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 اإلهداء
 

ج والضرررمير لمبررردأج وال ارررن الوسرررننجبنررروج وجعرررل سررر وو ا  رررلج واأل الرررذ  لررررول الرجررر
  رواررت عنررا قبررل ج ولتنررنر  أن تبىرر  ويررا وي،يررل ا  بعمرر الورو والررد  ال،يررتج تنررت اتم

 .و دقة جارية لها أ رجت هذا البوثج وتعبو فإتراما لروو  أن ترى ثمرة تعب 
لر   جوالع،راء ج رلج والموبرةمو يا رمرز ا أساس رغبتو بالوياةج والعام ألسبت وجود ج و 

 هد  بوثو.أ
ينررا الثررانو ج وأبنا لاجرردار ال ررات الررذ  نتترروء عايرر لرردمو السررار  فررو عروقررو لربرران سرر ينت

ا  ررررل أ ررررو قاسررررمج ولمهجررررة الويرررراةج ج ولرمررررز المثررررابرة والت ررررال و تبررررر مجررررد   ررررو ا 
 فريد.و ج فايزج مومد :وسعادتها إ وتو

ج سررارةج فاسرر،ينج فررداء :نو ويهررون عاررو مشرران ال،ريرنيردعمن نوال زلرر ن  رواتو الاررواتو ترر
 هد  بوثو.أ نلت ج ابرينو 

ج وسرميره البرغروثوج رين نراجو العارونس  رفيىات دربو و رديىاتو وأ رب بالرذتر سرأولن 
 هم.ئسماأ..... وتل ال ديىات والزم ء الذين لن يسع نو المجال لذتر  وهال  بايد 

 هد  بوثو.أوموت ل   جلتل ،الت عام
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 شكر وتقدير
 
نومررد ا  عررز وجررل ونشررتره لمررا أع،رراه لنررا مررن قرروة واذ رررار و رربر إلنجرراز هررذا البوررث  

 المتواضع.
الذ  لم يتوانرا  جنالع،اء الدائم مشرف رسالتو أ. د مومد أومد شاهي لرمز والشتر الجزيل

رشرراد ج وتومررل معررو مشرران وعثرررات   ،رروال فترررة دراسررتويومررا عررن ترروجيهوج ون ررووج واذ
ليترون غرسرة جديردة ت ررس فرو وديىرة البوروث و  جال،رين لتو ن رج هذا البوث المتواضرع

 العامية.
البورث العامرو والتوايرل  أ. د ماجد ال يا، لتل ما قدم  لو من م اتيح قيمة بمجرال وأشتر

ج توايرررل إو رررائو مميرررز الرررذ  أورررا  لنررراج تمرررا أشرررتر الررردتتور وسرررنو عرررو  اإلو رررائو
 .ةما قدمت  لو من   ايا بوثية قيمبو زنيد  اوبة الموقف الراقو لأوأشتر أ. مها 

ج ومعهرد لعام والعامراء والتميرز واإلبردا وتل الشتر والتىدير لجامعتنا جامعة الىدس عنوان ا
داريررالتنميررة المسررتدام  بشررتل  رراب ولتررل ال ج نيعرراماين برر  مررن أعضرراء هيئررة تدريسرريةج واذ

 .وفنيين
ووزارة التربيرة والتعاريم  جج ورئاسة الروزراءول  لناىدس الم تووة الواضنة ا وأشتر جامعة ال

 .لتل ما قدموه لنا من عون وع،اءج ينيساء ا رشاد والمرشديين التربو ورؤ  جالعالو
لتررم منررو  جاتو ررو أج  رروتوإمرروج أالويرراه رمررز التماسرر  والموبررة  وأشررتر عررائاتو قرردوتو فررو

 .لشتر والعرفان دن اأ
والشررتر الجزيرررل مو رررول إلررر  عضرررو  لجنررة المناقشرررة: الررردتتور سرررعد  الترنرررزج والررردتتور 

 موسن عدسج عا  ت ضاهما بمناقشة الدراسة. 
 اج وشرتر  راب وعميرن لارذين وضرعو قف بجانبو وساندنو إلتمرام رسرالتووأشتر تل من و 

 .العامو بالسير عاي سأتمل ،ريىو  ال  ور فو دربو  بنو بها ،ريىو ال ات الذ 
 
 

 سحر خياط
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 مصطلحات الدراسة
اإلوترررران الررروعي و وع قتررر  ب اعايرررة الرررذات لررردى العررراماين باإلرشررراد  تبورررث هرررذه الدفراسرررة فرررو موضرررو  

ج وتوىيىررا  ج وقررد وردت م رراهيم وم رر،اوات ت رردم هررذه الدفراسررةالتربررو  بالمرردارس ال اسرر،ينية الوتوميررة

 تية:اآلالتعري ات  تاعتمدلهذا ال ر  
 

  االحتراق  ـ1
 الوظيفي   

 

Job Burnout : 
 

هو والة من االستنزاف واإلنها  البدنو واالن عالو نتيجة 

التعر  لاض و،ات الشديدةج وتذل  عرفت  ماس ش بأن  

ت يرات فو اتجاهات ال رد وساوت  نوو العمل وت ير فو والت  

 ل إل  تدنو البدنية المتمثاة فو اإلجهاد االن عالو الذ  قد ي

 (.2000نجازه الش  و )عسترج إ

فاعلية  ـ2
 الذات  

Self-efficacy :  هو مجموعة من ا وتام ال ادرة عن ال ردج والتو تعتس

معتىدات  وول قدرات  عا  الىيام بساوتيات معينةج ومرونت  فو 

هذا التعامل مع المواقف ال عبة والمعىدةج وتتضمن التوتم فو 

الن س وتجنت مود أمام  برات ال شل والثىة بض و، الوياة وال 

 (.2000الشعراو ج المواقف التىايدية )

المرشدون ـ 3
     التربويون

Educational 

Counselors: 
هم أش اب مت   ين وا اين عا  الشهادة الجامعية 

ا ول  فو أود فرو  العاوم اإلنسانية اآلتية: عام الن سج إرشاد 

ش ب متميز  ة اجتماعية. وهو أيضا  ن سو وتوجي  تربو ج  دم

بويث يشتل ا من وا مان لا،الت ومدرت تدريبا  مهنيا  عاليا  

لاتعامل مع المشت ت واالض،رابات الساوتية التو يعانو منها 

وتعرف  (.2013ال،ابة )اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية ال ا ةج 



 

 د

 مدارسال ن فومرشدو ال همنالباوثة المرشدين التربويين بأ

 اإلرشاد  عماهم رأس عا  هم الذين جال اس،ينية الوتومية

ج ب  ائ هم وقدراتهم م2018/2019الدراسو  العام   ل

الموددة ضمن مع،يات بيانات هذه الدراسةج والمأ وذة من 

 .والتربية ال ا ة اإلدارة العامة لإلرشاد
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 الملخص 
لدى العاماين باإلرشاد  تل من االوتران الوعي و وفعالية الذات ىمستو  إل التعرف هدفت الدراسة 

تى و هماج إضافة إل  ع قة بينال ،بيعةمن  والتوىنج التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية
ج هو: الجنسج (ضاب،ةال) الديموغرافيةبا ت ف عدد من المت يرات  تل منهماال رون فو مستوى 

 أداتومن   ل ت،بين المنهج الو  و اإلرتبا،وج  ت الدراسةاست دمو . والت  بج وسنوات ال برة
ومرشدةج  ا  ( مرشد374) ضمتعينة  عا  جالذات الدراسة: مىياس اإلوتران الوعي وج ومىياس فاعاية

( مديرياتج هو: ال ايلج 7) من( مرشدة ج ا تيروا بال،ريىة العنىوديةج 192( مرشدا ج و )182منهم )
ج وسا يت بعد سوبها عشوائيا  من مجمو  المديريات ةباسج و،ولترمج وجنينج وقاىيايوبيت لومج ونا

أفراد مجتمع الدراسة  مجمل( من %32.2( مديريةج فشتات عينة الدراسة ما نسبت  )13البال ة )
 .ا  او

ية أن مستوى اإلوتران الوعي و لدى العاماين باإلرشاد التربو  بالمدارس ال اس،ين أعهرت النتائج
وجود ع قة  إل نتائج أشارت الج و ا  الوتومية تان مرت عا ج وأن مستوى فاعاية الذات لديهم من  ض

  الث ثة )االجهاد واإلن عالج مجاالتو  بين الدرجة التاية ل وتران الوعي و ا  لة إو ائياارتبا، عتسية د
النتائج ل نودار  ا بينتتمفعالية الذاتج بين و تباد المشاعرج ونىب الشعور باإلنجاز الش  و( 

أن نموذج االنودار دال إو ائيا ج بمعن  أن االوتران الوعي و ومجاالت  تعد عام   منبئا   البسي،
عدم وجود فرون ذات داللة إو ائية عا  مستوى الداللة  تما أعهرت النتائجل عالية الذات. 

(0.05≥α ) جهاد واالن عالج تباد المشاعرج )اال االوتران الوعي و ومجاالت تل من بين متوس،ات
 .تبعا  لمت يرات )الجنسج الت  بج سنوات ال برة( وفعالية الذات نىب الشعور باإلنجاز(

جراءات ىد دورات وبرامج إرشادية وتدريبية تزود المرشدين التربويين بإستراتيجيات عأو ت الدراسة بو  واذ
الية الذات لديهمج وتأتيد تعزيز متانة تعزيز م هوم فعتسهم فو     مستوى االوتران الوعي و و 

ب ورة ومهاراتهم  ت اياتهمج وضرورة ت،وير وووافز مادية ومعنويةإمتيازات  ممن   ل منوه همودور 
أسبات إنتشار  الوقوف عا  العالو قيام المسؤولين فو وزارة التربية والتعايم الواجة إل و  جمستمرة

الت  يف قدر اإلمتان من أعباء العمل و ديين التربويينج وسا، المرشأعاهرة اإلوتران الوعي و فو 
 فاعايتهم الذاتية. توسينوبالتالو لديهمج وعي و الإلوتران ا و وال  إل      جهمالماىاة عا  عاتى

 
 .الكلمات المفتاحية: االحتراق الوظيفي، فعالية الذات، المرشد التربوي
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Abstract 

 
The study aims to investigate the level of both job combustion and self-efficacy, 

investigate the relation between them, and the differences in each of them due to: gender, 

specialization, and years of experience, among educational counselors in the Palestinian 

public schools. The study used the descriptive Correlative method by applying the two 

parameters: job combustion and self-efficacy scales on a sample selected by cluster 

sampling technique from 7 regions: Hebron, Bethlehem, Nablus, Tulkarem, Jenin, 

Qalqiliya and Salfit, that was choosen randomly from the 13 regions in the West Bank. The 

sample included 374 counselors, which is 32.2% of the whole population in the West Bank 

govermental schools, 255 of them were females and the remaining were males.  

The results found that the level of job burnout among educational counselors in Palestinian 

public schools was high, and that their level of self-efficacy was low. The results showed 

that there was a statistically significant correlation between the total degree of job 

combustion and its three areas (stress and emotion, Sagging feelings, lack of sense of 

personal achievement) and self-efficacy. The results of the simple regression showed that 

the regression model was statistically significant, so that job combustion and its fields were 

a predictor of self-efficacy. The results showed that there were no statistically significant 

differences at the level of significance (α (0.05≥ between the means of either the job 

combustion and its three areas or self- efficacy according to variables (sex, specialization, 

years of experience). 

The study recommended for training programs that provide educational counselors with 

strategies and procedures that contribute to reducing the level of job combustion and 

enhancing self-efficacy, and the importance of enhancing their role by providing them with 

material and moral privileges and incentives. The need for officials of the Ministry of 

Education and Higher Education to investigate the facts on the causes of the spread of the 

phenomenon of occupational burnout among educators is also vital, so as not to lead to job 

burnout and thus decrease their effectiveness.  

 

Keywords: job burnout, self-efficacy, educational counselors. 
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 الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار العام للدراسة 
 

 مقدمة 1.1

تؤد  بهم فو وال تراتمها  جووعي ية إدارية توعائ هم من  عوبات ومشت  أيا  تانت فراديعانو ا 

لتن ج ل وتران الوعي و تمن مسبباو وعي ة أمهنة ت او وال تتاد ج ل  االوتران الوعي وإوت،ورها 

فراد من اإلوتران الوعي و أتثر ها ا فييعانو قد  نهمهنا  ف ؛ رىأإل   وعي ةمستويات  تت اوت من 

 .الموعف ونعرت  تجاه قدرت  عا  أداء مهام  الوعي يةذاتها أو  الوعي ةج إما بوتم ،بيعة غيرها من

وقد بدأ العمل ج هو من الوعائف المستودثة فو البيئة ال اس،ينيةالمدرسو  وعي ة المرشد التربو  إن

بها دون التوضير لتأهيل مرشدين مت   ينج فانعتس ذل  عا  فهم المرشد وقناعات  وول مهارات  

 مورهمجأوأولياء  ةتعاما  مع عدد تبير من ال،ابأن وقدرات  واستعدادات   داء واجبات ج إضافة إل  

فو أثناء تىديم  واإلدار ن عالو والعىاو والجسد  ثير من ال،اقة والجهد اإلبذل الت يت،ات من 

فعالية الذات عا  ج وانعتاس ذل  وتران الوعي وإللوبالتالو ي بح عرضة أتثر من غيره ج المساعدة

 . لواجبات  ومسؤوليات  تجاه المؤسسة التعايمية ومتوناتهادائ  أ لدي ج وبالتالو عا 

 

ورتزت أبواث  جام بعاهرة اإلوتران الوعي و بين الباوثين والممارسين عا  ود سواءلىد ت،ور االهتم

ن يجتماعياال نيا  ال دمات اإلنسانية بما فو ذل  ا   ائياإلوتران الوعي و عا  الموع ين فو ق،

 تت،ات أعمالهم ات اال   ج الذيننيوالمهنيج نيوالموامج ،باءوا ج والممرضين جوالمدرسينينج يوالن س

الى،اعين العام  لدى العاماين فو عاهرة اإلوتران الوعي و تبرز ج إذمع الجمهور ومستمرا   مباشرا  

لتن  جبأعمالهم ويتسمون بالمثالية واإللتزام بين ا فراد الذين يبدون اهتماما   رئيسوال اب وبشتل 
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لو والوىول الواست اآل مثل: ت،وير برامج جأعرا  اإلوتران الوعي و قد تعهر تذل  فو المهن ال نية

وعائف  رى لابوث والت،وير. تما أن ثمة دراسات أعهرت وجود االوتران بين المهندسين و ا 

 اإلدارية فو الوعائف  عهرت الدراسات الوديثة أن اإلوتران يعهر أيضا  أ ج فو وينالسترتارية

 (.2001 يدجالت بو ورش) ج ومنها مهنة اإلرشادمستوياتها تافةوالمهنية بأشتالها و 

 

 :مثل جسبات عديدةجذت االوتران الوعي و اهتمام التثير من الباوثين   ج يرةالسنوات ا فو و 

سيما بعد توول  ين فو مجال ال دمة االجتماعية عا  ن،ان واسع اليبين المهن ه ،ورة انتشار 

راد المجتمع الذين وتزايد أف جل  مجتمعات مهنيةإ يرة المجتمعات اإلنسانية   ل العشرين سنة ا 

وفو والة تعر  هؤالء لإلوتران الوعي و فإن المجتمع  جنو يعتمدون عا  ال دمات التو يىدمها المهني

وفعالية الذات عا  العاماين  الوعي و السابول  تأثير اإلوتران إباإلضافة  جسيواج  مشتاة معىدة

ارتبا،ات  ليتسن  توديد و  ت تدعو دراسمما يس جالمنعمات والجمهور المتاىو لا دمةلديهمج وتذل  عا  

 (.2013 )من ورج جماعات دا  أمأفراج سواء  أتانوا ل دماتعا  متاىو ا التعامل مع  ومع تأثيرات 

 

من يودد وودها ليست اج وهو ال له الذات استب ار ال رد بإمتانات  ووسن است دام   عاليةى د بيو 

. وتمثل ة سواء  أتانت عىايةج أم ن سيةج أم فسيولوجية؛ ف  بد من وجود مىدار من االست،اعالساو 

لها جانت دافعو يرب،ها إل  ود ما التو  جيةالذات  استثمار قدراتالذات تذل  توقع ال رد لمدى  فعالية

وت تاف  .بالناتج النهائو لاساو ج وقد يتون هذا هو سبت مثابرة ال رد فو الت د   داء مهمة موددة

وب ا ة لدى  ج تأثير قو  عا  ساوت التو لها جالذات فعاليةئج عن توقعات توقعات ال رد لانتا

لذا  ين والن سيين والتربويينجين اإلجتماعيين الذين يىدمون المساعدة لألفرادج ومنهم ا   ائييالمهن

 .لمهامهم الوعي ية فعالية أدائهموعو هذا الم هوم باهتمام التثير من الدراسات لتأثيره المباشر عا  
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فعالية الذات تعمل عا  التوتم فو أنما، الت تير التو  إل  أن (Bandura, 1995)وقد أشار باندورا 

تؤثر عا  مستوى ال،مول واإلنجاز والدافعيةج فال عالية الذاتية لدى ال رد هو أساس مهم لتوديد 

عالية الذاتية تؤثر مستوى دافعيت ج ومستوى  وت  الن سيةج وقدرت  عا  اإلنجاز الش  وج تما أن ال 

عا  نوعية النشا،ات والمهمات التو ي تار ال رد تأديتهاج وعا  تمية الجهد الذ  يبذل  إلنجاز مهمة 

أو نشاٍ، ماج بل وعا  ،ول مدة المىاومة التو يبديها ال رد أمام العىبات التو تعتر  ،ريى ج والعتس 

ة المهمة التو ُتوج  ساو  ال ردج وُتسهم فو فعالية الذات تعدف من المت يرات الن سي تما أن ويح. 

متانات ج لها دور مهم  توىين أهداف  الش  يةج فا وتام والمعتىدات التو يمتاتها ال رد وول قدرات  واذ

 فو زيادة الىدرة عا  اإلنجازج ونجال ا داء. 

 

و التربية الوديثةج ف مهمةيوتل مرتبة ومؤسسات التعايم تافة المدارس فو اإلرشاد التربو   أ بحلىد 

من مجرد أداة لتدريس المناهج والمواد إل  االهتمام بال،ابة من جميع  ة،ورت مهمة المدرسإذ ت

وغيرهاج وهذا أدى إل  بروز دور المرشد التربو  وأهميت   جوالن سية جوالجسمية جالجوانت االجتماعية

مهمة المرشد التربو  من المهام وفو المدارس الوديثة أ بوت  .فو توىين ال وة الن سية لا،ابة

ومساعدتهم فو مواجهة مشت تهم  جا ساسية التو تسع  إل  مساعدة ال،ابة عا  النهو  بىدراتهم

بالتعاون مع اإلدارة والمعامين وأولياء ا مور ضمن جهود  جووقايتهم من االض،رابات الساوتية

  .(2002،ةج يمشترتة ومتتاماة )أبو ع

 

العاماين فو ال وة  االوتران الوعي وج والعوامل المسببة ل  لدى( أن 2010) وأعهرت دراسة جبر

عدم وجود فرون فو الشعور باالوتران تعزى لمت يرات: و الن سية فو الض ة ال ربية تانت مرت عةج 
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( أن  تاما ارت عت درجة 2012المؤهل العاموج والجنسج وسنوات ال برة(ج تما بينت دراسة الشيخ )

لة اعدم وجود فرون دو الوعي و لدى المرشدين ان  ضت نوعية وياتهم وازدادت سوءا ج االوتران 

 توراسوأشارت د االوتران الوعي و تبعا  لمت يرات: الجنسج وال برةج والمؤهل العامو. ا  فوإو ائي

وجود ع قة عتسية دالة إو ائيا  بين االوتران إل  ( 2014ج وبوفرة ومن ور  )(2013،ش،وش )

(ج فىد بينت أن  يىف وراء والة االوتران 2016و والرضا الوعي و. أما دراسة الشع ن )الن س

الوعي و العديد من ا سباتج يتعان بعضها بالمنعمة وعروفها وأساوت تعاماها مع الموع ينج وض ، 

أبو  أشارت دراسةو العمل وغيات الدورج وعدم المشارتة فو ات اذ الىرارج وانعدام التدوير الوعي و. 

 ( إل  أن ان  ا  فعالية الذات يعدف معهرا  من معاهر ال وفج والىان والتوتر.  2002غزالة وزتريا )

  وبين مجاالتوجود ع قة ارتبا،ية سالبة بين قان المستىبل و إل  ( 2011دراسة م بح ) تو اتو 

وبينت دراسة التح  وجود فرون ذات داللة إو ائية فو فعالية الذات ل الح الذتور.و فعالية الذاتج 

( وجود فرون دالة إو ائيا  فو فعالية الذات فو التدريسج تعزى إل  الت اع ت الثنائية 2013)

الموتماة بين مت ير ال برةج وتترار االوتران الن سوج وشدت ج ووجود فرون دالة فو االوتران الن سو 

د ع قة ارتبا،ية موجبة بين فعالية ( إل  وجو 2013تما أشارت دراسة الشافعو ) جمت ير ال برةلتعزى 

دلفت  ج(Aliyev & Tunc, 2014)وفو دراسة الييف وتون   ال مود الن سو. مجاالتالذات و 

نتائج عا  وجود فرون ذات داللة إو ائية فو الرضا الوعي وج واالوتران الن سو تعود لمت يرات ال

 اإلناث. ل الحالجنسج وسنوات ال برةج 

 

تبيرة التو بدأت توليها التربية الوديثة ل دمات اإلرشاد الن سو والتربو  باعتبارها ونعرا  لألهمية ال

عماية متماة لاعماية التربويةج تان من المهم الوقوف عا  موا،ن الىوة والضعف فو تجربة اإلرشاد 

التربو  المدرسو فو فاس،ينج والتو مض  عا  ان، قها أتثر من عشرين عاما ج واإلسهام فو 
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التربويين العاماين  يرها والتعامل مع ما يواجهها من مشت تج وب ا ة تا  التو تواج  المرشدينت،و 

 باعتبارهم هم من ين ذون هذه ال دمة. جبالمدارس

 

من أتثر المهن التو يتعر  فيها اإلنسان قد تتون ترى الباوثة أن المهن اإلرشادية  جعا  ذل  وبناء   

والمهنية التو  داريةنتيجة الض و، اإلج أويانا  االوبا،لتعت واإلرهان و ل وتران الوعي و المتمثل با

من المشت ت والض و،ات المتعاىة م بالتثير وان ماسه جأثناء عماهم اإلرشاد فو  يتعرضون لها

ل ت  فوهذه الدارسة تسهم وتتوقع الباوثة أن  التعايمية. تهماوانعتاس ذل  عا  مؤسس بوعائ هم

 فعالية مستوىج وتأثيرها عا  لدى العاماين فو اإلرشاد التربو االوتران الوعي و ا نعار لمشتاة 

ل  الع قة إاتعرف لواست دامها ج أعدت  غرا  الدراسةس التو يمن   ل المىايوذل   لديهمج الذات

ومية المدارس الوتفو رشاد التربو  اإلبلدى العاماين  واقعهاو  جالذات فعاليةبين االوتران الوعي و و 

 .لامرشد ت  بالج و ال برةالجنسج وسنوات  :مت يراتإل  ستناد باإل جةال اس،ين

 

  مشكلة الدراسة 2.1

فو   عوبات ومشت تمن   ا ةيعانو العديد من العاماين عامة والعاماين باإلرشاد التربو  ب 

سواء  من البيئة دائهم لمهامهم الم تا ة بسبت الض و،ات الوعي ية واإلدارية التو يتعرضون لها أ

اتن هؤالء عوليات الواقعة عا  ؤ ا عباء والمسبيئة عماهم؛ مما ينتج عن  زيادة فو  مال ارجية أ

مستجدات الع ر سواء   مواجهة أدائهم فو مستمرة لتوسينوي بوون فو والة  را   المرشدينج

 نج ويعو  االوتران الوعي ومما يعرضهم لعاهرة  جاإلدارية التتنولوجيةج أمالتربويةج أم العمايةج أم 

 . (2013)البهدلج  هم وفاعايتهم الذاتية والوعي ية فو بع  ا ويانءأدا
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( بين مستوى ا داء لامرشد التربو  2001؛ العاجزج 2008رب،ت بع  الدراسات )شومانج قد و 

الرضا لدي ج وهذا مؤشر نوو تدنو مستوى وانعتاس  عا  االوتران الوعي و ودرجة الرضا الوعي و 

الوعي و لدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتوميةج وارت ا  مستوى االوتران الوعي و لديهم. وقد 

درج المرشدين التربويين  ول مرة ضمن االت اقيات ال ا ة بتوسين أوضا  المعامين فو العام أُ 

ع  منهم مج وأع،و مسم  "مرشد تربو " لتل من يعمل فو هذا المجالج ويث تان الب2014

ج وانعتاس ذل  سابا  عا  نعرتهم لاعمل اإلرشاد  ت يع،ون مسم  "موعف إدار " رغم ممارس

 .لمهنتهم ومسؤولياتهم وأدوارهم دا ل المجتمع المدرسو

 

فو هذا الع ر توديات عديدة ناتجة عن إفرازات الثورة المعاوماتية  تافة شتالهاأتواج  المؤسسات بو 

تانت أ الوياة سواء   ل  زيادة فو ض و،إقد تؤد   جاالقت ادية واإلدارية والتتنولوجية والتعىيدات

 وفعاليت ج عا  قدرت تؤثر التو وغيرها من الض و،  جلذات  ال رد متعاىة بإدارة مأ جداريةإ مأ جوعي ية

وبما أن مؤسسات الوتومة  .(2003)الىرنوج  عا  جودة ا داء واإلنجاز واإلنتاجية وبالتالو تؤثر

دراسات تتعان بالع قة بين االوتران الوعي و  لم تن ذ فيها بعد -وست عام الباوثة–اس،ينية ال 

 بوت من المواور الرئيسة فو العماية اإلدارية فو الوعي ة وليست أالتو ترى بأنها  جوفعالية الذات

عي و وفعالية ن الو جاءت هذه الدراسة فو مواولة لدراسة الع قة بين االوتراىد موور تربو  فى،ج ف

يمتن توديد مشتاة الدراسة و اإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينيةج بلدى العاماين الذات 

 فو السؤال الرئيس اآلتو:

مــا عالقــة االحتــراق الــوظيفي بفعاليــة الــذات لــدى العــامين باإلرشــاد التربــوي فــي المــدارس الحكوميــة 

 الفلسطينية؟
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 متغيرات الدراسة 3.1

   وتتمثل فو:، (الضابطة) الديموغرافيةتغيرات الم

 الجنس ول  مستويانج هما: )أنث ج ذتر(.  .1

الت  ب لامرشد ول  أربعة مستوياتج هو: )إرشاد ن سو وتربو ج عام ن سج  دمة اجتماعيةج  .2

 عام اجتما  وغير ذل  من ت   ات(. 

 10من  سنوات(ج )أتثر 10-5سنوات(ج ) 5ول  ث ثة مستوياتج هو: )أقل من   برةسنوات ال .3

 (. سنوات

 

  :المتغيرات المستقلة

 ج وهو:االوتران الوعي و مجاالت وتتمثل هذه المت يرات فو

 االجهاد واالن عال -

 تباد المشاعر -

 . ونىب الشعور باإلنجاز -

 

 المتغير التابع: 

 . يةلدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية ال اس،ين فاعاية الذاتويتمثل فو  -   

 

 مبررات الدراسة 4.1

مما ال ش  في  أن هنا   ال وتى ير ونم،ية فو أنعمة المؤسسات الوتومية ال اس،ينية وب ا ة 

فو المدارس الوتوميةج مما يؤد  إل  وجود معزز قو  لعهور االوتران الوعي و لدى موع و الى،ا  
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ي و لامرشد التربو  المدرسو ورب،  الوتوموج فتان هذا ا مر مبررا  لابوث فو مجال االوتران الوع

ب عالية الذات لدي ج باعتباره أود عنا ر اال ت ل بين المد  ت والم رجات فو النعام اإلدار  

والتربو ج إذ أن المرشد التربو  المدرسو يع،و لعما  أتثر مما يأ ذ من ج فتان ال بد من استعرا  

تها لهذين المت يرين لدى فئة المرشدين التربويين فو معالجو ما يعاني  المرشد من   ل هذه الدراسة 

المدارس الوتومية ال اس،ينيةج إضافة إل  بع  المبررات وا سبات التو دعت إلجراء هذه الدراسةج 

 هو: 

االستعداد والىدرات الذاتية لاباوثةج فهو لديها ميول وقدرات ورغبة ذاتية نوو هذا الموضو  بالذات  -1

 ترى أن  جدير بالبوث والدراسة.ومعرفة مسبىة ب ج و 

 هذا الموضو  م ئم لبيئة البوث وال يتعار  مع منعومة الىيم السائدة فو المجتمع ال اس،ينو. -2

وفرة الم ادر والمراجع العامية لهذه المشتاةج فهو مشتاة من  ميم مجتمعنا ال اس،ينو وليس  -3

موضو  الدراسة بما ي دم هذه من ووو ال يالج وبالتالو سيتون لهذا دور فاعل فو معالجة 

 المهنةج والىائمين عايهاج والم ،،ين لها.

أهمية موضو  البوثج إذ يشتل عنوان الدراسة قضية مهمة تش ل بال مععم العاماينج  -4

 والم ،،ينج وأ وات الىرار فو مؤسسة التربية والتعايم بالمجتمع ال اس،ينو.

مناشدتهم بالتد ل لات  يف والود من أسبات تو يات دراسات سابىة ومىاب ت مع المبووثين و  -5

 العاهرةج وتوسين عروف عمل المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية ال اس،ينية.

تذل  يعد االوتران الوعي و وديث الساعةج إذ تناولت العديد من الندوات والمؤتمرات ووسائل  -6

 قت  بمت يرات أ رى لدى العاماين ع م عاهرة االوتران الوعي وج وأهمية قياس مستويات  وعاإل

 فو المؤسسات بعامةج والوتومية منها ب ا ة.
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 أهمية الدراسة 5.1

 تتمن أهمية إجراء هذه الدراسة فو مجموعة من االعتبارات النعرية والت،بيىية عا  النوو اآلتو: 

ت ير  الدراسة مفو إثراء الموضو  من وجهة النعر المعرفية ل هم ،بيعة الدراسة يمتن أن تسهم  -1

 .والع قة بينهما

إن مواولة مواجهة هذه العاهرة من   ل وضع برامج و ،، مستىباية تتون عديمة الجدوىج إذا   -2

 لم يتن هنا  دراسات عامية منهجية ودقيىة لمعرفة وجم هذه العاهرة و  ائ ها.

والتعايم العالو ال اس،ينية  والمسؤولين فو وزارة التربيةستتون هذه الدراسة مرجعا  مهما  لامهتمين   -3

 . لتوسين عروف عمل المرشدين التربويين وم رجات عماهم فو مجال اإلرشاد التربو  المدرسو

قد تسهم نتائج الدراسة فو توسين البرامج وال ،، التدريبية واإلدارية ال ا ة بالعاماين فو   -4

 فو وعائ هم.اإلرشاد التربو  بالمدارس الوتوميةج لتو ي بووا فاعاين أتثر 

 

 أهدف الدراسة 6.1

 سعت الدراسة إل  توىين ا هداف اآلتية:

تل من االوتران الوعي و وفعالية الذات لدى عينة من العاماين باإلرشاد التربو   توديد مستوى -1

 فو المدارس الوتومية ال اس،ينية. 

اين باإلرشاد التربو  فو وفعالية الذات لدى العام رتبا،ية بين االوتران الوعي واالع قة ال تى و -2

 المدارس الوتومية ال اس،ينية.

  الث ثة مجاالتمن   ل مت ير االوتران الوعي و ب التشف عن إمتانية التنبؤ ب عالية الذات -3

العاماين باإلرشاد التربو  فو ( لدى نىب الشعور باإلنجازج و تباد المشاعرج االجهاد واالن عال)

 .المدارس الوتومية ال اس،ينية
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االوتران الوعي و وفعالية الذات لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو تل من تى و ال رون فو  -4

ج هو: الجنسج الديموغرافية )الضاب،ة(المدارس الوتومية ال اس،ينية با ت ف عدد من المت يرات 

 الت  بج وسنوات ال برة لامرشد.

 

 سئلة الدراسة أ 7.1

مـا عالقـة االحتـراق الـوظيفي بفعاليـة الـذات لـدى العـامين : رئيسسعت الدراسة لإلجابة عرن السرؤال الر

 عن هذا السؤال ا سئاة ال رعية اآلتية: بثنوين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية؟

مرررا مسرررتوى االوترررران الررروعي و ومجاالتررر  )االجهررراد واالن عرررالج تبارررد المشررراعرج نىرررب  الســـؤال األول:

 لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية؟الشعور باإلنجاز( 

: مرررا مسررررتوى فعاليرررة الررررذات لررردى العررراماين باإلرشرررراد التربرررو  فررررو المررردارس الوتوميررررة الســــؤال اليــــاني

 ال اس،ينية؟

ىرب )االجهاد واالن عالج وتباد المشاعرج ون  مجاالتما الع قة بين االوتران الوعي و ب السـؤال اليالث:

 الشعور باإلنجاز( وفعالية الذات لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية؟

)االجهاد واالن عالج  االوتران الوعي و مجاالتهل يمتن التنبؤ ب عالية الذات من   ل  السؤال الرابع:

و  فرررو المررردارس الوتوميرررة لررردى العررراماين باإلرشررراد التربررر وتبارررد المشررراعرج ونىرررب الشرررعور باإلنجررراز(

 ال اس،ينية؟

االوتررررران الرررروعي و ومجاالترررر  )االجهررررادج واالن عررررالج تباررررد  ت تاررررف متوسرررر،اتهررررل : خــــامسالســــؤال ال

المشرراعرج نىررب الشررعور باإلنجرراز( لرردى العرراماين باإلرشرراد التربررو  فررو المرردارس الوتوميررة ال اسرر،ينية 

 تبعا  لمت يرات: )الجنسج الت  بج سنوات ال برة(؟



 

11 

ين باإلرشرراد التربررو  فررو المرردارس افعاليررة الررذات لرردى العررام  تاررف متوسرر،اتهررل ت :ســادسالســؤال ال

 الوتومية ال اس،ينية تبعا  لمت يرات: )الجنسج الت  بج سنوات ال برة(؟

 

 فرضيات الدراسة 8.1
 :ج فىد  ي ت ال رضيات اآلتيةج والسادس امسال جرابعال جثالثلإلجابة عن أسئاة الدراسة ال

الدرجررة بررين  (α≥(0.05دالررة إو ررائيا  عنررد مسررتوى الدالررة ارتبا،يررة ال توجررد ع قررة : الفرضــية األولــى

وفعالية الذات لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المردارس الوتوميرة   مجاالتو  التاية ل وتران الوعي و

 ال اس،ينية.

اإلجهراد واالن عرال لردى العراماين باإلرشراد ر من   ل مت ي عالية الذات ب يمتن التنبؤ: يانيةالفرضية ال

 التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية.

ــةالفرضــية ال تباررد المشرراعر لرردى العرراماين باإلرشرراد مررن  رر ل مت يررر  عاليررة الررذات ب يمتررن التنبررؤ: يالي

 التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية.

نىررب الشررعور باإلنجرراز لرردى العرراماين مررن  رر ل مت يررر   عاليررة الررذاتب : يمتررن التنبررؤرابعــةالفرضــية ال

 باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية.

برررين متوسررر،ات  (α≥(0.05 ال توجرررد فررررون دالرررة إو رررائيا  عنرررد مسرررتوى الداللرررة :خامســـةالالفرضـــية 

 ات:جاز( تبعا  لمت ير )االجهاد واالن عالج تباد المشاعرج نىب الشعور باإلن  مجاالتاالوتران الوعي و و 

 )الجنسج الت  بج سنوات ال برة(.

بين متوس،ات فعالية  (α≥(0.05ال توجد فرون دالة إو ائيا  عند مستوى الداللة  :سادسةال الفرضية

 الجنسج الت  بج سنوات ال برة(.لمت يرات: ) الذات تبعا  
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 حدود الدراسة ومحدداتها 9.1

 ت اآلتية:أجريت هذه الدراسة فو إ،ار الموددا

 ،ريىة ا تيار العينةج ومدى تمثيل أفرادها لمجتمع الدراسة ا  او. -

مدى  دن استجابات أفراد العينة تما يعبرون عن ذل  من   ل مىياسو الدراسة: مىياس  -

 .فاعاية الذاتج ومىياس االوتران الوعي و

بالموافعات الشمالية  تىت ر الدراسة عا  المرشدين التربويين العاماين فو المدارس الوتومية  -

 ال اس،ينية.

 نتائج هذه الدراسة فو ضوء ا ساليت اإلو ائية المست دمة فيها. توددت  -

 تية:  تحددت نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود اآل وقد

اإلوترررران الررروعي و وع قتررر  ب اعايرررة الرررذات لررردى : تىت رررر الدراسرررة عاررر  توديرررد الحـــد الموضـــوعي .1

 بو  بالمدارس ال اس،ينية الوتومية.العاماين باإلرشاد التر 

 .العاماين باإلرشاد التربو  بالمدارس ال اس،ينية الوتومية : تبوث الدراسة وجهة نعرالحد البشري .2

 .الشماليةات الموافعتىت ر الدراسة عا   الحد المكاني: .3

 م.2018إل  تشرين ثانو  م2018ال ترة من أياول : الحد الزماني .4

مىيدا  بدالالت  دن وثبات ا دوات المست دمةج ومدى  تاندارسة الوالية تما أن تعميم نتائج ال

االستجابة الموضوعية  فراد عينة الدراسة عا  هذه ا دوات من جهةج وعا  مجتمعات مشابهة 

 لمجتمع الدراسة من جهة أ رى.
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 هيكلية الدراسة 10.1

 وهو مىسمة تما ياو: جتشتمل عا   مسة ف ول

 جومبرراتهرررا جومت يراتهرررا جومشرررتاتها جمىدمرررة الدراسرررة :وتشرررمل جنررراول  ا يرررة الدراسرررةيت الفصـــل األول: 

 وت  يل هيتاية الدراسة. جوودودها جوفرضياتها جوأسئاتها جوأهدافها جوأهميتها

 والدراسات السابىة والتعىيت عايها . جيتناول اإل،ار النعر  الفصل الياني:

ـــــث: وعينرررررة الدراسرررررة  جلمجتمرررررع الرررررذ  أجريرررررت عايررررر  الدراسرررررةوا جيتنررررراول مرررررنهج الدراسرررررة الفصـــــل اليال

جررراءات التوىررن مررن  رردق الدراسررة وأدوات جو  ائ ررها  جإجررراءات الدراسررة وتنرراول أيضررا   .وثباتهررا هاواذ

 اإلو ائية المست دمة. اتوالمعالج جونموذج ت ميمها

ــع:  ثررم عررر  تارر   جايتنرراول نتررائج التوايررل اإلو ررائو لابيانررات التررو  تررم الو ررول عايهررالفصــل الراب

 النتائج واإلجابة عن أسئاة الدراسة والتوىن من  وة ال رضيات.

سرتنتاجات والتو رريات الترو بنيرت عار  نتررائج واالة النترائج وت سريرهاج مناقشرر: ويتنراول الفصـل الخـامس

 الدراسة.
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 الفصل الياني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة 

 

  اإلطار النظري 1.2

 مقدمة 1.1.2

فو وعائ هم  ل ردالتو يتعر  لها االوتران الوعي و ا بعاهرة اهتمت التثير من ا دبيات والبووث

الم تا ةج وقد ألىت بع  الدراسات الضوء عا  مت يرات إدارية أو البيئة  اوعنا ره وأعمالهم

ا  يرة تزايد االهتمام باالوتران الوعي و لألفراد ونة  رى عا  مت يرات ذاتيةج وفو اآلالموي،ة وأ

 عال لام ادر؛ لذل  الغير  وال دماتيةج واالستثمار لمؤسسات اإلنتاجيةا فرادج واعا  وتأثيره السابو 

ل  رفع  الوعي و االوتران     مستوى العمل عا  بات من الضرور  لاعاماين بالمهن الم تا ة واذ

ج اإلنتاجية واالبتتار والت،ور لديهم وبالتالو رفع مستوى مستويات التتيف واالنسجام مع المهنةج

 . جابا  عا  المؤسسة والعاماين فيهاوانعتاس ذل  إي

 

أ بح عن را  بناء  فو العماية  المدرسو أن المرشد التربو إل  وتشير العديد من ا دبيات والبووث 

" أهمية  ا ة فو tromsBrammer & Shoالتربويةج ولإلرشاد التربو  تما يرى برامر وشوستروم "

لإلرشاد فو جميع أنواء العالمج وهو ي تاف عن غيره  اع   المدارس التربوية التو تعتبر مجاال  ويويا  ف

رشاد والتعايم تزداد با ت ف المراول العاميةج باإلضافة إل   رىج والع قة بين اإلمن الت   ات ا 

من اوتران وعي و يتيح ال ر ة أمام رؤية   وما يعاني التربو  المدرسوأن معرفة ،بيعة عمل المرشد 
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يوفر ال ر ة لتىديم  دمات إرشادية أفضل )مومدج سج ومعرفة نىا، قوت  وضع   هذا الواقعلواضوة 

2001).    

 

ج إذ هدافهمأالتربو  رتن فعال لانهو  بال،الت والمدرسة فو سبيل توىين  أن اإلرشادوترى الباوثة  

من مل والت ال يبعث ال،اقة اإليجابية والتود  وا فإن   ا جوناجو فعاال   وين يتونرشاد التربو  ن اإلأ

تما  .التنمو  واإلدار  تل مشتاة ومعون و عوبات تىف عىبة أمام التنمية والنهو  التعامل مع أجل

المهنية الض و، ودة ت  يف  فو مباشرة وغير مباشرةرشاد التربو  سيوىن نتائج أن توسين مستوى اإل

وزارة التربية نعر ؛ بعد ل ت بو تر المتعددةج وتوسين ال دمات والدعم المىدمة لامرشد الوالوعي ية 

 وضرورة مساندت . المرشدوالتعايم والجهات الداعمة الم تا ة بأهمية عمل 

 

والدراسات الميدانية فو مجال اإلرشاد التربو  المدرسو أن ثمة دالئل موددة  أوضح المت   ونوقد 

اد وفنيات ج إنما يعتسون هذه تشير إل  أن المرشدين الذين تاىوا تعايما  وتدريبا  عا  مهارات اإلرش

المهارات فو نتاج عماهم مع ال،ابةج وأن هذه المهارات تجد لها  دى فو الت،بين العماو فو الميدان 

(Proffers, Cooker, and Sultanoff, 1988). 

 

ثناء فو أدبيات والدراسات السابىة التو تودثت عن موضو  االوتران الوعي و ويتناول هذا الجزء ا 

ثارة آو  جت  ومراوا اليآو  ج مجاالتو  جوعواما  جوأسباب  جوالتعرف إل  م هوم االوتران الوعي و جملالع

وذل  لما لهذا  جوتذل  ،رن مواجهة االوتران الوعي و والود من  جوالنعريات التو فسرت  جونتائج 

 جادر تشتياهاوم  جالذات فعاليةسيت،رن هذا الجزء إل  م هوم  جتذل  .الموضو  من أهمية تبيرة

آثارها وتي ية إدارتهاج وهنا ستىوم الباوثة ج إضافة إل  والنعريات التو تناولتها جهامجاالتوأنواعها و 
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ين تت ن مع الدراسات أو  جين ت تافأو  جتتتباال،   عا  ا دبيات السابىة لاوقوف عا  ماهية ما 

جل البوث بها ضمن هذه أت السابىة من ل  ما لم يتم مناقشت  وتناول  بالدراساإلتو تتعرف  جالسابىة

 الدراسة.

 

  االحتراق الوظيفي 2.1.2

فو معناه و  ائ   بشتل  ا  الرغم من ا ت ف التعري ات ل وتران الوعي و إال ان هنا  ات اقعا  

استن اذ الىوة والنشا، والشعور بالتعت  بإعتباره الوعي و االوتران" إل  Tayler"تايار  نعرعام؛ فىد 

ي يت الجسم واتجاهات وعوا،ف  إعياء  يمثل بأن   "Carter" تارتر هاعتبر رهان. فو وين واإل

 (.2007من ويات  )العيا رةج  التو تبدأ باال ت اء تدريجيا   الوعي ة وينتهو ب ىدان بهجة جالموعف

 

مثل: ض ،  جوفو سبعينيات الىرن الماضو تانت تست دم عدة م ،اوات مرتب،ة بعمل الموعف

من الم اهيم والم ،اوات التو تشير إل  االنعتاسات  وغيرها جوالتوتر واإلجهاد واإلنها  جالعمل

ن  اغ العالم الن سو أإل   فو هذا اإل،ار العام وبىيت الم ،اوات السابية عا  الموعف وأدائ ج

"ج واالوتران الوعي "مىاال  بعنوان:  م1974 عام "Berger Herbert" مريتو هربرت فرو يدبرغرا 

ن فو بع  و وذل  بعد دراست  الستجابات التوتر التو يبديها العاما جلمجاة الىضايا االجتماعية

تان يعتىد أنهم من أتثر العاماين اوتماال  لاتعر  لمثل تا   إذا عمال فو ال دمات ال ويةج 

تتئات أو زيادة إن االوتران الوعي و م تاف تماما  عن اال"االن عاالت واإلثارات الن سية؛ ويث قال: 

)أبو  "العمل أو اإلجهاد الذهنوج إن  عماية عميىة يوا ر فيها الش ب ن سيا ج ويستن د ،اقات  تايا  

(ج وهذا يشير إل  أن م هوم االوتران الوعي و أتثر عمىا  من م هوم الض و، الن سيةج 2012زنيدج 

 ول  تأثير مباشر عا  تأدية ال رد لمهام  الوعي ية. 
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ن فو بيئاتهم العماية  مور تعرقل أعمالهمج وت  ل بينهم وبين الىيام بها بشتل و العاماويتعر  

لية مع الدافعيةج وسيادة الع قات اآل وان  ا تشعرهم بالعجزج وعي ية  مىبولج وهذا يعرضهم لض و،

 هوم ج وتأن ماالوتران الوعي ومن يتعاماون معهمج وعدم الرضا الوعي وج وي،ان عا  هذه الوالة 

)جبرج  الجسدية والوعي يةاالوتران الوعي و ل  تأثيرات متعددة سابية عا  بنية   ائب ال رد 

وعا  الرغم من االهتمام التبير بموضو  االوتران الوعي و إال أن  ال يوجد تعريف مثالو  .(2010

ضها يشير إلي  ل ج فىد عهرت تعري ات عديدة ت تاف فيما بينهاج منها المت   ة ومنها العامةج وبع

ج تما أن بعضها يعود ذاتها والبع  اآل ر عن العماية جمباشرة اتتوضع ن سو وأ رى تتضمن ساوت

 (.2003إل  ا سبات واآل ر إل  التأثيرج وهنا  تعري ات موسعة وأ رى مودودة )الجمالو ووسنج 

 

اإلوتران  " أول من أد ل م ،احHerburt Frued Nbergeوقد تان هيربرت فرويد نبيرجر "

مج وناقش تجارب  الن سية التو جاءت نتيجة تعام ت  1974الوعي و إل  ويز االست دام عام 

أن الذين يعماون فو المهن نيويور ج إذ الوع وع جات  مع المترددين عا  عيادت  الن سية فو مدين  

ليومو مع عدد تبير من لتعاماهم ا وال دمات اإلنسانية تانوا أتثر تعرضا  لواالت اإلوتران الوعي و

 (.2003ج وعدم قدرتهم عا  توىين تل ما هو متوقع منهم )الىرنوج ا فراد

 

" أستاذ عام الن س فو جامعة بيرتاو الرائدة فو دراسة وت،وير م اهيم Maslacوتعد ترستين ماس   "

اد الش  و : مجموعة أعرا  من اإلجهاد الذهنو والتبوو  ت  باعتباره يمثلاإلوتران الوعي وج 

المهنو واإلنجاز الش  و. ويودث االوتران  ا داء واالستن اد اإلن عالو والشعور بعدم الرضا عن

الوعي و عندما ال يتون هنا  توافن بين ،بيعة العمل و،بيعة اإلنسان الذ  ين ر، فو أداء عما ج 
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الموعف فو متان عما . وتاما وتاما زاد التباين بين هاتين البيئتين زاد اإلوتران الوعي و الذ  يوج  

تدا ات عاهرة اإلوتران الوعي و لا رد مع جوانت أ رى متشابتة تالرضا الوعي وج والت اعل 

االجتماعوج واتجاهات ال رد نوو المهنةج والسا،ة اإلداريةج وت ايات الموعفج أثر ذل  عا  اتجاهات 

و مستوى اإلوتران الوعي و الذ  يعانو ال رد نوو المهنة ومستوى الض و، التو يتعر  لهاج وبالتال

إل  أن االوتران الوعي و يتمن فو مجموعة عوامل تترتز فو  "Maslac" من . وأشارت ماس  

 ه(.1431الت،ورات التىنيةج والعروف االقت اديةج وال اس ية اإلدارية لتنعيم العمل )أبو مسعودج 

 

ة نسبيا  فو مجال الض و، المرتب،ة بالعملج التو إن عاهرة االوتران الوعي و هو من الم اهيم الوديث

بإهتمام  براء اإلدارة والساو  الوعي و وعام الن س اإلدار  )أبو ، ج  تعري اتها ودالالتها وعيت

وهنا  من عرف اإلوتران الوعي و بأن  والة من اإلجهاد الجسد  والعىاوج تعهر عا  (. 2010

تجاهات سابية نوو  جدان ا ملج وت،ور م هوم ذات سابوشتل إعياء شديد وشعور بعدم الجدوى وفى واذ

  (.160 :2003 جووسن العمل والناس )الجمالو

 

إل  أن اإلوتران الوعي و هو مجموعة أعرا  من اإلجهاد الن سو " Maslac"ذهت ماس   قد و 

المهنو  داءالمنجز الش  و وا  واإلستن اذ اإلن عالو والتباد الش  و واالوساس بعدم الرضا عن

تما أن اإلوتران الوعي و والة ن سية دا اية يشعر بها ال رد نتيجة لض و،  .(16 :2015 ورازج)

فهو استجابة ال رد لاتوتر الن سو والض و، المهنية  عاتىةجالعمل وا عباء الزائدة الماىاة عا  

  (.200 :2007ج الزيود )
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مع  جلألفراد جسد الو  مهنوالو  وعي والنها  اإل من والة ترى الباوثة أن االوتران الوعي وومن هنا 

ج ومنهم المرشد التربو  همتتجاه مهن يجابيةاالتتراث وال مباالة والسابية وعدم اإل والة من عدم تشتل

 .المدرسوج مع ا  ذ باالعتبار   و ية مهنتهم وتودياتهاج وب ا ة فو البيئة ال اس،ينية

 

 االحتراق الوظيفيالمدارس التي فسرت ظاهرة  2.1.21.

(ج والراشدان 2010( بعد ا، ع  عا  دراسة تل من جبر )23-21: 2013لىد أشار من ور )

نعريات عالجت عاهرة  هنا  أربع( وغيرهمج أن 1994(ج وال،رير  )1998(ج وندى )1995)

 االوتران الوعي وج هو:

والة دا اية شأن  شأن ال ضت يرى الساوتيون أن االوتران الوعي و هو  النظرية السلوكية: -أوالا 

والىانج وهو نتيجة لعوامل بيئية إذا ما ضب،ت أمتن من   لها التوتم باالوتران الوعي و. وير  

الساوتيون أن الض و، تتمثل فو االعتماد عا  عماية التعام تمن،ان من   ل  يتم معالجة معاومات 

ج وتتون هذه المثيرات مرتب،ة شر،يا  مع المواقف ال ،رة التو يتعر  لها ال رد والمثيرة لاض ،

مثيرات ويادية أثناء ا زمة أو مرتب،ة ب برة سابىةج وبذل  فإن ال رد ي ن ها عا  أنها م ي ة ومىاىة؛ 

فالت اع ت المتبادلة لإلنسان مع وس،  ال يزيائو واالجتماعو تمتن من التنبؤ بالساو  المستىباو ل . 

ات والنعريات العامية واليا ج وت،الت بضرورة تعديل الساو  لضمان وتؤمن بهذا العديد من الدراس

درجة عالية من ا داء واالنتاجية فو م تاف مجاالت العملج لذل  ترف  هذه النعرية أن سبت 

االوتران الوعي و يعود إل  تعامل الموعف مع عم ئ  فوستج بل أيضا  إل  العوامل البيئية 

 ها.لوالض و، التو يتعر  
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: ترجع النعرية المعرفية ساو  اإلنسان إل  م در دا اوج أ  أن اإلنسان النظرية المعرفية -انياا ي

ي تر فى، فو الموقف الذ  يتواجد في  ويسع  إل  االستجابة ل  من أجل الو ول إل  أهداف 

الرضا يوددهاج فإذا أدر  اإلنسان الموقف إدراتا  إيجابا  فإن ذل  سيىود بالضرورة إل  والة من 

والمعونة العالية والتتيف اإليجابو مع ج أما اإلدرا  السابو لاموقف فسيىوده إل  عهور أعرا  

االوتران الوعي و. وترى المدرسة المعرفية أن الساو  اإلنسانو ليس موددا  بموقف مباشر يودث في ج 

يتون فو موقف معينج إذ أن المعرفة عامل يتوس، بين الموقف والساو ج فاإلنسان ي تر عادة عندما 

درات  لهذا الموقف. وعاي ج فإن النعرية  أ  أن  ي تر بالموقفج ومن ثم يستجيت وفىا  ل،بيعة فهم  واذ

المعرفية تع،و الش ب درجة تبيرة من االستى لية عن البيئة فو ساوت  أو فو ،رن ت تيرهج لتن 

أضافت إلية أثر موددات الساو  هذه النعرية لم تىت ر عا  اإلدرا  فو ت سير الساو  فى،ج بل 

وبشتل  اب الدافعية. وعاي ج فإن االوتران الوعي و يودث لدى ال رد فو ضوء هذه النعرية إذا تان 

 إدرات  لاموقف سابيا ج وتانت دافعيت  من  ضة.

 

: يميز التوايايون بين الشعور بالىان الموضوعو الذ  يعتبر ردة فعل نظرية التحليل النفسي -يالياا 

معىولة لمواقف مؤلمةج والىان السابو الذ  يعتبر تمثير دا او ناتج عن  راعات غير من،ىية وغير 

" بأن الىان السابو يمتن إيىاع  بواس،ة Fruedموددة وم ووت بال ،ر الوىيىوج وقد اعتىد فرويد "

  شعورية دا ل ا فرادج وعا  ال  وب بين الذين يعانون من مشت ت جنسيةلال راعات ا

وعدوانيةج وآلية التوتم بها وبما ت ،دم با نا وا نا ا عا ج والعديد من الرغبات التو تىف أمام 

تهديدات اآل رينج  نها عا  نىب  من ش  يتهم أو قيمهم االجتماعية. ويذتر "فرويد" أن الابيدو 

وعوج ومن ي ،دم بض و، المجتمعج وهو مستبعد من قبل الرقابة وتما هو م دود وما و فو ال 

الممتن الو ول عا  ول لا راعات بين الىوى التابتة والىوى المتبوتة بتوويل ،اقة الىوى المتبوتة 
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نوو أهداف أ رىج عندما يتم التوويل بالتوافن مع مت،ابات الواقع ال ارجو والمثل الواعية. و،بىا  

راعات أتثر ودة وعددا ج وا فراد لانعرية التواياية فإننا جميعا  لدينا  راعات ال شعوريةج وهذه ال 

يرون ووادث وياتهم تمسببات لاض ،. وقد اعتبر "فرويد" التبت من أهم عوامل ووسائل ميتانيتية 

الدفا  تجاه الض و،ج وفو التبت أو اإل ضا  تتون الذتريات والتأثيرات مرعبة جدا  أو مؤلمةج 

يات التو تهيج ال جلج والذنت واالتتئات ومستثناة من الوعو واإلدرا  الموسوس أو الوعو والذتر 

أن تبح بع  عوامل الض ، من مشاعر ورغبات  "فرويد"باعتبارها عوامل الض ، وتبحج ويعتىد 

وم اوف يتم فو ال، ولةج وأن التبح نادرا  ما يتون ناجوا  تايا ج وأن الذين يعانون من  تبرز لديهم 

 أمرا  مثل الشريان التاجوج والسر،ان. 

 

( أن النزعات ال ريزية عندما ت ،دم بممنو  يأتو من الوس، ال ارجو 1986الوردنو ) ويرى

االجتماعو أو من الرقابة الدا اية التو يمثاها ا نا ا عا ج فإن الدفاعات تؤد  إل  تتوين آليات 

دفاعيةج أ  الض و، بتل موقف أو ساو ج وتعبر عن  را  ما بين نزعات وقوى متعارضة أو 

 سواء  دا ل ال رد ذات  أم بين  وبين وس،  ال ارجو. متباينة

 

أن ال رد عرضة وبشتل  "Mowraiموار  ": تؤتد نعرية النسن ال تر  ل نظرية النسق الفكري -رابعاا 

دائم  وداث بيئية ضاغ،ةج ويواول است دام العديد من االستراتيجيات لينتىل من وضع  الماوء 

درات  لهذه ا مور. وترى هذه بالض و، إل  وضع آ ر لات ات عاي هاج ويعتمد ذل  عا  ت سير ال رد واذ

النعرية أن م هوم الض ، والواجة م هومان متتافئان فو ت سير الساو  اإلنسانوج وتجمع بين 

الم هومين فو م ،اح )الثيما(ج ويعنو وودة ساو  ت عالية تاية تشمل الض ، والواجة والواضر. 

إن الواجة الن سية هو قوى دافعة تعمل مع الىوى البيئية لتتون الساو  وبناء  عا  هذه النعريةج ف
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اإلنسانوج فالعوز الذ  ينشأ عن وجود الواجة يهدد تيان ال رد ويزيد من شدة التوتر ويضعف 

االستىرار واإل رار من أجل إشبا  الواجةج ويبى  ال رد يىاوم فو البيئة ويبوث عن عوامل تسهل ل  

  الاذةج تو ينهو التوتر ويستعيد اتزان ج فالض و، الن سية تتون شديدة فو والة عدم اإلشبا  وتوىن ل

 (.1999إشبا  الواجات )الرشيد ج 

 

وترى الباوثة أن هذه النعريات تت ن مع موضو  الدراسةج فىد رتزت عا  أسبات االوتران الوعي و 

وال يزيائية التو يعمل فيها ال رد؛ من   ل الض و، الوعي يةج والبيئةج والن سيةج واالجتماعيةج 

فالنعرية الساوتية عا  سبيل المثال ترف  أن سبت االوتران الن سو يعود إل  تعامل الموعف مع 

عم ئ  فوستج بل يعود إل  العوامل البيئية والض و، التو يتعر  إليهاج فو وين ترى النعرية 

موقف سابيا  وتانت دافعيت  من  ضةج بينما يميز المعرفية أن االوتران يودث لا رد إذا تان إدرات  لا

التوايايون بين الشعور بالىان الموضوعو الذ  يعتبر ردة فعل معىولة لمواقف مؤلمةج والىان السابو 

الذ  يعتبر مثير دا او ناتج عن  راعات غير موددة وم ووت بال ،ر الوىيىوج وترى نعرية 

إل  اإلوتران الوعي و تتون شديدة فو والة عدم إشبا   النسن ال تر  أن الض و، الن سية و وال  

 الواجات لاموعف أو العامل.

 

 وعوامله أسباب االحتراق الوظيفي 2.1.22.

فىدان الشعور بالسي،رة عا   :تتمثل فو الوعي ومسببات االوتران أن إل  ( 2012أشار وجاج )

الووافز المادية والمعنويةج  وقاةالعملج م رجات العملج وضعف استعداد ال رد لاتعامل مع ض و، 

جراءات ال،وياة بالعملج وضعف ش  ية ال ردج والشعور بالمال والعزلةج وضعف ل  اإلإباإلضافة 

 ثناء العملج والعمل ل ترات ،وياة دون الو ول عا  قس، تاف من الراوة. فو أالع قات المهنية 
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سبات التو تؤد  لإلوتران الوعي و تأن ( بأن هنا  مجموعة من العوامل وا 2002ويرى الزيود )

يع،و ال رد بشتل تبير وال يو ل عا  الىدر التافو من التىدير والتعزيزج وتذل  اإلوساس بنىب 

ذا تانت هذه ا عمال ليست ة إ ا بو  جاإلنجاز والمعن  فو العمل وعدم الت يير والىيام بن س العمل

  .ذات معن  فهذا يؤد  إلوتران وعي و

 

ال را  والتوتر مع الزم ء وبالتالو غيات الدعم فو أجواء  :الوتران الوعي وامن أسبات إن فتذل  

النوعيات التو تتون ذات مىاومة عالية أو الذين قدموا  ة ا بالعملج والعمل مع العديد من الناس و 

المساعدة  جد توت ض و، هائاة لتىديماو تج وتذل  الب،يئا   بشتل غير ،وعو أو الذين يعهرون تىدما  

 وفو مجال ال دمات اإلرشادية فإن. هداف المنشودة التو تتون مععمها غير واقعيةوالو ول لأل

ل  عدم الو ول عا  فرب لاتجربة الش  ية أو لتجريت إتجاهات قد يتون مرده إاإلوتران الوعي و 

ضد بعضهم البع  مما يدفعهم   ذ مواقف  جهذا المجالوتذل  تدنو الثىة بين العاماين فو  ججديدة

 (.2002)الزيودج  هداف ذات قيمة ومعن أمن العمل عا  وضع  بدال  

 

( العوامل التو تؤد  إل  ودوث عاهرة 2010فو )جبرج تما ورد  "Jernes" جيرنساستعر  وقد 

 ج هو:مجاالتاالوتران الوعي و وردها إل  ث ثة 

هو  جل  بعماةج واذ   ا   والتزاما   تماء  ن اإلنسان ا تثر انأالعوامل ال ا ة بالبعد ال رد : أ   .1

نسان يىع توت تأثير ن هذا اإلأل وتران الوعي و من غيره من العاماينج أ   ا تثر تعرضا  

 ض ، العمل الذ  يعمل في .

العوامل ال ا ة بالبعد االجتماعو: أ  أن يواول العامل التوثين بين م اوة العمل وأهداف   .2

عن تىديم  ج بويث يجد العامل الماتزمج والمنتمو لمهنت  ن س  عاجزا  ورسالت  وم اوة الموا،نين
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مما يؤد  إل  إوبا، ج وبالتالو تودث لدية والة من عدم التوازنج ويعرض   جال دمات المتميزة

 ل وتران الوعي و.

العوامل ال ا ة بالبعد المهنو: وهو أن يشعر العامل ب شا  فو توىين أهداف العمل وتذل   .3

سيؤد  ب  إل   ما ب شا  فو إشبا  واجات  ا ساسية   ل العمل الذ  يىوم ب ج وهو إوساس 

   الم تا ةج وبالتالو إل  االوتران الوعي و.مجاالتعن العمل ب اوالة من عدم الرض

ت اعل العوامل الث ثة مع بعضها البع ج والتو يتون ال رد فيها هو موور  وبشتل عامج فإن 

 ودوث عاهرة االوتران الوعي و. االهتمامج تؤد  إل 

 

 االحتراق الوظيفي مجاالت 2.1.23.

ن سية تأتو تنتيجة لعوامل ضاغ،ة فو الوعي ة بسبت الع قات  ا  أعراض يمثلن االوتران الوعي و إ

 (:2003)العتيبوج  هو جمجاالتول وتران الوعي و ث ثة  الش  يةج

 العا، ية والجسدية.وهو التعت التام ون اذ ،اقات ال رد  اإلنها : .1

الشعور باالن  ال )الن ور( من الوعي ة: ويتمثل هذا البعد بالع قات الش  ية وا ت اء الوس  .2

 والتعامل معهم بىسوة وسابية. جاإلنسانو عند التعامل مع المنت عين

ل  شعور ال رد بعدم الت اءة إويشير هذا البعد  الش  و:وتدنو اإلنجاز   عاليةاإلوساس بعدم ال .3

 .وفىدان الىدرة عا  العمل واإلنتاج

 

(ج فىد اعتبرا أن 97: 2007)العيا رةج تما ورد فو  "Maslak & Jackson" ماس   وجاتسون أما

 :ج هومجاالت ةيتتون من ث ث م هوما   وعي و يمثلاالوتران ال
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ديهم زيادة فو يتون ل الوعي و الذين ي ابون باالوتران الموع ينويعنو أن  جاإلجهاد العا، و :أوال  

 .الشعور بالتعت واإلرهان العا، و

 .مست يدين والمراجعينالببناء اتجاه سابو نوو  الموع ونوتعنو أن يبدأ  جتباد المشاعر ا :ثاني

 .سابيا   أن سهمم يلتىي الموع ينويعنو ميل  جشعور النىب باإلنجاز :ثالثا  

وعدم  جوانعدام الىدرة عا  العمل واإلنتاج جأن الشعور الدائم بالتعت واإلرهانإل  وتشير الباوثة 

 الوعي و.االوتران  مجاالتهم أهو من  جالشعور بأهمية الذات والتىايل من شأنها

 

 مؤشرات االحتراق الوظيفي 4.2.1.2  

تنو  من التوذير بأن باالعتبار ن نأ ذها أمؤشرات ال بد  ةربعأأن هنا  إل  دبيات والدراسات ا تبين 

 : (2000ج هو )عسترج ،ريى  ل وتران الوعي ونسان فو اإل

 جوقات السعيدةلألنش،ة االجتماعية وا  قناعة ال رد الذاتية بأن  ما زال هنا  وقتا  المؤشر ا ول: 

 .وبالتالو يىوم بتأجياها ويجعل التأجيل قاعدة ل  فو ويات 

تل  لن س ثيرة التو يوددها ال رد جل الىيام بالمهام التأالعجاة واالنش ال الدائم من المؤشر الثانو: 

هذه الوالة يىوم ال رد  . وفووبالتالو يضوو بواضره جوعندها يىع ال رد ضوية ل نش ال الدائم جيوم

ن وجوده يتون أ  أ ج  ات ال عا، و مع ا ش اب الذين يتعامل معهمألو دون آبمهام  بشتل 

 .فى، وليس عىايا   جسديا  

بسبت فىدان  لارؤيا عند ال ردج  وضروريا   ي بح تل شوء ليس مهما  ين وهنا  مؤشر المؤشر الثالث: 

 .والمنعور
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ج تجزء  يان قاعدة عا  وياة ال رد تتمثل فو يجت وينب و، ير فو المؤشر ا المؤشر الرابع: يتمثل 

لما يعن   رضاء ن س  ووساسا  إوبالتالو ي بح ال رد غير قادر عا   من منعومة ت تيره ال عى نوج

 ن.و  ر آلا

 

المهام أداء "ج وعدم الموازنة بين ال دل  إتؤجل عمل اليوم  ال" :عدم العمل بالمىولة المشهورةإن 

هم مؤشرات أهو من فو إ،ارها السايم والمن،ىو بعيدا  عن الوجوبيات والازومياتج  والمسؤوليات

 .-وست رأ  الباوثة-الوعي و  االوتران

 

 ومراحل حدويه ظيفيالو  االحتراقنشوء آلية  5.2.1.2 

ترد فعل ل لتزامات يأتو االوتران  االوتران: أن( تما أورد موقع روايتو آللية 2010شار تاسترو )أ

وتزيد من مسؤوليات  والتزامات   جوالتو تسبت ل  التوتر وا عباء جالتثيرة التو تىع عا  الموعف

تو تودثها هذه االلتزامات يبدأ الموعف وبسبت المستويات العالية من االن عال واإلثارة ال جالش  ية

بالشعور باإلنها  العا، و عند التعر  المتترر لهذه االلتزامات المهمةج وهنا ي ىد العن ر اإلنسانو 

بتدنو الموعف أو الش  و فو التعامل مع المنت عين ت،ريىة لاتعامل مع هذه الوالة. وعندها يشعر 

والت ذية  تآفوالمتامن الووافز  ا  تافي ا  ئة ال توفر قدر بيفو نجازه الش  و و ا ة عندما يعمل إ

االتجاهات اإليجابية المرتب،ة  التأثير سابا  عا قد يبدأ ب الوعي و االوترانف ؛الراجعة إلتمام العمل

 جثناء تأديت  لاعملأويرت ع االن عال لدي   جالوعي ووهذا يؤد  إل  تدنو شعور الموعف بالرضا  ج بعما

مستوى التسرت  ويزداد جسابية ديةجس ا  أعراض عاي  تعهرف ج  نتائج تىويم الموعفومن ثم تن  

 جوتبرز مؤشرات تدل عا  تدهور  وت  الن سية جويتدن  مستوى تىدير الموعف لذات  جالوعي و

وهذا يؤد  إل  ت ت  مجموعات العمل وانهيار الدعم  جوتسوء ع قات  االجتماعية والش  ية
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تدنو الشعور  وبالتالو جالعن ر اإلنسانو فو التعامل أوال   الموعف  ىدإذ ي جاالجتماعو لاموعف

 اإلوساس بمستويات عالية من اإلنها  العا، و. و وال  إل  ج لدي باإلنجاز الش  و

 

درجة االوتران إل  ن ال رد يمر بعدد من المراول وت  ي ل أ( 27: 2012بو موس  وت ت )أ وذتر

 : هووهذه المراول  جالوعي و

ت يرات فو   ائ   فو أول مواجهة  دالجسعا  مرواة اإلنذار لرد ال عل: وفيها يعهر  .1

 إفرازلاض و، من   ل  دلاض و،ج ومن هنا يبدأ التوافن الوىيىو ويودث فيها أن يستجيت الجس

 دقات : زيادة فوإفرازهعرا  زيادة أومن  الجسمجالذ  يؤثر عا  ،اقة  "جا درينالين"هرمون 

 سرعة التن سج وشد العض ت.و تج الىا

وفيها ت ت و  الضاغ،جلاموقف  دمرواة المىاومة: تنشأ بو  ها نتيجة إذا استمرت مواجهة الجس .2

ية التو ودثت فو المرواة ا ول ج ويرجع الش ب دالت يرات التو ودثت فو ال  ائب الجس

بداية اإلوساس بالتعتج  استمرار الموقف الضاغ، فإن  يودث الل  والت  ال،بيعيةج لتن فو وإ

 التوترج وعدم الىدرة عا  تومل ا شياء ا  رى والض و،.و 

والموقف الضاغ، لمدة ،وياةج عندئذ  دمرواة اإلنها : وتودث إذا استمرت المواجهة بين الجس .3

ية التو ودثت فو دل  عهور الت يرات الجسإفإن ،اقة التوافن ت بح منهتة )متدهورة(ج مما يؤد  

شد وأ عتج وقد يؤد  بال رد إل  أا ول  مرة أ رىج لتنها عند عودتها تتون ب ورة المرواة 

ج ويتون أتثر عرضة وعدم الىدرة عا  ات اذ الىرارات أو الت اعل مع اآل رين جن سية اض،رابات

 .لاوفاة
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و و عاهره يمر بمراول عدة تأ  مشتاة أمثا  مثل الوعي و أن االوتران إل  هنا تشير الباوثة و 

لدفا  اومن ثم مواولة  جبمرواة من التوذير والتنبي  واإلنذاريمر أوال  ال رد ف جدرجة االوترانإل  ي ل 

 االوترانإل  مرواة االنها  التو تؤد  ب  ش  فو وال فشل الدفا  يد ل ال رد فو و  جوالمىاومة

 .الوعي و

 

 ونتائجه الوظيفييار االحتراق آ 2.1.26. 

وعدم  جالشعور باإلوبا، والتعاسة ج منها:ثار ن سيةآالوعي و  أن ل وترانإل   (2000شار الن يعو )أ

وال ضت  جوعدم الىدرة عا  االستر اء جوالشعور بالمال ج رينالثىة بالىدرات الذاتية وقدرات اآل

 ج ومنها:ثار ال سيولوجيةثار تتعان بش  ية الموعفج تاآلآل وتران الوعي و . تما أن السريع

 ج رينتاالنعزال عن اآل :ثار ساوتيةآو  جوالتعت العام جوأمرا  الىات جالم الرقبة والعهرآو  جال دا 

ثار مرتب،ة ب،بيعة ع قة آوهنا   جواالن عال جوالساو  التسا،و المن ر جواإلدمان جوزيادة التد ين

لتعر  وا جداءوتدنو ا  جوالتأ ير جوتر  العمل جال يات المتترر ج تتمثل فو:الموعف بعما 

 جلساو  العدوانوإل  اوالميل  جو ارج  نتيجة عدم الترتيزدا ا   ابات العمل وووادث العمل إل

 واالت ف والت ريت. 

 جالوعي وأن من أعرا  االوتران ا ج(1995تما ورد فو )الراشدانج  "Sedolayn" ويرى سيدوالين

ع،اء العامل جميع اذ و  لة االجتماعيةوالعز  االنسوات االجتماعو التو تتمثل فو:عرا  االجتماعية ا 

وتذل   جالذاتية لدي   عاليةوان  ا  ال جوالتذمر جوالس رية جوبيتة ن س وقت  لعما  عا  وسات 

وا مرا  المزمنة  جواالبتعاد عن اآل رين جيةدالم الجسالتعت واآل فو: الجسمية التو تتمثل ا عرا 

فو ويث يتون هنا  ق ور  جعرا  المعرفيةعن ا "سيدوالين" تذل  وتودث  .تأمرا  الىات

 .والمبال ة بالت تير بالعمل اتجت اد الىرار اوعدم الىدرة عا   جوم ا،ر الوقت جمعالجة المعاومات
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 التربو  المدرسوثارها عا  المرشد آل  االوتران الوعي و إوتتر  الض و، الن سية التو تود  

 جثار ن سيةآ يضا  أوهنا   جوجوانت ش  يت  جدائ أومستوى  ج والمعرفيةج واالن عاليةجيةدبالجوانت الجس

ل  إباإلضافة  التربو جواجتماعية متعددة تترتها الض و، المهنية عا  المرشد  جوفسيولوجية

 (.2007ج الزيود السابية فو تتي   االجتماعو والن سو وفو ع قت  المهنية وا سرية ) انعتاساتها

 

اإلوساس  تتمثل فو جيةدابية من الناوية الن سية واالجتماعية والجسثار سآاالوتران الوعي و ل  ف

وان  ا   جوساس بالسابيةاإلو  جنجاز وفىد ال،اقةوان  ا  اإل جوتباد المشاعر جباإلجهاد االن عالو

ل  تأثير سابو عا  جودة بالتالو و  جواإلجهاد الن سو والذهنو واالن عالو والع بو والبدنو جالمزاجية

عدم و منا، بال ردج وهذا التأثير يىال اإلنجاز واإلبدا  فو بيئة العمل ونىب الدافعية لدي ج العمل ال

 جوأعباء العمل المتوا اة جوسوء الع قات واإلدارة السيئة جوعدم الثناء والتو يز جنجازاتتىدير اإل

مرن اللاعمل غير  بح ال رد ضوية في جوعدم تىدير الذات جوالشعور بالعجز واستن اد ال،اقة والجهود

 (.2017 بو سويرلجأبدون ت،وير أو تو يز )

 

(ج أن الموعف عندما يواج  2000  فو )المشعانج إلي( المشار  ,1989Kirbi)وترى تيربو 

ل  شعوره إفإن ذل  يؤد   جل  عدم الىيام بدوره الوعي و بشتل تاملإقات تؤد  و  عوبات ومع

ل  ض ، وتوتر ن سو إيود  بدوره وهذا  جل الم،اوت من بالعجز والى ور عن تأدية المهمة أو العم

وفىدان الىدرة  جومىاومة الت يير جوال مباالةوالتشاؤم  جوع بو ينجم عن  تدنو مستوى دافعيت  وفاعايت 

عا  الموعف والمست يدينج  ثار السابيةوغير ذل  من اآل جفو المجال الوعي و واالبتتارعا  اإلنجاز 

 .والمؤسسة بشتل عام
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االوتران إل  أن تبعات  ج(2013تما ورد فو دراسة )من ورج " Keningham" يشير تننجهامو 

التو تنتج من تعر  ال رد لامستويات  جتتمثل فو مجموعة من االستجابات ال سيولوجية الوعي و

مع  لاعالم من وول  وعا  التعامل هوتعتمد بشتل تبير عا  إدرا  ال رد وت سير  جالمرت عة من الض و،

  هو: جهذا العالم

 تتمثل التبعات ال سيولوجية فو:و  ،االستجابات الفسيولوجية -

  ، الدم.ارت ا  ض 

  .ارت ا  نبضات الىات 

  المعدة.اض،رابات فو 

 .ج اف الوان 

  التن س.ضين فو 

 

  فو:تتمثل و  ،االستجابات النفسية  -

واض،رات فو  جدرة عا  الترتيزاالستجابات العىاية: ومن أمثاة االستجابات العىاية نىب الى  -1

وضعف الىدرة عا  ول المشت ت واذ دار  جوتهويل ا وداث جالت تيرج وضعف الىدرة عا  التذتر

 .اتا وتام وات اذ الىرار 

وفو هذا  .والوودة الن سية جالوزنو االتتئاتج و ال ضتج و االستجابات االن عالية: وتتمثل فو الىانج   -2

 .فإن ان عاالت ال رد تزداد اض،رابا   جإذا عل الموقف مستمرا   ال دد يشير تننجهام إل  أن 

االستجابات الساوتية: أما االستجابات الساوتية فتتمثل فو العدوان وتر  المهنة وزيادة معدل   -3

 ال يات والتعت  قل مجهود.
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ية تا مرا  ويتضح لاباوثة بذل : أن  من أبرز اآلثار التو تنتج عن االوتران الوعي و: اآلثار الجسد

المزمنة والتعت واالرهانج وآثار ساوتية تعدم اإلنتماء وال عالية فو الوعي ةج واجتماعية تالعزلة 

ج إضافة إل  اآلثار واالن،واءج ون سية تعدم الثىة بالذات واالض،رابات بأنواعها ودرجاتها تافة

الو عا  المست يدين والمؤسسة واالنعتاسات السابية عا  أداء الموعف وتتي   مع بيئة العملج وبالت

 .بشتل عام

 

 الوظيفيمواجهة االحتراق  7.2.1.2

العمل عا  الوسائل التو تساعد عا  مواجهة االوتران الوعي و و  بع ( 1999) استعر  رمضان

ر د  برات الض ، اليومو فو دفتر  اب يسم  دفتر يوميات  ويث ل  ها فو:  جمستويات    

عو والت اعل مع ا فرادج وتوديد فترة من الوقت لاتذمر والشتوى مع بع  الض ،ج واالت ال االجتما

وتذل   الض ،جزم ء العملج ور د  برات الض ، اليومو فو دفتر  اب يسم  دفتر يوميات 

 تنويع المهام وا نش،ة. 

 

ل الوقاية من االوتران الوعي و قب التو من شأنهامور ا ل  مجموعة إ( 2010) زقوتشار أبينما 

تعزيز الووافز المعنوية والمادية لاعاماين مثل الزيادات المالية لمن ياتزم بالدوام وال  فو:تتمثل و  جوقوع 

وياء ا نش،ة االجتماعية بين العاماين لتمتين الع قات الدا اية بينهم  الووافزجيت يت وغيرها من  واذ

دف إل  ت  يف اإلجهاد الوعي و تعامل ل  تعزيز البرامج التو تهإباإلضافة  لديهمجوتعزيز االنتماء 

  العمل.رشاد الموع ين بتي ية التعامل مع ض ، اذ وتذل  توعية و  الوعي وجالوتران ا من عوامل رئيس
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 وتران الوعي و من   ل معرفت  فريسة لوقوع   ن يتجنت ش  يا  أ  يمتن التربو  المدرسوالمرشد و 

وارت ا  ض ،  اتجوعدم الىدرة عا  ات اذ الىرار  جلشهية عرا  ومؤشرات االوتران الوعي و ت ىدان ا

وتذل   .الخ ... جوعدم االستمتا  بالعمل جلن سباوفىدان الثىة  ج والىانجوالتعت واإلرهان جالدم

جل التعامل أولويات من وبعد ذل  يودد ا  جاالستعانة باال تبارات والوتم الذاتو ليوضح أسبات ذل 

ساليت عامية أن يتبع أتذل    ويمتن .من ال عت التعامل معها دفعة واودةن  إذ إ جسباتمع هذه ا 

 جن يؤمن بوجود المشتاة ليتمتن من مواجهتهاأو  جوالتأمل جاالستر اء :مثل جلات د  لهذه الض و،

 وبعد ذل  يىوم بت ميم ال ،وات الت،بيىية التو لجأ إليها لات د  لمشتات  ومىدار فاعايتها لمعالجتها.

و الود من االوتران أساليت لاتىايل أل  إن  يمتن لامدرسة أو المنعمة ن سها أن تاجأ أل  إافة باإلض

وذل  من   ل بث رول التعاون والموبة والع قات االجتماعية لاعاماين بالمدرسة عا   جالوعي و

دراسات  تن يذو  جوتذل  انتىاء ا فراد المناسبين لامهنة والىادرين عايها جم تاف المستويات الوعي ية

عما  من وقت إل  آ ر لمعرفة م ادر الض و، والتشف نوو مسوية لاتشف عن اتجاهات المرشد 

وتذل  الىيام  جتوعوية عن الض و، المهنية و،رن التعامل معها ومن الضرور  توفير أنش،ة عنهاج 

 (.1982بجاسات مناقشة  ريوة لاىضايا عا  مستوى المدرسة )عستر والعريانج 

 

وضع الش ب  :منها جمور عدةأن مواجهة االوتران الوعي و تتون من   ل أ ل إهنا تشير الباوثة و 

والعمل برول ال رين الواودج  جوعدم تأجيل العمل والىيام بتجزئت  وتىسيم  المناستجالمتان فو المناست 

زمة  هي ت الومنوهم الووافز والتس واوتياجاتهمج المرشدين تدارات بأمور ومشت واهتمام اإل

 لهمج وتأهياهم بالت ايات والمهارات الم،اوبة  داء واجباتهم ومسؤولياتهم.والمستوىة 
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 الذات فعالية 3.1.2

ساوت ال رد والبيئة أن أالتو ترى  جهم متونات النعرية المعرفية االجتماعيةأالذات من  فعالية تعدف  

من  نسانو فو ضوء هذه النعرية يتودد تبادليا    اإلفالساو  جوالعوامل االجتماعية تتدا ل بدرجة تبيرة

 أ،انوقد  جالبيئيةالعوامل و  جالش  يةالعوامل و  جالعوامل الساوتية :هو جعوامل ة  ل ت اعل ث ث

توقعات " :الذات بأنها فعالية "Pandora" ويعرف باندورا التبادلية.عا  هذه العوامل م ،اح الوتمية 

وتام تنعتس عا  ا تيار وهذه التوقعات وا  جلاساو  فو المواقف الم تا ةدائ  أوتام ال رد عن أأو 

 (.12: 2011 الع جأبو ) "نجاز الساو  ومواجهة المشت تإال رد لألنش،ة والجهد المبذول فو 

 

وعا  الرغم من تثرة العاماء والباوثين الذين تناولو م هوم فعالية الذات فو دراساتهمج إال أن ألبرت 

" تان من أبرز هؤالء العاماء الذين تعمىوا فو دراسة هذا الم هوم "فعالية Albert Banduraا "باندور 

م بعنوان "فعالية 1977ج إذ برز هذا الم هوم من   ل مىالة نشرها عام Self-Efficacyالذات" 

توديد الذات نوو نعرية أوادية لتعديل الساو "ج التو أوضح من   لها أن فعالية الذات تسهم فو 

ساو  اإل رار والمثابرة لدى ا فراد. وقد استمر "باندورا" فو ت،وير م هوم فعالية الذات ورب،  بم هوم 

الضب، الذاتو لاساو  من   ل نعريت : "النعرية االجتماعية المعرفية"ج إذ ،ور ال ترة الىائاة بأن 

 فتارهم ومشاعرهم وأفعالهمج  ا فراد يمتاتون معتىدات تمتنهم من ممارسة ضب، قياسو أو معيار 

وهذا الضب، الىياسو يمثل اإل،ار المعيار  لاساوتات ال ادرة عن ا فراد من ويث مستوى أو موتوى 

الساوتيات؛ ومن هنا ُأ،ان عا  نعرية باندورا نعرية فعالية الذات  نها تانت وجر ا ساس إلن، ن 

ل م هوم فعالية الذاتج وت  أ بح اليوم من الم اهيم الدراسات وا بواث واستثارة اهتمام الباوثين وو 

ذات ال اة الوثيىة باإلنجاز اإلنسانو فو م تاف ميادين الوياةج و ا ة ميادين التربية التو تهتم 
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نجاز المهام والمسؤوليات  با فراد بم تاف فئاتهم وواالتهمج إضافة إل  مجاالت العمل وا عمال واذ

 (.2014)عربيات وومادنةج 

 

الذات والىدرة عا  التجتم فو الض و، التو  فعاليةن هنا  ع قة ،ردية بين مستوى أ "باندورا"ويرى 

ساسية فو بروز مىدار شعور ال رد بتىدير ودى العوامل ا إالذات  فعاليةتما تعتبر  جفرادتواج  ا 

، الم تا ة لانجال فو الذات لها دور تبير فو الىدرة عا  تومل الض و  فعاليةو  جالذات والثىة بالن س

 هداف .أجل توىين أتذل  تؤثر عا  مىدار ما يبذل  ال رد من جهد ومثابرة من هو و  جنجاز المهامإ

التو  تلات ات عا  المشت  أتبرالذات يتون لديهم قوة   عاليةفراد الذين تتون معتىداتهم عالية لوا 

ذات فإنهم يعانون من ان  ا  جهودهم ال  عاليةعا  عتس من يماتون معتىدات ضعي ة ل تواجههمج

هم ميتانيزمات الىوى الش  ية أالذات من  فعاليةوبذل  يمتن اعتبار  منهاجبالمهام وربما ينسوبون 

 (.2002)سالمج 

 

"ثىة ال رد التامنة فو قدرات    ل المواقف  بأنها: ( فعالية الذات132 :2001يعرف العدل )تما 

ج مع اعتىادات ال رد فو قواه الش  ية الت التثيرة وغير المألوفةج أو فوالجديدة أو المواقف ذات الم،

 لات اؤل". أو ا سبات ا  رىالساو  دون الم ادر  فو ت سيرالترتيز عا  الت اءة 

 

التو  جمجموعة من ا وتام ال ادرة عن ال رداعتبارها الذات ب فعاليةإل  ( 2000الشعراو  )شير وي

 تومرونت  فو التعامل مع المشت  معينةجت  عا  الىيام بساوتات تعتس معتىدات  وول قدر 

 ال شل.مام  برات أويتضمن التوتم فو ض و، الوياة والثىة بالن س وال مود  جوال عوبات
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والوعي ية  المهام اإلداريةداء أيمان ال رد بىدرت  عا  إالذات تعنو مدى  فعاليةن أوترى الباوثة 

ل  شعور ال رد إوجميعها تؤد   جالتو يواجهاوداث وا  تعامل مع المشت ومرونت  فو الت جالم تا ة

 بها.ذات  واالرتىاء لبتىدير 

 

باعتباره من الم اهيم المعرفية المهمة التو تسهم فو ت يير الساوتات  ل  م هوم فعالية الذاتإينعر و 

ال،اقة المبذولة من أجل الت ات  لدى ا فرادج تما أن الساو  المتوقع الذ  يىوم ب  ال رد باإلضافة إل 

عا  المشت ت توددها فعالية الذاتج فأوتام فعالية الذات هو عماية استنتاجية تتوقف عا  معاومات 

توددها أربعة م ادرج هو: اإلقنا  الا عوج والوالة ال سيولوجية أو الن سيةج وال برات البدياةج 

و: العموميةج والىوةج وقدرة ال عالية )الوجار وأبو مع ج ث ثةج ه مجاالتواإلنجازات ا دائيةج وتتميز ب

2007.) 

 

 الذات فعاليةمصادر تشكيل  1.3.1.2

التو  جالذات لديهم فعاليةن يست دمها ا فراد عندما يشتاون أوتام أربعة م ادر رئيسة يمتن أهنا  

 :(2002)سالمج  هوو  جبافتراضها :باندورا"قام 

لامعاومات المؤسسة عا  اإلنجاز   رديسهم هذا الم در فو تىييم الو : داء اإلنجازياأل -والا أ

)ال برات السابىة لألداء عا  مهام موددة(ج فالنجال السابن لا رد يزيد من  مثل: جالش  و المتىن

 المهام.بينما ي    ال شل من التوقع لتترار المواوالت عا   الذاتج  عاليةتوقعات  ل ت ت اء

؛ الناجوة رين وأنش،تهم تتتست من   ل م وعات ال رد  داء اآل وهو :ديلةالبالخبرات  -يانياا 

ويتون لا برات البدياة تأثير أقوى عندما تتون  جالذات فعالية رين وهم ينجوون يزيد من  وعة اآلفم

 .مودودةالسابىة بالنشا،  رد  برة ال
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والت ذية  جوالتدريت والتعايم جال ا ةالذات لامهام   عاليةوت يد تم در ل :اللفظياالقتناع  -يالياا 

مودود إال أن  يرفع ورغم أن  تأثير االقتنا  الا عو ف وا داءجالراجعة التىويمية عن التىاليد االجتماعية 

 .معينة عروفالذات وي  ضها فو  فعاليةمن 

  ا ةجام الذات لىبول مه فعاليةوهو م در مؤثر عا   :واالنفعاليةالحاالت الفسيولوجية  -رابعاا 

 .الذات إلتمال المهام فعاليةوتام سالبة عن أل  إتؤد   قد مرت عفاالن عاالت الشديدة تالىان ال

نجال ال رد  لدي جالذات   عاليةمور التو تزيد من ت اءة توقعات  لويتضح لاباوثة هنا أن من بين ا 

االن عاالت والىان الشديد هم تسابينما  والتعايمجوالتدريت  جفراد وهم ينجوونبالسابن وم وعة ا 

 الذات. فعاليةفو التىايل من  المهنو والوعي و والتوتر

 

 هامجاالتو  الذات فعاليةنواع أ 2.3.1.2

الىيام بساوتات معينةج  فوتىوم نعرية فعالية الذات عا  أساس ا وتام ال ادرة من ال رد عن قدرت  

ب ج ومدى مثابرت ج ولاجهد الذ  سيبذل ج ومرونت  فو  والتىويم من جانت ال رد لذات  عما يست،يع الىيام

فعالية الذات إودى موجهات الساو ج  وتعدف  .التعامل مع المواقف ال عبة والمعىدةج وتودي  لا عات

إذ أن ال رد الذ  يؤمن بىدرات  يتون أتثر تىديرا  لذات  وأتثر نشا،ا ج ويمثل ذل  مرآة معرفية لا رد 

فمعتىدات ال رد عن ذات  تعتس قدرت  عا  التوتم فو  ؛  التوتم بالبيئةتجعا  يشعر بىدرت  عا

ج ومن   ل و عوباتها وذل  من   ل الثىة بالن س فو مواجهة ض و، الوياة جمع،يات البيئة

 (.2007ا فعال التتي ية التو يىوم بها )المزرو ج 

 

ل رد الذ  يتمتع ب عالية ذات مرت عة تذل  فإن فعالية الذات هو من الم اتيح المهمة فو اإلنجازج فا

يتون أتثر إ رارا  عا  التومل والمثابرة إلنجاز المهماتج وتجعل من  أتثر ثىة بالذات والو ول عا  
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غايات  دون االعتداء عا  اآل رينج أو تجاوز الىواعد ا   قية والىانونيةج وتجعل من  أتثر اتزانا  وأقل 

 (.2000عا  مستوى أدائ  لمهام  ومسؤوليات  )المعاي،ةج توترا ج وانعتاس ذل  إيجابا  

 

وويث أن م هوم فعالية الذات لدى ال رد يشير إل  قدرت  عا  مواجهة المشت ت وتومل ا عباء 

تمام المهام بنجالج واست دام ال برات الماضية فو التعامل مع واجبات  ومسؤوليات ج فىد تان لهذا  واذ

الوديث عن إودى المت يرات التو يمتن اإلست ادة منها لات  يف من ودة المت ير دور ال دارة عند 

اإلوتران الوعي وج وذل  عن ،رين تنمية فعالية الذات لدى ال رد وت  يتمتن من موا اة مهام  

 (.316: 2014بنجال )عاو وياسينج 

 

 (:1990)جابرج  منها جالذات  عاليةنوا  لأهنا  عدة و 

التو  الجماعية  عاليةوتذل  ال داء مهام موددةجأتعنو ثىة ال رد فو توىين و و  :الذات النوعية فعالية (1

 ر ستوالتو ج  رىأفراد يؤمنون بأدائهم وقدراتهم مىارنة بأداء جماعات بها مجموعة من ا  يى د

 يت،ات تماستا   تواهم لاعديد من المشت أن ج و فراد ال يعيشون منعزلين اجتماعيا  أن ا  من   ل

 .ل  واول فعالةإلاو ول  اجتماعيا   وجهدا  

 جفرادوهو مرتب،ة بأمور ال نست،يع تمجتمع ما السي،رة عايها ولها تأثير عا  ا  :الىومية  عاليةال (2

الذات  فعاليةن سهمج و أفتار عن أ وات قومية واودة يتولد لديهم معتىدات و أوبالتالو وباعتبارهم 

 الذات المدرتة العامة. فعالية يرة هو ا 

 

 فعاليةن أتبين لها  جدبيات والدراسات السابىةوبعد ا،   الباوثة عا  العديد من ا  جعا  ذل  وبناء  

 عام.الذات بشتل   عاليةنوا  الرئيسة لا  تعد الذات النوعية والجماعية والىومية
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اتج )الزي فوتتمثل  جالذات  عاليةل مجاالت ةهنا  ث ثفعالية الذاتج فإن  مجاالتأما ب  وب 

    :ج هو(2001

 .مشابهةالذات إل  أوداث  فعاليةويث تنتىل من   لها توقعات  :العمومية -    

ل  ثىة إوتشير  الموقفجالتو تتودد فو ضوء  برات ال رد ومناسبتها لاودث أو :  عاليةقوة ال -

 .مهام داء أال رد فو قدرت  عا  

هنا تتضح   عاليةوال جلمشتل و،بيعت ل عوبة الموقف ا الذ  ي تاف تبعا   : عاليةمستوى ال -

واال ت فات بين ا فراد فو  ال عوبةجبشتل أتبر من   ل ترتيت المهام وفىا لمستوى 

 . عاليةتوقعات ال

 

 الذات فعاليةالمفسرة لنظريات ال 3.3.1.2

ن  قد أو  المعرفيةجعا  أن التعايم يعتمد عا  دور العمايات  "لباندورا" نظرية التعلم االجتماعيترتز 

إنما يودث عن ،رين التعام بالمواتاة أو  البيئيةجيودث دون تدريت أو تأثير مباشر لاعروف 

وتام  وساوت  فو أئ  و أدافو هذه النعرية توقعات ال رد عن  "باندورا"تناول قد و  .الم وعة والنمذجة

نجاز وهذه ا وتام والتوقعات تن ت عا  ا تياره لألنش،ة ف بال مو جمواقف تتسم  و الجهد واذ

 (.2008ج )مسعودداء الساو  وا 

 

وما يشعر ب  فو ع ج  جترتز عا  ،ريىة ت تير ال رد وتوايا  لاساو ج فالمعرفينظرية التعلم أما 

أن  الرمزية فعاليةنالنظرية اال بينما ترى  (.2003ج )من ورالمشت ت الساوتية تاإلوبا، والىان 

 جليةاآل ت وال يؤد  الساو  الذ  يتعام  ب ور  البيولوجيةجب عل موددات   قسريا   اإلنسان ال ينىاد انىيادا  
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و برة  والت تيرجعا  اإلدرا   ا  قادر  من   ل ي بح  جت اعا  االجتماعو   لمن  إنما ي،ور وعيا  

  (.1985ج )نعيمالىرار ات اذ يست،يع من   لها اال تيار و 

 

دارتها الذات فعاليةيار آ 4.3.1.2  وا 

وفو التي ية التو ي تار بها  و،مووات جداف  أهالذات فو النشا، المبذول من ال رد لتوىين  فعالية تؤثر

الذات توتو  عا  قدرة إنتاجية تنعم فيها المهارات  فعاليةتما أن  فيهاجا نش،ة التو يشار  

عداد تبيرة أ  ل ،رين متتامل من الساو  الماموس من أجل التعامل معمن   والمتوقعةجاالجتماعية 

بمىدار ما يبذل  ال رد من جهد عند تبنو  مهما   دورا   الذات فعالية وتؤد  (.1993 هداف )عجوةجمن ا 

الت ات عا   فووفو مىدار قدرت   والعوائنجوعا  قدرت  ومثابرت  لمواجهة العىبات  جديدجساو  

 (.2007ج لبنا)اال عوبات المتعاىة بأداء مهمة أو موقف مودد أو تعام ساو  جديد 

 

وتذل   الذاتيةجمجموعة من الضواب،  ال ردالذات أو الموقف الت اعاو يست دم  فعاليةجل إدارة أمن و 

ياجأ ما وعادة  .الموتماةفو مواجهة المشت ت  نجاو ساليت لتو يضمن مجموعة من ال نيات وا 

 جو زالت الاسان واله واتور   عا  عدم الوقو  ف :منها جل  مجموعة من الضواب، الذاتيةال رد إ

وتذل  ضب،  تجآم اجالووضع أجندة اوتيا،ية لمنع وقو   الموق يةجوسي،رت  عا  العروف 

 (.2005 انتونوجو  ويدنز)وغيرها  جوالتوتم فو نبرات ال وت االن عاالتج

 

شت ت وترى الباوثة هنا أن فعالية الذات تؤثر بشتل تبير عا  قدرة ال رد فو مواجهة التوديات والم

الم تا ة سواء  أتانت ن سيةج أم اجتماعيةج أم اقت اديةج أم مهنيةج تما تؤثر عا  مىدار الجهد 

المبذول من قبل ال رد لتوىين أهداف  و،مووات ج وتؤثر تذل  عا  تعام  ومعرفت  وتميزه ونجاو  
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 متمث    جو ال رد ن س الذات ه فعاليةدارة إساس فو ن ا أبتذل  الباوثة بم تاف نواوو الوياة. وترى 

 ونجاو .إدارة وياة ال رد وفاعايت  فو  مهما   ا  بإرادت  الذاتية والىوة الش  ية التو تاعت دور 

 

 في فلسطينودور المرشد اإلرشاد التربوي المدرسي  4.1.2

إن الدور المهم لامرشد التربو  المدرسو يت،ات معرفة مت   ة وثىافة عامة فو مجاالت وعاوم 

ج وت ايات ش  ية وأدائية موددةج لتساعده فو توعيف عاوم  ومهارات  ضمن العروف متعددة

براهيمج  (. وقد تبين أن 2003واإلمتانات المتوافرة فو ممارسة مهام  ومسؤوليات  ب اعاية )ا سد  واذ

 فاعاية اإلرشاد التربو  المدرسو تزداد عندما يىدم اإلرشاد من   ل مرشدين مت   ين وذو   برةج

قامة الع قات اإلرشاديةج وت،بين  ويمتاتون مهارات العماية اإلرشادية من إعداد لا ،ة اإلرشاديةج واذ

جراء تىويم مستمر لاعماية  اال تبارات والمىاييس الم ئمةج وبناء البرامج اإلرشادية ال ردية والجماعيةج واذ

ال تعرضوا إل  جماة من اإلرشاديةج مع توافر العروف المناسبة لهم  داء مهامهم ومسؤولي اتهمج واذ

 ,Gladding)لية الذات لديهم اعتاس  عا  فعناالض،رابات والمعوقاتج ومنها االوتران الوعي و وا

2008). 

 

بدأ اإلرشاد التربو  بعد توىين السا،ة الو،نية ال اس،ينية سيادتها عا   جوفو المدارس ال اس،ينية

م عا  إد ال  دمات اإلرشاد 1996ية والتعايم فو العام النواوو التعايميةج إذ عمات وزارة الترب

التربو  إل  المدارس ال اس،ينية؛ فوع ت فو المدارس عددا  من المرشدين الذين تولوا مهمة أعمال 

اإلرشاد التربو  ضمن شرو، تتعان بالشهادة والت  ب وال برةج فاض،رت إل  تعيين مرشدين من 

و والتربو  لعدم توافر المت   ين فو وين ج واستمر تعيين ت   ات ذات ع قة باإلرشاد الن س
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المرشدين التربويين فو المدارس بجميع مراواها وت  أ بوت مععم المدارس الوتومية تتوافر فيها 

 (.2005 دمة اإلرشاد سواء  بوعي ة تاية أم جزئية )اإلدارة العامة لاتىنيات التربويةج 

 

( 2003؛ الس مةج 2005؛ الشايتج 2008؛ البردينوج 2013وقد أشارت بع  الدراسات )شاهينج 

متاناتهم فو ت،بين المهارات اإلرشادية  إل  أن مععم المرشدين يعانون من ضعف فو قدراتهم واذ

بالشتل المناست والسايمج وذل  إما بسبت عدم ت   هم فو مجال اإلرشادج أو نىب ال برة لديهمج 

بها والتدريت العماو الذ  تاىوه ليساعدهم عا  اتتسات المهارات أو النىب فو الدورات التو التوىوا 

بشتل مهن ومت  بج وانعتاس ذل  سابا  عا  أدائهم لمهامهم ومسؤولياتهمج وبالتالو عا  مستوى 

فعالية الذات لديهم. وتتوافن هذه الم رجات والنتيجة مع ما أوردت  اإلو ائيات وول ت   ات 

( مرشدا  فى، مت   ين 70ين فو المدارس الوتوميةج ويث تان هنا  )المرشدين التربويين العاما

%(ج بينما 10( مرشدا  عام   فو الموافعات الشماليةج بنسبة )694فو اإلرشاد التربو  من بين )

تراووت ت   ات المرشدين بين ث ثة ت   ات رئيسةج هو: ال دمة االجتماعيةج وعام االجتما ج 

  من هذه الت   ات إل  ت ريج مؤهاين لاعمل فو مجال اإلرشاد التربو  وعام الن سج وال يهدف أ

 المدرسو.

 

وويث أن المدرسة لم تعد متانا  لامعرفة والتعام فى،ج إنما تهتم أيضا  بت،وير ش  ية ال،الت بجميع 

جوانبها لتو يشعر بالرضا واإلرتيال وي بح أتثر توافىا  مع ن س  ومجتمع ج لذل  البد من وجود 

المرشد التربو  المؤهل ليىوم بتىديم ال دمات اإلرشادية ب،ريىة مهنيةج ليساهم فو توىين النمو السو  

والتوافن واالنسجام دا ل المدرسة و ارجها. وهذا يتوقف عا  فعالية الذات لامرشد واذ تياره لألساليت 

دات  قوية ويال قدرت  عا  اإلرشادية المناسبةج وأن تتوافر لدية   ائب عديدةج منها: أن تتون معتى
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ب عالية الذاتج التو تمثل " Albert Banduraالىيام بهذا الدور ب،ريىة فعالةج وهو ما يسمي  باندورا "

معتىدات ال رد وول قدرات  عا  أن ينجز مهمة أو ساوتا  ما بنجالج وانعتاس ذل  عا  رضاه و    

 (.2013مستوى االوتران الوعي و لدي  )البهدلج 

 

 الدراسات السابقة 2.2

اإل،   عا  العديد من الدراسات التو أجراها مجموعة من الباوثين فو بيئات م تا ة   ل من 

الباوثينج لما و اهتمام التثير من العاماء والم ترين الذ  ش ل  جموضو  االوتران الوعي و ب  وب

 الدراساتن الو ول إل  العديد من أمتج الوعي ية والمهنية نسانثار سابية عا  وياة اإلآل  من نتائج و 

ث ثة فىسمت إل  عالجت هذا الموضو  من نوال م تا ةج  ج التوجنبيةأ أمعربية أتانت  سواء   الوديثة

ج وأويانا  أست دم بعضها م ،اح االوتران الن سو ا ول منها يتعان باالوتران الوعي و :تمجاال

دراسات جمعت بين االوتران الوعي و وفعالية لث فيتعان بالثاالمجال أما والثانو يتعان ب عالية الذاتج 

ولم يتسن  لاباوثة الو ول إال لدراسة واودة جمعت بين االوتران الوعي و  جالذات ومت يرات أ رى

 ج وهذا مؤشر إضافو عا  أهمية الدراسة الوالية.   بالتوديد وفعالية الذات

 

 الدراسات المتعلقة باالحتراق الوظيفي 1.2.2

تىييم مستويات االوتران الن سو  ((Al-Adwan & Al-Khayat,  2017العدوان والخياط  ولت دراسةوا

لدى المعامات العام ت فو المدارس الوتومية وال ا ة فو مرواة ما قبل المدرسةج وهل ت تاف 

 تبا ت ف مت يرات نو  المدرسةج والت  ب ا تاديموج والوالة االجتماعيةج والعمرج تما هدف

اتبع الباوثين المنهج و ل  أبرز أسبات مشتاة االوتران الن سو من وجهة نعر المعاماتج إاتعرف ل

( معامة ا ترن من جميع 96تتونت عينة الدراسة من )فالتمو والنوعو معا  لتوىين أهداف الدراسةج 



 

43 

( 10) قوبات(ج تما Maslach) مىياس عايهم  المدارس التابعة لمديرية تربية السا، فو ا ردنج ،بن

ت أبرز نتائج الدراسة عا  وجود مستويات دل   .معامات من المعامات العام ت فو المدارس ال ا ة

متوس،ة إل  مرت عة فو االوتران الن سو لدى المعاماتج تما بينت نتائج الدراسة وجود فرون ذات 

الوالة االجتماعيةج وعدم داللة إو ائية فو مستويات االوتران الن سو تعزى لمت يرات نو  المدرسةج و 

وجود فرون ذات داللة إو ائية تعزى لمت يرات الت  ب ا تاديموج والعمر الزمنو لامعاماتج تما 

بينت نتائج الدراسة أن من أبرز أسبات مشتاة االوتران الن سو التو يتعر  لها المعامات هو 

 وا هل. تدنو الد ل الشهر ج والع قة مع اإلدارةب المرتب،ةض و، العمل 

 

نموذج مىترل ت اتعرف إل  مواجهة االوتران الوعي ولدراسة هدفت  (2016الشعالن )وأجرى 

ل وترانج  "Maslach" است دم مىياس ماس  إذ المنهج التواياوج  باست دام ،لمسؤولية ال رد والىيادة

الوعي و  ل وتران الوعي وج ومىياس نموذج ش اف وآ رين ل وتران "Pinesبينيس " ومىياس

(. أعهرت نتائج الدراسة أن  تىف وراء والة االوتران الوعي و العديد من ا سباتج يتعان 1986)

وغيات الدور وعدم  جوض ، العمل جبعضها بالمنعمة وعروفها وأساوت تعاماها مع الموع ين

وعي و أعرا  تبدو  وتران اللأن  النتائج وانعدام التدوير الوعي وج وبينت جالمشارتة فو ات اذ الىرار

والىيام بالعمل بالودود الدنياج إضافة إل  التذمر والنعرة  جوضعف االت ال جعا  الموعف تالعزلة

ن المسؤولية فو االوتران الوعي و ليست مو ورة فو المنعمةج إنما أالدونية لإلنجازج تما بينت 

لمشترتة بين الىيادة وال ردج وأو ت تنو ر فو المسؤولية الىياديةج والمسؤولية ال رديةج والمسؤولية ا

إلوان العاماين بدورات تدريبية تهدف إل  توعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى قدراتهم فو التعامل بالدراسة 

الىياداتج وذل  لرفع مستوى مهاراتهم فو  مع الض و، التو تواجههمج وأن يشمل التدريت أيضا  

االهتمام بإيجاد ب تذل  أو تو لول مشت تهمج  التعامل مع المرؤوسين وتو يزهم والوقوف معهم
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بويث يراجعها الموع ون الذين يعانون ض و،ا  واتتئابا   جالن سو رشادمراتز أو وودات ل ستشارة واإل

 أو اوتراقا  وعي يا .

 

التو هدفت إل  معرفة مستويات  ج( (Zubairi & Noordin, 2016ري ونور الدينيزبوفو دراسة 

( مىيم 325و لدى العاماين المىيمين فو الدول الناميةج تتونت عينة الدراسة من )االوتران الوعي 

( فىرة تىيس مستويات 22ج والذ  يتتون من )البريد اإللتترونومىياس ماس ش عبر  عايهم ،بن

ت أبرز نتائج الدراسة عا  وجود مستويات عالية من االوتران الوعي و لدى دل  . االوتران الوعي و

من أبرز أسبابها ،ول ساعات العمل وعدم رضا العاماين عن ذل ج و،بيعة الع قة  ج وتانالعاماين

بين الزم ء فو العملج تما أن عدم وجود قدرة لدى العاماين عا  ات اذ الىرار هو من أبرز ا سبات 

 لوجود مستويات عالية من االوتران الوعي و لدى العاماين فو الدول النامية.

 

إل  معرفة مستويات االوتران الوعي و لدى  ((Amir et al., 2015 وآخرون ميرأوسعت دراسة 

( 123تتونت عينة الدراسة من )و وغنداج أ الوياة فوالمرشدين التربويين ال براء وع قتها بجودة 

ن االوتران الوعي و مفو الت  يف  مهما  العوامل التو تاعت دورا   لتوديدمىياس  عايهم مرشدا ج ،بن

ت نتائج الدراسة عا  أن أبرز العوامل التو ت  ف من االوتران الوعي و لدى دل   .لعاماينلدى ا

هو: وضور ورش العملج والدعم االجتماعوج والس ر بشتل مستمرج والتمتع باإلجازاتج  جالمرشدين

ةج وقد يات والمهارات االجتماعية؛ إضافة إل  التمتع باالستر اءج وممارسة الىيم الرووياوممارسة الهو 

 أو ت الدراسة بضرورة توفير الدعم الن سو لامرشدين التربويين فو أوغندا.
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ل  أثر االوتران الوعي و لمىدمو ال دمات إلاتعرف ت،بيىية دراسة  (2014دويدار والبصير ) وأجرى

ل  أهم إالم ارف التجارية فو من،ىة الى يمج والتعرف  فو الم رفية عا  االنسوات الوعي و

)اإلجهاد الوعي وج الشعور بتدنو االنجازج فىدان العن ر  المؤثرة فو االوتران الوعي و: اتالمت ير 

مجتمع عا   مىياس )ماس ش( إذ ،بىااإلنسانو(ج واست دم الباوثان المنهج الو  و التواياوج 

 يم الم اريف التجارية السعودية أو ا جنبية المشترتة دا ل الىالعاماين فو من المتون الدراسة 

ثار تاية لمواور االوتران الوعي و عا  االنسوات آالنتائج وجود  أعهرتل  ر وجم المجتمع. 

ا ثر التاو ل وتران الوعي و فو البنو  التجارية ا جنبية غالبا  أعا  من البنو  وتان الوعي وج 

وتران الوعي و لدى د ا ت فات معنوية بين مستوى االو وجتما بينت النتائج السعودية بمن،ىة الى يمج 

بين البنو  فيما يتعان بالشعور باإلجهاد الوعي وج وتذل  و العاماين فو البنو  السعودية وا جنبيةج 

فو وين لم تتضح ا ت فات بين البنو  السعودية وا جنبية فيما  جد ا ت فات فو تباد المشاعرو وج

الوتران الوعي و ترجع إل  المؤهل يتعان ببعد نىب الشعور باإلنجازج تما توجد ا ت فات فو ا

 أيضا  اتضح و  .العاموج فو وين لم يتن هنا  ا ت ف فو االوتران الوعي و يرجع إل  عامل العمر

وجود و عامل ال برة الوعي يةج ل تعزىمستوى االوتران الوعي و فو البنو  السعودية فو ا ت ف  وجود

فىد  جاعوامل التنعيمية مجتمعة )ال برة والتدريت(أما عا  المستوى التاو ل .ترجع إل  عامل التدريت

 تبين عدم وجود ا ت فات بين البنو  السعودية ترجع إل  العوامل التنعيمية مجتمعةج تما تبين أيضا  

   مع االنسواتمجاالتالوعي و و أن هنا  ع قات ارتبا، ،ردية موجبة بدرجة متوس،ة بين االوتران 

 الجسد  والن سو. 

 

لاتعرف إل  العوامل التو تؤثر عا  االوتران الوعي و لدى الممرضين  (2013حجاج )سة وهدفت درا

االستبانة تأداة  من   لواست دم الباوث المنهج الو  و التواياوج  ،فو مستش   الش اء بى،ا  غزة
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ائج ( ممرضا . أعهرت النت520والبالغ عددهم ) تام    ،بىت عا  مجتمع الدراسةإذ لجمع المعاوماتج 

عد قاة بأن مستوى االوتران الوعي و تان مرت عا  لبعد اإلجهاد الوعي و ومن  ضا  لبعد تباد المشاعر و 

االوتران الوعي و و وجود ع قة ،ردية بين عتء العمل  أشارت النتائج إل الشعور باإلنجازج تما 

االوتران الوعي وج و وجود ع قة عتسية بين بيئة العمل المادية  النتائجلدى الممرضينج وبينت 

ع قة عتسية بين المساندة االجتماعية و االوتران الوعي وج و وع قة عتسية بين وضول الدور 

االوتران الوعي و لدى الممرضين و يجابو االوتران الوعي وج ووجود ع قة عتسية بين التعزيز اإلو 

يجابو عا  المرتبة اإلو ول مت ير التعزيز النتائج تما أعهرت . فو مستش   الش اء بى،ا  غزة

أما مت ير  جفيما اوتل وضول الدور المرتبة الثانية جا ول  من ويث تأثيره عا  االوتران الوعي و

 المساندة االجتماعية فىد اوتل المرتبة. 

 

االوتران الوعي و لدى و اتشف عن درجة ال بر لبدراسة  (2013الجحجوح وعليان )وقام 

معات ال اس،ينية ومعرفة ،بيعة الع قة بينهماج وتتونت عينة الدراسة من ا تاديميين العاماين فو الجا

 ،بن عايهم( من ا تاديميين العاماين فو جامعتو ا زهر والىدس الم تووة فو موافعات غزةج 52)

بين  مىياس مستو الثبر ومىياس االوتران الوعي و. أعهرت النتائج عدم وجود ع قة دالة إو ائيا  

ومستوى االوتران الوعي و لدى ا تاديميين فو الجامعات ال اس،ينيةج وعدم وجود ال بر تسمة 

بين ال بر تسمة ومستوى االوتران الوعي و لدى ا تاديميين فو الجامعات  فرون دالة إو ائيا  

سنوات ال برةج وأو ت الدراسة بضرورة اهتمام و لمؤهل العاموج واال اس،ينية تعزى لعامل الجنسج 

يجابية لدى العاماين تربية والتعايم بالوسائل الت ياة التو تدعم وتعمل عا  تنمية المسمات اإلوزارة ال

 فو المجال ا تاديمو. 
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مستوى االوتران الن سو والرضا الوعي و والع قة بينهما لدى  ت فو دراس (2013طشطوش )وتناول 

والرضا الوعي و لدى عينة مستوى االوتران الن سو  وتى و ال رون فومعامو غرف الم ادرج 

تتونت عينة الدراسة من  .الجنسج والمؤهل العاموج وعدد سنوات ال برة :الدراسة با ت ف مت يرات

وأعهرت  ج( معاما  ومعامة يىومون بتدريس ال،ابة ذو   عوبات التعام فو غرفة الم ادر121)

ف الم ادر تان بدرجة متوس،ةج أن مستوى االوتران الن سو والرضا الوعي و لدى معامو غر  النتائج

نتائج أن المعامين من وماة الماجستير لديهم مستوى اوتران ن سو أعا  من المعامين وماة ال بينتو 

من ن المعامين من وماة البتالوريوس لديهم درجة رضا وعي و أعا  من المعامين أالبتالوريوسج و 

بين االوتران الن سو والرضا  ائيا  وماة الماجستيرج إضافة إل  وجود ع قة عتسية دالة إو 

 الوعي و. 

 

العاماين  التعرف إل  مستوى االوتران الن سو لمعامو التربية ال ا ة (2012بدر ) ت دراسةوواول

( إداريينج 5( معامين و)6( موع ا ج منهم )11فو مرتز التربية ال ا ةج وتتونت عينة الدراسة من )

تشتل فو مجموعها  مجاالتفىرة وموز  عا  ث ثة ( 35واست دم مىياس سباعو يتتون من )

ونىب الشعور باإلنجاز. أشارت النتائج  جاإلجهاد االن عالوج وتباد المشاعر :االوتران الن سوج هو

تبين أن درجة إذ إل  وجود داللة إو ائية فو مستوى االوتران الن سو لدى معامو التربية ال ا ةج 

نتائج عدم وجود فرون دالة الية ال ا ة تانت متوس،ةج وأعهرت االوتران الن سو لدى معامو الترب

 جعا  مت ير زمن الدوام المدرسو فو مستوى االوتران الن سو لدى معامو التربية ال ا ة إو ائيا  

وهذه النتيجة لم تتن  جمما يدل عا  عدم تأثير الزمن )الدوام المدرسو( فو مستوى االوتران الن سو

 ا  ل ستعداد الن سو فو بداية ا سبو  الدراسو. تتوقعها الباوثة نعر 
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درجة االوتران الوعي و وع قت  بنوعية الوياة لدى  إل  تى و (2012الشيخ )دراسة  وسعت

، المرشدين الن سيين والتربويين فو المؤسسان الوتومية وال ا ة فو موافعات جنين وناباس و،ولترم

  تير من بينهم عينة ،بىية عشوائية بوست الجنسا جومرشدة ا  ( مرشد258) منتتون مجتمع و 

مىياس جيادرد ل وتران  من   ل ت،بينج واست دم المنهج الو  وج مرشد ومرشدة( 168)وجمها 

ن  تاما ارت عت درجة االوتران أالوعي وج ومىياس منعمة ال وة العالمية لنوعية الوياة. بينت النتائج 

وذل  عا  تل مجال من  جنوعية وياتهم وازدادت سوءا   الوعي و لدى المرشدينج تاما ان  ضت

مجاالت مىياس نوعية الوياة وعا  الدرجة التاية ل ج تما أعهرت النتائج عدم وجود فرون ذات داللة 

إو ائية بين متوس،ات إجابات المرشدين فيما يتعان بدرجة االوتران الوعي و لديهم بوست مىياس 

والد ل الشهر ج والمؤهل العاموج بينما تان هنا  فرون فو  ج برةوال ججايدر تبعا  لمت ير الجنس

 مت ير نو  المؤسسة. 

 

مستوى االوتران الوعي و والعوامل المسببة ل  لدى العاماين  التعرف إل  (2010جبر )هدفت دراسة و 

ون فو ال ر ل  إوالتعرف ، فو ال وة الن سية فو وزارة ال وة الن سية ال اس،ينية فو الض ة ال ربية

المؤهل العاموج ومتان الستنج والوالة االجتماعيةج  :مت يراتمتوس،ات االوتران الوعي و تبعا  ل

مىياس  ،بنالوعي ة الواليةج ومتان العملج والعمرج وسنوات ال برةج و و والجنسج ومستوى الد لج 

ن استجابات أئج ( من العاماين. أعهرت النتا117) المتونة منعينة الدراسة عا  عالمو )ماس ش(ج 

العاماين فو ال وة الن سية فو وزارة ال وة ال اس،ينية فو الض ة ال ربيةج نوو مستوى االوتران 

لنتائج إل  عدم وجود فرون فو مستوى شارت االوعي وج والعوامل المسببة ل  تانت مرت عةج وأ

لمؤهل العاموج ومتان ا :تعزى لمت يراتالوعي و  استجابات العاماين نوو درجة الشعور باالوتران

الستنج والوالة االجتماعيةج والجنسج ومستوى الد لج والوعي ة الواليةج ومتان العملج والعمرج 
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ضرورة تدريت الموع ين عا  االستعداد لعروف العمل توت بيئات بوسنوات ال برةج وأو ت الدراسة 

عىد دورات و ا ت ف أنواعهاج عا  م تا ةج مما يسهل عماية تأقامهم مع ا وداث التو يمرون بها 

تدريبية لاعاماين فو مجال ال وة الن سية لاعمل توت الض ، والم ا،رةج وضرورة توفير ووافز 

ومعززات مادية رمزية وترفيهية لاعاماين فو مجال ال وة الن سية فو وزارة ال وةج مما يدفعهم إل  

 أتثر ا،مئنانا . ب،ريىة العمل 

 

 الذات  فعاليةة بالدراسات المتعلق 2.2.2

بدراسة هدفت لاتعرف إل  التوافن المهنو وع قت  بال عالية الذاتية المدرتة لدى  (2016الرواحية )قام 

المنهج الو  و  باست دامعينة من الموع ين فو المديرية العامة لاتربية والتعايم بموافعة الدا ايةج 

فو المديرية العامة لاتربية والتعايم بموافعة  ( موع ا  وموع ة يعماون260عينة من ) عا االرتبا،وج 

%( 33ومتتت اإلشراف التربو  التابعين لامديريةج الذين يشتاون ) جالدا ايةج ومرتز التدريت التربو 

مىياس التوافن المهنوج ومىياس ال عالية الذاتية المدرتة. أعهرت  ،بن عايهممن مجتمع الدارسةج 

بدرجة تبيرة وتذل  مستوى ال عالية الذاتية المدرتةج وبينت  مرت عا   النتائج أن التوافن المهنو تان

بين التوافن المهنو وال عالية الذاتية المدرتة لدى عينة  النتائج وجود ع قة موجبة دالة إو ائيا  

د فرون ذات داللة إو ائية فو مستوى ال عالية الذاتية المدرتة تعزى و وجشارت النتائج إل  الدراسةج وأ

سنوات ال برة ل الح أتثر من و المؤهل الدراسو ل الح الماجستيرج و ج ل الح الذتور  ير الجنسلمت

 ( سنة.15)

 

،ابة التتوين والتعايم المهنو: درجة تىنو  لدىفعالية الذات  لاتعرف إل  (2015تيلو )دراسة  سعتو 

وتش ت النتائج بأن  ( ،الت و،البةج ا تيروا ب،ريىة ق ديةج300وتتونت عينة الدراسة من ) ساموج
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اعتىاد ا فراد فو مشاعر فعالية الذات ياعت دورا  رئيسا  فو موا اة التعايم والوياة المهنيةج تما أعهر 

فو مجموعة واسعة من  فراد فعالية فو االستجابة لمت،ابات التعايم أو التتوين تاما فتروا جديا  ا 

تما وين والتعايم المهنو يتمتعون ب عالية ذات مرت عة. ،ابة التت النتائج أنتش ت و ال يارات التعايمية. 

د فرون ذات داللة إو ائية بين ،ابة التعايم والتتوين المهنو الذتور و،ابة و وج النتائج عدمأعهرت 

ن و تميز ين اإلناث والذتور أبمعن   جالذتور و،ابة التعايم والتتوين إناث فو الشعور ب عالية الذات

متانيات وقدرات تجعاه بىناعتهن ب عالية ذات رادة وثىة فو الن س واذ  متتوينه ونيتابع ممرت عة واذ

 .فو تود  المشت ت التو تواجههم مورغبته ملتوىين ،مووه جالمهنو بشتل جد  موتعايمه

 

فعالية الذات اإلع مية لدى مستشار التوجي   فو دراست  لاتعرف إل  (2014القاسمي )وسع  

وتتونت عينة الدراسة من  .اة والواد فدراسة ميدانية بواليتو ور من   ل  واإلرشاد المدرسو والمهنو

 ءمت ( مستشارا  من مستشار  التوجي  واإلرشاد المدرسو والمهنوج واست دم المنهج الو  و لم 54)

مستشار  التوجي  واإلرشاد  عا مىياس فعالية الذات اإلع مية  من   ل ت،بينل،بيعة الدراسةج 

%( يتمتعون 77بينت النتائج أن مععم أفراد العينة )فالمهنو الموضر لادراسة ا ساسيةج المدرسو و 

 ب عالية ذاتية إع مية مرت عة. 

 

فعالية الذات وع قتها بال مود الن سو لدى ،ابة  ل إالتعرف  (2013الشافعي )وهدفت دراسة 

بال،ريىة  تعينة ا تير    ل مناست دم المنهج الو  وج و  ،غزةفو ق،ا  جامعة الىدس الم تووة 

تاية التربية فو جامعة الىدس الم تووة بى،ا  غزةج ( من ،ابة 300وتتونت من ) جالعشوائية البسي،ة

ومىياس فعالية الذات من إعداد شوارذر تعريت وتىنين )مومد  جمىياس ال مود الن سو،بن عايهم 

ارتبا،ية موجبة بين فعالية الذات  (. أشارت النتائج إل  وجود ع قة2008الدسوقو الشافعوج 



 

51 

ال مود الن سو )اإلرادة والتود ج االلتزام والشعور بالمسؤوليةج الت ،ي، والسعو لات ونج  مجاالتو 

أ  أن  تاما ارت ع مستوى فعالية الذات لدى ،ابة الجامعة  جالتوتم والمرونة فو ول المشت ت(

أعهرت نتائج الدراسة  وجود فرون بين  ازدادت درجة  مودهم الن سو والعتس  ويحج وتذل 

ال مود الن سو )اإلرادة  مجاالتمرت عو ومن  ضو فعالية الذات فو  ةمتوس،ات درجات ال،اب

والتود ج االلتزام والشعور بالمسؤوليةج الت ،ي، والسعو لات ونج التوتم والمرونة فو ول المشت ت( 

 مرت عو فعالية الذات.  ةل الح ال،اب

 

الذات وع قتها بالدافعية لاتعام لدى ت ميذ  لتعرف إل  فعاليةا (2013العايب )اسة در  واولتو 

التو ضمت الدراسة  عا  عينةالمستوى الرابع من التعايم المتوس،ج واست دم المنهج الو  و 

مىياس فعالية الذات ومىياس  ،بن عايهمالعشوائية البسي،ةج  ،ريىةبال وا( من الت ميذج ا تير 2165)

وقد  جبا ت ف مستويات فعالية الذاتت تاف درجة الدافعية لاتعام  أندافعية لاتعام. أعهرت النتائج ال

فرون بين  وجودجاء هذا اال ت ف ل الح الت ميذ ذو  فعالية الذات المرت عةج تما بينت النتائج 

ا تثر دافعية لاتعام  الذتور واإلناث فيما ي ب الدافعية لاتعام ل الح اإلناث ما يبين أن اإلناث هن

وبينت نتائج الدراسة أن ال رون فو الدافعية لاتعام ت تاف با ت ف مستويات الشعور الذتور. ب مىارنة

 بال عالية الذاتية لدى ت ميذ المستوى الرابع المتوس،ج مع ا  ذ بعين االعتبار لمت ير الجنس.

 

لدى ، ت و،البات الجامعة وع قتها التعرف إل  فعالية الذات  (2013النور )وهدفت دراسة 

( ،البا  و،البة من التايات العامية 547بالسعادة والتو يل ا تاديموج وتتونت عينة الدراسة من )

وا دبية بجامعة السودان لاعاوم والتتنولوجياج وجامعة ال ر،ومج وجامعة النياينج ولتوىين أهداف 

(ج تما ،بن عايهم مىياس اتس ورد لاسعادة. 2001العدل )الدراسة است دم مىياس فعالية الذات إعداد 
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بين فعالية الذات والسعادة لدى ،ابة الجامعةج  ا  او ائي دالأعهرت نتائج الدراسة وجود ارتبا، موجت 

وجود ع قة موجبة دالة بين فعالية الذات والتو يل ا تاديموج ووجود فرون  عنتما تش ت النتائج 

،ات درجات ،ابة الت   ات العامية وا دبية عا  مىياس فعالية الذات دالة إو ائية بين متوس

ل الح الت   ات العاميةج ووجود فرون ذات داللة او ائية بين ال، ت وال،البات فو السعادة 

  ت.ل الح ال، 

 

فعالية المجموعات  أثر الوقوف عا إل   ((Sohrabi et al., 2013سوهرابي وآخرون وسعت دراسة 

است دم و ج إيراندية مع أساوت ول المشت ت عا  فعالية الذات لدى ال،ابة المرشدين فو رشااإل

المنهج شب  التجريبو عن ،رين تىسيم أفراد عينة الدراسة إل  مجموعتين تجريبية وضاب،ة؛  انالباوث

ن بعد مىياس فعالية الذات قبايا  وبعديا  عا  المجموعتي وت،بين( ،البة فو تل مجموعةج 15بواقع )

وجود توسن ماووع عا  ت نتائج الدراسة دل   .تدريت المجموعة التجريبية عا  أساوت ول المشت ت

المجموعة ب مىارنة دال إو ائيا  لدى أفراد المجموعة التجريبية فو مستوى فعالية الذات بشتل 

 الضاب،ة.

 

ن توجهات الهدف وفعالية النموذج البنائو لاع قات بي ل إالتعرف  (2011أبو العال )هدفت دراسة و 

( ،البا  و،البة 344الذات واالندماج المدرسو والتو يل ا تاديموج وتتونت عينة الدراسة من )

مىياس توجهات الهدف ومىياس فعالية الذات ومىياس االندماج  عايهم بال ف ا ول الثانو ج ،بن

ثيرات ذات داللة إو ائية المدرسوج وباست دام أساوت توايل المسار. أعهرت النتائج وجود تأ

إقدامج وتوج   ها ا ربعة )توج  هدف اإلتىان/ إقدامج وتوج  هدف ا داء/مجاالتلتوجهات الهدف ب

هدف اإلتىان/ إوجامج وتوج  هدف ا داء/ اإلوجام( تمت يرات تابعةج مع ا ت ف قيم التأثيرج تما 
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الذات تمت ير مستىل عا  االندماج  ليةإو ائية ل عاتأثيرات ذات داللة  إل  وجودالنتائج  شارتأ

والتو يل ا تاديمو تمت يرات تابعةج مع  ج  الث ثة )الساوتوج االن عالوج والمعرفو(مجاالتالمدرسو ب

  مجاالتبود تأثيرات ذات داللة إو ائية ل ندماج المدرسو النتائج وجا ت ف قيم التأثير. تما بينت 

لمعرفو( تمت يرات مستىاة عا  التو يل ا تاديمو تمت ير تابعج مع الث ثة )الساوتوج االن عالوج وا

 ا ت ف قيم التأثير.

 

 فعاليةعا  ات اذ الىرار وع قت  بتل من  ل  الىدرةإاتعرف لبدراسة هدفت  (2011مصبح )وقام 

ونت تتو الذات والمساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية بموافعات غزةج 

مىياس قان  من   ل( ،البا  و،البةج واست دم المنهج الو  و التواياوج 676عينة الدراسة من )

الذاتج ومىياس مستوى ال،مول ا تاديمو. أعهرت النتائج وجود ع قة  فعاليةالمستىبلج ومىياس 

بالمشت ت الوياتية الذاتج عدا البعد المتعان  فعالية  وبين مجاالتسالبة بين قان المستىبل و  ةارتبا،ي

بين  سالبة دالة إو ائيا   ةوجود ع قة ارتبا،يالنتائج ج تما بينت دال إو ائيا  لم يتن المستىباية فهو 

إل  وجود فرون وأشارت النتائج قان المستىبل وبين الدرجة التاية لا،مول ا تاديموج  مجاالتجميع 

 الذتور.  الذات ل الح فعاليةذات داللة إو ائية فو الجنس عا  

 

الذاتية لدى   عاليةإل  مستوى ال دراسة لاتعرفبإجراء  ((Jaafar et al., 2011جافار وآخرون وقام 

بإتبا  أساوت العينة  واا تير ج ( مرشد100) ضمتعينة  من   لالمرشدين المتدربين فو ماليزياج 

المسوية عن ،رين ت،بين أساوت الدراسات  باست دامال،بىية العشوائية من ث ث جامعات ماليزيةج 

لية إل  ابينت أبرز نتائج الدراسة وجود مستويات ع .عينة الدراسة عا الذات  فعاليةمىياس مستويات 
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ضرورة بذل بنتائج الدراسة  أفادتالذات لدى المرشدين المتدربينج تما  فعاليةمتوس،ة فو مستوى 

 ليزيا.الذات لدى المرشدين فو ما  عاليةمزيد من الجهد لاعناية ب

 

معرفة مستويات التعا،ف وفعالية الذات إل   ((Siyez & Savi, 2010يز وسافي يسهدفت دراسة و 

من مستوى  ( مرشدا  135تتونت عينة الدراسة من )و لدى المرشدين التربويين المتدربين فو ترتياج 

عايهم ،بن و  من ث ث جامعات فو ترتياج واا تير ( ذتورج 32( إناثج و )103منهم ) السنة ا ول ج

ا ول لىياس التعا،فج والثانو لىياس فعالية الذاتج والثالث لىياس مستوى  ة:ث ثمىاييس الدراسة ال

ت أبرز دل   .الىدرة عا  النجال بوجود مشت ت معىدة؛ إضافة إل  معرفة البيانات الش  ية لامرشدين

ا تان هنا  ت ون لدى الذتور فو بينم جت ون لدى اإلناث فو الجوانت الش  يةعا  النتائج الدراسة 

الجوانت المهنيةج تما بينت نتائج الدراسة وجود مستويات عالية لدى عينة الدراسة فو التعا،فج 

 وفعالية الذاتج والىدرة عا  الت ات عا  المشت ت ال عبة.

 

 ومتغيرات أخرى الذات فعاليةجمعت بين االحتراق الوظيفي و  اتدراس 3.2.2

الع قة بين االوتران الوعي و وااللتزام التنعيمو:  لاتعرف إل  (2015الشفلو ) انجزهدفت دراسة 

وجمعت البيانات الثانوية اعتمادا  عا  التتت  ،دراسة ت،بيىية عا  م رف الوودة فر  ق ر ا  يار

 والدوريات والدراسات السابىةج وتذل  البيانات ا ولية التو تم الو ول عايها من قائمة االستبيان

( م ردةج هم مجتمع الدراسة المتمثل فو جميع العاماين فو م رف الوودة فر  24الموزعة عا  )

االوتران الوعي و وبين  مجاالت. أعهرت النتائج وجود ع قة ارتبا، بين -بدولة ليبيا -ق ر ا  يار

االوتران  مجاالتااللتزام التنعيموج تما أشارت النتائج إل  وجود تأثير معنو  لمععم  مجاالت
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االوتران  مجاالتالوعي و عا  البعدين االلتزام العا، و وااللتزام المستمرج بينما يوجد تأثير لجميع 

 الوعي و عا  االلتزام المعيار . 

 

ج فواولت التعرف إل  تأثير االوتران الوعي و عا  ت اءة ا داء الوعي و (2015الفضلي )أما دراسة 

( معاما  ومعامة 165وتتونت عينة الدراسة من ) ،ة فو دولة التويتلمعامو ومعامات التربية ال ا 

فو مدارس التربية ال ا ة بدولة التويتج واست دم الباوث االستبانة لجمع المعاومات من   ل 

المنهج الو  و التواياو. أعهرت النتائج أن عينة الدراسة اتجهت نوو الموافىة عا  عبارات مت ير 

و ومت ير االوتران الوعي وج وبينت أن الع قة عتسية ذات داللة إو ائية بين ت اءة ا داء الوعي 

االوتران الوعي وج وهو: اإلنها  العا، وج والشعور بالسابية  مجاالتالمت يرات المستىاة المتمثاة فو 

فو الع قاتج وتدنو اإلنجاز الش  وج وبين إجمالو مت ير ت اءة ا داء الوعي وج وأن المت ير 

( من الت ير التاو فو المت ير التابع: ت اءة ا داء %27االوتران الوعي و ي سر ) مجاالتمستىل ال

الوعي وج وأو ت الدراسة بأهمية مشارتة المعامين والمعامين فو عماية ات اذ الىراراتج وب ا ة تا  

 وي ج مما يع،و الىرارات التو تتعان مباشرة بوعائ همج وتشجيع الرؤساء عا  التوسع فو عماية الت

 لامعامين والمعامات شعورا  بالثىة يساعدهم عا  زيادة ت اءة ا داء الوعي و لهم.  

 

التعرف إل  الع قة بين االوتران الوعي و والذتاء  (Colomeischi, 2015)كولوميشي وواولت دراسة 

نت عينة الدراسة من االن عالو والسمات الش  ية والرضا عن الوياة لدى المعامين فو رومانياج تتو 

( معاما ؛ تم ت،بين ث ثة مىاييس عايهم لىياس مت يرات الدراسةج دلت نتائج الدراسة عا  أن 575)

المعامين من ذو  المستويات العالية من الذتاء االن عالو أقل عرضة لاتعر  ل وتران الوعي و من 

تويات االوتران الوعي وج تما غيرهمج تما بينت نتائج الدراسة تأثير السمات الش  ية عا  مس
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أشارت نتائج الدراسة إل  أن المعامين الذين يتمتعون بمستوى عالو من الرضا عن الوياة هم أقل 

 عرضة لإل ابة باالوتران الوعي و من غيرهم.

 

إل  معرفة الع قة بين ال وة  ((Abkhou & Jenaabadi, 2015أبخو وجنيبادي وهدفت دراسة 

( 152الوعي و لدى المعامين فو مدينة زابور اإليرانيةج وتتونت عينة الدراسة من )العامة واالوتران 

معامة(ج است دم الباوث المنهج  102معامج و 50معاما  ومعامة من المراول الدراسية العايا؛ بواقع )

لىياس االوتران الوعي وج ومىياس  (MBI)الو  و المسوو عن ،رين ت،بين مىياس ماس ش 

ال وة العامة  دل ت أبرز نتائج الدراسة عا  وجود ع قة سابية بين .(GHQ-28)مة ال وة العا

؛ بويث أن  تاما تانت مستويات االوتران واالوتران الوعي و لتل من المعامين الذتور واإلناث

الوعي و لدى المعامين والمعامات عالية تاما تان مستويات ال وة العامة لديهم متدنيةج تما بينت 

الدراسة أن ا مرا  الجسديةج والىانج واإلوبا،ج ومستويات تبدد الش  ية واإلجهاد العا، وج  نتائج

 تزيد لدى المعامين والمعامات الذين يعانون من مستويات عالية من االوتران الوعي و.

 

إل  معرفة العوامل التو تؤثر عا  ال عالية   (Aliyev & Tunc, 2014)الييف وتونكوهدفت دراسة 

ذاتية لدى المرشدين ت،بيعة المؤسسةج والرضا الوعي وج واالوتران الن سو فو ترتياج وتتونت عينة ال

( مرشدةج ،بن عايهم مىياس 146( مرشدج و )166( مرشدا  ومرشدة؛ بواقع )312الدراسة من )

نتائج ال عالية الذاتيةج ومىياس لىياس الرضا الوعي وج وآ ر لىياس االوتران الوعي و. دل ت أبرز 

الدراسة عا  وجود فرون ذات داللة إو ائية فو الرضا الوعي وج واالوتران الن سو تعود لمت يرات 

الجنسج والعمرج وسنوات ال برة الوعي يةج إذ أعهرت النتائج أن مستويات الرضا الوعي وج االوتران 

نتائج الدراسة عدم  الن سو تانت لدى المرشدات اإلناث أعا  من  لدى المرشدين الذتورج تما بينت
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وجود فرون ذات داللة إو ائية فو مستويات الرضا الوعي وج واالوتران الن سو تعود لمت يرات 

 العمرج وال برة الوعي يةج و،بيعة المؤسسة التو يعمل بها المرشدين.

 

التعرف إل  ع قة االوتران الن سو بالرضا الوعي و لدى ( 2014بوفرة ومنصوري ) وهدفت دراسة

اتذة التعايم الثانو ج وتذل  معرفة ما إذا تانت هنا  فروقا  ذات داللة إو ائية فو ع قة االوتران اس

الن سو بالرضا الوعي و تبعا  ال ت ف الجنسج وسنوات ال برة لدى عينة من أساتذة التعايم الثانو  

وتران الن سو ( أستاذا وأستاذةج ،بن عايهم مىياس )ماس ش( ل 337بوالية معسترج قوامها )

ومىياس الرضا الوعي و. وقد تش ت الدراسة عن وجود ع قة سابية دالة إو ائيا  بين االوتران 

الن سو والرضا الوعي و لدى أساتذة التعايم الثانو ج وعدم وجود ع قة ارتبا،ي  بين االوتران الن سو 

وجود ع قة ارتبا،ية بين والرضا الوعي و تعزى لمت يرات سنوات ال برةج تما أعهرت النتائج 

 االوتران الن سو والرضا الوعي و تعزى لمت ير الجنس. 

 

ع قة فعالية الذات فو التدريس باالوتران الن سو وال برة لدى  بدراسة وول (2013التح )وقام 

( معاما  ومعامة من موافعة الم رنج ا تيروا من بين 192معامو موافعة الم رنج عا  عينة من )

( معاما  ومعامةج باست دم المنهج الو  و. 2194معامين فو مديرية التربية والبالغ عددهم )جميع ال

أعهرت النتائج وجود فرون دالة إو ائيا  فو فعالية الذات فو التدريس تعزى إل  مت يرات الدراسة 

الذات فو )ال برةج وتترار االوتران الن سو(ج وبينت النتائج وجود فرون دالة إو ائيا  فو فعالية 

التدريسج تعزى إل  الت اع ت الثنائية الموتماة بين مت ير ال برةج وتترار االوتران الن سوج وشدة 

االوتران الن سوج إال أن النتائج لم تشر ل رون دالة إو ائيا  فو فعالية الذات فو التدريس تعزى إل  
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مستىاةج تما بين توايل التباين ا واد  شدة االوتران الن سوج وتذل  لات اعل الث ثو بين المت يرات ال

 وجود فرون دالة إو ائيا  فو االوتران الن سو تعزى إل  مت ير ال برة.

 

إل  معرفة الع قة بين ض و، العملج  ((Khalatbari et al., 2013خاالتباري وآخرون وهدفت دراسة 

( 160ونت عينة الدراسة من )والرضا الوعي وج ودافعية العملج واالوتران الوعي و فو ،هرانج وتت

( موع ا . بينت 269موع ا  من العاماين فو المستش يات اإليرانيةج ا تيروا بشتل عشوائو من أ ل )

نتائج الدراسة وجود ع قة إيجابية ،ردية بين االوتران الوعي و وض و، العملج وعدم وجود ع قة 

لج تما دل ت نتائج الدراسة عا  وجود ع قة ذات داللة إو ائية بين االوتران الوعي و ودافعية العم

 بين ض و، العمل والرضا الوعي و والدافعية لاعمل لدى العاماين فو المستش يات. 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة 4.2

 :وعالقته ببعض المتغيرات االحتراق الوظيفيمستوى الدراسات التي تناولت  -أوالا  

فبعضها تان يهدف  جدراسات التو تناولت االوتران الوعي وهداف الأهداف: تنوعت من ويث ا  -1

(ج وبعضها 2010جبر ) ج تدراسةل  مستوى االوتران الوعي و والعوامل المسببة ل إاتعرف ل

(ج وهدف 2012الشيخ ) تدراسةل  درجة االوتران الوعي و وع قت  بنوعية الوياة إهدف لاتعرف 

،شوش تدراسة الن سو وع قت  بالرضا الوعي و  ل  مستوى االوترانإاتعرف ل ر بعضها اآل

 تدراسةثر االوتران الوعي و عا  االنسوات الوعي و أل  إاتعرف ل(ج وهدف بعضها 2013)

ل  ع قة االوتران الوعي و بااللتزام التنعيمو إاتعرف ل رى هدفت أ(ج و 2013دويدار والب ير )

داء ير االوتران الوعي و عا  ت اءة ا ل  تأثإاتعرف ل(ج وبعضها هدف 2015الش او ) تدراسة

تدراسة ل  مواجهة االوتران الوعي و إ(ج وبعضها تان يهدف 2015ال ضاو )تدراسة الوعي و 
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ل  ع قة االوتران الوعي و بتل من ض و، إاتعرف ل رى أ(ج وهدفت دراسات 2016الشع ن )

والرضا عن  جوالسمات الش  ية جوالذتاء االن عالو جوالرضا الوعي و جوالدافعية لاعمل جالعمل

 وال وة العامة. جوجودة الوياة جالوياة

الع قة بين االوتران الوعي و  تى ول  إأما موضو  الدراسة الوالية وهدفهاج فتان يسع  

 اإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية.فو الذات لدى العاماين  فعاليةو 

ت السابىة تانت عينتها من: العاماين بال وة الن سية فو غات الدراساأمن ويث العينة: فإن  -2

وزارة ال وة  ال اس،ينية فو الض ة ال ربيةج ومن عاماين فو مراتز تربية  ا ةج وعينة من 

المرشدين التربويين فو جنين وناباس و،ولترمج ومن عينة من الممرضين فو مستش يات الش اء 

فو الجامعات ال اس،ينيةج وعينة من معامو غرف  فو غزةج وعينة من االتاديميين العاماين

الم ادرج وعينة من اساتذة التعايم الثانو  بوالية معسترج وعينة من مىدمو ال دمات الم رفية 

جنبيةج وعينة من معامو ومعامات التربية ال ا ة فو التويتج وعينة من العاماين السعودية أو ا 

 المىيمين بالدول النامية.

تشاب  بين بع  الدراسات السابىة وعينة الدراسة الوالية ب  وب مت ير االوتران  وبذل  ن وع

 الوعي و.

تشابهت الدراسة الوالية مع مععم الدراسات السابىة من ويث تبنو االستبانة  ج فىدداةمن ويث ا  -3

 .التو تناولتها الدراسة الوالية وا تا ت من ويث بع  المت يرات جتأداة لادراسة

تان بمستوى  ن ألنتائج: مععم الدراسات السابىة التو تناولت االوتران الوعي و بينت من ويث ا -4

ج وأن ال رون في  بوست بع  يجابا  اذ و   رى سابا  يتأثر بالمت يرات البيئية ا  متوس، أو مرت عج وأن 

 .المت يرات الت ني ية تانت دالة أويانا ج ولم تتن تافية لاداللة إو ائيا  أويانا  أ رى
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 الذات: فعاليةالدراسات التي تناولت  -يانياا 

ل  النموذج البنائو لاع قات بين توجهات إاتعرف لهداف: هدفت بع  الدراسات من ويث ا  -1

ل  إاتعرف ل( 2011(ج بينما هدفت دراسة م بح )2011أبو الع  )تدراسة الذات  فعاليةالهدف و 

عضاء أثر تدريت أل  إاتعرف ل( 2011عيس  )الذات بات اذ الىرارج وهدفت دراسة  فعاليةع قة 

ل  إ( 2013همج بينما هدفت دراسة التح )تتاديمية ل،ابالذات ا  فعاليةهيئة التدريس عا  توسين 

( هدفت 2013معرفة ع قة الذات فو التدريس باالوتران الن سو وال برةج ودراسة الشافعو )

ل  إاتعرف ل( 2013وهدفت دراسة العايت )الذات بال مود الن سوج  فعاليةل  ع قة إاتعرف ل

 فعاليةل  ع قة إاتعرف ل ت( هدف2013الذات بالدافعية لاتعامج ودراسة النور ) فعاليةع قة 

الذات  فعاليةل  إاتعرف ل( 2014الذات بالسعادة والتو يلج بينما هدفت دراسة الىاسمو )

،ابة التتوين المهنو والتعرف  لدى الذات فعاليةل  إاتعرف ل رى هدفت أع ميةج ودراسات اإل

ل  معرفة مستويات التعا،ف إ رى هدفت أو  جالذات المدرتة  عاليةل  التوافن المهنو وع قت  بإ

ساوت ول بأرشادية الذات اإل فعاليةع قة ل  إاتعرف ل رى أدراسات هدفت  ج بينماالذات فعاليةو 

 ع مية.اإل  عاليةعا  ال ل  معرفة العوامل التو تؤثرإ رى هدفت أو  جالمشت ت

الذات لدى العاماين   عاليةل  معرفة ع قة االوتران الوعي و بإبينما هدفت الدراسة الوالية 

 الشمالية. الوتومية بالموافعاتباإلرشاد التربو  فو المدارس 

 جوالمعامين جالمدارس والجامعات ةمن ويث العينة: تانت عينات الدراسات السابىة من ،اب -2

و المديرية العامة لاتربية والتعايم بموافعة الدا ايةج والعاماين باإلرشاد التربو  فو ترتيا وموع 

 وماليزيا وغيرها.

تانت عينة الدراسة  ج إذوبذل  تت ن عينة الدراسة الوالية مع بع  عينات الدراسات السابىة

 ة بالموافعات الشمالية.اإلرشاد التربو  بالمدارس الوتومية ال اس،ينيفو الوالية من العاماين 
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دوات الدراسة: تشابهت الدراسة الوالية مع الدراسات السابىة من ويث تبنو االستبانة تأداة أ -3

 المت يرات.وا تا ت من ويث بع   جلادراسة

فو و ائية إعهرت مععم نتائج الدراسات السابىة أن هنا  فرون ذات داللة أنتائج الدراسات:  -4

 وغيرها.  جوسنوات ال برة جالجنس :مثل المت يرات الت ني يةجبوست بع   فعالية متوس،ات

 

ال تت ل بموضوعها  الوالية ن الدراسات التو لها ع قة بموضو  الدراسةأومن هنا ترى الباوثة 

 فعاليةل  الع قة بين تل من إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف إل  ضرورة إ هامما دفع جمباشرا   ات اال  

اإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية بالموافعات الشمالية فو الوعي و لدى العاماين الذات االوتران 

إال فو دراسة واودة الذات  فعاليةال اس،ينيةج وتذل  لم يتم تناول الع قة بين االوتران الوعي و و 

 س،ينو.المجتمع ال افو وبذل  يتون هذا الجانت من الدراسة وديث ولم تتم دراست  من قبل  أجنبيةج

 

اإلرشاد فو العاماين  نوو ا نعارنها توج  أالدراسة الوالية عن غيرها من الدراسات السابىة بتتميز و 

 وعي ية أجواءفو ليتونوا  زمة لمساعدتهم لجراءات اتساهم فو ات اذ التدابير واإل ج وقدالتربو 

 اتجاهات واناخ المناست ل  لينم رينج وتذل  توفير الماآلمع و  أن سهممتمثاة فو تتي هم مع  مناسبةج

ج وأتثر المهنية واالجتماعية مفو وياته فعالية أتثر ونيتون ج وبالتالوممهنته م ونوواتهو نوو ذ إيجابية

 .مهام ومسؤولياتب  من  ونتىان ما يىومقدرة عا  إ

اسةج و ياغة النعر  لادر  اإل،ارمن الدراسات والبووث السابىة فو بناء  ت الدراسة الواليةوقد است اد

هداف أوت،ويرهاج وتوديد  جمع البياناتدوات أوبناء  جالمشتاة وتوديدهاج و ياغة ال رو  الم ئمة

 لتوايل النتائج ومناقشتهاج فتانت هذه الدراسة تأتيدا   ة المناسبةاإلو ائي يتلاسا  ج واست دامالدراسة

 السابىة.عا  ما جاء فو العديد من الدراسات 
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 الفصل اليالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار المنهجي للدراسة

 
منهج الدراسةج و فراد مجتمع الدراسة وعينتهاج وتذل  أدوات الدراسة يتناول هذا ال  ل و  ا  ل

المست دمة و،رن إعدادهاج تما يتضمن هذا ال  ل أنموذج الدراسة وو  ا  لإلجراءات التو قامت بها 

الباوثة فو تىنين أدوات الدراسة وت،بيىهاج وأ يرا  ا ساليت اإلو ائية التو اعتمدت فو توايل أسئاة 

 ة وفرضياتها.الدراس

 

 منهج الدراسة  1.3

ج لتون  ةالوالي مشتاة الدراسةإذ يناست هذا المنهج ، المنهج الو  و االرتبا،واعتمدت الدراسة عا  

يت،ات جمع البيانات وول المت يرات التو يتناولهاج ومن ثم توديد ما إذا تانت هنا  ع قة بينهاج 

شتل تمو من   ل ما يسم  بمعام ت االرتبا، والتعبير عنها ب جتا  الع قة تى و ،بيعةو 

ما يميز هذا المنهج هو أن  يوفر بيانات  ولعل ج و وال  إل  التنبؤ بأودها من   ل اآل ر.واالنودار

وقد است دمت الباوثة  . يىدم ت سيرا  واقعيا  لاعوامل المرتب،ة بموضوعو م  اة عن مت يرات البوث 

ودراسة الع قة بين مت يرات الدراسة بإجابتها عا   جأثناء تواياها لانتائج فو الدراسة الوالية هذا المنهج

 أسئاتها.
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 طرق جمع البيانات 2.3

 أهدافتوىين و لجمع البيانات ال زمة م درين است دمت أساوت الدراسة الميدانيةج و اعتمدت الدراسة 

 الدراسةج هما: 

جع العربية وا جنبية ذات الع قةج والدوريات والمىاالت وتتمثل فو التتت والمرا: المصادر اليانوية

نترنت والتىارير وا بواث والدراسات السابىة التو تناولت موضو  الدراسةج والبوث فو مواقع اإل

 الم تا ةج وتان الهدف منها ت ،ية الجانت النعر  لادراسة.

الت ني يةج ومىياسو الدراسة: مىياس التو تضمنت المت يرات االستبانة فو  تمثاتو: المصادر األولية

لمعالجة الجانت التواياو لموضو  الدراسةج إذ اشتمات عا  االوتران الوعي وج ومىياس فعالية الذاتج 

عدد من العبارات التو تعتس أهداف الدراسة وأسئاتها وت دم فرضياتهاج وقد روعو فيها الدقة 

وست  مجاالتبوست مىياس ليترت ال ماسو ال لامبووثينوالوضول والتجانسج وتانت االستجابة 

 التدرج اآلتو: موافن بشدةج موافنج موايدج غير موافنج غير موافن بشدة.

 

 مجتمع الدراسة 3.3

يتتون مجتمع الدراسة من جميع العاماين باإلرشاد التربو  بالمدارس ال اس،ينية الوتومية بالض ة 

م(ج يتوزعون عا  2017/2018فو العام الدراسو ) ( مرشدا  ومرشدة1160ال ربية والبالغ عددهم )

عدة ت   اتج أهمها: عام االجتما ج وعام الن سج واإلرشاد الن سو والتربو ج وال دمة االجتماعيةج 

%(ج 14.1%(ج ماجستير )85.9تو: بتالوريوس )أما ب  وب مستويات المرشدينج فتتوز  تاآل

 .ال اس،ينية لعالووذل  وفىا  لم ادر وزارة التربية والتعايم ا
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 عينة الدراسة  4.3

( مرشدة ج ا تيروا بال،ريىة 192( مرشدا ج و )182( مرشد ومرشدةج منهم )374فىد تتونت من )

( مديرياتج هو: ال ايلج وبيت لومج وناباسج و،ولترمج 7)من المرشدين العاماين فو العنىوديةج 

فو الض ة  ( مديرية13مجمو  المديريات البال ة )وجنينج بعد سوبها عشوائيا  من وقاىيايةج وسا يتج 

%( من عدد أفراد مجتمع الدراسة ا  اوج وقد 32.2ج فشتات عينة الدراسة ما نسبت  )ال ربية

و)عودة  ج(252: 2002)ماومج  لدىاستندت الباوثة بأن هذه النسبة تعتبر تافية إل  ما ورد 

فراد العينة المناست فو الدراسات االرتبا،ية هو ا  بأن عدد أمذتر فيه إذ(ج 360: 1992وماتاو ج 

%( من مجتمع ي ل وجم  إل  بضع مئاتج تما 20( فرد عا  ا قل وفو الدراسات الو  ية )30)

( بأن الود ا دن  الذ  يمتن الىبول Fraenkel & Wallen, 2003:201ورد فو فرانتيل ووالين )

فرد فو الدراسات التو تبوث فو الع قات ( 50( فردج و)100ب  فو الدراسات الو  ية هو )

 ( استبانة عا  المبووثينج380(ج وقد قامت الباوثة بتوزيع )Correlational studiesاالرتبا،ية )

 ج( استبانات بسبت عدم   ويتها لاتوايل اإلو ائو3) تاستبعدو ( استبانةج 377) استرجع منها

( يبين 1.3( استبانةج والجدول )374عايها )  ائولتو ت بح عينة الدراسة التو أجر  التوايل اإلو

 :الديموغرافية )الضاب،ة(  ائب عينة الدراسة والتترارات والنست المئوية وست مت يراتها 
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 )الضابطة( توزيع عينة الدراسة تبعاا للمتغيرات الديموغرافية: (1.3جدول )
 % التكرار التصنيف المتغير

 الجنس
 48.7 182 ذتر
 51.3 192 ث أن

 التخصص

 21.4 80 إرشاد ن سو وتربو 
 28.9 108 عام ن س

 40.9 153  دمة اجتماعية
 8.8 33 عام اجتما  وغيره من ت   ات*

سنوات 
 الخبرة

 31.6 118 سنوات 5أقل من 
 27.5 103 سنوات  (10-5)
 40.9 153 سنوات 10أتثر من 

 %100 374 المجموع
من  محدودينذلك من التخصصات، وجود تخصصات عديدة ألفراد مالحظة: قصد بغير  *

 المرشدين، ميل: التربية اإلسالمية، واالجتماعيات، واللغة العربية.
 
 

  وخصائصها أدوات الدراسةوصف  5.3

 ا  فيما ياو و  است دمت الدراسة أداتينج هما: مىياس االوتران الوعي وج ومىياس فعالية الذاتج و 

 ا السيتومترية:مو  ائ ه نيسامىيهذين اللبناء  ا  ت  ياي

 

 :مقياس االحتراق الوظيفي -أوالا 

 وب ا ررة،رر   عارر  الدراسررات السررابىةج وعرردد مررن المىرراييس ذات الع قررة بموضررو  الدراسررةج االبعررد 

مىيرراس االوتررران الرروعي وج وتتررون  ،ررورج (2010بررو مسررعودج أمىيرراس االوتررران الرروعي و الررذ  أعررده )

ج تىرريس فررو مجماهررا مسررتوى مجرراالت( فىرررة موزعررة عارر  ث ثررة 29المىيرراس فررو  ررورت  النهائيررة مررن )

 :ج تما ياواالوتران الوعي و لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية
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  ىرات التو تومل ا رقام من بعد اإلجهاد واالن عال: واشتمل عا  عشرة فىراتج هو ال -
(1-10.) 
 بعد تباد المشاعر: واشتمل عا  تسع فىراتج هو ال ىرات التو تومل ا رقام من  -

(11-19.) 
بعد نىب الشعور باالنجاز الش  و: واشتمل عا  عشرة فىراتج هو ال ىرات التو تومل ا رقام  -

 (. 29-20من )
 

 

 :مقياس فاعلية الذات -يانياا 

  الباوثررررة عارررر  الدراسررررات السررررابىةج وعرررردد مررررن المىرررراييس ذات الع قررررة بموضررررو  الدراسررررةج بعررررد ا،رررر 

 قامرت بت،روير مىيراس ل اعايرة الرذاتج (2001مىياس فعالية الذات الذ  قرام بإعرداده )العردلج ب ا ة و 

 ( فىرة تىيس فو مجماها مسرتوى44ج وتتون المىياس فو  ورت  ا ولية من ) غرا  الدراسة الوالية

( فىررررة 11ج منهرررا )فاعايرررة الرررذات لررردى العررراماين باإلرشررراد التربرررو  فرررو المررردارس الوتوميرررة ال اسررر،ينية

 .(41ج 38ج 36ج 30ج 29ج 28ج 27ج 23ج 21ج 14ج 4 ي ت بال،ريىة السابيةج هو ال ىرات )

 

 :ي الدراسةدالالت صدق ويبات مقياس

 :اإلجراءات اآلتية اتبعت و الدراسةجلاتوىن من  دن مىياس

 :صدق المحكمين -أوالا 

ج تما ا  ( موتم13است دم  دن الموتمين أو ما يعرف ب دن الموتوىج وذل  بعر  المىياس عا  )

( مررررن ذو  اال ت رررراب مررررن ا سرررراتذة المت   ررررين مررررن الجامعررررات 1هررررو عرررراهر فررررو ماوررررن رقررررم )

 ررياغة ال ىرررات  ال اسرر،ينية وا ردنيررةج بهرردف التأتررد مررن مناسرربة المىيرراس لمررا أعررد مررن أجارر ج وسرر مة

ومرردى وضررووهاج ودرجررة انتمرراء ال ىرررة لابعررد الررذ  وضررعت فيرر ج وقررد اعتمررد عارر  نسرربة ات رران ال تىررل 
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لابيئررررة  انمناسررررب ينالمىياسررررمررررن  ترررر   أن  عارررر  نو أجمررررع الموتمرررر فترررران أن( بررررين الموتمررررينج 85)%

 .ئهم وم وعاتهما ىرات بناء  عا  آر البع   فعدلت ج ذ بهاال اس،ينية مع بع  الم وعات التو أُ 
 

 :صدق البناء -يانياا 

( 40عاررر  عينرررة اسرررت، عية متونرررة مرررن )المىياسررران برررن ج ،ُ الدراسرررة ولاتوىرررن مرررن  ررردن بنررراء مىياسررر

ج قررريم اسرررت ر الج واسرررت دم معامرررل ارتبرررا، بيرسرررون و رررارج عينتهررراالدراسرررة مجتمرررع ومرشررردة مرررن  ا  مرشرررد

 . (3.3ج و )(2.3) ينهو مبين فو الجدول معام ت ارتبا، ال ىرة بالبعد الذ  تنتمو إلي ج تما

 لمقياس االحتراق الوظيفي قيم معامالت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي إليه: (2.3جدول )
معامل ارتباط الفقرة  رقم الفقرة

 مع البعد
رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع البعد

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة مع 
 البعد

1 754 .0 *  11 *  .0 796 21 *  .0 734 
2  .0 * 759 12 *  .0 807 22 *  .0 798 
3  .0* 805 13 819 .0 *  23  .0 * 870 
4 *  .0 885 14 763 .0  *  24  .0* 877 
5  .0 * 763 15 873 .0 *  25 *  .0 774 
6 601 .0 *  16  .0 * 584 26 *  .0 717 
7  .0 * 343 17  .0 * 763 27 *  .0 827 
8 *  .0 796 18  .0* 839 28  .0 * 612 
9 353 .0  *  19  .0* 895 29  .0 * 599 
10 *  .0 693 20  *  .0 769   

 
الترو  مجراالت( أن قريم معرام ت االرتبرا، برين ال ىررات وال2.3ي وع من البيانرات الرواردة فرو الجردول )

معامرررل  (ج وقرررد اعتمرررد معيرررار لىبرررول ال ىررررة برررأن ال يىرررل0.89 –0.34تنتمرررو إليهررراج تراوورررت مرررا برررين )

 . (Rest, 1979)( 0.30ارتبا،ها مع البعد عن )
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 درجة الكلية لمقياس فعالية الذاتقيم معامالت ارتباط الفقرة بال: (3.3جدول )
 معامل االرتباط كل فقرة رقم الفقرة

 مع المقياس ككل
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط كل فقرة
 مع المقياس ككل

 ةمعامل االرتباط كل فقر  رقم الفقرة
 مع المقياس ككل

1 0.62*  16 0.72*  32 0.45*  
2 0.50*  17 0.52*  33 0.61*  
3 0.50*  18 0.64*  34 0.56*  
4 0.43*  19 0.49*  35 0.66*  
5 .0 * 59 20 0.57*  36 0.67*  
6 0.68*  22 0.42*  37 * .0 58 
7 0.54*  23 0.29 38 .0 * 54 
8 0.56*  24 0.46*  39 0.63*  
9 0.52*  25 0.48*  40 * .0 53 
10 0.36*  26 0.28 41 * .0 38 
11 0.55*  27 * .0 66 42 0.52*  
12 0.67*  28 * .0 59 43 0.29 
13 0.60*  29 * .0 62 44 0.53*  
14 0.43*  30 * .0 54   
15 0.42*  31 0.60*    

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياا *   (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياا 

 

( أن قريم معرام ت االرتبرا، برين ال ىررات باسرتثناء ال ىررات 3.3بيانات الواردة فو الجدول )ي وع من ال

وقررد اعتمررد معيررار  (ج0.72 - 0.36( والمىيرراس تتررل تراووررت بررين )23ج26ج43التررو تومررل ا رقررام )

(ج فوررذفت Rest, 1996( )0.30لىبررول ال ىرررة بررأن ال يىررل معامررل ارتبا،هررا مررع المىيرراس تتررل عررن )

(ج لي ربح عردد ال ىررات النهرائو 0.30قيم معام ت االرتبرا، أقرل مرن )باعتبار  (23ج26ج43رات )ال ى

 يوضح فىرات المىياس فو  ورت  النهائية. (3رقم )( فىرةج والماون 41)
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 :الدراسة يمقياسليبات ال

(ج Consistencyاسرررت دمت ،ريىرررة ثبرررات التجرررانس الررردا او ) لاتوىرررن مرررن الثبرررات لمىياسرررو الدراسرررةج

ج وهذا النو  مرن الثبرات يشرير إلر  قروة (Cronbach Alphaمعامل التجانس )ترونباخ أل ا( )ووسات 

 يوضح ذل : (4.3)فو أداة الدراسةج والجدول  التجانس

 الدراسة  لمقياسييبات معامالت ال: (4.3جدول )
ألفا كرونباخ معامل  عدد الفقرات المجال المقياس

 كرونباخ
 0.88 10 االجهاد واالنفعال ياالحتراق الوظيف

 0.81 9 تبلد المشاعر

 0.79 10 نقص الشعور باإلنجاز الشخصي

 0.88 29 الحتراق الوظيفيالدرجة الكلية ل

 0.74 44  فعالية الذات

    

لمجاالت مىياس أن أعا  قيمة لمعامل ترونباخ أل ا  (4.3)من البيانات الواردة فو الجدول  يتضح 

(ج وأدن  قيمة لمعامل ترونباخ أل ا 0.88االجهاد واالن عالج وبا ت ) مجالتانت لوعي و االوتران ال

(ج فو وين باغ معامل )االتسان 0.79نىب الشعور باإلنجاز الش  وج وبا ت ) مجالتانت ل

مىياس فاعاية الذات وتانت قيمة معامل الثبات ل(ج 0.88تتل ) االوتران الوعي و الدا او( لمىياس

بما يسمح  جينامىياسمناسبة لثبات درجة وترى الباوثة أن هذه الىيم تعد مؤشرا  عا   .(0.74)

  غرا  الدراسة الوالية. ماباست دامه

 

 :ي الدراسةطريقة تصحيح مقياس

( أمررام تررل فىرررةج وسررت قناعررة بوضررع إشررارة ) و الدراسررةمىياسرراإلسررتجابة عارر  فىرررات تررل مررن تتررون 

( ال ماسروج Likertومدى ان،باقهرا عاير ج وذلر  وفىرا  لتردريج ليتررت ) جيت بمضمون هذه ال ىرةجستالم

( 3( درجاتج )موايرد( وتع،ر  )4( درجاتج )موافن( وتع،  )5: )موافن بشدة( ُوتع،  )تاآلتو وهو
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( فىررة 11)ج باسرتثناء درجاتج )غير موافن( وتع،  درجتينج و)غير موافن بشدة( وتع،  درجة واودة

ج 27ج 23ج 21ج 14ج 4يررة الررذات التررو  رري ت بال،ريىررة السررابيةج وهررو ال ىرررات: )مررن فىرررات مىيرراس فعال

  (ج إذ ت وح عتسيا .41ج 38ج 36ج 30ج 29ج 28

 

 إجراءات الدراسة 6.3

بعد إعداد أدوات الدارسة فو  ورتها النهائية قامت الباوثة بإي ال تتات من عمادة الدارسات العايا 

س،ينية الوتومية بالض ة ال ربيةج من أجل الو ول عا  موافىة بجامعة الىدسج إل  المدارس ال ا

 الجهات المعنية فيها إلجراء الدارسة الميدانية. وقد ن ذت الدراسة وفن ال ،وات اآلتية:

مرواة جمع البيانات الثانوية: جمعت البيانات الثانوية من العديد من الم ادر الثانوية تالتتت  .1

ل الجامعية وغيرهاج وذل  من أجل وضع اإل،ار النعر  لهذه الدراسةج والمىاالت والتىارير والرسائ

 واالستعانة بها فو بناء أداتها وتوعي ها فو الو ول إل  نتائج الدراسة الوىا .

مرواة جمع البيانات ا ولية: بعد االنتهاء من ت ميم االستبانة ومراجعتها والتأتد من  دقها  .2

ا  أفراد عينة الدراسةج وذل  من أجل الو ول إل  وجم معاومات وثباتهاج قامت الباوة بتوزيعها ع

 تافية لإلجابة عن أسئاة الدراسة والو ول إل  ا هداف الموددة.

بعد االنتهاء من ال ترة الزمنية المت ن عايها ال زمة لتعبئة االستبانةج جمعت االستبانات من  .3

 اتوايلج واستبعاد ما غير ال الح منها.المستجيبينج ومن ثم روجعت لاتأتد من مدى   ويتها ل

مرواة إد ال البيانات: قامت الباوثة بإد ال البيانات التو جمعت من   ل االستبانة إل  جهاز  .4

(ج ومن ثم ت نيف البيانات SPSSالواسوت باست دام الوزمة اإلو ائية لادراسات االجتماعية )

 من أجل تجهيزها لعماية التوايل.
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يانات: واات البيانات لاو ول عا  معاومات عن مت يرات الدراسة التابعة مرواة معالجة الب .5

والمستىاةج والىيام بالتواي ت اإلو ائية التو تجيت عن أسئاة الدراسة وا تبار ال رضياتج وذل  

 توىيىا   هداف الدراسة.

مرواة توايل مرواة مناقشة النتائج: قامت الباوثة بمناقشة النتائج التو و ات عايها من   ل  .6

البياناتج وذل  من أجل توضيح النتائج التو و ات عايها وت ب االوتران الوعي و وع قت  

 ب اعاية الذات لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية.

 

 نموذج وتصميم الدراسة 7.3 

 رات الدراسة:أعد أنموذج  اب بالدراسة الوالية بويث يوضح الع قة بين مت ي 



 يوضح أنموذج الدراسة (1.3) شكل
 المصدر: من إعداد الباحية
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة 8.3

من مجتمع  تأسئاتهاج قامت الباوثة بتوايل البيانات التو جمع نجابة علتوىين أهداف الدراسة واإل

دراسةج وفيما ياو مجموعة ا ساليت الدراسةج وذل  باست دام ا ساليت اإلو ائية الم ئمة ل،بيعة ال

 اإلو ائية التو است دمت فو توايل البيانات:

 لمىياس ليترت ال ماسو. لوج وفىا  ترميز البيانات واد الها إل  الواست اآل .1

 التترارات والنست المئوية  فراد الدراسة من المست يدين وفن مت يراتها الديموغرافية.وسات  .2

واالنورافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عا  فىرات أداة المتوس،ات الوسابية وسات  .3

 الدراسة.

 معامل ارتبا، بيرسون لاتأتد من  دن االتسان الدا او ل ىرات أداة الدراسة.وسات  .4

جل قياس الثبات من   ل وسات أ(ج من Cronbach's Alphaمعادلة ترونباخ أل ا )است دام  .5

 راسة.االتسان الدا او ل ىرات أداة الد

توايل التباين ا واد  ج و (One Sample t-testلمتوس، عينة واودة ) است دام ا تبار )ت( .6

(One Way ANOVA ج)المتعاىة بال رون فو متوس،ات مت ير   ال تبار فرضيات الدراسة

 .االوتران الوعي و وفعالية الذات تبعا  لمت يرات الدراسة الوسي،ية

 .  وفعالية الذاتمجاالتع قة بين االوتران الوعي و بل تبار امعامل ارتبا، بيرسون ال .7

بؤللتنونموذجاالنحدار،Stepwiseب،ريىة   (Simple Regressionمعامل االنودار البسي، ) .8

 .االحتراقالوظيفيمجاالتبفعاليةالذاتمنخاللكلبعدمن
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 

 
االوتران  التعرف إل توىيىا   هداف الدراسةج ومن أجل الو ول عا  إجابات لتساؤالتهاج من   ل 

الوعي و وع قت  ب اعاية الذات لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينيةج فىد 

قامت الباوثة بإجراء هذه الدراسةج إذ جرى است،   العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية 

 ال اس،ينية.

 

الدراسة الموضوة فو  تويانات التو جمعت من   ل أداويتضمن هذا ال  ل عرضا  لتوايل الب

ج ويبين تذل  ا تبار  وة ال رضيات التو قامت الباوثة ب ياغتها فو ال  ل ا ولج ثالثال  ل ال

 بوست أسئاة الدراسة وفرضياتهاوستعر  النتائج التو تم التو ل إليها من   ل التوايل اإلو ائو 

 تما ياو:

 
 ة بأسئلة الدراسةالنتائج المتعلق 2.4

مررن أجررل توايررل أسررئاة الدراسررة قامررت الباوثررة باسررت راج المتوسرر،ات الوسررابيةج واالنورافررات المعياريررةج 

والنسرررت المئويرررة ل ىررررات ومجررراالت أداة الدراسرررةج ومرررن ثرررم ترتيبهرررا تنازليرررا  وفرررن النسرررت المئويرررةج وذلررر  

 لإلجابة عن أسئاة الدراسة.
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 ال األول للدراسةالنتائج المتعلقة بالسؤ  1.2.4

ما مستوى االحتراق الوظيفي ومجاالته )االجهاد واالنفعال، تبلـد المشـاعر، نقـص الشـعور باإلنجـاز( 

 لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية؟

ت المؤيررةج والنسررلإلجابررة عررن السررؤال ا ولج اسررت رجت المتوسسرر،ات الوسررابياةج واالنورافررات المعيارياررةج 

تنازليررا  وفىررا  لامتوسرر،ات الوسرررابيةج  رتبررتتهرراج ومرررن ثررم لمجاال ا  ل ىرررات مىيرراس االوتررران الرروعي و وفىرر

-5 مررس فترررات لا  ررل بررين الرردرجات المرت عررة والمن  ضررة؛ إذ وسرربت ،ررول المرردى وهررو ) ووررددت

تمررد التىرردير (ج فاع0.8(ج وعايرر  فررإن ،ررول ال ترررة هررو )0.8=4/5( فترررات )5ثررم قسررمت عارر  ) ج(4=1

 مرت عرةفرأتثر( درجرة  21.4المتوسر، الوسرابو ) اآلتو لا  ل ما برين الردارجاتج وبيران ذلر  فيمرا يارو:

( درجررررررة 60.2-81.1)ج ( درجررررررة متوسرررررر،ة40.3-61.2)ج مرت عررررررةدرجررررررة  (20.4 -41.3)ج جرررررردا  

 ( درجة من  ضة جدا . 81.1)أقل من ج من  ضة

 

ذه ال ئرررات فهرررو الو رررف اإلو رررائوج الىرررائم عاررر  توزيرررع أمرررا ا سررراس الرررذ  اعتمرررد عايررر  فرررو توزيرررع هررر

     ُوتع،ر  )موافن بشدة( بالدرجة المتوس،ات بين فئات التدريج عا  مىياس ليترت ال ماسوج الذ  يبدأ

ثرم )غيرر موافرن(  درجراتج (3) )موايرد( وتع،ر  ثرم درجراتج (4) وتع،ر  )موافرن( ثرم جدرجرات  (5)

  فى،. واودة درجة وتع،  بشدة(ن ت )غير مواف وينتهو درجتينج وتع، 

 

تبعرُا  المجراالت( ترتيرت 4.4بينمرا يبرين الجردول ) ج( تبين ذل (3.4(ج )2.4(ج )1.4)ونتائج الجداول )

 لمستوى االوتران الوعي و لدى العاماين باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية:
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 االجهاد واالنفعال بعد 1.1.2.4

االجهاد مستوى والنسب المئوية و ومعامل االختالف متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: (1.4جدول )
 لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية مرتبة تنازلياا واالنفعال 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

النسبة 
المئوية

% 

 لمستوىا

 مرت ع 80.43 23.88 23.88 4.02 أشعر باال تنان وقرت النهاية 9
 مرت ع 74.76 25.67 25.67 3.74 أشعر بالمال والضجر بسبت عماو 5
 مرت ع 73.42 27.28 27.28 3.67 أشعر باإلوبا، فو عماو 6
 مرت ع 71.12 29.78 29.78 3.56 التعامل مع الناس بشتل مباشر يشتل ض ،ا  تبيرا  لو 8
 مرت ع 69.30 29.39 29.39 3.47 التعامل مع الناس ،وال اليوم يسبت لو التوتر 4
أشعر باإلرهان وينما أ وو فو ال بال لمواجهة يوم  3

 عمل آ ر
 متوس، 67.81 31.27 31.27 3.39

 متوس، 61.55 37.66 37.66 3.08 أشعر بأننو أبذل جهدا  فون ،اقتو 7
 متوس، 60.27 38.54 38.54 3.01   عند نهاية الدوام الرسموأشعر بالتعت واإلنها 10
أشعر باستن اذ تامل ،اقتو فو نهاية اليوم الذ   2

 أقضي  فو عماو
 متوس، 59.04 39.32 39.32 2.95

 مرتفع 68.28 21.99 750. 3.41 الدرجة الكلية لمجال االجهاد واالنفعال
 

 المتوسرررر، بارررغ إذ جمرت عرررة االجهررراد واالن عررررال  ىرررراتلالدرجررررة التايرررة مسرررتوى ( أن 1.4يبرررين الجررردول )

وبروزن نسربو بارغ (ج %21.99ومعامل ا رت ف معيرار  بنسربة )(ج 0.75انوراف معيار  )ب(ج 3.41)

متوسر، بج برين فىررات هرذا المجرالا عار  ال ىرة )أشرعر باال تنران وقررت النهايرة(  تانتو  .%(68.28)

بينما جاءت ال ىرة (ج %23.88ل ا ت ف معيار  بنسبة )ومعام(ج 0.96انوراف معيار  )و (ج 3.41)

(ج 2.95متوسررر، )ا دنررر ج ب)أشرررعر باسرررتن اذ تامرررل ،ررراقتو فرررو نهايرررة اليررروم الرررذ  أقضررري  فرررو عمارررو( 

 .(%39.32ومعامل ا ت ف معيار  بنسبة )(ج 1.16انوراف معيار  )و 
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 تبلد المشاعر مجال 2.1.2.4

تبلد مستوى و ومعامل االختالف نحرافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واال  :(2.4جدول )
  المشاعر لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية مرتبة تنازلياا 

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

النسبة 
 %المئوية

 المستوى

 مرت ع 84.17 20.19 850. 4.21 ر منتم اجتماعيا  لزم ئو ومتان عماوأشعر بأننو غي 19
 مرت ع 83.42 19.90 830. 4.17 إننو فو الواقع ال أعبأ بما يودث لآل رين 14
أ بوت ش  ا  قاسيا  فو التعامل مع الناس منذ بدأت  12

 هذا العمل
 مرت ع 83.05 20.96 870. 4.15

المشت ت التو أعانو  المراجعون ياوموننو عا  بع  15
 منها

 مرت ع 82.03 20.98 860. 4.10

أشعر بالىان فو أن يسبت لو هذا العمل قساوة وتباد  13
 فو مشاعر 

 مرت ع 80.11 23.44 940. 4.01

 مرت ع 78.13 23.53 920. 3.91 إن مهام وعي تو توول دون أدائو لمهامو ا سرية 18
جعين وتأنهم أشعر بأننو أعامل بع  فئات المرا 11

   جمادات ال وياة فيها
 مرت ع 78.13 26.09 1.02 3.91

الثىافة والىيم السائدة فو عماو ال تشعرنو بالراوة  17
 واالنتماء لعماو

 مرت ع 74.92 25.60 960. 3.75

ال راعات الش  ية توول دون انسجام العاماين فو  16
 المدرسة

 متوس، 67.86 33.33 1.13 3.39

 مرتفع 79.09 16.46 650. 3.95 ية لمجال تبلد المشاعرالدرجة الكل
    

(ج 3.95ج إذ بارغ المتوسر، )مرت رعتبارد المشراعر   ىرراتالدرجرة التايرة لمسرتوى ( أن 2.4يبين الجردول )

وبرررررروزن نسرررررربو باررررررغ (ج %16.46ومعامررررررل ا ررررررت ف معيررررررار  بنسرررررربة )(ج 0.65بررررررانوراف معيررررررار  )

بين فىرات  ا عا  اجتماعيا  لزم ئو ومتان عماو( غير منتمٍ ال ىرة )أشعر بأننو  تانتو  .%(79.09)

ومعامررررررل ا ررررررت ف معيررررررار  بنسرررررربة (ج 0.85انوررررررراف معيررررررار  )و (ج 4.21متوسرررررر، )بج هررررررذا المجررررررال

)ال رررراعات الش  رررية تورررول دون انسرررجام العررراماين فرررو المدرسرررة( بينمرررا جررراءت ال ىررررة (ج 20.19%)

 .(%33.33ومعامل ا ت ف معيار  بنسبة )(ج 1.13انوراف معيار  )و (ج 3.39متوس، )ا دن ج ب
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 نقص الشعور باإلنجاز الشخصي مجال 3.1.2.4

نقص مستوى و ومعامل االختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  :(3.4جدول )
  سطينية مرتبة تنازلياا لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفل الشعور باإلنجاز الشخصي

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

النسبة 
 %المئوية

 المستوى

فو عماو أتعامل بتسر  مع المشت ت ال ا ة بال،ابة  25
 المسترشدين

 مرت ع 80.80 22.03 890. 4.04

 مرت ع 79.20 22.73 900. 3.96 لعملوىىت أشياء مودودة وغير جديرة بالتىدير فو هذا ا 26
 مرت ع 78.88 21.57 850. 3.94 أشعر باالستياء فو عماو وتعاماو مع المراجعين  24
 مرت ع 75.45 25.20 950. 3.77 أشعر أن أثر  من   ل عماو مودود فو وياة اآل رين 21
 مرت ع 73.53 25.54 940. 3.68 أست عت فهم تيف يشعر المراجعون تجاه مهنتو                   20
 مرت ع 72.03 28.33 1.02 3.60 أشعر بان  ا  فو النشا، والويوية 22
أست،يع ب عوبة تهيئة الجو المناست  داء عماو عا   23

 أتمل وج 
 مرت ع 71.34 29.41 1.05 3.57

تن،و  وعي تو عا  أداء أعمال قد ال ترضو بع   27
 المست يدين

 مرت ع 69.57 29.60 1.03 3.48

 متوس، 66.20 32.93 1.09 3.31 أعانو من ازدوام المراجعين وسوء ت ميم متان العمل 28
راتبو غير متوافن مع وجم أدائو فو عماو وهو غير  29

 مو ز لو
 متوس، 52.78 44.32 1.17 2.64

 مرتفع 71.98 18.33 660. 3.60 الدرجة الكلية لمجال نقص الشعور باإلنجاز الشخصي
 

ج إذ بارغ مرت رع نىرب الشرعور باإلنجراز الش  رو  ىرراتالدرجة التاية لمستوى ( أن 3.4الجدول ) يبين

وبرروزن (ج %18.33ومعامررل ا ررت ف معيررار  بنسرربة )(ج 0.66(ج بررانوراف معيررار  )3.60المتوسرر، )

ال ىررررة )فرررو عمارررو أتعامرررل بتسرررر  مرررع المشرررت ت ال ا رررة بال،ابرررة  تانرررتو  .%(71.98نسررربو بارررغ )

ومعامررل (ج 0.89انوررراف معيررار  )و (ج 4.04متوسرر، )بج بررين فىرررات هررذا المجررال ا عارر  ين(المسترشرد

بينما جاءت ال ىرة )راتبو غير متوافن مع وجرم أدائرو فرو عمارو (ج %22.03ا ت ف معيار  بنسبة )

ومعامرل ا رت ف معيرار  (ج 1.17انورراف معيرار  )و (ج 2.64متوسر، )ا دن ج ب وهو غير مو ز لو(

 .(%44.32بنسبة )
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ترتيــب المجــاالت تبعــاو لمســتوى االحتــراق الــوظيفي لــدى العــاملين باإلرشــاد التربــوي فــي  4.1.2.4

 المدارس الحكومية الفلسطينية

ترتيب المجاالت تبعاو لمستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين باإلرشاد التربوي في : (4.4جدول )
 المدارس الحكومية الفلسطينية

المتوسط  المجال الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ـــــــــل  معام
 االختالف

النسبة 
 المستوى %المئوية

 مرت ع 68.28 21.99 750. 3.41 االجهاد واالن عال 3
 مرت ع 79.09 16.46 650. 3.95 تباد المشاعر 1
 مرت ع 71.98 18.33 660. 3.60 نىب الشعور باإلنجاز الش  و 2

 مرتفع 73.12 16.67 0.61 3.66 لوظيفيالدرجة الكلية لمقياس االحتراق ا
 

( أن متوسرر، الدرجررة التايررة لمسررتوى االوتررران الرروعي و لرردى العرراماين 4.4يتضررح مررن  رر ل الجرردول )

انوراف معيرار  ب(ج 3.66) المتوس، باغمرت عا ج إذ باإلرشاد التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية 

ترتيرت وجراء  %(.73.12وبروزن نسربو بارغ )(ج %16.67ومعامل ا ت ف معيرار  بنسربة )(ج 0.61)

لمسرررتوى االوترررران الررروعي و لررردى العررراماين باإلرشررراد التربرررو  فرررو المررردارس الوتوميرررة  المجررراالت تبعرررا  

نىررب الشررعور باإلنجرراز ج يايرر  مجررال فررو المرتبررة ا ولرر  تباررد المشرراعر تررو:ال اسرر،ينية عارر  النوررو اآل

 . عالاالجهاد واالن ج وأ يرا  مجالالش  و

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الياني للدراسة 2.2.4

 ما مستوى فعالية الذات لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية؟

 والنسرت المؤيررةج المتوسسر،ات الوسررابياةج واالنورافرات المعيارياررةج تج اسررت رجالثرانو لإلجابرة عرن السررؤال

( 5.4ونتررائج الجرردول ) جتنازليررا  وفىررا  لامتوسرر،ات الوسررابية تلررذاتج ومررن ثررم رتبررل ىرررات مىيرراس فعاليررة ا

 تبين ذل :
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة فعالية الذات لدى العاملين : (5.4جدول )
 باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية مرتبة تنازلياا 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

النسبة 
 %المئوية

 المستوى

 متوس، 60.59 33.99 1.03 3.03  العىبات توول بينو وبين توىين أهدافو 4
 متوس، 53.90 44.81 1.21 2.70  ليس من ال عت عا  أ  إنسان أن يىودنو إل  ما يريد 36
 من    51.12 42.58 1.09 2.56  ان بأ  شوءي عت عاو إقنا  أ  إنس 14
 من    50.21 1.0742.63 2.51  يمتننو الىيام بالىايل من ا دوار فو الوياة 38
 من    50.11 86034.26. 2.51  يسهل عاو الو ول    هدف مهما تان بعيدا 5
 من    48.07 42.08 1.01 2.40  ي عت عاو الو ول إل  أهدافو 23
 من    47.33 88037.13. 2.37 عاقنو أ  إنسان ي عت عاو الت ات عاي إذا أ 28
 من    46.84 40.60 950. 2.34  إذا عارضنو أود أتون أنا ال اسر فو النهاية 27
 من    46.47 42.67 990. 2.32  ي عت عاو الت تير فو ول أ  مشتاة تواجهنو 21
 من    46.20 32.03 740. 2.31  لواول التو أ ل إليهانعرا لىدراتو العالية يمتننو توقع نتائج ا 26
 من    45.61 37.72 860. 2.28  ي عت عاو إيىاف أ  إنسان عند ودوده 29
 من    45.08 30.67 690. 2.25  يمتننو السي،رة عا  ان عاالت اآل رين من زم ئو 17
    من 44.44 35.59 790. 2.22  يمتننو مساعدة أ  فرد لدية مشتاة 9
 من    44.01 32.27 710. 2.20  أست،يع التعامل مع المواقف مضمونة العواقت 12
 من    43.96 29.55 650. 2.20  يمتننو توىين تثير من الم اجآت 33
 من    43.90 36.82 810. 2.20  أتعامل مع اآل رين بجدية 20
 من    43.53 36.24 790. 2.18  مرموقة فو هذا المجتمع ةسوف أ ل إل  متان 34
 من    43.26 46.76 1.01 2.16 أتر  وىو مهما تان مع أ  إنسان 30
 من    42.62 48.83 1.04 2.13  تشعر أسرتو بنىب ما فو والة عدم وجود  معهم 39
 من    42.14 60028.44. 2.11  يىتنع زم ئو بآرائو 18
 من    41.76 33.97 710. 2.09  مايمتننو الت تير ب،ريىة عماية عندما أتون فو مأزن  13
 من    41.50 33.33 690. 2.07  أست،يع قيادة مجموعة من زم ئو إل  هدف مودد 35

 من    41.50 34.78 720. 2.07  أعتمد عا  ن سو فو ول تل ما يواجهنو من مشت ت 25

 من    41.50 32.37 670. 2.07  أست،يع وضع الواول المناسبة    مشتاة تواجهنو 2

 من    41.28 31.07 640. 2.06  يمتننو التعامل بت اءة مع مستجدات الوياة 24

 من    40.96 29.76 610. 2.05  أست،يع الو ول إل  واول من،ىية لما يواجهنو من مشت ت 22

 من    40.91 33.17 680. 2.05 يمتننو وضع ال ،، المناسبة لتوىين آمالو 6

 من    40.64 30.05 610. 2.03  فو المواقف ال عبةأوافع عا  اتزانو  15

 من    40.59 31.53 640. 2.03  أثن فو قدراتو لاتعامل بت اءة مع ا وداث غير المتوقعة 10

 من    40.48 35.64 720. 2.02  وجود  فو أ  متان ت يل بأن يجعا  ممتعا ومشوقا 40

 من    40.48 31.19 630. 2.02  نيمتننو ضب، ان عاالتو إذا استثارنو أ  إنسا 16

 من    40.32 31.68 640. 2.02  لو زم ئو لول مشت تهم أياج 7

 من    39.95 30.50 610. 2.00 أتمتن من ول المشت ت التو تواجهنو 3

 من    39.57 51.52 1.02 1.98 يتا نو جميع من وولو با عمال السهاة لعدم ثىتهم بىدراتو 41
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 من    39.41 88044.67. 1.97  ع اآل رين ال يعد انهزامية أو سابيةالتسامح م 31

 من    39.04 30.26 590. 1.95  زم ئو يثىون فو مهاراتو المهنية 8

 من    38.77 40.21 780. 1.94  أتبع جميع إرشادات المرور سواء  التزم بها اآل رين أم ال 19

 من    38.34 35.42 680. 1.92  اعند  تثير من ال،مووات التو سوف أنجزه 11

 من    37.75 34.39 650. 1.89  أست،يع تومل تثير من المسؤوليات 37

 من    جدا   35.08 37.71 660. 1.75  عا  اإلنسان أن يضب، ان عاالت  فو المواقف التو تت،ات ذل  32
 منخفض 43.39 14.29 310. 2.17 لمستوى فعالية الذات الدرجة الكلية 

 
(ج 2.17ج إذ باغ المتوسر، )فعالية الذات من     ىراتالدرجة التاية لمستوى ( أن 5.4بين الجدول )ي

وبرررررروزن نسرررررربو باررررررغ (ج %14.29ومعامررررررل ا ررررررت ف معيررررررار  بنسرررررربة )(ج 0.31بررررررانوراف معيررررررار  )

(ج 3.03متوسررر، )بج ا عارر ال ىررررة )العىبررات تورررول بينررو وبرررين توىيررن أهررردافو(  تانررتو  .%(43.39)

بينمررا جرراءت ال ىرررة )عارر  (ج %33.99ومعامررل ا ررت ف معيررار  بنسرربة )(ج 1.03معيررار  ) انورررافو 

انورررراف و (ج 1.75متوسررر، )ا دنررر ج باإلنسررران أن يضرررب، ان عاالتررر  فرررو المواقرررف الترررو تت،ارررت ذلررر ( 

 .(%37.71ومعامل ا ت ف معيار  بنسبة )(ج 0.66معيار  )

 

 اسةالنتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدر  3.4

بعد التأتد مسبىا  من   وية نموذج الدراسة لاتوايل اإلو ائو وعدم وجود تدا ل  ،و بين 

فرضيات  تا تبر  جالمت ير المستىلج وأن بيانات مت يرات الدراسة ت ضع لاتوزيع ال،بيعو مجاالت

 :الدراسة عا  النوو اآلتو
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 الفرضية األولىالنتائج المتعلقة ب 1.3.4

الدرجـة بـين  (α≥(0.05دالة إحصائياا عند مسـتوى الدالـة ارتباطية ال توجد عالقة : الفرضية األولى

ــوظيفي ــراق ال ــة لالحت ــه  الكلي ــي المــدارس ومجاالت ــوي ف ــاملين باإلرشــاد الترب ــدى الع ــذات ل ــة ال وفعالي

 الحكومية الفلسطينية.

وفعالية  مجاالت ب االوتران الوعي و ج است دم معامل ارتبا، بيرسون بينا ول  ال تبار ال رضية

  (.6.4الذاتج وذل  تما هو موضح فو الجدول )

ه ومستوى مجاالتمصفوفة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين االحتراق الوظيفي ب: (6.4جدول )
 وفعالية الذات

االجهاد  اإلحصاءات المتغيرات
نقص الشعور  تبلد المشاعر واالنفعال

 باإلنجاز الشخصي
الدرجة الكلية 

  اق الوظيفيلالحتر 

 فعالية الذات المتغير التابع
  **0.452- **0.420- **0.440- **0.347- معامل االرتباط
  000. 000. 000. 000. مستوى الداللة 

 (α≤0.05عند مستوى داللة ) يكون االرتباط دال إحصائياا  *
 

 دالة إو ائيا  عتسية  ( وجود ع قة ارتبا،6.4يتضح من   ل نتائج م  وفة االرتبا، فو الجدول )

االجهاد واالن عالج تباد المشاعرج نىب الشعور ومجاالت  الث ثة ) بين الدرجة التاية ل وتران الوعي و

(ج ويعنو ذل  بأن  تاما ازداد -0.452قيمة معامل االرتبا، بينهما ) ج إذ با تتوفعالية الذا (باإلنجاز

رتبا، عتسية اال قة تما تانت ع .مرشدين التربوييناالوتران الوعي و تن    فعالية الذات لدى ال

االجهاد واالن عالج تباد المشاعرج نىب الشعور ) االوتران الوعي و ومجاالتبين  ودالة إو ائيا  

عا   (-0.420ج -0.440ج -0.347با ت قيم معامل االرتبا، بينهما ) ج إذتوفعالية الذا (باإلنجاز

تن    فعالية الذات لدى  الث ثة الوتران الوعي وا أ  من أبعادداد ج ويعنو ذل  بأن  تاما از التوالو

 المرشدين التربويين.
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ب،ريىة  (Simple Regression Analysisتما است دم توايل االنودار ال ،و البسي، )

Steepwise يوضح معامل االرتبا،ج ومعامل التوديدج وقيمة )ف(ج وقيمة االوتمال  (7.4الجدول )و ج

لدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية  الوتران الوعي و عا  فعالية الذاتالنودار ا

  :ال اس،ينية

بين الدرجة  (Simple Regression Analysisملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ): (7.4)جدول 
 لالحتراق الوظيفي وفعالية الذات الكلية 

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) (R2ديد )معامل التح (Rمعامل االرتباط ) المتغير
 الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي

0.452- 0.204 95.436 0.00 
 الدرجة الكلية لفعالية الذات

 
أن هنا  ع قة ارتبا، دالة إو ائيا  وعتسية بين الدرجة التاية ل وتران  (7.4يوضح الجدول )

(ج وهذا ي يد بأن الت ير الذ  يو ل فو 0.204الوعي و وفعالية الذاتج إذ باغ معامل التوديد )

( من الت ير الوا ل فو فعالية الذاتج وأن االوتران %20.4االوتران الوعي و ي سر ما نسبت  )

الوعي و يسبت ان  اضا  فو فعالية الذات لدى المرشدين التربويين العاماين بالمدارس الوتومية 

 ال اس،ينية.

(ج فإن ذل  يؤشر عا  أن االوتران 0.05من مستوى الداللة ) وباعتبار أن قيمة االوتمال أدن 

الوعي و يعد عام   منبئا  ل عالية الذاتج وأن نموذج االنودار دال إو ائيا ج وبالتالو الىبول بال ر  

الىائل بأن : يمتن التنبؤ ب اعاية الذات من   ل االوتران الوعي و لدى المرشدين التربويين العاماين 

 ج وفيما ياو عر  لنموذج االنودار:الوتومية ال اس،ينية بالمدارس

 (: نتائج تحليل االنحدار البسيط لالحتراق الوظيفي على فعالية الذات8.4جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) (Betaقيمة ) معامل االنحدار المتغير المستقل

 3.024 اليابت
-0.234 -9.769 

0.00* 
 0.234- االحتراق الوظيفي

 (α≤0.05) يكون األير دال إحصائياا عند مستوى داللة* 
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لامت ير المستىل )االوتران الوعي و( هو  أن قيمة معامل االنودار (8.4يتضح من الجدول )

(β=0.234-( ج وبا ت قيمة)t( المىاباة لها )ج وهو أقل من 0.00(ج عند مستوى داللة )9.769)

قيمة المعامل لهذا المت ير دالة معنويا ج وبالتالو تاما  (. وهذا يعنو أن0.05مستوى الداللة المودد )

(. 0.234ازداد االوتران الوعي و بمىدار وودة واودة سيؤد  ذل  إل  ان  ا  فعالية الذات بمىدار )

لدى المرشدين التربويين والمعادلة اآلتية هو معادلة انودار االوتران الوعي و عا  فعالية الذات 

 لوتومية ال اس،ينية:العاماين بالمدارس ا

 (االوتران الوعي و 0.234X) - 3.024فعالية الذات= 
 

 اليانيةالفرضية النتائج المتعلقة ب 2.3.4

ــن التنبــؤ: الفرضــية اليانيــة ــة الــذات ب يمك ــال لــدى العــاملين مــن خــالل متغيــر فعالي اإلجهــاد واالنفع

 باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية.

 (9.4)والجدول ج Stepwiseب،ريىة است دم توايل االنودار ال ،و البسي،  ال رضية الثانيةجال تبار 

 يوضح معامل االرتبا،ج ومعامل التوديدج وقيمة )ف(ج وقيمة االوتمال النودار اإلجهاد واالن عال عا  

 فعالية الذات لدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية ال اس،ينية: 

اإلجهاد بين  (Simple Regression Analysisملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ): (9.4جدول )
 وفعالية الذات  واالنفعال

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) (R2معامل التحديد ) (Rمعامل االرتباط ) المتغير
 اإلجهاد واالنفعال

0.347- 0.120 50.91 0.00 
 الدرجة الكلية لفعالية الذات

 
وفعالية  اإلجهاد واالن عالأن هنا  ع قة ارتبا، دالة إو ائيا  وعتسية بين  (9.4الجدول ) يوضح

 اإلجهاد واالن عال(ج وهذا ي يد بأن الت ير الذ  يو ل فو 0.120الذاتج إذ باغ معامل التوديد )
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ت يسب اإلجهاد واالن عال%( من الت ير الوا ل فو فعالية الذاتج وأن 12.0ي سر ما نسبت  )

 ان  اضا  فو فعالية الذات لدى المرشدين التربويين العاماين بالمدارس الوتومية ال اس،ينية.

اإلجهاد (ج فإن ذل  يؤشر عا  أن 0.05وباعتبار أن قيمة االوتمال أدن  من مستوى الداللة )

و الىبول بال ر  يعد عام   منبئا  ل عالية الذاتج وأن نموذج االنودار دال إو ائيا ج وبالتال واالن عال

لدى المرشدين التربويين العاماين  اإلجهاد واالن عالالىائل بأن : يمتن التنبؤ ب اعاية الذات من   ل 

 بالمدارس الوتومية ال اس،ينيةج وفيما ياو عر  لنموذج االنودار:

 على فعالية الذات إلجهاد واالنفعالل(: نتائج تحليل االنحدار البسيط 10.4جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) (Betaقيمة ) معامل االنحدار ر المستقلالمتغي

 2.663 اليابت
-0.347 -7.135 

0.00* 
 0.144- اإلجهاد واالنفعال

 (α≤0.05) يكون األير دال إحصائياا عند مستوى داللة* 

 ( هواإلجهاد واالن عالأن قيمة معامل االنودار لامت ير المستىل ) (10.4يتضح من الجدول )

(β=0.144-( ج وبا ت قيمة)t( المىاباة لها )ج وهو أقل من 0.00(ج عند مستوى داللة )7.135)

(. وهذا يعنو أن قيمة المعامل لهذا المت ير دالة معنويا ج وبالتالو تاما 0.05مستوى الداللة المودد )

(. 0.144بمىدار ) بمىدار وودة واودة سيؤد  ذل  إل  ان  ا  فعالية الذات اإلجهاد واالن عالازداد 

لدى المرشدين التربويين عا  فعالية الذات  اإلجهاد واالن عالوالمعادلة اآلتية هو معادلة انودار 

 العاماين بالمدارس الوتومية ال اس،ينية:

 (اإلجهاد واالن عال X 0.144) -2.663فعالية الذات= 
 

 ليةالياالفرضية النتائج المتعلقة ب 3.3.4

لـدى العـاملين باإلرشـاد  تبلـد المشـاعرمـن خـالل متغيـر فعاليـة الـذات ب يمكن التنبؤ: ةليالفرضية اليا

 التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية.
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 (11.4)والجدول ج Stepwiseب،ريىة است دم توايل االنودار ال ،و البسي،  ةجلثال تبار ال رضية الثا

 عا   تباد المشاعرقيمة االوتمال النودار يوضح معامل االرتبا،ج ومعامل التوديدج وقيمة )ف(ج و 

 فعالية الذات لدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية ال اس،ينية: 

 
تبلد بين  (Simple Regression Analysisملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ): (11.4جدول )

 وفعالية الذات  المشاعر
 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) (R2التحديد )معامل  (Rمعامل االرتباط ) المتغير

 تبلد المشاعر
0.440- 0.193 89.234 

0.00 
 الدرجة الكلية لفعالية الذات

 
وفعالية  تباد المشاعرأن هنا  ع قة ارتبا، دالة إو ائيا  وعتسية بين  (11.4يوضح الجدول )

ي سر ما  تباد المشاعريو ل فو  (ج وهذا ي يد بأن الت ير الذ 0.193الذاتج إذ باغ معامل التوديد )

يسبت ان  اضا  فو فعالية  تباد المشاعر%( من الت ير الوا ل فو فعالية الذاتج وأن 19.3نسبت  )

 الذات لدى المرشدين التربويين العاماين بالمدارس الوتومية ال اس،ينية.

 تباد المشاعرعا  أن (ج فإن ذل  يؤشر 0.05وباعتبار أن قيمة االوتمال أدن  من مستوى الداللة )

يعد عام   منبئا  ل عالية الذاتج وأن نموذج االنودار دال إو ائيا ج وبالتالو الىبول بال ر  الىائل بأن : 

لدى المرشدين التربويين العاماين بالمدارس  تباد المشاعريمتن التنبؤ ب اعاية الذات من   ل 

 ودار:الوتومية ال اس،ينيةج وفيما ياو عر  لنموذج االن

 على فعالية الذات تبلد المشاعرالبسيط ل(: نتائج تحليل االنحدار 12.4جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) (Betaقيمة ) معامل االنحدار المتغير المستقل

 3.010 اليابت
-0.440 -9.446 

0.00* 
 0.212- تباد المشاعر

 (α≤0.05) يكون األير دال إحصائياا عند مستوى داللة* 

( هو تباد المشاعرأن قيمة معامل االنودار لامت ير المستىل ) (12.4من الجدول ) يتضح

(β=0.212-( ج وبا ت قيمة)t( المىاباة لها )ج وهو أقل من 0.00(ج عند مستوى داللة )9.446)
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(. وهذا يعنو أن قيمة المعامل لهذا المت ير دالة معنويا ج وبالتالو تاما 0.05مستوى الداللة المودد )

(. 0.212بمىدار وودة واودة سيؤد  ذل  إل  ان  ا  فعالية الذات بمىدار ) تباد المشاعرزداد ا

لدى المرشدين التربويين العاماين عا  فعالية الذات  تباد المشاعروالمعادلة اآلتية هو معادلة انودار 

 بالمدارس الوتومية ال اس،ينية:

 (تباد المشاعر X 0.212) - 3.010فعالية الذات= 
 

 رابعةالالفرضية النتائج المتعلقة ب 4.3.4

لـدى  نقص الشـعور باإلنجـاز الشخصـيمن خالل متغير فعالية الذات ب يمكن التنبؤ: رابعةالفرضية ال

 العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية.

والجدول ج Stepwiseب،ريىة است دم توايل االنودار ال ،و البسي،  جرابعةال تبار ال رضية ال

نىب يوضح معامل االرتبا،ج ومعامل التوديدج وقيمة )ف(ج وقيمة االوتمال النودار  (13.4)

فعالية الذات لدى المرشدين التربويين فو المدارس الوتومية عا   الشعور باإلنجاز الش  و

 ال اس،ينية: 

نقص بين  (Simple Regression Analysisملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ): (13.4جدول )
 وفعالية الذات  الشعور باإلنجاز الشخصي

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) (R2معامل التحديد ) (Rمعامل االرتباط ) المتغير
 نقص الشعور باإلنجاز الشخصي

0.420- 0.177 79.804 
0.00 

 الدرجة الكلية لفعالية الذات
 (α≤0.05) داللة يكون األير دال إحصائياا عند مستوى* 

 

نىب الشعور باإلنجاز أن هنا  ع قة ارتبا، دالة إو ائيا  وعتسية بين  (13.4يوضح الجدول )

(ج وهذا ي يد بأن الت ير الذ  يو ل فو 0.177وفعالية الذاتج إذ باغ معامل التوديد ) الش  و

فعالية الذاتج  %( من الت ير الوا ل فو17.7ي سر ما نسبت  ) نىب الشعور باإلنجاز الش  و
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يسبت ان  اضا  فو فعالية الذات لدى المرشدين التربويين  نىب الشعور باإلنجاز الش  ووأن 

 العاماين بالمدارس الوتومية ال اس،ينية.

نىب الشعور (ج فإن ذل  يؤشر عا  أن 0.05وباعتبار أن قيمة االوتمال أدن  من مستوى الداللة )

ا  ل عالية الذاتج وأن نموذج االنودار دال إو ائيا ج وبالتالو الىبول يعد عام   منبئ باإلنجاز الش  و

لدى  نىب الشعور باإلنجاز الش  وبال ر  الىائل بأن : يمتن التنبؤ ب اعاية الذات من   ل 

 المرشدين التربويين العاماين بالمدارس الوتومية ال اس،ينيةج وفيما ياو عر  لنموذج االنودار:

 على فعالية الذات نقص الشعور باإلنجاز الشخصيل ائج تحليل االنحدار البسيط(: نت14.4جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) (Betaقيمة ) معامل االنحدار المتغير المستقل

 2.894 اليابت
-0.420 -8.933 

0.00* 
 0.201- نقص الشعور باإلنجاز الشخصي

 (α≤0.05) يكون األير دال إحصائياا عند مستوى داللة* 
 

نىب الشعور باإلنجاز أن قيمة معامل االنودار لامت ير المستىل ) (14.4يتضح من الجدول )

(ج 0.00(ج عند مستوى داللة )8.933( المىاباة لها )t(ج وبا ت قيمة )-β=0.201( هو )الش  و

نويا ج (. وهذا يعنو أن قيمة المعامل لهذا المت ير دالة مع0.05وهو أقل من مستوى الداللة المودد )

بمىدار وودة واودة سيؤد  ذل  إل  ان  ا   نىب الشعور باإلنجاز الش  ووبالتالو تاما ازداد 

 نىب الشعور باإلنجاز الش  و(. والمعادلة اآلتية هو معادلة انودار 0.201فعالية الذات بمىدار )

 ينية:لدى المرشدين التربويين العاماين بالمدارس الوتومية ال اس،عا  فعالية الذات 

 (نىب الشعور باإلنجاز الش  و X 0.201) - 2.894فعالية الذات= 
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 الخامسةالفرضية النتائج المتعلقة ب 5.3.4

بـين متوســطات  (α≥(0.05: ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياا عنـد مسـتوى الداللـة الخامسـةالفرضـية 

الشـــعور باإلنجـــاز( تبعـــاا )االجهـــاد واالنفعـــال، تبلـــد المشـــاعر، نقـــص  مجاالتـــهاالحتـــراق الـــوظيفي و 

 )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة(. ات:لمتغير 

 أوالا: الفروق بحسب متغير الجنس 

اسررت دم ا تبررار ج ار ال رررون فررو متوسرر،ات االوتررران الرروعي و ومجاالترر  بوسررت مت يررر الجررنسبررال ت

 ذل : ن( يبي15.4والجدول ) (جIndependent t-test)ت( لمجموعتين مستىاتين )

 المرشدينلدى  االحتراق الوظيفياختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات  جنتائ (:15.4)جدول 
 متغير الجنس بحسب

المتوسط  العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االجهاد واالن عال
 

 0.2840.777 372 0.802 3.425 182 ذتر

 0.708 3.403 192 نث أ 

 0.8580.392- 372 0.646 3.925 182 ذتر تباد المشاعر

 0.655 3.982 192 أنث  

 0.138 1.486- 372 0.697 3.547 182 ذتر نىب الشعور باإلنجاز الش  و

 0.612 3.648 192 أنث  

 0.471 0.722- 372 0.645 3.632 182 ذتر الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي

5710. 3.678 192 أنث 

 
قد  وتران الوعي ول ( أن قيمة مستوى الداللة الموسوت عا  الدرجة التاية 15.4ل )و يتضح من الجد

 نىبلأ  أننا  ج(α>0.05من قيمة مستوى الداللة المودد لادراسة ) عا ة أوهذه الىيم ج(0.471) با ت

متوس،ات االوتران الوعي و إو ائية فو  ةذات دالل ال رضية ال  رية الىائاة بأن  ال توجد فرون

 .تافة وج وتذل  الوال لمجاالت االوتران الوعي با ت ف جنسهمومجاالت  
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 تخصص: الفروق بحسب متغير اليانياا 

ج است رجت ار ال رون فو متوس،ات االوتران الوعي و ومجاالت  بوست مت ير الت  ببال ت

فات المعياريةج ثم است دم ا تبار توايل التباين ا واد  ل وب ال رون المتوس،ات الوسابيةج واالنورا

  يوضوان ذل . (17.4)( و 16.4ج والجدوالن )الت  بفو المتوس،ات با ت ف مت ير 

حسب متغير ب الحتراق الوظيفيل ياريةعنحرافات المواال المتوسطات الحسابية  (:16.4جدول )
 التخصص

ط المتوس العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االجهاد واالن عال
 0.748 3.441 80 إرشاد ن سو وتربو 

 0.784 3.402 108 عام ن س

 0.711 3.424 153  دمة اجتماعية

 0.886 3.339 33 عام اجتما  وغير ذل  من ت   ات

 تباد المشاعر
 

 0.733 3.925 80 إرشاد ن سو وتربو 

 0.629 3.949 108 عام ن س

 0.599 3.977 153  دمة اجتماعية

 3.9390.752 33 عام اجتما  وغير ذل  من ت   ات

نىب الشعور 
 باإلنجاز الش  و

 0.671 3.581 80 إرشاد ن سو وتربو 

 0.708 3.552 108 عام ن س

 0.589 3.647 153  دمة اجتماعية

 0.747 3.573 33 عام اجتما  وغير ذل  من ت   ات

الكلية الدرجة 
 لالحتراق الوظيفي

 0.628 3.649 80 إرشاد ن سو وتربو 

 0.635 3.634 108 عام ن س

 0.549 3.683 153  دمة اجتماعية

 3.6170.735 33 عام اجتما  وغير ذل  من ت   ات
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 ياالحتراق الوظيفلداللة الفروق في متوسطات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (: 17.4) الجدول
 التخصصحسب متغير ب

 مجموع مصدر التباين المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 0.160 0.092 3 0.275 بين المجموعات االجهاد واالن عال

 

0.92 

5730. 370 211.833 دا ل المجموعات 

 0.127 0.054 3 0.162 بين المجموعات تباد المشاعر

 

0.94 

4260. 370 157.547 دا ل المجموعات 

 0.495 0.214 3 0.641 بين المجموعات نىب الشعور باإلنجاز الش  و

 

0.68 

4320. 370 159.898 دا ل المجموعات 

 0.194 0.072 3 0.216 بين المجموعات الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي

 

0.90 

3710. 370 137.400 دا ل المجموعات 

 
(ج بين α≤0.05( عدم وجود فرون ذات داللة إو ائية عند مستوى الداللة )17.4يتضح من الجدول )

إذ باغ مستوى الداللة لها عا  االوتران الوعي و ومجاالت  بوست مت ير الت  بج متوس،ات 

(ج مما يعنو قبول ال رضية 0.05ج وهذه الىيم أتبر من )(0.90ج 0.68ج 0.94ج 0.92) التوالو

المرشدين التربويين بالمدارس الوتومية ال اس،ينية ال ي تاف لدى  االوتران الوعي و ريةج أ  أن ال 

 .ت   همبإ ت ف 

 

 سنوات الخبرة: الفروق بحسب متغير يالياا 

ج است رجت سنوات ال برةار ال رون فو متوس،ات االوتران الوعي و ومجاالت  بوست مت ير بال ت

ورافات المعياريةج ثم است دم ا تبار توايل التباين ا واد  ل وب ال رون ناالالمتوس،ات الوسابيةج و 

  يوضوان ذل . (19.4)( و 18.4ج والجدوالن )سنوات ال برةفو المتوس،ات با ت ف مت ير 
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سنوات حسب متغير ب لالحتراق الوظيفي ياريةعنحرافات المواال المتوسطات الحسابية  (:18.4جدول )
 الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ستوىالم المجال

 االجهاد واالن عال
 0.696 3.525 118 سنوات 5أقل من 

 0.748 3.354 103 سنوات (5-10)

 3.3690.795 153 سنوات 10من  أتثر

 تباد المشاعر
 

 0.647 3.960 118 سنوات 5أقل من 

 0.707 3.890 103 سنوات (5-10)

 0.613 3.993 153 سنوات 10من  أتثر

نىب الشعور 
 باإلنجاز الش  و

 0.662 3.603 118 سنوات 5أقل من 

 0.697 3.501 103 سنوات (5-10)

 3.661.6180 153 سنوات 10من  أتثر

الدرجة الكلية 
 لالحتراق الوظيفي

 0.607 3.696 118 سنوات 5أقل من 

 0.623 3.582 103 سنوات (5-10)

5970. 3.674 153 سنوات 10من  أتثر

 

 االحتراق الوظيفينتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات (: 19.4) الجدول
 التخصصحسب متغير ب

 مجموع مصدر التباين المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 1.876 1.062 2 2.124 بين المجموعات االجهاد واالن عال

 

0.15 

5660. 371 209.984 دا ل المجموعات 

 786. 0.333 2 665. بين المجموعات تباد المشاعر

 

0.45 

4230. 371 157.043 دا ل المجموعات 

نىب الشعور باإلنجاز 
 الش  و

 1.854 0.794 2 1.589 بين المجموعات

 

0.15 

4280. 371 158.951 دا ل المجموعات

 1.098 0.405 2 810. بين المجموعات ة الكلية الحتراق الوظيفيالدرج

 

0.33 

3690. 371 136.806 دا ل المجموعات 

 
(ج بين α≤0.05( عدم وجود فرون ذات داللة إو ائية عند مستوى الداللة )19.4يتضح من الجدول )

مستوى الداللة لها عا  إذ باغ ج سنوات ال برةاالوتران الوعي و ومجاالت  بوست مت ير متوس،ات 
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(ج مما يعنو قبول ال رضية 0.05ج وهذه الىيم أتبر من )(0.33ج 0.15ج 0.45ج 0.15) التوالو

المرشدين التربويين بالمدارس الوتومية ال اس،ينية ال ي تاف لدى  االوتران الوعي وال  ريةج أ  أن 

 .سنوات ال برة لديهمبإ ت ف 

 

 السادسةية الفرضالنتائج المتعلقة ب 6.3.4

بـين متوسـطات  (α≥(0.05: ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياا عنـد مسـتوى الداللـة السادسـة الفرضـية

 فعالية الذات تبعاا لمتغيرات: )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة(.

 أوالا: الفروق بحسب متغير الجنس

)ت( لمجمروعتين اسرت دم ا تبرار ال تبار ال رون فرو متوسر،ات فعاليرة الرذات بوسرت مت يرر الجرنسج 

 ذل : ن( يبي20.4والجدول ) (جIndependent t-testمستىاتين )

 بحسب المرشدينلدى  فعالية الذاتاختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات  جنتائ (:20.4)جدول 
 متغير الجنس

المتوسط  العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

توى مس
 الداللة

 0.35 0.104 372 0.331 2.1852 182 ذتر الدرجة التاية ل عالية الذات

 2970. 2.1550 192 أنث 

 
قد ل عالية الذات ( أن قيمة مستوى الداللة الموسوت عا  الدرجة التاية 20.4ل )و يتضح من الجد

 نىبلأ  أننا  ج(α>0.05اسة )من قيمة مستوى الداللة المودد لادر  عا ة أوهذه الىيم ج(0.35) با ت

لدى المرشدين متوس،ات فعالية الذات فو  ا  إو ائي دالةال رضية ال  رية الىائاة بأن  ال توجد فرون 

 .با ت ف جنسهمالتربويين 
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 تخصص: الفروق بحسب متغير اليانياا 

ج است رجت المتوس،ات ال تبار ال رون فو متوس،ات فعالية الذات بوست مت ير الت  ب

الوسابيةج واالنورافات المعياريةج ثم است دم ا تبار توايل التباين ا واد  ل وب ال رون فو 

  يوضوان ذل . (22.4)( و 21.4ج والجدوالن )الت  بالمتوس،ات با ت ف مت ير 

 التخصصحسب متغير ب فعالية الذاتل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (:21.4جدول )
المتوسط  العدد وىالمست المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الدرجة الكلية 
 لفعالية الذات

 0.330 2.1774 80 إرشاد ن سو وتربو 

 0.267 2.1782 108 عام ن س

 0.307 2.1578 153  دمة اجتماعية

4410. 2.1781 33 عام اجتما  وغير ذل  من ت   ات

 

 فعالية الذاتن األحادي لداللة الفروق في متوسطات نتائج اختبار تحليل التباي(: 22.4) الجدول
 التخصصحسب متغير ب

 مجموع مصدر التباين المجال
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 0.123 0.012 3 0.037 بين المجموعات لفعالية الذاتالدرجة الكلية 

 

0.94 

0990. 370 36.745 دا ل المجموعات 

 
(ج بين α≤0.05( عدم وجود فرون ذات داللة إو ائية عند مستوى الداللة )22.4يتضح من الجدول )

أتبر  ةج وهذه الىيم(0.94)إذ باغ مستوى الداللة بوست مت ير الت  بج فعالية الذات متوس،ات 

ويين بالمدارس المرشدين التربلدى فعالية الذات (ج مما يعنو قبول ال رضية ال  ريةج أ  أن 0.05من )

 .ت   همبإ ت ف  تاف تالوتومية ال اس،ينية ال 
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 سنوات الخبرة: الفروق بحسب متغير يالياا 

ج است رجت المتوس،ات بوست مت ير سنوات ال برةفعالية الذات ال تبار ال رون فو متوس،ات 

وب ال رون فو نورافات المعياريةج ثم است دم ا تبار توايل التباين ا واد  ل االالوسابيةج و 

  يوضوان ذل . (24.4)( و 23.4ج والجدوالن )سنوات ال برةالمتوس،ات با ت ف مت ير 

سنوات حسب متغير ب فعالية الذاتل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (:23.4جدول )
 الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المجال

الدرجة الكلية 
 لية الذاتلفعا

 0.311 2.171 118 سنوات 5أقل من 

 0.279 2.188 103 سنوات (5-10)

 3380. 2.156 153 سنوات 10من  أتثر

 
 فعالية الذاتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات (: 24.4) الجدول

 التخصصحسب متغير ب
 مجموع مصدر التباين المجال

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى 
 الداللة

 317. 0.031 2 063. بين المجموعات الدرجة الكلية لفعالية الذات

 

0.72 

0990. 371 36.719 دا ل المجموعات 

 
(ج بين α≤0.05( عدم وجود فرون ذات داللة إو ائية عند مستوى الداللة )24.4يتضح من الجدول )

ج وهذه الىيم أتبر من )(إذ باغ مستوى الداللة بوست مت ير سنوات ال برةج ات فعالية الذمتوس،ات 

المرشدين التربويين بالمدارس لدى فعالية الذات (ج مما يعنو قبول ال رضية ال  ريةج أ  أن 0.05)

 .سنوات ال برة لديهمبإ ت ف  تاف تالوتومية ال اس،ينية ال 
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 الفصل الخامس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

اتها مررع ا  ررذ بعررين االعتبررار أسررئاة الدفراسررة وفرضررياتها يعررالج ال  ررل الوررالو نتررائج الدفراسررة واسررتنتاج

وبارررورة بعررر   جنترررائج الدفراسرررة ومىارنتهرررا بالدراسرررات السرررابىة إن وجررردت ت سررريروأهررردافهاج إضرررافة إلررر  

 التو يات استنادا  لنتائج الدراسة.

 
 ملخص نتائج الّدراسة ومناقشتها 1.5



 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةناقشة م 1.1.5

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة  أوالا:

 ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية؟

عهرت النتائج أن متوس، الدرجة التاية لمستوى االوتران الوعي و لدى العراماين باإلرشراد التربرو  فرو أ

وأن ترتيت مجاالت مستوى االوتران الوعي و لدى العاماين  جمرت عا  تان ة المدارس الوتومية ال اس،يني

باإلرشررراد التربرررو  فرررو المررردارس الوتوميرررة ال اسررر،ينية جررراء عاررر  النورررو اآلترررو: المرتبرررة ا ولررر : تبارررد 

 المشاعرج ياي  مجال نىب الشعور باإلنجاز الش  وج وأ يرا  مجال االجهاد واالن عال.

 

النتيجة وتىدم  تباد المشاعرج ومن بعده  نىب الشعور باإلنجاز الش  وج وأ يرا    وتعزو الباوثة تا  

المرردارس ال اسرر،ينية فررو ن التربرروين و لمرشرردفا  جضرر و، العمررل الن سررية والمهنيررة إلرر اإلجهرراد واإلن عررال 
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ويان يرتم فو تثير من ا و  جمن ال،ابة ويتعاماون مع أعداد تبيرة جدا   جاةيالوتومية يعماون ل ترات ،و 

ن ضرر و، هائاررة عارر  ومررا يترتررت عارر  ذلرر  مرر جوضررع مرشررد واوررد  تثررر مررن مدرسررة فررو وقررت واوررد

روتررين إضررافة إلرر   جماديررة مأ تانررت معنويررةأ يو ررل عارر  أيررة ورروافز سررواء   ودون أنالمرشررد التربررو ج 

مرشردين أن تما الوعرت الباوثرة مرن  ر ل تعاماهرا مرع ال. مدارسنا الوتوميةفو العمل لامرشد التربو  

يأ رردون مواقررف ضررد  هررم فررو تثيررر مررن ا ويررانو ج ببعضررهم الرربع  متدنيررةوثىررتهم ع قررات المرشرردين 

 المدرسة ليست مأمديرية التربية والتعايم فو  ع قاتهم بالمسؤولين عنهم سواء   تما أن ج بعضهم البع 

ويرمرررو بهرررم لو ررررة  ودةج لررر  عررردم توىيرررن أهررردافهم المنشرررإم وبالترررالو هرررذا يرررؤد  بهررر جمثمررررهال و  إيجابيرررة

 .اإلوتران الوعي و

 

 ولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها ومراجعتها تبرين

(ج الترو  دل رت أبررز نتائجهرا    (Zubairi & Noordin, 2016زابرار  ونرور الرديننها تت ن مع دراسرة أ

(ج 2013وا تا ت مرع دراسرة وجراج ) وتران الوعي و لدى العاماينجعا  وجود مستويات عالية من اال

أعهرت النتائج أن مستوى االوتران الوعي و تان مرت عا  لبعد اإلجهراد الروعي و ومن  ضرا  لبعرد تبارد  إذ

ويث  أشارت  نتائجهرا  (ج2012ج وتذل  إ تا ت مع دراسة بدر )وبعد قاة الشعور باإلنجاز جالمشاعر

ة إو ائية فو مستوى االوتران الن سرو لردى معامرو التربيرة ال ا رةج إذ تبرين أن درجرة إل  وجود دالل

 .االوتران الوعي و لدى معامو التربية ال ا ة تانت متوس،ة
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 : مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة اليانييانياا 

 ومية الفلسطينية؟ما مستوى فعالية الذات لدى العاملين باإلرشاد التربوي في المدارس الحك

أن متوسرر، الدرجررة التايررة لمسررتوى فعاليررة الررذات لرردى العرراماين باإلرشرراد التربررو  فررو  أعهرررت النتررائج 

 من  ضا .تان المدارس الوتومية ال اس،ينية 

 

قردرة المرشرد التربرو  فرو المردارس ال اسر،ينية الوتوميرة فرو ضرعف فرو ل  إالنتيجة  هذهوتعزو الباوثة 

فرررو مجرررال اإلرشرررادج أو نىرررب ال بررررة  مععمهرررم اد ج وذلررر  إمرررا بسررربت عررردم ت  ررربرشرررأداء دوره اإل

الرذ  تاىرروه ليسرراعدهم عارر   الميرردانو والتردريت العماررونىب فررو الردورات التررو التوىرروا بهرراج لرديهمج أو الرر

التربروين  المرشردين مرع الباوثة من  ر ل تعاماهرا ترى تما .ومت  ب واتتسات المهارات بشتل مهن

وال ررعوبات التررو  تأن غررالبيتهم يوجهررون أنعررارهم وترتيررزهم لامشررت  ال اسرر،ينية الوتوميررةبالمرردارس 

أن ،مررووهم والتررزامهم ضررعيف  إضررافة إلرر  جسرروف يواجهونهررا أتثررر مررن ترتيررزهم عارر  التميررز والنجررال

هرم وانعتراس ذلر  سرابا  عار  أدائ جفو قردراتهم فهم يشتتون دائما  ميةج ؤ عا  ،ريىة ت تيرهم التشا وي ات

 لمهامهم ومسؤولياتهمج وبالتالو عا  مستوى فعالية الذات لديهم.

 

 ولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها ومراجعتها تبرين

الىاسرمو  ودراسة (ج(Sohrabi et al., 2013دراسة سوهرابو وآ رون إ تا ت مع دراسة تل من أنها 

سرييز وسرافو (ج ودراسرة (Jaafar et al., 2011جافرار وآ ررون تمرا إ تا رت مرع دراسرة  (ج2014)

Siyez & Savi, 2010)) . تانررت  ةومررن هنررا ت ورع الباوثررة بررأن فاعايررة الرذات بالدراسررات المترروافر

وهررذه نتيجررة توذيريررة ت ررر  عارر   أوضرروتها نتيجررة دراسررتهاجمرت عرر  ب رر ف ال اعايررة المن  ضررة التررو 
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أ رررذ التررردابير  واإلدارات المدرسررريةج العرررالو ال اسررر،ينية والمعنيرررين فرررو وزارة التربيرررة والتعاررريم المسرررؤولين

 تؤد  لنتائج سابية  ،يرة.فىد تعالج تتابع و لم  اذإ نها  جمة لمعالجة تا  المشتاةال ز 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.1.5

 الفرضية األولىمناقشة نتائج  1.2.1.5

الدرجـة بـين  (α≥(0.05دالة إحصائياا عند مسـتوى الدالـة ارتباطية ال توجد عالقة : لفرضية األولىا

ــوظيفي ــراق ال ــة لالحت ــه  الكلي ــي المــدارس ومجاالت ــوي ف ــاملين باإلرشــاد الترب ــدى الع ــذات ل ــة ال وفعالي

 . الحكومية الفلسطينية

 ية بين الدرجة التاية ل وتران الوعي وبينت نتائج الدراسة وجود ع قة ارتبا، عتسية ذو داللة إو ائ

وأشارت النتائج ل نودار البسي، أن  تاما ازداد االوتران الوعي و بمىدار وودة واودة وفعالية الذاتج 

 (.0.234سيؤد  ذل  إل  ان  ا  فعالية الذات بمىدار )

 

مرن  ر ل مردى  لتربرو لامرشرد ا بوست ما يشير إلي  م هروم فعاليرة الرذات ن سر هذه النتيجة أن يمتنو 

بإمتانياترر  ووسررن اسررت دامهاج وهررو ال تورردد وورردها السرراو ؛ فرر  بررد مررن وجررود مىرردار مررن استب رراره 

ال ررررد توقرررع   يضرررا  أتعترررس  االسرررت،اعة سرررواء  أتانرررت عىايرررةج أم ن سررريةج أم فسررريولوجيةج وفعاليرررة الرررذات 

ات الرذاتج ولهرا جانرت دافعرو بشتل عام والمرشرد التربرو  بشرتل  راب لمردى قدرتر  عار  اسرتثمار قردر 

يرب،هررا إلرر  وررد مررا بالنرراتج النهررائو لاسرراو ج وقررد يتررون هررذا هررو سرربت مثررابرة ال رررد فررو الت ررد   داء 

عار  نوعيرة النشرا،ات والمهمرات الترو ي ترار ال ررد  ثرر تبيررأتما أن ال عاليرة الذاتيرة لهرا  جمهمة موددة

ة أو نشراٍ، مرراج بررل وعارر  ،ررول مرردة المىاومررة التررو تأديتهراج وعارر  تميررة الجهررد الررذ  يبذلرر  إلنجرراز مهمرر

وبوالرة لرم يرتمتن  جومدى توماة لها وال رمود فرو وجههرا يبديها ال رد أمام العىبات التو تعتر  ،ريى 
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المرشرررد مرررن ذلررر  وتانرررت فاعايترررة متدنيرررة يترررون عرضرررة لمىررردار أتبرررر مرررن اإلوترررران الررروعي و والعترررس 

 بينهما وست نتائج الدراسة. وهذا ي سر لنا الع قة العتسية ج ويح

 

 ولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها ومراجعتها تبرين

ل رررون دالررة إو ررائيا  فررو فعاليررة لوجررود لررم تشررر  (ج ويررث أن نتائجهررا2013ا تا ررت مررع دراسررة الررتح )

 و.الذات فو التدريس تعزى إل  شدة االوتران الن س

 

 اليانيةالفرضية مناقشة نتائج  2.2.1.5

ــن التنبــؤ ــة الــذات ب الفرضــية اليانيــة: يمك ــال لــدى العــاملين مــن خــالل متغيــر فعالي اإلجهــاد واالنفع

 باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية.

االنورررردار دال يعررررد عررررام   منبئررررا  ل عاليررررة الررررذاتج وأن نمرررروذج  اإلجهرررراد واالن عررررالأن  نتررررائجالأعهرررررت 

بمىررردار ووررردة واوررردة  اإلجهررراد واالن عرررالتامرررا ازداد  إلررر  أنررر قيمرررة معامرررل االنوررردار أشرررارت إو رررائيا ج و 

 .(0.144سيؤد  ذل  إل  ان  ا  فعالية الذات بمىدار )

 

ومعوقات مهنية  جو عوبات جتالباوثة تا  النتيجة بأن  عندما يتعر  المرشد التربو  لمشت  وتعزو 

ثناء مواولت  أوفو  جمعنوية مأ جمادية مأ جديةجس مأ جتانت ن سيةأ تل متوا ل ومستمر سواء  وبيئية بش

فررإن ذلرر  يررؤد  برر  لوالررة مررن اإلجهرراد  ؛بشررت  ال،رررن والوسررائل ليت اررت عايهررا لتررو يوررافع عارر  توازنرر 

التررو وهررذا يوضررح وىيىررة الع قررة العتسررية  جن  ررا  فاعايررة الررذات لديرر إواإلن عررال الررذ  سرريؤد  الرر  

 ليها الدراسة.إتو ات 
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 الياليةالفرضية مناقشة نتائج  3.2.1.5

تبلـد المشـاعر لـدى العـاملين باإلرشـاد مـن خـالل متغيـر فعاليـة الـذات ب الفرضية اليالية: يمكن التنبؤ

 التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية.

تج وأن نموذج االنودار دال إو ائيا ج يعد عام   منبئا  ل عالية الذا تباد المشاعر أن نتائجالأعهرت 

بمىدار وودة واودة سيؤد  ذل  إل   تباد المشاعرتاما ازداد  إل  أن قيمة معامل االنودار أشارت و 

 (.0.212ان  ا  فعالية الذات بمىدار )

 

و عوبات  فو وال تعرض  لتثير من ض و،اتبأن المرشد التربو   وثة تا  النتيجةباوتعزو ال 

والميزانية الموددة لنشا، المرشد التربو  فو المدارس ال اس،ينة  جاة البرامج وال عالياتتى جالعمل

نش ال  با عمال النعرية والتتاب جالوتومية  جرشادية وغير ذل الما ات اإل مفو السج ت أ ج سواء  ةيواذ

جهد ؛ ويث أن  أبأال يشعر التالو فو  يىرر جوالتوتر جالتو يتعر  لها تالىان واالض،رابات الن سية

ت  عا  إنجاز وبالتالو فاعايت  الذاتية وقدر ج فىرر بأن يتر  مشاعره ب  نب  جفو السابن وعان  تثيرا  

 وبذل  تعهر الع قة العتسية بين فاعاية الذات وتباد المشاعر. ؛تن    المهام الموتاة إلي 

  

 رابعةالالفرضية مناقشة نتائج  4.2.1.5

نقـص الشـعور باإلنجـاز لـدى العـاملين مـن خـالل متغيـر فعالية الذات ب ن التنبؤالفرضية الرابعة: يمك

 باإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية.

يعد عام   منبئا  ل عالية الذاتج وأن نموذج نىب الشعور باإلنجاز الش  و أن  نتائجالأعهرت 

تاما ازداد نىب الشعور باإلنجاز  إل  أن قيمة معامل االنودار أشارت و االنودار دال إو ائيا ج 

 (.0.201الش  و بمىدار وودة واودة سيؤد  ذل  إل  ان  ا  فعالية الذات بمىدار )
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ج وعردم عمرال والمهرام الم،اوبرة مرن ا   رائو التربرو تار  النتيجرة برأن عردم وضرول ا  الباوثة وتعزو

ة التو يتون قد شتاها فو بدايرة عمار  تمرشرد وال،مووات المرت ع جوالتوقعات جمالج وتذل  اآللها فهم 

وتذل  ما ساد فو مجتمعنا من م ال ة لاىيم الدينية  جولتن  ي دم بواقع مرير م الف ل،مووات  جتربو 

فالمرشرد التربرو   جوم افة ال ،، وا هداف من قبل ال،ابة دا ل المدرسرة جوتجاوز الساوتيات السايمة

ل  لزيرادة شرعورة برنىب اإلنجراز الش  رو الرذ  إ فهذا يؤد  ب  ؛ىيىدم أفضل ما لدية ولتن دون جدو 

 فاعاية الذات لدية وهذا يوضح وىيىة ع قتهما العتسية.يؤد  ال  تدنو 

 

واإلوترران الروعي و لرم لترو جمعرت ترل مرن ال اعايرة الذاتيرةج رة الدراسرات اوهنا تشير الباوثرة إلر  أن نرد

وهذا  جمع دراسات سابىة لمجاالت االوتران الوعي وال رضيات  عهرتهاأتمتنها من مىارنة النتائج التو 

 .أ التهاأهمية الدراسة الوالية و  يشير إل 

 

 الخامسةالفرضية مناقشة نتائج  5.2.1.5

بـين متوســطات  (α≥(0.05: ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياا عنـد مسـتوى الداللـة الخامسـةالفرضـية 

النفعـــال، تبلـــد المشـــاعر، نقـــص الشـــعور باإلنجـــاز( تبعـــاا )االجهـــاد وا مجاالتـــهاالحتـــراق الـــوظيفي و 

 )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة(. ات:لمتغير 

بين متوس،ات االوتران الوعي و  ا  عدم وجود فرون دالة إو ائي أعهرت نتائج التوايل اإلو ائو

)الجنسج ومجاالت  )االجهاد واالن عالج تباد المشاعرج نىب الشعور باإلنجاز( تبعا  لمت يرات 

 الت  بج سنوات ال برة(.
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تتوقع  لم؛لعدم وجود فرون بين االوتران الوعي و والجنستا  النتيجة التو تشير  وتعزو الباوثة 

 فاإلناث بوتم ،بيعتهم الن سية وال سيولوجية أتثر عرضة ل وتران الوعي و جمثل تا  النتيجةالباوثة 

اويين با عباء الوعي ية الموتاة ناث متسفإن الذتور واإلولتن هنا وفو مدارسنا الوتومية  من الذتورج

وبالتالو فإن درجة  ج بوت المرأة شأنها شأن الرجل فو تومل أعباء الوياة ومسؤولياتهاج وأليهمإ

   الث ثة متساوية.مجاالتتعرضهم لإلوتران الوعي و ب

 

 جباوثررة اإل،رر   عايهررا ومراجعتهرراولرردى مىارنررة هررذه النتيجررة مررع نتررائج الدراسررات السررابىة التررو أمتررن لا

(ج التو أشارت إودى نتائجها عدم وجود فرون دالة 2013إنها تت ن مع دراسة الجوجول وعايان ) تبين

 جإو ائيا  فو مستوى االوتران الوعي و لدى ا تاديميين فو الجامعات ال اس،ينية تعزى لعامل الجنس

ت النترائج عردم وجرود فررون ذات داللرة إو رائية (ج ويرث أعهرر 2012وتذل  إت ىت مع دراسة الشيخ )

بين متوس،ات إجابات المرشدين فيما يتعان بدرجة االوتران الوعي و لديهم بوست مىياس جايردر تبعرا  

ويث أشارت نتائجها إل  عدم وجود فرون  (2010وتما إت ىت مع دراسة دراسة جبر )لمت ير الجنسج 

الشعور باالوتران الوعي و تعزى لمت يرات: المؤهرل العامروج فو مستوى استجابات العاماين نوو درجة 

ومترررران السررررتنج والوالررررة االجتماعيررررةج والجررررنسج ومسررررتوى الررررد لج والوعي ررررة الواليررررةج ومترررران العمررررلج 

دل رت  ج ويرث (Aliyev & Tunc, 2014)الييرف وتونر وا تا رت مرع دراسرة  والعمررج وسرنوات ال بررة

ذات داللررة إو ررائية فررو الرضررا الرروعي وج واالوتررران  الرروعي و   أبرررز نتررائج الدراسررة عارر  وجررود فرررون

تعررود لمت يررر الجررنسج إذ أعهرررت النتررائج أن مسررتويات الرضررا الرروعي وج االوتررران الرروعي و تانررت لرردى 

   .المرشدات اإلناث أعا  من  لدى المرشدين الذتور
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والت  رب  ج  الث ثرةمجاالترلعدم وجرود فررون برين االوترران الروعي و ب وب  وب النتيجة التو تشير

وضررر و، ومشررراتل ال،ابرررة دا رررل  جوضررر و، المهنرررة جتعرررزو الباوثرررة تاررر  النتيجرررة لعررردم الرضرررا الررروعي و

 واالقت ررررادية متشررررابهة لوررررد تبيررررر لجميررررع الت   ررررات جوالمهنيررررة جوالعررررروف االجتماعيررررة جالمدرسررررة

ود الوقت التافو لاترتيز عا  وعدم وج جوعروف  المادية جو،بيعة بيئة العمل باإلضافة ل مو  الدورج

  الث ثرررة ال ي تارررف برررإ ت ف مجاالترررن درجرررة تعرررر  المرشرررد التربرررو  ل وترررران بج فرررإالعمرررل ا ساسرررو

 الت  ب.

 

 ولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها ومراجعتها تبرين

الترو أشرارت لعردم ( (Al-Adwan & Al-Khayat,  2017 العردوان وال يرا، بأنهرا تت رن مرع دراسرة

 .وجود فرون ذات داللة إو ائية تعزى لمت يرات الت  ب ا تاديمو

 

فتار  النتيجرة  جوب  وب النتيجة التو تشير  لعدم وجود فرون بين االوتران الروعي و وسرنوات ال بررة

الوتررران لديررة تبعررا ا يت رراوت مسررتوى ا ن ال رررد الموترررن وعي يرر ؛تبرردو غريبررة لوررد مرراتمررا ترررى الباوثررة 

مالرر  العاليررة لررم المرشررد التربررو  لرردوره ووعي ترر  وأ ولتررن وبسرربت عرردم تىبررل جأو العمررللسررنوات ال برررةج 

 .يجعل مستوى اإلوتران ي تاف بإ ت ف سنوات ال برة

 

 ومراجعتها تبين ولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها

عهرت وجود ا ت ف فو مستوى االوتران التو أ(ج 2014بأنها ت تاف مع دراسة دويدار والب ير )

(ج 2013وا تا ت تذل  مع دراسة التح ) الوعي و فو البنو  السعودية تعزى لعامل ال برة الوعي يةج

ى إل  مت ير ال برةج ان الن سو تعز ويث أشارت نتائجها لوجود فرون دالة إو ائيا  فو االوتر 
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ج إذ أعهرت النتائج عدم وجود  (Aliyev & Tunc, 2014)الييف وتون وا تا ت تذل   مع دراسة 

فرون ذات داللة إو ائية فو مستويات الرضا الوعي وج واالوتران الوعي و تعود لمت ير سنوات 

 ال برة الوعي ية.

 

عردم وجرود فررون ذات داللرة إو رائية برين (ج ويرث أعهررت  نتائجهرا 2012وات ىت مع دراسة الشيخ )

فيمررا يتعاررن بدرجررة االوتررران الرروعي و لررديهم بوسررت مىيرراس جايرردر تبعررا   جمتوسرر،ات إجابررات المرشرردين

ويرث أشرارت نتائجهرا إلر  عردم وجرود فررون فرو  (ج2010وتما أت ىت مرع دراسرة جبرر ) لمت ير ال برةج

ران الرروعي و تعررزى لمت يرررات: المؤهررل العامرروج مسررتوى اسررتجابات العرراماين نوررو درجررة الشررعور برراالوت

ومترررران السررررتنج والوالررررة االجتماعيررررةج والجررررنسج ومسررررتوى الررررد لج والوعي ررررة الواليررررةج ومترررران العمررررلج 

(ج الترو أشرارت لعردم وجرود 2013الجوجرول وعايران )ج وتذل  إت ىت مع دراسة والعمرج وسنوات ال برة

ى االوتررران الرروعي و لرردى ا ترراديميين فررو الجامعررات فرررون دالررة إو ررائيا  بررين ال رربر تسررمةج ومسررتو 

 ال اس،ينية تعزى لسنوات ال برة.

 

 سادسةالالفرضية مناقشة نتائج  6.2.1.5

بـين متوسـطات  (α≥(0.05: ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياا عنـد مسـتوى الداللـة السادسـة الفرضـية

 (.فعالية الذات تبعاا لمتغيرات: )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة

بين متوس،ات فعالية الذات تبعا  لمت يرات ا  عدم وجود فرون ذات دالة إو ائي أعهرت النتائج

 )الجنسج الت  بج سنوات ال برة(.
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ل  أن م ادر ال اعاية الذاتية إ جالباوثة عدم وجود فرون فو فاعاية الذات تعزى لمت ير الجنس تعزو

باإلضافة  ج هما ال يو ل عا  المساندة والدعمفت ؛لامرشدين التربويين من ت  الجنسين واودة

تما أن ضعف  جتأنها تهديدات ش  ية ليهاج وينعرون إبتعادهم عن المهام ال عبة والمعىدةال

هدافهم يضعف ال اعاية وبالتالو عدم قدرتهم عا  توىين أ جمجهوداتهم وقدراتهم بالمواقف ال عبة

 الذاتية لهم.

 

 نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها ومراجعتها تبينولدى مىارنة هذه النتيجة مع 

أشارت النتائج إل  وجود فرون ذات داللة إو ائية  التو(ج 2016ت تاف مع دراسة الرواوية )أنها 

ج وتذل  ت تاف مع دراسة تياو فو مستوى ال عالية الذاتية المدرتة تعزى لمت ير الجنس ل الح الذتور

والتتوين المهنو  جأعهرت النتائج عدم وجود فرون ذات داللة إو ائية بين ،ابة التعايم إذ ج(2015)

اإلناث فو الشعور ب عالية الذاتج بمعن  أن اإلناث والذتور  المهنو و،ابة التعايم والتتوين جالذتور

رادة وثىة فو الن س جب عالية ذات مرت عة ن بىناعتهميتميزو  متانات وقدرات تج جواذ عاهم يتابعون واذ

تتوينهم وتعايمهم المهنو بشتل جد ج لتوىين ،مووهم ورغبتهم فو تود  المشت ت التو تواجههمج 

 (ج2013وبدراستنا الوالية تانت ال اعاية من  ضة لت  الجنسينج تما إ تا ت مع دراسة العايت )

ا ت تذل  مع دراسة  اعاية الذات تعزى لمت ير الجنسج وا تعهرت نتائجها عدم اال ت ف بأويث 

ويث أشارت النتائج إل  وجود فرون ذات داللة إو ائية فو الجنس عا  فعالية  (ج2011م بح )

 الذات ل الح الذتور. 

 

،بيعة  ل إالنتيجة التو دلت بعدم وجود فرون بين الت  ب وفاعاية الذات  تعزو الباوثة تا تما 

و،بيعة إدراتهم ل،بيعة  جثناء دراست  الجامعيةتربو  أاعد  الذ  تاىاه المرشد الالتأسيس والتتوين الى
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وتذل  ما عدم وجود فرون بين الت   اتج  سباتهذا يعد من أو  جالمهام التو تنتعرهم بعد الت رج

إتتسابهم لمهارات جديدة من  مأتان معايشتهم لاواقع أ ويتعام  بعد الت  ب سواء   جيتتسب  ال رد

 والتو هو بوىيىة الوال ضعي ة بمدارسنا الوتومية.ج امج  ل الدورات وال عاليات والبر 

 

 ولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،   عايها ومراجعتها تبرين

(ج ويث أعهرت نتائجها وجود فرون دالرة إو رائية برين ال اعايرة 2013دراسة النور ) مع  ت تافأنها 

 الذاتية والت  ب. 

 

الباوثة عدم وجود فرون بين فاعاية الذات وال برة لعدم توافر دورات تدريبية لامرشد التربو   وتعزو

وعدم  جوعدم توافر م ادر تعايمية تافية جالدعم اإلجتماعو لهمقاة وتذل   جوقاة دعم الجهات العايا

ضعهم الوعي و وتذل  باإلضافة لعدم الىدرة عا  التتيف مع و  جاإلستىرار الماد  واإلجتماعو لهم

 اإلقت اد .
 

أنهرا  ومراجعتهرا تبرين جولدى مىارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابىة التو أمتن لاباوثة اإل،ر  

أشرررارت نتائجهرررا إلررر  وجرررود فررررون ذات داللرررة إو رررائية فرررو  إذ(ج 2016ت تاررف مرررع دراسرررة الرواويرررة )

وا تا ت تذل  ج ( سنة15نوات ال برة ل الح أتثر من )مستوى ال عالية الذاتية المدرتة تعزى لمت ير س

وجود فرون دالة إو ائيا  فو فعاليرة الرذات فرو التردريسج  هابينت نتائج التو(ج 2013مع دراسة التح )

 .تعزى إل  الت اع ت الثنائية الموتماة بين مت ير ال برةج وتترار االوتران الن سو

 

اقوس ال ،ررر أمررام الىررائمين عارر  اإلرشرراد التربررو  برروزارة التربيررة بوررد ذاتهررا تافيررة لىررر  نرر وتارر  النتررائج

 وأ ذ التدابير االزمة لات  يف من ودتها. جوالتعايم
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 التوصيات والمقترحات 2.5

 من   ل نتائج الدراسةج فإن الباوثة تو و بما ياو:

ومهاراتهم  ينالتربوي ينالمرشدت ايات ت،وير لامرشدين التربويين لعىد دورات وبرامج تدريبية  (1

 .بما يسهم فو توسين مستوى فعالية الذات لديهمج ب ورة مستمرة

ووافز مادية و إمتيازات  ممن   ل منوه مهودور  يينالتربوي ينتأتيد وتعزيز متانة المرشد (2

 ومعنوية.

دائ  فو عما  أامرشد التربو  لرفع لالعمل بمبدأ إثراء العمل الذ  يوتو  عا  إمتيازات  ا ة  (3

من قدرات   است دام أق   ما لديه عا  و ز ي بما جل عن ر التود  فو العملمع إد ا

 واستعدادات ومهارات فو العمل اإلرشاد .

اإلوتران الوعي و ارت ا  مستوى أسبات واقع و قيام المسؤولين فو وزارة التربية والتعايم بتى و  (4

 المرشديين التربويين. لدى

تربويين والمسؤولين عنهم من أجل بوث مشت تهم التو عىد الاىاءات الدورية بين المرشدين ال (5

 يتعرضون لها والو ول لواول منتىية لها.

الت  يف قدر اإلمتان من أعباء العمل الماىاة عا  عاتن المرشد التربو  والتو تزيد من معانات   (6

 وبالتالو تدنو فاعايت  الذاتية. لدي  وعي والإلوتران ا وترفع من مستوى

 رى من المهن ال دمية لمعرفة مدى أجراء مزيد من ا بواث والدراسات عا  عينات إثة تىترل الباوو 

 ية الذات لديهم.فعال واقعمعاناتها من اإلوتران الوعي و و 
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 العربية واألجنبية مصــادروالمـراجـع ال

 قـائمـة المـراجـع العـربيـة

ين توجهات الهدف وفعالية الذات (. نمذجة الع قات ب2011أبو الع ج مسعد ربيع عبد ا . )

مجلة البحوث واالندماج المدرسو والتو يل ا تاديمو لدى عينة من ، ت المرواة الثانويةج 

 .357-302(ج 1)26ج -كلية التربية جامعة المنوفية –النفسية والتربوية 

االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية (. 2012بو زنيدج عاو. )ا 

ج )رسالة ماجستير غير جنوب الضفة الغربية اسبابه والمتطلبات المؤسسية لمواجهته

 منشورة(ج جامعة الىدسج الىدسج فاس،ين.

 .17الديارج العدد الرابعج ب. جريدة "االحتراق الوظيفي"(. 2017اذار ر 1أبو سويرلج رندة. )

دار ال تر لا،باعة والنشر ج عمان: 2، -مبادئ اإلرشاد النفسي(. 2002أبو عي،ةج سهام. )

 والتوزيع.

ظـــاهرة االحتـــراق الـــوظيفي لـــدى المـــوظفين اإلداريـــن (. رهررر1431أبرررو مسرررعودج سرررماهر مسرررام عيررراد. )

)رسرالة ماجسرتير غيرر فية عالجها. العاملين في وزارة التربية العالي بقطاع غزة: أسبابها وكي

 منشورة(ج الجامعة اإلس ميةج تاية التجارةج غزةج فاس،ين.

ج )بوث االحتراق الوظيفي وتأييره على اداء العاملين(. 2012أبو موس ج أنور وت تج يوي . )

منشور لنيل درجة الدباوم المهنو المت  ب( فو إدارة منعمات المجتمع المدنوج غزة: 

 اإلس مية.الجامعة 

ج وزارة التربية والتعايم ال اس،ينيةج رام ا ج التقرير العام(. 2005اإلدارة التربوية لاتىنيات التربوية. ) 

 فاس،ين. 
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 منشورات اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة،(. 2013اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية ال ا ة. )

 ،ينيةج رام ا ج فاس،ين.وزارة التربية والتعايم العالو ال اس

براهيمج مروان عبد الوميد. ) اإلرشاد التربوي: مفهومه، خصائصه، (. 2003ا سد ج سعيد واذ

 ج عمان: دار الثىافة لانشر والتوزيع.ماهيته

مجلة العلوم  ،(. دراسة مسوية لادافعية لدى ، ت جامعة التويت1987بدر عمر العمر. ) 

 .35-95(ج 4)15ج جامعة الكويت -االجتماعية

ج مديرية دراسة مستوى االحتراق النفسي لمعلمي التربية الخاصة(. 2012بدرج سها عبد الرزان. )

 البوث التربو ج وزارة التربية والتعايمج بوث ومىالة عاميةج ا ردن. 

واقع اإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة (. 2006البردينوج أومد إسماعيل. )

ج )رسالة ماجستير غير منشورة(ج تاية التربيةج الدراسة مقارنة-ث الدولية بمحافظات غزةالغو 

 الجامعة اإلس ميةج غزةج فاس،ين.

(. أثر االوتران الوعي و لمىدمو 2014الب يرج سايمان بن عبد ا  ودويدارج مومود مومد عو . )

  الم ارف التجارية فو ال دمات الم رفية عا  االنسوات الوعي و: دراسة ت،بيىية عا

-477(ج 1ج م رج )بحوث ومقاالت -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةمن،ىة الى يمج 

411  . 

(. موددات توجهات الهدف )تمتنج إقدامج إوجام( لدى ال،الت المعام فو 2007البناج عادل السعيد. )

مجلة كلية التربية فيةج ضوء الوعو بما وراء المعرفة وال عالية الذاتية والمعتىدات المعر 

 .23-116(ج 2)17ج باإلسكندرية



 

110 

(. ع قة االوتران الن سو بالرضا الوعي و لدى أساتذة 2014بوفرةج م تار ومن ور ج م ،  . )

 -ورفاة –ج جامعة قا د  مربال مجلة العلوم االنسانية واالجتماعيةالتعايم الثانو ج 

 .81-92(ج 17الجزائرج )

(. ع قة فعالية الذات فو التدريس باالوتران الن سو وال برة لدى معامو 2013التحج زياد  ميس. )

 .163-189(ج 4)11ج مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسموافعة الم رنج 

ج درجة تىنو ساموج الجزائر: فعالية الذات عند طلبة التكوين والتعليم المهني(. 2015تياوج لاونة. )

 مؤسسة تنوز الوتمة لانشر والتوزيعج الجزائر.  -ادراسات التربوية والن سيةمجاة الوتمة ل

 نظريات الشخصية )البناء، الديناميات، النمو، طرق البحث، التقويم(.(. 1990جابرج عبد الوميد. )

 الىاهرة: دار النهضة العربية. 

 .ار النهضة العربيةج ق،رر( مهارات البوث التربو ج ترجمة جابر عبرد الوميردج د 1996جا ج لنر )
االحتراق الوظيفي والعوامل المسببة له لدى العاملين في (. 2010جبرج نهاية م ،   وسن. )

ج )رسالة ماجستير الصحة النفسية في وزارة الصحة النفسية الفلسطينية في الضفة الغربية

 غير منشورة(ج جامعة الىدسج الىدسج فاس،ين. 

(. مسررتويات اإلوتررران الن سررو لرردى 2003ج ووسررنج عبررد الوميررد سررعيد. )الجمررالوج فوزيررة عبررد الوميررد

دراسات غربية في علم معامو ذو  االوتياجات ال ا ة واوتياجاتهم التدريبية بسا،نة عمانج 

 .160-159(ج 1)2ج الىاهرةج النفس

لش اء (. العوامل المؤثرة عا  االوتران الوعي و لدى الممرضين فو مستش   ا2013وجاجج  ايل. )

   .129-164(ج 2)31ج مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتبى،ا  غزةج 



 

111 

العالقة بين فعالية الذات واالتجاهات نحو مهنة (. 2007بشير وأبو مع ج ،الت. ) الوجارج

ج المؤتمر التمريضو الثانو: التمري  بين النعرية والت،بينج عىد يومو الرابع التمريض

 فو غزةج فاس،ين. 2007امس والعشرين من شهر نيسان ر إبريل والعشرين وال 

ين فو ا(. ال بر واالوتران الوعي و لدى ا تاديميين العام2013الوجولج أترم وعايانج ياسمين. )

 .312-341(ج 21ج )، مجلة البحوث والدراسات االنسانية الفلسطينيةالجامعات ال اس،ينية

ين سياسة التدوير عا  االوتران الوعي و: دراسة ت،بيىية عا  (. أثر ت،ب2015ورازج السيد يوسف )

-193(ج 1)37ر جامعة الزقازين(ج -)تاية التجارة، مجلة البحوث التجارية جامعة دميا،

235. 

 ج ترجمة فايز ال ياغج بيروت: مرتز دراسات الوودة العربية. علم االجتماع(. 2005ويدنزج أنتونو. )

االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية (. 1995الراشدانج مال  عاو. )

ج )رسالة ماجستير غير منشورة(ج جامعة اليرمو ج اربدج الحكومية وعالقتها ببعض المتغيرات

 ا ردن.

الضغوط النفسية، طبيعتها ونظرياتها، وبرامج لمساعدة الذات في (. 1999الرشيد ج هارون. )

 تتبة ا نجاو الم رية.ج الىاهرة: معالجها

ظاهرة االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى العاملين في وزارات (. 1999رمضانج جهاد. )

 ج )رسالة ماجستير غير منشورة(ج جامعة النجال الو،نيةج ناباسج فاس،ين.السلطة الوطنية

الذاتية المدركة لدى  التوافق المهني وعالقته بالفاعلية(. 2016الرواويةج بدرية مومد يوسف. )

ج )رسالة ماجستير عينة من الموظفين في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية

غير منشورة(ج تاية العاوم واآلداتج قسم التربية والدراسات اإلنسانيةج جامعة نزوىج نزوىج 

 ُعمان. 
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ج برنامج غزة لا وة الوظيفي اإلجهاد المهني كيف يؤدي الى االحتراق(. 2010زقوتج سمير. )

 الن سيةج التاية الجامعية لاعاوم المهنية والت،بيىيةج غزةج فاس،ين.

ج ساساة عام الن س البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية ومحدداتها(. 2001الزياتج فتوو. )

 ( "مد ل ونماذج ونعريات"ج الىاهرة: دار النشر لاجامعات. 2ج) -(6المعرفو )

(. واقع االوتران الن سو لامرشرد الن سرو والتربرو  فرو موافعرة الزرقراء فرو 2002لزيودج نادر فهمو. )ا

 .222-199(ج 1ج جامعة ق،رج )مجلة العلوم التربويةا ردنج 

(. م ادر الض و، الن سية واالوتران الن سو لدى معامو التربية ال ا ة 2007الزيود ج مومد. )

(ج 2)23ج للعلوم التربوية مجلة جامعة دمشقببع  المت يراتج  فو موافعة التر  وع قتها

89-219. 

ج المؤتمر العامو طبيعة فاعلية الذات األكاديمية لدى طالب الجامعة(. 2002سالمج مومد. )

المستو  العاشر )التربية وقضايا التوديث والتنمية فو الو،ن العربو(ج تاية التربيةج جامعة 

 واوانج م ر.  

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية اليانوية في مدارس محافظة (. 2003نا ر. ) الس مةج

ج )رسالة ماجستير غير مشورة(ج تاية جنين من وجهة نظر كل من اإلداريين والمعلمين

 جامعة النجال الو،نيةج ناباسج فاس،ين. -التربية

ال مود الن سو لدى ،ابة جامعة الىدس (. فعالية الذات وع قتها ب2013الشافعوج مومد الدسوقو. )

 .    185-158(ج 51ج )جامعة طنطا -مجلة كلية التربيةالم تووة ب زة. 

(. دور المرشد التربو  فو مدارس موافعة رام ا  والبيرة الوتومية بين 2009شاهينج مومد أومد. )

 .156-132ج 10ج مجلة البحوث والدراسات الفلسطينيةالواقع والمأمولج 
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(. فعالية المرشد الن سو المدرسو تما يدرتها المربون وال، ت 2005لشايتج معروف عبد الرويم. )ا

ج مرتز اإلرشاد الن سوج جامعة عين مجلة اإلرشاد النفسيفو المدارس الثانوية ال اس،ينيةج 

 .166-142(ج 19شمسج )

فعية لدى ، ت المرواة فعالية الذات وع قتها ببع  مت يرات الدا. (2000الشعراو ج ع ء. )

 . 146-123(ج 44ج جامعة المن ورةج )مجلة كلية التربيةالثانويةج 

(. مواجهة االوتران الوعي و: نوو نموذج مىترل لمسؤولية ال رد 2016الشع نج فهد بن أومد. )

 . 54-3(ج 65)32)السعودية(ج  مجلة العربية للدراسات األمنية والتدريبوالىيادةج 

(. الع قة بين االوتران الوعي و وااللتزام التنعيمو: دراسة 2015الرؤوف وسن. ) الش اوج عبد

تاية  – مجلة العلوم االقتصادية والسياسيةت،بيىية عا  م رف الوودة فر  ق ر اال يارج 

 . 235-271(ج 6ليبياج ) -الجامعة االسمرية االس مية زليتن -االقت اد والتجارة

ج )رسالة اسة تقيميه ألداء المرشد النفسي في ضوء بعض المتغيراتدر (. 2008شومانج مومود. )

 الجامعة اإلس ميةج غزةج فاس،ين.-ماجستير غير منشورة(ج تاية التربية

ـــوظيفي وعالقتـــه بنوعيـــة الحيـــاة لـــدى المرشـــدين (. 2012الشررريخج لياررر  فرررؤاد يوسرررف. ) االحتـــراق ال

ة فـــي محافظـــات جنـــين، نـــابلس، النفســـيين والتربـــويين فـــي المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــ

 )رسالة ماجستير غير منشورة(ج جامعة الىدسج الىدسج فاس،ين.طولكرم"، 

(. عاهرة االوتران الن سو والرضا الوعي و والع قة بينهما لدى معامو 2013،ش،وشج رامو. )

ر 1727(ج 8)27)العاوم االنسانية(ج  مجلة جامعة النجاح لألبحاثغرفة الم ادر فو ا ردن. 

1762.  

(. اإلرشاد التربو  فو المدارس ا ساسية العايا والثانوية بموافعات غزة: واقع 2001العاجزج فؤاد. )

 .57-1(ج 2)9ج مجلة الجامعة اإلسالميةومشت ت وواولج 
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(. فعالية الذات وع قتها بالدافعية لاتعام لدى ت ميذ المستوى الرابع من التعايم 2013العايتج تاثوم. )

 158-177.   (ج 27ج )مجلة دراسات لجامعة االغواطتوس،ج الم

 ،2،سباب واأليار والعالج، الضغوط النفسية القاتل الخفي األ(. 2012عبد الرومنج عاو. )

 المن ورة: دار اليىين لانشر والتوزيع.

 قت  (. االوتران الوعي و لدى العاماين فو ق،ا  ال دمة المدنية التويتو وع2003العتيبوج آدم. )

(ج 2)32ج جامعة التويتج مجلة العلوم االجتماعيةبنم، الش  ية والرغبة فو تر  العملج 

353-354. 

(. فاعاية الذات وع قتها بتل من مستوى ال،مول ودافع اإلنجاز لدى 1993عجوةج عبد العال. )

 . 339-319(ج 3جامعة ،ن،اج ) -مجلة كلية التربية، ت الجامعةج 

(. توايل المسار لاع قة بين متونات الىدرة عا  ول المشت ت االجتماعية 2001عادل. ) العدلج

ج جامعة عين شمس -مجلة كلية التربيةوتل من فعالية الذات واالتجاه نوو الم ا،رةج 

 .178-121(ج 25)1

(. فعاليرة الرذات لردى ،ابرة المروارة الثانويرة 2014عربياتج أومدعبد الوايم وومادنةج برهان مومود. )

مجلــة العلــوم التربويــة فررو من،ىررة بنررو تنانررة فررو ضرروء مت يررر  النررو  االجتمرراعو والتو رريل. 

 .109-89(ج 1)15ج والنفسية

 ج التويت: ذات الس سل.السلوك البشري في مجاالت العمل(. 1982عسترج عاو والعريانج جع ر. )

 التتات الوديث.ج التويت: دار 2ج ،ضغوط الحياة واساليب مواجهتها(. 2000عسترج عاو. )

ج ج متتبة التتانوأساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية .(1992). عودةج ماتاو 
 عمان ا ردن

ج عمان: اإلشراف التربوي والقيادة التربوية وعالقتهما باالحتراق النفسي(. 2007العيا رةج معن. )

 دار الوامد.
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امج تدريبو  عضاء هيئة التدريس قائم عا  توسين (. أثر برن2011عيس ج ماجد مومد عثمان. )

فعالية الذات ا تاديمية ل، بهم فو الدافعية لإلنجاز واالتجاه نوو التعام لدى عينة من 

ج جامعة ا زهرج مجلة كلية التربيةال، ت ذو   عوبات التعام فو جامعة ال،ائفج 

 .282رر 247(ج 146)2

تأيير االحتراق الوظيفي على كفاءة األداء الوظيفي . (2015ال ضاوج  اف مومد عاو سيف. )

ج مجاة الىراءة والمعرفةج عضو الجمعية لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة في دولة الكويت

 ج م ر. IRAالدولية 

(. فعالية الذات اإلع مية لدى مستشار التوجي  واإلرشاد المدرسو والمهنوج 2012الىاسموج شعبان. )

مرتز الب يرة لابووث واالستشارات  – دراسات نفسيةبواليتو ورفاة والواد ج دراسة ميدانية 

 . 142 -117(ج 9ج مجاة عالم التربيةج الجزائرج )-وال دمات التعامية

(. اإلع م واإلوتران الن سو: دراسة عن مستوى الض و، المهنيرة فرو 2003الىرنوج عاو بن شويل. )

-161ج 16ج مجلـة جامعـة الملـك سـعودبية السرعوديةج المؤسسات اإلع مية فو المماتة العر 

183. 

(. االوتررران الرروعي و: دراسررة استتشررافية لمىيرراس ماسرر   عارر  2001الت برروج سررعد ورشرريدج مررازنز. )

العلـــوم -مجلـــة جامعـــة الملـــك ســـعودالمررروع ين بمدينرررة الريرررا  بالمماترررة العربيرررة السرررعوديةج 

 .150-113(ج 1)13ج اإلدارية

مجلة  (. االوتران الن سو لدى المرشدين التربويين فو موافعة ب دادج2002ضل. )مومدج زينات فا

 .75-95(ج 16)8ج البحوث والدراسات التربوية
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فاعاية الذات وع قتها بتل من الدافعية لإلنجاز والذتاء الوجدانو لدى عينة . (2007المزرو ج ليا . )

-69(ج 4)8ج علـوم النفسـية والتربويـةمجلـة جامعـة البحـرين للمن ،البات جامعة أم الىررىج 

89. 

 ج منشورات جامعة الىدس الم تووةج الىدسج فاس،ين. خدمة الجماعة(. 2008مسعودج وائل. )

(. م ادر الض و، فو العمل لردى المدرسرين فرو المروارة المتوسر،ة 2000المشعانج عويد سا،ان. )

ج جامعررررة لـــة العلــــوم التربويـــةمجبدولرررة التويرررت وع قتهرررا باالضرررر،رابات الن سرررية والجسرررميةج 

 .96-65(ج 1)28التويتج 

القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات (. 2011م بحج م ،   ع،ية إبراهيم. )

ج والمساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة

دة الدراسات العايا والبوث العاموج جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(ج تاية التربية عما

 ا زهرج غزةج فاس،ين. 

 ج عمان: دار ال تر لانشر والتوزيع.علم النفس اإلجتماعي(. 2000المعاي،ةج  ايل. )

ج ار المسيرة لانشر والتوزيعج عمانج دمناهج البحث في التربية وعلم النفس .(2002). ماومج  سامو
 ا ردن .

ج الريا : متتبة الرشيدج المماتة العربية الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية(. 2003من ورج ومد . )

 السعودية.

اإلحتــراق الــوظيفي وعالقتــه بالمســاندة االجتماعيــة لــدى المــوظفين اإلداريــن (. 2013). من رورج لنررا

. )رسالة ماجستير غير منشورة(ج تاية العاوم في مديريات التربية والتعليم في محافضة الخليل

 التربويةج جامعة الىدسج الىدسج فاس،ين.

 ج بيروت: دار المعارف. 5ج ،نظريات في علم االجتماع(. 1985نعيمج سمير. )
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(. االوتران الوعي و فو المنعمات الوتومية ال دمية فو موافعة جدة. 2000ضيف ا . ) الن يعوج

فو جامعة الما  عبد )مجاة دورية ت در من مرتز النشر العامو  مجلة االقتصاد واإلدارة

 . 88-55(ج 1)14العزيز(ج 

ج )رسالة فعالية الذات وعالقتها بالسعادة والتحصيل األكاديمي(. 2013النورج أومد يعىوت. )

 جامعة السودان لاعاوم والتتنولوجياج ال ر،ومج السودان. -ماجستير غير منشورة(ج تاية التربية

 ج دمشن: دار الووار.لم النفس المرضيمدخل الى الطب وع(. 1986الوردنوج مومود. )
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 لكترونية:المراجع اإل   

ج منتدى ارد البشرية"موضوع إداري متخصص في المو : االحتراق الوظيفي(. 2010تاستروج موس . )

 روايتو.

 t_215442.html-http://www.ibtesamh.com/showthread  تم د ول هذا الموقع يوم

 .الساعة الثانية عشر  باوا   6/2/2017االثنين الموافن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibtesamh.com/showthread-t_215442.html


 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 (: أسماء المحكمين1حق رقم )مل
 

 الجامعة التخصص االسم الرقم
 جامعة الىدس عاوم مالية وم رفية د. عزمو ا ،رش .1
 جامعة الىدس إو اء د. سعد  الترنز .2
 جامعة الىدس عام إجتما  الوهات ال باغ د. عبد  .3
 جامعة الىدس الم تووة عاوم ادارية واقت ادية    بو فارةأد يوسف  .4
 جامعة الىدس الم تووة   دمة اجتماعية ميد بدرد. ع  .5
 جامعة الىدس الم تووة  عام اجتما   د. عماد اشتية  .6
 جامعة الىدس الم تووة تنمية وت ،ي، اقت اد   د. ماجد  بيح . أ .7
 جامعة الىدس الم تووة  قياس وتىويم  د. عبد الهاد   بال  .8
 الت،بيىية ءاىاجامعة الب  ن س تربو عام  ال يا،مومد د. ماجد  .9

 الت،بيىية ءجامعة الباىا تربية  ا ة د. مزيد عبد ال تال ويا ات .10
 الجامعة الهاشمية تربية  ا ة د. نواف الزيود .11
 الجامعة الهاشمية تتنولوجيا تعايم د. م ،   ال والدة .12
 الت،بيىية ءجامعة الباىا عام ن س تربو  د. فاد  سماو  .13
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 (: االستبانة قبل التحكيم2ملحق رقم )
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 حضرة د. ................................................. المحترم/ة.
 تحية واحتراماا وبعد،

            
دراسة بعنوان: "االوتران الوعي و وع قت  ب اعاية الذات لدى العاماين باإلرشاد  بإجراءفإن ال،الت يىوم 

و  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية الوتومية"ج استتماال  لنيل درجة الماجستير فو بناء المؤسسات الترب

 جامعة الىدس. -وتنمية الموارد البشرية من تاية الدراسات العايا

،   فو مجال البوث والمنهجية البوثيةج فأرجوا الت ضل بتوتيم  ونعرا  لما عرف عنتم من معرفة واسعة واذ

فادتو بمدى مناسبة تل منها فو قياس ما وضعت لىياس  ضمن بيئة فىرات أ داتو الدراسة المرفىتانج واذ

 الدراسة ومجتمعهاج إضافة إل  وضووها وس متها  ياغة وداللة. 

 مع بالغ شكري وتقديري،
 حر خياطسالطالبة: 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة القدس

 
 عمادة الدراسات العليا

 امج الماجستير في التنمية وبناء المؤسساتبرن
  

 التربوي المدرسي المحترم  المرشد 

 تحية طيبة وبعد،

االوتران الوعي و وع قت  ب اعاية الذات لدى العاماين باإلرشاد " تىوم الباوثة بإجراء دراسة وول: 

لتتون ضمن عينة  . وقد وقع عاي  اال تيار عشوائيا  "التربو  فو المدارس الوتومية ال اس،ينية

الدراسة. لذاج أرجو من  التعاون فو تعبئة هذه االستبانة بما يتوافن مع وجهة نعر ج عاما  بأن بيانات 

الدراسة هو  غرا  البوث العامو فى،ج وسيتم الو اع عا  سريتهاج وال ي،ات من  تتابة اسم  أو 

 ما يشير إلي ج شاترين ل  وسن تعاون .

                                                                                                                                        
 الباحية: سحر خياط

 محمد أحمد شاهين بإشراف: أ. د.
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 البيانات والمعلومات األولية: -القسم األول
 ق عليك( أمام اإلجابة التي تنطبxالرجاء وضع إشارة )

 
 أنيى  □   ذكر   □الجنس:      

 علم اجتماع أو غير ذلك □خدمة اجتماعية     □علم نفس    □إرشاد نفسي وتربوي    □التخصص: 

 سنوات 10من  أكير  □سنوات         10ـ5  □سنوات    5أدنى من    □سنوات العمل:   

 ه    ماجستير أو دكتورا  □بكالوريوس     □المستوى التعليمي:   

 القسم الياني: مقياس االحتراق الوظيفي  
 ( أمام تل فىرة وست ما يتناست ووضع  المهنو وشعور  نوو مهنت xضع/   ع مة )  

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

  موافق 
 محايد  

غير  
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 البعد األول: االجهاد واالنفعال
      أشعر بأننو استنزفت عا، يا   1
      أشعر باستن اذ تامل ،اقتو فو نهاية اليوم الذ  أقضي  فو عماو 2
      أشعر باإلرهان وينما أ وو فو ال بال لمواجهة يوم عمل آ ر 3
      التعامل مع الناس ،وال اليوم يسبت لو التوتر 4
      أشعر بالمال والضجر بسبت عماو 5
      أشعر باإلوبا، فو عماو 6
      أننو أبذل جل جهد  فو عماوأشعر ب 7
      التعامل مع الناس بشتل مباشر يشتل ض ،ا  تبيرا  لو 8
      أشعر باال تنان وقرت النهاية 9
      أشعر بالتعت واإلنها  عند نهاية الدوام الرسمو 10

 البعد الياني: عدم اإلنسانية
      ادات ال وياة فيهاأشعر بأننو أعامل بع  فئات المراجعين وتأنهم جم 11
      أ بوت ش  ا  قاسيا  عا  الناس منذ بدأت هذا العمل 12
      أشعر بالىان فو أن يسبت لو هذا العمل قساوة وتباد فو مشاعر  13
      إننو فو الواقع ال أعبأ بما يودث لآل رين 14
      المراجعون ياوموننو عا  بع  المشت ت التو أعانو منها 15
      ال راعات الش  ية توول دون انسجام العاماين فو المدرسة 16
      الثىافة والىيم السائدة فو عماو ال تشعرنو بالراوة واالنتماء لعماو 17
      إن مهام وعي تو توول دون أدائو لمهامو ا سرية 18
      أشعر بأننو غير منتم اجتماعيا  لزم ئو ومتان عماو 19
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 اليالث: عدم اإلنجاز الشخصيالبعد 
      أست عت فهم تيف يشعر المراجعون تجاه مهنتو 20
      أشعر أننو من   ل عماو أثر  مودود فو وياة اآل رين 21
      أشعر بان  ا  فو النشا، والويوية 22
      أست،يع ب عوبة تهيئة الجو المناست  داء عماو عا  أتمل وج  23
      ستياء فو عماو وتعاماو مع المراجعين أشعر باال 24
      فو عماو أتعامل بتسر  مع المشت ت ال ا ة بال،ابة المسترشدين 25
      وىىت أشياء مودودة وغير جديرة بالتىدير فو هذا العمل 26
      تن،و  وعي تو عا  أداء أعمال قد ال ترضو بع  المست يدين 27
      اجعين وسوء ت ميم متان العملأعانو من ازدوام المر  28
      يتناق  راتبو مع وجم أدائو فو عماو وهو غير مو ز لو 29

 
 فعالية الذاتمقياس القسم اليالث: 

 ( فو العمود المناست بجانت تل فىرة.xعزيز  المرشد يرج  اإلجابة عا  فىرات تل من المىياسين اآلتيين بوضع إشارة )
 الرقم الفقرات درجة الموافقة

عالية 
 جداا 

متدنية  متدنية متوسطة عالية
 جدا  

  .1 أتعامل مع جميع العىبات التو تواجهنو         
  .2 أست،يع وضع الواول المناسبة    مشتاة تواجهنو      
  .3 أتمتن من ول المشت ت التو تواجهنو     
  .4 العىبات توول بينو وبين توىين أهدافو      
  .5  ول    هدف مهما تان بعيدا يسهل عاو الو      
  .6 يمتننو وضع ال ،، المناسبة لتوىين آمالو     
  .7 ياجا لو زم ئو لول مشت تهم      
  .8 زم ئو يثىون فو مهاراتو المهنية      
  .9 يمتننو مساعدة أ  فرد لدية مشتاة      
  .10 أثن فو قدراتو لاتعامل بت اءة مع ا وداث غير المتوقعة      
  .11 عند  تثير من ال،مووات التو سوف أنجزها      
  .12 أست،يع التعامل مع المواقف مضمونة العواقت      
  .13 يمتننو الت تير ب،ريىة عماية عندما أتون فو مأزن ما      
  .14 ي عت عاو إقنا  أ  إنسان بأ  شوء      
  .15 أوافع عا  اتزانو فو المواقف ال عبة      
  .16 تو إذا استثارنو أ  إنسان يمتننو ضب، ان عاال     
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  .17 يمتننو السي،رة عا  ان عاالت اآل رين من زم ئو      
  .18 يىتنع زم ئو بآرائو      
  .19 أتبع جميع إرشادات المرور ،الما ياتزم بها الجميع      
  .20 التعامل مع اآل رين بجدية ال يجبرهم عا  إتبا  ا ساوت ن س       
  .21 ول أ  مشتاة تواجهنو  ي عت عاو الت تير فو     
  .22 أست،يع الو ول إل  واول من،ىية لما يواجهنو من مشت ت      
  .23 يىال زم ئو من قدراتو المهنية      
  .24 ي عت عاو الو ول إل  أهدافو      
  .25 يمتننو التعامل بت اءة مع مستجدات الوياة      
  .26 ي عت عاو التوافن مع أ  مجتمعات جديدة      
  .27 عتمد عا  ن سو فو ول تل ما يواجهنو من مشت ت أ     
  .28 نعرا لىدراتو العالية يمتننو توقع نتائج الواول التو أ ل إليها      
  .29 إذا عارضنو أود أتون أنا ال اسر فو النهاية      
  .30 إذا أعاقنو أ  إنسان ي عت عاو الت ات عاي      
  .31 ي عت عاو إيىاف أ  إنسان عند ودوده      
  .32 أتر  وىو مهما تان مع أ  إنسان     
  .33 تر  اإلنسان لوىوق  ال يعد انهزامية أو سابية      
  .34 عا  اإلنسان أن يضب، ان عاالت  فو المواقف التو تت،ات ذل       
  .35 يمتننو توىين تثير من الم اجآت      
  .36 سوف أ ل إل  متان  مرموقة فو هذا المجتمع      
  .37 مجموعة من زم ئو إل  هدف مودد  أست،يع قيادة     
  .38 ليس من ال عت عا  أ  إنسان أن يىودنو إل  ما يريد      
  .39 أست،يع تومل تثير من المسؤوليات      
  .40 يمتننو الىيام بالىايل من ا دوار فو الوياة      
  .41 تشعر أسرتو بنىب ما فو والة عدم وجود  معهم      
  .42  ومشوقا   بأن يجعا  ممتعا   وجود  فو أ  متان ت يل     
  .43 يمتننو إضافة الىايل    عمل أتاف ب       
  .44 يتا نو جميع من وولو با عمال السهاة      

 يرجى التأكد من اإلجابة عن كل فقرات االستبيان
 مع بالغ شكري وتقديري/ الباحية
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 التحكيم بعد (: االستبانة 3ملحق رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 امعة القدسج

 
 عمادة الدراسات العليا

 برنامج الماجستير في التنمية وبناء المؤسسات
  

 التربوي المدرسي المحترم المرشد  

 تحية طيبة وبعد،

االوتران الوعي و وع قت  ب اعاية الذات لدى العاماين باإلرشاد " تىوم الباوثة بإجراء دراسة وول: 

. وقد وقع عاي  اال تيار عشوائيا  لتتون ضمن عينة "،ينيةالتربو  فو المدارس الوتومية ال اس

الدراسة. لذاج أرجو من  التعاون فو تعبئة هذه االستبانة بما يتوافن مع وجهة نعر ج عاما  بأن بيانات 

الدراسة هو  غرا  البوث العامو فى،ج وسيتم الو اع عا  سريتهاج وال ي،ات من  تتابة اسم  أو 

 ين ل  وسن تعاون .ما يشير إلي ج شاتر 

                                                                                                                                        
 الباحية: سحر خياط

 محمد أحمد شاهين بإشراف: أ. د.
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 البيانات والمعلومات األولية: -القسم األول
 ( أمام  اإلجابة التي تنطبق عليكxوضع  إشارة )الرجاء 

 
 أنيى  □   ذكر   □الجنس:      

 علم اجتماع أو غير ذلك □خدمة اجتماعية     □علم نفس    □إرشاد نفسي وتربوي    □التخصص: 

 سنوات 10أكير من   □( سنوات       10-5) □سنوات    5أدنى من    □سنوات العمل:   

 اس االحتراق الوظيفيالقسم الياني: مقي
 ( أمام تل فىرة وست ما يتناست ووضع  المهنو وشعور  نوو مهنت xضع/   ع مة )

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

  موافق 
 محايد  

غير  
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 البعد األول: االجهاد واالنفعال
      أشعر بأننو استنزفت عا، يا   1
و نهاية اليوم الذ  أقضي  فو أشعر باستن اذ تامل ،اقتو ف 2

 عماو
     

أشعر باإلرهان وينما أ وو فو ال بال لمواجهة يوم عمل  3
 آ ر

     

      التعامل مع الناس ،وال اليوم يسبت لو التوتر 4
      أشعر بالمال والضجر بسبت عماو 5
      أشعر باإلوبا، فو عماو 6
      أشعر بأننو أبذل جهدا  فون ،اقتو 7
      التعامل مع الناس بشتل مباشر يشتل ض ،ا  تبيرا  لو 8
      أشعر باال تنان وقرت النهاية 9
      أشعر بالتعت واإلنها  عند نهاية الدوام الرسمو 10

 البعد الياني: تبلد المشاعر
أشعر بأننو أعامل بع  فئات المراجعين وتأنهم جمادات ال  11

 وياة فيها
     

بوت ش  ا  قاسيا  فو التعامل مع الناس منذ بدأت هذا أ  12
 العمل

     

أشعر بالىان فو أن يسبت لو هذا العمل قساوة وتباد فو  13
 مشاعر 

     

      إننو فو الواقع ال أعبأ بما يودث لآل رين 14
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

  موافق 
 محايد  

غير  
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      المراجعون ياوموننو عا  بع  المشت ت التو أعانو منها 15
      ية توول دون انسجام العاماين فو المدرسةال راعات الش   16
الثىافة والىيم السائدة فو عماو ال تشعرنو بالراوة واالنتماء  17

 لعماو
     

      إن مهام وعي تو توول دون أدائو لمهامو ا سرية 18
      أشعر بأننو غير منتم اجتماعيا  لزم ئو ومتان عماو 19

 باإلنجاز الشخصينقص الشعور البعد اليالث: 
      أست عت فهم تيف يشعر المراجعون تجاه مهنتو 20
      أشعر أن أثر  من   ل عماو مودود فو وياة اآل رين 21
      أشعر بان  ا  فو النشا، والويوية 22
أست،يع ب عوبة تهيئة الجو المناست  داء عماو عا  أتمل  23

 وج 
     

      وتعاماو مع المراجعين  أشعر باالستياء فو عماو 24
فو عماو أتعامل بتسر  مع المشت ت ال ا ة بال،ابة  25

 المسترشدين
     

      وىىت أشياء مودودة وغير جديرة بالتىدير فو هذا العمل 26
      تن،و  وعي تو عا  أداء أعمال قد ال ترضو بع  المست يدين 27
      ميم متان العملأعانو من ازدوام المراجعين وسوء ت  28
      راتبو غير متوافن مع وجم أدائو فو عماو وهو غير مو ز لو 29

 
 فعالية الذاتمقياس القسم اليالث: 

( فو العمود xعزيز  المرشد يرج  اإلجابة عا  فىرات تل من المىياسين اآلتيين بوضع إشارة )
 المناست بجانت تل فىرة.

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

  موافق 
 محايد  

غير  
 موافق

غير 
موافق 
      أتعامل مع جميع العىبات التو تواجهنو      .1 بشدة

      أست،يع وضع الواول المناسبة    مشتاة تواجهنو   .2
      أتمتن من ول المشت ت التو تواجهنو  .3
      العىبات توول بينو وبين توىين أهدافو   .4
      بعيدا يسهل عاو الو ول    هدف مهما تان   .5
      يمتننو وضع ال ،، المناسبة لتوىين آمالو  .6
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

  موافق 
 محايد  

غير  
 موافق

غير 
موافق 
      ياجا لو زم ئو لول مشت تهم   .7 بشدة

      زم ئو يثىون فو مهاراتو المهنية   .8
      يمتننو مساعدة أ  فرد لدية مشتاة   .9
      أثن فو قدراتو لاتعامل بت اءة مع ا وداث غير المتوقعة   .10
      ات التو سوف أنجزها عند  تثير من ال،موو  .11
      أست،يع التعامل مع المواقف مضمونة العواقت   .12
      يمتننو الت تير ب،ريىة عماية عندما أتون فو مأزن ما   .13
      ي عت عاو إقنا  أ  إنسان بأ  شوء   .14
      أوافع عا  اتزانو فو المواقف ال عبة   .15
      سان يمتننو ضب، ان عاالتو إذا استثارنو أ  إن  .16
      يمتننو السي،رة عا  ان عاالت اآل رين من زم ئو   .17
      يىتنع زم ئو بآرائو   .18
      أتبع جميع إرشادات المرور سواء  التزم بها اآل رين أم ال   .19
      أتعامل مع اآل رين بجدية   .20
      ي عت عاو الت تير فو ول أ  مشتاة تواجهنو   .21
      اول من،ىية لما يواجهنو من مشت ت أست،يع الو ول إل  و  .22
      ي عت عاو الو ول إل  أهدافو   .23
      يمتننو التعامل بت اءة مع مستجدات الوياة   .24
      أعتمد عا  ن سو فو ول تل ما يواجهنو من مشت ت   .25
      نعرا لىدراتو العالية يمتننو توقع نتائج الواول التو أ ل إليها   .26
      أود أتون أنا ال اسر فو النهاية  إذا عارضنو  .27
      إذا أعاقنو أ  إنسان ي عت عاو الت ات عاي   .28
      ي عت عاو إيىاف أ  إنسان عند ودوده   .29
      أتر  وىو مهما تان مع أ  إنسان  .30
      التسامح مع اآل رين ال يعد انهزامية أو سابية   .31
      اقف التو تت،ات ذل  عا  اإلنسان أن يضب، ان عاالت  فو المو   .32
      يمتننو توىين تثير من الم اجآت   .33
      سوف أ ل إل  متان  مرموقة فو هذا المجتمع   .34
      أست،يع قيادة مجموعة من زم ئو إل  هدف مودد   .35
      ليس من ال عت عا  أ  إنسان أن يىودنو إل  ما يريد   .36



 

131 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

  موافق 
 محايد  

غير  
 موافق

غير 
موافق 
      أست،يع تومل تثير من المسؤوليات   .37 بشدة

      يمتننو الىيام بالىايل من ا دوار فو الوياة   .38
      تشعر أسرتو بنىب ما فو والة عدم وجود  معهم   .39
      وجود  فو أ  متان ت يل بأن يجعا  ممتعا ومشوقا   .40
      يتا نو جميع من وولو با عمال السهاة لعدم ثىتهم بىدراتو  .41

 انتهى
  مع بالغ شكري وتقديري/ الباحية
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 ةتسهيل المهم(: كتاب 4ملحق رقم )
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 فهرس األشكال

 71 ............................................................ الدراسة أنموذج يوضح( 1.3) شتل
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 فهرس المالحق

 121.............................................................. الموتمين أسماء(: 1) رقم ماون

 122......................................................... التوتيم قبل االستبانة(: 2) رقم ماون

 127........................................................ التوتيم بعد  االستبانة(: 3) رقم ماون

 132.......................................................... المهمة تسهيل تتات(: 4) قمر  ماون
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 فهرس الجداول
 65 ................................................... الديموغرافية لامت يرات تبعا   الدراسة عينة توزيع(: 1.3) جدول

 67 ....................... .لمىياس االوتران الوعي و إلي  تنتمو الذ  بالبعد ال ىرة ارتبا، تمعام  قيم: (2.3) جدول

 68 .................................... لمىياس فعالية الذات تتل بالمىياس ال ىرة ارتبا، معام ت قيم: (3.3) جدول
68..................................الثبات لمىياسو الدراسة............................... معام ت(:4.3)جدول

 75 ........................ االوتران ودرجة المئوية والنست المعيارية واالنورافات الوسابية المتوس،ات(: 1.4) جدول

 76 ........................ االوتران ودرجة المئوية والنست المعيارية واالنورافات الوسابية المتوس،ات(: 2.4) جدول

 77 ........................ االوتران ودرجة المئوية والنست المعيارية واالنورافات الوسابية المتوس،ات(: 3.4) جدول

 78 ..................... التربو  باإلرشاد العاماين لدى الوعي و االوتران لمستوى تبعاُ  المجاالت ترتيت(: 4.4) جدول

 79 .................... الذات فعالية ودرجة المئوية والنست المعيارية اتواالنوراف الوسابية المتوس،ات(: 5.4) جدول

 81 ................... ومستوى  مجاالتب الوعي و االوتران بين لاع قة بيرسون ارتبا، معامل م  وفة(: 6.4) جدول

 82 ...ل وتران الوعي و وفعالية الذاتبين الدرجة التاية ل ب نتائج توايل االنودار ال ،و البسي، م(: 7.4) جدول

 83...............................  وتران الوعي و عا  فعالية الذاتنتائج توايل االنودار البسي، ل (: 8.4) جدول

 83................. وفعالية الذات اإلجهاد واالن عالبين ما ب نتائج توايل االنودار ال ،و البسي، (: 9.4) جدول

 84............................... عا  فعالية الذات إلجهاد واالن عاللتائج توايل االنودار البسي، ن(: 10.4) جدول

 85........................... وفعالية الذات تباد المشاعربين نتائج توايل االنودار ال ،و البسي، (: 11.4) جدول

 86.................................. عا  فعالية الذات تباد المشاعرلنتائج توايل االنودار البسي، (: 12.4) جدول

 87........ وفعالية الذات الش  و نىب الشعور باإلنجازبين نتائج توايل االنودار ال ،و البسي، (: 13.4) جدول

 87............... عا  فعالية الذات الش  و نىب الشعور باإلنجازلنتائج توايل االنودار البسي، (: 14.4) جدول

 88.......... ت ير الجنسم بوست االوتران الوعي وا تبار )ت( لداللة ال رون فو متوس،ات  جنتائ(: 15.4) جدول

 89.......... المتوس،ات الوسابية واالنورافات المعيارية ل وتران الوعي و بوست مت ير الت  ب(: 16.4) جدول

 90.....،ات االوتران الوعي و بوست لت  بنتائج توايل التباين ا واد  لداللة ال رون فو متوس(: 17.4) جدول

 91....... المتوس،ات الوسابية واالنورافات المعيارية ل وتران الوعي و بوست مت ير سنوات ال برة(: 18.4) جدول

  91سنوات ال برة....... رون فو متوس،ات االوتران الوعي و بوست توايل التباين ا واد  لداللة ال(: 19.4) جدول

 92............... مت ير الجنس بوستفعالية الذات ا تبار )ت( لداللة ال رون فو متوس،ات  جنتائ(: 20.4) جدول

 93.............. لوسابية واالنورافات المعيارية ل عالية الذات بوست مت ير الت  بالمتوس،ات ا(: 21.4) جدول

 93....... بوست مت ير الت  ب فعالية الذاتتوايل التباين ا واد  لداللة ال رون فو متوس،ات (: 22.4) جدول

 94............ المتوس،ات الوسابية واالنورافات المعيارية ل عالية الذات بوست مت ير سنوات ال برة(: 23.4) جدول

 94....... بوست مت ير الت  بفعالية الذات توايل التباين ا واد  لداللة ال رون فو متوس،ات (: 24.4) جدول
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 فهرس المحتويات

 أ......................................................................................................................إقرار

 ت  .................................................................................... وتىدير شتر

 ج .............................................................................. الدراسة م ،اوات

 ج  ................................................................................ الما ب بالعربية

 ه  ............................................................................. باإلنجايزية الما ب

 1 .......................................................... للدراسة العام اإلطار :األول الفصل

 1 ...................................................................................... مىدمة 1.1

 5 ............................................................................. الدراسة مشتاة 2.1

 7 ............................................................................ الدراسة مت يرات 3.1

 7 ........................................................ (الضاب،ة) ديموغرافيةال المت يرات 1.3.1

 7 ....................................................................... المستىاة المت يرات 2.3.1

 7 ........................................................................ التابعة المت يرات 3.3.1

 7 .............................................................................الدراسة مبررات 4.1

 9 .............................................................................. الدراسة أهمية 5.1

 9 .............................................................................. الدراسة أهدف 6.1
 10 أسئاة الدراسة ........................................................................... 7.1
 11 ......................................................................... الدراسة فرضيات 8.1
 12 .................................................................. ومودداتها الدراسة ودود 9.1

 13 .......................................................................... الدراسة هيتاية 10.1

 14 ............................................ الّسابقة والّدراسات الّنظري اإلطارالفصل الياني: 

 14 ........................................................................... النعر  اإل،ار 1.2

 14 ................................................................................. مىدمة 1.1.2

 16 ..................................................................... الوعي و االوتران 2.1.2
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 22 ................................................... وعواما  الوعي و االوتران أسبات 2.1.22.

 24 .......................................................... الوعي و االوتران مجاالت 2.1.23.

 25 .......................................................... الوعي و االوتران مؤشرات 4.2.1.2

 26 .......................................... ودوث  ومراول الوعي و االوتران نشوء آلية 5.2.1.2



 

137 

 28 ...................................................... ونتائج  الوعي و االوتران آثار 2.1.26.

 31 ........................................................... الوعي و االوتران مواجهة 7.2.1.2

 33 .......................................................................... الذات فعالية 3.1.2

 35 ........................................................ الذات فعالية تشتيل م ادر 1.3.1.2
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 38 ...................................................... الذات ل عالية الم سرة النعريات 3.3.1.2
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 62 ............................................................................. الدراسة منهج 1.3
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