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ممخص الدراسة 

 االحتراق النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في درجة
المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم 

 معاوية عواد :إعداد

  الدكتور تيسير عبد اهلل:إشراؼ

 االحتراق النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى المرشدين درجة  إلىىدفت الدراسة التعرف
. النفسيين واالجتماعيين في المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم

.  تم اختيارىم بالطريقة العشوائيةواجتماعيا نفسيًا مرشداً ( 120)تكونت عينة الدراسة من 

 مقياس جيمدرد لالحتراق األول تم استخدام مقياسين، المقياس البياناتومن اجل جمع 
 االحتراق النفسي درجة، الخاص بقياس The Geldard Burnout Inventory  (GBI)النفسي، 

فقرة ، والمقياس الثاني لمرضا الوظيفي،  (40)لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين ويتكون من 
فقرة،  (74)دب التربوي، والدراسات السابقة، ويتكون من ألوالذي قام بتطويره الباحث باالعتماد عمى ا

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين، والذين أبدوا عددًا من 
 بأبعادىم الدراسة اتيوتم حساب الثبات ألد. المالحظات حوليا، والتي تم أخذىا بعين االعتبار

  Cronbach           ) المختمفة بطريقة االتساق الداخمي، بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا 
Alpha )  ،بدرجة عالية من الثباتان المختمفة تتمتعبأبعادىم الدراسة تيوأشارت المعطيات أن أدا . 

:  التاليةاألسئمةىداؼ الدراسة صاغ الباحث أولتحقيؽ 
 ما درجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم؟ .1

 مظاىر الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم أىمما  .2
 ؟

 ما درجة االحتراق النفسي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم؟ .3

 مظاىر االحتراق النفسي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم أىمما  .4
 ؟

ما العالقة بين االحتراق النفسي والرضا الوظيفي عند المرشدين النفسيين واالجتماعيين في  .5
المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم ؟ 

 لمعموم اإلحصائية وفرضيات الدراسة، تم استخدام برنامج الرزم أسئمة ن عاإلجابةومن اجل 
 (.SPSS)االجتماعية 
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: التالي نتائج الدراسة فكانت عمى النحو أما

 

درجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم كانت  .1
 .متوسطة

 .اإلناث منو عند المرشدات أعمىدرجة الرضا الوظيفي عند المرشدين الذكور  .2

 من درجة الرضا الوظيفي أعمىدرجة الرضا الوظيفي عند المرشدين في المؤسسات الخاصة  .3
 .الحكوميةعند المرشدين في المؤسسات 

 بين متغير الدخل الشيري ودرجة الرضا الوظيفي، عند المرشدين، بحيث طرديةوجود عالقة  .4
 .كمما ازداد الدخل الشيري ازدادت درجة الرضا الوظيفي، والعكس صحيح

 في درجة الرضا الوظيفي تعزى لممتغيرات إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .5
 .( الخبرةتسنواالحالة االجتماعية، المؤىل العممي،  ):التالية

أن درجة االحتراق النفسي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم كانت  .6
 .منخفضة

 . منو عند المرشدين الذكورأعمى اإلناث االحتراق النفسي عند المرشدات درجة .7

 االحتراق النفسي تعزى لممتغيرات درجة في إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .8
 .( الخبرة، الدخل الشيريتسنواالحالة االجتماعية، نوع المؤسسة، المؤىل العممي،  ):التالية

 بين درجة االحتراق (α=0.05)وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند المستوى  .9
النفسي ودرجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم، 
بحيث كمما ازدادت درجة االحتراق النفسي قمت درجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين والعكس 

 .صحيح
 . ذات العالقة بيذه الدراسة من التوصياتمجموعة الدراسة بانتيتوقد 
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Abstract 
 

Level of burnout and its relation with job satisfaction among 

the psychological and social counselors working in 

governmental and private sector in Bethlehem district. 
 

Presented By: Muawiah Awad 

Supervised By: Dr. Taysir Abed Allah 

 

The aim of this study was to identify the level of Burnout and its 

relation with the job satisfaction among the psycho- Social practitioners 

the Governmental                                              and private 

organization in Bethlehem Area.  

                                                       
The study consisted of 120 Social and Psychological counselors was 

chosen randomly from a total number of 204 Social and Psychological 

practitioners from Bethlehem Area in the year 2005. 

 
The data of this study was collected by using The Geldard Burnout 

Inventory (GBI) which is specialized in measuring the level of 

psychological burnout among the practitioners. The GBI consists of 40 

items, beside the Advanced Inventory designed to measure the level of 

Job Satisfaction depending on the Educational Art and past studies. 

This Advanced Inventory consists of 74 item. 
 

In order to reach to the aim of the Study the researcher proposed 

certain questions as follow: 

 

1) What is the level of job satisfaction among the 

Social and Psychological Practitioners in 

Bethlehem Area? 

2) What are the important signs of job Satisfaction   

among the Social and Psychological practitioners 

in Bethlehem Area. 

3) What is the level of Burnout for the Social and 

Psychological workers in Bethlehem Area. 

4) What is the sign of Burnout among the Social and 

Psychological Practitioners in Bethlehem Area.  

 

 

 

 



 

 م

5) What is the relation between the burnout and job 

satisfaction among the Social and Psychological 

practitioners in Bethlehem Area. 

 

The result of the Study Was as listed below: 
 

1- The level of job Satisfaction among the Social –Psychological 

practitioners in Bethlehem Area was Medium. 

 

2- The level of job Satisfaction among the MALE Social –

Psychological practitioners in Bethlehem Area was Higher than 

FEMALE. 

 

3- The level of job Satisfaction among the Social –Psychological 

practitioners in the Private Sector is higher comparing with their 

colleagues in the Governmental Sector.  

 

4- There are an increased relation between Monthly income and the 

level of job Satisfaction. The higher monthly incom effect 

positively the level of job satisfaction. 

 

5- There are no difference in Statistical signs in the level of job 

Satisfaction in relation to ( Social Status, Years of Experience and 

the Level of Education). 

 

6- The level of Burnout among the Social –Psychological 

practitioners in Bethlehem Area is Low. 

 

7- The level of Burnout among the Female counselors is higher 

comparing to Male counselors. 

 

8- There is no difference in Statistical signs in the level of Burnout as 

a result to ( Social Status, Type of organization, Years of 

Experience , Level of Education and the monthly Income). 

 

9- There is an opposition relation based on Statistically between the 

level of Burnout and the level of job Satisfaction among the Social 

–Psychological practitioners in Bethlehem Area. Which means the 

higher level of Burnout is less the jobl Satisfaction become, and 

the opposite is true. 
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الفصل األول 
: المقدمة

 باىتماـ العديد مف الباحثيف، نظران آلثارىا Burnoutحظيت ظاىرة االحتراؽ النفسي 
السمبية عمى العنصر البشرم في مجاؿ العمؿ، ىذه الظاىرة الخطيرة التي تشكؿ عائقان كبيران 
يحكؿ دكف قياـ الفرد لدكره بشكؿ كامؿ، بغض النظر عف كظيفتو، سكاء كاف معممان، إداريا، 

(.  Maslach , 2001 )الخ.... مشرفان، أخصائيا اجتماعيان أك نفسيان، ممرضان 
ُ  ، كذلؾ ألىميتيا عمى  كتعتبر ظاىرة االحتراؽ النفسي مف أكثر الظكاىر اىتمامان
مستكل الفرد كالمجتمع ، فمكضكع الضغط النفسي يكاد يككف قضية العصر التي يعيشيا 

اإلنساف المعاصر سكاء في المجتمعات المتقدمة أك النامية حتى ال يكاد يخمك انساف مف آثارىا 
(. Maslach, 1996)كنتائجيا في أم مرحمة عمرية في مجاالت الحياة المختمفة 

 كقد استقطبت ىذه الظاىرة اىتماـ العديد مف الباحثيف كذلؾ لتأثيرىا السّيء عمى 
العامميف كالمؤسسات كالجميكر المتمقي لمخدمة، كخطكرة انتشارىا بيف المينييف في مجاؿ 

الخدمات اإلنسانية عمى نطاؽ كاسع، كال سيما بعد تحكؿ المجتمعات خالؿ السنكات األخيرة إلى 
كتزايد أفراد المجتمع الذيف يعتمدكف بشكؿ رئيس عمى الخدمات التي يقدميا . مجتمعات مينية

المينيكف مف مدرسيف، كاستشارييف نفسييف كضباط شرطة، كممرضات، كمحاميف، كعامميف في 
مجاؿ الصحة العقمية، كفي حالة تعرض ىؤالء لالحتراؽ النفسي كالكظيفي، فإف المجتمع برمتو 

(. Burke & Richardson, 1993).مشكمة صعبة- ال محالة- سيكاجو
 إف االحتراؽ النفسي أصبح مصطمحان كاسع االنتشار ، كسمة مف سمات المجتمع 

المعاصر ، كيبدك أف ىذه الظاىرة في تطكر مستمر منذ عقد السبعينات مف القرف الماضي ، 
أجزاء ميمة مف كتاباتو كأعمالو، كما  (Freudenberger)كقد خصص ليا العالـ فركيدنبرجر

كجرنس  ((Pines كباينز (Maslach )تناكلتيا بالبحث دراسات كؿ مف ماسالش 
(Gherniss) كغيرىـ ، مما كاف لو اكبر األثر في تعريؼ ىذه الظاىرة كمحاكلة إظيارىا كبياف 

(. 2002آؿ مشرؼ ، )أسبابيا، ككيفية تفادييا، أك التقميؿ منيا إلى أدنى درجة ممكنة 
 كمف الالفت لمنظر أف أغمب الدراسات في االحتراؽ النفسي كالكظيفي تركز عمى بعض 
الميف الخدماتية مثؿ التدريس كالتمريض كالمحاماة كالطب كاالرشاد النفسي كاالجتماعي 

(Schutte, 2000) مما حدا ببعض الباحثيف إلى تأكيد أف االحتراؽ الكظيفي ليس حكران عمى ،
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نما يكجد في جميع الميف األخرل أك معظميا كلذلؾ فإف مف الضركرة بمكاف . ميف معينة، كا 
العمؿ عمى كسر ىذه الحالة مف التقكقع كالجمكد كدفع عجمة البحث العممي لتشمؿ المجاالت 

(. Glembiewski & Munzenrider, 1988)األخرل كافة 
 إف بحث ظاىرة االحتراؽ النفسي كالكظيفي، في مجاؿ الخدمات االجتماعية كالنفسية ال 
ـّ التأكد مف نتائج الدراسات الحديثة أف  يعد ترفان عمميان، بؿ إنو في غاية األىمية، بعد أف ت

 ,Maslach)الكظائؼ في الميف اإلنسانية كاالجتماعية ليست بمنأل عف االحتراؽ النفسي 

1996 .)
احد العكامؿ - ميما كاف مجاؿ نشاطيا -  كيعتبر الرضا الكظيفي في أية مؤسسة 

األساسية في نجاحيا ، الف الطاقـ البشرم ىك الذم يقع عمى عاتقو تحقيؽ األىداؼ المرجكة 
ليذه المؤسسة ، كقد أشارت األدبيات في ىذا المجاؿ إلى أىمية شعكر المكظؼ بالراحة كالرضا 
عف العمؿ كظركفو، كضركرة تحسيف ظركؼ كأكضاع العامميف ، مف جميع النكاحي االجتماعية 

كاالقتصادية كالصحية ، كاف تتبنى اإلدارات األنماط القيادية الديمقراطية كاالعتراؼ بإنسانية 
اإلنساف كتمبية حاجاتو، كتحقيؽ طمكحاتو كالعمؿ عمى إيجاد التكازف بيف مصالح المؤسسة 

(. 1999أبك ساككر ، )كتحقيؽ أىدافيا كبيف طمكحات كمطالب العامميف
بيف الرضا  (2005عالكنة كندل ، )الكارد في  ((Boakes , 1998 كيربط بككس 

الكظيفي كاإلعياء العاطفي، حيث إف اإلعياء كالتعب قد يؤدياف إلى عدـ الرضا كمف ثـ إلى 
االحتراؽ النفسي، كما يؤكد أف شعكر العامؿ بالرضا مرتبط بإدراكو لقيمتو في المؤسسة ، كتمبية 

. حاجاتو كتكقعاتو الخاصة نحك مستقبمو
.  كلما كاف االحتراؽ النفسي مرتبطان ارتباطان كثيقان بالرضا عف العمؿ أك الرضا الكظيفي

فقد صار ضركريان التعامؿ مع ىذه الظاىرة في منظكمة متماسكة يجب كضع أبعادىا في 
 أك ارتباطاتو كمتغيراتو التي تمعب دكران في التأثير قاالعتبار عند التعامؿ مع مفرداتو أك دينامكيت

(. 1994الصراؼ، )عمى مستكل الرضا الكظيفي 
 كال شؾ أف الخدمات النفسية كاالجتماعية تعتبر مف الخدمات الحديثة نسبيان في العالـ 

كبدأت ىذه الخدمات تضطمع بدكر كبير كتحمؿ مسئكليات جسيمة مف أىميا دفع . الثالث
كتقديـ كؿ الخدمات اإلنسانية . العممية التربكية كاالجتماعية كالثقافية كالصحة النفسية إلى األماـ

لممكاطنيف بكفاءة كجكدة عاليتيف، كليس ىناؾ خطكرة أكبر عمى ىذه الخدمات مف إغفاؿ بعض 
الظكاىر السمككية كاإلدارية، كتركيا بال تشخيص أك تقدير لحجـ المشكمة، حتى يتخذ بشأنيا 

ألنو مف الثابت عمميان أف لالحتراؽ . (2003العتيبي، )التدابير الالزمة، كتعالج بمينية عالية 
النفسي كانخفاض الرضا الكظيفي عكاقب سيئة ككخيمة في كؿ شيء بما فييا جكدة الخدمػة 

(. Maslach, 1996)المقدمػة لمجميكر 
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: االدب التربوي 
 االحتراؽ النفسي عممية تبدأ بزيادة مفرطة في ضغط العمؿ، كىذا الضغط يبرز مف 

كالعممية تكتمؿ عندما يككف . خالؿ اإلجياد في العمؿ كنتيجة لشد المشاعر كحدة الطبع كالتعب
(. Maslach, 1996)المرشد ال مباليان كفاتر الشعكر كمتشائمان كصارمان كقاسيان 

دكر كبير جدان في بمكرة معالـ  (Freudenberger) كلقد كاف لعالـ النفس اإلكمينيكي 
، كنشره ألكؿ عمؿ (باالحتراؽ النفسي)ىذه الظاىرة كالحديث عنيا بشكؿ عممي متكامؿ كتسميتيا 

رىاؽ  في ىذا المكضكع في مقالة عممية كصؼ فييا االحتراؽ النفسي بأنو حالة ضعؼ كا 
كاستنزاؼ ناجمة عف عدـ قدرة العامميف في مجاؿ الخدمة اإلنسانية عمى التعػامؿ مع كثرة 

(. 1999عكدة ، )الطمبػات عمى طاقاتيـ كقكاىػـ كمكاردىـ 
مصطمح ناتج  (Freudenberger ) كفي ىذا السياؽ فاف االحتراؽ النفسي في تصكر

عف ضغكط العمؿ ، كيرتبط بقائمة ال حصر ليا مف اآلثار الصحية كالنفسية الضارة ، كيحدث 
(.  2003العتيبي ، )لألفراد نتيجة لجيكدىـ المضنية نحك النجاح في العمؿ كالكظيفة 

 كمف الصعب كجكد تعريؼ كاحد متفؽ عميو لالحتالؽ النفسي، كيكاجو المختصكف في 
 ,Maslach)ىذا الحقؿ صعكبات جمة في تحديد ما إذا كاف الفرد يعاني االحتراؽ النفسي أك ال 

إذ ليس ىناؾ اتفاؽ حكؿ الدرجة التي يعد فييا االحتراؽ مجرد حالة نفسية صرفة، أك . (1982
(. Burke & Richardson, 1993)سمككان فعميان يستخدـ لمكاجية حاالت الضغكط السمبية 

أبحاثيا كدراساتيا حكؿ ىذا المكضكع، كقد خرجت برأم  (1996جرنس، ) كما كاف ِؿ 
االحتراؽ النفسي ىك االستنزاؼ كاالستنفاذ العاطفي ): حكؿ ما ىك االحتراؽ النفسي حيث قالت 

أك االنفعالي نتيجة الحمؿ الكظيفي الزائد كالذم يصاحبو مجمكعة مف األعراض في اإلحساس 
كفقداف اإلحساس اإليجابي - بالفشؿ ، الغضب كالعناد، كاإلحساس بالتعب معظـ اليـك ألقؿ جيد

نحك العمؿ، كعدـ المركنة، كمقاكمة التغيير كالسمبية بصكرة عامة في معاممة اآلخريف، يضاؼ 
. إليو بعض المتغيرات الفسيكلكجية عند الفرد

االحتراؽ بأنو الشعكر العاـ  (1999البتاؿ ، )الكارد في (Moss, 1985) كيعرؼ مكس 
باإلنياؾ كالذم ربما يتطكر عندما يعايش الفرد الكثير مف الضغكط كالقميؿ مف الرضا الكظيفي، 
فاألفراد الذيف يتسمكف بالطمكح العالي كالدافع القكم إلنجاز األشياء ىـ المرشحكف لمكقكع في 

ر الفرد كقتو كجيده في العمؿ ليحقؽ تكقعات اآلخريف منو، لذا . (براثف االحتراؽ) حيث ي سخِّ
يشعر باإلنياؾ كالتعب كعدـ القدرة عمى إنجاز المياـ كعدـ القدرة عمى التركيز الذىني كالعممي 
كالتردد كاضطراب النـك كاألرؽ كالصداع كىبكط ضغط الدـ، باإلضافة لمحساسية تجاه اآلخريف 

. كالعدكانية



5 

 في مقياسيا Maslach كعف تعريؼ االحتراؽ النفسي فقد حددت المربية ماسالش 
: لالحتراؽ النفسي (مككنات) ثالثة أبعاد Maslach Burnout Inventoryلالحتراؽ النفسي 

. Emotional Exhaustionاالستنزاؼ االنفعالي  -
 .Depersonalizationاضطراب الشعكر الداخمي  -

 (.1995، مالسمادكف)      Personal Accomplishmentاإلنجاز الشخصي  -

فاالحتراؽ النفسي  (2003) ،المكجكديف في العتيبي(Perlman& Hartman)أما عند 
: يعني 
 الفشؿ ، كاإلرىاؽ كاإلنياؾ .
 فقداف القدرة عمى االبتكار . 

  نقص الكالء لمعمؿ. 

 حالة نفكر مف المراجعيف كالزمالء كالكظيفة كالمؤسسة. 

  استجابة قكية لمضغكط. 

  إتجاىات سمبية نحك المراجعيف كتجاه النفس مصحكبة بأعراض جسدية
 .كعاطفية غير مريحة

أف االحتراؽ النفسي شعكر  (Glembiewski, et al., 1988)كيرل فريؽ مف الباحثيف 
باستنزاؼ جسدم كعاطفي كعقمي ، ناتج مف حالة مزمنة مف اإلجياد كالضغط المتزايد 

. في العمؿ 
كعمى الرغـ مف اختالؼ اآلراء كاألبحاث كالدراسات التي تطرقت إلى االحتراؽ النفسي، 
فاف ىناؾ عمى األقؿ إجماعان عمى بعض خصائصو كحدكثو عمى المستكل الفردم، كانو 

شعكر نفسي داخمي يختمط باالتجاىات كالدكافع كالتكقعات، فيخمؽ لمفرد معاناة سمبية 
كبعد كؿ ىذه االختالفات البحثية حكؿ تحديد ىكية . مصحكبة بالمشكالت كالمشقة كاأللـ
في مقالة عممية حديثة  (Maslach, et al., 2001)االحتراؽ النفسي خمصت ماسالش 

إلى تأكيد أف االحتراؽ النفسي عبارة عف أعراض نفسية تحدث استجابة لعكامؿ ضاغطة 
 كرفاقيا مف ثالثة أبعاد Maslachفي الكظيفة ، كتتككف ىذه االستجابة كما تراىا 

:  رئيسة ىي 
 . مكارد الفرد العاطفية كالجسديةؼ اإلجياد التاـ كاستنزاإلىكيشير : اإلنياؾ .1

كيشير ىذا البعد الى العالقات الشخصية كفقداف : الشعكر بالنفكر مف الكظيفة  .2
 .الشعكر اإلنساني عند التعامؿ مع المراجعيف ، كمعاممتيـ بسمبية كقساكة قمب

كيمثؿ ىذا البعد شعكر : اإلحساس بعدـ الفاعمية كتدني اإلنجاز الشخصي  .3
.  الفرد بعدـ الكفاءة كفقداف كؿ مف اإلنجاز كاإلنتاجية في العمؿ 
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: بعض الخصائص الشخصية المرتبطة بالتعرض لمضغوط واالحتراق النفسي
يتشابو الرجؿ كالمرأة في المعاناة مف االحتراؽ كلكف المرأة تميؿ لممعاناة : النكع -1

. مف اإلرىاؽ االنفعالي كبدرجة أكثر حدة مف الرجؿ
ىناؾ عالقة كاضحة بيف العمر كالضغط حيث يرتفع في مرحمة الشباب : العمر -2

كيقؿ لدل األكبر سنان، كذلؾ ألف المكظفيف الشباب لدييـ خبرة أقؿ بينما يتميز 
 .الكبار بأنيـ أكثر خبرة، كثباتان كاتزانان في مفيكميـ لمحياة كأقؿ تعرضان لمضغكط

يعاني العازب أكثر مف المتزكج ، كبعكس ما ىك معركؼ : الحالة االجتماعية -3
بأف األطفاؿ يزيدكف مف الضغكط في األسرة، فإف الضغكط تككف أقؿ لمف 
لدييـ عكائؿ كأطفاؿ مف األسر الذيف ليس لدييـ أطفاؿ، حيث تمثؿ األسرة 

مصدران لمدعـ كليس لمضغط، كتتيح ليـ فرصة التعامؿ مع الصراعات 
 .الشخصية كاالنفعالية بصكرة أفضؿ

اتضح أف الضغكط االنفعالية تزداد لدل المتعمميف الجامعييف الذيف لـ : التعميـ -4
يحصمكا عمى تدريب بعد الجامعة، كبصكرة عامة فإف األشخاص ذكم التعميـ 
العالي لدييـ تكقعات عالية لحياتيـ يتعرضكف لضغكط أكثر مف األشخاص 
األقؿ تعميمان، حيث تككف الفجكة بيف أىدافيـ كتكقعاتيـ كتحصيميـ الحقيقي 

 .أقؿ

يتميز الشخص الذم يتعرض لالحتراؽ النفسي بأنو غير حاـز في : الشخصية -5
التعامؿ مع اآلخريف، قمؽ، خائؼ، غير صبكر، يغضب بسرعة كيحبط بأم 

عائؽ، طمكحو ضعيؼ، كأىدافو غير محددة كغير 
(. Maslach،1982)كاضحة

:  أسباب االحتراق النفسي

 لمبحث عف أسباب االحتراؽ النفسي ال بد مف البحث في أسباب الضغكط المينية، 
كذلؾ مف منطمؽ تشابو الظركؼ كالخمفية التي ينمك فييا كؿ منيما، عممان باف شعكر الفرد 

بالضغكط المينية أك الضغكط النفسية في مجاؿ العمؿ ال يعني بالضركرة إصابتو باالحتراؽ 
النفسي، كلكف إصابة الفرد باالحتراؽ النفسي ىك نتيجة لمعاناتو مف الضغكط النفسية الناجمة 

(. 1990الفاعكرم، )عف ظركؼ العمؿ 
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في دراساتيا كأبحاثيا التي قامت بيا مف  (Maslach،1982)كفي ىذا الصدد ذكرت ماسالش 
خالؿ استعراض أربع عشرة دراسة بحثت عف أسباب كأعراض االحتراؽ النفسي كتبيف فييا كجكد 

:  ثمانية أسباب رئيسة لالحتراؽ النفسي كىي

 العمؿ لفترات طكيمة دكف الحصكؿ عمى قسط كاؼ مف الراحة. 

 غمكض الدكر. 

 فقداف الشعكر بالسيطرة عمى مخرجات العمؿ أك اإلنتاج. 

 الشعكر بالعزلة في العمؿ كضعؼ العالقات المينية. 

 الزيادة في عبء العمؿ كتعدد المياـ المطمكبة. 

 الرتابة كالممؿ في العمؿ. 

 ضعؼ استعداد الفرد لمتعامؿ مع ضغكط العمؿ. 

  لمفردالخصائص الشخصية. (1982، Maslach )

أما بخصكص المرشديف االجتماعييف كالنفسييف فيككف السبب الرئيس لالحتراؽ النفسي 
باإلضافة إلى ما ذكر سابقان، العالقات اإلرشادية كضغط العمؿ عمى المرشد، حيث يككف العطاء 
الكبير لممرشد كاألخذ الكبير مف المنتفعيف، كالف المنتفعيف غالبان يككنكف في حالة انفعالية فيذا 

يتطمب مف المرشد إعطاء المزيد مف االىتماـ، كيتأثر انفعاليان مف ىذه العالقات اإلرشادية، 
كيتطمب مف المرشد كبت مشاعره االنفعالية، كيككف ىدفو التركيز عمى مساعدة المنتفع، 

فتتعرض طاقة المرشد لإلجياد االنفعالي، كمف الكاضح انو إذا لـ يشحف المرشد نفسو، سكؼ 
(. 1998الزيكد، )يشعر بأعراض االحتراؽ النفسي كمما أجيد أكثر 

كيمكف أف يطكر المرشد المحترؽ نفسيان اتجاىات تشاؤمية نحك المنتفعيف ، كأف يمكميـ 
عمى خمؽ مشاكميـ ، كيمكنو حتى أف يتعامؿ مع المنتفع بطريقة بعيدة عف اإلنسانية ، كنتيجة 

لذلؾ تصبح العالقة اإلرشادية متعبة ، كيصبح اإلرشاد كظيفة فقط ، كليس نشاطان ممتعان 
كمتجددان كمبدعان ، كسيجد المرشد عممو غير مرض ، كيمكف لالتجاه السمبي أف يؤثر عمى 

زمالء العمؿ كالمشرفيف كالمكظفيف اآلخريف ،مما يؤدم إلى انخفاض درجة الرضا الكظيفي عند 
(. 1998الزيكد ، )المرشد 
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 : أعراض االحتراق النفسي

بأنو  ( Maslach ،2001)كعف أعراض كمؤشرات االحتراؽ النفسي تؤكد دراسات ماسالش 
:  يمكف أف نستدؿ عمى كجكد االحتراؽ النفسي بكاسطة ثالثة مؤشرات أك أعراض بارزة ىي

شعكر الفرد باإلنياؾ الجسمي كالنفسي مما يؤدم إلى شعكر الفرد بقفداف الطاقة النفسية  .1
 .أك المعنكية كضعؼ الحيكية كالنشاط كبالتالي إلى فقداف الشعكر بتقدير الذات

 (طالب، مرضى، مسترشديف  )االتجاه السمبي نحك العمؿ كالفئة التي يقدـ ليا الخدمة  .2
 . كفقداف الدافعية نحك العمؿ

.  النظرة السمبية لمذات كاإلحساس باليأس كالعجز كالفشؿ .3

 إف أعراض االحتراؽ النفسي شاممة ككاسعة، كقد صنفتيا جامعة أكىايك إلى ثالثة 
األعراض الجسمية، كالنفسية، كالسمككية، حيث أف األعراض الجسمية تؤدم إلى : أصناؼ كىي

اختالؿ كتغيير فعمي كحقيقي في الكظائؼ الجسمية كالفسيكلكجية، كاألعراض النفسية تظير في 
المكاقؼ كالمشاعر الفردية، كاألعراض السمككية تعكس ىذه التفاعالت كالسمككيات بشكؿ كاضح 

 مف جامعة أكىايك أنو ليس بالضركرة أف كؿ العامميف Krissكيؤكد . كنتيجة لالحتراؽ النفسي
تظير عمييـ نفس األعراض كبنفس الدرجة، فيناؾ اختالؼ تبعان لمكظيفة كالمينة، كالظركؼ 

(. Kriss, 1996)كالتجربة الشخصية 
كمف أىـ أعراض االحتراؽ النفسي عند المرشديف ىك عندما يبدأ المرشد بالسؤاؿ عف 

، كالمرشد المحترؽ نفسيان لف يككف قادران  (قيمان )قيمة عممو ، كيبدأ بالتعجب فيما إذا كاف عممو 
عمى رؤية أم دليؿ عمى نجاحو في العمؿ ، كسكؼ يشعر باإلحباط لعدـ قدرتو عمى تغيير حالة 
المنتفعيف ، كغير راض عف عممو ، كيعتقد باف عائدات عممو ال شيء، كىذا سيقكد إلى شعكر 
فاشؿ ، كتدِف في احتراـ ألذات ، كتصبح حاجات المنتفعيف كثيرة جدان ، كربما يشعر المرشد بأنو 
يريد أف ينسحب مف كضع تقديـ المساعدة ، كفي المراحؿ المتقدمة لالحتراؽ النفسي يبدأ المرشد 

بأخذ أجازات مرضية ، كربما يبدأ بالبحث عف عمؿ جديد يمكنو مف تقديـ استقالتو مف عممو 
( .  1998الزيكد ،  )كمرشد 

 
 

 
 

: اعراض االحتراؽ النفسي بثالثة انكاع ىي  Kriss( 1996)كقد كضح 
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جياد كتعب، االرؽ،  : االعراض الجسمية وتشمل االمور التالية: اواًل  استنزاؼ جسمي كا 

، بطء الحركة أكثر  (قرحة)النكـ اكثر مف الطبيعي، أكجاع الرأس، مشاكؿ ذات عالقة بالمعدة 
مما ينبغي، زيادة في الكزف أك إنخفاضو، ارتفاع ضغط الدـ، اختالؿ في القدرة الجنسية، ضعؼ 

. في التكمـ، االعياء الجسمي 
فقداف المركنة كالقسكة كالصرامة  : االعراض النفسية وتشمل االمور التالية: ثانيًا 

الزائدة، فاتر المشاعر كيفقد االىتماـ بيا، سمبي كمتشائـ كساخر، استنزاؼ عاطفي، حساسية 
مفرطة، فقداف الصبر، تدني القدرة لتمبية االحتياجات كاتخاذ القرارات، الضغط، الشعكر 

. بالغضب، انخفاض في مفيـك الذات، االحباط، االكتئاب 
انخفاض في تأدية الكاجب،  : االعراض السموكية وتشمل االمور التالية: ثالثًا 

التراجععف العمؿ، االنسحاب في االتصاؿ االجتماعي، زيادة التغيب عف العمؿ، فقداف الحماسة، 
استخداـ االدكية الميدئة، زيادة الخالفات العائمية، فقداناالىتماـ بمركزه كمكقعو، افتعاؿ االحداث، 

. زيادة التذمر، ضعؼ التكيز
 

: طرق مواجهة أعراض االحتراق النفسي
، (آه، آه )االحتراؽ النفسي يككف عمى شكؿ دكائر، كانو مف الصحي أف يقكؿ المرشد 

فينا يبدأ المرشد بادراؾ بعض أعراض االحتراؽ النفسي، كيبدأ االنتباه لمشاكمو كضغكطاتو، 
. (1998الزيكد، )كاالحتراؽ النفسي ليس كارثة إذا عرؼ كعكمؿ بنشاط 

:  بعض االقتراحات لمتعامؿ مع االحتراؽ النفسي كىي (Geldard ، 1992 )كقد قدـ جيمدرد 
 تحديد األعراض كامتالكيا. 

 التحدث مع شخص ما عف شعكرؾ. 

 تقييـ عممؾ. 

 اخذ استراحة خالؿ أداء عممؾ. 

 اخذ عطمة مف العمؿ. 

 االسترخاء كاالعتداؿ. 

 قمؿ مف تكقعاتؾ عف نفسؾ. 

 استخداـ حديث ذاتي ايجابي. 

 قمؿ مف تكقعاتؾ لممنتفع. 

 قمؿ مف تكقعاتؾ لزمالئؾ. 
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 اسمح لنفسؾ باالستمتاع بالحياة، كاف تككف لديؾ ركح الدعابة كالمرح. 

 استخدـ تكقيؼ التفكير عف مشاكؿ المنتفعيف، كال تأخذ مشاكؿ المنتفع إلى البيت. 

 استخدـ نظامان دينيان، أك أية معتقدات أخرل لمدعـ. 

 

 خبرات االحتراؽ النفسي سكؼ تؤثر عمى سمكؾ المرشديف كال تجعميـ أفضؿ، إفمف المالحظ 
كىنا مف الميـ أف يبدأ المرشد الحديث مع مشرفو في المؤسسة أك التحدث مع أم شخص قريب 
لممرشد، مف اجؿ إف يصبح متحكمان بعممو، كيحتاج المرشد إلى اخذ استراحة كالحصكؿ عمى 
عطمة أك إجازة مف عممو، ليساعد نفسو ليككف أكثر استرخاءن، كتحكمان، كمف الميـ أيضا إف 
يستخدـ المرشد حديثان ذاتيان ايجابيان محؿ العبارات السمبية ، كيحدث نتيجة ذلؾ تغيير عمى 

تكقعات المرشد عف نفسو كعف زمالئو كعف المنتفعيف الذيف يتعامؿ معيـ ، كمف الطرؽ المفيدة 
لمتعامؿ مع االحتراؽ النفسي أف يككف لدل المرشد ركح الدعابة كالمرح ، كاألكثر أىمية أف ال 

يأخذ مشاكؿ المنتفعيف إلى البيت ، كبدؿ ذلؾ االستماع إلى المكسيقى كممارسة التماريف 
الرياضية ، ككثير مف المرشديف يجدكف في المعتقدات الدينية أك الفمسفية قكة كبيرة لمكاجية 

 ليذا المعتقد الديني أك الفمسفي يككنكف أكثر نشاطان كقكة في عمميـ ، ةاالحتراؽ النفسي ، كنتيج
( . 1998الزيكد ، )كيستخدمكف ىذه المعتقدات لمكاجية أعراض االحتراؽ النفسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الرضا الوظيفي
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 كاحد مف أىـ Job satisfaction (أك الرضا عف العمؿ) مكضكع الرضا الكظيفي 
المكضكعات التي شغمت الباحثيف في مجاؿ العمؿ اإلدارم كالتربكم كالنفسي منذ بدأ االىتماـ 
بدراسة ظركؼ العمؿ كتأثيرىا عمى أداء األفراد، كتاريخيان يمكف القكؿ أف نياية القرف الماضي 
كانت ىي البداية الحقيقية لمتكجو العممي إلى دراسة الظركؼ التي يمكف في ظميا أف يعطي 

العامؿ أك المكظؼ أقصى عطاء ممكف بناء عمى تكفير الظركؼ المناسبة لمقياـ باألداء 
المناسب ذم العائد المطمكب كالذم ال يضحي في نفس الكقت براحة العامؿ كعدـ تعرضو 

 (. 1998حنكرة ،& الشيباني)لمضرر، سكاء كاف ضرران ماديان أك نفسيان 
حيث يجسد الرضا الكظيفي بعدان اساسيان مف أبعاد التقييـ المؤسسي، مف خالؿ معطياتو 
المتضمنة لمستكيات الرضا عف المكافآت كالمناخ كالعالقات كاالرتقاء كنظـ العمؿ كالتي تترجـ 

لحقيقة ما قد تنطكم عميو إدارة العالقات التنظيمية التي تضطمع بأعماؿ المؤسسة في سبيؿ بمكغ 
. (2003الفيداكم، )أىدافيا المتكخاه 

حظي الرضا الكظيفي باىتماـ الباحثيف في العمـك السمككية كالتنظيمية، لما لو مف أثار 
ايجابية في تطكر المنظمات كتقدميا ، فقد رأت المدرسة التقميدية في اإلدارة أف ىناؾ عالقة بيف 

الحكافز المادية كالرضا الكظيفي ، في حيف رأت مدرسة العالقات اإلنسانية أف ىناؾ عالقة 
طردية بيف الرضا الكظيفي كالعالقات بيف العامميف ، كربطت المدرسة السمككية بيف الرضا 

الكظيفي كعدة عكامؿ كاألجر كالترقية كطبيعة العمؿ كنمط القيادة كزمالء العمؿ 
(. 2004العباسي،)

كيعبر الرضا الكظيفي إجماال عف مشاعر العامميف تجاه أعماليـ نتيجة إدراكيـ لما 
تقدمو الكظيفة ليـ كلما ينبغي أف يحصمكا عميو منيا، كما انو الحالة التي يتكامؿ فييا الفرد مع 
كظيفتو، فيصبح إنسانا تستغرقو الكظيفة كيتفاعؿ معيا مف خالؿ طمكحو الكظيفي كرغبتو في 

النمك كالتقدـ كتحقيؽ أىدافو االجتماعية، كال شؾ إف الرضا عف العمؿ أك عدمو ليس مطمقان، بؿ 
(. 2004العباسي، )ىك مسألة نسبية، إذ انو نتيجة تفاعؿ بيف ما يريده الفرد كما يحصؿ عميو 

 كيعرؼ الرضا الكظيفي عمى أنو إشباع لحاجات العامميف ابتداءن مف الحاجات 
كنظران ألىمية الرضا الكظيفي في . (2004العباسي، )الفسيكلكجية األكلية كصكالن لتحقيؽ الذات 

:  كمف أىـ ىذه النظريات. اإلنتاج كاإلنجاز اىتمت عدة نظريات بدراستو
  نظرية الحاجات ألبراىاـ ماسمكMaslow التي تقكـ عمى أساس أنو إذا كاف العمؿ 

الذم يقكـ بو الفرد بشبع حاجاتو يككف راضيان عف كظيفتو، أما إذا أشبع العمؿ بعض 
حاجاتو فإنو يككف غير راٍض عف عممو ، بمعنى اف درجة الشعكر االيجابي أك 

 Schermerhon,et )السمبي لمعامميف حياؿ أعماليـ كمياميـ في المؤسسة 
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al.,2000) .  كىذا يتفؽ مع ما قالوGriffin( 1999)  إف الرضا الكظيفي ىك ذلؾ
.  المكقؼ الذم يعكس مدل قبكؿ األفراد كرضاىـ إزاء أعماليـ ككاجباتيـ في المؤسسة

  نظرية ذات العامميف لفردريؾ ىيرزبيرغ (Herzberg Motivation- Hygiene 

theory) كتقكـ ىذه النظرية عمى اقتراح فئتيف مف العكامؿ لمرضا الكظيفي، الفئة ،
، كتضـ الشعكر باإلنجاز، إدراؾ (Motivation factors)العكامؿ الدافعة : األكلى

الشخص لقيمة عممو، أىمية العمؿ لمشخص، المسئكلية، إمكانيات التقدـ في الكظيفة، 
 Hygiene)أما الفئة الثانية مف العكامؿ فيي العكامؿ الكقائية . كالتطكر كالنمك الميني

factors)  ،دارة المؤسسة، العالقات مع الرؤساء، ظركؼ العمؿ كتضـ سياسة كا 
الراتب، المركز االجتماعي، األمف الكظيفي، التأثيرات عمى الحياة الشخصية، كترل 
النظرية أف العكامؿ الدافعة ىي التي يمكف أف تحفز األفراد لمزيد مف العمؿ كتثير 
الدكافع الداخمية لدييـ، أما العكامؿ الكقائية فيي التي تمنع عدـ رضا العامؿ، كلكف 

عدـ الرضا شيء يختمؼ عف الدافعية، كيمكف تمثيؿ العكامؿ الكقائية بالحاجات الدنيا 
زكيمؼ )مف سمـ ماسمك بينما تتمثؿ عكامؿ الدافعية بالحاجات في قمة سمـ ماسمك 

 (.1989كالقريكتي، 

 كالتحدم بكصفيا تؤدم ةنظرية بناء اليدؼ التي تتضمف األىداؼ المتسمة بالصعكب 
إلى درجة عالية مف اإلنجاز عند المكظفيف، مف منطمؽ أف قياـ القدرة الذاتية يرجع 

 (.Robbins, 2001)إلى قناعات الفرد كاعتقاده بأنو يستطيع أداء الميمة 

  نظرية العدالة ، حيث تتضمف قياـ المكظفيف بمقارنة أعماليـ كما يحصمكف عميو مف
نتائج كمكافآت كحاجات مع اآلخريف الذيف يتماثمكف معيـ كيشابيكنيـ ، كمف ثـ 
تحديد ماىية السمكؾ كالرضا الكظيفي ألذم يمكف إطالقو كالتعبير عنو ، لضماف 

(. 2003الفيداكم ، )تجنب حاالت الظمـ كعدـ المساكاة 
باف لمرضا الكظيفي أبعادا ميمة تتمثؿ في ككف الرضا  (Luthans، 1992)       كرأل لكثانز 

الكظيفي يعكس البعد العاطفي عند المكظفيف إزاء كضعية العمؿ كطبيعة أجكائو في المؤسسة، 
ككذلؾ انو كسيمة لمتعرؼ إلى كيفية تكحيد االتجاىات نحك األىداؼ كتركيز النتائج حياليا، 
كبالتالي إمكانية التعرؼ إلى االتجاىات غير المتكقعة، زيادة عمى أف الرضا الكظيفي يمثؿ 

أنماطا متعددة مف االتجاىات كالعالقات حكؿ طبيعة العمؿ القائـ في المؤسسة، كحكؿ المكقؼ 
اإلنساني مف مقدار المكافآت التي تمنحيا المؤسسة لممكظفيف، كحكؿ طبيعة فرص الترقية 

الممكنة في المؤسسة كحكؿ أساليب الرقابة كطرؽ اإلشراؼ المعمكؿ بيا مع المكظفيف، كحكؿ 
. سمات العالقات القائمة بيف المكظفيف أنفسيـ
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مما تقدـ نرل أف الرضا الكظيفي ليس حصيمة عامؿ أك بعد كاحد، بؿ ىك انعكاس 
لتفاعؿ عكامؿ متعددة تظير عمى الفرد مف خالؿ سمككو تجاه عممو، سكاء كانت تمؾ العكامؿ 
متعمقة بالفرد نفسو أك ببيئة العمؿ، كنظرة المجتمع لمفرد أك إلجراءات العمؿ كاإلشراؼ، كىذه 

العكامؿ تعبر عف مدل اإلشباع الذم يتصكر الفرد أف يحققو مف عممو، ككمما كاف تصكر الفرد 
. أف عممو يحقؽ لو إشباعان كثيران لحاجاتو، كانت مشاعره نحك عممو إيجابية

 
العالقة بين االحتراق النفسي والرضا الوظيفي 

 
ىناؾ ثمة عالقة كاضحة بيف ظاىرة االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي، كيمكف تأكيد ىذه العالقة 

 ،( Riggar et. al., 1984)مف خالؿ اإلطالع عمى نتائج عدد مف الدراسات مثؿ 

(Niebragge, 1994) ، (1992، ( Staurovsky ،(  (Prosses, 1996 كجميع ىذه
الدراسات أشارت إلى أف ىناؾ عالقة كثيقة بينيما ، حيث أنو كمما زادت درجة االحتراؽ النفسي 

قؿ الرضا الكظيفي، ككمما قمت درجة االحتراؽ النفسي زاد الرضا الكظيفي، فالعالقة عكسية 
فاألسباب التي تؤدم إلى االحتراؽ النفسي تؤدم إلى عدـ الرضا الكظيفي، كاألسباب . بينيما

 ,.Riggar et al)التي تؤدم إلى الرضا الكظيفي تؤدم إلى خفض درجة االحتراؽ النفسي 

1984) .
بيف الرضا الكظيفي كاإلعياء العاطفي، حيث أف  (Boakes، 1998 )        كيربط بككس 

.  اإلعياء كالتعب قد يؤدياف إلى عدـ الرضا الكظيفي كمف ثـ إلى االحتراؽ النفسي
 كصعكبات المينة أك الكظيفة كفقان لمفكر اإلدارم ىي في حد ذاتيا كاحدة مف أىـ 

األسباب كالمصادر المسببة لمضغط النفسي كالتكتر، كبالتالي إلى عدـ الرضا الكظيفي، كقد 
يككف ذلؾ مرده بالضركرة إلى غمكض الدكر بالنسبة لمعمؿ الذم يقـك بو، أك إلى عدـ فيـ 

(. 1993مساعيد، )العامؿ أك المكظؼ لممياـ كاألعباء الكظيفية الممقاة عميو 
ذا اتفؽ عمى أف االحتراؽ النفسي يمثؿ ظاىرة نفسية تصيب الفرد خالؿ ممارستو   كا 

لممياـ الكظيفية التي يتطمبيا عممو كالمينة التي يعمؿ فييا، فاف أسبابا كعكامؿ كثيرة كمتنكعة 
تمعب دكران بارزان كىامان في كجكد ىذه الظاىرة كمالحظتيا لمعياف، كعمى ىذا فاف عمماء النفس 

يميمكف إلى التأكيد باف الضغكط النفسية التي يتعرض ليا العاممكف في مختمؼ األعماؿ كالميف، 
تقؼ في مقدمة األسباب التي تؤدم إلى االحتراؽ النفسي، كىذا سينعكس بكؿ تأكيد عمى درجة 
الرضا الكظيفي لممكظؼ، إف الضغكط المينية التي تؤدم إلى االحتراؽ النفسي، ىي عبارة عف 

اختالؿ كظيفي في المؤسسة، كىذا االختالؿ يؤدم إلى انخفاض في درجة الرضا الكظيفي، 
 (. 1997أبك عيشة،  )كضعؼ األداء كانخفاض درجة الفاعمية لممكظفيف 
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 كغيرىـ ، ينظر إلى ىذا Boakes  &Maslach  كقد راح البعض مف العمماء مف أمثاؿ
العصر عمى أنو عصر الضغكط كاألزمات النفسية، كذلؾ نتيجة انعكاس آثار التغير كالتطكر 
المتسارع في مجاؿ العمـك كالثقافة كالتكنكلكجيا عمى األفراد كأعماليـ عمى شكؿ حاالت مف 

ذا كنا نعيش في عصر السرعة الذم يتسـ بالتغير المتسارع (1995الرشداف، )التكتر النفسي  ، كا 
كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كالتطكر االجتماعي، كبالتالي في تعقيد أسمكب حياة األفراد، فإف ذلؾ 

ينتج عنو حتمان ظيكر تكترات نفسية لدييـ تنعكس في قمة إنتاجيـ كمعاناتيـ ضد احباطات 
شكالية في  ناتجة عف عجزىـ عف التكيؼ مع المتغيرات المتسارعة، كىذا يؤدم إلى خمؿ كا 

(. 1987أبك مغمي، )الرضا الكظيفي عند األفراد 
 كالحياة تعقدت أمكرىا كتشابكت خطكطيا، كأصبح عمى اإلنساف في عالقاتو االجتماعية 

أف يتعامؿ بأسمكب مباشر أك غير مباشر، مع أفراد كأناس يختمفكف عنو لكنان كفكران كسنان كثقافة 
كطبعان كدينان، مما جعؿ ىذه العالقات تتصارع كتتضارب في بعض األكقات، كما تعددت أدكار 
الفرد في ىذه الحياة الحديثة بيف رئيس كمرؤكس، قائد كتابع، مدير كمكظؼ، معمـ كطالب، دكره 

الخ، كىذا يفرض عمى الفرد تعدد أنماط سمككياتو ... في األسرة، كصديؽ، كمكظؼ في مؤسسة
كيشكؿ عبئان نفسيان عمى كاىمو ليرضي جميع األطراؼ الذيف يتعامؿ معيـ مما يؤثر عمى نفسيتو 

(. 1983اليابط، )
 كيحتؿ العمؿ مكانة ميمة في حياة اإلنساف، فيك نشاطو األساسي كىك مصدر سعادتو 

أك مصدر شقائو، فمف خاللو يحصؿ عمى المكرد األساسي كيحقؽ إشباعاتو النفسية، إذ يحتاج 
شباع حاجاتو كيؤكد ذاتو كيحدد . الفرد إلى العمؿ ألنو يجعؿ الفرد آمنا عمى مصدر قكتو كا 

مكانتو في المجتمع، كبما أف العمؿ ميـ بالنسبة لمفرد، لذا فنجاحو في العمؿ كشعكره بالرضا 
الكظيفي مف العكامؿ التي تدعـ صحتو النفسية، كبالتالي سالمتو مف االحتراؽ النفسي 

(. 1997الشيباني، )

تفاعؿ فييا أىداؼ ت العمؿ تتعمؽ بالمناخ التنظيمي لممؤسسة كبيئتيا التي ضغكطإف 
 كمفكا بو ما كتأدية ، كاتجاىاتيـ، كقيميـ كتطمعاتيـ، كأبعاده مع إمكانيات أفراده، كعممياتو،التنظيـ

 انعكاسات  كسط،مف مياـ كمسؤكليات تحقؽ في مجمميا أىداؼ المؤسسة التي يعممكف بيا
.  خاصبشكؿأجكاء ىذا المناخ عمى سمككيات األفراد بشكؿ عاـ كرضاىـ الكظيفي كأبعاد ك
،  العمؿضغكط يقع تحت مظمة مف مكضكع أشمؿ ان الرضا الكظيفي إال جزءال يككف ذلؾ بك
 كالكشؼ عف مشكالتو العمؿ المنطؽ اإلدارم يحتـ التداخؿ لتشخيص ضغكط الكاقع أفك

كعالجيا لمرفع مف مستكيات الرضا، حيث ت شكؿ مشاعر العامميف كاتجاىاتيـ كتحدد مستكيات 
  ( .2004العباسي ،  ) العكامؿرضاىـ الكظيفي بناء عمى تمؾ 
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كيمكف حصر أىـ الظركؼ التي يمكف بمكجبيا التعرؼ عمى مصادر الضغكط المينية في 
األكؿ كيتمثؿ بالمصادر التنظيمية كالكظيفية التي يعبر عنيا بالمتغيرات : نكعيف رئيسيف ىما 

المكجكدة في محيط العمؿ كمف امثمتيا خمك العمؿ مف ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي ، كغمكض 
أما النكع . الدكر ، كعدـ المشاركة في اتخاذ القرارات، كسكء الييكؿ التنظيمي في المؤسسة 

الثاني مف مصادر الضغكط المينية فيتمثؿ بالمصادر الشخصية التي يعبر عنيا بالمتغيرات 
التي تتعمؽ بخصائص الفرد كشخصيتو ، مثؿ نمط الشخصية ، كمركز الضبط ، كالحالة النفسية 

 ( .    2004الحمك ،)..كالبدنية لمفرد كالسمات الشخصية لمفرد كغيرىا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشكمة الدراسة 
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 يحتؿ العمؿ مكانة ميمة في حياة اإلنساف، فيك نشاطو األساسي، فمف خاللو يحصؿ 
عمى مصدر قكتو، كيحقؽ اشباعاتو النفسية كيؤكد ذاتو كيحدد مكانتو في المجتمع، كبما إف 

الشيباني، )العمؿ ميـ بالنسبة لمفرد، لذا فنجاحو في العمؿ مف العكامؿ التي تدعـ صحتو النفسية 
1997 .) 

 إف االحتراؽ النفسي ىك محصمة نيائية لضغكط العمؿ التي تتراكـ عند اإلنساف خالؿ 
عممو، كىك ما يعني أف المينة أك الكظيفة ىي بطبيعتيا إحدل أىـ مككنات مصادر الضغط 
كالتكتر، كال شؾ أف المرشديف االجتماعييف كالنفسييف ىـ مف ضمف الشرائح المينية التي قد 

يعاني أصحابيا مف مستكيات معينة مف االحتراؽ النفسي، الذم يعتبر درجة مف درجات الرضا 
. (Maslach, 1996)أك عدـ الرضا الكظيفي في مجاؿ العمؿ كالمينة 

كيؤثر االحتراؽ النفسي كذلؾ في الحالة النفسية كالسمكؾ االجتماعي لمعامميف في مجاؿ الخدمات 
 مف خطكرة (Maslach,et al., 2001)اإلنسانية ، كلقد سبؽ أف حذرت ماسالش كزمالؤىا 

األضرار الناجمة عف االحتراؽ النفسي، مثؿ انخفاض الكفاءة كاإلنتاجية في العمؿ كازدياد 
الصراعات الشخصية بيف العامميف، بؿ إف االحتراؽ النفسي ظاىرة قد تنتقؿ مع الشخص، لتؤثر 

في حياتو الشخصية خارج بيئة العمؿ كخمؽ بعض المشكالت الزكجية كالعائمية كالحياة 
. االجتماعية بشكؿ عاـ

كنظران ليذه الضغكط الناتجة عف االحتراؽ النفسي عمى العامميف في مجاؿ الخدمات 
اإلنسانية فانو يؤدم إلى غياب الرضا الكظيفي الذم ىك دالة لسعادة اإلنساف كالستقراره في عممو 

 ( . 1997الشيباني ،  )، كما يحقؽ لو ىذا العمؿ مف إشباع لحاجاتو 
كقد أكدت نتائج العديد مف الدراسات العالقة بيف درجة االحتراؽ النفسي كالرضا 

 Riggar, et al., 1984، ( Niebragge, 1994)  ،(1992) )الكظيفي، كمف ىذه الدراسات،
، (Staurovsky ،(      (Prosses, 1996 لذلؾ فإف ىذه الدراسة تستيدؼ الكقكؼ عمى ظاىرة

. االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف، كعالقتو بالرضا الكظيفي 
 
 
 
 
 
 

: أهمية الدراسة
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تعتبر راحة المرشد االجتماعي كالنفسي ذات أىمية كشأف كبير، ألنو إذا لـ يشعر  
، لف يككف مؤثران كفاعالن، كالعممية اإلرشادية يمكف أف تككف مستنزؼ  لجيكد ةبالراحة كاالستقرارن

 فكطاقات المرشديف، لذلؾ يحتاجكف إلى الدعـ كالمساندة لمشعكر بالرضا كالراحة كالطمأنينة، كـ
خالؿ استعراض األدب التربكم كالدراسات في ىذا المجاؿ، لـ يجد الباحث أية دراسة عربية 
سابقة تتعمؽ بدرجة االحتراؽ النفسي كعالقتو بالرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف 

كالنفسييف، مما يظير أىمية الدراسة الراىنة، كمساىمتيا في الكشؼ عف درجة االحتراؽ النفسي 
.  كعالقتو بالرضا الكظيفي

:  كيمكف إيجاز أىمية ىذه الدراسة بما يمي
 التي تيتـ بدراسة ظاىرة - في حدكد عمـ الباحث- تعتبر ىذه الدراسة ىي األكلى

االحتراؽ النفسي كعالقتو بالرضا الكظيفي لدل المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في 
. المؤسسات الحككمية كالخاصة

  دارات المؤسسات الحككمية كالخاصة في بناء يتكقع مف نتائج الدراسة إفادة المرشديف كا 
تصكر كاضح حكؿ ظاىرة االحتراؽ النفسي، ككيفية تحسيف ظركؼ العمؿ كالمينة لزيادة 

 .الرضا الكظيفي كلمتخفيؼ مف ىذه الظاىرة

  التعرؼ إلى درجة االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف
. كالنفسييف كالعالقة بينيما

انطالقا مما سبؽ فقد رأل الباحث أف ىناؾ حاجة ماسة لدراسة ظاىرة االحتراؽ النفسي 
كالرضا الكظيفي بيف العامميف في مجاؿ الخدمات االجتماعية كالنفسية في المؤسسات الحككمية 

. كالخاصة
 

أهداف الدراسة 
: ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي

التعرؼ إلى درجة االحتراؽ النفسي عند المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في المؤسسات  -1
 .الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ

التعرؼ إلى أىـ مظاىر االحتراؽ النفسي لدل المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في  -2
 .المؤسسات الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ

الجنس ، نكع  )التعرؼ إلى عالقة االحتراؽ النفسي بعدد مف المتغيرات الديمغرافية مثؿ  -3
  .(المؤسسة ، الدخؿ الشيرم ، سنكات الخبرة ، المؤىؿ العممي ، الحالة االجتماعية

التعرؼ إلى درجة الرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في المؤسسات  -4
 .الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ 
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التعرؼ إلى أىـ مظاىر الرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في  -5
 .المؤسسات الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ

الجنس ، نكع  )التعرؼ إلى عالقة الرضا الكظيفي بعدد مف المتغيرات الديمغرافية مثؿ  -6
  .(المؤسسة ، الدخؿ الشيرم ، سنكات الخبرة ، المؤىؿ العممي ، الحالة االجتماعية

 التعرؼ إلى العالقة بيف االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف  -7
. كالنفسييف في المؤسسات الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ

 
: أسئمة الدراسة

:  سعت ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية
 ما درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ؟ .1

ما أىـ مظاىر الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت  .2
 لحـ ؟

 ما درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ؟ .3

ما أىـ مظاىر االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت  .4
 لحـ ؟

ما العالقة بيف االحتراؽ النفسي ، كالرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف كالنفسييف  .5
 في المؤسسات الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ ؟

 
 
 
 
 
 

: فرضيات الدراسة
إضافة إلى األسئمة السابقة، سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية التالية ؟ 

في درجة الرضا  (α=0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .1
الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

 .الجنس
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في درجة االحتراؽ  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .2
النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

 .الجنس

في درجة الرضا الكظيفي  (α)=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .3
لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الحالة 

 .االجتماعية

في درجة االحتراؽ  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .4
النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الحالة 

 .االجتماعية

في درجة الرضا الكظيفي  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل .5
 .لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير نكع المؤسسة

في درجة االحتراؽ  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .6
النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير نكع 

 .المؤسسة

في درجة الرضا الكظيفي  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل  .7
لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ 

 .العممي

في درجة االحتراؽ  (α)=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل  .8
النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

 .المؤىؿ العممي

 

بيف متغير سنكات الخبرة   (α)=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .9
 .كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

بيف متغير  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .10
سنكات الخبرة كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 

 .محافظة بيت لحـ

بيف متغير الدخؿ  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .11
الشيرم كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت 

 .لحـ
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بيف متغير الدخؿ  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .12
الشيرم كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت 

 .لحـ

بيف درجة  (α=0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل  .13
االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 

 .محافظة بيت لحـ

 
: حدود الدراسة

اقتصرت ىذه الدراسة عمى المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في : المجاؿ البشرم .1
 .2005المؤسسات الحككمية كالخاصة لمعاـ 

 .تـ إجراء الدراسة في محافظة بيت لحـ فقط: المجاؿ الجغرافي .2

تـ إجراء ىذه الدراسة كتطبيؽ االستبانة في شير تمكز مف العاـ : المجاؿ الزماني .3
2005. 

 .تتحدد نتائج ىذه الدراسة باألداة المستخدمة .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مصطمحات الدراسة
ىك حالة مف التعب كاإلجياد العقمي كالجسمي كاالنفعالي، تتميز بالتعب : االحتراؽ النفسي -1

المستمر، كاليأس كالعجز، كتطكير مفيـك ذات سمبي، كاتجاىات سمبية نحك العمؿ كالحياة 
. (Maslach, 1982)كالناس 

عبارة عف حالة يشعر فييا الفرد بالقمؽ كالتكتر كما يترتب عمى ذلؾ مف : الضغط النفسي -2
اختالؿ في التكازف تنجـ عف كثرة ما يتعرض لو العامؿ مف مؤثرات بيئية تحيط بظركؼ 



21 

العارضة، )العمؿ كعبء الدكر كضغط العمؿ، كالرضا الميني، كغيرىا مف المثيرات 
1998.) 

ىك كجكد الكثير مف المطالب الكاضحة كالمحددة الغرض عمى العامؿ القياـ : ضغط العمؿ -3
 (.1997أبك عيشة، )مع عدـ تكفر الكقت الكافي لمقياـ بيذه المياـ . بيا

ة عمى أبعاد كدرجات /ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المرشد: درجة االحتراؽ النفسي -4
 .المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة

ىك مجمكعة مف المشاعر الداخمية اإليجابية أك السمبية التي يقيـ بيا : الرضا الكظيفي -5
 (.1993أبك العسؿ، )العاممكف عمميـ، كىك فكرة ديناميكية تعزل إلى عدد مف المتغيرات 

ة عمى أبعاد كدرجات /ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المرشد: درجة الرضا الكظيفي -6
 .المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة

ىك الحالة التي يشعر بيا اإلنساف، بحيث يككف مطمئنان عمى كضعو في : األمف الكظيفي -7
العمؿ، مف حيث االستمرارية فيو كاالمتيازات الممنكحة لو، كمركزه االجتماعي، ككذلؾ 

يعرؼ األمف الكظيفي بالنسبة لممؤسسة بأنو قدرة المؤسسة عمى تكفير الحاجات األساسية 
 (.1997جامعة القدس المفتكحة، )لممكظفيف، كضماف الحد األدنى مف تمؾ االحتياجات 

ىـ األشخاص الحاصمكف عمى الدرجة الجامعية األكلى : المرشدكف النفسيكف كاالجتماعيكف -8
كحد أدنى في أحد مجاالت عمـ النفس أك الخدمة االجتماعية كاإلرشاد كالتكجيو، كيقدمكف 

 .اإلرشاد النفسي كاالجتماعي لألفراد في المؤسسات الحككمية كالخاصة

 في منتصؼ David Geldardكىك مقياس صممو : مقياس جيمدرد لالحتراؽ النفسي -9
الثمانينيات في أمريكا، كصممو خصيصان لممرشديف النفسييف، كىك يتككف مف أربعيف فقرة، 

 .1998كقاـ بترجمتو كتطبيقو عمى البيئة األردنية الدكتكر نادر فيمي الزيكد عاـ 
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الدراسات السابقة : الفصل الثاني
 23اكلت االحتراؽ النفسي تف التي  السابقةالدراسات العربية
 35 التي تناكلت الرضا الكظيفي  السابقةالدراسات العربية

 40 التي تناكلت االحتراؽ النفسي األجنبية السابقةالدراسات 
 42 التي تناكلت الرضا الكظيفي األجنبية السابقةالدراسات 

 45الدراسات السابقة التي تناكلت العالقة بيف االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي 
 49التعميؽ عمى الدراسات السابقة 
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الدراسات السابقة 
يتضمف ىذا الفصؿ إستعراضان لمعديد مف الدراسات السابقة، العربية كاالجنبية التي تناكلت 

مكضكعي االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي، كالعالقة بينيما، أك العالقة بعدد مف المتغيرات 
الديمغرافية ، كأستطاع الباحث أف يرصد الكثير مف البحكث كالدراسات النظرية كالميدانية، حكؿ 
ظاىرة االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي، أك المكاضيع القريبة منيما مثؿ ضغكط العمؿ كالرضا 

. الميني، كقد تـ ترتيب الدراسات ترتيبان زمنيان تنازليان 
 

: الدراسات العربية السابقة التي تناولت االحتراق النفسي: أوالً 
 في دراسة قامت فييا كزارة التربية كالتعميـ العالي بالتعاكف مع سكرتاريا الخطة الكطنية 

 بعنكاف تشخيص االحتياجات التدريبية لممرشديف التربكييف في جميع (2005)لمطفؿ الفمسطيني 
ة كقد كاف مف بيف أىداؼ الدراسة التعرؼ إلى / مرشد600مدارس الكطف كالبالغ عددىـ حكالي 

تضمف ىذا المجاؿ كقد  درجة االحتراؽ الكظيفي عند المرشديف التربكييف في المدارس الحككمية،
 اتجاىا تركز عمى مدل انتماء المرشد لكظيفتو كمرشد تربكم كقدرتو عمى التضحية مف اجؿ 13

 جميع فقرات إفتجدر اإلشارة . االحتراؽ الكظيفي لقياس درجة خدمة الطمبة كتحقيؽ أىدافو
أم كمما كاف ) بناء عمى ذلؾ فاف اتجاه الكسط المرجح معككس ،المجاؿ تأخذ الصيغة السمبية

بمغ الكسط  .األقكلفاالتجاىات األدنى مف المتكسط العاـ ىي  ( كاف االتجاه أقكل،الكسط اقؿ
مف المرشديف ال يكافقكف عمى % 64.9 إف، حيث (اتجاه قكم)% 36.1العاـ المرجح لممجاؿ  

 إلى كظيفتيـ كمرشديف تربكييف لمطمبة، في كف منتـأنيـالعبارات السمبية في المجاؿ، بمعنى 
فيما يمي أىـ النتائج ك ، عمى العبارات السمبية في االحتراؽ الكظيفييكافقكا% 19.8 إفحيف 

 : عمى فقرات المجاؿ
 يتضمف العطاء بدكف ،المرشديف ال يكافقكف عمى اف عمؿ المرشد مضفٍ  فقط مف% 27.7إف 

مف المرشديف ال % 45كذلؾ . مف المرشديف  يكافقكف عمى ذلؾ% 56.8 إفاخذ، في حيف 
يكافقكف عمى أف اإلرشاد يستنزؼ طاقة المرشد كال يترؾ الكثير مف كقتو لعائمتو كأصدقائو، في 

ال يكافقكف % 62.3 حكالي ثمثي المرشديف كنسبتيـ ، كأفيكافقكف عمى ذلؾ%  34.9حيف أف 
إف . منيـ يكافقكف عمى ذلؾ% 24.3عمى أف اآلباء ال يقدركف المرشديف، في حيف اف  

مف المرشديف ال يكافقكف بشدة كال يكافقكف عمى أف اتجاىات المرشديف نحك كظيفتيـ % 70.5
مف %  73.8  اظيرت النتائج أف كذلؾ،منيـ يكافقكف عمى ذلؾ% 12غير ثابتة، في حيف أف 

%  12.6المرشديف ال يكافقكف عمى انيـ ال يستطيعكف إنجاز المطمكب مف عمميـ، في حيف أف 
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انيـ ال يكافقكف عمى انيـ ليس % 82.2أكد حكالي غالبية المرشديف كنسبتيـ . يكافقكف عمى ذلؾ
 . مف المرشديف  يكافقكف عمى ذلؾ% 6.2لدييـ رغبة في العمؿ، في حيف أف 

 بدراستيا االستطالعية عف ضغكط العمؿ لمعامميف في (2003 )الخثيمة كشفت كما
 تنظيـ العالقات، كاتخاذ القرار كالمشاركة في الندكات كالمؤتمرات عمىالتعميـ الجامعي كتأثيره 

 كالخبرات التي تساىـ في ممارسات الفرد تجاه رفع المستكل األكاديمي األنشطةكغيرىا مف 
كاعتمدت الدراسة في تجميع بياناتيا .  الخطط كالمناىج كتحقيؽ أىدافيا العمميةكتقكيـكالعممي 

تدريس اؿ االستبانة بكصفيا أداة لمبحث، كتـ تكزيعيا عمى مجتمعيا مف أعضاء ىيئة عمى
 ضغكطكبعد تحميؿ البيانات اتضح أف .  في كؿ مف جامعتي الممؾ سعكد كأـ القرلكاإلدارييف

 ارتباطياالعمؿ بالنسبة لمجتمع الدراسة في معظميا تنشأ مف بعض أساليب التفكير أكثر مف 
 بيف لممكازنةؽ التعامؿ معو، كما دلت عمى ضركرة كجكد تكازف بيف االتجاىات ائبالكاقع كطر

 كتكقعات يتالءـالمسؤكلية كااللتزاـ كالكالء، مع ضركرة الحرص عمى تكضيح األىداؼ بما 
 عمى العكامؿ المؤثرة في كالسيطرةكأخيران أكصت الدراسة بتنمية القيـ اإلدارية المالئمة، . المنظمة

  . التعميمية المناخ العاـ لممؤسسة

      

 باألفراد كمنظمات األعماؿ تمحؽعمى األضرار التي ركز  (2003) العتيبي  دراسةكفي
 كالغياب ضغكط العمؿ باالضطرابات السيككسكماتية عالقة " ككانت بعنكاف ،مف الضغكط

 مف العنكاف يتضحكالتي تيدؼ كما ". الكظيفي لدل العامميف في القطاع الحككمي في الككيت
 العمؿ مف ناحية عف كالتغيب ،إلى معرفة عالقة ضغكط العمؿ بالصحة النفسجسمية مف ناحية
.  في دكلة الككيتالحككميأخرل لدل عينة مف العمالة الككيتية كالعمالة الكافدة في القطاع 
 كاإلدارات العامة الكزاراتحيث تـ اختيار خمس جيات حككمية بطريقة عشكائية مف بيف 

كزارة :  كىذه الجيات ىي المدنية،كالييئات الحككمية التي تعمؿ تحت مظمة ديكاف الخدمة 
 كالعمؿ؛ ككزارة الدفاع؛ ككزارة االجتماعيةالصحة العامة؛ ككزارة المكاصالت؛ ككزارة الشؤكف 

 مف ىذه الكزارات بطريقة عشكائية بناء عمى كزارةثـ اختيرت أقساـ في كؿ . الكيرباء كالماء
 استبانة لكؿ كزارة ككاف 150 استبانة بكاقع 750 كزعت ذلؾالييكؿ التنظيمي لكؿ كزارة، كبعد 

أسفر تحميؿ البيانات الكاردة في أداة البحث .  استبانة658 لممعالجة الصالحة تاالستباناإجمالي 
: اآلتيةعف النتائج 

.  العمالة الككيتية لضغط عمؿ أكبر مف العمالة الكافدةتعرض- 
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 باالضطرابات زاد ضغط العمؿ لدل المكظفيف الككيتييف زاد معدؿ إصابتيـ كمما- 
.              (النفسجسمية) السيككسكماتية

 عرضة لالضطرابات السيككسكماتية مف العمالة الكافدة كتعاني مف أكثر الككيتية العمالة-  
؛ كثقؿ  أك أسفمو كسرعة الغضب كاالنفعاؿ؛ كآالـ أعمى الظيرالتعب؛اإلصابة بأعراض 

بركدة األقداـ؛ ك الكتؼ أك الرقبة؛ كآالـ المفاصؿ أك األطراؼ؛ كآالـالصداع؛ كالساقيف؛ 
. مفرطة لمنكـاؿحاجة اؿفقداف الشيية؛ كك ضربات القمب؛ انتظاـعدـ كالدكخة؛ ك

.  الككيتية أكثر تغيبان عف العمؿ مف العمالة الكافدةالعمالة- 

 في القطاع العامميف زادت معدالت اإلصابة باالضطرابات السيككسكماتية لدل كمما- 
.  الحككمي زاد معدؿ تغيبيـ عف العمؿ

 ان  حككميان  دراستو السابقة لغير صالح المكاطف الككيتي بكصفو مكظؼنتائج الباحث كيفسر
 كمبدأشعر باالستقرار كاألماف الكظيفي حيث يرل المكاطف الككيتي أف العمؿ حؽ مكتسب فإنو م

 المكظؼ في حؽ 1979دستكرم يتعيف عمى الدكلة تكفيره؛ كما يكفؿ قانكف الخدمة المدنية لسنة 
 في ىذا القانكف حقيافي المقابؿ فالعمالة الكافدة ال تستخدـ كالتغيب عف العمؿ بسبب المرض، 

 أف كثرة الغياب كتعمـ ألنيا تعينت بعقكد خاصة ؛باإلجازة المرضية إال في أضيؽ الحدكد
 بشكؿ مستمر لمكاجية يحتاجكنيـالكظيفي ظاىرة غير مرغكب فييا مف قبؿ رؤسائيـ الذيف 

 مف دراسات المقارنة في مجاؿ مزيدم الختاـ يكصي الباحث بإجراء ؼك. أعباء العمؿ اليكمية
 أك بيف القطاع الحككمي كالخاص الحككميضغكط العمؿ بيف المكظفيف كالمكظفات في القطاع 

 . أك شاغمي الكظائؼ المينية

 
التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل انتشار ظاىرة االحتراؽ  (2003)كفي دراسة العتيبي 

الكظيفي بيف العامميف في قطاع الخدمات المدنية الككيتي، كبحث العالقة بيف االحتراؽ الكظيفي 
، كتككنت عينة Maslachكنمط الشخصية كالرغبة في ترؾ العمؿ كاستخدـ الباحث مقياس 

إناثان، مف حممة الجنسية الككيتية،  (195)ذككران ك (130)فردان مقسميف إلى  (325)الدراسة مف 
يعممكف في خمس كزارات حككمية تمثؿ ديكاف الخدمة المدنية كاسفرت ىذه الدراسة عف العديد 

: مف النتائج كاف مف أىميا
. يعاني أربعة مف كؿ عشرة عامميف مف اإلنياؾ العاطفي -
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منخفضان عمى مقياس فقرات التعامؿ اإلنساني أك % 81.5يعد احتراؽ غالبية العينة  -
 .الشخصي

 .بتدني اإلنجاز الشخصي% 44تشعر نسبة كبيرة مف العينة  -

يشعر األفراد صغار السف الذيف خدمتيـ قميمة بتدني إنجازىـ الشخصي مقارنة بنظرائيـ  -
 .كبار السف الذيف خدمتيـ طكيمة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات االحتراؽ الكظيفي لدل العمالة  -
الككيتية عمى مقياس اإلنياؾ العاطفي، فقداف التعامؿ اإلنساني أك الشخصي، حسب 

. جنسيـ أك حالتيـ الزكجية، أك مستكاىـ التعميمي

 
إلى التعرؼ عمى مستكل االحتراؽ النفسي كعالقتو  (2003)كىدفت دراسة سمماف 

بمركز الضبط لدل المرشديف التربكييف في المدارس الحككمية في مديريات محافظات شماؿ 
مرشدان كمرشدة تـ اختيارىـ بالطريقة  (106)الضفة الغربية، كتككنت عينة الدراسة مف 

العشكائية مف مجتمع الدراسة الذم يتككف مف جميع مرشدم كمرشدات المدارس الحككمية 
في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية، كالتابعة لكزارة التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي 

. مرشدان كمرشدة (161) كالبالغ عددىـ 2001/ 2000
 لالحتراؽ النفسي لجمع المعمكمات كالبيانات Maslachكقد استخدـ الباحث مقياسى 

. لمضبط الداخمي كالخارجي (ركتر)الميدانية كمقياس 
: كقد خمصت نتائج الدراسة إلى التالي

إف تكرار اإلجياد االنفعالي كتكرار تبمد الشعكر كاف معتدال، أما تكرار نقص الشعكر  -
. باإلنجاز فكاف عاليان 

إف شدة االحتراؽ النفسي عمى بعد اإلجياد كانت متدنية، أما الشدة عمى بعد تبمد  -
 .المشاعر كعمى بعد نقص الشعكر باإلنجاز كانت معتدلة

إف مركز الضبط الشائع عند المرشديف التربكييف في الضفة الغربية كاف مركز الضبط  -
 .الخارجي

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات استجابات المرشديف  -
التربكييف في المدارس الحككمية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية عمى أبعاد 

الجنس، المؤىؿ العممي، الدخؿ الشيرم، العمر، )االحتراؽ النفسي تعزل إلى متغيرات 
 .(الخبرة
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مركز الضبط لدل المرشديف التربكييف في المدارس  -
الحككمية في مديريات محافظات شماؿ الضفة الغربية تعزل إلى متغير الجنس كلصالح 

 .اإلناث

إف العالقة كانت دالة إحصائيان بيف تكرار كشدة االحتراؽ النفسي عمى جميع األبعاد مع  -
 .مركز الضبط

 

 عمميات"بػ ضغكط العمؿ لممعمميف في دراستو المعنكنة (2001)إبراىيـ تناكؿ ككذلؾ
كالتي ركز فييا عمى ".  بعدد مف المتغيرات النفسية لدل المعمميفعالقتياتحمؿ الضغكط في 

 تكانطمؽ.  لمكاجية ضغط العمؿان  دفاعيان بكصفو سمة أك أسمكبأك قياسو  التحمؿ تقديرمحاكلة 
:  إثارة ثالث فرضيات رئيسة ىي كاآلتيمفالدراسة 

 الجنس أك الفئة باختالؼال تختمؼ عمميات تحمؿ الضغكط لدل المعمميف مف الجنسيف - 
. العمرية

 " تتمثؿ فيالشخصيةتكجد عالقة دالة بيف عمميات تحمؿ الضغكط كعدد مف متغيرات - 
".   تقدير الذاتك بالنفس، كالعصابية، كاالنبساطية، الثقة

لشخصية ا المتغيراتال يمكف التنبؤ بعمميات تحمؿ الضغكط لدل عينة البحث مف خالؿ - 
كشممت عينة البحث ". الذات بالنفس، كالعصبية، كاالنبساطية، كتقدير بالثقة "التي تتمثؿ 

 كالمعاىد األزىرية كالثانكيةمعممان كمعممة مف مختمؼ المدارس اإلعدادية  (190)
 الدراسة بشكؿ عاـ عف عدـ كجكد أثر داؿ لمجنس أك نتائجكأسفرت . بمحافظة المنكفية

أما فيما يتعمؽ بالفرض .  ضغكط العمؿ كمعالجتياتحمؿالفئة العمرية عمى عمميات 
 دالة بيف عمميات تحمؿ الضغكط كمعالجتيا عالقةالثاني كالذم ينص عمى أف ىناؾ 

 مف ىذا الفرض، حيث ءٍ  عف تحقيؽ جزالنتائجبعدد مف متغيرات الشخصية فقد أسفرت 
 تحمؿ الضغكط كالثقة بالنفس كتقدير استراتيجياتكجدت الدراسة ارتباطان سمبيان بيف 

لـ إال أنو  االستراتيجيات كالعصابية، تمؾالذات، في حيف يكجد ارتباط مكجب بيف 
كلمتحقؽ مف الفرض .  االنبساطيةعمى داللة إحصائية ميتكصؿ إلى معامؿ ارتباط ذ

 المتعدد لمتنبؤ بمجمكعات التدريجيالثالث كاألخير استخدـ الباحث تحميؿ االنحدار 
 ككجدت الدراسة أف البحث،عمميات تحمؿ الضغكط مف خالؿ متغيرات الشخصية قيد 
 التحمؿ خاصة العمميات بعممياتتقدير الذات كالعصابية متغيراف يمكف اعتبارىما منبئات 
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 الثالث في مجمميا تشير إلى الفرضالسمككية المكجية نحك االنفعاؿ، بيد أف معطيات 
 . تحقؽ الفرض كسمبية التنبؤ

 

ط العمؿ الكظيفي البدنية كالنفسية ك اآلثار السمبية لضغحمتكض (2001)أبك حميمة كحاكؿ
كتناكؿ . تطبيقياآلخر نظرم كأحدىما  :دراسة إلى شقيفاؿقسـ ك. الكظيفيكانعكاسيا عمى األداء 

في الجانب النظرم مفيكـ ضغط العمؿ، كالمحركات الداخمية لسمكؾ العامميف تحت ضغط 
.  كأعراض الضغكط الكظيفية كتأثيرىا، كعالقة التغير بضغكط العمؿالضغكط،العمؿ، كأنكاع 
 فكاف حالة مختارة شممت العامميف في خمس شركات لإلعمار كالبناء في التطبيقيأما الجانب 

 عددىـ تكزيع استمارة عمى عينة عشكائية مف العامميف في ىذه الشركات الخمس بمغ كتـالعراؽ، 
 ضغط أعمىكتكصمت نتائج البحث التطبيقي إلى أف .  القطاع اإلدارم كالفنيفي عامالن 94

 ضغط يأتي أدنىعمؿ كظيفي إدارم كفني يأتي مف فقداف التعاكف كاالنسجاـ في العمؿ، كأف 
 مستكل اعمى الدكرفي حيف يمثؿ غمكض .  كغمكض الدكر ،بالنسبة لإلدارييف مف نكعية العمؿ

 كالخبرة فقد كجدت كالسف؛كفيما يتعمؽ بعالقة المؤىؿ الدراسي بالضغط؛ .  الفنييفلضغط لد
 جامعية فما فكؽ مع غيرىـ مف شياداتالدراسة أنو ال يكجد تبايف بيف العامميف الذيف يحممكف 

 في ان  تشكؿ لكؿ منيـ ضغطالتيالعامميف الذيف يحممكف مؤىالن أقؿ مف الجامعي في العكامؿ 
. متغيرات أخرلبكصفيا  كالخبرة ؛ فيما يخص السف نفسياالعمؿ، كما تكصؿ الباحث إلى النتيجة

 الذم ينسجـ مع المعارؼ بالشكؿ  كبرمجتوبضركرة تحميؿ العمؿالدراسة نياية أكصت اؿكفي 
في العمؿ مف خالؿ إتاحة كتحسينيا  الرسمية لعالقاتاتنمية ككالميارات كالكقت المتاح لإلنجاز، 

 النظر فيما يتعمؽ بالمكاقؼ كالحاالت المتعمقة كجياتنشر أفكارىـ كتثبيت ؿالفرصة لمعامميف 
 االجتماعية بيف العامميف سكاء ضمف نطاؽ العمؿ الرسمي أك العالقاتباتخاذ القرارات، كتنمية 

 .  القياـ ببعض البرامج كاألنشطة ذات الجكانب الترفيييةخالؿغير الرسمي مف 

 (2001) لضغكط العمؿ قاـ العمرمالنفسية الدراسة السابقة التي تبحث اآلثار كبعكس
 قياس" ككاف عنكانيا .  العمؿ ذاتو ال العامميفإنتاجيةبدراسة تبحث ضغكط العمؿ بيدؼ زيادة 

حدىما نظرم كاآلخر أ ،كشمؿ البحث جزأيف". دراسة تطبيقية : العمؿكتحميؿ تكاليؼ ضغكط 
 الباحث في الجزء األكؿ باستعراض معظـ المكضكعات ذات العالقة بمكضكع قاـ. تطبيقي
 ككذلؾ مفاىيـ ، كمفاىيـ التكمفة، كآثار ضغكط العمؿ السالبة، في المفاىيـتتمثؿالدراسة 

أما الجانب التطبيقي مف الدراسة فكاف مف خالؿ استبانة .  العمؿ السالبةضغكطكمصادر 
كأسفر ىذا الجانب عف نتائج مف .  ضغكط العمؿ كتحديد التكاليؼ الناتجة عنيالقياسصممت 
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مثؿ عالقة طردية بيف مستكل ت الالتينيةبالمغة Uؼ كجكد عالقة منحنية عمى شكؿ حرأىميا
كاختتمت الدراسة بتكصيات مف أىميا كضع نظـ التكاليؼ .  العمؿ السالبة كالتكاليؼضغكط
 .  تساعد في حصر كتقدير تكاليؼ ضغكط العمؿالتي

 

دراسة تحميمية التجاىات العامميف نحك مستكيات " بدراسة عنكانيا  (2000)كما قاـ رشيد 
تيدؼ إلى التعرؼ ". ضغكط العمؿ في القطاعيف العاـ كالخاص في المممكة العربية السعكدية

إلى مدل كجكد التبايف في مصادر ضغكط العمؿ حسب اختالؼ نكع القطاع كالجنسية كطبيعة 
.  كدكر المدير العربي في المنظمات الخاصة كالعامة. الكظيفة كالخصائص التعميمية كالعمر

ا لضغكط العمؿ التي يأتي في مقدمتيا النمك  كمف نتائج الدراسة أف القطاع العاـ يعد أكثر تعرضن
كالتقدـ الميني، يمييا الظركؼ المادية لمعمؿ ثـ كمية العمؿ في حيف أف نكع العمؿ ككميتو 

كما تبيف أف السعكدييف أكثر . يأتياف في مقدمة الضغكط بالنسبة لمعامميف في القطاع الخاص
ا لمضغكط  شعكرنا بالضغكط مقارنة بغير السعكدييف ، كأف العامميف بالكظائؼ اإلدارية أكثر تعرضن

كما أظيرت النتائج أف مستكل ضغكط العمؿ ينخفض تبعنا لمعمر، . مف العامميف بالكظائؼ الفنية
فيما عدا النمك كالتقدـ الميني الذم يرتفع بارتفاع العمر، كأف مستكيات ضغكط العمؿ ترتفع 

بانخفاض المستكل التعميمي في جميع المتغيرات ما عدا متغير النمك كالتقدـ الميني الذم ينمك 
. بعالقة طردية 

 

عمى ضغكط العمؿ لدل معممي مرحمة التعميـ الضكء   (1999) دراسة بسطاكتمقي
كتيدؼ الدراسة إلى . لضغكطؿ السمبية المصاحبة النفسية كمصادر االنفعاالت ،األساسي فقط

تسبب في إحساس المعمـ بالضغط النفسي بدرجة أعمى ت التيلى مصادر ضغكط العمؿ إالتعرؼ 
 السمبية المصاحبة لإلحساس بضغط العمؿ لدل معممي التعميـ النفسيةمف المتكسط، كاالنفعاالت 

جنس؛ كالحالة اؿلى تأثير بعض المتغيرات عمى ضغكط العمؿ مف إ التعرؼاألساسي، بجانب 
 كاقتصر.  الخبرة؛ كالعمر؛ كعدد الحصص التي يقـك المعمـ بتدريسياكسنكاتاالجتماعية؛ 

 كاإلعدادم عمى مجمكعة مف معممي كمعممات مرحمة التعميـ األساسي االبتدائي الدراسة مجتمع
ـن 541 مف خالؿ عينة شممت ـ 1998-1997بمحافظة القاىرة في العاـ الدراسي   ا معم

 عبارة عف 84ىـ مف خالؿ استبانة تضمنت ئحيث قامت الباحثة باستطالع آرا. كمعممة
 مفكؿ عبارة تتطمب اختيار استجابة كاحدة كانت  العمؿ الفعمية التي يكاجييا المعمـ، كمشكالت

 ضغط مف عدـ اإلحساس بأم متدرجة" أم (3)إلى (صفر)بيف أربعة استجابات متدرجة مف 
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 لممشكمةنفسي نتيجة المشكمة المذككرة إلى اإلحساس بالضغط النفسي بدرجة كبيرة نتيجة 
 بالضغط نتيجة ظركؼ العمؿ المكضحة في االستبانة لممعمـ الشعكر الذاتي   كدرجة" المذككرة 

كبعد تحميؿ أداة البحث تكصمت الدراسة إلى أف معظـ .  العمؿضغكطتمثؿ مقياس تقدير التي 
 العمؿ كيتعرضكف لالنفعاالت النفسية السمبية مثؿ الغضب؛ كالقمؽ؛ ضغكطالمعمميف يعانكف مف 

كأف أىـ األبعاد التي تتمركز حكليا مصادر .  صالحيات مخكلة ليـكجكدعدـ كاالنزعاج؛ ك
 عينة الدراسة ىي كثافة الفصكؿ؛ كمشكالت تتعمؽ بالنمك الميني؛ تدركياضغكط العمؿ كما 
 بطء الترقي الكظيفي ،ازدحاـ الفصكؿ بالتالميذ)  كىذه األبعاد تشمؿ،بالتالميذكمشكالت تتعمؽ 

 كجكد صعكبات في تدريس بعض ، عدـ كجكد رعاية صحية مناسبة، ضعؼ المرتبات،لممعمـ
 ،لممعمميف عدـ كجكد حجرات الئقة ، استخفاؼ اإلعالـ بدكر المعمـ، المتخمفيف تحصيميان الطمبة

 بيف الصفكؼ لمتالميذ النقؿ اآللي ،عدـ اىتماـ كمتابعة أكلياء األمكر لمستكل أبنائيـ التعميمي
تكصمت الدراسة ك. ( كاالستذكارالكاجبات إىماؿ التالميذ في أداء ،الدراسية في المرحمة االبتدائية

في حيف .  أكثر إحساسان بضغكط العمؿالمعمميفإلى أف المتخرجيف حديثان أك صغار السف مف 
.  كاإلناث في درجة اإلحساس بضغكط العمؿالذككر بيف ان  معطيات الدراسة فركؽترصدلـ 

ان لمكاجية ضغكط العمؿ م كميات التربية بإعداد المعمـ نفسالدراسةكاستنادان لمنتائج السابقة أكصت 
 باالىتماـ بالمشكالت التربكية الفعمية القائمة التي مف أىميا ازدحاـ كالتربكييفكالتعايش معيا، 

 الدراسيكيات العممية لمطمبة في الفصؿ الكاحد؛ كالتأخر ت بالتالميذ؛ كاختالؼ المسالفصكؿ
 االىتماـ أبرزىالبعض الطمبة، كما تكجيت الدراسة لكزارة التربية كالتعميـ بعدد مف التكصيات 

 . الخصكصية الدركسبالناحية المادية لممعمـ لرفع التعميـ بشكؿ عاـ كالقضاء عمى مشكمة 

ضغكط العمؿ التنظيمية كأثرىا عمى إنتاجية "بعنكاف  (1996)       أما دراسة المغيدم 
فيدفت إلى ". دراسة تطبيقية عمى جامعة الممؾ عبد العزيز كجامعة أـ القرل: القيادات اإلدارية

ناث في ةالتعرؼ إلى مصادر ضغكط العمؿ التي تتعرض ليا القيادات اإلدارم  مف ذككر كا 
 التي يمكف اتباعيا لمتخفيؼ مف حدة ضغكط تالعمؿ كتكصيفيا، كذلؾ الكشؼ عف اإلستراتيجيا

.  العمؿ لدل القيادات اإلدارية كالتعامؿ معيا بفاعمية

كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد ضغكط تنظيمية تعاني منيا القيادات اإلدارية تؤدم إلى 
انخفاض إنتاجيتيا مف أىميا عدـ القياـ بالتفكيض، كعدـ تنظيـ الكقت ألداء األعماؿ، كزيادة 

. عبء العمؿ، كغمكض الدكر
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اإلجياد النفسي لدل عينة مف المعمميف الفمسطينييف في "بعنكاف  (1994) دراسة عبداهلل 
معممان كمعممة في مدينة القدس،  (106)، كقد كانت عينة الدراسة مككنة مف" مدينة القدس

كىدفت الدراسة التعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف اإلجياد النفسي كبعض أعراضو في مينة 
التدريس، استخدـ الباحث لغايات جمع البيانات كالمعمكمات اختبار مصدر اإلجياد النفسي الذم 

فقرة اشتممت عمى أربعة أبعاد فرعية، ككذلؾ قائمة أعراض اإلجياد، كىي أداة  (51)يتككف مف 
عرضان مف أعراض اإلجياد، قاـ الباحث بإجراءات التأكد مف صالحيتيا  (17)تشتمؿ عمى 

ىناؾ فركؽ دالة : لقياس اليدؼ الذم كضعت مف اجمو، كقد دلت نتائج الدراسة عمى األتي
إحصائيا بيف الذككر كاإلناث عمى كؿ مف أعراض الصداع، البكاء، التعب، في حيف لـ تكشؼ 

.    الدراسة عف كجكد أية فركؽ دالة إحصائيا عمى بقية األعراض

 

".   التعامؿ مع ضغكط العمؿتاستراتيجيا" بعنكاف  (1994)      كفي دراسة لمينداكم
تيدؼ إلى التعرؼ إلى العالقة بيف المتغيرات المستقمة مف الجنسية، كالكظيفة، كالعمر، كبيف 
الشعكر بالضغكط الناتجة عف عبء العمؿ، كطبيعة العمؿ، كسياسات التنظيـ، كأساليب تقكيـ 

كطبقت الدراسة عمى عينة مف العامميف . األداء الكظيفي، كتعارض الدكر، كالمستقبؿ الكظيفي 
ناثنا في المستشفيات العامة كالخاصة في مدينة الرياض بالمممكة مف جنسيات مختمفة  ذككرنا كا 

دارية ككشفت الدراسة عف أف المكظؼ السعكدم يشعر بمستكل . كميف متنكعة طبية كتمريض كا 
ضغكط أقؿ مما يشعر بو المكظؼ غير السعكدم كأف العامميف بمينة التمريض يشعركف 

األصغر يشعركف بمستكل أعمى مما يشعر بو األطباء، كما تبيف أف المكظفيف ذكم األعمار 
.  بمستكل ضغكط أعمى مف كبار السف مف المكظفيف

 

بيدؼ تحديد ضغكط العمؿ لدل المعمميف  (1993)كفي دراسة قاـ بيا حسني كمحمكد 
كعالقتيا بنمط السمكؾ القيادم لمدير المدرسة حيث استخدـ الباحثاف استبانتيف األكلى لقياس 

معممنا في ثالث  (332)كاألخرل لقياس السمكؾ القيادم كشممت عينة الدراسة، ضغكط العمؿ
عدادية كثانكية: مراحؿ تعميمية  كتكصمت الدراسة إلى أف المعمميف يشعركف بضغكط . ابتدائية كا 

كأف ىناؾ فركقان بيف المعمميف ترجع لمخبرة القصيرة التي تتراكح . كبيرة أعمى مف الحد المتكسط 
برزت في أعباء العمؿ الكظيفي كعبء -  سنكات 4 سنكات كذكم الخبرة األكثر مف 3-1بيف 

 ـتطبيؽ الميارات، في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف في معاناتو
كتشير النتائج إلى أف المعمميف الذيف يعممكف مع . لضغكط العمؿ ترجع إلى المرحمة التعميمية 



32 

مدير المدرسة يسمككف نمطنا قيادينا يتصؼ باالنخفاض مف الجانب االعتبارم كاإلنساني 
كالتنظيمي أك الذم يتصؼ بتباعد الجانبيف باالرتفاع مف جانب كاالنخفاض في آخر يرتبط 

. بازدياد ضغكط العمؿ لدل المعمميف 

 
التعرؼ إلى عكامؿ الضغط النفسي لدل أعضاء  (1991)كىدفت دراسة جبر كعساؼ 

الييئة التدريسية في جامعات الكطف المحتؿ، ككانت العينة جامعة النجاح في نابمس، كالتي 
، كبمغ عدد العينة 1991تككنت مف جميع أعضاء الييئة التدريسية بجامعة النجاح الكطنية لعاـ 

. عضك ىيئة تدريسية (140)
بندان مكزعة عمى ثمانية مجاالت كىي  (32)كقد استخدـ الباحثاف استبانة مككنة مف 

، اإلدارة، الطمبة، التدريس، األبحاث، المالية، اليكية العممية، (االحتالؿ)الظركؼ الخارجية 
استبانة صالحة لمتحميؿ كخمصت  (112)ظركؼ العمؿ، كأجرل الباحثاف التحميؿ اإلحصائي لػِ 

: النتائج إلى
أف أكبر عكامؿ الضغط النفسي ىي تمؾ الممتصقة بالمينة كالتدريس كاألبحاث كاليكية  -

. العممية، كزيادة العبء األكاديمي، كعدـ تكفر الكتب كالمراجع العممية
عبء دكر المدرس الجامعي كباحث كعدـ تكفر التعميمات األساسية التي تجعمو ينيض  -

 .بدكره

إف اليكية العممية كانت المصدر الثالث لمضغط النفسي، كىذا يعكد إلى قمة المشاركة  -
 .بالمؤتمرات العممية

غالؽ الجامعة كالمضايقات كالحكاجز  - إف المصدر الرابع لمضغط النفسي كاف االحتالؿ كا 
 .كغيرىا مف الظركؼ االحتاللية

 .إف المصدر الخامس لمضغط النفسي كاف راتب المدرس -

 
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل االحتراؽ النفسي لدل  (1991) دراسة حرتاكم 

المرشديف التربكييف األردنييف، كمف ثـ بياف اثر كؿ مف متغيرات الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات 
. الخبرة، كعدد الطالب الذيف يرشدىـ شيريان في درجة االحتراؽ النفسي

 لالحتراؽ Maslach كلغاية جمع البيانات كالمعمكمات الالزمة طبقت الباحثة مقياس 
مرشدان كمرشدة، تـ اختيارىـ  (84)النفسي ذم األبعاد الثالثة كذلؾ عمى عينة مككنة مف 

عشكائيان مف المدارس الحككمية التابعة لمحافظات شماؿ المممكة، كبعد فحص البيانات كتحميميا 
: تكصمت الباحثة لمنتائج التالية
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. يعاني المرشدكف التربكيكف في األردف مف درجة متكسطة مف االحتراؽ النفسي -
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة مف تكرار  -

 تعزل إلى متغير الجنس كذلؾ لصالح الذككر الذيف Maslachكشدة أبعاد مقياس 
سجمكا درجة أعمى مف االحتراؽ النفسي مف اإلناث عمى مستكل التكرار، في حيف كانت 

 .درجة االحتراؽ النفسي عمى مستكل الشدة عند اإلناث أعمى مف الذككر

لـ تكشؼ الدراسة عف كجكد أية فركؽ ذات داللة إحصائية عمى درجة االحتراؽ النفسي  -
 كشدتيا تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي كسنكات Maslachعمى تكرار أبعاد مقياس 

 .الخبرة

 
إلى قياس الضغكط المينية لدل أعضاء ىيئة  (1991) كىدفت دراسة المحمداكم 

التدريس في الجامعة عبر التعرؼ إلى مصادر الضغكط المينية كبناء مقياس خاص ليا، ككذلؾ 
. الكشؼ عف مدل الفركؽ في الضغكط المينية تبعان لعدد مف المتغيرات الخاصة بعينة الدراسة

عضكان مف أعضاء  (323)كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اختار الباحث عينة عشكائية طبقية بمغت 
ىيئة التدريس في جامعتي بغداد كالمستنصرية، كما تـ بناء استبانة خاصة لقياس الضغكط 

: النفسية تـ تقنينيا، كقد خمصت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى
أف أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي بغداد كالمستنصرية يعانكف مف ضغكط مينية  -

 .كبيرة

 .تباينت ىذه الضغكط المينية تبعان لفقرات االستبانة كأبعادىا -

 .اإلناث مف أعضاء ىيئة التدريس أكثر تعرضان لمضغكط المينية مف الذككر -

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الضغكط المينية لدل أعضاء ىيئة  -
التدريس تعزل إلى متغير االختصاص، حيث تبيف أف أعضاء ىيئة التدريس ممف 

يحممكف االختصاصات اإلنسانية ىـ أكثر تعرضان لمضغكط المينية مف أكلئؾ العامميف 
 .في االختصاصات العممية

كما كشفت عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  -
تعزل إلى متغير سنكات الخدمة، حيث كاف الفرؽ لصالح الذيف قضكا في المينة أكثر 

 .مف عشريف عامان 

 

 تعرض العامميف لضغط العمؿ في بعض مدل"  بعنكاف (1988)عبداهلل كعسكر  م دراسةؼ
 التي تربط المينية ضغكط العمؿ في مجتمع الككيت مف خالؿ العالقة  " االجتماعية الميف

 العمؿ، كاستيدفت بيئة مف مداخؿ الضغكط الناتجة في  ن الفرد بتنظيمات العمؿ بكصفيا مدخال
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 ليا العاممكف في كؿ مف يتعرضالدراسة مقارنة درجة الضغكط بمتغيرات العمؿ المختمفة التي 
التفاؽ .  كالخدمة االجتماعيةالنفسية،مينة التدريس في المعاىد الخاصة، كالتمريض، كالخدمة 

.  لتنفيذ العامميف المسؤكليات المناطة بيـالصالحةمعظـ الباحثيف عمى أىمية تكافر البيئة 
 العامميف مف 353 الباحثاف االستبانة بكصفيا أداة لقياس ضغكط العمؿ، ككزعت عمى كاستخدـ

 المتكسطات باستخراجفي بيئات العمؿ المراد دراستيا، كتمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات 
 المقارنة بيف الميف في درجة لغرضالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ عبارة شممتيا االستبانة 

 بيف الميف كالمجاالت كمتغير الفركؽالضغكط بشكؿ عاـ؛ ثـ استخدـ تحميؿ التبايف لتحديد 
 درجة عالية مف الضغكط بيف كجكدكأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ  ، (ت)الخبرة كاختبار

 في مينة التمريض ىـ األكثر تعرضان العامميفالعامميف في الميف األربع بشكؿ عاـ، إال أف 
إال أف ىذا المتكسط ال  (3.179) حسابي يمثؿبمتكسطلمضغكط مقارنة بالميف الثالث األخرل 

ف في ك االعتبار البدائؿ األخرل التي اختار منيا المشارؾفي تيعد عاليان أك ذا داللة إذا أخذ
 ة الخبرة فقد ظير فرؽ كحيد في مينة التدريس كىك فرؽ ذك دالؿلمتغيركبالنسبة . الدراسة

 ( سنكات9 -5 )الفئة الممتدة مففي انحصر في ذكم الخبرة  (0.05) مستكلإحصائية عند 
عدـ إلى كأشارت نتائج تحميؿ االستجابات . ( سنكات10) المينية عف خبرتياكالفئة التي تزيد 
 فيما يتعمؽ بمتغير الجنسية عدا مينة الخدمة االجتماعية حيث تكجد العامميفكجكد فركؽ بيف 

كفيما يتعمؽ بالجنس .  كلصالح الككيتيفغير الككيتييفمع  بيف الككيتييف مقارنة ةدالؿفركؽ ذات 
ناثان بكصفيـ ذككر فقد كجدت الدراسة أف اإلناث نفسيا  درجة التعرض لمضغكط في المينة في ان  كا 

كما أشارت النتائج إلى أف فئة المتزكجيف .  مف الضغكط مقارنة بالذككرأعمىيتعرضف لدرجات 
 لمضغكط مقارنة بغير المتزكجيف كخاصة في مينة التمريض كالخدمة تعرضان ىـ األكثر 
 يبدك األمر منطقيان يمكف تفسيره لكثرة مسؤكليات الفرد المتزكج إضافة إلى حيثاالجتماعية 
 .  األمر الذم يؤدم إلى الشعكر بالضغكط األعمى نسبيان ، العمؿمسؤكليات

 
 
 
 
 

: الدراسات العربية السابقة التي تناولت الرضا الوظيفي: ثانياً 
 

كفي دراسة قامت فييا كزارة التربية كالتعميـ العالي بالتعاكف مع سكرتاريا الخطة الكطنية 
 بعنكاف تشخيص االحتياجات التدريبية لممرشديف التربكييف في جميع (2005)لمطفؿ الفمسطيني 
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 التعرؼ إلى  أىداؼ الدراسةة كقد كاف مف/ مرشد600مدارس الكطف كالبالغ عددىـ حكالي 
 7 يتضمف ىذا المجاؿ درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف التربكييف في المدارس الحككمية،

 يبمغ الكسط العاـ المرجح لممجاؿ  ، الكظيفي لممرشد عف عمموااتجاىات تركز عمى الرض
 ايكافقكف عمى أف لدييـ رض% 45حيث اف اقؿ مف نصؼ المرشديف  (اتجاه متكسط)% 52.6

 عمى فال يكافقك% 35.6كظيفي عف عمميـ كمرشديف تربكييف في حيف اف اكثر مف ثمثيـ 
: رضاىـ الكظيفي ، فيما يمي أىـ النتائج 

مف المرشديف يكافقكف عمى اف الثبات الكظيفي الحككمي يشعرىـ بالرضى عف % 72.3إف 
حكالي نصؼ المرشديف . مف المرشديف ال يكافقكف عمى ذلؾ% 13.2كظيفتيـ، في حيف اف 

يكافقكف بشدة كيكافقكف عمى البقاء في عمميـ الحالي حتى لك سنحت ليـ فرصة عمؿ % 51.8
. ال يكافقكف عمى ذلؾ% 27.3افضؿ في مجاؿ اإلرشاد النفسي، في حيف أف اكثر مف ربعيـ 

 عف عمميـ بسبب قصر ايكافقكف عمى انيـ يشعركف بالرض% 53.9حكالي نصؼ المرشديف 
اف اقؿ مف نصؼ  ، منيـ ال يكافقكف عمى ذلؾ% 27.4يـك العمؿ المدرسي، في حيف اف  

يكافقكف بشدة كيكافقكف عمى انيـ راضكف عف عمميـ بسبب قرب عمميـ عف % 45.6المرشديف 
فقط مف %  17.4كذلؾ . منيـ ال يكافقكف عمى ذلؾ% 37.2مكاف سكنيـ، في حيف اف 

 . ال يكافقكف% 66.3 المرشديف ثاؿثالمرشديف يكافقكف عمى انيـ راضكف عف راتبيـ، في حيف 
 

بعنكاف مستكل الرضا الكظيفي لدل المرشديف  (2005) كفي دراسة عالكنة كندل 
التربكييف في محافظتي جنيف كقمقيمية، حيث ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى مستكل الرضا 
 )الكظيفي لدل المرشدييف التربكييف في محافظتي جنيف كقمقيمية كبياف اثر كؿ مف متغيرات 
الجنس ، الحالة االجتماعية ، سنكات الخبرة ، مستكل الدخؿ االسرم ، التخصص ، مكاف 

 مرشدان تربكيان في المحافظتيف 83في رضاىـ الكظيفي ، كيتككف مجتمع الدراسة مف  (السكف 
 فقرة 52 ، تـ تصميـ استبانة لجمع البيانات تضمنت 2003المذككرتيف في العاـ الدراسي 

رضا المشرؼ عف النمك الميني ، ظركؼ العمؿ ، العالقات  )تكزعت في ستة مجاالت تضمنت 
 (مع الزمالء ، نظاـ الحكافز كاالجكر كالترقيات ، كالنمط القيادم لالدارة ، كاالنظمة كالتعميمات 
 65، كتـ التحقؽ مف صدؽ االداة كثباتيا ، ثـ كزعت عمى جميع افراد المجتمع ، كاسترجع منيا 

 استبانة 61 استبانات لعدـ صالحيتيا، فاعتبرت المتبقية منيا كىي 4استبانة ، استثني منيا 
عينة الدراسة ، كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ المتكسطات الحسابية المكزكنة كاالنحرافات 

. كتحميؿ التبايف االحادم  (ت)المعيارية ، كتحميؿ التبايف متعدد القياسات المتكررة ، كاختبار 
كقد تكصمت الدراسة الى نتائج كاف ابرزىا اف مستكل الرضا الكظيفي لدل المرشديف التربكييف 

، كانو (3.37)في محافظتي جنيف كقمقيمية اعمى مف المتكسط العاـ حيث بمغ المتكسط الحسابي 
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تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الرضا الكظيفي لدل المرشديف التربكييف تعزل 
لمجاالت الدراسة، بينما لـ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الرضا الكظيفي لدل 

المرشديف التربكييف تعزل لمتغيرات الجنس كالحالة االجتماعية كسنكات الخبرة كالدخؿ الشيرم 
. كالتخصص كمكاف السكف 

:  كتقدمت الدراسة بعدد مف التكصيات كاف منيا 
اصدار دليؿ المرشد التربكم ليكضح عممو ككاجباتو كحقكقو ليصبح دكره كاضحان  .1

 .كجميان 

تشكيؿ اتحاد لممرشديف التربكييف يرعى مصالحيـ كيطالب بحقكقيـ في اطار  .2
 .نقابي قانكني 

تخفيؼ العبء عف المرشد في العمؿ بتعييف اعداد اضافية مف المرشديف ،  .3
 .كتقميؿ عدد المسترشديف لكؿ كاحد منيـ 

 
بدراسة ىدفت التعرؼ إلى كاقع اإلرشاد التربكم كدكر المرشد  (2001)  كقاـ العاجز 

التربكم باإلضافة إلى المشكالت التي تكاجيو في المدارس األساسية العميا كالمدارس الثانكية 
. بمحافظة غزة، كمدل عالقة ىذه المشكالت بمتغير الجنس كالمرحمة التعميمية كالمنطقة التعميمية

 استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المرشديف في 
%( 84)مرشدان كمرشدة بنسبة  (88)، كبمغت عينة الدراسة (105)ىذه المدارس كالبالغ عددىـ 

. مف مجتمع الدراسة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف المديريات الثالث
مجاالت  (3)فقرة مكزعة عمى  (27) استخدمت لجمع البيانات استبانة اشتممت عمى 

باإلضافة إلى سؤاؿ مفتكح في نياية االستبانة، استخدـ في تحميؿ البيانات برنامج الرـز 
كبينت نتائج الدراسة أف كاقع اإلرشاد التربكم في  (SPSS)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

المدارس بحاجة إلى عناية كاىتماـ أكبر مما ىك مكجكد، كأف دكر المرشد التربكم فاعؿ كأف 
. عميو ميمات كبيرة

كما بينت النتائج مشكالت المرشديف مرتبة، فحاز مجاؿ المشكالت المتعمقة باإلعداد كالتدريب 
كجاء المجاؿ المتعمؽ  (%97.33)عمى المرتبة األكلى بالنسبة لممجاالت الثالثو بنسبة قدرىا 

كجاءت المشكالت  (%74.17)بمشكالت ظركؼ العمؿ في المرتبة الثانية بنسبة مئكية قدرىا 
، كما (%56.49)المتعمقة باإلدارة كالييئة التدريسية في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية قدرىا 

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المشكالت لدل المرشديف 
تعزل إلى كؿ مف جنس المرشد كالمرحمة التعميمية التي يعمؿ بيا كالمنطقة التعميمية التابع ليا، 



37 

كأكصت الدراسة باالىتماـ باإلرشاد التربكم بدرجة أكبر كتخصيص مرشد تربكم مستقؿ في كؿ 
. مدرسة عمى األقؿ

 
معرفة إنجازات المرشديف كالمرشدات في فمسطيف، كحجـ  (2000) كىدفت دراسة الدنبؾ 

العبء الممقى عمى عاتقيـ ، اتبع الباحث المنيج التحميمي حيث جمعت البيانات كاإلحصائيات 
كالتي تشكؿ مجتمع الدراسة  (18)الخاصة بالمرشديف التربكييف في المديريات البالغ عددىا 

كعينتيا، استخدـ في تحميؿ البيانات النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية، كتبيف مف النتائج أف 
المرشد يقـك بعبء كبير حيث أف ميمتو تتكزع في أكثر مف مدرسة، كيعاني مف كثرة ميماتو 

( 111)كأشغالو، كتبيف أف ىنالؾ نقصان في الككادر العاممة باإلرشاد في الضفة الغربية بكاقع 
مف احتياجات  (%88)مرشدة في الضفة الغربية، كتمثؿ ىذه االحتياجات نسبة  (95)مرشدان ك

المديريات حتى تصؿ إلى مستكل التغطية المكجكدة في قطاع غزة، كرغـ العبء الكبير في 
. عمؿ المرشد إاّل أف الدراسة بينت أف إنجازات المرشديف كانت كبيرة جدان 

تكفير ميزانية لممرشد التربكم، :  كقد تقدمت الدراسة بتكصيات تبيف معاناة المرشديف منيا
عداد  كعمؿ دكرات في اإلرشاد الميني كالجماعي، كاالىتماـ بالناحية النفسية لممرشد، كتأليؼ كا 
دليؿ لممرشد التربكم ليككف المرجع كالدستكر العممي كالميني لجميع أطراؼ العممية التعميمية، 

يجاد كقت كاؼ لممرشد لتفريغ مشاكمو كىمكمو لممسؤكليف . كا 
  

بدراسة ىدفت إلى قياس درجة الرضا الكظيفي لدل مكظفي  (1999)كقاـ أبك ساككر 
الجامعة، الجنس، : جامعة القدس المفتكحة كجامعة الخميؿ في فمسطيف، كفقان لعدة متغيرات ىي

كما . الخبرة العممية، الراتب، العمر، الحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي، كالمسمى الكظيفي
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى درجات الرضا لدل المكظفيف حسب كؿ مجاؿ مف مجاالت 

الرضا عف اإلدارة، الرضا عف األنظمة كالقكانيف كالتعميمات، الرضا عف ظركؼ : الرضا كىي
العمؿ كطبيعتو، الرضا عف الراتب كالحكافز، الرضا عف العالقة مع الزمالء، الرضا عف األمف 
الكظيفي كاالستقرار في العمؿ، الرضا عف المركز االجتماعي كالمكانة االجتماعية، الرضا عف 

. الحالة الصحية كاألسرية كاالجتماعية
 مكظفان كمكظفة، ك 40كبمػغ عدد المكظفيػف الذيف شممتيـ الدراسة في جامعة الخميؿ 

مكظفان كمكظفة في جامعة القدس المفتكحة، مكزعيف عمى سائر مناطؽ كمراكز جامعة  (99)
. القدس المفتكحة في فمسطيف

: كقد خرجت الدراسة بكثير مف النتائج نذكر منيا
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إف درجة الرضا الكظيفي في جامعة القدس المفتكحة العاـ متكسطة في جميع مجاالت  -
الرضا في الدراسة، كقد حاز مجاؿ الرضا عف المركز االجتماعي كالمكانة االجتماعية 
كالعالقة مع الزمالء أعمى درجات الرضا، فيما حاز مجاؿ الرضا عف الراتب كالحكافز 

. عمى أقؿ درجات الرضا
تبيف أف مكظفي منطقة الخميؿ التعميمية يتمتعكف بدرجة رضا كظيفي أعمى مف بقية  -

 .زمالئيـ في باقي مناطؽ كمراكز جامعة القدس المفتكحة في فمسطيف

أظيرت نتائج الدراسة في جامعة الخميؿ أف درجة الرضا الكظيفي العاـ متكسطة، كقد  -
حاز مجاؿ الرضا عف المركز االجتماعي كالمكانة االجتماعية عمى أعمى درجات 

الرضا، فيما حاز مجاؿ الرضا عف الراتب كالحكافز عمى أقؿ درجات الرضا، كيستدؿ أف 
 .درجة الرضا الكظيفي في جامعة القدس المفتكحة أعمى منيا في جامعة الخميؿ

 
بيدؼ التعرؼ إلى درجة الرضا الكظيفي لدل  (1995)في دراسة قامت بيا ياسيف 

مديران  (92)مدرسي المدارس الثانكية في األردف، كلتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 
: كمديرة، كزع عمييا استبانة مككنة مف خمسة أبعاد ىي

. العمؿ، الراتب، الفرصة المتاحة لمترقية، اإلشراؼ، زمالء العمؿ
أظيرت نتائج الدراسة أف المديريف راضكف بدرجة متكسطة عف مينتيـ بشكؿ عاـ، في 
حيف كانت درجة الرضا منخفضة عمى بعدم الراتب كفرص الترقية المتاحة، كما أظيرت النتائج 

. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المديريف كالمديرات كلصالح المديريف
 

إلى إيجاد الصدؽ العاممي لنظرية العامميف لييرزبرج،  (1993) كىدفت دراسة آؿ ناجي 
النكع، كالجنسية، كالمستكل التعميمي، كسنكات الخبرة، كالعمر، )كالكشؼ عف أثر متغيرات 

. في متغيرات الرضا عف العمؿ (كالتخصص
 كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة تتضمف متغيرات الرضا عف العمؿ كفقان لنظرية 

( 475)، كبعد التأكد مف صالحيتيا تـ تطبيقيا عمى عينة مؤلفة مف (1959)العامميف لييرزبرج 
معممان كمعممة، كمف أجؿ تحميؿ النتائج استخدـ الباحث المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم، 

، كمعامؿ االرتباط، كمعادلة ألفا كركنباخ، كطريقة المككنات األساسية ليكتمنج، (t)كاختبار 
كتحميؿ التبايف األحادم، كمعادلة تككي، كالنسب المئكية، كأشارت النتائج إلى أف متغيرات الرضا 

الرضا عف بنية العمؿ، الرضا عف محتكل العمؿ، الرضا الكمي عف )عف العمؿ مرتبة كانت 
النكع، كالمستكل التعميمي، كسنكات الخبرة )، كقد كجد أثران إحصائيان داالن لتفاعؿ متغيرات (العمؿ

. مع متغيرات الرضا عف العمؿ (كالتخصص األكاديمي، كالعمر، كالجنسية
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بدراسة استيدفت المرشديف التربكييف في محافظة عماف ىدفت  (1986)كقامت الفار 

إلى كصؼ مستكل الرضا عف العمؿ لدل المرشديف التربكييف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ، 
لى استقصاء تأثير عدد مف المتغيرات في درجة رضاىـ عف العمؿ، كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ  كا 

مرشدان كمرشدة، كزعت عمييـ استبانة حكؿ الرضا الكظيفي،  (78)اختارت الباحثة عينة قكاميا 
كاستبانة أخرل مف أجؿ تحديد سمات شخصياتيـ، كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ المتكسطات 

، كاالرتباط المتعدد، كأشارت (t)الحسابية، كالنسب المئكية، كاالنحرافات المعيارية، كاختبار 
النتائج إلى أف الغالبية العظمى مف المرشديف التربكييف كانكا راضيف عف عمميـ في الجكانب 

. المختمفة التي شمميا مقياس الرضا المستعمؿ في الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الدراسات األجنبية السابقة التي تناولت االحتراق النفسي: ثالثاً 
 

بعنكاف اثر العكامؿ الديمغرافية كالخصائص  ( Patrick , 2004 )دراسة باتريؾ 
الشخصية عمى درجة االحتراؽ النفسي عند المعمميف في المدارس الثانكية في ىكنج ككنج ، 

معممان كمعممة، كقد ىدفت الدراسة إلى بحث العالقة بيف  (1640)حيث بمغت عينة الدراسة 
العكامؿ الديمغرافية المختمفة كاالحتراؽ النفسي عند المعمميف ، كأستخدـ الباحث مقياس ماسالش 

لالحتراؽ النفسي ، كقد دلت نتائج الدراسة إف المعمميف في ىكنج ككنج كاف عندىـ احتراؽ 
متكسط في مجاؿ اإلجياد االنفعالي كاإلنجاز الشخصي ، كاحتراؽ قميؿ بالنسبة لمجاؿ اضطراب 
المشاعر الداخمية ، ككاف ىناؾ اختالؼ بالنسبة لمجنس في الثالثة أعراض لالحتراؽ النفسي ، 
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ككجد إف المعمميف األصغر سنان كغير المتزكجيف كاألقؿ خبرة كاف عندىـ احتراؽ نفسي أعمى 
كأكثر ، بينما كاف متغير العمر ىك المتغير األقكل في اإلجياد االنفعالي كاضطراب المشاعر 

. الداخمية كلصالح األكبر عمران 
 

بعنكاف العالقة بيف الضغكط المينية كاالحتراؽ  (Mearns, 2003  )في دراسة ميرنز 
 معمما كمعممة في المدارس األساسية كالثانكية في كالية 86النفسي لممعمميف ،التي استيدفت 

كاليفكرنيا ، كتعتبر الدراسة الحالية نمكذجان مقتطفان لمحالة النفسية لممعمميف نتيجة االحتراؽ 
النفسي ، كيعتبر الضغط الميني ىك المسئكؿ عف كؿ ذلؾ ، كقد دلت نتائج الدراسة إف 

المعمميف يكجد عندىـ ضغط نفسي ميني عاؿ كنتيجة ليذا الضغط يصبح لدل المعمـ احتراؽ 
نفسي كألـ عاطفي كجسمي ، كما دلت نتائج الدراسة عمى كجكد عالقة لمصفات الشخصية 

. كظركؼ العمؿ كسنكات الخبرة عمى درجة االحتراؽ النفسي كالضغط الميني 
 

بدراسة بعنكاف اثر الخصائص الفردية كالكظيفية  ( Lingard, 2003 )كقامت لينجارد 
في درجة االحتراؽ النفسي عند الميندسيف المدنييف في استراليا ، كىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
إلى تجربة االحتراؽ النفسي عند الميندسيف المدنييف العامميف في استراليا ، كقد كاف مف ابرز 
نتائج الدراسة أف االحتراؽ النفسي ال يعكد إلى عامؿ أك سبب كاحد بؿ إلى تفاعؿ معقد لمعديد 
مف العكامؿ كالسمات الشخصية كالكظيفية في بيئة العمؿ ، ككجد أف الميندسيف عندىـ إجياد 
انفعالي كبير ، كقد أثبتت الدراسة أف العكامؿ الكظيفية االيجابية في بيئة العمؿ باالضافة إلى 

السمات كالخصائص االيجابية لمميندسيف يمكف أف تككف عكامؿ كقائية كتخفؼ مف درجة 
. االحتراؽ النفسي عند الميندسيف 

 
بدراسة لمعرفة االستراتيجيات التي يستخدميا المرشد  ((Gold,2003كقاـ جكلد 

المدرسي لمتعامؿ مع الضغط لنفسي الناتج عف الكظيفة ، كقد كاف مف اىداؼ الدراسة ايضان 
تحديد مصادر الضغط ، كأثر مستكل الخبرة في الضغط النفسي لمرشدم المدارس ، كقد كاف 

مائة ككاحد كمرشديف في المدارس الثانكية في كالية فرجينيا ، ككاف مف ابرز  (101)عدد العينة 
:  نتائج الدراسة ما يمي 

مف المرشديف قالكا اف ضغط الحياة لدييـ ناتج عف كظيفتيـ كعمميـ ، في حيف % 50
مف % 76مف ضغطيـ اليكمي ينتج عف كظيفتيـ ، كقاؿ % 70مف لمرشديف اف % 20اشار 

مف افراد العينة % 35المرشديف اف عمميـ يعتبر مثيران ضاغطان بدرجة متكسطة ، كقد اشار 
فقط قرركا انيـ ال يتعرضكف الى الضغط % 1بأنيـ يعانكف مف ضغط نفسي شديد، في حيف اف 
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مف المرشديف اف لدييـ تحمالن عاليان لمضغط % 75النفسي الناشىء عف الكظيفة ، كقد قاؿ 
النفسي ، كأقر المرشدكف بأف معظـ الضغط لنفسي ينتج عف الظركؼ التي تتضمف العبء 

الكمي لمعمؿ ، كذلؾ ادعى معظـ المرشديف اف التعامؿ مع االزمات ، كحاالت سكء االستعماؿ، 
كالقياـ باعماؿ غير مناسبة ادت الى الضغط النفسي، كأنسجامان مع النتيجة السابقة فاف العبء 
الثقيؿ لمعمؿ ، كالعكامؿ الشخصية كالعالقات مع المطالب تمعب دكران كبيران في الضغط النفسي 
لدل المرشديف ، كمف استراتيجيات التعامؿ المستخدمة مف المرشديف كضع اىداؼ كاقعية ، 

.  كبرنامج قابؿ لالنجاز
   

إلى بحث  (2003)التي كردت في سمماف  ( Boy & Bine )كفي دراسة بكم كبايف 
االحتراؽ النفسي لدل المرشديف، كقد أشارت إلى التعميـ الذاتي الذم يؤدم إلى استبصارات 

جديدة تحدد كتعيد إحساس المرشد بذاتو، كحيث تشجع التقييـ الذاتي لممرشديف، كتدفعيـ 
. لمكصكؿ إلى مستكل عاٍؿ مف االلتزاـ كالفعالية

 
،لمتعرؼ إلى درجة االحتراؽ (Lee & Ashforth, 1993)كفي دراسة لي كاشفكرث 

مينيان في عدة مؤسسات عامة ذات طابع خدماتي، تقع في عاصمة  (223)النفسي، عمى 
مقاطعة كائنة في إحدل كاليات الكسط الغربي مف الكاليات المتحدة، كاستخدـ الباحثاف مقياس 
جيمدرد لالحتراؽ النفسي كأسفرت نتائج الدراسة عف أف األفراد الذيف خدمتيـ قصيرة كانكا أكثر 
شعكران باالحتراؽ النفسي مف األفراد الذيف خدمتيـ طكيمة، كعزا الباحثاف ىذه النتيجة إلى تطبيؽ 
األفراد ذكم الخبرة الطكيمة الستراتيجيات فعالة ساعدتيـ عمى مكاجية االحتراؽ النفسي، كترؾ 

. بعضيـ اآلخر، كبخاصة الذيف استراتيجياتيـ أقؿ فعالية لممؤسسة
 

: الدراسات األجنبية السابقة التي تناولت الرضا الوظيفي: رابعاً 
 

بدراسة بعنكاف الرضا الكظيفي عند المعمميف في  ( Zembylas , 2004 )قاـ زيمبيمس 
المدارس الثانكية في قبرص ، بيدؼ التعرؼ إلى درجة الرضا الكظيفي عند المعمميف في قبرص 
، كقد دلت النتائج إف المعمميف يتمتعكف بدرجة متكسطة مف الرضا الكظيفي ، كأف الذككر لدييـ 

. رضا كظيفي أكثر مف اإلناث 
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بدراسة لمتعرؼ إلى ظركؼ العمؿ كتأثيره عمى الصحة عند  (  Rasku ,2003 )كقامت راسكيك 
المعمميف في المدارس الثانكية ، كىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة ظركؼ العمؿ لممعمميف في 

 معممان 1950الدكؿ األكركبية ، كمعرفة درجة الرضا الكظيفي عندىـ ، ككانت العينة تشمؿ 
جياد انفعالي عاٍؿ  كمعممة ، كقد كاف مف ابرز النتائج اف المعمميف لدييـ رضا كظيفي قميؿ ، كا 

. ، كأعراض جسمية نتيجة لإلجياد االنفعالي كضغط العمؿ 
 

بدراسة ىدفت معرفة مستكل الرضا الكظيفي  (Demato, 2002)  كقاـ دم ماتك 
عف  (1988)لممرشديف في مدارس كالية فرجينيا، كمقارنتيا بنتائج دراسات مسحية أجريت عاـ 

. لممرشديف في نفس المدارس (1988)، ك(1985)عامي 
 استخدـ في الدراسة المنيج الكصفي، فاستخدمت استبانتيف عبارة عف مقياسيف ىما 

مرشدان في مدارس  (444)كمقياس منيسكتا لمرضا الكظيفي، أرسمت بالبريد إلى  (IIF)مقياس 
فقط، كبعد المعالجة اإلحصائية تبيف في النتائج  (%76.35)فرجينيا االبتدائية، استجاب منيـ 

%( 9.1)مف المرشديف كانكا راضيف عف عمميـ بشكؿ كبير أك كبير جدان، ك (%90.9)أف 
منيـ كانكا مستاءيف أك مستاءيف جدان، ككاف الرضا منخفضان في ب عد األجكر مقابؿ كمية العمؿ، 

كبينت االستجابات أف المناخ السياسي كاالجتماعي يؤثر في رضا المرشديف، كقد أثر في 
أحاسيسيـ نقص االىتماـ بيـ، كالضغكط النفسية المرتفعة لدييـ، كما يطمب منيـ مف تكقعات، 

. كطالبكا بتحسيف األجكر كسياسات الشركة كالعمؿ عمى التنمية
تبيف أف درجة الرضا متماثمة مع  (1988) كنتيجة المقارنة بالدراسات المماثمة عاـ 

عف  (%2)، ك(1985)عف العاـ  (%5)نقصاف بسيط في نسبة الساخطيف عف العمؿ بنسبة 
(. 1988)العاـ 

بدراسة ىدفت إلى معرفة كيؼ  (Judeth, 1997) كفي كالية اريزكنا، قامت جكديت 
يقضي المرشدكف التربكيكف أكقاتيـ في مدارس كالية إريزكنا، كمعرفة المؤثرات في رضاىـ عف 

مدينة عمى اختالؼ مكاقعيـ كفئاتيـ، كزعت  (15)المينة، استيدفت الدراسة المرشديف مف 
استبانة صالحة  (467)استبانة بكاسطة البريد اإللكتركني، استرجع منيا  (1200)عمييـ 

لالستخداـ كالتحميؿ، نتج عف الدراسة أف مستكل الرضا لدل المرشديف التربكييف في كالية اريزكنا 
مرشدان، كمنخفضان لدل الباقيف، ككاف مف  (48)مرشدان، كمتكسطان لدل  (32)كاف عاليان لدل 

، ككبر 300عبء اإلرشاد حيث بمغ معدؿ عدد المسترشديف لممرشد الكاحد )مصادر عدـ الرضا 
، إال أف (عدد طالب المدرسة كنكعية الطمبة كأىالييـ، كالتعامؿ مع أصحاب الميف المحمية

المرشديف أظيركا محبتيـ لمتعامؿ ضمف النظاـ في مدارس اريزكنا، ككذلؾ مع المعمميف كرجاؿ 
. األعماؿ، كالرؤساء، كما أظيرت النتائج أف المرشديف يتصرفكف بكقتيـ بشكؿ مناسب
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عف المرشديف النفسييف المدرسييف في  (Waimer,1996)في دراسة قاـ بيا كايمر 

كقد  (الكظائؼ الحالية كالتدريب كالرضا الكظيفي  )المدارس الثانكية كالمستشفيات بعنكاف 
تكصمت الدراسة إف الرضا عف العمؿ يرتبط بزيادة الكقت المبذكؿ في األنشطة المكجية نحك 
اإلرشاد الفعمي ، كما يربط الرضا عف العمؿ بتضاؤؿ الكقت المبذكؿ في األنشطة المتعمقة 

. بالتقكيـ ، أم أف متعة األخصائي الحقيقية ىي في ممارسة اإلرشاد كليس في عمميات التقكيـ
 

 أخصائيان 80أجريت عمى  (Kadushin, et al., 1995)كفي دراسة كادكشيف كاخركف 
 مستشفى في كالية ألينكم 36اجتماعيان كنفسيان كأخصائية يعممكف في مجاؿ رعاية المسنيف في 

مف العينة لدييـ رضا كظيفي % 28بالكاليات المتحدة األمريكية، بينت نتائج ىذه الدراسة أف 
كمصادر الرضا الكظيفي خمقت مف ككنيـ . منيـ راضكف عف الكظيفة نكعان ما% 50عاٍؿ بينما 

قادريف عمى مساعدة المرضى كأسرىـ، ككذلؾ لقدرة ىؤالء األخصائييف عمى تكفير المكارد 
المممكسة لممرضى كأسرىـ، باإلضافة إلى كجكد تحديات في المينة نفسيا إلى جانب شعكرىـ 

باالستقاللية في أداء أعماليـ، األمر الذم ساىـ في إعطائيـ دافعان أكبر لمعمؿ كالشعكر بالرضا 
الكظيفي، كالشعكر بعدـ الرضا الكظيفي كاف نتيجة متطمبات المؤسسة كالتفاعالت الشخصية 
لمكائح المؤسسات التي يعمؿ بيا األخصائيكف االجتماعيكف إلى جانب عدـ كجكد دعـ معنكم 

لزمالئيـ األخصائييف  (الخ... كاألطباء، اإلدارييف، )مف العامميف كاآلخريف في المؤسسة 
. االجتماعييف مما ساىـ إلى حد كبير في شعكر األخصائييف االجتماعييف بعدـ الرضا

 
كفي مسح شامؿ عمى األخصائييف االجتماعييف العامميف في الكاليات المتحدة قاـ بيا 

% 66في مجاؿ رعاية الطفكلة، بينت نتائجو أف  (Vinokur, et al., 1991)فينكككر كاخركف 
مف العينة كانكا راضيف جدان عف عمميـ الحالي، كلـ يكف ىناؾ اختالؼ في الرضا الكظيفي بيف 
الحاصميف عمى درجة البكالكريكس كالحاصميف عمى درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية، 
كأف ىناؾ اختالفات ذات داللة إحصائية بيف العامميف في مجاؿ رعاية الطفكلة كالعامميف في 

مجاالت أخرل، فاألخصائيكف االجتماعيكف العاممكف في مجاؿ رعاية الطفكلة كانكا راضيف جدان 
عف أعماليـ بينما كاف األخصائيكف االجتماعيكف العاممكف في منظمات أخرل أقؿ رضا عف 
أعماليـ، كأف أقكل المتغيرات تأثيران عمى الرضا الكظيفي ىك أكضاع العمؿ، كيأتي بعد ذلؾ 
الشعكر باإلنجاز، أما عف المتغيرات التي ساىمت في عدـ الرضا الكظيفي فقد كاف الدخؿ 

المادم ثـ أكضاع العمؿ ثـ الشعكر بعدـ اإلنجاز، كما بينت الدراسة أف العمؿ عمى زيادة دخكؿ 
الممارسيف قد ال يؤدم بالضركرة إلى رضا كظيفي بصكرة أكبر ألكلئؾ العامميف في القطاع 
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الحككمي، فأكضاع العمؿ كاف مصدر اىتماميـ الرئيس كالتي ليا عالقة بتحسيف محيط العمؿ، 
. التدريب، تقنيات اإلدارة، كحجـ القضايا التي يتعامؿ معيا األخصائي االجتماعي

بيدؼ إجراء دراسة مقارنة في الرضا  (Carcia، 1986 )في دراسة قاـ بيا كاريكا 
الكظيفي كعدـ الرضا الكظيفي بيف طمبة كمية التربية لمدراسات العميا في ككلكمبيا كككستريكا، 

 حيث اشتمؿ 1975 عاـ Woodلتحقيؽ ذلؾ استخدـ مقياس الرضا الكظيفي المطكر مف قبؿ 
المقياس عمى عشرة مجاالت ىي التحصيؿ، كالنمك الميني، كالراتب، كالسياسة اإلدارية، 

. كالتقدير، كالمسئكلية، كاإلشراؼ، كالعمؿ نفسو، كالعالقة بيف العامميف
: كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

أظير الطالب في ككلكمبيا رضا أقؿ مف الطالب في ككستريكا في تسعة أبعاد مف  -
. األبعاد العشرة السابقة باستثناء الراتب

: عند مقارنة المستكل الكمي لمرضا الكظيفي تبعان لبعض المتغيرات الديمغرافية مثؿ -
 .كجد ىناؾ فركؽ ميمة متعددة عمى ىذه المتغيرات. الجنس، الخبرة، العمر

 
بيدؼ التعرؼ عمى درجة الرضا  (Thomas، 1986 )كفي دراسة قاـ بيا ثكماس 

كعدـ الرضا الكظيفي عند العامميف في النشاط الرياضي كالتربية الرياضية في كميات مختارة 
لمفنكف الحرة، باإلضافة إلى التعرؼ عمى أثر متغيرات العمر، الجنس، المؤىؿ العممي عمى 

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة . درجة الرضا كعدـ الرضا الكظيفي
الرضا الكظيفي عمى جميع المتغيرات الديمغرافية العمر لصالح األكبر، الجنس لصالح الذككر، 

. المؤىؿ العممي لصالح األقؿ مؤىالن 
 

في دراستيا أف العكامؿ المسؤكلة عف الرضا  (Avi-Itzhak, 1983)بينت آفي إسحاؽ 
إذ تبيف أف المدرسات كف راضيات عف مستكل حاجتيف . (ماسمك)الميني ارتبطت بيـر الحاجات 

في أسفؿ اليـر كىما األمف كاالنتماء االجتماعي؛ لكف لـ ترض المدرسات عف الحاجات األعمى 
. تقدير ألذات، كاالستقاللية، كتحقيؽ ألذات: مستكل كالمتمثمة في

 
الدراسات السابقة التي تناولت االحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي : خامسًا 

 
بدراسة بعنكاف تحميؿ االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي عند  ( Sari , 2004)قاـ سارم 

المعمميف كالمدراء في المدارس الخاصة التركية ، كالعكامؿ المؤثرة في درجة االحتراؽ النفسي 
 معمـ في المدارس 262 مدير مدرسة خاصة ك 33كالرضا الكظيفي ، كتككنت عينة الدراسة مف 
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الخاصة ، كتـ استخداـ مقياس ماسالش لالحتراؽ النفسي ، كمقياس لمرضا الكظيفي ، كقد دلت 
نتائج الدراسة انو ال يكجد فركؽ في درجة االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي بيف المعمميف 

كالمدراء في المدارس الخاصة التركية ، كما دلت انو يكجد احتراؽ نفسي عند اإلناث أعمى منو 
عند الذككر ، كاف اإلناث لدييـ رضا كظيفي أعمى مف الذككر ، كدلت النتائج أيضا إف المعمميف 
الذيف لدييـ سنكات خبرة أكثر ، يكجد عندىـ احتراؽ نفسي اقؿ كرضا كظيفي أعمى مف المعمميف 

. الذيف لدييـ سنكات خبرة قميمة 
 

الذم بحث فييا العالقة بيف االحتراؽ النفسي  (Tsigilis ,2004 )كفي دراسة تسيجمس 
كالرضا الكظيفي عند معممي التربية الرياضية في مدارس اليكناف ، ككانت العينة تحتكم عمى 

 معممان كمعممة في المدارس األساسية كالثانكية ، كأستخدـ الباحث مقياس ماسالش 175
لالحتراؽ النفسي ، كقد دلت النتائج عمى كجكد عالقة عكسية قكية بيف االحتراؽ النفسي كالرضا 
الكظيفي ، بحيث كمما زادت درجة الرضا الكظيفي قمت درجة االحتراؽ النفسي كالعكس صحيح، 
كأف الرضا الكظيفي يتأثر أكالن بالعمؿ نفسو ، ثـ اإلشراؼ المتبع في المؤسسة ، بينما االحتراؽ 

. النفسي يتأثر أكالن باإلنجاز الشخصي ثـ اإلجياد االنفعالي 
 
 

بعنكاف ظركؼ العمؿ كاالحتراؽ النفسي عند  (Verhoeven ,2003 )كفي دراسة فيرىكفف 
المعمميف في المدارس الثانكية اليكلندية ، كىدفت الدراسة إلى مقارنة ظركؼ العمؿ عند 

المعمميف اليكلندييف في المدارس الثانكية مع ظركؼ العمؿ في عدد مف الدكؿ األكركبية ، 
كالتعرؼ عمى درجة االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي كاألعراض الجسمية ، ككانت العينة 

 معممان مف المدارس الثانكية مف عشرة دكؿ 1878 معمـ كمعممة ىكلندييف ك 304تتككف مف 
أكركبية ، ككاف مف ابرز نتائج الدراسة إف المعمميف يكجد عندىـ إجياد انفعالي كبير في ىكلندا 

كالدكؿ األكركبية ، كما دلت نتائج الدراسة عمى إف المعمميف في ىكلندا يكجد عندىـ احتراؽ 
نفسي اقؿ مف زمالئيـ في البمداف األكركبية األخرل ، كقد فسر الباحث ىذه النتائج إلى الراحة 
الكبيرة في العمؿ عند المعمميف في ىكلندا ، كما كاف عند المعمميف في ىكلندا أعراض جسمية 

. اقؿ مف زمالئيـ في البمداف األكركبية األخرل
 

بعنكاف ظركؼ العمؿ كالضغط كالحالة الصحية  ( Pascual , 2003 )دراسة باسككاؿ 
 معممان 198لممعمميف في المدارس الثانكية في احد عشر بمد أكركبي ، كتككنت عينة الدراسة مف 

إناث ، يعممكف في مدارس ثانكية عامة ، كقد دلت نتائج الدراسة عمى كجكد % 53كمعممة منيـ 
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عالقة قكية بيف ظركؼ العمؿ كالتأثيرات الصحية ، كما دلت النتائج عمى كجكد تفاعؿ بيف 
. ضغط العمؿ كاالحتراؽ النفسي الذم يؤثر عمى العمؿ الميني لممعمميف بشكؿ محدد ككبير

حكؿ االحتراؽ النفسي  (2003) الكاردة في سمماف (Niebragge)في دراسة نيربج 
كالذم يشاىد في - كاالستجابة مف ناحية عاطفية لإلرشاد النفسي، كصؼ االحتراؽ الميني

بأنو إرىاؽ حسي كعدـ رضا بالعمؿ كرغبة في تركو، - قطاعات عريضة في الميف المساعدة
مف المرشديف النفسييف العامميف في  (139)كإلثبات ذلؾ أخذت عينة عشكائية مككنة مف 

المدرسة، ككاف ىدؼ الدراسة بياف مدل تأثير الضغط النفسي في االحتراؽ الميني، كقد أظيرت 
النتائج أف ىناؾ أعراضان لالحتراؽ الميني تظير بشكؿ متكرر بيف المتخصصيف النفسييف في 

. المدرسة، كأف المرشديف النفسييف يعتبركف مف الذيف يقاكمكف االحتراؽ النفسي
 

، كالتي أجراىا في أمريكا عمى  ( 1999رضا ، ) الكارد في  (Winefield)كقاـ كاينفيمد 
 (مف أخصائييف اجتماعييف كنفسييف كمعمميف كممرضيف  )العامميف في مجاؿ رعاية الطفكلة 

بينت نتائج الدراسة إف ىناؾ نكعان مف عدـ الرضا الكظيفي كالشعكر باالحتراؽ النفسي ، كلقد 
كاف الشعكر باالحتراؽ النفسي بسبب قمة الخبرة كالتدريب في مجاؿ تقديـ الرعاية لألطفاؿ 

كأسرىـ ، أما عدـ الرضا الكظيفي مف قبؿ العامميف ، فقد كاف يرتفع مع ارتفاع عدد المنتفعيف أك 
.  القضايا التي يتحمميا العامؿ في ىذا المجاؿ 

 
في دراسة عف الضغكط النفسية لدل العامميف في مجاؿ الخدمة  (1998)كقاـ المكسكم 

النفسية في الككيت، تكصؿ الباحث انو ال تكجد فركؽ بيف استجابات األخصائييف النفسييف 
كالمرشديف النفسييف، كاف الخبرة تمعب دكران جكىريان في تقميؿ حجـ الشعكر بالضغكط النفسية، 
شباع  كما ظير إف العكامؿ المؤدية لظيكر الضغكط تعزل لثالثة أمكر ىي حب المينة، كا 

الحاجات، كالمتغيرات الديمغرافية، كظير أف عكامؿ الضغكط النفسية سببيا الحكافز كالترقيات 
كفركؽ العمؿ كعدـ التطكير، ككاف مف الكاضح إف اإلحساس بالضغكط سببو األساسي ىك عدـ 

. الرضا عف العمؿ بصرؼ النظر عف أسباب الضغكط النفسية
 

دراسة ميدانية استيدفت الكشؼ عف  ( Dalmau, 1998) كما أجرت الباحثة دالما 
كجكد اثر لمسمكؾ القيادم لممديريف عمى درجة االحتراؽ النفسي لممعمميف كرضاىـ عف المينة، 
اختارت الباحثة عينة عشكائية مف المعمميف مف مدارس مدينة ىيكستف االمريكية، مستخدمة 

. اختبار ماسالش لالحتراؽ النفسي
: كقد دلت النتائج بعد تحميؿ البيانات كالمعمكمات التي تـ جمعيا عمى التالي
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  اظير المعممكف الذيف عبركا عف درجة عالية مف الرضا عف عمميـ احتراقان
. نفسيان ناجمان عف النمط القيادم االتكقراطي لمديرييـ

  ارتبطت درجة االحتراؽ النفسي العالية عند المعمميف الذيف عبركا عف درجة 
 .منخفضة مف الرضا عف عمميـ بنمط المدير االتكقراطي 

 
أجريت عمى العامميف بالصحة العقمية سكاء  (Prosser, 1996)في دراسة قاـ بيا بركسس 

العامميف في المجتمع أك العامميف في المستشفيات تبيف أف العامميف في المجتمع يعانكف مف 
ضغكط نفسية كاحتراؽ نفسي بصكرة أكبر مف العامميف في المستشفيات، كلـ يكف ىناؾ أم 
اختالؼ بيف المجمكعتيف بالنسبة لمرضا الكظيفي، كيفسر حقيقة أف العامميف في المجتمع 

يتعرضكف لضغكط نفسية أكبر مف العامميف في المستشفيات بحكـ أنيـ أقؿ خبرة كأقؿ تدريبان مف 
العامميف في المستشفيات، باإلضافة إلى أف المكارد المتاحة في المجتمع مكارد غير مالئمة حيث 

أف ىذه المجتمعات المحمية تنقصيا المكارد المادية كالبشرية بحكـ أنيا مجتمعات مستضعفة 
. (مجتمع المرضى العقمييف)كمحركمة 

 
اىتمت بدراسة مستكل االحتراؽ  (Staurovsky، 1992 )كفي دراسة سترافسكي 

النفسي كما تقيسو قائمة ماسالش لالحتراؽ النفسي كالشعكر بالرضا عف العمؿ كعكامؿ اإلجياد 
عضك ىيئة تدريس في أقساـ التمريض في ثالثة مراكز جامعية  (82)لدل عينة مككنة مف 

لمعمـك الصحية، كدلت النتائج عمى حصكؿ أفراد العينة عمى درجة متكسطة في االحتراؽ النفسي 
منيـ عمى درجة مرتفعة في االحتراؽ النفسي كدرجة منخفضة في % 34بشكؿ عاـ بينما حصؿ 

كأتضح أيضان ازدياد عدد العكامؿ المجيدة كما زاد مستكل االحتراؽ . الشعكر بالرضا عف العمؿ
. التعامؿ مع اإلدارة، اعتبارات أكاديمية كعبء العمؿ: النفسي كمنيا العكامؿ األكثر إجيادان كىي

 
التي ىدفت الى التعرؼ عمى مستكل الضغكط النفسية  (1991)كفي دراسة رمضاف 

كالرضا الكظيفي عند معممي كمعممات المرحمة الثانكية في مديرية عماف األكلى ، كالتعرؼ إلى 
معممان  (135 )اثر متغير الجنس عمى درجة الرضا الكظيفي لدييـ ، ككانت عينة الدراسة قكاميا 

كمعممة ، طبؽ عمييا مقياس مينكسكتا لمرضا الكظيفي ، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف غالبية 
المعمميف كالمعممات يتعرضكف لضغكط نفسية ، كاف غالبية المعمميف أيضا راضكف عف عمميـ ، 

، كما أظيرت النتائج إلى انو ال تكجد فركؽ ذات  (% 70 )حيث كصمت نسبة الرضا إلى 
داللة إحصائية في درجة الرضا الكظيفي لدل مديرم المدارس الثانكية في األردف تعزل لمتغير 

. الجنس 
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أجريت عمى عينيتيف مف  (Himle, et al., 1990)كفي دراسة قاـ بيا ىايمؿ كاخركف 

األخصائييف االجتماعييف، األكلى حاصمة عمى درجة بكالكريكس في الخدمة االجتماعية كعددىا 
، تـ اختيار 1173، كالثانية حاصمة عمى درجة الماجستير في نفس التخصص كعددىا 192

 في NASWالعينتيف بشكؿ عشكائي مف الدليؿ الخاص بمنظمة األخصائييف االجتماعييف 
. الكاليات المتحدة األمريكية

كدلت نتائج الدراسة أنو لـ يكف ىناؾ اختالؼ يذكر بيف المجمكعتيف بالنسبة لمرضا 
الكظيفي، كتبيف كذلؾ أف السيطرة عمى المعرفة بصكرة أكبر تؤدم إلى انخفاض الرضا الكظيفي 
كارتفاع في االحتراؽ النفسي في العمؿ ما بيف الحاصميف عمى درجة البكالكريكس، كقد تككف ىذه 
النتيجة بسبب عدـ قدرة ىؤالء األخصائييف االجتماعييف عمى ممارسة ما تعممكه أثناء الدراسة مف 

أمكر المعرفة المختمفة، كأف الحاصميف عمى درجة الماجستير كاف لدييـ شعكر باإلنجاز 
. الشخصي أعمى مف الحاصميف عمى درجة البكالكريكس

 
عف االحتراؽ النفسي  ( Riggar, et al،.1984 )كفي دراسة أجراىا ريجر كاخركف 

كالرضا عف العمؿ لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف كالمكجييف في مجاؿ التأىيؿ الميني 
. كقد أظيرت الدراسة إف ىناؾ عالقة عكسية بيف االحتراؽ النفسي كالرضا عف العمؿ

 
 

: التعميق عمى الدراسات السابقة

، كدرجة  ضغكط العمؿمصادرأف مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة في المجاؿ يتضح 
 التي ينتمي إلييا األفراد، كنجد كالمؤسساتباختالؼ الدكؿ كالميف تفاكت  تاالحتراؽ النفسي،

الصحة  قطاع العامميف في عمى المكضكعاتالدراسات التي اىتمت بتناكؿ تمؾ معظـ تركيز 
 كمع اختالؼ ىذه . كمديرم المؤسساتكاألطباء؛؛ كالمعمميف في التعميـ العاـ؛ النفسية

 كدرجة رضاىـ الكظيفي ف مستكل أداء العامميفأ عمى المجتمعات إال أف الجميع يكادكف يتفقكف
 التي تتشكؿ منيا ضغكط العمؿ، كأف تمؾ  احتياجاتيـ المادية كالمعنكيةتكافر يرتفع مع ،

  .الضغكط يمكف أف تصيب العامميف بأمراض نفسية كجسمية

 الممحكظ مف جانب الدراسات السابقة في الربط بيف تأثير المتغيرات التي ـكما يظير االىتما
تتعمؽ بالشخصية كعالقتيا بدرجة ضغكط العمؿ كاالحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي لممجتمعات 
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إال أف القميؿ مف تمؾ الدراسات سمطت . إلخ... التي تـ بحثيا مف حيث العمر كالجنس كالخبرة 
الضكء عمى ظركؼ العمؿ البيئية في مكاف العمؿ كدكرىا في المساىمة في إيجاد ضغكط العمؿ 

.  لمعامميف كعالقتيا بالرضا الكظيفي كاالحتراؽ النفسي

أما فيما يتعمؽ بأدكات قياس درجة االحتراؽ النفسي كضغكط العمؿ كالرضا الكظيفي، 
فيظير أف معظـ الدراسات اعتمدت عمى أسمكب االستبانة بكصفيا أداة لمتعرؼ إلى تمؾ 
المستكيات، في حيف يقؿ تكجو الدراسات السابقة التي اعتمدت عمى المقابمة أك المالحظة 

 كاالحتراؽ  السابقة التي تناكلت ضغكط العمؿالدراسات مف يالحظ. بكصفيا أداة بحث رئيسة
بداية الثمانينات الميالدية حيث إف أقدـ دراسة حصؿ أنيا بدأت في ،  في المؤسساتالنفسي

كمع ذلؾ نجد ندرة في الدراسات العربية في المجاؿ مقارنة  ( 1982) تاريخعمييا الباحث كانت ب
. ببدايتيا المتقدمة نسبيان 

 لمدراسات التي أجريت حكؿ المكضكع يتضح لنا أنو ال تكجد السابؽستعراض اال مفأيضان ك
 بدرجة االحتراؽ النفسي كعالقتو بالرضا الكظيفي عند المرشديف تتعمؽعربية ىناؾ دراسة سابقة 

 يظير أىمية الدراسة الراىنة كقيمتيا العممية كمساىمتيا في الكشؼ اــاالجتماعييف كالنفسييف، 
كقد يككف ذلؾ . عف درجة االحتراؽ النفسي كعالقتو بالرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف 

 فييا لتكضيح األسس العامة المتعمقة كالتكسعخارجة عف مجاؿ التخصص،  إدراج دراسات مبرر
 كاالحتراؽ  قاعدة مشتركة في مصادر الضغكطتككفبدراسة المكضكع، كالقكاسـ التي يمكف أف 

 في القطاعات األخرل عمى العامميف كغيرىـ مف الخدمات النفسية بيف العامميف في قطاع النفسي
يزيد مف القيمة العممية لمدراسة الراىنة التي تفتح أفقان كاسعان ذلؾ كيعتقد الباحث أف  ،اختالفيا

لمجاؿ دراسة العامميف في مؤسسات الصحة النفسية بمكضكع كأسمكب غير معيكديف مف ذم 
. قبؿ

        أما تمّيز الدراسة الراىنة عف غيرىا مف الدراسات األجنبية كالعربية في مجاؿ مؤسسات 
الصحة النفسية ، فإنيا تتميز باشتماليا عمى متغيرات كأبعاد لـ تتناكليا تمؾ الدراسات في طرحيا 
كتساعد عمى قياس ضغكط العمؿ كاالحتراؽ النفسي كعالقتو بالرضا الكظيفي مف منظكر أكثر 

بعاد شمكلية كتكامالن، كيتضح ذلؾ جمينا في المقاييس التي تـ استخداميا،حيث استخدمت ستة أ
شعكرؾ : المجاؿ األكؿ  :ملقياس الرضا الكظيفي لممرشدييف في مؤسساتيـ ، كالتي تمثمت ؼ

درجة شعكرؾ كمكافقتؾ عمى العالقات مع : كرضاؾ تجاه طبيعة الكظيفة ، المجاؿ الثاني 
شعكرؾ كمكافقتؾ عمى طرؽ االشراؼ المتبعة ، المجاؿ : الزمالء كالعامميف ، المجاؿ الثالث 

درجة شعكرؾ : درجة شعكرؾ كمكافقتؾ عمى انظمة االتصاالت ، المجاؿ الخامس : الرابع
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درجة شعكرؾ كرضاؾ عف انظمة : كرضاؾ عف انظمة الترقيات كالحكافز ، المجاؿ السادس
. الركاتب 

. كما استخدمت مقياسان خاصان بالمرشديف االجتماعييف كالنفسييف ، لقياس درجة االحتراؽ النفسي 
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الطريقة واالجراءات 
 

: منهج الدراسة
       استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي المسحي، لمالءمتو ألغراض 

. كطبيعة الدراسة كأىدافيا
 

: مجتمع الدراسة
 

 قاـ الباحث بدراسة المرشديف االجتماعييف كالنفسييف العامميف في جميع 
المؤسسات الحككمية كالخاصة في محافظة بيت لحـ، حيث تـ التعرؼ عمى جميع المؤسسات 
كالمرشديف مف خالؿ نقابة األخصائييف االجتماعييف كالنفسييف في محافظة بيت لحـ، التي 
عممت مسحان كامالن لجميع المؤسسات التي يعمؿ فييا مرشدكف اجتماعيكف كنفسيكف لمعاـ 

كتبيف أف عدد المرشديف في جميع المؤسسات الحككمية كالخاصة في محافظة بيت  (2005)
. مرشدان نفسيان كاجتماعيان  ( 204 )لحـ بمغ 
 

: عينة الدراسة
 مرشدان يعممكف 44تـ تفحص جميع المرشديف كطبيعة عمميـ كميماتيـ، كتبيف كجكد 

مرشدان  (160)في الجكانب اإلدارية أك األكاديمية، كال يعممكف مباشرة مع المسترشديف، كبقي 
أم ما % 75نفسيان كاجتماعيان يعممكف مباشرة مع الم سترشديف، كتـ أخذ عينة منيـ بمغت 

. مرشدان نفسيان كاجتماعيان، كالعينة كانت تبعان لنكع المؤسسة، حككمية أك خاصة (120)مجمكعو 
،كتـ اخذ عينة (85)حيث بمغ عدد المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في المؤسسات الحككمية 

، تـ اخذ عينة منيـ  بمغت (75)، كفي المؤسسات الخاصة (%75)بنسبة  (63)منيـ بمغت 



52 

، كيكجد إستمارة كاحدة لـ ترجع، كالجدكؿ (120)، فيككف مجمكع العينة (%75)بنسبة  (57)
. يكضح خصائص العينة الديمغرافية (1)
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( 1)جدول 

خصائص العينة الديمغرافية  
العدد  المتغيرات

 

 النسبة المئوية

 36.1 43               ذكر  الجنس               

 63.9 76 أنثى

 66.4 79 ة/    متزكجالحالة االجتماعية           

 33.6 40 عزباء/أعزب
 53.8 63                          حككميةالمؤسسة

 46.2 54خاصة 
 77.3 92                  بكالكريكسالمؤهل العممي

 10.9 13دبمـك عالي +بكالكريكس
 11.8 14ماجستير 

 66.4 79                          مدينةمكان السكن

 19.3 23قرية 
 14.3 17مخيـ 

 12.7 15  سنة فما دكف25                      العمر

 69.5 82 سنة 26-40
 17.8 21 سنة فما فكؽ 41

 45.3 34 2-1                            عدد االبناء

3-4 29 38.7 
 16.0 12 فأكثر 5

 41.4 48  سنكات4-1              سنوات الخبرة

 39.7 46 سنكات 5-9
 19.0 22 سنكات فما فكؽ 10

 12.6 14  فما دكف1500            الدخل الشهري

1501-3000 88 79.3 
 8.1 9 فما فكؽ 3001
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: أدوات الدراسة
 استخدـ الباحث أداتيف لمقياـ بيذه الدراسة كتحقيؽ أىدافيا، األداة األكلى لقياس 

درجة االحتراؽ النفسي، كاألداة الثانية لقياس درجة الرضا الكظيفي عند المرشديف االجتماعييف 
. كالنفسييف

: أداة الدراسة األولى
The Geldard Burnout Inventory (GBI) 

مقياس جيمدرد لالحتراؽ النفسي الذم قاـ بتصميمو العالـ ديفيد جيمدرد خصيصان لقياس 
درجة االحتراؽ النفسي عند المرشديف النفسييف، كىذا ما يميز مقياس جيمدرد عف المقاييس 

، حيث صمـ المقياس األخير لقياس درجة االحتراؽ النفسي Maslachاألخرل خاصة مقياس 
 فقرة نصفيا سمبي كالنصؼ األخر 40عند جميع الميف اإلنسانية، يتككف مقياس جيمدرد مف 

ايجابي، ككمما ارتفعت الدرجة عمى ىذا المقياس كاف االحتراؽ النفسي مرتفعان، كقد قاـ بترجمتو 
، كطبقو عمى البيئة االردنية، كتتدرج اإلجابة في الفقرات االيجابية (1998)لمغة العربية الزيكد

مف مكافؽ بشدة تأخذ عالمة كاحدة، مكافؽ عالمتيف، مكافؽ باعتداؿ ثالث عالمات، ال اعرؼ 
أربع عالمات، معارض باعتداؿ خمس عالمات، كمعارض ست عالمات، كمعارض بشدة سبع 
عالمات، كالعكس صحيح، كبعد عرض المقياس عمى المحكميف مف ذكم التخصص، اقترح 
معظميـ جعؿ المقياس مف خمس اجابات، كالغاء، معارض باعتداؿ كمكافؽ باعتداؿ، لعدـ 
كجكد فرؽ بيف مكافؽ، كمكافؽ باعتداؿ، كعدـ كجكد فرؽ بيف معارض ، كمعارض باعتداؿ، 

. فاصبح المقياس ليكارت خماسيان 
: أداة الدراسة الثانية

 تـ تطكير مقياس لمرضا الكظيفي مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية استخدـ ستة 
شعكرؾ : المجاؿ األكؿ :لقياس الرضا الكظيفي لممرشديف في مؤسساتيـ، كالتي تمثمت فيبعاد أ

درجة شعكرؾ كمكافقتؾ عمى العالقات مع :  فقرة، المجاؿ الثاني16كرضاؾ تجاه طبيعة الكظيفة 
 12شعكرؾ كمكافقتؾ عمى طرؽ اإلشراؼ المتبعة :  فقرة، المجاؿ الثالث12الزمالء كالعامميف 
:  فقرة، المجاؿ الخامس13درجة شعكرؾ كمكافقتؾ عمى أنظمة االتصاالت : فقرة، المجاؿ الرابع

درجة شعكرؾ :  فقرة، المجاؿ السادس12درجة شعكرؾ كرضاؾ عف أنظمة الترقيات كالحكافز 
 فقرة، كأعطيت اإلجابة 74 فقرات، كالمجمكع الكمي لممقياس 9كرضاؾ عف أنظمة الركاتب 

 درجات، معارض درجتاف، كمعارض بشدة 3 درجات، ال رأم 4 درجات، مكافؽ 5مكافؽ بشدة 
درجة كاحدة، بحيث كمما ازدادت الدرجة، ازدادت درجة الرضا الكظيفي لدل األخصائييف 

 .كالعكس صحيح
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  Validityصدق أدوات الدراسة   
لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة اعتمد الباحث طريقة صدؽ المحتكل، حيث عرضت اإلستبانة 
عمى ىيئة مف المحكميف مف ذكم الخبرة، كالمتخصصيف في مجاالت اإلدارة التربكية، كعمـ 

النفس، مف حممة درجة الدكتكراه، كممف تزيد خبرتيـ في المجاؿ عف خمس سنكات مف جامعة 
القدس، جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الكطنية، جامعة بيت لحـ، الجامعة األمريكية في جنيف، 

 المحكمة جميعيا، كتـ اعتماد تإذ بمغ عدد المحكميف تسعة محكميف، كقد عادت االستبيانا
الفقرات التي اجمع عمييا خمسة محكميف كأكثر، كقد تـ تعديؿ فقرات االستبانة كفؽ المالحظات 

. كالتعديالت المقترحة، كأعيد صياغة االستبانة كفقا لذلؾ

:  كقد طمب الباحث مف المحكميف كضع الكممات التالية

 كتعني أف العبارة صالحة، كمكافؽ عمييا مف قبؿ المحكـ، كتقيس ما كضعت : تصمح
 .لقياسو

  كتعني أف العبارة ال تصمح لقياس ما كضعت لقياسو ، كلذا يجب تعديميا: ال تصمح. 

 كىي التعديالت المقترحة مف قبؿ المحكـ لمعبارات التي اعتبرت غير : التعديؿ المقترح
. صالحة 
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  Reliability:   ثثاخ أدٔاخ انذساصح

تـ حساب الثبات ألدكات الدراسة بأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة 
، كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ  Alpha Cronbach))الثبات كركنباخ ألفا 

(2.)  
 

( 2)جدكؿ 
   ألدوات الدراسة بأبعادها المختمفة (Cronbach  Alpha)نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا

األبعاد  الرقـ
 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات

 0.82 40 االحتراؽ النفسي .1

 0.92 16 الرضا عف طبيعة العمؿ .2

 0.92 12 العالقة مع الزمالء .3

 0.94 12العالقة مع المسئكليف . 4

 0.90 13أنظمة االتصاالت . 5

 0.89 12الترقيات كالحكافز . 6

 0.89 9الركاتب . 7

 0.97 74الدرجة الكمية لمرضا الكظيفي . 8

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة عالية 

. مف الثبات
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 :اإلحصائيةالمعالجة 
 

 ، كقد أدخمت إلى  لمحاسكبإلدخالياحث بمراجعتيا تمييدان اـ البابعد جمع بيانات الدراسة، ؽ
اإلجابة  أعطيت المفظية إلى رقمية، حيث اإلجاباتلحاسكب بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ ا

 درجات، معارض درجتاف، كأعطيت 3 درجات، ال أعرؼ 4 درجات، مكافؽ 5مكافؽ بشدة 
اإلجابة معارض بشدة درجة كاحدة، كذلؾ في الفقرات السالبة، كعكست في الفقرات المكجبة، 

الدرجة ازدادت درجة االحتراؽ النفسي ادت دزابحيث كمما كذلؾ في مقياس اإلحتراؽ النفسي، 
مكافؽ : لدل المرشديف كالعكس صحيح، كبالنسبة لمقياس الرضا الكظيفي أعطيت جميع الفقرات

 درجات، معارض درجتاف، كأعطيت اإلجابة 3 درجات، ال رأم 4 درجات، مكافؽ 5بشدة 
الدرجة ازدادت درجة الرضا الكظيفي لدل ادت دزابحيث كمما معارض بشدة درجة كاحدة، 
 الالزمة لمبيانات باستخراج األعداد، اإلحصائية المعالجة تتـقد  كالمرشديف كالعكس صحيح،

 فرضيات الدراسة تفحصقد ك. االنحرافات المعياريةكالمتكسطات الحسابية، كالنسب المئكية، ك
، (t- test)اختبار ت :  التاليةاإلحصائية، عف طريؽ االختبارات α=0.05عند المستكل 

 كاختبار تككي ،(One Way Analysis of Variance)اختبار تحميؿ التبايف األحادم ك
(Tukey Test) كمعامؿ االرتباط بيرسكف ،(Pearson Correlation)معامؿ الثبات ، ك

، كذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج الرـز (Cronbach Alpha)كركنباخ ألفا 
(. SPSS) اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
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 :الفصل الرابع 
 

نتائج الدراسة 
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: نتائج الدراسة
ٚرضًٍ ْزا انفصم عشضاً كايالً ٔيفصالً نُرائح انذساصح، ٔرنك نإلخاتح عٍ ذضاؤالخ انذساصح 

. ٔأْذافٓا ٔنهرحمك يٍ صحح فشضٛاذٓا تاصرخذاو انرمُٛاخ اإلحصائٛح انًُاصثح

 

 سؤال الدراسة األول

 يا دسخح انشضا انٕظٛفٙ نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد نحى؟

ٌإلعبثخ ػٓ عإاي اٌذساعخ األٚي اعزخشعذ األػذاد، اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد 

اٌّؼ١بس٠خ ٌذسعخ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌّششذ٠ٓ إٌفغ١١ٓ ٚاالعزّبػ١١ٓ فٟ ِؾبفظخ ث١ذ ٌؾُ، 

(. 3)ٚرٌه وّب ٘ٛ ٚاػؼ فٟ اٌغذٚي 

( 3)اندذٔل 

األعذاد، انًرٕصطاخ انحضاتٛح ٔاالَحشافاخ انًعٛاسٚح نذسخح انشضا انٕظٛفٙ 

نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد نحى 

اٌّزٛعؾ اٌؼذد األثؼبد 

اٌؾغبثٟ 

 

االٔؾشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

اٌزشر١ت 

 2 0.64 3.73 119 الرضا عف طبيعة العمؿ

 1 0.66 3.74 119 العالقة مع الزمالء

 4 0.83 3.42 119العالقة مع المسئكليف 

 3 0.65 3.51 119أنظمة االتصاالت 

 5 0.77 2.75 119الترقيات كالحكافز 

 6 0.84 2.36 119الركاتب 

الدرجة الكمية لمرضا 
الكظيفي 

119 3.32 0.57  

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 
محافظة بيت لحـ كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية 

الرضا عف العالقة مع الزمالء بمتكسط حسابي : ، كقد جاء في مقدمتيا(3.32)لممقياس 
، فالرضا عف انظمة اإلتصاالت في العمؿ (3.73)، فالرضا عف طبيعة العمؿ (3.74)
، كأخيران الرضا عف (2.75)، فالترقيات كالحكافز (3.42)، فالعالقة مع المسئكليف (3.51)

(. 2.36)الركاتب بمتكسط حسابي 
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 سؤال الدراسة الثاني

؟   ما أهم مظاهر الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية 
ألىـ عشرة مظاىر لمرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ 

(.  4)مرتبة حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
( 4)الجدول 

األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم عشرة مظاهر لمرضا الوظيفي لدى 
المرشدين النفسيين واإلجتماعيين في محافظة بيت لحم مرتبة حسب األهمية 

سلُ 

اٌفمشح 

اٌّزٛعؾ اٌّظب٘ش 

اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

 0.55 4.10 .ادػُ الزشاؽبد اٌضِالء اال٠غبث١خ ٔؾٛ اٌزطٛس 27

 0.90 4.07 .رٛفش اٌٛظ١فخ فشطبً الوزغبة خجشاد عذ٠ذح 2

 0.85 3.98 .رٛفش ٌٟ اٌٛظ١فخ اٌفشص ٌٍزطٛس إٌّٟٙ 6

 0.80 3.97 .اٌٛظ١فخ رؼط١ٕٟ اٌشؼٛس ثبٟٔ شخض رٚ ل١ّخ 4

 0.85 3.93 .رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص اٌّشبسوخ فٟ اٌذٚساد اٌّزظٍخ ثؼٍّٟ 16

 0.76 3.93 .رٛفش اٌٛظ١فخ ٌٟ ِىبٔخ اعزّبػ١خ ع١ذح 7

 0.77 3.90 .اٌٛظ١فخ رؼط١ٕٟ اٌشؼٛس ثفبػ١ٍخ االداء ٚاالٔغبص ٌّٙبَ ػٍّٟ  8

 0.84 3.87 .٠غٛد االؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش اٌّزجبدي ِغ اٌضِالء 19

 0.84 3.87 رزٛفش دسعخ ِٓ اٌزفبُ٘ ث١ٕٟ ٚث١ٓ سئ١غٟ اٌّجبشش 23

 0.82 3.86 .رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص االرظبي اٌّجبشش ِغ اٌّغإ١ٌٚٓ ٚاٌضِالء 41

 

يكضح الجدكؿ السابؽ أىـ عشرة مظاىر لمرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف 
دعـ اقتراحات الزمالء : في محافظة بيت لحـ مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا

االيجابية نحك التطكر، كالكظيفة الحالية تكفر فرصان الكتساب خبرات جديدة، الكظيفة تكفر فرص 
التطكر اليني، كالكظيفة تعطي المرشد الشعكر بانو شخص ذك قيمة، المشاركة في الدكرات 
المتصمة بعمؿ المرشد،كالكظيفة تكفر مكانة اجتماعية جيدة، كالكظيفة تعطي الشعكر بفاعمية 

االداء كاالنجاز، يسكد اإلحتراـ كالتقدير المتبادؿ مع الزمالء، تكفر درجة مف التفاىـ بيف المرشد 
.      كبيف الرئيس المباشر، كتكفر فرص اإلتصاؿ المباشر مع المسئكليف كالزمالء
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 سؤال الدراسة الثالث

 ما درجة االحتراق النفسي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم؟ 

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
لدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ، حيث كاف 

 ( 0 . 38) كاالنحراؼ المعيارم  ( 2.46 )المتكسط الحسابي 

يتضح مف النتائج السابقة أف درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 
محافظة بيت لحـ كانت منخفضة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية 

(. 2.46)لممقياس 
 سؤال الدراسة الرابع

يا أْى يظاْش االحرشاق انُفضٙ نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد نحى؟   

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
ألىـ عشرة مظاىر لالحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ 

(.  5)مرتبة حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
( 5)اندذٔل 

األعذاد، انًرٕصطاخ انحضاتٛح ٔاالَحشافاخ انًعٛاسٚح ألْى عششج يظاْش نالحرشاق انُفضٙ 

نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد نحى يشذثح حضة األًْٛح 

سلُ 

اٌفمشح 

اٌّزٛعؾ اٌّظب٘ش 

اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

 0.70 4.41 .ٕ٘بن اػّبي وض١شح الَٛ ثٙب فٟ وً ٠َٛ 2

 0.79 4.19 .وض١شاً ِب أوْٛ ِذسوبً ِٚزفّٙبً ٌّشبػش إٌّزفغ اٌؼبؽف١خ 32

 0.78 4.13 .اشؼش ثبٟٔ ِزؾّظ ٔؾٛ ل١ّخ اإلسشبد 31

 0.91 4.08 .ػٕذِب اوٍف ثأٞ ػًّ ئػبفٟ فإٟٔ دائّب ِغزؼذ ٌٍم١بَ ثٗ 4

 1.06 4.07 .ارؼبًِ ِغ اٌّغزششذ ػٍٝ أٗ ئٔغبْ ٌٗ شخظ١خ ١ِّضح ١ٌٚظ ؽبٌخ 3

 0.97 4.00 .اشؼش أٔٗ ٌذٞ اٌطبلخ اٌىبف١خ ٌالعزّشاس فٟ اٌؼًّ 25

 0.97 3.93 .ئْ ارغب٘برٟ ٔؾٛ اإلسشبد صبثزخ 1

ّٟ فإٟٔٔ دائّب أظش ئٌٝ األِبَ ٚأرٛلغ االفؼً 9  0.81 3.88 .ػٕذ لذَٚ اٌّغزششذ ئٌ

 0.88 3.74 .ئٟٔ اػشف ِبرا ٠فىش ِششفٟ فٟ اٌؼًّ ؽٛي لذسارٟ وّششذ 34

 1.02 3.73. ئْ اإلسشبد ٠ؼط١ٕٟ إٌشبؽ فٟ اٌؾ١بح، ٌالعزّشاس ٔؾٛ اٌّغزمجً 27
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يكضح الجدكؿ السابؽ أىـ عشرة مظاىر لالحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف 
تأكيدىـ كجكد أعماؿ كثيرة : في محافظة بيت لحـ مرتبة حسب األىمية، كقد جاء في مقدمتيا

يقكمكف بيا كؿ يكـ، كأنيـ كثيران ما يككنكف مدركيف كمتفيميف لمشاعر المنتفع العاطفية، ، 
كمتحمسيف نحك قيمة االرشاد ، كاالستعداد لمقياـ بام عمؿ ، كالتعامؿ مع المنتفع عمى انو 
انساف كليس حالة ، ككجكد طاقة كافية لالستمرار بالعمؿ ،كاتجاىات المرشديف نحك االرشاد 
ثابتة ، كتكقع االفضؿ مف المنتفعيف ،كالعالقة الجيدة مع المشرؼ ،كاالرشاد يعطي النشاط 

.  لالستمرار نحك المستقبؿ 
 
 

الفرضية األولى والثانية 

في درجة الرضا الوظيفي،  (α)=0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
ودرجة االحتراق النفسي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى 

.   لمتغير الجنس

لمفركؽ في درجة الرضا  (t-test) لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى كالثانية استخدـ اختبار ت 
الكظيفي كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ 

(. 6)تعزل لمتغير الجنس، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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( 6)الجدول 

لمفروق في درجة الرضا الوظيفي ودرجة االحتراق النفسي لدى  (t-test)نتائج اختبار ت 
المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس 

األبعاد 
 

المتكسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عف 
 طبيعة العمؿ

  0.61 3.86 43 ذكر
117 

 
1.702 

 
 0.65 3.65 76 أنثى 0.091

العالقة مع 
 الزمالء

  0.55 3.97 43 ذكر
117 

 
2.938 

 
 0.69 3.61 76 أنثى 0.004

العالقة مع 
 المسئكليف

  0.70 3.62 43 ذكر
117 

 
2.040 

 
 0.88 3.30 76 أنثى 0.044

أنظمة 
 االتصاالت

  0.56 3.62 43 ذكر
117 

 
1.435 

 
 0.69 3.44 76 أنثى 0.154

  0.76 2.91 43 ذكر الترقيات كالحكافز
117 

 
1.657 

 
 0.76 2.67 76 أنثى 0.100

  0.87 2.43 43 ذكر الركاتب
117 

 
0.675 

 
 0.82 2.33 76 أنثى 0.501

الدرجة الكمية 
 لمرضا الكظيفي

  0.50 3.47 43 ذكر
117 

 
2.240 

 
 0.58 3.23 76 أنثى 0.027

 0.37 2.34 43 ذكر االحتراق النفسي
117 2.443- 0.016 

 0.37 2.52 76 أنثى

 في α=0.05يتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

العالقة مع الزمالء، العالقة مع المسئكليف كالدرجة الكمية : الجنس، كقد كانت الفركؽ في أبعاد
لصالح المرشديف الذككر، الذيف كانت درجة رضاىـ الكظيفي عف ىذه األبعاد أعمى منيا لدل 

(. 6)المرشدات، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
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كما يتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ ايضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
α=0.05 في درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشدات النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 

بيت لحـ تعزل لمتغير الجنس، كلصالح المرشديف مف اإلناث المكاتي كانت درجة 
مقابؿ  (2.52)االحتراؽ النفسي عندىف أعمى منيا لدل الذككر بمتكسط حسابي 

. لدل المرشديف الذككر (2.34)
 

 

الثالثة والرابعة الفرضية 

  في درجة الرضا الوظيفي(α)=0.05 ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقةال توجد 
 لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى ودرجة االحتراق النفسي

. لمتغير الحالة االجتماعية

لمفركؽ في درجة  (t-test) اختبار ت  الباحث استخدـالثالثة كالرابعةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
 لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت  كدرجة االحتراؽ النفسيالرضا الكظيفي

 (.7)لحـ تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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( 7)الجدول 

لمفروق في درجة الرضا الوظيفي ودرجة االحتراق النفسي لدى  (t-test)نتائج اختبار ت 
المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 

األبعاد 
 

الحالة 
 االجتماعية

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عف 
 طبيعة العمؿ

  0.60 3.74 79 ة/متزكج
117 

 
0.433 

 
 0.73 3.69 40 عزباء/أعزب 0.666

العالقة مع 
 الزمالء

  0.68 3.76 79 ة/متزكج
117 

 
0.378 

 
 0.62 3.71 40 عزباء/أعزب 0.706

العالقة مع 
 المسئكليف

  0.77 3.44 79 ة/متزكج
117 

 
0.444 

 
 0.95 3.37 40 عزباء/أعزب 0.658

أنظمة 
 االتصاالت

  0.56 3.52 79 ة/متزكج
117 

 
0.254 

 
 0.80 3.49 40 عزباء/أعزب 0.800

الترقيات 
 كالحكافز

  0.70 2.72 79 ة/متزكج
117 

 
0.716- 

 
 0.89 2.83 40 عزباء/أعزب 0.475

  0.84 2.34 79 ة/متزكج الركاتب
117 

 
0.405- 

 
 0.84 2.41 40 عزباء/أعزب 0.686

  0.49 3.32 79 ة/متزكج الدرجة الكمية
117 

 
0.094 

 
 0.70 3.31 40 عزباء/أعزب 0.925

االحتراق 
 النفسي

 0.39 2.44 79 ة/متزكج
117 0.760- 0.449 

 0.34 2.49 40 عزباء/أعزب

 
في  α=0.05  ذات داللة إحصائية عند المستكلفركؽيتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد 

 لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في  كفي درجة االحتراؽ النفسيدرجة الرضا الكظيفي
محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، فقد كانت درجة الرضا الكظيفي متقاربة لدل 

 كدرجة االحتراؽ النفسي منخفضة المرشديف في جميع األبعاد عمى اختالؼ الحالة االجتماعية،
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أك غير المتزكجيف  (2.44)عمى اختالؼ الحالة االجتماعية، سكاء المتزكجيف منيـ بمتكسط
(. 7 ) كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ،(2.49)
 

 

  لخامسة والسادسةالفرضية ا

 ودرجة  في درجة الرضا الوظيفي(α=0.05) ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقةال توجد
 لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير االحتراق النفسي

 .نوع المؤسسة
 

لمفركؽ في درجة  (t-test) استخدـ اختبار ت خامسة كالسادسةلمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ
 لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت  كدرجة االحتراؽ النفسيالرضا الكظيفي

 (.8)لحـ تعزل لمتغير نكع المؤسسة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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( 8)جدول 

لمفروق في درجة الرضا الوظيفي ودرجة االحتراق النفسي لدى  (t-test)نتائج اختبار ت 
المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع المؤسسة 

األبعاد 
 

نكع 
 المؤسسة

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عف 
 طبيعة العمؿ

  0.60 3.48 63 حككمية
115 

 
4.647- 

 
 0.59 4.00 54 خاصة 0.00

العالقة مع 
 الزمالء

  0.73 3.55 63 حككمية
115 

 
3.329- 

 
 0.51 3.94 54 خاصة 0.001

العالقة مع 
 المسئكليف

  0.87 3.21 63 حككمية
115 

 
2.890- 

 
 0.74 3.64 54 خاصة 0.005

أنظمة 
 االتصاالت

  0.68 3.38 63 حككمية
115 

 
2.133- 

 
 0.60 3.64 54 خاصة 0.035

الترقيات 
 كالحكافز

  0.66 2.50 63 حككمية
115 

 
4.136- 

 
 0.79 3.06 54 خاصة 0.00

  0.55 1.88 63 حككمية الركاتب
115 

 
8.443- 

 
 0.77 2.94 54 خاصة 0.00

  0.50 3.08 63 حككمية الدرجة الكمية
115 

 
5.309- 

 
 0.52 3.59 54 خاصة 0.00

 0.38 2.46 63 حككمية االحتراق النفسي
115 0.237 0.813 

 0.38 2.45 54 خاصة

 في درجة  α=0.05 ذات داللة إحصائية عند المستكل فركؽيتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد 
الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير نكع 
المؤسسة، كقد كانت الفركؽ في جميع األبعاد كالدرجة الكمية، لصالح المرشديف في المؤسسات 
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الخاصة، الذيف كانت درجة رضاىـ الكظيفي عف ىذه األبعاد أعمى منيا لدل المرشديف في 
(. 8 )المؤسسات الحككمية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ

كيتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ ايضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
α=0.05 في درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 

بيت لحـ تعزل لمتغير نكع المؤسسة، فقد كانت درجة االحتراؽ النفسي منخفضة لدل 
المرشديف كعمى اختالؼ نكع المؤسسة، سكاء لدل العامميف في المؤسسات الحككمية 

(. 2.45)أك الخاصة  (2.46)منيـ بمتكسط حسابي 
 

 

 

الفرضية السابعة والثامنة 

في درجة الرضا الوظيفي  (α=0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
ودرجة االحتراق النفسي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم تعزى 

. لمتغير المؤهل العممي

 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة كالثامنة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
(One Way Analysis of Variance)  لمفركؽ في درجة الرضا الكظيفي كدرجة االحتراؽ

النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ 
(. 9)العممي، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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( 9)اندذٔل 

نهفشٔق   (one way analysis of variance)َرائح اخرثاس ذحهٛم انرثاٍٚ األحاد٘ 

فٙ دسخح انشضا انٕظٛفٙ ٔدسخح االحرشاق انُفضٙ نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد 

نحى ذعزٖ نًرغٛش انًؤْم انعهًٙ 

األبعاد 
 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

قيمة ؼ  متكسط المربعات مجمكع المربعات
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عف طبيعة 
 العمؿ

  0.707 1.414 2 بيف المجمكعات
1.703 

 
 0.415 48.148 116 داخؿ المجمكعات 0.187

 - 49.562 118 المجمكع

العالقة مع 
 الزمالء

  0.546 1.091 2 بيف المجمكعات
1.231 

 
 0.443 51.422 116 داخؿ المجمكعات 0.296

 - 52.513 118 المجمكع

العالقة مع 
 المسئكليف

  0.617 1.234 2 بيف المجمكعات
0.881 

 
 0.700 81.208 116 داخؿ المجمكعات 0.417

 - 82.442 118 المجمكع

  0.066 0.132 2 بيف المجمكعات أنظمة االتصاالت
0.151 

 
 0.436 50.595 116 داخؿ المجمكعات 0.860

 - 50.727 118 المجمكع

  0.119 0.239 2 بيف المجمكعات الترقيات كالحكافز
0.197 

 
 0.606 70.250 116 داخؿ المجمكعات 0.821

 - 70.489 118 المجمكع

  0.063 0.126 2 بيف المجمكعات الركاتب
0.087 

 
 0.722 83.753 116 داخؿ المجمكعات 0.917

 - 83.879 118 المجمكع

الدرجة الكمية 
 لمرضا الكظيفي

  0.208 0.415 2 بيف المجمكعات
0.633 

 
 0.328 38.029 116 داخؿ المجمكعات 0.533

 - 38.444 118 المجمكع

 0.038 0.077 2 بيف المجمكعات االحتراق النفسي

 0.147 17.091 116 داخؿ المجمكعات 0.771 0.261

 - 17.168 118 المجمكع
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 في درجة  α=0.05يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
الرضا الكظيفي كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ 

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، فقد كانت درجة الرضا الكظيفي متقاربة كدرجة االحتراؽ النفسي
منخفضة لدل المرشديف في جميع األبعاد كعمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية، كذلؾ كما ىك كاضح مف 

(. 10)المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
 

( 10)اٌغذٚي 

األعذاد، انًرٕصطاخ انحضاتٛح ٔاالَحشافاخ انًعٛاسٚح نذسخح انشضا انٕظٛفٙ ٔدسخح االحرشاق انُفضٙ نذٖ 

انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد نحى ذعزٖ نًرغٛش انًؤْم انعهًٙ 

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌؼذد اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ األثؼبد 

اٌشػب ػٓ ؽج١ؼخ 

اٌؼًّ 

 0.61 3.78 92ثىبٌٛس٠ٛط 

 0.71 3.57 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 0.75 3.49 14ِبعغز١ش 

 0.67 3.79 92ثىبٌٛس٠ٛط اٌؼاللخ ِغ اٌضِالء 

 0.64 3.53 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 0.63 3.61 14ِبعغز١ش 

اٌؼاللخ ِغ 

اٌّغئ١ٌٛٓ 

 0.81 3.45 92ثىبٌٛس٠ٛط 

 0.66 3.48 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 1.06 3.14 14ِبعغز١ش 

 0.65 3.50 92ثىبٌٛس٠ٛط أٔظّخ االرظبالد 

 0.58 3.44 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 0.76 3.58 14ِبعغز١ش 

 0.76 2.78 92ثىبٌٛس٠ٛط اٌزشل١بد ٚاٌؾٛافض 

 0.75 2.73 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 0.86 2.64 14ِبعغز١ش 

 0.84 2.38 92ثىبٌٛس٠ٛط  اٌشٚارت 

 0.87 2.35 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 0.84 2.28 14ِبعغز١ش 

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

ٌٍشػب اٌٛظ١فٟ 

 0.56 3.35 92ثىبٌٛس٠ٛط 

 0.55 3.24 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط

 0.62 3.18 14ِبعغز١ش 

 0.39 2.46 92بكالكريكس االحتراق  النفسي 

 0.32 2.47 13دثٍَٛ ػبٌٟ +ثىبٌٛس٠ٛط
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 0.33 2.39 14ِبعغز١ش 

 

 

 

الفرضية التاسعة والعاشرة 
بين متغير سنوات الخبرة  (α=0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في  (ودرجة الرضا الوظيفي ،ودرجة االحتراق النفسي)
.   محافظة بيت لحم

لمتحقؽ مف صحة الفرضية التاسعة كالعاشرة استخدـ الباحث معامؿ االرتباط بيرسكف 
(Pearson Correlation)  لمعالقة بيف متغير سنكات الخبرة كدرجة الرضا الكظيفي، كدرجة

االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ، كذلؾ كما ىك 
(. 11)كاضح في الجدكؿ 

 

( 11)اندذٔل 

نهعاللح تٍٛ يرغٛش صُٕاخ انخثشج   (Pearson Correlation)َرائح يعايم االسذثاط تٛشصٌٕ 

نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ  (انشضا انٕظٛفٙ، االحرشاق انُفضٙ)ٔدسخح 

يحافظح تٛد نحى 

الداللة اإلحصائية  (ر)قيمة العدد المتغيرات 
 0.920- 0.009 116الرضا عف طبيعة العمؿ 
 0.143- 0.137 116العالقة مع الزمالء 
 0.771 0.027 116العالقة مع المسئكليف 
 0.908 0.011 116أنظمة االتصاالت 
 0.490- 0.065 116الترقيات كالحكافز  

 0.783- 0.026 116الركاتب 
 0.675- 0.039 116الدرجة الكمية 

سنكات الخبرة درجة االحتراؽ النفسي 
 

 
116 

 
0.042 -

 
0.652 

 

 بيف α=0.05يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 
لدل المرشديف النفسييف  (متغير سنكات الخبرة كدرجة الرضا الكظيفي كدرجة االحتراؽ النفسي

. كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ



72 

 
الفرضية الحادية عشرة والثانية عشرة 

بين متغير الدخل الشهري  (α=0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في  (ودرجة الرضا الوظيفي، ودرجة االحتراق النفسي)

.   محافظة بيت لحم

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الحادية عشرة كالثانية عشرة استخدـ الباحث معامؿ االرتباط بيرسكف 
(Pearson Correlation)  الرضا الكظيفي، )لمعالقة بيف متغير الدخؿ الشيرم كدرجة

لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ، كذلؾ كما ىك  (االحتراؽ النفسي
(. 12)كاضح في الجدكؿ 

( 12)اندذٔل 

نهعاللح تٍٛ يرغٛش انذخم انشٓش٘  (Pearson Correlation)َرائح يعايم االسذثاط تٛشصٌٕ 

نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ  (انشضا انٕظٛفٙ، االحرشاق انُفضٙ)ٔدسخح 

يحافظح تٛد نحى 

الداللة اإلحصائية  (ر)قيمة العدد المتغيرات 
  0.008 0.251 111الرضا عف طبيعة العمؿ 
 0.010 0.244 111العالقة مع الزمالء 
 0.113 0.151 111العالقة مع المسئكليف 
 0.527 0.061 111أنظمة االتصاالت 
 0.124 0.147 111الترقيات كالحكافز  

 0.00 0.368 111الركاتب 
 0.007 0.255 111الدرجة الكمية 

الدخؿ الشيرم درجة االحتراؽ 
النفسي 

 
111 

 
0.140 -

 
0.144 

 بيف α=0.05يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند المستكل 
متغير الدخؿ الشيرم كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 

الرضا عف طبيعة العمؿ، العالقة مع الزمالء، الركاتب، : بيت لحـ، كقد كانت العالقة في أبعاد
كالدرجة الكمية، بحيث كمما ازداد الدخؿ الشيرم ازدادت درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف 

. عف ىذه األبعاد كالعكس صحيح
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 α=0.05كيتضح ايضان مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 
بيف متغير الدخؿ الشيرم كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 

.   محافظة بيت لحـ
 

الفرضية الثالثة عشرة 
بين درجة االحتراق النفسي  (α=0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.   ودرجة الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفسيين واالجتماعيين في محافظة بيت لحم

 Pearson)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة عشرة استخدـ الباحث معامؿ االرتباط بيرسكف 

Correlation)  لمعالقة بيف درجة االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف
(. 13)النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 

( 13)خذٔل 

نهعاللح تٍٛ دسخح االحرشاق  (Pearson Correlation)َرائح يعايم االسذثاط تٛشصٌٕ 

انُفضٙ ٔدسخح انشضا انٕظٛفٙ نذٖ انًششذٍٚ انُفضٍٛٛ ٔاالخرًاعٍٛٛ فٙ يحافظح تٛد نحى 

المتغيرات 
 

الداللة اإلحصائية  (ر)قيمة العدد 

 
درجة االحتراؽ النفسي درجة الرضا 

الكظيفي 
 

 
119 

 
0.356 -

 
0.00 
 

 

 بيف α=0.05يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 
بيت لحـ، بحيث كمما ازدادت درجة االحتراؽ النفسي قمت درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف 

. كالعكس صحيح
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الفصل الخامس 
مناقشة وتفسير النتائج والتوصيات 

 
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي كالعالقة بينيما 
لدل األخصائييف كالمرشديف االجتماعييف كالنفسييف في محافظة بيت لحـ، كقد تككنت عينة 

 أخصائيان كمرشدان نفسيان كاجتماعيان في المؤسسات الحككمية كالخاصة، كىذا 119الدراسة مف 
مف مجمكع األخصائييف كالمرشديف النفسييف كاالجتماعييف في % 75العدد يشكؿ حكالي 

. محافظة بيت لحـ الذيف يقدمكف الخدمة لممنتفعيف كالمسترشديف بشكؿ مباشر
كما ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى اثر المتغيرات الديمغرافية في درجة االحتراؽ النفسي كدرجة 
الرضا الكظيفي، كبعد تحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج، سيتـ تفسيرىذه النتائج كمقارنتيا 

. مع نتائج دراسات السابقة، كما سيتـ اقتراح التكصيات ليذه الدراسة
 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول
ما درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ ؟ 

أظيرت الدراسة نتائج تفيد أف درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 
الرضا : كقد جاء في مقدمتيا (3)محافظة بيت لحـ كانت متكسطة كما ىك كاضح مف الجدكؿ 

عف العالقة مع الزمالء، فالرضا عف طبيعة العمؿ، فالرضا عف أنظمة االتصاالت، فالعالقة مع 
. المسئكليف، فالترقيات كالحكافز، كأخيرا الرضا عف الركاتب

 استيدفت م، الت(2005)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف كزارة التربية كالتعميـ
لدييـ رضا % 52.6جميع المرشديف في المدارس الحككمية في فمسطيف، كأشارت عمى أف 

التي ىدفت إلى قياس درجة  (1999)متكسط عف عمميـ، كما اتفقت مع دراسة أبك ساككر
الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة القدس المفتكحة كجامعة الخميؿ في فمسطيف، ككانت نتائجيا 

التي  (1995) أيضا مع دراسة ياسيف تأف المكظفيف لدييـ رضان متكسطان عف عمميـ، كاتفؽ
ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة الرضا الكظيفي عند مديرم المدارس الثانكية في األردف كأظيرت 

 عف المرشديف Judeth (1997) أكدت دراسة انتائجيا أف المديريف راضكف بدرجة متكسطة، كـ
 مرشدا كاف 48التربكييف في كالية أريزكنا كالمؤثرات في رضاىـ عف المينة كأشارت إلى أف 

عف المعمميف في قبرص كالتي ( (Zembylas 2004رضاىـ متكسطان، كاتفقت مع نتائج دراسة 
. أشارت عمى كجكد درجة متكسطة مف الرضا الكظيفي عندىـ
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ككما تشير النتائج أف أدنى مستكيات الرضا الكظيفي كانت في الترقيات كالحكافز كالركاتب، 
كيرل الباحث أف معظـ األخصائييف االجتماعييف كالنفسييف يتفقكف عمى عدـ الرضا الكظيفي 
حياؿ الترقيات كالحكافز كالركاتب، بسبب عدـ تناسبيا مع الجيكد المبذكلة في العمؿ مف جية، 
كعدـ كفايتيا في تغطية متطمبات الحياة االجتماعية كالمستمزمات المعيشية لألسرة مف الجية 

. األخرل
 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ما أىـ مظاىر الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ ؟ 

أىـ عشرة مظاىر لمرضا الكظيفي لدل المرشديف  (4)لقد أشارت النتائج كما يتضح في الجدكؿ 
دعـ اقتراحات : النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ مرتبة حسب األىمية كالتالي

الزمالء، اكتساب خبرات، تطكر ميني، الشعكر بأنو شخص ذك قيمة، المشاركة في الدكرات، 
تكفر مكانة اجتماعية، الشعكر باإلنجاز، اإلحتراـ المتبادؿ مع الزمالء، التفاىـ مع الرئيس 

.  المباشر، االتصاؿ المباشر مع المسئكليف كالزمالء
التي أكد فييا  (2005)كزارة التربية كالتعميـ : كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج الدراسات التالية

المرشدكف في المدارس الحككمية عمى كؿ مف أىمية العالقة مع الزمالء كالمكانة االجتماعية، 
كلـ يككنكا راضيف عف الركاتب كالحكافز، كىذا ما أكده مكظفك جامعة القدس المفتكحة كمكظفك 

حيث حاز مجاؿ الرضا عف المركز االجتماعي  (1999)جامعة الخميؿ في دراسة أبك ساككر 
كالمكانة االجتماعية كالعالقة مع الزمالء أعمى درجات الرضا، فيما حاز مجاؿ الرضا عف 

 الشيء أكده المديركف في األردف في دراسة ياسيف سالراتب كالحكافز أقؿ درجات الرضا، كنؼ
 حيث كاف الرضا Demato (2002) ، كأكد المرشدكف في كالية اريزكنا، في دراسة(1995)

منخفضا في ب عد األجكر مقابؿ ساعات العمؿ، كنرل كجكد ستة مف العشرة مظاىر الميمة مف 
الرضا عف العالقة مع  )كثالثة في البعد الثاني  (الرضا عف طبيعة العمؿ  )الب عد األكؿ كىك 

، كعدـ كجكد أم مظير مف المظاىر (العالقة مع المسئكليف ) ككاحد فقط في البعد  (الزمالء
، كىذا يتفؽ (الركاتب، الحكافز، كاالتصاالت )الميمة لممرشديف في األبعاد الثالثة األخرل كىي 

عمى كاقع اإلرشاد التربكم في مدارس قطاع غزة، التي دلت نتائجيا  (2001)مع دراسة العاجز
عمى أف المرشديف في المدارس بحاجة إلى اىتماـ أكثر مما ىك مكجكد، كىذا ما أكدتو دراسة 

عمى  (2005)لمعرفة إنجازات المرشديف في فمسطيف،  كدراسة عالكنة كندل (2000)الدنبؾ 
المرشديف التربكييف في محافظتي جنيف كقمقيمية خرجت بنفس النتائج، كيرل الباحث أف ذلؾ 

، كىذا انسجـ كثيرا مع نتائج (الركاتب كالحكافز كاالتصاالت)مؤشر قكم لعدـ رضاىـ عف أبعاد 
السؤاؿ األكؿ، كيرل الباحث أف أىـ المظاىر عند المرشديف كانت تتعمؽ بالتطكر الميني، 
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كتطكير العالقة مع الزمالء، ككما أكدت الدراسات السابقة، كالنظريات التي تحدثت عف الرضا 
الكظيفي أف شعكر الشخص بالرضا مرتبط بإدراؾ الشخص لقيمتو في المؤسسة، كتمبية حاجاتو 

.  كتكقعاتو الخاصة نحك مستقبمو
 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
ما درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ ؟  
أشارت نتائج الدراسة أف درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 

محافظة بيت لحـ كانت منخفضة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية 
.  ، كىي درجة منخفضة(2.46)لممقياس 

التي استيدفت  ( 2005)كزارة التربية كالتعميـ : كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج الدراسات التالية
المرشديف التربكييف في فمسطيف التي كانت نتائجيا تشير إلى مستكل احتراؽ نفسي منخفض عند 

عمى المرشديف التربكييف في  (2003 )المرشديف التربكييف في فمسطيف، كفي دراسة سمماف 
محافظات شماؿ الضفة الغربية، كانت النتائج تشير إلى أف شدة االحتراؽ النفسي عمى بعد 

عمى العامميف في القطاع الحككمي في  ( 2003 ) العتيبي ةاإلجياد كانت متدنية، كدراس
. الككيت أشارت إلى أف مستكل االحتراؽ النفسي كاف منخفضا

كيرل الباحث أف انخفاض درجة االحتراؽ النفسي عند المرشديف في محافظة بيت لحـ يعكد إلى 
ة لكظيفتو، كقدرتو عمى التضحية كتحمؿ األعباء، كالضغكطات مف اجؿ تقديـ /انتماء المرشد

الخدمة الفضمى لممنتفعيف، ككذلؾ لشعكرىـ مع ما يمر بو الشعب الفمسطيني مف ظركؼ قاسية 
. كصعبة، تحتـ عمى المرشديف الكقكؼ بجدية لمساعدة المنتفعيف الذيف يحتاجكف إلى المساعدة

 
: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

ما أىـ مظاىر االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ ؟ 
العشرة مظاىر األىـ لإلحتراؽ النفسي  (5)لقد أكضحت نتائج الدراسة كما يتضح مف الجدكؿ 

أعماؿ كثيرة يقكـ بيا المرشد، كتفيـ مشاعر المن تِفع العاطفيِة، كمتحمس نحك : كىي عمى التكالي
قيمة اإلرشاد، كاالستعداد لمقياـ بأم عمؿ، كالتعامؿ مع الم نتِفع عمى أنو إنساف كليس حالة، 

ككجكد طاقة كافية لالستمرار بالعمؿ، كثبات االتجاىات نحك قيمة اإلرشاد، كتكقع األفضؿ مف 
.  المنتفعيف، كالعالقة الجيدة مع المشرؼ، كاإلرشاد يعطي النشاط لالستمرار نحك المستقبؿ



78 

في كجكد أعماؿ كثيرة يقـك  (2005)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كزارة التربية كالتعميـ 
بيا المرشد في كؿ يكـ، ككذلؾ ثبات اتجاىات المرشديف نحك قيمة اإلرشاد، كىذا ما اكدتة دراسة 

. مف حيث أف ىذه المظاىر كانت األىـ عند المرشديف التربكييف في فمسطيف (2000)الدنبؾ
 كيرل الباحث أف ىذه جميعان تعتبر نقاط ايجابية كلصالح المرشديف كتؤكد عمى تكافؽ المرشد 

 الكبير بعممو كمينتو، رغـ كثرة األعباء كاألعماؿ الكثيرة التي يقكـ بيا في كؿ قالميني، كاىتماـ
يكـ، كيؤكد أيضا عمى إمكانيات المرشديف في تقديـ الخدمة لممنتفعيف، رغـ صعكبة الظركؼ 
كقسكتيا، كينبع ذلؾ مف شعكر المرشديف بأىمية دكرىـ كحساسيتو، كحاجة المنتفعيف لمخدمات 

. التي يقدميا المرشدكف خاصة في ىذه الظركؼ
  

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى
 في درجة الرضا الكظيفي لدل α=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الجنس

في درجة  (α)=0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (6)يتضح مف الجدكؿ 
الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

العالقة مع الزمالء، كالعالقة مع المسئكليف كالدرجة الكمية، : الجنس، كقد كانت الفركؽ في أبعاد
لصالح المرشديف الذككر، الذيف كانت درجة رضاىـ الكظيفي عف ىذه األبعاد أعمى منيا لدل 

(. 6)المرشدات، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في جدكؿ 

التي أظيرت فركقان في درجة الرضا  (1995)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة ياسيف 
الكظيفي بيف مديرم كمديرات المدارس الثانكية كلصالح المدراء الذككر، كما اتفقت مع نتائج 

مف حيث أف المعمميف الذككر لدييـ رضا كظيفي أعمى مف  ((Zembylas ,2004دراسة 
التي أشارت إلى أف  ( ( Sari ,2004اإلناث في قبرص، كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 

. اإلناث لدييف رضا كظيفي أعمى مف الذككر عند المعمميف في المدارس الخاصة التركية

كيرل الباحث أف السبب في ذلؾ يعكد إلى مسئكليات المرأة الكبيرة في البيت باإلضافة إلى 
. مسئكلياتيا في العمؿ، كىذا يشكؿ ضغطان كبيران عمى المرأة كينعكس عمى رضاىا عف عمميا

 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
في درجة االحتراؽ النفسي لدل ) α)=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الجنس
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في درجة  ( α=0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (6)يتضح  مف الجدكؿ 
االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

الجنس، كلصالح المرشدات مف اإلناث المكاتي كانت درجة االحتراؽ النفسي عندىف أعمى منيا 
. لدل المرشديف الذككر (2.34)مقابؿ  (2.52)لدل الذككر بمتكسط حسابي 

التي أشارت أف االحتراؽ النفسي عند  (1991)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة حرتاكم 
اإلناث أعمى مف الذككر عمى مستكل الشدة حسب مقياس ماسالش، عند المرشديف التربكييف في 

. األردف
في أف اإلناث يتعرضف لمضغكط بدرجة  (1988)كما اتفقت مع نتائج دراسة عسكر كعبداهلل 

أكبر مف الذككر عند العامميف في بعض الميف االجتماعية في الككيت ، كاتفقت أيضا مع نتائج 
 في أف اإلناث لدييف درجة احتراؽ نفسي أعمى مف الذككر عند  (Sari ,2004) دراسة 

. المعمميف في المدارس الخاصة التركية 
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة منسجمة بشكؿ كبير مع نتائج الفرضية األكلى، حكؿ الرضا 

الكظيفي تبعان لمتغير الجنس كالتي أشارت إلى أف اإلناث أقؿ رضا مف الذككر، كىنا أشارت 
 اإلناث منو عند الذككر، كىذا يثبت النظريات التي دالنتيجة أف مستكل االحتراؽ النفسي أكبر عف

تحدثت أنو كؿ ما زاد مستكل االحتراؽ النفسي قمت درجة الرضا الكظيفي، كيرل الباحث أيضا 
.  اإلناث يشعرف بالضغط أكثر نتيجة مسئكليات البيت بعد العمؿ فأ
 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
 في درجة الرضا الكظيفي لدل (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  

. المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الحالة االجتماعية

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل(7 )جدكؿاؿ مف لقد أشارت نتائج الدراسة
α=0.05  في درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، فقد كانت درجة الرضا الكظيفي متقاربة لدل المرشديف في 
فقد كاف المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية عمى اختالؼ الحالة االجتماعية،  كجميع األبعاد
، كىذا يعني أنو ال يكجد فركؽ لمتغير الحالة 3.31، كلغير المتزكجيف 3.32لممتزكجيف 

.  االجتماعية في درجة الرضا الكظيفي

التي أشارت إلى عدـ كجكد  (2005)كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عالكنة كندل 
فركؽ في درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف التربكييف في محافظتي جنيف كقمقيمية تعزل إلى 

.  متغير الحالة االجتماعية
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى إف ظركؼ العمؿ كاحدة، كمعظـ فعاليات المينة تقع داخؿ المؤسسة، 
. مما يقمؿ الفركؽ في درجة الرضا الكظيفي بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة
في درجة االحتراؽ النفسي لدل  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الحالة االجتماعية

في  (α=0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (7)يتضح لنا مف الجدكؿ 
درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

الحالة االجتماعية، فقد كانت درجة االحتراؽ النفسي منخفضة لدل المرشديف كعمى اختالؼ 
أك غير المتزكجيف  (2.44)الحالة االجتماعية، سكاء المتزكجيف منيـ بمتكسط حسابي 

(2.49 .)
في عدـ كجكد فركؽ دالو تبعان لمتغير  (2003)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة العتيبي

الحالة االجتماعية في مستكل االحتراؽ النفسي عند العامميف في قطاع الخدمات المدنية 
. الككيتية

التي أشارت إلى أف المتزكجيف ىـ األكثر تعرضان  (1988)كاختمفت مع نتائج عسكر كعبداهلل 
 لمضغكط عند العامميف في بعض الميف االجتماعية في الككيت ، كما اختمفت مع نتائج دراسة 

(Patrick  ,2004)  التي أشارت إلى أف المعمميف غير المتزكجيف لدييـ إحتراؽ نفسي أعمى مف
.  المعمميف المتزكجيف في ىكنغ ككنغ

كيعزك الباحث عدـ كجكد الفركؽ في مستكل االحتراؽ النفسي بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف إلى 
تجانس المجتمع الفمسطيني في الظركؼ التي يتعرض ليا بحيث لـ تستطع ىذه الدراسة أف تكشؼ 

. عف أم فركؽ في مستكل االحتراؽ النفسي تعزل لصالح متغير الحالة االجتماعية

 

 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة
 في درجة الرضا الكظيفي لدل (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

 .المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير نكع المؤسسة

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (8 )ؿ بينت نتائج الدراسة في الجدك 
α)=0.05 )درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت في 
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لحـ تعزل لمتغير نكع المؤسسة، كقد كانت الفركؽ في جميع األبعاد كالدرجة الكمية، كلصالح 
المرشديف في المؤسسات الخاصة، الذيف كانت درجة رضاىـ الكظيفي عف ىذه األبعاد أعمى 

كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في  منيا لدل المرشديف في المؤسسات الحككمية،
(. 8)الجدكؿ

كيرل الباحث أف السبب في ىذه النتيجة يعكد إلى أف الدخؿ الشيرم في المؤسسات الخاصة 
 تأعمى منو في المؤسسات الحككمية، ككذلؾ طرؽ اإلشراؼ الميني المتبعة في المؤسسا

الخاصة تركز بشكؿ كبير عمى التطكر الميني كالكظيفي كتخفيؼ عبء كضغكطات العمؿ عف 
 حيف أف االىتماـ بذلؾ في المؤسسات الحككمية قميؿ جدان، كيعزك الباحث أيضا مالمرشديف، ؼ

ىذه النتيجة إلى عدد المسترشديف الذيف يتعامؿ معيـ المرشديف في المؤسسات الخاصة اقؿ 
بكثير مف عدد المسترشديف في المؤسسات الحككمية، إلى جانب شعكر المرشديف في المؤسسات 
الخاصة باالستقاللية في أداء أعماليـ أكثر مف المرشديف في المؤسسات الحككمية، األمر الذم 

ساىـ في إعطائيـ دافعان اكبر لمعمؿ كالشعكر بالرضا الكظيفي بدرجة أعمى مف زمالئيـ في 
. المؤسسات الحككمية

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة
في درجة االحتراؽ النفسي لدل  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير نكع المؤسسة

في  (α=0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (8)يتضح مف الجدكؿ 
درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

نكع المؤسسة، فقد كانت درجة االحتراؽ النفسي منخفضة لدل المرشديف كعمى اختالؼ نكع 
أك  (2.46)المؤسسة، سكاء لدل العامميف في المؤسسات الحككمية منيـ بمتكسط حسابي 

(. 2.45)الخاصة 
كلـ يجد الباحث دراسة كاحدة حكؿ مستكل االحتراؽ النفسي تبعان لمتغير نكع المؤسسة، كلـ يجد 
إال دراسة كاحدة عف ضغكط العمؿ في القطاع العاـ كالقطاع الخاص كالتي اختمفت نتائجيا مع 

التي دلت عمى أف القطاع العاـ يعد أكثر تعرضان  (2000)نتائج ىذه الدراسة، كىي دراسة النمر 
لضغكط العمؿ مف القطاع الخاص عند العامميف في القطاعيف العاـ كالخاص في المممكة 

. العربية السعكدية
كحسب النظريات التي تحدثت عف العالقة بيف االحتراؽ النفسي كالرضا الكظيفي، ربما تككف 

ىذه النتيجة غير منسجمة مع نتائج الفرضية الثالثة، كالتي أشارت إلى رضا أقؿ عند المرشديف 
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في المؤسسات الحككمية، كيرل الباحث أف عدـ االنسجاـ ناتج مف أف عدـ الرضا الكظيفي ىك 
: مقدمة ميمة كجدِّية، نحك االحتراؽ النفسي، كحسب ماسالش فاف االحتراؽ يمر في مراحؿ ىي

. االحتراؽ النفسي: اإلنياؾ النفسي، كثالثان : اإلجياد النفسي، كثانيان : أكال
كيرل الباحث أيضا أف عدـ كجكد فركؽ في درجة االحتراؽ النفسي عند المرشديف في 

المؤسسات الحككمية كالخاصة يعكد إلى تجانس الظركؼ التي يعيشيا المرشدكف، كطبيعة 
. الخدمات المقدمة لممنتفعيف 

 
: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة

في درجة الرضا الكظيفي لدل  (α)=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (10)لقد أكضحت نتائج الدراسة في الجدكؿ 
α)=0.05 ) في درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، فقد كانت درجة الرضا الكظيفي متقاربة لدل المرشديف في جميع 
األبعاد كعمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

(10 .)

التي أشارت إلى أنو لـ يكف (Vinokur,et al.,1991)كقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
ىناؾ اختالؼ في الرضا الكظيفي بيف الحاصميف عمى درجة البكالكريكس كالحاصميف عمى درجة 

أجريت عمى (Himle,et al.,1990)كما اتفقت مع نتائج دراسة . الماجستير في الخدمة االجتماعية
عينيتيف مف األخصائييف االجتماعييف في الكاليات المتحدة األمريكية، األكلى حاصمة عمى درجة 
بكالكريكس في الخدمة االجتماعية، كالثانية حاصمة عمى درجة الماجستير في نفس التخصص، 

.  كدلت نتائج الدراسة أنو لـ يكف ىناؾ اختالؼ يذكر بيف المجمكعتيف بالنسبة لمرضا الكظيفي

حيث دلت النتائج لكجكد اثر إحصائي  (1993)كقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة آؿ ناجي 
. داالن لتفاعؿ بعض المتغيرات مف ضمنيا المستكل التعميمي عند المعمميف كالمعممات

كيرل الباحث أف السبب في عدـ كجكد فركؽ في درجة الرضا الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 
ىي قميمة جدان إف لـ ( مع دبمـك عالي BAماجستير أك  )في أف فرص العمؿ لممؤىؿ العممي األعمى 

 العممية المختمفة، فيذا يعطي تتكف مكجكدة، كذلؾ بسبب كثرة الخريجيف كالحاصميف عمى المؤىال
. المكظؼ الحاصؿ عمى درجة الماجستير مثالن رضان كظيفيان مثمو مثؿ المؤىؿ العممي األدنى

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة
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في درجة االحتراؽ النفسي لدل  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

في  (α=0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (10)يتضح مف الجدكؿ 
درجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير 

المؤىؿ العممي، فقد كانت درجة االحتراؽ النفسي منخفضة لدل المرشديف كعمى اختالؼ 
(. 10)مؤىالتيـ العممية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 

التي أشارت لعدـ كجكد عالقة لمتغير  (2003)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة سمماف
المؤىؿ العممي في مستكل االحتراؽ النفسي لدل المرشديف التربكييف في محافظات شماؿ الضفة 

. الغربية
في عدـ كجكد عالقة لمتغير المؤىؿ العممي في مستكل  (2003)كما اتفقت مع نتائج العتيبي

. االحتراؽ النفسي لدل العامميف في قطاع الخدمات المدنية الككيتية
التي أشارت لعدـ كجكد عالقة لممؤىؿ العممي في  (2001)كاتفقت أيضا مع نتائج دراسة فائؽ

. ضغكط العمؿ لدل مكظفي خمس شركات لألعمار كالبناء في العراؽ
أنو ال يكجد عالقة لمتغير المؤىؿ العممي في مستكل  (1991)كاتفقت مع نتائج دراسة حرتاكم

. االحتراؽ النفسي عند المرشديف التربكييف في األردف
كىذه النتيجة منسجمة مع نتائج الفرضية السابعة حكؿ الرضا الكظيفي، كيرل الباحث أف سبب 

ذلؾ يعكد إلى كثرة أعداد الخريجيف مف التخصصات ذات العالقة مع الخدمات النفسية 
كاالجتماعية، كبالتالي شدة التنافس عمى الكظائؼ سكاء في المؤسسات الخاصة أك المؤسسات 

. الحككمية
 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة
بيف متغير سنكات الخبرة كدرجة  (α=0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند  (11)لقد أكضحت نتائج الدراسة في الجدكؿ 
بيف متغير سنكات الخبرة كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف  (α)=0.05المستكل 

. كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ  (2005)كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عالكنة كندل
ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة عند المرشديف التربكييف في محافظتي جنيف 
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.  الباحثاف ىذه النتيجة إلى قصر مدة إنشاء كظيفة المرشد التربكم في فمسطيفركقمقيمية، كفس
في كجكد اثر لمتغير سنكات الخبرة في درجة  (1993)كقد اختمفت مع نتائج دراسة آؿ ناجي

. الرضا الكظيفي عند المعمميف كالمعممات

كيرل الباحث أف السبب في عدـ كجكد اثر لمتغير سنكات الخبرة في درجة الرضا الكظيفي يعكد 
لـ تتجاكز مدة  (%81حكالي  ) 119 مرشدا كمرشدة مف 94أف : إلى عدة أسباب مف أىميا

سنكات، كالتسع سنكات ال تعد فارقان زمنيان كبيران يمكف أف يترؾ اثران كاضحان كبارزان في  (9)خبرتيـ 
درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف، كالسبب الثاني يعكد إلى أف فرص 

. االختيار لمكظيفة محدكدة جدان، كدرجة التنافس عمى الكظائؼ عالية

 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة  
بيف متغير سنكات الخبرة  (α=0.05)ال تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

 بيف α=0.05عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل  (11)يتضح مف الجدكؿ 
متغير سنكات الخبرة كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 

. بيت لحـ
في عدـ كجكد عالقة بيف متغير سنكات  (2003)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة سمماف

. الخبرة كمستكل االحتراؽ النفسي لدل المرشديف التربكييف في محافظات شماؿ الضفة الغربية
في عدـ كجكد عالقة لمتغير الخبرة في مستكل  (2001)كما اتفقت مع نتائج دراسة فائؽ

. االحتراؽ كضغكط العمؿ عند العامميف في خمس شركات لألعمار كالبناء في العراؽ
في عدـ كجكد تأثير لسنكات الخبرة في مستكل  (1991)كاتفقت أيضا مع نتائج دراسة حرتاكم

. االحتراؽ النفسي لدل المرشديف التربكييف في األردف
التي أشارت إلى أف المرشديف الذيف  ((Lee & Ashforth,1993كاختمفت مع نتائج دراسة 

خدمتيـ قميمة كقصيرة كانكا أكثر شعكران باالحتراؽ النفسي ، كما اختمفت أيضان مع نتائج دراسة 
Patrick ,2004))  التي أكدت عمى أف المعمميف الذيف لدييـ سنكات خبرة أقؿ يككف لدييـ

. احتراؽ نفسي أعمى في ىكنج ككنج 
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة تعكد إلى أف مينة اإلرشاد بشكؿ عاـ في فمسطيف ىي حديثة 
العيد، كالفركؽ في السنكات قميمة نكعا ما، حيث أف معظـ المرشديف في عينة الدراسة بمغت 

سنكات خدمتيـ مف سنة إلى تسع سنكات، كما أف ظركؼ العمؿ ىي كاحدة عمى الجميع، كما 
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أف االحتراؽ النفسي ظاىرة تنجـ عف عدد مف المؤثرات تقؼ ضغكط العمؿ في مقدمتيا، 
كبالتالي فاف سنكات الخدمة بحسب نتائج الدراسة لـ تكشؼ عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في 

. مستكل االحتراؽ النفسي
 

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الحادية عشرة
بيف متغير الدخؿ  (α=0.05)ال تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند المستكل 

.   الشيرم كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

 بيف α=0.05 ذات داللة إحصائية عند المستكل ةكجكد عالقة طردم (12)يتضح مف الجدكؿ 
متغير الدخؿ الشيرم كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 

الرضا عف طبيعة العمؿ، كالعالقة مع الزمالء، كالركاتب، : بيت لحـ، كقد كانت العالقة في أبعاد
كالدرجة الكمية، بحيث كمما ازداد الدخؿ الشيرم ازدادت درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف 

. عف ىذه األبعاد كالعكس صحيح

حيث حاز الرضا عف الراتب عمى  (1999)كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة أبك ساككر
 كاتفقت أيضا مع دراسة . اقؿ الدرجات لدل مكظفي جامعة القدس المفتكحة كجامعة الخميؿ

(Demato,2002) التي حصؿ فييا الرضا عف الراتب عمى درجات منخفضة عند المرشديف في
أف الدخؿ المادم مف أقكل المتغيرات في ((Vinokur, et al.,1991كقد أكدت دراسة . فرجينيا

. التأثير عمى عدـ الرضا الكظيفي

التي أشارت عدـ كجكد فركؽ  (2005)كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة عالكنة كندل 
لمتغير الدخؿ الشيرم في درجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف التربكييف في محافظتي جنيف 
كقمقيمية، كفسر الباحثاف ذلؾ أف الفركؽ في الركاتب عند المرشديف التربكييف في المدارس 

. الحككمية في محافظتي جنيف كقمقيمية قميمة

كيرل الباحث أف الدخؿ الشيرم يعتبر مف المتغيرات التي تسيـ بدرجة كبيرة في درجة الرضا 
ركاتبيـ الشيرية أقؿ مف  (111)مف المرشديف مف اصؿ  (102)الكظيفي، حيث كاف ىناؾ 

شيكؿ، كىذا يعني أف الركاتب متدنية، كىي ال تتناسب مع الجيكد المبذكلة، كمع  (3000)
.  احتياجات األسرة

: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية عشرة        
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بيف متغير الدخؿ الشيرم كدرجة  (α=0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.  االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

بيف  (α=0.05)عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل  (12)يتضح مف الجدكؿ 
متغير الدخؿ الشيرم كدرجة االحتراؽ النفسي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة 

.  بيت لحـ
في انو عدـ كجكد عالقة لمتغير  (2003)كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة سمماف 

الدخؿ الشيرم في مستكل االحتراؽ النفسي لدل المرشديف التربكييف في محافظات شماؿ الضفة 
. الغربية

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى عكامؿ الضغط النفسي لدل  (1991)أما في دراسة جبر كعساؼ 
أعضاء الييئة التدريسية في جامعات فمسطيف، ككانت العينة مف مدرسي جامعة النجاح الكطنية 

. في نابمس، كدلت الدراسة أف المصدر الخامس كاألخير لمضغط النفسي كاف راتب المدرس
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة قد تككف سبب لتقارب الدخؿ الشيرم لممرشديف النفسييف 

كاالجتماعييف، كلزيادة نسبة البطالة عند خريجي الجامعات بشكؿ عاـ، كلمظركؼ االقتصادية 
. كالسياسية التي يمر بيا الشعب الفمسطيني بشكؿ خاص

 
: تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة عشرة        

بيف درجة االحتراؽ النفسي كدرجة  (α=0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.  الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في محافظة بيت لحـ

 ( α=0.05)كجكد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند المستكل  (13)يتضح مف الجدكؿ  
بيف درجة االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي لدل المرشديف النفسييف كاالجتماعييف في 
محافظة بيت لحـ، بحيث كمما ازدادت درجة االحتراؽ النفسي قمت درجة الرضا الكظيفي لدل 

. المرشديف كالعكس صحيح
التي دلت عمى كجكد عالقة قكية  ((Pascual ,2003كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 

بيف ضغكط العمؿ كدرجة االحتراؽ النفسي عند المعمميف في أكركبا ، كما اتفقت أيضان مع نتائج 
جياد انفعالي عاٍؿ عند المعمميف  ((Rasku ,2003دراسة  التي أشارت إلى رضا كظيفي قميؿ كا 

 التي أكدت كجكد عالقة عكسية (Tsigilis ,2004)في أكركبا ، كاتفقت أيضا مع نتائج دراسة 
قكية بيف درجة االحتراؽ النفسي كدرجة الرضا الكظيفي عند معممي التربية الرياضية في اليكناف 

أف تحسيف الظركؼ البيئية في العمؿ يخفؼ مف  ((Lingard ,2003، كما دلت نتائج دراسة 
التي  (,Staurovsky 1992 (درجة االحتراؽ النفسي، كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
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أشارت إلى كجكد درجة عالية مف االحتراؽ النفسي كدرجة منخفضة مف الرضا الكظيفي عند 
. أعضاء ىيئة تدريس في أقساـ التمريض في ثالثة مراكز جامعية لمعمـك الصحية في أمريكا

عف االحتراؽ النفسي كالرضا عف العمؿ لدل  ((Riggar ,1984كاتفقت أيضا مع نتائج دراسة 
المرشديف النفسييف كاالجتماعييف كالمكجييف في مجاؿ التأىيؿ الميني، كقد أظيرت الدراسة أف 

. ىناؾ عالقة عكسية بيف االحتراؽ النفسي كالرضا عف العمؿ
يرل الباحث كبناء عمى ما كرد في األدب التربكم كالنظريات المختمفة، أف األسباب التي تؤدم 
إلى االحتراؽ النفسي تؤدم إلى عدـ الرضا الكظيفي، كاألسباب التي تؤدم إلى الرضا الكظيفي 
تؤدم إلى خفض مستكل االحتراؽ النفسي، كبذلؾ ال يككف الرضا الكظيفي إال جزءان مف مكضكع 

. اشمؿ يقع تحت مظمة ضغكط العمؿ، التي تعتبر المقدمة الرئيسية لالحتراؽ النفسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوصيات 
يتطمب مف الجيات اإلدارية المسئكلة عف المؤسسات الحككمية كالخاصة العمؿ عمى  .1

خفض مصادر الضغكط المينية التي تكاجو المرشديف النفسييف كاالجتماعييف، عف 
 . طريؽ تكفير الظركؼ المينية المالئمة لمعمؿ، كشعكر المرشد بالراحة 

العمؿ عمى تطكير المرشديف النفسييف كاالجتماعييف مف الناحية المينية كالكظيفية  .2
 .لغايات تحسيف مدخالت العممية اإلرشادية، كزيادة الرضا الكظيفي لممرشديف

 .ضركرة إعادة النظر في أكضاع المرشديف النفسييف كاالجتماعييف المعيشية .3

عقد دكرات تدريبية مف قبؿ المؤسسات أك نقابة األخصائييف االجتماعييف كالنفسييف  .4
لتكضيح طبيعة ظاىرة االحتراؽ النفسي كتحميميا، كبياف أسبابيا كمصادرىا كآثارىا 
 .كأبعادىا، ككيفية مكاجيتيا كاحتكائيا كالسيطرة عمييا ضمف مستكيات صحية مقبكلة
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تخفيؼ األعباء الكظيفية كالمينية عف المرشديف النفسييف كاالجتماعييف، كذلؾ عبر  .5
 .زيادة عدد المرشديف، كتقميؿ عدد الم سترِشديف الذيف يتابعيـ المرشد الكاحد

ضركرة التعاكف مع أقساـ عمـ النفس كالخدمة االجتماعية كالصحة النفسية في مؤسسات  .6
 برامج إرشادية كعالجية خاصة لمذيف يعانكف درجات مرتفعة مف دالتعميـ العالي ، العدا

 .االحتراؽ النفسي

العمؿ عمى جذب الدعـ االجتماعي لممرشديف كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى الجانب  .7
  لتكضيح دكر المرشديف النفسييف كاالجتماعييف كأىميتو في المجتمعماإلعالمي التكعك

مف الميـ أف تقـك المؤسسات كالكزارات الحككمية المختمفة دراسة المناخ التنظيمي  .8
 .كالكظيفي، لتحديد العكامؿ المؤدية النخفاض الرضا الكظيفي

تعزيز أكاصر التعاكف كالتكاصؿ بيف المرشديف النفسييف كاالجتماعييف كالعامميف في ىذا  .9
الحقؿ، سكاء داخؿ المؤسسة الكاحدة، أك بيف مجمكع المرشديف العامميف في المؤسسات 

الحككمية كالخاصة، لمساندة بعضيـ بعضان، لتخفيؼ الشعكر بالضغكط كاالحتراؽ 
 . الكاحدةةالنفسي، كالتكاصؿ االيجابي كالفعاؿ ألصحاب الميف

دارات المؤسسات لبحث المشكالت التي  .10 عقد لقاءات دكرية بيف المرشديف كا 
 .يتعرضكف ليا كالتفكير في إيجاد أفضؿ الحمكؿ ليا

 

أجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات عف ظاىرة االحتراؽ النفسي كتسميط الضؤ  .11
 عالقة االحتراق النفسي لكل مما يميعمى متغيرات جديدة لـ تتناكليا ىذه الدراسة مثؿ 

 : 

 ضغكط العمؿ. 

  الكظيفي/ الكالء التنظيمي. 

 الدافعية. 

 اإلحباط الكظيفي. 

 االضطرابات السيككسكماتية. 

 مصادر االحتراؽ النفسي. 

 الغياب كالتأخر عف العمؿ. 
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 المركز الكظيفي، رؤساء، مدراء، مرؤكسيف. 

  المقارنة بيف بعض الميف المختمفة مثؿ اإلرشاد، التمريض، األطباء، أساتذة
 .الجامعات

 االحتراؽ النفسي كاألمف الكظيفي. 
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 ( 1 )ممحؽ رقـ 
أسماء لجنة المحكميف 

 
الدكتكر غساف سرحاف  -1
 الدكتكرة نكرما مصرية -2

 الدكتكر محمد برغيث -3

 الدكتكر معركؼ الشايب -4

 الدكتكر حسني فيمي المصرم -5

 الدكتكر شريؼ كناعنة  -6

 الدكتكر الياس ظبيط -7

 األستاذ بساـ بنات -8

األستاذ إبراىيـ المصرم  -9
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( 2)ٍِؾك سلُ 

 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

 

 

خايعح انمذس  

عًادج انذساصاخ انعهٛا 

  

أخزٟ اٌّششذح  / أخٟ اٌّششذ 

..... رؾ١خ ؽ١جخ ٚثؼذ

 

٠مَٛ اٌجبؽش ثاعشاء دساعخ ١ِذا١ٔخ ثٙذف اٌزؼشف ئٌٝ ِغزٜٛ االؽزشاق إٌفغٟ ٚػاللزٗ ثبٌشػب 

اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌّششذ٠ٓ إٌفغ١١ٓ ٚاالعزّبػ١١ٓ فٟ ِؾبفظخ ث١ذ ٌؾُ ٚرٌه اعزىّبالً ١ًٌٕ دسعخ 

. اٌّبعغز١ش فٟ اإلسشبد اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ 

  

ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ أػغ ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ اعزجبٔخ رزىْٛ ِٓ صالصخ ألغبَ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ 

ٌٍذساعخ، ٠شعٛ اٌجبؽش ِٓ ؽؼشارىُ اٌزىشَ ثبإلؽالع ػٍٝ االعزجبٔخ ثألغبِٙب اٌضالصخ، ٚاإلعبثخ 

ػٓ ع١ّغ األعئٍخ ٚاٌفمشاد، ٚاخز١بس ِغزٜٛ اعزغبثبرىُ ػٍٝ وً ٚاؽذح ِٕٙب ؽغجّب رشْٚ رٌه 

. ٠ٕغغُ ِٚشبػشوُ ٚارغب٘برىُ

 

ئْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ عززٛطً ئ١ٌٙب ٘زٖ اٌذساعخ عزىْٛ ٌغب٠بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚعزجمٝ فٟ غب٠خ 

. اٌغش٠خ، ٚال داػٟ ٌزوش االعُ

أًِ ِٓ ؽؼشارىُ ِغبػذرٟ فٟ ئٔغبص ٘زٖ اٌذساعخ اٌزٟ رؼزّذ فٟ طذق ٔزبئغٙب ػٍٝ دلخ 

.  ئعبثبرىُ

 

شاكشاً نكى حضٍ ذعأَكى 

 

 

  

 

انثاحث  

يعأٚح عٕاد     
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: انمضى االٔل

: انثٛاَاخ انشخصٛح

 

: ٚشخٗ انركشو تٕضع دائشج حٕل سيز اإلخاتح انرٙ ذُطثك عهٛك

 

 

أَثٗ  / ركش                                ب/ أ:        اندُش/ 1

 

 

     

: ..............................................................................................     انعًش   / 2

 

 

 

ج /أسيم/ ج        د/يطهك/ تاء      ج/أعزب/ ج                      ب/يرزٔج/ أ: انحانح االخرًاعٛح / 3

 

 

......................................................................... يرزٔخح فكى عذد األتُاء/ إرا كُد يرزٔج 

 

 

  

: ................................................................................................... انخثشج فٙ اإلسشاد / 4

 

 

 

....................................................................................................... ج/انذخم انشٓش٘ نهًششذ/5

 

 

       

  (أْهٛح)خاصح / حكٕيٛح                       ب/ أ:   ج/انًؤصضح انرٙ ٚعًم فٛٓا انًششذ/ 6

 

 

 

 

ياخضرٛش      / دتهٕو عانٙ          د+ تكانٕسٕٚس/ تكانٕسٕٚس       ج/ دتهٕو        ب/ أ:   انًؤْم انعهًٙ  / 7

دكرٕساِ     / ِ

       

 

 

يخٛى  / لشٚح                          ج/يذُٚح                     ب/  أ:           يكاٌ انضكٍ 

 

 

 

............................................................................................ ْم ذعاَٙ يٍ أٚح أيشاض صحٛح
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: اٌمغُ اٌضبٟٔ 

٠ؾزٛٞ ٘زا اٌمغُ ػٍٝ أسثؼ١ٓ فمشح ِزؼٍمخ ثشؼٛسن ٔؾٛ ِٕٙزه، ٠شعٝ لشاءح وً ػجبسح ِٓ 

اٌؼجبساد ا٢ر١خ ثؼٕب٠خ ع١ذح، ِٚٓ صُ اإلعبثخ ػٕٙب ثّب ٠ٕغغُ ِغ ِشبػشن ٚارغب٘بره ٔؾٛ٘ب 

. فٟ اٌخبٔخ اٌزٟ رٕغغُ ِغ سأ٠ه ( (Xٚرٌه ثٛػغ ئشبسح 

 
ِٛافك اٌؼجبسح اٌشلُ 

ثشذح 

ِؼبسع ِؼبسع ال اػشف ِٛافك 

ثشذح 

     .  ئْ ارغب٘برٟ ٔؾٛ اإلسشبد صبثزخ  1

      .ٕ٘بن أػّبي وض١شح ألَٛ ثٙب فٟ وً ٠َٛ 2

أرؼبًِ ِغ اٌّغزششذ ػٍٝ أٗ ئٔغبْ ٌٗ شخظ١خ ١ِّضح ١ٌٚظ  3

. ؽبٌخ

     

     . ػٕذِب أوٍف ثأٞ ػًّ ئػبفٟ فإٟٔ دائّب ِغزؼذ ٌٍم١بَ ثٗ 4

     . ئْ ؽ١برٟ اٌشخظ١خ ِزؼجخ ٔز١غخ  ٌؼٍّٟ اإلسشبدٞ  5

     . اشؼش أْ أخطبئٟ ٚاػؾخ، ٌزا ألَٛ ثاخفبئٙب  6

     . أٔغٝ ؽ١برٟ اٌؼ١ٍّخ ػٕذِب أػٛد ئٌٝ إٌّضي 7

اٌّغزششذ٠ٓ ثؾبعخ ئٌٝ دػُ ِغزّش ألُٔٙ ال ٠غزط١ؼْٛ  8

. ِغبػذح أٔفغُٙ

     

ّٟ فإٟٔٔ دائّب أظش ئٌٝ األِبَ ٚأرٛلغ  9 ػٕذ لذَٚ اٌّغزششذ ئٌ

. األفؼً

     

.  ئٕٟٔ ال ألَٛ ثؼٍّٟ ثبٌطش٠مخ اٌزٟ اػزمذ ئٔٙب األفؼً 10

 

     

، ٌىٓ ١ٌظ ٌذٞ حئْ اٌؾبعخ ئٌٝ اٌزغ١١ش فٟ اٌؼًّ ػشٚسٞ 11

. اٌذافغ ٌٍزغ١١ش

     

رظٓ أه  اٌٛؽ١ذ  ))وض١شا ِب اشؼش ثبٌشغجخ أللٛي ٌٍّغزششذ  12

( . (اٌزٞ ٌذ٠ه ِشبوً ، ئْ غبٌج١خ إٌبط ٌذ٠ٙب ِشبوً ؽزٝ أٔب 

 

     

أعذ أٗ ِٓ اٌغًٙ اٌزؾذس ِغ اٌّششذ٠ٓ ا٢خش٠ٓ ػٓ  13

. ِشبػشٞ

 

     

. اشؼش ئٟٔ ِغزٕضف ػبؽف١ب 14

 

     

      .ٕ٘بن ثؼغ اٌّغزششذ٠ٓ اٌز٠ٓ أعذ طؼٛثخ فٟ اٌزؼبًِ ِؼُٙ 15

اشؼش ٚوإٟٔٔ افمذ لذسرٟ فٟ فُٙ ِشبػش اٌّغزششذ ٚاإلؽغبط  16

 .ثٙب

     

      .اإلسشبد ٘ٛ ػ١ٍّخ ػطبء دْٚ اخز 17

      .٠مذس إٌبط ػًّ اٌّششذ٠ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ 18

ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌّغزششذ٠ٓ اٌز٠ٓ ٠غزؾمْٛ اٌّؼبٔبح ألُٔٙ ال  19

. ٠ؼ١شْٛ ؽ١برُٙ ػّٓ اٌّؼب١٠ش األخالل١خ اٌّمجٌٛخ

 

     

      .أٔب فؼال ثؾبعخ ألخز ئعبصح ِٓ ػٍّٟ فٟ اإلسشبد 20

     . اشؼش أْ ػاللزٟ ِغ صِالئٟ اٌّششذ٠ٓ ف١ٙب دفء 21

      .اشؼش أْ لذسارٟ فٟ اإلسشبد أطجؾذ ِؼشٚفخ 22

     . ئْ ػاللزٟ ِغ اٌّغزششذ٠ٓ رىْٛ ِزؼجخ ٚعٍج١خ  23
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ِٛافك اٌؼجبسح اٌشلُ 

ثشذح 

ِؼبسع ِؼبسع ال اػشف ِٛافك 

ثشذح 

      .وض١شاً ِب اغؼت ػٕذِب اعّغ ثّب ػٍّٗ اٌّغزششذ 24

     . اشؼش أٔٗ ٌذٞ اٌطبلخ اٌىبف١خ ٌالعزّشاس فٟ اٌؼًّ  25

 ٚغ١ش ِمذس٠ٓ َئْ اٌّغزششذ٠ٓ ٠زّشوضْٚ ؽٛي رٚا رٗ 26

. ٌغٙٛدٞ

 

     

ئْ اإلسشبد ٠ؼط١ٕٟ إٌشبؽ فٟ اٌؾ١بح، ٌالعزّشاس ٔؾٛ اٌّغزمجً  27

 .

     

١ٌظ ٌذٞ ؽبلخ ِزجم١خ ٌٍزؼبًِ ِغ ػبئٍزٟ ٚأطذلبئٟ ؽ١ش ئْ  28

. اإلسشبد ٠غزٕضف اٌىض١ش ِٓ ٚلزٟ ٚعٙذٞ 

 

     

29  ّٟ      . اشؼش أٟٔ ِش٘ك ِٓ لجً اٌّغزششذ٠ٓ اٌز٠ٓ ٠أرْٛ ئٌ

. ال أعزط١غ أْ أػجش ػٓ ِشبػشٞ فٟ ِىبْ ػٍّٟ اإلسشبدٞ 30

 

     

     . اشؼش ثبٟٔ ِزؾّظ ٔؾٛ ل١ّخ اإلسشبد 31

.  وض١شاً ِب أوْٛ ِذسوبً ِٚزفّٙبً ٌّشبػش إٌّزفغ اٌؼبؽف١خ 32

 

     

33  ّٟ      . وض١شاً ِب أرّٕٝ ِٓ اٌّغزششذ أْ ٠ز٘ت ، ٚال ٠ؼٛد أٌ

. ئٟٔ اػشف ِبرا ٠فىش ِششفٟ فٟ اٌؼًّ ؽٛي لذسارٟ وّششذ 34

 

     

     . اٌّإعغخ اٌزٟ اػًّ ثٙب رمذس ػٍّٟ ؽك لذسٖ  35

     . اشؼش ثاؽجبؽ ألٔٗ ال ٠ٛعذ اؽذ لبدس ػٍٝ ؽً ع١ّغ اٌّشىالد  36

     . ئْ اإلعبثخ اٌؼف٠ٛخ رخشط ِٕٟ ثظؼٛثخ 37

 ئْ ػٍّٟ اإلسشبدٞ أػطبٟٔ اٌمٕبػخ، ٚ٘زا ِب وٕذ أرٛلغ أْ  38

. اؽظً ػ١ٍٗ ِٓ خالي ِٕٙزٟ

 

     

     . اشؼش أٟٔ غبٌجبً ِب اعزغ١ت ثغشػخ ٚثبٔفؼبي 39

ّٞ اٌشغجخ ثبٌؼًّ 40      . ٔبدسا ِب اشؼش ثأٔٗ ١ٌظ ٌذ
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: انمضى انثانث
 فمشج ذمٛش دسخح انشضا 74ٚحرٕ٘ ْزا انمضى عهٗ صرح يداالخ، تٕالع : انشضا انٕظٛفٙ

ْا، أسخٕ يٍ حضشذكى انرعثٛش عٍ دسخح انشضا نذٚكى حٕل /ج عٍ عًهّ/انٕظٛفٙ عُذ انًششذ

. فٙ انخاَح انرٙ ذُضدى يع سأٚكى  ( X )كم عثاسج يٍ انعثاساخ انرانٛح ٔرنك تٕضع إشاسج 

 
أٔافك انفمشج انشلى 

تشذج 

ال أٔافك 

سأ٘ 

أعاسض أعاسض 

تشذج 

     . رز١ؼ ٌٟ اٌٛظ١فخ رأ١ِٓ ِغزمجٍٟ   .1

     . رٛفش اٌٛظ١فخ فشطبً الوزغبة خجشاد عذ٠ذح  .2

     . رٛفش اٌٛظ١فخ اٌفشص العزضّبس لذسارٟ  .3

     . اٌٛظ١فخ رؼط١ٕٟ اٌشؼٛس ثبٟٔ شخض رٚ ل١ّخ  .4

     . رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ اٌفشص الرخبر اٌمشاساد ثبعزمال١ٌخ  .5

     . رٛفش ٌٟ اٌٛظ١فخ اٌفشص ٌٍزطٛس إٌّٟٙ  .6

     . رٛفش اٌٛظ١فخ ٌٟ ِىبٔخ اعزّبػ١خ ع١ذح  .7

     .  اٌٛظ١فخ رؼط١ٕٟ اٌشؼٛس ثفبػ١ٍخ االداء ٚاالٔغبص ٌّٙبَ ػٍّٟ   .8

     . اٌّٙبَ ٚاالدٚاس إٌّٛؽخ ثٟ ٚاػؾخ ِٚالئّخ   .9

     . رٛفش ٌٟ اٌٛظ١فخ طالؽ١خ وبف١خ الداء ػٍّٟ   .10

     . رٛفش ٌٟ اٌٛظ١فخ اٌفشص الخز١بس ؽشق ٚاعب١ٌت عذ٠ذح الداء اٌؼًّ   .11

     . اٌٛظ١فخ رٛفش ٌٟ ؽش٠خ رطج١ك افىبس عذ٠ذح فٟ ػٍّٟ  .12

     . اٌٛظ١فخ رٛفش ٌٟ فشص االثذاع ٚاٌزط٠ٛش فٟ ِغبي اٌؼًّ  .13

     . رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص رط٠ٛش ِإ٘الرٟ اٌؼ١ٍّخ  .14

     رٛفش ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص االؽالع ػٍٝ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ ِزظً ثطج١ؼخ ٚظ١فزٟ   .15

     . رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص اٌّشبسوخ فٟ اٌذٚساد اٌّزظٍخ ثؼٍّٟ  .16

 

     . ٠زٛفش عٛ ِٓ االٌفخ ٚاٌظذالخ ِغ صِالء اٌؼًّ   .17

     . رزٛفش اعٛاء ِٓ اٌزؼبْٚ ٚاٌّغبػذح ِغ صِالء اٌؼًّ   .18

     . ٠غٛد االؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش اٌّزجبدي ِغ اٌضِالء  .19

     . ٠زٛفش اٌزشغ١غ ٚاٌزؾف١ض ٔؾٛ اٌؼًّ ِٓ لجً اٌضِالء  .20

     .  رزٛفش اٌفشص ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد ِغ صِالء اٌؼًّ  .21

     . اٌٛظ١فخ رٛفش اٌفشص أللبِخ اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ صِالء اٌؼًّ  .22

     . رزٛفش دسعخ ِٓ اٌزفبُ٘ ث١ٕٟ ٚث١ٓ سئ١غٟ اٌّجبشش  .23

     . رزٛفش اٌفشص ٌٍؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ فٟ اٌّإعغخ اٌزٟ اػًّ ف١ٙب   .24

     . رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ اٌفشص ٌٍّشبسوخ فٟ االٔشطخ ِغ صِالء اٌؼًّ   .25

     . ٠مذَ صِالئٟ فٟ اٌؼًّ اٌذػُ ٚاٌزأ١٠ذ   .26

     .  ادػُ الزشاؽبد اٌضِالء اال٠غبث١خ ٔؾٛ اٌزطٛس  .27

     .  اٌٛظ١فخ رز١ؼ ٌٟ رٛؽ١ذ اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ صِالء اٌؼًّ  .28
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     . ٠جذٞ سئ١غٟ اٌّجبشش ّٔطبً ل١بد٠بً ئ٠غبث١بً   .29

     . سئ١غٟ اٌّجبشش ٠ّٕؾٕٟ فشطبً ٌزف٠ٛؼٟ طالؽ١بد ِؼ١ٕخ   .30

     . اٌزؼ١ٍّبد اٌظبدسح ػٓ سئ١غٟ ٚاػؾخ ِٚالئّخ   .31

     . رؾشص االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ اؽالػٟ ػٍٝ اٌجشاِظ ٚاٌخطؾ اٌزط٠ٛش٠خ   .32

     . رؾشص االداسح اٌؼ١ٍب ػٍٝ ِغبػذرٟ فٟ ؽً اٌّشبوً اٌظؼجخ   .33

     . االعٍٛة اٌزٞ ٠زُ ف١ٗ رطج١ك اٌغ١بعخ االداس٠خ ٚاػؼ   .34

     . أؽظً ػٍٝ اٌضٕبء ٚاٌزمذ٠ش ِٓ لجً اٌّششف١ٓ ػٍٝ اٌغٙٛد اٌزٟ اثزٌٙب   .35

     . ٕ٘بن رفُٙ ٌٍؾبعبد ٚاٌّشبػش ِٓ لجً اٌغٙبد اٌّششفخ ػٍٝ ػٍّٟ  .36

     . اعٍٛة االششاف ِشغغ ػٍٝ االثزىبس ٚاٌزغذ٠ذ فٟ ػٍّٟ  .37

َ ادائٟ ثظٛسح ِٛػٛػ١خ   .38 ّٛ      . سئ١غٟ اٌّجبشش ٠م

     . ٠ششوٕٟ سئ١غٟ فٟ ٚػغ اٌزؼ١ٍّبد راد األ١ّ٘خ  .39

     . ٠ٙزُ سئ١غٟ ثبٌجؼذ اإلٔغبٟٔ فٟ رؼبٍِٗ ِؼٟ   .40

 

     . رز١ؼ ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص االرظبي اٌّجبشش ِغ اٌّغإ١ٌٚٓ ٚاٌضِالء  .41

     . اٌفشص ِزبؽخ الوضش ِٓ لٕبح ارظبي  .42

     .  رزٛفش اٌظشاؽخ ٚاٌظذق فٟ االرظبي  .43

     .  ٌغخ االرظبي ِفِٙٛخ ِٚؾذدح اٌّؼٕٝ  .44

     . رزٛفش فشص االرظبي اٌشخظٟ ٌزجبدي االساء ٚاالفىبس  .45

     . رٛفش ٚٚػٛػ ٚعبئً االرظبي اٌفؼبٌخ   .46

     . ٠ز١ّض ٔظبَ االرظبي ثبالعزّشاس٠خ ٚاٌزٛاطً  .47

     . (ِٓ وال اٌغبٔج١ٓ)٠ز١ّض ٔظبَ االرظبي ثبٌزجبد١ٌخ   .48

     . ٠ز١ّض ٔظبَ االرظبي ثبٌغشػخ   .49

     . ٠زُ االرظبي ِغ ئداسرٟ فٟ اٌؼًّ ثشىً سعّٟ  .50

     .  ٠إصش ٔظبَ االرظبالد فٟ رٛع١ٗ اٌغٍٛن اٌٛظ١فٟ  .51

     .  ٔظبَ االرظبي ٠ز١ؼ فشص اٌزٛاطً ِغ اٌغٙبص االداسٞ اٌؼٍٛٞ  .52

ِٓ اعفً اٌٝ اػٍٝ )ٔظبَ االرظبي اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ئداسرٟ رٚ ارغب١٘ٓ   .53

. (ٚثبٌؼىظ

     

 

     . رٛفش ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص اٌزشلٟ   .54

     . اشؼش ثؼذاٌخ ِٚٛػٛػ١خ فٟ ع١بعخ اٌزشل١بد  .55

     . اٌطش٠مخ اٌزٟ رّٕؼ ثٙب اٌزشل١بد رخؼغ ٌّؼب١٠ش ٚاػؾخ ِٚؾذدح   .56

     . رزُ ئعشاءاد اٌزشل١خ ػّٓ ِذح ص١ِٕخ ِؼمٌٛخ  .57

     .  رز١ؼ ع١بعخ اٌزشل١بد اٌفشص ٌٍؾظٛي ػٍٝ رشل١بد اعزضٕبئ١خ  .58

     . رشرجؾ اٌزشل١خ فٟ ػٍّٟ ثبالٔغبص  .59

     . ٌّىبْ اٌؼًّ (اٚ االعشح)رٛفش ٌٟ اٌّإعغخ اٌّٛاطالد   .60

     .  رٛفش ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص اٌؾظٛي ػٍٝ لشٚع  .61
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     . رٛفش ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص اٌؾظٛي ػٍٝ ئعىبْ  .62

وزت شىش ،  )رٛفش ٌٟ ٚظ١فزٟ فشص اٌؾظٛي ػٍٝ اٌؾٛافض اٌّؼ٠ٕٛخ   .63

. (اٌخ .... شٙبداد رمذ٠ش 

     

     .  ال ٠ٛعذ دٚس ُِٙ الػزجبس اٌٛعبؽخ ٚاٌّؾغٛث١خ فٟ اٌزشل١خ فٟ ِىبْ ػٍّٟ  .64

     .  ١ٌظ ٌالػزجبساد اٌغ١بع١خ ٚاٌؾضث١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ دٚس ُِٙ فٟ اٌزشل١خ  .65

 

     .  ِغزٜٛ اٌذخً اٌزٞ ٠ؼٛد ػٍٟ ِٓ ػٍّٟ ٠شػٟ ؽّٛؽبرٟ  .66

     . اشؼش اْ اٌشارت اٌزٞ ارمبػبٖ ٠زٕبعت ِغ ؽغُ اٌؼًّ اٌزٞ اؤد٠ٗ  .67

     . ٔظبَ اٌشٚارت اٌّطجك ِزؾ١ض ٌفئخ دْٚ اخشٜ   .68

     . ٠زٕبعت اٌشارت ِغ رىب١ٌف اٌّؼ١شخ   .69

     .  ٠ٛفش ٌٟ سارجٟ ؽ١بح وش٠ّخ ثؼذ اٌزمبػذ  .70

     سارجٟ ِٕبعت ِمبسٔخ ِغ سٚارت صِالئٟ االخظبئ١١ٓ فٟ اٌّإعغبد االخشٜ   .71

     .  اشؼش ثبْ ٔغجخ اٌض٠بدح ػٍٝ اٌشارت رزٕبعت ِغ غالء اٌّؼ١شخ  .72

      (اٌخ....رٛف١ش، رأ١ِٓ طؾٟ،)٠ٛفش ٌٟ ٔظبَ اٌشٚارت فشطبً ٌزأ١ِٓ ِغزمجٍٟ   .73

     . ٠فٟ سارجٟ ثّزطٍجبد اٌّؼ١شخ ٌٟ ٚالعشرٟ   .74

 

 يع انشكش اندزٚم نرعأَكى
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( 3)ممحق رقم 
أسماء المؤسسات التي شممتها العينة 

 

نوع المؤسسة العدد األصمي العينة اسم المؤسسة الرقم 
حكومية  33 25مديرية التربية كالتعميـ  1
حكومية  19 17الشؤكف االجتماعية   2
حكومية  12 8 مستشفى األمراض العقمية   3
حكومية  7 5 برنامج تأىيؿ األسرل  4
حكومية  2 1مديرية الشباب كالرياضة  5
حكومية  6 3جمعية اسر الشيداء كالجرحى  6
حكومية  6 4دار رعاية الفتيات  7
8 YMCA / خاصة  7 4 برنامج التأىيؿ
خاصة  10 8الجمعية العربية لمتأىيؿ  9

خاصة  8 6الكاريتاس  10
خاصة  5 4اليالؿ األحمر  11
خاصة  6 4مركز التدريب لمطفؿ كاألسرة  12
خاصة  5 4مركز كريش  13
خاصة  4 2الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ  14
خاصة  3 2جمعية رعاية اليتيـ  15
خاصة  6 4مركز المرآة لإلرشاد  16
خاصة  15 14ككالة الغكث الدكلية   17
خاصة  6 5قرية األطفاؿ   18
  160 120المجموع  

 
%( 75)َضثح انعُٛح  / 85 يٍ 63انعُٛح يٍ انًؤصضاخ انحكٕيٛح 

%( 75)َضثح انعُٛح  / 75 يٍ 57انعُٛح يٍ انًؤصضاخ انخاصح 
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Abstract 
 

Level of burnout and its relation with job satisfaction among 

the psychological and social counselors working in 

governmental and private sector in Bethlehem district. 
 

Presented By: Muawiah Awad 

Supervised By: Dr. Taysir Abed Allah 

 

The aim of this study was to identify the level of Burnout and its 

relation with the job satisfaction among the psycho- Social practitioners 

the Governmental                                              and private 

organization in Bethlehem Area.  

                                                       
The study consisted of 120 Social and Psychological counselors was 

chosen randomly from a total number of 204 Social and Psychological 

practitioners from Bethlehem Area in the year 2005. 

 
The data of this study was collected by using The Geldard Burnout 

Inventory (GBI) which is specialized in measuring the level of 

psychological burnout among the practitioners. The GBI consists of 40 

items, beside the Advanced Inventory designed to measure the level of 

Job Satisfaction depending on the Educational Art and past studies. 

This Advanced Inventory consists of 74 item. 
 

In order to reach to the aim of the Study the researcher proposed 

certain questions as follow: 

 

1) What is the level of job satisfaction among the 

Social and Psychological Practitioners in 

Bethlehem Area? 

2) What are the important signs of job Satisfaction   

among the Social and Psychological practitioners 

in Bethlehem Area. 

3) What is the level of Burnout for the Social and 

Psychological workers in Bethlehem Area. 

4) What is the sign of Burnout among the Social and 

Psychological Practitioners in Bethlehem Area.  

 

 

 

 



 

 ب

5) What is the relation between the burnout and job 

satisfaction among the Social and Psychological 

practitioners in Bethlehem Area. 

 

The result of the Study Was as listed below: 
 

1- The level of job Satisfaction among the Social –Psychological 

practitioners in Bethlehem Area was Medium. 

 

2- The level of job Satisfaction among the MALE Social –

Psychological practitioners in Bethlehem Area was Higher than 

FEMALE. 

 

3- The level of job Satisfaction among the Social –Psychological 

practitioners in the Private Sector is higher comparing with their 

colleagues in the Governmental Sector.  

 

4- There are an increased relation between Monthly income and the 

level of job Satisfaction. The higher monthly incom effect 

positively the level of job satisfaction. 

 

5- There are no difference in Statistical signs in the level of job 

Satisfaction in relation to ( Social Status, Years of Experience and 

the Level of Education). 

 

6- The level of Burnout among the Social –Psychological 

practitioners in Bethlehem Area is Low. 

 

7- The level of Burnout among the Female counselors is higher 

comparing to Male counselors. 

 

8- There is no difference in Statistical signs in the level of Burnout as 

a result to ( Social Status, Type of organization, Years of 

Experience , Level of Education and the monthly Income). 

 

9- There is an opposition relation based on Statistically between the 

level of Burnout and the level of job Satisfaction among the Social 

–Psychological practitioners in Bethlehem Area. Which means the 

higher level of Burnout is less the jobl Satisfaction become, and 

the opposite is true. 
 

 

 

 


