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  الملخص
 الصحة النفسیة للتدریسیین بشكل عام وتدریسیي ىلتتجه الدراسات النفسیة الحدیثة إلى التركیز ع

للعاملین في مجال ) Burnout( النفسي االحتراق بشكل خاص ،إذا نالت ظاهرة التربیة الریاضیة
وقــد أظهــرت هــذه .التعلــیم والتــدریس اهتمامــا بــارزا فــي تلــك الدراســات خاصــة فــي الــسنوات األخیــرة

تـراق النفــسي نتیجـة لمــا یتعرضــون لـه مــن ضــغوط الدراسـات أن التدریــسیین هـم أكثــر عرضــة االح
 علـى أدائهـم وعلـى اتجاهـاتهم نحـو طلبـتهم والعمـل بـصفة عامـة ممـا یـدفع سـالباً متعددة مما یـؤثر 

ومــن هنــا بــرزت أهمیــة دراســة هـــذه .الــبعض مــنهم إلــى تــرك المهنــة والتحــول إلــى أعمـــال أخــرى 
نـة بینهم،أمـا مـشكلة البحـث فقـد تحـددت فـي الظاهرة لدى تدریـسیي كلیـة التربیـة الریاضـیة و المقار 

فـرع العلـوم الریاضـیة، فـرع (معرفة الفروق بین تدریسیي كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي الفـروع الثالثـة 
الذین یتعرضون إلى مجموعـة ضـغوط تـؤثر علـى مجریـات ) األلعاب الفرقیة، فرع األلعاب الفردیة

  .التي تؤدي بهم إلى االحتراق النفسيحیاتهم الیومیة وبالتالي على أدائهم لمهنتهم 
  :هدفت الدراسة إلى

االحتراق النفسي لـدي بعـض تدریـسیي كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي التعرف على الفروق في        
،وقــد تنــاول اإلطــار ) فــرع العلــوم الریاضــیة، فــرع األلعــاب الفرقیــة، فــرع األلعــاب الفردیــة( أفرعهــا 

ریات التي فسرته واألسباب التـي تـؤدي إلـى ظـاهرة واهـم األعـراض النظري االحتراق النفسي والنظ
التـــي ترافـــق هـــذا باإلضـــافة إلـــى بعـــض الدراســـات التـــي أخـــذت هـــذه الظـــاهرة بالدراســـات واهـــم مـــا 

أما منهجیة البحث فقد استخدم المنهج الوصفي لمالئمته وطبیعة البحث، . إلیها من نتائجتتوصل
تدریسي وتدریـسیة تـم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـة ) ٢١(ت من وقد أجریت الدراسة على عینة تكون

تدریسي وتدریسیة، تـم اسـتخدام مقیـاس ) ٨٣(من مجتمع البحث في الفروع الثالثة والبالغ عددهم 
الوسـط الحـسابي، ( االحتراق النفسي على عینة البحث، أما الوسائل اإلحصائیة المـستخدمة فهـي 

ومـن أهـم .L.S.D )( ئویة ،تحلیل تباین، واختبار اقـل فـرق معنـوياالنحراف المعیاریة ،النسبة الم
  :النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 .ارتفاع مستوى االحتراق النفسي بین المجامیع الثالثة بشكل عام. ١

 .ظهرت فروق بین فرع العلوم الریاضیة وفرع األلعاب الفرقیة ولصالح فرع األلعاب الفرقیة .٢

 فرع العلوم الریاضیة واأللعـاب الفردیـة وفـرع األلعـاب الفرقیـة وبـین فـرع عدم ظهور فروق بین .٣
 .األلعاب الفردیة من جهة ، اذ أنها لم ترتقي الى مستوى المعنویة فیما بینها

تقـــارب مـــستوى االحتـــراق النفـــسي وانتـــشاره بـــین الفـــروع الثالثـــة وذلـــك باالعتمـــاد علـــى النـــسبة  .٤
 .المئویة

  :وأوصت الدراسة بمایاتي
رورة إیجاد الدعم والمـساندة لتدریـسیي التربیـة الریاضـیة مـن ناحیـة تـوفیر كافـة المـستلزمات ض .١

 .الخاصة بعملهم من تجهیزات وأدوات 

تــوفیر الحــصانة لكافــة التدریــسیین فــي الجامعــة والتربیــة الریاضــیة خاصــة مــن األخطــار التــي  .٢
 .تواجههم بشكل یومي ومستمر نتیجة الوضع األمني 

 . أسالیب الردع للطلبة في إثناء تعدیهم على التدریسیین وان تكون صارمةالتأكید على .٣

التأكیــد علــى تكــافؤ الفــرص بــین التدریــسیین للتقلیــل مــن ظــاهرة االحتــراق النفــسي لــدیهم نتیجــة  .٤
  .شعورهم بالغبن

ـــا فـــي اإلدارة وتفهـــم  .٥ ـــة بـــین التدریـــسیین والجهـــة العلی ـــة العالقـــات االجتماعی ـــد علـــى تقوی التأكی
  .هم ومحاولة حلها قدر اإلمكانمشاكل
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A Comparison Study For Psychological Burnout 

among Some Teachers in the College of Sport 

Education in the University Of Mosul 
Researcher: Zainy M.Haji Al Harqi 

Mosul university / college of physical education 

 
   Modern psychological studies are directed towards psychological health 
of teachers in general and the teachers of college of sport education 
specially. 
The phenomenon Psychological Burnout among workers in the teaching 
professional has received prominent attention especially in the last few 
years and a large number of studies showed that teachers are most 
subjected to psychological burnout because they are subjected pressures 
which negatively affects their performance and their attitudes towards 
their students and to their work in general and leading that some quit their 
jobs in purse of other professions.  
  Stemming stated above, the importance of this study emerged for the 
teachers of sport education colleges and comparing them while the study 
problem is confined to find the differences among sport education 
teachers in three departments (Sport Science Dept. team Games Dept. and 
gamy Sports Dept.) Whom are subjected to a number of pressures that 
affect their daily activity thus their profession and leading to 
psychological burnout.  
The aim of the study: 
The study aimed to expound the differences in psychological burnout 
among teachers in the college of sport education in the departments of 
(Sport Science Dept. Group Games Dept. and Single Sports Dept). 
The theoretical context of the study considered psychological burnout, the 
theories explaining it, the reasons behind it and the most prominent 
symptoms accompanying it in addition to a review of a number of studies 
that dealt with this subject.  
The method used in study was the descriptive method appropriate to the 
nature of the study. The study sample consisted of (21) male and female 
teacher deliberately selected from the population of the study from the 
three departments representing (83) male and female teachers. The 
psychological burnout scale was adopted for the study while the statistical 
tools used were  (Arithmetic Mean, Standard Deviation, and Percentage, 
Variance Analysis and, L.S.D test).  
The most important results were as following:  
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1-The level of psychological burnout is high in general among the 
teachers in the three departments.  
2-Significant differences have been shown to exist between Sport science 
department and group games department in favor for the later.  
3-No Significant differences exists between Sport Science Dept and 
Single Sports Dept from one side and Group Games Dept. and Single 
Sports Dept. from the other as it didn’t reach significant levels.  
4-The closeness in level of psychological burnout measured based on 
percentage.  
The researcher recommended the following:  
1- Establishing support for teachers in Sport education by providing the 
equipment and tools necessary for their work.  
2- Providing immunity for all college and university teachers in addition 
to teachers in Sport education from persisting daily threats stemming 
from current security conditions.  
3-Emphasize on methods of deterring students when crossing the lines 
with their teachers.  
4-Emphasizing on providing equal opportunities  for teachers to decrease 
the psychological burnout among them stemming from feelings of 
aggrievance  
5- Emphasizing on strengthening social relations among teacher and 
higher entities in administration and to be open to their problems and 
attempt to solve them as much as possible.  

  :التعریف بالبحث - ١
  : المقدمة وأهمیة البحث١- ١

تتجه الدراسات النفـسیة الحدیثـة إلـى التركیـز علـى الـصحة النفـسیة للتدریـسیین بـشكل عـام 
للعـاملین ) Burnout(إذ نالـت ظـاهرة االحتـراق النفـسي  وتدریسي التربیة الریاضیة بشكل خاص،
  . السنوات األخیرة فيوالسیمافي مجال التعلیم والتدریس اهتماما بارزا 

 هــم نإن التدریــسیی) Danylchuk,1993(و) ١٩٩٧مقابلــة والراشــدن، (فقــد أظهــرت دراســتي    
أكثر عرضة الحتراق النفسي نتیجة لما یتعرضون له من ضغوط متعددة ممـا یـؤثر بالـسلب علـى 

 العمــل  ونحــوطلبــتهمالتربیــة الریاضــیة نحــو كلیــة أداء التدریــسیین وأیــضا علــى اتجاهــات تدریــسي 
 خـالل ثوهـذا مـا حـد بصفة عامة مما یدفع البعض إلى تـرك المهنـة والتحـول إلـى أعمـال أخـرى،

مهنــتهم واتجهــوا إلــى أعمــال حــرة نتیجــة قلــة الــدعم التدریــسیین الفتــرة المنــصرمة عنــدما تــرك قــسم 
االقتصادي واالجتمـاعي وأسـباب أخـرى كـان لهـا دور فـي ذلـك، ویختلـف مـستوى الـضغط النفـسي 

ي یتعـــرض لـــه األســـاتذة بـــاختالف أدائهـــم فالمخلــصون والملتزمـــون هـــم أكثـــر عرضـــة الحتـــراق الــذ
 المحـصلة النهائیـة أو المرحلـة المأسـاویة للـضغوط النفـسیة، ویرجـع ذلـك إلـى أنهـم بوصـفهالنفسي 
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تواجههم ظروف خارجة عن إرادتهم تقلل من نفسه یكونوا تحت ضغط داخلي للعطاء وفي الوقت 
، ١٩٨٦، نعـسكر وآخـرو (فهم بدرجة عالیـة مـن النجـاح ما یعرقلهم عن تحقیق أهداهذا العطاء م

، علــى الــرغم مــن أن الــضغوط النفــسیة فــي بعــض مــستویاتهم قــد تكــون مطلوبــة أن لــم تكــن )١٠
ـــى  ـــك لتحفیـــز الفـــرد ودفعـــه إل ـــر أن زیادتهـــا عـــن الحـــد اإلنجـــازضـــروریة وذل  وتحقیـــق النجـــاح غی

عب حلهـــا وتكـــون المحـــصلة النهائیـــة هـــي حـــدوث االحتـــراق المناســـب قـــد تـــؤدي إلـــى مـــشاكل یـــص
  .النفسي 

 مـا قورنـوا ببقیـة الریاضیة یكونـون عرضـة للـضغوط أكثـر إذ التربیة اتدریسیي مما ال شك فیه إن 
بــــان ) ١٩٩٧ ،مقابلــــة والرشــــدان( وهــــذا ماكدتــــه دراســــةفــــي االختــــصاصات األخــــرى التدریــــسیین 

 األردنیــةعرضــة لالحتــراق النفــسي فــي عــدد مــن الجامعــات تدریــسي كلیــات التربیــة الریاضــیة اكثر 
ویرجع ذلـك إلـى زیـادة األعبـاء والمـسؤولیات الوظیفیـة والمتمثلـة ) ٣٧، ١٩٩٧مقابلة والرشدان ، (

فـــي إثنـــاء أدائهـــم ومـــن هنـــا تجلـــت أهمیـــة البحـــث فـــي دراســـة ظـــاهرة ) التطبیقـــي(بالجانــب العملـــي 
  .  والمقارنة بینهم أفرعهابیة الریاضیة وفي ثالثة من  كلیة التر تدریسیياالحتراق النفسي لدى 

  :مشكلة البحث ٢ – ١
تعد ظاهرة االحتراق النفسي من أهم الظواهر التـي تظهـر فـي میـدان التربیـة والتعلـیم ومهنـة       

 من أكثر العـاملین فـي هـذا المجـال لتدریسيإذ یعد المدرس أو ا.التدریس واحدة من هذه المیادین 
حتــراق النفــسي والمجــال الریاضــي أو التربیــة الریاضــیة تعــاني مهنــة التــدریس فیهــا مــن عرضــة اال

ضغوطات كثیرة ومتعددة كغیرها والتي تقود اغلبها إلى االحتراق  النفـسي ومـا یواجهـه فـي الوقـت 
الحاضــــر مــــن صــــعوبات جمــــة مــــن عـــــدم تــــوفر األمــــن واألمــــان وتــــدهور األحــــوال االجتماعیـــــة 

 تجعــل ممارســـة مهنـــة التــدریس امـــرأ صــعبا وطریقـــا للوصـــول إلــى نـــوع مـــن واالقتــصادیة والنفـــسیة
اإلحبـاط وعـدم الـشعور بالرضـا عـن المهنـة فـضال عـن النظـرة الـسلبیة للمجتمـع نحـو العـاملین فــي 

 مــع لتدریـسيمجـال التربیـة الریاضـیة كـل هـذا مـن شـانه التــأثیر وبـشكل سـلبي علـى درجـة تفاعـل ا
فـروق بـین تدریـسي كلیـة مـدى وجـود  مـشكلة البحـث فـي معرفـة الطالب وبالعكس ومـن هنـا تتحـدد

) فــرع األلعــاب الفردیــة فــرع العلــوم الریاضــیة، فــرع األلعــاب الفرقیــة،( التربیــة الریاضــیة فــي الفــروع 
الذین یتعرضون بشكل یومي إلى مجموعة الضغوط التي تؤثر بشكل وبأخر في مجریات حیـاتهم 

  . االحتراق النفسيى معین منمستو الیومیة وٕامكانیة وصولهم إلى 
  :  هدف البحث ٣ – ١

 األفــرع كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي تدریــسیيالتعــرف علــى الفــروق فــي االحتــراق النفــسي لــدى      
  .جامعة الموصل) /األلعاب الفردیة، فرع األلعاب الفرقیة، فرع فرع العلوم الریاضیة( الثالثة

  : فرض البحث ٤ – ١
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 األفـرعكلیة التربیة الریاضـیة فـي تدریسیي ي االحتراق النفسي لدى فروق معنویة فوجود  
  .جامعة الموصل )/فرع العلوم الریاضیة، فرع األلعاب الفرقیة، فرع األلعاب الفردیة (الثالثة 

  :  مجاالت البحث ٥- ١
  . الثالثةاألفرعتدریسیي كلیة التربیة الریاضیة في :  المجال البشري١- ٥- ١
 .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة : جال المكاني  الم٢ – ٥ – ١

  ٢٠٠٧/ ٣/ ١٥ ولغایة ٢٠٠٧/ ١/ ١٤  ابتداًء من: المجال ألزماني ٣ – ٥ – ١

  : تحدید المصطلحات ٦ – ١
  : النفسي  االحتراق* 

التغیــرات الـــسلبیة فــي االتجاهـــات والـــسلوك الخــاص بـــالفرد كــرد فعـــل لـــضغوط "      یعــرف بأنـــه 
من أهم مظاهره فقدان االهتمام وأداء العمل بطریقة آلیة والنقص بالدافعیة ومقاومة التغیر العمل و 

  ).٩، ١٩٨٦عسكرواخرون ،( " وفقدان االبتكاریة
 تعرضـه مجموعة التغیرات السلبیة الحاصلة لـدى الفـرد مـن جـراء"الحتراق النفسي یعرف بأنه ا*  

 البــدني والنفــسي والعقلــي وتجعلــه غیــر قــادر تنفاذاالســللــضغوط النفــسیة المختلفــة والتــي تــسبب لــه 
  ) .١٣، ١٩٩٩العبیدي ،" (على أداء العمل وتركه جزئیا أو كلیا 

  االنفعـــاليأواالســـتنزاف واالســـتغناء العـــاطفي " بأنـــه )جـــرنس كـــاري(عرفـــه و االحتـــراق النفـــسي * 
الحـساس بالفـشل  تتمثـل فـي ااألعـراضنتیجة الحمل الوظیفي الزائد والذي یـصاحبه مجموعـة مـن 

 جهد وفقدان االحساس االیجابي نحو العمل وألقلالغضب والعناد واالحساس بالتعب معظم الیوم 
  ).  ٥٣، ١٩٩٧،شقیر( والعناد المتكرر

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة - ٢
  : اإلطار النظري١ – ٢
  : النفسي  ظاهرة االحتراق١ - ١ – ٢

اذ تبین من خالل دراسات أجریـت علـى  یم الحدیثة نسبیا،یعد االحتراق النفسي من المفاه
العاملین في الوظائف المهنیة المختلفة كالتدریس والطب وغیرها من المهن االجتماعیة بان هناك 
حالة من االستنزاف االنفعالي والبدني والعضلي قد تحدث نتیجة لألعباء والمتطلبات التـي تفرزهـا 

ه الحالـة التـي تحـدث نتیجـة هـذه األعبـاء والمتطلبـات بــاالحتراق طبیعة تلك المهن واطلق على هذ
  ). ٥٠-٤٧، ١٩٩٨عالوي،(النفسي 

التعریف الـذي  هو ا  لنفسي ولكن التعریف األوسع انتشار  مصطلح االحتراق اف      تعددت تعاری
اسـتنفاذ الطاقـة  مجموعة أعـراض اإلجهـاد العـصبي أو(إذ عرفته بأنه ) ١٩٨٤ماسالش،(صاغته 

 اإلنجـازواإلحـساس بعـدم الرضـا عـن ) تلبـد المـشاعر( النفعالیة والتجرد من الخـواص الشخـصیة ا
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، وهــي مجموعــة أعــراض یمكــن أن تحــدث لــدى األشــخاص الــذین )الشخــصي فــي مجــال المهنــي
  یـــــــــــــــؤدون نوعـــــــــــــــا مـــــــــــــــن األعمـــــــــــــــال التـــــــــــــــي تقتـــــــــــــــضي التعامـــــــــــــــل المباشـــــــــــــــر مـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس 

ف الكثیــرة االحتــراق النفــسي إال أن البــاحثین ، علــى الــرغم مــن التعــاری)٣٨٧، ٢٠٠٢البهــاص، ( 
یمثل مشكلة نفسیة ذاتیة وتجربة سلبیة یعاني منها التدریسي وهو النفسي  االحتراقاتفقوا على أن 

عبــارة عــن سلــسلة مــن الحلقــات المتدرجــة تبــدأ بالــضغوط النفــسیة وتتفــاقم مــع مــرور الــزمن مــسببة 
  :ك نظریات عدیدة فسرت االحتراق النفسي منهاوهنا،) ٣٨٨، ٢٠٠٢البهاص،( النفسي االحتراق

  :النظریة السلوكیة .١
 لترى هذه النظریة االحتراق النفسي هو نتیجة لعوامـل بیئیـة وٕاذا مـا تـم ضـبط تلـك العوامـ

فانــه مــن الــسهولة الــتحكم بــاالحتراق النفــسي وهــذا مــا تــؤمن بــه العدیــد مــن الدراســات والنظریــات 
تعــدیل الــسلوك لــضمان درجــة عالیــة فــي األداء واإلنتاجیــة وفــي العلمیــة حالیــا فــي أهمیــة وضــرورة 

  .مختلف مجاالت العمل
  :النظریة المعرفیة .٢

أما هذه النظریة ترى أن المصدر الذي یحدد سـلوك اإلنـسان هـو مـصدر داخلـي ویخـالف 
أصحاب هذه النظریة بذلك النظریة السلوكیة وهذا یعني أن اإلنسان عندما یكون في موقف معین 

 ســوف یفكــر حتمــا فــي هــذا الموقــف ویــسعى إلــى االســتجابة مــن اجــل الوصــول إلــى األهــداف فانــه
التي یحددها، فإذا كان أدراك اإلنسان لهذا الموقف إدراكا سلبیا فـان النتیجـة الحتمیـة لهـذا اإلدراك 

  ).٢٧-٢٦، ١٩٩٨عودة، ( السلبي ظهور إعراض االحتراق النفسي 
  :نظریة التحلیل النفسي .٣

اضــعو هــذه النظریــة إن القــوى الدافعــة للــسلوك هــي قــوى داخلیــة وتــسبب الــصراع ویــرى و 
والــذي یــسبب القلــق واالكتئــاب واالحتــراق النفــسي  الــداخلي بــین مكونــات اآلنــا والهــو واآلنــا العلیــا،

 هـــي  النفـــسيوحـــسب رأیهـــم إن العملیـــات النفـــسیة كاالنفعـــال والقلـــق واالكتئـــاب والتـــوتر واالحتـــراق
  . الظاهري لإلنسان مثل تلبد الشعور،اإلجهاد، االنعزال عن اآلخرینمصادر السلوك

  )٢٨-  ٢٦، ١٩٩٨عودة ، (
 لــــدى االحتــــراقالــــسبب الــــرئیس فــــي ظهــــور عملیــــة ویــــرى البــــاحثین إن ضــــغط العمــــل هو 

ــیم والتربیــة، الموقــف "إذ یعرفــون الــضغط النفــسي أو ضــغط العمــل بأنــه  العــاملین فــي مجــال التعل
فـضال ، )٣٥٨، ١٩٨٦یـرنس، ج"( بیئیة على طاقات وٕامكانیات الفردتطلبات الالذي تزداد فیه الم

  :عدیدة تؤدي إلى االحتراق النفسي أسباب نع
  :أسباب االحتراق النفسي ٢ – ١ – ٢
  :واهمها   وهي مشاكل تتعلق بالعمل العوامل التنظیمیة ١ -٢ -١ – ٢
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دع والضبط نتیجة األوضاع المتردیة العنف من قبل الطلبة تجاه التدریسي وضعف وسائل الر  . أ
  .بسبب عدم توفر األمن واألمان واألوضاع االجتماعیة وغیرها 

صـــراع الـــدور ویقـــصد بـــه قیـــام التدریـــسي فـــي التربیـــة الریاضـــیة بـــأداء أعمـــال ال تلبـــي كـــل . ب 
  .طموحاته نحو مهنته مما یؤدي إلى قلة عطاءه

 مهمــــا فــــي ا  دور تلعــــب ن أهــــم العوامــــل التــــي ساندة االجتماعیــــة إذ تعــــد مــــمــــغیــــاب الــــدعم وال .ج
احتمــاالت التعــرض الحتــراق النفــسي وتــشمل كافــة األشــخاص الــذین یتعامــل معهــم التدریــسي مــن 

  .طلبة وزمالء والمحیطین به والعاملین في اإلدارة 
  )Friedman,1995,281-289)(٣٢، ٢٠٠٠التبال، (

  :الخصائص الشخصیة  ٢ -٢- ١-٢
 واالحتــراق النفــسي، إذ ةلتــي تــؤثر فــي اســتجابة التدریــسي للــضغوط النفــسیهــي مــن العوامــل ا     

 ه مـــن تدریـــسي إلـــى أخـــر بحـــسب ســـماته ومـــن هـــذلالحتـــراق النفـــسيتتفـــاوت احتمـــاالت التعـــرض 
  :السمات

وتمثــل درجـة أحـساس التدریــسي بمـدى أحكـام ســیطرته ونفـوذه علـى مجریــات   :وجهـة الـضبط. أ 
لتدریـــسیین الـــذین تتـــأثر وجهـــة الـــضبط لـــدیهم بالعوامـــل الخارجیـــة األحـــداث التـــي تـــؤثر علیـــه وان ا

  .یكونون أكثرا تعرضا لالحتراق مقارنة بزمالئهم الذین تتأثر وجهة الضبط لدیهم بالعوامل الداخلیة
  :نمط الشخصیة . ب 
 ویقصد ما یتصف به التدریسي من أنماط في الشخصیة مثل روح المغـامرة ، التنـافس ، الـشدة   

  .العاطفة والذي یكون اقل تحمال للفشل واإلحباط یكون أكثر تعرضا لالحتراق النفسيوقوة 
  : الصالبة النفسیة . ج 

ویقــصد بهــا أدراك الفــرد وتقبلــه للتغیــرات أو الــضغوط التــي یتعــرض لهــا والتــي تعمــل كوســیلة     
ـــین الـــضغوط ال تـــي تنتهـــي للوقایـــة مـــن العواقـــب النفـــسیة للـــضغوط وتـــساهم فـــي تعـــدیل العالقـــة ب

 لـــدى االحتـــراق النفـــسي، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــأعراض )٣٩١، ٢٠٠٢البهـــاص،(بـــاالحتراق النفـــسي 
ــدائم تدریــسي فقــد تظهــر لــدیهم أعــراض مختلفــة نتیجــة   الطلبــة ونتیجــة عوالمــستمر مــاالحتكــاك ال

 إلــى يلطبیعــة عملهــم الــذي یتــصف بالجانــب العملــي مقارنــة مــع غیــرهم مــن التدریــسیین ممــا یــؤد
  : مجموعة من األعراض وفي ثالثة اتجاهات منها ظهور

  :االحتراق النفسي األعراض ٣-١- ٢ 
صــداع فــي الرأس،الــشعور ( حیــث تظهــر لــدى المحتــرق نفــسیا بــشكل  :األعــراض العــضویة . ١

  .وغیرها من األعراض ) الخمول(بالتعب ألقل جهد یقوم به، العنف والوهن
اض من خالل توجه التدریسي إلـى العزلـة االجتماعیـة تالحظ هذه األعر  :األعراض السلوكیة . ٢

  .التصرف بحذر شدید مع اآلخرین في بعض األحیان، زیادة ساعات النوم،
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وغیرهــا ، ) اإلحبــاط، الخــوف غیــر الطبیعــي، القلــق، التــوتر( وتــشمل    :األعــراض االنفعالیــة .٣
أمـا .مـات االحتـراق النفـسيوان مجموع هذه األعراض التي قد تظهر لدى التدریسیین تعـد مـن عال

للوقایة من الوصول إلى االحتراق النفسي یمكن أجراء بعض الممارسات والمواقف التي تساعد أو 
  : النفسي وهي تساهم في الوقایة من االحتراق

  .أن یحدد التدریسییون أهدافا واقعیة ألنفسهم ولطلبتهم. ١
خـرین حتـى یخففـوا مـن ضـغط العمـل أن یفوضـوا مـن بعـض مـسؤولیاتهم وصـالحیاتهم إلـى اآل. ٢

 .الملقى على عاتقهم

 .تجنب االنعزال عن اآلخرین وخاصة مع زمالئه في العمل. ٣

 .محاولة البقاء بعقلیة متیقظة في األسباب المهمة في منع االحتراق النفسي. ٤

 )                                                           weiskopf,1980, 21-22.( 

  :الدراسات السابقة ٢- ٢
علـى البحـوث والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت االحتـراق النفـسي وجـد أن من خالل اإلطـالع      

  :أكثرها درس االحتراق النفسي على العاملین في مجال التربیة والتعلیم ومنها
  )١٩٩٥( دراسة عبد اهللا ،عادل ١-٢-٢
  »أثرها على درجة االحتراق النفسي للمعلمین بعض سمات الشخصیة والجنس ومدة الخبرة و « 

  :هدفت الدراسة إلى
  .التعرف على أیهم أكثرا احتراقا ذوي الخبرة الكبیرة أم األقل خبرة . ١
  .وجود فروق معنویة بین المعلمین والمعلمات في االحتراق النفسي .٢

الثـانوي العـام نـصفهم من معلمي ومعلمات التعلـیم ) ١٨٤(أما عینة البحث فقد اشتملت على     
مــن الــذكور والنــصف األخــر مــن اإلناث،وكانــت أدوات البحــث مقیــاس االحتــراق النفــسي لــسیدمان 

التفكیـــر األصـــیل،العالقات الشخـــصیة، ( واســـتمارة الشخـــصیة لجـــوردون لقیـــاس ) ١٩٨٦(وزاجـــر 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة) الحیویة

 .حتراقا من اقرأنهم األقل خبرةالمعلمین األكثر خبرة هم اقل ا .١

 . فروق بین المعلمین والمعلمات في االحتراق النفسيدال توج .٢

 . تأثیر للتفاعل بین الجنس ومدة الخبرة في االحتراق النفسيدال یوج .٣

  .توجد عالقة عكسیة بین االحتراق النفسي وكل متغیر من متغیرات الشخصیة. ٤ 
  )١٩٩٩( دراسة ألعبیدي ، نغم محمود ٢-٢-٢

  »دراسة بناء مقیاس لالحتراق النفسي لدى مدرسي التربیة الریاضیة في محافظة نینوى« 
  :الدراسة إلى  هدفت
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ـــة الریاضـــیة والتعـــرف علـــى        ـــدى مدرســـي ومدرســـات التربی ـــراق النفـــسي ل ـــاس لالحت ـــاء مقی بن
راســـة علـــى والجنس، اشـــتملت عینـــة الد االحتـــراق النفـــسي لـــدیهم فـــي متغیرالعمـــر الفـــروق فـــي أبعـــاد

مدرسا ومدرسة تم اختیـارهم بالطریقـة العـشوائیة مـن مجتمـع الدراسـة مـن مدرسـي ومدرسـات ) ٢٥(
مدرســا ومدرســة ،واســتخدمت الدراســة مقیــاس ماســالش بعــد ) ٢٣٢(محافظــة نینــوى والبــالغ عــددهم

ـــــــــیس ثالثـــــــــة أبعـــــــــاد لالحتـــــــــراق النفـــــــــسي ـــــــــات لـــــــــه والـــــــــذي یق   اســـــــــتخدام دالالت الـــــــــصدق والثب
، أمـــــا الوســـــائل اإلحـــــصائیة ) باإلنجـــــازنفعـــــالي، تبلـــــد المـــــشاعر ، نقـــــص الـــــشعور اإلجهـــــاد اال( 

،تحلیــل تبــاین ) ت(المـستخدمة فهــي الوســط الحــسابي، االنحــراف المعیــاري، النــسبة المئویــة،اختبار
متعــدد االتجــاه، اختبــار دنكــن، معامــل االرتبــاط البــسیط لبیرســون،ومن أهــم النتــائج التــي توصــلت 

  :إلیها الدراسة 
أن االحتراق النفسي كظاهرة علمیة لها بنائها الخاص ویمكن االستدالل علیها وقیاسها إذا ما . ١

  .توفرت األداة المالئمة
 النفسي قتكرار االحتراستثناء  فرق جوهري بین الجنسین أو بین األعمار المختلفة بادال یوج. ٢

 .الذي كان متغیر العمر دور فیه

  )٢٠٠٥( دراسة بطاینة، أسامة ٣-٢-٢
  »االحتراق النفسي لدي معلمي ومعلمات غرف المصادر في شمال األردن« 

هدفت الدراسة إلى بحـث ظـاهرة االحتـراق النفـسي لـدى معلمـي ومعلمـات غـرف المـصادر 
ممــن ) معلمــا٢٠ معلمــة و٣٤(معلمــا ومعلمــة ) ٥٤(فــي شــمال األردن، تكونــت عینــة الدراســة مــن 

فسي، وقـد أظهـرت الدراسـة نتـائج عـدة منهـا أن معلمـي ومعلمـات قاموا بتعبئة استمارة االحتراق الن
فــضال  غــرف المــصادر فــي شــمال األردن یعــانون مــن مــستویات متوســطة فــي االحتــراق النفــسي،

عن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة تعـزى للجـنس والعمـر وقـد أوصـت الدراسـة بـضرورة تـدریب 
  .الجتماعي وعلى المهارات التدریسیةمعلمي ومعلمات غرف المصادر على مهارات التدخل ا

  : عرض الدراسات السابقة واإلفادة منها٣-٢
 علــى هــذه الدراســات وجــد أن جمیعهــا اتفــق علــى دراســة ظــاهرة االحتــراق اإلطــالعمــن خــالل     

النفــسي ولكــن بعــد أجــراء بعــض التعــدیالت علیهــا بمــا االحتــراق النفــسي وذلــك باســتخدام مقیــاس 
ینــة وبیئتهــا، إمــا الوســائل اإلحــصائیة المــستخدمة فیهــا فقــد تــشابهت معظمهــا یــتالئم مــع طبیعــة الع

انفـردت الدراسـة الحالیـة فـي عینـة  ، في حین اختلفت في بعـضها األخـر، فیها الدراسة الحالیة بما
البحــث والتــي اشــتملت علــى تدریــسیي فــي الجامعــة والتــي اختلفــت مــع الدراســات األخــرى إذ كانــت 

لمــي ومعلمــات المــدارس ومدرســي ومدرســات التربیــة الریاضــیة وغیرهــا مــن عینتهــا متكــون مــن مع
  .االختصاصات
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  :إجراءات البحث -٣
  .استخدم المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة البحث  :   منهج البحث١-٣
فــرع العلــوم ( تحــدد مجتمــع البحــث بتدریــسیي كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي    : عینــة البحــث٢-٣

تدریـسي وتدریـسیة،  ) ٨٣( والبـالغ عـددهم ) اب الفرقیة، فـرع األلعـاب الفردیـةالریاضیة، فرع األلع
تدریــسي وتدریــسیة تــم اختیــارهم بالطریقــة العمدیــة مــن مجتمــع ) ٢١(أمــا عینــة البحــث تكونــت مــن 

  .یبین مواصفات العینة ) ١(  رقم  والجدول ٢٠٠٦/٢٠٠٧ للعام الدراسي البحث
  )١(رقم الجدول 

  نة في الفروع الثالثة والنسبة المئویةیبین مواصفات العی
  النسبة المئویة  عدد عینة البحث  )مجتمع البحث( العدد الكلي  الفرع

   %٢٥.٩٢٦  ٧  ٢٧  فرع العلوم الریاضیة
   %٢٩.١٦٦  ٧  ٢٤  فرع األلعاب الفرقیة
   %٢١.٨٧٥  ٧  ٣٢  فرع األلعاب الفردیة

 إیجــادبعــد )  ١ملحــق(  النفــسي تطلــب البحــث اســتخدام مقیــاس االحتــراق   : أداة البحــث٤-٣
والخــاص بمدرســي  )١٩٩٩العبیــدي،( معــامالت الــصدق والثبــات لــه وهــو مقیــاس معــد مــن قبــل 

ومدرسات التربیة الریاضیة مع إجراء بعض التعدیالت على بعض العبـارات بمـا یـتالءم مـع عینـة 
  .البحث 

 فــي قیاســه الــصفة المــراد إجراءهــا تــم ةالمــصداقیلكــي یكتــسب المقیــاس  :األســس العلمیــة ٥-٣
  .ثبات المقیاسصدق و أیجاد 

  
  :صدق المقیاس ١-٥-٣

ـــــــــــــي       ـــــــــــــي وضـــــــــــــعت لقیاســـــــــــــهایعن ـــــــــــــاس الظـــــــــــــاهرة الت ـــــــــــــدرة األداة علـــــــــــــى قی   الـــــــــــــصدق ق
فرهـا فـي األداة ،واألداة الـصادقة اویعد الصدق من الخصائص الواجب تو ) ٣٩، ١٩٨١الزوبعي،(

لغــرض إیجـاد صــدق ) ١١٨، ١٩٩٠داؤد وآخـرون،(ســه هـي التـي تقــیس مـا وضــعت مـن اجـل قیا
 إن اذالمقیاس اسـتخدم الـصدق الـذاتي الـذي یعتمـد علـى الجـذر ألتربیعـي لمعامـل ثبـات المقیـاس ،

الصدق الذاتي هو صدق الدرجات التجریبیة لالختبـار أو المقیـاس بالنـسبة للـدرجات الحقیقـة التـي 
حقیقــة هــي المحــك الــذي ننــسب إلیــه صــدق خلــصت مــن أخطــاء القیــاس وبــذلك تــصبح الــدرجات ال

ومن هنا نجد أن ) ٠.٩٣٤(وقد بلغ معامل الصدق ، )٣٥٠، ١٩٨٨عالوي، رضوان، .(االختبار
  .المقیاس یعد صدقا ویقیس الصفة التي وضع من اجلها
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 ٩٦

والثبـات هـو اتـساق المقیـاس أي ، یعد الثبات من الشروط المهمة لألداة الجیدة  :الثبات ٢-٥-٣
وان األداة الثابتــة هـي التـي تعطــي ،)٢٤٩، ٢٠٠٠،ملحـم(ي الـشيء الــذي تقیـسه األداة االتـساق فـ

نتــائج متــشابهة فــي حالــة تكــرار قیــاس الظــاهرة مــرات متتالیــة علــى األفــراد أنفــسهم تحــت الظــروف 
  ). ١٤٣، ١٩٩٠ ،وآخرونالعجیلي (نفسها 

تبـار ثابتـا أذا حـصلنا علـى نفـس ویعـد االخ" االتساق الداخلي في النتائج" یعرف الثبات بأنه      
، تـم ) ٣٠، ١٩٨١الزوبعـي، ( النتائج عند إعادة تطبیقه على نفس األفراد وتحت نفس الظـروف 

 ∗نیتدریــسی) ٥(إیجـاد ثبــات االختبــار أو المقیــاس بطریقــة إعــادة االختبــار علــى عینــة متكونــة مــن 
بعــد فتــرة زمنیــة علــى أن ال عینــة البحــث األساســیة ،إذ أعیــد تطبیقــه علــى نفــس العینــة  مــن غیــر

تتجــاوز األســبوع وان الدرجــة التــي یــتم الحــصول علیهــا تكــشف االتــساق الــداخلي فــي الدرجــة عبــر 
عنــد إعادتــه ) ٠.٨٧٢( فتــرة زمنیــة معینــة للحــصول علــى معامــل الثبــات، وقــد بلــغ هــذا المعامــل 

  .وهذا یدل على ثبات المقیاس
  :مستوى االحتراق النفسي ٣-٥-٣

 علــى المــصادر وجــده باإلمكــان قیــاس مــستوى االحتــراق النفــسي لــدى طــالعاإلالل مــن خــ
  :أفراد عینة البحث ومدى انتشارها وذلك باستخدام المعادلة التالیة

                                            ١٠٠×عدد البدائل ×عدد الفقرات / الوسط الحسابي لكل مجموعة = مستوى االحتراق النفسي
  ).٥٩، ١٩٩٨،السرطاوي، الشخصي(

  : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة٦-٣
 .الوسط الحسابي س. ١

 .االنحراف المعیاري ع . ٢

 % .النسبة المئویة . ٣

 .تحلیل التباین . ٤

 ).٢٨٩ -١٠٥، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي،                       ( L.S.Dاختبار . ٥
 
  :عرض النتائج ومناقشتها -٤
   ،  االحتراق النفسي لعینة البحث عرض نتائج١-٤

                                                 
  جامعة الموصل/ د طالل نجم عبداهللا          كلیة التربیة الریاضیة .م.٭ا ∗
  جامعة الموصل/ م طارق امین حمودي          كلیة التربیة الریاضیة .ا
  جامعة الموصل/ عائدة یونس محمد            كلیة التربیة الریاضیة . م
  جامعة الموصل/ ري بسیم          كلیة التربیة الریاضیة م جمال شك.م
  جامعة الموصل/ فادیة محروس جرجیس      كلیة التربیة الریاضیة . م
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٩٧

   یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالحتراق النفسي لعینة البحث)٢( رقم الجدول
الفروع   فرع األلعاب الفردیة  فرع األلعاب الفرقیة  فرع العلوم الریاضیة

  ع  س    ع  س    ع  س    القلق النفسي
١.٦١  ٤٧.٥٧١  شدة الشعور

٨  
٢.٠٠  ٥٠.٠٠٠  ٣.١٩٩  ٥١.٢٨٦

٠  
١.٧٩  ٤٩.٧١٤  تكرار الشعور

٩  
٢.٢١  ٤٦.٧١٤  ٢.١٤٩  ٤٨.٤٢٨

٥  
األوســاط الحــسابیة فــي متغیــر شــدة الــشعور وتكــرار الــشعور فقــد كــان ) ٢(رقــم یتبــین مــن الجــدول 

وبـانحراف ) ٤٧.٥٧١(الوسط الحسابي لمتغیر شدة الشعور لتدریسي فرع العلوم الریاضیة إذ بلـغ 
وبــــانحراف ) ٥١.٢٨٦(ســــط الحــــسابي لفــــرع األلعــــاب الفرقیــــة فقــــد بلــــغأمــــا الو ) ١.٦١٨( معیــــاري
وبــــــــانحراف ) ٥٠.٠٠٠( وكـــــــان الوســــــــط الحـــــــسابي لفـــــــرع األلعــــــــاب الفردیـــــــة) ٣.١٩٩(معیـــــــاري
 فــرع العلــوم الریاضــیة إذ يالوســط الحــسابي لمتغیــر تكــرار الــشعور لتدریــس ،امــا) ٢.٠٠٠(معیــاري

ســــط الحــــسابي لفــــرع األلعــــاب الفرقیــــة فقــــد أمــــا الو ) ١.٧٩٩(وبــــانحراف معیــــاري) ٤٩.٧١٤(بلــــغ 
( وكـــــان الوســـــط الحـــــسابي لفـــــرع األلعـــــاب الفردیـــــة) ٢.١٤٩(وبـــــانحراف معیـــــاري) ٤٨.٤٢٨(بلـــــغ

  ) ٢.٢١٥(وبانحراف معیاري) ٤٦.٧١٤
  
  
  
  
  
  
ــراق  ٢-٤ ــة فــي االحت ــین المجــامیع الثالث ــاین ب ــل التب ــائج تحلی عــرض ومناقــشة نت

  :یبین ذلك) ٣(رقم البحث ، والجدول  النفسي لعینة
  )٣( رقم الجدول

  . البحثلعینة) رشدة الشعور،تكرار الشعو (یبین نتائج تحلیل التباین في االحتراق النفسي

  مصدر التباین  المجامیع
درجة 

الحریة 
D.F 

مجموع 
  S.S.Rالمربعات

متوسط 
المربعات 
M.S.R 

قیمة 
) ف(

المحسوب

) ف(قیمة 
  الجدولیة
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 ٩٨

  ة
  ٤٩.٨١٠  ٢  بین المجامیع

  ١٠١.١٤٣  ١٨  داخل المجامیع
  

شدة 
  ٤٩.٨١٠  ٢  بین المجامیع  رالشعو 

٢٤.٩٠٥  
  

٥.٦١٩  

  
  ٭٤.٤٣٢

  
٣.٥٥٥  

  ٣١.٧١٤  ٢  بین المجامیع
  ٧٦.٥٧١  ١٨  داخل المجامیع

  
تكرار 
  ١٠٨.٢٨٦  ٢  بین المجامیع  رالشعو 

١٥.٨٥٧  
  

٤.٢٥٤  

  
  ٭٣.٧٢٨

  
٣.٥٥٥  

  )١٨ ،٢ (ودرجات حریة) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطا ٭ فرق 

وجـود فـروق معنویـة بـین المجـامیع الثالثـة فـي ظـاهرة االحتـراق ) ٣ ( رقـم یتبین مـن الجـدول     
وهـي ) ٣.٧٢٨(و) ٤.٤٣٢(المحـسوبة ) ف(، إذ كانـت قیمـة )الـشعور شدة الشعور،تكرار(النفسي

 ،) ١٨، ٢(ودرجـــة الحریـــة ) ٠.٠٥(عنـــد نـــسبة خطـــا ) ٣.٥٥٥(الجدولیـــة ) ف(اكبـــر مـــن قیمـــة 
ــــــي كــــــل مــــــنولغــــــر  ــــــراق ف ــــــرا احت ــــــسییها أكث ــــــروع  كــــــان تدری ــــــة أي مــــــن هــــــذه الف شــــــدة (ض معرف

(  المـرقمین والجـدولین) L.S.D(تـم اللجـوء إلـى إیجـاد قـیم اقـل فـرق معنـوي ) الشعور،تكرارالشعور
  .یبینان ذلك) ٥ )(٤
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(رقم الجدول 
  )شدة الشعور(حتراق النفسيیبین قیم الفروق في األوساط الحسابیة بین المجامیع الثالثة في اال

فرع العلوم 
  الریاضیة

األلعاب فرع 
  الفرقیة

فرع األلعاب 
   L.S.D  الفردیة

  المجامیع
  
  س  

٥٠.٠٠٠  ٥١.٢٨٦  ٤٧.٥٧١  
  ٢.٤٢٩  ٭٣.٧١٥  ----  ٤٧.٥٧١  فرع العلوم الریاضیة

  
٢.٦٦١  
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 ٩٩

  ١.٢٨٦  ------  ------  ٥١.٢٨٦  فرع األلعاب الفرقیة
  -----  ------  ------  ٥٠.٠٠٠  فرع األلعاب الفردیة

   .)٠.٠٥ (≤٭ فرق معنوي عند نسبة خطا 
وجـود فــروق معنویــة بــین تدریـسي فــرع العلــوم الریاضــیة واأللعــاب ) ٤( رقــم یتبـین مــن الجــدول    

اكبــر مــن قیمــة اقــل فــرق معنــوي ) ٣.٧١٥(الفرقیــة ،إذ كانــت قیمــة الفــرق فــي األوســاط الحــسابیة 
)L.s.d (والبالغـــة)فـــروق معنویـــة بـــین فـــرع د فـــرع األلعـــاب الفرقیـــة، وال توجـــةلحمـــصلو ) ٢.٦٦١ 

 الفرق في قیم األوساط الحسابیة اقل من قیمة اقـل فـرق د كانالعلوم الریاضیة واأللعاب الفردیة فق
 فروق معنویة بین فرع األلعاب الفردیة وفـرع العلـوم د ، وال توج)٠.٠٥ (≤معنوي وعند نسبة خطا
وهــي اقــل مــن قیمــة اقــل فــرق ) ١.٢٨٦(رق فــي األوســاط الحــسابیة بلغــتالریاضــیة الن قیمــة الفــ

  .معنوي
  )٥(رقم الجدول 

تكرار (یبین قیم الفروق في األوساط الحسابیة بین المجامیع الثالثة في االحتراق النفسي   
  )الشعور
فرع العلوم 

  الریاضیة
األلعاب فرع 

  الفرقیة
فرع األلعاب 

  س    المجامیع L.S.D  الفردیة
٤٦.٧١٤  ٤٨.٤٢٨  ٤٩.٧١٤  

  ٭٣.٠٠٠  ١.٢٧٦  ----  ٤٩.٧١٤  فرع العلوم الریاضیة

  ٢.٣١٤  ------  ------  ٤٨.٤٢٨  فرع األلعاب الفرقیة
  -----  ------  ------  ٤٦.٧١٤  فرع األلعاب الفردیة

  
٢.٦٦١  

   .)٠.٠٥ (≤٭ فرق معنوي عند نسبة خطا 
تدریــسي فـــرع العلــوم الریاضــیة واأللعـــاب  فــروق معنویـــة بــین التوجــد) ٥( رقـــم یتبــین مــن الجــدول

اقـــل مـــن قیمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي )١.٢٧٦(إذ كانـــت قیمـــة الفـــرق فـــي األوســـاط الحـــسابیة  الفرقیـــة،
)L.s.d (والبالغة)فروق معنویـة بـین فـرع العلـوم الریاضـیة دفرع األلعاب الفرقیة، و توج) ٢.٦٦١ 

 قیمــة اقــل فــرق ناكبــر مــ )٣.٠٠٠(ابیةواأللعــاب الفردیــة فقــد كانــت الفــرق فــي قــیم األوســاط الحــس
 فروق معنویة بین فرع د، وال توجفرع العلوم الریاضیة  ولصالح)٠.٠٥ (≤معنوي وعند نسبة خطا

وهـي ) ٢.٣١٤(األلعاب الفردیة فرع األلعاب الفرقیة الن قیمـة الفـرق فـي األوسـاط الحـسابیة بلغـت
 اظهـــر فروقـــا معنویـــة بـــین إلحـــصائيا التحلیـــل إن أعـــاله،ویتبین اقـــل مـــن قیمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي

 هـذه الفـروق بـشكل بأسـباب نجـزم إن الفرقیة وهنا النستطیع األلعابالفروع الثالثة ولمصلحة فرع 
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 ١٠٠

 منهـا االجتماعیـة والبیئـة وضـغوط العمـل األسـباب نقیس جانب نفسي وبالتالي تتـداخل ألننادقیق 
 أدى علــى فقــرات المقیــاس ممــا بــاتهمإجاوغیرهــا مــن العوامــل التــي احاطــة بالتدریــسیین فــي لحظــة 

وتعزیــزا للنتــائج التــي تــم الحــصول  ، بــین الفــروع الثالثــة فــي االحتــراق النفــسيقظهــور الفــرو  إلــى
علیها تم إیجاد مستوى االحتراق النفسي ومـدى انتـشاره بـین أفـراد العینـة فـضال عـن الدرجـة الكلیـة 

  یبین ذلك) ٦( رقم له والجدول
  )٦( رقم الجدول

  ستوى االحتراق النفسي لدى أفراد العینة والنسبة المئویةیبین م

عدد   س    الفروع  االبعاد
  الفقرات

عدد 
  البدائل

  النسبة المئویة

   %٣٩.٩٧٥  ٧  ١٧  ٤٧.٥٧١  فرع العلوم الریاضیة
   %٤٣.٠٩٧  ٧  ١٧  ٥١.٢٨٦  فرع األلعاب الفرقیة
   %٤٢.٠١٧  ٧  ١٧  ٥٠.٠٠٠  فرع االلعاب الفردیة

  
  

  شدة الشعور

  %٤١.٦٩٧  ٧  ٥١  ١٤٨.٨٥٧  درجة الكلیةال
  %٤١.٧٧٦  ٧  ١٧  ٤٩.٧١٤  فرع العلوم الریاضیة
  %٤٠.٦٩٦  ٧  ١٧  ٤٨.٤٢٨  فرع األلعاب الفرقیة

  %٣٩.٢٥٥  ٧  ١٧  ٤٦.٧١٤   الفردیةاأللعابفرع 

  
  تكرار الشعور

  %٤٠.٥٧٦  ٧  ٥١  ١٤٤.٨٥٦  الدرجة الكلیة
االحتراق النفسي بین أفراد العینة تراوحت بین أن نسبة انتشار ظاهرة ) ٦( رقم یتبین من الجدول 
، أمــــا الدرجــــة الكلیــــة للمقیــــاس فــــي هــــذه الظــــاهرة فقــــد بلغــــت ) %٤٣.٠٩٧(إلــــى ) %٣٩.٩٧٥(
، حیــث )١٩٨٦ماســالش، (وهــي نــسبة عالیــة نوعامــا طبقــا للمعیــار الــذي وضــعته ) %٤١.٦٩٧(

ن مستوى االحتراق مرتفعا ، ، كا %) ٥٣(أشارت إلى انه أذا تجاوزت درجة انتشار الظاهرة نسبة
 قریبــة مــن يالكلیــة هــومــن الجــدول أعــاله نجــد ارتفــاع مــستوى االحتــراق النفــسي لــدى أفــراد العینــة 

، كمـــا یتبـــین مـــن الجـــدول إن فـــرع االلعـــاب الفرقیـــة جـــاء فـــي المقدمـــة فـــي مـــستوى %)٥٣(نـــسبة 
دیة ومن ثم فـرع العلـوم یلیه فرع االلعاب الفر ) %٤٣.٠٩٧(بنسبة) شدة الشعور(االحتراق النفسي 

 األولــــــى مــــــن حیــــــث تكــــــرار الــــــشعور كــــــان فــــــرع العلــــــوم الریاضــــــیة فــــــي المرتبــــــة أمــــــاالریاضــــــیة 
یلیـــه فـــرع االلعـــاب الفرقیـــة وهـــذا مـــا تـــم التوصـــل إلیـــه بعـــد إجـــراء العملیـــات ) %٤١.٧٧٦(وبنـــسبة

  .اإلحصائیة على مقیاس االحتراق النفسي
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 ١٠١

لـدى تدریـسیي األلعـاب الفرقیـة إلـى ) شـدة الـشعور(سي یعزى ارتفاع مستوى االحتـراق النفـ        
طبیعة عملهم الذي یتعامل مع الطلبة بشكل جماعي وذلك حسب متطلبات الفعالیات الفرقیة التي 
تتــصف بتعــدد الجوانــب ومــا تحتاجــه هــذه الفعالیــات مــن خــالل شــرح وتوضــیح للمهــارات والخطــط 

یـسي ولكـون التدریـسي فـي هـذا الفـرع یتعامـل الخاصة بها وهذا یلقي عـبء كبیـر علـى عـاتق التدر 
بـالرغم أن تدریـسي بقیـة الفـروع یتعامـل مـع الطلبـة بـشكل مباشـر أال .مع الطلبة كأنهم فریق واحد 

، وقد ظهـرت فـروق ولكنهـا لـم ترتقـي إلـى درجـة المعنویـة فیمـا أن تعامله یختلف أو یكون اقل عباً 
ي لدى تدریسیي فرع االلعاب الفرقیة الـى تعرضـهم وقد یعزى وجود فروق في االحتراق النفس.بینها

 المحاضـرات العملیـة التـي تتطلـب إعطاء أثناءبشكل دائم ومستمر الى ضغوط التي تواجههم في 
 ،اما ظهـور نـسبة عالیـة مـن االحتـراق األلعابالتعامل مع الطلبة بشكل جماعي لخصوصیة هذه 

انــه یعــزى الــى كثافــة العمــل وطــول ســاعات لــدى فــرع العلــوم الریاضــیة ف) تكــرار الــشعور(النفــسي
 الفـرع التـي تـنعكس سـلبا علـى ا التـي یتعـرض لهـا تدریـسیي هـذاألمنیة األوضاعالدوام فضال عن 

 الـى االحتـراق النفـسي بـل نال یتعرضـو  الیومي ولكـن هـذا الیعنـي ان تدریـسیي بقیـة الفـروع أدائهم
ال عن ان االحتراق النفـسي یحـدث نتیجـة ،فضبالعكس ولكن تكون نسبة االحتراق لدیهم اقل بقلیل

،اذ ینــتج  مباشــررمباشــرا وغیــكعوامــل االجتماعیــة وغیرهــا التــي تــؤثر بــشكل  وكثیــرة أخــرىعوامــل 
االحتـراق عـدد االلعـاب أو المحاضـرات التـي یقــوم بأدائهـا علـى مـدار الـسنة وان االحتـراق النفــسي 

الل عــدم االهتمــام بهــذا االختــصاص هــي زیــادة الــضغوط علــى تدریــسیي التربیــة الریاضــیة مــن خــ
بــــــسبب نظــــــرة المجتمــــــع الــــــى التربیــــــة الریاضـــــــیة وتدریــــــسیها وفــــــي بعــــــض األحیــــــان الـــــــضغوط 

،كما ینتج االحتراق النفسي عن الظروف االجتماعیة التي تتناقض )٧١، ١٩٩٨عالوي، (اإلداریة
وجــد ) ١٩٩٧مقابلـة والرشـدان،( وفـي دراسـة كـل مـن )Conway,1984,25(مـع متطلبـات العمـل

ان اعلــى درجــات االحتــراق النفــسي كانــت ألعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة 
وجـاءت بعـدها ) أي الكلیـات (مفي ثالثة من الجامعات األردنیة عند مقارنتهم حسب اختـصاصاته

  .  )٣٧، ١٩٩٨مقابلة والرشدان، (كلیات اآلداب والعلوم 
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات١ -٥
 .ارتفاع مستوى االحتراق النفسي بین المجامیع الثالثة بشكل عام. ١

 . الفرقیةاأللعاب فرع ةلحمص الفرقیة ولاأللعابظهرت فروق بین فرع العلوم الریاضیة وفرع . ٢

 الفرقیــة وبــین فــرع األلعــاب الفردیــة وفــرع واأللعــابفــروق بــین فــرع العلــوم الریاضــیة  لــم تظهــر .٣
 . مستوى المعنویة فیما بینهاإلى لم ترتق أنها آذ الفردیة من جهة ، لعاباأل
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 ١٠٢

تقـــارب مـــستوى االحتـــراق النفـــسي وانتـــشاره بـــین الفـــروع الثالثـــة وذلـــك باالعتمـــاد علـــى النـــسبة . ٤
  .المئویة

  :التوصیات  ٢ -٥
المـستلزمات ضرورة إیجاد الـدعم والمـساندة لتدریـسیي التربیـة الریاضـیة مـن ناحیـة تـوفیر كافـة . ١

 .الخاصة بعملهم من تجهیزات وأدوات 

التربیــة الریاضــیة خاصــة مــن األخطــار الجامعــة وكلیــة تــوفیر الحــصانة لكافــة التدریــسیین فــي . ٢
 وضـــغوط العمـــل والبیئـــة واالوضـــاع التـــي تـــواجههم بـــشكل یـــومي ومـــستمر نتیجـــة الوضـــع األمنـــي

  .االجتماعیة 

 .في إثناء تعدیهم على التدریسیین وان تكون صارمةالتأكید على أسالیب الردع للطلبة . ٣

التأكیــد علــى تكــافؤ الفــرص بــین التدریــسیین للتقلیــل مــن ظــاهرة االحتــراق النفــسي لــدیهم نتیجــة . ٤
 . فرص كافیة إعطائهمبعدم شعورهم 

التأكیـــد علــــى تقویــــة العالقــــات االجتماعیــــة بـــین التدریــــسیین والجهــــة العلیــــا فــــي اإلدارة وتفهــــم . ٥
  .كلهم ومحاولة حلها قدر اإلمكانمشا

  :المصادر
  :المصادر العربیة

االحتـــراق النفـــسي لـــدى معلمـــي ومعلمـــات غـــرف المـــصادر فـــي ) ٢٠٠٥(بطاینـــة، أســـامة .١
شمال األردن، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، بحث منشور في المجلة األردنیة في العلـوم التربویـة 

  .،اربد ،األردن) ١(المجلد) ١(، العدد
النهك النفسي وعالقتـه بالـصالبة النفـسیة لـدى معلمـي ) ٢٠٠٢(اص،سید احمد احمد البه .٢

  .جامعة طنطا، مصر) ١(المجلد ) ٣١(ومعلمات التربیة الخاصة ، مجلة كلیة التربیة العدد 
ـــــد  .٣ ـــــال ، زی ـــــة الخاصـــــة ، ) ٢٠٠٠(التب ـــــدى معلمـــــي ومعلمـــــات التربی ـــــراق النفـــــسي ل االحت

  . السعودیةالریاض،أكادیمیة التربیة الخاصة،
التطبیقـــــــات اإلحـــــــصائیة ) ١٩٩٩(التكریتـــــــي، ودیـــــــع یاســـــــین والعبیـــــــدي ، حـــــــسن محمـــــــد .٤

مدیریــة دار الكتــب واســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ،
  .جامعة الموصلللطباعة والنشر، 

تماعیــــة ، االحتــــراق النفــــسي لــــدى المهنیــــین فــــي المؤســــسات االج) ١٩٨٦(جیرنس،كــــاري .٥
  .، الكویت) ٤(المجلد) ١٤(مراجعة عسكر علي، مجلة العلوم االجتماعیة ، العدد

  .مناهج البحث التربوي ،جامعة بغداد ) ١٩٩٠(داؤد،عزیز وآخرون  .٦
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ـــراهیم .٧ ـــل إب ـــد الجلی ـــاییس النفـــسیة ) ١٩٨١(الزوبعـــي، عب ـــارات والمق ـــیم االختب ،مطبعـــة التعل
  .عة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامالعالي

الضغوط النفسیة لـدى أولیـاء األمـور ) ١٩٩٨(، زیدان يالشخصي، عبد العزیز والسرطاو  .٨
  . األطفال المعوقین وأسالیب مواجهتها ، مركز البحوث التربویة ، الریاض

الـضغوط ،سـیكولوجیة االحتـراق لالعـب والمـدرب الریاضـي) ١٩٩٧(شقیر ،زینب محمـود  .٩
جامعــة عــین ) ٦(مجلــة االرشــاد النفــسي ،العــد ،طالبــات الجامعــة النفــسیة واالحتــراق النفــسي لــدى 

  .شمس،القاهرة
بعـض ســمات الشخــصیة والجـنس ومــدة الخبــرة وأثرهـا علــى درجــة )١٩٩٥(عبـداهللا، عــادل  . ١٠

ــــة دراســــات نفــــسیة رابطــــة األخــــصائیین النفــــسیین ، العــــدد ــــراق النفــــسي للمعلمــــین، مجل ) ٥(االحت
  .، مصر) ٢(المجلد

بنـاء مقیـاس لالحتـراق النفـسي لـدى مدرسـي ) "١٩٩٩(د محمـد صـالحالعبیدي ،نغـم محمـو  . ١١
،رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة،كلیة التربیـــة الریاضـــیة ، " التربیـــة الریاضـــیة فـــي محافظـــة نینـــوى

  .جامعة الموصل
  .جامعة بغداد،التقییم والقیاس ) ١٩٩٠(صباح حسین واخرون،العجیلي . ١٢
نویـــة بالكویـــت لظـــاهرة االحتـــراق مـــدى تعـــرض معلمـــي الثا) ١٩٨٦(عـــسكر،علي وآخـــرون . ١٣

  .جامعة الكویت) ٣(، المجلد) ١٠(النفسي ،المجلة التربویة ، العدد
القیـاس فــي التربیــة الریاضــیة ) ١٩٨٨(نعـالوي، محمــد حــسن ورضـوان، محمــد نــصرا لــدی . ١٤

  .، دار الفكر العربي ، مصر٢وعلم النفس الریاضي، ط
ـــــــــراق النفـــــــــ)  ١٩٩٨(عالوي،محمـــــــــد حـــــــــسن . ١٥ سي لالعـــــــــب والمـــــــــدرب ســـــــــیكولوجیة االحت

  . للنشر،القاهرةبمركز الكتا ، ١طالریاضي،
ظــاهرة االحتــراق النفــسي وعالقتهــا بــضغوط العمــل ) "١٩٩٨(عــودة، یوســف حــرب محمــد . ١٦

، رســـالة ماجــستیر غیــر منـــشورة ، "لــدى معلمــي المـــدارس الثانویــة الحكومیــة فـــي الــضفة الغربیــة 
  .جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس، فلسطین

االحتـــراق لـــدى هئیـــة التـــدریس فـــي الجامعـــات ") ١٩٩٧( نـــصر والراشـــدن، مالـــك مقابلـــة ، . ١٧
 اإلنـــسانیةسلـــسلة العلـــوم ( الیرمـــوكأبحـــاث ،مجلـــة "االردنیـــة الحكومیـــة وعالقتـــه بـــبعض المتغیـــرات

 . ، االردن، جامعة الیرموك)١٣(ب، المجلد) ٢(، العدد)واالجتماعیة

دار  ،١ط،ربیـة الریاضـي وعلـم النفـسيالقیـاس والتقـویم فـي الت)٢٠٠٠(سامي محمـد ملحم، . ١٨
   .األردن،عمان، والطباعة عالمسیرة للنشر والتوزی

  :المصادر األجنبیة
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  )١(ملحق 
  

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  استمارة االستبیان
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  .المحترم.............................................. األستاذ الفاضل 

  تدریــسیيضعــمقارنــة فــي االحتــراق النفــسي لــدى بدراســة ( فـي النیــة إجــراء البحــث الموســوم   
، ولكونكم المعنیـین بـذلك یرجـى التفـضل باإلجابـة علـى ) جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة

والتـي تعتقـد أنهـا تنطبـق )تكـرار الـشعور،شدة الشعور(مجموعة الفقرات الخاصة باالحتراق النفسي 
تحـت ) ٠(تحـت عـدد مـرات وصـفرا ) ٠(شعور فـضع صـفرا لـم یـسبق ان انتابـك هـذا الـفـإذاعلیك ،

وٕاذا سبق ان انتابك هذا الشعور فضع عدد مرات حدوثه باختیار احد األرقام المبینـة .شدة الشعور
 والـذي أیـضا) ٦-١(وفي حالة تحدید شدته اختار احد األرقـام المبینـة فـي الـشدة مـن ) ٦-١(من 

تحــت البــدیل فــي ) صــح( بوضــع عالمــة كذلــیفتــرض ان تــشیر الــى أفــضل وصــف لهــذا الــشعور و 
  . االستمارة المرفقة طیا 

  
  شاكرین حسن تعاونكم مع التقدیر

  
  

  :التوقیع
  :االسم

  :المرتبة العلمیة
  :االختصاص

  :التاریخ
  
  
  

  هـ١٤٢٨                            م                                       ٢٠٠٧
  

  لمدرسي التربیة الریاضیةمقیاس االحتراق                                
  )تكرار الشعور(عدد مرات الشعور                                

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر
مرات قلیلة خالل   دال یوج

  السنة
مرة في كل 

  شهر
مرات قلیلة 
  خالل الشهر

مرة في كل 
  أسبوع

مرات قلیلة خالل 
  األسبوع

  كل یوم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٠٦

  شدة الشعور
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر
  شدید جدا  شدید  شدید نوعا ما  متوسط  ضعیف  ضعیف جدا  دال یوج
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
٦ -عدد مرات الشعورصفر  العبارات  ت  شدة الشعور 

٦-صفر  

  اشعر بأنه ال قیمة ألي عمل ریاضي أقوم به  ١
  أشعر بالملل عند التوجه إلى عملي  ٢
   اآلخریناشعر بان تدریس مادة التربیة الریاضیة ذو اثر ایجابي على  ٣
   ال احصل على أیة نوع من اإلثابة خالل عمليياشعرا نن  ٤
  اشعر إن دافعیتي للعمل تقل تدریجیا مع مرور األیام  ٥
  اشعر بعدم الرغبة في الحدیث عن أي شيء یساهم في تطویر التربیة الریاضیة  ٦
  اشعر بالتوتر كلما توجهت إلى المحاضرة  ٧
  . للتربیة الریاضیةاشعر باعتزاز بمهنتي كأستاذ  ٨
  .اذهب إلى عملي متثاقال بدون أي دافع النجاز عملي  ٩

  .اشعر إن عملي یضیف البهجة والسرور لطلبتي في أثناء الدرس  ١٠
  .أقدم كل ما اقدر علیه عندما یحتاج إلى ذلك اآلخرین  ١١
  لم اعد اهتم بغرفتي ومحتویاتها لعدم رغبتي في العمل  ١٢
  .عندما أتناقش مع طلبتي في األمور التي تخص التربیة الریاضیةاشعر بالسعادة   ١٣
  .اشعر بإمكانیة رفع مستوى الطلبة الریاضي بمضاعفة الجهد  ١٤
  .أتعامل مع قضایا الطلبة الریاضیة بموضوعیة في أثناء عملي  ١٥
  .اشعر بتفهم كامل بیني ومابین طلبتي عندما أنفذ درس التربیة الریاضیة  ١٦
  .عد لدي الرغبة في العمل بالیوم التاليلم ت  ١٧
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