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السنة الجامعية5102-5102 :

:ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على معرفة وجود عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات و االحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية
و ماهو نوع هذه العالقة باإلضافة إلى تحديد مستوى االحتراق النفسي،و الرياضية في الطور الثانوي لمدينة تقرت الكبرى
 وتمثلت عينة البحث في،واستخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يتناسب مع الظاهرة المدروسة لتحقيق فرضية البحث،لديهم
 هو تنسي لمفهوم الذات و اقتبسنا:المقياس األول: واعتمد الباحثان على مقياسين، أستاذا من ثانويات مدينة تقرت الكبرى02
 عبارة أتت في81  حيث يحتوي كل بعد على،منه بعدين البعد األول البعد الشخصي أما البعد الثاني هو البعد االجتماعي
أما المقياس الثاني هو مقياس ماسالش لالحتراق النفسي،5 إلى8  وهو خماسي التدرج من،صورة ارشادية و أخرى اكلينيكية
أما البعد الثاني، فقرات21 العام حيث تم أخذ المقياس كامال بأبعاده الثالثة و المتمثلة في اإلجهاد االنفعالي و يقيس هذا البعد
،7  إلى8 وهو سباعي التدرج من، فقرات20 أما البعد الثالث فيقيس هذا البعد، فقرات25 تبلد المشاعر و يقيس هذا البعد
سلبي) و مستوى االحتراق النفسي-واستنتج الباحثان أن هناك عالقة ارتباطيه عكسية دالة إحصائيا بين مفهوم الذات(ايجابي
باإلضافة إلى وجود مستوى متدني من االحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية في الطور،لدى عينة الدراسة
 التركيز على القيام بندوات: في حين أوصى الباحثان بجملة من االقتراحات تلخصت في،الثانوي لمدينة تقرت الكبرى
باإلضافة إلى العمل على إعطاء إرشادات و،تحسيسية تعزز من مفهوم الذات االيجابي و تعزيز مفهوم الذات السلبي
خصوصا من طرف أساتذة علم النفس لفحص حالة األستاذ النفسية المتمتعة بدرجة ثقة عالية أو المنخفضة ألن التعرف عنها
.هو إما تحرر من ظاهرة االحتراق أو الزيادة فيها
أساتذة التربية البدنية و الرياضية،االحتراق النفسي،مفهوم الذات:الكلمات المفتاحية

Summary of the study:
The study is aiming at identifying the interconnevted relationship between the two concepts
of self and burnout a mong the sport teachers.
School teachers in the grand district of Touggourt it is aiming also at identifying the type of
this relationship as well as the level of the burnout for the teachers.
The stady opted for the descripitive method that fits the most with the phenomena in question
in order to check the valadoty of the hypothesis the sample chosen was 20 teachers from
different secondary schools in Touggourt the to vesearchers adopted two types of measure the
first is relative to the conpet of the self from which we extracted to deimensions.The personal
dimension and the social one tach dimension comists of 18 expressions in a form of
instructive pictures while the others were clinical ones.
The measure was pentagonal scale from 1 to 5 the second type measure was maslach is
burnout standard.This type was adapted with the there diùension measures the sag feeling this
dimension measure 09 paragragraphs it is gradient 1 to7 scale forme.
Statistically significative between the two notions the self (negative-positive) and the burnout
level among the sample of the stady additionelly there was a very low level of brunout amony
the sport teachers in Touggourt district.
The stady reconmmeades the following focusing on holding from and meeting
sensiblizing that strength the positive self along with the negative self too besides
psychologists should check whather sport teacgers are confident emought or mot since it help
at set them free or increase the burnout.

Key words: concupt of the sel-burnout-sport teachers

إىل أول من نطق اللسان بامسها ودق القلب حببها وحن الصدر لضمها
إيل من متنت جناحي بفارغ الصرب
إىل من تعجز الكلمات والعبارات عن التعبري حبقها
إىل رمز العطاء والتضحية
يا من أغرقتين حبناهنا وأنارت دعواهتا يف طريقي"أمي الغالية"
إىل الذي رباني وعمل على سعادتي ووضعين على الطريق القويم
إىل قرة عيين ومركز قراري الذي علمين أن الفشل ليس أساس النجاح
إىل من كان وراء كل خطوة أخطوها يف طريق حياتي
إىل "والدي العزيز" أطال اهلل عمرمها ورعامها واللذان مل يبخال علينا بدعواهتما يف السر والعلن
و أرجع هلما هذا الفضل ألهنما سببا تفوقي يف دراسيت
إىل أستاذي الغايل:برقوق عبد القادر
إىل إخوتي تاج رأسنا مصدر ثقتنا عبد اللطيف،أمحد،يوسف،أشرف
إىل أخواتي :رفيقة،سعيدة،رانية وإىل زوجات أخي:باكة،مسرية
إىل أصدقائي ويف مقدمة من أشكر ميلود صحراوي ،األخصر خلفاوي ،باشي إبراهيم،عبد العزيز خليفة،بن الشريف عبد
اجلبار،بومدين بومدين،أمحد بن جامعة،أمين،احلاج إبراهيم،السعيد سعود،هشام سعود.
إىل مشوع البيت:عصام،أمري،حسام،إسالم
إىل مصابيح الدجى:هنال،رزان ،سوسن،مـ ـ ــالك
إىل كل األهل واألقارب من قريب أو بعيد وخاصة جدتي العزيزة أطال اهلل عمرها
إىل أخوايل و خاليت وعماتي
و إىل أكثر شخص وقف جبابي يف هذه املذكرة وتكبد معي عناءها أمي أطال اهلل عمرها
و إىل اليت كانت يل السند يف التوفيق بعد اهلل األستاذة يامس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـن

عبيد عبد احلق

أهدي مثرة عملي إىل الشمعة اليت ظلت حترتق لتنري يل الطريق وهتديين إىل سبيل الرشد
وعلمتين مبادئ احلياة األوىل إىل الوالدة الكرمية حفظهما اهلل
وإىل الوالد رمحه اهلل وأسكنه فسيح جنانه
وإىل اللذين وقفوا جبانيب يف السراء والضراء
إىل اللذين أضاءوا دربي بنور األمل
إىل اللذين قامسوني األفراح واألحزان
مشوس حياتي وسندي يف آهاتي
إىل إخوتي وأخواتي
صغريا وكبريا و إىل كافة أصدقائي األوفياء و إىل كل
إىل اللذين جعلوا من الضعف قوة أساتذتي الكرام
و إىل كل من مجعين هبم القدر و زمالئي وأصدقائي كل بامسه
واىل من شاركين مثرة هذا العمل و إىل أساتذة الرتبية البدنية كال بامسه
و إىل من ساهم من بعيد أو قريب يف إجناح هذا اجلهد املتواضع واىل كل سكان مدينة الطيبات
زياد فاتح

كلمة شكر
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد :
بداية نشكر اهلل عز وجل على اجناز هذا البحث املتواضع الذي وفقنا فيه متمنني من اهلل أن يبارك
فيه وينفع به
أتقدم بالشكر والتقدير إىل الصرح الشامخ والبناء الذي حواني و إىل القائمني على هذا الكيان
الرفيع و اختص بالذكر معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي الكريم الدكتور املؤطر":برقوق عبد القادر" من تكبد
معنا عناء إشرافه لبحثا هذا ومتابعته حتى ساعات متأخرة من الليل والذي مل يدخر جهدا معنويا أو
معرفيا إلجناز هذا البحث وإمتامه..
كما أتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذ:مخيسي سليم الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته حتى يف أثناء
دوامه.
كما أختص بالذكر األستاذ لقوقي فاتح ملا بذله معي من جهد وصرب حتى يكتمل هذا البحث.
شكر خاص لألستاذة وازي طاوس ملا بذلته معي من جهد ورعاية واهتمام وسعة صدر.
ويشرفين بكل فخر واعتزاز أن أتقدم بالشكر إىل أساتذة معهد علوم وتقنيات الرتبية البدنية
والرياضية
و إىل كل من قدم لنا يد املساعدة من بعيد أو قريب
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مقدمة

مقدمة
مقدمة:
إن الذات هي لب الفرد وجوهره وهي املفتاح لفهم الشخصية،و هذا كونه أحد األبعاد اهلامة
للشخصية اإلنسانية،ويعود ذلك يف الدور الذي تلعبه الذات يف املواقف اليومية وعالقتها اجلذابة بالواقع
االجتماعي الذي نعيش فيه،فالذات هي عبارة عن تصور الفرد عن نفسه حيث يكون هذا التصور ناتج عن
تفاعل الفرد مع بيئته وجمتمعه حبيث يعطي صبغة اجتماعية على شخصيته اليت تكونت من خالل التفاعل مع
اآلخرين حيث ينتج عنه تفاعلني األول اجيايب والثاين سليب وينعكس االجتاه األول يف تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها
وهو دليل على الصحة النفسية وعلى كيفية تكيف الفرد مع توافقه النفسي حبيث جيعله قادرا على فهم نفسه
وفهم اآلخرين وقادر على أداء دوره يف اجملتمع.
أما السليب فيتجلى يف السلوكات املنحرفة ذات امليل ي ر املريو فيه وبدون دور حيث يرى نفسه بأنه
سيء املزاج وال قيمة له وهو سبب يدفعه إىل تتبع أساليب منحرفة كافية لتلبية املفهوم الكامل عن نفسه.

1

ومن جهة أخرى ،يواجه األفراد املهنيون الكث ر من الضغوطات النفسية املتعلقة باملهنة تارة ولظروف احلياة
املعاصرة تارة أخرى،الشيء الذي يؤدي يف النهاية إىل اإلصابة باالحرتاق النفسي،وهو حالة نفسية سيئة هلا
انعكاسات سلبية على مردود الفرد املهين وعلى كل جوا حياته األخرى.
وقد أمجع علماء علم النفس على األمهية البالغة للممارسة الرياضية يف التخفيف من وطأة هذه الضغوط
على األفراد من خمتلف األعمار،وهلذا تعترب حصة الرتبية البدنية والرياضية ذات األثر البالغ يف تنشيط اجلسم
واحملافظة على الصحة النفسية والبدنية وخدمة البعد الشخصي وتربيته يف الوسط االجتماعي،ملا هلا من أدوار
إجيابية يف عمليت الرتويح والتنفيس حيث جتعل التالميذ بعيدين عن مصادر التوتر والضغط النفسي.

2

وحىت تؤدي حصة الرتبية البدنية والرياضية هذه األهداف السامية،البد من أن يكون أستاذها يتمتع بكل
الصحة النفسية والذهنية والبدنية بعيدا عن الضغوطات النفسية اليت تؤثر سلبا على مردوده وعلى أهداف حصة
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 -قحطان أمحد الظاهر،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق . ،ط،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن4002،م،ص.40

2

 -أسامة راتب كامل،اإلعداد النفسي للرياضيين،دليل اإلرشاد،دارالكتا والنشر،القاهرة،مصر،9111،ص.91

مقدمة
الرتبية البدنية والرياضية،ألنه حجر األساس يف هذه العملية وذلك من خالل الدور املنوط به واألعباء امللقاة على
عاتقه.

1

ومن هنا جاءت دراستنا هذه ضمن البحوث النفسية الرياضية واليت تبحث عن صحة األستاذ النفسية
وذلك من خالل البحث عن انعكاسات مفهوم الذات عن ظاهرة االحرتاق النفسي ومستوياهتا لدى أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية وقد عاجلنا هذه الدراسة ضمن اخلطة التالية:
الباب األول:وهو اجلانب النظري للدراسة وقد قسم إىل فصلني:
الفصل األول:و هو عبارة عن مدخل عام للدراسة ومشل اإلشكالية والفرضيات واألهداف وأمهية البحث
وحتديد مصطلحاته ومفاهيمه واليت كانت:االحرتاق النفسي وأبعاده (اإلجهاد االنفعايل ،تبلد املشاعر ،نقص
الشعور باالجناز)ومفهوم الذات (اإلجيايب والسليب) وحصة الرتبية البدنية والرياضية وأستاذها وخصائص املرحلة
الثانوية.
الفصل الثاني:و تناول الدراسات املرتبطة وذات الصلة من عرض وحتليل.
الباب الثاني:و قد ضم فصلني:
الفصل األول:وتضمن املنهجية املتبعة والدراسة االستطالعية وأهم نتائجها،عينة وحدود الدراسة وكذا
أيراض مجع املعلومات وخصائصها السيكومرتية وأساليب التحليل واإلحصاء.
الفصل الثاني:و متحور حول عرض وحتليل نتائج الفرضيات مث مناقشتها وتفس رها،و يف األخ ر أهنينا
باخلالصة العامة للبحث واخلامتة وبعض االقرتاحات.

1

 -مجعة سيد يوسف،إدارة ضغوط العمل،مركزتطوير الدراسات العليا والبحوث،كلية اهلندسة،القاهرة،6002،ص.00

الباب األول:
الجانب النظري

الفصل األول:مدخل للدراسة
إشكالية الدراسةتساؤالت الدراسةفرضيات الدراسةأهمية الدراسةأهداف الدراسةمصطلحات ومفاهيم الدراسة-أهم النظريات المفسرة

مدخل للدراسة

الفصل األول :
-0إشكالية الدراسة:

حيتل موضوع الذات أمهية بالغة يف دراسة الشخصية بصفة خاصة وميدان علم النفس بصفة عامة،حيث
تعددت اآلراء واختلفت التيارات املهتمة بدراسة الذات،وحاولت كل منها أن تصبغ املوضوع بصبغة على حسب
طبيعة الفلسفة اليت تتبناها،حيث أصبح موضوع الذات على بساط النقاش بني العديد من املفكرين الذين
يتحدثون تارة عن الروح وتارة أخرى عن الذات أمثال جون لوك  2206واميانويل كانط ،2101مث أضاف
جيمس وليام منطا آخر أكثر اتساعا ومشولية الذي يتعدى اجلانب العضوي وهو ما مساه بالذات املمتدة وهبذا
الطرح اجليد يكون وليام جيمس قد أفسح اجملال لنظريات كث رة تدور حول مفهوم الذات.

1

و تتضح أمهية مفهوم الذات من خالل التعريفات اليت جاء هبا الباحثون،حيث اعتربت اجنازات كارل روجرز من
أبرز ما كتب يف جمال الذات أين يعترب الذات حمور تكوين الشخصية وتطورها ،حبيث يراه أنه عبارة عن اخلربات
اليت مييزها الفرد من خالل تفاعله مع اآلخرين عرب جماله الظاهري ( مدركاته)،حيث جند من العلماء العر الزهران
 2810الذي يعرفه (مفهوم الذات) بأنه :تكوين معريف منظم موحد ومتعلم للمـدركات الشعـورية والتصورات
والتعميمات اخلاصة بالذات،يبلوره الفرد ويعتربه تعريفاً نفـسياً لذاته.

2

ومن الدراسات اليت تناولت موضوع مفهوم الذات دراسة إليزابيث ،6000حيث هدفت هذه الدراسة
إىل فحص العالقة بني خصائص املفهوم الذات لدى معلمي رياض األطفال وإدراكات مركز الضبط3،ودراسة
الدسوقي،2882دراسة حر ،2881باإلضافة إىل دراسة الشكحة ،2888اللذين قاموا بدراسات حول مفهوم
الذات والتعرف على مكوناته والعوامل املؤثرة فيه ومعرفة مىت يكون اجيايب ومىت يكون سليب،فقد أضفت هته
الدراسات على املوضوع قيمة علمية كب رة من خالل عرضنا ملوضوع مفهوم الذات،حيث كان موجزا كي منهد
ملوضوع االحرتاق النفسي الذي ينتا

أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بشكل خاص،كونه ميثل أحد املتغ رات

احملورية يف الدراسة احلالية فلقد شاع استعماله يف كل اجملاالت اليت متس حياة الفرد،كما حاول كل ميدان أن
يصوغ هذا املفهوم ضمن قالبه اخلاص.

-1قحطان أمحد الظاهر،مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق. ،ط،دار وائل للنشر،عمان،األردن6002،م،ص60

-2مأمون صاحل،الشخصية بنائها،تكوينها،أنماطها،واضراباتها،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،األردن6002،م،ص.62
-3حممد مس ر عبد احلميد،علم النفس االجتماعي،أهدافه،اتجاهاته،املكتب اجلامعي احلديث،مصر6002،م،ص.00
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مدخل للدراسة

الفصل األول :

وقد أصبح موضوع االحرتاق النفسي لألساتذة حمل نقاش كب ر،حيث أكد ماكجوير أن عددا من
املدرسني يرتكون مهنة التدريس ويتوجهون إىل ممارسة أعمال أخرى نتيجة للضغوطات اليت يتعرضون إليها يف
وظائفهم.
وقد أخذ االحرتاق النفسي عدة تعريفات تناوهلا معظم الباحثون،وعلى رأسهم الباحثة كرستينا ماسالش حيث
اعتربت أن ظاهرة االحرتاق النفسي هي تلك األعراض النفسية املتمثلة باإلهناك العاطفي ( النفسي ) وتطوير
اجتاهات سلبية وقلة االجناز الشخصي للفرد.
أما الزوس  2812فيعتربه بأنه حالة من اإلجهاد نتجت عن تأث ر األعباء واملتطلبات املتواصلة والزائدة امللقاة
على األفراد حبيث تفوق طاقتهم وقدراهتم املهنية.

1

و قد قام كل من عساف  1996وبورتر،كاين  2000،1999بدراسة هذه الظاهرة والبحث عن
أسباهبا ومظاهرها،و عالقتها بغ رها من الظواهر واألساليب الالزمة لوضع حد هلا ،أو التقليل من خطرها وآثارها
السلبية بأقل قدر ممكن.

2

يف حني أن الناظر إىل الرتبية ينظر إليها على أهنا حمور التقدم وحجر الزاوية يف كل تطوير
وإصالح،فعندما نتكلم عنها ( الرتبية) فإننا نتكلم عن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية،حيث يلعب دورا هاما يف
تكوين الصفات الرئيسية للتلميذ مثله مثل أساتذة املواد الرتبوية األخرى،حيث أصبحت مهمته أوسع يف إمداد
التالميذ باملعارف الصاحلة وذلك من خالل حتليل عناصر املنهاج وتقدميه للطال

بطريقة تالئمهم ،وتعويدهم

على السلوك االجتماعي الصاحل فتأث ره فيهم يكون كب را وواضحا وهو مصدر املعرفة واملعلومات اليت يتلقاها الطلبة
منه،إذ انتقلت فكرة األستاذ من نقل املعلومات حرفيا إىل مهمات جديدة وبذلك أصبح لألستاذ دور جديد يف
النظام الرتبوي يتمثل يف ضبط انفعاالته وعواطفه النفسية اجتاه طلبته وبذلك يضمن س ريان صحيح واجيايب لدرسه
وحصته .3

1

 -أمحد حممد عوض ،االحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس ،ط،2دار حامد،عمان6002،م،ص.00

 -2أسامة راتب كامل،قلق المنافسة،ضغوط التدريب،احتراق الرياضي،ط،2دار الفكر العريب،القاهرة،مصر2882،م،ص20
 -3أمني أنور خويل،أصول التربية البدنية والرياضية ،دار الفكر العريب ،القاهرة،6002،ص.62
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مدخل للدراسة

الفصل األول :

لذا ال بد من أن يتجلى األستاذ بكل مظهر من مظاهر الصحة النفسية حىت يتسىن له القيام بالدور
املنوط به،و أن يكون باستطاعته توف ر كل املتطلبات اليت تضمن التحقيق األمثل لتجسيد األهداف الرتبوية.
وعلى هذا األساس فإن إشكالية حبثنا تتمحور حول حتديد العالقة املوجودة بني مفهوم الذات (اإلجيايب-
السليب) ومستويات االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية،وهلذا فإن التساؤل العام لدراستنا يكون
بالصيغة التالية:
هل هناك عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات ( ايجابي،سلبي) ومستوى االحتراق النفسي لدى أساتذة التربية
البدنية والرياضية في الطور الثانوي لمدينة تقرت الكبرى؟.
وتندرج حتت هذا التساؤل العام تساؤال جزئيا وهو:
 ما مستوى أبعاد االحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي لمدينةتقرت الكبرى؟
-5فرضيات الدراسة:
-0-5الفرضية العامة:
توجد هناك عالقة ارتباطية عكسية بني مفهوم الذات ( اجيايب،سليب) ومستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة تقرت الكربى.
-5-5الفرض الجزئي:
يعاين أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة تقرت الكربى،من مستوى احرتاق نفسي متوسط.
-3أهداف الدراسة:تسعى الدراسة إىل حتقيق ما يلي:
 .2إبراز العالقة اليت تربط بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي كما يراها أساتذة الرتبية البدنية والرياضية،
ومستوياهتا يف ضوء الدروس التعليمية اليت تتميز بالتوتر واالنفعال.
8

مدخل للدراسة

الفصل األول :

 .6الرتكيز على قيمة مفهوم الذات عند أساتذة الرتبية البدنية والرياضية والذي ميثل نسقا إدراكيا من خالل
تعامله مع الوسط اخلارجي.
 .0معرفة وجود العالقة بني مفهوم الذات االجيايب وأثره يف تعديل السلوك لدى الفرد.
 .2معرفة تأث ر مفهوم الذات وتقديره يف خفض أو الزيادة من حدة االحرتاق النفسي لدى األساتذة.
 .2حتديد مستوى االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية.
 -4أهمية الدراسة:
 .2الدراسة تتناول أمهية موضوع مفهوم الذات وعالقته بظاهرة االحرتاق النفسي ألساتذة الرتبية البدنية
والرياضية يف املرحلة الثانوية،وبالتايل الدراسة تلقي الضوء على خمتلف الضغوطات اخلارجية اليت تعرتي
األساتذة حبيث متكنهم من كيفية التعامل معها بالطرق العلمية الصحيحة.
 .6الدراسة هي تكملة للدراسة السابقة اليت تناولت موضوع الذات واالحرتاق النفسي وبالتايل تساهم يف
تدعيمها من زاوية أخرى.
 .0تأيت هذه الدراسة حماولة لتغطية ولو القليل من النقص الذي شا الدراسات السابقة يف هذا املوضوع.
 .2الدراسة تلقي الضوء على أساتذة الرتبية البدنية والرياضية وهي دراسة خمتلفة نوعا ما على الدراسات
األخرى.
 .2الدراسة هي حماولة لتقدمي املساعدة ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف فهم املشكالت اليت تعرتضهم
أثناء عملهم وذلك من خالل األخذ بنتائج هذه الدراسة وي رها من الدراسات والعمل بتوصياهتا.
 .2تعترب هذه الدراسة مبثابة دعوة لتحسني ظروف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ومساعدهتم يف حتقيق
سالمة صحتهم النفسية،والتغلب على العوامل اليت تعرتضها.
 .2الدراسة هي مفتاح لدراسات أخرى اليت ميكن التطرق إليها من قبل باحثني آخرين يف خمتلف املناطق
بالوطن.
 .1تساعد يف إكسا

أستاذ الرتبية البدنية والرياضية خمتلف املعلومات اليت بواسطتها يستطيع األستاذ

تفادي الضغوطات اليت تعرتيه ألجل ضمان الس ر احلسن يف عمله وحتقيق نتائج فعالة.
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مدخل للدراسة

الفصل األول :
-2تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
 -0-0-2مفهوم الذات:

هو عبارة عن تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات اخلاصة بالذات
يبلوره األستاذ عن نفسه ويتجلى ذلك يف استخدام أفكاره الذاتية اليت حتدد أبعاد هويته وذلك من خالل توظيف
العناصر املختلفة اليت تكشف عن قدراته الداخلية واخلارجية وتشتمل هذه العناصر التصورات واملدركات اليت حتدد
خصائص ذاتيته.1
 -5-0-2مفهوم الذات إجرائيا:
وهو الدرجة الكلية اليت حيصل عليها أستاذ الرتبية البدنية والرياضية على مقياس تنسي ملفهوم الذات
واملستخدم يف الدراسة.
-3-0-2مفهوم الذات االيجابي:
ويتمثل يف تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها،حيث تظهر ملن يتمتع مبفهوم ذات اجيايب بصورة واضحة
ومتبلورة يلمسها كل من يتعامل مع الفرد وحيتك به،حيث يكتشف عنها أسلو تعامله مع اآلخرين الذي يظهر
دائما الريبة يف احرتام الذات وتقديرها واحملافظة على مكانتها االجتماعية ودورها وأمهيتها والثقة الواضحة
فيه ً
بالنفس والتمسك بالكرامة واالستقالل الذايت،مما يعرب عن تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها ،وكذلك عن حتمل
املسؤولية وأنه يعتمد عليه ومتفهم ومتفائل اجتاه احلياة والناس.
وقد أكد كيجمان على ضرورة إشباع االحتياجات األساسية للطفل ملساعدته على اكتسا

مفهوم

الذات اإلجيايب،كما أوضح أن مفهوم الذات اإلجيايب وتقدير الذات املرتفع يتحققان حينما تشبع حاجتني
أساسيتني للطفل مها :األوىل إشباع حاجة الطفل إىل االرتباط ،أي أن يكون مرتبطًا ومرحبًا به ويسمى هذا

معتمدا على اآلخرين،حبيث خيتار أهدافه بنفسه وهذا
"التضمني" ،أما الثانية فهي أن يكون مستقال بذاته،وي ر
ً
ما يسمى" باالستقاللية أو التمييز".
1

-مرمي سليم،تقدير الذات والثقة بالنفس،دليل المعلمين،ط،2دار النهضة للنشر والتوزيع،ب روت لبنان6000،م،ص .22
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مدخل للدراسة

الفصل األول :
-4-0-2مفهوم الذات السلبي:

ينطبق على مظاهر االحنرافات السلوكية ،واألمناط املتناقضة مع أساليب احلياة العادية لألفراد ،واليت
خترجهم عن األمناط السلوكية العادية واملتوقعة من األفراد األسوياء يف اجملتمع واليت جتعلنا حنكم على من تصدر
عنه بسوء التكيف االجتماعي ،أو النفسي وتصنيفه يف فئة ي ر األسوياء .ومفهوم الذات السليب يتكون نتيجة
النبذ،وعدم احملبة اليت يبديها الوالدان،مما حيبط ويعطل منو النظام الصحي للذات.1

-2-0-2محور الذات الشخصية:
وهي إحساس الشخص بقيمته الذاتية  ،ومدى إحساسه بكفاءته وصالحيته كفرد  ،وتقييمه لشخصيته
بعيدا عن جسمه وعالقته مع اآلخرين فهو مفهوم الفرد لذاته كما يود أن يكون هو عليه.
-2-0-2محور الذات االجتماعية:
وتعين الصورة آو اجلانب الذي يدركه اآلخرين عن الفرد يف مواقف اجتماعية معينة أو هي الكيفية اليت
يدرك فيها الفرد ذاته كفرد يقوم بعالقات اجتماعية وقيادية اجيابية يف املواقف االجتماعية.

2

 -5-2االحتراق النفسي:

هي حالة من االستنزاف االنفعايل والبدين،بسبب ما يتعرض له الفرد من ضغوط؛أي أنه يش ر إىل
التغ رات السلبية يف العالقات واالجتاهات من جانب الفرد حنو اآلخرين  ،بسبب املتطلبات االنفعالية والنفسية
الزائدة.

3

-0-5-2تعريف االحتراق النفسي إجرائيا:

وهو الدرجة الكلية اليت حيصل عليها األستاذ على أبعاد مقياس ماسالش الثالثة لالحرتاق النفسي وعلى
املقياس ككل والذي استخدم يف الدراسة.
-1حسني علي فايد،المشكالت النفسية االجتماعية،رؤية تفسيرية،ط،2مؤسسة طلبة للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر6002،م،ص.20
2

 -زهران حامد عبد السالم،التوجيه واإلرشاد النفسي،ط ، 2عامل الكتب ،القاهرة،مصر0227،م،ص.882

3

 -املنسي حسن،الصحة النفسية،ط، 2دار الكندي للنشر والتوزيع،األردن6001،م،ص.222
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الفصل األول :
-5-5-2أبعاد االحتراق النفسي:

-0-5-5-2اإلجهاد االنفعالي:عرفه الرشدان )  ( 1995على أنه :شعور عام باإلهناك االنفعايل والعقلي
يأيت من عبء العمل الثقيل الذي يعاين منه األساتذة عند ممارستهم ملسؤولياهتم املهنية،فعند إحساسهم بالتعب
الشديد يصبحوا ي ر قادرين على العطاء الذي كانوا يتمتعون به يف املاضي،ويقاس بالدرجات الثالث حسب
مقياس ماسالش (مرتفع ،معتدل ،متدين).
-5-5-5-2تبلد الشعور :عرفه دواين وآخرون )  ( 1989على أنه :حالة األستاذ الذي يتولد لديه شعور
سليب ومواقف ساخرة ومتهكمة جتاه الطلبة ) الالمباالة (،حبيث يتعاملون معهم على أهنم أشياء بدون قيمة
إنسانية،ويقاس بدرجات مقياس ماسالش الثالث( :مرتفع ،معتدل ،متدين).
-3-5-5-2نقص الشعور باإلنجاز :وعرفته حرتاوي )  (1991بأنه :ميل األستاذ إىل تقييم ذاته بطريقة
سلبية فيما يتعلق بتعليم الطلبة،وفقدان السعادة والرضا بالعمل،وهو ناتج عن عدم قدرة الفرد على التكيف مع
الضغوطات اليت يواجهوهنا جتاه عملهم ،ويقاس بدرجات مقياس ماسالش الثالث (مرتفع ،معتدل ،متدين)

1

-3-2مستويات االحتراق النفسي:
أشار سبانيول  2828إىل أن االحرتاق النفسي مشاعر ارتبطت بروتني العمل،وقد حدد له ثالثة مستويات هي:

-0-3-2المستوى المتدني :وينتج عن نوبات قص رة من التعب ،القلق ،اإلحباط والتهيج.
-5-3-2المستوى المتوسط :وينتج عن نفس األعراض السابقة ،ولكنها تستمر ملدة أسبوعني على األقل.
-3-3-2المستوى المرتفع :وينتج عن أعراض جسمية،مثل القرحة،وآالم الظهر املزمنة،ونوبات الصداع
الشديدة،وليس يريبا أن يشعر العاملون مبشاعر احرتاق نفسي معتدلة ومتوسطة من حني آلخر،ولكن عندما
تتطور هته املشاعر وتظهر يف شكل أمراض جسمية ونفسية مزمنة عندئذ يصبح االحرتاق مشكلة خط رة.

1

 -الرشيدي هارون توفيق،الضغوط النفسية ،طبيعتها،نظرياتها،برامج لمساعدة الذات في عالجها. ،ط 6008،م ،ص .20

2

 -عبيد السيد،هباء الدين ماجدة،الضغط النفسي مشكالته وأثره على الصحة النفسية،ط،2عمان،األردن،دار الوفاء للنشر والتوزيع6001،م،ص.10
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مدخل للدراسة

الفصل األول :
-4-2حصة التربية البدنية والرياضية

يعترب درس الرتبية البدنية والرياضية أحد أشكال املواد األكادميية مثل علوم الطبيعة والكيمياء
واللغة،ولكنها ختتلف عن هذه املواد يف كوهنا متد التالميذ ليس فقط باملهارات واخلربات احلركية،ولكنه أيضا ميده
بالكث ر من املعارف اليت تغطي الصحة النفسية واالجتماعية،باإلضافة إىل املعلومات اليت تغطي اجلوانب العلمية
لتموين جسم اإلنسان،وذلك باستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات واأللعا املختلفة اجلماعية والفردية،واليت
تتم حتت اإلشراف الرتبوي املعدين هلذا الغرض.
-2-2المرحلة العمرية الثانوية:

هي مرحلة التعليم بني التعليم املتوسط والتعليم العايل وتدوم مدة التعليم فيها ثالث سنوات وهي مرحلة
مهمة ورئيسية يف املنظومة

الرتبوية.

 -2-2أستاذ التربية البدنية والرياضية:
هو صاحب الدور األساسي والفعال يف عملية التعلم والتعليم ،حيث يقع على عاتقه اختيار أوجه
النشاط املناسب للتالميذ يف درس الرتبية البدنية والرياضية وخارجه ،حيث يتم بفضله حتقيق األهداف التعليمية
والرتبوية وترمجتها وتطبيقها على أرض الواقع.

1

-2أهم النظريات المفسرة:
-0-2نظرية التحليل النفسي( :ومن أهم رواد نظريات التحليل النفس فرويد سيجموند):
يرى أن أصحا

هذه النظرية أن السلوك هو ناتج عن الظروف الفيزيقية والبيئية،و مل تتجاهل هذه

النظرية مشاعر وأحاسيس اإلنسان،مثلما مل تتجاهل العمليات الداخلية له مثل اإلرادة واحلرية والعقل ،وحسب
نظرة أصحا

هته النظرية فإن االحرتاق النفسي هو حالة داخلية شأنه شأن القلق والغضب،و هلذا جند أن

النظرية السلوكية ترى أن االحرتاق النفس ي هو نتيجة لعوامل بيئية،و إذا ما مت ضبط تلك العوامل فإنه من السهولة

1

 -أمني أنور خويل ،أصول التربية البدنية والرياضية ،دار الفكر العريب ،القاهرة،6002،ص.00
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مدخل للدراسة

الفصل األول :

التحكم باالحرتاق النفسي،وهذا ما تؤمن به الكث ر من النظريات والدراسات العلمية حاليا يف أمهية وضرورة تعديل
السلوك لضمان درجة عالية من األداء واإلنتاجية يف خمتلف جماالت العمل.
و ترد هذه النظرية السلوك اإلنساين إىل مصدر عقلي داخلي،أي أن اإلنسان يفكر فقط يف املواقف الذي يتواجد
فيه ويسعى إىل االستجابة للوصول إىل األهداف اليت حيددها الفرد،و عليه إذا أدرك اإلنسان املوقف إدراكا إجيابيا
فإن ذلك يقود بالضرورة إىل حالة من الرضا واملعنوية العالية،والتكيف االجيايب معه،أما اإلدراك السليب فيؤدي إىل
ظهور أعراض االحرتاق النفسي،حيث تقوم هذه النظرية على تفس ر سلوك اإلنسان على أنه قوى داخلية تسبب
الصراع الداخلي بني مكونات األنا واهلو واألنا األعلى الذي يسبب القلق واالكتئا

واالحرتاق النفسي والتوتر

واالنفعال،مثل:تبلد الشعور واالنعزال واإلجهاد وي رها،وتوافق هذه النظرية مع النظرية املعرفية يف تفس ر سلوك
اإلنسان.

1

-5-2النظرية الظاهرية(:أهم روادها روجرز(:
تؤكد هذه النظرية على أن مفهوم الذات متعلم،فالفرد الذي تتاح له فرصة التفاعل مع البيئة يكون مفهوم
ذات خمتلف عن الذي يكونه فرد آخر عاش يف كبت،كما ترى هذه النظرية أن مفهوم الذات يتكون لدى الفرد
مع منوه ووعيه وإدراكه بوجوده الشخصي وما يقوم به نتيجة لتفاعله مع البيئة،ومن األحكام التقوميية من
اآلخرين،وبناء القيم املرتبطة باخلربات واليت تشكل جزء من بناء الذات أحيانا حيصل عليها بصورة مباشرة وأحيانا
يتبناها ولكنها تدرك بطريقة مشوهة وليس كما كانت مباشرة.
ويعترب روجرز أن مفهوم الذات هو املرحلة الثانية من بناء الشخصية حيث يكون الفرد هويته عن نفسه اليت
ختتلف عن بقية األفراد من حوله،كما يرى أن أمناط السلوك اليت خيتارها الفرد تنسجم مع مفهوم الذات لديه،وأن
تفاعل اإلنسان مع البيئة احمليطة به يشكل مفهومه عن ذاته.

2

ونظرية روجرز تعترب مفهوم الذات مركز الشخصية،لذلك فإن أي إحباط يعوق ويهدد إشباع احلاجات
األساسية للفرد ينتج عن تقييم سيء للذات ونقص احرتامها،حيث تقوم على مفهومني أساسيني مها:

 -1أبو جادو صاحل،آفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر6008،م،ص .80
-2سعد إمساعيل علي،الهوية والتعليم،القاهرة،مصر6002،م،ص.20
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الفصل األول :

الذات الظاهرية:حيث تشكل جمموعة من اخلربات أو املدركات لدى الفرد حيث ال يعرفها إال الفرد نفسه.
أما الذات الكلية :فتكون الشخصية من الكائن العضوي الذي يستجيب ككل والذي ترتكز فيه مجيع اخلربات
من الناحية النفسية.

1

-3-2النظرية السلوكية(:من أهم روادها سكينر):
يعترب السلوك احملور الرئيسي للنظرية السلوكية من حيث تعلمه وكيفية تعديله،ويرى السلوكيني أن سلوك
الفرد خاضع لظروف البيئة،فتصرفات الفرد سواء كانت سوية أم شاذة فهي من وجهة نظرهم سلوكيات
متعلمة،والشخصية من وجهة نظر املدرسة السلوكية هي األمناط املتسقة من السلوك أي أننا لكي حندد شخصية
فرد ما فإن علينا أن حندد ما يفعله وما يقوم به من تصرفات حبيث تكون هلا صفة االستقرار.
-4-2نظرية السمات والعوامل(:ومن رواد هذه النظرية جند ألبورت):
تقوم هذه النظرية على اكتشاف السمات اليت تؤلف بنية الشخصية مث قياس درجة وجود هذه السمات
لدى خمتلف األفراد مبعىن أن أصحا

هذه النظرية يبحثون عن املالمح البناءة للشخصية ولكنهم يروهنا

كخصائص للشخص بدال من اعتبارها خربة شعورية.
ومن رواد هذه النظرية جند ألبورت يرى أن مفهوم الذات مفهوم أساسي يف دراسة الشخصية،و أن معظم
مناقشات البورت لألنا أو الذات تدور حول اجلوهر املميز للفرد الذي حيتوي على كل املظاهر اجملتمعة لشخصية
فرد ما  ،واليت تعترب فريدة ومميزة له فتجعل منه فردا خمتل ًفا عن بقية األفراد وحتقق له وحدة ذاتية وهذا اجلوهر املميز
يشمل اإلحساس اجلسمي والتفك ر املنطقي والكفاح اجلوهري ومفاهيم صورة الذات وامتداد الذات وتقدير
الذات.

2

-1سيد ينيم،سيكولوجية الشخصية ومحدداتها وقياسها،دار النهضة،القاهرة6001،م،ص.20
-2ابراهيم أبو زيد،سيكولوجية الذات والتوافق،دار املعرفة،اإلسكندرية،6020،ص.88
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الفصل األول :
-2-2النظريات االجتماعية:

يرى أصحا هذه النظرية أن مفهوم الذات هي نتاج اجتماعي،وأهنا تتشكل نتيجة تفاعله مع احمليطني
به الذين يكون سلوكهم وتفاعلهم معه،إذ حيدد اجتاهات تكوين الذات لدى الفرد،و يصبغ شخصيته.
ويذهب كويل إىل أبعد من ذلك إذ يرى أن الذات ال متنح للفرد عند والدته إذ أنه يكتسب عن طريق
النمو االجتماعي وترتبط دائما ببعض املشاعر أو العواطف،حبيث يؤكد نظرته للذات من خالل أن الذات
االجتماعية فكرة أو نسق من األفكار يشتق وجوده من خالل التواصل بني األفراد وبذلك يشكل مفهوم الذات
اجلماعية شكل من أشكال منو الذات،و تتحقق هذه عندما يكون الفرد عضوا يف مجاعة معينة يسودها التعاون
والتضامن.
وقد أيد جورج ميد ما جاء به كويل،وأضاف مبدأ آخر إىل أفكار كويل وهو االسم املعمم ،والذي يعرفه
بأنه اجملتمع املنظم،أو األفراد الذين يسبغون على الفرد وحدته الذاتية (شخصيته).

1

-1تامر امساعيل سفر،دراسات في علم النفس والتربية،ط،2دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،سوريا6002،م،ص.221
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الفصل األول :
خالصة:

يتضح من خالل العرض السابق،أن مفهوم الذات يلعب دورا أساسيا وهاما يف خربة الفرد الذاتية،و يؤثر
يف كافة جوانبه السلوكية،و يؤثر ويتأثر باآلخرين الذين يتم التعامل معهم،كما أنه يتأثر بالتنشئة االجتماعية اليت
يتلقاها الفرد ويؤثر فيها ويتأثر هبا عن طريق التفاعل االجتماعي مع اآلخرين،كما أن مفهوم الذات االجيايب يعترب
من مظاهر الصحة النفسية متمثال يف تكييف الفرد مع نفسه وبيئته احمليطة به،لذلك البد أن يطور الفرد مفهوم
الذات االجيايب لديه وخاصة األساتذة ألهنم يتعاملون مع فئة خاصة من اجملتمع فهم ميثلون النماذج اليت يقلدها
الطال هذا يف ما خيص مفهوم الذات.
أما فيما خيتص مبوضوع االحرتاق النفسي،فيتضح أنه ناتج عن ظروف املوقف الذي تكون فيه متطلبات
البيئة أو ما يطلب من الفرد القيام به على درجة أكرب من إمكانيات الفرد الذاتية ،وهذا يعين أن هذه املواقف
تشكل ضغط يف جمال العمل ،ويشكل اآلخرون يف تعاملهم مع الفرد مصدرا أساسيا يف وجود ظاهرة االحرتاق
النفسي ،باإلضافة إىل املصادر األخرى،كما أن وجود هذه الظاهرة عند األستاذ تؤثر سلبا يف سلوكه وأدائه.
و فيما خيص العالقة بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي،جند أن هناك نقاط تدل على وجود عالقة
بينهما حيث أن كل من مفهوم الذات السليب واالحرتاق النفسي يؤثران يف سلوك الفرد وأدائه،كما يلعب اآلخرون
دورا أساسيا يف تكوين مفهوم الذات السليب أو االجيايب واالحرتاق النفسي،باإلضافة إىل أن وجود االحرتاق
النفسي عند الفرد يؤدي إىل تطوير اجتاهات سلبية حنو ذاته والعمل واآلخرين،كما أن مفهوم الذات السليب
إحدى الدالئل على وجود ظاهرة االحرتاق النفسي،وقد أشارت بعض الدراسات إىل وجود عالقة عكسية بني
االحرتاق النفسي ومفهوم الذات.
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الفصل الثاني:عرض وتحليل الدراسات المرتبطة
عرض الدراسات المرتبطة-تحليل الدراسات المرتبطة

عرض وتحليل الدراسات السابقة

الفصل الثاني:
تمهيد:

تعترب الدراسات السابقة والبحوث العلمية ذات دور اجيايب لكل باحث ،حيث أهنا تلقي الضوء مبعرفة
االجيابيات والسلبيات لكل دراسة،وتدفع الباحث إىل املضي قدما يف جمال حبثه عن اجلديد وعمل املقارنات
العلمية ومنها متكنه من إجراء دراسته بأحسن الطرق.
وبناءا على ذلك فإن الباحث سيلقي الضوء على الدراسات العربية واألجنبية للتعرف على أهم النتائج
اليت توصل إليها الباحثون يف جمال مفهوم الذات واالحرتاق النفسي فكانت أهم الدراسات كاآليت:
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عرض وتحليل الدراسات السابقة

الفصل الثاني:
-0عرض الدراسات المرتبطة:
أوال :عرض الدراسات المتعلقة باالحتراق النفسي:

 -1دراسة الطحاينة  :1995أطروحة ماجست ر كان عنواهنا مستويات االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية
البدنية والرياضية يف األردن،حيث هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستويات االحرتاق النفسي لدى أساتذة
الرتبية الرياضية يف األردن وأثر كل من متغ رات (اجلنس،والعمر ،واملؤهل العلمي ،ونوع املدرسة اليت يعمل فيها
األستاذ ،والدخل الشهري ،واملنشآت واملالعب ،والسلوك القيادي للمدير( على مستويات االحرتاق النفسي
لألستاذ ،وتكونت عينة الدراسة من ) (440أستاذا وأستاذة،مت اختيارهم بالطريقة العشوائية،وقد مت استخدام
مقياس ماسالش املعدل لالحرتاق النفسي ،واستبانة .
وقد أظهرت النتائج التالية:
 .2أن أساتذة الرتبية الرياضية يف األردن يعانون من االحرتاق النفسي بدرجة متوسطة.
 .6وجود فروقات ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغ رات) املؤهل العلمي ،ونوع املدرسة،عدد الطال ،عدد
الصفوف،الدخل الشهري ،والسلوك القيادي للمديرين(
 .0عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغ رات) اجلنس والعمر واخلربة واملنشآت واملالعب
املتوفرة(.
 -2دراسة الدبابسة ) : ( 1993
رسالة ماجست ر كانت بعنوان مستويات االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للرتبية
اخلاصة يف األردن،حيث هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستويات االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية
معلما ومعلمة وقد استعمل الباحث اختبار(ت) للكشف عن
اخلاصة يف األردن،أجريت الدارسة على )ً (308
الفروقات وقد كشفت هذه الدراسة عن:
 .2إن أساتذة الرتبية اخلاصة يف األردن يعانون من االحرتاق النفسي بدرجة متوسطة على بعد تبلد املشاعر.
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تبعا ملتغ ر املؤهل العلمي على شدة وتكرار
 .6توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف درجة االحرتاق النفسي ً
اإلجهاد االنفعايل لصاحل املعلمني محلة الشهادة اجلامعية.

تبعا ملتغ ر اجلنس على شدة اإلجهاد االنفعايل
 .0توجد فروقات دالة إحصائيًا يف درجة االحرتاق النفسي ً
وشدة نقص الشعور باإلجناز ،لصاحل الذكور.
تبعا ملتغ ر سنوات اخلربة على تكرار اإلجهاد
 .2توجد فروقات دالة إحصائيًا على درجة االحرتاق النفسي ً
االنفعايل لصاحل األساتذة من ذوي اخلربة القص رة.

تبعا ملتغ ر الدخل الشهري على شدة اإلجهاد االنفعايل وشدة
 .2توجد فروقات دالة إحصائيًا ً
 .2تبلد الشعور لصاحل األساتذة من ذوي الدخل املرتفع.
 -0دراسة حامد :1999
أما دراسة حامد فهي رسالة ماجست ر أيضا متحور موضوعها حول مصادر االحرتاق النفسي لدى أساتذة
الطلبة املعوقني عقليا يف اليمن،حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على مصادر االحرتاق النفسي لدى معلمي
الطلبة املعوقني عقليًا يف اليمن وفيما إذا كان هناك فروقًا يف هذه املصادر تعزى إىل متغ رات اجلنس،واملؤهل
العلمي وسنوات اخلربة،ودرجة إعاقة الطلبة،وقد تألفت عينة الدراسة من  42أستاذا ،وقد استخدمت الباحثة أداة
لقياس مصادر االحرتاق النفسي من إعدادها مشلت أربعة أبعاد هي ظروف العمل،وخصائص الطلبة،واخلصائص
الشخصية للمعلم ،واإلدارة والزمالء،يف حني قامت الباحثة باستخدام املتوسطات احلسابية،واالحنرافات
املعيارية،واختبار)ت)وقد أشارت الدراسة إىل:
 .2إن مصادر االحرتاق النفسي لدى أساتذة املعوقني عقليًا يف اليمن كانت تبعا خلصائص الطلبة وظروف
مصدرا لالحرتاق النفسي حسب شخصية األستاذ واإلدارة
العمل ،بينما مل يظهر مستوى ميكن اعتباره
ً
والزمالء.

 .6ال توجد فروقات دالة إحصائيًا يف مصادر االحرتاق النفسي تعزى إىل متغ رات اجلنس،واملؤهل العلمي
لألستاذ ،وسنوات اخلربة.
 .0توجد فروقات دالة إحصائيًا يف مصادر االحرتاق النفسي تعزى إىل متغ ر درجة إعاقة الطلبة،لصاحل
أساتذة الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة،وذلك على كل من بُعد ظروف العمل ،وخصائص
الطلبة،واإلدارة والزمالء.
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 .2ال توجد فروقات دالة إحصائيًا يف مصادر االحرتاق النفسي تعزى إىل متغ ر درجة إعاقة الطلبة بالنسبة
لبُعد اخلصائص الشخصية لألستاذ.

 -4دراسة السرطاوي :1997رسالة ماجست ر متحور عنواهنا حول مستوى االحرتاق النفسي وعالقته بعض
املتغ رات لذوي االحتياجات اخلاصة باململكة العربية السعودية:
حيث اختصت مبعرفة مستوى االحرتاق النفسي لدى عينة من العاملني مع ذوي االحتياجات اخلاصة باململكة
العربية السعودية،وعالقته بعض املتغ رات)التخصص،منط اخلدمة،سنوات اخلربة،نوع اإلعاقة)،واستخدم الباحث
املتوسط املرجح،و قد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
 .2وجود مستوى مرتفع من االحرتاق النفسي يف بعدي نقص الشعور باإلجناز،و اإلجهاد االنفعايل،ووجود
مستوى متوسط من االحرتاق النفسي يف بعد تبلد املشاعر.
 .6وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتخصصني يف الرتبية اخلاصة وي ر املتخصصني يف بعد اإلجهاد
االنفعايل لصاحل املتخصصني.
 .0وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد اإلجهاد االنفعايل لصاحل املعلمني اجلدد ،الذين كانوا أكثر
الفئات احرتاقا من ي رهم.
 -5دراسة محمد عبد العاطي  :1998عنوان الرسالة هو الضغوط النفسية وعالقتها باالحرتاق النفسي لدى
الرياضيني يف األردن.
كان هدف الدراسة التعرف على مصادر الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي لدى الرياضيني ،واستخدم
الباحث يف هذه الدراسة مقياس الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي قام بإعداده وتصميمه على عينة حبث تشمل
) ( 216العبا ميارسون أنواعا خمتلفة من األنشطة الرياضية،وأظهرت نتائج البحث عن وجود سبعة عوامل رئيسية
للضغوط النفسية واالحرتاق النفسي تواجه الرياضيني تتلخص يف:
 الضغوط املرتبطة بأسلو تعمل املدر مع العبيه
 الضغوط املرتبطة بنقص تقدير الذات واملساندة االجتماعية.
 الضغوط املرتبطة باملظاهر الفسيولوجية واالنفعالية.
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 الضغوط املرتبطة بقلق املنافسة.
 الضغوط املرتبطة حبمل التدريب.
ثانيا الدراسات المتعلقة بمفهوم الذات:

-1دراسة الشكعة  :1111عنوان الرسالة االجتاهات العامة ملفهوم الذات لدى طلبة مرحليت التعليم الثانوي
واجلامعي بالضفة الغربية:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على االجتاهات العامة ملفهوم الذات لدى طلبة مرحليت التعليم الثانوي
واجلامعي يف الضفة الغربية،إضافة إىل التعرف على أثر متغ رات) اجلنس واملستوى الدراسي (على ذلك،وقد
أجريت الدراسة على عينة قوامها )  ( 615طالبًا وطالبة بواقع )  ( 372من طلبة اجلامعات،و )  (243من
طلبة الثانوية العامة،و قد استخدم املتوسطات واالحنرافات املعيارية واختبار(ت)و قد أظهرت نتائج الدراسة ما
يلي:
 .2أن مفهوم الذات كان إجيابيًا لدى طلبة اجلامعة والثانوية العامة،ولكن بدرجة أفضل لدى طلبة
اجلامعات،وكانت أفضل االجتاهات على الذات االجتماعية لدى الطلبة.
تبعا ملتغ رات) اجلنس والتخصص واملستوى الدراسي لدى
 .6وجود فروقات دالة إحصائيًا يف مفهوم الذات ً

الطلبة) ،حيث كانت الفروق لصاحل اإلناث يف مفهوم الذات األسرية واالجتماعية ،حيث مل تكن هناك
فروق بني اجلنسني يف مفهوم الذات اجلسمية واألخالقية والشخصية ،وبالنسبة ملتغ ر التخصص كانت

الفروق لصاحل طلبة اجلامعة للكليات العلمية واإلنسانية.
 .0أما بالنسبة ملتغ ر املستوى الدراسي كانت الفروق لصاحل طلبة سنة أوىل وسنة رابعة على أبعاد مفهوم
الذات والدرجة الكلية.
-2دراسة أبو شمة  :1115عنوان الرسالة مستوى مفهوم الذات وأثر بعض املتغ رات لدى أندية العيب الدرجة
األوىل يف األردن:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى مفهوم الذات،وأثر متغ رات كل من اجلنس ،والعمر ،ومركز
اللعب ،ودرجة املمارسة )على مفهوم الذات لدى العيب أندية الدرجة األوىل يف األردن)،وقد مت إجراء الدراسة
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على عينة مكونة من ) (120العبًا والعبة ممن تقل أعمارهم عن )  (18سنة،وممن تزيد أعمارهم عن )(18سنة،
وقد استخدم مقياس تنسي لقياس مفهوم الذات،كما استخدم املتوسطات احلسابية،والنسب املئوية،واختبارات

)ت( وحتليل التباين األحادي واختبار شيفيه،وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 .2أن مفهوم الذات جاء بدرجة متوسطة عند العيب كرة السلة يف األردن.
 .6ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات لدى العيب كرة السلة يف األردن تعزى إىل متغ ر
العمر واجلنس،ودرجة املمارسة،ومركز اللعب ،وقد أوصى الباحث بضرورة االهتمام بتنمية مفهوم الذات
لدى العيب األندية.
 -3دراسة جو( :)1111عنوان الرسالة اجتاهات مفهوم الذات حنو تدريس العلوم الرياضية:
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل مفهوم الذات لدى ) (16أستاذا من الذكور واإلناث ،حيث وجد
كب را يف االجتاهات العامة حنو العلوم الرياضية وتعليمها ،وإدراك أنفسهم ،وقد استخدم الباحث
اختالفًا ً
املتوسطات واالحنرافات املعيارية واختبار(ت) ،حيث أعطت بعض النماذج مثل مناذج الدور والتخطيط النفسي
جدا ومستوى منخفض جدا.
ملفهوم الذات بني املعلمني وأوضح وجود مستوى عايل ً
 -2دراسة ليدا  :1990رسالة ماجست ر عنواهنا مدى تأث ر مفهوم الذات على التعليم للمعلمني:
أظهرت هذه الدراسة مدى تأث ر حتسن مفهوم الذات على التعليم ،من خالل بعض املتغ رات كاجلنس،
اخلربة ،املؤهل العلمي وأيدت تدريب املعلمني على ضرورة حتديد مشكالت املتعلمني الراشدين اليت من شأهنا أن
ترافق املتعلم وتؤدي إىل اخنفاض مفهوم الذات لديهم،كما بينت أن االسرتاتيجيات املستخدمة يف احلصص
الرتبوية حسنت من حاجات تطوير الشخصية،وأنه بإمكاهنا التقليل من االحرتاق النفسي وحتسني الرضا عن
العمل وفرض شخصية األستاذ.
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ثالثا :الدراسات المتعلقة بمفهوم االحتراق النفسي ومفهوم الذات:

 -1دراسة هيوجس :1191عنوان الرسالة مفهوم الذات وعالقته باالحرتاق النفسي لدى العمال):
حيث وجد أن العمال الذين لديهم مفهوم ذات إجيايب مرتفع يشعرون بأهنم ذو كفاءة يف العمل من
ذوي االختصاص ،وحيسنون التعامل مع نتائج الضغط ،ويدركون أنفسهم على أهنم أقل احرتاقًا نفسيًا من ي رهم،

رضا مع زمالئهم ومشرفيهم ،وأكثر متس ًكا بشعور قوي من اإلجناز الشخصي.
وأكثر ً

 -6دراسة محمد :1115عنوان الرسالة أثر بعض مسات الشخصية على درجة االحرتاق النفسي يف األردن:
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر بعض مسات الشخصية واجلنس ومدة اخلربة على درجة االحرتاق النفسي
للمعلمني ،باإلضافة إىل التعرف على مدى مسامهة هذه املتغ رات يف التنبؤ بدرجة االحرتاق النفسي للمعلمني،
وقد استخدم الباحث املتوسطات واالحنرافات املعيارية واختبار(ت) وتوصلت النتائج إىل أن:
 .2املعلمون واملعلمات األقل خربة أكثر اجملموعات احرتاقا
 .6ال توجد فروق دالة بني املعلمني واملعلمات األكثر خربة
 .0املعلمون األقل درجة يف احلرص أكثر احرتاقا من أقراهنم األكثر منهم حرصاً
 .2املعلمون ذو الدرجات املرتفعة يف بعدي التفك ر األصيل والعالقات الشخصية أقل احرتاقا من املعلمني
ذوى الدرجات املنخفضة على نفس البعد.
 .2وجود عالقة سالبة ودالة بني االحرتاق النفسي وكل من املتغ رات املستقلة كل على حدة باستثناء،
العالقة بني االحرتاق النفسي وبني متغ ر اجلنس فلم تكن دالة.
 .2املتغ رات املستقلة اليت تشكل أفضل املتغ رات للتنبؤ بدرجة االحرتاق النفسي للمعلمني دون أن تتأثر
باجلنس هي :اخلربة ،واحلرص واحليوية ،و التفك ر األصيل ،والعالقات الشخصية.
 -0دراسة بدران  :1997عنوان الرسالة مناذج ونظريات لتفس ر ظاهرة االحرتاق النفسي يف اليمن:
هدفت الدراسة إىل التعرف على النماذج والنظريات املفسرة للضغوط واالحرتاق النفسي ومصادرهم،
والتعرف على املتغ رات النفسية اليت ترتبط باالحرتاق النفسي لألستاذ ،باإلضافة إىل معرفة اخلصائص املميزة
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للمعلم احملرتق نفسيا .وتكونت عينة الدراسة من  420أستاذا وأستاذة من معلمي املرحلة الثانوية،مت اختيارهم
بصورة عشوائية من  8مدارس،واستخدمت الدراسة مقياس االحرتاق النفسي لألستاذ ،وقائمة فراي بورج
للشخصية ،ومقياس تنسي ملفهوم الذات،ومقياس االجتاه حنو مهنة التدريس ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
وجود عالقة دالة وسالبة بني االحرتاق النفسي للمعلمني ومفهوم الذات لديهم،واجتاههم حنو مهنة التدريس.
-2تحليل الدراسات المرتبطة:
أوال:تحليل الدراسات المتعلقة باالحتراق النفسي:
-2دراسة الطحاينة :1995
إذن من خالل نتائج هته الدراسة تبني لنا أن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يعاين من ظاهرة االحرتاق
النفسي،أي وجود هته الظاهرة ألن البعض يقول أن األستاذ ال يعاين من ظاهرة االحرتاق النفسي،لكن وجود هته
الظاهرة كانت بدرجة متوسطة يف هته الدراسة.
يف حني أن هته الظاهرة اختصت بدراسة بعض متغ رات) املؤهل العلمي،ونوع املدرسة،عدد
الطال ،عدد الصفوف،الدخل الشهري ،والسلوك القيادي للمديرين فهنا كانت فروقات بني هته املتغ رات
ومستويات االحرتاق النفسي من حيث أنه أي االحرتاق يكون متدين أو متوسط أو مرتفع فلكل متغ ر يعطي
درجة من مستوى االحرتاق النفسي.
بينما مل توجد فروقات ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغ رات )اجلنس والعمر واخلربة واملنشآت واملالعب
املتوفرة(.و هذا نظرا لتقار العمر واخلربة وقر املنشآت لألستاذ ملقر إقامتهم.
إن دراسة الطحاينة تشاهبت يف بعض نتائجها لدراسة الدبابسة واختلفت يف أخرى،حيث درست
مستوى االحرتاق النفسي وهي امتداد لدراسة الطحاينة فوجد أن ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية هلم درجة
متوسطة من االحرتاق النفسي وهذا راجع إىل أهنا طبقت يف نفس البيئة،كما اختصت بدراسة بعض املتغ رات
املشرتكة منها املؤهل العلمي،و سنوات اخلربة ومستوى الدخل.
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الفصل الثاني:

أما اختالف دراسة الطحاينة عن دراسة الدبابسة كانت يف العينة ويف الفئة املعنية بالدراسة األوىل موجهة
ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف املدرسة العادية،و يف الثانية فقد وجهت إىل أساتذة الرتبية اخلاصة،كما أن
دراسة الدبابسة تشاهبت يف العديد من النقاط ،واختلفت يف أخرى فنجد مثال وجود فروقات يف متغ ر اجلنس
وسنوات اخلربة يف حني الطحاينة كانت عدم وجود فروقات بني هته املتغ رات ،ووجهها الباحث لصاحل الذكور
على يرار اإلناث،كما أكدت على أن األساتذة الذين لديهم سنوات خربة أكثر هم املعرضون لظاهرة االحرتاق
النفسي على حسا الذين لديهم سنوات خربة أقل.
وهنا مت إعطاء بعض األبعاد لالحرتاق النفسي منها تلبد الشعور واإلجهاد االنفعايل فكانت وجود فورق
ذات داللة إحصائية لصاحل الذكور ذوي الدخل املرتفع يف حني دراسة الطحاينة كان يرضها الكشف عن مستوى
االحرتاق النفسي دون التطرق إىل أبعاده.
-2دراسة الدبابسة :1113
من خالل نتائج هته الدراسة أهنا اتفقت مع دراسة الطحاينة  2882وذلك من خالل أن أساتذة الرتبية
البدنية والرياضية يعانون من ظاهرة االحرتاق النفسي بدرجة متوسطة،وهي امتداد لدراسة الطحاينة ،لكن كان
االختالف يف هته الدراسة التعرف على مستويات االحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية اخلاصة،و مشلت الدراسة
على معاجلة عدة متغ رات أخرى إضافية عن دراسة الطحاينة وأكدت على وجود هذه الظاهرة لكن مبستوى
متوسط.
-3دراسة حامد :2888
يف حني أن دراسة حامد  2888تناولت موضوعا خمتلفا وهو معرفة مصادر االحرتاق النفسي لألستاذ
مشرف على طلبة معوقني ،فكان مصادر االحرتاق لألستاذ على حسب نوع الطلبة وظروف العمل أي أن كل
أستاذ نوع من الطلبة يشرف عليهم ،حبيث يعاين كل نوع من الطلبة بنوع معني من اإلعاقة ولكل نوع من
اإلعاقة ظروف خاصة هبا ،فوجد هناك أنه مل يكن مستوى كب ر يف درجة االحرتاق النفسي يعزى إىل شخصية
األستاذ وهذا يفسر بكونه يتعامل مع طلبة معوقني عقليا.
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الفصل الثاني:

وهنا أكدت هته الدراسة على وجود مصادر لالحرتاق تعزى إىل ظروف العمل ،وخصائص الطلبة،
واخلصائص الشخصية للمعلم وحتققت هته املصادر نظرا لدرجة ونوع اإلعاقة أي حتققها يظهر بدرجة وجود
اإلعاقة ونوعها ،وهنا توجد فروقات دالة إحصائيًا يف مصادر االحرتاق النفسي تعزى إىل متغ ر درجة إعاقة
الطلبة،لصاحل أساتذة الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة،أي أن األستاذ الذي يتعامل مع اإلعاقة الشديدة تظهر
لديهم مستوى احرتاق نفسي كب ر على يرار اإلعاقات األخرى.
أما احلالة الشخصية لألستاذ مل تظهر مستوى كب ر من االحرتاق النفسي وذلك نظرا لوجود طلبة معاقني عقليا.
تشاهبت دراسة حامد مع دراسة السرطاوي،حيث اهتمت دراسة حامد بدراسة مستويات االحرتاق
النفسي مع أساتذة يتعاملون مع طلبة معوقني عقليا أما السرطاوي فاهتمت بالتعرف على مستوى االحرتاق
النفسي وبأبعاده لعينة من العاملني من ذوي االحتياجات اخلاصة وعالقة هته األبعاد ببعض املتغ رات
التخصص،منط اخلدمة وسنوات اخلربة ونوع اإلعاقة.
حيث يف دراسة السرطاوي اهتم بالكشف على أبعاد االحرتاق النفسي ووجدت الدراسة وجود مستوى
معتدل لالحرتاق يف بعدي نقص الشعور باالجناز واإلجهاد االنفعايل ومتدين يف تبلد الشعور ومن هنا جند من
هته الدراسة على وجود مستويات لالحرتاق النفسي متدن ومتوسط ومرتفع أو عال من الدرجات وهذا ما مل جنده
يف دراسة حامد.
كذلك أكد على وجود الفروق بني االختصائيني يف جمال الرتبية اخلاصة وي رهم وهذا ما مل يش ر إليه
حامد يف دراسته حيث كانت عينته على األساتذة ككل.
أما بالنسبة لسنوات اخلربة فوجد أن األساتذة اجلدد لديهم احرتاق نفسي عال على يرار الذين تأقلموا مع العمل
ولديهم سنوات كب رة من العمل.
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الفصل الثاني:
 -4دراسة السرطاوي :0991

هذه الدراسة أكدت على وجود ظاهرة االحرتاق النفسي بدرجة معتدلة واتفقت مع كل الدراسات،يف
حني أهنا وضحت وجود الفروق بني املختصني يف اجملال الرياضي وي ر املختصني يف بعدين من أبعاد االحرتاق
النفسي ورجحت فكرة أن األستاذ اجلديد يعاين أكثر من األستاذ الذي لديه خربة يف جمال التدريس.
ثانيا:تحليل الدراسات المتعلقة بمفهوم الذات:
-2دراسة الشكحة :1111
اهتمت دراسة الشكعة  2888مبعرفة االجتاهات العامة ملفهوم الذات والتعرف على أثر بعض املتغ رات
منها اجلنس واملستوى الدراسي،حيث متت أوال معرفة أن هناك ذات اجيايب وذات سليب هذا من جهة،أما من جهة
أخرى وجد أنه مت التعرف على أبعاد الذات وكيفية التعامل معها،حيث كان البعد االجتماعي السائد يف الدراسة
لذا تولد مفهوم اجيايب لدى الطلبة.
وجد أن فروقا تبعا لبعض املتغ رات كانت لصاحل اإلناث على مستوى البعدين الذات األسرية واالجتماعية وذلك
حسب اجلنس وليس التخصص.
واختصت دراسة الشكعة مبعرفة أبعاد الذات ومعرفة مىت يكون الذات اجيايب أو سليب ،أما دراسة أبو مشة
فاهتمت مبعرفة مستوى الذات أي تقدير الذات عرب الدرجة املمنوحة ومعرفة قوة هته الدرجة ضعيفة أو متوسطة
أو قوية هذا من جهة و من جهة أخرى وجدت دراسة الشكعة فروقات بني اجلنس واملستوى أما دراسة أبو مشة
فلم جيد مفهوم الذات درجة من خالل املتغ ر .
-2دراسة أبو شمة:
هته الدراسة دلت على وجود درجة متوسطة ملفهوم الذات لدى العيب كرة السلة،وهنا أكد الباحث على
ضرورة االعتناء هبذا اجلانب من خالل دراسته  ،يف حني مل توجد فروقات لدى الالعبني تعزى إىل عدة متغ رات
مت التطرق إليها.
 -3دراسة جو  :1111هته الدراسة اهتمت باجتاهات مفهوم الذات حنو تدريس العلوم الرياضية فوجد أن
هناك اختالفا كب را لألساتذة من خالل اختالف اجتاهاهتم حنو التدريس،كما بينت وجود ذات سليب أو اجيايب
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الفصل الثاني:

وهنا يرجح الباحث هذا الظهور لوجود الدور البارز الذي يضفيه األستاذ من خالل التخطيط املنظم يف تدريس
العلوم ومل يبني الباحث لصاحل من كانت الفروق.
كلتا الدراستني اهتمت مبجال التدريس لكن دراسة ليدا اهتمت بتحديد وجود الذات السليب وقامت
بتحديد املشكالت اليت ترافق سلبية مفهوم الذات،و أكدت على ضرورة إدخال اسرتاتيجيات جديدة للتدريس
اليت من خالهلا حتسن شخصية الفرد وتساعده على حتديد مشكالته،ومن مث جتسيد مفهوم ذات اجيايب وهذا ما مل
يذكر يف دراسة جو،كما أن دراسة ليدا اهتمت بتحسني الرضا عن العمل من خالل التقليل من االحرتاق النفسي
بينما دراسة جو أكدت على وجود فوارق بني األساتذة ومل تذكر أسبا هته الفروق.
ثالثا:دراسات متعلقة بمفهوم الذات واالحتراق النفسي:
-1دراسة هيوجس :1191
من خالل هته الدراسة وجد أن املعلمني الذين ليهم مفهوم ذات اجيايب مرتفع هم الذين لديهم قدرة
على التعامل مع مصادر الضغوط نظرا لكفاءهتم املهنية ويتأتى ذلك من خالل وجود حالة من الرضا اجتاه عملهم
وشعور كب ر من قوة االجناز وبالتايل يكون لديهم احرتاق نفسي ضعيف مقارنة بغ رهم.
دراسة هيوجس تتفق مع دراسة حممد  2882من خالل أن املعلمون األقل احرتاقا من ي رهم هم الذين
لديهم درجة مرتفعة يف بعد التفك ر األصيل والعالقات الشخصية أي هم الذين يعرفون كيف يتعاملون مع املواقف
الرتبوية من خالل كفاءهتم ،بينما مل هتتم دراسة هيوجس بسنوات اخلربة حيث وجد يف دراسة حممد أن املعلمون
األقل خربة هم الذين حيرتقون أكثر من ي رهم
-2دراسة محمد :1115
إذن من خالل هته الدراسة تبني لنا أن األساتذة األقل خربة هم األكثر عرضة لالحرتاق النفسي ،و
الذي يكونون أقل حرصا يف عملهم ويف توصيلهم للمعلومات،وبني لنا أنه وجدت عالقة سالبة بني االحرتاق
النفسي ومفهوم الذات السليب أي أن األقل حرصا هم الذين لديهم مفهوم ذات سليب وبالتايل يكون لديهم
احرتاق نفسي كب ر ،يف حني أن الذين لديهم مفهوم ذات اجيايب يكونوا من ذوي اخلربة العالية حيث يؤثر مفهوم
ذواهتم االجيايب على تدين مستوى احرتاقهم لعملهم.
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الفصل الثاني:
-دراسة بد ارن :0991

هذه الدراسة مشاهبة لدراسة حممد حبيث وجد أن الذين لديهم مفهوم ذات اجيايب هم الذين ال يعانون بدرجة
كب رة من االحرتاق النفسي،أما الذين لديهم مفهوم ذات سليب فتتولد لديهم درجة كب رة من االحرتاق النفسي.
خالصة:
يتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ،أهنا انقسمت إىل ثالثة أقسام هي:
أما القسم األول :فاشتمل على الدراسات اليت تناولت ظاهرة االحرتاق النفسي ،واليت أشارت يف معظمها إىل
وجود هذه الظاهرة بدرجة متوسطة عند األساتذة مثل دراسة كل من الطحاينة  ،1995والدبابسة ،1993
وي رها من الدراسات
إال أن نتائج هذه الدراسات اختلفت يف أثر بعض املتغ رات على وجود ظاهرة االحرتاق النفسي ،وقد اشرتكت يف
بعض النتائج مثل دراسة الدبابسة  1993ونتائج دراسة سرطاوي ،2882حيث حبثت هذه الدراسات يف حتديد
مستويات االحرتاق النفسي،يف حني أشارت دراسة حممد عبد العاطي كذلك إىل التعرف على مصادر االحرتاق
النفسي لتتفق بدروها مع دراسة حامد
أما القسم الثاين :ويشمل الدراسات اليت اهتمت مبفهوم الذات عند املعلمني وي ر املعلمني،مثل أبو مشة 2882
وليدا  2882اليت أظهرت فروقًا بني املعلمني يف مفهوم الذات تعزى لبعض املتغ رات مثل :اجلنس ،اخلربة ،املؤهل
العلمي.
أما دراسة بدران  2882اليت أظهرت وجود عالقة سالبة بني بعض أبعاد الشخصية ومفهوم الذات لديهم ،
وختتلف نتائج هذه الدارسة مع نتائج دراسة جو  2882اليت أظهرت وجود عالقة ارتباطية بني كل من مفهوم
الذات االجيايب والقدرة على التخطيط اجليد يف التدريس لتحقيق ذات مرتفع.
ثالثا:اختلفت بعض الدراسات من حيث نتائجها عن بعضها البعض وعن نتائج البحث وهذا قد يعود إىل
اختالف األدوات املستخدمة والبيئة اليت طبقت عليها األداة باإلضافة إىل العينة املنتقاة منها.
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الفصل الثاني:

ومن خالل هذه النتائج تبني للباحث ضرورة توجيه األنظار صو األستاذ،واختاذ اإلجراءات والتداب ر الالزمة اليت
متتعا بصحة نفسية جيدة متمثلة يف
تساعد على جعل األستاذ أكثر تكي ًفا مع الضغوط اليت يواجهها،وأكثر ً
تكيفه مع نفسه ومع اآلخرين،وكذلك هتيئة املناخ املناسب لتطوير اجتاهات إجيابية حنو ذاته،األمر الذي يزيد من
قدرته على مواجهة الضغوط النفسية واملهنية واالجتماعية اليت تواجهه.
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الجانب التطبيقي

الفصل األول:طرق ومنهجية الدراسة
الدراسة االستطالعيةالمنهج المتبعمجتمع الدراسةعينة البحث وكيفية اختيارهاخصائص العينةحدود الدراسةأدوات البحثدراسة الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة-األساليب واألدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:
تمهيد:

بعد أن عرجنا يف اجلانب النظري على شرح اجلوانب املتعلقة مبوضوع حبثنا هذا وتطرقنا بالشرح لكل جانب منها
باالستعانة بدراسات وحبوث سابقة يف نفس اجملال،سنحاول يف هذا اجلزء اإلملام بصلب موضوع دراستنا واملتمثل
يف مفهوم الذات وعالقته باالحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ،و من خالل
دراسة ميدانية تعطي لبحثنا هذا الصيغة العلمية ذات الطابع الرتبوي ،و يعترب هذا الفصل العمود الفقري يف
تصميم وبناء حبث علمي.
نستعرض يف هذا الفصل ما قمنا به يف الدارسة االستطالعية اليت ساعدت على توجيهنا والتقليل من احتماالت
الوقوع يف اخلطأ خالل الدراسة األساسية اليت تضمنت حتديد منهج البحث مث األدوات املستخدمة فيه بعدها
حتديد اجملتمع أو املكان الذي جرت فيه الدراسة امليدانية،كما ذكرنا فيه عينة البحث وطريقة اختيارها إىل جانب
كيفية مجع البيانات وأخ را األدوات املستخدمة يف الدراسة من خالل كيفية حتليل النتائج.
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الفصل األول:
-0الدراسة االستطالعيـــة:

تعترب الدراسة االستطالعية مرحلة من مراحل البحث العلمي إذ أهنا ال تعد واحدة من أهم اخلطوات لبناء
أدوات الدراسة فحسب،بل تتعدى ه ــذه األمهية إىل ضبط الدراسة من بدايتها حىت هنايتها،وذلك مبا تقدمه من
بناء تصورات حول جوانب الدراسة انطالقا من املالحظات األولية مرورا بتحديد اإلشكالية والفروض وصوال إلــى
إجراءات الدراسة امليدانية ،و يش ر أبو زيد أن هدف الدراسة االستطالعية يف أي حبث هي التحقق من سالمة
االختبارات املستخدمة والتحقق من سالمة العينات وأسلو اختبارها وتقدير الوقت الالزم واملناسب لتطبيق هذا
االختبارات عليها،من خالل وضع أدوات مقننة حىت ال تكون الدراسة حتكمها العوامل الذاتية.

1

ومما ال شك فيه أن االختبارات واملقاييس النفسية تعد املقياس املوضوعي لعينة من السلوك املراد اختياره متثيال
دقيقا ،وألجل ذلك استخدمنا مقياسي االختبار النفسي على عينة حمددة من األساتذة وتتبعنا اخلطوات التالية:
 .2فأول خطوة قمنا هبا هي االتصال مبديرية الرتبية لوالية ورقلة بغرض احلصول على املوافقة إلجراء الدراسة
االستطالعية،مث الذها إىل بعض الثانويات وخنتص بالذكر:ثانوية البش ر اإلبراهيمي وثانوية األم ر عبد
القادر وثانوية الكواكيب باإلضافة إىل ثانوية بلقا يد وثانوية بن رشيق الق رواين.
 .6حتديد عينة الدراسة واملمثلة يف عدد من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي والبالغ عددهم
 60أستاذا اخت روا بطريقة عشوائية.
 .0التنقل إىل الثانويات اليت يزاولون العمل فيها.
 .2تسليم األستاذ استمارة االستبانة من أجل االطالع عليها جيدا واإلجابة عليها بعد التأكد من عدم
وجود الصعوبة لديهم يف استيعا وفهم مضمون عبارات املقياسني.
و مما اتضح أيضا أن اإلجابة على مقياس مفهوم الذات تنسي استغرق 60دقيقة بينما استغرق مقياس االحرتاق
النفسي ماسالش 20دقائق ،وعند استالم املفحوصني لالستبانة طرحوا بعض االستفسارات حول بعض العبارات
ومت النقاش فيها وتوضيح معناها ومغزاها دون إعادة ضبطها.

1

 -حممد خليل عباس وآخرون،مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس،ط،6عمان،األردن،دار املسايرة للنشر والتوزيع والطباعة،6008،ص .202
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الفصل األول:
-0-0الهدف من الدراسة االستطالعية:

يلجا العديد من الباحثني قبل االستقرار على خطة البحث وتنفيذها بشكل كامل إىل القيام مبا يسمى بالدراسة
االستطالعية واليت جترى على عدد حمدد من األفراد،ويتوقع الباحث من خالهلا حتقيق األهداف التالية:
 التيقن من جدوى إجراء الدراسة اليت يريب الباحث القيام هبا.
 تزويد الباحث بتغذية راجعة أولية حول مدى صالحية الفرضيات البحثية اليت يراد اختبارها إلجراء
تعديالت عليها.
 إظهار كفاءة إجراءات البحث من حيث فاعلية األدوات البحثية اليت يستخدمها يف عملية قياس
متغ رات البحث

1

-5المنهـج المتبــع:
يعرفه عمار بوحوش ومحمود محمد الدنيبات  " 2001على انه الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته ملشكلة
بغرض البحث عن احلقيقة

2

إن منهج دراستنا له عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة وبإشكالية البحث،حيث إن طبيعة املوضوع هي اليت
حتدد اختيار املنهج املتبع،و نظرا إىل أن موضوع حبثنا هو مفهوم الذات وعالقته باالحرتاق النفسي لدى أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي الذي يتناول دراسة ظاهرة نفسية فإن املنهج املتبع واملالئم هو املنهج
الوصفي املسحي منهجا للدراسة ،والذي يعرفه مس ر عبد اهلل  6000على أنه :الطريقة املنتظمة لدراسة حقائق
راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد وأحداث أو أوضاع معينة،هبدف اكتشاف حقائق جديدة،أو التحقق من
حقائق قدمية وإثرائها والعالقات اليت تتصل هبا وتفس رها وكشف اجلوانب اليت حتكمها ،وتتمثل يف الطريقة املنظمة
يف وصف الظاهرة حمل الدراسة وتشخيصها وإلقاء الضوء على جوانبها ومجع البيانات للوصول إىل نتائج وتعميمها
بشأن موضوع الدراسة.3

1

 --حممد خليل عباس وآخرون،مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس،ط،6عمان،األردن،دار املسايرة للنشر والتوزيع والطباعة،6008،ص .202

 - 2عمار بوحوش،حممد حممود الذنيبات،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،ط،0اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلزائرية،6002،ص.88
 - 3سيد ينيم،سيكولوجية الشخصية ومحدداتها وقياسها،دار النهضة،القاهرة6001،م،ص12.
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الفصل األول:
-3مجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي لدى املؤسسات التعليمية
مبدينة تقرت الكربى،حيث يزاولون عملهم باالنتظام ويف ساعات العمل احملددة هلم ،حيث كان جمموع الثانويات
هو )22( :ثانوية،و كان عدد األساتذة جملتمع البحث هو 20 :أستاذا وهذا لسنة .6022/6022
جدول رقم :10يوضح خصائص مجتمع الدراسة لعدد األساتذة في مدينة تقرت الكبرى
الدائرة

عدد األساتذة

تقرت

2

النزلة

1

تبسبست

2

الزاوية العابدية

2

سيدي سليمان

6

متاسني

0

بلدة عمر

0

املنقر

0

الطيبات

2

بن ناصر

0

املقارين

0

اجملموع

20

من إعداد الطالبين
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الفصل األول:

جدول رقم :15يوضح توزيع األساتذة على الثانويات المتواجد بمدينة تقرت الكبرى

الرقم

اسم الثانوية

عدد األساتذة

02

عني الصحراء

00

06

ايب بكر بلقايد

00

00

ابن اهليثم

00

02

األم ر عبد القادر

02

02

عبد الرمحان الكواكيب

02

02

البش ر اإلبراهيمي

00

02

لزهاري التونسي

00

01

هواري بومدين

00

08

خالد بن الوليد

06

20

مفدي زكرياء

06

22

التماسني اجلديدة

06

26

الطاهر الدقعة

00

20

ابن رشيق الق رواين

00

22

العيد بن صحراوي

00

22

البحور اجلديدة

00

22

أمحد عبيد

00

22

زقوين الصغ ر

00

-4عـينة البحث وخصائصها وكيفية اختيارهــا:
يعرف عمار بوحوش عينة البحث بأهنا:عدد الوحدات اليت تسحب من اجملتمع األصلي ملوضوع الدراسة حبيث
تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات هذا اجملتمع
1

1

 -عمار بوحوش،محمد محمود الذنيبات،مرجع سبق ذكره،ص.11،
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الفصل األول:
-0-4عينة الدراسة االستطالعية:

وقد مشلت الدراسة االستطالعية على عينة تتكون من ( )60أستاذا للرتبية البدنية والرياضية أخذت بطريقة
عشوائية من مجلة العينة الكلية بأخذ نسبة  %00اليت ستتم عليها هته الدراسة ،حيث مت اختيار هته العينة من
األساتذة قصد إجراء الدراسة االستطالعية من خالل معرفة مدى صالحية أداة القياس اليت اخت رت من أجل
الوصول إىل أهداف الدراسة ،وهؤالء األساتذة هم من اللذين يزاولون مهنتهم بانتظام لسنة .6022/6022
-5-4طريقة اختيار العينة:
في دراستنا هﺫه أردنا معرفة ﺍلعالقة بني مفهوم ﺍلﺫﺍﺕ ﻭ ﻅاهﺭﺓ ﺍالحرتاق ﺍلنفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية
والرياضية للطور الثانوي يف مدينة تقرت الكربى  ،ﻭفي ضوء ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلبحﺙ ﻭﻁبيعة ﺍلﺩﺭاسة وألجل اختيار
فرضيات ﺍلﺩﺭﺍسة استعملنا عينة قصدية من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ،واقتصرت العينة
على  60أستاذا من جمتمع الدراسة الكلي.
-3-4خصائص العينة:
جدول رقم ( :)13يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة:
اخلربة

التكرار

النسبة املئوية

أقل من  2سنوات

2

%62

 20-2سنوات

2

%00

22-22سنة

2

%60

أكثر من  22سنة

2

%62

اجملوع

60

%200
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الفصل األول:

يتضح من خالل اجلدول رقم  00أن نسبة  %62لديهم خربة مهنية أقل من  2سنوات  ،وأما الذين ميلكون
خربة مهنية ترتاوح من  2إىل  20سنوات فبلغت نسبتهم ،%30يف حني أن الذين ميتلكون خربة مهنية ترتاوح من
 22إىل  22سنة بلغت نسبتهم ،%60أما أخ را بلغت نسبة  %62من الذين ميتلكون خربة مهنية أكرب من
22سنة.
جدول رقم( :)14يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن:
العمر

التكرار

النسبة املئوية

أقل من  62سنة

2

%60

 02-62سنة

2

%00

 22-02سنة

2

%00

أكثر من  22سنة

2

%60

اجملموع

60

%200

يتضح من خالل اجلدول رقم  02أن نسبة  %60كنت أعمارهم أقل من  62سنة ،وأما الذين كانت أعمارهم
ترتاوح من  62إىل  02سنة فبلغت نسبتهم ،%30يف حني أن الذين كانت أعمارهم ترتاوح من  02إىل 22
سنة بلغت نسبتهم ،%00أما أخ را بلغت نسبة  %60من الذين كانت أعمارهم أكرب من  22سنة.
-2حدود الدراسة:
-0-2اإلطار المكاني:
لقد مت إجراء الدراسة بالثانويات املوجودة على مستوى والية تقرت الكبرى حيث تم إجراء الدراسة على 11
ثانوية في مختلف بلديات والية تقرت الكبرى.
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الفصل األول:
-5-2اإلطار الزماني:

مت إجراء الدراسة يف الفرتة ما بني شهري فيفري و أفريل  6022وهذا بعد ما قمنا بدراسة استطالعية يف هناية
شهر فيفري حيث ذهبنا لزيارة الثانويات املختارة وتعرفنا من خالهلا على أساتذة الرتبية البدنية وحددنا مع مدراء
الثانويات تاريخ بداية إجراء اجلانب التطبيقي لدراستنا وقد مت هذا بالفعل وحددنا تاريخ  6022/00/20حيث
مت توزيع االستمارات(املقاييس) على األساتذة.
-2أدوات البحث :
يف دراستنا هذه قمنا باالستخدام مقياسني ومها:
أوال:مقياس مفهوم الذات:1115:
الذي قام بتطويره وليم فيتس ،وقام برتمجته وتكييفه على البيئة العربية صفوت فرج وسه ر كامل أمحد عام  ،وأعد
صورته العربية حممد حسن عالوي وحممد العريب مشعون ،2882و يتكون هذا املقياس من مئة عبارة تتضمن
أوصافا ذاتية يستخدمها املفحوص لرسم صورة ذاتية عن نفسه ،ويطبق املقياس على املفحوصني ،ويستخدم من
سن  26سنة فأكثر من الدارسني ،وميكن استخدام هذا املقياس يف صورة إرشادية وأخرى إكلينيكية حبيث مييل
أصحا

الدرجة املرتفعة إىل تقبل أنفسهم ويشعرون أهنم أشخاص من ذوي القيمة العالية ويثقون يف أنفسهم،

بينما يشعر األشخاص ذوي الدرجة املنخفضة بالشك يف قيمتهم الشخصية ويرون أنفسهم أشخاصا ي ر مريو
فيهم يالبا ما يشعرون بالقلق واالكتئا

وعدم السعادة وليس لديهم ثقة يف أنفسهم،و يشمل هذا املقياس

على تسعة أبعاد مدرجة بشكل تدرج مخاسي من  2إىل  ،2وهذا حسب مقياس ليكرت ،حيث بلغ جمموع
عبارات األبعاد التسعة مئة عبارة،و يعطى هذا املقياس للمفحوص فرصة حتديد درجة موافقته على العبارات من
بني الدرجات التالية حيث كانت تدرجيات هذا املقياس مبينة يف اجلدول التايل:
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الفصل األول:

جدول رقم :12يبين قيم ودرجات مفهوم الذات:
1

3

4

5

2

ال ينطبق

ينطبق علي

ينطبق علي

أحيانا وينطبق

يالبا

متاما

ال ينطبق علي ال ينطبق علي
متاما

يالبا

أحيانا أخرى
وقد رأى الباحثان أن يقتبسا من الصورة اإلرشادية احملاور اليت تتماشى مع طبيعة الدراسة وما يتوافق مع موازين
مقيـاس اإلرشـاد النفسي واليت تصب حمتوياهتا يف حمورين ملقياس تنسي ملفهوم الـذات اليت ارتأى الباحث انتقائها
من املقياس وهي:
أ-محور مفهوم الذات الشخصية:
وتعكس درجة مفهوم الذات الشخصية إحساس الفرد بأنـه شـخص مناسـب ومقدراً لشخصيته دون
النظر إىل هيئته اجلسمية أو عالقاته باآلخرين،و حيتوي هذا احملور على ( )21عبارة،و تتكون عبارات هذا احملور
من  02إىل .22
ب-محور مفهوم الذات االجتماعية:
وهي صورة أخرى إلدراك الذات وعالقتها بـاآلخرين،ييـر أهنـا تتعلـق باآلخرين بطريقة أكثر عمومية،حيث
تعكس إحساس املرء بقيمتـه من خالل تفاعله االجتماعي مع اآلخرين بوجه عام،و حيتوي هذا احملـور على ()21
عبـارة ،وتتكون عبارات هذا احملور من  20إىل .80
ثانيا :مقياس ماسالش لالحتراق النفسي العام:
حيث مت وضعه من قبل العاملة األمريكية كريستينا ماسالش والعامل جاكسون ( Maslach & ( 1971
 ،Jacksonالعاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية واالجتماعية ليقيس االحرتاق النفسي العام وقام عدد من
الباحثني بتعريب هذا املقياس ليتالءم مع البيئة العربية ومنهم :دواين وزمالؤه ،2828مقابلة وسالمة 2880م
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الفصل األول:

والوابلي ،2882و يتكون هذا املقياس من ()66فقرة تتعلق بشعور الفرد حنو مهنته،حبيث يكون مدرج بشكل
سباعي من  2إىل ،2حيث يتكون هذا املقياس من ثالثة أبعاد رئيسة لالحرتاق النفسي هي:
 -2اإلجهاد االنفعالي :ويقيس مستوى اإلجهاد والتوتر االنفعايل الذي يشعر به الشخص نتيجة للعمل مع
فئة معينة أو يف جمال معني،وتقيس هذا البعد (تسع فقرات).
 -2تبلد المشاعر :ويقيس مستوى االهتمام أو الالمباالة نتيجة للعمل مع فئة معينة أو جمال معني،وتقيس هذا
البعد (مخس فقرات).
–نقص الشعور باإلنجاز :ويقيس طريقة تقييم الفرد لنفسه ومستوى شعوره بالكفاءة والرضا يف

0

عمله،وتقيس هذا البعد ( مثان فقرات ).
و لتفس ر الدرجات الفرعية اليت متثل األداء على اجملاالت املختلفة وعلى املقياس ككل فقد اتبع الباحثان اخلطوات
التالية:
إذا كانت االستجابات هي أحد سبعة اختيارات متثل مستويات االحرتاق النفسي لدى األستاذ فإنه عادة ما
تدخل القيم أو األوزان كما يف اجلدول التايل:
جدول رقم  :12يبين قيم ودرجات االحتراق النفسي:
1

ال أعاين
مطل ًقا

2

3

4

مرات قليلة يف مرة أو أقل يف مرات قليلة يف
السنة

الشهر

الشهر

5

6

7

مرة يف

حيدث مرات

حيدث كل

األسبوع

قليلة يف

يوم

األسبوع
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الفصل األول:

يتم بعد ذلك حسا املتوسط احلسايب إلجابات العينة على األسئلة بغرض معرفة مستويات أو درجات االحرتاق
النفسي لألساتذة ،حيث يالحظ أن املدى=  ،2=2-2وقد احنصرت يف  2مسافات ،أما طول الفئة=املدى2/
أي 0.12=2/2
نضيف هذه القيمة ابتداء من الدرجة ( )02وصوال إىل الدرجة ( )02والقيم املتحصل عليها مبينة يف الشكل
التايل:
الشكل رقم  10يبين مجاالت المتوسط المرجح:

[]1.11 ،1

[ ]4.44 ،5.21 [ ] 5.30 ،1.15

[]2.12 ، 3.51 [ ]3.59 4.43

[]1 ،1.95[ ] 1.91 ، 2.11
متدني

متوسط

مرتفع

من أجل تصنيف هذه الدرجات السبع على شكل ثالث مستويات لالحرتاق النفسي (منخفض،متوسط،مرتفع)
قمنا بدمج اجملاالت يف ثالث مستويات (بعد استشارة األستاذ املشرف)،فأصبح لدينا القيم التالية كما هو مبني
يف اجلدول التايل:
جدول رقم  :11يوضح المتوسطات الحسابية المرجحة:
األبعاد

مقياس االحرتاق النفسي

املتوسط املرجح

مستوى االحرتاق النفسي

من  02إىل 6.22

منخفض

من  6.26إىل 2.68

متوسط

من  2.00إىل 02

مرتفع
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:
-1دراسة الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:
:-0-1الصدق:

يعد الصدق أكثر املفاهيم األساسية يف جمال القياس النفسي إن مل يكن أمهها على اإلطالق،و التعريف
الشائع للصدق" إن االختبار يعترب صادقا إذا كان يقيس ما وضع لقياسه "

1

-0-0-1صدق مقياس مفهوم الذات:
وملعرفة مدى صدق هذا املقياس (تنسي)فقد مت حسابه بطريقتني:
الطريقة األولى:صدق المقارنة الطرفية:
وتقوم يف جوهرها على مقارنة متوسط درجة األقوياء يف ميدان مبتوسط الصفات يف نفس ذلك امليدان
بالنسبة لتوزيع درجات االختبار ،ولذا مسيت باملقارنة الطرفية باعتمادها على الطرف املمتاز والطرف الضعيف
للميزان،وقمنا حبسا

صدق املقارنة الطرفية لالختبار وهذا برتتيب الدرجات الكلية لنتائج األساتذة يف العينة

االستطالعية حبيث يكون هذا الرتتيب ترتيبها تصاعديا،مث حسا

داللة الفروق بني متوسطات اجملموعتني

املتجانستني وذلك بعد حسا النسبة الفائية ملعرفة مدى جتانس العينتني.

2

و يستعمل هذا النوع من الصدق الختبار قدرة املقياس على التمييز بني األفراد يف مستوى مفهوم الذات ،حبيث
يتم حسا هذا النوع بإتباع اخلطوات التالية :
 .2حسا الدرجات الكلية اليت حصل عليها كل فرد من أفراد عينة الدراسة()60
 .6ترتيب الدرجات الكلية لكل أفراد العينة ترتيبا تنازليا.
 .0اختيار اجملموعتني املتطرفتني (العليا والدنيا)من إمجايل أفراد العينة،وذلك باعتماد نسبة  %62لكل
جمموعة،وهو ما يعادل  2أفراد تقريبا ممن لديهم مستوى عايل من مفهوم الذات و 2أفراد ممن لديهم
مستوى منخفض من مفهوم الذات .
1

 -بش ر معمرية،القياس النفسي وتصميم االختبارات النفسية للطالب والباحثين،منشورات شركة باتنيت،اجلزائر،6000،ص.210،

2

 -بش ر معمرية،القياس النفسي وتصميم االختبارات النفسية للطالب والباحثين،منشورات شركة باتنيت،اجلزائر،6000،ص.212،
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:

اختبار (ت)لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفروق بني اجملموعتني العليا والدنيا يف درجات

 .2حسا

مفهوم الذات لكل بند من بنود املقياس،والنتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)09يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس مفهوم الذات:
املعاي ر
القيمة

عدد املتوسط

االحنراف

ن

أفراد العينة احلسايب

املعياري

الفئة العليا
الفئة الدنيا

2
2

57,60

20,45

21,20

04,49

ت احملسوبة
3,88

ت

درجة

مستوى

اجملدولة

احلرية

الداللة

6302

01

0.02

من إعداد الطالبني بناء على حمرجات  SPSSوامللحق رقم :00يوضح ذلك:

من خالل اجلدول ()01يتضح لنا :أن املتوسط احلسايب لكال اجملموعتني كان يف القيمة العليا هو57,60 :
،والقيمة السفلى 21,20 :وتش ر قيمة االحنراف املعياري يف القيمة العليا 20,42 :ويف القيمة السفلى:
.04,49
أما بالنسبة لقيمة (ت)احملسوبة فوجد أهنا دالة إحصائيا عند درجة احلرية ( ،)18حبيث قيمة (ت)احملسوبة تساوي
 3,88أكرب من (ت)اجملدولة اليت تساوي ،6312وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.02وهذا
يعين أن االختبار صادق.
الطريقة الثانية:الصدق الذاتي :الصدق الذايت وهو الذي يقوم على الدرجات التجريبية لالختبار بعد
ختلصها من أخطاء القياس،أي الدرجات احلقيقية واليت أصبحت هي احملك الذي ينسب إليه صدق االختبار.1

والذي حيسب من خالل اجلذر الرتبيعي للثبات ومنه:الصدق الذايت=

،

=،0.80وهي قيمة عالية

موجبة .ومنه نستخلص بأن االختبار قادر على التمييز بني القيمتني العليا والسفلى،ومنه فاالختبار صادق انظر
امللحق رقم (.)02
1

 -بشير معمرية،مرجع سبق ذكره،ص.989،
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:
-5-1صدق مقياس االحتراق النفسي:

الطريقة األولى:صدق المقارنة الطرفية :نستعمل هذا النوع من الصدق الختبار قدرة املقياس على
التمييز بني األفراد يف مستوى االحرتاق النفسي،حبيث يتم حسا هذا النوع بإتباع اخلطوات التالية :
 -2حسا الدرجات الكلية اليت حصل عليها كل فرد من أفراد عينة الدراسة (.)60
 -6ترتيب الدرجات الكلية لكل أفراد العينة ترتيبا تنازليا.
 -6اختيار اجملموعتني املتطرفتني (العليا والدنيا)من إمجايل أفراد العينة،وذلك باعتماد نسبة  %62لكل
جمموعة،وهو ما يعادل  2أفراد تقريبا ممن لديهم مستوى مرتفع من االحرتاق النفسي و 2أفراد ممن لديهم
مستوى منخفض من االحرتاق النفسي.
-2حسا اختبار (ت)لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفروق بني اجملموعتني العليا والدنيا يف درجات
االحرتاق النفسي لكل بند من بنود املقياس،والنتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)19يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس االحتراق النفسي
املعاي ر

ن عدد
أفراد

املتوسط

االحنراف

ت

احلسايب

املعياري

احملسوبة

2,22
13,46

القيمة

العينة

الفئة العليا

2

120,2

الفئة الدنيا

2

89,2

4,85

ت

درجة

مستوى

اجملدولة

احلرية

الداللة

6302

01

0.02

من إعداد الطالبني بناء على حمرجات  SPSSوامللحق رقم :02يوضح ذلك:

من خالل اجلدول ( )08يتضح لنا :أن املتوسط احلسايب لكال اجملموعتني كان يف القيمة العليا هو:
،120,02والقيمة السفلى، 89,20 :وتش ر قيمة االحنراف املعياري يف القيمة العليا 04,76 :ويف القيمة
السفلى.13,46 :
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:

أما بالنسبة لقيمة (ت)احملسوبة فوجد أهنا دالة إحصائيا عند درجة احلرية (،)18حبيث قيمة (ت)احملسوبة تساوي
 4,85أكرب من (ت)اجملدولة اليت تساوي ،6312وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.02وهذا
يعين أن االختبار صادق.
الطريقة الثانية:الصدق الذاتي:
الصدق الذايت وهو الذي يقوم على الدرجات التجريبية لالختبار بعد ختلصها من أخطاء القياس،أي الدرجات
احلقيقية واليت أصبحت هي احملك الذي ينسب إليه صدق االختبار
والذي حيسب من خالل اجلذر الرتبيعي للثبات ومنه :الصدق الذايت=

،

= 0.18وهي قيمة عالية

موجبة .ومنه نستخلص بأن االختبار قادر على التمييز بني القيمتني العليا والسفلى،ومنه فاالختبار صادق انظر
امللحق رقم (.)01
 -3-1الثبات:
-0-3-1ثبات مقياس مفهوم الذات:
يعرف بشير معمرية  6000الثبات":بأنه مدى الدقة واالستقرار واالتساق يف نتائج األداء حىت ولو
طبقت مرتني أو أكثر على نفس اخلاصية ويف مناسبات خمتلفة"

1

واعتمدنا يف حسا ثبات األداة على طريقتني:
الطريقة األولى:الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس مفهوم الذات:
مت اختيار يف حسا معامل الثبات على طريقة التجزئة النصفية،حيث يعتمد أسلو التجزئة النصفية على جزئني
أو قسمني (فردي -زوجي) ،وهذا بقسمة بنود االختيار إىل نصفني األول يتكون من البنود الفردية والنصف
اآلخر من البنود الزوجية مت تصنيفه هبذه الطريقة بعد تطبيقه على أفراد عينة الدراسة االستطالعية،مث حسا

1

 -بشير معمرية،مرجع سبق ذكره،ص.988
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:

معامل االرتباط (ب رسون) ،حبيث وجد معامل االرتباط قبل التصحيح  0.80:وبعد ذلك مت تعديلها مبعادلة
(سبيرمان براون التصحيحية) وكان ثبات اختبار مقياس تنسي يساوي 0.94:انظر امللحق رقم 02
الطريقة الثانية:معادلة ألفا كرونباخ لثبات مفهوم الذات:
تعد هذه الطريقة أكثر استعماال وأسهلها يف دراسة ثبات االختبار يف كث ر من الدراسات النفسية ،حبيث تعتمد
هذه الطريقة على ربط ثبات االختبار ككل بثبات بنوده ،إذ قدر معامل ألفا يف هذا االختبار بـ 0.11:وهي قيمة
قوية ودالة إحصائيا ،ومنه ميكن القول بأن هذا االختبار ثابت.انظر امللحق رقم 07
-5-3-1ثبات مقياس االحتراق النفسي:
واعتمدنا يف حسا ثبات األداة على طريقتني:
الطريقة األولى:الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس االحتراق النفسي:
مت اختيار يف حسا

معامل الثبات على طريقة التجزئة النصفية،حيث يعتمد أسلو التجزئة النصفية

على جزئني أو قسمني (فردي -زوجي) ،وهذا بقسمة بنود االختيار إىل نصفني األول يتكون من البنود الفردية
والنصف اآلخر من البنود الزوجية مت تصنيفه هبذه الطريقة بعد تطبيقه على أفراد عينة الدراسة االستطالعية،مث
حسا

معامل االرتباط (ب رسون) ،وكان معامل االرتباط قبل التعديل  0.22مث مت بعد ذلك تعديلها مبعادلة

(سبيرمان براون التصحيحية)و كان ثبات االختبار ملقياس ماسالش يساوي 0.79:انظر امللحق رقم 02
الطريقة الثانية:معادلة ألفا كرونباخ :لثبات مقياس االحتراق النفسي:
تعد هذه الطريقة أكثر استعماال وأسهلها يف دراسة ثبات االختبار واليت تستخدم يف كث ر من الدراسات
النفسية ،حبيث تعتمد هذه الطريقة على ربط ثبات االختبار ككل بثبات بنوده،إذ قدر معامل ألفا يف هذا
االختبار بـ 0.10:وهي قيمة قوية ودالة إحصائيا ،ومنه ميكن القول بأن هذا االختبار ثابت.انظر امللحق رقم
01
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الفصل األول:
-8األساليب واألدوات اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة:
 .2النسب املئوية.
 .6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية.
 .0اختبار ( )Tلعينتني مستقلتني.

 .2معامل االرتباط ب رسون لدراسة االرتباطات بني عبارات وأبعاد املقياس وبالتايل صدق األداة.
 .2معادلة ألفا كرونباخ حلسا ثبات األداة.
 .2اختبار حتليل التباين األحادي.
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل األول:
الخالصة:

يف هذا الفصل تطرقنا إىل اهلدف من الدراسة االستطالعية وجماالت الدراسة (اإلطار الزماين
املكاين)وكذلك إىل عينة الدراسة وعرضنا جمموعة من اجلداول تبني خصائص العينة املختارة وأفراد اجملتمع،أما
اإلجراءات املنهجية فقمنا باستخدام املنهج الوصفي،ويف األخ ر تطرقنا إىل األدوات املنهجية املستعملة وهو
استبيان خاص بقياسي مفهوم الذات واالحرتاق النفسي واخلصائص السيكومرتية له.
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الفصل الثاني::عرض،تحليل ومناقشة النتائج
عرض وتحليل نتائج الفرضياتمناقشة نتائج الفرضياتاالستنتاج العام االقتراحات-الخاتمة

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الثاني:
تمهيد:

بعد مجع املعلومات حول موضوع الدراسة وحتديد عينة البحث واألداة املستخدمة يتطلب تبويب وحتليل
هذه البيانات وحصرها يف جداول إحصائية،وذلك للوصول إىل النتائج اخلاصة مبوضوع دراستنا،ففي هذا الفصل
مت التطرق إىل تفريغ البيانات يف جداول إحصائية حسب فرضيات الدراسة وكذلك مت طرح النتائج املتوصل
إليها،مث اخلالصة مث طرح جمموعة من التوصيات ويف األخ ر خامتة الدراسة.

54

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصل الثاني:
-0عرض وتحليل نتائج الدراسة حسب الفرضيات:
-0-0عرض نتائج الفرضية العامة:

اليت تنص على أنه :توجد هناك عالقة ارتباطية عكسية بني مفهوم الذات( اجيايب،سليب) ومستوى االحرتاق
النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة تقرت الكربى ،وللتأكد من صحة هذه
الفرضية مت حسا

معامل ب رسون بني مفهوم الذات ومستوى االحرتاق النفسي حيث مت تقسيم مفهوم الذات

إىل بعديه الشخصي واالجتماعي وقياس معامل ارتباطهما مع أبعاد االحرتاق النفسي،حىت يتسىن لنا معرفة البعد
الذي أثر يف داللة العالقة،والنتائج احملصل عليها مدونة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)01يوضح معامل االرتباط بيرسون بين مفهوم الذات والبعد األول
لالحتراق النفسي (اإلجهاد االنفعالي):
البعد

معامل ارتباط

القرار

مستوى الداللة

ب رسون
البعد الشخصي

اإلجهاد االنفعايل

-0.068

0.002

نقبل H1

البعد االجتماعي

اإلجهاد االنفعايل

-0.021

0.000

نقبل H1

املصدر :من إعداد الطالبني بناء على خمرجات برنامج :SPSSانظر إىل امللحق رقم (:)08
العالقة دالة عند مستوى ألفا= :0.02
يتضح من خالل اجلدول رقم (  :)20أن العالقة بني البعد الشخصي واإلجهاد االنفعايل لألساتذة
بلغت -0.068و هي عالقة عكسية دالة إحصائيا عند  0.02ألن مستوى الداللة  0.002أقل من ،0.02
أما العالقة بني البعد االجتماعي واإلجهاد االنفعايل لألساتذة بلغت -0.021و هي أيضا عالقة عكسية دالة
إحصائيا وذلك ألن مستوى الداللة  0.000أقل من ، 0.02أي أن بعدي مفهوم الذات لديهما ارتباط بينهما
وبني البعد األول لالحرتاق النفسي وهو ارتباط دال عكسي ولديه داللة إحصائية عند مستوى داللة .0.02
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الفصل الثاني:

جدول رقم ( :)00يوضح معامل االرتباط بيرسون بين مفهوم الذات والبعد الثاني لالحتراق
النفسي (:تبلد المشاعر):
البعد

معامل ارتباط ب رسون

مستوى الداللة

القرار

البعد الشخصي

تبلد املشاعر

-0.222

0.620

نقبل H0

البعد االجتماعي

تبلد املشاعر

-0.220

0.222

نقبل H0

املصدر :من إعداد الطالبني بناء على خمرجات برنامج  :SPSSانظر إىل امللحق رقم (:)20
العالقة ي ر دالة عند مستوى ألفا= 0.02
يتضح من خالل اجلدول رقم (:)22أن العالقة بني البعد الشخصي وتبلد املشاعر لألساتذة بلغت
-0.222و هي عالقة عكسية ي ر دالة إحصائيا عند  0.02ألن مستوى الداللة  0.620أكرب من ،0.02أما
العالقة بني البعد االجتماعي وتبلد املشاعر لألساتذة بلغت -0.220و هي أيضا عالقة عكسية ي ر دالة
إحصائيا وذلك ألن مستوى الداللة  0.222أكرب من ،0.02أي أن بعدي مفهوم الذات ليس لديهما ارتباط
بينهما وبني البعد الثاين لالحرتاق النفسي وذلك ألن مستوى داللتهما أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية
.0.02
جدول رقم ( :)05يوضح معامل االرتباط بيرسون بين مفهوم الذات والبعد الثالث
لالحتراق النفسي وهو نقص (الشعور باالنجاز):

البعد الشخصي

البعد

معامل ارتباط ب رسون

مستوى الداللة

القرار

نقص الشعور

-0.002

0.022

نقبل H2

باالجناز
البعد االجتماعي

نقص الشعور

-0.002

0.002

باالجناز
املصدر :من إعداد الطالبني بناء على خمرجات برنامج  :SPSSانظر إىل امللحق رقم (:)22
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الفصل الثاني:
العالقة دالة عند مستوى ألفا= :0.02

يتضح من خالل اجلدول رقم (:)26أن العالقة بني البعد الشخصي ونقص الشعور باالجناز لألساتذة
بلغت -0.002و هي عالقة عكسية دالة إحصائيا عند  0.02ألن مستوى الداللة  0.022أصغر من
،0.02أما العالقة بني البعد االجتماعي ونقص الشعور باالجناز لألساتذة بلغت -0.002و هي أيضا عالقة
عكسية دالة إحصائيا وذلك ألن مستوى الداللة  0.002أصغر من ،0.02أي أن بعدي مفهوم الذات لديهما
ارتباط بينهما وبني البعد الثالث لالحرتاق النفسي وذلك ألن مستوى داللتهما أصغر من مستوى الداللة
اإلحصائية .0.02
جدول رقم :)03( :يوضح معامل االرتباط الكلي لبرسون بين مفهوم الذات واالحتراق
النفسي:
املتغ ر األول

املتغ ر الثاين

معامل ارتباط ب رسون

مستوى الداللة

مفهوم الذات

االحرتاق النفسي

-0.26

0.000

املصدر :من إعداد الطالبني بناء على خمرجات برنامج :SPSSو امللحق رقم ( :)26يوضح ذلك
يتبني من خالل اجلدول رقم ( :)20أن العالقة بني مفهوم الذات وأبعاد االحرتاق النفسي والعالمة
الكلية له قد بلغت مستوى الداللة اإلحصائية ماعدا البعد الثاين وهو تبلد املشاعر حيث مل يكن دال
إحصائيا،فكانت العالمة الكلية بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي -0.26وهي عالقة عكسية دالة إحصائيا
ألن مستوى الداللة أصغر من  0.02لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة أي هناك عالقة عكسية دالة
إحصائيا بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة تقرت
الكربى.
-0-0عرض نتائج الفرضية الجزئية:
و اليت تنص على أنه يعاين أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة تقرت الكربى ،من مستوى
احرتاق نفسي متوسط ،وللتأكد من صحة هذه الفرضية مت حسا النتائج يف اجلدول التايل:
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الفصل الثاني:

جدول رقم (:)04يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق النفسي لدى
أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي لمدينة تقرت الكبرى:
األبعاد

عدد

مجموع

الفقرات االستجابات

متوسط
مجموع
االستجابات

االجهاد

8

2222

60.26

المتوسط
المرجح
6.222

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

0.12

%02

الترتيب

2

االنفعالي
تبلد المشاعر

2

211

8.16

2.82

0.82

%61

0

نقص الشعور

1

2621

21.22

6.62

0.21

%06

6

باالنجاز
الكلي

66

0200

22.22

6.61

0.21

%33

املصدر :من إعداد الطالبني بناء على خمرجات برنامج  :SPSSانظر إىل امللحق رقم (:)13
يتضح من اجلدول رقم ( :)22أن اإلجهاد االنفعايل جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره  6.222و
احنراف معياري  0.12ووزن نسيب نسبته،%02مث يليه البعد الثاين وهو نقص الشعور باالجناز مبتوسط حسايب
قدره  6.62واحنراف معياري  0.21ووزن نسيب نسبته ،%06أما البعد الثالث تبلد املشاعر جاء يف املرتبة
األخ رة حيث كان متوسطه احلسايب  2.82واحنراف معياري  0.82وزن نسيب نسبته ،%61و كانت الدرجة
الكلية له مبتوسط حسايب  6.00ووزن نسيب نسبته .%33
يتضح لنا من خالل النتائج املتحصل عليها وباالستعانة باجلدول رقم (:)02أن املتوسط احلسايب للبعد
األول اإلجهاد االنفعايل اندرج ضمن اجملال املتدين،وفيما خيص البعد الثاين تبلد املشاعر جاء ضمن اجملال
املتدين،أما البعد الثالث نقص االجناز بالشعور جاء أيضا ضمن اجملال املتدين،إذن البعد الكلي للمقياس كان
 6.61وهو يندرج يف اجملال  2.12إىل  ،6.22وهو ضمن املستوى املتدين (املنخفض) ،والشكل التايل يوضح
ذلك:
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الفصل الثاني:

الشكل رقم  :02يوضح المجال الذي انحصرت فيه قيمة المتوسط الحسابي:

2.29

[ 2.12

]1.95

متدني

-5مناقشة النتائج:
-0-5مناقشة نتائج الفرضية العامة:
واليت تنص على أنه:توجد هناك عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين مفهوم الذات(
ايجابي،سلبي) ومستوى االحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي لمدينة
تقرت الكبرى ،ولفحص هذه الفرضية مت حسا

معامل االرتباط ب رسون بني مفهوم الذات ( اجيايب،سليب)

وأبعاد االحرتاق النفسي.
وقد أظهرت نتائج اجلدول رقم :)20(:أن االرتباط بني مفهوم الذات وأبعاد االحرتاق النفسي بلغ
مستوى الداللة اإلحصائية ،حيث تراوح معامل االرتباط بني مفهوم الذات وأبعاد االحرتاق النفسي إىل -0.26
،أما معامالت االرتباط بني األبعاد فكانت كما يلي:
أوال :بين البعد الشخصي واالجتماعي وبين البعد األول لالحتراق النفسي وهو االجهاد
االنفعالي:
حيث بلغت مستوى الداللة بني البعد الشخصي واإلجهاد االنفعايل  0.002وهي أقل من 0.02
وبالتايل يوجد ارتباط بني البعدين،يف حني أن البعد االجتماعي واإلجهاد االنفعايل كانت مستوى داللته 0.000
وهي أيضا أقل من  0.02وبالتايل يوجد ارتباط عكسي دال إحصائيا بني البعدين.
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الفصل الثاني:

ثانيا :بين البعد الشخصي واالجتماعي وبين البعد الثاني لالحتراق النفسي وهو تبلد
المشاعر:
حيث كانت مستوى الداللة اإلحصائية بني البعد الشخصي وتبلد املشاعر هو  0.602وهو أكرب من
 0.02فلم تتحقق العالقة أي ال يوجد هناك ارتباط عكسي دال إحصائيا عند ،0.02يف حني حتصلنا على
نفس النتائج املتحصل عليها بني البعد االجتماعي وتبلد املشاعر فكانت داللته اإلحصائية  0.222وهي أكرب
من  0.02فلم يكن هناك أيضا ارتباط دال إحصائيا،أي أن البعد الثاين لالحرتاق مل جند له عالقة مع بعدي
مفهوم الذات وبالتايل مل تتحقق العالقة مع هذا البعد.
ثالثا :بين البعد الشخصي واالجتماعي وبين البعد الثالث لالحتراق النفسي وهو نقص
الشعور باالنجاز:
يف حني أن البعد الشخصي كان دال إحصائيا مع بعد نقص الشعور باالجناز وكانت مستوى داللته
 0.022وهي أقل من . 0.02
وجند أيضا أن العالقة بني البعد االجتماعي ونقص الشعور باالجناز أيضا دالة حيث بلغ مستوى داللته 0.002
وهي أقل من  0.02فتحقق هذا البعد،أي هناك عالقة دالة إحصائيا عند .0.02
رابعا :بين مفهوم الذات ككل وبين لالحتراق النفسي العام :
كان معامل االرتباط بني مفهوم الذات ككل وأبعاد االحرتاق النفسي هو -0.26عند مستوى داللة
 0.00وهو أقل من  0.02فنقبل الفرض البديل ونرفض الصفري الذي يقول توجد عالقة ارتباطية عكسية بني
مفهوم الذات واالحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة تقرت الكربى.
وقد وصفت هذه العالقة بأهنا عالقة عكسية،أي أن ارتفاع مستوى مفهوم الذات ( االجيايب) يرافقه زيادة يف تدين
مستوى االحرتاق النفسي ،وذلك ألن العالمة مرتفعة على مقياس مفهوم الذات تعين أنه مفهوم ذات اجيايب يف
حني كان مستوى االحرتاق النفسي متدين وبالتايل فإن الفرضية العامة للبحث حمققة ومؤكدة إحصائيا.
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الفصل الثاني:

و قد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من هيوجس  2812اليت أشارت إىل أن حيث وجد
أن املعلمني الذين لديهم مفهوم ذات إجيايب مرتفع يشعرون بأهنم ذو كفاءة يف العمل من ذوي االختصاص،
رضا مع زمالئهم
وحيسنون التعامل مع نتائج الضغط،ويدركون أنفسهم كأقل احرتاقًا نفسيًا من ي رهم وأكثر ً
ومشرفيهم ،وأكثر متس ًكا بشعور قوي من اإلجناز الشخصي.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حممد بدران  ،2882حيث بينت لنا أن األساتذة األقل خربة هم األكثر
عرضة لالحرتاق النفسي،و اللذين يكونون أقل حرصا يف عملهم ويف توصيلهم للمعلومات،وبني لنا أنه وجدت
عالقة سالبة بني االحرتاق النفسي ومفهوم الذات أي أن األقل حرصا هم الذين لديهم مفهوم ذات سليب وبالتايل
يكون لديهم احرتاق نفسي كب ر،يف حني أن الذين لديهم مفهوم ذات اجيايب يكونوا من ذوي اخلربة العالية حيث
يؤثر مفهوم ذواهتم االجيايب على تدين مستوى احرتاقهم لعملهم.
ومن بني النظريات اليت أكدت هته العالقة هي نظرية التحليل النفسي اليت ترى بأن االحرتاق النفسي هو
حالة داخلية شأنه شأن القلق والغضب،إذن فهو ناتج عن عوامل بيئية،و إذا ما مت ضبط تلك العوامل فإنه من
السهولة التحكم باالحرتاق النفسي وعليه إذا أدرك اإلنسان املوقف إدراكا إجيابيا أي يتولد إليه مفهوم ذات
اجيايب حنو املوقف فإنه يقوده بالضرورة إىل حالة من الرضا واملعنوية العالية،والتكيف االجيايب معه،و بالتايل ينخفض
لديه كل توتر وكل إعراض االحرتاق،أما إذا كان إدراكه للموقف سليب فيتولد لديه مفهوم ذات سليب وهو ما يؤدي
إىل ظهور أعراض االحرتاق النفسي.
أما النظرية الظاهرية فقد ذهبت إىل أبعد من ذلك واختصت بدراسة اجملال االجتماعي هو البيئة واجملال
الشخصي الذي يعترب حلقة الوصل بني اجملتمع وتقييم مفهوم الذات لدى الفرد،لذا فقد رأت أن مفهوم الذات
متعلم،وربطت مفهوم الذات بالبيئة احمليط به عن طريق اتصال الفرد هبا من الناحية االجتماعية والشخصية،فالفرد
الذي تتاح له فرصة التفاعل مع البيئة يكون مفهوم ذات خمتلف عن الذي يكونه فرد آخر عاش يف كبت،كما
ترى هذه النظرية أن مفهوم الذات يتكون لدى الفرد مع منوه ووعيه وإدراكه بوجوده الشخصي وما يقوم به نتيجة
لتفاعله مع البيئة،ومن األحكام التقوميية من اآلخرين،وبناء القيم املرتبطة باخلربات واليت تشكل جزء من بناء الذات
أحيانا حيصل عليها بصورة مباشرة وأحيانا يتبناها ولكنها تدرك بطريقة مشوهة وليس كما كانت مباشرة.
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الفصل الثاني:

و هنا وضح روجرز أن مفهوم الذات هو املرحلة الثانية من بناء الشخصية حيث يكون الفرد هويته عن
نفسه اليت ختتلف عن بقية األفراد من حوله،كما يرى أن أمناط السلوك اليت خيتارها الفرد تنسجم مع مفهوم
الذات لديه،وأن تفاعل اإلنسان مع البيئة احمليطة به يشكل مفهومه عن ذاته سواء اجيابيا أو سلبيا وحماولة التقليل
من أعراض التوتر أو الزيادة فيها،وهنا وضح روجرز العالقة بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي أو الضغوط
النفسية اليت تتوارى على الفرد االجتماعي.
و يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن مفهوم الذات السليب قد يكون أحد املؤشرات على وجود ظاهرة
االحرتاق النفسي،وهذا ما أشارت إليه رامشان  2810يف تعريفها لالحرتاق النفسي بأنه:إجهاد نفسي وعاطفي
يؤدي إىل استجابات واجتاهات سلبية حنو الذات واآلخرين،ميكن إدراكها ومتييزها،كما أن عدم مقدرة الفرد على
البذل والعطاء واالجناز وال يت ميكن التعب ر عنها باسم االحرتاق النفسي،قد تؤدي إىل تكوين مفهوم ذات سليب
نتيجة شعور الفرد بالعجز عن حتقيق أهدافه.
حيث يرى الباحثان من خالل وجهة نظرمها أهنم من ميتلكون مفهوم ذات اجيايب مرتفع هم الذين لديهم
قدرة على التعامل مع مصادر الضغوط نظرا لكفاءهتم املهنية ويتأتى ذلك من خالل وجود حالة من الرضا اجتاه
عملهم وشعور كب ر من قوة االجناز وبالتايل يكون لديهم احرتاق نفسي ضعيف مقارنة بغ رهم.
كما أن مفهوم الذات السليب من أحد الدالئل على وجود ظاهرة االحرتاق النفسي،هذا وقد أشارت
نتائج بعض الدراسات إىل وجود عالقة عكسية بني االحرتاق النفسي ومفهوم الذات،أي كلما كان مفهوم ذات
اجيايب يكون االحرتاق ذو مستوى متدين والعكس صحيح وهذا ما أدى إىل إثبات هته الفرضية.
-5-5مناقشة نتائج الفرضية الجزئية:
واليت تنص على أنه :يعاني أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي لمدينة تقرت
الكبرى،من مستوى احتراق نفسي متوسط ،ولإلجابة على هذه الفرضية مت استخدام املتوسطات احلسابية
واألوزان النسبية لكل بعد من أبعاد االحرتاق النفسي بناء على املتوسطات واالحنرافات املعيارية اليت اتضحت من
خالل اجلدول رقم  ،22حيث أننا افرتضنا أن مستوى االحرتاق النفسي كان متوسطا بناء على الدراسات
السابقة اليت تطرقت إىل املوضوع لكن يف األخ ر وجدنا من خالل دراستنا أن مستوى االحرتاق النفسي كان
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الفصل الثاني:

متدنيا انطالقا من القيمة اإلحصائية  2.222وهي أكرب من مستوى الداللة  0.02وحبصولنا على املتوسط
الكلي لالحرتاق النفسي و هو  6.61حيث وجد أنه ينتمي للمجال من  2.12إىل  6.22وهو مستوى
منخفض أو متدين مما يعين أن فرضية البحث مل تتحقق.
وهذا ما اتفق مع كل من نتائج دراسة الطحاينة اليت أكدت على وجود ظاهرة االحرتاق النفسي وهو
بدرج ة متوسطة،يف أن البعض اآلخر يقول أن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ال يعاين من ظاهرة االحرتاق النفسي،
لكن االجابة أنه يعاين من هته الظاهرة إال أن دراستنا وصلت إىل أهنم يعانون بدرجة متدنية عكس دراسة
الطحاينة اليت أقرت بأن األساتذة يعانون بدرجة متوسطة لذلك فرضنا أن األساتذة تعاين بدرجة متوسطة من
االحرتاق النفسي بناء على هته الدراسات.
يف حني بينت دراسة العقرباوي  2882اليت أشارت إىل أن للمشرفني املمتازين أثر بارز يف ختفيف
االحرتاق النفسي عند األساتذة،و أن التعامل مع املشرفني الضعفاء هو مصدر م مصادر االحرتاق النفسي،لذا
مييل األساتذة إىل تكوين اجتاهات سلبية حنوهم،فيعمل على التعامل معهم بأقل جدية وأكثر سخرية.
واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدبابسة  2880اليت أشارت إىل أساندة الرتبية اخلاصة يف
األردن يعانون من االحرتاق النفسي بدرجة متوسطة على بعد تبلد املشاعر.
وقد اختلفت أيضا نتيجة الفرضية اجلزئية لدراستنا مع نتائج دراسة السرطاوي  2882فيما يتعلق هبذين
البعدين واليت أوضحت أن يوجد مستوى مرتفع من االحرتاق النفسي يف بعدي نقص الشعور باإلجناز ،واإلجهاد
االنفعايل ،ووجود مستوى متوسط من االحرتاق النفسي يف بعد تبلد املشاعر.
ومن بني النظريات اليت تؤكد هته النتائج هي نظرية التحليل النفسي اليت ترى أن الظروف الفيزيقية
والبيئية،هي اليت تنتج السلوك وترى أن السلوك هو حالة داخلية شأنه شأن الغضب فهي ترى أن االحرتاق
النفسي هو ناتج عن العوامل البيئية واالحتكاك مع األفراد اآلخرين سواء داخل العمل أو خارجه،حيث ترى أن
اإلنسان يفكر فقط يف املواقف الذي يتواجد فيه ويسعى إىل االستجابة للوصول إىل األهداف اليت حيددها الفرد،و
عليه إذا أدرك اإلنسان املوقف إدراكا إجيابيا فإن ذلك يقود بالضرورة إىل حالة من الرضا واملعنوية العالية،والتكيف
االجيايب معه،أما اإلدراك السليب فيؤدي إىل ظهور أعراض االحرتاق النفسي.
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الفصل الثاني:

و بذلك مل حتقق هته الفرضية وتوصلنا إىل أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي ملدينة
تقرت الكربى تعاين من مستوى احرتاق نفسي متدين وليس متوسط.
من خالل نتائج البحث تبني لنا أن بعد تبلد املشاعر هو األكثر اخنفاضا مقارنة بالبعدين اآلخرين،وهذا
يعين أن تبلد املشاعر هي أكرب أعراض االحرتاق النفسي أو مؤشراته اليت تظهر على الفرد احملرتق نفسيا.
ولتفس ر نتيجة الفرضية اجلزئية للبحث فإن الباحثان يعتقدان أن املستوى املنخفض لالحرتاق النفسي
لعينة الدراسة ترجع أسباهبا إىل أن خصوصية حصة الرتبية البدنية والرياضية مقارنة باحلصص األخرى ملل حتتويه
هذه احلصة من ترفيه وإزالة لألعباء وتفريغ وتنفيس كل الضغوطات من خالل اللعب على عكس احلصص
األخرى اليت تساعد على خلق اجلو املناسب لألستاذ يف التنفيس عن الضغوطات املتعلقة بالعالقات مع الزمالء
واإلدارة وتساعده على التكيف والتفريغ.
كما أن الظروف املهنية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية للطور الثانوي واليت حتسنت كث را يف السنوات
األخ رة من خالل خلق املنح والرتقيات داخل القطاع ساعدت كث را يف خفض الضغوط املهنية هلذه الفئة.
كما يرجع الباحثان هذه النتيجة (املستوى املتدين لالحرتاق النفسي)إىل مصدر املعلومات يف هذه
الدراسة واملتمثل يف عينة األساتذة ومدى فهمها لبنود املقاييس ومدى مصداقيتها وموضوعيتها يف اإلجابة على
فقراهتا مما أكد ذلك يف ظهور هته النتيجة.
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الخالصة العامة:
لقد تناول هذا البحث دراسة وحتليل ظاهرة نفسية مهمة جدا يف جوانب احلياة والرياضة بشكل
خاص،اليت تعرتي األستاذ وجتعله أكثر فعالية يف ميدان عمله وخارجه،وهي االحرتاق النفسي بأبعاده الثالث
ومفهوم الذات ببعديه االجيايب والسليب.
فمفهوم الذات باعتباره حالة نفسية تنتج عن االدراكات اليت حيملها الفرد عن نفسه وبكوهنا موضوع
االدراكات ،فهي ترتجم حالة األستاذ يف كيفية تفاعله مع الطلبة أو األساتذة اآلخرين أو ي رهم ،ولذلك افرتض
الباحث أن مفهوم الذات وأبعاده الشخصية واالجتماعية تؤثر من الناحية النفسية الشخصية لألستاذ وقدرته على
التحكم يف انفعاالته وسلوكه ،و بالتايل االبتعاد عن أعراض ما يطلق عليه بظاهرة االحرتاق النفسي،ولالستدالل
أكثر قام الباحث جبمع املعطيات والنتائج لكي يتسىن اختبار الفروض الدالة يف متغ رات الباحثني واليت تناول فيها
العالقة بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية.
إن اجلهد املتواضع املقدم يف هذا البحث يصيب مجلة من االهتمامات املرتبطة بتحسني كفاءة أستاذ
الرتبية البدنية والرياضية اليت يصاحبها بعض االنفعاالت و االحباطات ،وهو ما ينشئ ضغطا رهيبا يعيشه األستاذ
وهذا الضغط يؤثر يف جوانبه الشخصية ويف ربط عالقاته مع اآلخرين وهو فشل البعد االجتماعي وقد أفرزت
نتائج هذه الدراسة بعد التحليل اإلحصائي ما يلي:
نستنتج أن هناك عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بني مفهوم الذات(اجيايب-سليب)و مستوى
االحرتاق النفسي ،مبعىن أنه كلما كان مفهوم الذات سلبيا فإن مستوى االحرتاق النفسي يكون مرتفعا،وكلما كان
مفهوم الذات اجيابيا يكون مستوى االحرتاق النفسي منخفضا أو متدنيا،وهذا يف جل احلاالت،وهذا ما ظهر يف
نتائج اإلجابة عن الفرضية العامة.
أظهرت نتائج البحث وجود مستوى منخفض لالحرتاق النفسي بأبعاده الثالث لدى عينة الدراسة
واملتمثلة يف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية للطور الثانوي أن عند افرتاضنا أن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يعاين
من درجة احرتاق متوسطة بناء على دراسات سابقة وجدنا أنه يعاين من مستوى احرتاق منخفض أو متدن،و هذا
فائدة البحث أنك تفرتض شيء وتتوصل إىل شيء جديد ليثبت صدق نتائج الدراسة املتوصل إليها وهذا ما ظهر
يف نتائج الفرضية اجلزئية حيث مل تتحقق هته الفرضية اجلزئية.
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الخاتمة
لقد انطلقنا من اجملهول يف هذا البحث للوصول إىل معلوم و بدأناه مبهما وها حنن ننهيه واضحا
جليا،وانطلقنا من إشكاليات وفرضيات وحتققنا منها عن طريق االختبارات لنختمه مبجموعة من النتائج واحللول،
متبعني اخلطوات املنهجية يف ذلك وتوصلنا إىل إنتاج حبث أردنا من خالله إظهار وجود العالقة بني املتغ ر أو عدم
وجودها وحىت إن كانت هته العالقة قد وجدت فبينا أن ظاهرة االحرتاق النفسي موجودة حىت وإن كانت بنسبة
متدنية.
ففي ميدان التعليم وخاصة يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ألهنا تعترب أحد األنشطة ذات االرتباط
الدائم بالضغوط النفسية الكب رة،يعترب األستاذ حمل هته العرضة فكث را ما توخذ نظرة سلبية حول أستاذ الرتبية
البدنية والرياضية باخلصوص وكث را ما يكون حمال للتشكيك يف أمانته امللقاة على ظهره،الكث ر يعتربه إال مرفه
ومسل ومل يتوقف احلال عند هذا احلد،بل ويف بعض احلاالت يتم نزع حصصه والتعويض فيها من طرف حصص
أخرى،هذا الشيء وإن دل فإنه يدل على احتقار املادة وأستاذها.
و هذه النظرة قد يلبت على الطابع االجتماعي إذ أن األساتذة ال يدركون أن العقل السليم يف اجلسم
السليم وأن التلميذ يكشف كل قدراته يف هته احلصة وال يستطيع إظهارها إال عندما يتدخل أستاذ الرتبية البدنية
والرياضية يف ذلك،باإلضافة إىل ضيق املساحة اليت يدرس فيها األستاذ ونقص األدوات اليت يستعني هبا يف إجناح
درسه وإىل عدم وجود قاعات حتمي الطلبة من اجلو احلار،كل هته العوامل جتعل من أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
تنتابه جمموعة من الضغوطات النفسية حيث كلما تنوع املث ر تنوعت االستجابة النفسية له باالرتفاع أو باالخنفاض
على املستوى البدين والنفسي خاصة إن مل يدرك األستاذ مفهوم ذاته بشكل صحيح وقدرته على اختاذ القرارات
وحتمله للمسؤولية.
وحسب ما جاءت به الدراسة احلالية من خالل النتائج املتحصل عليها فقد وجد أن هناك عالقة
ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بني مفهوم الذات واالحرتاق النفسي،كونه كلما ارتفع مفهوم الذات عند األستاذ
قلت درجة االستجابة لالحرتاق النفسي والعكس وال يتأتى ذلك إال من خالل وضع برامج حتسيسية تساعد
األستاذ على تقوية مفهومه ذاته لكي ال يقع يف هذه الظاهرة السلبية السيئة،حبيث يؤدي عمله املهين على أكمل
وجه ويبين شخصية قوية تساعده على بناء عالقات قوية.
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الخاتمة
إذن من خالل التعرف على مستوى االحرتاق النفسي  ،وهو أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور
الثانوي ملدينة تقرت الكربى تعاين من مستوى احرتاق نفسي متدين تبني لنا من خالل هذا التحديد أن أساتذة
الرتبية البدنية والرياضية لديهم مفهوم ذات إجيايب وقوي ومرتفع أدى إىل تدين يف مستوى هذه الظاهرة انطالقا من
الفرضية العامة اليت تؤكد على وجود عالقة ارتباطية عكسية أي ارتفاع يف مستوى مفهوم الذات يصاحبه تدين يف
مستوى االحرتاق النفسي والعكس صحيح.
إذن من خالل ما مت التوصل إليه من نتائج فإن هته الدراسة تفتح اجملال حنو أفاق جديدة لبحوث
مستقبلية قادمة  ،وتدعوا هته النتائج اليت توصلنا إليها إىل املزيد من الدراسة والبحث األمر الذي يساهم من دون
شك يف التعرف على كيفية تشكيل شخصية سوية ومتزنة وقوية هلا قدرة على التعامل مع مواقف متعددة األمر
الذي جينب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية املمارسات والسلوكيات السلبية وردات الفعل العدوانية مما حيقق
طموحات وأهداف اجلميع لألستاذ والطالب واملنظومة الرتبوية وحىت اجملتمع بأكمله.

68

االقتراحات
االقتراحات:
لعل خ ر أثر يرتكه الباحث عند إجرائه ملوضوع حبثه ترك اجملال مفتوحا للبحث واقرتاح بعض النقاط اليت
تسهم يف خدمة البحث العلمي وتدعمه ،وكذا فتح اجملال الستمرارية البحث مبتغ رات وزوايا أخرى.
و يف ضوء ما توصل إليه الباحثان من نتائج فإن اقرتاحاتنا تتمثل يف:
 .2زيادة االهتمام مبوضوع مفهوم الذات لدى األساتذة وذلك من خالل قيام وزارة الرتبية والتعليم باختاذ
التداب ر الالزمة لرفع مستوى مفهوم ذوات األساتذة وخلق األجواء املناسبة لتحقيق هذا اهلدف.
 .6العمل على حتسني أوضاع األساتذة املهنية واالجتماعية وإجياد العالقات اإلنسانية الطيبة داخل اجملتمع
واملدرسة وبينه وبني اجملتمع اخلارجي وحتسني ظروف العمل لألستاذ حىت يستطيع القيام بدوره على أكمل
وجه.
 .0القيام بدراسات أخرى تتناول العالقة بني مفهوم الذات وظاهرة االحرتاق النفسي يف باقي مناطق الوطن
األخرى والقيام بدراسات أخرى مثل مفهوم الذات وعالقتها بالضغوطات النفسية ألن أساتذة الرتبية
البدنية والرياضية تعاين من درجة متدنية من ظاهرة االحرتاق النفسي
 .2أن تقوم وزارة التعليم باألخذ بنتائج الدراسات وي رها واالستفادة منها من أجل حتسني العملية التعليمية
الرتبوية واالرتقاء باملستوى التعليمي.
 .2الرتكيز على اجلوانب النفسية لألساتذة مع اجلوانب البدنية خالل الندوات التحسيسية.
 .2العمل على إعطاء إرشادات وخصوصا من طرف أساتذة علم النفس لفحص حالة األستاذ النفسية
املتمتعة بدرجة ثقة عالية أو املنخفضة ألن التعرف عنها هو إما حترر من ظاهرة االحرتاق أو الزيادة فيها.
 .2استخدام األساليب اإلدارية املشجعة على تكوين مفهوم ذات اجيايب مرتفع كالتشجيع عند األداء اجليد
وجتنب العقوبات عند أول األخطاء.
 .1العمل على حتسني األوضاع املهنية لألساتذة وتسهيل العالقات والتواصل بينهم وبني احمليط اخلارجي
وذلك بإقامة ندوات تستث ر جانب مفهوم الذات االجيايب.
 .1وضع برنامج إرشادي يعزز مفهوم الذات املرتفع وحيسن من مفهوم الذات السليب حىت نضمن قدرة
األستاذ على التعامل مع املواقف الضايطة.
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-90عبيد السيد ،هباء الدين ماجدة ،الضغط النفسي مشكالته وأثره على الصحة النفسية ،ط ، 1عمان ،األردن ،دار
الوفاء للنشر والتوزيع 4008،م
-92أبو جادو صاحل،آفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر6008،م
-91سعد إمساعيل علي،الهوية والتعليم،القاهرة،مصر6002،م.
 -92سيد ينيم،سيكولوجية الشخصية ومحدداتها وقياسها،دار النهضة،القاهرة6001،م
-92إبراهيم أبو زيد،سيكولوجية الذات والتوافق،دار املعرفة،اإلسكندرية.6020،
-98تامر إمساعيل سفر،دراسات في علم النفس والتربية،ط،2دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،سوريا6002،م.
-91حممد خليل عباس وآخرون،مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط ، 6عمان ،األردن ،دار املسايرة
للنشر والتوزيع والطباعة6008 ،م.
-40حممد خليل عباس وآخرون،مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط، 6عمان،األردن،دار املسايرة
للنشر والتوزيع والطباعة6008،م.
-49عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،ط،0اجلزائر،ديوان املطبوعات
اجلزائرية.6002،
-44بش ر معمريه،القياس النفسي وتصميم االختبارات النفسية للطالب والباحثين ،منشورات شركة باتنيت،
اجلزائر6000،م.
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المالحق

المالحق
ملحق رقم ( :)01يوضح مقياس مفهوم الذات:
أستاذي الفاضل :يف إطار البحث العلمي و حتض را لنيل شهادة املاسرت حتت عنوان :مفهوم الذات و عالقته باالحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية في الطور الثانوي لمدينة
تقرت الكبرى ،يشرفنا أن نضع بني أيديكم املقياس التايل الذي يتضمن مفهوم الذات ،فمن خالل العبارات التالية نطلب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة و أن يكون جوابك متسما بالصدق من حيث
مدى انطباق مضمون العبارة عليك ووضع إشارة (× ) أمام كل عبارة يف املربع الذي يناسبك مع العلم أن هذه املعلومات ستستخدم أليراض البحث العلمي فقط ،و تقبلوا منا فائق االحترام
السن......:

والعرفان حول تعاونكم
الرقم

العبارة

01

أنا شخص مرح

02

لدي قدر من ضبط النفس

03

أنا شخص هادئ و سلس

04

أنا شخص حقود

05

أنا ال شيء

01

أفقد أعصابي

01

أنا راض بأن أكون كما أنا تماما

09

أنا أنيق كما أود أن أكون

الخبرة المهنية......................:
ال ينطبق

علي تماما

ال ينطبق

علي غالبا

ال ينطبق أحيانا و ينطبق
أحيانا أخرى

ينطبق علي
غالبا

ينطبق علي
تماما

المالحق
01

أنا لطيف تماما كما يجب علي أن أكون

10

أنا لست الشخص الذي أود أن أكونه

11

أحتقر نفسي

12

أرغب في أن ال أستسلم بسهولة كما أفعل

13

أستطيع دائما االعتماد بنفسي في أي وقت

14

أحل مشاكلي بسهولة تامة

15

أتحمل التأنيب عن أشياء دون أن أفقد أعصابي

11

أغير رأي كثيرا

11

أفعل األشياء بدون تفكير مسبق فيها

98

أحاول أن أهرب من مشاكلي

11

أنا شخص ودود

20

أنا مشهور بين النساء

21

أنا مشهور بين الرجال

22

أنا غاضب من العالم كله

23

ال أهتم بما يفعله اآلخرون

24

من الصعب مصادقتي

المالحق
25

أنا اجتماعي كما أود أن أكون

21

أنا راض عن الطريقة التي أعامل بها اآلخرين

21

أحاول أن أرض اآلخرين و لكني ال أبالغ في ذلك

29

يجب أن أكون أكثر أدبا بالنسبة لآلخرين

21

لست صالحا اطالقا من وجهة النظر االجتماعية

30

ينبغي أن أتعامل بصورة أفضل مع اآلخرين

31

أحاول أن أفهم وجهة نظر الزمالء اآلخرين

32

أرى جوانب حسنة في كل من التقيت بهم من الناس

33

أتعامل في يسر مع اآلخرين

34

ال أشعر بالراحة مع بقية الناس

35

ال أسامح اآلخرين بسهولة

31

أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء

المالحق
ملحق رقم ( :)02يوضح مقياس االحتراق النفسي:

أستاذي الفاضل :يف إطار البحث العلمي و حتض را لنيل شهادة املاسرت حتت عنوان :مفهوم الذات و عالقته باالحتراق النفسي لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية في الطور الثانوي ،يشرفنا

أن نضع بني أيديكم املقياس التايل الذي يتضمن االحرتاق النفسي  ،لذا رجوا منكم اإلجابة على كل فقرة من فقرات املقياس بوضع إشارة (× ) أمام اخلانة اليت تروهنا أهنا تعرب فعال عن رأيكم،وفي
األخير تقبلوا منا فائق الشكر و االحترام حول تعاونكم.

السن......:

الرقم

الفقرات

09

أشعر باستنزاف انفعالي بسبب عملي في مهنة

04

أشعر مع نهاية اليوم الدراسي باستنزاف طاقتي

التدريس

في العمل
00

أتضايق في كل صباح عندما أرى لزاما علي

02

أتفهم مشاعر التالميذ نحو كثير من األمور

01

أشعر بأنني أتعامل مع التالميذ على أنهم أشياء

02

أومن بأن اليوم الدراسي يشعرني باإلجهاد في

الذهاب إلى مهنة التدريس

بسهولة

ال تالميذ

تعاملي مع اآلخرين

الخبرة المهنية......................:
يحدث كل
يوم

يحدث مرات
قليلة في
األسبوع

مرة في

األسبوع

مرات قليلة
في الشهر

مرة في
الشهر

مرات

قليلة في
السنة

ال يحدث
إطالقا

المالحق
02

أعمل بفعالية فيما يتعلق بمشاكل التالميذ

08

أشعر أنني أحترق نفسيا بسبب ممارستي لمهنة

01

أرى أن لي حضوري و تأثيري في اآلخرين

90

يزداد إحساسي بالقسوة اتجاه الناس بعد أن

99

أشعر أن لعملي في التدريس أثرا بارزا في قسوة

94

أشعر بدرجة عالية من النشاط والحيوية

90

يالزمني شعور باإلحباط بسبب عملي مدرسا

92

أدرك مستوى اإلجهاد الذي أعانيه بسبب

91

ال أكترث لما يتعرض له تالميذي من مشاكل

92

أتعرض لضغوط حادة بسبب العمل المباشر مع

92

أملك القدرة على خلق أجواء نفسية مريحة و

98

سعادتي تتجلى في عملي عن قرب مع التالميذ

91

أعتقد أنني استطعت تحقيق أشياء هامة في

التدريس

بسبب عملي في مهنة التدريس

أصبحت مدرسا
عواطفي

عملي في مهنة التدريس

اآلخرين

سهلة مع التالميذ

عملي بمهنة التدريس

المالحق
40

هناك إحساس يراودني بأنني على ضفاف

49

أواجه بهدوء المشاكل االنفعالية و العاطفية

44

يوجه التالميذ لي اللوم فيما يختص بمشاكلهم

الهاوية بسبب العمل في مهنة التدريس
أثناء العمل

المالحق
: يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس مفهوم الذات:)30( جدول رقم
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F
VAR00002

Sig.

T

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

Equal
variances

12.541

.008

4.854

8

.001

31.000

6.386

16.274

45.726

4.854

4.987

.005

31.000

6.386

14.571

47.429

assumed
Equal
variances not
assumed

المالحق
:) يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس االحتراق النفسي30( ملحق رقم
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference

Sig. (2F
VAR00001

Equal variances

Sig.
24.632

assumed
Equal variances not
assumed

t
.001

df

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

Lower

Upper

3.887

8

.005

36.400

9.365

14.805

57.995

3.887

4.385

.015

36.400

9.365

11.276

61.524

:) يوضح ثبات مقياس مفهوم الذات عن طريق التجزئة النصفية30( ملحق رقم
Cronbach's Alpha

Part 1

Value
N of Items

Part 2

Value
N of Items

Total N of Items

.827
18

a

.682
18

b

36

Correlation Between Forms

.903

Spearman-Brown Coefficient Equal Length

.949

Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

.949
.934

المالحق
:) يوضح ثبات مقياس االحتراق النفسي عن طريق التجزئة النصفية30( ملحق رقم

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.758

N of Items
Part 2

11

Value

.526

N of Items

11

Total N of Items

.661

Spearman-Brown Coefficient

Equal Length

.796

Unequal Length

.796

Guttman Split-Half Coefficient

.743

:) يوضح ثبات مقياس مفهوم الذات عن طريق ألفا كرونباخ30( ملحق رقم
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
.880

b

22

Correlation Between Forms

Alpha

a

36

المالحق
ملحق رقم ( )30يوضح ثبات مقياس االحتراق النفسي عن طريق ألفا كرونباخ:
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
22

Alpha
.805

ملحق رقم ( )30يوضح ارتباط البعدين الشخصي واالجتماعي مع البعد األول لالحتراق النفسي وهو االجهاد االنفعالي:
اجتماعية
**

.671

اإلنفعالي اإلجهاد
**

-.329

شخصية
1

.000

.005

70

70

70

1

**

**

-.348

.003

)Sig. (2-tailed

-.329

.005

70

70

70

1

**

**

70

-.348

Pearson Correlation

شخصية

.671

.003

.000

70

70

N
Pearson Correlation

اإلنفعالي اإلجهاد

)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation

اجتماعية

)Sig. (2-tailed
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

المالحق
:) يوضح ارتباط البعدين الشخصي واالجتماعي مع البعد الثاني لالحتراق النفسي وهو تبلد المشاعر03( ملحق رقم
Correlations
شخصية
شخصية

Pearson Correlation

اجتماعية
**

-.144-

.000

.234

70

70

70

**

1

-.173-

1

Sig. (2-tailed)
N
اجتماعية

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

المشاعر تبلد

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

المشاعر تبلد

.671

.671

.000

.151

70

70

70

-.144-

-.173-

1

.234

.151

70

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

70

المالحق
:) يوضح ارتباط البعدين الشخصي واالجتماعي مع البعد الثالث لالحتراق النفسي وهو نقص الشعور باالنجاز00( ملحق رقم
Correlations
شخصية
شخصية

اجتماعية

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
اجتماعية

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

باإلنجاز الشعور نقص

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

باإلنجاز الشعور نقص

.671

**

-.301

*

.000

.011

70

70

70

**

1

.671

.000

-.331

**

.005

70

70

70

*

**

1

-.301

-.331

.011

.005

70

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

70

المالحق
الملحق رقم :01يوضح ارتباط مفهوم الذات مع االحتراق النفسي:
Correlations
الذات مفهوم
**

-.420

النفسي االحتراق
Pearson Correlation

1

.000

النفسي االحتراق

)Sig. (2-tailed

70

70

1

**

N
Pearson Correlation

-.420

.000
70

الذات مفهوم

)Sig. (2-tailed
N

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الملحق رقم :00يوضح المتوسطات الحسابات و االنحرافات المعيارية لالحتراق النفسي:
Descriptive Statistics
Std. Deviation

Mean

Maximum

N

Minimum

.84550

2.6143

4.78

1.00

70

االنفعالي االجهاد

.91934

1.9657

4.60

1.00

70

المشاعر تبلد

.68417

2.2643

4.00

1.00

70

بالنقص الشعور احساس

.58898

2.2814

4.16

1.40

70

النفسي االحتراق

70

)Valid N (listwise

