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 الممخص

مستوى االحتراق النفسي وعالقتو بمركز الضبط لدى المرشدين التربويين في 
.فمسطين/ المدارس الحكومية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية   

 
 إعداد

 سامر عبد الكريم سعيد سممان
 إشراف

احمد فييم جبر: األستاذ الدكتور  
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى االحتراؽ النفسي وعالقتو بمركز الضبط لدى 
المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة              

. فمسطيف / الغربية 
مرشدا ومرشده تـ ا تيارىـ بالطريقة العشوائية مف مجتمع الدراسة  (106)تكونت عينة الدراسة مف 

الذي يتكوف مف جميع مرشدي ومرشدات المدارس الحكوميو في مديريات محافظات شماؿ الضفة 
 والبالغ عددىـ 2000/2001، التابعة لوزارة التربية والتعميـ لمعاـ الدراسي  (فمسطيف)الغربية 

. مرشدًا ومرشدة (161)
، والست راج صدؽ أداتي الدراسة  (مقياسيف )ومف أجؿ جمع المعمومات تـ است داـ استبانتيف أو 

قاـ الباحث بعرض االستبانتيف عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي اال تصاص وال برة وقد 
اتفؽ المحكموف عمى صدؽ كؿ منيما ، ولجمع المعمومات الميدانية ليذه الدراسة تـ است داـ 

لمضبط " روتر" مقياس ماسالش المعدؿ لالحتراؽ النفسي ، كذلؾ قاـ الباحث باست داـ مقياس
.                       الدا مي وال ارجي والمعرب ليالئـ البيئة الفمسطينية 
: ولتحقيؽ ىذه األىداؼ صاغ الباحث األسئمة التالية

ما مستوى تكرار وشدة االحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس : السؤال األول 
فمسطيف؟ / الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

ما مركز الضبط الشائع لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في : السؤال الثاني
فمسطيف؟ / مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
: قاـ الباحث بصياغة الفرضيات التالية 

في متوسطات درجات   ( =0.05)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 1
فمسطيف /المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 



 ك 

الجنس ، والحالة االجتماعية ، والمؤىؿ  )عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى المتغيرات التالية 
 .                                                                           (العممي ، والد ؿ الشيري ، والعمر، وال برة في اإلرشاد

في متوسطات درجات  (=0.05) ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2 
فمسطيف /المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ  الضفة الغربية 

الجنس ، والحالة االجتماعية ، والمؤىؿ العممي ،  )عمى مركز الضبط تعزى إلى المتغيرات التالية 
 . (والد ؿ الشيري ، والعمر، وال برة في اإلرشاد

بيف مركز  ( =0.05)ػ ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3
الضبط واالحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات 

. فمسطيف / شماؿ الضفة الغربية 
ومف أجؿ اإلجابة عمى أسئمة وفرضيات الدراسة تـ است داـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو 

( . SPSS)االجتماعية 
: أما نتائج الدراسة فكانت عمى النحو التالي

ػ إف تكرار اإلجياد االنفعالي وتكرار تبمد الشعور كاف معتداًل ، أما تكرار نقص الشعور باإلنجاز 1
. فكاف عالياً 

إف شدة االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد كانت متدنية ، أما الشدة عمى بعد تبمد المشاعر _ 2
. وعمى بعد نقص الشعور باإلنجاز كانت معتدلة 

فمسطيف كاف مركز / ػ إف مركز الضبط الشائع عند المرشديف التربوييف في الضفة الغربية 3
. الضبط ال ارجي

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة في متوسطات درجات استجابات - 4
/ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية         

الجنس ، والمؤىؿ العممي ، والد ؿ  )فمسطيف عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغيرات 
. (الشيري ، والعمر ، وال برة 

ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف في المدارس 5
فمسطيف تعزى إلى متغير الجنس / الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

. ولصالح اإلناث
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف في المدارس - 6

 )فمسطيف تعزى إلى كؿ مف متغيرات/ الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
 .  (الحالة االجتماعية ، والمؤىؿ العممي ، وال برة ، والعمر ، والد ؿ الشيري

ػ إف العالقة كانت دالة إحصائيًا بيف تكرار وشدة االحتراؽ النفسي عمى جميع األبعاد مع مركز 7
. الضبط 
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الفصل األول 
خمفية الدراسة وأىميتيا 

: مقدمة الدراسة
إف ظاىرة االحتراؽ النفسي ظاىرة عامة في مياديف الخدمات اإلنسانية واالجتماعيػػػة ، 

وميداف اإلرشاد ىو أحد ىذه المياديف ، ويعتبر المرشدوف مف أكثر الناس عرضة لالحتراؽ النفسي 
، فقد أكدت نتائج بعض الدراسات ، أف المعمميف واألطباء والممرضيف والمرشديف ىـ مف أكثر 

 ). األفراد عرضة لإلصابة باالحتراؽ النفسي نتيجة الضغوط التي يتعرضوف ليا في وظائفيـ 
Bradley , 1988 )  ( 1995) في الطحاينة

إف االحتراؽ النفسي أصبح مصطمحًا واسع االنتشار، وسمة مف سمات المجتمع المعاصر 
وقد خصص ليا . ويبدو أف ىذه الظاىرة في تطور مستمر منذ عقد السبعينات مف القرف الماضي 

أجزاًء ميمة مف كتاباتو وأعمالو ، كما تناولتيا  (  Freudenberger  )العالـ فرويد نبيرجر 
وجيرنس               ( Pines) وباينز  (Maslach )بالبحث دراسات كؿ مف ماسالش

(Gherniss )  وغيرىـ  ، مما كاف لو أكبر األثر في تعريؼ ىذه الظاىرة ومحاولة إظيارىا وبياف
في )أسبابيا ، وكيفية   تفادييا ، أو التقميؿ منيا إلى أدنى درجة ممكنة                          

(  1991حرتاوي ، 
إلى أنو يمكف اعتبار  ( 1995) في الطحاينة   (   Gherniss, 1986)ويشيرجيرنس 

:  ظاىرة االحتراؽ النفسي عممية تتكوف مف ثالث مراحؿ 
وتتمثؿ بوجود ضغط نتيجة عدـ التوازف بيف متطمبات العمؿ والقدرات : المرحمة األولى 

. الذاتية الالزمة لمواجية تمؾ المتطمبات مف الجانب الميني 
وىي امتداد لممرحمة األولى  كرد فعؿ انفعالي لحالة عدـ التوازف  تتصؼ  : المرحمة الثانية

. بالشعور بالقمؽ والتعب واإلجياد 
وتتكوف مف مجموعة مف المتغيرات في االتجاىات والسموؾ لدى الميني  : المرحمة الثالثة

كالميؿ إلى معاممة المسترشد بطريقة آلية ، واالنشغاؿ بإشباع  الحاجات الشخصية ، وما يترتب 
 ( 1995الطحاينة ،  )عمى ذلؾ مف تقميؿ االلتزاـ بالمسؤولية المينية 

حظيت ظاىرة االحتراؽ النفسي باىتماـ العديد مف الباحثيف ، نظرًا آلثارىا السمبية عمى 
العنصر البشري في مجاؿ العمؿ ،ىذه الظاىرة الخطيرة التي تشكؿ معوقًا كبيرًا يحوؿ دوف قياـ 
الميني ػ ميما كانت وظيفتو سواء كاف معممًا أو إداريًا أو مشرفًا تربويًا لدورة بشكؿ كامؿ األمر 

( 1986عسكر ، وجامع ، واألنصاري ،  )الذي يؤثر عمى إنجاز العمؿ 
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وقد شيدت المجتمعات زيادة ممحوظة في عدد المؤسسات وحجميا ، وىذه المؤسسات   
تعمؿ عمى توفير الخدمات الضرورية لجميع المواطنيف ، كالتعميـ والعالج واإلرشاد والمساعدة في 
التوصؿ إلى حموؿ معتمدة عمى مجموعة مف المتخصصيف ، أو المينييف الذيف يفترض فييـ القياـ 
بعمميـ بطرؽ تتسـ بالفاعمية واالىتماـ ، وتعد المدرسة إحدى أىـ المؤسسات عمى      تنوعيا ، 
وذلؾ نظرًا لمدور الياـ الذي تقوـ بو المدرسة في استثمار الثروات البشرية ، كما يعتبر المرشد مف 

(.  1986عسكر ، وجامع ، واألنصاري ، )الركائز الـ ىمة ليذه المؤسسة 
تحوؿ دوف قياـ المرشديف بدورىـ - ألسباب شتى- وفي مجاؿ عمؿ الميني تبرز عوائؽ 

كاماًل ، األمر الذي مف شأنو اإلسياـ في إحساسيـ بالعجز عف تقديـ العمؿ المطموب                        
 ( . 1995) في الطحاينة  (   Gherniss, 1986)منيـ 

 قد أشارا إلى أف ىذه Zable & Zable))بأف زابؿ وزابؿ  ( 1991)وذكرت حرتاوي 
األحاسيس والمشاعر ذات نتائج خطيرة عمى المينييف أنفسيـ ، وعمى المؤسسة التي يعمموف     
فييا ، بؿ وعمى جميع الييئات والمؤسسات والفئات االجتماعية التي تشكؿ في مجموعيا شبكة 

. العالقات لمجتمع كامؿ 
وبعض  ( Burnout)وتعرؼ ىذه الحالة التي يصؿ إلييا الميني باالحتراؽ النفسي 

الباحثيف يستخدموف اصطالح االستنزاؼ النفسي ليشيروا إلى الظاىرة نفسيا ، ونظرًا لما ليذه 
الظاىرة مف آثار سمبية تنعكس عمى عطاء المينييف ، فقد حظيت باىتماـ العديد مف         

الباحثيف والمتخصصيف ، فعقدوا الندوات والمؤتمرات ىادفيف إلى بياف األسباب المؤدية إلييا وكيفية 
( .  1993الدبابسة ،)تفادييا ، والتقميؿ مف آثارىا إلى أدنى درجة ممكنة 

 إف مفيوـ االحتراؽ النفسي لـ يكف بعيدًا عف عقوؿ المبدعيف والمفكريف وأقالميـ التي 
أسيمت بدور كبير في تطوير العمـو اإلنسانية المختمفة ، لذا فقد تناولو العالـ                  

بالبحث والتحميؿ حتى وصؿ في النياية إلى تعريؼ  (Freudenberger ،1974 )فرويد نيبرجر ، 
واضح لو يشكؿ مساىمة حقيقية ، بؿ ويعد مرجعًا ضروريًا لكؿ الدارسيف الذيف يريدوف االرتقاء 

حالة مف اإلنياؾ تحصؿ : بعمـ النفس لخدمة اإلنسانية ، وقد جاء تعريفو لالحتراؽ النفسي بأنو 
. نتيجة لألعباء والمتطمبات الزائدة والمستمرة الممقاة عمى األفراد عمى حساب طاقاتيـ وقدراتيـ 

ويمكف التعرؼ عمى ىذه الحالة عبر مجموعة مف األعراض النفسية والجسدية التي تصيب األفراد 
 )بدرجات تتفاوت مف شخص إلى آخر ، ويرى فرويد  نيبرجر                                

1974 ، Freudenberger)  أف السبب في ىذا االحتراؽ إنما ىو رغبة األفراد الشديدة والممحة في
تحقيؽ أىداؼ مثالية غير واقعية ، وتأتي ىذه األىداؼ ، نتيجة امالءات يفرضيا التقميد الفردي ، 
أو يفرضيا المجتمع بقيمو ونظمو ، وتكاد أعراض ىذا المرض تشمؿ كؿ شيء في حياة الفرد ، 

كؿ ىذه الضغوط . كفقدانو الرغبة في العمؿ ، والتغيب المستمر ، والصداع  ، وسرعة الغضب 
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إلى جانب االحتراؽ النفسي تشكؿ موضع اىتماـ الكثير مف الباحثيف وخاصة في مجاؿ العمـو 
التربوية والنفسية ، حيث يواجو المرشدوف ضغوطًا شتى أثناء ممارستيـ  مينتيـ ، بحيث تبعدىـ 

( 1991)في حرتاوي  (  Lazarus ,1966)عف ممارسة المينة بشكؿ طبيعي 
شائعة االستخداـ ، وذلؾ لوصؼ  ( Burnout) وقد أصبحت عبارة االحتراؽ النفسي 

الحالة النفسية لممينييف الذيف يعمموف في مجاؿ الخدمة االجتماعية أو اإلنسانية ، ويقضوف وقتًا 
 (. 1995) في الطحاينة  (  Gherniss, 1986)طويال متواصاًل في العمؿ المجيد مع عمالئيـ 

 
نظريات االحتراق النفسي 

: ىناؾ نظريات فسرت االحتراؽ النفسي وىي 
. ػ النظرية السموكية 1
. ػ النظرية المعرفية 2
. ػ النظرية التحميمية 3

. إف ىذه النظريات الثالثة لـ تتحدث بشكؿ مباشر عف االحتراؽ النفسي ، بؿ اعتبرتو حالة داخمية
 
ـ النظرية السموكية 1

 يرى واضعو ىذه النظرية أف السموؾ ىو نتاج الظروؼ البيئية والفيزيقية ، ولـ تتجاىؿ ىذه 
النظرية مشاعر األفراد وأحاسيسيـ ، كما أنيا لـ تتجاىؿ العمميات العقمية ، وحسب السموكييف فاف 

حالة داخمية شأنو شأف القمؽ والغضب ، لذا نجد أف النظرية السموكية ترى : االحتراؽ النفسي ىو 
ذا تـ ضبط تمؾ العوامؿ فاف مف السيولة بمكاف  أف االحتراؽ النفسي ىو نتيجة لعوامؿ بيئية ، وا 

 (. 1995الرشداف ،  )التحكـ باالحتراؽ  
 
: ـ  النظرية المعرفية 2

تفترض النظرية المعرفية أف السموؾ اإلنساني ليس محدد بأي شكؿ مف األشكاؿ بموقؼ 
. مباشر يحدث السموؾ فيو ، واف المعرفة عامؿ يتوسط الموقؼ والسموؾ 

فاإلنساف عادة يقـو بعممية التفكير عندما يكوف في موقؼ معيف ، أي انو يفكر في الموقؼ 
دراكو لذلؾ الموقؼ ، أي انو ال  (يسمؾ  )الموجود فيو ومف ثـ يستجيب  وفقًا لطبيعة فيمو وا 
الرشداف )وىذا في واقع األمر يخالؼ وجية النظر السموكية تمامًا  . يستجيب استجابة آلية مباشرة 

 ،1995  )
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: ـ النظرية التحميمية 3
 يمتقي أصحاب ىذه النظرية مع المعرفييف في تفسيرىـ السموؾ اإلنساني ألنيـ يروف أف 

ويسبب الصراع الداخمي بيف مكونات األنا واليو واألنا العميا  القمؽ )القوى الدافعة ىي قوى داخمية 
 (. 1995الرشداف ،  ) (واالكتئاب واالحتراؽ 

كما يرى أصحاب ىذه النظرية أف العمميات النفسية                                   
عودة )كاالنفعاؿ ، والقمؽ ، واالكتئاب ، والتوتر ، واالحتراؽ ىي مصادر السموؾ الظاىري لإلنساف 

،1998 . )
أما فيما يتعمؽ بالعوامؿ واألسباب المؤدية إلى االحتراؽ ، فيشيرة جيرنس          

(Gherniss, 1986   ) إلى ثالثة عوامؿ ىي: 

ىناؾ شبو اتفاؽ بيف معظـ الباحثيف الذيف يروف أف الميني  : ـ العوامل الخاصة بالجانب الفردي1
خالصًا في عممو ىو أكثر عرضة لالحتراؽ النفسي مف غيره ، ويرجع ذلؾ إلى أف  األكثر التزامًا وا 

الميني الممتـز يكوف تحت ضغط داخمي لمعطاء الميني مف ناحية ، ويواجو ظروفًا خارجة عف 
إرادتو تقمؿ مف ىذا العطاء مف ناحية أخرى ، أي كمما ازداد مستوى طموح الميني في إحداث 
تغيرات اجتماعية كاف أكثر عرضة لالحتراؽ النفسي بسبب العقبات التي تقؼ حجر عثرة في 

( . 1995الطحاينة ، )طريقو 
وترجع العوامؿ الخاصة بيذا الجانب إلى تزايد اعتماد  :  ـ العوامل الخاصة بالجانب االجتماعي2

أفراد المجتمع عمى المؤسسات االجتماعية ، األمر الذي يسيـ في زيادة العبء الوظيفي الذي يكوف 
سببًا في تقديـ خدمات أقؿ مف المستوى المطموب ، أو مستوى                     توقعات 

المجتمع ، وىذا مف شأنو أف يؤدي إلى شعور الميني بإحباط كبير يؤدي إلى زيادة الضغوط عميو 
 (  1991 )في حرتاوي    ( ( Gherniss, 1986مما يجعمو أكثر عرضة لالحتراؽ النفسي  

في عسكر و          ( Gherniss, 1986 )يرى جيرنس : ـ العوامل الخاصة بالجانب الوظيفي3
أف الميتميف باالحتراؽ النفسي ينظروف إلى ىذا الجانب عمى أنو  األكثر وزنًا  (1986 )زمالئو  

في إيجابياتو وسمبياتو المينية نظرًا لما يمثمو العمؿ مف دور ميـ في حياة الفرد في العصر الحديث 
السكف ، والصحة ، ومنيا غير األساسية :، فالعمؿ يحقؽ لمفرد حاجات مختمفة منيا األساسية مثؿ 
التقدير ، واحتراـ            الذات ، : كتمؾ التي ليا أىميتيا في تكويف الشخصية السوية مثؿ

. والنمو ، واالستقاللية 
كما تشير الكتابات إلى أف قمة اإلثارة في بيئة العمؿ ليا دخؿ كبير في إيجاد الضغط عمى 
الفرد ، إذ أف األعماؿ الرتيبة والمتكررة والفشؿ في تحقيؽ الحاجات الشخصية التي يتوقعيا الميني 

. في عممو إلى جانب عدـ الرضا الوظيفي يؤدي ىذا كمو إلى ضغوط تقود إلى االحتراؽ النفسي 
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 & Schwab ) أما فيما يتعمؽ بأعراض االحتراؽ النفسي ، فقد أشار شواب ويونيكي 

Iwanicki ,1982 ) إلى أف العالميف ماسالش وجاكسوفMaslach & Jackson ,1989)) حددا
المنيج الالـز لتحديد أعراض االحتراؽ النفسي ، وذلؾ عف طريؽ مسح ىذه األعراض التي تتضمف 

: ثالثة جوانب 
حساسيـ بالتعب الشديد إلى :ـ اإلجياد االنفعالي 1  نضوب مصادر المرشديف التربوييف العاطفية وا 

المستوى الذي يحسوف عنده بأنيـ غير قادريف عمى العطاء كما كانوا في الماضي ، ويقاس عمى 
 (. 1991حرتاوي ، ) (عاؿ ، متوسط ، متدف )مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي بدرجات ثالثة 

حالة المرشديف التربوييف الذيف تتولد لدييـ مواقؼ سمبية وساخرة وتيكمية تجاه  :ـ تبمد المشاعر2
المسترشديف ، وىو ما يسمى بعدـ اإلحساس بقيمة األشخاص أو النقص في الشعور اإلنساني 

      (عاؿ ، متوسط ، متدف )ويقاس عمى مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي بدرجات ثالثة 
(. 1989دواني واخروف ، )
ميؿ المعمـ إلى تقييـ ذاتو بطريقة سمبية فيما يتعمؽ بعممو  مع         : ـ  نقص الشعور باإلنجاز3

          (عاؿ ، متوسط ، متدف  )التالميذ ، وتقاس عمى مقياس ماسالش بدرجات ثالث 
Gherniss, 1986 ) )( ، 1995 في الطحاينة . ) 

 
حرتاوي  ( Lazarrs & Sholar , 1966)وقد صنؼ بعض الباحثيف مثؿ شولر والزرس 

: أعراض االحتراؽ النفسي عمى النحو التالي  (1993)والدبابسة  (1991)
وتشتمؿ عمى ارتفاع  في ضغط الدـ ، وآالـ في  الظير ،  (الجسمية  )ػ األعراض الفسيموجية  1

وتعب شديد  يؤدي إلى فقداف الفرد النشاط والحماسة ، والصداع المستمر ، والى ضعؼ عاـ 
. في الجسـ 

مثؿ المزاج الساخر ، وعدـ القدرة عمى التركيز ، وتحوؿ : ػ األعراض المعرفية االدراكية  2
.  الشخص مف متسامح ومتساىؿ إلى شخص غير متسامح 

كاإلحباط ، واإلحساس بالضجر ، واالكتئاب ، والقمؽ ، واالنعزاؿ : ػ األعراض النفسية السببية  3
. ، والبالدة ، والشعور بالخوؼ 

كالشكوى مف العمؿ واألداء البطيء ، وعدـ الرضا عف ظروؼ العمؿ ، : ػ األعراض السموكية  4
. والتغيب المستمر والمتكرر عف العمؿ ، واالنطواء

 
:      وىناؾ بعض االقتراحات لمتعامؿ مع االحتراؽ النفسي وىي 

. ػ  التحدث إلى شخص ما عف شعورؾ 1
. ػ تقييـ عممؾ 2
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. ػ أخذؾ استراحة أثناء أدائؾ عممؾ 3
. ػ أخذ عطمة 4
. ػ االسترخاء واالعتداؿ 5
. ػ استخداـ حديث ذاتي إيجابي 6
. ػ قمؿ مف توقعاتؾ عف نفسؾ 7
. ػ قمؿ مف توقعاتؾ لممريض 8
. ػ قمؿ مف توقعاتؾ لزمالئؾ 9

. ػ قمؿ مف توقعاتؾ لمموظؼ 10
ف لـ تكف لديؾ روح الدعابة والمرح                  11 ػ اسمح لنفسؾ باالستمتاع بالحياة ، وا 
(Sense of humor  .)

.  ػ استخدـ نظامًا دينيًا أو أي معتقدًا لدعـ نفسؾ 12
( .  202) ص  (1995الزيود ، )ػ حدد األعراض وامتمكيا 13
 

مركز الضبط  
يعتبر مفيوـ مركز الضبط مف المتغيرات الشخصية اليامة ، لتفسير السموؾ اإلنساني في 
المواقؼ المختمفة ، ويتشكؿ بفعؿ عوامؿ التنشئة االجتماعية وأنماطيا ، والظروؼ المحيطة عبر 

 ( .   1996سرحاف ،  )مراحؿ النمو المختمفة 
أف ىناؾ فروقا بيف اعتقادات األفراد فيما يتصؿ بمصادر  (Rotter ,1972 ) ويرى روتر

التعزيز ، فيناؾ مف يعتقد بالضبط الداخمي ، ويعزو ما يحدث لو إلى سموؾ خاص       بو ، لذا 
فيو قادر عمى ضبط مصادر تعزيزاتو بنفسو ، وىناؾ مف يعتقد بالضبط الخارجي معتقدا أف ما 
يحدث لو إنما يأتي عف طريؽ الصدفة أو القدر أو عوامؿ خارجية أخرى ، وال يستطيع وفؽ ىذه 

 (. 1994في يعقوب ومقابمة ، )العوامؿ ضبط مصادر تعزيزاتو بنفسو 
  إف البحث في مركز الضبط كمتغير مف متغيرات الشخصية ييتـ بالمعتقدات التي يحمميا 
الفرد بخصوص أي مف العوامؿ ىو األكثر تحكما في النتائج اليامة في حياتو ، ويقوـ مركز 

الضبط عمى افتراض مفاده أف الطريقة التي يسمكيا الفرد تتأثر إلى حد بعيد بما يدرؾ مف عالقات 
وذلؾ في محاولة منو لتفسير   (  (Haidarسببية ، وىذا ما تؤكده النظرية التي طورىا  ىايدر 

العالقة بيف سموؾ الفرد وما يعزوه مف أسباب ليذا السموؾ ، كما يدركيا الفرد نفسو ، وتشير ىذه 
النظرية إلى أف بعض األفراد يميموف إلى عزو نجاحيـ وفشميـ إلى مصادر خارجية مثؿ الحظ ، 
والقدر ، والمعمـ ، واالمتحاف ، والصدفة ، فيقاؿ عنيـ انيـ ذوو مركز ضبط خارجي ، أما األفراد 
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الذيف يميموف إلى الشعور بأنيـ قادروف عمى التحكـ في مصادر تعزيزاتيـ بأنفسيـ فتراىـ يعزوف 
القدرة ، والميارة : نجاحيـ أو فشميـ إلى عوامؿ تتعمؽ بيـ                                  مثؿ 
( . 1996مقابمة ،  )، والجيد فيقاؿ عنيـ أنيـ ذوو مركز ضبط                          داخمي 

وبتالي فاف إدراؾ الفرد العالقة القائمة بيف األسباب والنتائج ، أو بيف السموؾ وتوابعو ال 
بدأف يعكس بعض األنماط السموكية عند األفراد ، فاألفراد مف ذوي الضبط الداخمي يحّمموف أنفسيـ 
مسؤوليات أعماليـ سواء في أوقات في نجاحيـ أو فشميـ ، في حيف يحمؿ األفراد مف ذوي الضبط 

في يعقوب ،  )الخارجي مسؤولية نجاحيـ أو فشميـ إلى قوى وعوامؿ خارجية                    
1988  . ) 

وىناؾ عدة نظريات قدمت بعض اإليضاحات حوؿ الكيفية التي يسمكيا األشخاص وىي نظرية 
التعمـ االجتماعي ، ونظرية اإلدراؾ السببي ، ونظرية اإلدراؾ الحسي وفيما يمي عرض ليذه 

. النظريات
 

: نظرية التعمم االجتماعي 
صاحب مفيـو مركز الضبط في نظريتو                       (Rotter ,1972 )قدـ روتر 

ىذا المفيـو في نسؽ نظري متكامؿ استند فيو إلى مدرستيف كبيرتيف مف  (التعمـ االجتماعي   )
أف التنبؤ بالسموؾ  (رو تر)المدرسة السموكية والمدرسة المعرفية ، ويرى : مدارس عمـ النفس ىما 

:  يتعمؽ بمعرفة ثالثة متغيرات ىي 
وطبيعة الموقؼ النفسي  ( Expectancy) والتوقع  (  Reinforcement Value)قيمة التعزيز 

 ( . Situation)الذي يوجد فيو الفرد 
 بأنو أي شيء لو تأثير في إحداث السموؾ  (التعزيز  ) وتعرؼ نظرية التعمـ االجتماعي 

أف إىماؿ  (روتر )فتعتبره النظرية  المحدد الياـ جدا لمسموؾ ، ويرى  (الموقف النفسي  )أما 
الموقؼ النفسي يقمؿ مف فاعمية التنبؤ بسموؾ الفرد بشكؿ جوىري ، وال بد مف تحميؿ الموقؼ تحميال 

 فيرى صاحب ىذه النظرية انو (التوقع  )جيدا مف أجؿ التعرؼ عمى المؤثرات السموكية ، أما 
االحتماؿ الذي يعتمد عمى الفرد ، والذي تحدده التوقعات السابقة التي عمميا نتيجة سموكو سموكا 

معينا تبعو تعزيز ، كما يحدده أيضا تاريخ التعزيزات                                لديو ، والتوقع 
وتوقع  يعتمد عمى مقدار ما اكتسبو الفرد مف موقؼ              معيف ، توقع خاص: نوعاف 

 يعتمد عمى انتقاؿ التعمـ مف موقؼ إلى آخر بما فيو أنماط السموؾ المتقاربة وظيفيًا ، ومف عام
أمثمة التوقعات العامة درجة اعتقاد الفرد بالضبط الداخمي                     والخارجي ألف ىناؾ 

يعقوب ومقابمة ،   )فروقا بيف األفراد حوؿ اعتقاداتيـ فيما يتصؿ بمصادر التعزيز              
1994 .) 
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: نظرية اإلدراك الحسي 

( مركز الضبط )في تعريفو  ( 1990) في المصري  ( Phares , 1975 )يرى فارس 
إدراؾ الفرد لمجية المسؤولة عف أعمالو وما يصيبيا مف نجاح أو فشؿ ،  فإذا كاف الفرد يعتقد : أنو

أف نتائج أعمالو تعود إلى مبادراتو الخاصة ، فيو داخمي التوجيو ، أما إذا كاف يعتبر أف نتائج 
تعود إلى عوامؿ خارجة عف سيطرتو ، فيو خارجي               (ناجحة كانت أـ فاشمة )أعمالو 
. التوجيو 

أف أفراد مركز الضبط  (1990) في المصري  ( Mekeachie )ويضيؼ ماؾ كيش 
الداخمي يبذلوف الجيد في مواقؼ اإلنجاز بصفة عامة ، ألنيـ يعتقدوف أف تحقيؽ النجاح يعتمد 
عمى جيودىـ الذاتية ، بينما ال يبذؿ أفراد الضبط الخارجي جيدًا مماثاًل ، ألنيـ ال يتوقعوف أف 

.  يكوف لجيودىـ اثر يذكر في النتائج 
 

:  نظرية اإلرجاع السببي 
إطارا نظريا لمفيوـ مركز   ( Attribution Theory ) أعطت نظرية اإلرجاع السببي 

.  الضبط حيث يعزو الشخص العاطفة أو الدافع إلى نفسو أو إلى شخص آخر
إف اإلرجاع السببي يؤثر في اإلثارة العاطفية ، والتوقعات التي تجتمع لتؤثر في الفرد  
فيميؿ الناس في إرجاع النتيجة إلى سموكيـ ، أو إلى سموؾ اآلخريف ، حيث يسعى الناس عادة 

إلى إيجاد أسباب لألحداث  ، وىذه األسباب إما أف تكوف أسبابًا شخصية أو أسبابا موقفية ، ومف 
 (التعمـ االجتماعي ، واإلدراؾ الحسي ، واإلرجاع السببي )خالؿ االعتماد عمى النظريات السابقة

 (. 1992جرادات ، )تبمورت فكرة نظرية الضبط 
 

: أف أشكاؿ الضبط الخارجي ىي  (Rotter ,1972 ) ويرى روتر 
ػ ضبط الحظ والصدفة ، ىذا النوع يمثؿ اعتقاد الفرد بأف العالـ غير قابؿ لمتنبؤ، وأف التأثيرات 1

. الحقيقية وغير الخاصة لمعقؿ مف وجية نظر الفرد تعد مسؤولة عف األحداث 
 يمثؿ اعتقاد الفرد بأنو ال يستطيع أف يتدخؿ أو يغير مسار األحداث ، ألنيا ( Fate)ػ القدر 2

. محددة سمفا 
ػ ضبط اآلخريف األقوياء ، ويمثؿ اعتقاد الفرد باف التأثيرات عمى األحداث التي تواجيو تكوف في 3

. أيدي أفراد آخريف أكثر قوة ونفوذًا منو ، وأنو ضعيؼ مقارنة بتأثير اآلخريف و قوتيـ 
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ػ عدـ القدرة عمى الفيـ والتنبؤ كاعتقاد الفرد أف الحياة معقدة جدا ال يمكنو التنبؤ بيا وبأحداثيا لذا 4
 ( . 1996سرحاف ، )تختمط عميو األمور فال يفيميا ، وال يستطيع التحكـ بيا 

يرى روتر أف ىناؾ خصائص محددة لسموؾ األفراد ذوي الضبط الداخمي أو الخارجي 
( 1)الجدوؿ

جدوؿ مقارنة بيف سموؾ األفراد ذوي الضبط الداخمي وسموؾ األفراد ذوي الضبط الخارجي 
 

ذوو الضبط الخارجي ذوو الضبط الداخمي 
. مصادر التعزيز خارجية ػ مصادر التعزيز داخمية  1
ػ يعزوف النجاح ألسباب داخمية مثؿ القدر أو 2

. الجيد 
يعزوف النجاح ألسباب خارجية مثؿ الحظ أو 

. الصدفة 
ػ مثابروف ، ينيوف الميمة حتى لو كانت 3

. النتائج فاشمة 
. يتوقفوف أماـ مواجية أية صعوبة 

. ال يتكيفوف بسيولة مع مشكالت الحياة . ػ يناضموف ضد مشكالت الحياة 4
. عرضة المشاعر القمؽ . ػ ليسوا عرضة لمشاعر القمؽ 5
ال يرحبوف بالتحديات ، ويعالجوف األمور . ػ يرحبوف بالتحديات ويواجيونيا 6

. الجديدة بأسموب متدف 
ػ يبحثوف بأقصى ما يستطيعوف عف 7

المعمومات واألحداث التي يحتمؿ أف تؤثر في 
. سموكيـ 

يميموف إلى  ترؾ األشياء تمر دوف أف يتدخموا 
. بيا أو يغيروىا 

. يحققوف درجات تحصيمية متدنية .  ػ يحققوف درجات تحصيمية عالية 8
ػ يأخذوف إجراءات عالجية لما يواجيوف مف 9

. مشكالت 
ال يأخذوف إجراءات عالجية لما يواجيوف مف 

. مشكالت 
ػ يدركوف أنفسيـ كفاعميف  ونشطيف  10

. مستقبميف  
. يدركوف أنفسيـ كالفرد انسحابي واعتمادي

ػ لدييـ إيجابية حوؿ أنفسيـ ويأخذوف 11
.  خطوات تتميز بالفاعمية لتحسيف بيئتيـ 

لدييـ سمبية عامة ، وقمقوف في المشاركة 
. واإلنتاج 

. ينخفض لدييـ اإلحساس بالمسؤولية الشخصية. ػ لدييـ إحساس كبير بالمسؤولية الشخصية12
ػ يرجعوف األحداث اإليجابية والسمبية إلى 13

وجود سيطرة داخمية عمى ىذه    األحداث،و 
يرجعوف األحداث اإليجابية والسمبية إلى ما 

. وراء الضبط الشخصي 
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يعطوف قيمة كبيرة لمميارة واألداء  
.  يتأثروف بما يجري حوليـ . ػ يقاوموف المحاوالت المغرية لمتأثير عمييـ 14

( 1990المصري ،)
  

: العوامل المؤثرة في مركز الضبط 
:  وتتمثؿ أىـ العوامؿ المؤثرة في مركز الضبط فيما يمي

ػ أسموب الضبط االجتماعي مف خالؿ التأثيرات التي تمارسيا الجماعة ، ومختمؼ المؤسسات 1
. والمنظمات في سموؾ األفراد داخؿ الجماعة 

ػ التوقعات التي تكوف عند الشخص ، والتي تتعمؽ بالنمط أو الغرض واألىداؼ التي يرجى مف 2
. الشخص تحقيقيا 

ػ الموائح والتعميمات والقيود ودرجة إشباعيا لمحاجات ، وشعور الفرد باألمف واالستقرار  3
 ( .  1990المصري ،  )
. ػ الثقافة السائدة في المجتمع 4
. ػ التغيرات التي يحصؿ عمييا الشخص ، وعالقتيا بالنجاح والفشؿ 5
. ػ العراقيؿ والعوائؽ التي تقؼ أماـ تحقيؽ األماني 6
. ػ العمؿ الوظيفي باعتباره جزءًا مف سموؾ الشخص العاـ 7
ػ العقيدة الدينية  التي تعتبر مف أىـ العوامؿ المؤثرة في مركز الضبط كعقيدة القضاء والقدر التي 8

( . 1992حرتاوي ،)يؤمف بيا الفرد المسمـ 
 
 
 

: االفتراضات التي تقوم عمييا نظرية روتر 
: تقوـ نظرية روتر عمى االفتراضات التالية 

ػ إف وحدة دراسة الشخصية ، ىي التفاعؿ ذو المعنى بيف الفرد وبيئتو ، وتصبح ىذه الخبرات 1
. ذات معنى عف طريؽ التفاعؿ معيا واختبارىا 

ػ إف السموؾ االجتماعي متعمـ ، وتعطى المواضيع كاالتجاىات ، والقيـ ، والتوقعات أىمية في 2
. تفسير ىذا السموؾ االجتماعي الذي يمكف تعديمو 
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ػ إف الشخصية وحدة متكاممة ومترابطة ، تربط خبرات األفراد وتجاربيـ وتفاعميـ مف أجؿ أف 3
يصبح ليذه الخبرات معنى ، وتتأثر خبرات الفرد الجديدة بما صوره ىو في السابؽ ، والذي ييدؼ 

. إلى النمو المتكامؿ 
ػ إف السموؾ اإلنساني ىادؼ بطبعو ، ويتحدد ىذا السموؾ باالقتراب مف اليدؼ إليجابيتو ، أو 4

. االبتعاد عنو لسمبيتو 
ػ إف سموؾ الفرد يتحدد بظروؼ ودوافع الموقؼ الذي يوجد فيو  ، وبما لذلؾ الشخص مف خبرات 5  

( . 1998) في الشافعي  (1991النجداوي ، )تدعـ توقعو 
 

تعديالت عمى تقسيـ روتر تناوؿ  ( 1996)في سرحاف  ( Weiner )       وقد ادخؿ وينر 
بإضافة ما يسمى بالعوامؿ الثابتة ، والعوامؿ المؤقتة عمى النحو التالي  (الداخمي والخارجي)البعديف 

 :
. ػ العوامؿ الداخمية المؤقتة كالجيد واإلرىاؽ 1
. ػ العوامؿ الداخمية الثابتة كالقدر ، والذكاء ، والصفات الجسمية 2
. ػ العوامؿ الخارجية المؤقتة كالحظ ، والصدفة ، والفرصة 3
. ػ العوامؿ الخارجية الثابتة كالميمة الصعبة ، والعوائؽ البيئية4

الذي بمور نظرية مركز الضبط ، فقد  ( 1987)في جبر  (Rotter ,1972  )أما روتر 
مفيـو يشير إلى التوقع العاـ حوؿ الدرجة التي تكوف بيا المعززات ، تحت سيطرة ): عرفو بأنو 

. الشخص الداخمية ، أو تحت سيطرة خارجية أخرى
الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد العوامؿ المسببة : فقد عرفتو بأنو  ( 1993 )أما دروزة 

.  لسموكو سواء كانت كامنة في نفسو ، أـ صادرة عف ظروؼ وحوادث خارجية تفوؽ طاقتو وقدرتو
فالشخص الداخمي في مركز الضبط أكثر قدرة وفعالية عمى إدراؾ نفسو وفيميا ، وىو 
يعتمد عمى أنو المقرر لمصيره ، والمتحكـ في ذاتو وقدراتو ومياراتو ، وىو مسؤوؿ مباشر عنيا 
ذا فشؿ أو نجح يعد نفسو المسؤوؿ عف فشمو أو  فيعزو سموكو إلى قدراتو ومياراتو وجيوده ، وا 

نجاحو ، فيو مستقؿ ذاتيا ، وىو صاحب التحكـ في مصيره ومسئوليتو الشخصية تجاه ما يحدث 
في جرادات  (1989التويجري،)وقراره نابع مف قرارة نفسو ، وحكمو ذاتي تجاه سموكو وتصرفاتو 

(1992 . )
 

: مركز الضبط وعالقتو ببعض المتغيرات 
: ـ مركز الضبط ومتغير التحصيل األكاديمي 1
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يرتبط البعد الداخمي في مركز الضبط باألشخاص ذوي المستوى التحصيؿ العالي ، 
فالداخميوف في مركز الضبط يحصموف أعمى إنجازات عالية احسف مف الخارجييف في مركز الضبط 

 )حيث أشار روتر أف مركز الضبط متغير ىاـ في التحصيؿ األكاديمي                       
 ( . 1987جبر،

بإفادتيا أف لمركز الضبط عالقة ذات داللو إحصائية  (1993)وأكدت ىذه النتيجة دروزة 
بالتحصيؿ األكاديمي وبشكؿ أعمى مف البعد الخارجي ، وال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف فئات 

.  التحصيؿ المختمفة عمى مقياس روتر
 
: ـ مركز الضبط والشخصية 2

أجريت العديد مف الدراسات حوؿ عالقة مركز الضبط بالصفات الشخصية ، فقد أكدت 
أف  (1992) في جرادات (Willams  , 1975) ودراسة وليامز  (Victor,1971 )دراسة فكتور 

األفراد المضبوطيف داخميا ىـ أقؿ قمقا وأكثر تحمال وتكيفا ، بؿ ومقاومة لألمراض       النفسية ، 
كما أنيـ توكيديوف ومنجزوف ومستقموف ومجدوف ، أما الخارجيوف في مركز        الضبط ، 

فيتصفوف بالقمؽ ، والعدوانية ، واالرتياب ، والتسمقية ، وسوء الظف أكثر مف             الداخمييف 
 & Herleib)كما أكدت دراسة ىيركب ووسكي           ، ويتميزوف بعداوتيـ ومدافعتيـ ،

Wiskey ) أف الداخمييف سجموا عالمات أكثر مف الخارجييف في  (1987) المشار إلييا في جبر
ىي السيطرة ، والميؿ إلى : جممة متغيرات مف مقياس كاليفورينا النفسي ، وىذه المتغيرات 
. االجتماع ، والفاعمية العقمية ، والتسامح ، واالنطباع الحسف 

 
: ـ مركز الضبط والعمل 3

أجريت دراسات تكشؼ العالقة بيف مركز الضبط واالختيار الميني ، والتخطيط لمعمؿ  
 )واالنخراط فيو ، واالستقاللية والشعور بالرضا عف العمؿ ، واستغالؿ وقت الفراغ ، فقد ذكرت   

في دراستيا أف المضبوطيف داخميا ىـ أكثر قدرة عمى االختيار الميني والتخطيط   (1993دروزة ،
لمعمؿ والحياة ، وأنيـ مستعدوف لبذؿ جيد أكبر في عمميـ واالنخراط فيو ، ويستغموف وقت فراغيـ 

، واف نسبة البطالة بينيـ متدنية مقارنة بنظرائيـ المضبوطيف خارجيًا ، فيـ أكثر استقرارًا في عمميـ 
،  ويعمموف ساعات أطوؿ خالؿ األسبوع ، ويحصموف عمى رواتب        أعمى ، ويحتموف مراكز 

. مينية متميزة 
 

: ـ مركز الضبط والعمر 4  
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يرتبط البعد الداخمي في مركز الضبط بالعمر ، فمثال يعزو األطفاؿ النتائج في المياـ 
االجتماعية واألكاديمية بشكؿ أكبر إلى الجيد وبشكؿ أقؿ إلى الحظ ، والنتائج األكاديمية تفيـ 
بشكؿ أقوى أكثر مف النتائج في أوقات الفراغ أو المياـ                                    

ودلت الدراسات   . (1992)في جرادات  ( & George , 1987  Whitehead )االجتماعية 
عمى أف المتقدميف في السف سجموا عالمات أعمى في مقياس مركز الضبط في البعد الخارجي ، 
لمخبرات المؤلمة التي مروا بيا وتدىور في القوى الصحية والجسمية ، وشعورىـ بالكبر والعجز 

معتمديف عمى القدر والصدفة أكثر مف إيمانيـ بقدراتيـ وكفاءاتيـ كما كانوا  في عيد الشباب                     
( . 1993دروزة ، )

 
 : ـ مركز الضبط والخبرة5

يرتبط مركز الضبط بالخبرة العممية والجانب الفني ألي عمؿ أو ميارة ،وقد أجريت دراسات 
 Haris)لبياف العالقة بيف مركز الضبط والخبرة ، فتوصؿ كؿ مف ىارس وىاليف                

& Halin  ) إلى أف ىناؾ ارتباطًا قويًا بيف مركز الضبط والخبرة العممية ، فالداخميوف في مركز
الضبط لدييـ معرفة أفضؿ لعالـ العمؿ ، وىـ ذوو مركز أعمى ، وتوصمت الباحثة سميالنسكي 

(Smilansky )  1992جرادات ،)في دراستيا إلى وجود ارتباط قوي بيف العوامؿ الداخمية والخبرة  
 . )

 
 

: ـ مركز الضبط واألداء والرضا الوظيفي 6
إف األفراد الذيف يعزوف نتائج تصرفاتيـ إلى عوامؿ داخمية ، يميموف إلى الشعور بردود 

أف عالقة األداء الوظيفي   (1989)أفعاؿ عالية بالنسبة إلى إنجازاتيـ ، فقد أكدت دراسة التوجيري 
بمركز الضبط كانت قوية خاصة لدى األفراد الذيف يعزوف مسببات النجاح والفشؿ إلى مسببات 

داخمية ، وأف مستويات األداء بيف الداخمييف والخارجييف تكوف ثابتة عندما يكوف األداء            
الوظيفي  مصحوبًا برغبة صادقة في أداء العمؿ ، أما عالقة األداء الوظيفي بمركز الضبط لدى 

كذلؾ أكدت دراسة جرادات . األفراد الذيف يعزوف أعماليـ إلى عوامؿ خارجية فكانت ضعيفة 
أف العالقة  بيف األفراد الذيف يميموف إلى عزو المسببات إلى عوامؿ خارجية كانت  (1992)

ضعيفة ، حيث تنسب العالقة بيف مركز الضبط والرضا عف الراتب ، والرضا عف الترقية التي 
يتمقاىا الموظؼ الناجح في أدائو ، وليس مثؿ الرضا عف الزمالء وعف الرئاسة والعمؿ والتي تكافأ 

. بطرؽ غير مباشرة 
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: ـ مركز الضبط وعالقتو بمكان العمل7

أجريت العديد مف الدراسات بيدؼ معرفة العالقة بيف مركز الضبط ومكاف اإلقامة وأشارت 
نتائج دراسة منشورة في جامعة النجاح الوطنية إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أبناء 

( . 1987جبر،  )المدينة وأبناء القرية مف حيث الداخمية والخارجية 
 
: ـ مركز الضبط وعالقتو بالجماعات واألجناس 8

إلى أىمية مركز الضبط كعامؿ مف العوامؿ  التي تختمؼ مف  ( 1987 )أشار  جبر 
شعب إلى آخر، فقد وجد عمماء النفس أف الناس الذيف يمثموف االقميات والجماعات التي ال تناؿ 
االمتيازات يحصموف عمى عالمات عالية في االتجاه الخارجي ، وبصفة عامة فاف ذوي البشرة 
السوداء والنساء وأبناء الطبقات االجتماعية واالقتصادية الدنيا يجدوف قيودًا أكثر إلدراؾ النجاح 

واختيارات مينية أقؿ ، وأجورًا أدنى وفرصًا أقؿ في الترقي ، وفي كثير مف األحياف ال ييميـ ما إذا 
.  كانوا يعمموف أـ ال ، لذا يكوف االعتقاد بمصدر الضبط الداخمي غير واقعي وغير مالئـ تماما 

 
: ـ مركز الضبط والمعمم 9

استطاعت الدراسات التي طبقت مقياس مركز الضبط عمى المعمميف                       
ناثا ) : تصنيفيـ إلى فئتيف  (ذكورا وا 

وىـ  (  Internally Oriented Teachers)أ ػ فئة المعمميف المنضبطيف داخميا 
المعمموف الذيف يعتقدوف أف نجاحيـ أو فشميـ في مينتيـ ، وارتفاع مستوى تحصيؿ طالبيـ أو 

لى ما يممكونو مف كفاءات وقدرات وخبرات تعميمية ، أو  تدنيو ، يرجع في حقيقتو إلى أنفسيـ ، وا 
إلى نقص فييا ، لذا فيـ المسؤولوف عف نتائج عمميتي التعمـ والتعميـ وما يتبعيا مف نجاح أو فشؿ 

 .
وىـ المعمموف  (  Externally Oriented Teachers )ب ػ فئة المعمميف المنضبطيف خارجيًا 

الذيف يعتقدوف أف نجاحيـ أو فشميـ في مينتيـ ، وارتفاع مستوى تحصيؿ طالبيـ أو تدنيو يعود 
مكاناتيـ ال يستطيعوف التحكـ بيا  في حقيقتو إلى عوامؿ خارجة عف إرادتيـ وفوؽ قدراتيـ وا 

كالمستوى التعميمي لمطالب وقدراتو ،واإلدارة المدرسية ، ودرجة خصوبة المنياج ، و مدى توفر 
 )الوسائؿ التعميمية وغيرىا مف الشروط المادية لمبيئة التعميمية ، وما يتبعيا مف نجاح أو فشؿ 

  ( .1993دروزة ، 
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: مشكمة الدراسة 
لـ يكف المرشد التربوي موجودًا أثناء وجود االحتالؿ اإلسرائيمي وبعد نقؿ الصالحيات مف االحتالؿ 
اإلسرائيمي إلى السمطة الوطنية الفمسطينية نشطت وزارة التربية والتعميـ واستحدثت وظيفة المرشد 

. التربوي في المدارس الحكومية الفمسطينية لما لو مف دور كبير قي المدرسة 
وقد تعرض المرشد التربوي مثمو مثؿ بقية المعمميف في المدارس الحكومية الفمسطينية لكثير 
مف الضغوط المينية بسبب زيادة عدد المسترشديف وقمة الدعـ االجتماعي وزيادة العبء الوظيفي 

وعدـ الفيـ الكامؿ مف قبؿ المديريف والمعمميف وبعض المشرفيف والرؤساء إلى طبيعة عممو ، 
وأيضًا بسبب عدـ الخبرة الكافية لمتعامؿ مع المسترشديف وتوقعات اآلخريف العالية يؤدي كؿ ذلؾ 

إلى االحتراؽ النفسي واستوجب ذلؾ عمى الباحث البحث واالستقصاء عف مستويات االحتراؽ 
النفسي وأسبابيا ومف ىنا جاءت مشكمة ىذه الدراسة وىي مستوى االحتراؽ النفسي وعالقتو بمركز 
الضبط لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

. فمسطيف / 
 

: أسئمة الدراسة 
: حاولت الدراسة اإلجابة عمى السؤاليف التالييف 

: السؤال األول 
ما مستوى تكرار وشدة االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في 

فمسطيف؟ / مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
: السؤال الثاني

ما مركز الضبط الشائع لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات 
فمسطيف؟ / شماؿ الضفة الغربية 

 
: فرضيات الدراسة

: إضافة إلى السؤاليف السابقيف فقد سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية التالية 
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 1

فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة   الغربية
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الجنس 



 17 

في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2
فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة  الغربية

. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية 
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3

فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة   الغربية
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي  

في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4
فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة  الغربية

. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الدخؿ الشيري  لممرشد
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 5

فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة  الغربية
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير العمر 

في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 6
فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة  الغربية

. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الخبرة في اإلرشاد  
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 7

المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة         الغربية 
. فمسطيف عمى مركز الضبط تعزى إلى متغير الجنس /
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 8

المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة      الغربية 
. فمسطيف في مركز الضبط  تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية/
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 9

المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة      الغربية 
. فمسطيف في مركز الضبط  تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي /

في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 10
فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ  الضفة الغربية

. في مركز الضبط تعزى إلى متغير الدخؿ الشيري
في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 11

فمسطيف / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة  الغربية
. في مركز الضبط تعزى إلى متغير العمر
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في متوسطات درجات  ( =05 ،0)ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 12
/ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة         الغربية

. فمسطيف في مركز الضبط تعزى إلى متغير الخبرة
بيف مركز  ( =05 ،0)ػ ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 13

الضبط واالحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات 
 .فمسطيف / شماؿ الضفة الغربية 

 
: أىمية الدراسة 

: تكمف أىمية الدراسة في 
المكانة اليامة التي يحتميا المرشد التربوي في العممية التربوية كونو يعمؿ كمستشار تربوي - 1

. لمديري المدارس ومعممييا وطالبيا 
ػ تبصير المرشد التربوي في العوامؿ التي تساعد في ظيور ظاىرة االحتراؽ النفسي ومف أجؿ 2

. تالفييا 
ػ مف أجؿ تعزيز ميداف الدراسات العربية والفمسطينية يفضؿ تحديد درجات االحتراؽ النفسي لدى 3

. فمسطيف / المرشديف التربوييف العامميف في المدارس الحكومية في مديريات الضفة الغربية 
. ػ مف أجؿ إلقاء الضوء عمى ظاىرة االحتراؽ النفسي وعالقتيا في مركز الضبط 4
ػ كونيا أوؿ دراسة حسب عمـ الباحث تناولت ظاىرة االحتراؽ النفسي وعالقتيا بمركز الضبط 5

/ لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. فمسطيف 

 
 
 
 
: ىداف الدراسة أ
ػ تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في 1

فمسطيف عمى تكرار وشدة أبعاد مقياس ماسالش / مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
ىي اإلجياد االنفعالي ، تبمد المشاعر ، ونقص الشعور باإلنجاز : لالحتراؽ النفسي الثالثة 

. الشخصي بيف متغيرات الجنس ، والمؤىؿ العممي ، والخبرة ، والدخؿ الشيري ، والعمر
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ػ الكشؼ عف مستوى ذلؾ االحتراؽ ىؿ ىو عاؿ ، أو متوسط ، أو متدف عند ظيور استجاباتيـ 2
. عمى مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي

الجنس ، والمؤىؿ العممي ، والخبرة في اإلرشاد ، والدخؿ  ): ػ تحديد أثر المتغيرات التالية 3
. بمركز الضبط (الشيري ، والعمر

 .واالحتراؽ النفسي (الداخمي والخارجي )الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف مركز الضبط - 4
 

: حدود الدراسة
تقتصر عينة الدراسة عمى مرشدي ومرشدات المدارس الحكومية في فمسطيف : ػ المجاؿ البشري 1

 .2001/2002لمعاـ الدراسي 
تـ إجراء الدراسة في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية  فمسطيف :  ػ المجاؿ الجغرافي 2

. نابمس ، وسمفيت ، وطولكـر ، وقمقيميو ، وجنيف ، وقباطيو: وىي
 .2001/2002تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي : ػ المجاؿ الزماني 3
. ػ تتصؼ نتائج الدراسة في الخصائص العممية لممقاييس المستخدمة في الدراسة 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مصطمحات الدراسة 
الدرجة التي يحصؿ عمييا المرشد التربوي عمى تكرار وشدة أبعاد  : مستوى االحتراق النفسي

( 1991حرتاوي ،  )مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي الثالثة 
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ىو شخص مختص في أحد المجاالت النفسية أو االجتماعية ، يقـو بمساعدة  : المرشد التربوي
الطالب والتعاوف مع المعمميف مف أجؿ إرشاد الطالب تربويًا وأكاديمياً ونفسيًا ،  لجعؿ  الطالب 

.  يتكيؼ مع البيئة التي يعيش فييا 
 

يشير إلى توقعات الفرد المعممة حوؿ العالقة بيف سموكو وما يتبعو مف ثواب أو  : مركز الضبط
( . 1988اليعقوب ، )عقاب ،  يعبر عنيا بأدائو عمى مقياس روتر لمضبط الداخمي والخارجي 

                                        
فقرة ، قامت بتطويره  ( 22 )ىو أداه قياس تتكوف مف  : مقياس ماسالش لالحتراق النفسي

مف أجؿ قياس االحتراؽ النفسي لمعامميف في  (سوزاف جاكسوف )وزميمتيا  (كريستينا ماسالش)
  وتبمد Emotional Exhaustionاإلجياد االنفعالي : الميف اإلنسانية وذلؾ في ثالثة أبعاد ىي 

 Reduced Feeling of ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي Depersonalizationالمشاعر 

Personal Acomplishment  بتعريبو وتطبيقو عمى  ( 1990 )  ، ثـ قاـ مقابمة وسالمة
. المعمميف في المممكة األردنية الياشمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
الدراسات السابقة 
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الدراسات العربية 
الدراسات األجنبية 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

: مقدمة
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى استعراض العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت االحتراؽ 

النفسي والدراسات التي تناولت مركز الضبط وعالقتيا بعدد مف المتغيرات سواء كانت الديموغرافية 
أو غيرىا ، وقد قاـ الباحث في جمع ىذه الدراسات عف طريؽ الرجوع إلى نظاـ اإلنترنت والى عدد 
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مف الجامعات المحمية والعربية ، وقد قاـ الباحث بترتيب ىذه إلى دراسات عربية وأجنبية تناولت 
. االحتراؽ النفسي ومركز الضبط  مرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا 

 
: الدراسات العربية

:  الدراسات العربية التي تناولت االحتراق النفسي 
 

 ىدفت إلى الكشؼ عف مدى (1986)عسكر وجامع واألنصاري ففي الدراسة التي قاـ بيا 
تعرض معممي المرحمة الثانوية في دولة الكويت لظاىرة االحتراؽ النفسي ، متناولة مصادر الضغط 

الناتجة مف سموؾ التالميذ ، وعالقة المعمـ بالموجو الفني وعالقة المعمميف بعضيـ ببعض ، 
وعالقة المعمـ باإلدارة واألعراض النفسية والضغوط والصراعات الذاتية في مينة التدريس في 

الكويت لدى معممي المرحمة الثانوية ، وقد أظيرت النتائج أف درجة االحتراؽ النفسي بشكؿ عاـ 
بيف مجتمع الدراسة ،إال أف درجة االحتراؽ النفسي لدى المعمـ الكويتي كانت  (منخفضة)كانت 

.  سنوات 9 ػ 5عالية وخاصة لدى ذوي الخبرة التدريسية ما بيف 
 

 فيدفت إلى التعرؼ عمى مستوى ومصادر التوتر النفسي  (1987 )أبو مغميأما دراسة 
 )لدى معممي المدارس الثانوية واإلعدادية في منطقة عماف ، وقد اختيرت عينة عشوائية مكونة مف 

. معمما ومعممة ، يحمموف الشيادة الجامعية األولى  (425
:  أظيرت النتائج أف مستوى التوتر النفسي لدى المعمميف ىو مف درجة متوسطة ، وكاف أبرزىا 

آالـ الرأس ، واإلجياد ، وعدـ القدرة عمى االسترخاء ، والقمؽ ، والعصبية الزائدة ، والشعور بالذنب 
. ، وسرعة الغضب ، وأشارت النتائج إلى وجود تفاعؿ بيف متغيري الجنس والمرحمة التعميمية 

 
 إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي (1989)دواني والكيالني وعميان وىدفت دراسة 

شدة اإلجياد االنفعالي وتكراره ، وتبمد المشاعر وتكراره ، )لدى المعمميف األردنييف بأبعاده الثالثة 
لى الكشؼ عف وجود فروؽ جوىرية عمى أبعاد االحتراؽ  (وشدة نقص الشعور باإلنجاز وتكراره  ، وا 

معمما  (349)النفسي بيف مستويات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة ، وقد تكونت عينة الدراسة مف 
مدرسة مف مدارس المممكة ، وقد دلت نتائج الدراسة أف المعمـ  (50)ومعممة تـ اختيارىـ مف 

األردني يعاني مف احتراؽ نفسي بدرجة متوسطة ، وأظيرت عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف مستويات 
المؤىؿ العممي ومستويات الخبرة التعميمية عمى بعد تكرار اإلجياد االنفعالي وشدتو ، لكنيا كشفت 

عف وجود فروؽ ميمة تعزى إلى الجنس عمى ىذا البعد ، إذ تبيف أف المعممات  ْاظيرف درجة 
أعمى مف المعمميف في االحتراؽ النفسي ، كما أظيرت وجود فروؽ جوىرية بيف مستويات المؤىؿ 
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العممي عمى بعد تكرار نقص الشعور باإلنجاز وشدتو ، إذ تبيف أف المعمميف مف ذوي التأىيؿ 
العالي يعانوف أكثر مف غيرىـ مف ذوي المؤىالت األخرى مف نقص شعور باإلنجاز، أما مف حيث 
التفاعؿ بيف المتغيرات ، فقد كشفت النتائج عف وجود تفاعؿ مف الدرجة الثانية بيف متغيرات الجنس 
والخبرة والمؤىؿ عمى بعد شدة اإلجياد االنفعالي وتبمد المشاعر مف جية ، وعدـ وجود تفاعؿ مف 

.  الدرجة األولى بيف ىذه المتغيرات مف جية أخرى
 

 إلى الكشؼ عف االستنفاذ النفسي  (1990 )العضايمة كما ىدفت الدراسة التي قاـ بيا 
مف  ( 104)لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردف ، وقد تألفت عينة الدراسة مف 

لالحتراؽ النفسي  (ماسالش)استخدـ الباحث مقياس . مديري ومديرات مدارس تربية عماف الكبرى 
أشارت إلى أف مديري المدارس الثانوية في األردف يعانوف مف االستنفاد النفسي . أداة لمدراسة 

بدرجة متوسطة ، وأظيرت وجود فروؽ ذات داللو إحصائية في درجة االستنفاد النفسي تعزى إلى 
متغير الجنس عمى تكرار اإلجياد االنفعالي ، ولمتغير الخبرة عمى شدة اإلجياد االنفعالي وشدة تبمد 

الشعور، في حيف لـ يكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة االستنفاد النفسي بأبعاده 
. الثالثة تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي 

 
 فقد ىدفت إلى الكشؼ عف مستويات االحتراؽ النفسي لدى (1991)حرتاوي أما دراسة 

 )المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في األردف ، وبياف أثر كؿ مف                     
في درجة  (الجنس ، والمؤىؿ ، والخبرة في اإلرشاد ، وعدد الطمبة الذيف يتعامؿ معيـ المرشد شيريا

.  مستويات ىذا االحتراؽ 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مرشدي ومرشدات المدارس الحكومية التابعة لمحافظات 

مرشدًا  (84) والبالغ عددىـ 1990/1991مف العاـ الدراسي / وألويو شماؿ األردف لمفصؿ األوؿ 
 Maslach)وقد تـ استخداـ مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي                       . ومرشدة 

Burnout Inventory)  اإلجياد االنفعالي ، وتبمد المشاعر ، : )الذي يحتوي ثالثة أبعاد ىي
. ، وتـ استخداـ النسب المئوية والمتوسطات الحسابية وتحميؿ التبايف  (ونقص الشعور باإلنجاز 

وكانت النتائج أف المرشديف التربوييف يعانوف في المممكة األردنية الياشمية مف درجة متوسطة مف 
االحتراؽ النفسي ، وأف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة 
الدراسة عمى تكرار وشدة أبعاد مقياس ماسالش تعزى إلى متغير       الجنس ، وذلؾ لصالح 

الذكور الذيف سجموا درجة أعمى مف االحتراؽ النفسي مف اإلناث عمى مستوى التكرار ، في حيف 
كانت درجة االحتراؽ النفسي عمى مستوى الشدة لدى اإلناث أعمى مف الذكور، ولـ تكشؼ الدراسة 
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عف وجود أية فروؽ ذات داللة إحصائية عمى درجة االحتراؽ النفسي عمى تكرار أبعاد مقياس 
. ماسالش وشدتيا تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة 

 
 إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي لدى  (1992 )عبد الرحمن وىدفت دراسة 

المشرفيف التربوييف، وبياف أثر كؿ مف الخبرة في اإلشراؼ ، والمؤىؿ العممي ، وعدد المعمميف 
الذيف يشرؼ عمييـ المشرؼ في درجة االحتراؽ النفسي ، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف المشرفيف 

( 187)التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في كؿ مف  اربد والمفرؽ والزرقاء ، وكاف عددىـ 
مف مجتمع %79مشرفا تربويا كعينة لمدراسة ، أي ما نسبتو (148 )مشرفا تربويا ، أخذ منيـ

كانت نتائجيا عمى النحو .لالحتراؽ النفسي (ماسالش)الدراسة ، وكانت أداة ىذه الدراسة مقياس 
: التالي

إف المشرفيف التربوييف يعانوف مف االحتراؽ النفسي بدرجة متوسطة ، في حيف ال  توجد 
فروؽ في درجة االحتراؽ النفسي عمى التكرار والشدة تعزى إلى الخبرة في اإلشراؼ ، وال توجد 

. فروؽ ذات داللة في درجة االحتراؽ النفسي عمى التكرار والشدة تعزى لممؤىؿ العممي
 

 إلى الكشؼ عف مستويات االستنفاد النفسي لدى  (1993 )الدبابسو وىدفت دراسة 
معممي التربية الخاصة في األردف ، وحاولت ىذه الدراسة الكشؼ عف الطرؽ التي يتبعيا معممو 

. التربية الخاصة لمتخمص مف االستنفاد النفسي 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التربية الذيف يعمموف في المدارس والمراكز األردنية 

الخاصة باإلعاقات العقمية ، والسمعية ، والبصرية ، والحركية التي تقدـ ليا خدمات تربوية ، 
معمما ومعممة ، تـ استخداـ الصورة  ( 308) معمما ومعممة ، شممت العينة  ( 375 )وعددىـ 

  Maslach Burnout Inventory MBLاألردنية مف اختبار ماسالش لالستنفاد النفسي 
.  اإلجياد االنفعالي ،  وتبمد المشاعر ، ونقص الشعور باإلنجاز :واالختبار يبيف ثالثة أبعاد وىي

فقرة ، ويطمب مف المفحوص أف يجيب عمى كؿ فقرة مرتيف مرة عمى  (22)و يتألؼ المقياس مف 
تكرار الشعور ، ومرة عمى شدتو الشعور ، كانت نتائجيا أف معممي التربية الخاصة يعانوف مف 
االستنفاد النفسي بدرجة متوسطة ، وأظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير الدخؿ 
الشيري عمى شدة اإلجياد االنفعالي ، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى شدة تبمد الشعور 
بمتغير الدخؿ الشيري ، أما فيما يتعمؽ بشدة نقص الشعور باإلنجاز وتكرار اإلجياد االنفعالي ، 
. وتكرار تبمد الشعور فمـ يكف ىناؾ فروؽ ذات داللة تعزى لمتغير الدخؿ الشيري عمى ىذه األبعاد 
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 إلى التعرؼ عمى اإلستراتيجيات التي يستخدميا المرشدوف (1994)الشايب وىدفت دراسة 
في المدارس األردنية لمتعامؿ مع ضغوطيـ النفسية ، وتحديد ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة 

. (الجنس ، والحالة االجتماعية ، والخبرة )في االستراتيجيات تعزى إلى متغيرات 
مرشدة ، وقد  (68) مرشدًا و ( 82) مرشدًا ومرشدة ،  (150 ) تألفت عينة الدراسة مف
.  مرشدا ومرشدة ( 353 )كاف مجتمع الدراسة يتالؼ مف

أشارت النتائج إلى أف استراتيجية حؿ المشكالت احتمت المرتبة األولى مف حيث 
_ :استخداميا مف قبؿ المرشديف ، وقد أظيرت تحميالت التبايف الثالثي النتائج التالية 

بيف الجنسيف في استخداـ استراتيجيات  ( > 0.05)أػ وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
. وسائؿ الدفاع ، والتماريف الرياضية والترفييية 

: في استخداـ االستراتيجيات التالية  ( > 0.05)ب ػ وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
وسائؿ الدفاع ، والتماريف الرياضية ، والعدواف يعزى إلى الحالة االجتماعية 

: في استخداـ االستراتيجيات التالية  ( > 0.05)ج ػ وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
. وسائؿ الدفاع ، والتماريف الرياضية ، والترفييية ، واالنشغاؿ الذاتي يعزى إلى الخبرة 

بيف الجنسيف في استخداـ  ( > 0.05)د ػ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى 
إعادة البناء الفردي ، وحؿ مشكالت البناء ، والدعـ                : االستراتيجيات التالية 

االجتماعي ، واالسترخاء ، والكشؼ الذاتي ، والتقبؿ ، والثقة ، والعدواف ، واالنشغاؿ       
. الذاتي ، واالنعزاؿ ، ومراقبة الضغط ، والتوجيو الذاتي 

 
 فيدفت دراسة الباحث إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ  ( 1994)العقرباوي أما دراسة 

النفسي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعميـ لعماف             الكبرى 
المقننة والخاصة باالحتراؽ           (ماسالش)استخدـ الباحث استبانو .، ومصادر ىذا االحتراؽ 

 )الذي طوره بنفسو ، اشتمؿ عمى  (مصادر االحتراؽ النفسي)النفسي ، كما استخدـ الباحث مقياس 
مديرة ، وقاـ بتوزيع أداة  ( 61) مديرًا و  ( 49) فقرة ، واختار عينة عشوائية مكونة مف  ( 72

: الدراسة عمييا ، وبعد تحميؿ النتائج توصؿ إلى 
ػأف مديري المدارس الحكومية الثانوية في مديرية التربية والتعميـ لعماف الكبرى يعانوف مف درجة 1

. متوسطة مف االحتراؽ النفسي وفؽ أبعاد مقياس ماسالش 
ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ المديريف والمديرات ألبعاد االحتراؽ النفسي 2

. تعزى إلى متغير الجنس 
ػ أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة في إدراؾ المديريف 3

. والمديرات ألبعاد االحتراؽ النفسي وفقا لمتصنيفات المتعددة لسنوات الخدمة 
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ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي في إدراؾ المديريف 4
. والمديرات ألبعاد االحتراؽ النفسي 

ػال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس والمستوى العممي  في إدراؾ 5
. المديريف والمديرات ألبعاد االحتراؽ النفسي 

 
 إلى الكشؼ عف مستويات االحتراؽ النفسي لدى معممي (1995)الطحاينو وىدفت دراسة 

التربية الرياضية في األردف ، وبياف أثر كؿ مف متغيرات الجنس ، والعمر ، والمؤىؿ       العممي 
، والمدارس التي يعمؿ فييا المعمـ ، والخبرة في التدريس ، وعدد الطالب الذيف يشاركوف في درس 

التربية الرياضية ، وعدد الحصص التي يقـو المعمـ بتدريسيا            أسبوعيا ، والمنطقة 
الجغرافية التي يعمؿ فييا المعمـ ، والدخؿ الشيري ، والمنشآت ، والمالعب المتوفرة في المدارس ، 

.  والسموؾ القيادي لممدير في مستويات االحتراؽ النفسي لممعمـ 
 معممًا ومعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية مف مجتمع 440تكونت عينة الدراسة مف 

وكانت . معممة  (846)معممًا ، و (860)معممًا ومعممة منيـ ،  (1706)الدراسة البالغ عددىـ 
:  النتائج عمى النحو التالي

ف  إف معممي التربية الرياضية في األردف يعانوف مف االحتراؽ النفسي بدرجة متوسطة    وا 
ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية في درجة االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير المؤىؿ  العممي ، إذ 

تبيف أف المعمميف الذيف يحمموف شيادة الدبمـو يعانوف مف اإلجياد االنفعالي بدرجة أعمى مف 
المعمميف الذيف يحمموف الشيادة الجامعية ، وأف المعمميف الذيف يتعامموف مع عدد أكبر مف الطالب 

يعانوف مف اإلجياد االنفعالي بدرجة أعمى مف المعمميف الذيف يتعامموف مع  (طالبًا 30أكثر مف  )
، وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة االحتراؽ النفسي   (طالباً 30أقؿ مف )عدد 

تعزى إلى متغيرات الجنس ، والعمر،  والخبرة في التدريس ، والمنطقة التي يعمؿ فييا المعمـ ، 
ػ 100 )والمنشات ، والمالعب المتوفرة في المدرسة ، واف المعمميف الذيف دخميـ             

دينار فما فوؽ ولـ  (200) دينارًا يعانوف مف تبمد المشاعر أكثر مف المعمميف الذيف دخميـ  (199
اإلجياد االنفعالي ، ونقص                   الشعور : تظير فروؽ ذات داللة عمى البعديف 

. باإلنجاز 
 

 فيدفت الدراسة إلى بحث ظاىرة االحتراؽ النفسي لدى (1995)الرشدان أما دراسة 
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية ، ومعرفة ما إذا كاف ىناؾ أثر ذو داللة 

إحصائية في استجابة أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغير الجامعة أو الكمية أو الرتبة  
.  األكاديمية 
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عضوًا مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  ( 463)اختار الباحث عينة عشوائية مف 
ممف                                      يدرسوف في  (األردنية ، واليرموؾ ، ومؤتة  )الثالث 
اآلداب ، والعمـو  ، العمـو التربوية ، والتربية الرياضية ، والشريعة ، واالقتصاد ، والعمـو  )كميات 
 . (اإلدارية

وقد استخدـ  الباحث مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي المتضمف لألبعاد الثالثة لالحتراؽ 
. (اإلجياد االنفعالي ، وتبمد المشاعر نحو اآلخريف ، ونقص الشعور باإلنجاز )النفسي وىي 

: وكانت نتائج دراستو عمى النحو التالي 
. ػ ىناؾ درجة متوسطة مف االحتراؽ النفسي لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الثالثة 1
ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى إلى الجامعة 2

التي يعمؿ فييا ، وذلؾ لصالح جامعة مؤتة التي سجمت أعمى درجات االحتراؽ النفسي ، 
. تمتيا الجامعة األردنية ،  فجامعة اليرموؾ 

ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى إلى الجامعة 3
التي يعمؿ فييا ، وذلؾ لصالح جامعة مؤتة التي سجمت أعمى درجات االحتراؽ النفسي تمتيا 

. الجامعة األردنية ، فجامعة اليرموؾ 
ػ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  درجات االحتراؽ النفسي ألعضاء ىيئة 4

التدريس تعزى إلى الرتبة األكاديمية ، وذلؾ لصالح رتبة أستاذ مساعد سجمت أعمى درجة مف 
. االحتراؽ النفسي عند ىؤالء ، يمييـ رتبة أستاذ مشارؾ ، فالرتب التربوية األقؿ مف ذلؾ 

ػ كشفت الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات االحتراؽ النفسي ألعضاء ىيئة 5
التدريس تعزى إلى الكمية التي يدرس فييا ، كانت أعمى درجات االحتراؽ النفسي لدى أعضاء 

ىيئة التدريس في كمية التربية الرياضية ، تمييا كمية  اآلداب ، بينما كانت أقؿ درجات 
. االحتراؽ النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمـو التربوية 

 
 إلى معرفة مصادر اإلجياد ، أو الضغط لدى مدرسي (1996 )عساف وىدفت دراسة 

لى تحديد 1967مف قبؿ سمطات االحتالؿ عاـ (الضفة الغربية  )الجامعات في الوطف المحتؿ   وا 
الصحة ، والجنس ، والحالة االجتماعية ، والدرجة  )مدى مساىمة كؿ مف المتغيرات الديمغرافية 

في الضغوطات النفسية التي يتعرض ليا  (العممية ، والكمية ، وعدد سنوات الخبرة والرتبة العممية 
.  األكاديميوف 

أشارت . عضو ىيئة تدريس اختيروا بالطريقة العشوائية  (136)تكونت عينة الدراسة مف 
وكاف أىـ  (%18.6)النتائج الدراسية إلى أف مساىمة المتغيرات الديمغرافية  كانت بنسبة 

أما عدد سنوات الخبرة ، فكانت نسبة تأثيرىا  (%6)، فقد اثر بنسبة  (الجنس )المتغيرات ىومتغير 
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والشيادات %5والكمية % 6والرتبة العممية % 3والعمر  (%3.1)، والحالة االجتماعية % 5
كما بينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف               متغير الجنس ، % 4العممية 

وعدد سنوات الخبرة ومتغير الضغط النفسي ، أما المتغيرات الديمغرافية األخرى فمـ يكف ليا أي 
. داللة إحصائية 

 
 إلى معرفة مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى (1997)أبو عيشة وىدفت دراسة 

 )المشرفيف التربوييف،  ولدى مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية  في ضوء متغيرات      
 (مدينة ، قرية  )الجنس ،والعمر ،وخبرة اإلشراؼ ،واإلدارة ،والمؤىؿ العممي ، ومكاف العمؿ 

، وتـ تحديد مجتمع الدراسة الذي                    (ومستوى المدرسة ، ونوع المدرسة ، والمحافظة 
. مديرًا  ( 915) مشرفًا تربويًا و ( 95 )بمغ عدده 

وأظيرت  الدراسة النتائج التالية . مف المد يريف %25مف المشرفيف و% 30 أخذت عينة 
 :
ناثًا )ػ تعرض المشرفيف والمشرفات 1 والمديريف والمديرات في المدارس الحكومية  (ذكورًا وا 

في الضفة الغربية إلى مستوى عاؿ مف التوتر النفسي يتمثؿ بردود الفعؿ  (األساسية والثانوية )
.  الفسيموجية واالنفعالية والسموكية والمعرفية

: ػ أكثر مصادر التوتر النفسي تأثيرًا عمى المشرفيف والمديريف مرتبة ترتيبًا تنازليًا ىي كما يمي 2
ضغط العمؿ ، وضغط المدرسة ، وعبء الدور ، فأسموب اإلشراؼ أو              اإلدارة ، 

. فغموض الدور، فالرضا الوظيفي 
ػ ال يوجد تأثير لمتغير العمر ، وخبرة اإلشراؼ ، والمحافظة عمى مصادر التوتر النفسي منفردة 3

. كانت أـ مجتمعة لدى المشرفيف التربوييف 
ػ المشرفات اإلناث يعانيف مف التوتر النفسي الناتج عف عدـ الرضا الوظيفي أكثر مف معاناه 4

. المشرفيف الذكور 
ػ المشرفوف التربويوف الحاصموف عمى درجة الماجستير ىـ أكثر توترًا مف زمالئيـ الحاصميف عمى 5

. درجة البكالوريوس 
 )ومستوى المدرسة   (مدينة ، قرية  )ػ ال يوجد تأثير لمتغيرات العمر ، والجنس ، ومكاف العمؿ  6

وخبرة اإلدارة والمؤىؿ ( مختمطة أـ غير مختمطة ) ونوع المدرسة الثانوية  (أساسية أـ ثانوية 
. العممي عمى مصادر التوتر النفسي منفردة كانت أـ مجتمعة لدى مديري المدارس 
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 إلى الكشؼ عف العالقة ما بيف ظاىرة االحتراؽ النفسي (1998)عودة وىدفت دراسة 
العمر، والجنس ، والخبرة ، والمستوى التعميمي ، )وضغوط العمؿ ، وعدد مف المتغيرات الديمغرافية 

 . (والحالة االجتماعية 
معممًا ومعممة ، أخذت منيـ عينة عشوائية طبقية مكونة مف  (5585)وبمغ مجتمع الدراسة 

مف المجتمع األصمي ، استخدـ الباحث مقياس ماسالش % 10معممًا ومعممة ، وذلؾ بنسبة (558)
(Maslach)  لقياس االحتراؽ النفسي كأداة لمدراسة ، وقاـ ببناء استبانة ضغوط العمؿ مف خالؿ

: األدب التربوي والدراسات السابقة ، وبعد التحميؿ  كانت النتائج عمى النحو التالي
 كاف مستوى انتشار ظاىرة االحتراؽ النفسي لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية في الضفة 
الغربية معتداًل ، وبينت وجود ضغوط عمؿ لدى معممي المدارس الحكومية الثانوية في الضفة 

الغربية فوؽ المتوسط ، وأنو ال يوجد تأثيرات لمتغيرات العمر ، والجنس ، والمؤىؿ العممي ، والحالة 
االجتماعية ، والخبرة عمى كؿ مف االحتراؽ النفسي ، وضغوط العمؿ ، كما أشارت النتائج إلى 

. وجود عالقة إيجابية بيف ضغوط العمؿ واالحتراؽ النفسي 
 

 إلى التعرؼ عمى مدى انتشار ظاىرة االحتراؽ النفسي  (1999 )رمضانوىدفت دراسة 
واستراتيجية التكيؼ لدى العامميف في المقرات الرئيسة لوزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في 

الجنس ، والمؤىؿ العممي ، والخبرة ،  )الضفة الغربية ، والعالقة مع عدد مف المتغيرات الديمغرافية 
 . (والحالة االجتماعية ، والمركز الوظيفي 

موظفًا وموظفة ، أخذت عينة عشوائية مكونة مف           ( 1754 )وبمغ مجتمع الدراسة 
. مف المجتمع األصمي % 2موظفًا وموظفة ، أي ما نسبتو  ( 360) 

:   وكانت نتائجيا عمى النحو التالي 
اإلجياد )ػ إف مستوى انتشار ظاىرة االحتراؽ النفسي لدى العامميف معتدلة عمى بعدي    1

 . (االنفعالي وتبمد المشاعر 
ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة في مستوى االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد االنفعالي 2

ونقص الشعور باإلنجاز تعزى إلى متغير الجنس ، أما الفروؽ فقد كانت دالة إحصائيا عمى بعد 
. تبمد الشعور بيف الذكور واإلناث لصالح اإلناث 

ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة في مستوى االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير المؤىؿ 3
. العممي 

ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد 4
االنفعالي  ونقص الشعور باإلنجاز تعزى إلى متغير الخبرة ، بينما كانت الفروؽ ذات داللة 

. إحصائية عمى بعد تبمد الشعور تعزى إلى متغير الخبرة 
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اإلجياد )ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراؽ النفسي عمى بعدي 5
تعزى إلى متغير الظروؼ االجتماعية ، بينما كانت الفروؽ  (االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز 

. ذات داللة إحصائية عمى بعد تبمد الشعور بيف أعزب ومتزوج لصالح أعزب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ـ  :الدراسات العربية التي تناولت مركز الضبط 
إلى التعرؼ عمى مركز الضبط ، وعالقتو بالتحصيؿ ( 1987 )دروزة ىدفت دراسة 

طالبا وطالبة مف  ( 423 )األكاديمي لمطالب جنسو ، تخصصو ، لذا فقد طبقت الدراسة عمى 
طمبة جامعة النجاح الوطنية وكمية مجتمع النجاح مف طمبة السنة األولى ،توصمت الدراسة إلى أف 

عالمات العينة المدروسة عمى البعد الداخمي أعمى منيا عمى البعد الخارجي بفرؽ لو داللة 
إحصائية ، وأظير الذكور داخمية عمى مقياس روتر أعمى مف اإلناث ، كما توصمت إلى عدـ 

عمى مقياس  (العالي ، المتوسط  )وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فئات التحصيؿ المختمفة 
مركز الضبط أما بيف البنيف والبنات فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة مف حيث الداخمية 

والخارجية في مركز الضبط ،كما ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة مستوى السنة 
. الرابعة ، ومستوى السنة األولى مف حيث الداخمية والخارجية في مركز الضبط 
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 إلى قياس أثر التحصيؿ األكاديمي ، والجنس في مركز (1988 )اليعقوب وىدفت دراسة 

طالبا وطالبة مف الصؼ الثالث اإلعدادي في  (921)الضبط ،ومفيـو الذات ، وقد تـ اختيار 
مرتفع ، متوسط ، ومنخفض  )تـ تقسيميـ إلى عدة مستويات  (اربد )المدارس الحكومية في مدينة 

الداخمي والخارجي )لمضبط ( روتر)، كما تـ توزيعيـ حسب الجنس ، وكانت أداة الدراسة مقياس  (
. وكانت نتيجة الدراسة ، أف الطالبات يظيرف اتجاىا أكبر مف الذكور نحو الضبط الخارجي  (
 

فقد ىدفت إلى الكشؼ عف  (جرادات ) المشار إلييا في (1989)التويجري أما دراسة 
تأثير مركز التحكـ كعامؿ وسطي في عالقة األداء الوظيفي والرضا الوظيفي ، لتوضيح طبيعة 
تأثير مركز التحكـ كعامؿ وسطي ، وطّبقت الدراسة عمى عينة عشوائية تكونت مف              

مشاركا ينتسبوف إلى عدة مستويات إدارية في مختمؼ الصناعات ، وتوصمت نتائج  ( 165)
الدراسة إلى أف عالقة مركز التحكـ باألداء الوظيفي وأنواعو ليست ذات معنى ، كما أف األداء  
والرضا بيف الداخمييف والخارجييف كانا ثابتيف ، دلت النتائج أف العالقة بيف األداء            

. الوظيفي ، والرضا الوظيفي بالنسبة إلى الداخمييف والخارجييف مختمفة وبداللة قوية 
 

 إلى توضيح العالقة بيف مركز الضبط واألنماط القيادية التي  (1992)جرادات وىدفت دراسة 
يمارسيا رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية وفؽ توزيعات 

.  الشبكة اإلدارية
اتبع المنيج الوصفي لدراسة العالقة بيف المتغيرات ، فقد طبقت أدوات الدراسة عمى مجتمع 

رئيس قسـ ، وذلؾ باستخداـ مقياس روتر لقياس مركز الضبط ، واستبانة  (77)البحث الذي يتالؼ 
.  األنماط القيادية لكشؼ النمط القيادي لرئيس القسـ حسب التوزيعات اإلدارية 

الرـز اإلحصائية لمعمـو  ( (SPSSتـ تحميؿ البيانات إحصائيا مف خالؿ برنامج 
_   :االجتماعية باستخداـ معامؿ االنحدار ، وكانت النتائج 

ػ إف العالقة بيف مركز الضبط واألنماط القيادية كانت دالة ومعبرة ولكف التصؿ إلى 1
. مستوى عاؿ 

ػ الجنس أفضؿ متنبئ لمركز الضبط ، يميو الرتبة األكاديمية ، وكاف االرتباط متدنيا جدًا 2
. بالنسبة إلى العمر وسنوات الخدمة في العمؿ اإلداري 

ػ كما يعتبر الجنس أفضؿ متنبئ لألنماط القيادية ، يميو مركز الضبط ، فالعمر ، وكاف 3
.  االرتباط متدنيًا جدًا بالنسبة لمرتبة األكاديمية وسنوات الخدمة في العمؿ اإلداري 
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 إلى تحديد العالقة بيف درجات مركز الضبط لدى  (1993 )دروزة  وىدفت دراسة 
المعمـ، ومستوى التحصيؿ األكاديمي لمطالب في المدارس اإلعدادية لوكالة الغوث الدولية في 

معممًا  ( 86)عمى عينة عشوائية بمغ عددىا  (روتر)منطقة نابمس باستخداـ مقياس مركز الضبط ؿ
وقد بّوّبت عالماتيـ باعتبار عدة متغيرات                          ( 210)ومعممة مف أصؿ 

الجنس ، والتخصص األكاديمي ، والتأىيؿ التربوي ، والشيادة العممية ، وسنوات  الخبرة ، وقد 
 ( α ) =0.1أظير المعمموف الذكور خارجية أقؿ مف المعممات اإلناث وبفارؽ داللة إحصائية

عدـ وجود فارؽ بيف  (العممي ، واألدبي)وكشفت عدـ وجود فارؽ إحصائي بيف التخصصيف 
المؤىميف ، وغير المؤىميف ، ولـ يظير أي فارؽ إحصائي عمى الشيادات األكاديمية ، أو سنوات  

.                      الخبرة 
 

 إلى تقصي اختالؼ درجات مركز الضبط لدى (1994 )مقابمة ويعقوب وىدفت دراسة 
الطمبة الجامعييف باختالؼ المستويات لمتغيرات قد يكوف ليا عالقة بمتغير مركز الضبط ، ومف 

ناث  ): ، ولو مستوياف  (الجنس )ىذه المتغيرات  ، ولو أربعة  (والتخصص الدراسي) (ذكور وا 
، ولو أربعة   (والمستوى الدراسي)،  (التربية ، واآلداب ، والعمـو ، واالقتصاد ): مستويات ىي 
 333 )كانت عينة الدراسة           . (السنة األولى والثانية والثالثة ،  والرابعة ): مستويات ىي 

. طالبة مف طمبة جامعة اليرموؾ موزعيف عمى الكميات األربعة  (388) طالباً و (
 
 

لقياس مركز الضبط الداخمي والخارجي المعرب لمبيئة األردنية ،  (روتر)استخدمت الدراسة مقياس 
زوجًا ، كاف اليدؼ منيا ، استقصاء أثر كؿ مف الجنس والتخصص والمستوى ( 29)ويتكوف مف 

. الدراسي في مركز الضبط لدى طمبة جامعة اليرموؾ 
_ :أظيرت ىذه الدراسة النتائج التالية 

ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات اإلناث ، ومتوسط درجات الذكور عمى 1
مقياس مركز الضبط لصالح اإلناث ، وتعني ىذه النتيجة أف اإلناث أكثر مياًل مف الذكور إلى 

. ضبط سموكيف خارجياً 
. ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد عينة الدراسة يعزى إلى التخصص 2
ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة  إحصائية بيف درجات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى المستوى 3

. األكاديمي 
ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة  إحصائية بيف درجات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى المستوى 4

. العمري 
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 إلى بحث مفيـو الضبط الداخمي والخارجي لدى المراىقيف  (1994)ىدية  وىدفت دراسة 

مدارس حكومية ، )مف الجنسيف ، وكانت عينة الدراسة مف تالميذ المدرسة الثانوية مف الجنسيف 
) مف الذكور و ( 120)مراىقًا ومراىقة  ( 240)، وقد بمغ العدد اإلجمالي لمعينة  (ومدارس خاصة 

لمضبط ( روتر)عامًا وقد استخدـ مقياس  ( 17 ػ 15)مف اإلناث ، تراوحت أعمارىـ بيف  ( 120
أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ذكور و اإلناث المدارس . كأداة لمدراسة 

الحكومية ، وذكور المدارس الخاصة لصالح المدارس الحكومية باتجاه الضبط الخارجي ، ووجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور في المدارس الحكومية لصالح الذكور باتجاه الضبط 

. الخارجي ، وىذا يؤكد أىمية متغير الجنس في تحديد وجية الضبط 
 

 إلى تحديد العالقة بيف مفيـو الذات ومركز الضبط لدى (1996 )سرحان وىدفت دراسة 
الطمبة الجامعييف في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية وكانت العينة عشوائية طبقية مف 

طالبًا وطالبة  (269)طمبة جامعة النجاح ، وبيرزيت ، وبيت لحـ ، والخميؿ ، وقد بمغ عدد الطمبة 
لمضبط الداخمي والخارجي وكشفت  (روتر)ومقياس  (كوبر سميث )، وكانت أداة الدراسة مقياس 

نتائج الدراسة ، عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة الجامعات الفمسطينية في مفيـو 
الضبط ، وعدـ وجود فروؽ في مركز الضبط تعزى إلى التخصص ، وجود عالقة ارتباطية سالبة 

.  بيف مفيـو الذات ومفيوـ مركز الضبط 
 

 إلى الكشؼ عف عالقة مركز الضبط بالقدرة عمى حؿ  (1997)الشافعي وىدفت دراسة 
المشكالت لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية في نابمس في الضفة الغربية اعتمادًا عمى متغيرات 

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه   (الجنس ، والتخصص األكاديمي ، والمستوى الدراسي ، ومنطقة السكف )
 (حسب الطريقة العشوائية )األىداؼ ، تـ اختيار عينة الدراسة مف طمبة جامعة النجاح الوطنية 

.  طالبًا وطالبة ( 231 )بمغ عددىـ (الثانية والثالثة والرابعة )ومف المستويات الدراسية 
لمضبط الداخمي والخارجي والمعرب ليالئـ البيئة  (روتر)كانت أداة الدراسة مقياس 

الفمسطينية ، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في مركز 
الضبط تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث األكثر خارجية في الضبط ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية لدى عينة الدراسة في مركز الضبط تعزى إلى التخصص األكاديمي ، وعدـ وجود فروؽ 

. ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في مركز الضبط تعزى إلى المستوى الدراسي 
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 إلى التعرؼ عمى اعتقادات معممي المغة اإلنجميزية حوؿ (1999)العالم وىدفت دراسة 
مركز ضبطيـ ، وعالقتيا بالتحصيؿ األكاديمي لطالب الصؼ العاشر في محافظة نابمس ، وقد 

معممًا ومعممة ، تـ اختيار طالبيـ مف الصؼ العاشر، وبمغ عددىـ  (63)بمغ مجتمع الدراسة 
) طالبًا وطالبة ، تـ الحصوؿ عمى نتائج طالبيـ في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي     (2591)

وقد أظيرت نتائج الدراسة   ( 1998 ػ 1997
ػ عدـ وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مركز الضبط لمعممي المغة 1

. وبيف تحصيؿ طمباتيـ في المغة اإلنجميزية  (روتر)اإلنجميزية في محافظة نابمس حسب مقياس 
ػ إف جميع المعمميف والمعممات باختالؼ مؤىالتيـ كانوا مف أصحاب الضبط  الخارجي 2

، واف أعمى مركز ضبط خارجي كاف عند المعمميف مف حممة شيادة الماجستير ويمييـ حممة شيادة 
دبمـو فاقؿ ، ومف ثـ حممة شيادة البكالوريوس ، وأخيرا حممة شيادة دبمـو التأىيؿ العالي ، وىذه 
النتيجة تعني اف المعمميف مف حممت شيادة الدبمـو التأىيؿ العالي ىـ اكثر المعمميف داخمية عمى 

 . (لروتر)مقياس مركز الضبط 
 (لروتر )ػ عدـ وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مقياس مركز الضبط  3

( . TLC)ومقياس مركز ضبط المعمـ 
ومركز  (لروتر )ػ إف اإلناث اكثر داخمية مف الذكور عمى كؿ مف مقياس مركز الضبط  4

( . TLC)ضبط المعمـ 
 

: الدراسات العربية التي تناولت االحتراق النفسي مع مركز الضبط 
 ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف مركز الضبط واالحتراؽ (1996 )مقابمة دراسة 

ىؿ توجد عالقة : النفسي لدى المعمميف في المرحمة الثانوية محاولة اإلجابة عمى السؤاؿ التالي 
تربط بيف مركز الضبط  كما يقاس بمقياس روتروالمعرب لمبيئة األردنية واالحتراؽ النفسي وكانت 

معممة تـ اختيارىـ بالطريقة  (110) معممًا و (199) معممًا ومعممة  ( 309 )عينة الدراسة مف 
، وكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ، التعرؼ عمى درجة العالقة بيف مركز  (العشوائية العنقودية)

الضبط ، وظاىرة االحتراؽ النفسي لدى المعمميف في المدارس الثانوية ، ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 
ودرجات االحتراؽ  (داخمي أو خارجي  )، والمتعمؽ بالكشؼ عف درجة العالقة بيف مركز الضبط 

بيف درجات أفراد عينة الدراسة المتحققة عمى   ( Pearson )النفسي ، حسب معامالت بيرسوف 
مقياس مركز الضبط ، ودرجاتيـ المتحققة في االحتراؽ النفسي          وأبعاده ، وجد أف ىناؾ 

عالقة بيف مركز الضبط الخارجي وظاىرة االحتراؽ النفسي ،وأف ىناؾ ارتباطًا بيف مركز الضبط ، 
وتكرار المشاعر المتعمقة باإلنجاز الشخصي ، فكمما حصؿ اإلنساف عمى درجات مرتفعة عمى 

.  مقياس الضبط الخارجي، كاف لديو شعور بتكرار النقص في تحقيؽ اإلنجازات الشخصية 
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وتشير النتائج إلي أف المعمميف أظيروا توجيًا خارجيًا أكبر في التحكـ             
بسموكياتيـ ، وأنيـ يشعروف باالحتراؽ النفسي بدرجة مرتفعة ، وأف المعمميف الذيف حصموا عمى 
درجات عالية باتجاه مركز الضبط الخارجي ، حصموا عمى درجات عالية عمى تكرار اإلنياؾ 
االنفعالي وشدتو ،  وشدة تبمد المشاعر ، وعمى درجات متدنية في تكرار النقص في اإلنجازات 

. الشخصية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الدراسات األجنبية 
: الدراسات األجنبية التي تناولت االحتراق النفسي 

 إلى بحث االحتراؽ النفسي لدى ( Boy & Bine ,  1980)بوي وباين ىدفت دراسة 
المرشديف ، وقد أشارت ىذه الدراسة إلى أف المرشديف يستطيعوف تجنب الضغط النفسي مف خالؿ 
لجوئيـ إلى التعميـ الذاتي الذي يؤدي إلى استبصارات  جديدة  تحدد وتعيد إحساس المرشد بذاتو ، 

. وحيث تسمح التقييـ الذاتي لممرشديف  ، وتدفعيـ لموصوؿ إلى مستوى عاؿ مف االلتزاـ والفعالية 
 

تـ التركيز عمى اختبار الضغط النفسي والوظيفي  ( Mayer , 1982)ماير وفي دراسة  
لدى مرشدي المدارس ، واالستراتيجيات التي يستخدمونيا لمتعامؿ مع الضغط النفسي الوظيفي ،وقد 
بحثت ىذه الدراسة  تحديد مصادر الضغط النفسي ، وأثر مستوى الخبرة في الضغط النفسي لدى 

 School Counselor )لدى مرشدي المدارس  (الضغط النفسي)المرشديف ، وقد استخدـ مقياس 

Stress Inventory ) لمتقدير ، ( لكرت)فقرات طورت بناء عمى مقياس  (109 )الذي يتكوف مف
وذلؾ لتحديد المثيرات المينية الضاغطة ، وتحديد أسموب ضبط الضغط النفسي ، وقد طبقت 
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و  ( Vergenia)مف المرشديف في المدارس الثانوية في والية فيرجينيا  ( 101 )االستبانة عمى 
:  كانت نتائج ىذه الدراسة كما يمي 

مف المرشديف أف ضغط الحياة لدييـ ينتج عف عمميـ ، في حيف أشار % 50أقر أكثر 
مف ضغطيـ اليومي ، ينتج عف  وظيفتيـ ، وقد % 70مف المرشديف إلى أف أكثر مف % 20

طمب مف أفراد العينة أف يقدروا كيؼ كانت الضغوط النفسية المرتبطة بوظيفتيـ ، وأقرت الغالبية 
مف المرشديف يعتبروف أف عمميـ يعتبر مثيرًا ضاغطًا بدرجة متوسطة عمى % 76العظمى أف 

تقريبا مف أفراد العينة بأنيـ يعانوف مف ضغط نفسي شديد في حيف أف % 35األقؿ ، وقد أشار 
مف % 75فقط قرروا أنيـ ال يتعرضوف إلى الضغط النفسي الناشئ عف الوظيفة ، وقد ادعى % 1

المرشديف أف لدييـ تحماًل عاليًا لمضغط النفسي ، وأقر المرشدوف بأف معظـ الضغط النفسي ينتج 
عف الظروؼ التي تتضمف العبء الكمي لمعمؿ ، كذلؾ ادعى معظـ المرشديف أف التعامؿ مع 

. األزمات ، وحاالت سوء االستعماؿ ، والقياـ بأعماؿ غير مناسبة أدت إلى الضغط النفسي 
وانسجاما مع النتيجة السابقة فاف العبء الثقيؿ لمعمؿ ، والعوامؿ الشخصية ، والعالقات مع 

المطالب تمعب دورًا كبيرًا في الضغط النفسي لدييـ ، وتقترح البيانات وجود عالقة بيف المثيرات  
الشخصية الضاغطة أو النزعات الشخصية والعبء الثقيؿ لمعمؿ ، وال توجد عالقة بيف عدد سنوات 
الخبرة ، واألعراض التي أقرت عف الضغط النفسي ، كما وجد أف ىناؾ ارتباطًا قويًا بيف االنسحاب 
النفسي والخبرة المقررة ألعراض الضغط النفسي ، ومف أكثر استراتيجيات التعامؿ المستخدمة مف 
المرشديف ، وبناء عمى تقربيـ ، تضمنت تقسيـ موقؼ العمؿ وتجزئتة إلى أجزاء مستقمة ، وكذلؾ 
تقسيـ المواقؼ التي ال ترتبط بالعمؿ ، ومف االستراتيجيات أيضا وضع أىداؼ واقعية ، وبرنامج 

قابؿ لإلنجاز ، أما االستراتيجيات التي أستعممت بشكؿ قميؿ ، فقد تضمنت استيالؾ الكحوؿ 
. وتناوؿ األدوية 

 
دراسة ىدفت إلى اختبار  ( Frith & Mims , 1985 )فريث و ممس وقد أجرى 

أشارت ىذه . االحتراؽ النفسي بيف المرشديف المختصيف في مجاؿ التربية الخاصة واإلرشاد 
الركود أو : الدراسة إلى أف المرشديف المختصيف يتعرضوف لالحتراؽ النفسي نتيجة عدة عوامؿ منيا

الجمود ، وضعؼ التقدـ الميني ، وانخفاض الرواتب ، كما أشارت إلى أف استراتيجيات التعامؿ مع 
الضغط النفسي لدى المرشديف ومختصي التربية الخاصة تأخذ شكؿ االمتيازات اإلدارية أو 

بمعنى آخر، إف حصوؿ ىؤالء المختصيف ، أو المرشديف . مسؤوليات ىؤالء المختصيف أنفسيـ 
.  عمى امتيازات إدارية ، يقمؿ مف الضغط النفسي لدييـ 
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ىدفت إلى فحص  ( Saviki & Cooly  , 1987 ) سافيكي و كولي وفي دراسة قاـ بيا
العالقة بيف االحتراؽ النفسي والعوامؿ البيئية داخؿ العمؿ ، واالحتكاؾ واالتصاؿ بالمرشديف ، 
 94)وفحص دور المتغيرات المرتبطة باالحتراؽ النفسي الناتج عف ظروؼ العمؿ ، وشممت العينة 

عاماًل في مجاؿ اإلرشاد والعالج النفسي ، والخدمة االجتماعية ، في عشرة مراكز مختمفة في  (
الواليات المتحدة األمريكية ، وقد أظيرت النتائج وجود ارتباط بيف عدد مف العوامؿ المتعمقة 

بظروؼ العمؿ واالحتراؽ النفسي بشكؿ عاـ  إذ ارتبطت المستويات العالية مف االحتراؽ النفسي 
قمة تأثير العامميف وعدـ إسياميـ بشكؿ فعاؿ في السياسة العامة في المؤسسة ، : بعوامؿ عده منيا 

وانعداـ الثقة واالستقاللية والسمطة لدى العامميف ، باإلضافة إلى الغموض لدى العامميف فيما يتعمؽ 
باألىداؼ المتوخاة مف العمؿ والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقيـ ، كما أف كثافة العمؿ وكثرة 

المسؤوليات التي انعكست في إعداد المرشديف ، ارتبطت باالحتراؽ النفسي ، وأسيمت في حدوثو ،  
وقد تبيف أف وجود دعـ اجتماعي ، وتفاعؿ بيف العامميف وزمالئيـ في العمؿ ، ووجود عالقات 
اجتماعية سميمة أيضا مع أشخاص خارج محيط العمؿ ، ويساعد في تخفيؼ اإلصابة بالضغط 

. النفسي 
 

 
 

دراسة ميدانية ىدفت إلى الكشؼ عف وجود   (( Dalmau  , 1989دالماو أجرت الباحثة  
. أثر لمسموؾ القيادي لممديريف في االحتراؽ النفسي لممعمميف ورضاىـ عف المينة 
: أظيرت الدراسة بعد تحميؿ البيانات والمعمومات التي تـ جمعيا النتائج التالية 

ػ أظير المعمموف  الذيف عبروا عف درجة عالية مف الرضا عف عمميـ احتراقًا نفسيًا ناجمًا عف 1 
 (الذي يمثؿ نمط اإلدارة األوتوقراطية  )النمط القيادي لمديرييـ الذيف يمارسوف نمط المدير الحاذؽ 

 .
ػ 3ػ إف النمط القيادي الذي يمثؿ المدير المفوض ، ال يؤثر في أداء المعمـ داخؿ الفصؿ الدراسي 2

ارتبطت درجة االحتراؽ النفسي العالية لدى المعمميف الذيف عبروا عف درجة منخفضة مف الرضا 
. (األتوقراطي  )عف عمميـ بنمط المدير الحاذؽ 

 
 ىدفت بحث العالقة بيف االحتراؽ النفسي  ( Hurst ,1990 )ىيرست وفي دراسة أجراىا 

األمريكية ،                 (كمورادو)لدى أعضاء ىيئات التدريس في كميات المجتمع في والية 
. ومشاركتيـ في اتخاذ القرارات 

:  أشارت نتائج الدراسة إلى مايمي 
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ػ سجمت درجة عالية مف عدـ الرضا لدى أعضاء الييئات التدريسية عف مشاركتيـ في اتخاذ 1
. القرارات 

ساعات العمؿ األسبوعية ، وعدد الطالب الذيف  )ػ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيرات 2
. واالحتراؽ النفسي   (يدرسوف أسبوعيا 

. ػ وجود عالقة سمبية بيف متغير العمر، ودرجة االحتراؽ النفسي 3
ػ أوضحت أف أعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسوف في أقساـ الفنوف والعمـو سجموا درجات مف 4

. االحتراؽ النفسي أعمى مف زمالئيـ المدرسيف في األقساـ المينية 
ػ أف ىناؾ عالقة دالة ومعبرة إحصائيا عف درجة مشاركة أعضاء الييئات التدريسية في اتخاذ 5

القرار واالحتراؽ النفسي ، كما بينت أف المدرسيف كمما أتيحت أماميـ فرصة المشاركة في اتخاذ 
.  القرارات ، انخفضت درجة احتراقيـ النفسي

 
 إلى بحث العالقة بيف الضغوط ( Schiavo , 1991)تشيافو ىدفت الدراسة التي قاـ بيا 

المينية التي يواجييا عمداء كمية التربية في الواليات المتحدة األمريكية ، واالحتراؽ النفسي ، والى 
التعرؼ عمى أثر االلتزاـ في العمؿ في العالقة بيف الضغط واالحتراؽ النفسي ،  كما سعت الدراسة 

إلى التعرؼ عمى مدى االرتباط بيف المتغيرات النفسية والمتغيرات الديمغرافية التي استخدميا 
:- الباحث 

 : - أداة الدراسة
. ػ مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي 1
. ػ استطالع اآلراء الشخصية 2
. ػ مقياس الضغوط المينية عند عمداء الكميات 3

:- نتائج الدراسة 
ػ كمما زادت عدد سنوات خدمة العميد، وازداد حجـ الكمية التي يعمؿ فييا ، انخفضت درجة 1

.  اإلجياد االنفعالي لدية 
ػ ىناؾ عالقة دالة إحصائيًا بيف متغير عمر العميد وسنوات خدمتو الطويمة ،وانخفاض درجة 2

. تعرضو لتبمد المشاعر
ػ كمما كبر حجـ الكمية التي يديرىا العميد وزاد عدد طالبيا ، انخفضت درجة الضغط عمييـ  3
ػ إف العمداء األكثر التزاما بعمميـ انخفضت درجة االحتراؽ النفسي لدييـ ، وكانت درجة االحتراؽ 4

. النفسي لدييـ أقؿ مف نظرائيـ ممف ىـ أقؿ التزاما بالعمؿ 
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ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ  في العمؿ واالحتراؽ النفسي لدى                 5
عمداء الكميات ، كما كشفت عف عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الضغط واالحتراؽ النفسي 

 .
 

 إلى الكشؼ عف مستوى انتشار   ( Danyichuk , 1993 )دانيشاك ىدفت دراسة 
االحتراؽ النفسي بيف أعضاء الييئات التدريسة ، والموظفيف العامميف في كميات التربية الرياضية 

لى معرفة كؿ مف متغيرات الجنس ، والسف ، والحالة  (اونتريو)في جامعات  في  كندا ، وا 
. االجتماعية ، وسنوات الخبرة 

مف اإلناث (75)مف الذكور ،  (178) موظفًا ، منيـ  ( 253 ) تكونت عينة الدراسة مف 
، وقد أظيرت النتائج الدراسية ، أف اإلناث وغير المتزوجيف  (ماسالش )باستخداـ مقياس 

عامًا يعانوف مف اإلجياد االنفعالي بدرجة أقؿ (39 )والمديريف واألشخاص الذيف لـ تتجاوز أعمارىـ
مف زمالئيـ ، وأظيرت أف الحمؿ الوظيفي الزائد ، وفرص العمؿ المتاحة ، وضغط الوقت مرتبطة 

بشكؿ كبير باإلجياد االنفعالي  
 

 

 

 

 

 

 

 

حوؿ االحتراؽ النفسي واالستجابة مف (   Niebragge , 1994 )نيبراج وفي دراسة 
ناحية عاطفية لإلرشاد النفسي ، وصؼ نيبراج االحتراؽ الميني ػ والذي يشاىد في قطاعات 

عريضة في الميف المساعدة ػ بأنو إرىاؽ حسي وعدـ رضا بالعمؿ ورغبة في تركو ، وإلثبات ذلؾ 
مف المرشديف النفسييف العامميف في المدرسة ، وكاف ىدؼ ( 139 )أخذت عينة عشوائية مكونة مف

الدراسة بياف مدى تأثير الضغط النفسي في االحتراؽ الميني أظيرت أف ىناؾ أعراضًا لالحتراؽ 
الميني تظير بشكؿ متكرر بيف المختصيف النفسييف في المدرسة ، وأف المرشديف النفسييف يعتبروف 

. مف األعالـ الذيف يقاوموف االحتراؽ النفسي 
 

حوؿ احتراؽ الذات النفسي في  (,Huebner & Mills (1994ىبز وميمز  وفي دراسة 
المدرسة ، والمواصفات الشخصية، ودورالتوقعات ، تبيف أف ىناؾ عالقة بيف احتراؽ الذات ودور 

وكانت ىذه الدراسة قد أجريت عمى عينة مف المختصيف النفسييف .التوقعات لمواصفات الشخصية 
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في المدرسة ، أثبتت نتائجيا أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف احتراؽ الذات والظروؼ ، 
. والطبيعة السكانية لمكاف العمؿ

 
 إلى تحديد االرتباطات والعالقات الموجودة  ( Callison , 1995)كالسان ىدفت دراسة  

بيف االستنفاد النفسي ، وظروؼ العمؿ ، والصفات الشخصية لمديري المدارس األساسية في 
:  أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف ثالثة أقساـ ىي  (كاليفورنيا)

. يحتوي عمى معمومات ديمغرافية عف المدير : القسـ األوؿ 
. The Myers _ Briggs . Type indicator:  القسـ الثاني 
لالحتراؽ النفسي والذي يتضمف ثالثة مقاييس  (  ( Maslachيحتوي عمى مقياس :  القسـ الثالث 

. ثانوية تقيس اإلجياد االنفعالي ، وتبمد المشاعر ، ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي 
 

:  وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية 
ػ إف المديريف الذيف أجريت عمييـ ، الدراسة يعانوف مف مستويات عالية مف االستنفاد 1

. النفسي في اإلنجاز الشخصي 
ف المديريف المنبسطيف والمنفتحيف يواجيوف مستوى أعمى مف االستنفاد النفسي عمى 2 ػ وا 

. صعيد اإلنجاز الشخصي مف أؤلئؾ المديريف المنطويف عمى أنفسيـ 
ػ ليس ىناؾ عالقة بيف الصفات الشخصية لممدير مف جية ، واالستنفاد النفسي ونمط 3

. القيادة مف جية أخرى 
ػ يعاني أفراد جميع أنماط القيادة مف مستويات عالية مف االستنفاد النفسي عمى صعيد 4

. اإلنجاز الشخصي 
ػ النمط المنطوي يواجو مستوى معتداًل ، وأحيانًا عاليًا مف االستنفاد النفسي ، بسبب 5

عامًا يعانوف مف مستوى عاؿ  ( 20)إف المديريف الذيف ال تزيد خبرتيـ عمى . العبء االنفعالي 
. عامًا  ( 20 )مف االستنفاد النفسي ، مقارنة بزمالئيـ الذيف تزيد خبرتيـ عمى 

 
 لعمؿ المرشديف النفسييف في المدارس ( ,Hui & Chan 1996)ىوي  وتشان  وفي دراسة 

، في مجاؿ  (ىونج كونج  )الثانوية ، استقصت الدراسة أسباب الضغط النفسي لممعمميف في 
ناثا أظيرت  ( 415 )عمميـ كمدرسيف ، وقد تضمنت العينة  معممًا في المرحمة الثانوية ، ذكورا وا 

أف المعممات ، والمعمميف صغار السف ، والمعمميف متوسطي الخدمة ، يعانوف مشاكؿ أقؿ مف 
. نظرائيـ المعمميف اآلخريف مف الضغط النفسي
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 لالحتراؽ النفسي لممختصيف النفسييف فحصت مف  ( Britt , 1997 )بريت وفي دراسة 
خالليا المعالجات النفسية ، والعناية  الذاتية ، واإلشراؼ النفسي ، والتعميـ الوقائي ، وأجريت عمى 
أربعة مف المشرفيف النفسييف وثالث مف المشرفات، وكاف الجنس والعمر مف متغيرات الدراسة ، 

عامًا ، وقد استخدمت المقابالت المسجمة كأداة  ( 61ػ39 )وتراوحت أعمار المفحوصيف بيف 
أكدت ىذه الدراسة وجود عالقة إيجابية بيف االحتراؽ النفسي والمعالجة النفسية التي يقـو . لمدراسة 

بيا المشرفوف التربويوف ، وبينت انو كمما زادت الخبرة ، وكانت المعتقدات وقيـ المشرؼ عالية ، 
. كانت اإليجابيات في ازدياد مستمر، أما متغير الجنس فميس لو أي أثر داؿ عمى وجود عالقة 

 
لمفاعمية الذاتية لممشرؼ التربوي كمختص , Thomas)  1996 )توماس وفي دراسة  

 )كاف ىدفيا تطبيؽ عناصر نظرية       . ومعالج أسري في التنبؤ باالحتراؽ النفسي في الزواج 
لممشرؼ في استقصاء االحتراؽ النفسي لدى األزواج المعالجيف نفسيًا لألسرة   (الفاعمية الذاتية 

الجنس ، والعرؽ ، وسنوات الخبرة ، والمطالب البيئية بما في ذلؾ صعوبة )وكانت متغيرات الدراسة 
. المقاءات مع المراجعيف 

 تألفت عينة الدراسة مف عينة عشوائية مف أعضاء الجمعية األمريكية لمزواج ومعالجي 
. مف اإلناث % 43مف الذكور و% 56شخصًا منيـ  (266)العائمة ، حيث بمغت العينة 

وأظيرت أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية  ، بيف . استخدمت ىذه الدراسة االنحدار المتعددة 
االحتراؽ النفسي والفاعمية الذاتية ، وأظير متغير العمر عالقة إيجابية اإلنجاز والعمؿ ، أما متغير 
الخبرة ، فقد أظير عالقة إيجابية في مجاؿ المينة والقدرة عمى التنبؤ بالمتاعب العاطفية لممراجعيف 

 .
 

التي ( فرجينيا)مدارس في والية  (6) طبقت عمى ( Agnew ,  1998 )وفي دراسة  اجينو
ىدفت إلى إجراء تقييـ نوعي لمينة المشرؼ ، ولمموجة والمنسؽ التربوي ، كانت أداة الدراسة إجراء 
مقابالت مع مشتركيف، تـ اختيارىـ مف تمؾ المدارس ، واستخدـ الباحث أشرطة الفيديو ، لتوثيؽ 
المقابالت واسترجاعيا ، أظيرت أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف االحتراؽ النفسي والنمو الميني لدى 
المشرؼ ، وزيادة في مياراتو اإلشرافية وشعوره بالرضا ، كما أظيرت ثالث نقاط ضعؼ أو حواجز 

:  نفسية لدىالمشرفيف ىي 
االنتساب إلى الجماعة بشكؿ ديناميكي ، فقد كشفت عينة الدراسة أف بعض : أواًل 

. المشرفيف يرغب في تغيير عضويتو بشكؿ دوري 
. قمة أو نقص الوقت لإلشراؼ العيادي : ثانيًا 
.  الضغط الذي يقع عمى المشرؼ التربوي في جمسات اإلشراؼ : ثالثاً 
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حوؿ احتراؽ الذات  ( , Webster & Hackett (1999ويبستر وىياكت في دراسة  

والقيادة في مجاؿ أنظمة الصحة العقمية في المجتمع ، استقصت الدراسة طبيعة احتراؽ الذات 
مينيا سواء كانت مظاىر احتراؽ الذات في عيادات الصحة العقمية المجتمعية المرتبطة بشكؿ 

. منتظـ بمظاىر السموؾ القيادي فظاىرة االحتراؽ اإلبداعي ، والممارسات السموكية القيادة 
مفحوصا مف خمسة أنظمة مجتمعية لمصحة العقمية شاركوا  (151)كانت عينة الدراسة عبارة عف 

في ىذه الدراسة ، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج ذات داللو إحصائية في أف ىناؾ عالقة بيف 
. القياسات والتطبيقات عمى نموذج االحتراؽ النفسي لمذات 

 
 حوؿ االحتراؽ النفسي، فيما يتعمؽ باستخداـ  (Skaggs , 1999)سكاجز وفي دراسة  

.  المرشديف التربوييف لمقوة والتنبؤ بالمخاطرة
إف ىذه الدراسة الوصفية أجريت لمعرفة أثر استخداـ القوة في المفحوصيف ، وكاف المتغير 

العمر ، والجنس ، والعرؽ ، وسنوات الخبرة  )الديمغرافي المتعمؽ باالحتراؽ النفسي يتضمف 
  .  (لممشرفيف التربوييف ، والحالة االجتماعية ليـ 

 وقد (italic > / italic >=185> ) 61% ومف ناحية إحصائية استخدمت فترات الثقة حيث كانت 
أما    متغير % 10.1أثرًا دااًل إحصائيًا قدر بنحو  (العمر، واستخداـ القوة)تبيف أف لمتغيري  

كما لـ يكف ىناؾ أثر داؿ إحصائيًا عمى وجود عالقة لباقي  ( α = 0.05) (االحتراؽ النفسي)
. المتغيرات في االحتراؽ النفسي 

 
 يقوؿ فييا أف المستشاريف التربوييف في  ( Feldstin , 2000)فيمدستينوفي دراسة  

بشكؿ يومي لطالب المدارس إال أنيـ  (التكميمية  )المدارس يعتنوف بالقضايا الصحية الثانوية 
. يفتقروف إلى اإلشراؼ العيادي الصحي لممشاركيف مف ناحية عقمية 

إف ىذه الدراسة تستقصي مستوى االحتراؽ النفسي لدى ىؤالء المشرفيف الذيف يقوموف باإلشراؼ 
. العيادي ، والذيف ال يقوموف بذلؾ 

مشرفًا تربويًا أجابوا عمى االستبانة الخاصة                  (217)تكونت عينة الدراسة مف 
 ، وبعد التحميؿ اإلحصائي الذي استخدـ فيو            (M B I)بالمشرفيف ، وأتموا اختبار المسالؾ 

المتعدد تبيف أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عمى مستوى منخفض مف (ANOVA) اختبار  
التعب العاطفي لدى المشرفيف التربوييف الذيف يقوموف باإلشراؼ العيادي ، فيو أقؿ بكثير مف 

أولئؾ المشرفيف الذيف يقوموف باإلشراؼ العيادي ، في الوقت الذي قؿ فيو ىذا التعب لدى 
المشرفيف الذيف يقوموف باإلشراؼ العيادي ،وكما تبيف عدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية عمى 
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االعتبارات الشخصية لممشرفيف ، وعمى المتغيرات التي تتعمؽ بنوع اإلشراؼ ، أو عدد سنوات 
. الخبرة ، أو مكاف العمؿ 

 
 المشار (Maslach & Jackson ,1981)ماسالش وجاكسون أما الدراسة التي قاـ بيا 

والتي طبقت عمى عينات كبيرة مف العامميف في الميف التي تقدـ  (1992)إلييا في عبد الرحمف 
خدمات إنسانية لإلرشاد، والطب النفسي ، والعمؿ االجتماعي والتمريض ، وغيرىا فقد أظيرت 

نتائجيا أف ىناؾ  فروقا ميمة بيف الذكور واإلناث في مختمؼ أبعاد االحتراؽ النفسي ،  فقد اظير 
التكرار )الذكور شعورا سمبيا نحو العمالء بدرجة أعمى مف اإلناث عمى مستويي                   

، كما أشارت إلى وجود فروؽ ميمة بيف مستويات العمر واالحتراؽ النفسي ، فقد أظير  (والشدة 
أفراد العينة مف فئة صغار السف شعورا سمبيا نحو العمالء بدرجة أعمى مف فئة كبار السف عمى 
مستوى الشدة ،كما أظير كبار السف شعورا باإلنجاز بدرجة أعمى مف صغار السف عمى مستوى 
. التكرار فقط ، وأظير صغار  السف درجة أعمى مف كبار السف مف حيث شدة اإلجياد االنفعالي 

 
 

  
إلى التحقؽ مف وجود ظاىرة االحتراؽ النفسي بيف  (Graf  , 1993)غراف وىدفت دراسة 

رؤساء مدربي الكرة الناعمة ، وبياف أثر كؿ مف الجنس ، والعمر ، والمؤىؿ العممي ، والحالة 
االجتماعية ، وعدد سنوات الخبرة ، ومستوى الدخؿ الشيري ، وعدد ساعات االتصاؿ في الالعبيف 

 .
مف عينة الدراسة مف المدربيف مف اإلجياد %5وأشارت نتائج الدراسة إلى أف حوالي 

االنفعالي ، ونقص الشعور باإلنجاز بدرجات تتراوح بيف المتوسطة والعالية ، وأف ىناؾ ارتباطًا بيف 
تبمد المشاعر واإلجياد االنفعالي ، ومتغير الجنس ، إلى ووجود ارتباط بيف اإلجياد االنفعالي 

. وسنوات الخبرة في التدريب ، ودرجة المدرب في واليتو 
 

: الدراسات األجنبية التي تناولت مركز الضبط 
إلى بحث العالقة بيف مستوى التحصيؿ  ( Kanoy , 1980)وىدفت دراسة كانوي

األكاديمي مف جية ، ومركز الضبط ومفيـو الذات مف جية ثانية ، وقد تألفت عينة الدراسة مف 
طالبًا مف الطمبة األذكياء في الصؼ الرابع ، وتـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف  (29)

 (ب)مجموعة األذكياء مف ذوي التحصيؿ المرتفع ، والمجموعة  (أ  )المجموعة : رئيستيف ىما 
لمضبط الداخمي  (روتر)مجموعة األذكياء مف ذوي التحصيؿ المنخفض ، وقد تـ تطبيؽ مقياس 
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والخارجي عمى ىذه العينة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف الطمبة األذكياء ذوي التحصيؿ المرتفع 
كانوا يميموف إلى الضبط الداخمي وأف لدييـ القدرة عمى التحكـ بسموكيـ ، أما الطمبة األذكياء ذوو 
التحصيؿ المنخفض فقد كانوا أكثر مياًل نحو الضبط الخارجي ، أي أف سموكيـ تحكمو وتسيطر 
عميو قوى وعوامؿ خارجية ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

.  بيف عالمات الطمبة عمى مقياس مركز الضبط تعزى إلى متغير الجنس 
 

إلى المقارنة بيف  ( Dowalibly & others , 1981 )دواليبمي وآخرون وىدفت دراسة 
الخارجي وتكونت _ الطمبة المعوقيف سمعيًا ، والطمبة غير المعوقيف عمى مركز الضبط الداخمي 

طالب جامعي مف (100)طالبًا جامعيًا يعانوف مف إعاقة سمعية و ( 267)عينة الدراسة مف 
الجامعات األمريكية ، وعند تحميؿ العالمات التي تـ الحصوؿ عمييا عمى مقياس مركز الضبط 
الداخمي ػ الخارجي ، أظيرت أف فئة المعوقيف سمعيًا كانت أكثر مياًل في التوجو إلى الضبط 

الداخمي مف فئة غير المعوقيف نحو االتجاىات التعميمية الفعالة ، وىذا يبيف مدى ارتباط االتجاىات 
التعميمية الفعالة لمطالب المعوقيف سمعيًا ، إذ تـ توجيييـ نحو الطرؽ الصحية في التعمـ وتوصيؿ 
المعمومات ليـ بشكؿ جيد في حيف لـ تعط الفئة الثانوية أي أىمية لالتجاىات التعميمية الفعالة نحو 

.  التعميـ 
 

إلى معرفة العالقة بيف النضج الميني وتقدير  ( ( Nickels , 1989نكمس وىدفت دراسة 
مراىقًا يعانوف مف صعوبات             (59)الذات ومركز الضبط ، وكانت عينة الدراسة مف 

لمركز الضبط ومقياس ( روتر)مف الطمبة غير المعوقيف ، وقد تـ تطبيؽ مقياس  ( 59 )تعميمية و
أشارت النتائج إلى عدـ  ( Career Development  )وقائمة التطوير الميني  (تقدير الذات)

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعة المراىقيف ومجموعة المعوقيف فيما يتعمؽ بمستوى 
تحقيؽ الذات ، وفي أبعاد مركز الضبط الداخمي ػ الخارجي ، كما حصؿ أفراد مجموعة المعوقيف 
عمى درجات أقؿ مف البعد المعرفي وفي جميع مستويات النضج الميني ، كما أشارت الدراسة إلى 

. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي المراىقيف فيما يتعمؽ بالنضج الميني 
 

ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة  (  Boss & Taylor , 1989) وفي دراسة بوس وتايمور
بيف مركز الضبط ، والمستوى الدراسي ، والجنس لدى طمبة المرحمة الثانوية وقد تألفت عينة 

أشارت  نتائجيا إلى أف ىناؾ عالقة بيف مركز الضبط . طالبا وطالبة (276)الدراسة مف 
والمستوى الدراسي لمطمبة ، فالطمبة مف ذوي المستوى الدراسي المرتفع كاف لدييـ مركز تحكـ 

.  داخمي ، كما أظيرت عدـ وجود عالقة بيف الجنس ومركز الضبط 
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وفي دراسة لمعالقة بيف مركز الضبط لممعمـ والتحصيؿ األكاديمي لمطالب ، وجد معظـ 

جوسكي ، وكريمر، وليفماف ،وروز،، وميدوي وموري وستيبمر، )الباحثيف التربوييف السابقيف أمثاؿ 
أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف ىذيف المتغيريف مفادىا  (1993) في دروزة  (و ساودوسكي ، وودورد 

أف تحصيؿ طالب المعمميف المنضبطيف داخميا كاف أعمى مف تحصيؿ طالب المعمميف 
المنضبطيف خارجيا بفرؽ لو داللة إحصائية ليس ذلؾ فحسب ، بؿ أف جوسكي توصؿ إلى أف 

المعممات كف يعزيف نجاح الطمبو إلى أنفسيف لما يممكف مف قدرة وكفاءة اكثر مف المعمميف ، أما 
.  فشميـ فعزونو إلى عوامؿ خارجية 

 
 

 
 ىدفت إلى تقصي أثر مركز  (1988, اليعقوب ) في  ( (Capel , 1987كابلوفي دراسة 

. الضبط في التحصيؿ األكاديمي لمطمبة 
، تـ ( الثاني والثالث االعدادييف )مف طمبة الصفيف  (154 )تكونت عينة الدراسة مف

لقياس ضبط  (روتر)لقياس مستوى التحصيؿ األكاديمي ، ومقياس  (ستانفورد )استخداـ اختبار
بينت نتائج ىذه الدراسة أف التحصيؿ األكاديمي لطمبة يؤثر في ضبطيـ لمتعزيز بمعنى . التعزيز 

آخر أف الطمبة ذوي التحصيؿ األكاديمي المرتفع ىـ مف ذوي الضبط الداخمي ، ومع انخفاض 
.   مستوى تحصيميـ األكاديمي يزداد ميميـ الف يكونوا مف ذوي الضبط الخارجي لمتعزيز

  
ىدفت إلى معرفة و(1988)في اليعقوب  ( Swanson , 1981)سوانسون وفي دراسة 

طالبا تـ  (48)تكونت عينة الدراسة فييا مف . العالقة بيف مستوى التحصيؿ ومركز الضبط 
اختيارىـ مف بيف الطالب المشاركيف في برنامج صفي أشرفت عمية جامعة جنوب كارولينيا 

(Carolnia)  اإلمالئي ، الرياضيات ، ) ، استخدـ فييا الدراسة اختبار تحصيمي يقيس االستيعاب
لقياس مركز  (Nowick Strickland)كما استخدـ مقياس ناوؾ ػ استركالند  (والمعمومات العامة 

أشارت نتائجيا أف الطالب ذوي التحصيؿ األكاديمي المرتفع كانوا يدركوف . الضبط لدى الطالب 
العالقة بيف أنماط السموؾ المختمفة ، وما يترتب عمى كؿ منيا مف نتائج ، أي انيـ كانوا مف ذوي 
الضبط الداخمي المرتفع ، أما الطالب ذوو التحصيؿ األكاديمي المنخفض فقد أظيروا ميال نحو 

الضبط الخارجي ، وقد تزايد ذلؾ الميؿ مع تزايد خبرات الفشؿ لدييـ جراء انخفاض مستوى 
.  تحصيميـ األكاديمي 

 



 46 

في  ( Allen & Gait & Chreney )ألن وجيت وشيرنيوفي دراسة قاـ بيا كؿ مف 
 وىدفت إلى معرفة أثر مركز الضبط الداخمي ػ الخارجي باستخداـ مقياس   (1992الصمادي , )

مف طالب  (101)والقمؽ في األداء الذاتي لمطالب فقد تكونت عينة الدراسة مف  (روتر )مركز
مادة عمـ النفس في الجامعة، وكاف التعمـ عمى ىذه العينة ذاتيًا ، فال يتدخؿ المعمـ في توجيو 

رشاد الطالب ، أشارت نتائج الدراسة إلى أف الطمبة ذوي القمؽ المنخفض اكثر مياًل إلى االتجاه  وا 
الداخمي واف الطمبة ذوي مركز الضبط الداخمي افضؿ تعممًا مف الطالب ذوي مركز الضبط 

الخارجي ، أما في مستوى القمؽ العالي فاف أداء الطالب يكوف مماثاًل سواء أكاف مركز الضبط 
.  لدييـ داخمي أـ خارجي 

 
عمى طالب يابانييف (1979)في برىوم ( Mahler)ماىمر أما الدراسة التي قاـ بيا 

لمضبط الداخمي  (روتر)وطالب أمريكييف يدرسوف في الجامعة األمريكية مستخدمًا مقياس 
والخارجي ، فقد أظيرت النتائج أف الطالب األمريكييف ىـ أكثر قدرة عمى التحكـ بسموكيـ مف 
الطالب اليابانييف ، أي أف الطالب األمريكييف كانوا أكثر مياًل إلى لمضبط الداخمي مف      

أثرًا كبيرًا عمى مركز الضبط فالطالبات اإلناث  (الجنس)اليابانييف ، كما أظيرت النتائج أف لمتغير 
كف أكثر مياًل لمضبط الخارجي مف الذكور الذيف كانوا يميموف إلى الضبط الداخمي بغض النظر 

. عف متغير العرؽ 
 

  ىدفت (1996)في مقابمة ( Hipps & Malpin,1991  )لييبس وماليبن وفي دراسة 
إلى الكشؼ عف العالقة بيف مركز الضبط وضغوط العمؿ وظاىرة االحتراؽ النفسي لدى عينة مف 

توصمت إلى .  مشرفًا تربويًا 65معمًما ومعممة و (242)المعمميف في المرحمة الثانوية موزعيف بيف 
وجود عالقة إيجابية ومرتفعة بيف ضغوط العمؿ التي تعرض إلييا المعمموف أثناء ممارستيـ مينتيـ 

نقص )، وعالقة سمبية ومرتفعة في مجاؿ  (اإلنياؾ االنفعالي ، وتبمد المشاعر)في مجالي 
، أظيرت أف المعمميف ذوي مركز التحكـ الخارجي يواجيوف ضغوطًا ًاكثر  (اإلنجازات الشخصية

  .مف المعمميف ذوي المركز الضبط الداخمي 
:  تعقيب عمى الدراسات 

مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة وجد النتائج تقع ضمف مستويات مختمفة مف 
، منيا ما كاف بيف المستوى المتوسط كما  (عالية ، متوسط ، متدنية )االحتراؽ النفسي سواء كانت 

) عبد الرحمف  (1997)حرتاوي  ( 1989)دواني وزمالئو  (1987)ورد في نتائج دراسة أبو مغمي 
، ومنيا ما كاف  بيف المستوى المتدني كما ورد في  (1995)الطحاينة  (1993)الدبابسة  (1992

، وأثبتت الدراسات السابقة أف ىناؾ عالقة بيف بعض المتغيرات  (1986)دراسة عسكر وزمالئو 
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الديمغرافية ودرجات االحتراؽ النفسي ، كما بينت بعض ىذه الدراسات أف المناخ االجتماعي 
ف الدعـ والمساندة والتعزيز لممرشديف  المحيط بالمرشديف يتأثر بشكؿ كبير باالحتراؽ النفسي ، وا 

. مف مدرائيـ يؤدي إلى تدني االحتراؽ النفسي لدييـ 
ومف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات التي تناولت مركز الضبط يمكف االستنتاج أف 

. مركز الضبط متغير ىاـ في الشخصية ويتأثر بالمتغيرات الديمغرافية أيضًا 
 ويرى الباحث أف ىذه الدراسات قد اتفقت في بعض النتائج واختمفت في نتائج أخرى 

ويرجع ذلؾ إلى اختالؼ الزماف والمكاف واختالؼ المتغيرات الديمغرافية واختالؼ البيئات 
والمجتمعات التي تجرى فييا الدراسات ، كذلؾ اختالؼ المعالجات اإلحصائية مف دراسة إلى أخرى 

أيضًا لو األثر في اختالؼ النتائج 
 

الفصل الثالث 
الطريقة واإلجراءات 

مقدمة 
منيج الدراسة  
مجتمع الدراسة  
عينة الدراسة  
أدوات الدراسة  

وصؼ المقياس األوؿ  
وصؼ المقياس الثاني  
وصؼ المقياس الثالث 

إجراءات تطبيؽ أداة الدراسة  
المتغيرات الدراسية   
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الفصل الثالث 
الطريقة واإلجراءات 

مقدمة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي وعالقتو بمركز الضبط        

لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات  (الداخمي والخارجي  )
، وبياف أثر كؿ مف الجنس ، والمؤىؿ العممي ، والخبرة في        (فمسطيف )شماؿ الضفة الغربية 

اإلرشاد ، والدخؿ الشيري لممرشد ، والعمر ، والحالة االجتماعية في االحتراؽ النفسي ومركز 
.                                          الضبط 

ىذا الفصؿ وصفًا لمنيجية الدراسة ومجتمعيا وعينتيا ، وأدوات جمع البيانات  ويتضمف
. المستخدمة فييا ، وكذلؾ اإلجراءات واألساليب اإلحصائية التي استخدمت لتحميؿ النتائج 

 
: منيج الدراسة 

    استخدـ الباحث المنيج الوصفي في صورة دراسة مسحية وذلؾ لمالءمتو طبيعة 
. وأىداؼ الدراسة  

 

   :مجتمع الدراسة
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تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مرشدي ومرشدات المدارس الحكومية في مديريات 
 وقد بمغ عددىـ حسب 2002 / 2001فمسطيف لمعاـ الدراسي / محافظات شماؿ الضفة الغربية  

مرشدًا ومرشدة حسب  (161)السجالت الرسمية في قسـ اإلرشاد التربوي في وزارة التربية والتعميـ 
/  في مدارس مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية       2002 / 2001إحصائيات عاـ 
 (. 2 )فمسطيف الجدوؿ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ( 2 )الجدوؿ 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب مديريات التربية والتعميـ 
 (فمسطيف )التابعة لمديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

 2001/2002لمعاـ الدراسي 
المجموع المرشدات المرشديف مديرية تربية وتعميـ الرقـ 

 49 27 22نابمس  1
 19 9 12قباطية  2
 15 8 8سمفيت  3
 19 9 11قمقيمية  4
 26 15 12جنيف  5
 27 14 14طولكـر  6

 161 82 79 المجموع الكمي 
: عينة الدراسة 

مرشدًا ومرشدة مف مرشدي  (106)باستخداـ الطريقة العشوائية تـ اختيار عينة قواميا 
 )المدارس الحكومية التابعة إلى مديريات التربية والتعميـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية      

 (. 3الجدوؿ  ) ـ 2002 / 2001لمعاـ الدراسي  (فمسطيف 
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  (  3  )الجدوؿ  
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مديريات التربية والتعميـ 

 (فمسطيف  )التابعة المديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
 2001/2002لمعاـ الدراسي 

النسبة المئوية التكرار مديرية تربية وتعميـ الرقـ 
 % 30 32نابمس  1
% 12.3 13قباطية  2
% 6. 6 7سمفيت  3
% 11.3 12قمقيمية  4
% 19.8 21جنيف  5
% 19.8 21طولكـر  6

% 100 106 المجموع الكمي 
 
 ( 4 )جدوؿ 

حسب متغير الجنس ، والعمر ،  (التكرار ، النسبة المئوية ، والمجموع )توزيع أفراد عينة الدراسة 
. والمؤىؿ العممي ، والحالة االجتماعية ، والدخؿ الشيري ، والخبرة في اإلرشاد 

المجموع النسبة المئوية التكرار الفئة 
% 53.3 56ذكر  الجنس 

105 
% 46.7 49أنثى 

العمر 
% 34.9 37سنة 30ػ20

% 57.5 61سنة 40ػ31 106
% 7.5 8فما فوؽ 41

المؤىؿ العممي 
% 3.8 4دبمـو 

% 87.6 92بكموريوس  105
% 8.6 9ماجستير 

الحالة االجتماعية 
% 29.2 31أعزب  

106 
% 70.8 75متزوج 

الدخؿ الشيري 
% 67.9 80فما دوف 1500

106 
% 23.1 24 2000ػ1500
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% 1.9 2فما فوؽ 2000

الخبرة في اإلرشاد 
% 33.3 35سنوات 3ػ1

 % 59 62سنوات 6ػ4 105
% 7.6 8 7اكثر مف 

توزيع أفراد عينة الدراسة التكرار والنسبة المئوية حسب متغيرات الدراسة الجنس  (4)يبيف الجدوؿ 
المؤىؿ  (فما فوؽ 41 ( )40ػ31 ( ) 30ػ20)العمر ولو ثالث مستويات (ذكر وأنثى )ولو مستوياف 

الحالة االجتماعية وليا مستوياف  (دبمـو ، بكالوريوس ، ماجستير  )العممي ولو ثالث مستويات 
 ، 2000 ػ 1500شيكؿ فما دوف ، 1500 )الدخؿ الشيري ولو ثالث مستويات  (أعزب ومتزوج )

 6ػ 4 سنوات ، 3ػ1) أما متغير الخبرة في اإلرشاد فكاف لو ثالث مستويات      ( 2000أكثر مف 
وقد كاف عدد استبانات التي لـ يتـ وضع دائرة   أماـ المؤىؿ العممي  (سنوات ، أكثر مف سبعة 

استبانة واحده ، وأماـ الجنس استبانة واحده ، وكذلؾ أماـ الخبرة ، ونتيجة ذلؾ تـ أبعاد ىذه 
. المتغيرات الثالثة مف االستبانات الثالثة عند التحميؿ اإلحصائي 

 
أداة الدراسة 

:  استخدـ الباحث في دراستو أداة مكونة مف ثالثة أقساـ ىي 
: القسم األول 

وىو عبارة عف بيانات شخصية مقدمة أعدىا الباحث بنفسو توضح اليدؼ مف اإلجابة 
عمى أسئمة االستبانة وتعميمات اختيار اإلجابة مع مراعاة عدـ كتابة االسـ ، عمى أف يضع المرشد 

المؤىؿ العممي ، )دائرة أماـ الخانة التي تنسجـ والمعمومات الشخصية المتعمقة بو مف حيث 
 . (والعمر، والجنس ، وسنوات الخبرة في اإلرشاد ، والحالة االجتماعية ،  والدخؿ الشيري 

 
: القسم الثاني

مقياس ماسالش لالحتراق النفسي 
وقد تـ وضعو مف قبؿ . وىو المقياس األكثر استخداما في ظاىرة االحتراؽ النفسي 

استخدمو العالماف في مجاؿ الخدمات  ( Maslach and Jackson, 1989 )ماسالش وجاكسوف 
: اإلنسانية واالجتماعية ، وىو مصمـ لقياس ثالثة أبعاد رئيسة لالحتراؽ النفسي ىي 

  Emotional Exhaustion ػ اإلجياد االنفعالي                                          1
                                                Depersonalizationػ تبمد المشاعر            2
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  (Reduced Feeling Of Personalػ نقص الشعور باإلنجاز الشخصي     3

Accomplishment )   
فقرة متصمة بشعور الفرد نحو مينتو ، ويطمب مف المفحوص  (22)ويتكوف المقياس مف 
وقد . مرة تدؿ عمى تكرار الشعور ، ومرة أخرى تدؿ عمى شدتو: أف يستجيب مرتيف لكؿ فقرة 

عندما ال يمارس الفرد الخبرة الشعورية  ) (1)درجت االستجابات التي تدؿ عمى تكرار الشعور مف 
، أما االستجابات التي تدؿ عمى ( عندما يمارس الفرد الخبرة الشعورية يوميا ) درجات  (6)إلى  (

عندما ) إلى الدرجة السابعة ( عندما يخمو الشعور مف الشدة  ) (1)شدة الشعور ، فقد درجت مف 
 . (تكوف شدة الشعور قوية جدا 

ولتفسير الدرجات الفرعية التي تمثؿ األداء عمى األبعاد المختمفة ، فقد صنفت إلى درجات 
التالي  يوضح ىذا  (5)، والجدوؿ  (عالية ، ومعتدلة ، ومتدنية )احتراؽ ، تراوحت ما بيف 

. التصنيؼ وقيمو 
 

 
 
 ( 5 )جدوؿ 

تصنيؼ شدة وتكرار أبعاد مقياس االحتراؽ النفسي 
متدف معتدؿ عاؿ األبعاد 

شدة تكرار شدة تكرار شدة تكرار 
 25-   صفر 17-    صفر 39-26    29-18  فما فوؽ  40فما فوؽ  30 االنفعالي  اإلجياد

 6–    صفر  5–   صفر  14-7    11 –6  فما فوؽ  15 فما فوؽ  12تبمد المشاعر  

نقص الشعور 
باإلنجاز  

 فما فوؽ  44 فما فوؽ  40 43-37   39 -34    36– صفر  33- صفر 

 
 

، يدؿ عمى  (األوؿ والثاني)ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف ارتفاع الدرجات في البعديف 
ارتفاع مستوى االحتراؽ النفسي ، بينما يدؿ ارتفاع الدرجات في البعد الثالث عمى تدني مستوى 

. االحتراؽ النفسي 
وقد قاـ عدد مف الباحثيف األردنييف بتعريب ىذا المقياس ، ليتالءـ مع البيئة األردنية 

والعربية ، واستخدموه في عدد مف األبحاث والدراسات بعد أف استخرجوا لو دالالت صدؽ وثبات 
، والدراسة الحالية  ( 1990مقابمة وسالمة ،  ) ( 1998دواني و زمالؤه ،  )في البيئة األردنية 
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 )تستخدـ مقياس ماسالش المعدؿ لالحتراؽ النفسي                                            
Maslach Burnout Inventory Form Ed . ) 

"    طالب " إف المقياس المعدؿ ال يختمؼ عف المقياس األصمي كثيرا ، إذ تـ استبداؿ كممة 
"Student " عميؿ "في المقياس األصمي بكممة " "Recipient "  وتسجيؿ استجابة المفحوص

عمى بعد تكرار الشعور فقط ، وفقا الختبار ماسالش لالحتراؽ النفسي ، الذي يرى أف األفراد الذيف 
، ودرجات مختمفة  (اإلجياد االنفعالي وتبمد المشاعر)يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى البعديف 

ف الفرد ال  (نقص الشعور باإلنجاز )عمى بعد  ، فانيـ يعانوف مف ظاىرة االحتراؽ النفسي ، وا 
يصنؼ عمى أساس معاناتو مف االحتراؽ النفسي أوال ، ولكف يصنؼ عمى أساس أف درجة 

.  االحتراؽ النفسي لديو تتراوح ما بيف عالية ، أو معتدلة ، أو منخفضة 
وقد خصصت فقرات معينة مف مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي لقياس كؿ بعد مف أبعاده 

يوضح  (6)، والجدوؿ   (اإلجياد االنفعالي ، وتبمد المشاعر ، ونقص الشعور باإلنجاز ): الثالثة 
. ذلؾ 

 
 

 ( 6)الجدوؿ  
أرقاـ الفقرات المخصصة لكؿ بعد مف أبعاد مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي 

أرقاـ الفقرات  عدد الفقرات  البعد  
 20,16,14,13,8,6,3,2,1 9اإلجياد االنفعالي  

 22,15,11,10,5 5تبمد المشاعر  
 21,19,18,17,12,9,7,4 7نقص الشعور باإلنجاز  

 
: صدق المقياس وثباتو 

(  1991حرتاوي ، )(1990مقابمة وسالمو ،)لقد أشار ماسالش وجاكسوف 
إلى أف االختبار صادؽ وثابت ، فقد تـ استخراج ثبات االختبار باستخراج (1995الطحاينة،)

معامؿ االتساؽ الداخمي محسوبا بمعادلة كرونباخ ألفا لتكرار وشدة أبعاد المقياس فكانت النتائج كما 
( . 7 )ىو مبيف في الجدوؿ 

 ( 7)  الجدوؿ
دالالت ثبات المقياس األصمي  

الشدة التكرار البعد 
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 0.87 0.90اإلجياد االنفعالي  
 0.76 0.79تبمد المشاعر  

 0.73 0.71نقص الشعور باإلنجاز 
 

: الثبات
لقد قاـ العديد مف الباحثيف بإيجاد معامالت ثبات المقياس المعدؿ مف خالؿ استخراج 

 ( . 8 )معامالت االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس كما في الجدوؿ 
 
 
 
 
 
 
  

 ( 8 )الجدوؿ 
دالالت ثبات مقياس االحتراؽ النفسي المعدؿ والمعرب  

معامالت ثبات البعد 
المقياس الذي طوره 
شواب وايوانيكي 

 
 1981 

معامالت ثبات الصورة 
العربية لممقياس التي 
أعدىا دواني و زمالؤه 

 
 

1989 

معامالت ثبات 
الصورة العربية 

لممقياس التي أعدىا 
أبو ىالؿ وسالمو 

1992 

معامالت ثبات 
الصورة العربية 

لممقياس التي أعدىا 
الطحاينة 

1995 
 0.93 0.84 0.80 0.90اإلجياد االنفعالي 
 0.86 0.76 0.60 0.76تبمد المشاعر  

نقص الشعور 
باإلنجاز 

0.76 0.76 0.71 0.88 
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ولتحديد ثبات أداة الدراسة تـ توزيع األداة عمى عينة عشوائية مف المرشديف التربوييف مف 
مرشدًا ومرشدة مف مديرية راـ اهلل لمرة واحدة  (15 )خارج مجتمع الدراسة وخارج عينتيا مكوف مف 

ػ :واستخدمت معادلة كرونباخ ألفا وقد جاءت النتائج اإلحصائية عمى النحو التالي 
  ( 0.87   )ػ عمى بعد اإلجياد االنفعالي        
  (  0.82   )ػ  عمى بعد تبمد المشاعر           
  (  0.85   )ػ عمى بعد نقص الشعور باإلنجاز  

. وجميع معامالت الثبات عالية وتفي بأغراض الدراسة 
 

: صدق المقياس
 ظيرت دالالت صدؽ المقياس مف خالؿ قدرتو عمى التمييز بيف فئات المرشديف الذيف 

يعانوف مف احتراؽ نفسي عاؿ والمرشديف الذيف يعانوف مف احتراؽ نفسي متدف ، وقد ارتأى الباحث 
مكانية استخدامو في المجاؿ اإلرشادي ، لذا قاـ  أف يتأكد مف صدؽ المقياس بصورتو المعدلة ، وا 

في جامعة النجاح الوطنية مف ذوي  ( 1 )الباحث بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف ممحؽ 
الخبرة والحاصميف عمى شيادة الدكتوراه في عمـ النفس واإلرشاد والتربية ، وقد أجمع المحكموف 

. عمى صالحية ىذا المقياس مع إجراء بعض التغييرات البسيطة عميو 
 
 
 

: القسم الثالث 
         مقياس مركز الضبط

المكوف مف تسعة وعشريف زوجًا مف الفقرات   (المعرب  )استخدـ الباحث مقياس روتر 
يعبر ثالثة وعشروف زوجًا منيا عف اتجاىات داخمية ػ خارجية نحو مصادر التعزيز ، كما تـ وضع 
ستة أزواج لمتمويو لجعؿ الغرض مف استخداـ المقياس غامضا لدى المفحوصيف ، وتستند طريقة 
اإلجابة عف أسئمة المقياس إلى اختيار المفحوص إحدى الفقرتيف مف كؿ زوج وذلؾ بوضع دائرة 

، 14 ، 8 ، 1 )تتناسب واتجاىو بصورة أكبر ، وعند القياـ بعممية التصحيح تيمؿ الفقرات        
وتتـ عممية التصحيح عمى أساس إعطاء درجة لكؿ فقرة يجيب عمييا المفحوص  (27، 24، 19

تعبر عف اتجاه خارجي ، كما ىو الحاؿ في األصؿ ، إذ أف الدرجة عمى االختبار ىي في الواقع 
مجموع اإلجابات التي يختارىا المفحوص بحيث تعبر عف اتجاه خارجي لمفرد ، ويسمى مجموع 
الدرجات التي تعبر عف االتجاه الخارجي لمفرد بالعالمة الخاـ ، ولذلؾ فاف درجة الصفر عمى 
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المقياس ىي أدنى درجة يمكف لممفحوص الحصوؿ عمييا والتي تعبر عف عدـ وجود اتجاه خارجي 
فيي أعمى درجة يمكف لممفحوص الحصوؿ عمييا والتي تعبر عف  (23)لديو إطالقًا ، أما الدرجة 

: اتجاه خارجي تاـ ، ويصنؼ الطمبة حسب درجاتيـ عمى المقياس إلى فئتيف 
فئة الضبط الداخمي وتشمؿ كؿ مفحوص يحصؿ عمى درجة تتراوح بيف : الفئة األولى 

. الصفر والست درجات باتجاه الضبط الخارجي عمى المقياس 
فئة متوسطي الضبط الخارجي وتشمؿ كؿ مفحوص يحصؿ عمى درجة : الفئة الثانية 

. تتراوح بيف العشر درجات والثالثة والعشريف درجات باتجاه الضبط الخارجي عمى المقياس 
  

استخدـ ىذا المقياس في العديد مف الدراسات في الدوؿ العربية واألجنبية ، وترجـ  إلى 
المغة العربية ليناسب البيئة األردنية ، فوجد أف المقياس يتمتع بمعاممي ثبات وصدؽ        عالييف 

 ( 1988)بتعريب ىذا المقياس ليناسب البيئة األردنية واستخدمو اليعقوب  ( 1979)، وقاـ برىـو 
بتعريبو وتقنينو بما  (1987)في دراستو ، أما فيما يتعمؽ بالبيئة الفمسطينية ، فقد قاـ أبو ناىيو 

( 1987)يتفؽ مع البيئة الفمسطينية بقطاع غزة ، وقد استخدمو بصورتو المعدلة كؿ مف جبر 
في دراساتيـ ،  (1997)والشافعي   (1996)وسرحاف  (1992) وجرادات   (1993)ودروزة 

. لقياس مركز الضبط الذي يمتاز بمعاممي صدؽ وثبات عالييف  (روتر )معتمديف مقياس 
 وىذه األداة منشورة بالمغة اإلنجميزية في مجالت عمـ النفس وكذلؾ تعميمات تصحيح 

العالييف لقياس مركز   (الصدؽ والثبات  )اعتمد مقياس روتر الذي يمتاز بمعاممي . المقياس 
الضبط ، فيذا المقياس مدعـ بمصداقية األداء مف ناحية ودرجة ثباتيا مف ناحية أخرى كما تعتبر 

. ىذه األداة مف أحسف أدوات قياس مركز الرقابة 
: صدق المقياس 

مكانية  وعمى الرغـ مما سبؽ وجد الباحث أف يتأكد مف صدؽ المقياس بصورتو المعدلة وا 
استخدامو في المجاؿ اإلرشادي ، لذا قاـ الباحث بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف في جامعة 
النجاح الوطنية في كمية العمـو التربوية والحاصميف عمى شيادات الدكتوراه في عمـ النفس واإلرشاد 

.  ، وقد اجمع المحكموف مع إجراء بعض التغيرات المفظية والمغوية البسيطة ( 1  )والتربية ممحؽ 
 

: الثبات
ولتحديد ثبات مقياس مركز الضبط تـ توزيع األداة عمى عينة عشوائية مف المرشديف 

مرشدًا ومرشدة مف مديرية  (15)التربوييف مف خارج مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة مكونة مف 
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 حيث وصؿ الثبات  K20 ( 20)تربية راـ اهلل  لمرة واحدة وتـ تطبيؽ معادلة كودر ريتشاردسوف 
.  وىو جيد األغراض الدراسة  ( 0.82 )إلى 

 
: إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

تـ توجيو كتاب رسمي مف قبؿ قسـ الدراسات العميا في التربية في جامعة القدس إلى وزارة 
التربية والتعميـ مف أجؿ تسييؿ ميمة الباحث بإجراء ىذه الدراسة عمى المرشديف والمرشدات في 

واستعاف الباحث بعدد  (فمسطيف)المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
مف الزمالء واألصدقاء والمرشديف العامميف في مكاتب مديريات التربية والتعميـ في محافظات شماؿ 

 .   (فمسطيف)الضفة الغربية 
وضح الباحث مف خالؿ االستبانة كيفية اإلجابة كذلؾ تـ التوضيح إلى مسؤوؿ المرشديف 
في مكتب كؿ مديرية في المديريات التي ستجرى بيا الدراسة حتى يقـو بدوره بتوضيح إلى كؿ 

. يومًا وذلؾ نتيجة الظروؼ الموجودة  (45)مرشد ، استغرقت عممية توزيع وجمع االستبيانات مدة 
 

: متغيرات الدراسة 
 (   Independent Variables )ػ المتغيرات المستقمة 1

الجنس ، والعمر ، والخبرة في اإلرشاد ، والمؤىؿ العممي ، والحالة االجتماعية ، والدخؿ  ): وىي 
 . (الشيري 

  (   Dependent Variables)ػ المتغيرات التابعة 2
: تشتمؿ الدراسة الحالية عمى متغيريف تابعيف ىما 

.  أ ػ االحتراؽ النفسي 
ب ػ مركز الضبط  

 

:  المعالجات اإلحصائية 
وذلؾ  ( SPSS )لمعالجة البيانات تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

: باستخداـ المعالجات التالية 
. ػ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرار والنسب المئوية1
 ( .   Independent  t-test)لمجموعتيف مستقمتيف  (ت  )ػ اختبار 2
 ( .   One – Way Anova )ػ تحميؿ التبايف األحادي 3
 ( .    Pearson Correlation )ػ معامؿ ارتباط بيرسوف 4
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الفصل الرابع  
نتائج الدراسة  

 
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ  
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  

النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 
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الفصل الرابع 
نتائج الدراسة 

 
 (الشدة والتكرار)ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي مف حيث 

ضمف أبعاد مقياس االحتراؽ النفسي وعالقتيا بمركز الضبط لدى المرشديف التربوييف في المدارس 
الحكومية ، كما ىدفت إلى معرفة أثر كؿ مف متغيرات الجنس ، والحالة االجتماعية ، والخبرة ، 

. والدخؿ الشيري ، والمؤىؿ العممي ، والعمر عمى ىذه األبعاد
 

: النتائج 
: النتائج المتعمقة بالسؤال األول 

ما مستوى تكرار وشدة االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في                      
فمسطيف ؟ / المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية

لإلجابة عمى السؤاؿ استخرجت المتوسطات الحسابية البعاد تكرار وشدة االحتراؽ النفسي لممرشديف 
: تبيف ذلؾ  ( 9)التربوييف ونتائج الجدوؿ 

 
( 9)الجدوؿ 
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المتوسطات الحسابية لتكرار والشدة البعاد االحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس 
فمسطيف  / الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

الشدة لالحتراؽ التكرار لالحتراؽ األبعاد 
المعيار المتوسط الدرجة المعيار المتوسط الدرجة 

 25ػ0 21.49متدف  29ػ18 24.61معتدؿ اإلجياد االنفعالي 
 14ػ7 8.80معتدؿ  11ػ6 9.05معتدؿ تبمد المشاعر 

 43ػ34 37.18معتدؿ  33ػ0 38.85عاًؿ نقص الشعور باإلنجاز 
 
 
 
 
 

: مايمي  (9)يتضح مف الجدوؿ 
(       24.61)أوال ػ إف التكرار لإلجياد االنفعالي كاف معتداًل حيث وصؿ المتوسط الحسابي إلى 

. درجة لممستوى المعتدؿ لمتكرار  (29ػ18)درجة، والمعيار مف 
درجة             (9.05)ػ إف التكرار لتبمد الشعور كاف معتداًل حيث وصؿ المتوسط الحسابي إلى 

. درجة لممستوى المعتدؿ  لمتكرار (11ػ6)، والمعيار 
درجة  (38.85)ػ إف التكرار لنقص الشعور باإلنجاز كاف عاليًا حيث وصؿ المتوسط الحسابي إلى

. درجة لممستوى العالي  (33)، والمعيار 
ػ إف شدة االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد االنفعالي كانت متدنية حيث وصؿ المتوسط إلى 

. درجة  (25صفرػ)درجة ، وبالرجوع إلى المعيار يقع بيف  (21.49)
درجة ، ويقع  (8.80)ثانيا ػ إف الشدة عمى تبمد المشاعر كانت معتدلة حيث وصؿ المتوسط إلى 

. درجة والذي يعبر عف شدة معتدلة  (14ػ7)ضمف المعيار 
( 37.18)ػ إف الشدة عمى بعد نقص الشعور باإلنجاز كانت معتدلة حيث وصؿ المتوسط إلى 

. درجة والذي يعبر عف شدة معتدلة  (43ػ34)درجة ، ويقع ضمف المعيار 
 

: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ما مركز الضبط الشائع لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات 

فمسطيف ؟ / شماؿ الضفة الغربية 
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لإلجابة عمى السؤاؿ استخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمركز الضبط عند المرشديف 
تبيف ذلؾ  ( 10 )التربوييف ونتائج الجدوؿ 

  ( 10  )الجدوؿ 
المتوسط الحسابي لمركز الضبط عند المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات 

فمسطيف  / محافظات شماؿ الضفة الغربية 
المعيار مركز الضبط  االنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابي 

داخمي (6)اقؿ مف خارجي  3.09 9.80
خارجي (23ػ7)ومف

أف مركز الضبط الشائع عند المرشديف التربوييف في المدارس  ( 10  )يتضح مف الجدوؿ 
فمسطيف كاف مركز الضبط خارجي حيث / الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

درجة الذي يعبر عف  (23 ػ7)درجة ويقع ضمف المعيار  (9.80)وصؿ المتوسط الحسابي إلى 
 .الضبط الخارجي 

 
: النتائج المتعمقة بالفرضية األولى

في متوسطات  (α = 5 ،.0)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى (فمسطيف  )درجات المرشديف التربوييف في الضفة الغربية 

. متغير الجنس 
لمقارنة المتوسط الحسابي  (t-test)" ت"و الختبار ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ اختبار 

يبيناف  (12)و (11)لمذكور مع المتوسط الحسابي لإلناث ، في كؿ مف الشدة والتكرار والجدوالف 
:  ذلؾ

( 11)الجدوؿ 
وفقًا لمتغير الجنس  (الشدة)لداللة الفروؽ ألبعاد االحتراؽ النفسي  (ت)نتائج اختبار 

 

المتوسط العدد الجنس األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة 
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 91 0، 11     10.72 21.50 56ذكر 
 9.05 21.28 49أنثى 

تبمد 
المشاعر 

 0، 99 0، 002 5.50 8.83 56ذكر 
 5.09 8.83 49أنثى 
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نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 34 0، 94 8.06 36.62 56ذكر 
 7.97 38.10 49 أنثى

( α = 0.05)دال إحصائيا عند مستوى * 
 

) عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى التوالػػي ( ت ) أف قيـ  (11)يتضح مف الجدوؿ 
الجدوليو ، أي أنو ال توجد ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  ( 0.94) ، (0.002) ، (0.11

الشدة )عمى  أبعاد االحتراؽ النفسي  (α = 0.05)فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  
.  تبعا لمتغير الجنس ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (

 
 
 
 
( 12)الجدوؿ 

وفقًا لمتغير الجنس  (التكرار)لداللة الفروؽ ألبعاد االحتراؽ النفسي  (ت  )نتائج اختبار 
 

المتوسط العدد الجنس األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة  
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 94 0، 07 10.51 24.60 56ذكر 
 8.89 24.46 49أنثى 

تبمد 
المشاعر 

 0، 64 0، 046 4.64 9.26 56ذكر 
 4.29 8.85 49أنثى 

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 81 0، 237 7.68 38.82 56ذكر 
 7.03 39.16 49 أنثى

 (α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
) عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى التوالػػي ( ت ) أف قيـ  (12)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي أنو ال ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  ( 0.237)،  (0.046)،  (0.07
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي     (α = 0.05)توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير الجنس ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (التكرار )
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: النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
في متوسطات   (α = 5،.0)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية (فمسطيف )

لمقارنة المتوسطات الحسابية  (t-test)" ت"والختبار ىذه الفرضية ، فقد تـ استخداـ اختبار 
.  يبيناف ذلؾ  (14)و  (13)لممتزوجيف ولغير المتزوجيف في كؿ مف الشدة والتكرار والجدوليف 

 
 
 
 
 
( 13)الجدوؿ  

وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية  (الشدة)لداللة الفروؽ ألبعاد االحتراؽ النفسي  (ت  )نتائج اختبار 
 

المتوسط العدد الجنس األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة  
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 91 0، 13 10.48 21.64 31أعزب 
 9.76 21.42 75متزوج 

تبمد 
المشاعر 

 0، 83 0، 207 6.13 8.96 31أعزب 
 4.93 8.73 75متزوج 

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 31 1.008 7.77 38.41 31أعزب 
 8.20 36.68 75 متزوج

 (α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى ( ت ) أف قيـ  (13)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (1.008)،  (0.207)،  (0.13 )التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ  (α = 0.05)أنو ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير الحالة االجتماعية ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (الشدة )النفسي 
( 14)الجدوؿ 
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وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية  (التكرار)لداللة الفروؽ ألبعاد االحتراؽ النفسي  (ت  )نتائج اختبار 
المتوسط العدد الجنس األبعاد 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة 
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 77 0، 28 8,96 24.9 31أعزب 
 10.07 24.78 75متزوج 

تبمد 
المشاعر 

 0، 60 0، 51 4.73 8.90 31أعزب 
 4.34 9.20 75متزوج 

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 78 0، 26 7.62 39.16 31أعزب 
 7.39 38.73 75 متزوج

 (α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى (  ت ) أف قيـ  (14)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي أنو ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.26)،  (0.51)،  (0.28)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي  (α = 0.05)ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير الحالة االجتماعية ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (التكرار)
 
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
في متوسطات   ( α = 5،.0)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الضفة الغربية  درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي  (فمسطيف)

 
لمقارنة المتوسطات  (t-test)" ت"و الختبار ىذه الفرضية ، فقد تـ استخداـ اختبار 

الحسابية لممؤىؿ العممي لدى حممة شيادات البكالوريوس ولدى حممة شيادات الدراسات العميا في 
. يبيناف ذلؾ  (16)و  (15)كؿ مف الشدة والتكرار والجدوليف 

 ( 15 )الجدوؿ  
وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي  (الشدة)لداللة الفروؽ ألبعاد االحتراؽ النفسي  (ت  )نتائج اختبار 

المتوسط العدد المؤىؿ العممي األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة  
 (ت)

مستوى 
الداللة 

 0، 46 0، 73 10.07 21.65 96بكالوريوس فأقؿ اإلجياد 
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 8.89 19.11 9دراسات عميا االنفعالي 
تبمد 

المشاعر 
 0، 24 1.18 5.34 8.95 96بكالوريوس فأقؿ 

 4,60 6.77 9دراسات عميا 
نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 56 0، 57 8.30 37.04 96بكالوريوس فأقؿ 
 5.95 38.66 9 دراسات عميا

 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى (  ت ) إف قيـ  (15)يتضح مف الجدوؿ 

الجدولية ، أي أنو ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.57)،  (1.18)،  (0.73)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي  (α = 0.05)ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

 . تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (الشدة)

 ( 16 )الجدوؿ 
وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي  (التكرار)ألبعاد االحتراؽ النفسي  لداللة الفروؽ (ت  )نتائج اختبار 

المتوسط العدد المؤىؿ العممي األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة  
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 46 0، 74 9.82 22,73 96بكالوريوس فأقؿ 
 8.87 22,22 9دراسات عميا 

تبمد 
المشاعر 

 0، 34 0، 95 4.49 9.15 96بكالوريوس فأقؿ 
 4.00 7.66 9دراسات عميا 

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 13 1.52 7.57 38.51 96بكالوريوس فأقؿ 
 5.15 42.44 9 دراسات عميا

 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى ( ت ) أف قيـ  (16)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي أنو ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (1.52)،  (0.95)،  (0.74)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي  (α = 0.05)ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (التكرار)
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: النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 
في متوسطات درجات   (α= 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (فمسطيف)الضفة الغربية  المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الدخؿ الشيري  

لمقارنة المتوسطات الحسابية لمدخؿ  (t-test)" ت"الختبار  ىذه الفرضية ، استخداـ اختبار 
) شيكؿ فأقؿ وبيف متوسطات الذيف يحصموف عمى ( 1500)الشيري ، لمذيف يحصموف عمى 

يبيناف               (18)و (17)شيكؿ ، في كؿ مف الشدة والتكرار والجدوليف  ( 2000ػ1500
: ذلؾ 

 
 

( 17 )الجدوؿ 
وفقًا لمتغير الدخؿ الشيري  (الشدة)ألبعاد االحتراؽ النفسي  لداللة الفروؽ (ت  )نتائج اختبار 

المتوسط العدد الدخؿ الشيري األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة 
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 93 0، 08 9.55 21.56 80 فأقؿ 1500
 11.28 21.35 24 فما فوؽ 1500

تبمد 
المشاعر 

 0، 88 0، 16 5,22 8.82 80 فأقؿ 1500
 5.58 8.62 24 فما فوؽ 1500

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 13 1.50 7.88 37.77 80 فأقؿ 1500
 8.53 34.5 24 فما فوؽ 1500

 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى *  
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى (  ت ) أف قيـ  (17)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي أنو ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.51)،  (0.16)،  (0,08)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي  (α = 0.05)ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

. تبعا لمتغير الدخؿ الشيري ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (الشدة )
 ( 18 )الجدوؿ

وفقًا لمتغير الدخؿ الشيري  (التكرار)لداللة الفروؽ ألبعاد االحتراؽ النفسي  (ت  )نتائج اختبار 
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المتوسط العدد الدخؿ الشيري األبعاد 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المحسوبة 
 (ت)

مستوى 
الداللة 

اإلجياد 
االنفعالي 

 0، 79 0، 25 9.00 24.42 80 فأقؿ 1500
 11.58 25.00 24 فما فوؽ 1500

تبمد 
المشاعر 

 0، 74 0، 32 4.15 9.03 80 فأقؿ 1500
 5.48 9.37 24 فما فوؽ 1500

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 0، 55 0، 31 7.31 38.66 80 فأقؿ 1500
 8.00 39.20 24 فما فوؽ 1500

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى (  ت ) أف قيـ  (18)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي أنو ( ت)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.31)،  (0.32)،  (0.25)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي  (α = 0,05)ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير الدخؿ الشيري ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (التكرار)
 
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة
في متوسطات درجات  (α = 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الضفة الغربية  المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير العمر  (فمسطيف)

( 19)الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ، حيث يبيف الجدوؿ 
نتائج تحميؿ التبايف  (21)و  (20)المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير العمر ، بينما يبيف الجدوالف 

األحادي األبعاد االحتراؽ النفسي في مستوى التكرار ومستوى الشدة   
( 19)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية  لمستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في مدريات محافظات 
عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تبعا لمتغير العمر   (فمسطيف )شماؿ الضفة الغربية 

فمافوؽ 41 40-31 30-20األبعاد 
العدد االنحراؼ المتوسط العدد االنحراؼ المتوسط العدد االنحراؼ المتوسط 

اإلجياد 
االنفعالي 

 8 11.10 27.37 61 10.18 24.26 37 8.77 24.59التكرار 
 8 9.99 22.25 61 10.31 21,26 37 9.51 21.70الشدة 
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تبمد 
المشاعر 

 8 4.75 11.00 61 4.88 8.83 37 3.55 9.00التكرار 
 8 6.64 12,12 61 5.18 8.60 37 5.03 48.00الشدة 

نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

 8 6.73  35.37 61 7.18 39.65 37 7.86 38.29التكرار 
 8 8.58 32.25 61 7.83 37.59 37 8.25 37.95الشدة 

 
 
 
 
 
 
( 20)الجدوؿ  

تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في مستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في 
تبعا لمتغير العمر عمى  (فمسطيف )المدرس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية
 (التكرار  )أبعاد االحتراؽ النفسي عمى مستوى

مجموع درجات الحرية المصدر األبعاد 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

الداللة " ؼ"قيمة

اإلجياد 
االنفعالي 

بيف 
المجموعات 

2 68.544 34.27 358 ،0 70 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

103 9866.59 35.79 

  9935.14 105المجموع 

بيف تبمد المشاعر 
المجموعات 

2 33.30 16.65 839 ،0 435 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

103 2044.36 19.84 

  2077.66 105المجموع 

نقص 
الشعور 

بيف 
المجموعات 

2 127.50 73.75 1.346 265 ،
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داخؿ باإلنجاز 
المجموعات 

103 5643.37 54.79 

  5790.87 105المجموع 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
المحسوبة عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى (  ؼ ) أف قيـ  (20)يتضح مف الجدوؿ 

(              ؼ)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.346)،  (0.839)،  (0.358)التوالػػي 
عمى أبعاد  (α = 0.05)الجدوليو ، أي أنو ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير العمر ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (التكرار)االحتراؽ النفسي 
 
 
 
 
 
 

( 21)الجدوؿ 
تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في مستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في 

تبعا لمتغير العمر عمى أبعاد   (فمسطيف)المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية 
 (الشدة  )االحتراؽ النفسي عمى مستوى

مجموع درجات الحرية المصدر األبعاد 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

الداللة " ؼ"قيمة

اإلجياد 
االنفعالي 

بيف 
المجموعات 

2 9.258 4.729 047 ،0 954 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

103 10341.03
3 

100.398 

10350.49 105المجموع 
1 

 

بيف تبمد المشاعر 
المجموعات 

2 96.488 48.244 1.754 178 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

103 2832.351 27.499 

  2928.840 105المجموع 
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نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

بيف 
المجموعات 

2 211.053 105.527 1.634 200 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

103 6653.173 64.594 

  6864.226 105المجموع 

 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
الجدولية عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى ( ؼ ) أف قيـ  (21)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، أي ( ؼ)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (1.634)،  (1.754)،  (0.047)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ  (α = 0.05)أنو ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير العمر ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (الشدة)النفسي 
 
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة 
في متوسطات  ( α = 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الضفة الغربية  درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى الخبرة  (فمسطيف )

( 23( )22)الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ، بينما يبيف الجدوالف 
نتائج تحميؿ التبايف األحادي ألبعاد االحتراؽ النفسي في مستوى التكرار               ومستوى 

:                           الشدة  
 

 ( 22 )الجدوؿ  
تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في مستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في 

 (الشدة  )تبعا لمتغير الخبرة عمى أبعاد االحتراؽ النفسي عمى مستوى  (فمسطيف)الضفة الغربية
درجات المصدر األبعاد 

الحرية 
مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

الداللة " ؼ"قيمة

اإلجياد 
االنفعالي 

بيف 
المجموعات 

2 67.203 33.601 338 ،0 714 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

102 10125.311 99.268 
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  10192.514 104المجموع 
تبمد 

المشاعر 
بيف 

المجموعات 
2 11.446 5.723 203 ،0 817 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

102 2878.611 28222 

  2890.057 104المجموع 
نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

بيف 
المجموعات 

2 24.223 12.112 191 ،0 826 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

102 6468.291 63.415 

  6492.514 104المجموع 
 

  داؿ إحصائيا عند مستوى(α = 0.05 )
الجدولية عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى ( ؼ ) أف قيـ  (22)يتضح مف الجدوؿ 

الجدولية ، أي ( ؼ)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.191)،  (0.203)،  (0.338)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ  (α = 0.05)أنو ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

.  تبعا لمتغير الخبرة ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (الشدة )النفسي 
 ( 23 )الجدوؿ  

تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في مستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف في 
 (التكرار  )تبعا لمتغير الخبرة عمى أبعاد االحتراؽ النفسي عمى مستوى  (فمسطيف)الضفة الغربية

مجموع درجات الحرية المصدر األبعاد 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

الداللة " ؼ"قيمة

 
اإلجياد 
االنفعالي 

بيف 
المجموعات 

2 160.75 80.337 846 ،0 432 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

102 9685.516 94.956 

  9846.190 104المجموع 

 
 

بيف 
المجموعات 

2 45.190 22.595 1.154 319 ،0 
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داخؿ تبمد المشاعر 
المجموعات 

102 1996.810 19.577 

  2042.000 104المجموع 

 
نقص 
الشعور 
باإلنجاز 

بيف 
المجموعات 

2 58.937 29.468 568 ،0 568 ،0 

داخؿ 
المجموعات 

102 5292.720 51.889 

  5351.657 104المجموع 
 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
الجدولية عمى جميع أبعاد االحتراؽ النفسي كانت عمى (  ؼ ) أف قيـ  (23)يتضح مف الجدوؿ 

الجدوليو ، (   ؼ)وجميع ىذه القيـ أصغر مف قيمة  (0.586)،  ( 1.154)،  ( 0.846)التوالػػي 
عمى أبعاد االحتراؽ  (α = 0.05)أي أنو ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة  

 . تبعا لمتغير الخبرة ، لذلؾ تقبؿ ىذه الفرضية الصفرية  (التكرار )النفسي 

:  النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة 
في متوسطات  ( α = 0,05)=ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجات المرشديف التربوييف  في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. في مركز الضبط تعزى إلى متغير الجنس  (فمسطيف)

فكانت النتائج وجود فروؽ ذات  (t-test)" ت"الختبار ىذه  الفرضية تـ  استخدـ اختبار 
في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف بيف  ( α = 0,05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

. الذكور واإلناث وكانت لصالح اإلناث 
( 24)الجدوؿ  
في مركز الضبط وفقا لمتغير الجنس  (ت  )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ 

الحالة 
االجتماعية 

مستوى الداللة  (ت)قيمة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد 

* 0، 10 2.40 3.06 9.12 56ذكر 
 3.007 10.55 49أنثى 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى  * 
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وىذه القيمة  (2.40)المحسوبة في مركز الضبط كانت (  ت ) أف قيـ  (24)يتضح مف الجدوؿ 
الجدولية ، أي أنو ال توجد فرؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة       (ت)أكبر مف قيمة 

(α = 0.05)  وفقًا لمتغير الجنس ، لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية .
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة 
في متوسطات  ( α = 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الضفة الغربية  درجات المرشديف التربوييف  في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ
. في مركز الضبط تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية  (فمسطيف)

فكانت النتائج عدـ وجود فروؽ  (t-test )" ت"الختبار ىذه الفرضية تـ استخدـ اختبار 
في مركز الضبط عند المرشديف التربوييف  ( α = 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

. بيف المتزوجيف وغير المتزوجيف
 
 
 
 
( 25)الجدوؿ 
في مركز الضبط وفقا لمتغير الحالة  (ت  )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ 

االجتماعية 
الحالة 

االجتماعية 
مستوى الداللة  (ت)قيمة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 0,405 0,837 3.42 10.19 31أعزب 
 2.95 9.64 75متزوج 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى  * 
وىذه القيمة  (0.837)المحسوبة في مركز الضبط كانت " ت"أف قيمة  (25)يتضح مف الجدوؿ 

الجدولية أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         " ت"اكبر مف قيمة 
(α = 0.05)  وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية لذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية .
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة 
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في متوسطات درجات  (α= 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المرشديف التربوييف  في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

. في مركز الضبط تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي(فمسطيف)
فكانت النتائج عدـ وجود فروؽ  (t-test )" ت"الختبار ىذه  الفرضية تـ  استخدـ اختبار 

في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف بيف  (α = 0,05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
. البكالوريوس فأقؿ والدراسات العميا

 ( 26 )الجدوؿ
في مركز الضبط وفقا لمتغير المؤىؿ  (ت  )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ 

العممي 
مستوى الداللة  (ت)قيمة االنحراؼ  المتوسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 
 0,650 0,456 3.07 9.72 96بكالوريوس فاقؿ 
 3.41 10.22 9دراسات عميا 

( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 
وىذه القيمة  (0.456)المحسوبة في مركز الضبط كانت " ت"أف قيمة  (26)يتضح مف الجدوؿ 
الجدولية أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           " ت"أصغر مف قيمة 

(α = 0.05)  وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي لذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية .
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة 
في متوسطات درجات  (α= 0.15)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (فمسطيف)المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. في مركز الضبط تعزى إلى متغير الدخؿ الشيري
فكانت النتائج عدـ وجود فروؽ  (t-test )" ت"الختبار ىذه الفرضية تـ استخدـ اختبار 

في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف  ( α = .0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
. شيكؿ (2000-1500)شيكؿ فما دوف و ( 1500)الذيف دخميـ 

( 27)الجدوؿ 
في مركز الضبط وفقًا لمتغير الدخؿ  (ت  )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ 

الشيري 
مستوى الداللة  (ت)قيمة االنحراؼ  المتوسط الحسابي العدد الدخؿ الشيري 

 0,318 1.003 3.12 10.01 80 فما دوف 1500
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1500 - 2000 24 9.29 2.94 
( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى * 

وىذه القيمة  (1.003)المحسوبة في مركز الضبط كانت " ت"أف قيمة  (27)يتضح مف الجدوؿ 
الجدولية أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           " ت"أصغر مف قيمة 

(α = 0.05 )  وفقًا لمتغير الدخؿ الشيري لذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية .
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الحادية عشرة 
في متوسطات درجات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

فمسطيف )المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
.  في مركز الضبط تعزى إلى متغير العمر(

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي فكانت النتائج عدـ وجود فروؽ 
في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف  ( α = 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

.  فما فوؽ41 سنة ، 40-31 سنة ، 30-20الذيف تراوحت أعمارىـ بيف 
 
 
 

 ( 28 )الجدوؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مركز الضبط وفقًا لمتغير العمر 

االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر 
20– 30 37 10.78 2.60 
31-40 61 9.29 3.25 
 3.18 9.19 8 فما فوؽ 41

 
 
 ( 29 )الجدوؿ  

  تحميؿ التبايف األحادي لمتغير العمر في مركز الضبط
مجموع مصدر التبايف األبعاد 

المربعات 
درجات 
الحرية 

الداللة ؼ المتوسط 
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مركز 
الضبط 

بيف 
المجموعات 

55.006 2 27.503 2.982 
 

55 .،

داخؿ 
المجموعات 

949.834 103 9.222 

  105 1004.840المجموع 
( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى *

وىذه القيمة  (2.982)المحسوبة في مركز الضبط كانت " ؼ"أف قيمة  (29)يتضح مف الجدوؿ 
الجدولية أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           " ت"أصغر مف قيمة 

(α = 0.05)  وفقًا لمتغير العمر لذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية .
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية عشرة 
في متوسطات درجات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (فمسطيف)المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
.  في مركز الضبط تعزى إلى متغير الخبرة 

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي فكانت النتائج عدـ وجود  فروؽ 
في مركز الضبط لدى المرشديف التربوييف  ( α = 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

.  سنوات فما فوؽ7 سنوات ، 6ػ4 سنوات ، 3ػ1الذيف خبرتيـ مف 
( 30)الجدوؿ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مركز الضبط وفقًا لمتغير الخبرة  
االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة  

 3.19 9.80 35 3ػ1
 3.16 9.72 62 6ػ4

 2.26 10.00 8فما فوؽ 7
 
 
  ( 31  )الجدوؿ 

تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الخبرة في اإلرشاد في مركز الضبط  
مجموع مصدر التبايف األبعاد 

المربعات 
درجات 
الحرية 

الداللة ؼ المتوسط 
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مركز 
الضبط 

بيف 
المجموعات 

576, 2 288, 30 ،.971 ،

داخؿ 
المجموعات 

993.939 102 9.744 

  104 994.516المجموع 
( α = 0.05)داؿ إحصائيا عند مستوى *

وىذه القيمة  (0.030)المحسوبة في مركز الضبط كانت " ؼ"أف قيمة  (31)يتضح مف الجدوؿ 
الجدولية أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           " ؼ"أصغر مف قيمة 

(α = 0.05)  وفقًا لمتغير الخبرة لذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية .
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة عشرة 
بيف مركز  (α = 0.05)ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الضبط واالحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات 
. شماؿ الضفة الغربية فمسطيف 

إليجاد العالقة " ر"ومف أجؿ اإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف 
لالحتراؽ النفسي في جميع أبعاده مع مركز الضبط وقد كانت العالقة كما ىو  (التكرار والشدة)بيف 

: التالي  (32)مبيف في الجدوؿ 
 

 ( 32 )الجدوؿ  
نتائج اختبار بيرسوف لمعالقة بيف تكرار و شدة االحتراؽ النفسي ومركز الضبط عند أفراد عينة 

الدراسة 
" ر"االرتباط األبعاد 

** 0.34تكرار اإلجياد  
** 0.35شدة اإلجياد 

** 0.40تكرار تبمد المشاعر  
** 0.39شدة تبمد المشاعر  

**- 0.27تكرار نقص الشعور باإلنجاز  
*- 0.20شدة نقص الشعور باإلنجاز 
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 (   α = 0.05)داؿ عند *   
(   α= 0.01)داؿ عند ** 
 

أف العالقة كانت دالة إحصائيا بيف تكرار وشدة االحتراؽ النفسي عمى (32)يتضح مف الجدوؿ 
جميع األبعاد مع مركز الضبط ، و كانت ىذه العالقة إيجابية بيف تكرار اإلجياد ، شدة          
اإلجياد ، تكرار تبمد الشعور ، شدة تبمد الشعور ومركز الضبط ، بينما كانت العالقة سمبية بيف 

. تكرار نقص الشعور باإلنجاز ، وشدة نقص الشعور باإلنجاز ومركز الضبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس  
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات  
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الفصل الخامس 
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

 
يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ، والتي ىدفت إلى 
التعرؼ عمى االحتراؽ النفسي وعالقتو بمركز الضبط لدى المرشديف التربوييف في المدارس 

.  فمسطيف / الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية  
:  النتائج المتعمقة في السؤال األول 

ما مستوى تكرار وشدة االحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدريات 
فمسطيف ؟ /محافظات شماؿ الضفة الغربية 

وبشكؿ عاـ تشير نتائج الدراسة إلى أف المرشديف التربوييف يعانوف مف االحتراؽ النفسي بدرجو 
معتدلة خاص فيما يتعمؽ في بتكرار اإلجياد االنفعالي و تبمد المشاعر، و في حالة تكرار نقص 
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الشعور باإلنجاز كاف عاليا ، أما شدة االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد االنفعالي كانت نتيجتو 
. متدنية أما الشده عمى بعد تبمد المشاعر ونقص الشعور باإلنجاز كاف معتدؿ 

ىذه النتيجة دليؿ عمى معانات المرشديف التربوييف و اإلرىاؽ الكبير في العمؿ ونظرا لقمة عدد 
المرشديف وعمميـ في مدرستيف أو اكثر وكذلؾ توقعات األىؿ والمعمميف والمد راء العالية مف 

.    المرشديف 
التي وجدت أف درجة االحتراؽ النفسي  (1991حرتاوي ،  )وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

لدى المرشديف التربوييف كانت متوسطة في تكرار اإلجياد االنفعالي وتكرار تبمد الشعور وشدة تبمد 
. الشعور وشدة نقص الشعور باإلنجاز

أف معممي التربية الرياضية في  (1995الطحاينة ،  )وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
واتفقت أيضًا مع دراسة كؿ مف دانيمشؾ ،األردف يعانوف مف االحتراؽ النفسي بدرجة متوسطة 

(Danylchuk,1993)( ، 1993والدبابسة) و  (1994العقرباوي ،) و (1987وأبو مغمي  ،)و (
التي توصمت إلى أف االحتراؽ النفسي لدى المعمميف بشؾ عاـ ىو مف المستوى  (1990العضايمة ،
. المتوسط 

أف االحتراؽ النفسي لدى المعمميف مف المستوى  (1989دواني وزمالئو ، )واتفقت كذلؾ مع 
المتوسط ، أما عمى بعد اإلجياد االنفعالي مف حيث الشدة كاف متدف ، واتفقت مع دراسة           

. حيث التكرار والشدة باستثناء نقص الشعور باإلنجاز التي كانت عالية (1992عبد الرحمف ، )
 
 

: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 
ما مركز الضبط الشائع لدى المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدريات محافظات 

فمسطيف ؟ / شماؿ الضفة الغربية 
إف مركز الضبط الشائع عند المرشديف التربوييف في الضفة الغربية فمسطيف كاف مركز الضبط 

درجة  (23ػ 7) درجة ويقع ضمف المعيار ( 9.80 )خارجي حيث وصؿ المتوسط الحسابي إلى 
. والذي يعبر عف الضبط الخارجي 

وىذا يعني أف جميع المرشديف التربوييف ىـ أصحاب الضبط الخارجي ويعزى ذلؾ إلى 
عوامؿ عدة منيا عدـ اىتماـ المسؤوليف الكافي في وزارت التربية والتعميـ بدور المرشد باالضافو 

. إلى عدـ إعطاء الدور الكافي في اتخاذ القرار
:  الفرضية األولى 
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في متوسطات  ( α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الجنس  (فمسطيف)
تـ قبوؿ ىذه الفرضية إذ أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا ، واف مستوى 

االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد االنفعالي في درجة الشده ومعتدال في درجة التكرار عند الذكور 
واإلناث معا أما تبمد فقد كاف معتدال في درجة الشده عند الجنسيف وتبمد المشاعر في درجة التكرار 
كاف عاليا عند الذكور ومعتدال عند أالنا ، أف نقص الشعور باإلنجاز عند درجة الشده فيو عالي 
عند الذكور ومعتدؿ عند اإلناث وفي درجة التكرار فيو معتدؿ عند الجنسيف أظيرت نتائج الدراسة 

بشكؿ عاـ أف مستوى االحتراؽ النفسي لدى المرشديف والمرشدات كاف معتدال وذلؾ عمى درجة 
.   اإلجياد االنفعالي ، تبمد المشاعر ، نقص الشعور باإلنجاز : التكرار والشدة معا واألبعاد الثاللثو 

، والعقرباوي            ( 1995 )إف ىذه النتيجة اتفقت مع ما توصؿ إليو كؿ مف الطحاينة 
(.  Britt , 1997) ، و برايت  ( 1998) ، وعودة  ( 1997) ، وأبو عيشة  ( 1994) 

، وذلؾ بوجود فروؽ  (1989)، وعمياف  (1989)، والكيالني   (1989)واتفقت مع دواني
ميمة تعزى إلى متغير الجنس عمى بعد تكرار اإلجياد االنفعالي وشدتو ، إذ تبيف أف المعممات 

 1981, )أظيرف درجة أعمى مف المعمميف ، اختمفت مع نتائج دراسات كؿ مف ماسالش وجاكسوف 
Maslach &Jackson)  ( . 1990) ، والعضايمة

 

 

 

 

أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  (1991)كما وأظيرت دراسة حرتاوي 
وذلؾ لصالح الذكور ،  (ماسالش)استجابات أفراد عينة الدراسة عمى تكرار وشدة أبعاد مقياس 

والذيف سجموا درجة احتراؽ نفسي أعمى مف اإلناث عمى مستوى التكرار ، في حيف كاف االحتراؽ 
.  عمى مستوى الشدة عند اإلناث أعمى 

مف أفراد عينة الدراسة وىي نسبة  (% 6)وفي دراسة عساؼ أثر متغير الجنس ما نسبتو 
فقد أظيرت الدراسة أف اإلناث   (  Danyichuk , 1993 )عالية  ، أما في دراسة دانيشاؾ 

فقد  (Craf , 1993 )تعانييف مف اإلجياد االنفعالي بدرجة أقؿ مف الذكور ، أما في دراسة غراؼ 
. تبيف أف ىناؾ ارتباطًا دااًل عمى تبمد المشاعر ، واإلجياد االنفعالي لدى أفراد عينة الدراسة 

وجدت فروؽ دالة عمى شدة اإلجياد االنفعالي وتكراره   ( 1993 )وفي دراسة الدبابسة 
.  وشدة نقص الشعور باإلنجاز ، وقد كانت ىذه الفروؽ لصالح الذكور 
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: الفرضية الثانية 
في متوسطات   (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية (فمسطيف)

تـ قبوؿ ىذه الفرضية إذ أظيرت النتائج عدـ وجود أية عالقة ارتباطيو ذات داللة 
واف مستوى االحتراؽ النفسي عند المتزوجيف وغير المتزوجيف في درجة التكرار كانت ،إحصائية 

اإلجياد االنفعالي وتبمد المشاعر ونقص الشعور باإلنجاز ، وفي درجة : النتيجة في األبعاد الثالثة 
الشدة جاء بعد اإلجياد االنفعالي عند المتزوجيف وغير المتزوجيف وجاء بعد تبمد المشاعر معتدال 
عند المتزوجيف وغير المتزوجيف ، وجاء بعد نقص الشعور باإلنجاز معتدال عند غير المتزوجيف 

. وعاليًا عند  المتزوجيف 
 ( .  Skagg , 1999)، وسكاجز  (1998 )وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصؿ إليو عودة 

بحيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  ( 1999 )واتفقت بشكؿ جزئي مع رمضاف 
عمى بعد اإلجياد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز ، في حيف وجدت فروؽ ذات داللة عمى بعد 

باف اإلناث تعاني بدرجة أقؿ مف الذكور  (   Danyichuk , 1993 )تبمد المشاعر ، وفي دانيشاؾ 
. مف اإلجياد االنفعالي 

 
 
 
 

: الفرضية الثالثة
في متوسطات   (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي  (فمسطيف)

اف ، وقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية إذ أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا 
مستوى االحتراؽ النفسي عمى صعيد متغير العمر في درجتي الشدة والتكرار جاء عاليا عمى بعد 

وفي حالة نقص الشعور باإلنجاز في الشدة والتكرار إف ىذه ، اإلجياد االنفعالي وبعد تبمد المشاعر 
، وعبد الرحمف  ( 1991) ، وحرتاوي  ( 1990)النتيجة تتفؽ مع ما توصؿ إليو كؿ مف العضايمة 

، بأنة ال توجد  ( 1999) ، ورمضاف  ( 1998) ، وعودة  ( 1994) ، والعقرباوي  ( 1992) 
وقد اتفقت نتائج ىذه  ، فروؽ دالة إحصائيا بيف متغير المؤىؿ العممي وابعاد االحتراؽ النفسي 
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، في عدـ وجود فروؽ جوىرية عمى بعد تكرار  (1989)الدراسة مع دواني والكيالف وعمياف 
حيث كاف الحاصميف عمى درجة  (1997)اإلجياد االنفعالي وشدتو ، واتفقت مع أبو عيشة 

. الماجستير ىـ األكثر توترًا ، أي أف ذوي التأىيؿ العالي يعانوف أكثر مف غيرىـ 
حيث أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة  ( 1995 )واختمفت مع الطحاينة 

. االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي 
 

: الفرضية الرابعة 
في متوسطات   (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير الدخؿ الشيري   (فمسطيف)

وقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية ،  إذ أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا ،  أما 
مستوى االحتراؽ النفسي عمى صعيد متغير الدخؿ الشيري عمى األبعاد الثالثة معتدال في درجة 

 شيكؿ فأقؿ وعند 1500التكرار وأما في درجة الشدة فقد كاف لبعد اإلجياد االنفعالي متدف عند 
 1500 فأقؿ وعند 1500 شيكؿ فاكثر ، وبعد تبمد المشاعر في درجة الشده معتدؿ عند 1500

 شيكؿ فأقؿ 1500فاكثر ، أما بعد نقص الشعور في اإلنجاز في درجة الشده كاف معتدال عند
.   شيكؿ فأكثر1500وعاليا عند 

في عدـ وجود فروؽ عمى شدة  ( 1993 ) إف ىذه النتيجة اتفقت بشكؿ جزئي مع الدبابسة 
اإلجياد االنفعالي ، ووجود فروؽ عمى شدة تبمد الشعور باإلنجاز ، أما فيما يتعمؽ بشدة نقص 

الشعور باإلنجاز ، وتكرار اإلجياد االنفعالي ، وتكرار تبمد الشعور فمـ يكف ىناؾ        فروؽ ، 
حيث أف المعمميف الذيف دخميـ أقؿ عانوا مف  ( 1995 )وكذلؾ اتفقت بشكؿ جزئي مع الطحاينة 

تبمد المشاعر بدرجة أكبر مف المعمميف الذيف لدييـ دخؿ أكبر ، ولـ تظير أية فروؽ عمى بعدي 
.  اإلجياد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز 

 
: الفرضية الخامسة

في متوسطات درجات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 (فمسطيف)المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى متغير العمر  
حيث تـ قبوؿ الفرضية ، إذ أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا ، أما مستوى 
االحتراؽ النفسي عمى صعيد متغير العمر في درجتي الشده والتكرار جاء عاليا عمى بعد اإلجياد 
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االنفعالي وبعد تبمد المشاعر ، أما في حالة نقص الشعور باإلنجاز في الشدة والتكرار جاء متدنيا 
 ( 1995) ، والطحاينة  ( 1996) ، وعساؼ  ( 1998)إف ىذه النتيجة تتفؽ مع كؿ مف عودة 

، ماسالش وجاكسوف                              ( Hrst,1990)واختمفت مع ىرست 
(Maslach & Jackson ,1981)  بوجود عالقة سمبية بيف متغير العمر واالحتراؽ النفسي .
 

: الفرضية السادسة 
في متوسطات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. عمى أبعاد االحتراؽ النفسي تعزى إلى الخبرة   (فمسطيف)

وقد تـ قبوؿ الفرضية إذ أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف ، إف مستوى 
االحتراؽ النفسي لدى متغير الخبره في الشده والتكرار عمى بعد اإلجياد االنفعالي كاف عاليا كما أف 
مستوى االحتراؽ النفسي عند تبمد المشاعر في الشده والتكرار كاف عاليا مقارنو بيف المجموعات في 
الشده الذي نتيجتو متدنية أما مستوى االحتراؽ النفسي عمى بعد نقص الشعور باإلنجاز كاف عاليا 

. في حالة الشدة والتكرار بيف المجموعات وكانت متدنيًا داخؿ المجوعات في الشده والتكرار 
، وعبد الرحمف       ( 1991 )  إف ىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو كؿ مف حرتاوي 

، وسكاجز  (1998) ، وعودة  ( 1997) ، وأبو عيشة  ( 1995) ، والطحاينة  (1992) 
(Skaggs , 1999  )   و فيمدستيف ، (Feldstin , 2000   )  حيث توصمت ىذه الدراسات إلى ،

. عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى االعتبارات الشخصية لممشرفيف تعزى إلى الخبرة 
مع دواني والكيالني  (بعدـ وجود فروؽ جوىرية عمى بعد تكرار اإلجياد وشدتو)واتفقت أيضا 

، ووجود فروؽ جوىرية عمى شدة اإلجياد االنفعالي وشدة تبمد الشعور مع  ( 1989 )وعمياف 
، بينما كاف ىناؾ فرؽ  ذو داللة إحصائيًا عمى بعد تبمد الشعور عند ليوي و  ( 1990 )العضايمة 

أف متوسطي الخدمة يعانوف مشاكؿ اقؿ مف نظرائيـ (  Hui & chan, 1996 )تشاف وافيد 
 Graf) ، و جراؼ  (  Callisan , 1995 )المعمميف اآلخريف ، واتفقت بشكؿ جزئي مع كالساف  

 .، بوجود ارتباط بيف اإلجياد وسنوات الخبرة  ( 1993 ,

 
: الفرضية السابعة 

في متوسطات درجات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
في  (فمسطيف)المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

. مركز الضبط تعزى إلى متغير الجنس 
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وقد تـ رفض ىذه الفرضية إذ أظيرت النتائج وجود دالو إحصائية في مركز الضبط لدى 
المرشديف التربوييف بيف الذكور واإلناث وكاف ذلؾ لصالح اإلناث وحسب متغير الجنس كاف 

بينما المتوسط الحسابي لدرجة مركز   (9,12)متوسط الحسابي لدرجة مركز الضبط لذكور بيف 
وىذا يعني أف المرشديف والمرشدات مف أصحاب مركز الضبط  (10,55)الضبط لدى اإلناث 

.  الخارجي ولكف بدرجو أفضؿ لصالح اإلناث ، وذلؾ لكثرة األعباء مقارنو باإلناث
في وجود فروؽ دالة لصالح اإلناث ، مف حيث أف  ( 1994 )واتفقت النتيجة مع مقابمة 

ولكف لصالح الذكور وليس   ( 1994)اإلناث أكثر ميال لضبط سموكيف خارجيًا ، ومع ىدية 
بوجود فروؽ دالة إحصائيًا لدى عينة الدراسة في مركز  ( 1997)اإلناث ، واتفقت مع الشافعي 

.  الضبط تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث األكثر خارجية في الضبط
أظيرت نتائج الدراسة أف الطالبات يظيرف اتجاىًا أكبر مف  ( 1988 )وفي دراسة اليعقوب 

فكاف  المعمموف الذكور أقؿ خارجية مف ( 1993 )الذكور نحو الضبط الخارجي ، أما في دروزة 
. المعممات اإلناث 

 

: الفرضية الثامنة 
في متوسطات درجات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

في  (فمسطيف)المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. مركز الضبط تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية

كانت النتيجة عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائيو في مركز الضبط لدى المرشديف 
التربوييف بيف المتزوجيف وغير المتزوجيف حيث كاف المتوسط الحسابي لدرجة مركز الضبط لغير 

وىذا يعني أف  (9,64)بينما المتوسط الحسابي مركز الضبط لدى المتزوجيف  (10,15)المتزوجيف 
المتزوجيف وغير المتزوجيف مف أصحاب الضبط الخارجي ولكف لصالح غير المتزوجيف وقد يعود 

.   السبب إلى كثرة األعباء عمى المتزوجيف 
 

: الفرضية التاسعة 
في متوسطات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

درجات المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 
. في مركز الضبط تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي (فمسطيف)

وقد كانت النتيجة عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائيو في مركز الضبط لدى المرشديف 
التربوييف بيف حممت البكموريوس فاقؿ و حممت الدراسات العميا  ، إف متوسط الحسابي لمركز 

لممرشديف والمرشدات مف حممة  (9,72)الضبط رو تر تبعا لمتغير المؤىؿ العممي وصؿ إلى 
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وكاف المتوسط الحسابي لممرشديف والمرشدات مف حممة شيادة دراسة . شيادات بكالوريوس فاقؿ 
.  وىذا يعني إف جميع المرشدات مف أصحاب الضبط الخارجي  (10,22)عميا 

) ، والشافعي         ( 1996) ، وسرحاف  ( 1994 )وقد اتفقت ىذه النتيجة مع مقابمة 
بعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في بعد مركز الضبط تعزى إلى  ( 1993) ، ودروزة  ( 1997

فقد أظيرت نتائجيا أف حممة شيادات الماجستير أبدو  ( 1999 )المؤىؿ العممي،أما في العالـ 
درجة أعمى في مركز ضبط يمييـ حممة الدبموـ ، أما في بوس وتايمور                                 

 (Booss & Taylo , 1989 )  فالطمبة ذوو المستوى الدراسي  (1988)في يعقوب ومقابمة
فكاف  (1988)في اليعقوب  ( Gapel)المرتفع كانوا مف أصحاب الضبط الداخمي ، أما كايؿ 

الطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع ىـ مف أصحاب الضبط الداخمي ، أما في سواسوف                   
 ( Swanson  , 1981)  فالطمبة ذوو التحصيؿ المرتفع كانوا مف ذوي  ( 1988) في اليعقوب

 ( .   Kanoy,1980 )الضبط الداخمي ، كما ىو الحاؿ في 
 

 : الفرضية العاشرة
في متوسطات درجات  (α = 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

/ المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مديريات محافظات شماؿ الضفة         الغربية 
. فمسطيف في  مركز الضبط تعزى إلى متغير الدخؿ الشيري

كانت النتيجة عدـ وجود فرؽ ذات داللو احصائيو في مركز الضبط لدى المرشديف 
شيكؿ فما فوؽ ، كاف المتوسط 1500 شيكؿ فما دوف و 1500التربوييف الذيف مستوى دخميـ 
 شيكؿ كاف 1500والذيف دخميـ أكثر مف  (10,01) شيكؿ 1500الحسابي لمذيف دخميـ اقؿ مف 

وجميعيـ مف مركز الضبط الخارجي ولكف كمما زاد الراتب قمة  ( 9,29)المتوسط الحسابي 
. الخارجية في مركز الضبط 

 
: الفرضية الحادية عشرة 

في متوسطات درجات  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
فمسطيف في / المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية 

.  مركز الضبط تعزى إلى متغير العمر
كانت النتيجة عدـ وجود فرؽ ذات داللو احصائيو في مركز الضبط لدى المرشديف 

التربوييف عند متغير العمر ، إف متوسط الحسابي لمركز الضبط حسب مقياس روتر لمتغير العمر 
أما الذيف عمرىـ   (10,78) سنو كاف المتوسط الحسابي 30ػ20لمذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف 
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أما الذيف عمرىـ يتراوح ما بيف  ( 9,29) سنو كاف المتوسط الحسابي لدييـ 40ػ31يتراوح ما بيف 
وىذا يعني أف جميع األعمار كانت مف  (9,19) فما فوؽ فكاف المتوسط الحسابي لدييـ 41

. أصحاب الضبط الخارجي ولكف كمما قؿ العمر زادت الخارجية وكمما زاد العمر قمة الخارجية 
 

:   الفرضية الثانية عشرة 
في متوسطات درجات  (α = 0,05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية في مدرات محافظات شماؿ الضفة الغربية    فمسطيف 
. في مركز الضبط تعزى إلى متغير الخبرة 

إف المتوسط الحسابي لمركز الضبط حسب مقياس روتر تبعًا لمتغير الخبرة لمذيف تتراوح 
سنوات كاف المتوسط  (6ػ4)بينما الذيف تتراوح خبرتيـ ما بيف  (9.80)سنوات  (3ػ1)خبرتيـ مف 

سنوات فكاف المتوسط الحسابي لدييـ (7)أما الذيف تزيد خبرتيـ عف  (9.72)الحسابي لدييـ 
(10.00 . )

في عدـ وجود فروؽ ذات داللة  ( 1993 )واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة دروزة 
.  إحصائية عمى متغير الخبرة 

 
 
 

: الفرضية الثالثة عشرة 
بيف مركز  (α = 0.05)ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الضبط واالحتراؽ النفسي عند المرشديف التربوييف في المدارس الحكومية بشماؿ               
 .فمسطيف / الضفة الغربية 

أوضحت النتائج أف العالقة كانت دالة إحصائيا بيف تكرار و شدة االحتراؽ النفسي عمى 
جميع األبعاد مع مركز الضبط ، و كانت ىذه العالقة إيجابية بيف تكرار اإلجياد ، شدة          
اإلجياد ، تكرار تبمد الشعور ،شدة تبمد الشعور ومركز الضبط،بينما كانت العالقة سمبية بيف تكرار 

. نقص الشعور باإلنجاز ، وشدة نقص الشعور باإلنجاز ومركز الضبط
بوجود عالقة ارتباطيو سالبة بيف مركز الضبط  (1997 )واتفقت ىذه النتيجة مع الشافعي 

والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى عينة الدراسة بمعنى أنو كمما زادت الخارجية لدى أفراد عينة 
. الدراسة كمما قمت القدرة عمى حؿ المشكالت 
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بوجود عالقة ارتباطيو سالبة بيف مفيـو الذات ومركز الضبط  (1992  )واتفقت مع جرادات 
، فاألفراد الذيف يحمموف مفاىيـ إيجابية عف ذواتيـ يتمتعوف بمركز داخمي لضبط ، واألفراد الذيف 

.  يحمموف مفاىيـ سمبية عف ذواتيـ يتمتعوف بمركز خارجي لضبط 
بوجود قيـ موجبة ذات داللة إحصائية لمعامالت ارتباط بيف  (1996)واختمفت مع مقابمة 

. مركز الضبط وأربعة أبعاد مف اصؿ ستة لمعامالت االرتباط لالحتراؽ النفسي 
بعدـ وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف مركز الضبط  (1999العالـ ، )واختمفت مع 

لمعممي المغة اإلنجميزية في محافظة نابمس حسب معيار روتر وبيف تحصيؿ طمبتيـ في المغة 
. اإلنجميزية 
   
 

 

 
 
 

 
 
 

التوصيات 
 

: في ضوء أىداؼ الدراسة ونتائجيا يوصي الباحث بما يمي
إجراء المزيد مف البحوث والدراسات التي تتعمؽ بموضوع االحتراؽ النفسي مف اجؿ _ 1

. تحديد األسباب المؤدية إلى شعور المرشد باالحتراؽ النفسي 
نظرًا ألىمية مركز الضبط عند المرشديف يوصي الباحث بإجراء مزيد مف الدراسات _ 2

. عمى متغيرات أخرى مع مركز الضبط 
ضرورة اىتماـ المسؤوليف في وزارة التربية والتعميـ بأىمية مركز الضبط لدى  المرشديف _ 3
. التربوييف



 89 

ػ إجراء مزيد مف الدراسات التي تتناوؿ عالقة االحتراؽ النفسي ومركز الضبط ، بحيث 4
تشمؿ أعداد اكثر مف المرشديف التربوييف في جميع مديريات محافظات فمسطيف كذلؾ جميع 

. المرشديف في جميع المؤسسات النفسية األخرى 
ػضرورة االىتماـ بتطوير المرشديف التربوييف مينيًا وبصورة مستمرة تمشيًا مع الظروؼ 5
. الراىنة 

. ػ البحث عف السموؾ الداؿ عمى االحتراؽ النفسي ومنع تكراره لمقضاء عمى ىذه الظاىرة6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المراجع العربية
 

 ،  مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المشرفين التربويين ( . 1997 )أبو عيشة ، زاىدة 
. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطيف 

 
مستوى ومصادر التوتر النفسي لدى معممي المدارس الحكومية  .( 1987)أبو مغمي ، سمير 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ، الجامعة األردنية ، اإلعدادية والثانوية ,
. عماف ، األردف
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عينة أردنية  تقنين اختبار روتر لضبط التعزيز الداخمي ـ الخارجي في( . 1979)برىـو ، موسى 
.  رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية  ، عماف , 

 
، دار األمؿ            دوافع السموك وتطبيقاتيا التربوية ( . 1987 )جبر ، احمد فييـ 

. لمطباعة، القدس، فمسطيف 
 

األقسام األكاديمية  مركز الضبط وعالقتو باألنماط القيادية لرؤساء( . 1992)جرادات ، ادريس 
 ، رسالة ماجستير غير                  في جامعات الضفة الغربية باستخدام نموذج الشبكة اإلدارية

. منشورة،جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطيف
 

المدارس  مستويات االحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين في( . 1991)حرتاوي ، ىند 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة                    اليرموؾ ،  الحكومية في األردن

. اربد ،األردف 
 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة "مركز الضبط لدى األفراد المعوقين"( .  1995 )حسونة ،  نائمة 
. ، الجامعة األردنية ، عماف، األردف 

 
مستويات االستنفاد النفسي لدى معممي التربية الخاصة في األردن  ( . 1993 )دبابسة ، محمود 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عماف عالقتيا ببعض المتغيرات و
. ، األردف 

 
 

مركز الضبط لممعمـ وعالقتو بالتحصيؿ األكاديمي لطالب في المدارس  . (1993)دروزة ، أفناف 
 ، جامعة النجاح مجمة النجاح لألبحاثاإلعدادية لوكالة الغوث الدولية في منطقة نابمس ، 

.  39ػ 7( 7)2الوطنية ، 
 

دراسة في دافعيو السموؾ مركز الضبط وعالقتو بالتحصيؿ األكاديمي  . ( 1987 )دروزة ، أفناف 
 ، جامعة النجاح               الوطنية مجمة النجاح لألبحاثلمطالب جنسو ، تخصصو ، 

 . 15ػ1( 7)2، 
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العالقة بيف نمط القيادة لمديري المدارس اإللزامية  .( 1989)دواني ، كماؿ، وديراني ، عيد 
، الجامعة األردنية ،  (العمـو اإلنسانية ) . مجمة دراسات. وشعور المعمميف باألمف 

. 137ص ػ109(11)6
 

مستويات االحتراؽ النفسي لدى  . (1989)دواني ، كماؿ ، والكيالني ، أنمار ، وعسكر ، خميؿ 
(                      5)19 ، المجمة التربويةمعممي المدارس الحكومية في األردف ،

. 273ػ253. ص
 

األردنية  االحتراق النفسي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ( .1995)رشداف ، مالؾ  
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ، الحكومية وعالقتيا ببعض المتغيرات

. عماف األردف 
 

في  ظاىرة االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى العاممين( . 1999)رمضاف ، جياد  
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية

.  الوطنية ، نابمس، فمسطيف 
أساسيات اإلرشاد " الدليل العممي لممرشدين النفسيين والتربويين  ( . 1998 )الزيود ، نادر  

. دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع: ، عماف الفردي 
 

الجامعيين في  العالقة بين مفيوم الذات ومركز الضبط لدى الطمبة( .1996 )سرحاف ، عبير  
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية 

. الوطنية ، نابمس ، فمسطيف 
 
 

طمبة جامعة  عالقة مركز الضبط بالقدرة عمى حل المشكالت لدى ( . 1997)شافعي ، فداء  
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية في نابمس في الضفة الغربية

. النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف
 

المدارس األردنية  االستراتيجيات التي يستخدميا المرشدون في( . 1994)شايب ، معروؼ 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية لمتعامل مع الضغوط النفسية لدييم

. ،عماف، األردف
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في القدرة عمى حل  أثر الجنس والنمط اإلدراكي ومركز الضبط( . 1992 )صمادي ، عبداهلل 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عماف ، األردف  المشكالت

 
الرياضية في األردن  مستويات االحتراق النفسي لدى معممي التربية( . 1995)طحاينة ، زياد 

رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ،عماف ،  .وعالقتيا ببعض المتغيرات
. األردف 

 
األردن  مستويات االحتراق النفسي لدى المشرفين التربويين في( . 1992)عبد الرحمف ، عمي  

اربد ، .  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ وعالقتيا  ببعض المتغيرات
. األردف

 
مصادر اإلجياد والضغط النفسي لدى مدرسي الجامعات في الوطف  . (1996)عساؼ ، عبد 

( 3)10،  (العمـو اإلنسانية ) مجمة جامعة النجاح لألبحاثالمحتؿ في الضفة الغربية ، 
. 57ػ30

 
االستنفاذ النفسي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في  ( . 1990 )عضايمة ، عدناف 

.  ، رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ، عماف ، األردف األردن
 

 مستوى ومصادر االحتراق النفسي لدى مديري المدارس الثانوية( . 1994)عقرباوي ، محمد 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الحكومية في مديرية التربية والتعميم لعمان الكبرى

. الجامعة األردنية ، عماف ، األردف 
 

مدى تعرض معممي المرحمة  . ( 1986) عسكر ، عمي  ، وجامع، حسف ، واألنصاري ، محمد 
. 43ػ9( 3)10 ، المجمة التربويةالثانوية في دولة الكويت لظاىرة االحتراؽ النفسي ، 

العالقة بين مركز الضبط لدى معمم المغة اإلنجميزية والتحصيل  ( . 1999 )العالـ ، سمر 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، األكاديمي لطمبة الصف العاشر في محافظة نابمس

.  جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطيف 
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معممي المدارس  ظاىرة االحتراق النفسي وعالقتيا بضغوط العمل لدى( . 1998)عودة ، يوسؼ 
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح  .الثانوية الحكومية في الضفة الغربية

. الوطنية ،نابمس، فمسطيف
 

عالقة المعتقدات الالعقالنية بكل من تقدير الذات ومركز الضبط  . (1990)مصري ، طارؽ 
. عماف ، األردف  , الجامعة األردنية , رسالة ماجستير غير منشورة,

 
دراسة لظاىرة االحتراؽ النفسي لدى عينة مف  .  ( 1990)مقابمة ، نصر ، سالمة ، كايد 

( . 33 )9 ،  مجمة جامعة دمشقالمعمميف األردنييف في ضوء عدد مف المتغيرات ، 
 

مركز الضبط وعالقتو ببعض المتغيرات لدى الطمبة  . (1994)مقابمة ، نصر ، يعقوب ، إبراىيـ  
. 127ػ 119( 32) ، جامعة القاىرة ، مجمة عمم النفس. الجامعيف 

 
المعممين  العالقة بين مركز الضبط واالحتراق النفسي لدى عينة من ( . 1996 )مقابمة ، نصر 

. 119ػ110،
 

دراسة لمصدر الضبط الداخمي والخارجي لدى المراىقيف مف الجنسيف ،  . (1994)ىدية ، فؤاد 
 .  95ػ 82 ( 32)، ديسمبر ، مجمة عمم النفس

 
 ، ومركز الضبط ، أثر التحصيل األكاديمي والجنس في مفيوم الذات ( . 1988)يعقوب ، عمي  

. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموؾ ، اربد ، األردف 
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أعضاء لجنة المحكمين 
جامعة النجاح الوطنية 

أفنان دروزة  . ــــ أ ـ د1
   د  جودت سعادة. أـــــــ 2
شحاده عبدة  . ــــ د3
   عبد عساف . ــــ د4
علي الشكعه . ــــ د5
فوزي مساعيد .ــــ د6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 ( 2 )الممحؽ رقـ 
بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا  

قسـ الدراسات العميا في التربية 
أختي المرشدة  / أخي المرشد 

…… تحية طيبة وبعد 
تيدؼ ىذه االستبانة إلى قياس ظاىرة االحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف ، نتيجة ما 

. يواجيوف مف إحباطات وضغوط أثناء ممارستيـ مينة اإلرشاد
ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، نضع بيف أيديكـ استبانة تتكوف مف ثالثة أقساـ ،كوسيمة 

يرجى مف حضرتكـ التكـر باالطالع عمى . لجمع البيانات والمعمومات الديمغرافية الالزمة لمدراسة
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االستبانة بأقساميا وقراءة فقراتيا قراءة مستفيضة، واختيار مستوى استجاباتكـ عمى كؿ واحدة منيا 
. بما ينسجـ ومشاعركـ خالؿ العمؿ 

إف البيانات والمعمومات التي ستتوصؿ إلييا الدراسة ستبقى لغايات البحث العممي والتحميؿ 
. اإلحصائي وفي غاية مف السرية 

شاكرا لكـ حسف تعاونكـ 
    الباحث

سامر سمماف   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. بيانات شخصية : القسم األول 
. ػ يرجى التكـر بوضع دائرة في المكاف المناسب 

أنثى  - ذكر                        ب -  أ:                  الجنس- 1
 
 فما فوؽ  41 سنة      ج ػ مف 40 – 31 سنة      ب ػ مف 30 – 20أ ػ مف :    العمر- 2
 
أعزب            -  متزوج                      ب-أ :        الحالة االجتماعية- 3

أرمؿ -                              ج ػ مطمؽ                         د
 
 فما فوؽ  7مف–  سنوات   ج 6 _ 4مف -سنوات   ب3أ ػ  مف سنة ػ :   الخبرة في اإلرشاد- 4
 
دبمـو عالي + بكالوريوس - بكالوريوس         ج-  دبمـو         ب- أ:  المؤىؿ العممي- 5
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ماجستير -                       د
 
- شيكؿ     ج2000 إلى 1500-  شيكؿ فما دوف    ب1500- أ:  مستوى الدخؿ العاـ لممرشد-6

.  شيكؿ2000أكثر مف 
 

:  القسم الثاني 

عبارة ، متعمقة بشعورؾ نحو مينتؾ ، يرجى قراءة كؿ عبارة مف (22)يحتوي ىذا القسـ عمى 
تكرار حدوثيا معؾ ، وشدة )العبارات بعناية جيدة ، ثـ اإلجابة عمييا بصدؽ في بعدييا المذكوريف ، 

بوضع دائرة عمى الرقـ الداؿ عمى إجابتؾ في كؿ مف البعديف ، أما بالنسبة إلى داللة األرقاـ  . (حدوثيا
:  إلى المقياسيف يرجى مالحظة ما يمي 

في نفس ( 1)في مقياس التكرار يعني أف الشعور يتكرر كؿ يـو ، أما الرقـ  (6 )ػ إف  الرقـ*
. المقياس فيعني أنو يحدث قميال في السنة 

 1) في مقياس الشدة يعني أف درجة تعرضؾ ليذا الموقؼ قوية جدا ، أما الرقـ  ( 7 )ػ إف الرقـ *
. في نفس المقياس فيعني أف درجة تعرضؾ ليذا الموقؼ ضعيفة جدا وىكذا  (
 
 
 
 
 

                  الشدة                 التكرار  

يحدث          يحدث  قليال                                                        العبارة الرقم 
يوميا               في  

السنة  

بدرجة            بدرجة 
قوية جدا     ضعيفة جدا 

   2    3    4   5   6       . أشعر بأنني مستنزؼ انفعاليا جراء ممارسة مينة اإلرشاد- 1
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أشعر أف طاقتي مستنفدة مع نياية اليـو المدرسي-  2
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

وْاعرؼ أف عمي  ، أرىؽ عندما استيقظ مف نومي  - 3
. مواجية عمؿ جديد

       6   5   4    3    2   
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أستطيع أف أفيـ بسيولة مشاعر طالبي نحو األشياء- 4
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أتعامؿ مع بعض الطمبة وكأنيـ أشياء ال بشر- 5
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

حقا إف التعامؿ مع الناس طواؿ يـو العمؿ يسبب لي - 6
. اإلجياد والتعب 

       6   5   4    3    2   
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       .  أتعامؿ بفاعمية عالية مع مشاكؿ طالبي - 7
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أحترؽ نفسيا مف ممارستي ىذه المينة - 8
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  
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 أؤثر إيجابيا في حياة كثير مف الناس مف خالؿ  - 9
. ممارستي مينة اإلرشاد

       6   5   4    3    2   
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أصبحت ْاكثر قساوة مع الناس بعد التحاقي بيذه المينة - 10
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أنزعج وأكوف قمقا  ، ألف مينتي تزيد مف قساوة عواطفي- 11
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
التكرار  

                  الشدة 

يحدث          يحدث قليال                                                        العبارة الرقم 
يوميا               في  

السنة  

بدرجة            بدرجة 
قوية جدا     ضعيفة جدا 

   2    3    4   5   6       . ْاشعر بالحيوية والنشاط عند إرشادي الطمبة - 12
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       .  محبط مف ممارستي مينة اإلرشاد - 13
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . يصيبني إجياد كبير عندما أعمؿ في ىذه المينة  - 14
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . حقيقة ال ْاىتـ أو اكترث بما يحدث مع طالبي مف مشاكؿ - 15
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . إف العمؿ بشكؿ مباشرمع الناس يسبب ضغوطَا شديدة لي- 16
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أستطيع بكؿ سيولة أف ْاخمؽ جوا نفسيا مريحا مع طالبي - 17
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . أشعر بالسعادة والراحة بعد العمؿ مع طالبي - 18
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . لقد أنجزت أشياء كثيرة ذات قيمة وأىمية في ىذه المينة - 19
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       . ْاشعر وكأنني عمى وشؾ الفشؿ نتيجة ممارسة ىذه المينة - 20
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  

   2    3    4   5   6       أتعامؿ بكؿ ىدوء مع المشاكؿ االنفعالية والعاطفية أثناء - 21
1  

   7   6    5   4   3    2   
1  
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. ممارستي ىذه المينة 
   2    3    4   5   6       . ْاشعر أف الطمبة يمومونني عمى بعض المشاكؿ التي  يواجيونيا- 22

1  
   7   6    5   4   3    2   
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3 )الممحؽ رقـ 
 

  _: القسم الثالث 
.  استبانو مركز الضبط 

 
وعميؾ  (أ ، ب  )تتكوف ىذه االستبانة مف تسع وعشريف فقرة ، وكؿ فقرة مكونة مف بديميف 

ما   (أ  )أف تختار إما  . في كؿ فقرة وفؽ ما يتفؽ ورأيؾ حوؿ ىذا الموضوع  (ب  )وا 
 

. أ ػ يقع األطفاؿ في مشاكؿ ،  ألف آباءىـ يعاقبونيـ كثيرا :   األولى 
.            ب ػ مشكمة كثير مف األطفاؿ ىذه األياـ ىي أف آباءىـ يتساىموف معيـ كثيرا 

أ ػ كثير مف األشياء التعيسة في حياة الناس تعود ػ إلى حد ما ػ  إلى الحظ السيئ  :   الثانية 
.           ب ػ إف مآسي الناس ناجمة عف األخطاء التي يقترفونيا 

. أػ أحد أسباب الحروب الموجودة بيننا أننا غير ميتميف بشكؿ كاؼ  باألمور السياسية:  الثالثة 
.          ب ػ ال بد مف شف الحروب ميما بذؿ الناس مف جيد لمنعيا 

. أػ في نياية األمر يحصؿ الناس عمى االحتراـ الذي يستحقونو في ىذا العالـ : الرابعة 
.          ب ػ إف الناس ال يعترفوف بقيمة اإلنساف ميما بذؿ مف جيد 

. تجاه الطالب ال أساس ليا  (عدالة المعمميف)أ ػ إف فكرة عدـ : الخامسة 
         ب ػ معظـ الطمبة ال يدركوف إلى أي حد تتأثر عالماتيـ بحوادث ىي مف قبيؿ الصدفة 

. أ ػ بدوف الحظوظ السعيدة  المناسبة  ال يستطيع اإلنساف أف يكوف قائدا فعاال : السادسة 
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          ب ػ األشخاص القديروف الذيف فشموا في أف يكونوا قادة لـ ينتيزوا الفرص التي أتيحت 
. ليـ 

. أ ػ ميما بذلت مف جيد فاف بعض الناس لف يحبوؾ :   السابعة 
            ب ػ إف الذيف ال يستطيعوف جعؿ اآلخريف يحبونيـ ال يفيموف كيؼ ينسجموف مع 

. اآلخريف 
. أ ػ تمعب الوراثة الدور األساسي في تحديد شخصية اإلنساف : الثامنة 

.          ب ػ إف خبرات الشخص في الحياة ىي التي تحدد ما عميو القياـ بو 
 
 
 

يحصؿ فعال ، أ ػ غالبا ما  أكتشؼ أف  ما أتوقع حصولو : التاسعة 
.          ب ػ اإليماف بالقدر لـ يسفر عما فيو مصمحتي كاتخاذ قرار لمقياـ بخطة لمعمؿ 

. أ ػ يندر أف يجد الطالب االمتحاف غير عادؿ إذا كاف استعداده لذلؾ االمتحاف تاما  : العاشرة 
         ب ػ في كثير مف األحياف ال تكوف أسئمة االمتحاف ذات عالقة بالمادة الدراسية   فتصبح 

. الدراسة في الواقع غير مفيدة 
أػ النجاح يأتي  نتيجة العمؿ الجاد ، وليس لمحظ سوى القميؿ ، إف لـ يكف لو أي : الحادية عشرة 

. دخؿ في النجاح 
               ب ػ إف الحصوؿ عمى عمؿ مناسب يعتمد بشكؿ رئيس عمى وجود الشخص في 

الزماف والمكاف المناسبيف 
. أ ػ يمكف لممواطف العادي أف يكوف لو تأثير في قرارات الحكومة : الثانية عشرة 

              ب ػ ىذا العالـ يديره القمة مف الناس ممف ىـ في مركز القوة ، وال يستطيع الشخص 
العادي أف يفعؿ كثيرا لتغيير ىذا الواقع  

. أ ػ حيف أقـو بوضع الخطط أكاد أكوف متأكدا مف تحقيؽ ىذه الخطط :  الثالثة عشرة 
                ب ػ ليس مف الحكمة دائما أف أخطط لفترة، ألف أشياء كثيرة تنتج عف الحظ 

. (الحسف أو السيئ)
. أ ػ يوجد مف ىو غير صالح مف الناس: الرابعة عشرة 

.                 ب ػ يوجد ما ىو طيب في كؿ إنساف 
أ ػ أما بالنسبة لي فإف حصولي عمى ما أريد لو عالقة قميمة أو ليس لو عالقة : الخامسة عشرة 

. بالحظ 
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                ب ػ في كثير مف األحياف قد نقرر ما نعممو عف طريؽ إلقاء قطعة مف النقد في 
. اليواء 

أ ػ يعتمد حصوؿ الشخص عمى الرياسة عمى ما إذا  كاف ذا حظ كاؼ ليكوف في : السادسة عشرة  
. المكاف المناسب أـ ال 

                ب ػ إف جعؿ الناس يقوموف بالعمؿ الصحيح يعتمد عمى القدرة ،ولمحظ دور قميؿ 
. أو ال شيء في ذلؾ 

 
 
 
 
 

أ ػ فيما يتعمؽ بمشكالت العالـ فاف معظميـ ضحايا القوى التي ال نستطيع أف :  السابعة عشرة 
. نفيميا أو نسيطر عمييا 

                ب ػ يستطيع الناس عف طريؽ اشتراكيـ النشط في األمور السياسية           
واالجتماعية أف يسيطروا عمى األحداث العالمية  

أ ػ معظـ الناس ال يدركوف إلى أي درجة تسيطر عمى حياتيـ حوادث عابرة  تتـ : الثامنة عشرة 
. بالصدفة 

" . الحظ "               ب ػ في الحقيقة ، ال يوجد شيء اسمو 
. أ ػ يجب عمى الشخص أف يكوف دائما عمى استعداد لالعتراؼ باألخطاء : التاسعة عشرة 

.                 ب ػ في العادة ، مف األفضؿ لمشخص أف يخفي أخطاءه 
. أػ مف الصعب أف تعرؼ ما إذا كاف الشخص اآلخر يحبؾ أـ ال : العشروف 

 .  (مع اآلخريف  )           ب ػ يعتمد عدد األصدقاء الذيف لديؾ عمى كونؾ لطيفا 
.    أ ػ األمور السيئة التي تصيبنا تتساوى في المدى البعيد مع األمور الحسنة: الحادية  والعشروف 

                    ب ػ معظـ المصائب تنجـ عف النقص في القدرة ، أو الجيؿ أو الكسؿ ، أو 
. عنيا جميعَا ً 

. أ ػ بالجيد الكافي نستطيع محو الكثير مف الفساد السياسي : الثانية  والعشروف 
                     ب ػ مف الصعب عمى الناس أف تكوف ليـ سيطرة كبيرة عمى األشياء التي 

. يقـو بيا السياسيوف أثناء سمطتيـ 
. أ ػ أحيانا ال أفيـ كيؼ يتوصؿ المعمموف لمعالمات التي يعطونيا لمطمبة:  الثالثة والعشروف 
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                    ب ػ توجد عالقة مباشرة بيف الجيد الذي أبذلو في الدراسة والعالمات التي 
. أحصؿ عمييا 

. أ ػ القائد الجيد يتوقع مف الناس أف يقرروا بأنفسيـ ما عمييـ فعمو مف أشياء : الرابعة والعشروف 
.                       ب ػ القائد الجيد يوضح لمجميع ما ىي األعماؿ المنوطة بيـ 

أ ػ في كثير مف األحياف أشعر أنني ذو تأثير ضئيؿ عمى األشياء التي :  الخامسة والعشروف 
. تحصؿ لي 

                       ب ػ مف المستحيؿ بالنسبة  لي أف اعتقد أف لمصدفة ، أو الحظ دورا ميمًا 
. في حياتي 

 
 

. أ ػ يشعر الناس بالوحدة ألنيـ ال يحاولوف أف يكونوا ودوديف : السادسة والعشروف 
                     ب ػ ليست ثمة فائدة كبيرة في المحاولة الجاىدة الرضاء الناس ، فإذا كانوا 

. يحبونؾ ، فيـ يحبونؾ 
. أ ػ يوجد تأكيد زائد عمى الرياضة في المدارس الثانوية :  السابعة والعشروف 

.                       ب ػ األلعاب الرياضية الجماعية ىي طريقة ممتازة لبناء الخمؽ 
.  أ ػ ما يحصؿ لي ىو نتيجة عممي :   الثامنة والعشروف 

                      ب ػ في بعض األحياف أشعر بأف ال سيطرة لي عمى االتجاىات التي تسير 
. فييا حياتي 

أ ػ في معظـ األوقات ال أستطيع أف أفيـ لماذا يتصرؼ السياسيوف بالطريقة :  التاسعة والعشروف 
. التي يتصرفوف بيا 

                     ب ػ في نياية األمر، إف الناس مسؤولوف عف الحكومة السيئة عمى 
  (الوطني والقومي )المستوييف
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