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ممخص الدراسة  

       ىدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن واقع ممارسة األدوار اإلرشادية وعالقتيا باالحتراق النفسي لدى عينة 
مستشار و مستشارة ، باستخدام المنيج الوصفي و اعتمدت الطالبة مقياس األدوار االرشادية لمتشاري  (40)من

وبعد التحقق من  (ماسالش )التوجيو واالرشاد المدرسي و الميني من تصميم الطالبة، و مقياس االحتراق النفسي
الخصائص السيكومترية المتمثمة في الصدق و الثبات ثم معالجة البيانات المتحصل عمييا احصائيا باالعتماد عمى 

:  و بعد تحميل النتائج توصمت ىذه الدراسة الى النتائج االتيةSPSS20برنامج 

. توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين االدوار االرشادية و االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو - 1  

. توجد فروق دالة احصائيا في االحتراق النفسي لدى مستشار التوجيو تعزى الى متغير الجنسال-2  

.ال توجد فروق دالة احصائيا في االحتراق النفسي لدى مستشار التوجيو تعزى الى متغير االقدمية-3  
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Abstract: 
 
the current study aims to reveal the fact of practicing the guidance roles and its 
relation to the psycological combustion scale of 40 consultants’ sample ; using the 
descriptive methode . Here the student used guideline scale from her own desing 
for professional and scholar guidance advisors as well as she used the psycological 
combustion scal. After detecting the psychometric propertiers like the honesty 
and the stability then the treatment of the given answer using a program and after 
analysing the data ; the study revels the following results : 
 
   _ There is a relationship shown statistically between the guidance roles and 
the psychological combustion scale for the guidance advisors 
 
  _There is not any differnces shown statistically the psycological combustion 
scale for guidance advisors depending on the gender  
  -The ris not any differnces shown statistically the psycologicalcombustion scale 
for the guidance advisors depending on the professional experience 
 
In spite of the previous studies ; these results has been discussed and the study 
ends up with some suggestions 
 
Key words :  
 
The professional and scholar guidance advisor 
The dimensions of the psycological combustion (emotional depletion-sagging 

feelings- personal achievement 
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 :مقدمة

ويتصف عصرنا الحالي بتغييرات وتطورات التي أصابت مختمف نواحي الحياة بما في ذلك 

الخ، إذ أثرت عمى نفسية الفرد محدثة لو ضغوطات متعددة، ما أضحى ....االقتصادية، اجتماعية،

ظاىرا في مجال العمل والذي يمثل بالنسبة لعامة الناس غاية أساسية في الحياة، وبالتالي فإن أي 

نجاح أو فشل في عممو يؤثر في حياتو في ظل ظروف العمل المختمفة المواقف الضاغطة التي 

يتعرض لو أثناء تأدية ميامو ما يجعل األمر يتفاقم إذا لم يكن الفرد مستعدا لمواجيتيا، خاصة في ظل 

غياب الطرق واألساليب الكفيمة لمتعامل معيا بسالسة، وفي حال لم يكن يتمتع بخبرة كافية في ىذا 

 .المجال سيتعرض حتما لالحتراق النفسي

فيعتبر االحتراق النفسي من بين الظواىر النفسية التي نالت اىتمام الباحثين خاصة في 

السنوات األخيرة، حيث تناولوىا بالدراسة رصدا ألسبابيا وتحديد ألعراضيا ووصفا لتأثيراتيا السمبية 

 (.1998يوسف حرب، ).التي تؤدي عادة لسوء التوافق النفسي والميني واالجتماعي

ومن ىذا المنطمق فإن التطرق لموضوع االحتراق النفسي في قطاع ىام كقطاع التربية يعد 

إشكاال كبيرا خاصة إذا تعمق األمر بمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني الذي يعتبر دوره ىاما 

في تحديد المستقبل المدرسي والميني، حيث غدا مستشار التوجيو واإلرشاد بالمؤسسة التربوية المحور 

األساسي لتحقيق أىداف عممية التوجيو واإلرشاد من خالل مساعدة التمميذ عمى فيم وتحميل استعداداتو 

 .وقدراتو والفرص المتاحة أمامو ومشكالتو وحاجاتو

كما أن عمل مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ال ينحصر فقط في التوجيو إلى 

التخصصات، بل يتعداه لمعمل عمى تقديم الدعم النفسي لمتالميذ وذلك عن طريق تقديم اإلرشادات 
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الالزمة لمتغمب عمى المشاكل التي قد يواجييا ومن بين ىذه المشاكل التعرض لمضغوط النفسية التي 

 .قد تصل حد االحتراق النفسي والذي بدوره قد يعيقو عن تأدية ميامو عمى أكمل وجو

 : ولذلك تضمنت الدراسة ما يمي

ويعتبر مدخل الدراسة وفيو قامت الطالبة بتقديم الدراسة من خالل تحديد دواعي اختيار : الفصل األول

الموضوع وأىميتو وأىداف الدراسة، كما قامت بتحديد اإلشكالية وفرضيات الدراسة وبعدىا تم تقديم 

التعاريف اإلجرائية لممفاىيم األساسية وأىميا مستشار التوجيو، األدوار اإلرشادية واالحتراق النفسي بعد 

 .اإلجياد االنفعالي بعد تبمد المشاعر بعد االنجاز الشخصي

كان بعنوان مستشار التوجيو واإلرشاد الميني والمدرسي، حيث تناولت فيو الطالبة نشأة : الفصل الثاني

مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، تعريف مستشار التوجيو واإلرشاد الميني والمدرسي، 

ميامو وخصائصو، دوره كطرف مؤثر في عممية التوجيو باإلضافة إلى أخالقياتو، الوسائل التي 

 .يستعمميا أثناء تأدية ميامو ثم أىمية وأخير الصعوبات التي تواجيو وخالصة لمفصل الثاني

كان بعنوان االحتراق النفسي تضمن لمحة عن االحتراق النفسي ثمّ أسبابو وأعراضو، : الفصل الثالث

أىم النظريات المفسرة لو، أبعاده والمراحل التي يمر بيا وأخيرا أىم طرق الوقاية والعالج من االحتراق 

 .النفسي مع خالصة لمفصل الثالث

ويشمل اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية والمتمثمة في الدراسة االستطالعية : الفصل الرابع

وأىدافيا، حدودىا الزمانية والمكانية والبشرية، كما ىو بتقديم مواصفات لعينة الدراسة االستطالعية، 

كما أن اليدف األساسي لمدراسة االستطالعية ىو تحديد أدوات القياس لذلك تم وصف وسيمة القياس 

 .(مقياس األدوات اإلرشادية، مقياس االحتراق النفسي)التي استعممت في جمع المعمومات 
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وفي ىذا اإلطار تم التطرق لمدراسة األساسية بعدما تم التحدث عن منيج الدراسة والحدود الزمانية 

والمكانية باإلضافة لمجتمع الدراسة وخصائص العينة، وتم التذكير بأدوات القياس وخصائصيا 

 .السيكومترية وأخيرا األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة

وفيو تم عرض نتائج الدراسة ومناقشة فرضيات الدراسة وذلك بتقديم التبريرات : الفصل الخامس

 .المناسبة، ومن ثم استخالص استنتاج عام

وفي الختام اقترحت الطالبة مجموعة من االقتراحات، ثم يمييا قائمة المراجع والمصادر التي 

 .اعتمدت عمييا الطالبة والمالحق
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:  إشكالية الدراسة

يمر العالم المعاصر بتغيرات وتحوالت جوىرية في شتى المجاالت خاصة العممية منيا، أثر ذلك 

بشكل واضح في نواحي مختمفة قي الحياة االجتماعية واليومية، وعمى الخصوص في مجال التربية بسبب 

ما ليا من أىمية في تنمية المجتمع وتقدمو وعمى ىذا األساس شيدت المدرسة تحوالت جذرية سواء 

نظاميا الداخمي أو في برامجيا التعميمية، ومقابل ذلك واجيت عدة مشاكل منيا، ازدياد عدد التالميذ الذي 

نتج عنو عدم مراعاة الفروق الموجودة بينيم، إلى جانب مشكمة التعرف عمى قدرات التالميذ واستعداداتيم 

لى جانب إعدادىم لمحياة المينية   .وميوليم، وكذا توجيييم نحو الفرع الجامعي المناسب، وا 

فمن المعروف أنو توجد فروق بين األفراد في القدرات الجسمية والذىنية في السمات الشخصية 

واالىتمامات، ومن المعروف أيضا أنو توجد فروق في المين، وفيما تتطمبو من قدرات جسمية وذىنية 

وعميو فمن يصمح لعمل معين قد ال يصمح لعمل أخر، وكثيرا ما يجد الشباب أنفسيم حيارى في الوظائف 

التي يختاروىا، وعادة ما يكون االختيار غير موقف، ويعود ذلك إلى سوء االختيار والتوجيو، حيث يختار 

الفرد مينتو نتيجة إلعجابو ببعض األفراد الذين يأدونيا، أو لتعسف اإلباء الذين يختارون ألبنائيم مينة 

 الميندس أو الطبيب ظنا منيم أن ىذه المين تتميز بمستوى اجتماعي مرموق، بغض النظر عن إمكانيات

وميوالت أبنائيم، كل ىذه المشكالت سواء في المجال الدراسي أو الميني، جعمت عممية التوجيو المدرسي 

والميني تمعب دورا ىاما في الوقت الراىن، ومن ثم ظيرت الحاجة الماسة لوجود شخص مختص حتى 

يكون ممما بمختمف أنواع المعارف التي تخص العممية التوجييية ويعمل عمى تقديم يد العون لمتمميذ، ىذا 

مستشار التوجيو المدرسي " الشخص ىو أحد الموارد البشرية التي تعمل في المؤسسة التربوية وسمي

، حيث يقوم مستشار التوجيو المدرسي والميني بمساعدة التمميذ عمى تفيم نفسو وتحقيق تكيفا "والميني
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نفسيا اجتماعيا مع الفعل التربوي، والتعرف عمى قدراتو واستعداداتو لتحقيق التوجيو سميم من أجل تحضيره 

 .لبناء مشروعو الدراسي والميني من خالل ما حددتو لو األطر التنظيمية التي يعمل وفقيا

ومستشار التوجيو باعتباره موردا بشريا فإنو يعيش وضعية مينية معينة تؤثر عمى أدائو بطريقة أو 

بأخرى، كما لمستشار التوجيو أدوار إرشادية يوم بيا تكون ميمة لما لو من تكوين متخصص يمكنو من 

توجيو التالميذ  تحقيق جممة من الميام كالربط بين المدرسة والبيت والمجتمع عن طريق اإلشراف

والتواصل معيم لمحاولة تنمية الجانب االجتماعي والثقافي لدييم من أجل تحقيق الجوانب اإليجابية 

والسموكيات المرغوبة واجتناب السموكيات السمبية وتحسين المردود التربوي داخل المؤسسة التعميمية عن 

حسب النشرة الرسمية لمتربية )طريق الكشف عن استعدادات التالميذ والتعرف عمى ميوالتيم ورغباتيم 

تبميغ كل المستجدات والمعمومات والبيانات التي تقيد التالميذ في تحسين مستواىم  (2001الوطنية 

التحصيمي ومساعدتيم عمى االختيار الصائب لمتحفظات التي تناسب قدراتيم وميوليم من خالل الجمسات 

اإلرشادية الفردية والجماعية التي يقوم بيا في إطار حمالت تحسيسية ونوعية أو ومساعدة التالميذ ذوي 

االضطرابات االنفعالية الذي يعانون من صعوبات أكاديمية وكذلك يقوم بمتابعة التالميذ من أجل اإلسيام 

في رفع مستوى األداء التربوي لممؤسسات التعميمية، ومن خالل كل ىذه الميام التي يقوم بيا مستشار 

من "  فرودينجر"التوجيو إال أنو يكون عرضة الضغوطات المينية ما يسمى االحتراق النفسي حيث يعتبر 

أوائل من استخدموا مصطمح االحتراق النفسي في السبعينات القرن الماضي ن وىذا اإلشارة لالستجابات 

لمضغوط المينية لدى العاممين في المين الخدماتية ومن بينيا في مجال التعميم، حيث ترى كل من 

أن ىذا النوع من الوظائف تكثر فيو الضغوط النفسية لما تنطوي عميو  (1981)" جاكسون"و" ماسالش"

من أعباء ومسئوليات ومتطمبات بشكل مستمر األمر الذي يستدعي مستوى عالي من الكفاءة والميارات 

ألدائيا، من ىنا يمكننا ذكر مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني  نظرا لما يتميز بو في عممو من 

أىمية في حياة التمميذ منذ المراحل األولى من التعميم  حيث يعمل عمى مساعدتو عمى فيم نفسو وتحديد 
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مكاناتو واختيار األنسب لو حيث التخصص الدراسي والميني مستقبال، إال أنو قد تواجو المستشار  قدراتو وا 

مجموعة من الصعوبات يتعذر عميو مواجيتيا ما قد يعرضو لإلصابة باالحتراق النفسي، وىذا ما أكدتو 

التي ىدفت إلى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى  (1991)" ىند جبرتاوي"عميو دراسة أردنية 

المرشدين التربويين وبيان أثر كل من الجنس والمؤىل والخبرة وعدد الطمبة الذين تقدم ليم الخدمة 

 (.2011زاوي أمال،  )اإلرشادية في درجة االحتراق النفسي 

 بدراسة حول الحتراق النفسي لدى المعممين وأظيرت نتائجيا عدم 1985كما قام ريكونباووىا 

وجود أي عالقة دالة بين االحتراق النفسي وخصائصو الديمغرافية لمدرسي المدارس الثانوية، وكذا 

توصمت الدراسة لوجود عالقة عكسية بين مدة الخبرة و االحتراق النفسي لممدرسين، حيث يزداد مستوى 

وكما  (2010الرافعي يحي عبد اهلل القضاة محمد فرحان، )االحتراق كمما قمت الخبرة والعكس صحيح 

معمما ومعممة من والية فرجينيا، وأشارت  (649)االحتراق النفسي لدى  (1996 )درس سينغ وبمونجزلي

نتائج دراستيا إلى االنفعالية والسموكية كان أعمى مما ىو عميو لدى معممي الفئات األخرى، أما بالنسبة 

لمتغير سنوات الخبرة فقد أشارت النتائج إلى أن المعممين ذوي سنوات الخبرة الطويمة أقل تعرضا لمضغوط 

 ( .2010الظفري سعيد، القريوتي، ابراىيم ،  )النفسية 

فقد ال يتيم ألمرىم منا ال ستطيع تقديم الدعم الكافي واالراشادات الالزمة، أكثر من ىذا فقد 

يتدخل االحتراق النفسي من العمل إلى الحياة الشخصية لمستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

ذا تطور بدرجة  وبالتالي تتميز عالقتو بالعائمة واألصدقاء باالنسحاب واإلىمال  االنشغال الدائم عنيم وا 
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كبيرة قد ميل لدرجة االكتئاب، فكل ما تم استعراضو يدفعنا لالىتمام بيذا الموضوع نظرا لخطورتو عمى 

 .الحياة المينية والنفسية واالجتماعية لمستشار التوجيو المدرسي والميني 

تظير خطورة االحتراق النفسي التي قد يعاني منيا مستشار التوجيو المدرسي والميني بسبب 

بعض الضغوط التي يواجييا أثناء قيامو بعممو كصعوبة التعامل مع التالميذ واإلدارة ونقص الدعم 

والكمية لكبيرة لمميام الممقاة عمى عاتقو، ىذه الضغوط تؤدي إلى تراكميا إلى حالة من االحتراق النفسي 

مما تتولد التوتر، كما يفقد تدريجيا نشاطو ويتراجع مستواه فيصبح أدائو ليذا العمل يتم بطريقة آلية 

وتنخفض رغبتو في العمل، باإلضافة إلى ىذا يتأثر كذلك تعامل لمستشار مع اإلدارة واألولياء وحتى 

. التالميذ

ومن خالل الخمفية والمالحظة الميدانية واحتكاك الطالبة بيذه الفئة من الموظفين حاولت صياغة 

ىل توجد عالقة ارتباطيو بين األدوار اإلرشادية واالحتراق النفسي لدى  :مشكمة الدراسة الحالية كالتـــــــــــــــــالي

 مستشاري التوجيو واإلرشاد؟ 

 ؟ىل توجد فروق في االحتراق النفسي تعزى الى متغير الجنس _ 1 ف:التساؤالت الفرعية

 ىل توجد فروق في االحتراق النفسي تعزى الى متغير االقدمية؟_ 2ف

: الفرضية العامة 

. ارتباطيو بين األدوار اإلرشادية واالحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد توجد عالقة

: الفرضيات الفرعية

 .ىل توجد فروق في االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد تعزى إلى متغير الجنس. 1ف

 .ىل توجد فروق في االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو تعزى إلى متغير األقدمية. 2ف
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 :دواعي وأسباب اختيار الموضوع

 قمة الدراسات التي تناولت العالقة بين المتغيرات الدراسة الحالة بين مستشار التوجيو المدرسي  .1

. والميني واالحتراق النفسي

 .معرفة ما مدى االىتمام بعض المستشارين باألدوار الموكمة ليم .2

 معرفة سبب تعرض مستشاري التوجيو الحتراق النفسي .3

 .الموضوع جدير بالدراسة وينسجم مع التخصص .4

 .قبمية حول نفس الموضوعتكما يمكن ليذه الدراسة أن تكون أرضية لدراسات مس .5

 : أهمية الدراسة

تتبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الدور الذي يقوم بو مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

في مجال التربية والتعميم وىذا بالنظر إلى الميام التي يقوم بيا من أجل تحقيق توجيو سميم وتحسين 

المردود التربوي داخل المؤسسة التعميمية عن طريق الكشف عن استعدادات التالميذ والتعرف عمى 

ميوالتيم ورغباتيم، وبناءا عمى ذلك يقوم بمساعدتيم في بناء مشروعيم الدراسي والتغمب عمى بعض 

 .الصعوبات والمشكالت التي تواجييم خالل مسارىم الدراسي

كما تتمثل أىمية ىذه الدراسة في كونيا تمقي الضوء عمى ظاىرة االحتراق النفسي التي تظير لدى 

الكثير من العاممين ففي المين ذات الطابع اإلنساني من بينيم مستشار التوجيو المدرسي والميني تواجيو 
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مجموعة من الضغوط والصعوبات تحول دون قيامو بعممو كما يتوقعو ىو ويتوقعو محيطو في العمل فمن 

 .ىنا جاءت الحاجة إلى دراسة ىذا الموضوع

 

 :أهداف الدراسة 

 محاولة التعرف عما إذا كان مستشار التوجيو المدرسي والميني يعاني من االحتراق النفسي. 

  التعرف عمى الفروق في مستوى االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو في ظل كل من متغير

 10 سنوات وأكثر من 10أقل من  )ومتغير سنوات الخبرة أو األقدمية  (ذكر، إناث )الجنس 

 .(سنوات

 معرفة مستوى االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو المدرسي والميني. 

 االستفادة من نتائج الدراسة في التخفيف من ظاىرة االحتراق النفسي .

: المفاهيم اإلجرائية

:  األدوار اإلرشادية.1

   ىي الميام التي يقوم بيا المرشد التربوي في إطار تطبيق النظام الداخمي لممؤسسة التربوية والذي 

 .يسعى من خاللو إلى تحقيق عممية إرشادية ىادفة

 : االحتراق النفسي .2

       أنو حالة نفسية يفقد فييا الفرد االىتمام بعممو و بنفسين ويشعر بالقمق والتوتر واالنسحاب واإلجياد 

نتيجة أعباء العمل وعدم قدرتو عمى مواجية متطمباتو، ويعرف إجرائيا لغايات البحث بالدرجة التي يحصل 

عمييا مستشار التوجيو المدرسي والميني والمطبق في الدراسة الحالية  



 مدخل الدراسة :                                                                          الفصل األول
 

11 
 

أبعاد االحتراق النفسي 

يقصد بو مستوى توتر اإلجياد الذي يشعر بو الفرد نتيجة لمعمل مع فئة معينة : اإلجهاد االنفعالي .1

أو في مجال معين ، كما يعرف بالدرجة التي يتحصل عمييا مستشار التوجيو واإلرشاد في ىذا 

ئيا بالدرجة التي يحصل عمييا المستشار في المعيار المطبق في الدراسة االبعد  ويعرف إجر

. الحالية

ىو مستوى االىتمام المنخفض بالعمل و الالمباالة التي يظيرىا الموظف اتجاه :تبمد المشاعر .2

العمل وفقدان العنصر اإلنساني، أي معاممة األفراد كأشياء ال بشر، كما يشير لمدرجة التي 

يتحصل عمييا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني في ىذا البعد ويعرف إجرائيا بالدرجة 

 ..التي يحصل عمييا المستشار في المعيار المطبق في الدراسة الحالية

 ىو طريقة تقييم الموظف لنفسو وأدائو في العمل وكذلك مستوى شعوره :االنجاز الشخصي .3

 بالكفاءة والرضا عن عممو وانجازاتو، كما يشير لمدرجة التي يتحصل عمييا مستشار التوجيو

       واإلرشاد المدرسي والميني في ىذا البعد ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا المستشار في 

 .المعيار المطبق في الدراسة الحالية
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 :تمهيد 

عند الحديث عن مستشار التوجيو يتبادر إلى أذىاننا فورا الشخص الذي يختمف تمام عن غيره 

العاممين في قطاع التربية والتعميم، نظرا لممنصب البارز واليام الذي يشغمو في تسيير عجمة الدورة 

التربوية عمى أكمل وجو عن طريق أدائو ميامو المنوط بيا في أحسن صورة من خبلل تقديم 

النصح ومد يد العون بطريقة تساىم في جعل التحصيل العممي ومردود النتائج في صعود مستمر 

والدفع بالتبلميذ إلى الكشف عن رغباتيم يساىم بشكل كبير في بناء أساس مشرعيم الدراسي 

والميني في أن واحد ومن ىنا سنحاول من خبلل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى شخص مستشار 

التوجيو وذلك من خبلل التطرق إلى تعريفو، الميام التي يقوم بو، سماتو وصفاتو الشخصية 

 .باإلضافة إلى كل ما يحيط بو وما يواجيو من عراقيا ومعوقات أثناء تأدية ميامو

 :نشأة مستشار التوجيه -1

يعتبر التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني ممارسة بيداغوجية مستحدثة في النظام التربوي الجزائري، 

وىي تقميد قبل أن تكون نابعة من الحاجة األساسية، فقبل االستقبلل كان الفرنسيون قائمون عمى 

عممية التوجيو بصفة مطمقة  لكن غداة االستقبلل تولت اإلطارات الجزائرية المحدودة العدد اإلشراف 

عمى عممية التوجيو، والتي عرفت نوعا من التراجع الذي يعود إلى عدم تكافؤ برامجيا مع التمميذ، 

والطالب الجزائري متطمبات وأوضاع الببلد آنذاك، كما أن ميدان التوجيو كان يعاني نقصا كبيرا في 

 . مستشارا53 مراكز لمتوجيو، 09القائمين عميو وأثناء االستقبلل لم يكن سوى 
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 وسن أول 1964وتم استحداث معيد لعمم النفس التطبيقي التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني عام 

المرسوم : مرسوم جزائري ينص عمى استحداث ديبموم جزائري لمستشاري التوجيو الميني والمدرسي 

، ىذا من الجانب التشريعي، أما من الجانب األكاديمي فقد 05/08/1966 المؤرخ ي 241- 66رقم 

 ، وكان االىتمام في ىذه الفترة منصب 1968أقيم أول ممتقى حول التوجيو الميني والمدرسي عام 

 .عمى كيفية بناء إرشادات التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني قائمة عمى تنبؤات فردية

 (.36: 2016ألبوش،  ) 

 زاد الطمب االجتماعي عمى خدمات التربية والتعميم ما انعكس عمى 1991 إلى 1974 أما بين عامي 

فعل التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني الذي بدوره عرفت تغيرات ىيكمية، ووظيفية، حيث انتقل من 

مجال الفحوص الفردية إلى اإلعبلم الجماعيوالتوجيو الكمي، وطرق أىداف الخريطة المدرسية، وبذلك 

 .ازداد عدد المستشارين من خريجي معيد عمم النفس التطبيقي، وخريجي معيد عمم االجتماع أيضا

وبعد العناية التي أولتيا الدولة لقطاع التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، أصبح عدد المراكز في تزايد 

  .1997 – 1966 مركزا عمى مستوى التراب الوطني في الموسم الدراسي 60فوصل إلى 

 .م 1997 – م 1996ويوضح الجدول التالي تعدد موظفي التوجيو لمسنة الدراسية 

 

 

 

 

 .1997-1996تعداد موظفي التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني لمسنة الدراسية : (01)جدول رقم 
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 نسبة المقيمين في الثانويات العدد الرتبة/ السمك 

 0 41 مفتشون

 91.75M أي 36 679 مستشارون رئيسيون

 %66.31 أي 126 // مستشارون

 %82.30 أي 749 // المجموع

 

 :تعريف مستشار التوجيه  -2

ىو الشخص الذي يعطي النصائح في مجاالت معينة، ومستشار التوجيو ىو شخص : المستشار لغة

 .مكمف بالتوجيو المدرسي والميني، ينصح التبلميذ باختيار صحيح لمتابعة دراسة ما أو مينة ما

 شخص يسدي النصح و اإلرشاد إلى الطمبة حول اختيار العمل أو : "و يعرفه رمزي كمال عمى أنه

الدراسة المناسبين كما يساعدىم عمى التخطيط لممسار الميني الذي ينبغي أن يسمكو الطالب تأسيسا 

 (.38: ألبوش، المرجع السابق ).عمى ممكاتو وقدراتو واستعداداتو وميولو

الميني الذي يقع عبء : أما الرابطة األمريكية لمرشدين فتعرف المرشد في المؤسسة التعميمية عمى أنو

 .مساعدة كل الطمبة و مقابمة احتياجات نموىم و ما يصادفونو من مشاكل

 

 

 : المستشار اصطالحا 
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المسئول األول عمى تنفيذ عممية التوجيو المدرسي يعتبر من أقدر الناس :"يعرفو موريس روكبلن

وأكفأىم عمى جمع كافة المعمومات حول الطالب المراد توجييو باعتماد مبادئ وتقنيات عمم 

 (.66:2013عمراني،).النفس

ىو العميم الذي يؤخذ رأيو في أمر ىام عممي أو فني أو " المستشار"جاء في المعجم الوجيز 

سياسي أو قضائي أو نحوه،فالجذر المغوي لبلستشارة يفيد التدخل اإلنساني المحض لمتأثير الفعال 

 .في الوعي قصد تغيير سموك فرد ما

المورد البشري الذي يمكنو جمب قدر من الرضا الحتياجات "ويعرف مستشار التوجيو بأنو 

 .التبلميذ فيو يساعده عمى إعداد مشروعو الدراسي والميني 

      إن كممة مستشار تعني داللة كبيرة جدا في المعاجم المغوية ،وتعرف كممة مستشار عمى أنو 

العميم الذي يؤخذ رأيو في أمر ىام ،بحيث يعتبر المسئول األول عمى تنفيذ خدمة التوجيو المدرسي 

والتي يمكن تقديميا لمطمبة بحكم وجوده في مر كز ىام وحساس في النظام التربوي الذي ىو ىمزة 

وصل بين السمطة التربوية والمؤسسة التي يشرف عمييا فيو ممثل اإلدارة التربوية في العمل 

الميداني والسير عمى تطبيق ما وضعت وخططت لو أىداف وما أقرتو من توجييات وىو المسئول 

 (.38: لعسال، مراح،  )عن حركة التوجيو وتطوره 

 

 

 التي موضوعيا تعيين مستشار التوجيو المدرسي 219/1241/91يعرف حسب األمرية رقم 

بالثانوية عمى أنو عضو من الطاقم التربوي يعمل تحت إشراف إدارة المؤسسة ويعمل عمى المتابعة 
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النفسية والتربوية واإلسيام الفعمي في رفع مستوى األداء التربوي لممؤسسات التعميمية األداء الفردية 

 : لمتبلميذ من خبلل 

 التعرف عمى التبلميذ وطموحاتيم  -

 تقويم استعدادىم ونتائجيم الدراسية  -

 .تطوير قنوات التواصل االجتماعي والتربوي داخل المؤسسة التربوية وخارجيا  -

 المساىمة في تسيير المسار التربوي  -

قيامو بنشاطات تقنية إدارية من خبلل عممية انتقال التبلميذ من السنة التاسعة أساسي إلى  -

 (.40:لعسال، مراح، المرجع السابق).السنة الثالثة ثانوي عن طريق معالجة بطاقة المتابعة

المختص النفسي الذي يقدم خدمات اإلرشاد والتوجيو لمتبلميذ من :كما يعرف مستشار التوجيه بأنه

 .مختمف المستويات الدراسية ويقوم بأعمال إدارية ، تربوية ، بيداغوجية، وتقنية

: والتعريف اإلجرائي لمستشار التوجيه

أنو أحد موظفي قطاع التربية والتعميم يسير عمى تنفيذ برنامج التوجيو المدرسي المسطر من طرف 

مديرية التقويم والتوجيو ويعد المسئول األول عمى تنفيذ عممية التوجيو المدرسي وىو مختص في 

 (.61:2016بن سعيد، . اإلرشاد والتوجيو

 

 

 :  مهام مستشار التوجيه المدرسي/ 2

 : في مجال اإلعالم - 1.2
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اإلعبلم ىو كافة أوجو النشاطات االتصالية التي تستيدف ابمغ الجميور بكافة الحقائق واألخبار 

والمعمومات عن القضايا والموضوعات والمشكبلت ومجريات األمور مما يؤدي إلى خمق أكبر درجة 

 .من الوعي والمعرفة واإلدراك واإلحاطة الشاممة لدى فئات المتمقين لممادة اإلعبلمية

أما اإلعبلم المدرسي فيتعمق بكل المعمومات الخاصة بالواقع التربوي والمدرسي الميني وىو ييدف 

 إلى تنظيم وتفعيل المسار الدراسي لمتمميذ بتحقيق الموافقة بين طموحاتو 

 ونتائجو 

  (ابتدائي، إكمالي، ثانوي )اإلعبلم المنظم لجميع المستويات 

  اإلعبلم المستمر الفردي والجماعي لمجميور الواسع 

 اإلعبلم الميني و ذلك بعد القيام بالتحقيقات الوطنية حول التكوين الميني. 

  إعداد دليل التكوينات المينية والجامعية 

 تنظيم األسبوع الوطني لئلعبلم 

  تنظيم زيارات إعبلمية في الميدان لفائدة التبلميذ في إطار تنظيم أبواب مفتوحة عمى

 (.102:2008إيقارب، ).المؤسسات

 

 

 

 

 

 : في مجال  المتابعة و التقويم / 2.2
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        يحتل التقويم التربوي جانبا ميما من العممية التربوية ويشكل عنصرا أساسيا من عناصر 

 المنيج المدرسي، حيث يسعى إلى معرفة مدى نمو شخصية المتعمم من جميع نواحييا العقمية

 (.53: 2006براىمية،).  والعاطفية والسموكية وغيرىا

وييدف مستشار التوجيو المدرسي والميني من عممية التقويم إلى مساعدة الطالب عمى اختيار نوع 

شكبلت الطالب التربوية مثل  مالدراسة التي تبلئم قدراتو واستعداداتو وميولو، كما يساىم في حل

تاحة الفرصة أماميم لبلبتكار واإلبداع وتحقيق نمو متكامل  .االىتمام بالطمبة المتفوقين وا 

 :ويمكن حصر األىداف مستشار التوجيو من وراء عممية المتابعة والتقويم فيما يمي 

 شعاره بأن ىناك من ييتم بو  .االىتمام بالتمميذ وا 

  التقميل من الرسوب المدرسي والتسرب وذلك عن طريق المتابعة. 

  تشخيص النتائج الدراسية حيث يمعب األستاذ دورا ىاما في إداللو عمى التبلميذ المقصرين

دراسيا، وقد يرجع التقصير أو عدم التوافق الدراسي إلى عدم الرغبة في المادة نفسيا أو 

 .عدم التفاىم مع األستاذ، أو قد يعود إلى تأخر المستوى التفكيري لدى التبلميذ

 (.54: المرجع نفسو)

 

 

 

 : في مجال التوجيه – 3.2
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اإلجراء الذي يسمح لمتمميذ بعبور المراحل التي يتكون منيا النسق المدرسي، فيو :"التوجيو ىو

يتبعو في مشواره الدراسي، وفي كل مرة تحضر الفرد مينتو بناءا عمى معطيات، فيو يتبعو في مشواره 

 ".الدراسي، وفي كل مرة تحضر أمامو مجموعة من االختيارات وعميو أن يتوجو

 (.55:إيقارب، المرجع السابق)

واالختيار المدرسي يتبعو ميني، فكثيرا ما يختار الفرد مينتو بناءا عمى معطيات غير 

 .صحيحة أو عمى طموحات مزيفة

 وتعد عممية التوجيو المدرسي والميني من أىم العمميات التربوية وجوىر برنامج التوجيو 

المدرسي، حيث يقضي مستشر التوجيو معظم وقتو داخل الثانوية في عممية التوجيو المدرسي والميني 

 .سواء كانت فردية أو جماعية

 :االرشاد النفسي - 4.2

 من 19ييتم مستشار التوجيو المدرسي بالصحة النفسية لتبلميذ المؤسسة التعميمية، فقد ورد في المادة 

تتمثل نشاطات مستشار التوجيو الميني والمدرسي في مجال التوجيو خصوصا فيما يأتي :القرار الوزاري

 : 

 القيام باإلرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التبلميذ عمى التكيف مع النشاط التربوي 

  إجراء الفحوص النفسية الضرورة قصد التكفل بالتبلميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة 

  المساىمة في عممية استكشاف التبلميذ المتخمفين مدرسيا والمشاركة في تنظيم التعميم المكيف

 (.15: 2016مفتي، ).دروس االستدراك وتقييميا

 :خصائص مستشار التوجيه / 3
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عمى المستشار أن يتصف بعدة خصائص ،تستمد أساسا من تعريفنا لو ليمارس العمل اإلرشادي،كما 

يحتاج بصفة دائمة أن يمحص نفسو من وقت ألخر ،ليطمئن لكون ىذه الخصائص ال تزال قوية 

 :ومبلزمة لو والتي يمكن إجماليا فيما يمي 

االحترام اإليجابي غير المشروط لمعميل، التطابق واالنسجام بين القول والفعل األصالة، تفيم  -

 مشكبلت العميل 

 : ويوضح بريمر مجموعة من الخصائص الشخصية لممرشد وىي 

 وعيو لذاتو  -

 حساسيتو لمفوارق الطبيعية  -

 قدرتو أن يكون نموذجا لآلخرين -

 (.137:2015طو جميل،  ).لديو حس قوي لممبادئ األخبلقية -

 :وبصفة عامة تتضح لنا خصائص مستشار التوجيو المدرسي 

 :االحترام اإليجابي/ 3-1

ويمكن التعبير عنو بتقبل مستشار التوجيو غير المشروط لمتمميذ خاصة في واقعو دون إصدار 

 .األحكام المسبقة عمى سموكات التمميذ 

 

 

 : التماثل بين القول والفعل / 3-2
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 .ويعني أن يكون اإلنسان أمينا مع نفسو وان يكون عممو صادقا ومخمصا لو

 (.138:طو جميل، المرجع السابق)

 :تفهم المشكالت / 3-3

يجب عمى مستشار التوجيو أن يمتمك خبرة وميارات واسعة في مجال اإلرشاد التي من الممكن 

 .أن يفيد بيا تبلميذه من أجل حل المشكبلت التي تواجييم

 : وعيو لذاتو والقدرة عمى تحميل مشاعره الذاتية / 3-4

 .يجب أن يكون مستشار التوجيو واعيا تماما بذاتو والقدرة عمى تحقيق أفكاره وقيمو 

 : إحساسه لمفوارق الثقافية / 3-5

بحيث يجب أن ال يحسس التبلميذ بأنو بينيم وبينو فارق في المستوى الثقافي فالمطموب منو 

 .ىو حل مشاكميم والوصول إلى المستوى األفضل

 :اإلخالص/ 3-6

ويقتضي اإلقباإللى عممو بإخبلص وأن اهلل سبحانو وتعالى يراقبو وأنو يؤدي في عممو دون 

 .انتظار أي جزاء سوى الراتب 

 

 

 : التفتح عمى العالم / 3-7
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القدرة عمى تقبل التغيير وكل جديد يحدث في العالم والعمل عمى تفيم اإلنسان والعوامل المؤثرة 

 .عمى أىدافو 

  : سعة األفق/ 3-8

وتظير في احترام مختمف الميول واالتجاىات والمعتقدات واالستعداد إلعادة عرض القديم منيا 

وفحصو ومناقشة الجديد منيا كما يجب إتقان ميمة اإلنصات واالستماع لؤلفكار الجديدة والمنجزات 

 .وما تم التوصل إليو من بحوث ودراسات

حتى يحقق المستشار أىداف عممو ومساعدة التبلميذ عمى تسخير طاقاتو عميو أن يتسم بيذه  -

الصفات التي تمكنو من أداء دوره عمى أكمل وجو إذ عميو أن يمتمك القدرة عمى التحميل 

والتفسير العممي والنقد البناء والربط والتمييز لمعبلقات المختمفة لمعممية التربوية أن يكون عمى 

 .وفاق مع التبلميذ وتعاطف مع مشاكميم بحيث يكون اجتماعي في العبلقات العامة

 (.20:1981مصطفى لطفي، فطيم، )

  : دور مستشار التوجيه كطرف مؤثر في عممية التوجيه/ 5

 يتحدد دور مستشار التوجيو في عممية التوجيو المدرسي في المجاالت التالية 

 مساعدة التمميذ عمى تقويم خبراتو التعميمية  -

 .التوجيو الفردي لمتمميذ من حيث توجييو دراسيا ومينيا -

 .إيجاد حمقة اتصال بينو وبين مدرستو وأسرتو  -

 .تنسيق النشاط المدرسي وخاصة ذلك النشاط الذي يتصل بتوجيو التمميذ  -

 .محاولة فيم بيئتو المادية واالجتماعية  -
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مكانيات بيئتو  -  .استغبلل كل إمكانياتيوا 

 مساعدتو عمى تنمية شخصيتو إلى أقصى حد  -

ومما سبق يتضح أن مستشار التوجيو ىو ذلك المختص الذي يمارس عممو بطريقة فنية داخل  -

المدرسة من اجل تقديم يد المساعدة لمتمميذ فدور مستشار التوجيو يختمف عن دور المدرس 

 .بحيث يتمثل دوره في المعالجة القضايا والمشكبلت المدرسية والنفسية واالجتماعية 

وعمى ىذا األساس يصبح مستشار التوجيو طرفا مساعدا في عممية التوجيو ألجل التخمص من  -

 (.49: لعسال، مراح، المرجع السابق ).الصعوبات التي يعانون منيا

فالمستشار يعتبر طرفا أساسيا في العممية التربوية حيث يمارس تأثيرا مباشرا من خبلل التوجيو 

واإلرشاد والتقويم لمتبلميذ بغية تحقيق ىدف سامي وىو رسم مستقبل لؤلجيال الصاعدة وتوجيييم نحو 

 .المعارف 

 :  أخبلقيات مستشار التوجيو – 6

لكل مينة أخبلقيات وقواعد ىي بمثابة ركائز تقوم عمييا المينة لتعدد قواعد السموك الميني 

السميم، الذي يمتزم بو لتحقيق أداء ميني عالي، والترفع عن األخطاء والتجاوزات الضارة بالمينة و 

بالتمميذ الذي تستيدفو الخدمة النفسية فيناك مجموعة من المبادئ التي يجب عمى مستشار التوجيو 

االلتزام بيا، خاصة المسئولية األخبلقية التي تقع عميو في أن التمميذ الذي قدم إليو طمب المساعدة 

 (25:2016باوية، ). يكون سريع التأثر ومعرض إلى إحساس بعدم الثقة اتجاىو واتجاه خدماتو

 : ومن أىم التزاماتو بالمعايير األخبلقية ما يمي
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 المحافظة عمى سرية المعمومات التي يسجميا مستشار التوجيو المدرسي من : سرية المعمومات

 .خبلل أدوات جمع البيانات المختمفة

 يجب أن تكون محكومة بعدد من معايير المجتمع وقوانينو، كما يجب أن ال : العالقة المهنية

 .تتطور العبلقة المينية بأنواع أخرى من العبلقات الشخصية أو عبلقات الصداقة

 يتمثل في جانبين األقوال واألفعال: الصدق. 

 ال بد من التحمي بالصبر كخمق فبل يمكن البدء بردة فعل عما يسمعو أو يبادر : الصبر

 .مقاطعة اآلخرين

 مكانية ىذا األخير : عدم استغبلل التبلميذ نظرا لمفارق الكبير بين من يطمب خدمة المستشار وا 

 .فمن أخبلق الطرف القوي احترام الطرف الضعيف

 ينبغي أن يكون المستشار مؤىبل بالعمم والمعرفة التخصصية والخبرات : التخصص والخبرة

 .والميارات البلزمة

 : أهمية مستشار التوجيه 

 : يمكن تقسيميا إلى 

 : تتمثل فيما يمي : أهداف عامة  -1

  تحقيق الذات: 

يأتي تحقيق الذات في أغمب ىرم الحاجات اإلنسانية لدى كل البشر األسوياء  وال يمكن الوصول إليو، 

الطعام، لشراب، الممبس، :إال بعد أن يكون الفرد قد حقق وأشبع بعض الحاجات األساسية لبقائو مثل

األمن والسبلمة، الحب، التقدير، االنتماء إلى األسرة والمجتمع، وبعد تحقيق ىذه المتطمبات يبدأ الفرد 

في تكوين ىوية ناجحة عن ذاتو، ويرغب في احتبلل مكانة اجتماعية ومينية الئقة يحقق من خبلليا 
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سعادتو، قيمتو كإنسان وعميو فتحقيق الذات يكون بالمطابقة بين الذات الواقعية والذات 

 (.139:ألبوش، المرجع السابق).المثالية

 تحقيق الصحة النفسية لمفرد: 

 ييدف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني إلى تحرير التبلميذ من مخاوفيم، ومن 

االحتياطات والتوترات وجميع األمراض النفسية التي قد يتعرض ليا بسبب تعاممو مع بيئتو التي يعيش 

فييا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني يساعد في حل المشكبلت بالتعرف عمى أسبابيا، 

 .وطرق الوقاية منيا

 تحسين العممية التعميمية: 

إن مستشار التوجيو والرشاد المدرسي والميني ال يمكن فصمو عن العممية التربوية ،إذا إن ىذه العممية 

ىي في أمس الحاجة إلى خدمات مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، وذلك سبب الفرق بين 

التبلميذ، اختبلف المناىج وازدياد المشكبلت االجتماعية كما وكيفا، ضعف الروابط األسرية، انتشار 

 وسائل التربية الموازية، اإلذاعة  التمفزيون، الكمبيوتر، وذلك إليجاد جو صحي 

 .وودي بين التمميذ والمعمم

 : أهداف خاصة  -2

  تبصير التبلميذ بالتخصصات التعميمي والمينية المتاحة، وخصائصيا 

ومتطمباتيا لتمكينيم من الموائمة بينيما وبين ما يمتمكونو من خصائص، وقدرات، واتخاذ القرارات 

 .السميمة، وفقا لذلك
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 تعريف التمميذ بمستوى قدراتو، واستعداداتو، وميولو، وسماتو الشخصية 

 مساعدة التمميذ عمى االختيار األنسب لمشعبة التي تتناسب مع قدراتو وميولو. 

  مساعدة التبلميذ عمىتجاوز فترات االنتقال من سنة إلى أخرى ومن طور ألخر، وما

 .يصاحبيا من صعوبات، وتحقيق درجة عالية من التوافق النفسي والتربوي

  تشجيع التبلميذ عمى االشتراك في النشاطات المدرسية لتحقيق نمو والتكيف والتكيف

 .االجتماعي لديو

 :الصعوبات التي تواجه مستشار التوجيه 

     ال شك أن عممية اختيار نوع الدراسة أو المينة المستقبمية عممية صعبة ومعقدة

 وغالبا ما تتدخل فييا عوامل كثيرة مثل ظروف األسرة والعادات والتقاليد والدوافع النفسية واالقتصادية 

 : واالجتماعية، تواجو مستشار التوجيو صعوبات تتمثل في

 : صعوبات ابستمولوجية  .1

في السابق كان من يشغل منصب مستشار التوجيو يكون متخرج من المعيد التطبيقي لعمم النفس 

ويكون قد تحصل عمى تكوين قاعدي في التوجيو أما اآلن فقد أصبح العممين في ىذا المجال ىم من 

 (.17:2017تومي، قريني، ). حممة شيادات في عمم النفس، وعمم االجتماع 

 : صعوبات مادية .2

عدم توفر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتأدية ميامو بشكل مطموب نظرا ألن مستشار التوجيو  -

 .يعمل في الثانوية ومجموعة من اإلكماليات وبالتالي يتعامل مع عدد كبير من التبلميذ

 كثرة المراسيم المتنوعة مما يخمط في ذىنو الممارسات اإلعبلمية والتوجييية -
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وضبابية القوانين المتعمقة بميامو مما يجعمو غير مدرك ليا بشكل واضح، باإلضافة إلى غياب 

 .قانون أساسي يحدد وضعيتو الوظيفية البلئقة

 : صعوبات قانونية .3

حينما يصاغ أي ميتم بمجال بمجال التربية والتعميم لمنصوص التشريعية والقانونية والمنظمة لممنظومة 

التربوية سيبلحظ حتما أن ىناك نقائص وثغرات كبيرة حيث سجمنا الرؤية الشاممة لجميع العناصر 

الفاعمة والمؤثرة في الحياة المدرسية خاصة التوجيو المدرسي والميني التي مازالت النصوص التشريعية 

 ال تتساير مع التطورات العممية 

 .والتربوية والمتطمبات العصرية

 : صعوبات توجه مستشار التوجيه من قبل اإلدارة  .4

تتسم القوانين اإلدارية بالمركزية الشديدة وكثرة اإلجراءات والتركيز عمى البيروقراطية اإلدارية التي تتسم 

 .بالروتين والتعقيد والتأخير ووضع القرارات النيائية بيد اإلدارة العميا

 : صعوبات تواجو مستشار التوجيو من قبل األساتذة  .5

 يحتاج مستشار التوجيو إلى الدعم من ومساندة زمبلئو المعممين في تقديم أرائيم 

 .ومبلحظاتيم ومقترحاتيم حول الطمبة الذين يقومون بتدريسيم، والتكفل بإرشادىم، وىذا نادرا ما يحدث 
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  :صعوبات تواجه مستشار التوجيه من قبل التالميذ .6

يظن بعض التبلميذ أنو من يراجع مكتب المرشد ىو مريض نفسيا، والذي يعاني من اعتقادات مختمفة 

ذلك لعدم وعييم بأىمية العممية اإلرشادية والتوجييية، وبعضيم ال ييتمون بقيمة مستشار التوجيو 

 .برفض تعميماتو واليروب عن مواعيده واالعتداء عميو بالكبلم الغير الئق و السموكيات المرفوضة

 (.20: تومي، قريني، المرجع السابق )

بناءا عمى ذلك فإن الضغوطات والعراقيل لتي تواجو مستشار التوجيو في أداء ميامو عديدة ومتنوعة 

تشمل كل الميام السابقة التربوية واإلعبلمية والتوجييية والتقييمية وحتى البحتية، السيما أن ىذه 

الممارسات المينية التي يقوم بيا إنما تحدد بالثانوية المقيم بيا، وكذا كل المؤسسات الممحقة بيا وىذا 

 .ما يجعمنا نشير إلى ذلك العدد الكبير من التبلميذ باعتباره أكبر العوائق 

 (216: لبوز، األعور، د س  ) 

 وعادة ما يواجو مستشار التوجيو صعوبات تتعمق بغياب الموضوعية في التقويم

تباع الكم في التوجيو ناىيك عن تأثير الخريطة المدرسية عمى رغبات التبلميذ  . وا 

         كما تجدر اإلشارة في ىذا اإلطار إلى بعض الضغوط والعراقيبللمينية التي تتعمق بالنقائص 

الموجودة عمى مستوى النصوص التشريعية التي تسير التوجيو، إضافة إلى الثغرات الموجودة في 

المناشير والقرارات المنظمة لعمل مستشاري التوجيو وضبابية القوانين والمراسيم الوزارية المتعمقة بأداء 

إن اعتماد التوجيو عمى الكم بدل الطيف وعمى الشكل .ميامو مما يجعمو غير مدرك ليا بشكل واضح

بدل النوعية وطغيان الجوانب التقنية في عممو أبعده عن ممارسة دوره الحقيقي في اإلعبلم والتوجيو 

 (.80:حمزاوي، د س  ). والمتابعة واإلرشاد ومن ثمة التقويم الفعمي
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 : وسائل عمل مستشار التوجيه– 9

وسائل العمل ىي مختمف األدوات التي يستخدميا ويستعمميا مستشار التوجيو في أداء ميامو وىي 

 لم نقل كميا أنبمثابة أدوات مساعدة وضرورية في تقديم اغمب النشاطات التربوية والتقنية المبرمجة 

:  بالتمميذوابرز ىذه الوسائل ما يمي األحسن التكفل إلىوييدف من خبلليا المستشارين 

: البرنامج السنوي/ 9-1

يعتبر البرنامج السوي بمثابة السمسمة والمرجع األساسي في تقديم كل النشاطات التي يقدميا 

مستشار التوجيو، ويكون تصميمو بمركز التوجيو حسب األىداف التي يحددىا مدير المركز لكل 

 يضيف المستشار محاور أن عمى أسابيع السنة الدراسية وىذا ال يمنع األىدافنشاط، وتوزع 

خاصة بحياة المؤسسة التي يقيم بيا خاصة وبمقاطعة تدخمو عامة فيما يخص التكفل بإشكالية 

.  ممارستو المينية أثناءتربوية منبثقة مما الحظو 

ينجز البرنامج السنوي من طرف مستشار التوجيو في بداية السنة الدراسية األسبوع األول و

. والثاني من الدخول المدرسي

 الخاصة لمختمف واألىدافذكر المستوى، المحور، األشير، األسابيع : يضم البرنامج السنوي -

النشاطات مع ذكر مدة برمجتيا ومدة إنجازىا 

 : كل منإلى نسخ من البرنامج السنوي وتسمم 04يقوم مستشار التوجيو بإعداد 

. مفتش التربية والتكوين والتوجيو المدرسي -

 .مدير مركز التوجيو المدرسي والميني  -

 (.50:1984أبو نبيل،  ) متقن اإلقامة ويحتفظ المستشار بالنسخة الرابعة أومدير ثانوية 
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 ينطمق مستشار التوجيو في انجاز النشاطات المبرمجة عمى مستوى المقاطعة يجب عميو أنوقبل 

تقديم برنامجو السنوي وتوضيحو ألعضاء الفريق التربوي وكذا اإلداري، وذلك في مجالس بداية السنة 

 .الدراسية لمؤسسات التعميم 

 : سبوعيالبرنامج اال/ 9-2

 األعمالتعتبر البرمجة األسبوعية لنشاطات مستشار التوجيو أداة فعالة لمتحكم في تسيير 

 تتميز بارتباط عضوي مع البرنامج السنوي وبقية الوسائل فإنياوحسن أدائيا بصفة مستمرة، وعميو 

. التي سوف نتعرض ليا الحقا 

 حمقات البرنامج السنوي، ولكي ينمكن مستشار التوجيو من إحدى البرنامج األسبوعي ىو إن

 يمتزم بما ىو مبرمج في البرنامج األسبوعي وتجسده إناالستمرار في ىذا الترابط واالنسجام عميو 

. ميدانيا 

 يبرره في خانة التقويم وفي كراسو اليومي أن وقع خمل في اإلنجاز ال بد عمى المستشار إذا

،ويبدأ في استدراك ىذا التأخر في األسبوع الموالي حتى يضمن االستمرار لما ىو مبرمج،ألن 

ضياع أي حمقة من حمقات البرنامج األسبوعي يسبب لو عدم التوازن 

 والكراس اليومي الذي تدون فيو كل النشاطات واألسبوعيوان وقع تنسيق بين البرنامج السنوي 

المنجزة والمبرمجة ،فان مستشار التوجيو يجد نفسو في نياية كل ثبلثي يسير وفق نظام مترابط 

. ومنسجم 

 نسخ 03ينجز البرنامج األسبوعي مباشرة بعد االنتياء من الجمسة التنسيقية بالمركز في 

 كل من مدير مركز التوجيو  إلى،يحتفظ مستشار التوجيو بواحدة ويسمم النسختين المتبقيتين 
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. ومدير المؤسسة 

 :الكراس اليومي / 9-3-

ىو المرآة العاكسة لعمل مستشار التوجيو، حيث يدون فيو كل النشاطات المنجزة لذلك يعتبر 

التقارير الفصمية  تقارير حول النشاطات : المرجع األساسي إلعداد مختمف التقارير وتحريرىا مثل

. الكبرى 

 فترة تكون في نياية العمل من كل  وأحسنيتم تسجيل مختمف النشاطات عمى الكراس يوميا،

.  تجاىمياأويوم،حتى يتم وضع كل النشاطات في وقتيا دون نسيانيا 

 التوجيو، المتابعة اإلعبلم:  يضم أن مخطط الكراس اليومي يجب أن ، .

 النشاطات المنجزة، التقويم. 

 التاريخ، التوقيت، المحور، النشاطات المنجزة، التقويم. 

بالنسبة لمنشاطات المنجزة يتبع المستشار منيجية معينة في وضع حوصمة مفصمة لعممو المنجز " 

 :وذلك من خبلل ثبلث خطوات ىامة ىي

 يفعمو في اليوم أنيتم تسجيل ما كان المستشار  : الجانب االستطالعي  .

 يتم تسجيل ما كان يقوم المستشار بو وكل إنجازاتو  : الجانب التقويمي .

 أنىنا يبدي مستشار التوجيو نظرتو لعممو، ىل ىو راض أم ال ؟ وىل  : الجانب النقدي 

 ال ؟ ويحاول من خبلل إليياأمالطريقة في تقديم النشاطات تحقق األىداف المراد الوصول 

 تقييم شامل لعممو ومحاولة التحسين إلى عمى ىذه التساؤالت الوصول واإلجابةالتمعن 

 (.49:2012غيبلس،).والتجديد كمما كان ذلك ممكنا 
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 :  سجل االستقباالت/ 9-4

:  أربعة أجزاء إلىينقسم ىذا السجل 

   التبلميذ حسب مستوياتيم

 حسب مختمف شرائحيم االجتماعية األولياء  

 :خالصة

ومنو يتبين لنا أن لممستشار التوجيو المدرسي والميني دور فعال ال يمكن االستغناء عنو في 
العممية اإلرشادية والتوجييية، من دعم ومساعدة يقدميا لمتمميذ تمكنو من اختيار الشعب والتخصصات 

 .بارتياح وتدفعو نحو بناء مستقبل ناجح 

ويقوم مستشار التوجيو الميني والمدرسي بميامو باستعمال أساليب ووسائل تمكنو من أدائيا دون 

عرقمة أو قيود تحول بدون اتماميا، كما أنو يتميز بجممة من الصفات والسمات التي تخولو لشغل 

ىذا المنصب باإلضافة إلى حسن التعامل ومسايرة التبلميذ ومراعاة حاالتيم وظروفيم والوقوف 

 .معيم وقفة األب المرشد واألخ والموجو الناصح
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 :تمهيد 

يعتبر االحتراؽ النفسي مف بيف الظواىر التي شغمت إتماـ الباحثيف خاصة في السنوات 

الماضية، حيث ركزت بحوثيـ عمى دراسة االحتراؽ النفسي ورده إلى الضغوط النفسية التي يمر بيا 

الفرد نتيجة ضغوط مينية متراكمة، وبالتالي حظي االحتراؽ النفسي باىتماـ الباحثيف والدراسيف في ىذا 

بحيث اقترنت دراسة المجاؿ نظرا ألثاره السمبية التي تنعكس عمى أداء الفرد لميامو وعمى نفسيتو 

، مستشاري إدارييف مف معمميف ،اإلنسانيةاالحتراؽ النفسي بجميع عماؿ الميف االجتماعية والخدمات 

 عماؿ اإلطفاء، رجاؿ الشرطة محامييف وحتى مدربيف لذلؾ حاولنا في ىذا الفصؿ أف نتعمؽ التوجيو،

بأسبابيا وذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى تعريفيا ونماذجيا وأيضا النظريات  أكثر في ىذه الظاىرة لنمـ

 . جانب طرؽ الوقاية منياإلى وأعراضيا المفسرة ليا 

 :تعريف االحتراق النفسي/  1

 : االحتراق النفسي 1.1

 نفسو الفرد أرىؽ أنيؾ، خار، ": فرويدنبرجر عند النفسي راؽاالحت يعني

 ، فالفرد ال يعاني مف االحتراؽ النفسي ) مفرط بشكؿ موارده أو قوتو و طاقتو باستغالؿ

 أي أف كؿ وقودىا يستنفد عندما السيارة بتعطؿ المواردشبو باستنزاؼ  قد موارده كؿ استنزفت إذا إالّال 

 .متوفر غير الطاقة مصدر ألف يمشيشيء عمى ما يراـ لكف ال شيء 

 ىذا فيالمختصيف و الباحثيف طرؼ مف كبيرا اىتماما ظيوره منذ المصطمح ىذا شيد قد 

 )وجاكسوف ماسالش تعريؼ ىو قبوال األكثر التعريؼ أف إال لو كثيرة تعاريؼ بذلؾ ظيرت قد فالميدا

 االنفعالي استنزاؼ الموارد االنفعالية وتبمد المشاعر اإلنياؾ يتضمف التناذر أف أقرا المذاف ( 1986

 سنوات في المصطمح ىذا شاع وقدوالمواقؼ واألحاسيس اتجاه العميؿ وانخفاض اإلنجاز الشخصي 
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، النفسي االحتراؽ مجاؿ في الباحثيف الرواد مف ماسالش التي تعتبر طرؼ مف والثمانينات السبعينيات

مزياني،  ).الميف مختمؼ في فيميا و الظاىرة ىذهفسير -حيث ساىمت بالعديد مف البحوث في ت

2012:151.) 

حالة مف االحتراؽ أو "     ويكاد يتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف مفيـو االحتراؽ النفسي يشير إلى

االستنزاؼ البدني واالنفعالي، نتيجة التعرض المستمر لضغوط عاليو، ويتمثؿ االحتراؽ النفسي في 

منيا التعب، واإلرىاؽ، والشعور بالعجز  وفقداف االىتماـ باآلخريف، :مجموعة مف الظواىر السمبية

وفقداف االىتماـ بالعمؿ، والسخرية مف اآلخريف، والكآبة والشؾ في قيمة الحياة، والعالقات االجتماعية 

 والسمبية في مفيـو الذات 

إحساس الفرد باإلجياد " االحتراؽ النفسي بأنوMaslach et Jaksonوتعرؼ كؿ مف 

فقد طاقة الفرد " ويعرؼ اإلجياد االنفعالي بأنو "االنفعالي، وتبمد المشاعر، وانخفاض اإلنجاز الشخصي

شعور الفرد بأنو "عمى العمؿ واألداء، واإلحساس بزيادة متطمبات العمؿ  بينما يعرؼ تبمد المشاعر بأنو

، وكذلؾ إحساسو باختالؿ حالتو المزاجية  أما انخفاض اإلنجاز الشخصي فيعرؼ بأنو " سمبي وصاـر

 (.2014:60صديؽ،)".إحساس الفرد بتدني نجاحو، واعتقاده بأف مجيوداتو تذىب سدى "

" عبارة عف اإلرىاؽ واستنفاذ القوة والنشاط "االحتراؽ النفسي بأنو (Taylor)ولقد عرؼ تايمر 

مؤشرات سموكية ناتجة عف الضغط "عرؼ االحتراؽ النفسي عمى أنو  (Kyriacou)بينما كيرياكو 

 .النفسي الذي يتعرض لو الفرد أثناء العمؿ لفترة طويمة 

يعتبر االحتراؽ النفسي بأنو حالة مف اإلنياؾ التي تحصؿ نتيجة  (Lazarus)أما الزلريوس 

لألعباء والمتطمبات الزائدة والمستمرة الممقاة عمى عاتؽ األفراد، بما ىو أكثر مف طاقاتيـ وقدراتيـ، 

ويمكف التعرؼ عمى ىذه الحالة عبر مجموعة مف األعراض النسبية والجسدية التي تصيب األفراد بدرجة 
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نمط سمبي مف االستجابة لضغوطات عممية : " بأنو  (Descyتختمؼ مف شخص ألخر، وعرفو ديسي

التدريس كمينة مف جية ، وضغط الطالب مف جية أخرى ، باإلضافة إلى تصور أف ىناؾ نقصا في  

  .الدعـ اإلداري 

العممية التي ينسحب فييا : " يرى أف االحتراؽ النفسي  (Cherniss)في حيف أف كرنيس 

الميني المعروؼ بالتزامو السابؽ بالعمؿ مف ارتباطو بعممو ،نتيجة ضغوط العمؿ التي تعرض ليا 

 (.2008:95العياصرة،  ).الميني أثناء أداء ىذا العمؿ 

ويرى باحثوف أخروف أف االحتراؽ النفسي ىو المحصمة النيائية أو المرحمة المأػساوية المتطرفة 

 لمضغوط ، أي أف االحتراؽ ىو عرض مف أعراض الضغوط النفسية

 واألفراد المذيف يتسموف بالطموح العالي والدافع القوي إلنجاز األشياء ىـ المرشحيف لموقوع في براثف 

االحتراؽ ، حيث يسخر الفرد وقتو وجيده في العمؿ في نفس الوقت الذي يحقؽ فيو توقعات اآلخريف 

منو، لذا يشعر باإلنياؾ والتعب وعدـ القدرة عمى إنجاز المياـ، وعدـ القدرة عمى التركيز الذىني 

والعممي والتردد واضطراب النـو واألرؽ والصداع وىبوط ضغط الدـ، باإلضافة لمحساسية اتجاه 

 ".متالزمة التوقؼ" يطمؽ عميو "االحتراؽ النفسي"اآلخريف، العدوانية و

ويحدث االحتراؽ النفسي عندما ال يكوف ىناؾ توافؽ بيف طبيعة العمؿ وطبيعة اإلنساف الذي 

ينخرط في أداء ذلؾ العمؿ، وكمما زاد التبايف بيف ىاتيف البيئتيف زاد االحتراؽ النفسي الذي يواجيو 

 .الموظؼ في مكاف عممو
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 :الفرق بين االحتراق النفسي و المفاهيم األخرى. - 2

 االحتراق النفسي و الضغط النفسي : 1.2

يعد االحتراؽ النفسي شعور عاـ باإلجياد ومستوى عاؿ مف اإلرىاؽ يتعرض لو الفرد نتيجة 

الضغوط الكثيرة في عممو ، ،فاالحتراؽ النفسي مجموعة مف ردود األفعاؿ المترتبة عف وضعيات مطولة 

نما تكرار لضغط مزمف في بيئة  مف الضغط الميني أي أف االحتراؽ النفسي ليس بضغط حاد الشدة وا 

 .العمؿ

  شديد ميني لضغط المزمف فالتعرض وبالتالي التعرض المزمف لمضغط وبالتالي

 .وقدراتو وطاقتو موارده إنياؾ ذلؾ عف وينتج الفرد عند الضغط تكدس عمى يعمؿ ومتكرر

ومف ىذا المنطمؽ يعتبر الضغط المستمر والشديد في محيط العمؿ بمثابة أولى مقدمات 

االحتراؽ النفسي، ىذا األخير يعبر عف مجموعة مف ردود أفعاؿ مترتبة عف وضعيات مستمرة مف 

 .الضغط الميني 

 :االحتراق النفسي واالكتئاب  : 2.2

تتداخؿ الكثير مف أعراض االكتئاب مع أعراض االحتراؽ النفسي كاضطرابات المزاج ، 

اضطرابات النـو والشيية، انخفاض الطاقة، انخفاض تقدير الذات، لكف ىذه االضطرابات ال تمثؿ 

االكتئاب الكمي كاالنطواء والظروؼ الحادة التي تيدد الحياة االجتماعية والمينية، أو نوع مف المعاناة 

 .التي تتطمب الدخوؿ إلى المستشفى 

فاالكتئاب يرتبط أشد االرتباط بالمواقؼ الضاغطة الداخمية والخارجية التي تخمؽ نوعا مف فقداف 

 (.49:2014طايبي، ).تقدير الذات إلى جانب العديد مف االنتقادات
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 شديدة اكتئابية ولقد أظيرت بعض األبحاث أف االحتراؽ النفسي يكوف عادة مصحوب بحمقة 

كما أشارت أبحاث أخرى الى أف االحتراؽ النفسي ىو شكؿ مف أشكاؿ االكتئاب الشتراكو في نفس 

 عضمية، سموكات أالـت ىضمية، -ت النـو اضطرابااضطرا: األعراض الغير مميزة لالحتراؽ النفسي

لتشخيص - عمى ضرورة التفريؽ بينيما اعتمادا عمى العناصر التي تسمح آخروفبينما يؤكد ...اإلدماف

  :كاألتيالفارقي وىي 

 جانب عوامؿ خارجية عف الفرد تتعمؽ إلىلقمؽ االنفعالي المزمف با-يرتبط االحتراؽ النفسي  -

لمينة أو الوظيفة، أما االكتئاب فمصدره داخمي وتعتبر العوامؿ الخارجية بمثابة العامؿ المفجر -

  (.42:2014بقدور،).لذلؾ

 االحتراق النفسي والقمق  : 3.2

إف الشعور بالقمؽ قد يتكوف لدى الفرد منذ الطفولة بعكس االحتراؽ النفسي الذي يرتبط باألداء 

الوظيفي أو الميني ويتمكف مف الفرد ابتداءا مف مرحمة الرشد، والقمؽ ىو عبارة عف شعور بالوحدة  قمة 

 الحيمة وعدواف مضاد لبيئة يدركيا الفرد عمى أنيا عدائية 

ويتكوف القمؽ مف مشاعر وأفكار مزعجة قد تصؿ إلى القمؽ الحاد مما يشير عمى وجود صراع 

انفعالي غير واعي، وقد يتفاقـ ىذا الصراع فيولد ضغطا عمى الفرد ال يتحممو ثـ يشتد مع الوقت فيتحوؿ 

 (.14:معروؼ، المرجع السابؽ). إلى االحتراؽ النفسي

 :  االحتراق النفسي والجسدنة4.2

تحتؿ الجسدنة مكانة خاصة ضمف المؤشرات العيادية ليذا التناذر، حيث أف تكرار ظيورىا 

يكوف جد مرتفع عند األفراد الذيف يعانوف مف حالة اإلنياؾ، إال أف مؤشرات لجسدنة ليست خاصة بحالة 
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االحتراؽ النفسي وال مميزة ليا، فمف الممكف أف تكوف حالة اإلنياؾ الميني خالية مف مؤشرات الجسدنة 

وأعراضيا، إال أنو مف المفيد معرفة أف اضطرابات الجسدنة كثيرة التكرار والظيور في حاالت االحتراؽ 

 .النفسي

فالجسدنة ىي مجموع االضطرابات التي تظير في شكؿ أعراض جسمية متنوعة ومتغيرة بمرور 

الوقت، يعاني منيا الفرد لعدة سنوات، حيث أف كؿ الفحوص والكشوؼ الطبية تشير إلى نتائج سمبية 

بمعنى غياب أي إصابة أو تمؼ جسدي حقيقي كما أف مجموع أعراضيا مف الممكف أف ترتبط بأي جزء 

أو عضو مف الجسـ، وىي عبارة عف أعراض خارجة عف سيطرة الفرد فأسبابيا تعد ال شعورية بالدرجة 

 (.39:2016باتشو،).األولى

 : االحتراق النفسي و االجهاد النفسي 5.2

 اإلنياؾ إلى ىو عبارة عف عبئ انفعالي زائد عف تعرض الفرد لمطالب زائدة تؤدي بذلؾ اإلجياد

 االنفعالي الذي اإلجياد النفسي الذي يزوؿ مع الراحة وبيف اإلجيادالبدني والنفسي ووجب التفريؽ بيف 

 أف إلىيعتبر بعدا وعرضا مف أعراض االحتراؽ النفسي والذي ال يزوؿ مع الراحة كما تجب اإلشارة 

 النفسية االنفعالي والذي يحدث بسبب المتطمبات اإلجياداالحتراؽ النفسي يحدث كنتيجة الستمرار 

 (.44:بقدور، المرجع السابؽ ).المستفيديف مف الخدمة والعاطفية المفرطة مف قبؿ المرضى أو

تمارس عمى جسـ  (حافز خارجي أي عامؿ طبيعي أو نفسي)يشير اإلجياد النفسي إلى قوة و

 .ما، فتؤدي إلى ظيور توتر وتشوه ىذا األخير

كما أنو يعبر عف ذلؾ الموقؼ الذي تكوف فيو متطمبات البيئة أو ما يطمب مف الفرد القياـ بو 

عمى درجة أكبر مف اإلمكانيات الذاتية، بحيث ال يستطيع أداء المياـ المطموب منو إنجازىا عمى الوجو 



 االحتراق النفســـــــي:                                                            الثثـــالالفصل 
 

41 
 

األكمؿ بسبب اإلجياد الذي يعيشو الناتج أساسا عمى الخمؿ الموجود بيف مطالب الحياة المينية 

واالجتماعية وخصائصو النفسية، العقمية، الجسدية واالجتماعية ما يتيح فرصة التوتر واأللـ بصورة 

طاغية عمى حياتو النفسية التي بدورىا تؤدي إلى إفرازات فيزيولوجية أىـ معالميا كؿ مف التعب 

 .واإلنياؾ

     ويمكف أف نعتبر الضغط سابؽ عمى اإلجياد النفسي، كما أف اإلجياد يشكؿ ضغطا أيضا، فيي 

. عالقة دائرية، إضافة إلى أف مفيـو اإلجياد النفسي غالبا ما يؤخذ بو كمفيـو الضغط النفسي

 (.45:2011بوحارة،)

 :لمحة تاريخية عن االحتراق النفسي. 3

  يعد االحتراؽ النفسي مف الظواىر التي نالت اىتماـ الكثير مف الباحثيف في المجاؿ العممي  

والنفسي واالجتماعي، وىذا نظرا الرتباطو بالصحة النفسية لمفرد، وقد أضير إليو بعدة مصطمحات 

تختمؼ باختالؼ الفترة الزمنية وباختالؼ المختصيف، وبالرغـ مف ىذا االختالؼ إال أنو ىناؾ شبو اتفاؽ 

خالصا في عممو قد يكوف  بيف الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمي عمى أف الفرد األكثر التزاما وا 

 .عرضة مف غيره لالحتراؽ النفسي 

ويؿ تيسو كرس الطبيب السويسري صاـ ( 1786 )     ففي القرف الثامف عشر، وتحديدا سنة 

Samuel Tissot  جزءا عف أبحاثو في دراساتو الخاصة باألمراض العقمية ذات األصؿ الميني والتي 

ثاره السمبية عمى أتمس خاصة الطبقة المثقفة، فوصؼ االضطرابات الناتجة عف التفاني في أداء العمؿ و

. صحة الفرد 
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 Luisاىتـ الطبيب وعالـ االجتماع الفرنسي لويس فيالرمي  ( 1840 )بعدىا وبالتحديد سنة      

Villerme Rene  بآثار العمؿ المكثؼ والدائـ عمى العمؿ، كما قاـ الطبيب بنشر كتاب بعنواف "Le 

tableau de l’état physique et moral des ouvriers   

االحتراؽ النفسي " المحمؿ النفسي األمريكي أوؿ مف أدخؿ مصطمح " ىربرت فريد نبرجر "     ويعتبر

 عندما كتب دراسة أعدىا لدورية متخصصة، وناقش 1974إلى حيز االستخداـ األكاديمي وذلؾ عاـ "

 .فييا تجاربو النفسية التي جاءت نتيجة تعامالتو 

 (.32:ىواري، المرجع السابؽ)

" كريستينا ما سالش"     وعالجاتو مع المتردديف عمى عيادتو النفسية في مدينة نيويورؾ ولكف أعماؿ 

 .أستاذة عمـ النفس بجامعة بيركمي األمريكية مثمت الريادة في دراسة وتطوير مفاىيـ االحتراؽ النفسي

مفيـو االحتراؽ النفسي كمصطمح عمـ لـ يستعمؿ إال حديثا :"بيف أف" ىوفماف أكسؿ"     ومف جيتو 

بينما أعراضو أشير إلييا في العديد مف األبحاث باعتبار أف أعراض االحتراؽ النفسي تنشئ بمجرد 

" تعب المعارؾ"التحاؽ الفرد بميداف عممو فخالؿ الحرب العالمية األولى و الثانية، استعمؿ مصطمح 

لمداللة عمى األعراض المشابية ألعراض االحتراؽ النفسي المتعارؼ عمييا حاليا وتطرأ الخصوصية 

التي تميز أعراض االحتراؽ النفسي، فقد أخذت تجد اىتماـ والدراسة والبحث وليذا سنتطرؽ ألىـ ما ورد 

 (.15:2014فدوس،).في األدبيات العالمية لالحتراؽ النفسي 

  التي 1960في قصتو الصادرة سنة " جوف غراىاـ"أو مف تطرؽ إلى المعنى العاـ لالحتراؽ 

 .عرض فييا حالة ميندس معماري يعاني مف االحتراؽ النفسي
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  ـ وقاـ برادلي باعتباره 1960في سنة " برادلي "أوؿ بحث عممي تطرؽ إلى االحتراؽ النفسي 

 ـ أخذ موضوع االحتراؽ النفسي يأخذ قيمتو 1974ناتج عف ضغوط العمؿ، وبحموؿ سنة 

العممية عمى وجو التحديد في الدراسات الطبية بفضؿ الطبيب فرويد نبرجر وفريقو في عيادتو 

 .بالواليات المتحدة األمريكية

    وبعد ذلؾ أخذت البحوث تيتـ بطرؽ تشخيص وقياس األعراض المشكمة لالحتراؽ النفسي فعمى 

 إلى وضع مقياس لقياس االحتراؽ النفسي يرمز 1976سبيؿ المثاؿ توصمت أبحاث كريستينا ماسالش 

 ـ مقاربة متعددة األبعاد لتشكؿ أعراض االحتراؽ 1980 باإلضافة إلى ذلؾ شرنيس سنة BMIلو ب 

 .النفسي

 :النفسي أسباب االحتراق. 4

 دوره وسموكو الوظيفي ويعتبر مف المصادر النياية في يشكؿ وظيفي مسار التنظيـ داخؿ فرد لكؿ     

 : الرئيسية لحدوث التوتر إذا غمب عمى الدور الوظيفي أحد األسباب التالية

 لمفرد الوظيفي الدور وضوح عدـ 

 إرادتو عف خارج أو فيو يرغب ال بعمؿ الفرد قياـ عند ويظير الدور صراع 

 ةالمسؤولي زيادة  

 العمؿ بيئات داخؿ األفراد بيف العالقات طبيعة 

 الوظيفة تطور عدـ."  

 متمثمة نوعيا مف فريدة ضغوط نتيجة يأتي بأنو النفسي االحتراؽ حدد مف والكتاب الباحثيف مف وىناؾ

 :باالتي
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أو  االيجابية العكسية التغذية في النقص منخفضة، عمؿ أجور واقعية، غير أىداؼ أو توقعات      

 واألصدقاء، العائمة مع العالقات في خمؿ (العمؿ ترؾ) االستقالة في الرغبة الوظيفي، الرضا المكفئات،

 (.20:المرجع السابؽ: فدوس )(العمؿ خالؿ كثيرة استراحة بفترات التمتع الغياب، األرؽ،

 العامميف بأف حدد حيث الشخصية نمط حيث مف النفسي االحتراؽ باحثيف عدة تناوؿ حيف في    

 لكونيـ معينة حاالت تحت لالنييار مرشحيف يكونوا المذيف ىـ لألداء القوي والحافز الكبير الحماس ذوي

 .العمؿ في محاوالتيـ تحدد أو تضغط أف المنظمة تحاوؿ عندما حساسيف

 يحدث االحتراؽ النفسي مف ضغوط العمؿ النفسية نتيجة تضارب األدوار وازدياد حجـ العمؿ. 

 الء الذيف عادة ما يتبنوف رؤية مثالية ألداء األعماؿ واالضطالع بالمسئوليات ؤيحدث االحتراؽ لو

 .المينية

 (.79:200صديؽ،).تحقيقيا يرتبط االحتراؽ عادة بالمياـ التي يتعذر عمى الشخص

 أعراض االحتراق النفسي . 5

ىناؾ مجموعة مف األعراض الدالة عمى وجود احتراؽ نفسي والتي تتضمف المظاىر الفيسيولوجية 

والبدنية والمعرفية والنفسية، واالجتماعية، والسموكية، والتي تبيف خطورة االحتراؽ النفسي عمى الفرد، بؿ 

 : المجتمع كمو، وفيما يمي توضيح ليذه المظاىر

 :المظاهر الفيسيولوجية والبدنية  - أ

 : تشمؿ العالمات التي تظير عمى البدف مثؿ االضطرابات السيكوسوماتية والتي تتمثؿ فيما يمي 

  الصداع المستمر، واالضطرابات المعوية، واألرؽ وضيؽ التنفس 

  أالـ الظير، وبحة الصوت، وفقداف الشيية 
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  اضطرابات األكؿ واالستخداـ المفرط لمعقاقير والكحوليات 

  أمراض القمب والقولوف العصبي ، وضغط الدـ 

  انسداد الشراييف، وأمراض الرئة والسرطاف 

  المشي أثناء النـو والنوـ الغير منعش : اضطرابات النـو مثؿ 

  اضطرابات اليضـ واإلمساؾ 

  توتر العضالت، ونقص المقاومة، والروماتيـز 

  الضعؼ الجنسي، وغزارة البوؿ، واإلسياؿ 

  فقر الدـ 

  حب الشباب والتيابات الجمد 

  (.33:ىواري، المرجع السابؽ ).ضعؼ الحيوية وقمة النشاط 

 : ألعراض الروحية-ب 

عندما يصؿ االحتراؽ النفسي لممرحمة النيائية، فإف األنا تصبح ميددة مف كؿ شيء تقريبا ، 

وتصبح أعراض الضغط الجسدية منتظمة وتكوف الثقة بالنفس متدنية، وكذلؾ تصبح فعالية العمؿ 

ضعيفة، كما وتضيع العالقات االجتماعية بشكؿ كبير وتصبح الحاجة إلى التغيير أو اليرب مف الواقع 

ىي الفكرة الرئيسية التي تسيطر عمى تفكير الشخص وعندىا ال يدرؾ الموظؼ سوى خيارات التقاعد، 

المرجع : العياصرة ).وتغيير الوظيفة، والعالج النفسي، والحزف  واالنتحار، في بعض الحاالت

  (.103:السابؽ
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وىي اإلنياؾ أو اإلعياء، والتشاـؤ وتدني الكفاية الذاتية، ويعرؼ االحتراؽ النفسي بأنو حالة مف   

اإلجياد البدني والذىني والعصبي واالنفعالي، وىي حالة تحدث نتيجة لمعمؿ مع الناس والتفاعؿ معيـ 

 لفترة طويمة وفي مواقؼ تحتاج إلى بذؿ مجيود انفعالي مضاعؼ

ويأتي االحتراؽ النفسي كأحد أنواع االنييارات العاطفية التي أصابت البشرية لعقود والتي تنشأ مف    

ىناؾ أنواع متعددة مثؿ االنييار  اضطرابات عقمية وخيمة وفي أغمب األحياف ألشخاص طبيعييف،

 .العاطفي

 :الجسدية النفسية األمراض

عبارة عف ظيور أعراض أمراض جسدية مثؿ األلـ والغثياف والتي ال يوجد ليا سبب فسيولوجي  

واضح مثؿ خمؿ في وظيفة أحد أعضاء أو أجيزة الجسـ الفسيولوجية أو حدوث أذى خارجي لمجسـ، بؿ 

 .  مشاكؿ نفسية وعاطفيةأسبابياتكوف 

 :أهم النظريات المفسرة لالحتراق النفسي .  6

ف كانت لـ تتعرض مباشرة لذلؾ بؿ تـ ربطو  حاولت بعض النظريات تفسير ظاىرة االحتراؽ النفسي وا 

بضغوط العمؿ ولكف النظريات قد قامت عمى مجموعة مف المبادئ ليا صمة باالحتراؽ النفسي، وىذه 

 :النظريات ىي

 : النظرية السموكية - أ

تتعامؿ ىذه النظرية مع السموؾ عمى أنو مخرج نيائي لمظروؼ البيئية المحيطة وعميو يمكف التنبؤ 

بالسموؾ النيائي لإلنساف إذا ما استطعنا التحكـ في الظروؼ البيئية بالشخص كما يرى رواد ىذه 
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النظرية أف االحتراؽ النفسي ىو سموؾ غير سوي تعممو الفرد نتيجة ظروؼ البيئة غير المناسبة، ولـ 

 تغفؿ ىذه النظرية عف حقيقة المشاعر واإلدراؾ

 واألحاسيس والعمميات العقمية الداخمية لمفرد بؿ تعترؼ بوجودىا وىي التي تضبط السموؾ وتتحكـ بو 

وتتأثر في الوقت نفسو بالظروؼ البيئية وأنيا نتائج وليست ليا أسبابا لو، وعميو يمكف أف نغزو 

االختالؼ في اإلدراكات إلى االختالؼ في الخبرات، فكؿ منا يدرؾ حدثا مف خالؿ تجربتو وخبرتو 

الشخصية مع المواضيع المماثمة، وعميو فإف المخرجات النيائية سببيا الرئيسي ىو الخبرات السمبية التي 

 (.2013:44ىواري،  ).نمر بيا 

 :نظرية التحميل النفسي- ب 

وحسب فرويد فإف تؤكد ىذه النظرية أف السموؾ أمر حتمي ال يحدث بالصدفة أو بشكؿ عشوائي     

أسباب محددة كامنة وراء الظواىر السموكية البسيطة مثؿ زالت المساف ونسياف األسماء والمواعيد، 

حيث تقود نزوات اليو إلى (اليو، األنا، األنا العميا)فحاوؿ أف يجد تفسيرا ليذه السموكات استنادا إلى 

 .السموؾ المتيور وتقود عمميات األنا إلى السموؾ المنطقي واألنا العميا تقود إلى السموؾ األخالقي 

 وقد Canonوفي ىذا المجاؿ برزت نظرية المقاومة واليروب، ىذه النظرية التي صاغيا كانوف 

اعتمدت ىذه النظرية عمى الجوانب البيولوجية في تفسير ودراسة الضغوط النفسية، وتؤكد ىذه األحداث 

الضاغطة، المرغوبة وغير المرغوبة التي قد تيدد الحياة، مما يحتـ عمى األفراد أف يكافحوا لمقاومة ىذه 

األحداث أو اليروب بعيدا عنيا، ألنيـ عندما يتعرضوف لمواقؼ ضاغطة غالبا ما تظير عمييـ تغيرات 

 (.29:2014معروؼ، ). واضطرابات عديدة تعيؽ التكيؼ العاـ لمفرد مع مختمؼ المواقؼ
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ومف ىنا فإف اإلخفاؽ في التوافؽ الميني سيؤدي إلى االكتئاب واإلحباط واالحتراؽ الذي يحدث 

ذا لـ يستطع  عندما يعترض الفرد أثناء تحقيؽ عممية التوافؽ والتكيؼ مع عوائؽ تمنعو مف اإلشباع وا 

إزالة العائؽ باألساليب التوافقية المباشرة استمرت رغبتو في اليدؼ  وزاد توتره وضيقو وشعر باأللـ 

والحزف وأدرؾ العجز والفشؿ وانتابو القمؽ الزائد، يكوف الفرد بذلؾ يعاني اإلحباط الذي يمثؿ مجموعة 

مشاعر مؤلمة تنتج عف عجز اإلنساف عف الوصوؿ إلى اليدؼ الضروري إلشباع حاجة ممحة 

 (.26:2013باتشو،).عنده

  : النظرية الوجودية -  ج 

ومف أتباعو نيتشو " سورف كيجارد"          تبمورت أفكار ىذه المدرسة عمى يد الفيمسوؼ الدنماركي

وسارتر فعندما ال يعيش اإلنساف وجوده وال يدرؾ إمكاناتو وقدراتو وأف ال يكوف حرا في تحقيؽ ما يريد 

وأف ال يدرؾ نواحي ضعفو وال طبيعة متناقضات ىذه الحياة فإف صحتو النفسية تكوف ميددة وقد يؤوؿ 

 .بو األمر إلى االحتراؽ النفسي

 (.30:باتشو،المرجع السابؽ)

 مراحــــــــــل االحتراق النفسي . 6

االحتراؽ النفسي ال يحدث دفعة واحدة، ولكنو يمر بعدد مف المراحؿ، حتى يصؿ إلى ذروة 

الذىاب إلى العمؿ وأثناء  ينتاب الشخص صداع متكرر خصوصا قبؿ المعاناة باالحتراؽ النفسي، فقد

القياـ بو، اإلحساس بعدـ القدرة عمى أداء المياـ المناطة بو في العمؿ، وتدني الدافعية مع الحضور 

الجسدي فقط في موقع العمؿ، إف ىذا اإلحساس بثقؿ العمؿ واإلعالف عمى الدخوؿ في المرحمة األولى 

 .مف االحتراؽ النفسي 



 االحتراق النفســـــــي:                                                            الثثـــالالفصل 
 

49 
 

: مرحمة اإلنذار لرد الفعل

ومف ىنا يبدأ التوافؽ   فييا يظير بالجسـ تغيرات في خصائصو في أوؿ مواجية لمضغوط،

الحقيقي، ويحدث فييا أف يستجيب لمضغوط مف خالؿ أنو يفرز ىرموف األدريناليف الذي يؤثر عمى 

: حاج أحمد ) .طاقة الجسـ، ومف أعراض زيادة إفراز دقات القمب، سرعة التنفس، وشد العضالت

 (.25:المرجع السابؽ

: عدم المرونة ومقاومة التغيير

 تعد المرونة مف سمات التوافؽ في حيف التصمب سمة مف سمات عدـ التوافؽ ويشير مفيـو 

التصمب بوجو عاـ إلى العجز النسبي عف تغيير المرء لتصرفاتو واتجاىاتو عندما تتطمب الظروؼ 

الموضوعية ذلؾ والشخص المتصمب الشخصية، ىو الذي يستطيع التكيؼ مع المواقؼ االجتماعية 

الجديدة، أو مع التغيرات التي تطرأ عمى تمؾ المواقؼ وعميو سموؾ المرأة التي تعاني مف االحتراؽ 

بشكؿ النفسي بالتصمب أي تكوف عمى نقيض المرأة المتمتعة بالصحة النفسية في أمور حياتيا 

 (.2014:24عزيزي،).متوازف

: مرحمة االستنزاف أو اإلنهاك

 ترتبط بمشكالت بدنية ونفسية مثؿ االكتئاب المتواصؿ اضطرابات مستمرة في المعدة، تعب 

جسمي مزمف، إجياد ذىني مستمر، صداع دائـ، الرغبة في االنسحاب النيائي مف المجتمع، الرغبة في 

 .ىجر األصدقاء وربما العائمة
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ليس بالضرورة وجود جميع األعراض لمحكـ بوجود حالة مف االحتراؽ النفسي، في كؿ مف ىذه 

المراحؿ بؿ وجد أف ظيور عنصريف أو عرضيف في كؿ مرحمة، يمكف أف يشير إلى أف العامؿ يمر 

 .بأحد مراحؿ االحتراؽ النفسي

ليس بالضرورة وجود جميع األعراض لمحكـ بوجود حالة مف االحتراؽ النفسي، في كؿ مف ىذه 

المراحؿ بؿ وجد أف ظيور عنصريف أو عرضيف في كؿ مرحمة، يمكف أف يشير إلى أف العامؿ يمر 

 .بأحد مراحؿ االحتراؽ النفسي

 ذكر فييا أف ىناؾ خمس مراحؿ يمر بيا الفرد لكي يصبح (1994)وفي دراسة قاـ كالويؿ واريؾ 

 :محترقا نفسيا وىذه المراحؿ ىي

مف المحتمؿ أف يكوف الفرد محترقا نفسيا متحمسا لمعمؿ عند التحاقو بو، والفرد ال يمكف أف  -1

 .يصبح مستنزفا ما لـ يكف لديو التزامو نحو عممو

ىذا الحماس األوؿ سريعا ما يقود إلى الجمود حيف يدرؾ الفرد انو لف يكوف قادرا عمى حؿ كؿ  -2

 . المشاكؿ التي تواجيو داخؿ عممو

 . ىذا الجمود بدوره يقود إلى اإلحباط حينما ال تحؿ المشاكؿ وخاصة اليامة -3

 .ىذا اإلحباط ربما يقود في النياية إلى الالمباالة تجاه العمؿ -4

 :أبعاد االحتراق النفسي . 7

تبمد لممشاعر  يتصؼ بإعياء انفعالي و مجموعة مف األعراض أو التناذرھاالحتراؽ النفسي          

حساس قوي بتدني القدرة عمى تحقيؽ اإلنتاج الشخصي  .وا 

 :يتكوف االحتراؽ النفسي مف ثالث أبعاد تتمثؿ فيو
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: اإلجهاد االنفعالي.

 فيو يفقد الفرد الطاقة ويشعر بانعداـ منابع اإلحساس، ويصبح في حالة يشعر بأنو فارغ عصبيا،      

العاطفية واالنفعالية استنفذت كامؿ موارده وغير ميتـ بعممو، ويشعر بأنو 

: تبمد المشاعر  

 عبارة عف البعد بيف الشخصية نتيجة لحالة اإلنياؾ االنفعالي راجع إلى تطور ردود الفعؿ السمبية     

نحو األشخاص نتيجة عدـ إحساس الفرد بعممو، وتبمد المشاعر يتخذ أشكاال مف خالؿ سموكيات عدـ 

القبوؿ، سوء المعاممة وىي إستراتيجية غير مالئمة، وىذا مف أجؿ مواجية التعب الناجـ عف المنابع 

 (.23: 2015حاج أحمد، )الداخمية، وىذا يضع حد بينو وبيف المستفيديف مف الخدمة

  :اإلنجاز الشخصي

وىو انخفاض ونقص في المردودية الشخصية بفعؿ الالتنظيـ الميني لمميارات، وأيضا االعتقاد         

بعدـ الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ، ىذا نتيجة السمبية نحو األداء الميني تجعمو مقتنع بعدـ الوصوؿ 

 .إلى األىداؼ المنشودة مف العمؿ

 الوقاية والعالج من االحتراق النفسي .  9

ويعتبر قياـ الفرد . إلمكاف تفادييا والوقاية منيا,لدائمة و,إف حالة االحتراؽ النفسي، ليست 

العامؿ بدوره المتمثؿ في حياة متوازنة مف حيث التغذية والنشاط الحركي واالسترخاء الذىني مف األمور 

  : الخطوات التاليةإتباعالحيوية والمكممة لمجيود المؤسسية في تفادي االحتراؽ النفسي، ويوصي 

 إدراؾ أو تعرؼ الفرد عمى األعراض التي تشير إلى قرب حدوث االحتراؽ النفسي.  

 جوء إلى االختبارات التي توضح لو األسباب الؿتحديد األسباب مف خالؿ الحكـ الذاتي أو.  
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 ت في التعامؿ مع األسباب التي حددت في الخطوة السابقة، فمف الناحية العممية ياتحديد األولو

  .يصعب التعامؿ معيا دفعة واحدة

 تكويف صداقات لضماف : تطبيؽ األساليب أو اتخاذ خطوات عممية لمواجية الضغوط منيا

دارة الوقت، ومواجية   .الحصوؿ عمى دعـ نفسي اجتماعي، وا 

 تقييـ الخطوات العممية التي اتبعيا الفرد لمواجية المشكمة لمحكـ عمى مدى فعاليتيا واتخاذ بدائؿ 

 (.47:بوحارة، المرجع السابؽ).إذا لـز األمر

باإلضافة إلى أنو مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى التخفيؼ مف ىذه المشكمة ىو معرفة النفس 

قامة عالقات متوازنة مع األسرة واألصدقاء  .وا 

 ال بد مف استعادة التوازف الداخمي واعتبار المصالح الشخصية في أولوية الخيارات. 

  إذا كاف صوت الياتؼ يزعجؾ في المساء أقفمو 

  أعط لنفسؾ حقيا دوف السؤاؿ عما حدث في األمس أو اليـو 

  أحيانا تأخذنا المتاعب والسعي دوف أف ندري فنصؿ إلى مرحمة ننتبو أننا خرجنا عف المألوؼ

لدينا، فنقؼ لنقوؿ ألنفسنا، كفي إلى أيف ؟ في تمؾ المحظة يكوف اإلنذار الداخمي قد تمقيناه 

 .وسمعناه

  لكف في بعض األحياف يتكرر ذلؾ اإلنذار وال نعيره انتباىا بؿ نمضي فيما نحف فيو فإذا

 .بصالحيتنا تنتيي ألننا ورقة احترقت، لماذا يحدث ىذا ؟ نحف نحرؽ أنفسنا بإرادتنا
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 طرق خفض االحتراق النفسي 

ىناؾ دراسات تشير إلى طرؽ تخفيض الضغط و االحتراؽ النفسي لدى العامميف منيا دراسة 

التي أظيرت العديد مف الطرؽ لمتخفيؼ مف العمؿ وبالتالي الوقاية مف االحتراؽ " Zastrow"زاسترو 

 : النفسي ومنيا 

  أخذ أجازات باستمرار 

  ممارسة التماريف الرياضية مثؿ الركض والسباحة 

  إجراء بعض التماريف لتخفيؼ الضغط مثؿ تدليؾ العضالت والتنفس العميؽ 

  ممارسة اليوايات المختمفة وحضور األنشطة الترويجية 

  تكويف عالقات شخصية مع زمالء العمؿ 

  تنويع المياـ التي يقوـ بيا الشخص أثناء العمؿ حتى ال يصبح عممو روتينيا 

 محاولة تحديد العوامؿ التي تسبب المشاعر السمبية أثناء العمؿ 

 المجوء إلى خمؽ روح المداعبة والنكتة أثناء العمؿ. 

 (.109:العياصرة، المرجع السابؽ) 

 :خالصة 

كما يحمو لمبعض تسميتو حالة نفسية تصيب " متالزمة التوقؼ"يشكؿ االحتراؽ النفسي أو

اإلنساف بالتعب واإلرىاؽ وتدخمو في دوامة، فيحس معيا أنو ليس باستطاعتو التحكـ في زماـ األمور 

مف جية وغير قادر عمى التأقمـ مع الوضع فييا مف جية أخرى  وىو ما يؤثر سمبا عمى نفسيتو 

 .وينعكس ذلؾ في سموكاتو أثناء أداء عممو الميني 
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إذ أف االحتراؽ النفسي ىو عبارة عف أعراض فيزيولوجية تأتي نتيجة ضغوطات نفسية تؤثر 

 عمى مختمؼ جوانب حياة الفرد وتسبب لو انفعاالت تيدد استقرار حياتو 

وبالتالي االحتراؽ النفسي لو تأثير مباشر عمى نفسية الفرد وسموكو، فالتعرض المستمر لمضغوط 

 .يؤدي حتما إلى مرحمة عدـ التحمؿ وانفالت األمور ما يستصعب أداء العمؿ الميني عمى أكمؿ وجو 

 

 



  الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات:                                         الرابع الفصل
 

56 
 

: تمييد 

   بعد عرض الجانب النظري والتعرف عمى أىم ما تعمق بمتغيرات الدراسة ، سنتطرق في ىذا الفصل 

من الجانب الميداني لمبحث إلى اإلجراءات المنيجية المتبعة فيو، بحيث سيتم البدء بإجراءات الدراسة 

االستطالعية وكل ما يتعمق بيا من االطالع عمى عينة الدراسة ومميزاتيا وعرض أدواتيا والتأكد من صالحيتيا  

الستخداميا بكل اطمئنان في الجزء الثاني من ىذا الفصل والمتعمق بالدراسة األساسية التي سيتم وفق نتائجيا 

. مناقشة فرضيات الدراسة

:  الدراسة االستطالعية: أوال

ذلك بغرض , تعد الدراسة االستطالعية خطوة منيجية ىامة في مسار البحث تسبق الدراسة األساسية 

إيجاد صياغة نيائية لمفرضيات و تزويدىا بمعمومات أولية حول العينة و الظاىرة المراد دراستيا  باإلضافة إلى 

.  تحديد أدوات القياس المستخدمة والتأكد من مدى صدقيا و ثباتيا

: أىداف الدراسة االستطالعية -1

 التعرف عمى الجوانب المختمفة لموضوع الدراسة ، إضافة إلى أنيا تسمح بالتعرف عمى  

 الظروف واإلمكانات المتاحة في الميدان  

  (الخصائص السيكومترية )قياس مدى صدق وثبات المقاييس المطبقة في الدراسة  

 ضبطيا  الكشف عن الصعوبات التي يمكن أن تصادفيا الدراسة االستطالعية وبالتالي محاولة

        وتجاوزىا أثناء الدراسة األساسية

 التعرف عمى مجتمع الدراسة وخصائصو حتى يتم مراعاة ذلك في اختيار عينة الدراسة األساسية . 
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  مدى صالحية الوسائل المنيجية المستعممة قصد ضبط متغيرات البحث. 

: مكان و زمان إجراء الدراسة االستطالعية -2 

بوالية مستغانم في الفترة الممتدة ما بين  (التوجيو المدرسي و الميني  )تم إجراء الدراسة االستطالعية بمركز

.  25-04-2018 الى غاية  04-05- 2018

: عينة الدراسة االستطالعية و مواصفاتيا - 3

تم اختيارىم بطريقة عشوائية , مستشار و مستشارة بوالية مستغانم  (30)أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 

:  يمي  و الجداول التالية توضح توزيع أفراد العينة حسب ما, ( سنة 41 سنة الى  25)تتراوح أعمارىم من , 

: حسب الجنس_ أ

. يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس: (02)الجدول رقم _ 

النسبة المئوية العدد الجنس 
 % 33 01الذكور 
 % 67 20اإلناث 

 % 100 30المجموع 
 

التي تمثل نسبة  أكبر من نسبة الذكور%) 67)   يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث  و التي تمثل نسبة 

: الرسم البياني التالي  وىذا ما يوضحو، (%34) بفارق ( 33%)
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 .يبين مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس: (02)الشكل رقم _ 

 

 

:  حسب السن - ب

 :يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن  (: 3)الجدول رقم 

النسبة المئوية العدد السن  
 % 3 1سنة  25اقل من 

 % 40 12 سنة  30-26بين 
% 30 9سنة  35- سنة31
% 27 8 سنة 40- سنة36

% 0 0 سنة 41اكثر من 
 %100 30المجموع  

كما يوضحو  ( سنة30 -26)تتراوح أعمارىم ما بين   %40يتضح من خالل الجدول أعاله أن اكبر نسبة ىي 

الذكور

االناث
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: الرسم البياني األتي

 

. يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن: (03)الشكل رقم _ 

 

: حسب الحالة العائمية_ ج

: يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية  حسب الحالة العائمية (:04)الجدول رقم 

النسبة المئوية  العدد  الحالة العائمية  
 % 37 11 (ة)أعزب
% 63 19 (ة)متزوج
 % 0 0 (ة)مطمق

% 100 30المجموع  
 

سنة 25اقل من 

سنة 30و  26بين 

سنة 35ا سنة الى 31

40سنة الى  36

سنة 41اكثر من 
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و ىي لفئة المتزوجين ، كما يوضحو الرسم  (%63)    يتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى نسبة تساوي 

: البياني األتي

 

. يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الحالة العائمية: (04)الشكل رقم _ 

: حسب الخبرة المينية-د

: يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة المينية: (05)الجدول رقم 

النسبة المئوية العدد الخبرة 
 % 60 18 سنوات 05اقل من 

 % 37 11 سنوات 10 إلى 06من 
 % 3 1 سنة 20 إلى 11من

 % 0 0سنة  21أكثر من 
% 100 30المجموع 

 

 سنوات ، تقدر بنسبة 05   يتضح من الجدول أعاله أن معظم المستشارين يممكون خبرة مينية اقل من  

 : ، و الرسم البياني يوضح ذلك 60%

(ة)اعرب 

(ة)متزوج  

(ة)مطلق 
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 .يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة المينية: (05)الشكل رقم _ 

: وصف أدوات الدراسة االستطالعية_4

     قصد تحقيق خطوات البحث و إتباع منيجيا واإلجابة عن تساؤالتيا اعتمدت الطالبة في ىذه الدراسة عمى 

ومقياس الذي قامت الطالبة ببناءه  مقياس األدوار اإلرشادية لمستشاري التوجيو واإلرشاد : مقياسين ىما

. االحتراق النفسي لماسالش

: مقياس األدوار اإلرشادية لمستشاري التوجيو و اإلرشاد-4-1

:   اعتمدت الطالبة لتصميم ىذا المقياس عمى الدراسات التالية

. (،االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو المدرسي2017باوية عفاف،)  -

 .(التوجيو لمستشار بالجزائر الثانوي التعميم مؤسسات في التربوي اإلعالم واقع ،2003،األعور إسماعيل)

: وصف مقياس األدوار اإلرشادية لمستشاري التوجيو و اإلرشاد- 4-1-1

سنوات 05اقل من 

سنوات 10الى  06من 

سنة 20الى  11من 

سنة 21اكثر من 
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فقرة قبل التعديل ، و قد تم عرضو عمى محكمين  وبعد التعديل لم تحذف أي  (21)تكون المقياس من      

 05) و المكون من البعد األول عالقة مستشار التوجيو مع اإلدارة: فقرة ، حيث قسمت إلى أربعة أبعاد وىي 

ىو عالقتو  البعد الثالثفقرات ، أما  (04) المتكون من البعد الثاني ىو عالقتو مع األساتذة وفقرات ، اما (

المتكون من وبالنسبة لمبعد األخير وىو عالقتو  بالتوجيو فقرات ،  (06) والمكون من مع التالميذ

. فقرات(06)

( 21،19،17،16،15،13،11،9،8،7)باإلضافة إلى انو تم التعديل في بعض الفقرات منيا    

وتم ( نعم ، ال: )بدائل و ىي  (2)واعتمدت الطالبة في طريقة التصحيح عمى سمم التصحيح و المتمثل في 

: توزيع الفقرات في األبعاد كما يمي

 ( 19،10،7،3،1)فقرات و ىي (05)يضم : البعد األول عالقتو مع اإلدارة

 ( 18،12،9،4)فقرات و ىي  (04) يضم :البعد الثاني عالقتو مع األساتذة

 ( 20،15،11،8،6،2)فقرات و ىي (06) يضم :البعد الثالث عالقتو مع التالميذ

 ( 21،16،14،13،5،2)و ىي  (06)يضم :لبعد الرابع عالقتو مع التوجيوا

. (و يمكن االطالع  عمى المقياس قبل و بعد التعديل من خالل الجداول الممثمة لو في المالحق  )

قامت الطالبة بتطبيق المقياس عمى العينة بطريقة جماعية ، حيث وضعت : طريقة التطبيق- 4-2-1

المقياس بين يدي المستشارين، وطمب منيم قراءة التعميمة والعبارة بعناية، واإلجابة عنيا بصدق و صراحة كما 

أمام اإلجابة المناسبة ، وأعممتيم أن ىذه البيانات ستحاط  (×)يدركونيا و يشعرون بيا، ذلك بوضع عالمة 

. بالسرية التامة وتستخدم لغرض البحث العممي فقط 
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بدائل مقدمة لممستشارين  (2 )وتتم اإلجابة عمى فقراتو من تعدد متدرج من: طريقة التصحيح - 4-1-3

(. 0)، ال  (1)نعم :    يصحح كما يمي 

: صدق و ثبات مقياس األدوار اإلرشادية لمستشاري التوجيو - 4-1-4

: اعتمدت الطالبة في حساب الصدق وثبات عمى الخصائص السيكومترية التالية 

 :الصدق: أوال 

حيث تعتمد ىذه الطريقة عمى قدرة المتحكم المتخصص في إبراز مدى عالقة : طريقة استطالع أراء المحكمين

و قد تم  كل بند من المقياس بالسمة المراد قياسيا و تصحيحيا لغويا و كذا توافقيا مع خصائص أفراد العينة

عدد كل / الفقرات المرفوضة_ الفقرات المحذوفة : حساب صدق المحكمين من خال استخدام المعادلة التالية

. الفقرات

(. 3أنظر الممحق رقم) فقرة 21كما تم تعديل بعض الفقرات، دون حذف أي فقرة ليصبح عددىا 

: (ماسالش) مقياس االحتراق النفسي -4-2

ليقيس  (1981)مقياس ماسالش لالحتراق النفسي طور من قبل ماسالش وجاكسون- :  المقياس4-2-1

االحتراق النفسي لدى العاممين في مجال الخدمات اإلنسانية واالجتماعية تقيس النسخة األولى التي أعدت 

 تخمت ماسالش 1986 االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة مستوى التكرار والشدة أما النسخة الثانية لسنة1981سنة

وجاكسون ن مستوى الشدة وانخفضت بمستوى التكرار وقد جرى تقنين ىذا المقياس سابقا من طرف عدد من 

، ودراسة مقابمة  (1989)من الدراسات العربية كدراسة داوني وزمالؤه الباحثين وتم استخدامو في عدد
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، كما استخدم المقياس من طرف باحثين في بيئات أجنبية أخرى غير (1995)،ودراسة الوابمي (1990)وسالمة

، Kremer  AL(2002)،وكريمر وآخرونFiresen & AL( 1988)بيئتو األصمية ومنيم فيرزين وآخرون 

وقد كانت الخصائص السيكومترية لممقياس األصمي عالية حيث بمغت قيمة معامل الصدق لبعد اإلجياد 

 .0,71،أما بعد نقص الشعور باإلنجاز بمغ 0,79، وبعد تبمد المشاعر0,90االنفعالي 

: وصف  المقياس و أبعاده و فقراتو- 4-2-2

فقرة موزعة عمى ثالثة أبعاد، موضحة في  (22)تتكون أداة القياس من فقرات عددىا اثنان وعشرون 

: الجدول التالي

يبين توزيع فقرات المقياس عمى أبعاد االحتراق النفسي  (06)الجدول رقم

المجموع رقم الفقرات األبعاد 
 9 20،16،14،13،8،6،3،2،1اإلجياد االنفعالي 

 5 22،15،11،10،5تبمد المشاعر 
 8 21،19،18،17،12،9،7،4نقص الشعور باالنجاز 

 22المجموع الكمي 
 

فقرات المقياس ىي عمى شكل عبارات تسأل عن شعور الفرد نحو مينتو، ويطمب عادة من الفرد االستجابة 

درجات،أما شدة  (6إلى0)مرتين لكل فقرة من الفقرات،مرة تدل عمى تكرار الشعور وتوزعت االستجابات من

. درجات (7 إلى0)الشعور توزعت االستجابات من 

وقد اكتفى الباحث في دراستو عمى االستجابة التي تدل عمى تكرار الشعور،وىذا ما كشفت عنو وأوصت 

بو دراسات مختمفة منيا الدراسة التي قامت بيا كل من  ماسالش 
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، ودراسة  (1990)،أما الدراسات العربية دراسة مقابمة وسالمةMaslach&Jaccson(1986)وجاكسون

(.  2001)،ودراسة الفرح (1997)،ودراسة السرطاوي(1995)الوابمي

يحدث كل )درجات عمى بدائل لإلجابة مقترحة وىي (6-0)إن الخيارات المتاحة عن الفقرة تتراوح مابين

يوم، مرات قميمة في األسبوع، مرة في األسبوع،مرات قميمة في الشير،مرة في الشير،مرات قميمة في السنة،ال 

(. 13)والدرجة الكاممة لممقياس ولكل بعد من أبعاده موضحة في الجدول رقم ،(يحدث إطالقا

يبين الدرجات الدنيا والعميا لمقياس ماسالش الكمي وألبعاده الثالثة  (07)الجدول رقم 

الدرجات العميا الدرجات الدنيا عدد الفقرات األبعاد 
 0X  9= 0 6 X 9  = 54 9اإلجياد االنفعالي 

 0X  5 = 0 6 X 5 = 30 5تبمد المشاعر 
 0X  8 = 0 6 X 8 = 48 8نقص الشعور باالنجاز 

 0X  22 = 0 6 X 22 = 132 22الدرجة الكمية 
 

ويمكن تصنيف درجة االحتراق النفسي إلى عالية أو متوسطة أو منخفضة، كما ىو مبين في الجدول 

: التالي

يبين تصنيف تكرار أبعاد مقياس ماسالش لالحتراق النفسي  (08)الجدول رقم

عال معتدل متدن األبعاد 
 17- 0 29- 18 فما فوق 30اإلجياد االنفعالي 

 5- 0 11- 6 فما فوق 12تبمد المشاعر 
  فما فوق40 39- 34 33- 0نقص الشعور باالنجاز 
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: نتائج الدراسة االستطالعية-5

 :(ماسالش)مقياس االحتراق النفسي  -أ

بحساب معامل  (ماسالش)قامت الطالبة بحساب صدق االتساق الداخمي لمقياس االحتراق النفسي 

ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد و الدرجة الكمية لممقياس وبين درجة كل فقرة و درجة البعد الذي 

:  تنتمي اليو، فكانت النتائج كالتالي

:    صدق االتساق الداخمي

درجات أبعاد مقياس االحتراق النفسي والدرجة الكمية لممقياس لتقدير الصدق   :(09)الجدول رقم 

 الدرجة الكمية

 األبعاد معامل االرتباط مستوى الداللة

دال  0.01  اإلجياد النفسي **0.937

 تبمد المشاعر **0.868 دال0.01

نقص الشعور  **0.900  دال0.01

 باالنجاز
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نالحظ أن معامالت االرتباط ألبعاد المقياس و الدرجة الكمية تراوحت ما بين (09)من خالل الجدول رقم _

.  وىي معامالت قوية ودالة إحصائيا وبيذا تتميز بصدق عالي 0,937 و  900, 0

 

درجات أبعاد لمقياس االحتراق  النفسي ودرجات الفقرات التي تنتمي إلييا لتقدير الصدق : (10)الجدول 

معامل االرتباط الفقرة البعد  
 0.01دال **0.762اإلجياد النفسي 

 0.01دال **0.628
 0.01دال **0.667
. 0.0دال **0.621
 0.01دال **0.682
 0.01دال **0.507
 0.01دال **0.511
 0.01دال **0.424
 0.01دال **0.355

 0.01دال **0.686تبمد المشاعر 
 0.01دال **0.619
 0.01دال **0.656
 0.01دال **0.577
 0.01دال **0.610

 0.01دال **0.476نقص الشعور باالنجاز 
 0.01دال **0.656
 0.01دال **0.480
 0.01دال *0.338

 0.01دال **0.676
 0.01دال **0.605
 0.01دال **0.623
 0.01دال **0.533
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ان معامالت ارتباطً بيرسوًن بين درجات الفقرات والدرجة الكمية  (10)نالحظ من خالل الجدول رقم

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (0.762 ، 0.355)اإلجياد النفسي الذي تنتمي اليو قد تراوحت ما بين 

 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (0.686، 0.577) ، اما بعد تبمد المشاعر فتراوحت مابين 0,05

. 0.05كما ان بعد نقص الشعور باالنجاز تمتع بمعامالت ارتباطيو  قوية و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة , 

: كما تم حساب الصدق التمييزي لمقياس االحتراق النفسي-

. صدق التمييزي لمقياس االحتراق النفسي  (11) الجدول 

األساليب 

السمة 

القيمة 

اإلحصائية 

المتوسط 

الحسابي 

اإلنحراف 

المعياري 

  (ت)قيمة

المحسوبة 

درجة 

 الحرية

Sig 

االحتراق 

النفسي 

 0.000 20 7.374 10.040 116.727 11العميا

 22.965 61.000 11الدنيا

نالحظ من خالل النتائج انو توجد فروق ما بين المجموعة العميا و المجموعة الدنيا حيث تراوحت ت _ 

.  وبذلك فإن المعيار صادق  (0,000) حيث قدرت ب  sig و ىي أعمى من قيمة  374, 7

   ولتقدير معامل ثبات مقياس االحتراق النفسي  لقد تم حساب ثبات المقياس بطريقتي التجزئة النصفية و الفا 

:  كرومباخ فكانت النتائج كما في الجدول التالي

 .تقدير ثبات مقياس االحتراق النفسي بطريقتي  التجزئة النصفية والفا كرونباخ  (12) جدول 

معامل الثبات بعد معامل اإلرتباط عدد العينة 
التصحيح بمعامل 

معامل ألفا مستوى الداللة 
كرومباخ 
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سيبرمان 
30 0.901** 0.947 0.01  0.86 

أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات بالتجزئة النصفية  حيث قدرت (11)نالحظ من خالل ل الجدول 

و ىي درجة عالية من الثبات مما يؤكد ان ىناك  (0,86)و تقدر قيمة معامل الفا كرومباخ ب  (0.901)ب 

 .ثبات و اتساق بين فقرات المقياس

 :مقياس األدوار اإلرشادية لمستشاري التوجيو  -ب

لداللة الفروق بين الفئتين " ت"قامت الطالبة بحساب الصدق التمييزي لممقياس و ذلك بتطبيق اختبار 

: و الجدول التالي يوضح ذلك (العميا و الدنيا )

: الصدق التمييزي لمقياس االدوار اإلرشادية  (13)الجدول 

األساليب 

السمة 

القيمة 

اإلحصائية 

المتوسط 

الحسابي 

اإلنحراف 

المعياري 

  (ت)قيمة

المحسوبة 

درجة 

 الحرية

Sig  مستوى

الداللة 

االدوار 

االرشادية 

 0.05 0.000 20 14.752 1.009 19.272 11العميا

 1.206 12.636 11الدنيا

 

و  (19.272)أن قيمة المتوسط الحسابي ألفراد عينة الفئة العميا قدر ب  (13)نالحظ من خالل الجدول 

( 12.636)و قيمة المتوسط الحسابي ألفراد عينة الفئة الدنيا قدر ب  (1,009)انحراف معياري قدر ب 

المحسوبة ( ت)لداللة الفروق وجد أن قيمة " ت"و بعد تطبيق اختبار  (1.206)بانحراف معياري  قدر ب 

و درجة  (0,05)عند مستوى الداللة  (0,000) و المقدرة ب  SIGو ىي اكبر من قيمة  (14,752)المقدرة ب 
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، و منو نقول انو توجد فروق بين درجات الفئة العميا و درجات الفئة الدنيا أي ان المقياس لو  (20)الحرية 

القدرة عمى التمييز ، و لتقدير معامل الثبات مقياس األدوار اإلرشادية ثم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة 

النصفية حيث قامت الطالبة بتجزئة المقياس الكمي إلى فقرات النصف األولى وفقرات النصف الثاني و بطريقة 

 :الفا كرومباخ فكانت النتائج كما في الجدول التالي

 

تقدير ثبات  مقياس األدوار االرشادية بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرونباخ  : (14)الجدول 

معامل الثبات مستوى الداللة معامل اإلرتباط عدد العينة 

بعد التصحيح 

بمعامل سبيرمان 

معامل الفا كرومباخ 

22 0.54 0.05 0.589  

0.799 

 

ان المقياس يتمتع بدرجة متوسطة من الثبات بالتجزئة النصفية حيث  (14)ويتضح من خالل الجدول 

وىي درجة مقبولة من الثبات مما يؤكد أن  (0.798) وتقدر قيمة معامل ألفا كرومباخ  (0.589)قدرت ب 

 .ىناك ثبات واتساق بين فقرات المقياس

: الدراسة األساسية: ثانيا
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     بعد معالجتنا في الدراسة االستطالعية لتأسيس اإلطار النظري و التطبيقي لمبحث و التحقق من أىداف 

الدراسة االستطالعية في ضبط أدوات القياس و التحكم في اإلجراءات، حيث زودتنا بمقاييس تتمتع بخصائص 

. سيكومترية عالية و يمكن الوثوق بيا و االعتماد عمييا في الدراسة األساسية

ان اختيار نوع المنيج المستخدم يعتمد عمى طبيعة المشكل محل الدراسة و قد : منيج الدراسة األساسية_ 1

تم االعتماد في دراستنا عمى المنيج الوصفي ، لمناسبتو ليدف الدراسة وىو البحث عن العالقة الموجودة بين 

. األدوار اإلرشادية و االحتراق النفسي لدى مستشار التوجيو

بوالية  (التوجيو المدرسي و الميني  )تم إجراء الدراسة األساسية بمركز: مكان و زمان الدراسة األساسية_2

.  16-05-2018 إلى غاية  03-05- 2018مستغانم في الفترة الممتدة ما بين 

 :مجتمع الدراسة األساسية و عينتيا_ 3

اشتمل مجتمع الدراسة عمى عمى مستشارين االرشاد و التوجيو بمركز التوجيو المدرسي و الميني بوالية مستغانم 

، يتوزعون  (سنة41 سنة و 25من )مستشار و مستشارة ، تتراوح أعمارىم ما بين  (40)حيث قدر عددىم ب

 : حسب الجنس و السن و الحالة العائمية و الخبرة المينية كما ىو موضح كالتالي

: يبين توزيع العينة األساسية حسب الجنس: (15)الجدول 

النسبة المئوية العدد الجنس 
 % 35 41الذكور 
 % 65 26اإلناث 

 % 100 40المجموع 
 

التي تمثل نسبة  أكبر من نسبة الذكور%) 65)   يتضح من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث والتي تمثل نسبة 
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: الرسم البياني التالي وىذا ما يوضحو، (%30)بفارق ( 35%)

 
. يبين مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس: (15)الشكل رقم _ 

 :يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب السن  (: 16)الجدول رقم 

النسبة المئوية العدد السن  
 % 2.5 1 سنة  25اقل من 

 % 37.5 15 سنة  30-26بين 
% 27,5 11سنة  35- سنة31
% 27.5 11 سنة 40- سنة36

% 5 2 سنة 41أكثر من 
 %100 40المجموع  

 

كما  ( سنة30 -26)تتراوح أعمارىم ما بين   %37,5يتضح من خالل الجدول أعاله أن اكبر نسبة ىي 

: يوضحو الرسم البياني األتي

الذكور

االناث
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. يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة االساسية حسب السن: (16)الشكل رقم _ 

: يبين توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب الحالة العائمية (:17)الجدول رقم 

النسبة المئوية  العدد  الحالة العائمية  
 % 35 14 (ة)اعزب
% 65 26 (ة)متزوج
 % 0 0 (ة)مطمق

% 100 40المجموع  
 

و ىي لفئة المتزوجين ، كما يوضحو الرسم  (%65)يتضح من خالل الجدول أعاله أن أعمى نسبة تساوي 

: البياني األتي

سنوات 05اقل من 

30الى  26بين 

35الى  31من 

40الى  36من 

41اكثر من 
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 .يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الحالة العائمية: (17)الشكل رقم _ 

: يبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة المينية: (18)الجدول رقم 

النسبة المئوية العدد الخبرة 
 % 60 24 سنة 25اقل من 

 % 32.5 13 سنوات 10 إلى 06من 
 % 7.5 3 سنة 20 إلى 11من

 % 0 0سنة  21اكثر من 
% 100 40المجموع 

 

 سنوات، تقدر بنسبة 05يتضح من الجدول أعاله أن معظم المستشارين يممكون خبرة مينية اقل من 

:   والرسم البياني يوضح ذلك 60%

(ة)اعزب 

(ة)متزوج 

(ة)مطلق 
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. يمثل مخطط دائري لتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة المينية: (18)الشكل رقم _ 

 :أدوات الدراسة األساسية-4

أبعاد كما ىو موضح  (4)فقرة موزعة توزيعا عشوائيا عمى  (21)يحتوي عمى : مقياس األدوار اإلرشادية -أ

: في الجدول األتي

: توزيع فقرات مقياس األدوار اإلرشادية عمى أبعاده الفرعية: (19)جدول

ارقام الفقرات عدد الفقرات  االبعاد  الرقم  
عالقتو مع  01

االدارة 
05 19،10،07،03،01 

عالقتو مع  02
االساتذة 

04 18،12،09،04 

عالقتو مع  03
التالميذ  

6 20،15،11،08،06،02 

عالقتو مع  04
التوجيو 

6 21،16،14،13،5،2 

   21 المجموع 

سنوات 5اقل من 

سنوات  10الى  6من 

سنة 20الى  11من 

سنة 21اكثر من 
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(  01)نعم: أبعاد مقدمة لممستشارين ويصحح كما يمي (04)تتم اإلجابة عمى فقراتو من تعدد متدرج من 

(. 0)ال

فقرة موزعة توزيعا عشوائيا عمى  (22)يحتوي المقياس عمى: مقياس االحتراق النفسي لمستشاري التوجيو-ب

( 05)، مرة في األسبوع  (06)، مرات قميمة في األسبوع  (07)يحدث كل يوم: أبعاد بتدرج البدائل و ىما  (03)

(.   01)، ال يحدث إطالقا  (02)، مرات قميمة في السنة 03)، مرة في الشير  (04)، مرات قميمة في الشير 

: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية- 5

في المعالجة اإلحصائية لمبيانات  (spss20)استعانت الطالبة بالبرنامج اإلحصائي في العموم االجتماعية 

:  المتحصل عمييا باستخدام األساليب اآلتية

التكرارات  *

النسب المئوية *

لمتوسط الحسابي ا*

االنحراف المعياري *

 لعينتين مستقمتين"  ت" اختبار*

 معامل االرتباط  بيرسون إليجاد القيمة االرتباطية بين األدوار اإلرشادية واالحتراق النفسي لدى *

. مستشاري اإلرشاد و والتوجيو

" ف"اختبار * 
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:   تمهيد

يتناول ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة الميدانية و مناقشة فرضياتيا كما أفرزتيا المعالجة      

لمبيانات المتحصل عمييا من خالل تفريغ استجابات أفراد العينة عمى كل من مقياس األدوار  اإلحصائية 

.  اإلرشادية لمستشاري اإلرشاد و التوجيو و مقياس االحتراق النفسي لمستشاري التوجيو

: عرض نتائج الدراسة 

 :عرض نتائج الفرضية العامة -أ

 النفسي اإلرشادية واالحتراق األدوار بين موجبة ارتباطيو عالقة توجد:      تذكير بنص الفرضية

 النتيجة فكانت بيرسون، االرتباط معامل حساب تم منيا ولمتحقق واإلرشاد، التوجيو مستشاري لدى

 :كالتالي

: النفسي واالحتراق اإلرشادية األدوار في العينة درجات بين بيرسون االرتباط معامل (20) الجدول

    النفسي االحتراق المتغيرين

 األدوار

 اإلرشادية

 *354, االرتباط معامل

Sig ,025 

 40 العينة حجم

 األدوار في العينة ألفراد الكمية الدرجة بين بيرسون االرتباط معامل قيمة السابق الجدول      يبين

 تساوي والتي  sig قيمة من اكبر قيمة وىي ،0.35 قيمتو بمغت حيث النفسي، واالحتراق االرشادية

يقول توجد عالقة ارتباطيو موجبة بين األدوار اإلرشادية  الذي البحث فرض نقبل  وعميو ،0.025

 . الصفري الفرض ورفض واالحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد
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 وبعد واإلرشاد، التوجيو مستشاري من عينة لدى متوسط النفسي االحتراق مستوى: (21)الجدول رقم 

 :التالية النتيجة إلى التوصل تم اإلحصائية المعالجة

  النفسي االحتراق لمقياس الفرضي والمتوسط العينة ألفراد الحسابي المتوسط بين الفرق

 الدرجة

 الكمية

 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 لألفراد

 االنحراف

 المعياري

 بين الفرق

 األفراد متوسط

 والمتوسط

 الفرضي

 88لممقياس الفرضي المتوسط

T 
 درجة

 الحرية
sig 

مستوى 

 الداللة

 االحتراق

  النفسي
40 91,07 24,95 3,07 ,779 39 ,441 0.05 

 

 عينة ألفراد الحسابي المتوسط عمى وبناء نالحظ (19) رقم أعاله بالجدول المبين النتائج خالل من 

 والمقدر لممقياس الفرضي المتوسط من قريب  أنو 91.07 بمغ والذي النفسي االحتراق مقياس عمى الدراسة

 sig  قيمة من واكبر 0.77 قيمتيا بمغت التي الواحدة لمعينة بالنسبة "ت" قيمة أكدتو ما وىذا ، 88 بـ

.   اذا نستنتج انو يعاني افراد العينة من االحتراق النفسي المتوسط0,441تساوي  والتي
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 :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -1

الجنس  متغير إلى تعزى التوجيو مستشاري لدى النفسي االحتراق في فروق توجد ال:لمتذكير بنص الفرضية

 :التالي الجدول إلى والتوصل اإلحصائية المعالجة تمت منيا ولمتحقق

 .النفسي االحتراق مقياس عمى درجاتيم في الجنسين بين الفروق: (22) جدول          

 الجنس المتغير
 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

(T) 

 درجة

 الحرية
Sig 

 االحتراق

 النفسي

  26,47 90,416 24 ذكور

 ,849 

 

 

38 

 

,402 
 17,21 97,583 16  إناث

 

 النفسي االحتراق في لمجنسين بالنسبة الحسابية المتوسطات إلى وبالنظر (20)الجدول خالل من

 والتي بمغت" ت"و قيمة اختبار الفروق  (90.41) الذكور  وعند (97.58) اإلناث عند بمغت والتي

وبالتالي يمكن 0.05 أكبر من مستوى الداللة 0.402 تساوي تساوي sigوبما أن قيمة  (0.84) 

القول أنو ال توجد فروق في االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس، وبذلك نرفض الفرض البديل ونقبل 

 .الفرض الصفري

  :الثانية لفرضيةبا  المتعلقةتائج النعرض- 2
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 متغير إلى تعزى التوجيو مستشاري لدى النفسي االحتراق في فروق توجدال  :الفرضية الثانية نص -

 :التالية النتيجة إلى التوصل تم اإلحصائية المعالجة وبعد االقدمية

 .االقدمية لمتغير تبعا النفسي االحتراق في الدراسة عينة أفراد بين الفروق: (23 ) جدول

 

 

 درجة المربعات مجموع

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 Sig قيمة ف

 

 االحتراق

   النفسي

 داخل

 المجموعات
1609,358 3 536,453 

,851 

 

 

,475 
 مابين

 المجموعات
22681,417 36 630,039 

 الكمي

 
24290,775 39 

 

 

 االحتراق في بمغت والتي (ف)التباين  تحميل اختبار قيمة إلى وبالنظر أعاله الجدول خالل من        

 وىي أكبر من مستوى الداللة 0.475  والتي تساوي sigنالحظ، وبما ان قيمة  (0.85) النفسي

 تبعا النفسي االحتراق مستوى في الدراسة عينة أفراد بين فروق توجد وبالتالي يمكن القول بأنو ال 0.05

 .االقدمية ومنو نقبل الفرض الصفري ونرفض البديل لمتغير

: مناقشة فرضيات الدراسة الميدانية:ثانيا

بعد عرض النتائج المتوصل إلييا باألساليب اإلحصائية و التعميق عمييا، سيتم فيما يمي تفسير  
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 ومناقشة نتائج الدراسة من خالل المعطيات النظرية و الدراسات المعتمدة التي امكن االطالع 

 

 :مناقشة الفرضية العامة-1

 لدى النفسي االحتراق اإلرشادية و األدوار بين موجبة ارتباطيو عالقة توجد:   تذكير بنص الفرضية     

. واإلرشاد  التوجيو مستشاري

 األدوار بين موجبة ارتباطيو عالقة توجدفقد تبين انو  (20)بناءا عمى  النتائج  الواردة في الجدول    

واإلرشاد ،   التوجيو مستشاري لدى النفسي االحتراق االرشادية و

كمما زادت األدوار االرشادية كمما زاد االحتراق النفسي لدى مستشاري االرشاد والتوجيو، أي ان الفرضية 

 .تحققت

بالرغم من ان المستشارين يعانين من االحتراق النفسي بدرجة متوسطة و ليست عالية غير انيا غير       

مرضية، ذلك انو قد يستنزف المستشارين عاطفيا و بدنيا، و يرىف احاسيسيم و بالتالي ينعكس سمبيا عمى 

انتمائيم الميني و جاىزيتيم لمتغيير و اإلصالح 

التي ىدفت الى التعرف عمى مستوى االحتراق  (1991)حيث توافقت الدراسة الحالية مع دراسة الحرتاوي

النفسي لدى المرشدين التربويين األردنيين، حيث وجدت ان المرشدين يعانون في المممكة األردنية الياشمية 

. من درجة متوسط من االحتراق النفسي

دراسة بعنوان االحتراق النفسي لدى المرشدين  (1998)    كما اجرى الباحثان السامراني و صالح 

 .التربوييين وعالقتو ببعض المتغيرات وجدا ان نسبة منيم يعانون من االحتراق النفسي
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و التي بعنوان واقع االحتراق النفسي لممرشد النفسي التربوي في  (2002)       كما نجد دراسة الزيود

محافظة الزرقاء في األردن وجدت ان االحتراق النفسي بدرجة متوسطة ، من خالل ىذه الدراسات نالحظ 

ان اكثر األشخاص الذين يتعرضون لالحتراق النفسي ىم األشخاص العاممين في المين اإلنسانية و 

االجتماعية عمموما حيث يتعرضون الى مجموعة من المؤثرات الداخمية و الخارجية، ولعل العاممين في 

المجال التربوي من اكثر الفئات تعرضا لمثل ىذه الظاىرة، كما يعاني مستشار التوجيو و اإلرشاد المدرسي 

والميني مشكالت قد تؤثر عمى أدائو بطريقة او بأخرى، والتي غالبا ما يصاحبيا في حالة استمرارىا 

ظيور بعض التأثيرات عميو كالتأثيرات السمبية في اتجاىاتو وعالقاتو داخل و خارج المؤسسة، ونقص 

قدرتو عمى العمل واألداء حيث يشعر باستنفاذ الجيد والتعب واإلجياد النفسي والبدني و الذي يؤدي بدوره 

. . الى االحتراق النفسي

    ويمكن تفسير ذلك ان الضغوط الداخمية و الخارجية التي يتعرض ليا المستشار الى استنزاف   

جسمي و انفعالي ،واىم مظاىره فقدان االىتمام بالتالميذ و تبمد المشاعر، و نقص الدافعية ، و األداء 

النمطي لمعمل، و يؤدي افتقاد المستشار الى الدعم االجتماعي و ميارات التكيف لمستوى االحداث الى 

زيادة احتمال وقوع المستشار فريسة االحتراق النفسي و تعدد مصادر الضغوط المسببة لالحتراق النفسي 

لممستشارين بين سموك التالميذ و عالقتو العممية مع الزمالء و اإلدارة، و ضيق الوقت و غياب التفاىم 

 .بين المستشار و اإلدارة و المستشار و أولياء التالميذ
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ان مجمل اعراض االحتراق النفسي التي يمكن ان يتعرض ليا المستشار سواءا كانت عضوية ،      

نفسية ، سموكية، اجتماعية ، فان كمما تتفاعل مع بعضيا البعض ، فتتشكل عبئا و جيدا ثقيال عمى كاىمو 

مما تنعكس سمبا عمى صحتو ، و ظيور مشكالت و أزمات في حياتو المينية و األسرية ، مما يؤثر عمى 

. رسالتو اإلنسانية و التربوية

 :مناقشة الفرضية الفرعية األولى  -2

 متغير إلى تعزى التوجيو مستشاري لدى النفسي االحتراق في فروق توجدال : تذكير بنص الفرضية 

. الجنس

قد تبين أنو ال توجد فروق في االحتراق النفسي لدى  ( 22 )بناءا عمى النتائج الواردة في الجدول رقم     

. مستشاري التوجيو تعزى الى متغير الجنس 

وذلك ألن األدوار اإلرشادية التي يقوم بيا مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني أدوار واحدة       

. ال تختمف باختالف الجنس ومياميم مكمفة من طرف اإلدارة

، حيث أوضحت عدم وجود فروق دالة  (1989 ) الدراسة الحالية مع دراسة عساف اتفقتكما      

احصائيا بين الذكور واالناث لدى ىيئة التدريس في جامعتين فمسطينيتين في الضفة الغربية في مستوى 

الذين أقاموا   Platsidou Agaliotis   ( 2008) االحتراق النفسي، وكذلك دراسة بالتسيدو وأجاليوتيس

دراسة حول عينة من المعممين والمعممات في مجال التربية الخاصة في المرحمة االبتدائية في اليونان، وقد 

الظفري  )توصل الباحثان إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستويات االحتراق تعزى لمتغير الجنس 

(.  2010سعيد، القريوتي ابراىيم 
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التي أقيمت عمى مجموعة من أساتذة  (2012)أما بالنسبة لمدراسات في الجزائر دراسة نبار رقية         

التكوين الميني وقد أرجعت عدم وجود فروق يعزى الختالف الجنس، ويعني ذلك أنم الميام التي تقوم بيا 

المستشارات ىي نفس الميام التي يقوم بيا المستشارين من أعباء إدارية و مراقبة نتائج التالميذ وميام 

إعالمية وحتى التنقل بين المؤسسات ، وكذا األعباء المكتبية التي يقوم بيا المستشار حتى في أوقات 

راحتيم ىذه الميام ال تختمف سواء كان رجال أو إمرأة، ضف إلى ذلك أنو في العصر الحالي أصبحت 

الخ، كما يعممون في ظروف ...المرأة منافسة لمرجل في جميع األصعدة التربوية واالقتصادية والعسكرية

. عمل واحدة وضغوطات مينية واحدة

، حيث وجد أن ىناك فروق عمى (1993 ) وفي األخير اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الدبابسة        

التي كشفت عن وجود  (2004 )بعد االجياد االنفعالي تعزى لمتغير الجنس، كذلك دراسة بطانية والجوارنة

. فروق تعزى لمتغير الجنس

: مناقشة الفرضية الفرعية الثانية-3 

 متغير إلى تعزى التوجيو مستشاري لدى النفسي االحتراق في فروق توجدال  :الفرضية الثانية     نص

 .االقدمية

فقد تبين أنو ال توجد فروق في االحتراق النفسي لدى  (23)بناءا عمى النتائج الواردة في الجدول      

. مستشاري التوجيو تعزى لمتغير األقدمية

التي دلت عمى عدم وجود فروق دالة فيما  (2008)     اتفقت الدراسة مع دراسة بالتسيدو وأجاليوتيس 

ونفسر  (2012الظفري سعيد و قريوتي ابراىيم،  )يخص مستوى االحتراق النفسي يعزى لمتغير األقدمية 

ذلك أن أصحاب الخبرة التي تزيد خبرتيم عن خمس سنوات والتي تقل خبرتيم عن خمس سنوات تكون 
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ليم ضغوط نفسية واحدة، حيث يحاول المستشارين اثبات أنفسيم في المينة، كما يشعرون بثقل 

المسئوليات والميام وانخفاض الراتب باإلضافة لقمة الدورات التكوينية وقمة الرضا الميني لدييم ، وسوء 

عالقات العمل وعدم تحقق أىدافيم وطموحاتيم وانخفاض مستوى الدافعية بمرور الزمن ويعايشون ضغوط 

العمل نفسيا من حيث العالقة مع الطمبة مع اإلدارة، كذلك اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة بطانية 

التي أقيمت عمى عينة مكونة معمم ومعممة وأظيرت عدم وجود فروق تعزى إلى  (2004 )والجوارنة 

. الخبرة التدريسية، وفسر الباحثان ىذه النتيجة كون ىذه تشابو لظروف التعميمية

التي أظيرت فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق  (193 )اختمفت الدراسة مع دراسة الدبابسة        

النفسي لصالح سنوات الخبرة القميمة وأن المرشدين المذين لدييم خبرة عممية قميمة أعمى درجة من االحتراق 

وكذلك نذكر دراسة  (2005،308الخرابشة وعربيات، )النفسي من نظرائيم من أصحاب الخبرة األكبر

التي أقيمت عمى عينة من المعممين من فرجينيا أشارت نتائجيا أإلى وجود  (1996)سينغ وبمينجزجمي 

لداللة الفروق " ت"فروق دالة إحصائيا في مستوى   ولمتأكد من صحة ىذه الفرضية  قمنا بتطبيق اختبار

فتوصمنا إلى وجود فروق فيمستوى االحتراق النفسي بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة 

 (الظفري، سعيد  إبراىيم القريوتي)القصيرة

  ويمكن تفسير الفرضية من خالل االضطالع عمى الدراسات السابقة توصمنا إلى أنو ال توجد فروق    

دالة إحصائيا تعزى إلى متغير األقدمية ما بين مستشار التوجيو واالرشاد المدرسي الذي تقل أقدميتيم عن 

خمس سنوات والتي تزيد خبرتيم عن خمس سنوات كما أن كمتا الفئتين تعاني من ضغوط فمثال مستشار 

التوجيو واالرشاد المدرسي الذين خبرتيم تقل عن خمس سنوات قد تتمثل في الضغوطات والصعوبات التي 

يواجيونيا لمتطمبات الحياة وعدم تحقق تطمعات الكثير منيم في العمل ونقص المحفزات باإلضافة إلى 
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الروتين اليومي وىذا ما يسيم شيئا فشئيا في انخفاض مستوى الدافعية عندىم وبالتالي ىذا يؤدي إلى القيام 

بالعمل بشكل ألي أحيانا كثيرة وزيادة أعبائو كما تتمثل الضغوط التي يتعرضون ليا في ثقل المسئوليات و 

الميام غير المكمفين بيا، فكل ىذه الظروف بالنسبة لممجموعتين عمى الرغم من اختالفيا إال أنيا قد تؤدي 

 .لي فقد يكون ىذه ىو السبب عدم وجود اختالف بينيم في مستوى االحتراق النفسيالنفس النتائج ، وبالت



 :خــــاتمة
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 : خـــاتمة

نستنتج من خالل ىذه الدراسة أن ظاىرة االحتراق النفسي مشكمة يواجييا مستشاري التوجيو 

 المدرسي كغيرىم من الموظفين، وذلك نتيجة لما تتميز بو مينتو من مشاكل وصعوبات ونقص واإلرشاد

الحوافز والضغوط التي يجب عمي أن يصعد في مواجيتيا بالطرق واألساليب االيجابية التي تساعده عمى 

التخمص منيا باستمرار حتى ال تتراكم عميو تمك المشاكل وتتزايد الضغوط قد تدفع بو إلى حالة من 

.  واالحتراق النفسياإلنياك

 ببالدنا تحتاج إلى نظرة شاممة وعمل اإلرشادوانطالقا مما سبق يمكن القول أن ميمة التوجيو و 

 التربوي، ونخص واإلرشادحقيقي وفعال واىتمام كاف من أجل رفع مردود العاممين في نظام التوجيو 

 الميني كعنصر محوري في ىذه العممية داخل مؤسساتنا التربوية  كونو واإلرشادبالذكر مستشار التوجيو 

يؤدي رسالة ميمة حيث يساعد في وضع خطط لمستقبمو المدرسي والميني بما يتناسب مع قدراتو، وىذا 

االىتمام يمكنو تقديم الدعم والبرامج التكوينية تمكنو من التأقمم مع مينتو ومواجية الضغوط والصعوبات 

ساتو السمبية عمى شخصيتو وبالتالي عل افي محيطو الميني وتوعية بخطورة االحتراق النفسي وانعك

عطائوسموكاتو وأدائو   طريقة لمتخفيض من القمق بطريقة سوية، وبالتالي ىذا ما قد يمكن مستشار وا 

.   المدرسي من تفادي اإلصابة باالحتراق النفسيواإلرشادالتوجيو 

     ولقد بينت النتائج التساؤل العام إلى أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة بين األدوار االراشادية واالحتراق 

النفسي لدى مستشاري التوجيو واالرشاد، ومن خالل ىذه النتائج توصمت الطالبة إلى أن ىناك مستوى 

 :االحتراق النفسي متوسط لدى عينة مستشاري التوجيو واالرشاد، أما نتائج التساؤالت الفرعية بينت أنو 
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التوجد فروق في االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو تعزى إلى متغير الجنس، أما بالنسبة لمتغير 

األقدمية كذلك ال توجد فروق في االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو فروق في االحتراق النفسي لدى 

 .مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني

وىذا يفسر من خالل النتائج المتوصل إلييا أنو كمما كانت ضغوطات في األدوار اإلرشادية لدى 

مستشاري التوجيو كان ىناك احتراق نفسي، كما أسفرت النتائج أنو أصحاب الخبرة القميمة ىي أكثر 

 .عرضة لالحتراق النفسي

وفي األخير نرجو أن تساىم ىذه الدراسة، ول بقميل من إثراء الطالبة في شعبة عمم النفس وما يتعمق 

 .بموضوع واقع ممارسة األدوار اإلرشادية لمستشاري التوجيو وعالقتو باالحتراق النفسي 
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: إقتراحــــات

  من الضروري مراعاة الخصائص الشخصية للمستشارين لتباينيا في التعرض
 . لالحتراق النفسي من بينيا الجنس

  االىتمام بالدعم المادي والمعنوي للمستشارين ألن رضا الفرد عن مينتو ىو أول
 .مراحل انجازه الميني

  ضرورة إعادة النظر من قبل الجيات المختصة في األوضاع المينية والمعيشية
 لمستشاري التوجيو واالرشاد الميني والمدرسي 
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 .الحديث

   االحتراق النفسي، دار المعرفة الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع(:1997)رحاب محمد صديق،. 6

اإلسكندرية مصر 

 .1 التوجيو النفسي والتربوي والميني، دار المعارف لمنشر ، مصر ، ط :(س.د) سعد جالل ،. 7

 . 1 المدرسية الحديثة ، عالم الكتب ، القاىرة ، طاإلدارة (:1979) سمعان وىيب ومرسي محمد منير،. 8

 .04 االرشاد النفسي ،عالم الكتب لمنشر ،مصر ، ط(:2005) سمية طو جميل ،. 9

 االحتراق النفسي عند الطبيب المقيم ، مذكرة لنيل شيادة الماستر ، جامعة (:2016)صالح باتشو ،. 10

 أم البواقي 
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 . 1 االرشاد النفسي ، مكتبة الفالح ، الكويت ، ط (: 2003 ) الضامن منذر،. 11

 عالقة االحتراق النفسي ببعض االضطرابات النفسية والنفسجسدية لدى (:2012 )طايبي نعيمة،. 12

 .02الممرضين ،أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر 

   االحتراق النفسي عند أساتذة التعميم المتوسط ، مذكرة لنيل شيادة الماستر(: 2017)عزيزي أمينة،. 13

 جامعة سعيدة  

االحتراق النفسي لدى الشخصية التجنبية ، مذكرة لنيل شيادة الماستر ، (:2014)فدوس الضاوية ،. 14

 .جامعة سعيدة  

 أثر صراع و غموض الدور الميني عمى االحتراق النفسي لدى مستشار (:2008)فريدة ايقارب ،. 15 

  ..التوجيو الميني والمدرسي ، مذكرة لنسل شيادة الماستر ، جامعة الجزائر 

دراسة –  تأثير المستشار التربوي في عممية توجيو التالميذ (:2018)لعسال كحمة ، مراح ناديا ،. 16

 .نموذجية عمى تالميذ السنة الرابعة متوسط ، مذكرة لنيل شيادة الماستر 

أثر التوجيو المدرسي عمى التحصيل الدراسي في المرحمة الثانوية ،أطروحة (:2009)محمد برو ،. 17

 .دكتوراه غير منشورة ،كمية العموم االجتماعية واالنسانية ،جامعة الجزائر

 .1ط  عمم النفس االجتماعي ،دار النيضة لمنشر ، بيروت ،( 1984) محمود السيد ابو نبيل ،. 18

مفيوم االحتراق النفسي ، أبعاده ومراحل تكوينو ، مجمة العموم اإلنسانية (: 2012)مزياني فتيحة ، . 19

 .واالجتماعية الممتقى الدولي حول المعاناة في العمل

استراتيجيات التعامل مع االحتراق النفسي عند أساتذة التعميم الثانوي ، (: 2014)عروف محمد ، م. 20

 .مذكرة لنيل شيادة الماجيستر ، جامعة وىران 
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اإلشراف التربوي والقيادة التربوية وعالقتيا باالحتراق النفسي (:2008)معن محمود أحمد العياصرة ، . 21

 .

. ط.التنشئة االجتماعية، دار الشروق، عمان، د: (2007)معن خميل العمر، . 22

 .1 االرشاد التربوي ، الدار العممية لمنشر ،عمان ،ط (:2003)ىادي ربيع مشعات ،. 23

االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيو و اإلرشاد المدرسي و الميني في : (2013)ىواري أحالم ،. 24

 .جامعة تممسان ،مذكرة لنيل شيادة الماجيستير ضوء بعض المتغيرات 

االرشاد النفسي والتوجيو التربوي ، دار (: 1981) يوسف مصطفى لطفي ، محمد فطيم واخرون ،. 25

 1المريخ السعودية،ط 

  ، المتعمق بالتقويم البيداغوجي  في التنظيم 1998-12 المؤرخ في 1011 المنشور الوزاري رقم . 26

  التربوي

 والمتضمن تنظيم مستشاري التوجيو 1991 ديسمبر 2 المؤرخ في 216 المنشور الوزاري رقم . 27

 .المتعمق بالثانويات 
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: المحكمين تعديل قبل التوجيو لمستشاري االرشادية األدوار مقياس(: 01 )رقم الملحق

 : التعليمة

: المستشارة سيدتي المستشار سيدي

 

:  تقدير و احترام تحية

 

 ألدوارىم المستشارين ممارسة واقع" عنوان تحت الماستر شيادة لنيل مذكرة إلنجاز التحضير اطار في

 لجمع االستبيان ايديكم بين نضع الدراسة ىذه اىداف لتحقيق و " النفسي باالحتراق وعالقتيا االرشادية

 عمييا اإلجابة و بتمعن االستبيان فقرات من فقرة كل قراءة منكم يرجى حيث الدراسة ليذه الالزمة المعمومات

 )×(. عالمة بوضع

 والتحميل العممي البحث لغاية ستبقى الدراسة في الييا سنتوصل التي المعمومات ان نعممكم سوف كما

.  السرية من غاية وفي االحصائي

 
 

  التقدير و االحترام فائق مني تقبموا

: الشخصية البيانات

 

 انثى              ذكر:      الجنس1

 

                سنة 30 -سنة26 بين                 سنة 25 من اقل: السن- 2

 سنة 40  -سنة36                سنة 35 -سنة 31
     سنة 41 من اكثر

 

 (      ة)مطمق(            ة)متزوج(         ة)اعزب : العائمية الحالة - 3

 

      سنوات 10 -سنة26         سنوات 5 من اقل: المينية الخبرة- 4

 

  

 سنة 21 من اكثر       سنة 20-   سنة11   
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 ال  نعم  الفقرات  الرقم

 مدير الى سنوي برنامج بتقديم أقوم 01

  المركز

  

 تقديم عند مالئم جو خمق عمى اعمل 02

 اإلعالمية الحصص
  

 و المدير نائب مع بالتنسيق أقوم 03
  األقسام رؤساء و األساتذة

  

 بصفة األقسام مجالس في اشارك 04

  استشارية

  

 المقاطعة اكماليات في بالمداومة أقوم 05

  أسبوع كل في مرة

  

 المتابعة خالل من دافعية برفع أقوم 06

  لمتالميذ البيداغوجية

  

 مراقب أكون توجيو  كمستشار بدوري 07

 التنظيم اطار في مدير طرف من

 اإلداري

  

 التالميذ بتوجيو أقوم كمستشار بدوري 08

  توجيو اكمل عمى

  

 لبعض باستدعائي األساتذة يقوم 09

  القسم في الخاصة الحاالت

  

 حالة في التالميذ نتائج بتحميل أقوم 10

  الدراسية نتائجيم تدىور

  

 مخطط بوضع أقوم مستشار بصفتي 11

  لممراجعة برنامج او

  

   مع دائمة صمة لديا مستشار بصفتي 12
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 التالميذ يخص فيما األساتذة

 تقرير بتقديم أقوم فصل كل نياية في 13

  المركز مدير الى مفصل

  

 أكون ان عممي خالل من استطيع 14

  بدوري القيام في إيجابيا

  

 اثناء كمرشد لي التالميذ نظرة تقمقني 15

  االرشادية بالعممية القيام

  

 اثناء القمق من بالتخفيف أقوم 16

  االمتحانات

  

 النفسية المشاكل حل و بمساعدة أقوم 17

 التالميذ مسار تعرقل التي التربوية و
  

 بالنتائج البالغي األساتذة مع اتواصل 18

  التالميذ عمييا المتحصل

  

 بميمتي ليست باعمال أقوم 19

 االستشارية
  

 التاقمم و التكيف في التالميذ اساعد 20

  األقسام داخل و األساتذة مع

  

   التالميذ تحفيز عمى القدرة لدي 21
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 قائمة المحكمين (02)الممحق رقم

 

مكان الجامعة  التخصص  الرتبة  اإلسم والمقب  الرقم 
 أو المقاطعة

أستاذة محاضرة  عميمش فمة  01
  (ب)

عمم النفس 
 المدرسي

عبد الحميد بن 
 باديس 

 // عمم النفس   (أ)أستاذ مساعد  كروجة 02
عمم النفس  (أ)أستاذ مساعد  بوزادنعيمة  03

 المعرفي 
// 

أستاذ محاضرة  بمكرد محمد  04
 (ب)

تحميل المعطيات 
 الكمية و الكيفية

// 

أستاذ محاضرة  حمزاوي زهية  05
 (ب)

عمم النفس 
 العيادي 

// 

أستاذة محاضرة  بوريشة 06
 (ب)

عمم النفس 
 العيادي 

// 
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 التعديل بعد و قبل فقرات( 03) ملحق

 التعديل بعد الفقرات التعديل قبل الفقرات الرقم
 من مراقب أكون توجيه كمستشار بدوري 07

 االداري التنظيم اطار في المدير طرف
 القيام قبل اعمالي عمى المؤسسة مدير استشير

 بها
 عمى التالميذ بتوجيه أقوم كمستشار بدوري 08

 وجه اكمل
 في وجه اكمل عمى التالميذ بتوجيه أقوم

 الدراسي مسارهم

 الحاالت لبعض باستدعائي األساتذة يقوم 09

 القسم في الخاصة
 استدعائي عند األساتذة لدعوات استجيب

 او مخطط بوضع أقوم مستشار بصفتي 11

 لممراجعة برنامج
 او مخطط وضع عمى التالميذ بمساعدة أقوم

 لممراجعة برنامج

 تقرير بتقديم اقوم فصل كل نهاية في 13

  المركز مدير الى مفصل

 مفصل تقرير بتقديم اقوم فصل كل نهاية في

  التوجيه مركز مدير الى

 القيام اثناء كمرشد لي التالميذ نظرة تقمقني  15

 االرشادية بالعممية
 كمستشار دوري بأهمية التالميذ اقتناع عدم

  التوجيه

 قمق دة من التخفيف في التالميذ اساعد  االمتحانات اثناء القمق من بالتخفيف أقوم 16

 االمتحانات

 و النفسية المشاكل حل و بمساعدة أقوم 17
  التالميذ مسار تعرقل التي التربوية

 المشاكل حل عمى التالميذ بمساعدة أقوم

 الدراسي مسارهم تعرقل التي التربوية و النفسية

 من ليست باعمال القيام المدير مني يطمب  االستشارية بمهمتي ليست باعمال أقوم 19

  التوجيه مستشار مهام

 مسارهم في التالميذ تحفيز عمى القدرة لدي 21

 الدراسي
 الدراسة عمى التالميذ بتحفيز أقوم
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 الرقم  الفقرات  نعم  ال 
 01 أقوم بتقدٌم برنامج سنوي لمدٌر المركز   

أعمل على خلق جو مالئم عند تقدٌم   
 حصص االعالمٌة 

02 

أقوم بالتنسٌق مع نائب المدٌر واألساتذة   
 ورؤساء األقسام 

03 

أشارك فً مجالس األقسام بصفة   
 استشارٌة 

04 

أقوم بالمداومة فً اكمالٌات المقاطعة مرة   
 فً كل أسبوع

05 

أقوم برفع دافعٌة االنجاز لدى التالمٌذ من   
 خالل المتابعة البٌداغوجٌة 

06 

أستشٌر مدٌر المؤسسة على أعمالً قبل   
 القٌام بها 

07 

أقوم بتوجٌه التالمٌذ على أكمل وجه فً   
 مسارهم الدراسً 

08 

 09 أستجٌب لدعوات األساتذة عند استدعائً   

أقوم بتحلٌل نتائج التالمٌذ فً حالة تدهور   
 نتائجهم الدراسٌة 

10 

أقوم بمساعدة التالمٌذ على وضع مخطط   
 وبرنامج للمراجعة 

11 

بصفتً مستشار لدي صلة دائمة مع   
 األساتذة فٌما ٌخص التالمٌذ 

12 

فً نهاٌة كل فصل أقوم بتقدٌم تقرٌر   
 مفصل الى مدٌر مركز التوجٌه 

13 

أستطٌع من خالل عملً أن أكون اٌجابٌا   
 فً القٌام بدوري 

14 

عدم اقتناع التالمٌذ بأهمٌة دوري   
 كمستشار التوجٌه 

15 

أساعد التالمٌذ فً التخفٌف من حدة قلق   
 االمتحانات 

16 

أقوم بمساعدة التالمٌذ على حل المشاكل   
النفسٌة والتربوٌة التً تعرقل مسارهم 

 الدراسً 

17 

أتواصل مع األساتذة لإلبالغ بالنتائج   
 لمتحصل علٌها من التالمٌذ 

18 

ٌطلب منً المدٌر القٌام بأعمال لٌست من   
 مهام مستشار التوجٌه 

19 

أساعد التالمٌذ فً التكٌف والتأقلم مع   
 األساتذة وداخل المدرسة 

20 

 21 أقوم بتحفٌز التالمٌذ على  الدراسة  
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 مقياس االحتراق النفسي: (05)ممحق رقم 

يحدث كل  الفقرات  الرقم  
 يوم 

مرات 
قميمة في 
 األسبوع 

مرة في 
 األسبوع

مرات قميمة في 
 الشهر 

مرات  مرة في الشهر 
قميمة في 

 السنة 

ال يحدث 
 إطالقا 

أشعر باستنزاف انفعالي بسبب عممي في مينة  01
 التدريس 

       

أشعر مع نياية اليوم الدراسي باستنزاف طاقاتي  02
 في العمل 

       

أتضايق في كل صباح عندما أرى إلزاما عمي  03
 الذىاب إلى المؤسسة

       

أؤمن بأن اليوم الدراسي يشعرني باإلنياك في  04
 تعاممي مع ااألخرين

       

أشعر أنني احترق نفسيا بسبب ممارستي لمينة  05
 التدريس 

       

        يالزمني شعور باإلحباط بسبب عممي مدرسا  06

أدرك مستوى ااجياد الذي أعانية بسبب عمي  07
 في مينة التدريس 

       

اتعرض لضغوط حادة بسبب العمل المباشر مع  08
 األخرين 

       

ىناك احساس يراودني بأنني عمى شفى الياوية  09
 بسبب العمل في مينة التدريس 

       

أشعر بأنني أتعامل مع التالميذ عمى أنيم أشياء  10
 ال تالميذ 

       

ازداد احساسي بالقسوة اتجاه الناس بعد أن  11
 أصبحت مدرسا 

       

أشعر أن لعممي في التدريس أثرا بارزا في قسوة  12
 عواطفي 

       

        ال أكترث لما يتعرض لو تالميذي من مشاكل  13
        يوجو التالميذ لي الوم فيما يختص مشاكميم  14
أتفيم مشاعر التالميذ نحو لكثير من االمور  15

 بسيولة 
       

        اعمل بفاعمية فيما يتعمق بمشاكل التالميذ  16
أرى أن لي فضولي وتأثري باألخرين بسبب  17

 عممي في منية التدريس 
       

أشعر بدرجة عالية من النشاط  18
 والحيوية 

       

أممك القدرة عمى خمق أجواء نفسية  19
 مريحة وسيمة مع التالميذ 

       

سعادتي تتجمى في عممي عن قرب  20
 مع لتالميذ 

       

أعتقد أنني استطعت تحقيق أشياء  21
 ىامة في عمي بمينة التدريس 

       

أواجو بيدوء المشاكل االنفعالية  22
 والعاطفية أثناء العمل 
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( :06 )الملحق رقم    
 

 

Correlations 

 نقص تبلد االجهاد كلية 

 كلية

Pearson Correlation 1 ,937
**
 ,868

**
 ,900

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 

 االجهاد

Pearson Correlation ,937
**
 1 ,745

**
 ,751

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 40 40 40 40 

 تبلد

Pearson Correlation ,868
**
 ,745

**
 1 ,675

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 40 40 40 40 

 نقص

Pearson Correlation ,900
**
 ,751

**
 ,675

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 20ع 16ع 14ع 13ع 8ع 6ع 3ع 2ع 1ع االجهاد 

 االجهاد

Pearson Correlation 1 ,762
**
 ,628

**
 ,667

**
 ,621

**
 ,682

**
 ,507

**
 ,511

**
 ,424

**
 ,355

*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,006 ,025 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 1ع

Pearson Correlation ,762
**
 1 ,657

**
 ,497

**
 ,518

**
 ,468

**
 ,216 ,361

*
 ,159 ,054 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,001 ,002 ,180 ,022 ,326 ,740 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 2ع

Pearson Correlation ,628
**
 ,657

**
 1 ,614

**
 ,278 ,345

*
 ,072 ,015 ,320

*
 ,130 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,082 ,029 ,658 ,928 ,044 ,425 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 3ع

Pearson Correlation ,667
**
 ,497

**
 ,614

**
 1 ,526

**
 ,361

*
 ,173 ,134 ,164 -,038 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,000 ,022 ,287 ,409 ,313 ,818 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 6ع

Pearson Correlation ,621
**
 ,518

**
 ,278 ,526

**
 1 ,431

**
 ,262 ,181 ,057 -,058 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,082 ,000  ,005 ,102 ,262 ,728 ,721 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Pearson Correlation ,682 8ع
**
 ,468

**
 ,345

*
 ,361

*
 ,431

**
 1 ,303 ,264 ,110 ,283 



104 
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,029 ,022 ,005  ,057 ,099 ,499 ,076 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 13ع

Pearson Correlation ,507
**
 ,216 ,072 ,173 ,262 ,303 1 ,662

**
 ,002 -,039 

Sig. (2-tailed) ,001 ,180 ,658 ,287 ,102 ,057  ,000 ,993 ,812 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 14ع

Pearson Correlation ,511
**
 ,361

*
 ,015 ,134 ,181 ,264 ,662

**
 1 -,100 ,001 

Sig. (2-tailed) ,001 ,022 ,928 ,409 ,262 ,099 ,000  ,541 ,994 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 16ع

Pearson Correlation ,424
**
 ,159 ,320

*
 ,164 ,057 ,110 ,002 -,100 1 ,563

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,326 ,044 ,313 ,728 ,499 ,993 ,541  ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 20ع

Pearson Correlation ,355
*
 ,054 ,130 ,038 ,058 ,283 ,039 ,001 ,563

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,025 ,740 ,425 ,818 ,721 ,076 ,812 ,994 ,000  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 22ع 15ع 11ع 10ع 5ع تبلد 

 تبلد

Pearson Correlation 1 ,686
**
 ,619

**
 ,656

**
 ,577

**
 ,610

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

 5ع

Pearson Correlation ,686
**
 1 ,176 ,316

*
 ,336

*
 ,267 

Sig. (2-tailed) ,000  ,276 ,047 ,034 ,096 

N 40 40 40 40 40 40 

 10ع

Pearson Correlation ,619
**
 ,176 1 ,651

**
 ,072 ,228 

Sig. (2-tailed) ,000 ,276  ,000 ,657 ,157 

N 40 40 40 40 40 40 

 11ع

Pearson Correlation ,656
**
 ,316

*
 ,651

**
 1 ,067 ,019 

Sig. (2-tailed) ,000 ,047 ,000  ,680 ,908 

N 40 40 40 40 40 40 

 15ع

Pearson Correlation ,577
**
 ,336

*
 ,072 ,067 1 ,471

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,034 ,657 ,680  ,002 

N 40 40 40 40 40 40 

 22ع

Pearson Correlation ,610
**
 ,267 ,228 ,019 ,471

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,096 ,157 ,908 ,002  

N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 21ع 19ع 18ع 17ع 12ع 9ع 7ع 4ع نقص 

 نقص

Pearson Correlation 1 ,476
**
 ,656

**
 ,480

**
 ,338

*
 ,676

**
 ,605

**
 ,623

**
 ,553

**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,002 ,033 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 4ع

Pearson Correlation ,476
**
 1 ,319

*
 ,260 ,274 ,168 ,097 ,031 -,128 

Sig. (2-tailed) ,002  ,045 ,105 ,087 ,300 ,550 ,849 ,430 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 7ع

Pearson Correlation ,656
**
 ,319

*
 1 ,496

**
 ,116 ,239 ,183 ,320

*
 ,232 

Sig. (2-tailed) ,000 ,045  ,001 ,476 ,137 ,257 ,044 ,150 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 9ع

Pearson Correlation ,480
**
 ,260 ,496

**
 1 ,357

*
 ,148 ,046 -,082 -,052 

Sig. (2-tailed) ,002 ,105 ,001  ,024 ,363 ,777 ,616 ,748 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 12ع

Pearson Correlation ,338
*
 ,274 ,116 ,357

*
 1 ,020 ,061 -,192 -,096 

Sig. (2-tailed) ,033 ,087 ,476 ,024  ,900 ,710 ,234 ,556 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 17ع

Pearson Correlation ,676
**
 ,168 ,239 ,148 ,020 1 ,428

**
 ,498

**
 ,505

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,300 ,137 ,363 ,900  ,006 ,001 ,001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 18ع

Pearson Correlation ,605
**
 ,097 ,183 ,046 ,061 ,428

**
 1 ,591

**
 ,398

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,550 ,257 ,777 ,710 ,006  ,000 ,011 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 19ع

Pearson Correlation ,623
**
 ,031 ,320

*
 ,082 ,192 ,498

**
 ,591

**
 1 ,606

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,849 ,044 ,616 ,234 ,001 ,000  ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 21ع

Pearson Correlation ,553
**
 ,128 ,232 ,052 ,096 ,505

**
 ,398

*
 ,606

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,430 ,150 ,748 ,556 ,001 ,011 ,000  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Group Statistics 

 VAR00003 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 3,02742 10,04083 116,7273 11 1,00 الصدق
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2,00 11 61,0000 22,96519 6,92427 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الصدق
Equal variances assumed 7,493 ,013 7,374 20 ,000 55,72727 7,55717 39,96330 71,49124 

Equal variances not assumed   7,374 13,688 ,000 55,72727 7,55717 39,48409 71,97046 

 

 

Correlations 

 زوجي فردي 

 فردي

Pearson Correlation 1 ,901
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 40 40 

 زوجي

Pearson Correlation ,901
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,860 4 

 

 

Group Statistics 

 VAR00002 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 صدق
 30424, 1,00905 19,2727 11 العليا

 36364, 1,20605 12,3636 11 الدنيا

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 صدق
Equal variances assumed ,780 ,388 14,572 20 ,000 6,90909 ,47412 5,92009 7,89810 

Equal variances not assumed   14,572 19,396 ,000 6,90909 ,47412 5,91811 7,90007 

 

 

Correlations 

 الزوجي الفردي 

 الفردي

Pearson Correlation 1 ,054* 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 40 40 

 الزوجي

Pearson Correlation ,054* 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 40 40 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,799 5 
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