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 اإلهداء
 

 ...إلى زوجي الحبيب الذي منحني الدعم والقوة لالستمرار في طلب العلم
العمل  لي في انجاز هذا ماومساندته اذين أكرماني برضاهملإلى أمي الحنونة وأبي الغالي ال

 ...المتواضع
الذين تحملوا معي كل (  عبد الكريم، جابر، شوق، معاذ، ورنا) إلى أبنائي وأحبائي وفلذات كبدي
 ...الصعاب في سبيل انجاز دراستي

خوتي األحباء في الوطن والمهجر على ما بذلوه من دعم ومساندة إلكمال دراستي  ...إلى أختي وا 
 ...يبية إلى أرواح جميع شهداء فلسطين الحب

 ...إلى كل أصدقائي وصديقاتي الذين لم يتوانوا عن تقديم الدعم والمساندة
 ...الدربلي  حرفا وأنارإلى كل من علمني 

يوما عن تقديم اإلشراف والدعم  ىإلى مشرف هذه الرسالة، األستاذ الدكتور تيسير عبداهلل الذي لم يتوان
 ...والمساندة في انجاز هذا العمل العظيم



 

 أ 

 
 
 
 
 
 

 إقرار
 

الخاصة باستثناء  أقرأنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي
ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو أما تم اإلشارة له حيثما ورد، و 

 .معهد
 
 

 :...............................التوقيع
 
 "إبراهيم الشيخ"ى فؤاد يوسف ليل
 

 م 3103:    /    / التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ب 

 شكر وعرفان 
 

الحمد هلل الذي أعانني على إنجاز هذا البحث المتواضع، والزمني طوال مدة دراستي إلى أن وصلت إلى 
نهاية الدرب، فهذا البحث حصيلة جهد كبير، عمل تضافرت معه مساهمات وخبرات أكثر من فرد، 

كان من الواجب أن نرد هذا الفضل إلى أصحابه، بكل معاني الشكر والتقدير إلى كل من كان لهم  ولذلك
 :الفضل  في إتمام هذه الرسالة وأخص بالذكر

 اهلل األستاذ الدكتور تيسير عبد
مشرف هذه الرسالة على ما بذله من جهد طيلة فترة اإلشراف، ولتوجيهاته الكريمة وتعاونه ومآزرته التي 

لى أسرة  تر  ثرائها وخروجها بالشكل الذي هي عليه اآلن، وا  كت أكبر األثر في انجاز هذه الدراسة وا 
 .جامعة القدس على دورها الرائد في تقديم االهتمام والتسهيالت للطلبة

 
على ما  ،الدكتور عمر الريماوي والدكتور كامل كتلو المناقشة أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة

ن جهد حثيث في مراجعة الدراسة وتقويمها، ولتفضلهما بقبول المشاركة في مناقشة هذه الدراسة قاما به م
 .غنائها بخبراتهماإوالعمل على 

 
رشاداتهم القيمة  التي كان لها  بداء مالحظاتهم وا  لى لجنة التحكيم على تفضلهم بقراءة أدوات الدراسة وا  وا 

 . ائيةاألثر في خروج أدوات الدراسة بصورتها النه
 . الحياة والدراسة ءويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجي وأبنائي الذين تحملوا معي عب

ويسرني أن أشكر جميع المؤسسات الخاصة التي منحتني الدعم والمساندة في تعبئة أدوات الدراسة مع 
لعاملين فيها، ومديريات التربية كل او المرشدين، وأن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم 

والتعليم في محافظات جنين ونابلس وطولكرم وأخص بالذكر األستاذ ناصر صبيحات قسم اإلرشاد في 
جنين والسيدة مها إبراهيم محمد عوض قسم اإلرشاد في طولكرم والسيدة حاكمة رئيسة قسم اإلرشاد في 

 .رات من المدارسنابلس على جهودهم المباركة في متابعة جمع االستما
 

ويسرني أن أشكر مركز التصوير األول للمساعدة في إخراج الرسالة بالصورة النهائية وأخص بالذكر 
 .األخت سلمى نصار على جهودها المباركة

 



 

 ج 

 :تعريفات
 

 : تحتوي الدراسة على مجموعة من المصطلحات والتعريفات اإلجرائية من أهمها
 

 اإلنساني الشعور وفقدان العاطفي اإلنهاك بأعراض دالفر  شعور هو : الوظيفي االحتراق
 في يعملون الذين لألفراد عادة ويحدث الشخصي اإلنجاز وتدني
( Maslach, 1982)ماسالش  تعريف حسب هذا اآلخرين خدمة
  (.3112العتيبي، ) في الوارد

 
الوارد في ( 0793Freudenberger)بيرجر  فرويد وعرف

رهاق ضعف حالة بأنه لوظيفيا االحتراق (3112العتيبي، )  وا 
 اإلنسانية الخدمة مجال في العاملين قدرة عدم عن ناجم واستنزاف

. وقواهم ومواردهم طاقاتهم على الطلبات كثرة مع التعامل على
Freudenberger, 1974).) 

 
 في لموقعه الفرد إدراك بأنها 0771 العالمية الصحة منظمة عرفت : الحياة نوعية

 مع فيها، وربطها يعيش التي القيم ونظام الثقافة اقسي في الحياة
 نوعية فمفهوم واهتماماته الخاصة، وتوقعاته، ومعتقداته أهدافه
 البدنية الفرد بصحة معقدة بطريقة ريتأث النطاق واسع مفهوم الحياة
 ومدى االجتماعية وعالقاته استقالليته ومستوى النفسية وحالته

 .(3112 اهلل، رزق)يئته لب البارزة بالسمات ارتباطها
 



 

 د 

النفسيين  المرشدين
 والتربويين

 أحد في األولى الجامعية الشهادة على نو الحاصل األشخاص هم :
نفس،  وعلم تربية نفسي، إرشاد) :التالية اإلنسانية العلوم فروع
 اإلنسانية الخدمات لتقديم ونومتفرغ( اجتماع علم اجتماعية، خدمة

 في لألفراد العلمي البحث دماتوخ واالجتماعية والتربوية
 الخدمات هذه تتداخل بحيث والخاصة، الحكومية المؤسسات
 خدمات لتحقيق اإلرشادية، وتسعى األفراد حاجات لتقابل وتتكامل
 ونيشكل بحيث ونمتميز  صاشخأ أيضاً  موه اإلرشادي البرنامج
 (.0779عيطة،  أبو)للفرد  واألمان األمن مركز

 
المؤسسات 
 الحكومية

هي المؤسسات التي تخدم المجتمع وتشرف عليها الدولة وتتكفل  :
   .برواتب موظفيها مثل المدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية

 
و أهي التي تكون مملوكة لألشخاص فما المؤسسات الخاصة أ

 ،مجموعة من رجال االعمال والتي ال تسهم الدولة في راس مالها
مركز عالج وتأهيل ضحايا  هيفي الدراسة  وهذه المؤسسات

، جمعية الشبان  SOSالمركز الفلسطيني لإلرشاد، قرى، التعذيب
 .المسيحية

 



 

 ه 

 :ملخصال
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة االحتراق الوظيفي وعالقته بنوعية الحياة لدى المرشدين 
تكون ي. ونابلس وطولكرم النفسيين والتربويين في المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظات جنين

مرشد  (312)مجتمع الدراسة من المرشدين النفسيين والتربويين في المحافظات الثالث والذين بلغ عددهم 
 ، وقد تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية%61أي ما نسبته ( 062)ومرشدة وبلغ حجم العينة 

ه الدراسة واستخدمت الباحثة ذفي في تطبيق هواستخدمت الباحثة المنهج الوص. حسب متغير الجنس
ومقياس منظمة GBI،(Gilder Burn-out Inventory  )أداتين هما، مقياس جيلدرد لالحتراق الوظيفي 

 (WHQOL  World Health Quality) of Lifeالصحة العالمية لنوعية الحياة
 

عبروا عن شعورهم الختبار عليها أفراد العينة التي تم إجراء امن ( %29.8)أن وقد أظهرت الدراسة 
عبروا عن  أفراد العينةمن ( 70.2%)بدرجة احتراق قليلة على مقياس جيلدرد لالحتراق الوظيفي، مقابل 

أن متوسط في حين . رشد عن شعوره بدرجة احتراق كبيرةدرجة احتراق متوسطة، في حين لم يعبر أي م
حتراق الوظيفي لجيلدرد عبر عنها المرشدون بدرجة إجابات أفراد العينة من المرشدين على مقياس اال

 .متوسطة، وجاءت في الحدود الطبيعية
 

فقط قد عبروا عن من أفراد العينة التي تم إجراء االختبار عليها  (5.4%)وأظهرت النتائج أيضًا أن 
من أفراد  (50.6%)شعورهم بنوعية حياة سيئة على مقياس نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية، مقابل 

عن وا عبر  ة قدمن أفراد العين( 44.0%) أن ، في حينوا عن شعورهم بنوعية حياة متوسطةعبر العينة 
 .شعورهم بنوعية حياة جيدة

 
وتبين أن متوسط إجابات أفراد العينة من المرشدين على مقياس نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية 

، مما يشير إلى أن (0.66)، وبانحراف معياري قدره (35.3)على الدرجة الكلية لنوعية الحياة قد كان 
وجاءت في الحدود  ،المرشدون قد كانت بدرجة متوسطة عنها الدرجة الكلية لنوعية الحياة كما عبر

 .الطبيعية
، وبانحراف (3534)على المجال الجسمي لنوعية الحياة فقد بلغ وبخصوص متوسط إجابات المرشدين 

، وبدرجة تقدير جيدة، وقد حصل على المرتبة األولى بالنسبة لباقي (0.67)معياري بلغت قيمته 



 

 و 

المجاالت الفرعية األخرى، أي أن نوعية الحياة في المجال الجسمي لدى المرشدين كانت أفضل 
المجاالت، وأكثر جودة، في حين حصل المجال النفسي على المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي قدره 

، أما نوعية الحياة على المجال (عادية)، وبدرجة تقدير متوسطة (0.69)اري ، وبانحراف معي(.35)
، (0.93)، وبانحراف معياري (3543)االجتماعي فقد حصلت على المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي قدره 

 .أيضاً ( عادية)وبدرجة تقدير متوسطة 
 

باقي المجاالت، بمتوسط حسابي قدره وبالنسبة للمجال البيئي على المرتبة الرابعة واألخيرة بالنسبة ل
، وبدرجة تقدير متوسطة أيضا، ولم يحصل أي من المجاالت على (0.73)، وبانحراف معياري (3533)

 .درجة تقدير سيئة لنوعية الحياة
 

لمرشدين، كلما انخفضت نوعية اارتفعت درجة االحتراق الوظيفي لدى كلما  وبينت نتائج الدراسة أنه
ية له، وعلى الدرجة الكل ال من مجاالت مقياس نوعية الحياةوذلك على كل مج اً سوءحياتهم وازدادت 

وبلغ معامل االرتباط لمقياس االحتراق  (91920.)حيث بلغ معامل االرتباط لمقياس نوعية الحياة 
 .(0.8397)الوظيفي 

 
ئية بين متوسطات كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصا

إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب مقياس جيلدرد تبعًا لمتغير الجنس، 
 . المؤهل العلمي، بينما كان هناك فروق في متغير نوع المؤسسةو الدخل الشهري، و الخبرة، و 
 

 ≥ α)اإلحصائية الداللة  وأظهرت النتائج أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس نوعية  (1.11

أما بالنسبة لمتغير الدخل ر الجنس والخبرة، والمؤهل العلمي، الحياة لمنظمة الصحة العالمية تبعا لمتغي
وق على المجال النفسي فر  ت هناككانلم يكن هناك فروق على المجال الكلي بينما فالشهري 

 . لصالح أصحاب الدخل المرتفع واالجتماعي
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The aim of this study was to identify  job burn-out and its relation to quality of life among 

psychologists and counselors in the governmental and private institutions in the governorates 

of Jenin, Nablus and Tulkarm. The study consisted of counselors, psychologists and 

counselors in the three governorates in a total number of (258) psychologist and counselor, 

and a sample size of (168) person representing 65% of the total community, and the sample 

was selected using the stratified random sampling method. The researcher used the 

descriptive correlative approach in the study application in addition to the use of two tools, 

namely Gilder Burn-out Inventory (GBI) and the World Health Organization quality of life 

Scale (WHQOL). 

 

The study has shown that (29.8%) of the respondents of the test have expressed a little degree 

of job burn out on GBI scale, a percentage of (70.2%) expressed a medium job burn-out 

degree in percentage of, while no counselor felt a large job burnout degree. 
 

The results also showed that the average answers of the sample of counselors on GBI scale 

was (2.515), and by standard deviation of (0.3605), indicating that the total of job burn-out as 

expressed through the counselors was moderate, and within the natural boundaries. 
 

The results also showed that (5.4%) of respondents that have been tested expressed a bad 

feeling of quality of life for the World Health Organization quality of life scale, versus 

(50.6%) expressed their sense of average (normal) quality of life, while (44.0%) of the 

respondents expressed a good quality of life. 

 

It was found that the average answers of the counselors sample to the World Health 

Organization quality of life scale on the total degree was (3.53), and a standard deviation of 

(0.66), suggesting that the total degree of quality of life as the counselors expressed was 

moderate (normal), and within the natural boundaries. 

 

The average answers of the counselors on the physical domain of quality of life amounted to 

(3.74), with a standard deviation of (0.69), and a good value, and it got the first place for the 

rest of the other sub domains, i.e. the quality of life in the physical domain was the best 

domain of all according to the counselors'  answers, more qualitative, while the psychological 

domain rank was the second, with an average of (3.5), with a standard deviation of (0.67), 

and medium (normal) value, whereas the quality of life of the social domain has got a third 

place, and an average (3.46), with a standard deviation (0.74), and its value was medium 

(normal). 



 

 ح 

As for the environmental domain, it took the last place which is the fourth of the rest 

domains, and got an average of (3.38), and a standard deviation of (0.92), and got a medium 

(normal) value as well,  none of the domains got bad rating for the quality of life. 
 

The results of the study showed that the higher job burnout for the counselors, the lower the 

quality of life was and worsened in every area of life quality scale, and its total degree. 

 

The results also showed no statistically significant differences at the level of statistical 

significance between the averages of the counselors' answers regarding job burn-out on GBI 

scale depending on the variable of gender, experience, monthly income, education, while 

there were differences in the variable of the institution. 

 

The results also showed no statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) 

between the average answers of the counselors regarding quality of life scale of the World 

Health Organization quality of life scale, depending on the variables of sex, experience, 

qualification, while the monthly income variable showed no differences on the macro domain 

while there were no differences in the psychosocial domain for high income earners. 
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة 

 
  المقدمة 3.3

 
السلبية على  ثارهاآلمن الباحثين، نظرًا  باهتمام العديد (Burnout) الوظيفي االحتراق ظاهرة حظيت

التي شكلت عائقًا كبيرًا يحول دون قيام الفرد  هذه الظاهرة الخطيرة، العنصر البشري في مجال العمل
 عياً اجتما أخصائياً  أو مشرفاً  أو إدارياً  أو لدوره بشكل كامل، بغض النظر عن وظيفته سواء كان معلماً 

 حال وفي (.2003 العتيبي،) الوارد في( Maslach ,2002) ماسالش ،لخإ...أو ممرضاً  أو نفسيًا،
 & Burke)صعبة  مشكلة ال محالة سيواجه برمته المجتمع فإن الوظيفي لالحتراق هؤالء تعرض

Richadson,1993). 
 

 مستمر،  تطور في هرةالظا هذه أن تبينو  االنتشار، ةواسع تأصبح لوظيفيا االحتراقإن ظاهرة 
 الظاهرة هذه تعريف في األثر أكبر له كان مما ،(Maslach,2002)ماسالش  دراسات تناولتهاو 

مشرف،  ال)ممكنة  درجة أدنى إلى منها التقليل أو تفاديها وكيفية أسبابها وبيان إظهارها ومحاولة
3113 .) 

 
 عمله، يتطلبها التي الوظيفية للمهام رستهمما خالل الفرد تصيب نفسية ظاهرةالوظيفي  االحتراق ويعد

 ويؤكد وجودها في هاماً  دوراً  تلعب وهي كثيرة، وعوامل أسباب الظاهرة ولهذه فيها، يعمل التي والمهنة
 في تقف والمهن األعمال مختلف في العاملون لها يتعرض التي النفسية الضغوط بأن النفس علماء
 .الوظيفي قاالحترا إلى تؤدي التي األسباب مقدمة
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ال تؤثر سلبيًا في الفرد من الناحية  وظيفيعلى أن ظاهرة االحتراق ال( 1996)كما يؤكد عساف 
عالقاته مع زمالئه في المؤسسة  في إنتاجه المهني وفي الشخصية والعائلية فحسب، بل تؤثر أيضاً 

 .التي يعمل فيها
 

، وتختلف األسباب من فرد وظيفيحتراق الوهناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى حدوث التوتر واال
ومن حيث قدرة تحمل الفرد لها من الناحية النفسية وطريقة تعامل األفراد مع مسببات االحتراق  ،خرآل

ومصادره، وكذلك بسبب الفروق الفردية بين األفراد وخبرات الفرد السابقة، وطبيعة شخصيته،  الوظيفي
أن من أهم  علماء النفس ويذكرجتماعي من البيئة المحيطة بالفرد، ومفهومه لذاته، والقدرات والدعم اال

حيث تنجم األولى ( 1996 عساف،) صعوبات العمل الفيزيقية، واإلدارية واإلنسانية يأسباب الظاهرة ه
على  ينبغي وتأتي الثانية بتأثير ما. عن ظاهرة عدم التوازن الحاصل نتيجة ضغوطات العمل المستمر

ه كرد فعل مباشر للضغوطات التي يتعرض لها ومع تأثير المرحلتين األولى والثانية  تبدو الفرد القيام ب
 على الفرد وتنعكس بجالء على سلوكه المهني بالظهورأ بوضوح اآلثار السلبية والتغيرات التي تبد

 .( 2010جبر،)
 
 مسؤوليات تحملوهي  لث،الثا في العالم نسبياً  الحديثة الخدمات من واالجتماعية النفسية الخدمات نإ

 كل وتقديم األمام، إلى النفسية والصحة واالجتماعية والثقافية التربوية العملية دفع أهمها منكثيرة، 
 من أكبر الخدمات هذه على خطورةوال يوجد أي  ،عاليتين وجودة كفاءةب للمواطنين اإلنسانية الخدمات
 يتخذ المشكلة، حتى حجمل تقدير أو تشخيص بال وتركها واإلدارية السلوكية الظواهر بعض إغفال
 لالحتراق أن علمياً  الثابت من ألنه ،(3112العتيبيى، ) عالية بمهنية وتعالج التدابير الالزمة، بشأنها

 المقدمة الخدمة جودة فيها بما ،شيء كل في سيئة عواقب الوظيفي ىالرض وانخفاض وظيفيال
 (.Maslach ,1996)للجمهور 

 
 النفسي والطب العامة والصحة الطب مجال في نسبياً  الحديثة الدراسات من الحياة نوعية دراسة وتعتبر
 أو للمرض السلبية اآلثار تقليل في والرغبة الحياة بنوعية المتزايد االهتمام نا  و  والتربية، النفس وعلم

 قياس لمع أن المجاالت، إال هذه في العاملين تطلعات أقصى عكست الصحية الرعاية أو اإلعاقة
 مفهوم يلق لم العشرين القرن من السبعينات فقبل جدال، وموضع التطوير قيد يزال ال الحياة نوعية
 الجانب، بهذا االهتمام ازداد األخيرة العقود في أنه إال والعلماء، الباحثين قبل من اهتماماً  الحياة نوعية
 نوعية مفهوم تفسير في اختلفوا لباحثينا أن إال الحياة، نوعية بدراسة االهتمام ازدياد من وبالرغم

 الوفيات، ومعدالت الموت حول معلومات من أكثر منهم للبعض تعني تكن الحياة لم الحياة، فنوعية
 حياة جوانب جميع إلى يشير الذي للمفهوم مظلة بمثابة كانت نوعية الحياة فإن خراآل وللبعض
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 المالية، والكفاية االجتماعي، ية، والرفاهالنفس والصحة الجسمية، الصحة تتضمن والتي الشخص،
  أخرى توجهات وهناك الجوانب، من الكثير وغيرها والراحة والعمل والصداقات األسرية، والعالقات

 الحياة نوعية في التغاير وعلى للحياة، واالجتماعية النفسية الجوانب على تؤكد والتي الحياة نوعية نحو
  .(Kane ,2008) المقدمة الرعاية نوعية بتغير

 
 قياس مثل الموضوعية المقاييس فهناك الحياة، نوعية مفهوم قياسللتعرف على م طريقتين وهناك
 الجمالية، الخصائص المدارس، :مثل خصائص بجملة تقاس أن يمكن التي بلد ما، في الحياة نوعية
 بالنسبة وكذلك ص،الخصائ من الكثير وغيرها اإلمكانيات، توظيف العناية الصحية، نظام المناخ،

 الوضع التعليمي، المستوى النفسية، الصحي، الحالة الوضع الدخل، :مثل للشخص المميزة للخصائص
" مؤشرات" المقاييس الموضوعية اعتبرت وقد. الحياة لنوعية شمولياً  مقياساً  تشكل وجميعها السكني،
 الفرد يقوم إذ الذاتي، التقييم طريق عن الحياة نوعية قياس في خرآ توجهاً  هناك أن إال الحياة، لنوعية
 كفئة بنفسه نفسه تقييم الفرد على تعذر حال في  التقييم في وخدمته رعايته القائمون على أو نفسه

 اإلعاقات من وغيرها المرض، وشديدي العقلية االضطرابات وذوي الزهايمر، ومرضى مثاًل، األطفال
 بنوعية األفراد به يتنبأ الذي المدى حسب لمؤشراتا اختبار يمكن ثم ومن الشديدة، واالضطرابات

 (.Kane,2008) لديهم الحياة
 

ن نوعية الحياة سواء كانت ويعتبر مفهوم نوعية الحياة من المفاهيم المهمة في المجال الصحي، أل
. عن المؤشرات النهائية لنجاح الممارسات الصحية سواء كانت وقائية أم عالجية أو سيئة تعبر جيدة
على قياس أربعة أبعاد رئيسية لنوعية الحياة وهي الرفاه  مقاييس نوعية الحياة الذاتية تركز ظمومع

 رزق اهلل،)الوارد في ( Poorvlite, et al., 2006) النفسي، واالجتماعي، والفسيولوجي، والروحي
2008.) 

 
 تركز والغربية العربية بيئتينال في والميدانية النظرية الدراسات من كثيراً  أن الحالية الباحثة وجدت وقد
 والتوتر النفسية الضغوطات لمختلف يتعرضون اإلنسانية المهن مختلف في العاملين أن على

 مع الرسمية وغير الرسمية العالقات تؤدي حيث لمهنهم، ممارستهم خالل من وذلك الوظيفي واالحتراق
 العمل، وضغوط اإلدارية، والممارسات ةالفيزيقي والظروف والنفسي المهني النمو العمل وقضايا زمالء
 من وغيرها الحياة نوعية مؤشرات من تعتبر والتي الجسمية والصحة الدور وغموض الدور، ءوعب

 .العاملين لدى التوتر ظاهرة ووجود الوظيفي االحتراق حدوث في رئيسياً  دورا التغيرات
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 الدراسة مشكلة 2.3
 

مدى تأثير الضغوط  تشير إلىوالتي  الوظيفي باالحتراق تعلقةالم لألدبيات الباحثة مراجعة خالل من
، عام بشكل هني، وما تتعرض له المؤسساتفاعلية أدائه الوظيفي والم يالتي يتعرض لها الفرد ف

ومن خالل رؤية الباحثة لظروف العمل النفسية ، والضغوط النفسية التي يتعرض لها العاملون
فقد وجدت الباحثة أهمية كبيرة  ،نالنفسيون والتربويو ن و فيها المرشدالتي يعمل واالجتماعية والمهنية 

وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية  النفسيين والتربويينفي دراسة ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى المرشدين 
في  النفسيين والتربويينفي دراسة العالقة بين االحتراق الوظيفي ونوعية الحياة لدى المرشدين 

 .لحكومية والخاصة في محافظات جنين ونابلس وطولكرمالمؤسسات ا
 

 الدراسة أهمية 1.3
 

 :بما يلي الدراسة هذه أهمية إيجاز يمكن
 

 الوظيفي االحتراق ظاهرة بدراسة تهتم التي نظري وجهة من األولى هي الدراسة هذه تعتبر 
 .والخاصة لحكوميةا المؤسسات في النفسيين والتربويين المرشدين لدى الحياة بنوعية وعالقته

 دارات المرشدين إفادة الدراسة نتائج من يتوقع  تصور بناء في والخاصة الحكومية المؤسسات وا 
 النفسيين المرشدين عمل ظروف تحسين وكيفية الوظيفي االحتراق ظاهرة حول واضح

 .الوظيفي االحتراق ظاهرة وتخفيف الحياة عن ىوالرض بالسعادة شعورهم وزيادة  ،التربويينو 
 واالحتراق الحياة نوعية عن الضرورية بالمعلومات للمكتبات إثراء الدراسة هذه تكون أن 

 .النفسيين والتربويين المرشدين لدى الوظيفي
 

 الدراسة أهداف 4.3
 

 المؤسسات في النفسين والتربويين المرشدين لدى الوظيفي االحتراق درجة لىع التعرف 05
 .وطولكرم سلنابو  جنين محافظات في والخاصة الحكومية

 الحكومية المؤسسات في النفسيين والتربويين المرشدين لدى الحياة نوعية على التعرف 35
 .وطولكرم ونابلس جنين محافظات في والخاصة

 النفسيين المرشدين لدى الحياة ونوعية الوظيفي االحتراق درجة بين العالقة على التعرف 25
 .وطولكرم ونابلس جنين محافظات في والخاصة الحكومية المؤسسات في التربويينو 



 

 . 

 الدراسة أسئلة 1.3
 
 الحكومية المؤسسات في والتربويين النفسيين المرشدين لدى الوظيفي االحتراق درجة ما 05

 وطولكرم؟ ونابلس جنين محافظات في والخاصة
ما درجة نوعية الحياة لدى المرشدين النفسيين والتربويين في المؤسسات الحكومية  35

 افظات جنين ونابلس وطولكرم؟والخاصة في مح
هل يوجد اختالف في درجة االحتراق الوظيفي لدى المرشدين النفسيين والتربويين في  25

المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم بحسب متغيرات 
 .الجنس، نوع المؤسسة،الخبرة في اإلرشاد ،الدخل الشهري، المؤهل العلمي

التربويين في المؤسسات و ي نوعية الحياة  لدى المرشدين النفسيين هل يوجد اختالف ف 35
الحكومية والخاصة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم بحسب متغيرات الجنس، نوع 

 الخبرة في اإلرشاد، الدخل الشهري، المؤهل العلمي ؟ المؤسسة،
دين النفسيين هل هناك عالقة بين درجة االحتراق الوظيفي  ونوعية الحياة  لدى المرش 15

 والتربويين في المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم؟
 

  الدراسة فرضيات 1.3
 
 االحتراق درجة بين( a0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 05

   .النفسيين والتربويين المرشدين لدى الحياة ونوعية الوظيفي
 االحتراق درجة في( a 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة اتذ فروق توجد ال 35

نوع المؤسسة، الخبرة  الجنس، لمتغيرات تعزى والتربويين النفسيين المرشدين لدى الوظيفي
 .في اإلرشاد، الدخل الشهري، المؤهل العلمي

 لدى اةالحي نوعية في( a0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 25
الجنس، نوع المؤسسة، الخبرة في اإلرشاد،  لمتغيرات تعزى النفسيين والتربويين المرشدين

 .الدخل الشهري، المؤهل العلمي
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 :الدراسة حدود 1.3
 الحكومية المؤسسات في النفسيين والتربويين المرشدين على الدراسة تقتصر سوف: الحدود البشرية

 .والخاصة
 .وطولكرم نابلس جنين اتمحافظ: الحدود المكانية
 .2012-2013 الثاني الفصل: الحدود الزمانية
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 الثاني  الفصل
 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 اإلطار النظري  3.2
 

 واألجنبية العربية السابقةوالدراسات  لمفاهيم الدراسة النظري اإلطار الفصل هذا في الباحثة تناولت
 .الحياة والدراسات المختصة بنوعية يالوظيف باالحتراق المختصة

 
 :اإلطار النظري المتعلق باالحتراق الوظيفي. 3.3.2

 
 :الوظيفي االحتراق. 3.3.3.2

 
 مصدر على الفرد يحصل خالله فمن األساسي نشاطه فهو اإلنسان، حياة في مهمة مكانة العمل يحتل
 بالنسبة مهم العمل أن وبما المجتمع، في مكانته ويحدد ذاته ويؤكد النفسية شباعاتهإ ويحقق قوته،
 (.0779الشيباني،) النفسية صحته تدعم التي المهمة العوامل من العمل في فنجاحه لذا للفرد،
  
 ما وهو عمله، خالل اإلنسان عند تتراكم التي العمل لضغوط نهائية محصلة هو الوظيفي االحتراق إن

 أن شك وال والتوتر، الضغط مصادر مكونات همأ إحدى بطبيعتها هي الوظيفة أو المهنة أن يعني
 مستويات من أصحابها يعاني قد التي المهنية الشرائح ضمن من هم النفسيين والتربويين المرشدين

 العمل المج في الوظيفي ىالرض عدم درجات من درجـة يعتبر الذي الوظيفي االحتراق من معينة
 (.Maslach,1996) والمهنة
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 اإلنسانية الخدمات في للعاملين االجتماعي والسلوك النفسية الحالة في كذلك ظيفيالو  االحتراق ويؤثر
 الناجمة األضرار خطورة من (Maslach et al., 2001)( وزمالؤها ماسالش) رتأشا أن سبق ولقد
  وزيادة العمل في  واإلنتاجية الكفاءة انخفاض النفسي، اإلنهاكمثل  والوظيفي النفسي االحتراق عن
  حياته في الشخص، لتؤثر مع تنتقل قد ظاهرة االحتراق نإ بل العاملين، بين الشخصية اعاتالصر 

 الناتجة الضغوط لهذه ونظراً  والعائلية، الزوجية المشكالت بعض كخلق العمل بيئة  خارج الشخصية
 عن ىالرض غياب إلى يؤدي فانه اإلنسانية الخدمات مجال في العاملين لدى الوظيفي االحتراق عن

 عالقات بناء على الفرد قدرة وغياب السعادة، وغياب الوظيفي، ىوالرض الذات، وعن الحياة،
 .(3116 عواد،) الصحية حالته عن الفرد ىرض وعدم اجتماعية،

 
 مرة ألول ونشره الظاهرة هذه وجود عن كتب من أول( Freudenberger, 1977) فرودنبرغر يعتبر
رهاق ضعف حالة بأنه الوظيفي اقاالحتر  فيها وصف علمية مقالة في  قدرة عدم من ناجمة واستنزاف وا 

 (. ومواردهم  وقواهم طاقاتهم على الطلبات كثرة مع التعامل على اإلنسانية الخدمة مجال في العاملين
 

حتى   يوجد وال مختلفة، معان   عدة طياته في يحمل فضفاض مصطلح الوظيفي االحتراق فمصطلح
 لعدم ناقصاً  ومسبباته لالحتراق فهمنا يبقى ثم ومن( Maslach,1982) عليه متفق واحد تعريف اآلن
  المختصون ويواجه( Burke & Richardson, 1993)المصطلح  هذا ماهية حول الباحثين اتفاق
 إذ عدمه أو الوظيفي االحتراق من يعاني الفرد كان إذا ما تحديد في جمة صعوبات الحقل هذا في
 فعلي سلوك أو صرفة، نفسية حالة مجرد االحتراق فيها يعد التي الدرجة حول اتفاق هناك ليس

 .(Burke & Richardson,1993) السلبية الضغوط لمواجهة يستخدم
 

 : الوظيفي االحتراق إلى المؤدية واألسباب العوامل. 2.3.3.2
 

سي والمرشد للمرشد النف المهني الدور أداء على وتؤثر العمل لضغوط المسببات من مجموعة هناك
 :وهي غيرها أو المدرسي المجتمع في التربوي

 
 :بالعمل مرتبطة تنظيمية أسباب: أوال

 المؤسسة داخل السيئ الوظيفي التنظيم طبيعة. 
 المهنية والمسؤولية السلطة تحديد عدم. 
 الوظيفي األداء وقلة العمل عدم. 
 الورقية األعمال كثرة. 
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 الروتينية اإلجراءات تعقد. 
 لدورا وضوح عدم. 
 األدوار صراع. 
 العمل وتقسيم توزيع سوء. 
 اإلدارية القيادات اختيار سوء. 
 الفعال غير االتصال. 
 للسياسات السريع التغير. 
 االجتماعات كثرة. 
 (.3112حسن، )السلطة  تفويض وعدم الشديدة المركزية 

 
 :الشخصية بنمط مرتبطة ذاتية أسباب: ثانياً 
 

 المادية العمل بيئة مع التكيف على الشخصية قدرة عدم. 
 الوظيفية العمل ضغوط مع المهني التوافق على الشخصية قدرة عدم. 
 للعمل  الشمولية والرؤى والتفكير األفق واتساع المرونة بعدم المرتبطة الشخصية السلوكيات 

 .المهني
 

 :العمل بعالقات مرتبطة أسباب: ثالثاً 
 

 الرئيس مع السيئة العالقات  
 المرؤوسين عم السيئة العالقات 
 العمل زمالء مع السيئة العالقات  
 العمالء مع السيئة العالقات 

 
 :والمعنوي المادي العائد بقلة مرتبطة أسباب: رابعاً 

 

 المبذولة المهنية نظير الجهود الراتب قلة. 
 المبذولة المهنية للجهود اإلدارة تقدير عدم. 
 المادي والتشجيع الحوافز قلة. 
 االجتماعي خصائياأل مكانة احترام عدم.  
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 (3112حسن، ) الترقي فرص على الحصول عدم. 
 

 استجابة في يتمثل الذي الوظيفي االحتراق أن( Maslach et al., 2001) وزمالؤها ماسالش وتبين
 أبعاد ثالثة من االستجابة هذه وتتكون الشخصية العالقات لسوء نتيجة الوظيفة في الضاغطة العوامل
 : هي رئيسية

 
 .والجسدية العاطفية الفرد موارد واستنزاف التام اإلجهاد إلى ويشير النفسي اإلنهاك 05
 وفقدان الشخصية العالقات إلى البعد هذا ويشير: الوظيفة من( النفور)باالنفصال الشعور 35

 .وقساوة بسلبية ومعاملتهم المراجعين مع التعامل اإلنساني عند الشعور
 الكفاءة بعدم الفرد شعور البعد هذا ويمثل: لشخصيا االنجاز وتدني الفعالية بعدم اإلحساس 25

 (.3112العتيبي، )العمل  في واإلنتاجية االنجاز من كل وفقدان
 

 بين العالقات بعنوان له دراسة في( Gene Alarcon, 2008) الركون جيني إليه أشار كما واإلرهاق
 لفترة التعرض من تنبع ،ام شخص وظيفة اتجاه سلبية عاطفية فعل ردة بأنه ،الشخصية المتغيرات

 الموظف أوضاع لسوء مؤشر ألنه فقط ليس هاماً  متغيراً  ويعتبر اإلرهاق ،سيئة عمل لبيئة طويلة
نما ،المعيشية األبحاث  معظم أن ورغم والسلوكية، الصحية الموظف مواقف إلى يعزى ألنه أيضاً  وا 
 تطور في هاما دورا تلعب الفردية قالفرو  عناصر أن المحتمل من فإنه ، البيئية على الروابط ركزت
 .اإلرهاق

 
 :الوظيفي االحتراق حدوث إلى تؤدي التي العوامل. 1.3.3.2

 
 االحتراق ظاهرة حدوث إلى تؤدي التي العوامل( 3101جبر، ) في Cherniss (جيرنس)استعرض 
 :أبعاد ثالثة إلى هاورد   الوظيفي،

 
خالصاً  بعمله، والتزاما انتماء األكثر ناإلنسا نأ أي: الفردي بالبعد الخاصة العوامل -أ  هو له، وا 

 تأثير تحت يقع اإلنسان هذا أن أي العاملين، من غيره من الوظيفي لالحتراق تعرضاً  األكثر
 .فيه يعمل الذي العمل ضغط

 وأهدافه، العمل مصلحة بين التوفيق العامل يحاول أن أي: االجتماعي بالبعد الخاصة العوامل -ب
 عن عاجزاً  نفسه لمهنته والمنتمي الملتزم، العامل يجد بحيث المواطنين؛ ومصلحة ورسالته
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 التوازن، عدم من حالة لديه تحدث وبالتالي إحباطه، إلى يؤدي مما متميزة،ال الخدمات تقديم
 .الوظيفي لالحتراق ويعرضه

 العمل أهداف تحقيق في بفشله العامل يشهر أن وهو: المهني بالبعد المتعلقة الخاصة العوامل -ت
 سيؤدي ما وهو به، يقوم الذي العمل خالل األساسية حاجاته إشباع في بفشله إحساسه وكذلك

 .الوظيفي االحتراق إلى وبالتالي المختلفة، بأبعاده العمل عن ىالرض عدم من حالة إلى به
 

 ىإل تؤدي محور، هو فيها الفرد يكون والتي البعض، بعضها مع الثالثة العوامل تفاعل وخالصة
 . الوظيفي االحتراق ظاهرة حدوث

 
 :الوظيفي االحتراق أسباب. 4.3.3.2

 
 في تؤثر عديدة، عوامل هناك أن إلى( 3101 ،جبر)الوارد في (  ,0727Cherniss( )جيرنس)يشير

 اتجاهات تتضمن العوامل وهذه لديه، الوظيفي االحتراق حدوث إلى يؤدي مما للفرد، الوظيفي التكيف
 سلوكياته نواتج بأن اعتقاده مدى أي الضبط، مركز :مثل نفسه، ونحو والعمالء سةالمؤس نحو الفرد
 سيطرته، تحت ليست خارجية، عوامل هناك أن أم نفسه، الفرد ذات من داخلية عوامل بها تتحكم
 العمل، في والذاتية الروتين، عن والبعد التنوع :مثل ؟العمل موقع خصائص وكذلك ؟مثالً  كالحظ
 إلى يؤدي الذي الوظيفي التكيف فان أخرى وبكلمات. العمل في والزمالء المسئولين بلق من والدعم

 الزمالء، مع والفعالية بالتنافس الفرد فيها يشعر التي الدرجة في بقوة يتأثر أنه يبدو الوظيفي االحتراق
 .مهنية ناحية من بالنفس والثقة
 

 التقليل على تساعد العمل موقع في عوامل ةعأرب هناك بأن( 3101جبر، )في  الوارد( جيرنس) ويؤكد
 : وهي الوظيفي االحتراق ظاهرة من
 

 والدعم  العمل ظروف على والسيطرة المهني الدور ووضوح االيجابية الراجعة التغذية خاصة المكافآت
 وعاداته بقيمه شخص يعيشه الذي العمل مناخ أن إلى( 0777، اللوزي) ويشير لينئو المس قبل من

 تنظيمياً  مناخاً  الشخص واجه فإذا بعمله، الفرد قيام في كبير بشكل يؤثر واتجاهاته، وفلسفته ده،وتقالي
 عن البحث أو وجه، أكمل على بعمله القيام عدم إلى ذلك يضطره حياته، أسلوب مع منسجم غير
 .عمله في يواجهها التي النفسية للضغوط نتيجة أخرى مؤسسات في عمل
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 رئيسية عوامل ةست هناك أن إلى( 3101، جبر) في الوارد( Joanne, 1999) جوينه أشار وقد
 القدرة وعدم الوظيفي، باالحتراق الشعور إلى أو العمل؛ في يجابياإل واالنخراط التكيف، إلى إما :تؤدي
 :هي العوامل وهذه العمل، بيئة مع التكيف على
 

 .وانجازها العمل باتمتطل إدارة من تمكنه بمدى الفرد بشعور المتمثل العمل عبء -
 .المهنيون بها يشعر التي العمل ظروف من التمكن بمستوى المتمثل والتحكم السيطرة -
 .االنجازات على والتقدير المكافآت نظام فعالية مدى أي المكافآت، -
 .المؤسسة وأسرة المهني لمتطلبات المؤسسات االستجابة في ويتم المؤسسة، في المتبع النظام -
 .المؤسسة في العاملين بين المتبادل والتقدير ترامواالح االنسجام -
 .المؤسسة في السائدة والقيم المهنيين، لدى الشخصية القيم -

 
 الوظيفي االحتراق أعراض. 1.3.3.2

 
 إلى Ohiouniversity أوهايو جامعة صنفتها وقد وواسعة، عديدة الوظيفي االحتراق أعراض إن

 إلى تؤدي الجسمية األعراض أن حيث والسلوكية، لنفسية،وا الجسمية، األعراض: وهي أصناف ثالثة
 األعراض أما الفرد مشاعر في تظهر النفسية واألعراض ،والفسيولوجية الجسمية الوظائف في اختالل
 ويؤكد ،وظيفيال لالحتراق نتيجة واضح بشكل اآلخرين مع التفاعالت في فتظهر  السلوكية

(kriss,1996 )أعراض نفس عليهم تظهر العاملين كل أن بالضرورة ليس نهأ أوهايو جامعة من 
 الشخصية والتجربة والظروف، والمهنة، الوظيفة الختالف تبعاً  تختلف ولكنها الدرجة وبنفس االحتراق

(Kriss, 1996). 
 

 بالتعجب ويبدأ عمله قيمة جدوى عن يسال عندما :المرشد عندالوظيفي  االحتراق أعراض أهم ومن
 عمله نجاح رؤية على قادر غير نفسياً  المحترق والمرشد ؟ال أم قيمة له العمل هذا كان إذا فيما

 وفي بالفشل، شعور إلى يقوده بالطبع وهذا المنتفعين حالة تغيير على قدرته لعدم باإلحباط ويشعر
 جديد عمل عن بالبحث يبدأ وقد مرضية إجازات خذأ عن بالبحث يبدأ لالحتراق المتقدمة المراحل

  .(0772 ،الزيود)
 

 الصحية بالمشكالت ترتبط دائما المستمرة الضغط أعراض أن إلىHanz  (0773 )هانز ويشير
 تعرض أن إلى Aleen,1983)) الين يبين بينما واليأس، الجانح والسلوك واإلحباط كالتوتر والنفسية،

 سلبي تأثير له ونيك وقد ذاته، تحقيق إلى يدفعه ايجابي تأثير له يكون قد الضاغطة للمواقف الفرد
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 األعراض ظهور ثم ومن اآلخرين، مع التفاعل عن أيضاً  ويعجز أهدافه، تحقيق عن يعجز يجعله
 .(3112 سرور،) الوظيفي االختالل نواحي من وغيرها والجسدية النفسية

 
 :النفسي االحتراق حدوث مراحل. 1.3.3.2

 
أن  3100الوارد في جرار 1987)) (Matteson & Ivancevich) وانفاسيفيش ماتيسون يرى

نما فجأة حدثي ال وظيفيالاالحتراق   :عدة مراحل منها تضمني وا 
 

  :االستغراق مرحلة 1-
 هو ما بين اتساق عدم حدث إذا اما ،مرتفعاً في هذه المرحلة   العمل عن ىالرض مستوى يكونحيث 
 .االنخفاض عن العمل يبدأ فيى فان مستوى الرض الواقع في يحدث وما العمل من متوقع
 :التبلد مرحلة  2-
 وينخفض الكفاءة، وتقل كما ،تدريجياً  العمل عن ىالرض مستوى فيها يقلو  ببطء، تنمو المرحلة وهذه

 أخرى مظاهر إلى اهتمامه وينقل البدنية، صحته في باعتالل الفرد ويشعر العمل، في األداء مستوى
 .فراغه أوقات شغلل جأمن  االجتماعية واالتصاالت كالهوايات الحياة، في
 :االنفصال مرحلة 3-

 البدنية، الصحة في واعتالل النفسي، االنسحاب في ويبدأ حدث، ما الفرد يدركفي هذه المرحلة 
 .لديه النفسي اإلجهاد مستوى ارتفاع مع والنفسية،

 :الحرجة المرحلة4- 
 البدنية، األعراض زدادت فيهاف ،وظيفيال االحتراق سلسلة في مرحلة أقصى وهيما هذه المرحلة أ 

 مرحلة إلى الفرد ويصل .الذات شكوك نتيجة الفرد، تفكير ويختل ،وخطراً  ،سوء والسلوكية، والنفسية،
 .1998) زيدان،) االنتحار في يفكر وقد العمل ترك في الفرد ويفكر (االنفجار)االجتياح

 
 يعرف ما) 0776 ،عساف)في  الوارد (Edduish & Brodsky, 1980) وبرودسكي أيدوش ويرى
 :هي مراحل أربع خالل من تمر و العمل، معوقات إلى تعود والتي الوظيفي  االحتراق بظاهرة

 
 َيمده العمل أن العتقاده وتوقعاته، وآماله المرشد جهد زيادة في وتتمثل :الحماس مرحلة 05

 .العمل خالل من يريد ما كل على الحصولب
 .كثيراً  يقل وحماسه جهده ولكن بعمله المرشد يقوم ةوفي هذه المرحل :والجمود الركود مرحلة 35
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 وفائدته العمل جدوى نفسه مع يناقش أن في هذه المرحلة المرشد يحاول :اإلحباط مرحلة 25
 والراتب يهتمون، ال واألهل بيروقراطية، واإلدارة يستجيبون، ال المسترشدينبعض   أن وخاصة
 .للمرشد تهديدا العمل يصبح لذلك ...، سيء

 وال ،اإلدارة في وال ،عمله في يهتم الالمرشد  يصبح المرحلة هذه فيما أ: الالمباالة لةمرح 35
 .هذه الظروف في هذه المرحلة ةنتيج وجسمية نفسية اضطرابات من ويعاني بنفسه، حتى

 
 يتطور الفرد عند وظيفيال االحتراق أن فترى(  2003العلي، عبد) في الوارد1991) ، حرتاوي) أما
 :هي مراحل ثالث عبر
 

 الذاتية والقدرة العمل متطلبات بين التوازن عدم نتيجة العمل بضغوط الفرد يشعر وفيها :األولى المرحلة
 .المتطلبات تلك لمواجهة الالزمة

 
 وعاطفية ومباشرة طبيعية فعل ردة هما اللذين والتوتر اإلجهاد من الفرد ُيعاني وفيها :الثانية المرحلة
 .العمل لضغوط

 
 إلى كالميل والسلوك، االتجاهات في التغيرات من مجموعة الفرد لدى تتكون وفيها :الثالثة حلةالمر 

 عدم من ذلك على يترتب وما الشخصية، الحاجات بإشباع االنشغالو  آلية، بطريقة المستفيد معاملة
 (.3112، العلي عبد) .بالمسؤولية االلتزام

 
 :تغيرات الديموغرافيةبعض المب الوظيفي االحتراق عالقة. 1.3.3.2

 
 : بالجنس الوظيفي االحتراقعالقة   3.1.3.3.2

 
 &Etization) الوظيفي االحتراق في الجنسين بين فروقا هناك أن على السابقة الدراسات نتائج تطلعنا

Pines, 1968; Green glass et al . , Burke, 1990; Schwab et al., 1986) في الوارد 
 . (3112العتيبي،)
 الصلة ذات المتغيرات من عديد لتداخل نظراً  االختالف هذا أوجه تفسير جداً  الصعب من نلك

 الدعم وأنظمة الدور، وصراع اإلداري، والمستوى ، المهنة نوع: مثل من الوظيفي، باالحتراق
 الكشف إلى تهدف دراسة (Maslach& Jackson,1984) أجرت ، التوجه هذا وفي  ي،االجتماع

 بعضها ، مختلفة مهن  في العاملين من عينة على الوظيفي االحتراق في الجنسين نبي الفروق عن



 

 1. 

 اإلنهاك معدالت في أعلى اإلناث أن الدراسة هذه نتائج من واتضح. صحي اآلخر وبعضها ،خدمي
 وفقدان الشخصي، االنجاز تدني بعدي في اإلناث على الذكور تفوق حين في الذكور، من العاطفي
 من النقيض وعلى لكن  الحقة دراسات عدة في تأكدت قد النتيجة هذه أن والواقع. انياإلنس التعامل
  .الوظيفي االحتراق في الجنسين بين فروق أي إلى السابقة الدراسات بعض تتوصل لم ذلك،

 
 جنسال متغير تأثير أن وزميالتها (3110ماسالش ،)الوراد في ( Moore et al ., 1996) وتعتقد
 المستخدمة المقاييس نوع عل يعتمد وربما المعالم، واضح غير الوظيفي واالحتراق لالعم ضغوط في
 االحتراق على للداللة قوياً  مؤشراً  يعد ال الجنس متغير إن :القول ومجمل. والدراسات البحوث تلك في

 ( . Maslach,2001) الوظيفي
 

  العمرب الوظيفي االحتراق عالقة. 2.1.3.3.2
 

 وتؤكد.  الوظيفي باالحتراق عالقته في ثباتاً  الشخصية المتغيرات أكثر من العمر متغير يعد
(Maslach et al ., 2001 )الذين بالموظفين قياسا الشباب الموظفين بين الوظيفي االحتراق شيوع 

 السابقة الدراسات نتائج بين اتفاق هناك عامة وبصفة. سنة األربعين أو الثالثين على أعمارهم تزيد
 . السن كبار نظرائهم من أكثر الوظيفي لالحتراق السن صغار األفراد ضتعر  على
 

 : التعليمب الوظيفي االحتراق عالقة. 1.1.3.3.2
 
 زيادة أن الدراسات بعض نتائج من تبين فقد الوظيفي، واالحتراق التعليم بين للعالقة بالنسبةما أ

 & Finch) تعليما األقل بأقرانهم مقارنة ظيفيالو  باالحتراق شعورهم من يزيد لألفراد التعليمي المستوى
Krantz ,1991; Maslach et al.,2001;Roach,1994;Van der Ploeg et al.,1990)  

 .(3112، العتيبي) في الوارد
 

 المستوى متغير بين القائم االرتباط ظل في النتيجة هذه تفسير بصعوبة (Maslach,2001) وتعترف
 شغل إلى النتيجة هذه عزوا فقد ذلك، ومع. أخرى جهة من ومنزلتها هنةالم ونوع جهة، من التعليمي
 توقعاتهم زيادة عن ناهيك كبيرة مسؤوليات وذات ضاغطة لوظائف العالي التعليم وذوي األفراد

 كشفت ذلك من العكس وعلى. التوقعات هذه تحقيق في فشلهم حالة في التوتر من بالمزيد وشعورهم
 . (3112العتيبي،) التعليمي، المستوى إلى بصلة يمت ال الوظيفي اقاالحتر  أن أخرى دراسات
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 :الوظيفي االحتراق فسرت ظاهرة التي النظريات .8.3.3.2
 

نه نتاج الظروف الفيزيقية والبيئية، ويرى السلوكيون أتنظر إلى السلوك على : السلوكية يةالنظر  -
الغضب، وهو نتيجة لعوامل بيئية إذا أن االحتراق الوظيفي هو حالة داخلية شأنه شأن القلق و 

، وتؤمن بهذا العديد من الدراسات الوظيفيما ضبطت أمكن من خاللها التحكم باالحتراق 
والنظريات العلمية حاليًا، وتطالب بضرورة تعديل السلوك لضمان درجة عالية من األداء 

 .واإلنتاجية في مختلف مجاالت العمل
إلنسان إلى مصدر داخلي، أي أن اإلنسان يفكر في الموقف سلوك ا ُّترد: النظرية المعرفية -

جل الوصول إلى أهداف يحددها وعليه فإذا ما أالذي يتواجد فيه، ويسعى إلى االستجابة من 
والمعنوية العالية  ىن ذلك سيقود إلى حالة من الرضإيجابيا فإأدرك اإلنسان الموقف إدراكا 

 .  لبي فسيقود إلى ظهور أعراض االحتراق الوظيفيوالتكيف االيجابي معه، أما اإلدراك الس
االستقاللية عن البيئية في سلوكه  وعليه فان النظرية المعرفية تعطي الشخص درجة كبيرة من

االدراك في تفسير السلوك فقط، بل  و في طرق تفكيره، لكن هذه النظرية لم تقتصر علىأ
يحدث  الوظيفين االحتراق إوعليه ف ثر محددات السلوك وبشكل خاص الدافعيةأليه إضافت أ

 كه للموقف سلبيا وكانت دافعيته منخفضةرادإذا كان إ في ضوء آراء هذه النظرية، لدى الفرد
 (.  3113الخوجا،)
نه قوى داخلية تسبب الصراع أوتقوم على تفسير سلوك اإلنسان على : نظرية التحليل النفسي -

ألعلى يسبب القلق واالكتئاب واالحتراق والتوتر الداخلي بين مكونات األنا والهو، واألنا ا
واالنفعال والتي هي مصادر السلوك الظاهري لإلنسان، مثل تبلد الشعور، واإلجهاد واالنعزال 

 .ونظرية التحليل النفسي تلتقي مع النظرية المعرفية في تفسير سلوك اإلنسان ،عن اآلخرين
سباب طبيعية وفقا لقوانين أمي، تحدده السلوك حت نأكدت على أونظرية التحليل النفسي 

يجموند س ي أو غامضة حسب ر أو بطريقة عشوائية أبالصدفة  محددة، فال يحدث ذلك السلوك
والعواملمفاهيم العقليةهي خليط بين ال الذي تمسك بالحتمية التيFreud Sigmund فرويد 

وبين ( الحتمية)بين أمرين، بين الجبر ن يكون الفرد أ أيمبتعداعنالحتميةالبيئيةلوحدها،البيئية
شباعه حتى إن الفرد مدفوع بدافع غريزي البد من أ إلى وسبب ذلك يعود ،(االختيار)التفويض 

ذا يصبح في حالة توازن، مر ن توتره سيزداد، األإانقضت فترة زمنية ولم يشبع هذا الدافع ف وا 
نحو البيئة ليبحث عن هدف الدافع  الفرد عن حاجة نفسية تستثيره لالنطالق الذي ينشأ لدى

نه ستخفف من توتر الدافع ويشبع إحصل على هدف الدافع الموجود في البيئة ف ذاإهناك، ف
 لم يكن هدف الدافع إذا أماوالسعادة  ىالنفسية، ويصل بالتالي الى حالة من الرض حاجته

 :موجودا في البيئة فهناك ثالث احتماالت
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 .(انفعالي)الدافع المتزايدة بشكل عاطفي  عن طاقةمن الممكن التعبير : والً أ
ن إطريق تخيل هدف الدافع وكأنه موجود في الواقع، أال  شباع الدافع عنإمن الممكن : ثانياً 
 .وليةطلق عليه فرويد بعملية التقليد األأمؤقتا وهو ما  إشباعايعتبر  غير تام، أي اإلشباعهذا 
 ريق مرحلة التفكير الثانوية، وفيها يحدد الفرد هدفالتام فيحصل عن ط اإلشباع أما:ثالثا

 نه يحصل علىإفليه، وفي نهاية المطاف إالدافع ويستخدم استراتيجيات سليمة في الوصول 

 : مران مهمان يؤثران على سلوك الفرد هماأوهناك . ذلك الهدف
 

 تي بنيت عليهااالفتراضات ال أهمحدى إالدافعة لعمليات التفكير الداخلية، وهي  ن القوىإ .0
العالم  النظرية التحليلية الفرويدية، حيث تبدأ من داخل العمليات النفسية ثم تتوجه نحو

 .البيئة نحو لى الخارجإن مسار الطاقة النفسية يكون من داخل الفرد أالخارجي، وهذا يعني 
ن إلسليم فطرق التفكير ا وأساس والتفوق، اإلبداع أساسهو  اإلحباطن أفهو  أما األمر اآلخر .3

  غاب هدف الدافع الغريزي إذاثان إال دولية والثانوية ال تحعمليتي التفكير األ
ضع ين أهيئة التدريس مبدعا وفعاال فالبد من  عضو ذا كانإ :فمثال( لم يكن موجوداً  إذاأي )

ن هذا هو الطريق السليم لتفوقه، ولعل هذا المحددات، أل وأمجموعة من العراقيل  أمامه
التعزيز هو عكس و  ،في تشكيل السلوك وضرورياً  مهما وفعاالً  أمرا ن التعزيزإ :القوليخالف 
، وقاتن التعزيز المستمر غير فعال في معظم األأن البعض يرون أتماما، إال  االحباط
تكمن في البداية فقط، وفي هذه الحالة البد من تجزئة عمليات التعزيز التي  هففاعليت
 حباط تتخلل كل مرةو مرات من اإلأن هناك فترات أ، وهذا يعني (التعزيز المتقطع)تسمى

الفرد فيها  ن هناك فترات ال يعززتعزيز، وهذه الفكرة تبدو متفقة مع وجهة النظر الفرويدية أل
ظاهرة االحتراق  ن هناك عوامل تلعب دورا كبيرا في حدوثأل. عند قيامه بالسلوك المطلوب

والجانب  ،االجتماعي والجانب ،الجانب الفردي: هي لنفسي وهي تتعلق بجوانب ثالثةا
ن المهني أالباحثين على  ، وفيما يتعلق بالجانب الوظيفي فهناك شبه اتفاق بين معظمالوظيفي
خالصاالتزاما  األكثر ما فيما أ. النفسي من غيره كثر عرضة لالحتراقأفي عمله يكون  وا 

المجتمع على  أفرادعتماد إهو تزايد  متعلقة بهبرز العوامل الأن إ، فلجانب االجتماعييتعلق با
وبالتالي يكون . الوظيفي للعاملين فيها ، مما يساهم في زيادة العبءالمؤسسات االجتماعية
، وهذا من شأنه يؤدي كما يتوقعه المجتمع قل من المستوى المطلوبأسببا في تقديم خدمات 
غوط، وستكون هذه الزيادة المخزنة وغير زيادة الض لىإومن ثم  باإلحباطبالمهني الى الشعور 

ن التصدي أ إلىضافة إاالحتراق النفسي،  ارتفاع حتماالتاالمسيطر عليها قد يجعل من 
المتفاعالن مع ضغوط  واإلهمالسلوب التقبل أوكذلك  للضغوط في الغالب ما يزيد االحتراق

 (.  3113الخوجا،). احتمال ظهور االحتراق الصراع داخل العمل قد يزيد من
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 ضغوط أن حيث لألفراد، والعقلية والجسمية والصحية النفسية الرفاهية على تأثير العمل ولضغوط
 بكل إيجابياً  ترتبط العمل ضغوط أن كما ،الشخصية الرفاهية وتخفض التوتر من تزيد أن يمكن العمل
 بريطانيا في رةالمبك الوفيات نصف حوالي أن تبين حيث، القلب وأمراض الدم وضغط االكتئاب من
لى األفراد، تعيشها التي الحياة نمط إلى تعود  أن اتضح كما بالضغوط العالقة ذات األمراض وا 

 عنى الرض وانخفاض العاملين، معنويات انخفاض: مثل المنظمة مخرجات على تأثيراً  لعملا لضغوط
   . (3116حسن،) عذر بدون والغياب العمل دوران معدل وزيادة العمل،

 
 وكفاءة الفرد وخصائص البيئة خصائص بين التفاعل نتاج هو الشعور أن( Lazarous, 1984) يرى
 يولد الذي هو والتهديد، والصراع اإلحباط من كل ودور للموقف، الفرد فتقييم المعرفية، الدفاعية آلياته

 ماأ. أهدافه ويهدد الفرد له يتعرض الذي واألذى الخطر أشكال من شكل هو فاإلحباط. الضغط
 هدف تحقيق ألن اإلحباط، يولد مما البعض، بعضها الفرد أهداف تتعارض عندما ينتج فإنه الصراع
 الفرد دام وما للصراع، مرض   حل هناك يكون ال عندما وخاصة اآلخر، تحقيق في الفشل يعني معين
 الفرد ينتخم وهو الصراع، من ينشأ فالتهديد آخر، جانب ومن. معاً  أهدافه بتحقيق ملتزماً  يبقى

 ،الجسدي الضرر: يشمل الضرر إن. له بالنسبة األهمية ذات ألهدافه أو لقيمه إما الضرر، بحدوث
ن. االجتماعي أو ،النفسي أو  ،الضرر مع التعامل على بقدرته الفرد شعور على تعتمد التهديد شدة وا 
 السيطرة على قادر رغي بأنه شعر إذا ولكن أقل، سيكون له بالنسبة التهديد فإن الضرر، تجنب أو

 . (3116حسن،)شديداً  سيكون التهديد فإن ،الموقف على
 
 على ذلك بعد تؤثر والتي العمل، لضغوط إدراكهم تحدد األفراد يتبناها التي التكيف استراتيجيات إن

 فقط وليس الوقت، طوال موجودة التكيف مهارات تكون أن يجب ولكن لهم، والجسمية النفسية الصحة
   . الضغوط كإدرا عند
 

 يرتبط إنه حيث النفس، علم في المهمة المفاهيم من العمل عن ىالرض مفهوم فإن أخرى، جهة ومن
 ،العمل ترك في والرغبة العمل دوران ومعدل والغياب للمنظمة والوالء األداء: مثل المتغيرات من بعدد
 ألن الحياة، عن ىوالرض ة،الحيا ونوعية النفسية، الرفاهية من بكل العمل عن ىالرض يرتبط كما

 تأثير له العمل عن ىالرض فإن ثم ومن ،العمل في حياتهم من كبيراً  جزءاً  يقضون العاملين األفراد
 ةميجس أعراض من يعانونالذين  المتفائلين أن وجد فقد. عام بشكل حياتهم عن رضاهم على كبير
 يمكن الموقف أن يدركون عندما لةالمشك على التركيز" إستراتيجية يستخدمون للضغوط نتيجة أقل

 والجسمية النفسية الصحة وعلى األداء على السلبية التأثيرات تخفيض إلى ذلك ويؤدي عليه السيطرة
 .(3116حسن،)
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 :الحياة بنوعية المتعلق النظري اإلطار. 2.3.2
 

 :الحياة نوعية مفهوم تعريف. 3.2.3.2
 
 تقتصر ال اإلنسان حياة الحياة، لهذه مقومات من دب وال سعادة في ويعيش يحيا لكي اإلنسان خلق"

نما لبقائه والضرورية األساسية الحاجات تلبية على   الحياة نوعية يحسن ما كل لتشمل تتعداها وا 
 ما مع واالجتماعية، ،والوجدانية ،والنفسية ،العقلية كالمقومات المخلوقات، باقي عن وامتيازه لإلنسان
 وأوضاع ،وحضارية ،ثقافية وقيم ،دينية ومعتقدات ،اجتماعية وعالقات ،يرالتفك على قدرة من تتضمنه
 الحياة في ىوالرض ،السعادة له يحقق الذي الشيء ما يحدد نأ شخص كل تمكن واقتصادية ،مالية
 ،عبد اهللكتلو و )" ذلك لتحقيق والجودة النوعية من شيء اإلنسان حياة في يكون إن بد ال لذلك

3117). 
 
  ،كالذكاء االفتراضية النفسية المفاهيم من الكثير :مثل مثله افتراضي مفهوم الحياة نوعية مفهوم إن

 ،مختلفة بتفسيرات ويستخدم المجاالت، ومتعدد ،األوجه متعدد مفهوم، الحياة نوعية ومفهوم ،والقلق
 تىش في يستخدم نهأ إال بالضبط، به يقصد لما  جامع تعريف  وجود وعدم ،غموضه من وبالرغم

 ما منها نذكر التعريفات من العديد وهناك تعريفه في الباحثين من العديد اجتهد وقد العلمية، المجاالت
 : يلي
 

 الحياة في لموقعه الفرد إدراك( بأنها الحياة نوعية( WHQOL,1995) العالمية الصحة منظمة عرفت
  ومعتقداته وتوقعاته لخاصة،ا أهدافه مع وربطها فيها، يعيش التي القيم ونظام الثقافة سياق في

 وحالته البدنية الفرد بصحة معقدة بطريقة يتأثر النطاق واسع مفهوم الحياة نوعية فمفهوم واهتماماته،
 . )لبيئته البارزة بالسمات ارتباطها ومدى االجتماعية وعالقاته استقالليته، ومستوى النفسية

 
 (Centers for Control and Prevention ,2000) األمراض وضبط الوقاية مركز ويعرف
 تتضمن والتي الفرد، يعيشها التي بالحالة  عام إحساس عن يعبر  شائع تعبير بأنها( :الحياة نوعية
 موضوعيا، أو محددا وليس وذاتي واسع المفهوم نأو . برمتها الحياة عن ىوالرض ،السعادة من جوانب
 نوعية مفهوم نأل وذلك ،خرآل كاديميأ مجال ومن خرآل شخص من يختلف الحياة نوعية ومعنى
 حول اآلراء في توافق إلى للتوصل فاعلية وأكثرها طريقة أفضل ولعل وواسع معقد  مفهوم هو الحياة
 قدر ودقيقة ،منطقية بطريقة وواضحة، محددة مفتاحيه مفاهيم قياس هو وقياسها الحياة نوعية تعريف
 . )اإلمكان
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  الحياة عنى والرض االرتياح من شعور بأنها( :الحياة نوعية فِّفتعر (Meeberg,1993) ميبرغ ماأ
 المقيم بالفرد المحيطون األشخاص أما. للتقييم يخضع الذي نفسه الشخص يحددها والتي عام، بشكل
 حاجاته للفرد تحقق نأل مناسبة بل مهددة حياة ليست الفرد يعيشها التي الحالة أن يؤكدوا أن فعليهم

 . )األساسية
 

  :الحياة نوعية في تاريخية نظرة. 2.2.3.2
 
 تشير الحياة نوعية أن الثمانينات في أمريكا في الحياة نوعية لدراسة األمريكية اللجنة تقرير عرف قدل

 نهأ كما  آخر، إلى إنسان من التقييم هذا ويختلف حياته، على الفرد به يحكم الذي الذاتي التقييم إلى
 اإلنسان إشباع بمدى الحياة، نوعية واالجتماع النفس علماء عرفي بينما  خرآ إلى وقت من يتغير

 السلم في األعلى الحاجات إشباع نحو التحرك ثم األولى بالدرجة" البيولوجية" األساسية لحاجاته
 الحياة نوعية أن (Yoong, 1982) يونغ ترى( واالجتماعية النفسية الحاجات) للحاجات الهرمي
 كراسيلشك  تبين بينما. والنفسية الجسمية بالصحة الفرد بها عريش مريحة حياة توفر تتضمن

(Krasilchik, 1987) الطعام) البيولوجية الحاجات إشباع على فقط تقتصر ال الحياة نوعية أن 
 . والمجتمع الفرد طموحات تحقيق تتضمن بل( الخ...والمسكن واللباس

 
 مختلفين ألناس مختلفة أشياء تعني حياةال نوعية أن إلى عام بشكل  .(Yoong, 1982)وتشير هذا
 وضعه إلى باإلضافة وطموحاته وقيمه وأولوياته الفرد لمعتقدات تبعاً  وذلك مختلفة، مجتمعات في

 .واالجتماعي االقتصادي
 
 منحنى تأخذ األولى المحاوالت بدأت فقد وتطوره، الحياة نوعية دراسة في االهتمام لظهور وبالنسبة 

 في ودوره االقتصادي العامل أهمية على عشر التاسع القرن في االقتصاد علماء كزر  حيث ،اقتصادياً 
 التطور بين مباشرة عالقة وجود االقتصاديون ربما اعتبر. اإلنسانية الحياة نوعية على التأثير

 للداللة االقتصادية المؤشرات من مجموعة واستخدمت. ما دولة في المجتمع أفراد ورفاهية االقتصادي
 القوة أو ،الدولة تنتجها التي الحبوب كمية أو السكان، من العاملين نسبة مثل التطور هذا مثل على

 للدولة االقتصادية القوة تقيس التي المؤشرات من وغيرها والواردات الصادرات ميزان أو العسكرية،
 (3100صباريني، )الوارد في  .(UNESOO, 1983) سكانها سعادة ومدى

 
 عالقة يوجد ال بأنه الجديدة الكالسيكية المدرسة اقترحت عشر التاسع القرن من يالثان النصف وفي

 المتغيرات قياس من وبدال. أخرى جهة من اإلنسانية والسعادة جهة من االقتصادية الثروة بين مباشرة
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 ,UNESCO) اإلنسانية السعادة على للحكم المجتمع ألفراد االقتصادية وغير ،االقتصادية
 (3110صباريني،)ارد في الو .(1983

 
 النمو أن مفادها قناعة تبرز بدأت االجتماعية المشكالت وازدياد ،االقتصادي النمو ازدهار ومع

 هناك وكان. اإلنسانية والسعادة ،االجتماعية الرفاهية من األدنى الحد يضمن أن يمكن ال االقتصادي
. كاف غير رطـش ولكنه السعيدة للحياة ياضرور  شرطا يكون أن يمكن االقتصادي الرفاه بأن واسع تفهم
 ىعل الوحيد المؤشر ليس نهأ إال الفرد، دخل وخاصة االقتصادي العامل أهمية من بالرغم أنه أي

 .االجتماعية للرفاهية مباشرة مقاييس إلى الحاجة ظهرت هنا ومن ،الحياة نوعية
   

 النفسية العوامل على التركيز إلى يةاالقتصاد العوامل على التركيز من بعد ذلك االهتمام وانتقل
 لعدم نتيجة االجتماعية المؤشرات حركة ظهرت حيث السابق، في أهملت قد كانت والتي واالجتماعية

 االجتماعية المؤشرات: نوعين إلى االجتماعية المؤشرات تصنيف ويمكن. االقتصادية المؤشرات كفاية
 االقتصادي والمستوى والمسكن الدخل،) مثل الفرد يعيشها التي المادية الظروف وتقيس الموضوعية
 (. الخ... واالجتماعي

 
 الشخصية، الفرد مشاعر على والمباشرة الذاتية التقارير على وتعتمد الذاتية االجتماعية راتشوالمؤ 

 .(Andrews & Englehrt, 1974) نفسه الفرد نظر وجهة من وغيرها...االجتماعية وعالقاته
 
 في االقتصاد علماء حاول حيث اإلنسانية، العلوم في بدأ الحياة بنوعية االهتمام أن هذا من يتضحو 

 في تساعد التي العوامل استكشاف البيئة وعلماء ،االجتماع علماء النفس علماء تبعهم ثم ،البداية
 والتقني العلمي للتقدم ونتيجة. تخصصه خالل ومن نظره وجهة من كل اإلنسان حياة نوعية تحسين
 تحسين في مساهمتها ومدى ،العلم تأثيرات بمراجعة والتقنيون العلماء بدأ باإلنسان االهتمام ةوزياد
 وقد. فيه يعيش الذي المجتمع طموحات وتحقيق معيشته وظروف مستوى ورفع ،اإلنسان حياة نوعية
 والعلوم مةعا  المناهج بتوجيه يطالبون او بدؤ  الذين المربين تفكير في رئيسيا والحت الثمانيات شهدت

 قربأو  بحاجاتهم صلة أكثر تصبح بحيث اإلنسان حياة نوعية تحسين إلى  خاص بشكل البيولوجية
 .(3100 وحداد ،صباريني) اهتماماتهم إلى
 

 :الحياة نوعية تفسيرات. 1.2.3.2
 

  :الحياة لنوعية البيئي التفسير. 3.1.2.3.2
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 لنوعية الموضوعية المؤشرات على التركيز لىإ الحياة نوعية مؤشرات بناء في البيئي خلدالم اتجه
  اتسع أن يلبث ولم النمو، لفكرة رفض دون الطبيعية ومواردها ،البيئة على الحفاظ منظور من الحياة
 التقليدية المؤشرات على مقتصراً  األمر يعد لم هذا وعلى ،الحضرية البيئة الطبيعية البيئة بجانب ليشمل
 امتد بل ونبات، حيوان من الطبيعية بالحياة يتعلق ما وكل والتربة لهواءوا الماء تشمل والتي للبيئة
 البيئي المدخل يلبث ولم بالزمان اإلنسان وعالقة بل أبعادها كافة من بالمكان اإلنسان عالقة ليشمل

 بناء في والبيئة اإلنسان بين التفاعل بمنظور يأخذ الذي االيكولوجي المدخل أمام الطريق مهد أن
 ( . 3112علي،) الحياة نوعية تمؤشرا

 
 :الحياة لنوعية  االقتصادي التفسير. 2.1.2.3.2

 
  مؤشراتها وبناء لها تعريف وصياغة الحياة نوعية دراسة في التقليدي االقتصادي االتجاه نإ

 أي الرقمية، واإلحصاءات الكمية البيانات على أساسية بصفة األولى مراحله في يعتمد كان االقتصادية
 بداية مع نهأ إال لناس،ا لدى والخدمات السلع توافر ومدى ،القومي الدخل معدل مقاييس على تركيزال

 بضرورة  وطالبوا ،قاصراً  منهجاً  يعد الكمي المنهج أن يرون الذين االقتصاديين عدد تزايد السبعينات
 تقتصر ال الحياة يةنوع دراسة أن منطلق من وذلك االقتصادية تحليالتهم في الكيفية العوامل إدخال
نما فقط للناس المتاحة والسلع الخدمات قياس على  وشعورهم حياتهم عن الناس ىرض بمدى أيضا وا 

 (. 3112علي،) تعاش أن تستحق الحياة نأب
 

 :الحياة لنوعية االجتماعي التفسير. 1.1.2.3.2
 
 مستوى منها االجتماعية شراتالمؤ  من عدد خالل من التفسير لهذا وفقاً  الحياةنوعية  مفهوم تناول يتم

 االستهالك، الرفاهية، الصحي، والمستوى العمل، وطبيعة ونوعية االجتماعية، والحالة الدخل
 تعكس ال فقط والرفاهية االجتماعية المتغيرات على التركيز أن بعد فيما تبين ولقد وغيرها، المواصالت

 األشخاص بين العالقات سبق ما بجانب االعتبار في األخذ من بد ال حيث الحياة، نوعية حقيقة
 وبيئة العمل في والموقف ،االقتصادية والمكانة الفراغ، ونشاطات ،(والزوجية العائلية العالقات بخاصة)

 الحياة لنوعية االجتماعي التفسير فان الشكل وبهذا ،والجسمية ،والصحية ،االنفعالية والحالة ،السكن
 يعكس كما معيشتنا وأسلوب ،حياتنا على تؤثر والتي المادية وغير ،المادية الجوانب اعتباره في يأخذ

 التركيز عن الناتجة العيوب يتفادى يجعله مما الحياة، بنوعية الخاصة والمجتمعية ،الذاتية الجوانب
 .(3112 علي،) الحياة نوعية قياس عند فقط واحدة زاوية على
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 :الحياة لنوعية الطبي التفسير .4.1.2.3.2
 

 الدراسات ربطت حيث الحياة، بنوعية المرض عالقة خالل من الحياة لنوعية الطبي التفسير قينطل
 هذه فمن ،المختلفة واألمراض الحياة لنوعية المؤشرات بعض بين النطاق هذا في أجريت التي

 النفسي المرض على وأثرها المريض فيها يعيش التي البيئة نوع على بالتركيز اهتم من الدراسات
  خاللها من التي الطريقة علىو  المرض فيها يؤثر التي الكيفية معرفة على ركزت وأخرى جسمي،وال

 الحياة نوعية بين العالقة بإيجاد  الدراسات بعض  واهتمت محيطه، في المختلفة المجاالت الفرد يدرك
 في حيةالجرا والعمليات الظهر أسفل آالم مثل ،العضوي المستوى على المرضى من متنوعة لفئات
 ،وااليدز ،السرطان مثل اآلن حتى للشفاء قابلية األقل األمراض إلى وصوالً  ،الجسم من مختلفة أجزاء
 رصد بين المجال هذا في الدراسة أهداف وتتعدد. والعضوي ،النفسي المستوى على للمرضى إضافة

 العالج برامج على ترتبةالم واآلثار المرض ومستوى بنوع ارتباطها في الحياة لنوعية الصحية المؤشرات
 النفسي العالج فنيات على تعتمد التي النفسية العالجية البرامج وكذلك الطبية، نظائره أو بالعقاقير
 .(3112 علي،) المرضى لهؤالء  الحياة نوعية تحسين إلى تؤدي أن يمكن والتي المتعددة

 
 :الحياة لنوعية األخالقي التفسير. 1.1.2.3.2

 
 والحرية العدالة تحقيق خالل من اإلنسانية الحياة نوعية تحسين يتضمن ألخالقيةا التنمية تفسير

 األخالقية الجوانب بتنمية االهتمام على تركز الحياة نوعية لتحسين المنظور هذا رؤية إن .االجتماعية
 .تنميةال لتحقيق كوسائل إليهم النظر من بدالً  للتنمية كغايات بالبشر واالهتمام ،فقط المادية وليس

 
 :الحياة لنوعية التكاملي التفسير. 1.1.2.3.2

 
  المفهوم هذا طبيعة أن ترى الحياة نوعية حول التكاملي التفسير أصحاب لدى األساسية الفكرة نإ

 الذاتية في اإلغراق يجوز فال والعمل، المعرفة بين التكامل به المهتمين أو المشتغلين على تفرض نفسه
 بالمنظور نأخذ وال المجتمع، في لتحقيقها نسعى التي األهداف عن العجز من حالة إلى نصل بحيث
 ،البيئي الواقع بين يجمع متكامل ككل الحياة نوعية إلى ينظر المدخل هذا نإف لذا وحده، المادي

 ،والجماعات ،األفراد جانب من الواقع لهذا االستجابة وبين واالجتماعي ،واالقتصادي ،والسياسي
 أو السعادة بمدى،  السخط بمدى أو ى،الرض بمدى عنها معبراً  والمجتمعات، ،تماعيةاالج والفئات
 االجتماعية المؤشرات بين المزاوجة في الحاسم الدور له كان المدخل هذا أن شك وال التعاسة، مدى

 .(3112علي،)الحياة لنوعية الذاتية المؤشرات وبين الموضوعية
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 :الحياة لنوعية النفسي التفسير. 1.1.2.3.2
 

 النفس علم مباحث في المدقق أن النفسي، إال التفسير ناحية من الحياة نوعية عن كتب ما قلة رغم
 علم أن يجد سوف عامة، واالجتماعية ،اإلنسانية العلوم في الباحثون كتبه ما إلى إضافة ونظرياته
 بالدرجة ذلك ويرجع ان،اإلنس حياة نوعية على المؤثرة المتغيرات وتحديد ،فهم في السبق له النفس
  بالنسبة فالحياة الحياة، لنوعية الذاتي اإلدراك عن التعبير هي النهاية في الحياة نوعية لكون األولى
 والمسكن كالدخل حياته في الموضوعية للمؤشرات الفرد تقييم أن حتى منها، يدركه ما هي لإلنسان
 هذه وجود في الحياة لجودة الفرد هذا دراكإل مباشر انعكاس مستوياته أحد في يمثل وغيرها والعمل

 المتغيرات هذه من متغير كل أهمية مدى على ما بدرجة يتوقف والذي ،المستوى هذا على المتغيرات
 عدة على المنظور هذا ويعتمد معينة، ظروف ظل وفي ،محدد وقت في وذلك ،الفرد لهذا بالنسبة
 الطموح،و  االتجاهات،و الحاجات،  مفهومو  الذاتي، راكواإلد ،القيم مفهوم :مثل أساسية نفسية مفاهيم

 .(3112علي ،)وغيرها ،النفسية الصحةو  التوافق،و ، ىالرضو 
 

 :الحياة لنوعية الفلسفية النظريات. 4.2.3.2
 

 تحسين  ضرورة على تتفق النظريات جميع أن إال الحياة نوعية مفهوم عن تحدثت نظريات عدة هناك
 مفهوم معنى عن منهم العديد وتساءل المفهوم هذا تعريف تحديد في ماءالعل واختلف البشر، حياة
 أم سعيدة؟ حياة نعيش نبأ الحياة نوعية مفهوم يعني هل: يلي فيما التساؤالت وكانت الحياة نوعية
 حاجاتنا شراء من يمكننا دخل على نحصل أن أم وديننا؟ وتقاليدنا عاداتنا علينا تمليه ما حسب العيش

 الصحة تعني أنها أم اإلنسانية؟ الحقوق على الحصول تعني إنها نتمناها؟ التي والحاجات الضرورية
 من وهناك الكثير والجوع؟ الفقر نحارب أن أو الجيد؟ التعليم على الحصول تعني أنها أو والعافية؟
 الفرد لديه كان إذا يمكننا تحديد ما الحياة وكيف الحقيقي لنوعية المعنى الذين يتساءلون عن الباحثين
  توجهات  ثالثة إلى( Robeyns,2004) روباينز أشارت وقد. (Robeyns,2004) الحياة نوعية في
 . الحياة نوعية لمفهوم  فهمه  خالل من  نظره وجهة فسر  منها كل  فلسفية

 
 .Resource Based Theories الموارد المالية فلسفة :األول االتجاه. 3.4.2.3.2

 
من  يتمكنوا موارد كافية حتى األفراد علىيحصل  أن بمكان األهمية من نهأ على هاالتجا هذا ويركز

 يقرر ما هي أن راشد يجب فرد كل أن فكرة االتجاه من هذا وينطلقجيدة،  بأنها حياتهم الحكم على
لتي ا اختيار الطريقة في فرد الحق لكل وبهذا فان ليبرالية، أفكار هي األفكار وهذه. بالنسبة له الحياة



 

 2. 

نما الفرد، يحيا بموجبها التي الطريقة تحدد إال يجب الدولة نإف االتجاه، لهذا وتبعا. بها العيش يريد  وا 
 تعني ال المقصودة والموارد نوعية ذات حياة يعيش حتى الفرد يحتاجها التي الموارد توفير واجبها من
نما المالية الموارد فقط  في الوارد Rawls لسوفالفي أشار الوسائل، من واسعة مجموعة وا 
(Robyens,2004 )الممتلكاتو  الدخل،و  الفرص،و  الحرية، وكالحقوق،: بعضها إلى . 
 

  وطبقت ،"الموارد فلسفة" نظر وجهة من الحياة نوعية عن تحدثت اقتصادية نظريات هناك أن كما
 طريق عن اسهقي يمكن المجتمعي التقدم أن على تنص النظريات وهذه ،الدول سياسات على نظرياتها

 ومجموع الشركات، أرباح ومجموع العام، الدخل جمع طريق وعن والخدمات، السلع قيمة مجمل جمع
 والذي االقتصادي، االزدهار عن يعبر الذي( GNP) الصافي غير الوطني الدخل يساوي المعادلة هذه

 (.Robyens,2004) المجتمعي للتقدم  الرئيسي المؤشر يعتبر
 

  Utilitarian Theory المنفعة فلسفة: الثاني اهاالتج. 2.4.2.3.2
 

 هدف يكون أن يجب الناس من عدد ألكبر الخير أعظم تحقيق إن" فلسفة من النظرية هذه تنطلق
 على االتجاه هذا يركز وال ،اإلنسان سعادة بمفهوم الحياة نوعية فيعرِّ  التوجه وهذا ،"البشري السلوك
 نوعية على يكون أن يجب التركيز أن ويقترح األهداف، على يركز نماوا   األول، االتجاه في كما الموارد
 ذاتية، عقلية حالة بأنها الحياة نوعية النظرية هذه وتعرف الجيدة، الموارد على وليس نفسها الحياة

 بين فيما اختالف ظهر نهأ إال ورضاه، سعادته خالل من تتحدد الفرد حياة نوعية نفإ خرآ وبمعنى
 (.Robyens,2004) في الوارد( Kumlickam2002)السعادة تعريف حول ظريةالن هذه أنصار

  المدى عن الفرد ىرض بأنها الحياة نوعية عرفوا المنفعة فلسفة نظرية أنصار من األولى المجموعة
 الناس نأل الحياة نوعية لقياس ضعيفا مؤشراً  كان التوجه هذا أن إال ،وأمانيه أحالمه به يحقق لذيا

 .الكثير عن يرضى ال ومن ،بالقليل يقنع من فهناك مختلفة، قيم لديهم
 

 المبدأ وجهة من ولكن ،ىالرض مفهوم منطلق من الحياة نوعية يرون ال فهم الثانية المجموعة لكن
وقد بنى عليه فرويد نظريته في التحليل  األلم،لى اللذة وتجنب إالهيدوني والذي يسعى فيه االنسان 

 المشاعر بين العام التوازن منطلق من إليها ينظر أن األفضل من الحياة نوعية أن يرون فهم ،النفسي
 حياته كانت يجابيةإ الفرد مشاعر كانت كلما نهإف خرآ بمعنى الفرد لدى توجد التي والسلبية االيجابية

 ياة،الح نوعية من وتقلل ،السعادة من تقلل فإنها السلبية المشاعر أما سعادة، وأكثر أفضل نوعية تاذ
 مقنعة تكن لم األفكار هذه أن إال ،الحياة نوعية مستوى ارتفع كبرأ بالسعادة الذاتي الشعور كان وكلما
  . النظرية هذه منتقدي لبعض تماماً 
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 بعمل قام الذي )0773Veenhoven("فينهوفن" أعالمها أشهر من والتي الثالثة المجموعة أما
 من تتألف السعادة أن واقترح ،الكالسيكية المنفعة فلسفة تقدان فقد الناس سعادة حول ةيمبيريقإ دراسات
 الهيدونية بالفلسفة الشعور مستويات وهذه بالسعادة، الفرد به يشعر الذي المدى: األول عنصرين
 إال اإلدراكي بالعنصر يعرف ما وهذا أمانيه الفرد فيه يحقق الذي المدى عن الرضا: الثاني والعنصر

 الذاتي التقييم من يجمعها التي للبيانات هاستخدام على Veenhoven" فينهوفن" ألعمال نقدا هناك أن
 الحياة نوعية تقييم حول كان الثاني واالنتقاد موضوعية، مؤشرات استخدام دون الحياة لنوعية فقط

  .السعادة مؤشر وهو واحد بمؤشر
 

 :Capability نظرية الّمْقدرات: الثالث االتجاه. 1.4.2.3.2
 

 .يمتلكها الفرد على اإلمكانيات الحقيقة التي أو ،مفاهيم كالمقدرات على ركز نسبياً  تجاه حديثا وهو
( Sen,1993)سن  الفيلسوفة النظرية هذه عالمأ ومن السابقتين، النظريتين لينتقد االتجاه هذا وظهر

 والفرد الفرد، تلكهايم التي الحقيقة اإلمكانيات بأنها المقدرة عرفت التي ،(Robyens,2004) في رداالو 
 من وغيرها سعيداً  يكون أن على والقدرة والكتابة، القراءة، على كالقدرة ،المقدرات من عدداً  يمتلك

     .الفرد يمتلكها التي المقدرات
         

 وال يمتلكون المقدرات الناس من كثيراً  أن حيث تحقيق المقدرات، على النظرية هذه التركيز في كان وقد
 تحقيق في الفرد أداء على تركز النظرية وهذه .يسمى باألداء فإن توظيف المقدرة ولهذا ونها،يستخدم
 أي بين يختار نأ الفرد على نإف النظرية هذه بموجب الحياة نوعية قياس وعند يمتلكها، التي المقدرات
 يـوف الحياة، يةنوع لتحقيق إهمالها يمكن المقدرات وأي تءاداأ إلى تحويلها يستطيع التي المقدرات

 تحقيقها تم التي الحياة ونوعية تحقيقها يمكن التي الحياة نوعية عن التحدث يمكن الحياة نوعية تقييم
 الفرد بمقدرات تحقيقها، يمكن التي الحياة نوعية تعريفSen  ( 0772 ،سن) اقترحت وقد المقيم، للفرد

 . (3112، اهلل رزق. )باألداء قياسها فيتم الحياة نوعية وتحقيق
 

  الذاتية المؤشرات اعتبار ويمكن ،والذاتية الموضوعية المؤشرات قياس للمقيم تتيح النظرية وهذه
 نتيجة لتحقيق هي السعادةأن  ترى المقدرات نظرية نأل. المقدرات من  واحدة والرضا ،كالسعادة
 .السعادة لتحقيق ضرورية المقدرات فان وبهذا المقدرات،

 
 أصبحت فقد والمجتمعات، الثقافات كافة في فرد لـك إليه ىـيسع مطمح الحياة جودة أن وباعتبار
 دراسات حيث ،اإليجابي النفس علم في األخيرة الفترة في الباحثين من كثير باهتمام تحظى
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 التاسع القرن مدار على النفس علماء من كثير انتباه استدعت السلوك وانحرافات ،النفسية االضطرابات
 من خاصة والمختصين عامة الناس انتباه تلفت المألوفة غير فالظاهرة الحالي، والقرن نوالعشري عشر
 اآلخر بالجانب متأخراً  االهتمام جاء وبالتالي عليها، والتغلب ،عالجها ومحاولة ،وفهمها ،دراستها أجل
 بجودةو  الحياة، عن بالرضا الفرد بإحساس االيجابي بالجانب االهتمام وهو النفس، علم هدف من

 .(3111 ،ومظلوم ,محمد) والسعادة الحياة
 

 الوجداني كالذكاء وااليجابية الوجدانية بالجوانب االهتمام أن( 3111)ومظلوم  محمد دراسة في وجاء
 جودة عن النفسية الدراسات بلغت حيث، 0792 عام بدأ الحياة عن والرضا السعادةو  الحياة وجودة
 وفي دراسة، آالف ثمانية من أكثر الماضي القرن من الثمانينات ةفتر  خالل الحياة عن ىوالرض اةالحي

 ماليين خمسة من بأكثر مقارنة نوعية الحياة عن دراسة مليون من أكثر إلى زادت الحالي القرن بدايات
 . االكتئاب عن دراسة

 
 تسبب ألفرادا يتلقاها التي الرعاية كفاية وعدم عديدة بطرق الحياة نوعية على يؤثر المرضن أال شك و 

 ،إحرازه يتم الذي الطبي التقدم جوانب بعض وتهدد ،الشخصية العالقات في وتؤثر ،والمعاناة ،التوتر
 سواء حد على والعقلية ،الجسدية األمراض أن كما األفراد وعلى األمة على تقع باهظة تكاليف وهناك
 يكون أن يمكن كل لنفسيةوا ،الجسدية األمراض بين وثيقة عالقة وهناك ،والقلق ،المرض تسبب
 .مفرغة حلقة في يدور نفسه يجد أن للفرد يمكن بحيث خراآل حدوث فيسبب ،عامال

 
 ،وعاطفية ،مادية صعوبات العائلية النزاعات عن ينجم فقد ،الحياة نوعية من األسرية تقلل والمشاكل
. طالق أو ،الانفص حاالت من تعاني التي األسر في التكيف مشاكل عن تنجم إضافية ومشاكل
 من تتكون األسر التي في أتنش والغامضة التي الجديدة األدوار من الناتجة التكيف مشاكل إلى إضافة
 .(Robert,2001) أب زوج أو ،أم زوج
 

 الثمانية المجاالت من لكل مؤشرات ةثالث بتحديد جديد تحليل هناك أن Schalock شالوك ويذكر
 : التالي النحو على الحياة لجودة

 
 . الضغوط انخفاضو  الذات، مفهومو  ،ىالرض: االنفعالية السعادة -0
  . والمساندة العالقات،و  التفاعالت، :الشخصية بين العالقات -3
 .  المسكنو  العمل،و  المالية، الحالة :المادية السعادة -2
 . األداءو  الشخصية، الكفاءةو  التعليم: الشخصي النمو -3
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 .  الفراغ وقتو  اليومية، الحياة أنشطةو  الصحة،: البدنية السعادة -1
 . االختياراتو  الشخصية، والقيم ،األهدافو  االستقاللية،: المصير تقرير -6
 والمساندة المجتمعية، األدوارو  والمشاركة، ،االجتماعي والترابط ،التكامل: االجتماعي االندماج -9

 . االجتماعية
 .(3111،ومصطفىصالح . )الواجبة والعمليات ،القانونية: البشرية الحقوق  -2

 
 :يلي فيما الحياة جودة مؤشرات تصور يمكن سبق ما ضوء وفي
 

 . والسعادة الرضا خالل من الشخصي التقييم: الذاتية الناحية - أ
  ،بالمشاركة مالحظةالو " الوظيفة مستوى" المدى كمقياس الوظيفي التقييم: الموضوعاتية الناحية - ب

 . المسكنو  المهنة،و  التعليم، واستبيانات
 وتوقعات ،العمل مستوىو  المعيشة، مستوىو  االجتماعية، ئاتالمنب: ارجيةالخ الظروف  - ت

 . الحياة
 

 المجتمع في الحياة جودة تشكيل في أساسية عوامل أربعة إلى( Goode, 1994) جود ويشير
( ب(. )واألمن ،والصحة ،والصداقة ،والجنس ،والتقبل ،الحب) الفرد حاجات( أ: )هي األمريكي
 إلشباع المتاحة المصادر( جـ) الفرد، فيه يعيش الذي بالمجتمع خاصة الحاجات هذه بأن التوقعات

 توصل كما الحاجات، هذه بإشباع المرتبط البيئي النسيج( د) اجتماعيا بولةمق بصورة الحاجات هذه
 :منها الحياة بجودة الخاصة الحقائق بعض إلى
 

 تكوين في األهمية ذات لعالقاتوا ،العوامل نفس من المعوقين لألشخاص الحياة جودة تتكون 05
 .المعاقين لغير الحياة جودة

 أهدافه لتحقيق الفرصة لديه وتكون ،األساسية حاجاته عتشب عندما الحياة بجودة الفرد يشعر 35
 .الرئيسية حياته مجاالت في

 .نفسها البيئة في يعيشون الين اآلخرين األشخاص حياة بجودة دالفر  لدى الحياة جودة ترتبط 25
 .به المحيطين اآلخرين وتراث ،تراثه الفرد لدى الحياة ودةج تعكس 35
 .االجتماعية والمؤشرات ،الذاتية المؤشرات خالل من قياسه يمكن نفسي بناء الحياة جودة 15
 االجتماعي والدعم ،والعالج ،التأهيل وبرامج ،األنشطة يتضمن الحياة جودة تعزيز 65

 .(3110هاشم،)
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 ،Private الخاصة الحياة جودة بين 3110لوارد في هاشم ا( Leitman,1999) "ليتمان" ويميز
 نفسه، الفرد نظر وجهة من الحياة جودة قياس أهمية على ويؤكد ،Public ةالعام الحياة وجودة
 عدم أو دالفر  ىرض مدى PQOL(Private  Quality of Life)  الخاصة الحياة جودة وتعكس
لى المختلفة، حياته مجاالت عن رضاه  الجانب هذا قياس فإن ولذا الحياة، بهذه سعيد هو مدى أي وا 

 على الحياة لجودة Public العام الجانب ويركز. حياته مجاالت جميع يغطي أن يجب بالفرد الخاص
 كجودة – بالبيئة الخاصة فالمظاهر ذاته، الفرد على التركيز من أكثر الفرد فيها يعيش التي البيئة
 رفاهية على واألسعار ،الدخل ومستوى ،والعمل ،االقتصادي والناتج الصحة، على تؤثر -والماء الهواء
 أن كما للعب، المتاحة الفرص على تؤثر فهي ،الخضراء والمسطحات ،الترفيهية األنشطة أما الفرد،

 الحياة جودة قياس أن( 0770" )ليتمان" يرى ولذا. بجيرانه الفرد عالقة على تؤثر الجريمة معدالت
 :المستويين على يتم أن يجب

 
 .الخاصة حياته مناخ إطار في الشخص رضا يقيس حيث: الشخصي -
 ىالرض عدم أو ىبالرض اإلحساس خلق على تساعد التي البيئة متغيرات يقيس الذي: والبيئي -

 .(3110هاشم،)
 

 :وهي الحياة جودة تحسين إلى تؤدي  التي العوامل أهم نأ( 3117)توفيق ويرى
 

 .والسعادة بالتفاؤل طةالمرتب االيجابية المشاعر -0
 .الذات وتقدير االيجابية الهوية -3
 .المتنامي والثقافي االجتماعي التواصل -2
 .الحياة عبر اإلنسانية والتنمية التعليم -3
 .للحياة المعنى عن البحث -1

 
 :هي أساسية عوامل أربعة من الحياة جودة تتشكلو
 

 .ألمنوا ،والصحة ،والصداقة ،والجنس ،والتقبل ،الحب: الفرد حاجات -0
 .الفرد فيه يعيش الذي بالمجتمع خاصة الحاجات هذه بأن: التوقعات -3
 .اجتماعياً  مقبولة بصورة الحاجات إلشباع: المتاحة المصادرة -2
 .الحاجات هذه بإشباع المرتبط: البيئي النسيج -3
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  :تياآل الوجه على إليها أشير وقد رئيسية أبعاد أربعة الحياة لجودة أن على إجماع شبه وهناك
 (. والعمل ،الجسمية القوةو  التغذية،) ويشمل: األول البعد -
 (العائلةو  االجتماعية، المساندةو  االستقالل،) ويشمل: الثاني البعد -
 (الروحي الجوانب) ويشمل: الثالث البعد -
 (.الصحية الحالة) ويشمل: الرابع البعد -
 
 :تياآل الوجه على تصنيفهم تم وقد

 .باألعراض المتصلة باألمراض ضخا وهو: الجسمي البعد -
 .الجسمي النشاط ومستوى ،الطبية بالرعاية وهو: الوظيفي البعد -
 .المحيطين مع االجتماعي والتفاعل، باالتصال خاص وهو: االجتماعي البعد -
 ،للصحة ةالعام واإلدراكية ،االنفعالية والحالة ،المعرفية بالوظائف خاض وهو: النفسي البعد -

 .السعادة الحياة عن ىوالرض ،النفسية والحالة ،والعافية
 

 : الحياة نوعية قياس أبعاد. 8.2.3.2
 

 قاست  األبعاد وهذه الحياة نوعية لقياس أبعاد ستة بوضع( 1993)عام العالمية الصحة منظمة بادرت
 :التالية الجوانب
 الطبية على المستحضرات االعتمادو  اليومية، الحياة وتتضمن نشاطات: الجسمية الصحة -

 .العمل والقدرة على والنوم، الراحة، وعدم واأللم. والحركة ،والقوة والتعب الطبية، والوسائل
  والمشاعر السلبية، والمشاعر الخارجي، والمظهر ،الجسم صورة وتتضمن: النفسية الصحة -

 .والتركيز ة،والذاكر  والتعليم، والتفكير، والدينية، الشخصية والمعتقدات الذات، وتقدير االيجابية،
 . الجنسية والنشاطات االجتماعي، والدعم الشخصية، العالقات وتضمن: االجتماعي الرفاه -
 االجتماعية والرعاية واألمن، الجسدي، واألمن والحرية، المالية، الموارد ويتضمن: البيئي الجانب -

 النشاطات في والمشاركة والمهارات، المعلومات اكتساب وفرص البيتية، والبيئة والصحية،
 .والمواصالت ،والطقس ،واإلزعاج ،التلوث :مثل الفيزيقية والبيئة الترفيهية،

 
 إلى حاجة هناك نا  و  موضوعية، بمقاييس قياسها يمكن ال الحياة لنوعية أخرى جوانب هناك نإ

 للقياس يمكن ال نهأ العلماء من العديد واقترح ،لألفراد الحياة نوعية قياس في عليها يعتمد ذاتية مقاييس
 اقترحت وقد ،الموضوعية والمقاييس المؤشرات بها تتنبأ أو ،تقيسها ال التي بالجوانب  يتنبأ أن الذاتي
 (.Haas,1999) الحياة نوعية لقياس كمؤشرات والرفاه ،والرضا ،السعادة
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 مافي الحياة جودة قياس مؤشرات فحدد (3112رزق اهلل ،)الوارد في (Fallowfield,1990)فلوفيلدأما 
 : يلي
 

 أو المرض، مع التوافق أو واالكتئاب، ،بالقلق الفرد شعور في وتتبدى: النفسية المؤشرات 05
 . ىوالرض بالسعادة الشعور

ممارسة  عن فضال ونوعيتها ،الشخصية خالل العالقات من وتتضح: االجتماعية المؤشرات 35
 .والترفيهية ،لألنشطة االجتماعية الفرد

 تنفيذ مهام والقدرة على ،لها وحبه ،مهنته الفرد عن ىرض بدرجة وتتمثل: المهنية المؤشرات 25
 .عمله واجبات التوافق مع وقدرته على ،وظيفته

 اآلالم، مع والتعايش ،الصحية حالته عن الفرد ىرض في وتتمثل: والبدنية الجسمية المؤشرات 35
 .  (3112اهلل، رزق .)الجنسية والقدرة ،الغذاء تناول في والشهية والنوم،
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 السابقة الدراسات 2.2
 

 حول أجريت التي واألجنبية ،منها العربية الدراسات السابقة مجموعة من الباحثة بمراجعة قامت
 يليها ثم األقدم لىا األحدث من الزمني التسلسل وفق عرضها وسيتم ،ونوعية الحياة الوظيفي االحتراق

 .الدراسات هذه تعقيب الباحثة على
 

 :الوظيفي االحتراق التي تناولت بيةالعر  الدراسات. 3.2.2
 
 الصحة في العاملين لدى له المسببة والعوامل ،الوظيفي االحتراق :بعنوان (2010)جبر دراسة -

 المؤهل متغيرات عالقة على التعرف إلى الدارسة هدفت .الغربية الضفة في الصحة وزارة في النفسية
 ،العمل ومكان ،الحالية الوظيفة، الدخل ومستوى ،نسوالج ،االجتماعية والحالة ،السكن ومكان ،العلمي
 وزارة في النفسية الصحة في العاملين من( 117) من الدراسة عينة وتكونت ،الخبرة وسنوات ،والعمر
أن  إلى الدراسة نتائج أشارت وقد ،الوظيفي لالحتراق ماسالش مقياس استخدام وتم ،الفلسطينية الصحة

 كانت له المسببة والعوامل ،الوظيفي االحتراق مستوى النفسية نحو الصحة العاملين في استجابات
 الشعور لدرجة وبالنسبة. 79%)- 70%)بين المئوية نسبتها كانت الفقرات حيث بعض مرتفعة على
 النسبة وكانت( %61)المئوية كانت نسبتها متوسطة حيث كانت( 12)الفقرة الوظيفي في باالحتراق
 إلى الدراسة نتائج أشارت كما. (61.40%) المئوية النسبة متوسطة بداللة ةالكلي الدرجة على المئوية
 في الصحة وزارة في النفسية الصحة مجال في العاملين استجابات مستوى في فروق وجود عدم

 الحالةو  السكن، مكانو  العلمي، المؤهل) لمتغيرات تعزى باالحتراق الشعور درجة نحو فلسطين
  (.الخبرة سنواتو  العمر،و  العمل، مكانو  الحالية، الوظيفةو  الدخل، ستوىمو  الجنس،و  االجتماعية،

 
 صعوبات ذوي التالميذ معلمات لدى النفسي االحتراق :بعنوان( 2131) يتوالقريو  الظفري دراسة -

 التالميذ معلمات لدى النفسي االحتراق مستويات تعرف الدراسة هدف كان. عمان سلطنة في التعليم
 والمؤهل ،التحصيل على بناء المستويات هذه اختالف ومدى عمان، سلطنة في لتعلما صعوبات ذوي

 وكون النفسي االحتراق بين العالقة عن الكشف إلى باإلضافة للمعلمات، االجتماعية والحالة ،الدراسي
 تتكون وقد المدرسة لطالب االقتصادية والمستويات للمعلمات، التدريبية الدورات التدريسية، الخبرة
 الباحثان واستخدم عمان بسلطنة األساسي التعليم من األول الحلقة معلمات من معلمة 311 من العينة
 وتبلد االنفعالي، اإلجهاد الثالثة بأبعاده النفسي لالحتراق وجاكسون Maslach ماسالش مقياس
 عينة لدى النفسي االحتراق من منخفض مستوى وجود إلى النتائج أشارتف ؛االنجاز ونقص الشعور،
 والمؤهل ،العلمية التخصصات التخصص لصالح باختالف اختلفت االحتراق مستويات وأن الدراسة،
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 تعزى إحصائيا دالة فروق توجد لم بينما العالي الدبلوم بحملة مقارنة البكالوريوس حملة الدراسي لصالح
 كلما ترتفع المعلمات دىل االحتراق أبعاد جميع أن على النتائج بينت للمعلمة االجتماعية للحالة

 بالخبرة االحتراق أبعد لمعظم عالقة توجد لم بينما المدرسة، للطالب االقتصادي المستوى انخفض
 ذوي التالميذ بمعلمي المتصلة التوصيات من مجموعة الباحثان ناقش وقد التدريبية، الدورات التدريسية
 .التعلم الصعوبات

 
 رياض معلمات لدى النفسي االحتراق مستويات :وانبعن( 2131)والربضي  فريحات دراسة -

 معلمات لدى النفسي االحتراق مستويات عن الكشف إلى الدراسة هدفت .عجلون محافظة في األطفال
 وراتب خاصة،/حكومية الروضة نوع متغيرات من كل وأثر عجلون محافظة في األطفال رياض

 النفسي االحتراق مستويات في الصف في طالبال وعدد العلمي، والمؤهل الخبرة، وسنوات المعلمة،
 في والخاصة الحكومية األطفال رياض في المعلمات جميع من الدراسة مجتمع وتكون ،للمعلمة
 لالحتراق Maslach ماسالش مقياس استخدام وتم ،معلمة( 031) عددهن والبالغ عجلون محافظة
 عجلون محافظة في األطفال رياض لماتمع أن إلى الدراسة نتائج وأشارت ،للدراسة كأداة النفسي
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما كبيرة وبدرجة ،النفسي االحتراق من يعانين
 العلمي، والمؤهل الخبرة، وسنوات( خاصة-حكومية) الروضة، نوع: التالية المتغيرات من ألي تعزى

 ولصالح الراتب متغيرل تعزى اً فروق هناك أن الدراسة أظهرت حين في، الصف في الطالب عددو 
 .أردني دينار( 011) عن رواتبهن تقل اللواتي المعلمات

 

 الديموغرافية المتغيرات ببعض وعالقته النفسي االحتراق أعراض:بعنوان (2118) المدهون دراسة -
 بعض اللخ من النفسي االحتراق أعراض كشف إلى الدراسة هدفت. بغزة األقصى جامعة أساتذة لدى

 الدراسة عينة وتكونت الظاهرة بهذه ارتباطا أكثر المتغيرات هذه من أي معرفةو  الديموغرافية المتغيرات
 ،اإلناث من( 11)و الذكور من( 013) منهم الجنسين من بغزة األقصى جامعة من أستاذا( 013) من
 ،الخماسي ليكرت سمقيا على وصمم ،فقرة( 23) من مكون إعداده من مقياس الباحث استخدم وقد

 االنفعالي، اإلنهاك الجسمانية، األعراض النفسي، التوافق عدم منها أبعاد خمسة المقياس ويشمل
 إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنه إلى الدراسة نتائج أشارتو  .السلوكية األعراض العمل، ضغوط

 ،النفسي االحتراق عراضأ أبعاد حيث من اإلناث درجات ومتوسطات الذكور درجات متوسطات بين
 االحتراق أبعاد في العمر لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد وال ،للمقياس الكلية والدرجة
 ذات فروق توجد ال أخيراً و  الخبرة سنوات لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد وال .النفسي
 .السكن مكان وأيضاً  العلمي المؤهل لمتغير تعزى إحصائية داللة
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 لدى العامالت مع ذوي االحتياجات العالقة طبيعة معرفة إلىهدفت : (2118)الزهراني دراسة -
 السيطرة –  االجتماعية – االنفعالي الثبات) الشخصية سمات وبعض النفسي االحتراق بين الخاصة 

 رجاتد متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا معرفة وكذلك ،(المسؤولية –
 عينة لدى (االجتماعية الحالة–  المؤهل – العمر – الخبرة سنوات) الختالف نتيجة النفسي االحتراق

 تم حيث عشوائية، بطريقة عاملة  150باختيار الباحثة قامت وقد جدة، مدينة في العامالت، من
 استخدمت قدو  ،ألبورت لجوردن الشخصي البروفيل ومقياس ،الشماس النفسي االحتراق مقياس تطبيق
 : التالية النتائج عن الدراسة وكشفت الدراسة، لطبيعة متهءلمال ؛الرتباطيا الوصفي المنهج الباحثة

 

 الشخصية سمات وبعض النفسي االحتراق بين إحصائية داللة ذات عكسية ارتباطيه عالقة توجد -
 عالقة هناك أن دراسةال أثبتت كما) معنوية مستوى عند ،السيطرة ،االجتماعية ،االنفعالي الثبات
 .المسئولية سمة وبين النفسي االحتراق بين إحصائية داللة ذات عكسية ارتباط

 العامالت من النفسي، االحتراق ومنخفضات مرتفعات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 فروق وجود عن الدراسة كشفت بينما االنفعالي، الثبات سمة في الخاصة االحتياجات ذوي مع
 السيطرة، االجتماعية، :سمات في االحتراق ومنخفضات مرتفعات بين إحصائية داللة تذا

 . الكلية والدرجة المسؤولية
 درجات متوسطات بين (معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن الدراسة كشفت -

 سنوات لتباين ىتعز  الخاصة االحتياجات ذوى مع العامالت لدى النفسي االحتراق
 سنوات تراوحت الالئي العامالت لصالح تعود الفروق أن تبين يفيهك ـاختبار وبإجراء..لخبرةا

  . سنة01-00 من خبرتهن
 مع العامالت لدى النفسي، االحتراق درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 . العمر الختالف نتيجة الخاصة االحتياجات ذوي
 مع العامالت لدى النفسي، االحتراق درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك -

 . االجتماعية الحالة الختالف نتيجة الخاصة االحتياجات ذوي
 مع العامالت لدى النفسي، االحتراق درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 . التعليمي المؤهل الختالف نتيجة الخاصة االحتياجات ذوي
 
 النفسيين المرشدين لدى الوظيفي بالرضا وعالقته النفسي االحتراق :بعنوان (2006) عواد دراسة -

 من الدراسة عينة تكونت. لحم بيت محافظة في والخاصة الحكومية المؤسسات في واالجتماعيين
 النفسي لالحتراق جيلدرد مقياس وطبق ،العشوائية بالطريقة اختيارهم تم واجتماعيا نفسيا مرشدا( 120)

 المرشدين لدى النفسي االحتراق درجة أن الدراسة نتائج وأظهرت ،الوظيفي ىللرض الثاني قياسوالم



 

 3. 

 المرشدات عند النفسي االحتراق ودرجة ،منخفضة كانت لحم بيت محافظة في واالجتماعيين ،النفسيين
 في ةإحصائي داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج بينت كما الذكور المرشدين عند منه أعلى
 وسنوات ،العلمي والمؤهل ،المؤسسة ونوع ،االجتماعية الحالة لمتغيرات تعزى النفسي االحتراق درجة
 .الشهري والدخل الخبرة

  
 في التربويين للمرشدين التدريبية االحتياجات تشخيص :بعنوان العالي والتعليم التربية وزارةدراسة  -

 الدراسة أهداف من وكان. ة/مرشد 611 حوالي عددهم والبالغ، 3111 لسنة الوطن مدارس جميع
 هذا تضمن وقد الحكومية المدارس في التربويين المرشدين عند الوظيفي االحتراق درجة على التعرف
 أجل من التضحية على قدرتهو  تربوي مرشدك لوظيفته المرشد انتماء مدى على تركز اتجاها المجال
 فقرات جميعإلى أن  اإلشارة وتجدر الوظيفي، حتراقاال درجة لقياس أهدافه وتحقيق الطلبة خدمة
 الوسط كان كلما أي) معكوس المرجح الوسط اتجاه فإن ذلك على بناءو  السلبية، الصيغة تأخذ المجال
 المرجح العام الوسط بلغ األقوى، هي العام المتوسط من األدنى فاالتجاهات( أقوى االتجاه كان أقل،

 السلبية العبارات على يوافقون ال المرشدين من%( 63.3) أن حيث قوي، اتجاه%( 26.0) للمجال
%( 07.2) أن حين في للطلبة، تربويين كمرشدين وظيفتهم إلى منتمون أنهم بمعنى المجال، في

 :يلي ما الدراسة نتائج وأظهرت الوظيفي، االحتراق في السلبية العبارات على يوافقون
 

، المرشد عمل أن لىع يوافقون ال المرشدين من فقط% 39.9 -  أخذ بدون العطاء يتضمن مضن 
 .ذلك على يوافقون% 16.2 بينما

 وقته من الكثير يترك وال المرشد طاقة يستنزف اإلرشاد أن على يوافقون ال المرشدين من% 31 -
 .ذلك على يوافقون%( 23.7) أن حين في وأصدقائه لعائلته

 حين في المرشدين يقدرون ال اآلباء أن على يوافقون ال% 63.2 ونسبتهم المرشدين ثلثي -
 .ذلك على يوافقون منهم%( 33.2)
 اتجاهات أن على يوافقون وال بشدة يوافقون وال بشدة يوافقون ال المرشدين من% 91.1 -

 .ذلك على يوافقون منهم% 03 أن حين في ثابتة، غير وظيفتهم نحو المرشدين
 إنجاز يستطيعون ال أنهم على فقونيوا ال المرشدين من 92.2 أن الدراسة نتائج أظهرت -

 .ذلك على يوافقون ال% 03.6 أن حين في عملهم من المطلوب
% 6.3 أن حين في العمل، في الرغبة لديهم ليس أنهم على يوافقون ال أنهم% 23.3 حوالي أكد -

 .ذلك على يوافقون المرشدين من
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 المرشدين لدى الضبط بمركز وعالقته النفسياالحتراق  مستوى :بعنوان( 2004) سلمان دراسة -
 الدراسة عينة تتكون .الغربية الضفة شمال محافظات مديريات في الحكومية المدارس في نيالتربوي

 الذي الدراسة مجتمع من العشوائية بالطريقة اختيارهم تم ة/مرشد( 016)المجتمع  أفرادمن جميع 
 الغربية، الضفة شمال محافظات اتمديري في الحكومية المدارس ومرشدات ،مرشدي جميع من يتكون
 خدمـواست .ة/مرشد( 060) عددهم والبالغ (3110-3111)الدراسي العام والتعليم التربية لوزارة والتابعة
 للضبط Rottar) ) روتر اسـومقي والبيانات لوماتـالمع لجمع النفسي لالحتراقماسالش  أداة الباحث
 :يلي ما إلى ةالدراس نتائج أشارتوقد  .والخارجي الداخلي

 
 باإلنجاز الشعور نقص تكرار أما معتداًل، كان الشعور تلبد وتكرار االنفعالي اإلجهاد تكرار 05

 .عالياً  فكان
 وعلى المشاعر تبلد بعد على الشدة أما متدنية كانت اإلجهاد بعد على النفسي االحتراق شدة 35

 .معتدلة كانت باالنجاز الشعور نقص بعد
 .الخارجي الضبط مركز كان الغربية الضفة في التربويين المرشدين عند الشائع الضبط مركز 25
 التربويين المرشدين استجابة درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم 35

 إلى تعزى النفسي االحتراق أبعاد على الغربية الضفة شمال مديريات في الحكومية للمدارس
 (. الخبرةو  العمر،و  ي،الشهر  الدخلو  المؤهل،و  الجنس،)متغيرات

 المدارس في التربويين المرشدين لدى الضبط مركز في إحصائية داللة ذات فروق وجود 15
 ولصالح الجنس متغير إلى تعزى الغربية الضفة الشمال محافظات مديريات في الحكومية
 . اإلناث

 مركز مع داألبعا جميع على النفسي االحتراق وشدة تكرار بين إحصائيا دالة كانت العالقة 65
  .الضبط

 
 محافظة في والتربوي النفسي رشدملل النفسي االحتراق واقع بعنوان :(2002) زيود دراسة -

 النفسيين المرشدين لدى النفسي االحتراق مستويات على التعرف إلى البحث هدف. األردن في الزرقاء
 النفسي االحتراق أبعاد وشدة تكرار على الزرقاء لمحافظة التابعة الحكومية المدارس في والتربويين
 االحتراق مستويات اختالف مدى على التعرف إلى يهدف كما النفسي لالحتراق جيلدارد ديفيد مقياس
 العلمي، والمؤهل والتخصص، اإلرشاد، في والخبرة الجنس متغيرات باختالف الدراسة عينة لدى النفسي
 حقل في يعملون من جميع يمثلون ةومرشد مرشد 011 من الدراسة عينة وتكونت .العمل ومكان
 :هي الدراسة إليها خلصت التي االستنتاجات أهم أما الزرقاء محافظة مدارس في اإلرشاد
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 محافظة في والتربويين النفسيين للمرشدين النفسي االحتراق مستوى أن إلى الدراسة أشارت 05
 .جليدرد اسمقي على النفسي االحتراق من متوسطة درجة بلغ قد عام بشكل الزرقاء

 .الذكور لدى منه أكثر اإلناث لدى النفسي االحتراق أن النتائج أشارت 35
 أربع من أكثر خبرة لديهم الذين من نفسياً  احتراقاً  أكثر يكون أقل خبرة لديه من أن تبين وكذلك 25

 .سنوات
 لديهم ممن أعلى البكالوريوس لحملة النفسي االحتراق درجة أن إلى النتائج أشارت وأخيراً  35

 .النفسي اإلرشاد في عليا دراسات
 
 .النفسية الخدمة مجال في العاملين لدى النفسية الضغوط :بعنوان (1998) الموسوي دراسة -

براز النفسية الخدمة مجال في العاملين لدى النفسية الضغوط على التعرف هدفت الدراسة إلى  وا 
 ممن( 124) من الدراسة عينة تكونتو  الضغوط بهذه المرتبطة والدينامية ،الديموجرافية العوامل
 في يعملون ممن نفسيا أخصائيا( 78)و نفسياً  مرشداً ( 40) بواقع النفسية الخدمة مجال في يعملون
 نتائج وتشير الباحث إعداد من النفسية الضغوط استبانه عليهم طبقت الكويت بدولة الثانوية المدارس
 :ما يلي إلى الدراسة

 
 استبانه على النفسيين والمرشدين النفسيين األخصائيين استجابة بين ةجوهري فروق توجد ال نهأ 05

 . النفسية الضغوط
 الخبرة ذوي أقرانهم بالضغوط من إحساسا اقل الخبرة األكثر ذوي النفسين األخصائيين أن 35

 .األقل
 لثالثة تعزى النفسي الحقل في العاملين لدى النفسية الضغوط أن :لعامليا التحليل ظهرأ 25

شباعو  ،المهنة حب: هي عوامل  .نسانيةاإل العالقاتو  ،الحاجات ا 
  الشائعة الضغوط أن النفسيين األخصائيين عينة الستجابات المضمون التحليل نتائج أكدت 35

 لطبيعة الصحية األقسام تفهم عدمو  للعمل، ثابت مكان وجود عدم في تتمثل الفئة هذه لدى
 .ياألسر  تعاونال وعدم ،المهنية باءاألع ثقلو  والترقيات، ،الحوافز قلةو  العمل،

 المجتمع، نظرة تدني في تتمثل فهي ،النفسيين المرشدين لدى الشائعة النفسية الضغوط أن 15
 .الترقية فرص وقلة ،والرواتب ،العالوات ضعفو  األمور، أولياء تفهم عدم

 
 قائمة تقيسه كما النفسي االحتراق ظاهرة بين العالقة :بعنوان (,Assaf 1996) عساف دراسة -

 النفسي االحتراق ظاهرة بين العالقةهدفت الدراسة إلى التعرف على .  المتغيرات بعض وبين ماسالش
 والمرتبة االجتماعية، والحالة والجنس، لعمر،ا :مثل المتغيرات بعض وبين ماسالش قائمة تقيسه كما
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 هيئة أعضاء من واإلناث الذكور من( 74) الدراسة عينة أفراد بلغ والتخصص والخبرة، المهنية،
 الدراسة نتائج وأشارت فلسطين، في الغربية الضفة في رئيسيتين جامعتين في يعملون الذين التدريس

 وتأثير الوقت وضغوط والتقدير الحوافز وقلة االنفعالي، اإلجهاد بين دالة ارتباطيه عالقة وجود إلى
 والتخصص االنفعالي اإلجهاد درجة بين( a  0.05) ألفا الداللة) مستوى عند دالة وعالقة القسم،
 السياسية، والعلوم واالقتصاد، واإلنسانيات، اآلداب، كليات في التدريس هيئة أعضاء يعاني حيث
دارة  .والعلوم الهندسة كليات في زمالئهم من أعلى بدرجة النفسي اإلجهاد من األعمال وا 

 
 المرشدون يواجهها التي شكالتالم على للتعرف هدفت :(1995) وعامودي فرح دراسة -

 عينة تكونت .المتغيرات ببعض المشكالت هذه وعالقة األردن في الحكومية المدارس في التربويون
 ست على موزعة مشكلة 51 على اشتملت استبانه  استخدام وتم  ومرشدة مرشداً  200 من الدراسة
 ،الفنية مجال في المشكالت من عدد اكبر فيها ظهر التي المجاالت أن الدراسة وأظهرت ،مجاالت
 دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما ،والتدريب ،اإلعداد ومجال ،اإلرشادي العمل نحو االتجاه ومجال
 اإلرشاد في وخبرته المرشد جنس  من كل إلى تعزى المرشدين لدى المشكالت متوسطات بين إحصائيا

 .للمرشد العلمي المؤهل إلى تعزى المشكالت متوسطات بين إحصائيا دالة فروق يوجد ال نهأ حين في
 
 .األردنيين التربويين المرشدين لدى النفسي االحتراق مستوى :بعنوان (1991) الحرتاوي دراسة  -

 التربويين المرشدين لدى النفسي االحتراق مستوى عن الكشف إلى هدفت دراسة بإجراء الباحثة قامت
 الطالب وعدد الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، يراتمتغ من كل أثر بيان ثم ومن ،األردنيين

 لالحتراق ماسالش مقياس الباحثة طبقت .النفسي االحتراق درجة في شهريا معهم المرشد يتعاون الذي
 من عشوائيا اختيارهم تم ومرشدة مرشدا( 23) من مكونة عينة على وذلك ةالثالث األبعاد ذي النفسي
 الباحثة وصلت وتحليلها البيانات فحص وبعد المملكة، شمال لمحافظات بعةالتا الحكومية المدارس
 : التالية للنتائج

 
 .النفسي االحتراق من متوسطة درجة من الهاشمية األردنية المملكة في التربويون المرشدون يعاني -
 دةوش تكرار على الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية  داللة ذات فروق هناك -

 من أعلى درجة سجلوا الذين الذكور لصالح وذلك الجنس متغير إلى تعزى ماسالش مقياس أبعاد
 على النفسي االحتراق درجة كانت حين في التكرار مستوى على اإلناث من النفسي االحتراق
 .الذكور من أعلى اإلناث عند الشدة مستوى

 على النفسي االحتراق درجة على إحصائية داللة ذات فروق أية وجود عن الدراسة تكشف لم -
 (.  الخدمة وسنوات العلمي المؤهل)متغير إلى تعزى وشدتها ماسالش مقياس أبعاد تكرار
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 :التي تناولت االحتراق الوظيفي األجنبية الدراسات. 2.2.2
 
 الصحة على( ا)السلوك ونمط الوظيفي اإلنهاك عالقة :بعنوان( ,Kane 2011) انك دراسة -

 على توزيعها تم الذاتي التقرير عن استبيانات ثالثة خالل من البيانات جمع تم .سكرتيراتلل  النفسية
 المخزون نضوب هي المستخدمة االستبيانات وكانت شركات مكاتب في العامالت السكرتيرات
 الطبي كورنيل واستبيان الشخصية لقياس( ا)السلوك نمط من الشخصية نشاط مقياس الوظيفي،
 :يلي كما النتائجوكانت  حيالص لالستبيان

 
  سلبيا ترتبط الردود مقدموا يعانيها التي الشامل الوظيفي اإلنهاك حالة أن إلى النتائج أشارت 05

 النفسي الصحة مجاالت حدأ وهو الغضب ظهران كما النفسية صحتهم مشاكل مع واضح وبشكل
 عالقة مالحظة وتم ،الشخصي واالنجاز الشامل الوظيفي اإلنهاك مع واضحة سلبية عالقة ذو

 يشير وهذا ، النفسية الصحة مجاالت احد وهو الشخصية وتحييد التوتر بين واضحة  ايجابية
 حول التوتر من مزيدا يخلقون إنما الشخصية تحييد أعراض اظهروا الذين الردود مقدمي أن إلى

  . أنفسهم
 عالقة أيضا وظهر( ا)كالسلو  ونمط ،التوتر بين واضحة ايجابية عالقة إلىشارت النتائج أ 35

 وهذا  الوظيفية والمشاركة ،الصبر عدم وهما السلوك نمط وعنصري ،التوتر بين واضحة ايجابية
 الوظيفي اإلنهاكو  ،التنبؤ متغير أن ظهر كما التوتر أعراض يطورا أن لهما يمكن أنهما يظهر
  . الغضب على بوضوح يؤثر

 الشخصية وتحييد،العاطفي االستنزاف وهما وظيفيال اإلنهاك مجالي أن إلى النتائج أظهرتكما  25
        .بشكل طردي  التوتر على يؤثران

 المرشدين لدى اإلنهاك رموز دراسة :بعنوان ((Sang Min Lee, 2010 لي مين غسان دراسة -
 اإلنهاك نأل :أوال ،المحترقين المرشدين بين لإلنهاك تصنيف تحديد إلى الدراسة هدفت. المحترقين

 من بدال التجمعات متعدد بناء شكل على سيظهر المرشد إنهاك أن المفترض ومن ،األبعاد متعدد جسم
 المحددة الكتل أن الدراسة افترضت فقد كاملة المصداقية أهداف لتحقيق :ثانيا الكتل، من واحد نوع

 ديمغرافية  متغيرات عدة هناك نأل :ثالثا ،MBI-HSS وهو الحالي اإلنهاك معيار مع متوافقة ستكون
 فحددت ،تمايزا األفضل الديمغرافية المتغيرات بتصنيف الدراسة قامت فقد باإلنهاك ترتبط معروفة
 من واسعة سلسة من مرشدين على العينة اشتملت الكتل، اختالف لمالئمة نفسية متغيرات الدراسة

 تأهيل إعادة مرشدي% 3.0و كليات مرشدي% 32.3 و سرأ مرشدي% 7 كان التخصصات
 العينة أغلبية النساء وشكلت سنة 22 إلى واحدة سنة من الخدمة سنوات تراوحت مهن مرشدي%0.1و
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 تم وقد سنة، 69-31 بين أعمارهم وتراوحت رجال% 06.9و نساء% 22.2 النسيبة كانت حيث
 عنصرا 31 من تألفت ، والتي CBI (Gilderd- Burn-out Inventory) الدراسة أداة استخدام
 من التقليلو  السلبية، العمل بيئة العجز، العاطفي، االستنزاف منها ثانوية معايير سةخم على مقسمة
 : يلي ما الدراسة نتائج وكانت الشخصية الحياة وتردي الزبون، أهمية

 االستنزاف،و  ،الثانوية المعايير جميع على منخفضة بعالمات تميزت األولى المجموعة 05
نقاصو  السلبية، العمل بيئةو  العجز،و   هذه وصنفت ،الشخصية الحياة وتردي ،الزبون قيمة ا 

 اإلنهاك معايير جميع على المنخفضة المرشدين عالمات بسبب متكيفون مرشدون باسم العينة
 .الثانوية

 السلبية، العمل بيئةو  االستنزاف، حول متوسطة بعالمات تميز الكتل منالمجموعة الثانية  35
 قيمة تقليل حول ومرتفعة العجز حول نسبيا مرتفعة عالمات مع الشخصية الحياة وتردي
 كامالً  معياريا انحرافا تمثل العالمات وكانت الزبون هميةأ نقاصإ هو يالحظ ما وأكثر ،الزبون
 أي ،المنقطعين المرشدين من هم الكتلة هذه في المتجمعين المرشدين أن وظهر المعدل، فوق
 حاجات يلبون يكونوا ولم الزبائن عن همأنفس حيدوا ولكنهم ،تحديداً  مستنزفين يكونوا لم أنهم

 . زبائنهم
 الحياة وتردي السلبية العمل بيئة المرتفع، االستنزاف من تكون الكتل من الثالث النوع 25

 هميةأ من والتقليل ،العجز معايير حول ومنخفضة متوسطة بين العالمات وكانت ،الشخصية
 ،الحاالت من (%32) حالة 29 ـل بةبالنس W شكل على تصنيف إلى هذا أدى وقد ،الزبون

 عالمات علىأ سجلوا المرشدين هؤالء نأل المثابرين المرشدين فئة تحت الكتلة هذه وصنفت
 متوسطة عالمات سجلوا بينما الشخصية الحياة وتردي السلبية، العمل بيئة لالستنزاف، بالنسبة

نقاص العجز حول منخفضة إلى  مرونة بدواأ المثابرين المرشدين أن أي ،الزبون أهمية وا 
 مكان في  والجسدي العاطفي االستنزاف يعانون كانوا عندما حتى الزبائن لحاجات واستجابة
 .الشخصية وحياتهم  عملهم

 
 العاطفة على كمؤشر واإلرهاق المدرسية الحياة نوعية: بعنوان( (Fulya,2009 فوالي دراسة -

 الذاتية المعلمين برفاهية التنبؤ يتم كيف معدل تحديد الدراسة من الهدف كان .المدرسين بين النفسية
 مكونة الدراسة عينة وكانت، واإلرهاق ،المدرسية الحياة نوعية عن إدراكهم خالل من إليها يشار كما
 مقاطعات في االبتدائية المدارس في يعملون كانوا مدرساً ( 62)و مدرسة( 72)و مدرسا )060) من
 0722 وتيلليجن كالرك، واطسون،ل السلبيو  ،االيجابي تأثيرمقياس ال ماستخدا تم وقد ،خنا التركيةأ
 أداة باعتبارها لوظيفياالحتراق ا مقياسو  ،المدرسية الحياة نوعية مقياسو  ،الحياة عن ىالرض مقياسو 
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 نتائج وكانت ،المتدرج انحدار تحليل استعمال تم المجمعة المعلومات ولتحليل ،المعلومات لجمع
 الثانوية المعاير خالل من رئيسي بشكل بها التنبؤ تم قد الذاتية المدرسين رفاهية ستوياتم أن الدراسة

 بمستويات التنبؤ تم وقد ،لإلرهاق الثانوي قياسوالم ،والمنهاج ،الحال وبالذات الحياة نوعية مقياس من
 المدرسين بتأثير نبؤالت ماأ .بالعمل المتعلق اإلجهاد مواجهة الحالة متغيرات بواسطة الحياة عن ىالرض

 المتعلق اإلجهاد  مواجهة خالل من والسلبية المدرسة نحو االيجابية التأثيرات خالل من االيجابي
% 32 الذاتية، للرفاهية% 27 بمعدل تحسب شراتؤ الم مساهمة أن أيضا النتائج وأشارت ،بالعمل
  . السلبي للتأثير% 29االيجابي، للتأثير% 32الحياة، عن ىللرض

 
 المدرسيين المرشدين لدى األنا مستوى مساهمة :بعنوان (Lambie, 2007)المبي  دراسة -
 لمحترفي وطني مسح دراسة نتائج تقديم إلى الدراسة هذه هدفت .المدرسية المهنية االستشارة ثارآ)

 ضةمنخف درجة خلق بعملية يساهم نالأل العالي التطور كان ما إذا تقرير جلأ من المدرسية االستشارة
 لدى األنا تطور لمستويات المتعلقة الحديثة البيانات توفر الدراسة نإف ذلك إلى إضافة اإلنهاك من

 تحييد العاطفي، االستنزاف" التوالي على الثالثة اإلنهاك مجاالت وكذلك المدارس في المرشدين
 بمقدار  لقيتع فيما المدارس في المحترفين المرشدين ومشاعر ،الشخصية واالنجازات ،الشخصية

 تكونت وقد  ،الدراسة في الواردة اإلنهاك من الثالثة المجاالت هذه مقابل يتلقونه الذي الوظيفي الدعم
 المدرسيين المستشارين جمعية عضوية يحملون ممن محترفاً  مدرسياً  مرشداً  111 من الدراسة ةعين

 عامة، ديمغرافية استمارة  امنه البيانات لجمع أدوات ثالث الدراسة في استخدم وقد، األميركيين
 ،لإلنهاك ماسالش ومدرج ،(0776 ولوفينغر، هاي ،20 نموذج الجملة إلتمام واشنطن جامعة وفحص

 التي المرسلة الطرود بين ومن". 0776 وجاكسون ماسالخ" (MBI-HSS) اإلنسانية الخدمات مسحو 
%" 27.6" 302 مجموعه ما قام بينما %.31.7 إعادة نسبة أي ،331 إعادة تمت 111 عددها بلغ
 :يلي ما النتائج أظهرت وقد. المطلوبة المسح أدوات كامل بتعبئة المحترفين المدرسيين المستشارين من
 

  النتائج رابطة ودعمت الشخصية تطور مع هامة إحصائية عالقة الشخصي لالنجاز أن 05
 المرشدين أن ضمنيا نييع مما ايجابيا يرتبطان الشخصية واالنجازات ،األنا تطور نأب القائلة

 من أعلى مستوى اظهروا األنا نضج من العالية المستويات ذوي المحترفين المدرسيين
  .األنا نضج من المتدني المستوى ذوي  المرشدين من أكثر الشخصية االنجازات

 ،العاطفي واالستنزاف الوظيفي الدعم بين إحصائيا ومهمة قوية عالقة إلى النتائج أشارت 35
 االستنزاف نإف الوظيفي الدعم يزداد عندما انه أي الشخصية واالنجازات ،الشخصية وتحييد
 لتقليل يؤدي مما الشخصية االنجازات مشاعر تزداد بينما يقل الشخصية وتحييد العاطفي
  .اإلنهاك درجة
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  يحافظون  األنا تطور من األعلى المستويات ذوي المحترفين المرشدين أن النتائج وأشارت 25
  ،وظائفهم حدود قبول من يمكنهم الذي األمر ،الذات رعاية عملية في ويشاركون ،لحدودا على

 .عملهم حول ايجابية مشاعر على ويحافظون
 نتائج تعزز الوظيفي الدعم ومستوى لإلنهاك الثالثة المجاالت بين إحصائياً  الدائمة العالقة 35

 الخدمات محترفي يمكن كعازل ميستخد أن له يمكن االجتماعي الدعم أن قائلة ةسابق ثاأبح
 وبناء اإلنهاك من وتقلص ،كفاءة رثأك بشكل الوظيفي االكتئاب متطلبات إدارة من اإلنسانية

 أن يمكن المحترفين المدارس في للمرشدين المقدم الوظيفي الدعم مستوى نإف النتائج هذه على
  . اإلنهاك لمنع تأثيرا ألشكال أكثر يكون

 
 في الرئيسي النفسي والقياس التطور :بعنوان (,Sang Min Lee 2111)يل مين سانج دراسة -

 اإلنهاك لجرد والقياس ،التطور خصائص وصف إلى الدراسة هذههدفت  .المرشدين لدى اإلنهاك جرد
 ،المرشدين لدى اإلنهاك تقييم طريق عن اإلرشاد مهنة حاجات لتلبية مصممة وهي ،المرشدين عند
 القياس وثبات ،الداخلي االنسجام المصداقية الهيكلية عنصر عن الماتع الدراسة هذه في ويرد

 مكونة عينة على الدراسة وطبقت ،الممارسة أثناء العملية هذه مضامين مناقشة تمت كما CBI النفسي
 المرشدين إنهاك معيار باعتباره إليه يشار لإلنهاك جديد معيار وتقييم ،لتطور مستقلتين عينتين من
(Gilderd- Burn-out Inventory) (CBI) .تم محترفا مرشدا 391 من األولى العينة وتكونت 

 تم وقد اإللكتروني، البريد من إرشاد وقائمة مجموعات، أو ،إلكترونية عناوين قوائم عدة من تجنيدهم
 من واسعة سلسلة من مرشدين العينة ضمت وقد. البيانات جمع قبل مسبقة موافقة على الحصول

% 23.6 مدارس، مرشدي% 07.3 عائليين، مرشدين% 9 المشاركين بين من وكان. التخصصات
 تأهيل، إعادة مرشدي% 3 كليات، مرشدي% 33.3 مهن، مرشدي% 2.1 عقلية، صحة مرشدي
 واحدة سنة بين تتراوح الخبرة سنوات وكانت. فئة من أكثر في للعمل نو مناسب أنهم إلى% 7.0 وأشار
 وللمجموعة .الرجال من% 33.1و النساء من% 99.1 العينة البيةغ النساء وشكلت ،سنة 36 إلى

 من الجنوبية المناطق في المرشدين لرابطة رسمي مؤتمر في أبحاث رزمة 091 توزيع تم الثانية
 بين وكان. التخصصات من واسعة سلسلة من مرشدين على العينة اشتملت وقد. المتحدة الواليات
 عقلية، صحة مرشدي% 31.2 مدرسيين، مرشدين% 32.3 ،عائلة مرشدي% 7 المشاركين هؤالء
 أنهم إلى% 7.2 وأشار تأهيل، إعادة مرشدي% 3.0 كليات، مرشدي% 9.6 مهن، مرشدي 0.1

 النساء وشكلت. سنة22 و واحدة سنة بين الخبرة سنوات وتراوحت .فئة من أكثر في للعمل مالئمون
 : يلي ما إلى الدراسة نتائج وأشارت ،الالرج من% 06.9 و النساء من% 22.2 العينة أغلبية
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 االستنزاف من كل درجة تعكس  CBIمن عناصر أربعة طريق عن االستنزاف" 0البعد تقييم تم 05
  ايجابيا يرتبط  CBIمن البعد هذا أن وظهر كمرشد الفرد مهنة إلى تعود التي والعاطفي الجسدي

  .العاطفي االستنزاف لتقييم المصمم  MBI-HSS معيار مع
 الفرد بتوجهات تتعلق عناصر أربعة خالل من تقييمه تم السلبية العمل بيئة المسمى الثاني المجال 35

اإلنهاك  تقيم التي السابقة المعايير عن CBI يميز المجال وهذا عمله بيئة تجاه  ومشاعره
 .الشخصية والعالقة ،الشخصية المواضيع خارج العمل بيئة يعالج انه حيث MBI-HSS:مثل

 الشخص توجهات حيث من أربعة خالل من معالجته تم المسترشد قيمة إنقاص الثالث جالالم 25
 الشخصية تحييد عامل مع ايجابيا يرتبط CBI من العنصر وهذالمسترشد ا مع للعالقة  ومفهومه
 .   MBI-HSS من الثانوي

 لشخصا مشاعر تعكس CBI عناصر أربعة خالل من معالجته وتمت العجز وهو الرابع المجال 35
 .المرشد عند اإلنهاك في مساهم مجال نهأ وظهر ،العجز عن  الداخلية

 أيضا عناصر أربعة خالل من تقييمه جرى الشخصية الحياة تردي وهو الخامس المجال ماأ 15
 االستنزاف معيار مع ايجابيا الثانوي CBIمعيار وارتبط ،للفرد الشخصية الحياة تردي عن تتحدث
 .المرشد إنهاك مستوى إلى اكبر داخلية رؤية وفروي ،MBI-HSS في  الثانوي

 
 على الدراسة هذه أجريت :(Maslach & Jachson, 1984) وجاكسون ماسالش دراسة - 

 والتعليم، واإلرشاد، النفسي، والطب والتمريض، والشرطة، المحاماة،: مهن في العاملين من عينات
 في واإلناث الذكور بين مهمة فروق وجود ىإل تشير نتائجها وكانت االجتماعي والعمل واإلدارة،
 اإلناث من أعلى بدرجة العمالء تجاه سلبيا شعورا الذكور أظهر إذ النفسي، االحتراق أبعاد مختلف
 مستوى على اإلناث من أعلى بدرجة باالنجاز شعورا الذكور اظهر كما والشدة، التكرار مستوى على

 فقد النفسي، واالحتراق العمر مستويات بين داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة وأشارت والشدة، التكرار
 السن كبار فئات من أعلى بدرجة العمالء اتجاه سلبيا شعورا السن صغار فئة من العينة أفراد أظهر
 على السن صغار من أعلى بدرجة باالنجاز شعورا السن كبار أظهر بينما ،والشدة التكرار مستوى على

 اإلجهاد شدة حيث من السن كبار من أعلى درجة السن صغار وأظهر ، فقط التكرار مستوى
 االنفعالي اإلجهاد من عانوا المتزوجين وغير المطلقين من كال أن النتائج أظهرت كما االنفعالي،

 .   والشدة التكرار مستوى على المتزوجين من أعلى بدرجة
 
 الذي الضغط أنماط تحديد ىإل الدراسة هدفت: Furlong,1984))كاستيلو فورلنج، دراسة -

  الضغط هذا لمقاومة كوسائل ذاتية مساعدة برامج توفر ومدى ،العمل أثناء المرشدون له يتعرض
 في( بربرا سانت) في الجامعية اإلرشاد مراكز في يعملون مرشداً ( 77)من الدراسة عينة وتكونت
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 التي الضغوط أنواع لتحديد ةاستبان باحثال واستخدم ،األمريكية المتحدة الواليات في كاليفورنيا مقاطعة
 قد المرشدين نأ النتائج بينتو  ،الذاتية المساعدة  برامج توفر ومدى ،العمل أثناء المرشدون يواجهها

 على يحصلوا لم الذين وان منهم واحد كل لدى  بالعمل المرتبطة الضغوط من معين نمط بوجود افادو أ
 برامج إلى أشاروا الذين أولئك من الضغط من أعلى درجات انونيع الذاتية المساعدة من مناسبة درجة

 ثم ،الزمالء ثم ،العائلة فأفراد  المهنة في  األصدقاء من المساعدة تليها ،المرشد ذات من  المساعدة
 .الدين رجال وأخيراً رشد، فالم ،النفسي العالج في االختصاصيين ثم ،العمل في الرؤساء

 
 :الحياة بنوعية تتعلق التي العربية دراساتال. 1.2.2

 
بعنوان العالقة بين نوعية الحياة والصحة النفسية لدى طلبة  2009):) دراسة كتلو وعبداهلل -

استقصاء العالقة بين نوعية الحياة   إلىهدفت الدراسة . جامعة الخليل في ضوء عدد من المتغيرات
الجنس،  ،نوعية الحياة لديهم وفقا  للعمروالصحة النفسية لدى طلبة جامعة الخليل ومقارنة مستويات 

، معدل اإلناثعدد الذكور، عدد  سرة،الترتيب في األ مكان السكن، مستوى التحصيل العلمي للوالدة،
، ام مقياس الصحة النفسية ومقياس نوعية الحياةدوتم استخ، عمل الوالد، عمل الوالدة الدخل الشهري،
 تأثيرمن بين نتائج الدراسة عدم وجود كان و  .امعة الخليلمن ج وطالبة اً طالب 333 وبلغت العينة

 يعيشونعظم  للمجتمع الفلسطيني أن السواد األسرة على نوعية الحياة  والسبب في ذلك لدخل األ
نوعية الحياة  لدى طلبة  أن أيضاً الدراسة  وأوضحت، الطبقة الوسطى إلىوينتمي  متشابهة، أوضاع

زيادة  هابي مع الصحة النفسية لديهم بمعنى ارتفاع نوعية الحياة يصاحبجامعة الخليل يرتبط بشكل ايج
وتقل  ،يجابية وتقل بفقدان هذه العالقاتإوتزداد بوجود عالقات اجتماعية  ،في درجة الصحة النفسية

حداث الحياة القاسية مقترنة بمستوى المعيشة والدخل أة أنوعية الحياة والصحة النفسية بزيادة وط
تسوء  أومستوى نوعية الحياة ينخفض عندما يفقد الناس وظائفهم  أنكما  ،العمل وغياب فرص

 .المادية لسبب ما أوضاعهم
 
  .غزة قطاع في المواطنين حياة جودة على الحصار تأثيرات :بعنوان( 2008 قوته،)دراسة  -

 على الحياة بجودة وعالقتها واالجتماعية االقتصادية الحصار تأثيرات على التعرف إلى الدراسة هدفت
 موزعين عاما 38 عمري بمتوسط أسرة رب  244من الدراسة عينة وتكونت ،غزة قطاع في المواطنين

 االقتصادي المستوى  لقياس األدوات من استخدم مجموعة وقد. غزة قطاع وقرى ومخيمات مدن على
. W HOQOL-BREFالحياة لجودة  العالمية الصحة منظمة اختبار استخدام جانب إلى واالجتماعي
 المجتمع على الحياة وأثرت مناحي كافة طالت السلبية الحصار تأثيرات أن الدراسة نتائج وأظهرت
 سلبية مؤشرات سجلت الدراسة نتائج معظم أن كما. فيه الفاعلة الحياة حراك وجمدت بالغة بصورة



 

 4. 

  حدة من وزاد وكهمسل على انعكس بما العمل عن العاطلين والطلبة والمرضى األطفال على خاصة
 أنماط تغيير إلى الفلسطينية األسر من  %84بنحو اإلسرائيلي الحصار دفع فقد. واضطرابهم توتراتهم
 تحديداً  األسر أفراد من  %95وعبر اليومية، المعيشية المتطلبات عن منهم  %93تنازل فيما حياتهم،

 بينت كما .اليوم مدار على فيه مونيقي كبير سجن إلى القطاع لتحويل البالغ استيائهم عن غزة في
 نأ بعد الالزم الدواء على الحصول  يستطيعوا لم غزة في المرضى من %47 أن الدراسة نتائج

 فيما غزة، لمستشفيات الطبية المساعدات قوافل دخول منعت المعابر على سيطرتها إسرائيل أحكمت
 صعيد على الدراسة نتائج وأشارت .بيةالط الخدمات تلقيهم عدم جراء المرضى من  %38معاناة زادت

 تردي بسبب% 79 سبةنب المواطنين بين انخفضت  االجتماعية الزيارات نأ االجتماعية التأثيرات
 أو ،العمل لظروف البيت خارج التأخر عن العينة أفراد معظم وامتنع الجتماعية،او  المالية األوضاع

 المناسبات بخصوص المواطنين لوكس في% 92نسبته بما الحصار فيه ثرأ وقت في غيره
 ما نأو  المواطنين حياة على ثرأ المتواصل الحصار أن إلى أيضاً  الدراسة وأشارت .االجتماعية

 ،%65بنسبة العاملين  المواطنين دخل وانخفض  األسعار وارتفعت بضائع ايجدو  لم%  95نسبته
 هذا وأن ،نشاطات أية في لمشاركةا في الرغبة لديهم تكن لم األطفال من% 51 نأ النتائج وأظهرت
 . النفسية النواحي جميع من األطفال على ثرأ الحصار

 
 جامعة طلبة لدى الحياة وجودة العمل قيم مستوى لمعرفةهدفت  :(2118) وكاظم منسي دراسة -

 العمل قيم إسهام مقدار في واالختالف الحياة جودة في تسهم التي العمل قيم ومعرفة قابوس السلطان
 وطالبة طالب 326 من الدراسة عينة تكونت وقد والكلية، الجنس متغيري ضوء في الحياة جودة يف

 العمل قيم أن إلى النتائج أشارت وقد الحياة، جودة مقياس العمل، قيم الحياة، دوارأ قائمة عليهم طبق
 وقيمة البدنية اللياقة قيمة متوسطي عدا ما النظري المتوسط الحسابية متوسطاتها تجاوزت قد كافة

 قيم نا  و . لها النظري المتوسط الحياة جودة لمستوى الثالثة األبعاد متوسطات تجاوزت كما المخاطرة،
 العالقات الشخصي، النمو بالمقدرة، االنتفاع التحصيل، هي الحياة جودة في أسهمت التي العمل

 لمتغير فقاو  يختلف ال الحياة جودة في الستة القيم إسهام مقدار نا  و  الغيرية، الحياة، نمط االجتماعية،
 في الستة القيم إلسهام مقدار كبرأ وكان ،الكلية لمتغير فقاو  يختلف اإلسهام مقدار كان نمايب ،الجنس
 التجارة،و  التربية،و  العلوم،و  ،بالطو  الهندسة، هو التنازلي للترتيب وفقا إحصائية داللة وذا الحياة جودة
 22. واآلداب الزراعة كليتي في إحصائية داللة بذي وليس ضامنخف اإلسهام مقدار كان بينما
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 :التي تتعلق بنوعية الحياة جنبيةالدراسات األ. 4.2.2
 
 فقدان :بعنوان (,2118Madho Anand& Deny Arora)  ارورا ودييني اناند مادهو دراسة -

  متعددة الشركات في يينالتنفيذ المدراء بين الحياة ونوعية الحياة عنى والرض العمل في الرغبة
 فقدان بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت. هريانا روهتك، داياناند، مهاراشي جامعة في القومية
 متعددة الشركات في الشباب التنفيذيين المدراء لدى الحياة وجودة الحياة عن ىوالرض العمل في الرغبة
 مديراً  واعتبر ،سنة 21-31 بين أعمارهم تراوحت ممن تنفيذيا مديرا 61 من العينة وتكونت ،القومية
 خمس مع األعمال إدارة في الماجستير أو الهندسة في البكالوريوس شهادة يحمل من كل تنفيذياً 
 لمنظمة الحياة عن ىالرض وقياس MBI الرغبة فقدان أداة واستخدمت ،الخبرة من األقل على سنوات
 الشديد باإلعياء يشعرون الشركات في العاملين التنفيذيين ءالمدرا أن النتائج وأشارت ،العالمية الصحة
 مستوى أن كما تتأثر سوف الحياة جودة نأو  ،العمل من قليلة سنوات بعد فقط ةالوظيفي الرغبة وفقدان
 يعانون الشركات في العاملين  الشباب المدراء نأ الدراسة وكشفت ،متدنياً  سيكون الحياة عن ىالرض
 فقدان أن يعني مما الحياة من جيد مستوى وجود مع ،الحياة عنى الرض من منخفض مستوى من

 عوامل هناك يكون وقد ،الحياة جودة على وليس الحياة عن ىالرض على سلبياً  يؤثر الوظيفي الرغبة
 للمتابعة ويمكن ،المختارة العينة ألفراد  القليل والعدد ،للشركات العشوائي االختيار :مثل إضافية أخرى

 .أوسع بشكل الحياة وجودة الحياة عن ىوالرض الوظيفي الرغبة فقدان  تقييم على اعدتس نأ
 
 مقدمي لدى الوظيفي الرغبة فقدان تجربة :بعنوان( George Awad,2006)جورج عواد  راسةد -

 الدراسة هدفت. (الحياة ونوعية االكتئاب بين العالقة) الخرف لمرضى المنازل في الصحية الرعاية
 يعتنون من منازل في الحياة ونوعية االكتئاب وأعراض الوظيفي الرغبة فقدان بين العالقة فحص إلى

 وطبقت ،رعاة المرضى لدى االكتئاب أعراض فحص  تم نهأ كما بالخرف، المصابين بالمرضى
 النفسي الطب دائرة في الخرف تمييز لدورة زيارة بأول قاموا الذين المرضى رعاة من عينة على الدراسة

-WHO) و( BDI-II)لالكتئاب بيك مقياس واستخدم ،3116 في كيتاساتو جامعة مستشفى في
QOL )وQOL: ،العالمية الصحة لمنظمة الثانوية المعايير وهي اجتماعي بيئي، نفسي، جسدي ،
 تقريبا الرعاة نصف ويعاني الخرف، مرضى يرعون من بين الوظيفي الرغبة فقدان إلى الدراسة وأسفرت

 دورة زاروا الذين المرضى أولئك أن رغم الوظيفي، الرغبة فقدان أعراض من فحصهم تم الذين من
 نأ كما الخرف، لمرض األولية والمراحل العادية الشيخوخة بين الحد حافة على كانوا الخرف تمييز
 الدراسة نتائج إن. نسبياً  سليمة كانت الحياة لنوعية ونظرتهم المرضى يرعون لمن العقلية الحالة
 للتعرض القائمة اإلمكانية يسّرع المرضى رعاية من االكتئاب نأ القائلة السابقة االكتشافات مع تتماشى
 جسدية، مصاعب على تشتمل بالخرف مصاب لمريض الرعاية توفير نوأ الوظيفي، الرغبة لفقدان
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 كما. لسلوكيةوا العقلية، المواصفات نتيجة تجابه أنها كما واجتماعية، اقتصادية عاطفية، عقلية،
 األمر طويلة، ولفترة المرضى أقاربهم مع عميقة شخصية عالقة بيوتهم في المرضى يرعون من ويحمل
 مستويات  وجود إلى الدراسة توصلت كما .للرغبة وفقدان عاطفي استنزاف إلى يؤدي أن يمكن الذي
 .الحياة نوعية من أدنى ومستوى االكتئاب أعراض من أعلى

 
 : السابقة الدراسات على التعقيب. 1.2.2

 
 مصر، الكويت، ،األردن شملت العربي الوطن من مختلفة بيئات السابقة الدراسات شملت

 للدراسات بالنسبة أما .الوظيفي االحتراق ظاهرة حول بالبحث الدراسات هذه واهتمت ،فلسطين،الجزائر
 االحتراق درجة في اختالف وجود في تتفق الدراسات معظم نأ نجدف الوظيفي باالحتراق تتعلق التي
 ودراسة ،2010 جبر دراسة :مثل العلمي والمؤهل  الخبرة وسنوات الجنس لمتغيرات تبعا وظيفيال

 فروق هناك لكن ،المتغيرات  لهذه تعزى فروق وجود عدم أثبتت دراسات يوجد بينما ،3101يتالقريو 
 ماسالش مقياس الدراسات معظم واستخدمت ،3101 الفريحات دراسة في كما الراتب لمتغير  تعزى

 الشخصي البروفيل مقياس استخدمت دراسات هناك وأيضا ،جاكسون ومقياس ،النفسي لالحتراق
 .النفسي لالحتراق جيلدرد ومقياس لجوردن

 
 العمر، لمتغير تعزى فروق وجود في 3112 المدهون دراسة عن 3112 الزهراني دراسة واختلفت
  يوجد ال انه  االثنان واتفق ،ذلك الثانينفى و  فروق وجود األول اثبت يثح  االجتماعية الحالة الخبرة،
 . والسكن العلمي المؤهل لمتغير  تعزى فروق

 
 دراسة  أشارت حيث والنفسيين التربويين للمرشدين النفسي باالحتراق تتعلق التي للدراسات بالنسبة أما

 ونوع ،االجتماعية الحالة لمتغير تعزى يالنفس االحتراق درجة في فروق وجود عدم إلى 3116 عواد
 وزارة دراسة مع الدراسة هذه واتفقت .الشهري والدخل ،الخبرة وسنوات ،العلمي والمؤهل ،المؤسسة
 .الجنس لمتغير تعزى فروق وجود في واختلفت، 3111 والتعليم التربية

 
 الدراسات واتفقت ،الوظائف في الرغبة فقدان على سلباً  تؤثر الحياة نوعية أن الدراسات معظم نتوبيّ 
 المرضى يرعون ومن المرضى أن كما ،سلبية نظرة الحياة إلى ينظرون المرضى األشخاص أن في

 هناك نأ كما النفسي،  االحتراق إلى يؤدي ما وهذا ،للرغبة وفقدان ،عاطفي استنزاف إلى يؤدي
 الدراسات معظم تفقتوا الحياة، دةجو  على تؤثر االجتماعية والعالقات الشبكة  قلة أن أثبتت دراسات
، الحياة نوعية مؤشرات من ومؤشر الحياة جودة مظاهر من مظهر هو :النفسية الصحة مفهوم أنعلى 
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الى  وعبداهلل وشار الباحثان كتلأحيث  ،3112مع دراسة قوتة  ((2009واختلفت دراسة كتلو وعبداهلل ،
وضاع تردي األ أن إلىشار قوتة أبينما  ،الشهريفي نوعية الحياة بالنسبة للدخل  تأثيرعدم وجود 

 .ثر بشكل سلبي على عالقات المواطنين االجتماعية  وظروف العملأالمادية 
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 الثالث الفصل
______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

 لدى الحياة ونوعية الوظيفي االحتراق بين العالقة معرفة في والمتمثل الدراسة هدف من للتحقق
 ،اتبعته الذي الدراسة منهج وصف الفصل هذا في الباحثة ستتناول ،والتربويين النفسيين المرشدين
 وثبات صدق من التحقق وكيفية ،الدراسة هذه في استخدمت التي األدوات وكذلك ،وعينتها ومجتمعها
 البيانات لمعالجة استخدامه تم الذي اإلحصائي واألسلوب ،الدراسة إجراءات وكذلك األدوات،

 . النتائج الستخراج الالزمة اإلحصائية
 

  منهج الدراسة 3.1
 

الدراسة من  ألغراضوذلك لمناسبته  الدراسة هذه إجراءقامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي في 
المعلومات وتنظيمها والتعبير  حيث وصف الواقع كما هو وجمع المعلومات والبيانات، وتصنيف هذه

 .وجداول بأرقامعنها كميًا 
 

  الدراسة مجتمع 2.1
 

 والبالغ والخاصة الحكومية المؤسسات في النفسيين والتربويين المرشدين من الدراسة مجتمع تكون
 نابلس ومحافظة (مديرية قباطية ومديرية جنين) جنين محافظات في ومرشدة مرشد 258 عددهم

المؤسسات  إحصائياتوحسب  محافظة كل في والتعليم التربية وزارة إحصائيات حسب وطولكرم
 .3103لسنة الخاصة 

 



 

 .0 

 الدراسة عينة 1.1
 

وتم اختيارهم بطريقة  ،مرشد ومرشدة من المحافظات السابقة الذكر 062تكونت عينة الدراسة من 
من مجتمع الدراسة وقد تم % 61وتمثل العينة ما نسبته  ،حسب متغير الجنس العينة الطبقية العشوائية

 .توزيع االستبيانات على المرشدين والمرشدات في المؤسسات الحكومية والخاصة
 

 :على متغيرات الدراسة بحسب اآلتيوبعد جمع االستبيانات وتفريغها توزع أفراد العينة 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الجنس: 153 جدول
 

 ةئويالنسبة الم العدد الجنس
 %4353 32 ذكر
 %152. 33 أنثى

 %10050 133 المجموع

 
وعدد أفراد العينة من  ن مرشداً ين وثمانييتبين من الجدول أعاله أنه بلغ عدد أفراد العينة من الذكور اثن

 . نين مرشدة وبذلك يصبح حجم العينة حسب الجنس مئة وثمان وستيوثمان اً اإلناث ست
 

 نة الدراسة بحسب متغير نوع المؤسسةتوزيع أفراد عي: 253جدول 
 

 النسبة المئوية العدد نوع المؤسسة
 %3359 141 مؤسسة حكومية
 %1351 23 مؤسسة خاصة

 % 10050 133 المجموع

 
 

مؤسسة خاصة  23مؤسسة مقابل  141من الجدول أعاله أنه بلغ عدد المؤسسات الحكومية  يتبين
 .133وبذلك يصبح عدد المؤسسات 

 
 



 

 .1 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الخبرة في اإلرشاد: 3.2جدول 
 

 ةالنسبة المئوي العدد الخبرة في اإلرشاد
 %7.23 55 ست سنوات فأقل

 %7123 50 سنوات 01-3من 
 %7223 .2 سنوات 01أكثر من 
 % 01121 021 المجموع

 
قل أر الخبرة من ست سنوات فيتبين من خالل الجدول أعاله أنه بلغ عدد أفراد العينة حسب متغي

وأكثر من عشر سنوات اثنان  ،ن فرداً يسنوات واحد خمس ومن سبع إلى عشر ،ن فرداً يوخمس ةخمس
 . نيوبذلك يصبح حجم العينة مئة وثمان وست ،وستون فردا

 
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الدخل الشهري بالشيقل: 453جدول 

 
 النسبة المئوية دالعد الدخل الشهري بالشيقل

 %2.50 42 شيقل( 2.00)أقل من 
 %3359 3. شيقل 2999-2.00من 

 %4151 39 شيقل فأكثر 3000
 % 10050 133 المجموع

 
يتبين من خالل الجدول أعاله أنه بلغ حجم العينة حسب متغير الدخل الشهري اثنان وأربعون من فئة 

ن وتسعمائة ين وخمسمائة إلى ألفين من الفئة ألفيوسبع وخمس ،ن وخمسمائة شيقليالدخل أقل من ألف
وبذلك يصبح حجم العينة مئة  ،ن من الفئة أكثر من ثالثة آالف شيقليوتسع وست ،نيوتسع وتسع
 . نيوثمان وست
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 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي: 53.جدول 
 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 %3359 143 لبكالوريوس فأق

 %1351 22 ماجستير فأعلى
 % 10050 133 المجموع

 
ن من يوأربع ايتبين من خالل الجدول أعاله أنه بلغ حجم العينة حسب متغير المؤهل العلمي مئة وواحد

 .نيوبذلك يصبح حجم العينة مئة وثمان وست ،ن ماجستير فأعلىين وعشر يواثن ،درجة بكالوريوس فأقل
 

 سةالدرا أدوات 4.1
 

 :وهما الدراسة هذه في داتينأ باستخدام الباحثة قامت
 

 .الوظيفي لالحتراق  Gilder Burn-out Inventory  جيلدرد مقياس: األولى األداة
 (World Health Quality) of Life .العالمية الصحة لمنظمة الحياة نوعية مقياس: الثانية األداة

 
  :مقياس لكل وصف ما يلي وفي
 

 Gilder جيلدرد العالم بتصميمه قام الذي النفسي لالحتراق جيلدرد مقياس :جيلدرد ياسمق: أوالً 

 عن جيلدرد مقياس يميز ما وهذا ،النفسيين المرشدين عند النفسي درجة االحتراق لقياس خصيصا
 كان المقياس هذا على الدرجة ارتفعت وكلما فقرة، 31 من جيلدرد مقياس يتكون األخرى، المقاييس

 ،األردنية البيئة على وطبقه( 0772)الزيود  العربية للغة بترجمته قام وقد ،مرتفعاً  تراق النفسياالح
وكان المقياس يتكون من سبع إجابات وبعد عرضه على  ،االيجابية الفقرات في اإلجابة وتتدرج

  .المحكمين تم تعديله إلى مقياس ليكرت الخماسي
 

، 09، 06، 01، 03، 03، 00، 01، 2، 6، 1، 3) :راق هيالفقرات االيجابية التي تمثل االحت* 
07 ،31 ،32 ،33 ،36 ،32 ،37 ،21 ،22 ،26 ،29 ،2) 
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، 23، .2، 22، 21، 13، 13، 9، 3، 4، 3، 1: )الفقرات السلبية التي ال تمثل االحتراق هي* 
31 ،32 ،34 ،3. ،33 ،40 ) 
 
( 02) هموالبالغ عدد االختصاص ويبعد عرض المقياس على المحكمين من ذ: صدق المقياس( أ

لغاء معارض باعتدال، وموافق باعتدال، ممحكّ  ، اقترح معظمهم جعل المقياس من خمس إجابات، وا 
لعدم وجود فرق بين موافق وموافق باعتدال، وعدم وجود فرق بين معارض، ومعارض باعتدال، فأصبح 

احثة، كذلك قامت بتعديل صياغة بعض وهذا ما قامت به الب ،المقياس بحسب مقياس ليكرت خماسياً 
الفقرات التي أشاروا بضرورة تعديلها، كذلك تضمن المقياس في صورته المعدلة على فقرات صيغت 

 .سلبية أي أنها ال تمثل االحتراق بطريقة ايجابية أي أنها تمثل االحتراق، وأخرى صيغت بطريقة
 
بحسب ( Reliability)فحص معامل الثبات تم  للتحقق من درجة ثبات المقياس: ثبات المقياس( ب

 .وهي قيمة مناسبة في المقاييس النفسية  0.84))النتيجة ، حيث كانت (الفا-كرونباخ)معادلة الثبات 
 
 :إدخال البيانات ومفتاح تصحيح المقياس( ج
 

 موافق بشدة موافق  ال اعرف معارض معارض بشدة  االستجابة      
 1 3 2 3 0 الدرجة للفقرات االيجابية
 0 3 2 3 1 الدرجة للفقرات السلبية

 
 .تزداد درجة االحتراق، وكلما ابتعد عنها قلت درجة االحتراق( 1)أي كلما اقترب المتوسط من * 
 

أعد هذا المقياس في األصل منظمة الصحة  :العالمية الصحة لمنظمة الحياة نوعية مقياس: ثانياً 
من . )بتعريبه وتطبيقه على البيئة الفلسطينية( 2003)وقام الجيش  WHOQoL( 2001)العالمية 

منها خمسة اختيارات وعلى كل عبارة، أمام  26ويتكون المقياس من ، (برنامج الصحة النفسية
أمام العبارة تحت العمود ( X)المفحوص أن يحدد مدى انطباق كل عبارة عليه، وذلك بوضع عالمة 

، Physical الجسمي: أربعة أبعاد لجودة الحياة وهي يشتمل المقياس علىو  .الذي يتفق مع رأيه
 .Social Relationship، العالقات االجتماعية Environmen البيئي، Psychological النفسي
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 صدق المقياس( أ
( 02) هموالبالغ عدد ختصاصبعد عرض المقياس على المحكمين من ذوي اال: الصدق الظاهري -0

، وهذا ما قامت به الباحثة، من المقياس األولىوهي العبارة  عبارة واحدة، اقترح معظمهم حذف ماً محك
بضرورة تعديلها، وأبقت الباحثة على  ونكذلك قامت بتعديل صياغة بعض الفقرات التي أشار المحكم

أي  ،التدرج الخماسي، كذلك تضمن المقياس في صورته المعدلة على فقرات صيغت بطريقة ايجابية
حياة جيدة، وأخرى صيغت بطريقة سلبية أي أنها ال تمثل نوعية حياة جيدة وهي كما  أنها تمثل نوعية

 :يأتي
  

، 13، 12، 11، 10، 9، 3، 3، 3، .، 4، 1: )الفقرات االيجابية التي تمثل جودة الحياة وهي* 
14 ،1. ،13 ،13 ،13 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24). 

 

 .(.2، 3، 2: )وهي الفقرات السلبية التي ال تمثل جودة الحياة*
 

 Concurrent)للتأكد من صدق المقياس أيضا فقد تم فحص الصدق التالزمي  :الصدق التالزمي -3
Validity )أداة القياس  عبر عن مدى االرتباط بين النتائج التي يتم الحصول عليها بواسطةي الذي، له
بواسطة أداة أخرى ذات درجة  عليها يتم الحصولسوبين النتائج التي ، ة أو طورتهاها الباحثتالتي أعد

على  (مقياس نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية) األداة هذهتطبيق وذلك من خالل  ،صدق عالية
 نفس على( مقياس نوعية الحياة لجامعة السلطان قابوس)وهي وتطبيق األداة األخرى  ،المفحوصين

إيجاد درجة االرتباط بين تم ثم ، ومرشدةمرشد  (062)والبالغ عددهم ، المفحوصين في نفس الوقت
وفيما يلي جدول يوضح نتائج اختبار ، السابقتينالحصول عليها بواسطة األداتين  النتائج التي تم
 :لألداتين على نفس العينة" يرسونب"معامل االرتباط 

 

حة العالمية درجة العالقة بين إجابة أفراد العينة على مقياس نوعية الحياة لمنظمة الص: 6.2جدول 
 ومقياس نوعية الحياة لجامعة السلطان قابوس

 
 المجال القيم 

 الجسمي
 المجال
 النفسي

 المجال
 االجتماعي

 المجال
 البيئي

مقياس نوعية الحياة 
لمنظمة الصحة 

 العالمية
ومقياس  نوعية 

 الحياة
لجامعة السلطان  

 قابوس

قيمة معامل 
 االرتباط 

 (بيرسون)

0.199 ** 0.63 ** 0.60 ** 0.37 ** 0.61 ** 

 0500 0500 0500 0500 0500 مستوى الداللة
 133 133 133 133 133 العدد



 

 .. 

= α)إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية  دالارتباط يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك 
جاباتهم على المقياس الثاني( .050 وذلك على كل  ،بين إجابات أفراد العينة على المقياس األول وا 

مجال من مجاالت المقياس األول والمقياس الثاني وكذلك على الدرجة الكلية للمقياس األول والدرجة 
نه كلما زادت درجات المفحوصين على المقياس أأي ، س الثاني حيث كانت العالقة موجبةالكلية للمقيا

بلغ معامل االرتباط للمقياس حيث  ،والعكس صحيح ،األول كلما زادت درجاتهم على المقياس الثاني
مقياس األمر الذي يؤكد صدق األداة التي وظفتها الباحثة والمتمثلة ب( 1.11)األول مع المقياس الثاني 

  .نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية
  
 ثبات المقياس( ب

ثبات ال عاملبحسب م( Reliability)تم فحص معامل الثبات  دفق للتحقق من درجة ثبات المقياس
 .وهي قيمة مناسبة في المقاييس والنفسية   (91920.حيث كانت  ، (ألفا-كرونباخ)
 
 :إدخال البيانات ومفتاح تصحيح المقياس( ج
 

 راض جدا راض  ليس لي رأي غير راض جدا غير راض  االستجابة      
 1 3 2 3 0 الدرجة للفقرات االيجابية
 0 3 2 3 1 الدرجة للفقرات السلبية

 
نوعية وكلما ابتعد عنها ساء مستوى  نوعية الحياة تزداد يتحسن مستوى ( 1)أي كلما اقترب المتوسط من * 

  .الحياة
 

حيث يقيس هذا المقياس ستة : لجامعة السلطان قابوس (منسي وكاظم) مقياس نوعية الحياة :ثالثا
وجودة ، ودة التعليموج، وجودة الحياة األسرية واالجتماعية، جودة الصحة العامة: مجاالت هي
دارته، وجودة الصحة النفسية، (الجانب الوجداني)العواطف  وشمل سلم اإلجابة ، وجودة شغل الوقت وا 

ولم تأخذ الباحثة بتقسيم المجاالت ألن الهدف ، خمس إجابات متدرجة بحسب سلم ليكرت الخماسي
مع مقياس نوعية الحياة من تطبيق هذا المقياس كان فقط الستخراج معامل الصدق التالزمي له 

  .لمنظمة الصحة العالمية
 

، 21، 22، 21، 39، 31، 32، 33، 30، 07، 06، 01، 02، 00، 7، 9: الفقرات االيجابية هي 
26 ،22 ،31 ،33 ،33 ،36 ،32 ،11 ،13 ،11 ،12 ،17 
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، 37، 32، 36، 33، 31، 02، 09، 03، 03، 01، 2، 6، 3، 2، 3:أما الفقرات السلبية فهي
20 ،23 ،23 ،29 ،27 ،30 ،32 ،31 ،39 ،3 ،10 ،12 ،13 ،16 ،19 ،61. 
 
 : صدق المقياس( أ

 ، مةومحكّ  اممحكّ ( 02)والبالغ عددهم  االختصاصبعد عرض المقياس على المحكمين من ذوي 
وأبقت الباحثة على التدرج ، وهذا ما قامت به الباحثة، اقترح بعضهم تعديل صياغة بعض الفقرات

يجابية أي أنها تمثل إكذلك تضمن المقياس في صورته المعدلة على فقرات صيغت بطريقة ، الخماسي
 . وأخرى صيغت بطريقة سلبية أي أنها ال تمثل نوعية حياة جيدة، نوعية حياة جيدة

 
 :ثبات المقياس( ب

الثبات معامل بحسب ( Reliability)تم فحص معامل الثبات  دفق للتحقق من درجة ثبات المقياس
 .وهي قيمة مناسبة في المقاييس والنفسية (92480.)النتيجة حيث كانت ، (ألفا-كرونباخ)
 
 :إدخال البيانات ومفتاح تصحيح المقياس( ج
 

 كثيرا جدا كثيرا إلى حد ما قليل جدا أبدا االستجابة

 1 3 2 3 0 الدرجة للفقرات االيجابية
 0 3 2 3 1 الدرجة للفقرات السلبية

 
 . وكلما ابتعد عنها ساءت نوعية الحياة، تزداد نوعية الحياة كماال( 1)رب المتوسط من أي كلما اقت* 
 

 : إجراءات تطبيق الدراسة 1.1
 

 :لقد قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة
 

م حصر مجتمع الدراسة من خالل الحصول على إحصائيات من وزارة التربية والتعليم  في ت .0
حسب  ومن المؤسسات الخاصة في كل محافظة ،حافظات جنين ونابلس وطولكرمم

 .3103احصائيات وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الخاصة لسنة 
مجتمع الدراسة والمتمثلة بالمرشدين % 61تم حصر عينة الدراسة والتي كانت نسبتها  .3

 .رهم بالطريقة الطبقية العشوائيةوالذين تم اختيا، والمرشدات في المؤسسات الحكومية والخاصة
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تسهيل مهمة للسماح بتوزيع )تم زيارة وزارة التربية والتعليم في رام اهلل وتوجيه كتاب رسمي لهم  .2
االستبيانات على المرشدين والمرشدات في المدارس وتم أخذ موافقة خطية في ذلك  ومن ثم 

افظات الثالث من أجل التنسيق لتوزيع قامت الباحثة بزيارة مديريات التربية والتعليم في المح
 . االستبانة على العينة المطلوبة وطرق استرجاعها للباحثة

تم زيارة المؤسسات الخاصة في المحافظات الثالث وتوزيع االستبيانات على المرشدين  .4
المركز الفلسطيني  ،وهذه المؤسسات هي مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب ،والمرشدات
 . جمعية الشبان المسيحية وتم تحديد موعد معهم لالستالم،  SOSقرى، لإلرشاد

مًة من ذوي الخبرة مًا وُمحكّ تم التأكد من صدق األدوات بعد عرضها على ثالثة عشر ُمحكّ  ..
 . واالختصاص

 .مع كل المديريات والمؤسسات للمتابعة يقامت الباحثة بتوفير وسيلة اتصال هاتف .3

لمديريات والمدارس والمؤسسات الخاصة وتم إعطاء كل استبانه تم جمع البيانات بالتعاون مع ا .3
 .استعدادًا إلدخالها إلى الحاسوب صالحة رقمًا متسلسالً 

بعد ذلك تم إدخال البيانات إلى الحاسوب بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  اإلنسانية  .3
(SPSS) Statistical Pakge of Social Science. 

 .البيانات واستخراج النتائج تم تحليل ، أخيراً  .9

 
 متغيرات الدراسة  227
  

   :المتغيرات المستقلة  .02227
 

 نثى أ، ذكر: الجنس -
 خاص، حكومي: نوع المؤسسة -
 .سنوات 10كثر من أ، سنوات 10 -3من ، قلأمن ست سنوات ف: سنوات الخبرة -
 .فأكثر 3000، شيقل 2999 -2.00من ، شيقل 2.00قل من أ :الدخل الشهري -
 فأعليماجستير ، قلأف بكالوريوس: لمؤهل العلميا -
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 :المتغيرات التابعة .2227.
 

 االحتراق الوظيفي  -
 نوعية الحياة  -

 
 :المعالجة اإلحصائية للبيانات 327

 
دخالها إلى الحاسب اآللي إذ تم معالجتها باستخدام  ،بعد جمع البيانات من عينة الدراسة تم تفريغها وا 

وذلك بعد تحويل استجابات أفراد  Statistical Package of Social Science (SPSS)، برمجية
بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بيرسون لفحص الصدق التالزمي بين ، رقمية العينة إلى درجات

للتحقق من درجة ثبات أدوات " ألفا-كرونباخ"كما تم حساب معامل الثبات ، مقياسي جودة الحياة
والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية، التكرارات والمتوسطات الحسابيةوتم كذلك حساب ، الدراسة

وكذلك ، كما تم إجراء اختبار العالقة بحسب معامل االرتباط بيرسون، بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة
كما تم ، واختبار تحليل التباين األحادي بهدف فحص فرضيات الدراسة، للعينات المستقلة( ت)اختبار 

للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها بين ، للفروق البعدية( LSD)اء اختبار أقل فرق دال إحصائيا إجر 
 . مستويات متغيرات الدراسة
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

 
وذلك من خالل ، سيتم خالل هذا الفصل تقديم عرض ألهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة

 ، كذلك سيتم مناقشة هذه النتائج في ضوء اإلطار النظري، وفحص فرضياتها، تهااإلجابة عن أسئل
وبهدف تسهيل عرض النتائج ومناقشتها فقد تم تحويل درجات االستجابة إلى تدرج ، والدراسات السابقة

في االحتراق الوظي أن ارتأتن الباحثة أل نظراً ونوعية الحياة  ،يوذلك لمقياسي االحتراق الوظيف، ثالثي
و أمر لنوعية الحياة حيث تقاس سيئة وكذلك األ ،من ناحية منطقية يقاس بدرجة قليلة ومتوسطة وكبيرة

 10بعاد لكل بعد أدرجات التصحيح تتكون من خمسة  أوالتصحيح  مفتاحن وأل ،جيدة أومتوسطة 
 : كيلي توضيح لذل فنتج حصة كل فئة وفيما 3على  اإلجابةفي سلم  40درجات فقد تم تقسيم 

 

 :توزيع درجات المقياس في المستوى الثالثي
 

 المتوسط مدى الحياة درجة نوعية المتوسط مدى درجة االحتراق الوظيفي

 2530-1500 متدنية 2530-1500 قليلة
 3530-2531 متوسطة  3530-2531 متوسطة
 500.-3531 جيدة 500.-3531 كبيرة
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 ة الدراسة ومناقشتهاالنتائج المتعلقة باإلجابة على أسئل 023
 

ما درجة االحتراق الوظيفي : )اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على( أوالً 
في المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظات جنين ونابلس  النفسيين والتربويينلدى المرشدين 

 ( وطولكرم؟
 

حساب مجموع التكرارات لفئات استجابة أفراد من أسئلة الدراسة فقد تم  األوللإلجابة على السؤال 
كذلك فقد تم حساب ، والنسبة المئوية لكل فئة، العينة على مستويات االحتراق الوظيفي الثالث

واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على أداة الدراسة المتمثلة بمقياس ، المتوسط الحسابي
 :توضيح لهذه النتائج وفيما يلي، االحتراق الوظيفي لجيلدرد ككل

 
 ، مجموع التكرارات لفئات استجابة أفراد العينة على مستويات االحتراق الوظيفي الثالث: 154جدول

 والنسبة المئوية لكل فئة على مقياس االحتراق الوظيفي
 

 الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي ويةئالنسبة الم العدد الفئة الرقم
 قليلة %29.8 50 1500-2530 .1
 متوسطة %70.2 118 2531-3530 .2
 ـــــــــ 100.0% 168 المجموع .4

 
مرشدا من المرشدين قد عبروا عن شعورهم بدرجة احتراق ( 0.)أن  (154)يتضح من خالل الجدول 

من أفراد العينة التي تم إجراء ( 29.8%)أي بما نسبته ، قليلة على مقياس جيلدرد لالحتراق الوظيفي
بلغت  ةويئبنسبة م، مرشدا عبروا عن درجة احتراق متوسطة( 113)مقابل ، ااالختبار عليه

أما فيما يخص المتوسط  .في حين لم يعبر أي مرشد عن شعوره بدرجة احتراق كبيرة، (%70.2)
والدرجة ، واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على مقياس االحتراق الوظيفي ككل، الحسابي

وظيفي للمرشدين بحسب مقياس جيلدرد فقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول الكلية لالحتراق ال
 : اآلتي
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير إلجابات أفراد العينة على مقياس : 254جدول
 االحتراق الوظيفي لجيلدرد

 

 المتوسط العدد المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الكلية لالحتراق  الدرجة
 الوظيفي

 متوسطة .05330 .25.1 133 االحتراق الوظيفي .1
 

أن متوسط إجابات أفراد العينة من المرشدين على مقياس االحتراق ( 254)يتضح من خالل الجدول 
مما يشير إلى أن الدرجة الكلية  ،(0533)وبانحراف معياري قدره ، (.25)الوظيفي لجيلدرد قد كان 

   .وجاءت في الحدود الطبيعية، الوظيفي كما عبر عنها المرشدون قد كانت بدرجة متوسطة قلالحترا
 

نوعية الحياة لدى  درجةما : )اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على( ثانياً 
والتربويين في المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظات جنين ونابلس  النفسيين نالمرشدي

 (ولكرم؟وط

 
من أسئلة الدراسة فقد تم حساب مجموع التكرارات لفئات استجابة أفراد  الثانيلإلجابة على السؤال 

وذلك على مقياس نوعية الحياة ، لكل فئةئوية والنسبة الم، العينة على فئات نوعية الحياة الثالث
حراف المعياري إلجابات واالن، كذلك فقد تم حساب المتوسط الحسابي، لمنظمة الصحة العالمية ككل

وعلى كل ، ككلنوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية أفراد العينة على أداة الدراسة المتمثلة بمقياس 
 :هذه النتائجوفيما يلي توضيح ل، مجال من مجاالت المقياس كل على حدة

 

ئات مقياس نوعية مجموع التكرارات والنسبة المئوية لفئات استجابة أفراد العينة على ف: 354جدول 
 الحياة الثالث

 

 الدرجة الكلية لنوعية الحياة النسبة المئوية العدد الفئة الرقم

 متدنية %5.4 9 1500-2530 .1
 متوسطة  %50.6 85 2531-3530 .2
 جيدة %44.0 74 500.-3531 .3
 ـــــــ 100.0% 168 المجموع .4
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د عبروا عن شعورهم بنوعية حياة سيئة على مرشدين فقط ق( 9)أن ( 354)يتضح من خالل الجدول 
فقط من أفراد العينة التي تم ( 5.4%)أي بما نسبته ، مقياس نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية

 مئويةمرشدا عبروا عن شعورهم بنوعية حياة متوسطة بنسبة ( 85)مقابل ، إجراء االختبار عليها
( 44.0%)أي بما نسبته ،ورهم بنوعية حياة جيدةعن شع مرشداً ( 74)في حين عبر  ،(50.6%)بلغت

 .من أفراد العينة
 

نوعية الحياة واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على مقياس ، أما فيما يخص المتوسط الحسابي
فقد كانت النتائج كما هو موضح في ، وعلى كل مجال من مجاالته الفرعية ،لمنظمة الصحة العالمية

 : الجدول اآلتي
 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير إلجابات أفراد العينة على مقياس : 454جدول 
 وعلى كل مجال من مجاالته الفرعية، نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية

 

 العدد المجال  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

واالنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 ةجيد 0.67310 353331 133 الجسمي .1
 متوسطة  0.69279 35.339 133 النفسي .2
 متوسطة 0.93027 354319 133 االجتماعي .3
 متوسطة  0.73133 353399 133 البيئي .4

.. 
الدرجة الكلية لنوعية 

 الحياة
133 35.300 0.66163 

 متوسطة 

 
نوعية أن متوسط إجابات أفراد العينة من المرشدين على مقياس  (454)يتضح من خالل الجدول 

وبانحراف معياري ، (35.3)الحياة لمنظمة الصحة العالمية على الدرجة الكلية لنوعية الحياة قد كان 
ون قد كانت بدرجة مما يشير إلى أن الدرجة الكلية لنوعية الحياة كما عبر عنها المرشد، (0.66)قدره 

 .وجاءت في الحدود الطبيعية، متوسطة
 

 ، (3533)ن على المجال الجسمي لنوعية الحياة فقد بلغ أما بخصوص متوسط إجابات المرشدي
وقد حصل على المرتبة األولى بالنسبة  ،وبدرجة تقدير جيدة، (0.67)وبانحراف معياري بلغت قيمته 
أي أن نوعية الحياة في المجال الجسمي لدى المرشدين كانت أفضل ، لباقي المجاالت الفرعية األخرى

بمتوسط حسابي قدره ، ين حصل المجال النفسي على المرتبة الثانيةفي ح، وأكثر جودة، المجاالت
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أما نوعية الحياة على المجال ، (عادية)وبدرجة تقدير متوسطة ، (0.69)وبانحراف معياري ، (35.3)
وبانحراف معياري ، (3543)بمتوسط حسابي قدره ، االجتماعي فقد حصلت على المرتبة الثالثة

 .أيضاً ( عادية)طة وبدرجة تقدير متوس، (0.93)
 

بمتوسط حسابي ، حصل المجال البيئي على المرتبة الرابعة واألخيرة بالنسبة لباقي المجاالت وأخيراً 
ولم يحصل أي من ، أيضا( عادية)وبدرجة تقدير متوسطة ، (0.73)وبانحراف معياري ، (3539)قدره 

 .المجاالت على درجة تقدير سيئة لنوعية الحياة
 

 متعلقة بفحص فرضيات الدراسةالنتائج ال 23.
 

ال توجد أنه النتائج المتعلقة بفحص الفرضية األولى من فرضيات الدراسة التي تنص على ( أوالً 
بين درجة االحتراق ( α ≤ 0.05)اإلحصائية عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

   .التربويينو  النفسييننوعية الحياة لدى المرشدين درجة الوظيفي و 
 

حساب معامل االرتباط بين استجابات أفراد العينة  تمفقد ، الدراسة لفحص هذه الفرضية من فرضيات
ولكل مجال من  ،واستجاباتهم على مقياس نوعية الحياة للدرجة الكلية، على مقياس االحتراق الوظيفي

 :دول اآلتيحيث كانت النتائج كما هو موضح في الج، وذلك من خالل معادلة بيرسون، مجاالته
 

الختبار مستوى داللة العالقة ما بين إجابات المرشدين " بيرسون" امل ارتباطمعنتائج : 54.جدول 
جاباتهم على مقياس نوعية الحياة، على مقياس االحتراق الوظيفي  وا 

 
نوعية الحياة   القيم 

 المجال/ 
 الجسمي

نوعية الحياة 
 المجال/ 

 النفسي

/ نوعية الحياة 
 المجال
 ماعياالجت

نوعية الحياة 
 المجال/ 

 البيئي

الدرجة الكلية 
لمقياس نوعية 
الحياة لمنظمة 

الصحة 
 العالمية

الدرجة الكلية 
لالحتراق 
 جيلدرد/الوظيفي

قيمة معامل 
 (بيرسون)االرتباط 

-0.239 ** -0.371 
** 

-0.333 ** -0.303 
** 

-0.321 ** 

 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 مستوى الداللة
 133 133 133 133 133 العدد

 (α ≤ 0501)معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة ** 



 

 34 

 α)وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية  (1.3)يتضح من خالل الجدول
ودرجة نوعية الحياة على ، بين درجة االحتراق الوظيفي للمرشدين بحسب مقياس جيلدرد، (1.11 ≥

حيث بلغت قيمة ، وعلى كل مجال من مجاالته، الحياة لمنظمة الصحة العالمية ككل مقياس نوعية
مستوى الداللة الختبار العالقة بين درجة االحتراق والدرجة الكلية لنوعية الحياة ولكل مجال من 

وهذه القيمة أصغر من قيمة ألفا التي افترضتها الباحثة والتي هي ( 0.00)المجاالت الفرعية 
، ارتفعت درجة االحتراق الوظيفي لدى لمرشدينأي كلما  ،وعليه ترفض الفرضية الصفرية ،(1.11)

، كلما انخفضت نوعية حياتهم وازدادت سوًء وذلك على كل مجال من مجاالت مقياس نوعية الحياة
 .وعلى الدرجة الكلية له

 
، الحتراق الوظيفي ككلبين درجة شعور المرشدين با( بيرسون) طكذلك يتضح بان قيمة معامل االرتبا

والبيئي لنوعية ، واالجتماعي، والنفسي، وعلى كل من المجال الجسمي، ودرجة نوعية الحياة الكلية
وهذه القيم تعد ، وذلك على التوالي( 0.303- ,0.333-,0.371- ,0.239- ,0.321-)الحياة 

 (.   α ≤ 0501)ودالة عند مستوى  ،مرتفعة نسبياً 
  

ال توجد أنه  الثانية من فرضات الدراسة التي تنص على ةمتعلقة بفحص الفرضيالنتائج ال( ثانياً 
في درجة االحتراق الوظيفي  لدى  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة 

الدخل ، سنوات الخبرةو ، نوع المؤسسة، لتربويين تعزى لمتغيرات الجنسوا لنفسيينالمرشدين ا
 .مكان السكن، ميالمؤهل العل ، الشهري

 
 تم  دبهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فق:  النتائج على مستوى متغير الجنس

 -:للعينات المستقلة والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار( ت)اختبار  تطبيق
 

شدين للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المر ( ت)نتائج اختبار  354جدول 
 على مقياس االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير الجنس للمرشد

 

 الرقم
 المجال 

 الجنس
المتوسط  العدد

 الحسابي
درجات 
 الحرية

" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

1- 
الدرجة الكلية لالحتراق 

 الوظيفي
 .25.43 32 ذكر

133 1513 0.333 
 254333 33 أنثى

  



 

 3. 

 ≥ α)دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ع (354)يتضح من الجدول  
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب مقياس ، (1.11

حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على الدرجة الكلية ، جيلدرد تبعًا لمتغير الجنس للمرشد
ثبات عدم وجود ، (.050)وهي أكبر من  ،(0.333)لالحتراق  مما يعني قبول الفرضية الصفرية وا 

أي أن درجة شعور المرشدات باالحتراق الوظيفي هي بنفس ، الفروق بحسب متغير الجنس للمرشد
 . الدرجة التي يشعر بها المرشدين

 
فروق ذات  ال توجدأنه  الفرضية من فرضيات الدراسة والتي تنص علىالنتائج المتعلقة بفحص 

في درجة االحتراق الوظيفي بين ( α ≤ 1215)داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
 ، حكومية)إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد 

 (. خاصة
 

نات المستقلة والجدول للعي( ت)بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار 
 -:التالي يوضح نتائج هذا االختبار

 
للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين ( ت)نتائج اختبار : 354جدول 

 على مقياس االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد
 

 الرقم
 المجال 

 نوع المؤسسة
وسط المت العدد

 الحسابي
درجات 
 الحرية

" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

1- 
الدرجة الكلية 

 لالحتراق الوظيفي
 12..25 141 حكومية

13 3502 0.113 * 
 253233 23 خاصة

 (.α ≤ 050)دالة عند مستوى الداللة * 
 

 ≥ α)صائية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلح (354)يتضح من الجدول 
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب مقياس ، (.050

حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار ، جيلدرد تبعًا لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد
ض الفرضية الصفرية مما يعني رف، (.050)وهي أصغر من  ،(0.113)على الدرجة الكلية لالحتراق 

ثبات وجود الفروق بين إجابات أفراد العينة بحسب متغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد وعند  ،وا 
النظر إلى المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات المتغير يتضح بأن الفرق هو لصالح المرشدين 
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( 253233)مقابل متوسط قدره ( ..25)الذين يعملون في مؤسسات حكومية حيث بلغ متوسط إجاباتهم 
أي أن المرشدين الذين يعملون في مؤسسات حكومية ، لنظرائهم ممن يعملون في مؤسسات خاصة

 .يشعرون باالحتراق الوظيفي بدرجة تفوق نظرائهم ممن يعملون في مؤسسات خاصة
 

 توجد فروق ال أنه من فرضيات الدراسة والتي تنص على الثانية النتائج المتعلقة بفحص الفرضية
في درجة االحتراق الوظيفي بين  (α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 . إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد
 

 One) بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي
Way-Anova )والجداول التالية توضح نتائج هذا االختبار:- 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين لدرجة االحتراق الوظيفي : 354جدول

 على متغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد
 

 المتوسط العدد سنوات الخبرة في اإلرشاد المجال الرقم
 الحسابي 

نحراف اال
 المعياري

الدرجة الكلية لدرجة  .1
 االحتراق الوظيفي

 32339. 254933 .. سنوات فأقل 3
 33334. 25.039 1. سنوات 10حتى  3أكثر من 
 33313. .25.39 32 سنوات 10أكثر من 

 
دين الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرش األحاديتحليل التباين نتائج اختبار : 954جدول 

 على مقياس االحتراق الوظيفي بحسب متغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد
 

 المجال

" ف"قيمة  داخل المجموعات بين المجموعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الدرجة الكلية 
لالحتراق 
 الوظيفي

0.113 2 0.139 21534. 13. 0.02 0.332 0.211 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 954)، (354)ين يتضح من الجدول
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بالدرجة الكلية لالحتراق ، (.α ≤ 050)اإلحصائية 

حيث بلغت قيمة ، لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشدتبعًا ، الوظيفي لديهم بحسب مقياس جيلدرد
وهذه القيمة هي أكبر من ، (0.211)الداللة اإلحصائية لالختبار على الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي 

وبعبارة أخرى فإن ، مما يعني قبول الفرضية الصفرية ،(0.11)التي افترضتها الباحثة وهي ( α)قيمة  
ظيفي لدى المرشدين النفسيين كما عبروا عنها من خالل إجاباتهم على مقياس درجة االحتراق الو 

حتى  3أكثر من )أو ( سنوات فأقل 3)سواء كانت ، جيلدرد ال تختلف باختالف عدد سنوات الخبرة لهم
 (. سنوات 10أكثر من )أو ( سنوات 10
 

ال توجد فروق  أنه نص علىمن فرضيات الدراسة والتي تالثانية النتائج المتعلقة بفحص الفرضية 
في درجة االحتراق الوظيفي بين ( α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 . إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى لمتغير الدخل الشهري للمرشد
 

ي بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحاد
(Oneway-Anova )لتالية توضح نتائج هذا االختباروالجداول ا: 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين على الدرجة الكلية : 1054جدول 
 لالحتراق الوظيفي بحسب متغير الدخل الشهري للمرشد

 
 المتوسط العدد الدخل الشهري للمرشد المجال الرقم

 الحسابي
 راف المعيارياالنح

الدرجة الكلية لدرجة  .1
 االحتراق الوظيفي

 0.21910 25.333 42 شيقل 2.00أقل من 
 0.26202 31..25 3. شيقل 2999-2.00من 

 0.29729 254.29 39 شيقل فأكثر 3000
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الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين على مقياس ( ف)نتائج اختبار : 1154جدول 
 حتراق الوظيفي بحسب متغير الدخل الشهري للمرشداال
 

 المجال

" ف"قيمة  داخل المجموعات بين المجموعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الدرجة الكلية 
لالحتراق 
 الوظيفي

0.361 2 0.320 215243 13. 0.039 15390 0.090 

     
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (1154)،(1054)ين يتضح من الجدول

بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بالدرجة الكلية لالحتراق ، (.α ≤ 050)اإلحصائية 
حيث بلغت قيمة الداللة ، مرشدتبعا لمتغير الدخل الشهري لل ، الوظيفي لديهم بحسب مقياس جيلدرد

وهذه القيمة هي أكبر من قيمة ، (0.090)اإلحصائية لالختبار على الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي 
وبعبارة أخرى فان درجة ، مما يعني قبول الفرضية الصفرية، (0.11)ألفا التي افترضتها الباحثة وهي 

ال  ، روا عنها من خالل إجاباتهم على مقياس جيلدرداالحتراق الوظيفي لدى المرشدين النفسيين كما عب
من )أو ، (شيقل 2.00أقل من )سواء كان الدخل الشهري ، تختلف باختالف مستويات دخلهم الشهري

 (. شيقل فأكثر 3000)أو ، (شيقل 2.00-2999
 

فروق ال توجد أنه  من فرضيات الدراسة والتي تنص علىالثانية النتائج المتعلقة بفحص الفرضية 
في درجة االحتراق الوظيفي بين ( α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 (. ماجستير فأعلى، بكالوريوس فأقل)إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمرشد 
 

لة والجدول للعينات المستق( ت)بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار 
 -:التالي يوضح نتائج هذا االختبار
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للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين ( ت)نتائج اختبار : 1254جدول 
 على مقياس االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمرشد

 

 الرقم
 المجال 

 المؤهل العلمي
المتوسط  العدد

 الحسابي
درجات 

 لحريةا
" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

1- 
الدرجة الكلية 

لالحتراق 
 الوظيفي

 25.032 143 بكالوريوس فأقل
 ماجستير فأعلى 0.273 0.233- 133

22 25.331 

  
                عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  (1254)يتضح من الجدول 

(α ≤ 050.) ، بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب
يث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على ح، مقياس جيلدرد تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمرشد

مما ، (.050)وهي أكبر من القيمة التي افترضتها الباحثة وهي ، (0.273)الدرجة الكلية لالحتراق 
ثبات عدم وجود الفروق بحسب متغير ، ي قبول الفرضية الصفريةيعن أي أن درجة ، المؤهل العلميوا 

شعور المرشدين من حملة الدرجة العلمية بكالوريوس فأقل باالحتراق الوظيفي هي بنفس الدرجة التي 
 . يشعر بها المرشدين من حملة الدرجة العلمية ماجستير فأعلى

 
ال توجد أنه الثالثة من فرضات الدراسة التي تنص على  ةبفحص الفرضي النتائج المتعلقة( ثالثاً 

لدى المرشدين نوعية الحياة في  ( α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة 
 ، والدخل الشهري ، الخبرة في اإلرشاد ، نوع المؤسسة ، تعزى لمتغيرات الجنسالتربويين و النفسيين 

 "ان السكنمك ، المؤهل العلمي
 

ال توجد فروق أنه  من فرضيات الدراسة والتي تنص علىالثالثة النتائج المتعلقة بفحص الفرضية 
في درجة نوعية الحياة بين ( α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 .  إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس للمرشد
 

للعينات المستقلة والجدول ( ت)يات الدراسة فقد تم إجراء اختبار بهدف فحص هذه الفرضية من فرض
 -:التالي يوضح نتائج هذا االختبار
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للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين ( ت)نتائج اختبار : 13.3جدول 
 على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير الجنس للمرشد

 

 الرقم
 المجال

 الجنس
المتوسط  لعددا

 الحسابي
درجات 
 الحرية

" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

1. 
 353333 32 ذكر الجسمي

13 -0.16 0.71 
 353403 33 أنثى

2. 
 35.220 32 ذكر النفسي

13 -0.33 0.23 
 35.4.3 33 أنثى

3 
 

 .35441 32 ذكر االجتماعي
13 -0.23 0.93 

 354314 33 أنثى

4. 
 352.00 32 ذكر يئيالب

13 -1592 0.11 * 
 35.233 33 أنثى

.. 
 الدرجة الكلية 
 لنوعية الحياة

 354333 32 ذكر
13 -0.23 0.31 

 35.323 33 أنثى

  
                 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (1354)يتضح من الجدول 

(α ≤ 050.) ، توسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس بين م
وذلك على الدرجة الكلية لنوعية  ، تبعًا لمتغير الجنس للمرشد ، نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية

داللة حيث بلغت قيمة ال ، باستثناء نوعية الحياة على المجال البيئي ، وعلى المجاالت الفرعية ، الحياة
  ,0.71 ,0.31)واالجتماعي  ، والنفسي ، لالختبار على الدرجة الكلية لنوعية الحياة وللمجال الجسمي

وذلك على التوالي مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى الدرجة الكلية وعلى ( 0.93 ,0.23
 .مستوى كل مجال من المجاالت المذكورة

 
بين ( .α ≤ 050)جود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة أما على المجال البيئي فقد تبين و 

المرشدين الذكور والمرشدات اإلناث حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على هذا المجال 
وهي مساوية لقيمة ألفا التي افترضتها الباحثة وعليه ترفض الفرضية على مستوى هذا ( 0.11)

الحسابية للمرشدين على مستوى هذا المجال يتضح بأن الفروق هي وبالنظر إلى المتوسطات  ، المجال
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( 352.00)مقابل متوسط قدره ( 35.233)إذ بلغ متوسط إجاباتهن ، لصالح المرشدات اإلناث
 .أي أن جودة الحياة في المجال البيئي هي أفضل لدى المرشدات بالنسبة للذكور، للمرشدين الذكور

 

ال توجد فروق ذات : "ة األولى من فرضيات الدراسة والتي تنص علىالنتائج المتعلقة بفحص الفرضي
في درجة نوعية الحياة بين إجابات ( α ≤ 1215)داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 ".  أفراد العينة تعزى لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد
 

للعينات المستقلة والجدول ( ت)جراء اختبار بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إ
 -:التالي يوضح نتائج هذا االختبار

 

للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين ( ت)نتائج اختبار : 14.3جدول 
 على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد

 

 الرقم
نوع  المجال

 مؤسسةال
المتوسط  العدد

 الحسابي
درجات 
 الحرية

" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

1. 
 353400 141 حكومية الجسمي

133 0.032 0.71 
 353222 23 خاصة

2. 
 133 354933 141 حكومية النفسي

-15333 0.19 
 353444 23 خاصة

3 
 

 133 354223 141 حكومية االجتماعي

-15.32 0.00 
 353333 23 اصةخ

4. 
 133 353.23 141 حكومية البيئي

-15133 0.32 
 35.333 23 خاصة

.. 
 35.023 141 حكومية الدرجة الكلية لنوعية الحياة

133 -15233 0.31 
 353392 23 خاصة

 

                عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  (1454)يتضح من الجدول 
(α ≤ 050.) ،  بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس

وذلك على  ،تبعا لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد ،نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية
حيث بلغت قيمة  ،لنوعية الحياةوعلى كل مجال من المجاالت الفرعية  ،الدرجة الكلية لنوعية الحياة

والبيئي  ،واالجتماعي ،والنفسي ،الداللة لالختبار على الدرجة الكلية لنوعية الحياة وللمجال الجسمي
كبر من قيمة أوجميع هذه القيم هي  ،وذلك على التوالي( 0.32 ,0.00 ,0.19 ,0.70 ,0.20)هي 

(α)  ول الفرضية الصفرية على مستوى الدرجة مما يعني قب، (0.11)التي افترضتها الباحثة وهي
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وبعبارة أخرى فان درجة نوعية الحياة لدى  ، الكلية وعلى مستوى كل مجال من المجاالت الفرعية
المرشدين النفسيين ال تختلف باختالف نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد سواء كانت مؤسسة 

 .  حكومية أو مؤسسة خاصة
 

ال توجد فروق  أنه من فرضيات الدراسة والتي تنص على ثالثةلفرضية الالنتائج المتعلقة بفحص ا
في درجة نوعية الحياة بين ( α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 2أكثر من  ، سنوات فأقل 2. )إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمرشد
 .(سنوات 01من  أكثر ، سنوات 01حتى 

 

بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 
(Oneway-Anova )والجداول التالية توضح نتائج هذا االختبار:- 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين لدرجة نوعية الحياة على : 3..1جدول 
 وات الخبرة في اإلرشاد للمرشدمتغير سن

 
المتوسط  العدد سنوات الخبرة في اإلرشاد المجال الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

1.  
 الجسمي

 

 33333. 353030 .. سنوات فأقل 3
 ...39. 353.39 1. سنوات 10حتى  3أكثر من 
 33331. 353443 32 سنوات 10أكثر من 

2.  
 النفسي

 

 32932. 35.332 .. سنوات فأقل 3
 33033. 354.39 1. سنوات 10حتى  3أكثر من 
 31113. 31..35 32 سنوات 10أكثر من 

3.  
 االجتماعي

 33.31. 354333 .. سنوات فأقل 3
 30930. 353343 1. سنوات 10حتى  3أكثر من 
 3.043. 35.194 32 سنوات 10أكثر من 

4.  
 البيئي

 9..33. 354233 .. سنوات فأقل 3
 93339. 352203 1. سنوات 10حتى  3أكثر من 
 92323. 354930 32 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية  ..
 لنوعية الحياة 

 31239. 35.339 .. سنوات فأقل 3
 333.0. 354243 1. سنوات 10حتى  3أكثر من 
 39114. .35.39 32 سنوات 10أكثر من 
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الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين  تحليل التباين االحادي نتائج اختبار: 13.3جدول 
 على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات
" ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 13 395401 .0.32 2 0.191 الجسمي
0.321 0.173 0.114 

 0.604 0.329 0.313 13 3.5410 0.333 2 0.333 النفسي
 0.132 0.613 0.113 13 915194 0.261 2 0.932 االجتماعي

 0.392 15311 0.213 13 1405323 15113 2 25233 البيئي
ة الدرجة الكلي
 لنوعية الحياة 

0.233 2 0.301 325030 
13 

0.323 0.732 0.272 

 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (1354)،(1.54)ين يتضح من الجدول

بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم  ، (.α ≤ 050)اإلحصائية 
 ، تبعا لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد ، مة الصحة العالميةبحسب مقياس نوعية الحياة لمنظ

وعلى المجاالت الفرعية حيث بلغت قيمة الداللة لالختبار  ، وذلك على الدرجة الكلية لنوعية الحياة
والبيئي  ، واالجتماعي ، والنفسي ، على الدرجة الكلية لمقياس نوعية الحياة ولكل من المجال الجسمي

وجميع هذه القيم هي أكبر  ، وذلك على التوالي( 0.392 ,0.132  ,0.604  ,0.114  ,0.272)
مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى  ، (.050)من قيمة ألفا التي افترضتها الباحثة وهي 

أي أن جودة الحياة  ، وعلى مستوى كل مجال من المجاالت الفرعية ، الدرجة الكلية لالختبار
 .النفسيين ال تختلف باختالف سنوات خبرتهم في اإلرشاد للمرشدين

 

ال توجد فروق أنه  من فرضيات الدراسة والتي تنص على ثالثةالنتائج المتعلقة بفحص الفرضية ال
في درجة نوعية الحياة بين إجابات (α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

-511.من  ، شيقل 511.أقل من )ى لمتغير الدخل الشهري للمرشد أفراد العينة من المرشدين تعز 
 .(شيقل فأكثر 7111، شيقل 333.

 

بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 
(Oneway-Anova )لتالية توضح نتائج هذا االختباروالجداول ا: 
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االنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين على الدرجة الكلية المتوسطات الحسابية و : 13.3جدول 
 لمقياس نوعية الحياة وعلى مجاالته الفرعية بحسب متغير الدخل الشهري للمرشد

 
المتوسط  العدد الدخل الشهري للمرشد المجال الرقم

 الحسابي
 االنحراف المعياري

1.  
 الجسمي

 

 30333. 353222 42 شيقل 2.00أقل من 
 3.031. 353033 3. شيقل 2999-2.00من 

 .3333. .35330 39 شيقل فأكثر 3000

2.  
 النفسي

 

 31323. 3543.3 42 شيقل 2.00أقل من 
 33334. 353339 3. شيقل 2999-2.00من 

 33943. 353913 39 شيقل فأكثر 3000

3.  
 االجتماعي

 34430. 354333 42 شيقل 2.00أقل من 
 31300. 352303 3. لشيق 2999-2.00من 

 33333. 353290 39 شيقل فأكثر 3000

4.  
 البيئي

 9.3.3. 352321 42 شيقل 2.00أقل من 
 93394. 353023 3. شيقل 2999-2.00من 

 3.223. 30..35 39 شيقل فأكثر 3000

 الدرجة الكلية  ..
 لنوعية الحياة 

 33393. 354334 42 شيقل 2.00أقل من 
 3.043. .35413 3. شيقل 2999-2.00من 

 33334. 353322 39 شيقل فأكثر 3000

 



 

 3. 

الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين  تحليل التباين االحادينتائج اختبار : 13.3جدول 
 على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير الدخل الشهري للمرشد

 

 المجال

" ف"قيمة  داخل المجموعات بين المجموعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 .13 395333 0.163 2 0.023 الجسمي
0.324 0.031 0.269 

 * 0.139 .3530 0.330 .13 325331 15.33 2 35133 النفسي
 * 0.120 35.39 0.124 .13 335034 15913 2 35332 االجتماعي

 .0.02 25023 0.233 .13 1395.34 15314 2 35423 البيئي
الدرجة الكلية 
 لنوعية الحياة 

25033 2 15044 305303 
13. 

0.339 25432 0.171 

 

  دالة عند مستوى الداللة(α ≤ 050.) 
 

لداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا (1354)، (1354)ين يتضح من الجدول
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم  ، (.α ≤ 050)اإلحصائية 

وذلك على ، تبعا لمتغير الدخل الشهري للمرشد ، بحسب مقياس نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية
حيث بلغت قيم مستوى  ، والمجال البيئي، وعلى كل من المجال الجسمي ، الدرجة الكلية لنوعية الحياة

وذلك ( .0.02  ,0.269 ,0.171)والمجال البيئي ، ولكل من المجال الجسمي، الداللة للمجال الكلي
مما يعني ، (.050)التي افترضتها الباحثة وهي ( α)وجميع هذه القيم هي أكبر من قيمة ، على التوالي

والمجال ، وكل من المجال الجسمي، ةقبول الفرضية الصفرية على مستوى المجال الكلي لنوعية الحيا
 .البيئي

  
( .α ≤ 050)ن من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يفي حين يتب

حيث بلغت قيم ، والمجال االجتماعي، في نوعية الحياة وذلك عل مستوى كل من المجال النفسي
وكل من هاتين القيمتين ، وذلك على التوالي( 0.139,0.030)الداللة لالختبار على هذين المجالين 

مما يعني إثبات وجود الفروق على مستوى ، (.050)التي افترضتها الباحثة وهي ( α)أصغر من قيمة 
وفيما يلي توضيح إجراءات الكشف عن ، هذين المجالين بين فئات متغير الدخل الشهري للمرشد

وفيما يلي توضيح ، ( LSD)تبار أقل فرق دال إحصائيا مواطن هذه الفروق ووجهتها فقد تم إجراء اخ
  :لذلك
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 :الفروق على مستوى المجال النفسي ( أ

الدخل للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها لنوعية الحياة على هذا المجال تبعًا لمستويات متغير 
نتائج وفيما يلي جدول يوضح  ، (LSD)فقد تم إجراء اختبار أقل فرق دال إحصائيا  الشهري للمرشد
 :هذا االختبار

 
للفروق بين مستويات متغير الدخل الشهري للمرشد على المجال ( LSD)نتائج اختبار : 19.3جدول 

 النفسي لمقياس نوعية الحياة
 

شيقل  2.00أقل من  التخصص
 (3543.3)المتوسط 

شيقل  2999-2.00من 
 (353339)المتوسط 

شيقل فأكثر  3000
 (353913)المتوسط 

 شيقل 2.00أقل من 
 (3543.3)المتوسط  

-----  30.016 -0.3113 

  2999-2.00من 
 (353339)المتوسط 

 ----- -0.2034 * 

 شيقل فأكثر  3000
 (353913)المتوسط 

  ----- 

 

  دالة عند مستوى الداللة(α ≤ 050.) 
 

خل أن الفروق في درجة نوعية الحياة للمرشدين بحسب متغير الد (1954)يتضح من خالل الجدول 
الشهري للمرشد على مستوى المجال النفسي قد كانت فقط بين المرشدين الذين دخلهم الشهري من فئة 

وذلك لصالح  ،(شيقل فأكثر 3000)والمرشدين الذين دخلهم الشهري من فئة  ،شيكل( 2.00-2999)
متوسط  مقابل ، (353913)حيث بلغ متوسط إجاباتهم  ،(شيقل فأكثر 3000)المرشدين الذين راتبهم 

في حين تبين عدم وجود فروق  ،شيقل( 2999-2.00من )لنظرائهم ممن دخلهم الشهري ( 353339)
 .بين الفئات األخرى

 

 :االجتماعي الفروق على مستوى المجال ( ب

الدخل للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها لنوعية الحياة على هذا المجال تبعا لمستويات متغير 
وفيما يلي جدول يوضح نتائج  ،(LSD)اختبار أقل فرق دال إحصائيا  فقد تم إجراء ،الشهري للمرشد
 -:هذا االختبار
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للفروق بين مستويات متغير الدخل الشهري للمرشد على المجال ( LSD)نتائج اختبار : 20.3جدول 
 االجتماعي لمقياس نوعية الحياة

 
شيقل  2.00أقل من  التخصص

 (354333)المتوسط 
 شيقل 2999-2.00من 
 (352303)توسط الم

شيقل فأكثر  3000
 (353290)المتوسط 

 شيقل 2.00أقل من 
 (354333)المتوسط 

----- 0.0133 -0.0713 

  2999-2.00من 
 (352303)المتوسط 

 ----- -0.2323 * 

 شيقل فأكثر 3000
 (353290)المتوسط 

  ----- 

 
 (.α ≤ 050)دالة عند مستوى الداللة *

 

أن الفروق في درجة نوعية الحياة للمرشدين بحسب متغير الدخل  (20.4)يتضح من خالل الجدول 
الشهري للمرشد على مستوى المجال االجتماعي قد كانت فقط بين المرشدين الذين دخلهم الشهري من 

وذلك  ، شيقل فأكثر( 3000)والمرشدين الذين دخلهم الشهري من فئة  ،شيقل( 2999-2.00)فئة 
مقابل  ،(353290)حيث بلغ متوسط إجاباتهم ، شيقل فأكثر( 3000)هم لصالح المرشدين الذين راتب

في حين تبين عدم  ،شيقل( 2999-2.00)لنظرائهم ممن دخلهم الشهري من  ،(352303)متوسط 
 .وجود فروق بين الفئات األخرى

  
ق ال توجد فروأنه  من فرضيات الدراسة والتي تنص علىالثالثة النتائج المتعلقة بفحص الفرضية 

في درجة نوعية الحياة بين ( α ≤ 1215)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
ماجستير  ، بكالوريوس فأقل)إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمرشد 

 (.فأعلى
مستقلة والجدول للعينات ال( ت)بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار 

 :التالي يوضح نتائج هذا االختبار
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للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين ( ت)نتائج اختبار : 21.3جدول 
 على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمرشد

 

 الرقم
 المجال 

 المؤهل العلمي
المتوسط  العدد

 الحسابي
درجات 

 حريةال
" ت"قيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

1. 
 13 353443 143 بكالوريوس فأقل الجسمي

0.233 0.920 
 353394 22 ماجستير فأعلى

2. 
 13 35.493 143 بكالوريوس فأقل النفسي

0.961 0.333 
 354313 22 ماجستير فأعلى

3 
 

 13 354313 143 بكالوريوس فأقل االجتماعي
-0.102 0.771 

 354333 22 ماجستير فأعلى

4. 
 13 354349 143 بكالوريوس فأقل البيئي

15334 0.014 
 350909 22 ماجستير فأعلى

.. 
الدرجة الكلية 
 لنوعية الحياة

 13 .35.43 143 بكالوريوس فأقل
0.210 0.273 

 354139 22 ماجستير فأعلى

  
               ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية عدم وجود فروق ذ (2154)يتضح من الجدول 

(α ≤ 050.)،  بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس
وذلك على الدرجة الكلية  ،للمرشد المؤهل العلميتبعًا لمتغير ، نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية

حيث بلغت قيمة الداللة لالختبار على  ،وعلى كل مجال من مجاالته الفرعية، حياةلمقياس نوعية ال
 ,0.273)والبيئي  ،واالجتماعي ،والنفسي ،ولكل من المجال الجسمي ، الدرجة الكلية لنوعية الحياة

( α) وجميع هذه القيم هي أكبر من قيمة ،وذلك على التوالي( 0.014 ,0.771 ,0.333 ,0.920
 ، مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى الدرجة الكلية، (0.11)تها الباحثة وهي التي افترض

وبعبارة أخرى فان درجة نوعية  ،وعلى مستوى كل مجال من المجاالت الفرعية لمقاس نوعية الحياة
الحياة لدى المرشدين النفسيين ال تختلف باختالف المؤهل العلمي الذي يحمله المرشد سواء كانت 

 .  أو ماجستير فأعلى ،كالوريوس فأقلب
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 الفصل الخامس
 النتائج ومناقشتها

 
  :والذي ينص على مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 025
 
في المؤسسات الحكومية والخاصة  النفسيين والتربويينما درجة االحتراق الوظيفي لدى المرشدين "

  "في محافظات جنين ونابلس وطولكرم؟
 

مرشدا من المرشدين قد عبروا عن شعورهم بدرجة احتراق قليلة على ( 0.)أشارت نتائج الدراسة أن 
من أفراد العينة التي تم إجراء االختبار ( 29.8%)أي بما نسبته ، مقياس جيلدرد لالحتراق الوظيفي

في ، (70.2%)بلغت  ةويئبنسبة م ،مرشدا عبروا عن درجة احتراق متوسطة( 113)مقابل ، عليها
 .حين لم يعبر أي مرشد عن شعوره بدرجة احتراق كبيرة

 
واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على مقياس االحتراق ، أما فيما يخص المتوسط الحسابي

والدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي للمرشدين بحسب مقياس جيلدرد فقد أشارت نتائج ، الوظيفي ككل
ات أفراد العينة من المرشدين على مقياس االحتراق الوظيفي لجيلدرد قد كان الدراسة أن متوسط إجاب

الوظيفي كما  قمما يشير إلى أن الدرجة الكلية لالحترا، (.05330)وبانحراف معياري قدره ، (.25.1)
وقد يكون سبب ذلك وعي ، %70.2حيث بلغت  عبر عنها المرشدون قد كانت بدرجة متوسطة

التربويين إلى اآلثار السلبية لالحتراق الوظيفي ومدى خطورتها على عملهم مع و النفسيين المرشدين 
 في ضوء الخدماتقد تفسر هذه النتيجة و ، المسترشدين أو المنتفعين فيقوم بالتخلص منها أواًل بأول

تقدم للمرشدين التربويين منذ ثالث سنوات بحيث يعمل مشرفي االرشاد في  اصبحت التي  اإلشرافية
ما يظهر مدى رضاهم عن م بشكل اساسي على الضغوطات النفسية التي يتعرض لها المرشدين العمل
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وأنهم  ،بدرجة عالية يوجود أي معوقات أو صعوبات مهنية تؤدي إلى االحتراق الوظيف عملهم وتخفيف
التي تقدم للمرشدين مما يظهر مدى رضاهم عن عملهم وعن وعدم  يمتلكون الخبرة الكافية في عملهم

بتته أثوهذا ما ، بدرجة عالية يوجود أي معوقات أو صعوبات مهنية تؤدي إلى االحتراق الوظيف
وأنهم يمتلكون الخبرة   ،نه ال يوجد فروق في درجة االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير الخبرةأالدراسة 

ضا مقدرين عنهم والمجتمع أي المسئولينوقد يرجع أيضًا إلى أنهم يشعرون بأن  ،الكافية في عملهم
وقد يكونوا راضين عن عالقاتهم مع زمالئهم في العمل مما ال يؤدي  ،لعملهم اإلرشادي ودورهم المهم

 ،وهذا يوحي أن المرشدين منتمين لعملهم وأيضًا لديهم الوقت الكافي لعائلتهم ،إلى احتراق وظيفي
واتفقت أيضًا مع  ،(.200)ي عام إليه دراسة وزارة التربية والتعليم ف توتتفق هذه النتيجة مع ما توصل

 ،والتي أشارت إلى أن معلمي التربية الخاصة لديهم درجة احتراق متوسطة ( 2010، عواد)دراسة 
متوسط للمرشدين على والتي أشارت إلى مستوى احتراق  (2002، زيود)واتفقت أيضًا مع دراسة 

بأن المرشدين في المملكة األردنية  (1991، الحرتاوي)كما اتفقت الدراسة مع دراسة مقياس جيلدرد، 
حيث أظهرت  (2003 ، عواد)من درجة احتراق متوسطة وتختلف مع ما توصل إليه  نالهاشمية يعانو 

 ( 2010، جبر)وتختلف أيضًا مع دراسة . نتائج دراسته أن لدى المرشدين درجة احتراق منخفضة
ة نحو مستوى االحتراق النفسي كانت والتي أشارت أن استجابات العاملين في مجال الصحة النفسي

 مرتفعة على بعض الفقرات 
 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على : 25.
 

في المؤسسات الحكومية والخاصة في لتربويين وا لنفسيينا ننوعية الحياة لدى المرشدي درجةما 
 ؟محافظات جنين ونابلس وطولكرم

 
على مقياس  متدنيةمرشدين فقط قد عبروا عن شعورهم بنوعية حياة ( 9)أن أشارت نتائج الدراسة 

، وا عن شعورهم بنوعية حياة متوسطةمرشدا عبر ( 85)مقابل ، نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية
، أما فيما يخص المتوسط الحسابي، مرشدا عن شعورهم بنوعية حياة جيدة( 74)في حين عبر 

وعلى كل ، نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالميةجابات أفراد العينة على مقياس واالنحراف المعياري إل
 .مجال من مجاالته الفرعية

 
أشارت نتائج الدراسة أن متوسط إجابات أفراد العينة من المرشدين على مقياس نوعية الحياة لمنظمة 

 ، (0.663)حراف معياري قدره وبان، (35.3)الصحة العالمية على الدرجة الكلية لنوعية الحياة قد كان 
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مما يشير إلى أن الدرجة الكلية لنوعية الحياة كما عبر عنها المرشدون قد كانت بدرجة متوسطة 
 .وجاءت في الحدود الطبيعية، (عادية)
 
التربويين لديهم الرضا الكافي عن حياتهم ويشعرون و  النفسيينالنتائج أن المرشدين تناقش وقد  

ن بسبب الظروف االقتصادية الصعبة في و الظروف الصعبة التي يعيشها المرشد بالسعادة بالرغم من
إال أنهم قادرون على التأقلم والتكيف حسب الواقع مما يعطيهم ويشعرهم باالنسجام وعدم  ،فلسطين

وأنهم ال يعانون من أية  ،وجود أي إحباط أو اكتئاب يؤدي بهم إلى عدم الشعور بالسعادة نوعا ما
 . ية ولديهم وضع نفسي جيد وعالقاتهم االجتماعية أيضًا جيدة أمراض جسم

 
 ، (3533)أما بخصوص متوسط إجابات المرشدين على المجال الجسمي لنوعية الحياة فقد بلغ 

وقد حصل على المرتبة األولى بالنسبة  ، وبدرجة تقدير جيدة ، (0.67)وبانحراف معياري بلغت قيمته 
أي أن نوعية الحياة في المجال الجسمي لدى المرشدين كانت أفضل ، خرىلباقي المجاالت الفرعية األ

بمتوسط حسابي قدره ، في حين حصل المجال النفسي على المرتبة الثانية، وأكثر جودة، المجاالت
أما نوعية الحياة على المجال ، (عادية)وبدرجة تقدير متوسطة  ،(0.69)وبانحراف معياري ، (35.3)

وبانحراف معياري ، (3543)بمتوسط حسابي قدره ، لت على المرتبة الثالثةاالجتماعي فقد حص
 .أيضاً ( عادية)وبدرجة تقدير متوسطة ، (0.93)
 

بمتوسط حسابي ، وأخيرًا حصل المجال البيئي على المرتبة الرابعة واألخيرة بالنسبة لباقي المجاالت
ولم يحصل ، أيضاً ( عادية)متوسطة  وبدرجة تقدير، (0.73133)وبانحراف معياري ، (353399)قدره 

 .أي من المجاالت على درجة تقدير سيئة لنوعية الحياة
 

وقد يكون سبب ذلك بأنهم يحصلون على العالج الطبي المناسب لذلك ال يوجد لديهم أية مشاكل على 
النتيجة بأنهم قادرين على تفريغ  ناقشأما بالنسبة للمجال النفسي فت ،صعيد المجال الجسمي

أو ضغوطات ، أو اقتصادية، اجتماعية سبابها مشاكلأ لضغوطات لديهم بمختلف أنواعها سواء كانتا
وبالنسبة للمجال االجتماعي لديهم القدرة على بناء عالقات اجتماعية مع محيطهم بأقل ، مهنية

وبالتالي يشعرون بالسعادة والتفاعل في العالقات  ،اإلمكانيات ودون حصول أي ضغط عليهم
متوسط عن الخدمات التي تقدم لهم سواء كانت من  ىجتماعية من الناحية البيئية أيضًا لديهم رضاال

 . هذه النتيجة أيضا في ضوء ناقشأو السكن أو قد ت، ناحية المواصالت
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تقديم تدريبات و من خالل تطوير قدراتهم   اهتمام الجهات المسؤولة في تقديم الخدمات لدى المرشدين 
فهم قادرون  ،وأنهم راضون عن عملهم وال تؤثر عليهم الظروف السياسية بشكل سلبيخاصة بالعمل 

 ( 2003 ،ةوتق)واختلفت هذه النتيجة مع دراسة   ،على الحفاظ على مستوى جيد من جودة الحياة
وجمدت حراك الحياة الفاعلة   ،أن تأثيرات الحصار أثرت على المجتمع بصورة بالغة إلى والتي أشارت

ن هذه الظروف أثرت على أو  ،مواطنين ال يستطيعون شراء الدواء أو القيام بالزيارات االجتماعيةن الأو 
فهذا غير وارد في الدراسة التي أثبتت أن المرشدين وهم جزء من ، طنيناالناحية النفسية لدى المو 

وال . طبيعية المواطنين قادرين على القيام بكافة واجباتهم على مختلف المجاالت وبدرجة متوسطة أو
للدراستين والتطور  ةالختالف الفترة الزمني (2008)قيمت بها هذه الدراسة عام أنسى الفترة التي ن

 .المرشدين لدىالشخصي الذي يحدث 
 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى 725
 

قة ال توجد عال"النتائج المتعلقة بفحص الفرضية األولى من فرضيات الدراسة التي تنص على ( أوالً 
 بين درجة االحتراق الوظيفي( α ≤ 0.05)اإلحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

   ".التربويين و  النفسييننوعية الحياة لدى المرشدين درجة و 
 

                    أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية 
(α ≤ 1.11) ودرجة نوعية الحياة على ، بين درجة االحتراق الوظيفي للمرشدين بحسب مقياس جيلدرد

حيث بلغت قيمة ، وعلى كل مجال من مجاالته، مقياس نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية ككل
مستوى الداللة الختبار العالقة بين درجة االحتراق والدرجة الكلية لنوعية الحياة ولكل مجال من 

وهذه القيمة أصغر من قيمة  ،هذا المستوى الذي تم فحص العالقة عنده ،(0.000)مجاالت الفرعية ال
α  ارتفعت درجة أي كلما ، وعليه ترفض الفرضية الصفرية ، (1.11)التي افترضتها الباحثة والتي هي

مجال من كلما انخفضت نوعية حياتهم وازدادت سوء وذلك على كل ، االحتراق الوظيفي لدى لمرشدين
 .وعلى الدرجة الكلية له، مجاالت مقياس نوعية الحياة

 
بين درجة شعور ( بيرسون) طن درجة العالقة هي قوية حيث بلغت قيمة معامل االرتباأكذلك يتضح ب

 ، وعلى كل من المجال الجسمي، ودرجة نوعية الحياة الكلية، المرشدين باالحتراق الوظيفي ككل
( 0.303-،0.333-، 0.371-، 0.239-، 0.321-)بيئي لنوعية الحياة وال، واالجتماعي، والنفسي

وتتفق هذه النتيجة (. α ≤ 0501)ودالة عند مستوى  ، وهذه لقيم تعد مرتفعة نسبياً ، وذلك على التوالي
عن  ىوالتي تشير إلى عالقة وثيقة بين االحتراق النفسي والرض ) Falkumeفالكوم (مع دراسة 
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لتي تعد من مؤشرات نوعية الحياة ومن ضمن المجال النفسي على مقياس نوعية وا ،النفس واالكتئاب
والتي أشارت إلى أن تردي الحياة  )  Sang ,2010) واتفقت أيضًا مع دراسة سانج مين لي ،الحياة

 . كبر من اإلنهاكأمع معيار االستنزاف العاطفي والذي يدل على مستوى  اً الشخصية يرتبط ايجابي
 

 نتائج الفرضية الثانية مناقشة 325
 

في درجة االحتراق الوظيفي  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة إحصائية ال توجد فروق ذات داللة 
المؤهل  ، سنوات الخبرةو  ، الدخلو  ، لدى المرشدين التربويين والنفسيين تعزى لمتغيرات الجنس

 .نوع المؤسسة، و العلمي
 
 نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة أشارت : النتائج على مستوى متغير الجنس

بين متوسطات إجابات المرشدين فيما  ، (α ≤ 1.11)إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
حيث ، يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب مقياس جيلدرد تبعا لمتغير الجنس للمرشد

وهي أكبر من ، (0.333)ة لالحتراق بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على الدرجة الكلي
مما يعني قبول الفرضية الصفرية واثبات عدم وجود الفروق بحسب متغير الجنس ، (.050)

أي أن درجة شعور المرشدات باالحتراق الوظيفي هي بنفس الدرجة التي يشعر بها ، للمرشد
 . المرشدين

 
وينبع ذلك من شعورهم  ،نفس الظروفهذه النتيجة في ضوء أن كال الجنسين يعيشون في  تناقشوقد 

التي يقدمها المرشدون في هذه  تبأهمية دورهم وحساسيته وحاجة المسترشدين أو المنتفعين للخدما
تقدم لهم نفس الخدمات من المؤسسات سواًء  ثأو من خالل أن كال الجنسين الذكور واإلنا ،الظروف

وأن كال الجنسين . واألجور لذلك ال يوجد فروق تكان من ناحية الحقوق المهنية أو اإلجازات والعالوا
 ( 2010 ،جبر) دراسة إليه توتتفق هذه النتيجة مع ما توصل ،بدرجة كبيرة  ال يتعرضون إلى االحتراق

حيث وجد بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات . )2003 ،المدهون)ودراسة 
والتي تنص على أن درجة ، ) 2003، الزيودي) التي توصل إليها وتختلف مع النتيجة، الذكور واإلناث

والتي  ) 2002، زيود (االحتراق النفسي عند المرشدات أعلى منه عن المرشدين الذكور ومع دراسة
 .أن االحتراق النفسي لدى اإلناث أكثر من الذكور إلى أشارت
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داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات ال : النتائج المتعلقة بمتغير نوع المؤسسة
في درجة االحتراق الوظيفي بين إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى ( α ≤ 1215)اإلحصائية 

 (  خاصة ، حكومية. )لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد
 

 ، (.α ≤ 050)أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب مقياس جيلدرد تبعا 

حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على الدرجة ، لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد
الصفرية واثبات وجود  مما يعني رفض الفرضية، (.050)وهي أصغر من ( 0.113)الكلية لالحتراق 

وعند النظر إلى  ،الفروق بين إجابات أفراد العينة بحسب متغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد
المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات المتغير يتضح بان الفرق هو لصالح المرشدين الذين يعملون 

لنظرائهم ( 253233)متوسط قدره  مقابل( 12..25)في مؤسسات حكومية حيث بلغ متوسط إجاباتهم 
أي أن المرشدين الذين يعملون في مؤسسات حكومية يشعرون ، ممن يعملون في مؤسسات خاصة

 .باالحتراق الوظيفي بدرجة تفوق نظرائهم ممن يعملون في مؤسسات خاصة
 

في بعض هذه النتيجة أن المرشدين في المؤسسات الحكومية يتعرضون إلى انقطاع رواتبهم  تناقش وقد
وقد يرجع ذلك أيضا إلى  ،ن رواتبهم قليلة بالنظر إلى المرشدين في المؤسسات الخاصةاألحيان وأل

كثيرة وكافية وتهميش دوره وعدم حصوله على دورات تدريبية  ،عدم تقدير دور المرشد في المدارس
يحصل على ميزات  بالنظر إلى المرشد في المؤسسة الخاصة الذي ،لتطوير قدراته وخبرته في اإلرشاد

وترى الباحثة أن عدد  ،أكثر من المرشد الحكومي بمشاركته في دورات ومؤتمرات ونشاطات أكثر
 ،المسترشدين الذين يتعامل معهم المرشد في المؤسسات الحكومية أكثر من المؤسسات الخاصة

أكثر من المرشدين باإلضافة إلى شعور المرشد في المؤسسة الخاصة باالستقاللية  في أداء أعمالهم  
األمر الذي يساهم  في إعطائهم دافعا اكبر للعمل والشعور بالسعادة والراحة  ،في المؤسسات الحكومية

حيث أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود  )2003، عواد(واالطمئنان واختلفت هذه الدراسة مع دراسة 
 .نوع المؤسسة فروق ذات داللة إحصائية  في درجة االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند " : سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشدالنتائج المتعلقة بمتغير 

في درجة االحتراق الوظيفي بين إجابات أفراد العينة من  (α ≤ 1215)مستوى الداللة اإلحصائية 
 . المرشدين تعزى لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد

 



 

 3. 

 ≥ α)نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية أشارت 
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بالدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي لديهم بحسب  ،(.050

صائية حيث بلغت قيمة الداللة اإلح، تبعا لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد، مقياس جيلدرد
التي ( α)وهذه القيمة هي أكبر من قيمة ، (0.211)لالختبار على الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي 

ن درجة االحتراق إوبعبارة أخرى ف، مما يعني قبول الفرضية الصفرية ،(0.11)افترضتها الباحثة وهي 
ياس جيلدرد ال تختلف كما عبروا عنها من خالل إجاباتهم على مق ،الوظيفي لدى المرشدين النفسيين
أو ( سنوات 10حتى  3أكثر من )أو ( سنوات فأقل 3)سواء كانت  ،باختالف عدد سنوات الخبرة لهم

 (. سنوات 10أكثر من )
 

وجود اهتمام في المؤسسات الحكومية والخاصة هذه النتيجة حسب رأي الباحثة إلى عدم  تناقشوقد 
واحدة على الجميع وأن االحتراق الوظيفي ينجم  يه وأن ظروف العملبسنوات الخبرة لدى المرشدين 

مقدمتها وبالتالي نتائج الدراسة لم تكشف عن وجود  يالعمل ف طعن عدد من المؤثرات تقف ضغو 
ين في جميع مستوياتهم المهنية يتمتعون بقدرة دن المرشأ أو فروق دالة إحصائيًا في متغير الخبرة 

وهذا ما نالحظه عند التوظيف حيث تلعب المحسوبية دورها  ذلك  عالية على االداء ولديهم الكفاءة في
هناك عدد من المرشدين يعملون بشكل بديل ولكن عند التعيين  وأيضا ،في تعيين بعض المرشدين

بأن دراسته لم تكشف ) 1991، الحرتاوي(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه ، الرسمي يتم استثنائهم
وتختلف  النفسي تعزى لمتغير سنوات الخدمة،إحصائية في درجة االحتراق عن أية فروق ذات داللة 

قل يكون أكثر احتراقًا من الذين لديهم أبأن من لديه خبرة  )2002، زيود(مع النتيجة التي توصل إليها 
والتي تنص ( .199،فرح وعامودي) ودراسة (1993، الموسوي(خبرة أكثر من أربع سنوات ودراسة 

ئيين النفسيين ذوي الخبرة األكثر أقل إحساسًا  بالضغوط من أقرانهم ذوي الخبرة على أن األخصا
 . األقل
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : النتائج المتعلقة بفحص فرضية المتغير الشهري
ين في درجة االحتراق الوظيفي بين إجابات أفراد العينة من المرشد( α ≤ 1215)الداللة اإلحصائية 

  . تعزى لمتغير الدخل الشهري للمرشد
 

 ≥ α)وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بالدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي لديهم بحسب ، (.050

حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على ، ي للمرشدتبعًا لمتغير الدخل الشهر ، مقياس جيلدرد
وهذه القيمة هي أكبر من قيمة ألفا التي افترضتها الباحثة ، (0.090)الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي 
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وبعبارة أخرى فان درجة االحتراق الوظيفي لدى ، مما يعني قبول الفرضية الصفرية، (0.11)وهي 
ال تختلف باختالف ، ا عبروا عنها من خالل إجاباتهم على مقياس جيلدردالمرشدين النفسيين كم
 2999-2.00من )أو ، (شيقل 2.00أقل من )سواء كان الدخل الشهري ، مستويات دخلهم الشهري

 (. شيقل فأكثر 3000)أو ، (شيقل
 

سها هذه النتيجة في ضوء أن المرشدين من كل فئة من فئات الدخل الشهري تكيف نف تناقشوقد 
حسب دخلها وال تكلف نفسها فوق طاقتها ولديها دراية ووعي كامل بأهمية التقيد بالمصروف حسب 
الدخل الشهري الذي تحصل عليه ولربما يكون هناك تفسير آخر هو حصولها على مصدر دخل آخر 
ب يساعدها في تلبية احتياجات المرشدين اليومية والذي يخفف عنهم عبئ تحمل المسؤولية من رات

واحد أو مصدر واحد ونحن نعرف بأننا كمجتمع فلسطيني نبحث دائما عن مصادر أخرى تساعدنا في 
وقد يكون هناك بعض  ،تلبية كافة االحتياجات األساسية أو التعليمية أو الصحية على حد سواء

وبالتالي الدخل الشهري ال يحدد لهم احتراق وظيفي في  ،المرشدين الذين يعملون في الزراعة
مؤسساتهم أو من خالل تقارب الدخل الشهري للمرشدين النفسيين والتربويين ولزيادة نسبة البطالة عند 

وقد  .خريجي الجامعات وللظروف االقتصادية والسياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني بشكل خاص
ا مهما وذا قيمة الفارق بين دخل المرشدين التربويين هو فارق بسيط وال يلعب دور  أن إلىيضا أيرجع 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل ، في التأثير على االحتراق الوظيفي لدى المرشدين تبعا لمتغير الدخل
. حيث وجد أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الدخل الشهري، (2004، سلمان)إليه 

الدخل فروق في  تأثيرم وجود عدفي  (2009، كتلو وعبداهلل)وتختلف مع النتيجة التي توصل إليها 
التي بينت وجود فروق في متغير ( 2010، فريحات)الشهري على نوعية الحياة في حين ان دراسة 

 .للدخل الشهري على نوعية الحياة تأثيرفي جود ( 2003 ،قوتة)دراسة  وأيضا.الراتب
 

صائية عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحال: النتائج المتعلقة بفحص فرضية المؤهل العلمي
في درجة االحتراق الوظيفي بين إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير ( α ≤ 1215)الداللة اإلحصائية 

 ( ماجستير فأعلى بكالوريوس فاقل،. )العلمي للمرشد المؤهل
 

 ≥ α)أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
ن متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة االحتراق الوظيفي لديهم بحسب مقياس بي، (.050

حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على الدرجة ، جيلدرد تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمرشد
ول مما يعني قب، (.050)وهي أكبر من القيمة التي افترضتها الباحثة وهي ، (0.273)الكلية لالحتراق 
أي أن درجة شعور ، واثبات عدم وجود الفروق بحسب متغير المؤهل العلمي، الفرضية الصفرية
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قل باالحتراق الوظيفي هي بنفس الدرجة التي يشعر أالمرشدين من حملة الدرجة العلمية بكالوريوس ف
 . بها المرشدين من حملة الدرجة العلمية ماجستير فأعلى

 
أن المرشدين يعيشون في نفس المجتمع ونفس الظروف وبالتالي ما وقد تفسر هذه النتيجة في ضوء 

ينطبق على حملة البكالوريوس ينطبق على حملة الماجستير باإلضافة إلى أن فرص العمل قليلة 
والمنافسة كبيرة جدا فيضطر حمال الشهادات العليا إلى القبول في العمل  بنفس الظروف التي يقبلها 

ل حصوله على فرصة عمل الكتساب الخبرة وقدرته على تسيير حياته وتلبية جأالبكالوريوس من  ةحمل
رغباته واحتياجاته وبسبب الظروف السياسية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بالذات من قلة وجود 

الحوافز التي تعطى لحملة الدراسات العليا من المرشدين التربويين ال تعتبر ذات  وأيضا ،فرص العمل
أو من خالل كثرة عدد الخريجين من التخصصات ذات العالقة مع الخدمات النفسية قيمة  مغزى وذات

وتتفق هذه ، واالجتماعية وبنفس الوقت قلة وجود المؤسسات التي تعتني وتهتم بتقديم الخدمات النفسية
في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا لمتغير  (2010،فريحات)النتيجة مع ما توصل إليه مع دراسة 

بعدم وجود فروق لدى العامالت مع ذوي االحتياجات ( 2003، الزهراني)ومع دراسة ، المؤهل العلمي
حيث وجد بأن وتختلف مع النتيجة التي توصل إليها . الخاصة نتيجة الختالف المؤهل العلمي

والتي تنص على وجود اختالف في مستويات االحتراق النفسي لصالح حملة ( 2010،الظفري)
  .يوس مقارنة بحملة الدبلوم العاليالبكالور 

 
 :ات الدراسة التي تنص علىيالثالثة من فرض ةالنتائج المتعلقة بفحص الفرضي 525
 
لدى نوعية الحياة في ( α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "

عدد ، سنوات الخبرةو  ،الدخلو ، العمرو ، التربويين تعزى لمتغيرات الجنسو  النفسيينالمرشدين 
 ."المؤهل العلمي ،المدارس التي يشرف عليها

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "النتائج المتعلقة بفحص فرضية الجنس  *

 ".  في درجة نوعية الحياة بين إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس للمرشد( .α ≤ 050)اإلحصائية 
 

 ≥ α)الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية أوضحت نتائج 
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس نوعية ، (.050

 ، وذلك على الدرجة الكلية لنوعية الحياة، تبعا لمتغير الجنس للمرشد، الحياة لمنظمة الصحة العالمية
حيث بلغت قيمة الداللة لالختبار  ،باستثناء نوعية الحياة على المجال البيئي ،وعلى المجاالت الفرعية
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 ، 0.23، 0.71، 0.31)واالجتماعي ، والنفسي، على الدرجة الكلية لنوعية الحياة وللمجال الجسمي
كلية وعلى مستوى وذلك على التوالي مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى الدرجة ال( 0.93

 .كل مجال من المجاالت المذكورة
 

هذه النتيجة بأن المرشدين والمرشدات ال يعانون من أي مشاكل صحية وال نفسية وال تناقش قد 
اجتماعية ولديهم القدرة على اإلحساس بقيمة الحياة ومعناها وراضين عن وضعهم وعملهم نظرًا 

جانس الظروف السياسية واالقتصادية وتقارب رواتبهم أو لتجانس العمل والظروف والمجتمع وأيضًا لت
ن مقدار إسهام القيم في أواتفقت هذه الدراسة مع دراسة جامعة السلطان قابوس والتي تنص ب ،أجورهم

 (Larson, 2007)جودة الحياة ال يختلف وفقا لمتغير الجنس بينما اختلفت الدراسة مع دراسة الرسون
  .جودة الحياة النفسية بين الجنسين لصالح الذكور حيث كشفت أن وجود فروق في

 
بين ( .α ≤ 050)أما على المجال البيئي فقد تبين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

المرشدين الذكور والمرشدات اإلناث حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على هذا المجال 
افترضتها الباحثة وعليه ترفض الفرضية على مستوى هذا وهي مساوية لقيمة ألفا التي  ،(0.11)

ن الفروق هي أوبالنظر إلى المتوسطات الحسابية للمرشدين على مستوى هذا المجال يتضح ب ، المجال
( 352.00)مقابل متوسط قدره ( 35.233)إذ بلغ متوسط إجاباتهن  ،لصالح المرشدات اإلناث

 .من المرشدينالمجال البيئي هي أفضل لدى المرشدات  أي أن جودة الحياة في ،للمرشدين الذكور
 

هذه النتيجة في ضوء أن المرشدات لديهم اهتمام أكثر بالبيئة والترتيب والنظافة البيئية من  تناقشوقد 
أو من خالل طبيعة األدوار التي تلقى على اإلناث والعادات والتقاليد السائدة بالمجتمع من  ،الذكور

 .يئةحيث االهتمام بالب
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "النتائج المتعلقة بفحص نوع المؤسسة
في درجة نوعية الحياة بين إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير نوع المؤسسة ( α ≤ 1215)اإلحصائية 

 .  التي يعمل فيها المرشد
 

 ≥ α)حصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إ
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس نوعية ، (.050

وذلك على الدرجة ، تبعا لمتغير نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد، الحياة لمنظمة الصحة العالمية
حيث بلغت قيمة الداللة ، من المجاالت الفرعية لنوعية الحياةوعلى كل مجال ، الكلية لنوعية الحياة
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والبيئي هي ، واالجتماعي، والنفسي، لالختبار على الدرجة الكلية لنوعية الحياة وللمجال الجسمي
( α)كبر من قيمة أوجميع هذه القيم هي ، وذلك على التوالي( 0.32، 0.00، 0.19، 0.70، 0.20)

مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى الدرجة الكلية ( 0.11) التي افترضتها الباحثة وهي
وبعبارة أخرى فان درجة نوعية الحياة لدى المرشدين ، وعلى مستوى كل مجال من المجاالت الفرعية

النفسيين ال تختلف باختالف نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد سواء كانت مؤسسة حكومية أو 
 .  مؤسسة خاصة

مادام تقدم لهم الخدمات التي  نهذه النتيجة في ضوء أن المرشدين النفسيين والتربويي اقشتن وقد
يحتاجونها سواء كانت في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تلبي احتياجاتهم األساسية وقادرين على 

يق أهدافهم فذلك ال يؤدي إلى شعورهم بنوعية حياة سيئة وأن هؤالء لديه فرصة لتحق ،لقيام بأعمالهما
          وهذا ما أكده ،والتقبل والصداقة والجنس والصحة بهم الرئيسية وأنهم يشعرون بالحتفي مجاالت حيا

 في األدب التربوي في تشكيل جودة حياة الفرد وتعتبر هذه النتيجة منطقية (1994 ،جود)
 

ية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ: "النتائج المتعلقة بفحص فرضية الخبرة
في درجة نوعية الحياة بين إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى لمتغير ( α ≤ 1215)اإلحصائية 

 (سنوات 01أكثر من  ،سنوات 01حتى  2أكثر من  ،سنوات فأقل 2. )سنوات الخبرة للمرشد
 

 ≥ α)لة اإلحصائية أشارت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس نوعية  ،(.050

وذلك على الدرجة ، تبعا لمتغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد، الحياة لمنظمة الصحة العالمية
لداللة لالختبار على الدرجة الكلية وعلى المجاالت الفرعية حيث بلغت قيمة ا، الكلية لنوعية الحياة

، 0.114، 0.272)والبيئي  ،واالجتماعي، والنفسي، لمقياس نوعية الحياة ولكل من المجال الجسمي
وجميع هذه القيم هي أكبر من قيمة ألفا التي ، وذلك على التوالي( 0.392، 0.132، 0.604

فرية على مستوى الدرجة الكلية مما يعني قبول الفرضية الص، (.050)افترضتها الباحثة وهي 
أي أن جودة الحياة للمرشدين النفسيين ال ، وعلى مستوى كل مجال من المجاالت الفرعية، لالختبار

 .تختلف باختالف سنوات خبرتهم في اإلرشاد
 

او تقدير  وتقديم   الخبرة ال يشعرون بتميز في سنوات هذه النتيجة في ضوء أن المرشدين تناقش وقد 
ميزات ألصحاب  أي  اهتمام أو تقدمأي  وأن الجهات المسؤولة ال تولي مادية او معنوية  مكافات

الخبرة األكثر وبالتالي شعورهم نحو نوعية الحياة واحد ال فرق لديهم بسنوات الخبرة وأنهم يتمتعون 
وبالتالي برضا عن عملهم وال يوجد لديهم  احتراق نفسي يؤدي إلى أن يؤثر على إنتاجيتهم في العمل 
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أو . ملديهال يؤثر على مستوى نوعية الحياة وان تمسكهم بعملهم يشعرهم بالسعادة ووجود فرص عمل 
االمر الذي  ،مساهمة المرشدين القدامى لخبراتهم الى المرشدين المستجدين أو من خالل من خالل

ذه النتيجة مع ما وتتفق ه، يساعد على تطوير قدرات المرشدين الجدد والعمل بروح الفريق الواحد
أن المدراء التنفيذيين  العاملين في الشركات  (   Madho Anand,2008 مادهو اناند )توصل إليه 

يشعرون باإلعياء الشديد وفقدان الرغبة في الوظيفية فقط بعد سنوات قليلة من العمل أي أن الخبرة ال 
تدني مع وجود مستوى جيد من تؤثر على نوعية الحياة بل أن مستوى الرضا عن الحياة سيكون م

الحياة وهذه نتيجة منطقية ألن األدب التربوي لم يشر أن السبب في تدني نوعية الحياة هي الخبرة في 
 العمل 

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "النتائج المتعلقة بفحص فرضية الدخل الشهري

حياة بين إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى في درجة نوعية ال( α ≤ 1215)الداللة اإلحصائية 
شيقل  7111 شيقل، 333.-511.شيقل، من  511.أقل من . )لشهري للمرشدلمتغير الدخل ا

 (فأكثر
 

 ≥ α)أسفرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
ما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس نوعية بين متوسطات إجابات المرشدين في، (.050

وذلك على الدرجة الكلية لنوعية  ، تبعا لمتغير الدخل الشهري للمرشد، الحياة لمنظمة الصحة العالمية
 ، حيث بلغت قيم مستوى الداللة للمجال الكلي، والمجال البيئي ،وعلى كل من المجال الجسمي ، الحياة

وجميع ، وذلك على التوالي( .0.02، 0.269، 0.171)والمجال البيئي ، سميولكل من المجال الج
مما يعني قبول الفرضية ، (.050)كبر من قيمة ألفا التي افترضتها الباحثة وهي أهذه القيم هي 

 .والمجال البيئي، وكل من المجال الجسمي ، الصفرية على مستوى المجال الكلي لنوعية الحياة
  
( .α ≤ 050)ائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في حين أسفرت نت 

حيث بلغت قيم ، والمجال االجتماعي، مستوى كل من المجال النفسي ىفي نوعية الحياة وذلك عل
وكل من هاتين القيمتين  ،وذلك على التوالي( 0.139،0.120)الداللة لالختبار على هذين المجالين 

مما يعني إثبات وجود الفروق على مستوى ، (.050)ة ألفا التي افترضتها الباحثة وهي أصغر من قيم
وفيما يلي توضيح إجراءات الكشف عن ، هذين المجالين بين فئات متغير الدخل الشهري للمرشد

وفيما يلي توضيح ، ( LSD)مواطن هذه الفروق ووجهتها فقد تم إجراء اختبار أقل فرق دال إحصائيا 
 :لذلك
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أظهرت الدراسة أن الفروق في درجة نوعية الحياة للمرشدين  :الفروق على مستوى المجال النفسي - 
بحسب متغير الدخل الشهري للمرشد على مستوى المجال النفسي قد كانت فقط بين المرشدين الذين 

 3000)والمرشدين الذين دخلهم الشهري من فئة ، شيكل( 2999-2.00)دخلهم الشهري من فئة 
حيث بلغ متوسط إجاباتهم ، (شيقل فأكثر 3000)وذلك لصالح المرشدين الذين راتبهم  ،(يقل فأكثرش
في ، شيقل( 2999-2.00من )لنظرائهم ممن دخلهم الشهري ( 353339)مقابل متوسط ، (353913)

 .حين تبين عدم وجود فروق بين الفئات األخرى
 

يستطيعون تلبية كافة  ن يحصلون على راتب قليل الهذه النتيجة في ضوء أن المرشدين الذيتناقش  وقد
والقيام بواجباتهم وتحمل اإلنفاق على عائلتهم مما يؤدي إلى وجود نوع من عدم الراحة ، احتياجاتهم

واالستقرار النفسي وهذه أيضًا نتيجة منطقية حيث أشار األدب التربوي من قبل علماء النفس 
ثم التحرك  ، إشباع اإلنسان لحاجاته األساسية بالدرجة األولىواالجتماع بأن نوعية الحياة هي مدى 

وتتفق هذه ( الحاجات النفسية واالجتماعية)نحو إشباع الحاجات األعلى في السلم الهرمي للحاجات 
بأن نوعية الحياة تعني أشياء مختلفة ألناس مختلفين في  (1932 ،يونغ)النتيجة مع ما توصل إليه 

 .ه  باإلضافة إلى وضعه االقتصاديلمعتقدات الفرد وأولوياته وقيمه وطموح مجتمعات مختلفة تبعاً 
 
أسفرت نتائج الدراسة أن الفروق في درجة نوعية الحياة : روق على مستوى المجال االجتماعيالف -

للمرشدين بحسب متغير الدخل الشهري للمرشد على مستوى المجال االجتماعي قد كانت فقط بين 
والمرشدين الذين دخلهم الشهري من ، شيكل( 2999-2.00)دخلهم الشهري من فئة المرشدين الذين 

حيث بلغ ، شيقل فأكثر( 3000)وذلك لصالح المرشدين الذين راتبهم ، شيقل فأكثر( 3000)فئة 
-2.00)لنظرائهم ممن دخلهم الشهري من ، (352303)مقابل متوسط  ،(353290)متوسط إجاباتهم 

 .ين عدم وجود فروق بين الفئات األخرىفي حين تب، شيقل( 2999
 
أعلى قادرين على الشعور  اتبهذه النتيجة في ضوء أن المرشدين الذين يحصلون على ر  د تناقشوق

وذلك لقدرتهم على القيام بواجباتهم  لبالسعادة أكثر من المرشدين الذين يحصلون على راتب اق
ارات وأيضا يحصلون على مستوى معيشي أفضل من االجتماعية وشراء ما يريدون من هدايا والقيام بزي

في تحسين  ممن أقوى المتغيرات التي تساه راآلخرين وهؤالء يشعرون بحياة عائلية سعيدة والتي تعتب
ن العالقات االجتماعية تعتبر مؤشر أحيث  ،هذا من ضمن ما أشار إليه األدب التربوي ،نوعية الحياة

وتتفق هذه . الحياة التي وردت في المقياس نوعيةمن مجاالت  مجال وهي من مؤشرات نوعية الحياة 
إن الزيارات االجتماعية  بين المواطنين ( 2003، قوته)النتيجة مع ما توصل إليه مع ما توصل إليه 

وتختلف مع النتيجة التي توصل . بسبب تردي األوضاع المالية واالجتماعية% 39انخفضت بنسبة 
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ي تنص على أن تحسن الحالة االقتصادية للفرد ال يعني بالضرورة والت. (Duncan ,1975)إليها
والتي تشير إلى  ( (Inglehart, 1977و ((Wilson, 1960 تحسن نوعية حياته وأيضا مع دراسة 

 . عالقة ارتباط ضعيفة  بين دخل الفرد ومستواه االقتصادي  واالجتماعي ونوعية حياته
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "العلمي النتائج المتعلقة بفحص فرضية المؤهل
في درجة نوعية الحياة بين إجابات أفراد العينة من المرشدين تعزى ( α ≤ 1215)الداللة اإلحصائية 

 (". ماجستير فأعلى ،بكالوريوس فأقل. )العلمي للمرشد لمتغير المؤهل
 

 ≥ α)ية عند مستوى الداللة اإلحصائية أسفرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ
بين متوسطات إجابات المرشدين فيما يتعلق بدرجة نوعية الحياة لديهم بحسب مقياس نوعية  ،(.050

وذلك على الدرجة الكلية لمقياس ، للمرشد المؤهل العلميتبعا لمتغير  ،الحياة لمنظمة الصحة العالمية
حيث بلغت قيمة الداللة لالختبار على الدرجة ، الفرعيةوعلى كل مجال من مجاالته ، نوعية الحياة

 ، 0.920، 0.273)والبيئي ، واالجتماعي، والنفسي، ولكل من المجال الجسمي، الكلية لنوعية الحياة
وجميع هذه القيم هي أكبر من قيمة ألفا التي ، وذلك على التوالي( 0.014، 0.771، 0.333

وعلى ، عني قبول الفرضية الصفرية على مستوى الدرجة الكليةمما ي، (0.11)افترضتها الباحثة وهي 
وبعبارة أخرى فان درجة نوعية الحياة  ،مستوى كل مجال من المجاالت الفرعية لمقاس نوعية الحياة

لدى المرشدين النفسيين ال تختلف باختالف المؤهل العلمي الذي يحمله المرشد سواء كانت بكالوريوس 
 .  ىأو ماجستير فأعل ،قلأف
 

وهذا ما  ،هذه النتيجة في ضوء أن المؤهل العلمي ال يعد مؤشر من مؤشرات نوعية الحياة تناقشوقد 
جاء في مقياس نوعية الحياة الذي حدته منظمة الصحة العالمية والتي تم إجراء الدراسة عليه بان 

لنتيجة مع ما جاء في مجال التعليم ال يعد من األبعاد التي تقيس نوعية الحياة ولكن اختلفت هذه ا
بأن هناك ارتباط بين التعليم    (Camplell, 1981) ( Meredith, 1984)األدب التربوي للباحثين

ونوعية الحياة وربما يعود ذلك إلى ازدياد طموحات وآمال وتوقعات ذوي التعليم العالي وبالتالي فإن 
 . الطموحات العالية والمتجددة تشكل تهديدا لسعادة اإلنسان
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 :التوصيات
 

 : بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي
 

جل تحسين أالعمل على تطوير قدرات المرشدين النفسين والتربويين من الناحية المهنية من  -
العملية اإلرشادية وزيادة رضا المرشدين عن عملهم سواء كانت في المؤسسات الحكومية أو 

 .الخاصة

رية المسؤولة واخص بالذكر وزارة التربية والتعليم على العمل على يتطلب من الجهات اإلدا -
الخفض من مصادر الضغوط المهنية التي تواجه المرشدين النفسيين والتربويين عن طريق 
توفير الظروف المهنية المناسبة للعمل اإلرشادي ليشعر المرشد بالراحة واالستقرار حتى يستطيع 

 .تأدية عمله

 . ر في الوضع المعيشي للمرشدين النفسيين والتربويين عن طرق رفع أجورهمضرورة إعادة النظ -

تخفيف األعباء الوظيفية عن المرشدين النفسيين والتربويين وذلك من خالل تعيين عدد اكبر من  -
المرشدين النفسيين والتربويين سنويًا حيث يجب أن يكون لكل مدرسة مرشدا أو مرشدين اثنين 

 .عدد المسترشدين للمرشد الواحدجل التقليل من أمن 

تعزيز وتوضيح دور المرشدين النفسيين والتربويين للعاملين داخل المؤسسة الواحدة وبين  -
المرشدين النفسيين والتربويين في المؤسسات الحكومية والخاصة من اجل تبادل الخبرات 

 .االحتراق الوظيفيواألفكار للتخفيف من أعباء الضغوط النفسية لدى المرشدين وذلك لتخفيف 
االهتمام بشكل أفضل بتقديم كافة الخدمات للمرشدين من ناحية المواصالت والخدمات البيئية  -

 .وتوفير مناخ عمل مناسب لهم للحفاظ على مستوى جيد من نوعية الحياة لديهم
تسليط الضوء بشكل أوسع على نوعية حياة أو جودة حياة المرشدين النفسيين والتربويين عن  -

 .يق زيادة إجراء أبحاث تتعلق بنوعية الحياة  في اإلرشاد النفسي والتربويطر 
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 :المراجع
 

 : المراجع العربية
 

 األزواج لدى الزوجي والتوافق الحياة بالرضا عن التفاؤل عالقة(. 3112.)مريم ،تركي أبو
 .العليا للدراسات العربية عمان جامعة، منشورة ماجستير رسالة، فلسطين في والزوجات

 
 .الفكر،األردن دارالنفسي، اإلرشاد مبادئ. (0779.)سهام عيطة، أبو   

 
 هيئة عضوات من عينة لها تتعرض التي النفسي االحتراق مصادر. 2002).)فريدة، مشرف آل

-195(:105)، العربي والجزيرة الخليج دراسات مجلة، بالرياض سعود الملك بجامعة التدريس
202. 

 
 في الخاصة التربوية الحاجات لذوي العربية للطفولة الحياة نوعية تحسين(. 3117).صالح، توفيق
 السنة  39، التربية عالم مجلة ، منشورة ماجستير رسالة ، الطفل حقوق فلسفة جوهر إطار

 .062-039 التاسعة
 

 السلطان جامعة طلبة لدى الحياة وجودة العمل قيم مستوى(. 3112.) قابوس السلطان جامعة
 .0ص(3)1. الشارقة جامعة مجلة, منشورة ماجستير رسالة، وسقاب
 

 في النفسية الصحة في العاملين لدى له والعوامل المسببة الوظيفي االحتراق(. 3101).نهاية، جبر
 . القدس جامعة ، ماجستير غير منشورة رسالة، الغربية بالضفة الصحة وزارة
 

 المدارس مديري لدى النفسي باالحتراق هوعالقت العمل في الجدية(. 3100.)سنابل ،جرار
 النجاح جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة، الغربية الضفة شمال محافظات في الحكومية
 .فلسطين، نابلس، الوطنية

 
 الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى النفسي االحتراق مستويات(. 0770.)هند، حرتاوي

  .األردن، عمان ، األردنية الجامعة،  منشورة رغي ماجستير رسالة، األردن في



 

 9. 

 االجتماعي لألخصائي المهني الدور على وتأثيره الوظيفي االحتراق (.3112.) فوزي، حسن
5593—(:03)،االجتماعية للخدمة والعشرون الحادي الدولي العلمي المؤتمر، المدرسي بالمجال
5619. 

 
 رسالة، العمل عن والرضا العمل بضغوط هماوعالقت والتشاؤم التفاؤل(. 3116.) هدى، حسن

 .الكويت جامعة ، النفس علم قسم، 000-22(.0)06 نفسية دراسات، منشورة ماجستير
 

، وواجبات مسؤوليات والتطبيق النظرية بين والتربوي النفسي اإلرشاد(. 3113.)الفتاح عبد ،الخوجا
 .عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دارو  والتوزيع للنشر العلمية الدار، والمرشدين اآلباء دليل
 

 لدى االنتباه وتشتت الحركة فرط باضطراب وعالقتها الحياة نوعية(. 2008.) رائدة، اهلل رزق
 . القدس جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة، أمهاتهم نظر وجهة من لحم بيت محافظة أطفال

 
 مع العامالت لدى الشخصية ماتس ببعض وعالقته النفسي االحتراق(. 2008.)نوال، الزهراني

 .القرى أم جامعة، منشورة ماجستير غير رسالة، الخاصة االحتياجات ذوي
 

واقع االحتراق النفسي للمرشد النفسي والتربوي  في محافظة الزرقاء في (. 3113.)نادر ، زيود
 333-077ص( : 0)، مجلة العلوم التربوية، االردن

 
، والنشر للطباعة الفكر دار، والتربويين النفسيين للمرشدين علميال لدليلا(. 0772.)نادر ،الزيود
 .األردن، عمان

 
 التربويين المرشدين لدى الضبط بمركز وعالقته النفسي االحتراق مستوى(. 3113.)سلمان ،سامر
 ، القدس جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، الغربية الضفة شمال محافظات مديريات في

 .فلسطين
 

 ومركز الوجداني الذكاء من بكل عالقتها في الضغط مواجهة مهارات(. 3112.)عيدس، سرور
 . 01( 37)7 ،العربية التربية مستقبل، منشورة ماجستير رسالة، الضبط
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كلية التربية ، مقالة، البيولوجية وأصولهانوعية الحياة  .(3100.)حداد عفاف، محمد، صباريني
 .االردن ، جامعة اليرموك، والفنون

 
 النفسي المرشد مهنة نحو والتدريسية اإلدارية الهيئة اتجاهات قياس(. 0779.)بدر، الشيباني
 .التنموي ودورة المدرسي النفسي اإلرشاد ندوة، الكويت في المدرسي

 
-غزة بمحافظات والثانوية العليا األساسية المدارس في التربوي اإلرشاد. (0773.)قاسم، الصراف

 .فلسطين غزة، التربية كلية اإلسالمية لجامعةا ،وحلول مشكالت واقع
 

 صعوبات ذوي التالميذ معلمات لدى النفسي االحتراق .(3101.)ابراهيم، يتالقريو ، سعيد، الظفري
( 2)6االجتماعية  العلوم في األردنية المجلة، منشورة ماجستير رسالة، عمان سلطنة في التعلم
092. 

 
مجلة علم النفس  ،النفسية بالصحة وعالقتها الحياة نوعية(. 3117.)تيسير ،عبد اهللو  كتلو، كامل،

 .الهيئة العامة للكتاب: ، القاهرة27-22:ص( 33)
 

 الكويتي المدنية الخدمة قطاع في لدى العاملين الوظيفي االحتراق (.3112.)غازي ادم ،العتيبي
—347: )3ا(20، عيةاالجتما العلوم مجلة، العمل ترك في والرغبة" ا"الشخصية  بنمط وعالقته

389. 
 

مصادر اإلجهاد النفسي لدى معلمي الجامعات في الوطن المحتل (. 0776.)عبد محمد، عساف
(: 01)، جامعة النجاح الوطنية ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانية، والضفة الغربية

7—29. 
 

 بال لألطفال الحياة نوعية ينوتحس االجتماعي لألخصائي ألقيمي االلتزام(. 2008.)سهير ،علي
 .4677—4618:ص (01)، والعشرون الحادي الدولي العلمي المؤتمر ،مأوى
 

 وعالقته الديموغرافية المتغيرات بعض واثر الذات مفهوم(. 2003.)عبد سليم مهند، العليعبد 
 رسالة، سونابل جنين محافظي في الحكومية الثانوية المرحلة معلمي لدى النفسي االحتراق بظاهرة

 .الوطنية النجاح جامعة، منشورة غير ماجستير
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 النفسيين المرشدين لدى الوظيفي بالرضا وعالقته النفسي االحتراق درجة(.2006.)معاوية، عواد
 غير ماجستير رسالة، لحم محافظة بيت في والخاصة الحكومية المؤسسات في واالجتماعيين

 .القدس جامعة، منشورة
 

 رياض  معلمات لدى النفسي االحتراق مستويات (.3101.)وائل، ضيالرب، عمار، فريحات
 والعلوم لألبحاث النجاح جامعة مجلة، منشورة ماجستير رسالة، عجلون محافظة في األطفال
 .0122-0161( 1)33 اإلنسانية

 
المشكالت التي يواجهها المرشدون التربويون في المدارس (. 0771.)فرح، عدنان، عامودي، كفا

، (00) 0مية في األردن وعالقة هذه المشكالت ببعض المتغيرات، مجلة أبحاث اليرموك الحكو 
 .370-361:ص
 

رسالة ، ثيرات الحصار على جودة حياة المواطنين في قطاع غزة تأ. (3112.)سمير ، قوته
 الجامعة االسالمية، ةماجستير غير منشور 

 
 لدى الحياة جودة لتحسين شاديإر  برنامج فعالية(. 3111.)مصطفى، ومظلوم صالح، محمد

 321-367.ص( 23)3 التربية كلية مجلة، غير منشورة رسالة، المكتئبين الطالب
 

، المكتئبين الطالب لدى الحياة جودة لتحسين إرشادي برنامج فعالية(. 2005.)صالح، محمد
 .489 469 -( :34) 2، التربية كلية مجلة

 
 كلية، جامعة السلطان قابوس لطلبة الحياة جودة مقياس(. 3116.)علي، كاظم، محمود، منسي
 .61—63 ص، الحياة وجودة النفس علم ندوة وقائع التربية

 
ببعض المتغيرات الديمغرافية  هااعراض االحتراق النفسي وعالقت(. 3112.)عبد الكريم ، المدهون

 .019-037ص: (3)، مجلة العلوم التربوية، لدى اساتذة جامعة االقصى بغزة
 

المجلة ، في مجال الخدمة النفسية الضغوط النفسية لدى العاملين(. 0772) .حسن، سويالمو 
 .جامعة الكويت، (39)، التربوية
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 مجلة ،الجامعة وطالب والمسنين جسمياً  المعوقين لدى الحياة جودة(. 2001.)سامي، هاشم
 .021-037ص(: 02) ،النفسي اإلرشاد

 
 في التربويين  للمرشدين التربوية االحتياجات تشخيص(. 3111) .العالي والتعليم التربية وزارة

 .اهلل رام ،التربوي المدرسية واإلرشاد الصحة مركز منشورة غير دراسة، الوطن مدارس
 

 ،عمان، دار وائل للنشر .التطوير التنظيمي اساسيات ومفاهيم حديثة(. 0777.)موسى، اللوزي
 .االردن
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 االستبيان قبل التحكيم: 253ملحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

 المحترم --------------الدكتور
 ....تحية طيبة وبعد

درجة  االحتراق النفسي وعالقته بنوعية الحياة   تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بهدف التعرف إلى 
لدى المرشدين النفسيين والتربويين  في محافظات جنين ونابلس وطولكرم وذلك استكماال لنيل درجة 

 .الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي 
قيق أهداف الدراسة أضع بين أيديكم استبانه تتكون من ثالثة أقسام لجمع المعلومات الالزمة ولتح

  تإلبداء الرأي  في مدى صالحية الفقراترجو الباحثة من حضرتكم التكرم باالطالع  ، للدراسة
ضافة الفقرات التي تقترحون  إضافتها  من دقة  مع إجراء ما ترونه من تعديالت  تزيد ، ومناسبتها  وا 

 األداة وقوتها 
 

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم
 
 

 الباحثة
 ليلى حرز اهلل

 
 إشراف

 تيسير عبد اهلل. د. أ 
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 القسم األول
 :البيانات الشخصية

 :يرجى التكرم بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
 أنثى    ( ب           ذكر (أ  :الجنس (0

 
 : الخبرة في اإلرشاد (3
 

      : شهري للمرشدل الالدخ (2
 

   خاصة (    ب       حكومي(      نوع المؤسسة أ (3
 

 دكتوراه(    د   ماجستير (   ج  بكالوريوس(     ب دبلوم(    أ :المؤهل العلمي (1
 

 



 

 10. 

 القسم الثاني 

 اقتراح التعديل ال يصلح يصلح العبارة  الرقم
    إن اتجاهاتي نحو اإلرشاد ثابتة- 0
    مال كثيرة أقوم بها كل يوم هناك أع- 3
نه إنسان له أأتعامل مع المسترشد على - 2

 شخصية مميزة وليس حالة 
   

عندما أكلف بأي عمل إضافي فإنني - 3
 دائما مستعد للقيام به 

   

إن حياتي  الشخصية  متعبة نتيجة - 1
 لعملي اإلرشادي

   

لذا أقوم   ، اشعر أن أخطائي واضحة - 6
 بإخفائها

   

أنسى حياتي  العملية  عندما  أعود إلى - 9
 المنزل 

   

ن بحاجة إلى دعم مستمر و المسترشد- 2
 ألنهم ال يستطيعون مساعدة أنفسهم

   

عند قدوم المسترشد إلي    انظر إلى - 7
 دائما  األمام  وأتوقع األفضل

   

ال أقوم بعملي بالطريقة التي اعتقد أنها - 01
 األفضل 

   

إن الحاجة إلى التغيير  في العمل - 00
 لكن ليس لدي الدافع للتغيير، ضرورية 

   

كثيرا ما اشعر  بالرغبة  ألقول  - 03
تظن انك الوحيد الذي لديك " للمسترشد 

إن غالبية  الناس لديها   ، مشاكل
 "مشاكل حتى أنا

   

أجد انه من السهل التحدث مع - 02
 المرشدين اآلخرين  عن مشاعري

   

    اشعر أني مستنزف عاطفيا- 03
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هناك بعض المسترشدين  الذين أجد - 01
 صعوبة في التعامل  معهم

   

فقد  قدرتي  في فهم أشعر  كأنني أ- 06
 مشاعر المسترشد  واإلحساس  بها

   

    اإلرشاد هو عملية عطاء دون اخذ- 09
يقدر الناس عمل المرشدين  بدرجة - 02

 عالية 
   

اك الكثير من المسترشدين  الذين هن- 07
يستحقون  المعاناة ألنهم ال يعيشون  
حياتهم ضمن المعايير األخالقية 

 المقبولة 

   

أنا فعال بحاجة ألخذ إجازة من عملي - 31
 اإلرشاد  في

   

اشعر أن عالقتي مع زمالئي المرشدين - 30
 دافئة

   

 اإلرشاد أصبحتاشعر أن قدراتي في - 33
 معروفة 

   

إن عالقتي مع المسترشدين متعبة   -32
 وسلبية 

   

كثيرا ما اغضب عندما اسمع بما عمله - 33
 المسترشد

   

الطاقة الكافية لالستمرار في بشعر أ- 31
 العمل 

   

إن المسترشدين يتمركزون  حول ذواتهم - 36
 وغير مقدرين  لجهودي

   

 ، إن اإلرشاد يعطيني النشاط في الحياة- 39
 الستمرار نحو المستقبلل

   

ليس لدي طاقة  متبقية للتعامل مع - 32
اإلرشاد   ألنعائلتي  وأصدقائي 

 يستنزف الكثير من وقتي وجهدي
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شعر أني مرهق  من قبل المسترشدين  أ- 37

 اشرف عليهمالذين 
   

ال استطيع أن اعبر عن مشاعري في - 21
 مكان  عملي اإلرشادي

   

    متحمس نحو قيمة اإلرشاد شعر أنيأ- 20
أكون مدركا ومتفهما لمشاعر المنتفع - 23

 في الغالب  العاطفية
   

أتمنى من المسترشد أن يذهب وال يعود - 22
  في الغالب  إلي

   

عرف ماذا يفكر مشرفي في العمل أ- 23
 اإلرشاديةحول قدراتي 

   

المؤسسة التي اعمل بها تقدر عملي - 21
 حق قدره

   

حد قادر  أشعر بإحباط ألنه ال يوجد أ- 26
  جميعها على حل المشكالت

   

    إن اإلجابة العفوية  تخرج مني بصعوبة- 29
إن عملي اإلرشادي أعطاني  القناعة  - 22

 بمهنتي كما كنت أتوقع
   

    .أني غالبًا ما استجيب بسرعةاشعر - 27
نادرا ما اشعر بأنه ليس لدي الرغبة  31

 .ملبالع
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 مقياس جيلدرد لالحتراق النفسي
 

 : القسم الثالث 

 وهو من إعداد منظمة الصحة العالمية : مقياس جودة الحياة 

 
  قبل أسبوعين من اآلن يصلح ال يصلح اقتراح التعديل

  0 (جودة حياتك)صف مستوى معيشتك    
  3 ؟هل أنت راض عن حالتك الصحية    

 

 لحيص ال يصلح اقتراح التعديل
محددة عايشتها قبل  امور األسئلة التالية تقوم على 

 أسبوعين
 

   
هل منعتك اآلالم من القيام بنشاطاتك اليومية 

 ؟الضرورية 
2  

تمارس حياتك اليومية لهل احتجت إلى عالج طبي    
 ؟

3  

  1 ؟هل كنت قادرًا على التمتع بالحياة    

   
 بقيمةهل أحسست )هل تعتبر أن حياتك ذات معنى 

 ( .الحياة
6  

  9 ؟هل كنت قادرًا على العمل بتركيز                                                         
  2 ؟باألمان خالل حياتك اليومية  شعرتهل    

   
هل تعتقد أن الظروف البيئية في منطقتك السكنية 

 ؟كانت صحية 
7  

 

 اقتراح التعديل
ال 

 يصلح
  ضيينخالل األسبوعين الما يصلح

  01 ؟هل كان لديك طاقة كافية لمواصلة الحياة اليومية    
  00 ؟عن مظهرك  اً هل كنت راضي   
  03 ؟هل كان لديك نقود كافيه إلشباع حاجاتك    

   
هل كانت لديك المعلومات الكافية التي تحتاج إليها 

 ؟في حياتك اليومية 
02  

  03 ؟هل كنت راضيًا عن نشاطاتك الترفيهية    
  01 ؟ت تتحرك أو تمشي بطريقة مناسبة هل كن   



 

 109 

 اقتراح التعديل
ال 

 يصلح
  قبل أسبوعين من اآلن يصلح

  06 ؟عن نومك  اً هل كنت راضي   
  09 ؟هل تشعر بأنك قادرًا على ممارسة حياتك اليومية    
  02 ؟عن لياقتك في العمل اً هل كنت راضي   
  07 ؟عن نفسك  اً هل كنت راضي   
  31 ؟قاتك الشخصية عن عال اً هل كنت راضي   
  30 ؟عن حياتك الجنسية  اً هل كنت راضي   
  33 ؟عن مساندة األصدقاء لك  اً هل كنت راضي   
  32 ؟عن ظروفك السكنية  اً هل كنت راضي   
  33 ؟عن الخدمات الصحية التي تتلقاها اً هل كنت راضي   
  31 ؟عن وسائل النقل المتاحة لك  اً هل كنت راضي   

   
سلبية مثل الحزن واليأس لديك مشاعر  تهل كان

  36 ؟واالكتئاب 

القسمالرابع
اليصلحاألسئلةالرقم

يصلح

اقتراحالتعديل

لديإحساسبالحيويةوالنشاط15

أشعرببعضاآلالمفيجسمي25

السرير35 في الوقت بعض لقضاء أضطر

5مسترخيا



5تتكررإصابتيبنزلةبرد45

5نالأشعربالغثيا5.

الجانبية35 التأثيرات نتيجة باالنزعاج أشعر

5للدواءالذيأتناوله



أنامجيدا 35

5أعانيمنضعففيالرؤية35

نادرا ماأصابباألمراض95

كثرةإصابتيباألمراضتمثلعبءكبير105

علىأُسرتي



الذي115 صديقي من جدا  قريب بأنني اشعر

ليالدعمالرئيسي/يقدم



اشعربتباعدبينيوبينوالدي125

احصلعلىدعمعاطفيمنأسرتي135

أجدصعوبةفيالتعاملمعاآلخرين145

اشعربانوالديراضيينعني1.5

لديأصدقاءمخلصين135

عالقاتيبزمالئيرديئةللغاية135

أصد135 من دعم على احصل قائيال

وجيراني



اشعربالفخرالنتمائيألسرتي195
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الأجدمنأثقفيهمنأفرادأسرتي205

اخترتالمهنةالتيأحبها215

بعضالمهنغيرمناسبةلقدراتي225

من235 دعم على احصل بأنني اشعر

المسئولينعلىعملي



عمليلديإحساسبأننيلماستفدشيئامن245

ويجيبون2.5 بي يرحبون   عني المسئولين

عنتساؤالتي



األنشطةاإلرشاديةمضيعهللوقت235

أنافخورباختياريللعملاإلرشادي235

اشعربانمهنتيلمتحققطموحاتي235

اشعربانمهنتياإلرشاديةمفيدةللغاية295

الحص305 في صعوبة استشارهأجد على ول

علميهمنالمسئولعني



أنافخوربهدوءأعصابي315

الأخافمنالمستقبل325

اقلقمنالموت335

منالصعباستثارتيانفعاليا 345

أناعصبيجدا 3.5

استطيعضبطانفعاالتي335

اشعرباالكتئاب335

نالجميعاشعربأننيمحبوبم335

أنالستشخصاسعيدا 395

اشعرباألمل405

روحيالمعنويةمنخفضة415

استطيعاالسترخاءبدونمشكالت425

اشعربالقلق435

نشطهفيأوقاتفراغياستمتعبمزاولهاال445

ليسلديوقتفراغفكلوقتيينقضيفي4.5

اإلرشاد



ملواحدفيوقتواحدفقطأقومبع435

أتناولوجباتالطعامبسرعةكبيره435

اهتمبتوفيروقتللنشاطاتاالجتماعية435

تنظيموقتالعملصعبللغاية495

لديالوقتالكافيالستذكارمواعيديمع05.

الحاالت



ليسلديوقتللترويحعنالنفس15.

لتيأقومبهافيالوقتالمحددأنجزالمهاما25.

اليوجدلديبرنامجمنتظملتناولوجباتي35.

الغذائية



اشعربالحزنبدونسببواضح45.

وهدوء5.. إرادة بقوة الحياة مواقف أواجه

أعصاب



أشعربأننيعصبي35.

5أقلقلتدهورحالتي35.

رارأمتلكالقدرةعلىاتخاذأيق35.

أشعربأننيمتزنانفعاليا 95.

أشعربالوحدةالنفسية305

555555555انتهىالمقياس
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 االستبيان بعد التحكيم: 353ملحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العليا 

 
 أختي المرشدة/أخي المرشد

 ...تحية طيبة وبعد
 

اسة  بهدف التعرف إلى درجة االحتراق الوظيفي وعالقته بنوعية الحياة لدى المرشدين النفسيين تقوم الباحثة  بإجراء در 
 .والتربويين  في محافظات جنين ونابلس وطولكرم وذلك استكمااًل لنيل درجة الماجستير  في اإلرشاد النفسي والتربوي 

ترجو . قسام  لجمع المعلومات  الالزمة  للدراسةتتكون من أربعة أ استبانهولتحقيق أهداف الدراسة أضع بين أيديكم 
واإلجابة  عن جميع األسئلة  والفقرات   ، الباحثة من حضرتكم بالتكرم  باإلطالع على االستبانة  بأقسامها األربعة 

 .واختيار مستوى  استجاباتكم على كل واحدة  منها حسبما  ترون ذلك ينسجم ومشاعركم واتجاهاتكم
 

التي ستتوصل إليها هذه الدراسة ستكون لغايات البحث العلمي  وستبقى في غاية السرية  وال داعي إن المعلومات  
 .لذكر االسم

 آمل من حضرتكم مساعدتي في انجاز هذه الدراسة  التي تعتمد  في صدق نتائجها على دقة  إجاباتكم  
 

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم
 

 الباحثة                                                                                          
 ليلى حرز اهلل                                                                                          
 رافإش                                                                                           

 عبد اهللتيسير . د. أ    
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 :القسم األول
 :البيانات الشخصية

 :يرجى التكرم بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك
 أنثى    ( 3        ذكر   ( 1  :الجنس (0
 

 : الخبرة في اإلرشاد (3
 

      : الدخل الشهري للمرشد (2
 

 خاصة   (    3  حكومي     ( 0: نوع المؤسسة  (3
 

          ىماجستير فاعل ( 2         بكالوريوس(     3      دبلوم(    0  :لمؤهل العلميا (1
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 :القسم الثاني
 

 مقياس جيلدرد للرأي
يرجى قراءة كل عبارة  من العبارات اآلتية  بعناية  ، يحتوي هذا القسم على أربعين  فقرة متعلقة  بشعورك نحو مهنتك 

 مع تنسجم التي الخانة في  (x) من ثم اإلجابة عنها بما ينسجم  مع مشاعرك واتجاهاتك  نحوها بوضع إشارةو  ، جيدة 
 رأيك
 
موافق  العبارة  الرقم

 بشدة
ال  موافق 

 اعرف
 معارض بشدة معارض

      اتجاهاتي نحو اإلرشاد ثابتة- 0
      هناك أعمال كثيرة أقوم بها كل يوم - 3
مسترشد على أنه إنسان له شخصية مميزة أتعامل مع ال- 2

 وليس حالة 
     

      عندما أكلف بأي عمل إضافي فإني مستعد للقيام به - 3
      حياتي  الشخصية  متعبة نتيجة لعملي اإلرشادي- 1
      لذا أقوم  بإخفائها ، اشعر أن أخطائي واضحة - 6
      نزل أنسى حياتي  العملية  عندما  أعود إلى الم- 9
      المرشدون بحاجة إلى دعم مستمر - 2
      عند قدوم المسترشد  أتوقع األفضل دائما - 7
      ال أقوم بعملي بالطريقة التي اعتقد أنها األفضل - 01
      ال يوجد لدي دافع للتغيير في العمل- 00
تظن انك " كثيرا ما اشعر  بالرغبة  ألقول  للمسترشد - 03

إن غالبية  الناس لديها   ، حيد الذي لديك مشاكلالو 
 "مشاكل حتى أنا

     

أجد انه من السهل التحدث مع المرشدين اآلخرين  عن - 02
 مشاعري

     

      اشعر أني مستنزف عاطفيا- 03
هناك بعض المسترشدين  الذين أجد صعوبة في التعامل  - 01

 معهم
     

في فهم مشاعر المسترشد    أشعر  كأنني أفقد  قدرتي- 06
 واإلحساس  بها

     

      اإلرشاد هو عملية عطاء دون اخذ- 09
      يقدر الناس عمل المرشدين  - 02
      اشعر أن المرشدين يستحقون المعاناة  - 07
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      أنا بحاجة ألخذ إجازة من عملي في اإلرشاد - 31
    ي  دافئةاشعر أن عالقتي مع زمالئي المرشدين - 30
      اشعر أن قدراتي في اإلرشاد معروفة - 33
      عالقتي مع المسترشدين متعبة   -32
      بما عمله المسترشد عندما اسمعكثيرا ما أغضب - 33
      أشعر أن لدي الطاقة الكافية لالستمرار في العمل- 31
      وديالمسترشدون يتمركزون حول ذواتهم وغير مقدرين  لجه- 36
لالستمرار نحو  ، إن اإلرشاد يعطيني النشاط في الحياة- 39

 المستقبل
     

يستنزف اإلرشاد كثيرا من وقتي وجهدي  على حساب - 32
 التزاماتي  نحو أسرتي  وأصدقائي

     

      أشعر أن  المسترشدين  الذين اشرف عليهم يرهقونني- 37
ي مكان  عملي ال أستطيع أن أعبر عن مشاعري ف- 21

 اإلرشادي
     

      أشعر أني متحمس نحو اإلرشاد- 20
      أكون مدركا ومتفهما لمشاعر المسترشد - 23
      أتمنى من المسترشد أن يذهب وال يعود إلي - 22
      أعرف ماذا يفكر مشرفي في العمل حول قدراتي اإلرشادية- 23
      ي حق قدرهالمؤسسة التي أعمل بها تقدر عمل- 21
      أشعر باإلحباط ألنني لست قادرا على حل  كل المشكالت - 26
      أإلجابة العفوية  تخرج مني بصعوبة- 29
إن عملي اإلرشادي أعطاني  القناعة  بمهنتي كما كنت - 22

 أتوقع
     

     .اشعر أنني غالبًا ما أستجيب بسرعة- 27
      .دي الرغبة في العملنادرا ما أشعر بأنه ليس ل 31
 
 
 



 

 11. 

 القسم الثالث
 ي كل سؤال بتمعن وتذكر كيف شعرت خالل األسبوعين الماضيين /اقرأ 

 على المربع الذي يناسبك( X) ثم ضع عالمة 
جدا غير  قبل أسبوعين من أالن  الرقم

 راضي
غير 
 راضي

ليس لي 
 رأي 

راض  راض
 جدا

      هل أنت راض عن حالتك الصحية؟ 0
األسئلة التالية تقوم على أمور محددة  عايشتها قبل  

 أسبوعين
إلى  كثيراً  متوسط قليالً  أبداً 

 أقصى حد

هل منعتك  اآلالم من القيام  بنشاطاتك اليومية   3
 الضرورية؟

     

      هل احتجت  إلى عالج طبي لتمارس  حياتك اليومية ؟ 2
      هل كنت قادرًا على التمتع بالحياة ؟ 3
      هل أحسست  بقيمة الحياة؟ 1
      هل كنت قادرًا  على العمل بتركيز؟ 6
      هل شعرت  باألمان  خالل حياتك اليومية ؟ 9
هل تعتقد أن الظروف  البيئية  في منطقتك السكنية   2

 كانت صحية؟
     

بشكل  غالباً  جزئياً  قليالً  أبداً  خالل األسبوعين الماضيين 
 كامل

      كان لديك طاقة كافية لمواصلة  الحياة اليومية؟ هل 7
      هل كنت راضيًا عن مظهرك الخارجي؟ 01
      هل كان لديك نقود كافية إلشباع حاجاتك؟ 00
هل كانت لديك المعلومات الكافية التي تحتاج إليها في  03

 حياتك اليومية؟
     

      هل كنت راضيًا عن نشاطاتك الترفيهية؟ 02
 جداً جيد جيد متوسط سيئ سيئ جداً   

      هل تتحرك أو تمشي بطريقة مناسبة؟ 03
 راضي جدا راضي متردد غير راض غير راض جداً  قبل أسبوعين من اآلن 

      هل نمت نومًا كافيًا؟ 01
      هل تشعر بأنك قادرًا على ممارسة حياتك اليومية؟ 06
      ي العمل ؟هل كنت راضيًا عن لياقتك ف 09
      هل كنت راضيًا عن نفسك ؟ 02
      هل كنت راضيًا  عن عالقتك الشخصية ؟ 07
      هل كنت راضيًا عن حياتك الجنسية ؟ 31
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      هل كنت راضيًا  عن مساندة  األصدقاء لك ؟ 30
      هل كنت راضيًا عن ظروفك السكنية؟ 33
32 
 

      صحية التي تتلقاها؟هل كنت راضيًا عن الخدمات ال

      هل كنت راضيًا عن وسائل النقل المتاحة لك؟ 33
 دائماً  غالباً  أحيانا نادراً  أبدا قبل أسبوعين من اآلن 

 هل كان لديك مشاعر سلبية مثل الحزن أو اليأس أو 31
 االكتئاب ؟  

     





لقسم الرابعا  

جابةعنكلمنهابمايعبرعنشعوركمالحقيقيوماتقومونبهبالفعلنرجوالتكرمبقراءةبنودالمقياسالمرفقواإل

مادرجةشعوركبالجوانبالتالية؟



قليل  أبداً  األسئلة الرقم 
 جداً 

إلى حد 
 ما

 كثيرًا جداً  كثيراً 

      .لدي إحساس بالحيوية والنشاط .1
      .أشعر ببعض اآلالم في جسمي .2
      .وقت في السرير مسترخياأضطر لقضاء بعض ال .3
      .تتكرر إصابتي بنزلة برد .4
      .ال أشعر بالغثيان  ..
      .أشعر باالنزعاج نتيجة التأثيرات الجانبية للدواء الذي أتناوله .3
      .أنام جيداً  .3
      .أعاني من ضعف في النظر .3
      .نادرًا ما أصاب باألمراض .9

      .إصابتي باألمراض تمثل عبئًا كبيرًا على ُأسرتيكثرة  .10
لي الدعم / اشعر بأنني قريب جدًا من صديقي الذي  يقدم .11

 .النفسي
     

      .اشعر بتباعد بيني وبين والدي .12
      .احصل على دعم نفسي من أسرتي .13
      .أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين .14
      .لدي راضين عنياشعر بان وا ..1
      .لدي أصدقاء مخلصون .13
      .عالقاتي بزمالئي سيئة  للغاية .13
      .ال احصل على دعم من أصدقائي  ومعارفي .13
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      .أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي .19
      .ال أجد من أثق به من أفراد أسرتي .20
      .اخترت المهنة التي أحبها .21
      .بعض المهن غير مناسبة لقدراتي .22
      اشعر بأنني أحصل على دعم من المسئولين  عني في العمل .23
      لدي إحساس بأنني لم أستفد شيئا من عملي  .24
      المسئولون عني   يرحبون بي ويجيبون عن تساؤالتي ..2
      األنشطة اإلرشادية  مضيعه للوقت  .23
      ور باختياري للعمل  الذي يناسبني أنا فخ .23
      أشعر بان مهنتي  في اإلرشاد لم تحقق طموحاتي  .23
أجد صعوبة في الحصول على استشاره علميه من المسئول  .30

 عني 
     

      أنا فخور  بهدوء أعصابي .31
      أخاف من المستقبل بشكل قليل جدا .32
      أقلق من الموت .33
      من الصعب استثارتي انفعالياً  .34
      أنا عصبي  في كثير من المواقف ..3
      أشعر بان مهنتي اإلرشادية مفيدة للغاية 

      أستطيع ضبط انفعاالتي .33
      أشعر باالكتئاب .33
      أشعر بأنني محبوب من الجميع .33
      أنا لست شخصا سعيداً  .39
      تفاؤل واألملأشعر بال .40
      روحي المعنوية منخفضة .41
      أستطيع االسترخاء بدون مشكالت .42
      أشعر بالقلق .43
      أستمتع بمزاوله األنشطة في أوقات فراغي  .44
      ليس لدي وقت فراغ فكل وقتي ينقضي في اإلرشاد ..4
      أقوم بعمل واحد في وقت واحد فقط .43
      أتناول وجبات الطعام بسرعة كبيره .43
      االجتماعيةأهتم بتوفير وقت للنشاطات  .43
      تنظيم وقت العمل صعب للغاية  .49
      لدي الوقت الكافي الستذكار مواعيدي  .0.
      ليس لدي وقت للترويح عن النفس .1.
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      أنجز المهام التي أقوم بها في الوقت المحدد .2.

      ال أتناول وجبات الطعام بانتظام .3.

      أشعر بالحزن بدون سبب واضح .4.

      أواجه مواقف الحياة بقوة إرادة وهدوء أعصاب  ...

      أشعر بأنني عصبي .3.

      أقلق لتدهور حالتي .3.

      أمتلك القدرة على اتخاذ أي قرار .3.

      ياأشعر بأنني متزن  انفعال .9.
      أشعر بالوحدة النفسية .30





 عن جميع األسئلة اإلجابةنرجو التأكد من ......... المقياس  انتهى
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كتاب تسهيل المهمة من الجامعة: 453ملحق 
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 كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم: 53.ملحق 
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 كتاب تسهيل المهمة من مديرية نابلس: 353ملحق 
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 نسخة من كتاب تسهيل المهمة من مديرية طولكرم للمدارس: 353ملحق 




























































 

 123 

 نسخة من كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم من قباطية إلى المدارس : 353ملحق 
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 المؤسسات المشاركة  في الدراسة : 953ملحق 


إناث من المدارس  28ذكور و  27مرشد ومرشدة أي بنسبة  65تكون حجم العينة من  : جنين
 إناث من المؤسسات الخاصة ( 5)ذكور و( 5)الحكومية و 

لمدارس من ا( 26)إناث بنسبة( 21)موزعة ذكور بنسبة ( (64نابلس سوف تكون حجم العينة 
 من المؤسسات الخاصة( 9)ذكور و( 8)الحكومية و

ناث( 19)ذكور 39))سوف تكون حجم العينة : طولكرم من ( 2)من المدارس الحكومية و ( 17)وا 
 المؤسسات الخاصة الجدول التالي يبين  توزيع مجتمع الدراسة في كل محافظة 

 
 خاص حكومي جنين

85 16 

 إناث   ذكور   ذكور            إناث  
  42              43      8            8 

 خاص حكومي نابلس
72 25 

 ذكور            إناث ذكور               إناث 
31                  41 11               14 

 خاص حكومي طولكرم
56 4 

 ذكور      إناث ذكور      إناث   
29           27 1           3 

 
 :الخاصة التي ستدخل في الدراسة هي كالتالي تعلما بان المؤسسا

 
 :جنين

 (3)وعدد اإلناث ( 4)مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب عدد الذكور  
 (3)وعدد اإلناث (     3)جمعية الشبان المسيحية عدد الذكور

 ( 2)عدد اإلناث ( 0)عدد الذكور SOSقرى 
 (0)عدد اإلناث( 1)الذكور عدد)مركز اإلرشاد الفلسطيني

 
 
 



 

 12. 

 :نابلس
 (4)وعدد اإلناث( 4)مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب عدد الذكور

 (2)وعدد اإلناث( 4)جمعية الشبان المسيحية عدد الذكور
 (3)وعدد اإلناث( 0)عدد الذكور SOSقرى 

 ( 5)وعدد اإلناث( 3)عدد الذكور: مركز اإلرشاد الفلسطيني
 

 :طولكرم
 وتأهيل ضحايا التعذيب ال يوجد الن مركز نابلس يغطي محافظة طولكرممركز عالج 
 (3)وعدد اإلناث( 1)المسيحية عدد الذكور نجمعية الشبا

 ن مركز نابلس يغطي محافظة طولكرمال يوجد أل  SOSقرى 
مركز اإلرشاد الفلسطيني ال يوجد  مركز نابلس يغطي محافظة طولكرم أيضا وبذلك يصبح مجتمع 

مرشد تربوي ونفسي في المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات الثالث ذكورًا  258 الدراسة
ناث   .وا 
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 فهرس المالحق
 

 نوانالع الرقم
 

 الصفحة

 102 .....................................................أسماء لجنة المحكمين 0.2
 103 .....................................................االستبيان قبل التحكيم 253
 111 .....................................................االستبيان بعد التحكيم 353
 119 ..........................................كتاب تسهيل المهمة من الجامعة 453
 120 ............................كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم 53.
 121 .....................................كتاب تسهيل المهمة من مديرية نابلس 353
 122...............نسخة من كتاب تسهيل المهمة من مديرية طولكرم للمدارس 353
نسخة من كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم من قباطية إلى  353

 ..................................................................المدارس
123 

 124 .........................................المؤسسات المشاركة  في الدراسة 953
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 فهرس الجداول
 

 عنوان الجدول الرقم
 

 الصفحة

 0. .........................توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الجنس 153
 0. ..................توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير نوع المؤسسة 253
 1. .............توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الخبرة في اإلرشاد 353
 1. .........توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الدخل الشهري بالشيقل 453
 2. .................نة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلميتوزيع أفراد عي 53.
درجة العالقة بين إجابة أفراد العينة على مقياس نوعية الحياة لمنظمة  6.2

الصحة العالمية ومقياس نوعية الحياة لجامعة السلطان 
 4. .................................................................قابوس

مجموع التكرارات لفئات استجابة أفراد العينة على مستويات االحتراق  154
والنسبة المئوية لكل فئة على مقياس االحتراق  ، الوظيفي الثالث

 30 ...............................................................الوظيفي
بات أفراد العينة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير إلجا 254

 .........................على مقياس االحتراق الوظيفي لجيلدرد
31 

مجموع التكرارات والنسبة المئوية لفئات استجابة أفراد العينة على فئات  354
 31 .............................................مقياس نوعية الحياة الثالث

ف المعياري ودرجة التقدير إلجابات أفراد العينة المتوسط الحسابي واالنحرا 454
وعلى كل مجال من  ، نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالميةعلى مقياس 

 32 .............................................مجاالته الفرعية
الختبار مستوى داللة العالقة ما بين إجابات " بيرسون"معادلة نتائج  54.

جاباتهم على مقياس نوعية  ، قياس االحتراق الوظيفيالمرشدين على م وا 
 33 ..................................................................الحياة

للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين ( ت)نتائج اختبار    354
نس إجابات المرشدين على مقياس االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير الج

 34 ................................................................للمرشد
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للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين ( ت)نتائج اختبار  354
إجابات المرشدين على مقياس االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير نوع المؤسسة 

 .3 .......................................التي يعمل فيها المرشد
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين لدرجة  354

 33 .......االحتراق الوظيفي على متغير سنوات الخبرة في اإلرشاد للمرشد
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي اختبار مستوى داللة الفروق بين  954

االحتراق الوظيفي بحسب متغير سنوات  إجابات المرشدين على مقياس
 33 ..............................................الخبرة في اإلرشاد للمرشد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين على  1054
 33 ..الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي بحسب متغير الدخل الشهري للمرشد

الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات المرشدين ( ف)اختبار نتائج  1154
 33 ....على مقياس االحتراق الوظيفي بحسب متغير الدخل الشهري للمرشد

للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين ( ت)نتائج اختبار  1254
إجابات المرشدين على مقياس االحتراق الوظيفي تبعا لمتغير المؤهل 

 39 .........................................................العلمي للمرشد
للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين ( ت)نتائج اختبار  13.3

 30 ..إجابات المرشدين على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير الجنس للمرشد
ختبار مستوى داللة الفروق بين للعينات المستقلة ال( ت)نتائج اختبار  14.3

إجابات المرشدين على مقياس نوعية الحياة تبعا لمتغير نوع المؤسسة التي 
 31 55555555555555555555555555يعمل فيها المرشد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين لدرجة  3..1
 32 .............شاد للمرشدنوعية الحياة على متغير سنوات الخبرة في اإلر 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي اختبار مستوى داللة الفروق بين  13.3
إجابات المرشدين على مقياس نوعية الحياة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في 

 33 .......................................................اإلرشاد للمرشد
لحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المرشدين على المتوسطات ا 13.3

الدرجة الكلية لمقياس نوعية الحياة وعلى مجاالته الفرعية بحسب متغير 
 34 .................................................الدخل الشهري للمرشد
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ق بين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي اختبار مستوى داللة الفرو  13.3
إجابات المرشدين على مقياس نوعية الحياة تبعًا لمتغير الدخل الشهري 

 .3 ...............................................................للمرشد 
للفروق بين مستويات متغير الدخل الشهري للمرشد ( LSD)نتائج اختبار  19.3

 33 .......................على المجال النفسي لمقياس نوعية الحياة
للفروق بين مستويات متغير الدخل الشهري للمرشد ( LSD)نتائج اختبار  20.3

 33 ....................على المجال االجتماعي لمقياس نوعية الحياة
للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين ( ت)نتائج اختبار  21.3

عية الحياة تبعا لمتغير المؤهل العلمي إجابات المرشدين على مقياس نو 
 33 ................................................................للمرشد
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 :فهرس المحتويات
 

 الرقم
 

 المحتوى
 

 الصفحة

 أ …………………...........……………………………اإلقرار
 ب .............................................................نعرفاو شكر 

 ج ..............................................................تعريفات 
 هـ ..…..………………….………………………ملخص الدراسة

 ح ..…………………………..………………الملخص باالنجليزية
 0 ............................................ خلفية الدراسة :الفصل األول

 1 .......................................................... المقدمة 0.0
 4 ...................................................مشكلة الدراسة 3.0
 4 ....................................................أهمية الدراسة 2.0
 4 ...................................................أهداف الدراسة 3.0
 . ....................................................أسئلة الدراسة 1.0
 . .................................................فرضيات الدراسة 6.0
 3 ....................................................حدود الدراسة 9.0

 3 .……………………طار النظري والدراسات السابقةاإل:الفصل الثاني
 3 ...................................................اإلطار النظري 0.3

 3 .......................اإلطار النظري المتعلق باالحتراق الوظيفي .0.0.3
 3 ................................................االحتراق الوظيفي .0.0.0.3
 3 ..................العوامل واألسباب المؤدية إلى االحتراق الوظيفي .3.0.0.3
 10 .................العوامل التي تؤدي إلى حدوث االحتراق الوظيفي .2.0.0.3
 11 .........................................أسباب االحتراق الوظيفي .3.0.0.3
 12 .......................................ق الوظيفيأعراض االحترا .1.0.0.3
 13 ..................................النفسي االحتراق حدوث مراحل .6.0.0.3
 14 ...........الديموغرافية ببعض المتغيرات عالقة االحتراق الوظيفي .2.0.0.3

 14 ................................عالقة االحتراق الوظيفي بالجنس    0.2.0.0.3
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 .1 ................................. عالقة االحتراق الوظيفي بالعمر .3.2.0.0.3
 .1  .................................التعليمبعالقة االحتراق الوظيفي  .2.2.0.0.3
 13 ..................النظريات التي عالجت ظاهرة االحتراق الوظيفي .7.0.0.3
 19 ........................... اإلطار النظري المتعلق بنوعية الحياة .3.0.3

 19 .......................................تعريف مفهوم نوعية الحياة .0.3.0.3
 20 .................................نظرة تاريخية في نوعية الحياة  .3.3.0.3
 21 ............................................حياةتفسيرات نوعية ال .2.3.0.3
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