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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

ودويُفيهاُبماُيتُزُوالتيُ،لمجتمعاُإلىمنهاُاألبناءُُواةُاألولىُالتيُين  قُ األسلللرةُالنُ ُشلللكنُ تُ 

ُيشللكالُوُوالحمايالُالدعمالحياةُبماُتوفرهُلهمُميُيشللكالُُهمُميُمواجهالُهمكنُ ت ُُيحتاجونهُميُمهارا ُ 

كايُُيُحالُهاُفم ف هُب بي الُهُتت  قُ ُيُميُمشلللللللللللللكال ُهاالوالدُأدُيواجهُ ماُُإكُييُ ُ،لمخت فالاُالرعايال

وعدمُم رفتهماُباألسلللللللاليبُُ،وحدالتُ ُ ي ُيُي انويُميُاضللللللل رابممُ ُوخاصلللللللالُ ُميُذويُاإلعاأالُه

ع ىُُظهرحالالُميُاإلجهادُال صلللللللللللبيُالتيُتُ ُإلى امنُم هُأدُيؤديُالصلللللللللللحيحالُالمتب الُفيُالتُ 

ُهمُا خريي.ُي فالُهُىُكفاءتهمُفيُتنشمالُهنفسيُتؤثرُع ُصورةُاحتراقُ 

حدىُأالُالتيُظهر ُحديث ا،ُوالتيُبرز ُكإحدىُالحاك ُال ياديُ فسللللللللليُالنُ ُاكحتراقُ ُوي دُ 

ُالفردُهُضُهعيُت ُرُينتجُ ُعيُاضلللللللللل رابُ ُوهيُعبارةٌُُ،ألفراداالُلب ضُاليوميُ ُفيُالحياةُهُشللللللللللكال ُهالمُ 

ُالخصللامصُهُتكي ُهبُتت  قُ ُكضلل رابا ُ ُهاُتشللخيٌصُبأنُ ُوصلل ُ .ُوتُ داممالُ ُالُبصللورةُ فسلليُ النُ ُل ضللغوطُه

ُالذيُي  بهُ ُورُهوالدُ ُعم هُهُب بي الُهُت  قُ تُ الُالتيُالوظيفيُ ُتغيرا ُهالمُ ُالُلإلنسلللللللللللللايُمعُمخت  ُهفسللللللللللللليُ النُ 

ييُُامنُمع ع ىُالتُ ُأادرُ ُهُغيرُ ينُ ُ،ُبحيثُيشلللللللل رُ تداخ الُ مُ ُالُ وتنظيميُ ُالُ شللللللللخصلللللللليُ ُعوامنُ ُبسللللللللببُه

ُُ(.2002الحاليُ)آلُمشر ،ُُالُفيُالوأ ُهإضافيُ ُضغوطُه

ُيُخدما ُ مُقدمهُ الُالخاصلللللللللالُوماُتُ ربويُ التُ ُالبرامجُهُفيُالحاصلللللللللنُهُ ورُهالتُ ُميُغمُهوع ىُالرُ 

لُهؤكءُاأل فاُألمها ُهُالخدما ُهُ ورُلمُيشللللللللللللللمنُتقديمُ هذاُالتُ ُإكُييُ ُ،إلعاأالاميُذويُُلأل فالُه

ُتتسلللللببُ ُلتيُأدالُاوال ضلللللويُ ُالُهفسللللليُ النُ ُل مشلللللكال ُهُعرضلللللالُ ُكثرُ يُيج  هيُ ُاألمرُالذيُكافيالُ ُبصلللللورةُ 

ُ(.2009ُُ،فرح)ُفسيُلديهيُ النُ ُغ ُهمستوىُالض ُُبارتفاعُه
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ُُضللللللللميُسلللللللل سلللللللل الُ ُت يش ُُميُذويُاإلعاأالُال فنُهُهذاُاألمرُيمُ ُأدُيج نُ ُو غوطُميُالضلللللللل 

ُُةميُحدُ ُزيدُ باحتياجا ُ ف ها،ُوبق قهاُع ىُمسللللللتقب ه،ُوالذيُيُتت  قُ ُ،الفسلللللليُ لنُ ا ُغو ا ت كُالضلللللل 

ُُالُال فنُالم  قالُهاعتماديُ  تتحم هاُُالتيُاألعباءُهُفيُهُوجودهُع يهماُميُزيادةُ ع يها،ُوماُيفرضللللللللللللللل 

يمامُُمقبولالُ ف هاُبصللللللللللللللورةُ ُليكوُيُكبيرةُ ُميُجهودُ ُوماُتبذلهُ ُ،خارجهُ ُميالمنزلُُداخنُ ُسللللللللللللللواءُ 

ُجوءل ُ اُإلىُاهبيُع ىُاألمُيدف ُ اللُرو ُالخاصالفسيُالذيُتفرضهُالظُ غ ُالنُ ا خريي.ُوهذاُالض ُ

ابنها.ُُعُإصابالُهمُ ايشُهالتُ ُىهاُع ساعدُ وتُ ُغوطُهالض ُُت كُ ُلمواجهالُهُاكستراتيجيا ُست مالُب ضُهك

ُفردُميُاكحتفاظُهمكيُالفسيالُميُعوامنُاكستقرارُالتيُتُ غوطُالنُ مواجهالُالض ُُاستراتيجيا  تبرُوتُ 

ُالنُ ُوافقميُالتُ ُبدرجالُ  ال،ُيوميُ اغ الُفيُحياتهُالفسللليُواكجتماعيُلمواجهالُاألحداثُوالمواأ ُالضللل 

هاُثارُهآق ينُميُالتُ الُُوفسيالُاليوميُ غوطُالنُ معُالض ُُ امنُهع ىُالتُ ُساعداتباعُهذهُاألساليبُيُ ُحيثُإيُ 

ُ(.2010ُ)الضريبي،ُاإلمكايُالُأدرُ  بيُ السُ 

 مشكلة الدراسة

فسلللللللللللللليُلللدىُيمهللا ُاأل فللالُذويُع ىُاكحتراقُالنُ ُ ر ُهالتُ ُىإلُهللدفلل ُهللذهُالللدراسلللللللللللللللالُ 

ُ.ُمفيُيمُالفحُلتنشمالُاأل فالُا خرييُالمدركالةُوارتبا هُبالكفاءُ ُوحدالتُ ُ ي ُاض راب

 عناصر مشكلة الدراسة

ُتيال:ُالُا تتمثنُمشك الُالدراسالُفيُاإلجابالُعيُاألسم الُالبحثيُ 

 ؟ُوحدالتُ ذويُاض رابُ ي ُ ُاأل فالُفسيُلدىُيمهاماُمستوىُاكحتراقُالنُ  .1

 ُ؟وحدالتُ ذويُاض رابُ ي ُلدىُيمها ُاأل فالُُالمدركالُالالذاتيُ ُماُمستوىُالكفاءة .2

ُوحدالتُ ذويُاضلللللللللللللل رابُ ي ُفسلللللللللللللليُلدىُيمها ُاأل فالُاكحتراقُالنُ ُماُال الأالُبيي .3

 ُ؟سرةخرييُداخنُاأل اُأل فالافيُتنشمالُُالمدركالالُاتيُ والكفاءةُالذُ 



3 

 

ُفسللللللليلنُ واكحتراقُاُالمدركالالُاتيُ اُفيُمسلللللللتوىُالكفاءةُالذُ حصلللللللاميُ إُدالُ ُاختال ٌُُهنُيوجدُ  .4

 م؟اُلمتغيرُعمرُاألُ تب ُ ُوحدالتُ لدىُيمها ُاأل فالُذويُاض رابُ ي ُ

ُالتيُ افسلللليُومسللللتوىُالكفاءةُالذُ اُفيُمسللللتوىُاكحتراقُالنُ حصللللاميُ إدالُُهنُيوجدُاختال ٌُُ .5

  ؟ت  يميالاُلمتغيرُالمستوىُتب ُ ُوحدالتُ  ُاأل فالُذويُاض رابُ ي ُلدىُيمهاُالمدركال

 أهمية الدراسة

 الُهذهُالدراسالُميُخاللُجانبيي،ُوهما:ُيهميُ ُتتمثنُ 

 ة:ظري  ة الن  األهمي  أواًل: 

األ فالُُع ىُيمها ُركزُ اُيُ اُبحثيُ هاُت الجُموضللللللللوعُ الُميُكونُهالُالدراسللللللللالُالحاليُ يهميُ ُتنبعُ 

ُنجدُ ُحيثُ،ألمها افسيُلدىُميُخاللُالبحثُبمجالُاكحتراقُالنُ ُ،وحدالتُ ابُ ي ُذويُاض ُر

ُ،الل ربيُ اجري ُع ىُالبيمالُاُع ىُمسلللللللتوىُاألبحاثُالتيُيُ بهذاُالموضلللللللوعُأ ينُنسلللللللبيُ ُاكهتمامُ ُييُ 

ُةيُرالُكبع اءُيهميُ إُُوحدالتُ ز ُع ىُاأل فالُذويُاضلللللللللللللل رابُ ي ُاألبحاثُركُ ُم ظمُ ُإيُ حيثُ

ُخت فال.فسيالُالمُ ماُيرتب ُبالجوانبُالنُ ُهاليهمُوخصوصاُ أل

 األهمية التطبيقية: ثانيًا: 

ُالبكيفيُ ُوالمرتب الُالحاليالُل دراسلللللللللللللللالُالمحتم الُالنتامجُخاللُميُالت بيقيالُاألهميالُتتمثن

ُي فالُيهاليُالبسللليكولوجيُ ُالخاصلللالُتفاصلللينالُ ُميُالخاصلللالُربيالالتُ ُويخصلللاميُالمرشلللدييُاسلللتفادة

ُالتيُفسللياللنُ اُحديا التُ ُ بي الُمعُتتناسللبُالتيُالخدما ُتصللميمُفيُمنهاُواكسللتفادةُوحدالتُ ُوُيذ

ُ.ُلهاُيت رضوُي

ُ

ُ
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 ةواإلجرائي  ة عريفات االصطالحي  الت  

ُع ىُالمص  حا ُا تيال:ُاشتم  ُالدراسالُ 

 ُعرُ ُ:فسلليلنُ ااكحتراق(ُ2009ُ ُماتييُودورجيMateen & Dorji ُُاكحتراقُالن)ُفسللي

يُاجمُعيُاكنهماكُ وينُاألجنُفحالالُميُاكسللتنزا ُالبدنيُوال ا فيُوال ق يُالنُ هُالبأنُ 

التيُيحصنُُالدرجالُإلىفهوُيشيرُُجرامياُ إاُيمُ ُال.زامدُ ُال ا فالُبشكنُ ُالمواأ ُالتيُتت  بُ 

 يال.ُهُالغابت ويرهُلهذُالباحثُ أامُفسيُالذيُاكحتراقُالنُ ُع يهاُالمستجيبُع ىُمقياسُه

 ُمُ اللذييُتُالُلأل فلالمُالبيولوجيلُ وهيُاأل:ُوحلدالتُ مهلا ُاأل فلالُذويُاضلللللللللللللل رابُ ي ُي

ا ُالُالخاصلللللالُباضللللل رابع ىُالم اييرُال  ميُ ُبناءُ ُالتوحدتشلللللخيصلللللهمُباضللللل رابُ ي ُ

 خدما ُميُخاللُمراكزُومؤسسا ُرعايالُخاصالُبذلك.ُُُويُ والذييُيت قُ،وحدالتُ  ي ُ

  ُر ي ُُ:ركلللالالملللدالُالكفلللاءةُاللللذاتيللل ُ(ُبلللانلللدوراBandura, 2007 ُُبلللأن)ُعيُاعتقلللادُالفردهلللاُال

إمكانا ُتمكنهُميُييُيمارسُضب ا ُأياسيا ُيوُم ياريا ُلقدراته،ُويفكارهُومشاعرهُويف اله،ُ

ُيمثنُاإل ارُالم ياريُل س وكيا ُالتيُلمحددا اوهذاُالضب ُالقياسيُيوُالم ياريُلهذهُ

فيُهذهُُرامياُ جإ ُ رُ ويُ الال.ُالُواكجتماعيُ الُالماديُ البيميُ ُتصلللللدرُعنهُفيُعالأتهاُبالمحددا 

الذيُُلمدركالاالُاتيُ ع يهاُالمفحوصُع ىُمقياسُالكفاءةُالذُ ُرجالُالتيُيحصلللنُ لدُ الدراسلللالُبا

 بت ويرهُلهذهُالغايال.ُُالباحثُ ُأام

 محددات الدراسة

ُتتحددُنتامجُالدراسالُبماُي ي:

 يُمدينالُيمُالباحثُمُنبُ ميُأُهُاختيارهيُ ُتمُ ُواتيال ُ مها ُألاعينالُالدراسالُتتكويُمي:ُُيفراد

 الفحم.
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  ُ2016/2017ميُال امُالدراسيُُولاألبالفصنُالدراسيُهذهُالدراسالُُت بيقُ ُتم. 

 ُ تتحددُت ميمُنتامجُالدراسالُالحاليالُفيُخصامصُيدوا ُالدراسالُوماُتتمتعُبهُميُدكك

 عُالدراسال.لمجتمُفراداألصدقُوثبا ،ُومدىُتمثينُ

 

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

