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خصائيني  ال  عىل عينة من    ميدانية دراسة  :  الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى الاخصايئ النفيس 

 ابجلزائر.   النفسانيني مبدينة ورقل 

 19طاوس وازي و    18ودة سلمية ح 

 ملخص 

ىل التعرف عىل    ني الاحرتاق النفيس بتقدير اذلات دلى ال خصائي عالقة هتدف ادلراسة احلالية ا 

ية والعيادات النفس ية يف املؤسسة الاستشفائ  مهمنهت ونميارس ين اذلو مبدينة "ورقل"  نينفس يال 

عىل بعض املتغريات اليت قد   ض ال طفال. وذكل من خالل اعامتدانايمدراس ور يفكذا اخملتلفة و 

وجتسدت   .ذلات اكجلنس واحلاةل الاجامتعيةختتلف حس هبا درجة الاحرتاق النفيس وتقدير ا

شاكل  ذا اكنت هناك ا  تقدير اذلات دلى  عالقة بني الاحرتاق النفيس و ية البحث يف التحقق مما ا 

  وقد  .ته لطبيعة ادلراسةملالمئقد اعمتدان عىل املهنج الوصفي الاس تكشايف و  .ال خصايئ النفيس

حرتاق النفيس ت ادلراسة فقد متثلت يف مقياس الاأ ما أ دواا. نفس ي  اخصائي أ   38 منتكونت العينة 

عدم   النتاجئ، تبني ل وبعد التحلي  . "كوبر مسيث"ل " ومقياس تقدير اذلات "ماسالش كريس تينال 

مل تسجل فروق يف  و .فيسدلى ال خصايئ الن  حرتاق النفيس وتقدير اذلاتبني الا ارتباطوجود 

ة  وتبقى نتاجئ ادلراس . الاجامتعية جنس املبحوثني وحالهتمىل ا   ىتعز  وتقدير اذلات  الاحرتاق النفيس

 جلزائر. اب مبدينة ورقل  ني العاملني النفساني نيخصائي ل  ؛ ويتعلق ال مر ابسةاتعكس عينة ادلر 

 يئ النفيس.؛ ال خصاالاحرتاق النفيس ؛: تقدير اذلاتفتاحية لكامت امل ال

The relationship between burnout and self-esteem among practicing 

psychologists: a field study of a sample of practicing psychologists in the 

city of Ouargla in Algeria 
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Abstract 

This study aims to demonstrate the relationship between burnout and 

self-esteem among practicing psychologists in the different 

establishments (clinics, schools, nurseries ... ..) located in the city of 

Ouargla. We take into consideration some variables like gender and 

marital status. The problematic of this study concerned the relationship 

between burnout and self-esteem among practicing psychologists. We 
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used an exploratory descriptive approach which is appropriate to the 

nature of the research. Maslash's burnout test and Cooper Smith's self-

esteem test were used on a sample of 38 practicing psychologists. The 

results of this study revealed that the relationship between burnout and 

self-esteem among clinical psychologists is very low. The data does not 

show differences in burnout and self-esteem related to gender and 

marital status. The findings of this research reflected the studied sample 

namely practicing psychologists working in the city of Ouargla in 

Algeria. 

Keywords: Self-esteem; Burnout; Practicing psychologists. 
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 مقدمة 

ملفاجئة والرسيعة من بني ال س باب الرئيس ية  ن التقدم العلمي والتكنولويج الرسيع والتغريات اا  

والتوتر والاحرتاق النفيس ونقص ادلافعية   لقلق، النتشار العديد من املشالكت النفس ية مثل ا

نتاجه يف بيئة العملوتقدير اذلات مما يؤثر سلبا عىل الصحة النف    ، س ية للفرد وكذا عىل مردوده وا 

 يعيش فهيا. خرين ومع البيئة اليت وعىل عالقاته مع ال  

اضيع ال ساس ية ذلكل أ صبح موضوع الضغوطات النفس ية والاحرتاق النفيس وتقدير اذلات من املو 

كام أ صبحت   ،فس الصحة بصفة خاصةنجيايب وعمل يف جمال عمل النفس بصفة عامة وعمل النفس اال  

ينادون يف لك  جمال اهامتم لك اخملتصني يف جمال الصحة النفس ية والعقلية والصحة العمومية اذلين 

 يئة العمل. ب مبا يف ذكل  الصحة يف لك اجملاالت  حسنياملناس بات بت 

 ية شاكل اال  

ىل ضغوطات نفس ية نتيجة طبيعة احلياة اليت تتسم ابلتغريات الرسيعة واملف  ،اجئةيتعرض ال فراد ا 

لنفس ية بسبب الضغوطات  ويظهر ذكل من خالل تزايد عدد ال شخاص اذلين يزورون العيادات ا

امتعية  ة والنفس ية والاجرق والآالم العضوية اخملتلفة وال عراض السلوكي ال   يت يصاحهباعقدة الامل

ىل الاكتئاب والانتحار توقد ، املرتبطة "  OMSبع ل " فقد ورد يف تقرير الاجامتع الرا .صل أ حياان ا 

وكذا عىل  حول الصحة املهنية أ ن الضغط يؤثر سلبا عىل الصحة النفس ية واجلسمية للفرد  ،(1999)

بع اال نساين  الس امي تكل املهن ذات الطا ، (OMS، 2004فعاليته يف املؤسسة اليت يعمل فهيا ) 

ذ النفساين خصايئواخلدمايت مثل ال   مل اخملتص مع  تقتيض هذه املهنة متطلبات خاصة حيث يتعا، ا 

ضافةاكفة فئات اجملمتع ىل ، ا   تعقيد احلياة النفس ية للفرد.  ا 

اخلطرية للضغوطات عىل الفرد الس امي يف بيئة العمل جند ما يسمى ابالحرتاق  ومن بني الانعاكسات 

ة كقابلية الفرد لالحرتاق وعدم مرونته يف التعامل مع  شخصي ال طبيعة  ينتج عنقد  النفيس اذلي

 كام ميكن أ ن يكون أ يضا نتيجة لطبيعة البيئة املهنية واملناخ السائد فهيا.  ،اغطةاملواقف الض

حيث يعترب الطبيب   ،اق النفيس من املفاهمي احلديثة اليت ظهرت يف حقل عمل النفسويعترب الاحرت 

ىل ظاهرة  ( أ  1974)   Freudenbergerهرابرت فرويدينربجر  يكيمر  ال  النفيس ول من أ شار ا 

يس؛ من خالل دراس ته ملظاهر الاس تجابة للضغوط اليت يتعرض لها بعض املهنيني  الاحرتاق النف

الاس تزناف الانفعايل أ و الاستنفاذ البدين، بسبب ما يتعرض هل الفرد من  حيث يوصف كحاةل من 

ىل التغريات السلبية يف العالقات والاجتاهات من جانب الفرد حنو ال خرين؛  ضغوط؛ أ ي أ نه ي  شري ا 

 (. 1990براهمي، ا  بات الانفعالية والنفس ية الزائدة" )السامدوين الس يد بسبب املتطل 

فقد يكون معرضا لالحرتاق النفيس اذلي  ،رينخو املامرسني ال  أ  هنيني وال خصايئ النفيس مثل امل 

وهذا الاحرتاق يؤثر عىل خشصيته  . اجملال النفيس والتشخيص والعالج  ملهنية يفتؤثر عىل حياته ا

دل هبا  ت حد العوامل اليت يس  أ  ايب هو جيال خري يكون تقيميه اال   اهذ. و ه وتقديره ذلاتهوحتد من فعاليت 

جيابية اكلقدرة عىل مواهجة التوتر كتسب هبا بعض السلوكيات اال  ت و  ،التوافق النفيسعىل حاةل 



 ....   ميدانيةدراسة : الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى الاخصايئ النفيس

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
109 

أ ما التقدير السليب لذلات فهو   .ويدمع الشعور ابلكفاءة والفعالية الشخصية، حرتاق النفيسوالا

ومن هنا تربز أ مهية هذا   ،هاوان لنقص الثقة وعدم القدرة عىل مواهجة مواقف جديدة والتكيف مععن 

 عامل ابلنس بة لل فراد وال خصايئ النفيس خاصة. ال

ىل أ نه( Vaccin socialعي )ويعترب تقدير اذلات مبثابة تلقيح اجامت  عامل مكتسب وليس   ابلنظر ا 

ت  ؤسساوقد تسامه مجيع امل، س نوات ال وىل من معرهيكتس به الطفل منذ ال  ا، و وراثي أ   فطراي

. وبناء  (Zakharova ،1995فيس حمدد اجامتعيا )ن معرفة اذلات هو بناء نالاجامتعية يف ذكل ل  

النفيس وتقدير اذلات دلى اخملتص النفساين؟  هل توجد عالقة بني الاحرتاق س بق، عىل ما 

 :ليةجابة عىل هذا التساؤل نقرتح الفرضيات التاولال  

حصائية بني الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى ال خصايئ النفيس. -  توجد عالقة ذات دالةل ا 

 ذكر.  –ختتلف درجة الاحرتاق النفيس ابختالف اجلنس أ نىث  -

 مزتوج.  –تالف احلاةل الاجامتعية عازب ختتلف درجة الاحرتاق ابخ -

 ذكر.  -ختتلف درجة تقدير اذلات ابختالف اجلنس أ نىث  -

 . مزتوج -ختتلف درجة تقدير اذلات ابختالف احلاةل الاجامتعية عازب -

 التعاريف اال جرائية : -

 حرتاق النفيس: الا   ۰

  توازنه ىل كيانه النفيس وختل ثر عؤ تواجه الفرد فتاليت اخلية ادلارجية أ و اخل مجموعة من التأ ثريات 

جابة  وميكن قياسه. صعوبة يف التكييف الوظيفي والنفيس هليف تسبب وت  ا وحتديد شدهتا من خالل ا 

ش  النفيس "ملاسال( عىل فقرات مقياس الاحرتاق 2017-2016ال خصايئ النفيس بورقل )

Maslach ." 

  تقدير اذلات   ۰

جاابته عىل مجموعة  "بورقل"  فيسهو درجة التقيمي اليت يعطهيا ال خصايئ الن  ذلاته، وذاكل من خالل ا 

 . " Cooper Smithر اذلات "لكوبر مسيث  العبارات الواردة يف مقياس تقديمن 

 مهنج ادلراسة:   -

ث خاص به حسب ما تتطلبه دراس ته النظرية لك دراسة تعرض عىل الباحث اختيار مهنج حب

شاكلية البحث.  الوصفي الارتباطي، ومما  ن مهنج ادلراسة هو ا  وابلتايل فوامليدانية وما تفرضه علهيا ا 

يدان وهو ال يعرف ال بعاد احلقيقية للظاهرة اليت يدرسها، ال مر  ميزي هذا املهنج أ ن الباحث يدخل امل 

س تكشاف لك جوانب هذه الظاهرة أ و املشلكة )موريس أ جنرس،  اذلي جيعهل حيرص اهامتمه يف ا

 . (106ص ،2008

 دلراسة: جممتع وعينة ا   -

ي يتكون من  أ خصائيا نفسانيا، لقد مقنا ابحلرص الشامل جملمتع ال صيل اذل 38عينة ادلراسة  تشلكت

تشفيات س امل العينة يف  توزعتو  س نة، 48ىل ا  س نة  27أ خصايئ بورقل وترتاوح أ عامرمه بني  48



 ....   ميدانيةدراسة : الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى الاخصايئ النفيس

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
110 

  ، ماسالشدارس، وقد أ جريت علهيم مقياس الضغوط النفس ية "كرس تينا املعيادات النفس ية و ال و 

 ومقياس تقدير اذلات "لكوبر مسيث". 

 دوات مجع البياانت وخصائصها الس يكومرتية: أ    -

 الاعامتد يف هذه ادلراسة عىل أ دوات البحث التالية: مت

 " Maslashمقياس الاحرتاق النفيس ل "ماسالش   -

 . " Cooper Smithث مقياس تقدير اذلات ل "كوبر مسي  -

 ": Maslashش  ال "ماس ل   النفيس   مقياس الاحرتاق -

يف جمال   ( لقياس الاحرتاق النفيس دلى العاملني1981اس تخدمنا مقياس ماسالش و جاكسون ) 

بيئة العربية  اخلدمات اال نسانية والاجامتعية. وقام عدد من الباحثني بتعريب املقياس ليتالءم مع ال 

 (. 1995؛ سالمة، 1990؛ مقابل، 1989)دوراين وأ خرون،  

( فقرة، تتعاق بشعور الفرد حنو همنته حيث يطلب من املفحوص  22) ويتكون املقياس من 

، وأ خرى تدل  6و  0رة تدل عىل تكرار الشعور بتدرج يرتاوح بني الاس تجابة مرتني للك فقرة؛ م

 درجات.  7و    0 عىل شدة الشعور بتدرج يرتاوح بني 

 أ بعاد رئيس ية لالحرتاق النفيس يه:  3ويقيس هذا املقياس  

هجاد والتوتر الانفعايل اذلي يشعر به الشخص نتيجة العمل  فعايل: ويقيس مس توى اال  هجاد الاناال   -

 فقرات.   9نة أ و يف جمال معني وتقيس هذا البعد مع فئة معي 

أ و يف جمال معني.   ،باالة نتيجة العمل مع فئة معينةتبدل املشاعر: ويقيس مس توى الاهامتم أ و الالم -

 فقرات.   5وتقيس هذا البعد 

لشعور ابال جناز: ويقيس طريقة تقيمي الفرد لنفسه وملس توى شعوره ابلكفاءة والرىض عن  نقص ا -

 فقرات.  8تقيس هذا البعد معهل، و 

 جلدول التايل: أ ما توزيع الفقرات عىل هذه ال بعاد الثالثة فميكن توضيحها من خالل ا

 ( فقرات مقياس أ بعاد الاحرتاق النفيس الثالثة01جدول ) 

 البعد لفقراتتوزيع ا اجملموع

  9 14،16، 13، 8، 6، 3  2 1 فقرات  9

 ،20 

 اال هجاد الانفعايل 

 تبدل املشاعر  22،   15، 11، 5،10 فقرات  5

   19، 18، 17، 12، 9، 4،7 فقرات  8

،21 

 نقص الشعور ابال جناز 

 اجملموع اللكي  ة فقر  22

 صدق املقياس 
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دالالت صدق املقياس من خالل  يمتتع املقياس ال صيل مبس توى جيد من الصدق، وقد ظهرت 

وذكل من  ، من احرتاق نفيس متدنقدرته عىل المتيزي بني فئات خمتلفة من العاملني اذلين يعانون 

؛  Maslasch & Jackson, 1981؛ Schwab & Iwanicki, 1981خالل دراسات خمتلفة )

Gold, 1985  ؛Kyriacou, 1987 .) 

عدد من الباحثني ابس تخراج دالالت جيدة من  وكذكل ال مر يف ادلراسات العربية، حيث قام 

( بعرض  1992مالءه، وأ بو هالل وسالمة )الصدق للنسخة املعربة للمقياس فقد قام دوراين وز

ىل ذ ( من صدق  1995كل حتقق الوابيل )املقياس عىل عدد من ال ساتذة املتخصصني، ابال ضافة ا 

 ومناسبته لهدف ادلراسة. املقياس بعرضه عىل عرشة حممكني للتأ كد من حصة تعريبه 

 : ثبات املقياس 

اخيل ابس تخدام معادةل أ لفا كرونباخ  ( حبساب معامل الاتساق ادل1981قامت مسالش وجاكسون )

Cronbach Alfaنت عىل النحو  مقياس، حيث اك، وذكل حلساب شدة وتكرار ال بعاد الثالثة لل

  اجلدول التايل: التايل كام يوحض ذكل

 : صيل ثبات املقياس ال  : دالالت  ( 02) جدول    -

 ثبات الشدة ثبات التكرار البعد

 0.78 0.90 هجاد الانفعايل اال  

 0.76 0.89 املشاعر تبدل 

 0.83 0.81 نقص الشعور 

يل، للك بعد من أ بعاد املقياس وللمقياس  قام دوراين وأ خرون ابس تخراج معامالت الاتساق ادلاخ

هجاد الانفعايل 0.70كلك، حيث بلغت القمية  لنقص الشعور   0.76 و  لتبدل الشعور، 0.60، و لال 

(  1992طريقة قام أ بو هالل وسالمة )للمقياس كلك. وابس تخدام نفس ال 0.75ابال جناز، و

  0.76 و  عد اال هجاد الانفعايل،لب  0.84ابس تخراج معامالت الثبات ل بعاد املقياس، حيث اكنت 

 دراسة الوابيل فقد بلغت قمية معامالت  لبعد نقص الشعور ابال جناز. أ ما يف 0.81لتبدل الشعور، و 

بعاد الثالثة عىل التوايل.  0.72، 0.86  ،0.83ابس تخدام معادةل أ لفا كرونباخ، و 0.83الثبات   لل 

 "كوبر مسيث":   مقياس تقدير اذلات لـ -

ذ أ نخدام يف جمال البحوث النفس ية وس ت الا ةأ داة واسع يه ابخلصائص  تتصف  ها يف جمال املامرسة، ا 

الهدف   متثلوقد  والقدرة عىل المتيزي،الثبات و  ألساس ية للمقياس اجليد اكلصدقالس يكومرتية ا

"كوبر مسيت" دراسات   مقياس ذا املقياس يف قياس الاجتاه التقيميي لذلات، وأ ثبتت األسايس لبناء ه

 . أ خرى أ جنبية وعربية

ه حنو  ( لقياس الاجتا1967)  مسيت س نة مصم هذا املقياس من طرف الباحث األمرييك كوبر وقد 

يل العربية من طرف وقد العائلية والشخصية، و األاكدميية ات يف اجملاالت الاجامتعية اذل ليىل  ترمج ا 

 . بد امحليد عبد احلفيظع 
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طبق   ص اذليمن الشخويطلب ، وجبةم بعضها سالبة وأ خرىبارة ع  23 يتكون هذا املقياس من

تنطبق( وال توجد   )ال  أ و ( داخل املربع احلامل لللكمة )تنطبق(xأ ن يضع عالمة )عليه املقياس 

جاابت حصيحة وأ خرى خاطئة  . عن شعوره الشخص فهيامنا اإلجابة الصحيحة يه اليت يعرب ا  و ، ا 

 : قاييس الفرعية ملقياس كوبر مسيث (: امل03جدول )  

 ةاملقاييس الفرعي  أ رقام العبارات  

 اذلات العامة  1.3.4.7.10.12.13.15.18.19 10

 اذلات الاجامتعية 5.8.14.21 04

 املزنل والوادلين  6.9.11.16.20.22 06

 العمل أ و املدرسة  2.17.23 03

 داة يف ادلراسة احلالية: اخلصائص الس يكومرتية لل  -

 : حرتاق النفيس الا مقياس  -

الثبات حىت  ع البياانت يقوم حبساب الصدق و ل مجلليك يتحقق الباحث من صالحية ال داة املس تعم

 هيا. يس تطيع أ ن يثق يف النتاجئ املتحصل عل

بني طريف  تسمح لنا هذه الطريقة ابلتحقق من مدى قدرة ال داة عىل المتيزي صدق املقارنة الطرفية: 

  .اخلاصية اليت تقيسها

ىل العليا، مث تقس مي العينة  قد مت حساب مجموع درجات لك فرد من أ فراد العينة مث ترتيهباو  من ادلنيا ا 

ىل مجموعتني ابختيار نس بة مث حساب املتوسط  حنراف املعياري لدلرجات العليا  احلسايب والاا 

املتوسطات احلسابية فاكنت النتاجئ كام هو موحض  لقياس الفروق بني  (T)ر تطبيق اختباوادلنيا، و 

 يف اجلدول التايل: 

 : ختبار ابس تخدام املقارنة الطرفية (: نتاجئ صدق الا 04) جدول    -

 C 

 

 املتوسط

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 ت

 احملسوبة

درجة 

 احلرية

 الاحامتل

(sig ) 

مس توى 

 ادلالةل 

 

القمي 

 العليا  

غري دال   000, 18 8,385 7,36056 74,8000 10

 عند

القمي   0.05

 ادلنيا 

10 47,8000 7,03641 

والاحنراف املعياري  (، 74,80املتوسط احلسايب للفئة العليا بلغ ) من خالل النتاجئ املوحضة نالحظ 

  (  sig= 0.000أ ن قمية الاحامتل )  تبنيو .  بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة يامنب  ( 7,36) هو لدلرجات

  ( 8,385مما يعين أ ن قمية )ت( احملسوبة واملقدرة ب ) (0.05من مس توى ادلالةل ) ويه قمية أ صغر 
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وهذا ما يدل عىل أ نه ال جتود فروق ذات دالةل بني متوسط  . (0.05) س توىغري داةل عند امل 

ومنه فاالختبار صادق   ، فال داة قادرة عىل المتزي . ذلكل العليا واجملموعة ادلنيادرجات اجملموعة 

 بيقه عىل العينة ال ساس ية بعد التأ كد من ثباته. نس تطيع تط و 

  تبار ابلنس بة لدلرجات احلقيقية، ويف الصدق هو صدق ادلرجات التجريبية لالخ الصدق اذلايت: 

بات يقوم يف جوهره عىل معامل ارتباط ادلرجات  مبا أ ن الث اذلايت خلصت من أ خطاء القياس، و 

جر  ذا أ عيد ا  اء الاختبار عىل نفس اجملموعة اليت أ جري علهيا ل ول  احلقيقية لالختبار بنفس ادلرجات ا 

 . مرة 

 . ( 86 .ص  ، 2007،  )مقدم عبد احلفيظ.  85,0√=73,0√= = معامل الثبات  الصدق اذلايت

 الثبات: 

لهيا حبيث ال يكون الاختبار اثبتا  هناك عدة مفاهمي ملعىن ثبات الاخت  بار أ و املقياس ميكن أ ن نشري ا 

ذا حتقق ما ييل:  ال ا   ا 

عادة التطبيق. -1  أ ن حنصل عىل نفس النتاجئ تقريبا عند ا 

 أ و التباين اخلطأ  أ قل ما ميكن.  ابلنس بة للتباين العام، ما ميكن أ ن يكون التباين احلقيقي أ كرب   -2

 ( 178 - 177ص.  ، 2008،  )سعد عبد الرحن ني وحدات الاختبارالقانونية ب وجود العالقة -3

 الثبات بطريقة أ لفا كرونباخ: 

ترب معامل أ لفا حاةل خاصة من معادةل كيودور وريتشارد سون، وميثل معامل أ لفا متوسط  ويع 

ىل أ جزاء،املعامالت  نه ميثل معامل الارتباط بني أ ي جزأ ين   الناجتة عن جتزئة الاختبار ا  وبذكل فا 

باين  وكذكل ت  ويمت حساب تباين لك بند من بنود الاختبار مث مجموع التباينات، من أ جزاء الاختبار،

ادةل  وتس تخدم هذه املع  ،طوتشرتط أ ن تقيس بنود الاختبار مسة واحدة فق  ادلرجة اللكية لالختبار،

ص.  ، 2006)محمد أ بو هامش حسن، يف املقاييس والاختبارات متعددة الاختيارات وليست الثنائية

10 ) 

ث اتضح من  ويف هذه ادلراسة مت حساب معامل أ لفا كرونباخ لقياس الثبات للمقياس اللكي، حي

وى دالةل  داةل دلى مس ت متوسطة وغري يه قمية  0.616ب خالل النتاجئ أ ن قمية أ لفا كرونباخ قدرت 

0.05 . 

عية من أ خصائيني نفس يني  مت تطبيق املقياس عىل العينة الاس تطال الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 

ية للمقياس اللكي، حيث أ ن بعد تطبيق املقياس مت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفو ، بورقل

ىل نصفني )متاكفئني(  طريقة التجزئة النصفية تعمتد عىل جتزئة الاختبار املطلوب تعيني معا  مل ثباته ا 

زئة الاختبار فقد يس تخدم النصف وهناك عدة طرق لتج وذكل بعد تطبيقه عىل مجموعة واحدة،

 ( 182-181 .ص  ،2008 ،)سعد عبد الرحن ال ول من الاختبار يف مقابل النصف الثاين
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أ ن يف   لزوجية. حيثأ و يس تخدم ال س ئل ذات ال رقام الفردية يف املقابل ال س ئل ذات ال رقام ا

وع فقرات النصف الثاين مجمط بني مجموع فقرات النصف ال ول و رتبادراستنا مت حساب معامل الا

 :من خالل اجلدول التايلوالنتاجئ اخلاصة بذكل موحضة   ة،كذكل للك بعد عىل حد للمقياس اللكي و 

 (: ثبات الاختبار ابس تخدام طريقة التجزئة النصفية: 05جدول )   -

 مس توى ادلالةل  ( بعد التعديل )ر  ل التعديل )ر( قب  

 0.01 610, 440, حرتاق النفيسالااختبار 

يح  بعد التصح و ، 0.47ة )ر( قبل التعديل قدرت بـ  ن خالل النتاجئ املدونة يف اجلدول يتضح أ ن قميم

 0.01داةل عند ويه قمية قوية و  0.61ب مبعادةل س بريمان قدرت 

 : دير اذلات الس يكومرتية ملقياس تق   اخلصائص 

 : ختبار ابس تخدام املقارنة الطرفية (: نتاجئ صدق الا 06) جدول    -

 C 

 

 املتوسط 

 احلسايب 

الاحنراف  

 املعياري 

 ت 

 احملسوبة 

درجة  

 احلرية 

 الاحامتل 

 (sig ) 

مس توى  

 ادلالةل 

غري دال   0000, 18 20,82 7,72 68,50 10 العليا  القمي 

 عند

0.05 

 2,27 15,50 10 القمي ادلنيا 

ملعياري والاحنراف ا (، 68,50خالل النتاجئ املوحضة نالحظ املتوسط احلسايب للفئة العليا بلغ ) من

ى  ويه قمية أ صغر من مس تو ، (sig=0.000ووجد أ ن قمية الاحامتل )، (7,72082)  هو  لدلرجات

 غري داةل عند املس توى (20,824مما يعين أ ن قمية )ت( احملسوبة واملقدرة ب ) (0.05ادلالةل )

د فروق ذات دالةل بني متوسط درجات اجملموعة العليا  توج ( وهذا ما يدل عىل أ نه ال 0.05)

عىل العينة نس تطيع تطبيقه منه فاالختبار صادق و و  ،فال داة قادرة عىل المتيي . ومن مث واجملموعة ادلنيا

 ال ساس ية بعد التأ كد من ثباته. 

 : الثبات 

 الثبات بطريقة أ لفا كرونباخ: -

اسة مت حساب معامل أ لفا كرونباخ لقياس الثبات للمقياس اللكي، حيث اتضح من  يف هذه ادلر 

داةل دلى مس توى دالةل  متوسطة وغري يه قمية و .930ت ب جئ أ ن قمية أ لفا كرونباخ قدر خالل النتا

0.05 . 

 لثبات بطريقة التجزئة النصفية: ا   ۰

 : (: ثبات الاختبار ابس تخدام طريقة التجزئة النصفية 07اجلدول )   -

 مس توى ادلالةل  ( بعد التعديل )ر  )ر( قبل التعديل  

 0.01 980, 960, حرتاق النفيسالااختبار 
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بعد التصحيح  و  0.96)ر( قبل التعديل قدرت بـ  من خالل النتاجئ املدونة يف اجلدول يتضح أ ن قمية

 0.01داةل عند ويه قمية قوية و  0.98ب مبعادةل س بريمان قدرت 

 خصائص عينة ادلراسة: 

 : توزيع العينة حسب اجلنس -

 : (: توزيع عينة دراسة ال ساس ية حبسب اجلنس 08جدول ) 

 النس بة لعدد ا اجلنس 

 %81 31 أ نىث

 21% 8 ذكر

 100% 39 اجملموع

ذ تتشلك من راسة حسب متغري اجلنسادل( توزيع عينة 08ميثل اجلدول رمق )   ا أ خصائي  38 ، ا 

ان 31ا، نفس ي  ن مجموع  م 21% ذكور بنس بة08 ، ووع العينةمن مجم 81%ث أ ي ما ميثل نس بة ا 

 .عينة ادلراسة

 جامتعية: تقس مي العينة حسب احلاةل الا   -

 : توزيع عينة ادلراسة حسب احلاةل الاجامتعية: ( 09جدول ) 

 النس بة العدد  احلاةل الاجامتعية

 55% 21 عازب )ة( 

 44% 17 مزتوج )ة( 

 100% 39 اجملموع

ذ اكن حسب متغري احلاةل الاجامتعيةعينة ( توزيع 09ميثل اجلدول )  )ة( أ ي   عازاب 21من بيهنم ، ا 

 .من مجموع العينة 44% )ة( بنس بة ا مزتوج 17، ومجموع العينةمن 55% ة ما ميثل نس ب 

 : طريقة التصحيح 

حيث أ ن يف مقياس" الاحرتاق النفيس"  ،ملقياس بناء عىل مفتاح التصحيحا بعد ذكل يصححو 

جاملية للمقياس  ، أ ما القمية اال  60و0 ا املفحوص يف لك بند ترتاوح بنيادلرجات اليت يتحصل علهيف

 أ قىص للمقياس.  كحد 91اىل  0من 

صل علهيا  رجات اليت يتحادلتصحيحه بناء عىل مفتاح تصحيح  " متأ ما مقياس "تقدير اذلات

 . كحد أ قىص  18ىل ا   0قمية الاجاملية للمقياس منال و  2و   1املفحوص يف لك بند ترتاوح بني 

 : عرض وحتليل النتاجئ -

وللتأ كد من  . ى ال خصايئ النفيساذلات دل الاحرتاق النفيس بتقدير عالقةتتعلق ب وىل النتيجة ال  

 : يف اجلدول التايلحصة الفرضية مت حساب معامل ارتباط بريسون 

 : " بني الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات sigحامتل " ا (: قمي معامالت الارتباط و  10) جدول  

مس توى معامل  الاحامتل الاحنراف  املتوسط  نةالعي  
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الارتباط   ( sig) املعياري احلسايب 

 بريسون 

 ادلالةل 

الاحرتاق 

 النفيس

39 
62,00 3,47 

,250 -0,190 0.05 

 0.05 0,190- 250, 14,20 16,52 39 تقدير اذلات 

لهيا،  لالحرتاق النفيس قمية املتوسط احلسايب بلغتفقد  يظهر اجلدول أ عاله أ مه النتاجئ املتوصل ا 

  ا نفس ي  ا وتعكس احرتاق ن القمية مرتفعةا  س تصحيح مقياس الاحرتاق النفيس ف وحسب مقيا، 62,00

 مقياس  ىلا  ذكل ابلرجوع ويه قمية مرتفعة ك  16,52أ ما عن تقدير اذلات فقد جسلت قميته ا، مرتفع

يس وتقدير اذلات دلى  الاحرتاق النف تغرييمتصحيح مقياس تقدير اذلات، يف ما خيص العالقة بني 

حصائيا  -0.19بلغ معامل الارتباط بريسون قمية )و ،  النفسانينينيال خصائي  (، وهو ارتباط غري دال ا 

حوعليه ال توجد عالقة ، 0.05عند مس توى ادلالةل  ني الاحرتاق النفيس وتقدير  صائية بذات دالةل ا 

 .اذلات

عينة من   39بقهتا عىل ط اليت  (2012) حميسامح حامد محمد عبد الر تتفق مع نتاجئ دراسة  ال يهو

ذ تبني أ نتالبامرشدات الط حصائيا بني الضغوط عالقة سالب  هناك  ، ا  ومس توى تقدير  ة داةل ا 

 . اذلات دلى املرشدات

ذ أ نه وهذه  . عكس حصيحالو  ،ال خصايئدلى نفيس قل مس توى تقدير اذلات لكام زاد الاحرتاق ال  ا 

ىل الضغوط اليت ترجع  ثر سلبا عىل تقدير  تؤ سؤوليات اليت امل ل وتعدد ال دوار واملهام و طبيعة العما 

ىل  ونظرته ادلونيةلنفيسل خصايئ ادلى ااذلات  نفسه وجعزه عن مواهجة تكل الضغوط النفس ية ا 

 ضغوط العمل.  عنالناجتة 

 . ذكر( -نىث أ  )  عالقة الاحرتاق النفيس ابجلنس  : النتيجة الثانية   -

، حرتاق النفيس ابختالف اجلنس عند ال خصايئ النفيسالايف  تنص الفرضية عىل وجود اختالف

 للفروق بني عينتني مس تقلتني. "ت" حساب معامل وللتأ كد من حصة الفرضية مت 

 . حرتاق النفيس الا انث واذلكور يف  الفروق بني اال  (:  12)  جدول    -

متوسط   العينة الفئة

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 اال حامتل "ت" 

(sig) 

درجة 

 ريةاحل

مس توى 

 ادلالةل 

 1.002 14,39 66,85 07 ذكور 
0,32 

36 0.05 

انث  14,16 60,90 31 ا 

راف  ( ابحن66،85من خالل النتاجئ املوحضة يف اجلدول نالحظ أ ن املتوسط احلسايب لذلكور يبلغ ) 

انث ) 14،39معياري قدره) ( ابحنراف معياري قدره  60،90(، بيامن بلغ املتوسط احلسايب لال 

  و"ت" اليت بلغت  (sig)ل الاحامت ( 36(، وحبساب درجة احلرية اليت قدرت ب)14.16)

 ال خصايئ النفيس. ظ أ نه ال ختتلف درجة احرتاق النفيس ابختالف اجلنس دلى( لوح 1،002)
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و   Maslash) ما وصلت اليه نتاجئ دراسة كرس تينا ماسالش وسوزان جاكسونواليت ال تتفق مع 

Jackson، 1982)  كور واال انث يف خمتلف أ بعاد الاحرتاق النفيس اذلفروق هممة بني عىل وجود

  ذ ا  اال رشاد... و  الطب النفيس،و  المتريض،و  الرشطة، احملاماة، همناملني يف عينة كبرية من الع دلى 

  ىل ا  توصلنا  وقد  ، اال انث عىل مس توى التكرار والشدةجناز من أ كرث شعورا ابال  أ ظهرت أ ن اذلكور 

ثر ؤ أ ن الاحرتاق النفيس ي ثحي ، رجة الاحرتاق ابختالف اجلنس أ نىث وذكرفروق يف د عدم وجود 

ىل  الاحرتاق النفيس. ويؤدي الك اجلنسني عىل  ةبنفس ادلرج حيث  ، سوء التوافقك أ اثر سلبية ا 

بعض الظروف اليت ال يس تطيعون التحمك فهيا مما حيول دون  ل س باب متعددة يتعرض العاملون ل  

حساسهم ابلعجز عن القيام ابملهام   املتوقع مماوابملس توى  قياهمم بدورمه بشلك فعال يسامه يف ا 

ىل ال اثر السلبية اخلطرية ال خرىاملطلوبة ابال ضاف وهذا الشعور ابلعجز مع استنفاذ اجلهد يؤدي   . ة ا 

ىل حاةل  من اال هناك الانفعايل والاس تزناف النفيس. ا 

 الاجامتعية عالقة الاحرتاق النفيس ابحلاةل:  النتيجة الثالثة   -

خصايئ  عية عند ال  درجة الاحرتاق النفيس ابختالف احلاةل الاجامت  اختالفالفرضية عىل هذه تنص 

وسط احلسايب  ت امل وكذا ، ار ت للفروقب د من صدق الفرضية مت اس تخدام اخت النفيس، وللتأ ك

 والاحنراف املعياري. 

 يني ابختالف احلاةل الاجامتعية:  النفس  خصائيني الاحرتاق النفيس دلى ال  يف  (: الفروق  13جدول ) 

متوسط   العينة الفئة

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 اال حامتل سوبة"ت"احمل 

(sig) 

درجة 

 احلرية

مس توى 

 ادلالةل 

 0.05 36 110, 1.61 13,80 65,45 20 عازب)ة( 

 14,02 58,16 18 مزتوج)ة( 

( ابحنراف  45،65ايب للعزاب يبلغ ) من خالل النتاجئ املوحضة يف اجلدول نالحظ أ ن املتوسط احلس 

( ابحنراف معياري قدره  58،16مزتوجني )(، بيامن بلغ املتوسط احلسايب لل13،80) معياري قدره

و"ت"   ( 0.11غ ) بل ب (sig) ل امتحوالا ( 36) (، وحبساب درجة احلرية اليت قدرت ب14،02)

نفيس ابختالف احلاةل الاجامتعية  ( لوحظ أ نه ال ختتلف درجة الاحرتاق ال 1.61) احملسوبة اليت بلغت 

 دلى ال خصايئ النفيس. 

(، وهدفت هذه ادلراسة  2004)يه نتاجئ دراسة العطية العيسوي ل ا  واليت مل تتفق عىل ما توصلت 

ىل التعرف عىل مس توى الاحرتاق  النفيس دلى عينة من العامالت مع ذوي الاحتياجات اخلاصة  ا 

حصائ  ىل وجود ا   توصلت و  وجات وغري املزتوجات يف الاحرتاق  ية بني املزت فروق ذات دالةل ا 

  غري  لصاحل اللكية ادلرجةاكنت  الانفعايل  اال هجاديف بعد نقص الشعور ابال جناز و و النفيس.

ىل توصلنا لكننا  زتوجات،امل جامتعية ابلنس بة ف الاحرتاق النفيس ابختالف احلاةل الاه ال خيتل أ ن ا 

خصايئ  ال   دلى يف الاحرتاق النفيس  ا عية ليست سبب، ذلا فا ن احلاةل الاجامتلعازب أ و مزتوج

 ني.نفس ي   نيك خصائي  امبعمله  القيام عىل  انعازب قادر الفاملزتوج و  ؛النفيس
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 . خصايئ النفيسكر( دلى ال  ذ-نىث أ  ) عالقة تقدير اذلات ابجلنس  النتيجة الرابعة : -

د  تأ كل خصايئ النفيس ول ابختالف اجلنس عند ال   عىل وجود اختالف يف تقدير اذلات تنص الفرضية

 روق بني عينتني. فمن صدق الفرضية مت حساب "ت" لل

 ملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري الختالف تقدير اذلات ابختالف اجلنس: : ا ( 14) جدول    -

ط  متوس العينة الفئة

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 اال حامتل "ت"احملسوبة

(sig) 

درجة 

 احلرية

مس توى 

 ادلالةل 

 0.05 36 42،0 0،80 3,69 15,57 07 ذكور 

انث  3,45 16,74 31 ا 

( ابحنراف  15،57اجلدول نالحظ أ ن املتوسط احلسايب لذلكور يبلغ )  من خالل النتاجئ املوحضة يف

انث ) (، بيامن3،69) معياري قدره  ( ابحنراف معياري قدره  16،74بلغ املتوسط احلسايب لال 

و"ت"   ( 42،0بلغ )  (sig)واال حامتل  ( 36) درت ب(، وحبساب درجة احلرية اليت ق3،45)

ختتلف درجة تقري اذلات ابختالف اجلنس دلى ال خصايئ  لوحظ أ نه ال  (0،08)  احملسوبة اليت بلغت

 . قبل الفرضية الصفريةة البديل ونالنفيس، وعليه نرفض الفرضي 

ل واليت ال تتفق مع ما وصلت  وهدفت اىل   (1997) لك من جوب و فريمتان وروس  يه نتاجئ دراسةا 

راد عينة ادلراسة  أ ف عدد  غ حيث بل ،اختبار الفروق بني اجلنسني يف تقدير اذلات لفئة املمتدرسني

ن اذلكور يمتتعون بتقدير  أ  و  وق بني اجلنسني يف تقدير اذلاتكدت نتاجئها عىل وجود فر أ  وقد  ،174

 ذات مرتفع مقارنة ابال انث. 

عىل تقديرا  أ  اذلكور  لكونليت اهمتت مبوضوع تقدير اذلات غلب نتاجئ ادلراسات اخملتلفة اأ  تفسري 

ضف   ،الس امي يف فرتة املراهقة ،انثبني اذلكور واال  التغريات الامنئية ىل ا  قد يعود انث لذلات من اال  

طر الثقافية والاجامتعية اليت تكون يف غالب  دوار وطبيعة احمليط وال  ال  ىل ذكل الاختالف يف ا  

 (. Bee & Boyd, 2004)  حيان لصاحل اذلكورال  

ليهأ ما ما توصلنا   ،نس دلى ال خصايئ النفيساختالف يف تقدير اذلات ابختالف اجل بعدم وجود  ا 

تقدير اذلات   روف احمليطة ونفسنفس الظ يف جمال النفيس و ال هام فينفس امليعين أ هنم يشرتكون يف ف

ىل مل نفسهم وال يعزى   . تغري اجلنس ا 

 دير اذلات ابحلاةل الاجامتعية لل خصايئ النفيس. عالقة تق  النتيجة اخلامسة: -

خصايئ  ختالف احلاةل الاجامتعية عند ال  ر اذلات ابتنص الفرضية عىل أ نه ختتلف درجة تقدي

  حنراف املعياري ودرجة احلرية الامتوسط احلسايب والنفيس، وللتأ كد من صدق الفرضية مت حساب 

 . زتوج)ة(امللعازب)ة( و ل

  احلسايب والاحنراف املعياري الختالف تقدير اذلات ابختالف احلاةل  (: املتوسط 15جدول )  -

 : الاجامتعية 
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توسط امل  العينة الفئة

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

درجة  (sig)اال حامتل بةو "ت"احملس

 احلرية

مس توى 

 دلالةل ا

 0.05 36 350, -0،94 3,78 16,04 20 عازب)ة( 

 3,05 17,11 18 مزتوج)ة( 

( ابحنراف  16،04لغ ) ب حظ أ ن املتوسط احلسايب للعزاب تاجئ املوحضة يف اجلدول نال من خالل الن 

( ابحنراف معياري قدره  17،11(، بيامن بلغ املتوسط احلسايب للمزتوجني )3،78) قدره معياري

( لوحظ  -0،94)  ( و"ت" احملسوبة اليت بلغت 36) وحبساب درجة احلرية اليت قدرت ب(، 3،05)

ة تقدير اذلات ابختالف احلاةل الاجامتعية دلى ال خصايئ النفيس، وعليه نقبل  أ نه ال ختتلف درج

 لصفرية.الفرضية ا

ن كومبس  أ   الا  وغري املزتوجني يف تقدير اذلات  حصائيا بني املزتوجني ا  ورمغ عدم وجود فروق داةل 

Coombs  زيز   تعجيابية عن اذلات دلى الفرد قد تكون عامال رئيس يا يففاكر اال  ن وجود ال  أ  يرى

 ( 2005، )حامد عبد السالم زهران  شاكل التفاعل الاجامتعيأ  العالقات الاجامتعية وتقوية 

بوةل ملا دلور  دوارا اجامتعية مقأ  املزتوجني وغري املزتوجني يؤدون ن الك من أ  ىل ا  ورمبا يعود ذكل 

دور الفرد مضن   نداء دوره ل  أ  ن وفق يف ا  ن وقمية اجامتعية خاصة، ال س امي اخملتص النفساين من وز

ذ يعترب  ا  زن يف الشخصية، اذلي حيقق التوا طار البناء الاجامتعي ميكنه من التكيفا  ويف . اجملمتع

 . اذلات مه العوامل الاجامتعية املؤثرة يف تقديرأ  ادلور الاجامتعي من بني 

تقيمي اذلات  ن ا  وابلتايل ف، ال بناء اجامتعي لذلاتا  ن تقدير اذلات ماهو أ   Ziler  (1973)ويؤكد زيلر

 . طار املرجعي الاجامتعياال  ال يف ا  ال حيدث 

 خالصة 

خصايئ النفيس حرتاق النفيس بتقدير اذلات دلى ال  الاعالقة  ن لكشف عهدفت ادلراسة احلالية ل 

حرتاق النفيس عدم وجود عالقة بني لك من الا عننتاجئ ادلراسة  سفرتأ  مبدينة ورقل، حيث 

ىل لك  ا   ى فروق يف الاحرتاق النفيس تعز  أ يضا ومل تسجل  .يسوتقدير اذلات دلى ال خصايئ النف

ىل لك من اجلنس  ا   ى ية عالقة يف تقدير اذلات تعز أ  كذكل مل تسجل  .من اجلنس واحلاةل الاجامتعية

يون العاملون  خصائيون النفس  سة ومه ال  انتاجئ ادلراسة تعكس عينة ادلر  وتبقى  .واحلاةل الاجامتعية

 جلزائر. ابمبدينة ورقل 
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