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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  



 

3 

 

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

 


