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  مقدمــة
  

ظهرت الحاجة إلى التوجيه المدرسي والمهني نتيجة تغيرات 
النمو  :طرأت على المجتمع، األسرة،المدرسة،والعمل من أهمها ما یلي

الدیموغرافي الذي أثر على قدرة استيعاب المؤسسات التربویة للتالميذ، 
آالفروق الفردیة داخل القسم، األمر الذي نجمت عنه مشكالت مدرسية 

مشكالت التكيف المدرسي، مشكل الرسوب المدرسي، مشكالت 
التعرف على قدرات التالميذ واستعداداتهم وميولهم، وآذا مشكالت 
إعداد التالميذ للحياة العملية في حالة مغادرة الدراسة أو توجيههم نحو 

أدت إلى وجود الدراسة الجامعية في حالة تفوقهم، آل هذه المعطيات 
حاجة إلى موجه مدرسي ومهني قادر على مساعدة التالميذ على تكيفهم 
الدراسي من حيث اختيار الدراسة المناسبة وبالتالي المهنة المناسبة 
وإیجاد الحل الالئق لمشكالت بعض التالميذ آاالجتماعية منها 
 والمدرسية وفق أسس سليمة ومن بين الدراسات الميدانية التي تقرر

جالل سعد "ضرورة وجود الموجه المدرسي والمهني تلك التي قام بها 
  ).1984، عمر محمد ماهر(حول التوجيه النفسي المدرسي " 1959

  
لم یعد التقدم العلمي في شتى المجاالت المعرفية بمعزل عن علم 
النفس بميادینه المختلفة النظریة والتطبيقية، ومن هنا أصبح من 

ة اإلنسانية ومكوناتها، وآيفية تنميتها وجدانيا الضروري فهم الشخصي
وسلوآيا وطرائق تحقيق الرضا النفسي والمهني وبهذا یعتبر التوجيه 

الذي التكوین فالتوجيه الفعال  -أحد الدعائم األساسية لنجاح عملية التعليم
یؤدي إلى تحقيق المثلث الذهبي فيما یخص التكفل بالشباب أي اختيار 

الحصول على منصب عمل في  –النجاح فيه  -لمناسبمسار التكوین ا
المهنة المقابلة للتكوین فيما بعد حتى تتوصل المجتمعات إلى تحقيق 
زیادة اإلنتاج الذي یعتبر ظاهرة إنسانية تتأثر بعدة عوامل من أهمها 

" النفسية تلك التي تتمثل في مستویات الرضا لدى العاملين في المنظمة 
نا دون ضغوط إال في حالة الموت فقط، غير أن إننا ال نتصور إنسا
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التعرض المستمر للضغوط وال سيما في مستواها الشدید، یمكن أن 
یؤدي إلى االرتباك في الحياة، والعجز عن اتخاذ القرار ونقص التفاعل 
مع اآلخرین، وانتشار أعراض األمراض الجسمية وغير ذلك من 

-dysfunctioning  (cohen & willsنواحي االختالل الوظيفي
1985) .  
  

في ضوء مالحظة الباحثة تفشي هذه الظاهرة لدى مستشاري 
التوجيه المدرسي والمهني، وبناءا على ما لمسته من عزوفهم عن 
عملهم جاءت فكرة هذا البحث،مستهدفة الوقوف على أسباب الضغوط 

إن ثمة مهن تقتضي من المرء . النفسية،وتحدید مصادرها وتبعاتها
يف من التوتر وتتطلب من ممارسيها ضبط عوامل الضغط والقلق التخف

حتى یتسنى لهم أداء واجباتهم الوظيفية على النحو المرضي والمتوقع، 
الذي تلقى تكوینا في علم  -فال یعقل أن ینجح مستشار التوجيه المدرسي

في تقليص ضغوط وقلق تالميذه وزمالئه  -النفس وعلوم التربية
ن وهو یعاني بدرجة واضحة من هذه الضغوط ألن الشرآاء التربویي

  .فاقد الشيء ال یعطيه
  

تناولت الدراسة في فصلها األول مصادر الضغط المهني وقد 
اریة ثم رآزت الباحثة على صراع الدور وغموضه في الوظائف اإلد

 الموظفعراض االحتراق النفسي عند تناولت في الفصل الثاني أ
ثم تطرقت في الفصل الثالث إلى .لآنتيجة من نتائج ضغوط العم

التوجيه المدرسي والمهني بصفة عامة ثم تطوره وواقع تسييره في 
الجزائر، أما في الجانب الميداني تم عرض اإلجراءات المنهجية 
للدراسة في الفصل الرابع وخلصت إلى عرض نتائج الدراسة في 

  .قتراحاتفصلها الخامس ثم مناقشة النتائج والخروج بالتوصيات واال
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 الية ــــاإلشك
دلجة بل مساعدة أليس عملية تلقين و "المفهوم الحدیث للتربية  إن

 إنسانا حرا ومستقال قادرا على التفكير والحكم بمفرده،الشخص ليصبح 
فالمؤسسات التربویة تتميز بكونها المكان المناسب لنقل التراث الثقافي 

سير في التحكم في  یساهموالكي  األفراد وإعدادالمحلي والعالمي 
  ) 1996بوسنة ." (التغيير عمليات
  

" 1976 ةأمری"من بين المواضيع التي تم االهتمام بها في 
التربوي في الجزائر موضوع التوجيه المدرسي  باإلصالحالمتعلقة 

ضرورة والمهني الذي خصص له بابا آامال حيث نصت الوثيقة على 
  .التوجيه المدرسي طابعا علميا یخدم المنظومة التربویة إعطاء

  
یرتبط مستشار التوجيه في عالقات العمل بعدة جهات من بينها 

من حيث الحضور  إداریةي یمارس عليه رقابة مدیر الثانویة الذ
من حيث تكليفه بمهام زمالئه ومطالبته بتسليم تقاریر دوریة  والغياب،

یمارس مدیر  مر بالصرف،اآل ألنهعن نشاطاته داخل وخارج الثانویة 
الرقابة التقنية لنشاطات  اآلخرمرآز التوجيه المدرسي والمهني هو 

آماليات التابعة لقطاع تدخله آما یكلفه إلالمستشار ویتابع انضباطه في ا
 أوواالستقصائية الواردة من مدیریة التربية  اإلحصائيةبالدراسات 

مدیریة التوجيه والتقویم بالوزارة، یمارس مفتش التربية والتكوین 
بدوره الرقابة التقنية والتربویة حيث یفاجئه بالزیارات التفتيشية ویطالبه 

خلية التوثيق  إثراءلتنظيم المادي للمكتب، ا: (من خاللها بما یلي
، تحضير وتجدید البطاقات التقنية الخاصة بكل النشاطات واإلعالم

الرابعة متوسط، +  األولىالخاصة بمستویات  اإلعالميةوالمذآرات 
، تحليل نتائج وإثرائهاالثالثة ثانوي، تنظيم لوحة القيادة +  األولى

يق التقنيات الجدیدة في المتابعة التالميذ بعد آل فصل دراسي وتطب
التسيير والتوجيه، : النفسي، المشارآة في جميع المجالس منها واإلرشاد
م، مجالس .بالثانویة ومرآز التوجيه م اإلداري، التنسيق األقسام
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، المشارآة في مشروع المؤسسة بجعله عضو في فوج القيادة التأدیب
عيمية في دروس التدوعنصر في اللجنة البيداغوجية المنشطة لل

  ....).المؤسسة التعليمية
  

الذین یرجعون عدم تحقيق  األساتذةیتعامل المستشار آذلك مع 
 إليهانوعية التالميذ الموجهين  إلىنسب نجاح مرتفعة في بعض الشعب 
نه یعتمد في توجيهه للتلميذ على أویحملونه المسؤولية في ذلك رغم 

  .للتلميذ ألستاذاالعالمات والمعدالت التي یمنحها 
  

التالميذ الذین في آثير من  أولياءیتعامل المستشار آذلك مع 
عدم قبول طلباتهم في  إلى أبنائهمرسوب  أوتقهقر  یرجعون  األحيان
  .التوجيه إلعادةالطعن 

  
م یتطلب .الدور التربوي لمستشار التوجيه م أنیتبين مما سبق 

، ومادام وأعباءيات القيام بعدة مهام ونشاطات وتحمل عدة مسؤول
وعلوم التربية فتعتبر مهنته ذات تكوینه القاعدي في ميدان علم النفس 
وصرف النظر جزئيا عن  األخرطابع اجتماعي تتطلب حب خدمة 

م على الجوانب .الیقتصر عمل مستشار التوجيه م أخرىالذات، بعبارة 
لشرآاء عالقات بهدف التعامل مع ا إحداث إلىالتقنية فقط بل یتعداها 

خاصة التلميذ لمساعدته على تخطي الصعوبات وعليه تصبح مواجهة 
من الظروف والمصادر المساعدة على ظهور الضغط  اإلنسانيةالمعاناة 

" المهني  اإلنهاك إلىالتي تؤدي به  األخرىناهيك عن مهامه التقنية 
فقدان الطاقة الحيویة فيصبح الشخص جافا في  أعراضهوالذي من 
نجاز مهامه مما یقلص من إوقدراته على  إمكاناتهیشك في  معامالته

، )1978ماسالش " (نشاطاته ویؤثر سلبا على توقعاته المستقبلية
االنطفاء النفسي والجسدي  أوالمهني حالة من االحتراق  اإلنهاكویعتبر 

  .الجسدي المطلق واإلجهادنه حالة من الفراغ الذهني أعلى  أو
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 أن) ـ99ـ   Barone et alوآخرون  بارون(لقد بينت دراسة 
، اإلدارةفي ظهور الضغط المهني عند موظفي  تأثيرصراع الدور لدیه 
یعانون صراعات في الدور  أنفسهمالوسطى  اإلدارة احيث یجد موظفو
اليومية التي یكلفون بها  وأدوارهم األعمال إلى إنجازنتيجة لحاجتهم 

  .من طرف الرؤساء
  
فتناولت دراسته غموض  ) BEEHR 95 بيير(الباحث  أما

عاني الفرد العامل الدور آعامل للضغط المهني في المنظمة حيث ی
غموضا في عمله، في حالة عدم توفر معلومات آافية تمكنه من األداء 

التي عليه اتباعها وقد  اإلجراءات أوالعمل  أهداففالموظف الیعرف 
الحيرة  أتنش من المسؤوليات الخاصة بعمله لذا متأآدیكون غير 

نفسجسمية  أعراضوالغموض وقد یكون سببا للضغط لدیه، وقد تظهر 
  .في صحته وخاصة عندما یكون محروما من التغذیة الرجعية تؤثر

  
من جامعة  ) 1994آاهن وزمالئه (دراسات  أشارتوقد 
الذین یعانون من صراع وغموض الدور یؤدي بهم  األفراد أن ميشيغان

هم ویظهرون قليال من الرضا في نشاطاتهم فقدان تحدید دور إلى
 أعمالهم أهميةالمهنية وتوترات متزایدة متعلقة بعملهم، وشعورا بقلة 

  .في التنظيم یصحبها فقدان احترام الذات
  

العوامل  أن GOWDA 1997) جودا(  دراسة أظهرتلقد 
 اتأثير أآثرضغط العمل، فرص الترقي والرواتب هي : التنظيمية مثل 

  )2000فهد سيف ( . حتراق النفسي من العملعلى اال
  

 Barber etـ   1996باربار وجوادي (آما بينت دراسة 
Iwai ( إحداثفي  اتأثير أآثربيئة العمل المتمثلة في صراع الدور  أن 

الدعم االتصال واالحتراق النفسي عن سمات الشخصية وعن آمية 
  .)2000فهد سيف (االجتماعي وزمالء العمل 
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العالقة الجوهریة ) BOYD  1996بوید (فت دراسة آما آش

بين صراع وغموض الدور واالحتراق النفسي لكل من هيئة التمریض 
نفس الباحث یشير في ) 2000فهد سيف (االجتماعيين  واألخصائيين

االجتماعيين في المؤسسات االجتماعية  األخصائييندراسته لدى 
الحتراق النفسي الناتج عن ا أنالمتمثلة في القطاع الصحي والتعليمي 

قصر المسار الوظيفي وفرص  إلىطبيعة الوظيفة عال وهو راجع 
لزیادة الدخل، وتشعب المسؤوليات  أخرى بأعمالالترقي والحاجة للقيام 

العمل، الخوف من التعرض  أعباءلزیادة  اإلنهاكالمسببة للتوتر، 
ة، ، طغيان مسؤوليات العمل على الحياة الخاصاألمراضلبعض 
لضآلة فرص النمو المهني، الغبن لتفاوت تقدیر المهنة مع  اإلحباط
  .األخرىالمهن 

  
 عوامل االحتراق النفسي أن إلى ) 2003جلولي (توصلت 

عضها مرتبط بتنظيم العمل نفسه آالعبء الكمي والنوعي للمهمة ب
 واألجورمرتبط بطریقة تنظيم العمل آنظم للترقية  اآلخروبعضها 

  .مل ووسائلهومواعيد الع
  

ضغوط  أن)  2004عبيد اهللا العمري (آما آشفت نتائج دراسة 
العمر، الخدمة، الراتب الشهري، صراع الدور، : العمل تتحدد بكل من 

  .الوالء التنظيمي الدور وغموض 
  
الدراسات التي تناولت ظاهرة االحتراق النفسي لدى  أآثر إن

العبء : لها، منها الموضوعية المسببة  باألسباب المعلم اهتمت
في بيئة المدرسة،  اإلنسانيةالوظيفي، غموض الدور، فقدان العالقات 

المهنيين  وأآثرعلى حساب العمل التربوي،  اإلداریة األعمالآثرة 
أولئك الذین یمارسون مهام ذات صلة عرضة لالحتراق النفسي 
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هم بالجمهور وال یجد هؤالء دعما من منظماتهم وال تماسكا في جماعات
  .) 1995 فؤاد أبو حطب(

  
في ضوء ما ذآر سترآز الدراسة الحالية على معرفة مستویات 
صراع وغموض الدور المهني عند مستشاري التوجيه المدرسي 

االحتراق النفسي ومدى تباین  أعراضوالمهني ومدى عالقتهما بظهور 
  .مستویاته لدیهم

  
  : ت التالية آل المعطيات المقدمة نطرح التساؤال إلىواستنادا 

الدور المهني ومستویات  هل هناك عالقة إرتباطية بين صراع )1
 التوجيه المدرسي والمهني ؟ يمستشاراإلحتراق النفسي عند 

 
ومستویات  غموض الدور المهنيهل هناك عالقة ارتباطية بين  )2

 التوجيه المدرسي والمهني ؟ ياالحتراق النفسي عند مستشار
 

في درجة صراع الدور وغموضه لدى هل هناك فروق بين الجنسين  )3
 مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ؟

 
هل هناك فروق بين الجنسين في مستویات االحتراق النفسي لدى  )4

 التوجيه المدرسي والمهني ؟مستشاري 
 

ظهور فروق في مستویات االحتراق النفسي  إلىقدمية هل تؤدي األ )5
 لدى مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ؟

 
توجد فروق في مستویات االحتراق النفسي بين المستشارین هل  )6

المقيمين بمراآز التوجيه المدرسي والمهني والمستشارین المقيمين 
 بالثانویات ؟
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 :فرضيات الدراسة 
االحتراق هناك عالقة إرتباطية بين صراع الدور المهني ومستویات  )1

 .التوجيه المدرسي والمهني يعند مستشارالنفسي 
 

قة ارتباطية بين غموض الدور المهني ومستویات االحتراق هناك عال )2
 .والمهنيالتوجيه المدرسي  يالنفسي عند مستشار

 
في درجة صراع الدور وغموضه لدى بين الجنسين ال توجد فروق  )3

 .مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
 

في مستویات االحتراق النفسي لدى  بين الجنسين  هناك فروق )4
 .والمهني المدرسي  مستشاري التوجيه

 
مستشاري التوجيه  بين هناك فروق في مستویات االحتراق النفسي )5

 .أقدميةحسب  المدرسي والمهني
 

توجد فروق في مستویات االحتراق النفسي بين مستشاري التوجيه  )6
م .توجيه ملاالمقيمين بمراآز التوجيه المدرسي والمهني والمستشارین 

 .المقيمين بالثانویات
  

  :لدراسةا أهمية
النفسي مهم ومثير لالنتباه، آونه  االحتراقنظرا لكون موضوع 

مرتبطة بكل جوانب حياة  فزیولوجية، سلوآية إنسانيةیتناول ظاهرة 
المهني لدى  اإلطارهذه الظاهرة داخل  أتناول أن أردتالشخص 

في قطاع التربية  إطاراتمستشاري التوجيه المدرسي والمهني بصفتهم 
وینهم القاعدي في فروع علم النفس وعلوم التربية وقد تلقوا تك

  : وهي أالالنقاط التي دفعتني الختيار الموضوع  بأهم اإللمام وسأحاول
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 .ات التوجيه في المؤسسة التربویةالبالغة لخدم األهمية •
ي  نظرا لقلة الدراسات التي تناولت مشكل غموض  • وصراع الدور المهن

ه م     ه مستشار التوجي اني من ه     .الذي یع االحتراق النفسي لدی ه ب م وعالقت
ي  اهمة ف ي المس راءنبتغ ات   إث يير المؤسس ة بتس ات المرتبط الدراس
  .المؤسسةمشروع  إطارالتعليمية وتنظيمها في 

  
  :الدراسة أهداف

 : التالية األهدافتحقيق  إلىالبحث الحالي یهدف  إن
ي م ف.تویات االحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيه مساستقصاء م )1

 .المؤسسات التعليمية وعلى مستوى مرآز التوجيه المدرسي والمهني
 

المهني لدى مستشاري التوجيه معرفة درجة غموض وصراع الدور  )2
 .المدرسي والمهني

 
محاولة تبيان مختلف المشاآل والعراقيل التي یتعرض لها المستشار في  )3

 .حياته المهنية أو عند أدائه لمهامه ونشاطاته
 

حد نواتج صراع الدور المهني وغموضه رأینا أق النفسي آون االحترا )4
ضرورة تحسيس المختصين في هذا الميدان بأهمية هذه الظاهرة 

ضاء على سلبياتها، مما جل القأ وبالتالي السيطرة عليها وتوجيهها من
المهني وتحسين المردود التربوي في المؤسسات التعليمية  یحقق الرضا

 .ي العملية التربویةقصد الوصول إلى النجاعة ف
 

التوجيه المدرسي والمهني ي اقتراح نموذج لمهام ونشاطات مستشار )5
الذي من شأنه ـ على حد خبرتنا في الميدان ـ تخفيف مستوى االحتراق 

 . النفسي لدى هذه الشریحة
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  :تحدید المفاهيم 
  

  :تعاریف الضغط النفسي 
للكثير من  إن إیجاد تعریف محدد للمفهوم یعتبر مشكلة رئيسية

 costruit(یرجع إلى أنه مصطلح تكوین فرضي  الباحثين والسبب
hypothetical(   وليس شيئا ملموسا واضح المعالم من السهل قياسه

 السلوآية، فغالبا ما یستدل على وجود الضغط من خالل اإلستجابات
مفهوم الّذات آولمن  الحال في الذآاء أو آما هو
وقبل التطرق  ) parkinson et colman(1995 وبرآنسن

  .لمختلف تعاریف الضغط النفسي نعّرف لغویا آلمة الضغط 
  

  ):  stress(الضغط 
ضّيق : الذي یعني  stringerآلمة مشتقة من الفعل الالتيني 

ولم یظهر هذا المصطلح )  1997ستورا، (على ضغط ، شّد ، أوثق 
عندما وصفوا أحد عند آتاب أوروبا إّال في القرن الرابع عشر الميالدي 

األشخاص في ذلك العصر بأنه آان تحت الضغوط الشدیدة مما ترتب 
عليه استجابات غير سویة آما تبين أن شخصا آخر آان یعاني اآلالم 

  ).1998هيجان ، ( واألمراض التي جعلته تحت وطأة الضغوط 
الظاهرة في العلوم  )Hooks( وصف هوآس 1676وفي عام 

فيزیائي  )stress(أو ضغـط ) load(ود حمـل الطبيعية تشير إلى وج
أحمد عبد الخالق ، ( فيزیائـيا لمـادة معـينة    strainیسبب إجهادا

1998.(  
  

لتعبر عن العذاب  17في القرن  stressآما استخدمت آلمة 
والحرمان والمحن والضجر والمصائب وهي نتائج لقسوة الحياة یعبر 

( وقد وصف جاك فوري )  1997ستورا، (عنها بكلمة واحدة 
Jacques fauret  ( الضغط بأنه داء لهذا العصر ومن الصعب
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إعطاء تعریف محّدد له فهو مرض الّآلتكيف وأنه استجابة عضویة 
  .بصفة غير مالئمة

  
فيرى الضغط على ) Bensabat ،1980(أما الباحث بنسبات 

  .أنه مرض الحضارات الحدیثة الناتج عن الطلب المفرط للتكيف
  
أن الضغط ) Ferari ،1993(ي حين یرى الباحث فيراري ف

حالة ناتجة عن تعامالت الفرد مع البيئة حيث یدرك الشخص بوجود 
  .تناقض بين متطلبات الموقف والموارد الشخصية

  
نستنتج من خالل هذه التعاریف أن الضغط أضحى حقيقة 

  .بيولوجية وعضویة
  

  : تعریف الضغط المهني 
ر المعتادة التي تجعل الفرد ینحرف عن إنه ظروف العمل غي

األداء في العمل وهذه المطالب أو الظروف تؤدي إلى عدم التوازن بين 
اإلمكانات وحاجات الفرد وبين طبيعة الوظيفة التي یقوم بها وحاجات 

  ).Dailey ،1988(البيئة التي یعمل بها 
  

تجربة " الضغط المهني بقوله ) Killy ،1994(وقد عّرف آلي 
اتية یدرآها الفرد نتيجة لعوامل أومسببات متعلقة بالفرد أوالبيئة التي ذ

یعمل فيها بما في ذلك المنظمة حيث یترتب عن هذه العوامل آثار أو 
د وتؤثر بدورها على أدائه نتائج جسمية أو نفسية أو سلوآية على الفر

  ".للعمل
  

یمكن التعليق على هذا التعریف على أنه حالة الضغط التي 
یعيشها الموظف نتيجة إلدراآه للمطالب وظروف العمل و هذه األخيرة 



 

- 23 - 

 

ما هي إّال رد فعل إلعادة التوازن لدى الفرد العامل والبحث عن 
  .التكيف مع مجریات األمور

  
  :تعریف الدور المهني 

على أّنه أسلوب اجتماعي للتصرف في ) Coute(یعّرفه آوت 
  .أو مرآزا اجتماعياموقف معين یمارسه أي شخص یشغل وظيفة 

  
إذ ینظر إلى الدور على أنه الجزء الذي یلعبه الفرد في التنظيم ، 
فهو یستند على آيفية تصرف الفرد في الدور المنوط به وتقييم الفرد 

  .لتصرفاته في ضوء هذه التوقعات 
  

  : غموض الدور
أّن هذا الموقف ینشأ بالنسبة ) Beehr,1995(یرى الباحث بير 

لعمل عندما ال تكون لدیه معلومات آافـية أو واضحة تمكنه للفرد في ا
من أداء عمله بطریقة ترضيه فالشخص في هذه الحالة ربما ال یكون 
على علم بأهداف العمل أو اإلجراءات التي عليه اتباعهـا وقـد یكـون 

فـإن  ، غير متـأآد بخصوص المجـال والمسـؤوليات المتعـلـقة بعمـله
قد ینشأ لدى الفـرد وتكون سببا للضغـط وخاصة الحيرة والغموض 

والتي تبين  (Feed-back)عندما یكون محروما من التغذیة الرجعية 
وقد أشارت دراسة ) 1996مقدم ، (له نتائج األداء وما یترتب عليه 

عن مجموعة من العمال أن غموض الدور وعدم آفایة المعلومات 
ر والشعور بعدم الجدوى المتعلقة بوظائفهم أدت إلي زیادة التوت
  .)1988سمير عسكر ، (وانخفاض الرضا الوظيفي والثقة في النفس 

  
  :صراع الدور 

یقصد بهذا المصطلح، وجود تعارض في متطلبات العمل التي 
ینبغي للفرد القيام بها أو وجود أآثر من طلب على الفرد واالستجابة 

  ).1993الطریري ،( ألحدهما تصعب عليه االستجابة لآلخر 
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حسب نفس المصدر السابق فإنّ هذا الصراع بين مرسلي الدور 
یحدث عندما تتعارض توقعات الدور مع بعضها البعض ،اتجاه دور 
معين أو عندما تتعارض مصالح الزمالء مع تعليمات المنظمة وآذلك 
یظهر تعارض أوصراع الدور حينما یكون الفرد واقعا تحت أآثر من 

ون منه القيام بوظائف امر من أآثر من رئيس یطلبقيادة ، ویتلقى األو
  .متناقضة
  

یعتبر صراع الدور آمصدر مسبب للضغط یعتمد على طبيعة 
الموقف الذي یحدث فيه الصراع ، وعلى الفرد إدراك الموقف والقدرة 

  .على التكيف معه 
  
  
  

  :تعریف االحتراق النفسي 
  

إعياء مهني  فضل الباحثون في الخدمة اإلجتماعية ترجمته إلى
م مصطلح اإلحتراق النفسي لماله من مدلول أوضح في المجال تخداسو

المهني، ویرجع أول استعمال لهذا المصطلح للطبيب العقلي والمحلل 
والذي أدخله لوصف  1974سنة  )Freudenberger(النفساني 

حالة مجموعة من المتطوعين العاملين معه في هياآل العنایة الطبية 
، والذین أصبح تصرفهم أسوأ من سلوك المرضى ، واختار  اإلجتماعية

 Brulure(الذي ترجم للفرنسية ) Burn out(استعمال لفظ 
interne . ((Freudenberger, 1978)  
  
  
  



 

- 25 - 

 

فهد ( آآخر مرحلة لضغوط العمل ) 1987روشتون ،(یفهم عند 
أعراض ) 1982ماسالش، (في حين حددت ) 2000السيف ، 

نها اإلنهاك العاطفي، وتبلد المشاعر وتدني الشعور اإلحتراق النفسي بأ
باإلنجاز والتي تحدث في نطاق العمل وبالتالي استنفاذ الفرد لمصادره 

  .) 2000فهد السيف ،( الجسمانية والنفسية 
اإلحتراق النفسي بأنه )  1977مقابلة والرشدان ،(ویعرف 

إلى حالة عدم استنزاف الطاقة النفسية المخزنة لدى الفرد ، یؤدي به 
، التي تظهر نتيجة للضغوط الشدیدة التي )اإلضطراب(التوازن النفسي 

تسببها أعباء العمل و متطلباته مما تنعكس آثاره سلبا بشكل مباشر على 
  .)1999طوالبة .(العمالء و على المؤسسة التي یعمل بها

  
اإلحتراق النفسي بأنه حالة عقلية و ) 2000فهد سيف ( ویعرف

فسية داخلية تعبر عن إنهاك عاطفي و تبلد الشعور و عدم خبرات ن
القدرة على تحقيق ذات الممارس المهني الذي یفقد حماسه و اهتمامه 
بمن یقدم لهم الخدمات ، و ذلك ناتج عن ضغوط العمل و نوعية 
المستفيدین من الخدمة وطبيعة الوظيفة والبنية التنظيمية للمؤسسة 

  . ت اإلجتماعية في العملوطبيعة اإلشراف و العالقا
  

  : التعاریف اإلجرائية للمصطلحات 
هو مصدر من مصادر الضغط المهني الذي : غموض و صراع الدور )1

ینتاب مستشار التوجيه المدرسي و المهني و یمكن قياسه عن طریق 
الدرجة التي یحصل عليها المستشار عند اإلجابة على البنود التي تمس 

المطالب بها في الميدان إلى جانب صراع  غموض الدور أي النشاطات
الدور نظرا لتعدد المرسلين له في اإلدارة العليا ، و عند جمع درجات 
آل منها یظهر لنا إلى أي درجة یعاني من هذا الضغط حيت یتراوح 

 .بين الضعيف ، المتوسط و المرتفع
حالة سلوآية تتسم بإرهاق جسدي و فكري وإنفعالي : االحتراق النفسي )2

یتصف بها مستشار التوجيه المدرسي والمهني ویمكن قياسه من خالل 
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إجابة المستشار على مجموعة العبارات ، حيث یقيس تكرار حدوث 
 .لمكررة یوميا أو قليال في السنةالظاهرة عن طریق المواقف ا

هي الدرجة التي یحصل عليها :  مستویات اإلحتراق النفسي •
الثة في مقياس ماسالش لإلحتراق المستشار على تكرار األبعاد الث

 .النفسي و المستخدم في هذه الدراسة
إرهاق نفسي إلى مستوى یعجز فيه  المستشار :  اإلجهاد اإلنفعالي •

عن العطاء و یقاس على مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي بثالث 
 .)عال، متوسط، منخفض(درجات 

و الزمالء  شعور سلبي لدى المستشار نحو التالميذ: تبلد المشاعر •
عال، ( وعدم اإلحساس بقيمة اآلخرین و یقاس بثالثة درجات 

 .)متوسط ، منخفض 
تقييم المستشار لنفسه بطریقة سلبية خاصة : تدني الشعور باإلنجاز •

في مجال عالقاته بتالميذه و یقاس على نفس المقياس بثالث 
 ) متوسط ، منخفض  عال،(درجات 

 
هو إطار في قطاع التربية  :ني مستشار التوجيه المدرسي و المه )3

مؤهل لتوجيه و متابعة التالميذ في مرحلتي التعليم اإلآمالي و الثانوي 
تحت الوصایة المزدوجة لمدیریة التوجيه و التقویم واإلتصال بوزارة 
التربية الوطنية فيما یخص نشاطه التقني و مدیریة التربية للوالیة فيما 

امه و نشاطاته في المؤسسات یخص الجانب اإلداري و یباشر مه
التعليمية عن طریق اإلقامة في الثانویة أو في مرآز التوجيه المدرسي 

 .دة مقاطعات من الناحية التربویةو المهني الذي یشرف بدوره على ع
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 :الدراسات السابقة 
رغم قلة الدراسات والبحوث حول صراع وغموض الدور السائد 

قته باإلحتراق النفسي لدى مستشاري وعال داخل المؤسسة التربویة
إال أني وجدت بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة اإلحتراق . التوجيه 

على الحياة النفسية  االنفسي لدى األطباء ولدى المعلمين باعتباره مؤشر
المهنية لهذه الفئات العمالية وآذلك مفسرا لسلوآياتها التي تظهر في 

  .الخدمات المقدمة
  

آيز على ما أنجز في هذا المجال في الجزائر وبعض سيتم التر
الدول العربية والغربية واالطالع على اآلراء والمقترحات التي تهم 
موضوع دراستنا ، وذاك من أجل اإلستفادة منها في عملية إجراء 

 .الدراسة ، وتحليل النتائج المتوصل إليها
  

  ) :1993(دراسة شوقية إبراهيم  :الدراسة األولى
ت بهدف دراسة الضغط النفسي لدى الفئات الخاصة و معلمي التعليم آان

العام في ضوء جنس المعلم و مدة خبرته و عالقته بتالميذه و بزمالئه 
معلم من معلمي الفئات  80على  –وحاجته اإلرشادیة، حيث طبقت 

مقایيس اإلنهاك  –معلم بالتعليم العام بالمنصورة  100الخاصة، و
العالقات الشخصية بمدرسته و یشمل عالقته بتالميذه و النفسي للمعلم، 

زمالئه وإدارة المدرسة، فأوضحت النتائج أن معلمي التربية الخاصة 
أآثر ضغوطا من معلمي التعليم العام آما أوضحت ارتباطا سالبا بين 
مدة خبرة المعلم والضغوط النفسية لمهنة التدریس و بالنسبة لنوعية 

األآثر ضغوطا هم األآثر اضطرابا في عالقاتهم المعلمين فالمعلمون 
بتالميذهم و بزمالئهم و بإدارة المدرسة، وقد أوضحت الدراسة أن أهم 

عالقة المعلم بطالبه و بزمالئه : مصادر ضغوط مهنة التدریس هي 
وبإدارة مدرسته ، وصراع  وعبء الدور واتجاهات المجتمع نحو هذه 

  .  المهنة 
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  :راسة فيلدنج و جل د: الدراسة الثانية
وآانت عن ضغوط مهنة التدریس و االحتراق النفسي و عالقة 
المعلم بطالبه لدى المعلمين من الجنسين، حيث طبقت على عينة من 

معلم و معلمة بالمرحلتين اإلعدادیة والثانویة مقایيس االحتراق  162
ئج النفسي لماسالش و جاآسون و عالقة المعلم بطالبه ، فأوضحت النتا

أن المعلمات أآثر من المعلمين إحساسا بضغوط المهنة و أآثر إحتراقا 
نفسيا و أن المعلمين من الجنسين ذوي اإلتجاهات السالبة نحو الطالب 

  .هم األآثر معاناة من ضغوط المهنة و أآثر إحتراقا نفسيا 
  

  :دراسة هيبس ومالين: الدراسة الثالثة
س و مرآز الضبط لدى وهدفت إلى دراسة عالقة مهنة التدری

معلم بالمرحلة  242المعلم بظاهرة االحتراق النفسي حيث طبقت على 
االحتراق النفسي : مشرفا تربویا آل من مقایيس  65الثانویة و 

فأوضحت النتائج أن . لماسالش و جاآسون و مرآز الضبط لروتر 
: عاد المعلمين األآثر إحساسا بضغوط العمل هم األآثر احتراقا نفسيا بأب

اإلنهاك العصبي وتبلد المشاعر و نقص اإلنجازات و هم أیضا ذوو 
  .مرآز ضبط خارجي 

  
، )Zellars(، زالس )Kelly(دراسة آيلي  :الدراسة الرابعة

وهوش ) Wayne( ، واین)Perrewe(، بيروي )Pamela(بامال 
التخفيف من : " ، تحت عنوان)Hochwarter( ،)1999(وارتر 

دى موظفي العنایة الصحية ذوي االنفعاالت السلبية االحتراق النفسي ل
إن الهدف من هذه الدراسة هو  "المرتفعة، ماذا یمكن للمنظمات فعله؟ 

البحث عن مدى اختالف تأثيرات العوامل الخاصة بمحيط التمریض 
على مستویات االحتراق النفسي لدى الممرضين ذوي االنفعاالت 

ى وجه الخصوص یبحث هؤالء عن السلبية المرتفعة و المنخفضة و عل
عالقة التغيرات الملطفة لغموض الدور، صراع الدور، الفعالية 
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الجماعية على عالقة االنفعالية السلبية و االحتراق النفسي لدى 
  .ممرضي المستشفيات

وقد توصلت النتائج إلى أن إدراك صراع الدور یزداد حدة ، 
خفيف بعض أبعاد االحتراق بينما إدراك الفعالية الجماعية یساهم في ت

  .النفسي لدى الممرضين ذوي االنفعالية العالية
  

من اإلجابات تخص اإلناث بمتوسط  %90تشير البيانات إلى أن 
منهم متحصلون  %55متزوجون و  %74.6سنة و نسبة  40عمر 

  .سنة 15على الباآالوریا و تقدر أقدميتهم بـ 
  

ي لدى عمال القطاعات تم التوصل مؤخرا إلى أن االحتراق النفس
شهرا من العمل في نفس  18االجتماعية تزداد سوءا خالل مدة 

، غير أن )Savieki et Cooly , 1994(الظروف المحيطة حسب 
الباحثين یرون بأنه من الصعب تحدید ظروف العمل التي یمكن 

  .اعتبارها مهمة بالنسبة لبعد معين من أبعاد االحتراق النفسي 
اسة أن صراع الدور یرتبط بدرجة أآبر باإلنهاك أظهرت هذه الدر )1

 .االنفعالي و بالدة الشعور أآثر منه بالنسبة النخفاض الشعور باإلنجاز
توصلت إلى أن التغيرات في بعض الشروط المحيطة من شأنها أن  )2

 .تخفف من تجارب االحتراق النفسي في العمل
و رسم أدوار  توصلت إلى أن المشرفين القائمين على توزیع الواجبات )3

الموظفين من شأنهم أن یعملوا على تخفيض مستویات االحتراق النفسي 
، و من جهة أخرى فإن هذا التأثير قد یكون أآبر على األفراد ذوي 

 .االنفعاالت السلبية العالية بالنسبة لذوي االنفعاالت السلبية المنخفضة
التخفيض من غموض الدور من شأنه أن یؤخر في بروز بعض  )4

لظواهر السلبية لألفراد ذوي االنفعاالت السلبية المعالجة بالنسبة لدرجة ا
 .اإلنجازات المحققة 
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دراسة محمد الشبراوي محمد األنور  :الدراسة الخامسة
و هي عبارة على " ضغوط مهنة التدریس : " تحت عنوان ) 2003(

  .رسالة دآتوراه في علم النفس بجامعة قطر
  

ذآور  102معلم و معلمة منهم  155تكونت عينة البحث من 
سنوات ، و قد استعمل  10و  05إناث و تتراوح أقدميتهم بين  53و

مقياس ضغوط مهنة التدریس من إعداده و آانت نتائج الدراسة آما یلي 
:  

توجد عالقة إرتباطية سالبة بين درجات إحساس المعلم بضغوط المهنة  )1
 .ي، السيطرة، الدهاءالثبات االنفعال: وعوامل الشخصية التالية

 .توجد عالقة إرتباطية موجبة مع الحساسية والرادیكالية والتوتر )2
توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات اإلحساس بضغوط المهنة لدى  )3

 .المعلمين و المعلمات و هي لصالح المعلمات
توجد عالقة إرتباطية سالبة بين درجات إحساس المعلم بضغوط المهنة  )4

 .و رضاه عن عمله
توجد فروق دالة بين درجات إحساس المعلمين بضغوط المهنة حسب  )5

 .تخصصاتهم، و هي لصالح مدرسي المواد النظریة
توجد فروق دالة بين درجات إحساس المعلمين بضغوط المهنة حسب 

  .مدة الخبرة و هي لصالح ذوي الخبرة القليلة 
  

نهاك اإل" تحت عنوان )2005( دراسة حاتم وهيبة :الدراسة السادسة
وهي عبارة عن رسالة  "اإلستعجاالت المهني لدى أطباء مصلحة

  .العيادي بجامعة الجزائر ماجستير في علم النفس
  

 195ذآور و 105طبيب منهم  300تكونت عينة البحث من 
إناث، وقد استعملت الباحثة مقياس االحتراق النفسي لمسالش 

)Maslach(  ومقياس باك)Beck (ستراتيجيات لالآتآب ، ومقياس ا
  .Paulhan  ـالمقاومة ل
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  :وآانت نتائج الدراسة
ارتفاع مستویات  یعاني األطباء العاملون في مصلحة االستعجاالت من )1

 .اإلنهاك المهني
یوجد فروق جنسية جوهریة في درجات اإلنهاك المهني لصالح اإلناث،  )2

 حيث اتضح أّن االناث أآثر معاناة من االحتراق النفسي بالمقارنة مع
 .الذآور

 .یوجد فروق جنسية جوهریة في درجات االآتآب لصالح اإلناث )3
یوجد فروق جنسية جوهریة في استعمال أساليب المواجهة حيث انتهت  )4

نتائج الدراسة إلى ميل الطبيبات نحو استعمال أساليب المواجهة 
في حين یستعمل الذآور أساليب المواجهة ، المتمرآزة حول اإلنفعال

 .حل المشكل  المتمرآزة حول
  

  :السابعةالدراسة 
الضغط المهني : "تحت عنوان ) 2006(دراسة شویطر ليلي 

لصراع وغموض الدور وعالقته باالضطرابات السيكوسوماتية لدى 
النفس االجتماعي وهي عبارة عن رسالة ماجستير في علم " الموظفين 

  .بجامعة الجزائر
 34ث ، إنا%  66موظف منهم  150تكونت عينة البحث من 

منهم لدیهم % 60سنة ،  35و 26ذآور تتراوح أعمارهم بين % 
  .سنوات 09و 04مستوى جامعي وتتراوح أقدميتهم بين 

  
لجمع البيانات اعتمدت الباحثة استبيان إدراك الضغط الذي وضع 

) Levenstein & al  )1993من طرف ليفينستين وآخرون 
دافيس  ومقياس أعراض الضغط المهني الذي وضع من طرف

آما استخدمت استبيان صراع ) Davis et al  )1997وآخرون 
 Woodman & alوغموضه الذي صممه  وودمان وآخرون   الدور

وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات األدوات ) 1984(   
  .المستعملة في البحث
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  :نتائج الدراسة
موض في مستویات صراع وغ االمكتبة الوطنية ارتفاع ایعرف موظفو )1

 .الدور الوظيفي
 .توجد عالقة بين صراع وغموض الدور المهني والضغط المدرك )2
وارتفاع  قة بين مستویات صراع وغموض الدور المهنيتوجد عال )3

 .أعراض الضغط المهني
توجد عالقة بين مستویات صراع وغموض الدور المهني والمؤشرات  )4

 .الصحية عند فئة المكتئبين
الدور المهني وحضور األعراض  توجد عالقة بين مستوى صراع )5

 .النفسجسمية
في ظهور األعراض السيكوسوماتية توجد فروق بين الذآور واإلناث  )6

 .لصالح اإلناث
  

  :الثامنةالدراسة 
الضغط المهني لدى : " تحت عنوان) 2006(دراسة ضبع مریم 

، وهي عبارة على رسالة "اإلطارات الجزائریة، مصادره ونتائجه 
  .النفس العمل و التنظيم بجامعة الجزائرماجستير في علم 

  
إطارا بمؤسسة ميناء الجزائر ،  172تكونت عينة الدراسة من 

 30إناث، تتراوح أعمارهم ما بين  %29.70ذآور و %70.30منهم 
و  0منهم متزوجون و تتراوح أقدميتهم ما بين  %50.6سنة،  40و 

  .مستواهم التعليمي جامعي %64و نسبة   سنوات 10
  
مع البيانات اعتمدت الباحثة مقياس مصادر الضغط المهني لج

 & Raymond Magins , Andrew Sadlar(للباحثين 
Jeans Deany, 1996 ( و ترجم إلى اللغة الفرنسية ثم اللغة

، و مقياس أعراض الضغط "عبد الكریم بوحفص " العربية من طرف 
 ، و قد) Danis & Al) "1997" المهني الذي وضع من طرف 
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قامت الباحثة بالتحقق من صدق و ثبات األدوات المستعملة في البحث 
  :و جاءت نتائج الدراسة آالتالي 

 .معاناة إطارات مؤسسة ميناء الجزائر من ضغط متوسط )1
أهم العوامل و المصادر المسببة للضغط المهني عند هذه اإلطارات  )2

غموض  آثافة الدور، الدور غير الفعال، العالقات التنظيمية،: هي
 .الدور و صراع الدور

توجد فروق ذات داللة إحصائية راجعة لعامل السن، الجنس و األقدمية  )3
فبالنسبة : و المستوى التعليمي، فيما یخص مستویات الضغط المهني 

لمتغير الجنس آان الضغط أعلى عند الذآور، أما بالنسبة لمتغير السن 
 41(اوح أعمارهم بين فظهر ارتفاع مستوى الضغط عند الفئة التي تتر

سنة، أما فيما یخص متغير المستوى التعليمي فظهر االرتفاع )  51 –
في مستوى الضغط لدى األشخاص أو اإلطارات ذوي المستوى 
التعليمي الثانوي، أما عند الرجوع إلى متغير األقدمية فوجدت فروق 

 .ائرذات داللة إحصائية عند هذه اإلطارات العاملة بمؤسسة ميناء الجز
  

وفي األخير أآدت الباحثة على أن هناك جملة من األعراض 
السيكوسوماتية السلوآية والنفسية ترتبط بمعاناة اإلطارات من ضغط 
مهني و وجدت أن هناك ارتباطا آبيرا بين هذه األعراض لذلك أشارت 
إلى أنه من الواجب على الشخص مهما آانت طبيعة حياته المهنية أن 

  .ضغطه  یتعلم آيف یسير
  

   :الدراسة التاسعة
مرآز التحكم : " تحت عنوان ) 2007(دراسة جرادي التيجاني 

وهي عبارة على " واالحتراق النفسي لدى معلمي المدارس االبتدائية 
  .النفس االجتماعي بجامعة الجزائررسالة ماجستير في علم 

  
إناث و  % 44.10معلم منهم  220تكونت عينة البحث من 

 64.10سنة و  54و  36ر، تتراوح أعمارهم ما بين ذآو % 5.90
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مرسمين و نسبة  %82.72ونجد نسبة . سنة  12تعدت أقدميتهم  %
  .متخرجين من المعاهد التكنولوجية للتربية 53.18%
  

  :استعمل الباحث أدوات القياس التالية 
االحتراق النفسي لمسالش،  مقياس مرآز التحكم لروتر و مقياس

الصدق و الثبات لكال المقياسين وخرج بالنتائج التالية  وقد قام بدراسة
  :في الدراسة 

درجة متوسطة من االحتراق یعاني المعلمون في المدارس االبتدائية ب )1
 .النفسي

و االحتراق النفسي لدى توجد عالقة بين مرآز التحكم الخارجي  )2
 .المعلمين

في عدم تحقق الفرض الصفري الخاص بعامل الجنس حيث وجد فروق  )3
 .درجة االحتراق النفسي بين المعلمين والمعلمات لصالح اإلناث

توجد عالقة بين متغير العمر و القدرة على ضبط سلوك التالميذ و بين  )4
 .االحتراق النفسي

 .هم األآثر احتراقا من المتقدمين في السن عند المعلمينالشباب  )5
المعلمين عامل الترسيم ليس له أثر على ظاهرة االحتراق النفسي عند  )6

 .في المدارس االبتدائية
الذین استفادوا من تكوین أولي بالمعاهد التكنولوجية قبل ون المعلم )7

تراقا نفسيا من أولئك الذین التحقوا حااللتحاق بمهنة التدریس آانوا أقل ا
 . بمهنة التعليم مباشرة 

  
 : العاشرةالدراسة 

و هي عبارة على رسالة ) 2007(دراسة فوزي ميهوبي 
تنظيم بجامعة الجزائر، تحت جستير في علم النفس العمل و الما

عالقته مي السائد داخل المؤسسة الصحية والمناخ التنظي:"عنوان
  ".باالحتراق النفسي لدى الممرضين
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انحصر المجال المكاني في مجموعة من المؤسسات الصحية 
 %50.9ممرض منهم  271بالعاصمة، تكونت عينة الدراسة من 

سنة و نسبة  38و  32إناث تتراوح أعمارهم بين  %49.10ذآور و 
سنة و  16و  11و تتراوح أقدميتهم بين  .منهم متزوجون  70.9%
منهم لدیهم  %47.60منهم برتبة تقني سامي للصحة و نسبة  69.7%

 11منهم یتمتع بخبرة تعادل  %42.80مستوى التعليم الثانوي و نسبة 
  .سنة

  
) Maslach(ث مقياس ماسالش لجمع البيانات اعتمد الباح

الرحمن طوالبة . الذي طبقه محمد ع) MBI(لالحتراق النفسي 
على معلمي الحاسوب في المدارس االبتدائية و قام ببناء ) 1999(

  : استبيان خاص بالمناخ التنظيمي بأبعاده السبعة أال و هي 
 .)بنود 08(بعد الهيكل التنظيمي  )1
 .)بنود 03(بعد المسؤولية  )2
 .)بنود 07(ام المكافآت بعد نظ )3
 .)بنود 05(بعد الدعم  )4
 .)بنود 05(بعد الصراع  )5
 .)بنود 04(بعد التماسك  )6
 )بنود 06(بعد ظروف العمل  )7

وأضاف تقنية المقابلة لتدعيم االستبيان و إثراء المعلومات آما 
  .تحقق من صدق و ثبات االستبيان

  
  :نتائج الدراسة 

 .توجد فروق في درجات المناخ التنظيمي  •
 .توجد فروق بين مستویات االحتراق النفسي بين الممرضين •
 .توجد عالقة بين المناخ التنظيمي و االحتراق النفسي •
 .توجد عالقة بين المناخ التنظيمي و الغيابات •
 .ي و الدوران في العملال توجد عالقة بين المناخ التنظيم •
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  الفصـل الثاني
  مصادر الضغط المهني

  
 المهنة في هوضصراع الـدور وغم1.

 عوامل الضغط المتعلقة بالفرد1.1.
 ضغوط الـدور الوظيــفي2.1.
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  :مصادر الضغط المهني
  

  :تمهيد
اليوم، التعرض إلى  امن مظاهر الحياة التي یعيشها موظفو

درجات متفاوتة من الضغوط أثناء العمل بسبب العمل ذاته آتقدیم 
ین من مختلف الشرائح آالتالميذ الخدمات النفسية واإلرشادیة للمستفيد

والفریق التربوي واإلداري في المؤسسة التعليمية، أو عوامل بيئية 
اجتماعية آالعالقات في العمل أو أسباب خارجة عن العمل، لذا نتساءل 

  عن مصادر الضغط المهني في مؤسسة العمل؟
  

  :لقد توصل الباحثون إلى تقسيم مصادر الضغط المهني إلى 
امل مرتبطة بالفرد وسأتناولها بشيء من االختصار ضمن عو :أوال

  .الشخصية، القلق، مرآز التحكم  :یليما
طبيعة الوظيفة، الفئة : عوامل مرتبطة بالوظيفة، شملت ما یلي : ثانيا

الوظيفية، ثقافة المنظمة، المناخ التنظيمي و العمليات التنظيمية، 
ساسيين في ليتم الترآيز بشيء من التفصيل على عاملين أ

الدراسة الحالية و هما غموض الدور و صراع الدور على ضوء 
  .الدراسات المفسرة لهما

  
I. عوامل الضغط المهني المتعلقة بالفرد: 

في تحدید نوعية االستجابة و إن الخصائص الفردیة لها دورهام 
ردود الفعل نحو مسببات الضغط و آذا مستوى المعاناة، لهذا نجد 

بون بنفس الطریقة للمواقف الضاغطة على أساس ما األفراد ال یستجي
  :یلي 

  
 :الشخصية  .1

یعتبر موضوع الشخصية من المواضيع الهامة في مجال دراسات 
علم النفس و السلوك اإلداري، و ذلك لما تتسم به من غموض و تعقيد، 
لهذا فإن الكثير من المنظمات تحرص عند توظيفها لألفراد على التأآد 
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محددة تتالءم و العمل الذي سيكلف به الشخص؛ حيث من وجود سمات 
تعتبر هذه السمات عامال في نجاح الفرد أو فشله، و من جهة فهي 

تعامل مع الضغط الذي في ال عامل حاسم في مدى إمكانية الفرد 
  ) . Kahn et Cooper, 93(یواجهه في بيئة العمل 

  
 أن دراسة) Girdano & all, 90(یرى جيردانو و آخرون 

تكون مكتملة  ضغط العمل و عالقته باالضطرابات السيكوسوماتية لن
ترآيب الشخصية، فهي تعتبر من المحددات إذا لم تتعرض لبناء و 

السيكوسوماتية المهمة للضغط الذي یواجهه األفراد في العمل؛ و قد تم 
  :النظر إلى عالقة الشخصية بالضغط من خالل محورین رئيسيين 

  
أن نمط شخصية الفرد، یعتبر مؤشرا على مدى  هو المحور األول

  .قابلية تعرضه للضغط و بالتالي اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية
  

) Friedman &  Rosman, 84(و یعتبر آال من الباحثين 
أول من أجرى دراستهما من أجل الكشف عن أنماط السلوك حيث 

من الضغط شخص الذي یعاني صنفا األنماط السلوآية و خصائص ال
  :آما یلي

هي المتعلقة باألشخاص الذین یظهرون ) : A(الخاصية األولى  •
استجاباتهم بعنف فهم بمثابة براآين، بحيث آل نفخة انفعالية تثير 

 .و هم األآثر عرضة ألمراض القلب اانفجار
و هي المتعلقة باألشخاص الذین یحتفظون ) : B(الخاصية الثانية  •

یتأملون في صمت  ماقهم فهم هادؤونفعلهم للضغط في أعبردود 
 .فهم أشخاص وسط

فهم األشخاص الذین یتعرضون إلى أمراض ) : C(الخاصية  •
 .السرطان و األمراض السيكوسوماتية بصفة عامة

یستجيبون عن طریق ) A(فاألشخاص الذین ینتمون إلى النمط 
، بينما یستجيب األشخاص من " Catecholominique"ميكانزم 
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فهم " Carticosrrenulion"طریق ميكانزم  عن) B(نمط 
  .)Bitard,1983بيتارد، ( معرضون أآثر لضعف الدفاعات المناعية

  
نوع : " هو القلق الذي یعرفه المختصون آما یلي  المحور الثاني

من الخوف الدائم أو الشعور بعدم األمان لدى الفرد عند إدراآه 
أم موقفا، أو أشياء للمثيرات سواء أآانت هذه المدرآات أشخاصا، 

  .)Girdano, 1990" (یدرآها على أنها مهددة لبقائه 
  

حسب آيرو لویس فإن الشخص القلق یميل إلى ممارسة مهن ال 
. تتطلب آفاءة معينة، لذلك تراه یمل بسرعة و سرعان ما یشعر بالقهر
حت إال أنه حين یحتل مرآزا یتحمل فيه مسؤوليات آثيرة ینوء حاال ت

  .م اآلخرین بالتقصيرالعمل المتزاید فيتهثقل أعباء 
  

ال یثق هذا النوع من األشخاص بقدراته حتى لو حاولنا أن 
ا ما یعجز عن ردد في التعبير عن انزعاجه و غالبنطمئنه، و هو یت

الرفض حين نخضعه لحمل ثقيل من المتطلبات و یعود هذا الضعف و 
اجب اآتسبه في خشية الدفاع عن النفس إلى مفهوم خاطئ لمعنى الو

طفولته و من طریقة تربيته، إضافة إلى اعتقاده الخاطئ بأنه إذا رفض 
زاهي إدلبي، (هر البليد بمظ هالقيام بما یطلب منه، أدى ذلك إلى ظهور

2004(.  
  

ب الضغط المهني، فقد الحظ لهذا یعتبر القلق سببا من أسبا
م للمواقف ن أن األفراد الذین یعانون القلق، ردود أفعالهالباحثو

الضاغطة أآثر حدة من اآلخرین، حيث یكون هؤالء أآثر حساسية في 
بيئة العمل من الرؤساء أو الزمالء و تظهر حساسيتهم بدرجة آبيرة 
عند االنتقادات، حيث ینظرون إليها من جانب مصدر تهدید لوضعهم 
الوظيفي مما یضاعف درجة القلق لدیهم و بالتالي زیادة حدة الضغط 

  .)1998إبراهيم،  الستارعبد (عليهم 
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 :مرآز التحكم .2
على أنه اعتقاد  Locus of controlیعرف مرآز التحكم 

في حياته، ) فشل(الفرد في أن ما یحدث له من نجاح أو أحداث سيئة 
أو أنه ) سيطرة داخلية(إنما هو محكوم بتصرفات و إرادة الشخص ذاته 

السيطرة (صدفة خاضع لعوامل خارجة عن إرادته مثل الحظ أو ال
أشار إلى أن مجرد ) Fisher( 1984فالباحث فيشر، ). الخارجية

الشعور بالقدرة على التحكم ربما یكون أعظم وسيلة إلدارة الضغط، أي 
ي یعمل بها ال یمكن التحكم فيها تلآون البيئة ابمجرد اعتقاد الشخص، 

ط أو العكس یؤثر على سلوآه و تصرفاته، من ثم احتمال تعرضه لضغ
العمل، فاألشخاص الذین یعتقدون عدم قدرتهم على التحكم في التغيرات 

نالحظ أن . هم أآثر عرضة للضغط الواقعة عليهم في ميدان العمل،
لمرآز التحكم أثر في درجة و حدة الضغط المهني، الذي یتعرض له 
الموظف و ذلك بسبب تأثيره على آل من الدافعية، الجهد، األداء 

 hoeksma & brown(ي والنمط اإلشرافي والرضا الوظيف
1993.(  

  
ما یمكن استخالصه هو أن الخصائص الفردیة للموظف تلعب 
دورا هاما في تحدید نوعية االستجابة و ردود الفعل نحو مسببات 
الضغط، و آذا مستوى معاناته حيث یوجد اختالفات آبيرة في مستوى 

وق الفردیة فعلى الضغط الذي یتعرض له األفراد و هذا بسبب الفر
قد یعمل شخصان في وظيفة واحدة، في ظروف عمل : سبيل المثال

مماثلة، فيتعرض أحدهما لضغوط شدیدة نتيجة للمطالب التي تفرضها 
الوظيفة في حين أن الشخص اآلخر قد یراها نوعا من المتعة و التحدي 

  .إلثبات الذات 
  

II. عوامل الضغط المهني المتعلقة بالوظيفة: 
لرضا المهني أو الضغوط في يفة مصدرا من مصادر اتعد الوظ

غيرها من الوظائف  نبه من صفات تميزها ع فصتذلك لما ت العمل 
األخرى التي تختلف من حيث األهمية و التعقيد و المكانة الحيویة، و 
نظرا لتعدد العوامل المرتبطة بطبيعة الوظيفة سيتم عرض ثالثة 

  :جوانب أساسية و هي 
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 :نظيميالمناخ الت .1
یشمل المناخ التنظيمي منظومة القيم األساسية التي تتبناها 
المنظمة و الفلسفة التي تحكم سياستها لتحقيق أهدافها، و الطریقة التي 
یتم بها إنجاز المهام و من أهم الممارسات التي تسبب الضغط المهني 

  :ما یلي 
  
 :ثقافة المنظمة 1-1

لسائدة التي تطورت وهي جملة القيم والمعتقدات والممارسات ا
واستقرت مع الزمن بحيث أصبحت سمة خاصة بالتنظيم، تميزه عن 
غيره من المنظمات األخرى، و هي التي تحدد ما هو مقبول وما هو 
غير مقبول، ما هو مهم و ما هو غير مهم، آما تحدد المسار الذي یجب 

، محمد هيجان(أن یتبعه األفراد في عملهم و تعاملهم داخل المنظمة 
  .)2000والقيروني،  1998

  
إذا بينت المنظمة قيما معينة مثل االهتمام بالوقت و احترام 
األنظمة، االهتمام بالموظفين و تطویر العدالة و الفعالية، و الكفاءة فإن 
المنظمة تتوقع من أفرادها أن یتبنوا هذه القيم و تظهر في سلوآاتهم، و 

غط على الموظف الذي في حالة العكس فإنه یؤدي إلى ظهور الض
یحاول التكيف في ميدان عمله، أي عندما یحدث تعارض بين قيم 
المنظمة و الفرد یؤدي في الغالب إلى الضغط أو في حالة مالحظة 
الفرد أن المنظمة تدعو إلى االلتزام بقيم معينة في الوقت الذي تظهر 
ممارساتها عكس ذلك؛ و قد تتسم المنظمة بالصرامة و ال تراعي 
قدرات و إمكانات األفراد و تتجاهل احتياجاتهم و طموحاتهم و آذا عدم 
تحقيق العدالة في التعامل معهم، لذلك تعتبر ثقافة المنظمة مسببا 

  .)1998هيجان، (للضغط 
  
  

  :السياسة التنظيمية 1-2
هي الطریقة التي تتبعها اإلدارة في تحقيق أهدافها و غایات 

رئيسيا للضغط المهني، لقد أآد  المنظمة، و تشكل هي األخرى مصدرا
أن السياسات )  Brief et all, 1989(آل من بریف و زمالئه 
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التنظيمية تمثل سببا من أسباب الضغوط المهنية إذ تضمنت تقييم األداء 
الغير مالئم و عدم العدالة في المكافآت و الرواتب و غموض السياسات 

فهم بصفة غير منتظمة، و عدم دقتها، و طریقة تغيير األفراد من وظائ
  .أو نقلهم من أماآن عملهم

  
  :العمليات التنظيمية 1-3

أهم هذه ) Brief et all, 1989(لقد لخص بریف و آخرون 
  :العمليات المسببة للضغط المهني في النقاط التالية 

 .االتصال السيئ •
 .التغذیة المرتدة السيئة أو غير المالئمة فيما یتعلق باألداء •
 .امضة أو المتعارضةاألهداف الغ •
 .التفویض غير الفعال •
 .قصور أو ضعف برنامج التدریب •

  
إن ممارسة هذه العمليات بشكل سليم تؤدي إلى تحسين العالقة 

من الضغوط الضارة في العمل  رهبين الموظف و المنظمة و تحر
  ).1998هيجان، (
  
 :جماعة العمل  -2

امل إن العالقات الشخصية الحسنة داخل فریق العمل هي ع
یمكنه أن یعيش منعزال أساسي بالنسبة لإلنسان، فهو اجتماعي بطبعه ال 

من األسرة  ابتداءامنذ نشأته اعتبر أحد أفراد جماعة ف عن اآلخرین،
لتنتهي بالعدید من الجماعات مثل جماعات العمل أو الجماعات 

  .االجتماعية
  

ن حول عالقات أظهرت دراسة أجراها باحثون سویدیوآما 
للسيارات أن األفراد  Volvoالسائدة بين الموظفين في مصنع العمل 

عندما یعملون في بيئة یشعرون فيها بالدعم و الترابط ترتفع إنتاجيتهم و 
یشعرون بلذة اإلنجاز و یقل تغيبهم عن العمل و تختفي عندهم 

و على ). 1998ألبورت روبرت، (األعراض المرتبطة باإلجهاد 
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الفرد السيئة مع اآلخرین في ميدان العمل العكس من ذلك فإن عالقة 
آوبر، (تؤدي إلى الشعور بالضغط النفسي و عدم الرضا عن العمل 

آيت (آما یضعف أدائه و یتولد له شعور بالكبت و التوتر ) 1981
أن أهم العوامل المسببة ) 1992(و یرى لونز ) 1999آينان، 

  :للضغوط و التي مصدرها جماعة العمل هي 
 .إلى تماسك الجماعةاإلفتقار  •
 .وجود شخصيات عدائية و مشاغبة في العمل •
 .لفرداتباین معایير الجماعة مع قيم  •
 .افتقار الفرد إلى دعم الجماعة و مؤازرتها •
 .التنازع و الصراع بين أفراد الجماعة •

  
و یمكن للمشرف أن یتسبب في آثير من ضغوط العمل لألفراد 

  :الذین یشرف عليهم من خالل
 .بأنماط سلوآية متناقضةالقيام  •
 .عدم توفير الدعم و المؤازرة للفرد •
 .عدم إظهار االهتمام باألفراد •
 .السعي إلیجاد بيئة إنتاجية عالية •
 .ممارسة إشراف و توجيه غير مناسب •
 .)1997حسن حریم، (الترآيز على السلبيات و إغفال األداء الجيد  •

  
 ,Farmer  & all(و في نفس الصدد أجرى فارمر و جماعته 

دراسة على ضباط مراقبة المالحة الجویة بهدف تحدید ) 1990
مصادر الضغط و تقدیر آثاره على الصحة الجسمية و النفسية و بعد 
التحليل بينت النتائج أن مصادر الضغط آانت نابعة من البيئة 
االجتماعية للعمل و مناخها الذي تميز بانخفاض معنویات العمال نتيجة 

لمشارآة و التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل، انعدام فرصة ا
فهذا من شأنه أن یجعل العامل یشعر بأن صاحب العمل ال یقدره و ال 
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یحترمه و ال ینظر إليه إال من حيث أنه منتج عليه أن ینفذ األوامر و 
  .فقط

  
 :عبء العمل -3

هم، یميل معظم األفراد إلى تفضيل القيام باألعمال التي تثبت ذات
و بمعنى آخر فإن األفراد غالبا ما یشعرون بالسعادة في أعمالهم عندما 
ال تحمل درجة شدیدة من الضغط أو أنها مملة تفقد درجة من الحماس 
في األداء، و نظرا لتعدد الخصائص المرتبطة بعبء العمل في مجال 

 في العمل  العبء الزائد: الضغط المهني سوف نذآر نوعين هامين هما 
  ).Lussier ،1990 سييلو(العبء الناقص، أو البطالة المقنعة و 
  
  :عبء العمل الزائد 3-1

معظم الناس یميلون إلى تفضيل القيام باألعمال التي توفر لهم 
إثبات ذاتهم، و ذلك لما تحمله في طياتها من خصائص التحدي و 
 التجدید على أال تكون هذه األعمال تحمل طابع الضغط عليهم أو أنها
مملة لدرجة یفقدون الحماس في أدائها، و یجب أن نفرق بين نوعين من 

هناك عبء آمي یحدث عندما تسند للموظف مهام : العبء في العمل 
آثيرة و مختلفة، و ال یكون لدیه الوقت الكافي إلنجازها و ال سيما إذا 
آانت هناك مواعيد نهائية مسبقة إلنجاز األعمال، و مثال ذلك أن یكون 

ى الفرد آثير من األعمال التي تتطلب منه اإلنجاز في وقت محدد، و لد
مع أنه قد یكون آفؤا بدرجة فائقة في أداء عمله، فإن آمية العمل قد ال 

  ).1992لطفي راشد، (تساعده في إظهار آفاءته 
  

آما أن العبء الزائد في العمل قد یقتضي من مستشار التوجيه 
ن من أخذ فترات تواصلة دون التمكلساعات طویلة م المدرسي العمل

الراحة و قد یمتد إنجاز مهامه خارج أوقات العمل القانونية وحتى في 
  .العطل خالل المداومات

  
فر لدى الفرد اهناك أیضا عبء نوعي والذي ینشأ عندما ال تتو

المعارف و المهارات الالزمة للقيام بجزء من العمل أو یحدث عندما 
رات المطلوبة إلنجاز مستوى أداء معين تفوق یشعر الموظف أن المها

سمير (مهاراته الحالية أي یفتقر إلى القدرة الالزمة ألداء العمل بكفاءة 
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و لعل من بين أهم ) 1992و لطفي راشد محمد،  1988عسكر، 
العوامل التي تساهم في عبء نوعية العمل و زیادة حدتها هو تعقد 

ن المهارات ألدائه بشكل جيد و قد العمل ذاته فهنا یتطلب درجة عالية م
ال تتوفر لدى الموظف مما یجعله عرضة للضغوط و هذا النوع من 
األعمال ربما یعایشه الكثير من األشخاص الذین یعملون في مجال 

  .األمن و البحوث 
  
 :عبء العمل المنخفض 3-2

إن العمل القليل هو أیضا من أسباب الضغوط، حيث یمثل مشكلة 
األفراد خاصة عندما یصبح ظاهرة مستمرة، و یرجع ذلك  الكثير من

إلى أن العمل القليل قد یتطلب قدرات أقل من إمكانات الموظف، و غير 
). 1992لطفي راشد محمد، (ماته ماآافي الستيعاب طاقاته و اهت

فاألعمال التي ال تتطلب من الشخص المتخصص استخدام مهارته و 
التي یغلب عليها طابع التكرار الممل  خبرته بكفاءة، أو تلك األعمال

تعتبر في الغالب أمثلة جيدة لألعمال التي یعيش أصحابها خبرة البطالة 
المقنعة، و بالتالي یفتقر الشخص إلى الشعور باألهمية أو التحدي و 
اإلثارة في عمله، و یكون عرضة للروتين و انخفاض تقدیر الذات و 

). 1988سمير عسكر، (و العزلة  زیادة الشكوى و العصبية و الغياب
التوجيه المدرسي و المهني الذین  هذا ما یعاني منه أغلبية مستشاري و

یحملون شهادة الليسانس في جميع تخصصات علم النفس و علوم 
التربية و علم االجتماع و ال یمكنهم المشارآة في تقویم أسئلة 

ریقة تحليل نتائج االمتحانات الفصلية التي ینجزها األساتذة، آما أن ط
بحساب مجموع التالميذ (التلميذ المطالب بها في نشاطاته سطحية 

في حين تعرف في تكوینه ) فأآثر و نسبهم المئویة 10الحاصلين على 
  .ة في التقييم و التقویم التربويالجامعي على تقنيات حدیث

  
 :ضغوط الدور الوظيفي  -4

وقع الذي یحتله الدور بأنه الم) Pareek )1976یعرف بریك، 
الفرد في التنظيم أي المسار الوظيفي الذي یشكل في النهایة دوره و 

  .سلوآه الوظيفي الذي یتم تحدیده من طرف الوصایة أو الزمالء
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تشير الكثير من الدراسات التي أجریت لمعرفة أسباب الضغط، 
أن مطالب الدور تعتبر من بين المصادر الرئيسية في الضغط المهني و 

شعور األفراد بضغوط أدوارهم المهنية، أي نوع العمل الذي یقوم  إن
به الموظف و ما یتضمنه من واجبات و مسؤوليات، و غموض و 
زیادة أعباء و صراع األدوار من المحددات الهامة لشدة و نوع الضغط 

  .)1992د، شلطفي را(الذي یتعرض له 
  

  :غموض الدور 4-1
فإن هذا الموقف ینشأ عند الفرد حسب بعض الدراسات العلمية 

في العمل عندما ال تكون لدیه معلومات آافية أو واضحة تمكنه من أداء 
عمله بطریقة ترضيه، فالشخص في هذه الحالة ربما ال یكون على علم 
بأهداف العمل أو اإلجراءات التي عليه إتباعها و قد یكون غير متأآد 

عمله؛ نتيجة لذلك یعاني بخصوص المجال و المسؤوليات المتعلقة ب
الموظف من الحيرة و الغموض و تكون سببا للضغط و خاصة عندما 

و التي تبين له ) Feed back(یكون محروما من التغذیة الرجعية 
  .)Beehr, 1995(نتائج األداء و ما یترتب عليه 

  
إن غموض الدور یشير إلى جهل الشخص لعمله أو عدم فهمه 

ب الناتجة عن سلوآه و هذا یؤدي به إلى حالة لمستوى األداء و العواق
و یتخذ غموض الدور المظاهر ) 1996مقدم، (من التوتر و اإلجهاد 

  :التالية 
 .مهام و أهداف الوظيفة غير واضحة لدى الموظف •
 .ال یعرف من هو المسئول عن عمله •
ال یعرف الموظف ما هو الدور المتوقع منه في المجال الذي یعمل  •

 .به
  

غموض ) Kahn & all )1993آاهن و آخرون ، وقد عرف
ي العمل، و األهداف التي الدور بأنه فقدان الوضوح في دور الشخص ف

 & Marshallأما مارشال و آوبر، . في مدى مسؤولياتهو یحققها 
Cooper )1978 ( فيرى هذان الباحثان أن غموض الدور هو

ه لدوره في االفتقار إلى المعلومات التي یحتاجها الشخص في أدائ
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بحدود المسؤوليات وسلطته، المعلومات الخاصة : المنظمة، مثل
بالسياسات و قواعد المنظمة و طرائق تقييم األداء والمعلومات الخاصة 

و یترتب على ذلك أن یصبح الشخص غير متأآد من متطلبات وظيفته 
و ینشأ غموض الدور عندما ال تتوفر المعلومات الواضحة و المالئمة 

الفرد عن الدور المطلوب منه، أو عن منهجية القيام به، أو عن لدى 
نتائج قيامه بالدور، آما ینشأ غموض الدور آذلك عن التعارض بين 

  .)1992لطفي راشد محمد، (هذه المعلومات 
  

إن غموض الدور عند مستشاري التوجيه المدرسي و المهني و 
  :ي إن تعددت مظاهره، یمكن حصرها في نقاط أساسية و ه

عدم إیصال المعلومات الكافية في الوقت المناسب إلى الموظف فيما  )1
یخص الدور المطلوب منه في العمل و من طرف المسئولين المباشرین 
مثل مدیریة التوجيه و االتصال بوزارة التربية و مدیریة التربية للوالیة 

یة تأخر تبليغ التوجيهات و البرنامج السنوي التقدیري في بدا" فمثال 
السنة الدراسية یؤدي إلى تأخر مراآز التوجيه المدرسي و المهني في 
تحدید برامجها السنویة للنشاطات و أحيانا یصل هذا التأخر إلى غایة 
شهر نوفمبر و هذا ما یؤثر سلبا على التنظيم في العمل و النجاعة في 

 ).2001للتوجيه، ماي خلية التفكير و االستشارة " (األداء 
ح السلوآات التي تمكن المستشار من أداء الدور المتوقع عدم وضو )2

منه، حيث نجد في مثل هذه الحالة الكثير من المهام المسندة إليه دون 
وضوح الكيفية التي یمكنه من خاللها أن یقوم بتنفيذها و هذا راجع إلى 

عدم إعالم و استشارة مدیریة الموظفين لمدیري مراآز التوجيه عند "
شارین الناجحين في مسابقة التوظيف أو المتقاعدین، و المست نتعيي

 ات التعليم الثانوي دون المرور عنتعيينهم للعمل مباشرة في مؤسس
مراآز التوجيه و هذا خالفا للمناشير الوزاریة التي توجب على مدیر 
مرآز التوجيه بالتنسيق مع مدیر مؤسسة التعليم الثانوي تنظيم تربص 

 التحاقهملجدد ال تقل مدته عن ثالثة أشهر قبل ميداني للمستشارین ا
 ).2001ملتقى خلية التفكير، ماي (" الفعلي بالثانویات
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یحدد العالقات بين مصلحة التوجيه و "عدم وجود نص تشریعي واضح  )3
التقویم بمدیریة التربية و مراآز التوجيه خلق غموضا و نوعا من سوء 

لتوجيه من جهة و بين مراآز التنسيق بين المدیریة المعنية و مراآز ا
التوجيه فيما بينها من جهة أخرى مما أدى إلى عدم وضوح النتائج 
المترتبة عن الدور المتوقع من الفرد في اإلدارة عندما یتجاوز 

ملتقى خلية " (المستشار األهداف المطلوبة منه أو یفشل في تحقيقها
 .)2001التفكير، ماي 

درجة من الغموض في  في أغلب األحيان یدرك الموظفين
بدایة استالم عمل جدید، ترقية، النقل، تعيين رئيس جدید، : حاالت مثل

مسؤولية اإلشراف و حدوث تغيير في البيئة التنظيمية آإعادة التنظيم 
  ).Chen et Spector،  1992شين و سبكتر ، (الهيكلي للمؤسسة 

  
ينته إن استمراریة الغموض یؤدي إلى نتائج سلبية و هذا ما ب

نتائج البحوث أن غموض الدور یرتبط بانخفاض الرضا الوظيفي و 
یظهر من خالل تكرار التعبير عن الرغبة في ترك العمل، التوتر و 
القلق في مكان العمل و درجة منخفضة من الثقة بالنفس، و من الجانب 
الفسيولوجي فهناك عالقة بين غموض الدور و ارتفاع ضغط الدم و 

  .)2000علي عسكر، (كولسترول والسمنة زیادة نسبة ال
  

من جامعة ميتشيغان ) 1964(آما بينت أبحاث آاهن و زمالئه 
أن األفراد الذین یعانون من فقدان تحدید دورهم یظهرون قليال من 
الرضا في نشاطهم المهني، و توترات متزایدة متعلقة بعملهم، و شعورا 

ن احترام الذات و زیادة بقلة أهمية أعمالهم في التنظيم یصحبها فقدا
  .ببعض من األعراض الجسميةحوبة التوتر مص

 205التي شملت ) 1970(وتوصلت دراسة فرانش و آابالن 
مهندس في إحدى قواعد النازا إلى النتائج نفسها مصحوبة بأعراض 

  ).1997ورا، ست( فسيولوجية آارتفاع نسبة ضغط الدم
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 :صراع الدور 4-2
العمل، وجود تعارض في متطلبات  یقصد بصراع الدور في

العمل التي ینبغي للفرد القيام بها أو وجود أآثر من طلب على الفرد، و 
اإلستجابة ألحدهما تصعب عليه اإلستجابة لآلخر فمثال مدیر مرآز 

وله في مدیریة التوجيه و المدرسي الذي عليه تنفيذ طلب مسؤ التوجيه
لوالیة و في الوقت نفسه یطالبه اإلتصال بالوزارة أو مدیریة التربية ل

العاملون تحت إشرافه بتخفيف عبء العمل اليومي و یتوقعون منه 
  .)بتصرف - 1993الطریري ،(الموافقة 
  

قد یتعرض الفرد في عمله لمجموعة من التوقعات السلوآية التي 
تفرضها مجموعة األدوار التي ینتمي إليها و آثيرا ما تكون هذه 

بحيث یواجه الفرد العدید من متطلبات العمل  التوقعات متضاربة،
من  االمتناقضة أو یقوم بعمل ال یرغب فيه، أو یعتقد أنه ليس جزء

مهامه، أو خارج عن إرادته أو یطلب منه القيام بأعمال غير متجانسة 
  .)1992لطفي راشد، (

  
إذن یمكن أن یكون الضغط نتيجة لتعرض الفرد لمواقف تفرض 

رضة و تسمى بضغوط صراع الدور و یتخذ هذا عليه متطلبات متعا
  :الصراع عدة أشكال یمكن عرضها فيما یلي 

  
 :عدم مالئمة الدور 2-1-

  
 :ة ترجع إلى نوعين من الشعور، هماهذه الوضعي

 
ألداء الدور  یشعر حامل الدور بأنه ليس لدیه وسيلة و موارد مناسبة  - أ

لمعلومات بفعالية، مثال ذلك ما یحدث للطبيب عندما تتوفر لدیه ا
النظریة إلنقاذ المریض لكن ال تتوفر لدیه األجهزة و األدوات 
المساعدة على تأدیة مهامه، أو آما یحدث لمستشار التوجيه الذي 

للتلميذ دون توفر الروائز النفسية في  یطلب منه الفحص النفسي
 .لتشخيصلمتناوله 
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هو یشعر حامل الدور بأنه غير مؤهل ألداء دوره بفعالية، آما   - ب
تكوین حول آيفية  بة لمستشار التوجيه الذي لم یتلقالشأن بالنس

 .  استخدام بعض البطاریات و التقنيات الحدیثة 
 

یحدث عندما تتعارض توقعات الدور : صراع بين مرسلي الدور 2-2-
تعارض تمع بعضها البعض، تجاه دور معين أو عندما 

ض مطالب الزمالء مع تعليمات المنظمة و آذلك یظهر تعار
أو صراع الدور حينما یكون الفرد واقعا تحت أآثر من قيادة 
و یتلقى األوامر من أآثر من رئيس یطلبون منه القيام 

 ).1993الطریري، (بوظائف متناقضة 
  

وفي هذا اإلطار تشير خلية التفكير و االستشارة للتوجيه 
إلى هذا النوع من الصراع من ) 2001ماي (عقدة في نالمدرسي الم

تعيين مستشاري التوجيه المدرسي لإلقامة و العمل بمؤسسات اء جر
التعليم الثانوي مع بقائهم تابعين من الجانب التقني لمراآز التوجيه، 

مسؤولية (حيث نجد عدم تقبل معظم مدیري الثانویات لهذه الوضعية 
التي ) إداریة لمدیر الثانویة و مسؤولية تقنية لمدیر مرآز التوجيه

والمسؤوليات بين الطرفين المذآورین، فبدل   لسلطاتأفرزت تداخل ا
أن یضطلع مستشار التوجيه بدور الموجه أو الشریك الذي یملك القدرة 

التربية أصبح یمتثل ألوامر  على إبداء الرأي في أمور التوجيه و
ول اإلداري و السير ضمن اإلطار الذي رسمه له لكون هذا المسؤ

في تقييمه بمنح نقطة المردودیة مع األخير یشارك مع مدیر المرآز 
  .العلم أن أغلب مهام المستشار تقنية و ليست إداریة

  
و یظهر عندما تتعارض مطالب :  صراع الدور الشخصي 2-3-

مع ... المنظمة و الزمالء و األقارب و األصدقاء: اآلخرین
لطفي راشد، (القيم التي یتمسك بها الفرد القائم بالدور 

1992(. 
 

یحدث هذا األخير عندما یكون :  في الدور صراع اإلفراط 2-4-
الشخص معرضا لتوقعات من جهات متعددة ال یستطيع 
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اإلستجابة لها، و یرتبط هذا النوع من الصراع بضغوط 
الوقت، ألنه في الكثير من األحيان یجد بعض الموظفون 
أنفسهم في مأزق، نتيجة لحاجاتهم إلى إنجاز األعمال التي 

م اليومية و األعمال التي یكلفهم بها تمليها عليهم أدواره
لطفي راشد، (الرؤساء و یتوقعون منهم اإلنجاز الفوري 

1992.( 
  

یعتبر صراع الدور آمصدر مسبب للضغط یعتمد على طبيعة 
 & Baronالموقف الذي یحدث فيه الصراع فالباحثان بارون و آرنبغ 

Greenberg )1990 (إلى أن صراع  اوصال من خالل بحوثهم
  :دور یمكن أن یتخذ عدة أشكال في العمل نذآر منهاال

  
یعاني في أغلب  :عارض في مطالب العمل من حيث األولویات ت 2-5-

ن و خاصة موظفي اإلدارة الوسطى من األحيان الموظفو
صعوبات نتيجة حاجتهم إلى إنجاز األعمال التي تمليها عليهم 

و أدوارهم اليومية و األعمال التي یكلفهم بها الرؤساء 
یتوقعون منهم اإلنجاز السریع، و قد یجد المدراء أنفسهم في 
مأزق، نتيجة تعارض مطالب اإلدارة العليا مع مطالب اإلدارة 

 .اإلشرافية أو التنفيذیة
 

یحدث  :عارض حاجات الشخص مع متطلبات المنظمة ت 2-6-
ة التعارض في المنظمات التي تطبق اإلجراءات الرسمية بدق

ل فيه الفرد إتباع الصيغ ت الذي یفضفي معامالتها في الوق
 .غير الرسمية في العمل

  
فإن عدم التوافق بين الفرد و  Argyrisفحسب الباحث أرجرس 

المنظمة قد یزید سوءا، و ذلك عندما یكون الفرد صاحب شخصية 
ناضجة یسعى لتحقيق الذات و اإلستقالل، في الوقت الذي تسعى فيه 
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ل منه فردا عامال تعتمد عليه خالل مل بها ألن تجععالمؤسسة التي ی
  .التخصص في العمل و وحدات التحكم و السيطرة

 
یحدث هذا : عارض مطالب الزمالء مع تعليمات المنظمة ت 2-7-

ا بين لموظف الجدید، الذي یجد نفسه حائرالموقف بالنسبة ل
المؤسسة أو اإلدارة التي یعمل  اإللتزام بتعليمات و توجيهات

بات الزمالء في تقدیم المساعدة لقسم آخر ها، و بين تنفيذ رغب
و التي تعني ربما الخروج عن مهامه و واجباته، مثل هذه 
المشكلة تحدث دائما في بيئات العمل إذ أن الموظفين القدامى 
غالبا ما یقومون بأداء الكثير من األعمال التي ال تتطلبها 

اعدة وظيفتهم في التنظيم اإلداري إذ یعتبرونها نوعا من المس
بين األفراد في العمل، أما الموظف الجدید قد یشعر بالخوف 
و التردد في األداء، ال سيما إذا ما آان یتعارض مع توجيهات 

 .)  hoeksma & brown1993  (رئيسه المباشر 
 

یعتبر  :عارض قيم الفرد مع قيم المنظمة التي یعمل بها ت 2-8-
تواجه تعارض القيم مشكلة من المشكالت الرئيسية التي 

المنظمات و التي تحول دون انسجام الموظفين مع أهدافها و 
نجد الكثير من األشخاص : بيئتها، فعلى سبيل المثال

الملتزمين دینيا و الذین یعملون في البنوك مهامهم تتعارض 
مع قيمهم التي یودون الحفاظ عليها، علما أن عمل البنوك 

 Baron et(یقوم على المعامالت الربویة المحرمة شرعا 
Greenberg ,1990(. 

  
من هنا یتضح أن صراع الدور یعتبر مشكلة شائعة في آثير من 
بيئات العمل، و التي من الممكن أن یدرآها األفراد في المؤسسة أو 
اإلدارة التي یعملون بها و غالبا ما یحاول هؤالء التكيف معه، غير أن 

إلى ضغط شدید تكرار مدة وجود صراع الدور لدى الموظف، یعرضه 
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و قد یتخذ صراع الدور عند قد یصل إلى مرحلة اإلحتراق النفسي 
  :التوجيه المدرسي المؤشرات التالية مستشاري

تعارض في متطلبات العمل من حيث األولویات حيث یكلف  -
مستشار التوجيه بوابل من الدراسات اإلحصائية التي یمكن إنجازها 

اإلعالم اآللي على حساب  على مستوى مدیریة التربية باستعمال
اإلرشاد النفسي للتلميذ المراهق في المؤسسة التعليمية و هو المقيم 

 .التبالثانویة و لدیه مكتب إلستقبال الحا
قيام مستشار التوجيه المدرسي بأعمال غير ضروریة مثل  -

اإلستعالم عن التكوین المهني و شروط اإللتحاق به لدى المراآز و 
لك عن طریق التنقل إليها على حسابه الخاص المعاهد الخاصة بذ

دون تعویض في حين یمكن تأطير العملية بإیجاد اتفاقية إعالمية 
 .بين وزارتي التربية و التكوین المهني

یقوم بأداء نشاطات ال یرغبها أصال و ال یعتقد أنها جزء من مهامه  -
آأن یطلب منه الحراسة في اإلمتحان الفصلي أو انجاز مهام (
درسية و مشروع المؤسسة أو تصحيح اظر آالخریطة المالن
 آشوف التالميذ، أو مأل مراقبة أخطاء األساتذة الواردة فيو

بطاقات المتابعة و التوجيه الذي هو من مهام المساعدین التربویين 
(.... 

یطالب عادة بأداء نشاطات متناقضة حيث أنه مكلف بتقدیم حصص  -
ئية حول المخارج الجامعية لكل شعبة إعالمية لتالميذ األقسام النها

تحضير التلميذ طالب المستقبل لبناء مشروعه المستقبلي "من أجل 
في الدراسة و التوجيه الجامعي و العالقة من الجانب التشریعي 
غير موجودة بين مصالح التوجيه و مؤسسات التعليم العالي قصد 

شارآة إطالع المستشار على آل المستجدات في الجامعة و الم
خلية " (الفعلية في توجيه التالميذ الحاصلين على شهادة الباآالوریا

 .)2001التفكير، 
  

صراع  نوفي دراسة على عينة من المدراء و المرؤوسين تبين أ
الدور یؤدي إلى صراع داخلي حاد، و زیادة التوتر و انخفاض الرضا 

مير عسكر، س(لمسئولين و المنظمة آكل باالوظيفي، و تراجع في الثقة 
1988(.  
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أننا نشترك "إلى  Hynskohtتذهب نظریة الطبيب النفسي 
ن من قبل اآلخرین و تأثر الحاجة إلى الشعور بأننا مطلوبو جميعا في

؛ و مع ذلك یمكن "شعور اإلنسان بحاجة اآلخرین له و حاجته لهم قویة
أليوت، (عور اإلنسان بحاجة اآلخرین له جانب سلبي شیكون ل نأ

1988(.  
  

  & Pinesحيث أظهرت نتائج دراسة بينز و أرنسون 
Arenson )1988 ( أن المهن التي یتضمن صميم عملها مساعدة
یعاني أصحابها ... األطباء، رجال األمن و اإلداریين : اآلخرین مثل

  .)2000عبد المحسن فهد، (اإلعياء المهني 
  

هني وجاء في دراسة لعبد المحسن فهد حول محددات اإلعياء الم
المهني الناتج عن ضغوط  أخصائي اجتماعي أن اإلعياء 350ل 

ن من الخدمة آان عاليا، آما أن درجة اإلعياء المهني لدى المستفيدی
اإلناث أعلى من الذآور و یرجع ذلك إلى اإلآتئاب من آثرة شكاوي 
المستفيدین من الخدمات و الضجر من آثرة حدیثهم، و صعوبة التفاهم 

تجاوبهم أثناء التفاعل المهني، تجدر اإلشارة إلى أن  معهم، و صعوبة
بآخر مرحلة ) Rushton )1987اإلعياء المهني یفهم عند رشتون 

  ).2000عبد المحسن فهد، (لضغوط المهنة 
  

عالج هذا الفصل مصادر ومسببات الضغوط المهنية المتعلقة 
و مصادر بالفرد و لم یتم الترآيز عليها، ألن موضوع دراستنا الحالية ه

الضغط المتعلقة بالمنظمة و على رأسها ضغوط الدور أي صراع 
نعرض مختلف  نالدور وغموضه، لذا حاولنا في هذا الفصل أ

التناوالت و التفسيرات النظریة التي عالجت هذا الموضوع؛ و التي 
التوجيه المدرسي  يیعتقد أن لها صلة باإلحتراق النفسي لدى مستشار

اإلشارة إليه هو أن العوامل المتعلقة بالفرد  والمهني؛ و ما تجدر
 االتزانوالمنظمة تتفاعل في سياق متتابع محدثة التكيف و استعادة 

لعوامل طاقات التكيف لدى الموظف، االحيوي ولكن عندما تتجاوز هذه 
   .ینتج عن ذلك جملة من اآلثار السلبية والتي هي محور الفصل الالحق 
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  الفصـل الثالث
  تراق النفسي آنتيجةاالح

  لضغوط العمل
   

 النظریات المفسرة للضغط النفسي  -1
 أعراض االحتراق النفسي  -2
 مراحل االحتراق النفسي  -3
 أساليب التخفيف من االحتراق النفسي  -4

  طرائق عالج الضغط
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  :النفسي آنتيجة لضغوط العمل االحتراق
  

  :تمهيــد
" إلجتماعية یولـد  إن استمرار الضغـط في مهـن المساعدة ا

یظهر في سلوآات الممرضين في المؤسسات الصحية " احتراق نفسي 
، وبقـية األسالك مثل المؤسسات التربویة من طاقم إداري إلى طاقم 
تربوي وفئة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني التي تنتـمي إلى 

طات الفریق اإلداري والتربوي في نفـس الوقت بناءا على طبيعة النشا
  .والخدمات التي یقدمها هؤالء

  
وبهذا سنتناول في هذا الفصل النظریات المفسرة لظاهرة 

  .اإلحتراق النفسي ، آثاره وأساليب التخفيف والوقایة منه
  

I. النظریات المفسرة للضغط النفسي:  
تؤآد نظریة التكيف المعرفي أن عدم استسالم :  المعرفي التفسير .1

درته على استيعاب األحداث تشكلها عتقاده في قاولألحداث الشخص 
تندرج تحت ثالث  Cognitives illusions وهميات معرفية
تقدیر الذات والتحكم المدرك ومستوى التفاؤلية  : متغيرات هي 

)optimisme( فاألشخاص ذوي القدرة على التحكم واإلنجاز ومن ،
تقدیر  ثم اإلدراك المرتفع للصدمة النفسية ، هم من یرتفع لدیهم مستوى

تغيرات المعرفـية مالذات و التحكم المدرك والتفاؤلية ، وتشكل هذه ال
لفرد ضد الدى األشخاص أساليب مواجهة فعالة مع األحداث تحـصن 

 ).2005،  فؤاد ابو حطب(  تعلم سلوك العجز ،
  
من األوائل الذین حاولوا ) Lazarus  )1950عتبرالزاروس ی

بة معرفية،مفادها أن الفرد تناول مفهوم الضغط من خالل مقار
إن التقييم یعني .یرآزعلى التقييم الذهني للمواقف البيئية الضاغطة

الموقف الذي یتعرض له، فيبدأ هذا في  الكيفية التي یدرك بها الفرد
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ذا الموقف الذي یـتعرض له، تقييمه وتقدیره أي یصدر حكما على ه
بقة التي مر بها الفـرد إلى ذلك یتأثر إصدار الحكم بالخبرات السا إضافة

  ). 2001فاروق ، ( في حياته 
  

إلى العالقة التبادلية ) Fazarus(تشير نظریة الزاروس 
المستمرة بين الفرد والمحيط وبنـاءا على ذلك فهي ترتكز على التقدـير 

أن الضغط و) Folkman ,Lazurs,1988(المعرفـي والمقاومـة  
یتوقف على طبيعة التفسير  الیتوقف على الموقف الخارجي بقدر ما

والمعاني التي یعطيها الفرد لهذا الموقف وعلى اإلستجابة التي یتبناها 
  .بناءا على ذلك التفسير

  
وبالتالي اإلستجابة للضغط ال تتوقف فقط على جهاز العضویة ، 
وإنما علـى ردود األفعال الذهنية المعرفية تجاه الموقف ، بمعنى أن 

رة التي یكونها الفرد عن المكان الذي یشغله وعن العملية ترتبط بالفك
 توقعاته الخاصة بمتطلبات المحيط ،وآذا مكاناته اتجاه ماهو منتظر منه

  .) 2003فاطمة عبد العزیز زآریا.( 
  

حسب رواد هذه النظریة ، یشعر الفرد بالضغط عندما یقيم 
آنتيجة موقف ما على أنه یستنفذ قدراته الشخصية،تعتبر هذه اإلستجابة 

إلختالل التوازن بين متطلبات الموقف المثير وقدرات الفرد الموظفة 
  .بهدف المقاومة

  
  :وتتميز هذه النظریة بميزتين

یتجسد مدلولها في العالقة بين الفرد والبيئة ، لذا ترى  :العالئقية   )أ 
أن العالقة تمثل الحد الفاصل بين ) Folkman _1984" (فلكمان"

ها للضغط والنظریات األخرى التي تظهر الضغط هذه النظریة في تناول
أو آنتيجة لصراع نفسي داخلي یقوم على أساس ) stimulus(آمثير 

 .حاجيـات الفرد ورغباتـه أو آإستجابة فسيولوجية أو انفعالية
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ة دائمـة لفرد ینشط في إطار عالقـة دیناميبمعنى أن ا: التوجيه   )ب 
ضعيات البيئية ، ویدخل موجهة للتحرك نحو تغيير بعض الو ومستمرة

أما المعنى الثاني لها فيشير . ضمن هذا المعنى األول لخاصية التوجيه 
إلى العالقة بين الفرد والبيئة موجهة بشكل متناظر أو متبادل أو 

 .مزدوجة التوجيه
 
إذن یتأثر إدراك الفرد للموقف الضاغط بتجاربه مع الضغوط     

ماعية التي یحصل عليها وآذلك المتشابهة وآذا بمدى المساندة اإلجت
قمع إلى غير المكانزمات الدفاعية لألنا آاإلنكار وال أما.معتقداته الدینية

  .نها تستعمل بطریقة الشعوریةذلك من المكانزمات فإ
  
تتجسد المجهودات الشعوریة في وضع خطة عمل مناسبة     

داوي و اللجوء إلى التآاللجوء إلى عدة أنشطة آالریاضة واإلسترخاء أ
  .إلخ...
  

باإلضافة إلى الدور الذي تؤدیه هذه األدوات آوسائط في العالقة   
توتر إنفعالي ، یشير أصحاب هذه النظریة إلى وجود  - موقف ضغط –

ما عمليتان أساسيتان تؤثران على عالقة الفرد بمحيطه الخارجي أال وه
تعریف حيث یحدد شكلين للتقييم یسمح آالهما ب" التقييم والمقاومة " 

 Pierce).الموقف الضاغط وتحدید أشكال المقاومة المجندة لمواجهته
& molloy 1990).  

  
 L'évaluation Primaire: التقييم األولي .1.1

یسمح للفرد بتقييم العناصر الحساسة في الموقف الضاغط ، 
بمعنى هل یدرك الموقف على أنه یشكل تهدید بالنسبة إليه أو یعتبر 

الضجيج الذي یحدثه جار طالب ما ، بصدد  مثال) un défi(تحدي 
التحضير إلجراء امتحان یمكن أن یقيم الوضع على أنه تهدید للنجاح 

  .مما ینجز عنه الشعور بالقلق والخوف أو الغضب أمام هذا الموقف
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 L'évaluation secondaire    :التقييم الثانوي .2.1
ز من خالله یتساءل الفرد عن الطرائق التي تسمح له بتجاو

انعكاسات الفقدان وذلك بالتصدي للتهدید ولتحقيق ذلك یستعمل الفرد 
آاإلبتعاد عن الموقف الضاغط أو البحث عن : عدة أشكال للمقاومة 
  .إلخ.....المساندة اإلجتماعية 

  
یوجه التقييم األولي الفرد إلى استراتيجيات المقاومة المالئمة 

التي من شأنها التخفيف  لمواجهة الموقف الضاغط ، أي اإلستراتيجيات
من حدة الموقف الضاغط دون أي تغيير في جوهر المشكل وتسمى 

 Coping centre surبإستراتيجية مرآزة حول اإلنفعال 
l'emotion   أما اإلستراتيجية األخرى من شأنها التأثير بصفة غير ،

مباشرة على اإلنفعال من خالل تغييرها للموقف أو تعدیله وتسمى 
 le problème  Coping centreمرآزة حول المشكل مقاومة 

sur  حيث یمكن للطالب المقبل على اإلمتحان أن یتصرف مع جاره
یطلب منه مثال اإلنقاص من : الذي یحدث الضجيج على النحو التالي 

فيفر وفيفلد ( الضجيج وهنا تكمن اإلستراتيجية المرآزة حول المشكل 
1987 , Fieffer et Fifield (.  

  
  :ن التقييم المعرفي یعتمد على عدة عوامل إ

 .عوامل شخصية مرتبطة بالفرد المدرك للموقف •
 .)2001فاروق ، . ( عوامل خارجية مرتبطة بالموقف البيئي •

  
( وتوظف هذه المقاربة مفهومين اثنين ، هما مرآز التحكم 

Locus of control (جية المقاومةوإستراتي.  
  

إدراك الفرد للمواقف البيئية یشير مرآز التحكم إلى آيفية 
الضاغطة ،  فعندما یعزو الفرد إنجازاته وما یحدث له من تجارب 
سلبية آانت أو إیجابية إلى الحظ والصـدفة وسلطة اآلخرین فإـنه 

 Externs Locus of  ( یصنف من ذوي مرآز التحكـم الخارجـي
control ( اقاته وفي المقابل فإن الفرد الذي ینسب إنجازاته وإخف

وقراراته وتوافقه مع الوسط إلى جهوده وقدرته الشخصية فإنه یصنف 
  .) 2000علي عسكر ، ( على أنه من ذوي التحكم الداخلي 



 

- 60 - 

 

بين األسباب الداخلية )  2005فؤاد ابو حاطب،(في حين یميز 
إن التفسير الداخلي لألحداث غير القابلة للتحكم : والخارجية بقوله

العجز لعدم القدرة ، أي إلى أسباب  بسبب عزو یرتبط بالعجز الداخلي
شخصية ، ومن أمثلته أن یعتقد الموظف أن إهانة رئيسه له في العمل 
مرجعها إلى عدم قدرته في الدفاع عن نفسه، أو أن یرجع الطالب فشله 

عدم بذله المجهود المطلوب منه، والعزو  قدرته أو انخفاضإلى 
ن أمثلته أن یعتقد الموظف أن إهانة الداخلي یقابله العزو الخارجي وم

المسؤول سببها هو ، أو إرجاع الطالب فشله إلى عوامل خارجية عنه 
هذا النوع من .الحظ أو تعنت المعلمين أو االمتحانمثل صعوبة 

ثقته بنفسه، القدرة على : إلى نفسه مثل بنظرة اإلنساناألسباب له عالقة 
 االستياءبعد النجاح ، بينما  هي خبرات سارة... في المهنة االستمرار

  .والنظرة المتدینة للذات تصبح مؤثرة سلبا على الذات بعد الفشل
  

عندما تكون الخبرة المكتسبة هي المؤثر اإلیجابي فإن هذا یؤدي 
إلى اإلستمرار الجيد في أداء المهام ، أما التأثير المرافق للفشل فينتج 

بب في الفشل راجع إلى عنه اإلحساس بالعجز ، وخاصة إذا آان الس
أآثر من الحالة التي یكون فيها عزو الفشل ) داخليا ( القدرة المنخفضة 

  .)خارجيا ( لسوء الحظ 
  

لذا نجد أن أغلب الدراسات تشير بأن اإلحتراق النفسي یتحدد 
المحيط الخارجي ، بمعنى آخر هذه الفرد وعلى المستوى على مستوى 

خارجية ، في هذا االتجاه خلص   ىالظاهرة لها أسباب داخلية وأخر
إلى أن هناك فروق ) Monod et Kapitanek   ،1999 (آل من 

فردیة في االستجابة للمواقف الضاغطة و بالتالي فإن متغير الفرد له 
وزنه في تقييم الضغط النفسي، لذا النجاح المهني ال یتحدد باالختيار 

ر القدرات ألداء هذه رادي للمهمة الموآلة للفرد، و ال بمدى توفاإل
المهمة ، و ال بشخصية الموظف و إنما یتدخل عامل الرغبة في أداء 
. هذه المهمة ،علما أنه أمر یصعب الوقوف عليه و تحليله موضوعيا

إذن إذا آنا نرید القيام بعملية تقييمية لمدى قدرة شخص على المثابرة و 
ذاتي للفرد للمهام و االلتزام في العمل البد من الرجوع إلى التقييم ال

النشاطات المسندة إليه، هذه الخاصية النفسية الداخلية للفرد هي التي 
ستساعد على الوقایة من االحتراق النفسي و اإلعياء المهني، و عليه 
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فرد قبل إرتباطه بالمحيط الخارجي ، یمكن القول أن األمر یرتبط باأل
: " یقول آلود جرفي  علما أن هناك بيئات مهنية أآثر من غيرها لذا 
الكيفية أمام المواقف إنها مسألة إدراك ، أننا ال نستجيب بنفس 

  ) .1993علي احمد علي  " (الضاغطة 
  

 :التفسير النفسي .2
 .H(یعرف آذلك بالدینامية النفسية حيث یشير موراي 

Muray ( في تفسيره للضغط النفسي ، أن اإلنسان في سيرورة الزمن
كيف و التوازن النفسي آنتيجة للدینامية النفسية قد یصل إلى لحظة الت

  .لتي تحدث في داخله أو قد ال یصلا
  

یعتبر موراي الحاجة من محددات السلوك و الضغط یعتبر من 
القوى التي تعترض هذا السلوك، و تتم عملية الربط بينهما من خالل 

استمد موراي تفسيره هذا من نظریة ). 2000شحاتة ، (تفاعل دینامي 
، " فروید " التحليل النفسي، و تناول مفهوم الحاجة مكان الغرائز عند 

أآد أن فهم السلوك ینبغي أن یتضمن تحليال للظروف البيئية المسببة 
 :ين نوعين من الضغوط همابللضغط و یميز موراي 

  
و یشير إلى داللة الموضوعات :  )Beta stress(ضغط بيتا   )أ 

 .البيئية آما یدرآها الفرد
 

و یشير إلى خصائص ) : Alpha stress(ألفا  ضغط  )ب 
 .الموضوعات البيئية آما هي في الواقع

  
یرتبط بالنوع األول، ألن تلك " موراي " وسلوك الفرد حسب 

الضغوط تعبر عن حقيقة إدراآه و وجهة نظره الذاتية عكس النوع 
  .الثاني الذي هو خارج إرادته و ذاتيته
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ینشأ من وجود ) Muray( إذن الضغط النفسي في نظر موراي
الحاجة لدى اإلنسان و التي تعبر عن حالة من النقص و االفتقار النفسي 
و الجسمي لم تلق اإلشباع بعد، و تصبح عامال مهددا للفرد إذا لم یتم 
إشباعها، فيسعى للبحث عن الطرائق التي تساعده على إشباع تلك 

  .)1978 الحنفي(الحاجات 
  

الذي ) Herowitz , 1986(أورویتز  من أتباع هذا االتجاه،
یرآز على فهم الفرد للمعلومات المعروضة عليه ، أو التي یجب 
التعامل معها في هذا الظرف، و یفسر الضغط بأنه نتيجة طبيعة لعجز 

مع الظرف وأخيرا اإلندماج  الفرد على فهم الحاجات ثم على التفاعل
  .)1993الطریري ، (الذي یمر به 

  
و في هذا  –اإلجتماعي للضغط  –تناول النفسي هناك أیضا ال

اإلطار تدخل الدراسات و األعمال التي قام بها آل من راه و هولمز 
)Rahe et Holmes ( حيث یدرسان السياقات النفسية االجتماعية

ألن . لهذه الظاهرة تبعا لطبيعة الحوادث الضاغطة التي تعترض األفراد
یؤدي إلى ظهور اضطرابات تمس تراآم األحداث الحياتية الضاغطة 

آل من الصحة النفسية و البدنية للفرد و یميزان بين ثالث أنواع من 
  :الحوادث 

 .فقدان قریب أو اإلصابة بمرض خطيرآ: الحوادث المفاجئة  )1
الصراع العائلي أو من مميزاتها االستمراریة آ: الحوادث المزمنة  )2

 .صراع األجيال
 .النتقالية في حياة اإلنسان آالزواجالحوادث الناتجة عن المراحل ا )3

  
الضغط ) Rahe et Holmes(یعتبر آل من راه و هولمز 
رتباطا وثيقا بالطرق التي یجندها مرضا لعدم التكيف ترتبط آثاره ا

الفرد للتعامل معه من جهة و بمدى توفيره للطاقة الكافية لمواجهة هذا 
  ) .Schweitzer et Dantzer , 1994(الضغط من جهة أخرى 
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 :التفسير الفيزیولوجي .3
أحد رواد هذه النظریة فقد آان ) Hans Seley(إن هانز سيلي 

طبيبا و قام بتجارب عدیدة على الفئران بمخبره في آندا، زیادة على 
مالحظاته لمرضاه، حيث استنتج أن المرضى یشتكون من خصائص 
عامة بينهم و أخرى خاصة بكل مریض نتيجة اختالف مصادر الضغط 

" زملة أعراض التكيف العام " لدیهم و أطلق على هذه الخصائص اسم 
)Syndrome Général d’adaptation  ( زملة " و تسمى آذلك

آما تعرف ) Common Stress Syndrom" (الضغط العام 
و هي عبارة عن ردة " األعراض الحيویة للضغط" أیضا بمجموعة 

 ابة الفسيولوجية للضغطفعل الجسم المضاد للضغط و یتمثل في االستج
)huebner  ،1999.(  

  
إذن حسب هذا المختص فإن الضغط نتيجة محتملة لكل المطالب 

آان هذا التأثير عقلي أو جسدي ، و یشير أالمفروضة على الجسم سواء 
منذ مزاولته لمهنة الطب آان مندهشا " إلى أنه ) Seley(سيلي 

المترتبة عن ) Réaction Stéréotypée(لالستجابة النمطية 
إصابة الفرد بمرض معين و هي متعددة و مختلفة و لها أعراض 

نقص الوزن، فقدان الشهية، نقص في القوة : متشابهة تتجسد في 
آما توصل من خالل أولى التجارب التي قام بها في جامعة ". العضلية 

بموریال بكندا ، و الهدف منها البحث عن " Mc Gill" ماك جيل 
ة تفرزها مبایض الفئران بعد أن زرع بدلها مبایض هرمونات جدید

  :لماشية و عليه تم رصد ثالث نتائج رئيسية
 .إفراط في إفراز الغدة الكضریة )1
 .ضمور األعضاء اللمفاویة آالطحال )2
 .تقرحات معدیة )3

  
فاستنتج أن هذه التغيرات تحدث بطریقة نمطية مهما آانت المواد 

عض العوامل التي تعترضه السامة التي تهدد الجسم من جهة، و ب
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آالبرد، الحرارة، الصدمات، النزیف الدموي، االلتهابات العصبية من 
  .)Bourgeois et Baulhan , 1998(جهة أخرى 

  
أن هذه التغيرات تعتبر إشارات ) Seley(یرى سيلي 

موضوعية للضغط و یعتبر الزملة العامة للتكيف على أنها تفاعل بين 
مواجهة التي یوظفها الجسم السترجاع توازنه قوة المثير و نوعية ال

و . األساسي من جهة و للتكيف مع الوقائع الجدیدة من جهة أخرى 
یضيف بأن هذه الزملة تتجسد في مجموعة من االستجابات تمر بثالث 

  :مراحل و هي 
      عند حدوث صدمة ما یضطرب جسم اإلنسان:  مرحلة اإلنذار )1

ى خلل في إفرازات الغدد الباطنية ویصبح غير متكيف مما یؤدي إل
ویتولد عن ذلك اضطراب في التوازن نتيجة الصدمة مما یؤدي إلى 

و الغدتان الكضریتان ) L’hypophyse(نشاط الغدة النخامية 
 .اللتان تفرزان هرمون التكيف بغرض المقاومة

تواصلت الصدمة لزمن طویل یدخل  ما إذا :مرحلة المقاومة  )2
و هي امتداد للوسائل الدفاعية المستعملة  مقاومةالجسم في مرحلة ال

في المرحلة األولى آما یسجل خالل هذه المرحلة تجدید مستمر 
للهرمونات التي تفرزها الغدد الباطنية و یعمل هذا الجهد المستمر 
على تقویة حساسية الجسم للمؤثرات الخارجية األخرى مما یؤدي 

ر لزمن طویل فإنه یؤدي إلى إلى التكيف معها، أما إذا استمر األم
 .مرحلة الشعور باإلنهاك

إذا تواصل االعتداء الذي یهدد العضویة من حيث  :مرحلة اإلنهاك  )3
یرى سيلي . مدته و شدته فإن هذه األخيرة تفقد القدرة على التكيف 

)Seley ( أنه عندما تكون محاوالت التكيف غير فعالة و غير
دث أمراض التكيف آارتفاع مالئمة لطبيعة الضغوطات عندها تح

 Solomon et(الخ ...الضغط الدموي، السكري، قرحة المعدة
autres , 1988 .( وتوصف بأنها مرحلة اإلجهاد و االستنزاف

بمعنى أن الجسم یحاول التكيف مع المواقف الضاغطة مما یستلزم 



 

- 65 - 

 

الكثير من الجهد و الطاقة، غير أن هذه األخيرة قد تكون غير آافية 
ستمر الضغط لزمن طویل تصبح معها العضویة عاجزة عن إذا ا

 . )2002ى العيسو(الصمود و یفقد الجسم حالة التكيف 
 

  :االحتراق النفسي آإحدى نتائج الضغوط في مجال العمل  .4
خالل السنوات األخيرة بظاهرة بدأت تعرف  هناك اهتمام متزاید

ساعدة و العون في المهن التي تقدم الم) Burn out(باالحتراق النفسي 
فقد أقيمت ندوة خاصة بهذا الموضوع خالل انعقاد االجتماع . لآلخرین

،حيث استقطب  1977السنوي لجمعية علم النفس األمریكي في عام 
المواضيع المطروحة أآبر مجموعة شهدها التجمع بالنسبة لإلقبال على 

  .على الحاضرین
  

من جامعة یل خالل السنوات األخيرة قامت مجموعة من العلماء 
)Yale ( ثم في جامعة ميشيغان)Michigan ( بدراسات حول طبيعة

العمل في المنظمات التي تقدم الخدمات اإلنسانية، بدأت هذه الدراسات 
بالمدرسين و انتقلت بعد ذلك لتشمل العاملين في مراآز الصحة العقلية، 

العامة صحة و البرامج الخاصة بغير القادرین على التعلم، و مراآز ال
  .ومراآز رعایة الشباب

  
وفي آل هذه الهيئات، آان االهتمام منصبا على معاینة تأثير 

مع أن االهتمام آان في  و.ظروف العمل على العاملين بهذه المراآز
البدایة منصب فقط على الرضا الوظيفي و اإلنجاز الشخصي في العمل 

اط في التغيرات إال أن التفكير تحول إلى دور الضغط الوظيفي و اإلحب
السلبية لالتجاهات و السلوك و تأثيرهما النهائي على نوعية الخدمات 

  .)1999دي یاسين ، حم(
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باللغة اإلنجليزیة أن نتلف من الداخل ) Burn out(عني الفعل ی
 , Christina Guillevic(و نختزل تدریجيا إلى حالة الرماد 

1991(.  
  

يب العقلي و المحلل یرجع أول استعمال لهذا المصطلح للطب
و الذي أدخله  1974سنة ) Herbert Freudenberger(النفساني 

لوصف حالة مجموعة من المتطوعين العاملين معه في هياآل العنایة 
الطبية و االجتماعية، و الذین أصبح تصرفهم أسوأ من سلوك 

أدرآت من خالل ممارستي العيادیة أن : " المرضى، و قد جاء عنه 
د یكونون، أحيانا ضحایا حرائق مثلهم مثل البنایات، فتحت األفراد ق

تأثير الضغط الناجم عن الحياة في عالم معقد، تلتهب طاقتهم و 
مواردهم الداخلية و آأنها تحت فعل النيران و ال یبق إال فراغا شاسعا 
یحتل دواخل أنفسهم، حتى و لو بدت هيأتهم الخارجية سليمة نوعا ما 

)"Freudenberger, 1974(.  
  

أن االحتراق النفسي هو ) Vecchio , 1991(یرى فيشيو 
اإلنهاك أو االستنزاف البدني و االنفعالي نتيجة التعرض المستمر 

، تم ) 1982(للضغوط العالية، و في دراسة لكل من عسكر و العریان 
اإلشارة إلى أن التغيرات السلبية الرئيسية للفرد المحترق و هي تدني 

عية، الغضب السریع من المستفيدین من الخدمة و معاملتهم مستوى الداف
  .بطریقة جافة و مقاومة التغيير و السلبية في مفهوم الذات

  
 , Maslach & Jackson(تشير آل من ماسالش وجاآسون 

) Syndromes(إلى أن االحتراق النفسي زملة أعراض ) 1982
النفعالي، مرتبطة بضغط العمل تتصف بتبلد الشخصية ، اإلجهاد ا

فاطمة عبد العزیز زآریا (السخریة و فقدان الشعور باالنجاز الشخصي 
 ،2003(.  
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  :أعراض االحتراق النفسي .5
 & Canoui(إن العالمات العيادیة لهذا التناذر حسب 

Mauranges , 1998 ( هي أعراض سوماتية، نفسية و سلوآية
المعویة و متعددة یعبر عنها جسدیا بالتعب و االضطرابات الهضمية 

اضطرابات النوم و قد یتعلق األمر بعالمات سلوآية غير مألوفة عند 
الذي یشير إلى (الفرد آالغضب، الحساسية الزائدة لإلحباطات و البكاء 

والریبة و الحذر إلى جانب مواقف تهكمية أو مواقف )  العبء االنفعالي
غيره ،  العظمة التي تقود الفرد إلى تصرفات خطيرة على نفسه و على

آما أن الحيویة المزیفة تحجب عدم الفعالية في أداء العمل، فيلجأ الفرد 
إلى الفرار من عمله أو بالعكس المكوث فيه لوقت أطول واإلفراط في 

  .النشاط لكن بتفضيل المظهر الكمي على النوعي
  

فترى أن أعراض االحتراق ) Gautier , 2003(أما دراسة 
راض االآتئاب فتناذر االحتراق النفسي ما هو النفسي غالبا ما توافق أع

  :إال رد فعل اآتئابي أمام وضعية ما، یميزه 
استنفاذ الذخيرة الطاقویة مما یؤدي إلى الشكاوي الجسدیة آالتعب و  •

اك االنفعالي فيتجلى في الخ، أما اإلنه...الصداع و آالم المعدة
 .االآتئاب

ذر مواقف تهكمية و غير غالبا ما یتبنى المهني المصاب بهذا التنا •
و الحد من االتصاالت اجتماعية اتجاه زمالئه، فهو یميل إلى العزلة 

 .االجتماعية
الشعور بعدم الرضا عن المهنة مما یؤدي إلى انخفاض تقدیر الذات  •

 .و إلى مواقف التشاؤم
  

  & Pins, Kafry( آافري وأرونسون نز،یرى آل من بي
Aronson , 1981 (للضغط  استجابةراق النفسي هو أن تناذر اإلحت

  :رة ترتيب ألربع أعراضياألخ هذهوتمثل 
 .تعب إنفعالي، جسدي وعقلي •
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 .نقص الحماس في العمل وفي الحياة العامة •
 .في تقدیر الذات وإنكار الحياة الشخصية انخفاض •
مزمنة  في شكل تجربة انفعالية سلبية ه الفرديیبرز مظهر •

 .ومستمرة
ادرا على التعاطف، ومنه تنبع المواقف السلبية الذاتية آونه لم یعد ق •

 .وحتى التهكمية اتجاه الغير، الزمالء، من هم بحاجة إلى المساعدة
انخفاض اإلنجاز الشخصي في العمل بسبب عجز حقيقي على  •

 .) 2005حاتم وهيبة (  الترآيز والشعور بالذنب أمام عدم الكفایة
 

اد وتشمل على عناصر إذن اإلحتراق النفسي ظاهرة متعددة األبع
سلوآية، جسدیة وعالئقية، وعليه فإن أعراض اإلحتراق متنوعة 

جمعها في )  Gilliland & James , 1997(وعدیدة وقد حاول  
الموالي قصد التمكن من التعرف على العالمات وتحدید  الجدول

التغيرات التي طرأت على المهني وهذا طبعا الیعني ظهور آل هذه 
 . ل عمال الخدمات والمصالح البشریةآاألعراض على 
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  الموقفية  قيةالعالئ  الجسدیة  السلوآية
  

إنخفاض في آمية 
  .وفعالية العمل

  .التغيب
 .ازدیاد المداواة

 ).مرالتذ(الشكوى 
.تغيير أومغادرة العمل
العجز على مواجهة 

 أدنى المشاآل
 .فقدان التحكم

 التأخر
  التأرجح بين

اط في اإلفر: الطرفين
 .االنسحابالتجند أو 

 استجابة آلية
 .قابلية للحوادث

تغيير أو اإلنقطاع عن 
 .اإلنتماء الدیني
 .نقص اإلبداع
 .فقدان اللذة

  .محاولة اإلنتحار

  
  .تعب مزمن

إصابات وزآام 
 .جرثومية

 .التنسيق معد
 .صداع

 قرحة معدیة
 -آوابيس  - أرق 

 .نوم مفرط
 .لزمات الوجه
 .توتر عضلي

كحول أو إدمان ال
 .المخدرات

زیادة إستعمال 
 .التبغ والقهوة

سوء التغذیة أو 
 .اإلفراط فيها
 .حرآية زائدة

زیادة في الوزن أو 
نقصه بصفة 

 .مفاجئة
ضغط دموي 

 .مرتفع
مرض الربو 

 ...السكري
عن أضرار ناجمة 
 .سلوك الخطر

زیادة التوتر ماقبل 
  .الحيض

  
 .اإلنسحاب من األسرة

 .إخفاء المفكرة
 .اتجاه اآلخرین الریبة

التقليل من أهمية 
 .الغير

عدم فصل المهنة عن 
 .الحياة اإلجتماعية

 .الوحدة
 .فقدان المصداقية

فقدان القدرة على 
الحدیث حتى مع 
 .الزبائن أو العمالء
التحول من التفتح 

والتقبل إلى اإلنطواء 
 .واإلنكار

العجز على مواجهة 
ادنى المشاآل 

 .العالئقية
عن زیادة التعبير 
عدم  السخط ولشكو
  .الثقة بالغير

  
  .اإلآتئاب

 .الشعور بالفراغ
المرور من القدرة 
على فعل آل شيء 

 .إلى عدم الكفاءة
 .كمهالت

 .جنون العظمة
 .القهریة والهجاس

 عدم الرأفة
 .والتعاطف

 .الشعور بالذنب
).الضجر(اإلنزعاج
 .العجز

األحاسيس واألفكار 
 .المرعبة والمشلة

 .النمطية
 .ؤمالتشا

مزاج سيء 
خصوصا اتجاه 
 .طالبي المساعدة

عدم الثقة باإلدارة 
وال حتى في زمالء 

 .العمل
 .الشرود

بعدم اإلحساس 
 .وبالدونية الكفایة

 .نقد الذات
فقدان الثقة، المعنى 

  والغرض

  
 االحتراق النفسي عراضأ): 01(رقم  جدول
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  :مراحل اإلحتراق النفسي .6
كن القول أن الفرد ال یصل إلى من خالل التناول لهذه الظاهرة یم

حا لة اإلنهاك المهني بشكل مفاجىء بل هي نتيجة لسياق بطيء یرى 
 Brodsky & Edelwich  (  الباحثان إدلوایش و برود سكي 

  :أن المصاب باإلحتراق النفسي یمر على أربعة مراحل هي ) 1982
عالية  بآمالیلتحق الشخص بمنصب عمله :  مرحلة الحماس )1

اطعة و براقة في ر واقعية و تظهر قدراته المهنية سات غينتظاراو
مثل هذه الحاالت ال بد من تعدیل هذه المثالية ببرامج تدریبية و 
توجيهية لما یمكن للفرد تحقيقة في هذا المرآز تفادیا للرآود 

 .المحتمل
یحدث عندما یبدأ الشخص في الشعور أن الحاجات :  مرحلة الرآود )2

ویتم التعرف على هذا اعادة . والشخصية لم تشبع  المادیة و المهنية
بمالحظة ترقية من هم أقل منه آفایة إلى مناصب عليا إلى جانب 
إلحاح العائلة على إشباع المتطلبات المادیة المتزایدة وغياب 
الحوافز الداخلية لألداء الجيد للمهمة ونشير هنا إلى أن غياب 

 .ني إلى مرحة اإلحباطالتعزیز الداخلى والخارجي یدفع بالمه
تشير هذه المرحلة إلى أن الشخص في حالة توتر  :اإلحباطمرحلة  )3

تساؤله عن أهميته و فعاليته وعن تأثير جهوده بو اضطراب وذلك 
 .المتزایدةالمبذولة لمواجهة مختلف العراقيل 

وهي تشير إلى ، تعد البالدة انهاآا ) :  Apathy  (  مرحلة البالدة )4
یصل الشخص فيها إلى ، مزمنة أمام الوضعية الراهنة الالمباالت ال

ففي هذه ، حالة قصوى من عدم التوازن و الجمود أو الرآود 
 حسببا یصبح العالج النفسي أمرا ضروریا الحاالت غال

)Gilliand & James ( 2007ميهوبي. 
  

فقد توصل إلى أن المناخ البيروقراطي ) Everly )1985-أما 
الحمل الوظيفي یعتبران من أآثر المصادر مساهمة في المنظمة وزیادة 
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في نشوء الحالة ، و ال یصل الشخص إليه بشكل مفاجىء بل عبر 
  : مراحل ثالث 

الناتجة عن الضغوط أو الشد العصبي الذي :  مرحلة اإلستثارة )1
 :یعایشه الفرد في عمله و ترتبط باألعراض التالية 

ضغط الدم العالي ،األرق،  سرعة اإلنفعال، القلق الدائم، فترات من •
أثناء  (Bruxim)صریراألسنان أو اصطكاآهم بشكل ضاغط 

النوم، النسيان صعوبة في الترآيز، الصداع، ضربات القلب غير 
 .عادیة

: وتشمل استجابات سلوآية مثل : مرحلة الحفاظ على الطاقة )2
الرغبة الجنسية ، التأخير عن الدوام ، تأجيل األمور ،  انخفاض
یومين لعطلة نهایة األسبوع ، التأخير في أنجاز من ألآثر  الحاجة

، زیادة استهالك المشروبات المخدرة ،  االمتعاضالمهام ، 
، السخریة و الشك ، والشعور  اجتماعي، انسحاب  الالمباالة

 .بالتعب في الصباح
وهي مرحلة ترتبط بمشكالت بدنية :  أو اإلنهاك االستنزافمرحلة  )3

آتئاب المتواصل، َاضطرابات في المعدة ، تعب اإل: ونفسية مثل 
الرغبة في  ،جسمي مزمن ، إجهاد ذهني مستمر ،صداع دائم

نهائي من المجتمع والرغبة في هجر األصدقاء و ربما  انسحاب
شير أنه ليس بالضرورة وجود جميع األعراض نالعائلة ، بقي أن 

بل وجد  للحكم بوجود حالة اإلحتراق النفسي في آل هذه المراحل
أن ظهور عنصرین أو عرضين في آل مرحلة یمكن أخذهما 
آِمؤشر على أن الفرد یمر بالمرحلة المعنية من مراحل اإلحتراق 

 .النفسي
  

 تذهب األعمال الكثيرة لكل من آولمبسكي ومونزنریدر
)1985) (Caolembiewskiet Munzenrider, 1983 (  في

  : اق النفسي و أهمها ما یلي نفس اإلتجاه بوصفهما لعدة مراحل لإلحتر
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راجع إلى الطلبات التي تكون آثيرة في المهن :  حماس أولي )1
العالئقية المصبوغة بشدة المثالية، یعقبه إحباط تدریجي راجع لعدم 

 .آفایة الموارد المتوفرة لإلستجابة لتلك الطلبات
هذا الفارق بين الطلبات والموارد ینجم عنه ضغط یترجم بتعب 

  .و قلق إزاء وضعيات العمل  إنفعالي
لفارق بين الطلبات و عند استمرار ا:  مرحلة العدوانية والتهكم )2

الفرد تدریجيا نحو ردود أفعال المواجهة العدوانية و  الموارد ینجر
 .بعدها سلوك التهكم نحو الزمالء أو الزبائن

واإلنسحاب  االبتعادتتجلى في :  المرحلة النهائية لإلحتراق )3
اللذان یقودان إلى الالمباالة العامة حيث یكون الفرد قد اإلنفعالي 

 .(Huebner, 1999) .أتلف آلية و لم یتبق منه سوى الرماد 
  

فيرى أن االحتراق ) Gherniss( –) 1980(يس أما غرن
  :لألفراد  یتطور عبر مراحل مختلفة هي النفسي 

اتجاه  منخفض یصحبه فقدان  لألحاسيس اإلیجابية مرحلة تجند •
فقدان  المؤثرة على السلوك آالمهدءات ، للمواد  اللجوءألخر و ا

العمل و الزمالء إلى جانب اإلحساس  اتجاه المشاعر اإلیجابية
 .باالستغالل

 الذنبإرجاع  و عدوانية، اآتئابمرحلة ردود أفعال انفعالية، مع  •
 .و على النظام اآلخرینعلى 

صعوبة الترآيز و القدرات المعرفية ،  انخفاضمع  انحطاطمرحلة  •
،  یرافقها عجز في إعطاء تعليمات واضحة، مع الذاآرةإضطربات 

 .فقدان اإلیداع و تنفيد للخدمة بالمعنى الضيق
 .مرحلة ردود  األفعال النفسجسمية •
هده . االنتحارمرحلة فقدان لمعنى العمل یؤدي إلى اإلدمان أو  •

لى شكل المراحل ،نتيجة مباشرة لإلنهاك اإلنفعالي، و یظهر ع
و تدهور في العالقات خصوصا مع من هم بحاجة إلى  اآتئاب

مساعدة حيث تصاحب ظاهرة اإلحتراق النفسي حالة من اإلآتئاب 
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التحفز على مواصلة  انخفاض، تتميز بالصعوبة في الترآيز و 
 .اجات من یطلبون المساعدةنقص اإلحساس بح المهام الروتينية و

  
  :النفسي  االحتراقمؤشرات  .7

اك أربعة مؤشرات أولية ینبغي ان تؤخد بعين اإلعتبار آنوع هن
 امن التحذیر بأن الفرد في طریقه إلى اإلحتراق النفسي حسب بربار

  :ومن بين هذه المؤشرات مایلي )   Barbara Braham(برهام أ
في إنهاء القائمة الطویلة  واالستعجال)  Busyness( الدائم االنشغال )1

فعندما یقع الفرد في شراك اإلنشغال ، سه آل یوم التي یدونها الفرد لنف
الدائم فإنه یضحي بالحاضر وهذا یعني أن وجوده في اجتماع أو مقابلة 

وعادة في مثل هذه الحالة ینجز الفرد مهامه . یكون جسدیا وليس ذهنيا 
حيث أن ، دون أي اتصال عاطفي مع اآلخرین ، بصورة ميكانيكية 

إلتقان و اإلهتمام له هو السرعة والعدد وليس االهم الوحيد الذي یشغل با
 .بما بين یدیه

حيث یصبح هذا المبدأ هو  :»یجب وینبغي «  العيش حسب قاعدة )2
األمر الذي یترتب عليه زیادة حساسية الفرد لما ، السائد في حياة الفرد 

وحتى في حالة ، یظنه اآلخرون ویصبح غير قادر على إرضاء نفسه 
فإنه یجد ذلك ،آلخرین التي تصاحب هذه القاعدة الرغبة في إرضاء ا

 .ليس باألمر السهل عليه
وخاصة منها السارة و األنشطة اإلجتماعية بصفة عامة : تأجيل األمور )3

« ولكن ، الذاتي بأن هناك وقتا لمثل هذه األنشطة  االقتناعمن خالل 
لمعيار هذا التأجيل هو القاعدة أو اویصبح ، الذي لن یأتي أبدا »بعد فيما

 .في حياة الفرد
حيث فقدان المنظور الذي یؤدي إلى أن یصبح آل :  الجدیة المفرطة )4

أن ینهمك الفرد في عمله ب، وتكون النتيجة ، شيء عنده مهما وعاجال 
ویجد نفسه آثير التردد عند اتخاذ ، لدرجة یفقد معها روح المرح 

على  القرارات ویرتبط ذلك بما یعرف في الغرب بالشخص المدمن
التسمية إلى الفرد الذي أصبح  وتشير)   Work Alcoholic (العمل 

العمل الجزء األساسي في حياته وفي مرآز اهتمامه بصورة تخل 
حب بالتوازن المطلوب لتفادي المشكالت البدنية و اإلنفعالية التي تصا
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) Dion ،1992(بالنسبة للعالم  ) 2000، كرسعلي ع(مثل هذا الخلل 
 :ة تضم مؤشرات اإلحتراق النفسي وهيهناك  قائم

  
  :على مستوى الشعور 

 .عدم الرضا •
 .االنفعالسرعة  •
 .التصلب على مستوى الجسد •
 .قرحة ، آالم الظهر، صداع، أرق  •

  
 :على مستوى الحياة الشخصية 

 .إفراط في الكحول •
 .إفراط في األدویة •
 .الزوجة/ مشاآل مع الزوج  •
 .مشاآل عائلية •

  
 على مستوى العالقات

 .انسحاب •
 .جنون العظمة •
 .التنازل •

  
 :على مستوى العمل

 غياب الروح المعنویة •
  

  :أساليب التخفيف من اإلحتراق النفسي .8
مع أن استعراض الظروف المحيطة بهذه الظاهرة یوحي بالكآبة 
إال أنه في الواقع هناك ما یمكن عمله لتقليل هذه الظروف في مؤسسات 

نجاحها تبعا مواقع العمل في مدى  الخدمات اإلنسانية وبالطبع تتفاوت
  .للظروف المحيطة بها
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تشير الدراسات حول الموضوع إلى استحالة القضاء نهائيا على 
الضغوط ، ولكن یمكن التحكم فيها وتقليلها إلى أدنى درجة ممكنة وعند 

  :تناول أساليب واستراتيجيات التحكم نجدها تصنف إلى 
 .القيام بها على األفراد تقع المسؤولية فيأساليب شخصية حيث  )1
أساليب تنظيمية حيث تلعب المنظمة دورا هاما في التحكم في  )2

 .مصدر الضغوط النابعة من بيئة وطبيعة المهام المختلفة فيها
  

  :األساليب الشخصية )1
الشخصي من طرف الفرد بأنه  المسؤول  االعتقادتدخل ضمن 

ما یجب القيام به و األول و االخير عن سالمته و بالتالي إدراك دوره في
  :یمكن تلخيص هذه األساليب فيما یلي

  
  :التام االسترخاء. 1.1

تهدف هذه التقنية إلى إعادة التوازن بين الراحة و النشاط ، هذا 
األسترخاء یتحقق إما بطریقة فيسيولوجية و تسمى بطریقة اإلسترخاء 

ور ص(من الخارج إلى الداخل أو من خالل الترآيز على داخل الجسم 
  .أسلوب من الداخل إلى الخارج تسمية یأخذوالذي   )رمزیة أو نفسية

  
من الضروري عند التعامل مع الضغوط األخذ بعين اإلعتبار ما 

  :یـلي
  

الوعي التام بمصادر الضغوط و آيفية التعامل معها على سبيل 
مثل اللجوء إلى المهدئات  تلجأ إلى األساليب قصـيرة األجلهل المثال 
من مثل معرفة المزید عن الموقـف  أساليب طویلة األجل أو إلى

  .وط و التخطيط لمواجهة ذلك الموقفالمسبب للضغ
 .اعدة من المختصين إذا دعت الحاجةعدم التردد في طلب المس •
 .التمرین بشكل منتظم •
عدم اإلآثار من عمليات اإلسترخاء فتصبح غایة بدال من أن  •

 .تكون وسيلة للتخلص من الضغوط
  
  :ن أبرز الوسائل ضمن هذا اإلطاروم
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 relaxation( :التدریجي/التقدمي االسترخاء .2.1.1

progressive (. 
 edmund( جاآبسون  وندیرتبط هذا األسلوب بإدم

jacobson   ( الذي یلقب) في هذا األسلوب حيث ) بأب اإلسترخاء
 جهتیبدأ و ی( یتعلم الفرد آيفية استرخاء عضالت جسمه بشكل منظم 

  ).ألعلى نحو الرأس أو العكسإلى ا
  

  ): meditation( : التأمل .3.1.1
یختار الفرد وضعا مریحا و یغلق عينيه و یحاول أن یتخلص  

من األفكار المتضاربة في ذهنه،ثم یقوم باختيار آلمة یرددها مرة بعد 
إال أن هناك الكثيرین  .مرة وعلى الرغم من الجدل حول هذا األسلوب 

سلوب یؤثر في بعض وظائف الجسم التي تساهم األهذا الذین بينوا بأن 
س و درجات النشاط في الموجات مثل عملية التنف االسترخاءفي تحقيق 

وهذه الحال ال تنطبق على األنشطة التي یقوم بها الفرد مثل ،  المخية
مشاهدة التلفزیون أو الذهاب لصيد األسماك أو السفر التي تحقق بعض 

تي یحققها األسلوبين اإلسترخاء ولكنها ال تصل إلى الدرجة ال
  .المذآوریين

  
  :ممارسة الریاضة بشكل منتظم. 2.1

غوط ولكي تكون الممارسة من الوسائل الفعالة لتقليل الض تعتبر
تتطلب عمال مكثفا من  ن تدور حول الریاضات الخفيفة الفعالة یجب أ

الرئتين والقلب آما یجب أن تمارس بشكل منتظم و بفترة زمنية تتراوح 
الدراسات إلى أن التأثير  دقيقة لكل مرة ، وتشير 20و 10بين 

ب و التوتر القل أمراضالحمایة ضد  الرئيسي للممارسة المنتظمة هو
الزائد ، یضاف إلى هذا أن التمرین المنتظم ینمي الثقة بالنفس والنشاط 

الشخص مع اآلخرین  ةمهمة في عالق والرغبة في الحياة وهي عناصر
  .خارج و داخل المنظمة
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  :والوعي االتجاه. 3.1
ال نستطيع أن نغير من سلوآاتنا دون تغيراتجاهتنا، و هذه 

آان هناك وعي وإدراك من جانبنا بما نقوم به  بدورها لن تتغير إال إذا
ولعل أهم اتجاه من الضروري .أو ینبغي أن نقوم به لتحسين الظروف

تنميته هو عدم اإلندفاع و التعامل مع آل مشكلة أو قضية حسب 
  .یاتواألول

  
ر ردود فعلنا لألحداث لتتماشى مع يإلى تغي وآأننا هنا ندعو

ة التطعيم حيث یكتسب الجسم مناعة آما في عملي،) ب(سلوآيات نمط 
ضد األمراض فإن البعض من الباحثين یدعو إلى تطبيق الفكرة للمناعة 
ضد الضغوط النفسية ، فبإمكان الفرد أن ینمي ما یعرف بالتطعيم 
اإلنفعالي من خالل معایشة الموقف الذي یسبب له القلق و اإلنزعاج ، 

  : ویتم ذلك من خالل 
الموقف حتى و إن آانت غير  و آاملة  عنجمع معلومات وافية  •

 .سارة
في حالة القلق یجب جمع التفاصيل عن المصادر الخارجية  •

 .المتوفرة التي بإمكانها مساعدتك للتعامل مع الموقف بفعالية
وفي حالة عدم وجودها یجب إدراك ذلك فربما یساعدك ذلك علـى  •

 .عمـل شيء قبل استفحال المشكلة
بني خطـط لمواجهة الموقف مع االعتراف تشجيـع النفس على ت •

 .)1993علي أحمد علي، (بوجـود ضغوط عليك 
  

یمكن أیضا في نفس اإلطار إتباع األسلوب التالي لتنمية االتجاه 
 :والوعي وهو

  
 :إعادة البرمجة الذهنية 

  :تشير إلى التعامل مع المواقف الضاغطة من خالل خطوتين 
يا وإعـادة التفكير في حل بالتوقف والترآيز على الموقف ذهن

الذهني ویدخل ذك ضمن إعادة  ثم بالتصور  .المشكـلة بصورة عقالنية 
الضغط  توقيع مصادرعلى  البرمجة الذهنية التي تساعد الفرد
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وبخاصة أثناء االسترخاء من خالل  والخطوات الالزمة لمواجهتها
 .التأمل

  
 نظام غذائي صحي 4.1

عب أن یقلل الفرد من أهمية في ضوء الحقائق فانه من الص
وبصورة عامة ینصح . الغذاء للصحة العقلية والجسدیة لإلنسان

المتخصصون بتناول المجموعات الغذائيـة بشكل معتدل مع تقليل 
اللحوم والمواد الكربوهيدراتية، آما ینبغي االبتعادعن المواد الغذائية 

 .خيناالصطناعية والتقليل من المنبهات واالمتناع عن التد
  

  )STRATEGIES  ORGANISATIONNELLES( األساليب التنظيمية .2.8
  :جوة من خالل رتحقيق األهداف الم إلىویمكن الوصول 

  .االهتمام باالختيار والتعيين لتحقيق التوافق المهني •
االهتمام بالبرامج التدریبية لالرتقاء بمهارات المدراء والعاملين  •

  .تعامل مع مواقف العمليتهم في الوبالتالي زیادة فعال
إعادة تصميم بعض الوظائف وزیادة إثرائــها مما یؤدي إلى زیادة  •

استقاللية األفراد في انجاز مهامهم وبالتالي تخفيض مستوى 
  .المعاناة من الضغوط

الالمرآزیة حيث تتوزع المسؤوليات داخل المنظمة وتقلل من  •
  .الشعـور بالعجـز بين العاملين

  .مشارآة  في القراراتإتاحة الفرصة لل •
التأآد من أن عمليات التقویم والمكافآت تنفذ بشكل عادل بين  •

  .الجمـيع
التطـویر التنظيمي الذي غالبا ما یرآـز على فتـح قنوات االتصـال  •

ر التنظيمي یوتنميـة روح الجماعة داخل المنظمة، وبما أن التطو
التعبير حریة  یهدف إلى إیجاد الثقة بين الجميع فان هذا یؤدي إلى

  المطالب و المعوقات والقضاء على اإلشاعات بين العاملين  عن
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ين  بمستویاتهم لبدورها تقلل من مستوى الضغوط بين العام يالت و
  .المختلفة

 
 :األساليب الوقائية .3.8

غالبا ما یتم ذلك من خالل تبني برامج تهـدف في مجملها إلى 
لــى رصد المشكالت والتعامل مــعها إیجاد بيئة عمــل فعالــة قادرة ع
  .لصالح الجميع من منظــور وقائـي

ویعتمد نجاح مثل هذه البرامج على الخطوات التنفيذیة التي 
تتخذها اإلدارة بعد القيام بمسح للتعرف على وجهات نظر العاملين في 

  .آل ما یتعلق بعملهم 
  

ذه البرامج واألهم من ذلك ، أن یشـعر العاملـون بأنهم جزء من ه
  :في جميع خطواتـها وتتضمن هذه البرامج مایلي

  
  :دراسة مسحية التجاهات العاملين . 1.3.8

تهدف غالبا إلى قياس معنویات العاملين والى تحدید جوانب 
العمل المختلفة وتتم هذه الدراسات في العادة إما عن طریق األسئلة 

من أجل زیادة الثقة التي توزع في صورة استبانه أو مقابالت مقننة، و
في تحليل النتائج وسریـة البيانات، فان معظم المنظمات تلجأ إلى 

  .ة خارجية للقيام بمثل هذا العملمؤسسات استشاری
  

وهنا یمكن اإلشارة إلى أن مثل هذه الدراسات تفقد أهميتها إذا لم 
تعلن النتائج للجميع ولم تعقبها خطوات واقعية ملموسة للتعامل مع 

الت التي تبينها، وتعتمد فعالية مثل هذه الدراسات على توفر عدد المشك
  :من العناصر، منها 

  .ادي والمعنوي من اإلدارة العلياالدعم الم •
  .استمراریة العملية وليس آرد فعل لألزمات فقط  •
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سریة المصادر لكسب ثقة المشارآين وعدم ترددهم في  •
ة في البيانات احالمشارآة في الدراسات الالحقة ولضمان الصر

  .التي یدلون بها
بالتعامل مع النتائج بروح ریاضية حتى وان  اإلدارةالتزام  •

 .جاءت مخالفة لتوقعاتهم وناقدة لهم
التنفـيذ یتم من قبـل أفـراد متخصصـين ذوي آفـاءات في  •

انات یمكن الوثوق الدراسات المسـحية للحصـول على بي إجراء
  ).2003علي عسكر( بنتائجها بها و

  
  :لقاءات للمصارحة. 2.3.8

تتم هذه اللقاءات من قبل مسؤول أو أو أآثر مع جماعات العمل 
المختلفة لمناقشة القضایا ذات االهتمام المشترك و یمكن حضور جميع 

وفي حالة اختيار ، األعضاء في آل جماعة أو اختيار ممثلين عنها 
  .البدیل الثاني یفضل مراعاة التناوب في التمثيل 

  
عتمد فعالية مثل هذه اللقاءات على ممارسة الصراحة من وت

الجانبين ووجود جو خال من الخوف و االنتقام من الموظف الذي یعبر 
عن مشكالته و توقعاته الوظيفية ومن المستحسن أن یجيب المسؤول 
على جميع األسئلة سواء في نفس اللقاء أو اللقاءات الالحقة أو من 

  .بعض الحاالت  خالل االتصال الشخصي في
تعتبر مثل هذه اللقاءات متنفسا فعاال عن المشاعر التي تسبب لهم 

خاصة عند الوفاء . القلق وجسرا لتقویة العالقات بين جميع األطراف 
من جانب المسؤولين بالوعـود التي تعـطى للعاملين في هـذه 

 .)  2003،علي عسكر.(اللقاءات
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  :محاضرات التوعية. 3.3.8
األمر هنا بتبني المنظمة لبرامج محاضرات وندوات عن یتعلق 

الضغوط المهنية و أبعادها المختلفة و أساليب التعامل معها بشكل 
وغالبا ما یكون المحاضرون و ، یساعد على القيام بخطوات عملية 

المتحدثون في هذه الفعاليات من البارزین في هذا المجال وهؤالء عادة 
  .علم النفس أو التنمية البشریة ، ب ذوو خلفية علمية في الط

  
مع أن الفائدة المباشرة لهذه الجهود تعود على الذین یعانون من 

ها تاال أنه ال یمكن التقليل من أهمي،مشكالت ناتجة عن الضغوط 
ة جيدة وعلى وفاق مع ظروف للعاملين الذین یتمتعون بصحة نفسي

  .العمل
  

ر مؤشرا على اهتمام اإلدارة فالقيام بتنظيم مثل هذه البرامج یعتـب
بعنصرهـا البشري وعلى رغبتها في التعامل مع الضغوط التي تتواجد 

  ).1983الخالق ،.أحمد ع ( .مختلفةفي مجال العـمل بدرجات 
  

 :ق عالج الضغطائطر .9
في حالة استحالة مكافحة الوضعيات المسببة للضغط ومنح 

رآزعمل آخر، هناك العامل وقایة خاصة أو نقله من مرآز عمله إلى م
طریقة أخرى في معالجة الضغط وهي التأثير على األعراض باألدویة 

  :وتتمثل في مایلي 
  
 ). les psycho- stimulants : (المثيرات النفسية  )أ 

وهي أدویة تساعد على إثارة اليقظة ،االنتباه والنشاط الذهني 
  : واالنفعالي بحيث تؤدي إلى 

  .نوملتـخفيف مـن اضطرابـات الـــا •
  .صریةتقویة إدراك المثيرات السمعية والب •
  .ذاآــرة وتقوي النشاطات الذهنيةتثير ال •
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 .الرفع من درجة اليقظــة و االنتــباه •
 

 )  les anti-dépresseur:(مضادات االآتئاب  )ب 
یساعد على التخفيف من حدة االآتآب الـذي یصاحب الشخص 

 ctomiprane(ومن بين هـذه المضادات نجد معينة لمدة 
desipramine .(  

  
 )  les anxiolytiques:  ( مضادات القلق  )ج 

تعمل على التخفيف من حدة القلق أو شدته ، آذلك الخوف 
واالنفعال حيث تؤدي بالفرد إلى التعب  في بعض األحيان ومن بين 

 ,les tranquillisants, neuroleptiques ):هذه المضادات نـجد
prenylamine, les anti- histaminiques , les 

barbituriques )  
  

 )  les anabolisants: ( اإلیضات البنائية   )د 
في حاالت الضغط الحاد وما یصاحبها مـن أعراض فان عمليات 
األیــض والبناء تقل وتضعف، نتيجة التعب والجهد المبذول یقلل من 

هذه األدویة تعطى على شكل حبوب  .إنتاج األحماض األمنية والدهون
تعوض ما ضاع من البروتينات والدهون، وذلك بتنشيط وحقنات 
  ) ,p.bugard 1974بوقار،( .الخالیا
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 مفهومه،نشأته، أساليبه، ووسائله:  التوجيه المدرسي والمهني .1
التوجيه یساعد الشخص على تعلم طریقة جدیدة  أو أسلوب مـا 
في الحياة وبالتالي أخذ القرار بعد أن یتعرف على إمكاناته وقدراته، 

  .ایعيد بناء شخصية الفرد وإنما یطوره فالتوجـيه ال
  
 :لمحة تاریخية حول مفهوم التوجيه المدرسي والمهني .1.1

یوجد العدید من التعاریف لهذا المفهوم والتي ترمي في مجملها 
التوجيه « : نفس المعنى لذا یمكن التطرق إلى البعض منها فقط  إلـى

ه، َجه واآلخـر الموَِّجآعملية تفاعل قيادیة بين طرفان أحدهما الموَّ
ى استقصاء طبيعة الموقف بقصد توضيح نواحيها  تستهدف التعاون عل

وتعریف الموجه بما لدیـه من قدرات و استعـدادات وبما یتوفر بالبـيئة 
من إمكانات وفرص وآيفية االستفادة منها ، آل ذلك بقصد التوصل إلى 
معرفـة الحلول الممكنة وبغرض معاونة الموجه على مساعدة نفسه 

محمد علي (»ع بمسؤولية تنفيذه الاالضطباختيار الحل الذي یالئمه و
  ).1979حافظ 

  
ویمكن اعتبار التوجيه آعملية تبادل آراء وليس مجرد إسداء 
النصح من شخص أآبر سنـا أو أآثر خبرة إلى شخص یقل عـنه في 
الخبرة والمعرفة، فالتوجيه هنا یتضمن األخذ والعطاء والمناقشة 

طراف المعنية و الوصول إلى والمدارسة ، حتى یحدث االلتقاء بين األ
  .الهدف المنشود في جو من الثقة والتفاهم

  
لتوجيـه عملية إنسانـية تـتضمن مجموعة من الخدمات التي ا« 

تقدم لألفراد قصد مساعدتهم على فهم أنفسهم ومواهبهم في التغلب على 
المشكالت التي تواجههم ، مما یؤدي إلى تحقيق التوافق بينهم وبين 

التي یعيشون فيها ، حتى یبلغوا أقصى ما یستطيعون الوصول البيئة 
الحميد . مرسي سيد ع (  »   إليه من نمو وتكامـل في شخصيتهم    

1976 .(  
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على أنه مجموعة من الخدمات قصد  التوجيه یعتبر هذا التعریف

اعتمادا على فهم مشكالتهم،على فهم أنفسهم وحل  مساعدة األفراد
، وبالتالي تمكنهم من التكيف مع أنفسهم ومع قدراتهم ومواهبهم 

  .محيطهم
  
التوجيه المهني عملية مساعدة للفرد على اختيار مهنته ، بما «

یتالءم مع استعداداته وقدراته وميولـه وظروفه االجتماعية واإلعداد 
 »والتأهيل لهـا وتحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق المهني

  ).1986السالم ، . زهران حامد ع(
وإعداد الطالب نفسيا وعقليا الفرد تهيئة « : التوجيه المهني یعني 

ومهنيا ألداء مهنته على الوجه الذي یتناسب مع قدراته وإمكاناته 
والتوجيه المهني في هذه الحالة مالزما للتـدریب المهني ، فكالهما 
یهدف إلى إعـداد الشخص إعداد متكامال یمكنه من أداء مهام عمله 

  ).العزیز السهالوي .عبد اهللا ع (   حسب األستاذ »  دة    المحد
  

إذن  التوجيه المهني مرادف لتعبير اإلرشاد المهني والذي یعني 
مساعدة التالميذ المستهدفين على اختيار مهـنة المستقبل بحریة على 

  .أساس رغبتـهم الحقيقية وفي ضوء استعداداتهم وقدراتهم
  

توجيه الفرد إلى المهنة التي تتناسب « :التوجيه المهني یقصد به 
مع قدراته واستعداداته وميوله ومهاراته وخبراته ومعارفه النظریة 
والعلمية وما یمتاز به من سمات شخصية، بهذا فهو یكفل للفرد فرص 
الترقي والتقدم في الوظيفة وفرص النجاح واألداء الجيد وزیادة اإلنتاج 

سعيد الكواري ـ محمد صدیق صباح (» آما وتحسين جودته آيفا
  ).1998محمد، 
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من خالل هذه التعاریف نستنتج أن التوجيه المهني الیهتم فقط 
ه ألداء هذه المهنة ویتم ّدالشخص على اختيار مهنة وإنما یع بمساعدة

اختياره لهذه المهنة بما یتالءم مع قدراته وسماته الشخصية وميوال ته 
  .واستعداداته للقيام بهذه المهنة

  
عملية مساعدة  «یهدف في مضمونه إلى   المدرسيوالتوجيه 

التالميذ على حل مشكالتهم المدرسية بما یحـقق لهم التوافق والصحة 
الـنفسية وهو العملية التي تهتم بالتوفيق بين التلميذ بما لدیـه من 
خصائص مميزة له من ناحية و الفرص المختلفة والمطالب المتباینة 

والتي تهتم أیضا بتوفير المجـال الذي یؤدي إلى نمو  من ناحية أخرى
  ).1988رفاعي نعيم ، ( »  الفرد وتربيته  

  
مساعدة الطالب على اختيار نوع  «: ویعرفه آخرون على أنه 

الدراسة التي تالءم قدراتـه واستعـداداتـه وميوله آما أنه یسهم في حل 
لبة المتفوقـين وإتاحة مثـل االهتمام بالطمن مشكالت الطالب التربویة 

الـفرصة أمامهم لالبـتكار واإلبداع وتحقـيق نمو متكامل آما أنه یهتم 
آذلك بالطلبة المقصرین دراسـيا فيحاول أن یبصر المعنيين بأسباب 
تقصيرهم وإیجاد الحلول المناسبة لمشكالتهم التربویة والعمل على رفع 

طاهر والجردي ، ( » تحصيلهم الدراسي بما یحقق توافقهم التربوي
1986  ( .  

  
یهـتم  یتضح من خالل هذه التعـاریف أن التوجيه المدرسي ال

وإنما أیضا بالتكيف معها فقـط بالمساعدة على اختيار نوع  الدراسة 
  .والتغلب على صعوبات الحياة المدرسية

  
إن ما تقدم من تعاریف للـتوجيه المهني والتوجيه المدرسي یبـين 

رعيه یهتم بمساعدة الفرد على اختيار التوجيه المناسب أن التوجيه بف
دراسيا آان أم مهنيا ومواجهة المشكالت التي تعترضه أثناء دراسته أو 
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عمله، آي یستطيع تحقيق التكيف المناسب بما یعود عليه بالسعادة 
  . والمنفعة  وعلى مجتمعه بالفائدة

  
ال تنفصل ،  والعالقة بيـن التوجيه المهني والتوجيـه المدرسي

فكالهما یعمل على بناء وتطویر الخصائص والقدرات المرغوبة لدى 
  .الفرد مثل القدرات والمهارات الذهنية واألدائية و االتجاهية

  
    :نشأة التوجيه المدرسي والمهني. 2.1

تأآد الدراسات أن التوجيه المهني قد سبق التوجيه المدرسي في   
فقد بدأت حرآة التوجيه  «به ووسائله ، نشأته آما تقدم عليه في أسالي

فرانك  عندما نشر 1908الوالیات المتحدة األمریكية عام  المهني في
مؤسس حرآة التوجيه المهني تقریره عن  Pearsons)( برسن

ضرورة إتباع أساليب معينة في التوجيه المهني وإلى إدخاله في 
ب للحياة المهنية المدارس العامة باعتبار أن من وظائفها إعداد الشبا

الحميد . مرسي سيد ع (  » وتوجيههم إلى المهن المالئمة لهم 
1976.(  

  
لقد ارتبط التوجيه المهني في البالد األوروبية فيما عدا فرنسا 
بإدارات العمل، في حين أنه آان في أميرآا وفرنسا مرتبطا بالتربية 

في أميرآا والتعليم ، حيث تم إنشاء مدارس ثانویة مهنـية متخصصة 
أدى إلى ظهور مشكـالت اختيار التلميذ لنوع التـعليم ، لكن المكتب 

خطة للعمل مع طالب المدارس  1909المهني في بوسطن أعد سنة 
  .الثانویة لمساعداتهم في اختيـار نوع المنهج والتعليم 

  
 ليیعود الفضل في ظهور التوجيه التربوي إلى ترومان آي

)T.Kelly( ته عن التوجيه التربوي ، یرى فيها أن الذي قدم رسال
وضع أساس علمي لتصنيف طلبة المدارس  « :الهدف من التوجيه هو 
تـحدید احتمال نجاح الطالب في دراسة من  هالثانویة یمكن بموجب
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أحمد لطفي ( »  س له الدراسات أو مقرر من المقررات التـي تدرَّ
  ). 1968برآات وزیدان محمد مصطفى ،

  
ینصب على مساعدة الفرد )  Kelly( التربوي آما یراه فالتوجيه 

على اختـيار نوع الدراسة أو االختصاص الذي یوافق ميوله 
  .داته والتكيف وحل مشاآل التمدرسواستعـدا
  

إن االهتمام بالتوجيه المدرسي قد ازداد في السنوات التي تلت 
خلفة عندما الحرب العالمية الثانية في معظم البلدان المتقدمة أو المت

شعر الكثير من رجال التربية وعلم النفس بأهمية التوجيه المدرسي في 
  ) 1996محمد الشيخ حمود .( ميدان التربية والتعليم

  
  :وظائف التوجيه المدرسي والمهني . 3.1

للتوجيه  عامة هناك ثالث وظائف)  Strong(حسب سترا نج 
  : المدرسي والمهني وهي 

ا یتصل بها من تقدیم البيانات اختيار نوع الدراسة وم •
الممكنة والعوامل المؤدیة  والمعلومات الالزمة بأنواع الدراسة

سواء أآانت عقلية أم اجتماعية وما قد  إلى النجاح في الدراسة
یكون من تعارض بين االستعداد والميل أو القدرة والدافع أو 

  .يل الشخصي والعوائق االجتماعيةبين الم
راسة و التحول إلى العمل و ما یتصل بذلك االستمرار في الد •

ة ما أو عقلية أو انفعالية و االعتداد لدراس من عوامل اجتماعية
  .أو االلتحاق بإحدى الكليات

معاونة الطالب على النجاح في الدراسة و التغلب على  •
الصعوبات و نواحي النقص سواء أتعلق األمر باالستعدادات أو 

  .المهارات
  

   :وظائف یطلب من الموجة مساعدة الطالب علىولتنفيذ هذه ال
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الفروع التي یمكنه التعليمية المتاحة له ، أي  اإلمكاناتتقویم  •
  .االلتحاق بها

تحدید نواحي النقص في شخصيته و التي تؤدي إلى عدم  •
  .والعمل على تفادیها و إصالحها، نجاحه في دراسته

تى ح ق مع الجو األسري و المدرسي و االجتماعيالتواف •
 مرسي سيد. ( ز جهوده النجاح في الدراسة یستطيع أن یرآ

  ).1976، الحميد عبد
 

وبهذا یمكن القول أن التوجيه المدرسي و المهني وظيفة نفسية ، 
  .ية و وقائية عامةإجتماع

  
 :أساليب التوجيه المدرسي و المهني .2

ریكسون إتوجيه عدیدة حيث یؤآد في الإن األساليب المتبعة 
)Erickson(  أن الموجه الممتاز یحتاج إلى معرفة آل األساليب و

إلى القدرة على استخدامها و اإلنتقال من أحدها إلى اآلخر ، واستخدام 
. جميع األدوات التي تالئم آفایته و تحسين مستوى عمله باستمرار

  .) 1986مور تنسن و شمولر، (
  

   :األسلوب المباشر. 1.2
ز على الموجه و تعود هذه ویطلق عليه اسم األسلوب المتمرآ

یتكون من شخص حكيم و متفهم لدرجة تساعده «  التسمية إلى أنه 
ل الفرد أمامه ، یطرح األسئلة لى التحكم في المقابلة منذ أن یمثع

المؤدیة إلى ما یرید ، و یغير استجابات الفرد وردود فعله إزاءه ، آما 
. ع  وىعيس(»  یقدم النصائح و اإلرشادات الالزمة لحل المشكلة

  ).1990الحميد ، 
ویرتبط أسلوب التوجيه المباشر بميدان التربية حيث یستخدم 
االختبارات و المقایيس بكثرة في عملية التشخيص و تحدید المشكلة 

من المعنى االنفعالي  أآثرحيث یرآز على الحقائق الموضوعية 
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و یسير )  1986السالم ،  .زهران حامد ع ( المرتبط بها عند الفرد 
)  Wlliamson( هذا األسلوب وفق ستة خطوات حددها ویليامسون 

  :و هي )  Darly(ودارلي 
  

هو فهم الطالب في ضوء المتطلبات الخاصة بتكيفه في :  التحليل •
مل على جمع البيانات و المعلومات تالحاضر و المستقبل و التحليل یش

 .نفسيةالالزمة عن الفرد وتحليلها باستعمال االختبارات ال
و هو تلخيص و تنظيم للمادة المجمعة من عملية التحليل :  الترآيب •

بأسلوب یبين ایجابيات و نقاط ضعف الطالب و تكيفه وسوء تكيفه 
 :ووضع تلك المادة في صورة تجعلها مفيدة في الخطوة التالية 

و هو عبارة عن إیجاد الترآيبات و الصيغ المعبرة عن :  التشخيص •
التي یعاني منها الطالب يص محكم وتحدید نوع المشكلة في تلخالمشكلة 

و أسبابها وأعراضها وعن الخصائص الهامة للطالب و ما تؤدي له من 
،  ابتكيف و یشمل عملية التعرف على المشكلة ، اآتشاف األسب

 .والخطوة الموالية
تحدید مآل المشكلة في ضوء حدتها و سهولة حلها أو  :التنبؤ •

وجد بحث سابق أو خبرة توضح نتيجة المشكلة فإن  أما إذا صعوبتها،
 .التشخيصالتنبؤ یندرج داخل 

و یشمل العالقة التي یمكن اإلشارة إليها بأنها عملية تعليم :  اإلرشاد •
موجه نحو فهم الذات آما یشمل أیضا أنواعا معينة من التدریب الذي 

ات المساعد یرغبه الشخص ليحقق أهدافه الشخصية ، قد یشمل أیضا
الشخصية التي یقدمها الموِجه للفرد لكي ینمي مهارة معينة في استخدام 
المبادئ واألساليب اللغویة العامة في حياته اليومية، إلى جانب آل ما 

اإلرشاد األساليب والعالقات التي تعتبر عالجية في طبيعتها  سبق یشمل
فریغ عملية الت بإتباعو التي تهدف إلى إعادة بعض أشكال التربية 

یصل بالشخص إلى صياغة األسئلة  اإلرشادالعالجي و یمكن القول أن 
 : عليهاالتالية واإلجابة 

 آيف وصلت إلى ذلك و ما العوامل التي سببت هذا السلوك ؟ •
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 ما التطورات المحتملة في المستقبل إذا استمر الوضع الحالي ؟ •
 سائلها ؟وما األوضاع البدیلة أو الممكنة و ما  •
ث التغيير آيف أحدوة ي أن أعكس التوقعات السابقآيف یمكنن •

  المرغوب في سلوآي ؟ 
  

الطالب لكي یصبحوا مستعدین مساعدة إذن اإلرشاد هو محاولة 
لمواجهة مواقف التكيف قبل أن یصبحوا مستغرقين في صراعات ذاتية 

  .ا نفسيا أآثر تعقيدا وأآثر عمقاتستدعي عالج
أي مواجهة  اإلرشاد،لة بعد إنهاء وتعني متابعة تطور الحا :المتابعة •

  .المشكالت الجدیدة
 
  :األسلوب الغير مباشر. 2.2

هو )  C. Rogers(آارل روجرز إن صاحب نظریة الذات 
المبدع لهذا األسلوب المتمرآز حول الذات وتعود هذه التسمية إلى آون 
الشخص له نزعة في تحقيق ذاته تمكنه من التغـلب على المشكالت 

تحت شروط معينة من بينها أن یعرف ماذا یرید وآيف  ههالتي تواج
یصل إلى هدفه لكونه یستجيب لظروف محيطه آما یدرآها هو ألن 

سبة مع خبرات تكيفه یتحقق إذا آانت إدراآا ته، خبراته وحاجاته متنا
  .مفهوم الذات لدیه

  
سلوك الفرد ال یتغير ما لم یغير الشخص من إدراآه لذاته  

الموجه هنا تقدیم المساعدة الضروریة بتوجيه  ولمحيطه ومهمة
  . الشخص وإرشاده 

  
المقابلة في األسلوب غير المباشر ال یجب أن تكـون عبارة عن 
مناقشة أین یستجيب الشخص بالدفاع ضد المشاعر المهددة ویقدم 
الحجج آي یدافع عن موقفه ، وهي ليست عبارة عن استجواب یشعر 



 

- 92 - 

 

سرار الخاصة والذي یستجيب بالمقاومة وبالتالي الفرد فيـه باالقتحام لأل
  .تكون تصریحاته غير واقعية وال تمثل رأیه الخاص

  
على الموجه أن یقدم المعلومات المناسبة للشخص والتي من 

  :شأنها أن تحقق مایلي 
مساعدة المستفيد على أن یختار أحد الحلول المناسبة للمشكلة التي  •

بعض المعلومات  ن األحيان إلىاعترضته ألنه یحتاج في آثير م
  .ا أو یفضل أن یلتحق بعالم الشغلاختيار دراسة م حتى یصل إلى

اختيار المصطلحات بدقة ویبتعد عن تلك االختصاصية عند عرضه  •
لنتائج االختبار النفسي للشخص وعندما یذآر هذا األخير وجهات 

لجهد ه بل یجب بذل انظر تناقض رأي الموجه فينبغي عليه أال یناقش
  .لفهم مشاعره

  
نشأ أسلوب التوجيه المباشر في ميدان التربية والتعليم والخدمة 

والتوجيه المهني ، في حين نشأ أسلوب التوجيه غير  االجتماعية
  .اإلرشاد النفسي والعالج النفسي المباشر في ميدان

  
  :األسلوب التوفيقي للتوجيه المباشر وغبر المباشر. 3.2

یعترف بمزایا آل من األسلوبين في التوجيه إن االتجاه الحدیث 
والتوفيق بينهما وأول من حاول الجمع بين األسلوبين نوردبيرج 

)Nord Berg  ( تفق مع روجرز یإذ) Rogers ( في أن :  »
الموجه یجب أال یقدم نصائح وأال یعبر عن آراء آما یتفق مع وليام 

قة موضوعية على أن جمع المعلومات بطری)  William Son( سون 
یعطي إطارا محددا معياریا للحكم على السلوك وتمثيل الواقع 

  ). 1986السالم ، . زهران حامد ع ( » الموضوعي 
  

إن األسلوب التوفيقي یجمع بين القياس الموضوعي للشخص 
لتشخيص مشكلته وبين إتاحة الفرصة له للتعبير واقتراح الحلول 

  .المختلفة والموازنة بينها
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التي تترآز على معرفة الفرد لقدراته واستعداداته  فالمشكلة
وميوله أو الدراسات المختلفة المتاحة له تتطلب توجيها أقرب إلي أن 
یكون مباشرا یلجأ فيه الموجه إلى إعطاء المعلومات التربویة وإجراء 
االختبارات لتحدید الميول والقدرات واالستعدادات ، أما المشكلة 

الدراسة عرضا لها ، فهي تحتاج إلى  نوع ن اختيارالنفسية التي تأخذ م
  .األسلوب غير المباشر

  
یغير وفقا إلمكانات الفرد ولمدى قدراته على  «أسلوب التوجيه 

إذا ما قدمت له مساعدة هل هو قادر على حل مشكلته معالجة مشكلته، 
  غير مباشرة أم أنه محتاج للمساعدة المباشرة؟

  
غير المباشر ویختار ة لألسلوب هو قادر على االستجابوهل 

یستجيب إال لألسلوب المباشر  أم أنه ال هالحل المناسب لمشكلته وینفذ
رفاعي نعيم ، ( »       الذي یضع له الحل وقيمته وطریقة تنفيذه 

1993 (  
  

 أنه عندما یكون الموجه مرنا وعلى درجة تجدر اإلشارة إلى
مختلـفة ، فإنه یستطيع اختيار عالية من المهارة في استخدام األساليب ال

الطریـقة التي تناسب الشخص وهذا هو األساس الذي یمكن أن یصبح 
  :بموجبه األسلوب التوفيقي معقوال ویتوقف نجاحه على مایلي 

 .مهارة الموجه في استخدامه  )أ 
 .مشكلة الشخص  )ب 
 .شخصية المستفيد وأسلوبه  )ج 

 
 :سي والمهنيفي مجال التوجيه المدرالوسائل والطرائق المستعملة  .3

  
  :المعلومات الضروریة ) 3-1

إن الموجه ال یمكنه مساعدة الطالب إال إذا آانت لدیه معلومات 
عامة عن الطالب  بياناتمشكلته وبيئته فهو یحتاج إلى  عنآافية عنه و

ومعلومات جسمية وعقلية واجتماعية قصد التعرف على قيم الشخـص 
ات االنفـعالية ألنها ذات أهميـة واتجاهاته وميوله دون أن ننسى المعلوم
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خاصة في تكيفه فـي الدراسة أو المهنة أو المنزل ویقصد بهذه 
المكونات االنفعالية للشخصية أساليب النشاط المتعلق باالنفعاالت 

الحب والكره ، الفرح والحزن ، الخوف والتوتر : المختلفة من مثل 
ایة بالحالة إذن على الموجه أن یكون على در...الغضب والخجل

 االنفعالية للتلميذ سواء أآانت ثباتا أو اتزانا أو تناقضا أم هناك سيولة
  .انفعالية

  
  :ومات عامة عن الطالب تتمحور حولآما یحتاج أیضا إلى معل

المقصود به ما معدل نمو الفرد ومدى تحقيق مطالب النمو :  النـمو  •
حياته  لدیه وإذا آان قد مر باضطرابات في النمو في مراحل

  .المتتابعة
إلي مثير  االنتباهفطري یحمل الكائن على  هو استعداد:   الغرائز •

معين یدرآه حسيا وینفعل به وینزع إلى اإلستجابة بسلوك معين 
ي للشخصية ولتحقيق التوافق ووهو أمر ضروري للنمو الس اتجاهه

النفسي والصحة النفسية للفرد في الدراسة والعمل والحياة بوجه 
 .عام

وهي حاجة داخلية تؤدي إلى توجيه السلوك اتجاه مثير :   الدافع  •
في االختيار معين لتحقيق الهدف في الحياة وهذا ما یفسر أهميته 

 .الدراسي أو المهني
 

  :ملة لجمع المعلومات حول التلميذالوسائل المستع )3-2
 :ل من بينها المالحظة بكل أنواعهاإن الموجه یستعمل عدة وسائ

الحرة المقيدة :دة ، الدوریة و المقيدة ، المقابلة بكل أنواعها المقصو
،الفردیة، الجماعية واإلرشادیة واالختبارات والمقایيس التي تعد وسيلة 
موضوعية وثابتة تعطي معلومات تطبيقية عن التلميذ وهذا ما یجعلها 

استخدامها آأداة من أدوات التوجيه ومن أهم هذه  عندذات قيمة آبيرة 
  :ختبارات مایلي اال
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تستعمل لقياس القدرة العقلية عند الفرد وهي : اختبارات الذآاء  •
  .الشكل الفـردي وذات الشكل الجمعيذات  :نوعان

وهي أداة هامة لتقویم التالميذ ومعرفة إمكانات  :اختبارات التحصيل •
نجاحهم في المستقبل في دراسة أو مهنة ما وهي اختبارات تقيس 

في مـادة أو أآثر ومن خاللها یكتـشف الموجه ماتعلمه الطالب 
  .ریس عالجي وأسباب قصورهمالطلبـة الذین یحتاجون إلى تد

تستعمل لقياس قدرة التلميذ على : اختبارات القدرات الخاصة  •
  :النجاح في مجال ما من مجاالت النشاط العقلي ومنها

ت للتفكير اإلبتكاري ویشمل اختبارا)  Torrance(اختبار تورنس  •
 .األشكال واأللفاظ

س سمات الشخصية وأبعادها وأثرها في تقي: اختبارات الشخصية  •
مثل اختبار الشخصية السویة لسيد «   السلوك والتوافق النفسي  

ددة في غنيم ومحمد المعا یرجي الذي یهدف إلى قياس جوانب متع
قاضي ( » ...ب الشخصية آاالنطواء والعصاب والهوس واالآتآ

 ).1981،  وفطيم حسين
)  Strong( اختبارات سترنج «   من أهمها  : اختبار الميول  •

للميول المهنية ویتكون من ثمانية أقسام هي تفضيل المهن وتفضيل 
المواد الدراسية ، وأنواع التسلية المختلفة وأنواع النشاط وحكم الفرد 

 » على نفسه وتقدیرها في بعض النواحي
اختبار للميول المهنية ویقيس وهو ) :   Kuder(اختبار آودر  •

الميل الميكانيكي ، الميل للعمل حسابي ، الميل : عشرة ميول وهي 
قناع ، الميل ميل إلى األعمال التي تحتاج إلى إللعمل العلمي ، ال

جتماعية ، الموسيقي ، الميل األدبي ، الميل الفني ، الميل للخدمة اإل
 .والميل للعمل الكتابي

 :من بينها یمكن ذآر مایلي : التوافق  اتاختبار •
اختبار التوافق للطلبة في المرحلة الثانویة وینقسم إلى أربع مقایيس    -

    مقایيس التوافق ، قایيس التوافق الدراسيم: عامة وهي
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مقایيس التوافق النفسي وقام ، مقایيس التوافق اإلجتماعي ، األسري
 .ه محمود عطا في المجتمع السعوديبإعداد

 
ویتضمن ) Loro(التوافق الدراسي الذي أعده هنري لورو اختبار  -

أوجه النشاط ، عالقة الطالب بزمالئه وأساتذته:سبعة جوانب وهي 
طریقة  ،تنظيم الوقت ،مواد الدراسة اإلجتماعي ، اإلتجاه نحو

 .)1981قاضي وفطيم حسين ، (  .التفوق الدراسي ،المذاآرة
 

اد المناسبـين لبعـض المهن أو وتسهل انتـقاء األفر: القيم  اتاختبار -
)  Gorden(اختبار القيم الشخصية لجوردن: الدراسات ومنها 

» لتنوع والتنظيم ووضوح الهدفویقيس القيم العملية و اإلنجاز وا
بار القيم اإلجتماعية الذي واخت )1996محمد الشيخ حمود ، ( 

ویقيس القيادة بمساعدة اآلخرین ) Gorden(جوردن وضعه 
 .والتقدیر والمسایرة والمساندة  اللواالستق

  
  : تطور التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر  .4

 االستقاللإن وضعية التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر قبل 
آانت ذات طابع فرنسي محض ، فبالرغم من إحساس المستعمر 
بضرورة وضـع اختبارات ذات طابع جزائري إال أنه لم یقم بأي 

تم إنشاء مكتب التوجيـه  1947ففي سنة . في هـذا الشأن  مبادرة تذآر
المهني الذي لم یتحصل سوى على مستشار واحد، والذي لم یتمكن من 
حل المشاآل المتعلقة بالتوجيه نظرا لتعدد المهام والجهد الكبـير الذي 

 ارتفع عدد المستشارین إلى 1958ففي سنة . تتطلبه هذه المـهمة
من جنسية )  02( اثنان را للتوجيه من بينهم مستشا)  50( خمسين 
  .جزائریة

آانت مصالح التوجيه في الجزائر تعاني ،  االستقاللوغداة 
آغيرها من المصالح اإلداریة ، من مشاآل عدیدة ، حيث لم یبقى من 

وآان من الصعب عليهم مواصلة )  05( المستشارین سوى خمسة
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المادیة والبشریة ، األمر الذي  تنشيط هذه العملية لعدم توفر اإلمكانات
أدى إلى غياب النشاطات التي تتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني لعدة 

   ) Lios , 67 . (سنوات 
  

ونظرا لتعدد المشاآل والعراقيل التي آان یعاني منها نظام 
التربية و التعليم ، ظهرت عدة مشاریع ملخصة في وثائق إصالحية 

والتي )  1976أمریة ( الوثيقة المعنونة  خالل السبعينـات من أهمها
تتعلق باإلصالح التربوي حيث نصت الوثيقة على ضرورة إعطاء 

أما . التوجـيه المدرسي والمهنـي طابعا علميا یخـدم المنظومة التربویة
والتي تعتمد  واالتصالیسمى بمدیریة التقویم والتوجيه  حاليا فيوجد ما

عية منها المدیریة الفرعية للتوجيه في تكوینها على عدة مدیریات فر
  .التي تنجز أعمالها من خالل ثالث مكاتب  واالتصال
  
مكتب مناهج التوجيه وبرامجه ویكلف بالقيام بالدراسات  •

الالزمة لوضع اإلجراءات الخاصة بتوجيه التالميذ ومتابعتهم 
وإعداد التعليمات الخاصة آما یقوم بإعداد وسائل التوجيه 

ات مراآز التوجيه المدرسي والمهني في مهام ومتابعة نشاط
 .وتنشيطها التوجيه 

مكتب اإلعالم حول المنطلقات المدرسية والمهنية یكلف  •
بمتابعة نشاطات المراآز في مجال اإلعالم وتنشيطها والسهر 

 .على تحدیث وترقية تقنيات اإلعالم في الوسط المدرسي
ية ویكلف والعالقات مع القطاعات الخارج ب االتصالمكت •

بربط عالقات مع قطاعات التعليم والتكوین ومع عالم الشغل 
وتشجيع تبادل المعلومات آما یقوم باستعمال واستغالل 

 .واإلعالم االتصال لتثمين وترقية االتصالوسائل 
یوجد بكل مدیریة للتربية عبر الوطن مكتب للتوجيه المدرسي  و

يه المدرسي والمهني على المهني، وتتوفر آل والیة على مرآز للتوج و
  .األقل
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  :وضعية مرآز التوجيه المدرسي والمهني ) 4-1

هو مؤسسة عمومية تعمل تحت وصایة وزارة التربية الوطنية 
تسـتمد توجيهاتها وخطة عملها من مدیریة التوجيه والتقویم واالتصال 
بوزارة التربية الوطنية التي تحدد في بدایة آل سنة دراسية برنامج 

تقدیري، یبلغ لمدیري مراآز التوجيه ليستندوا عليه في تحدید  عمل
البرنامج السنوي للمرآز، آل في نطاق القطاع الجغرافي الواقع تحت 

  .إشرافه 
یتكون هذا المرآز من الفریق اإلداري والفریق التقني ویتألف 

  :یلي  آل واحد منهما مما
  

 :الفریق اإلداري  ـ) أ   
مرآز التوجيه  إدارة وتسيير شؤونمدیر المرآز الذي یضطلع بمهام  •

 .المدرسي والمهني
إداریين وأحيانا بعض المساعدین الذین غالبا ما یكونون أعوان  •

 .معلمين منتدبين
عامل للنظافة وحارس أو حارسين من مصلحة تشغيل الشباب  •

 .بالبلدیة
  :الفریق التقني   ـ ) ب   
رسي ر مرآز التوجيه المدمفتش التوجيه الذي هو في نفس الوقت مدی •

 .والمهني
الثانویات بمستشارون ومستشارون رئيسيون مقيمون بالمرآز أو  •

یقومون بأعمالهم ونشاطاتهم في المؤسسات التعليمية والمؤسسات 
 . التكوینية ذات الصلة 

  
  :تنظيم نشاطات مستشار التوجيه المدرسي والمهني) 4-2

/  12/  04المؤرخ في   93/  245ورد في المنشور رقم 
  :یلي ام 1993
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سوء الفهم للتعليمات الخاصة بصالحيات آل من مدیر الثانویة 
ومدیر مرآز التوجيه في تسيير عمل المستشار والذي تسبب في خلق 
توتر في عالـقات المستشـار مع هـذین المسؤولين مما أدى إلى تنظيـم 

  :  عمله على النحو التالي
  

 :مقاطعة التدخل للمستشار بالثانویة ) 1- 4-2
اإلآماليات التابعة لها  یتكفل مستشار التوجيه بثانویة إقامته و 

آقطاع مصغر وبعدد من مؤسسات تعليمية أخرى آقطاع واسع یحدده 
ع مدیر مرآز التوجيه حسب الضرورة التي تقتضيها تغطية جمي

  .المؤسسات التعليمية بالوالیة
  

  :مرآزالآل من مدیر الثانویة و مدیر دور ) 2- 4-2
 :مرآزالما یخص مدیر في) 2-1(
 .یقوم بتحدید مقاطعة التدخل للمستشار •
ثم  المستشار،باإلشراف على وضع البرنامج السنوي لنشاطات  •

 .البرمجة األسبوعية
  بمتابعة و مراقبة عمل المستشار و تقييمه •

 :فيما یخص مدیر الثانویة ) 2-2(
 .سن الظروف المادیة لعمل المستشاریسهر على توفير أح •
 .على المراسالت اإلداریة التي تعني المستشار اإلشراف •
 .رمراقبة مواظبة المستشا •
من منحة  االستفادةالقيام بتنقيط المستشار في الجانب اإلداري وعند  •

 .المردودیة و ذلك بعد التشاور مع مدیر المرآز 
  
  :تنظيم عمل المستشار في الثانویة ) 3- 4-2

رآز ، یضع مستشار على غرار ما یفعله المستشار المقيم بالم
من  مجا سنویا للنشاطات مكيفا لمقاطعتهالتوجيه المقيم بالثانویة برنا
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جانب نوعية التدخالت و من جانب تعدادها انطالقا من البرنامج العام 
لمدیر ) یشرحه( للمرآز ، و ذلك في بدایة السنة الدراسية ، و یقدمه 

  .بل أن یسلم له نسخة منه لإلعالنالثانویة ق
األسبوعية للنشاطات و ذلك أثناء  یعد بانتظام وثيقة البرمجة آما •

نها التنسيقية مع الفریق التقني بالمرآز ثم یقدم نسخة م االجتماعات
 .إلى مدیر الثانویة للمتابعة

تقریر ثالثي حول نشاطاته في المقاطعة و یرسل  بإعدادویقوم  •
یر المرآز نسخة منه إلى آل من مفتش التربية و التكوین و إلى مد

 .عالمو التقویم و نسخة إلى مدیر الثانویة لإل لالستغالل
 االجتماعاتإن مستشار التوجيه المقيم بالثانویة مجبر على حضور  •

التنسيقية بمرآز التوجيه آل أسبوع بالنسبة للعاملين في مقر الوالیة 
 .و آل أسبوعين بالنسبة لآلخرین

ت و األعمال المشترآة آما هو مطالب بالمشارآة في بعض العمليا •
التحقيق حول الوسائل التكوینية ( ذات صبغة والئية أو وطنية مثل 

بالوالیة و معالجة معطياتها،إنجاز دراسات ، عمليات التعليم المكيف 
  ......)، إلخ

بالرغم أن المنشور السابق الذآر أشار في األخير إلى أنه صدر 
تشاري التوجيه ضمن الفرق لتسيير مرحلة انتقالية في سياسة إدماج مس

التربویة و اإلداریة بمؤسسات التعليم و تقریب المستشار من الفعل 
بذلك ال تعتبر هذه الخطوة آاملة والنهائية ، إال التربوي و التالميذ و 

أنه لم یصدر لحد الساعة أي منشور یكمل و یعدل بعض المعطيات 
ائري و بقي على ضوء تطورات النظام التربوي في المجتمع الجز

التوتر سائد إن لم نقل تفاقم بتزاید النشاطات التي یمارسها المستشار في 
  .الميدان و التي سنتعرض لها بشيء من التفصيل 
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  : مهام ونشاطات التوجيه المدرسي والمهني) 5
  
  :مهام مفتش التوجيه المدرسي والمهني ) 5-1
 .المدرسي والمهنيي لمرآز التوجيه یتولى التسيير اإلداري والتقن •
اإلحصائية  االستقصاءاتیراقب مع المصالح المعنية إجراء  •

 .المتعلقة بالتربية
 .التكوینلتعليم وایقوم بربط الصلة بين مؤسسات  •
اإلحصائية في مقاطعته وبعدها تفریغها  االستبياناتیقوم بتوزیع  •

وإعداد الحوصالت إلرسالها إلى الجهات المعنية والمصالح 
 .المرآزیة

المبادرات الصادرة مقاطعته وفي إطار  الحتياجاتیقوم استجابة  •
المرآزیة المكلفة بالتربية بكل دراسة تتعلق المصالح  عن 

بالوضعية الدراسية والتربویة و تخطيط التعليم وتقييم األهداف في 
 .مجال التعليم والتكوین 

  
   :م.م.مهام مستشار التوجيه والمستشار الرئيسي للتوجيه ) 5-2

یصل معدل التالميذ الذین یشرف عليهم مستشار التوجيه إلى 
     :تلميذ في مقاطعة إشرافه ویمارس النشاطات التالية  2500حوالي 
   

  : اإلعالم –) 5-2-1(
، األولياء بمعلومات و مستجدات  ةتذاوهو تزوید التلميذ ، األس

  : لي حول مختلف الجوانب الدراسية والمهنية و ذلك على النحو التا
 .)، إآمالي، ثانوي  االبتدائي( اإلعالم المنظم لجميع المستویات  •
 .الفردي و الجماعي للجمهور الواسعاإلعالم المستمر  •
اإلعالم المهني و ذلك بعد القيام بالتحقيقات الوطنية حول التكوین  •

 .المهني
 .معيةاإعداد دليل التكوینات المهنية و الج •
 .متنظيم األسبوع الوطني لإلعال •
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ت إعالمية في الميدان لفائدة التالميذ ، في إطار تنظيم اتنظيم زیار •
 .أبواب مفتوحة على المؤسسات

  
  :التوجيه والمتابعة  –) 5-2-2(

وهو مساعدة التالميذ على بناء مشروعاتهم المستقبلية الدراسية 
  :منها و المهنية و ذلك على النحو التالي 

الرابعة :  التوجيه للمستویين تنصيب و استغالل بطاقة المتابعة و •
 .متوسط و األولى ثانوي

 .و استغالله االهتماماتالميول و  إعداد و تطبيق استبيان •
الرغبات على التالميذ واستغاللها في  بطاقةإعداد و توزیع  •

 .التوجيه
 .استالم طلبات الطعون و دراستها والمشارآة في لجان الطعن  •
 .سام التحضير والمشارآة في مجالس األق •
التحضير و المشارآة في مجالس القبول و التوجيه لتالميذ  •

 .متوسط و السنوات األولى ثانوي  04السنوات 
( المشارآة مع مصلحة التنظيم التربوي إلعداد الخریطة التربویة  •

 )بناءا على دراسة نتائج التالميذ للفصلين األول و الثاني 
الميذ على التكيف مع اإلرشاد النفسي و التربوي قصد مساعدة الت •

 .النشاط التربوي 
إجراء الفحوص النفسية الضروریة قصد التكفل بالتالميذ الذین  •

 .یعانون من مشاآل خاصة 
المساهمة في عملية استكشاف التالميذ المتخلفين مدرسيا و  •

 . و تقييمها االستدراكالمشارآة في تنظيم التعليم المكيف ودروس 
األولية و تبليغها إلى  لمكتسباتاستغالل نتائج اختبارات ا •

 .المعنيين
  

  :التقویم و الدراسات  –) 5-2-3(
  :وتتضمن ما یلي 
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تقييم النتائج المدرسية لجميع المستویات بغرض التقویم واقتراح  •
 .الحلول

المطروحة في  إجراء دراسات ميدانية بناءا على اإلشكاليات •
 .المؤسسة التعليمية

ات التي تكتسي األهمية في مجال القيام بالدراسات و التحقيق •
  البحث البيداغوجي

  
  :نشاطات أخرى 

المشارآة في عملية التكوین وتحسين المستوى و تجدید المعارف  •
 .زارة التربية و مدیریات التربيةالتي تنظمها و

المشارآة في الدراسات التي تقوم بها وزارة التربية و تزوید  •
مدیریة التوجيه ( ت واإلحصائيا مختلف األطراف بالمعلومات

 ...).بالوزارة ، مدیریات التربية  واالتصال
 .تأطير الطلبة الجامعيين في تربصاتهم الميدانية  •
  
  :التوظيف و الترقيةشروط ) 6
  
  : مفتشو التوجيه المدرسي و المهني) 6-1

یجب أن یكون من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التخرج 
لتربية نمط مفتش التوجيه المدرسي و من المرآز الوطني إلطارات ا

  .المهني 
ن بين م االختباریوظف عن طریق المسابقة على أساس  •

ين الذین لهم خمس سنوات أقدمية بهذه المستشارین الرئيسين المثبت
 .الصفة 

سنوات  08رقى إلى رتبة مفتش التربية و التكوین بعد تیمكن أن ی •
 .أقدمية من الترسيم 
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 :الرئيسيون في التوجيه المدرسي و المهني المستشارون ) 6-2
من بين  االختباراتة على أساس یوظف عن طریق المسابق •

سنة على األقل و الحائزین  21ترشحين البالغين من العمر الم
أو شهادة  على شهادة الليسانس في علم النفس و علوم التربية

 .معادلة لها معترف بها
من بين المستشارین في  المهني االمتحانیوظف آذلك عن طریق  •

سنوات أقدمية   05التوجيه المدرسي والمهني المثبتين والذین لهم 
 .بهذه الصفة  

شغلها من  المطلوب المناصب من% 10یوظف آذلك في حدود  •
 10بين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المثبتين الذین لهم 

 .سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 
سنوات أقدمية بعد  5یمكن أن یترقى إلى رتبة مفتش التوجيه بعد  •

 .المهني  االمتحانالترسيم والنجاح في 
  

  :المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني ) 6-3
رشحين تمن بين الم االختباریوظف عن طریق المسابقة على أساس  •

دولة سنة على األقل والحائزین على شهادة  21البالغين من العمر 
 .م .م.لمستشار التوجيه 

المناصب المطلوب شغلها من  من% 10یوظف آذلك في حدود  •
سنوات بهذه  10بين األخصائيين النفسيين التقنيين الذین لهم أقدمية 

 .الصفة 
یمكن أن یترقى إلى رتبة مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي  •

 :والمهني بعد أن یستوفي أحد الشرطين التاليين 
ح في اإلمتحان المهني لإلرتقاء لرتبة مستشار رئيسي للتوجيه النجا  

سنوات ممارسة بصفة مستشار توجيه  05المدرسي والمهني بعد 
 .مدرسي  و مهني مرسم 

  .األوائل في قائمة التأهيل % 10الترتيب ضمن  
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  :تمهيد 

لقد حاولت الباحثة من خالل الدراسة الميدانية تشخيص ظاهرة 
 ياإلحتراق النفسي لدى فئة مستشاري التوجيه المدرسي و المهن
ر ومصادرها و أسبابها التي تمحورت خاصة في صراع الدو

هذا تتضمن اإلجراءات الميدانية للبحث الحالي الخطوات غموضه و بو
  :التالية 

  
  :منهج الدراسة  .1

تنتمي هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي، الذي یعتمد 
على جمع الحقائق، وصفها و تحليلها و تفسيرها إلستخالص داللتها، و 
وضع مؤشرات و بناء تنبؤات مستقبلية، و من ثم الوصول إلى 

  .ات بشأن موضوع الدراسة تعميم
  

  :الدراسة  مجتمعخصائص  .2
تمثل مجتمع الدراسة في مستشارو التوجيه المدرسي و المهني و 
يم هذه الفئة عبارة على إطارات بالمؤسسات التعليمية منهم من یق

آمالية أو إآماليتين تابعة لقطاع تدخله و بالثانویة و یشرف أیضا على إ
ه المدرسي و المهني و یشرف آذلك على منهم من یقيم بمرآز التوجي

حيث یبلغ . مجموعة من اإلآماليات أو ثانویة و إآماليتين تابعة لها
) 186(عددهم على مستوى والیة الجزائر بمدیریاتها الثالث حوالي 

مدیریة التربية لشرق الجزائر بها مرآزین للتوجيه : موزعين آما یلي
شاري التوجيه المدرسي و یبلغ عدد مست) الحراش، رغایة(م . م

مدیریة التربية لوسط الجزائر بها  ،مستشار) 59(التابعين لها حوالي
الربوة، الحمراء، سكات (أیضا مرآزین للتوجيه المدرسي و المهني 

مستشار ثم مدیریة ) 48(م التابعين لها . م. ت. و یبلغ عدد م) صالح
باب (م . م التربية لغرب الجزائر تحتوي على ثالث مراآز للتوجيه

م . اري التوجيه مو یبلغ عدد مستش) الوادي، عين البنيان و بن عكنون
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مستشار إضافة إلى المراآز السبعة في العاصمة ) 79(التابعين لها 
مرداس وبلغ عدد وم بب. مستشار بمرآز التوجيه م) 18(هناك حوالي 
استمارة استعيد  200الموزعة من طرف الباحثة حوالي  االستمارات

استمارة التي آانت صالحة للدراسة أما البقية استبعدت من  132نها م
  .التحليل لكونها غير مكتملة أو لم تسترجع 

  
  وصف العينة 2-1

 
توزیع أفراد العينة حسب المتغيرات الواردة في اإلستبيانات و تم 

  ) .الجنس، السن، المستوى التعليمي، األقدمية المهنية، مقر العمل(هي 
  
  :جنس ال 1- 2-1

  :یوضح لنا الجدول التالي توزیع العينة حسب متغير الجنس 
 النسبة المئویة  العدد  الجنس
  % 23.48  31  الذآور
  % 76.51  101  اإلناث
  % 100  132  المجموع

  
  الجنس):02(جدول رقم 

 
من أفراد ) % 76.51(أن نسبة ) 01(تبين لنا من الجدول رقم 

من الذآور، و هذا التباعد في ) % 23.48(العينة إناث تقابلها نسبة 
النسب عند آال الجنسين ضمن عينة الدراسة یعكس حقيقة مجتمع 
مستشاري التوجيه المدرسي بالمؤسسات التعليمية و هو أمر طبيعي 

  .لتوجيه اإلناث بصورة أآبر إلى قطاع التعليم 
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  :السن  2- 2-1
ت توزیع أفراد العينة حسب الفئا) 02(یوضح لنا الجدول رقم 

  :العمریة
 
  

  النسبة المئویة  ت  الفئات العمریة
  % 01.51  02  سنة )29 - 25(
  % 18.18  24  سنة) 34 - 30(
  % 31.06  41  سنة) 39 - 35(
  % 32.57  43  سنة) 44 - 40(
  % 14.39  19  سنة) 49 - 45(
  % 02.27  03  سنة) 54 - 50(

  % 100  132  المجموع
  السن) : 03(جدول رقم 

  
خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة من المستشارین یتضح لنا من 

 32.57(سنة حيث یشكلون نسبة ) 44 - 40(تتراوح أعمارهم ما بين 
سنة بنسبة ) 39 - 35(من أفراد العينة، تليها الفئة العمریة ) %

هذا یعني أن نسبة الموظفين في التوجيه المدرسي الذین ) % 31.06(
 63.63(كلون حوالي شسنة ی )44 - 35(تتراوح أعمارهم ما بين 

شبابية مما یعطي أهمية آبيرة للدراسة التي تخص  و هي فئة) %
مستوى اإلحتراق النفسي لهذه الفئة، أما الفئات العمریة الباقية و هي 

 ) .% 32.57(سنة فتمثل نسبة ) 49 - 45+ (سنة ) 34 - 30(
 
 
 
  



 

- 110 - 

 

  :المستوى التعليمي  3- 2-1
من أفراد العينة لدیهم  % 100أن نسبة ) 03(یبين الجدول رقم 

مستوى جامعي وهذا راجع إلى أنهم إطارات شابة حدیثة التعيين في 
 .مجال التوجيه المدرسي

 
 

النسبة   التكرار  المستوى
  المئویة

  % 100  132  جامعي
  المستوى التعليمي) : 04(جدول رقم 

  
  :ألقدمية المهنية  4- 2-1

  توزیع أفراد العينة حسب األقدمية) : 05(جدول رقم 
  

من  % 43.93أن حوالي نسبة ) 04(أظهرت نتائج الجدول 
  سنة،  18سنة و  12المستشارین لدیهم أقدمية مهنية تتراوح ما بين 

ي لسنة و بالتا 11و  04أقدميتهم تتراوح ما بين  % 40.90ونسبة 

  النسبة المئویة  ت  المتغير
  % 04.54  06  سنوات 03أقل من 
  % 40.90  54 سنة) 11 - 04(مابين 
) 18 - 12(ما بين 
  % 43.93  58  سنة

) 25 - 19(ما بين 
  % 09.09  12  سنة

) 32 - 26(ما بين 
  % 01.51  02  سنة

  % 100  132  المجموع
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من  من العارفين بحيثيات المهنة % 84.84األغلبية الممثلة في نسبة 
  .طة بهم حيث المهام و النشاطات المنو

 
  :مقر العمل  5- 2-1

 النسبة المئویة  ت  ر العملمق
  % 76.51  101  الثانویة
  % 23.48  31  المرآز
  % 100  132  المجموع

  مقر العمل ألفراد العينة) : 06(جدول رقم 
 

أن أغلبية أفراد العينة أي ) 05( نالحظ من خالل الجدول رقم  
الوصایة اإلداریة والتقنية  تقيم بالثانویة مما یعني أن % 76.51نسبة 
من  % 23.48ة عند هؤالء عكس النسبة المقابلة  بـ وجدمز

المستشارین الذین یمارسون األدوار المنوطة بهم عن طریق وصایة 
إداریة وتقنية واحدة وهي الصادرة عن مفتش مرآز التوجيه المدرسي 

  .والمهني
 

  :أدوات الدراسة -3
  :اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على التقنيات التالية

  .مقابلةتقنية ال •
  .استبيان صراع وغموض الدور •
 .مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي •

وسيتم فيما یلي تقدیم وسائل البحث آل على حدا من حيث 
  . وصفها وطریقة تصحيحها

 
  :المقابلة 3-1

فحسب . استوحت الباحثة مالحظاتها من الخبرات المعاشة
)M.Angers 1997 ( الخبرات المعاشة تستطيع أن تكون " فإن
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إلیجاد موضوع البحث له عالقة بالعائلة،   Inspiration مصدر هام
نتعامل  معهم، بالمناسبات  المدرسة ، العمل، الحي، بالناس الذین

  ".المعاشة وهكذا دواليك
لت من اهتمامات اوبما أن مشكالت الميدان  التربوي آانت وماز

البحث الحالي  فعندما فكرت في. الباحثة منذ إلتحاقها بالمؤسسة التعليمية
الرجعية وذلك لإلستفادة من خبراتها الميدانية التي طبقت المالحظة 

سنة داخل المؤسسة التعليمية ، فخالل ممارستي لمهنتي  13تقدر بـ 
آنت أتساءل عن نقص دافع اإلنجاز في الخدمات اإلرشادیة عند 
مستشار التوجيه المدرسي والمهني وآنت أطرح على نفسي األسئلة 

لماذا تفتقد الخدمات التربویة والنفسية في المؤسسات التعليمية : ليةالتا
إلى اإلنسانية؟ وهل أن مستشار التوجيه المدرسي والمهني عدیم 
اإلحساس والشعور باآلخر لدرجة أنه أصبح یتهرب من التلميذ إلى 
األعمال المكتبية وهو المتخصص في الدراسات النفسية وما وجد إال 

فاستعملت تقنية المقابلة من أجل الكشف عن دوافع  ألجل التلميذ؟
األفراد وآذلك الوصول عن طریق مقابالت فردیة إلى أسباب مشترآة 
لسلوآاتهم وتسعى الباحثة إلى التوصل إلى التفسيرات المعطاة للمواقف 
المعاشة من طرف األفراد ویختار األشخاص المستجوبين حسب 

" حث وهؤالء یلقبون بـ خصوصيات مسطرة من قبل ألغراض الب
وهم أشخاص )  Informateurs Clés " ( المستجوبون المفتاح 

نوع من التأثير عليه، فقد تعرفنا عليهم عند  میعرفون ميدان العمل وله
استعمال المالحظة في األیام الدراسية والملتقيات  ومن خالل احتكاآنا 

المهام : األسئلة حولتمحورت بمختلف المؤسسات التعليمية وقد 
والجانب والنشاطات بمعنى آخر الدور الذي یقوم به مستشار لتوجيه 

التنظيمي لهذا الدور یعني آيفية تفاعله مع الشرآاء في العملية التربویة 
وما یترتب عن الممارسة الميدانية لدوره وفعالية  ونجاعة تدخله في 

المهني  ياء الميدان التربوي، وعالقة آل هذه الممارسات المهنية باإلع
  .الذي ینتابه
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فاتضح أنه ال تعطى للمستشار المكلف بالتوجيه المدرسي 
والمهني الصالحيات إلنجاز المهام المنوطة به بالطریقة التي تناسبه 
فهو عند الوصایة اإلداریة ید عاملة منفذة فقط، ليس بالحاصل على 

على شكل  سنوات والقائم ببحث) 04(الوریا والمتكون لمدة كشهادة الب
آل هذا ال یؤخذ بعين . مذآرة ليسانس في علم النفس وعلوم التربية

ونقص المستشارین على مستوى اإلآماليات جعل المستشار . اإلعتبار
  .یقوم بمهام تفوق قدراته

  
آما تبين أن المستشار مدرك بأنه یعاني من إجهاد إنفعالي، 

بين المسؤول خل اوصراع الدور الراجع إلى تدلزیادة عبء العمل 
أما بالنسبة لتدني الشعور باإلنجاز یصبح . اإلداري والمسؤول التقني

المستشار غير راض عن مردوده وهو معتقد أنه لو آان في مهنة 
  .أخرى وفي ظروف أخرى ألعطى أآثر وآان أنجع

  
آما یرى المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني أنه ال فائدة من 

ذ لم یؤخذ بعين اإلعتبار إالمدرسي  أي إصالح في سلك التوجيه
توضيح المهام ووضع حد للصراع حول الدور بنصوص قانونية 

وبالتالي قدمت تقنية المقابلة عدة . إلى ترقية المستشار تهدف  تنفيذیة
هو  یعطيه األفراد لعناصر الدراسة وما يتوضيحات، منها المعنى الذ

لهذا الفریق وآذلك إلى  ئهمالنتماالمعنى الذي یعطونه لحياتهم بالنسبة 
  .الفهم المعمق للموقف ومدلوالته من أجل فهم شامل لميدان العمل

 
  :استبيان صراع وغموض الدور 3-2

البحث على البيانات  استمارةتحتوي الصفحة األولى من 
الجنس، السن ، المستوى (الخاصة بأفراد العينة والتي تشمل الشخصية 

المعلومات تساعدنا للتعرف على هذه  و) عملالتعليمي، األقدمية، مقر ال
مجتمع الدراسة الحالية وعلى بعض خصائص توزیعها اإلحصائي آما 

  .اءا على هذه المتغيراتبنسيتم دراسة الفروق 
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 هذا اإلستبيان الذي صممهاستخدمت الباحثة 

إلى اللغة  تهوقام بترجم )1984وآخرون، Woodmanوودمان(
وتم تطبيقه في بيئة عربية ثم ) 0200(ذعيوالعربية الباحث صالح الم

على موظفي ) 2006ليلى، .شویطر(  البيئة الجزائریة تمثل في دراسة
  .)انظر الملحق( المكتبة الوطنية

  
یقدم لنا هذا اإلستبيان بعض المؤشرات على غموض الدور 

هذا  آعاملين ومصدرین للضغط المهني ویتكونالدور وصراع 
بنود  05: حة المعاني منهاضت سهلة الفهم، واعبارا 10اإلستبيان من 

تقيس مؤشرات غموض الدور ) 9،  7،  5،  3، 1البند رقم : (وهي
،  4، 2البند رقم ( عبارات تقيس صراع الدور وهي   05في العمل و

یطلب من المفحوص قراءة آل عبارة وتحدید مدى )   10،  8،  6
في الخانة المناسبة   )X(عالمة  انطباقه أو عدم انطباقه عليه، بوضع 
ال أوافق ، أوافق نادرا ، أوافق :  أمام واحد من خمس إختيارات وهي
 .أحيانا ، أوافق غالبا ، أوافق دائما

  
  :طریقة التنقيط

لإلجابة ال أوافق ) 01(ینقط اإلستبيان بإعطاء درجة واحدة 
  .درجات لإلجابة أوافق دائما) 05(وخمس 

  
  وودمان استبيان تنقيط: )07(جدول رقم 

الضغط  مصادر
 الدرجات الكلية  الدرجات  العباراتأرقام   المهني

  
 غموض الدور
  صراع الدور

  

1 ،3  ،5  ،7  ،9  
2 ،4  ،6  ،8  ،10 

 ؟+ ؟ + ؟ + ؟ + ؟
  المصدرین معا ؟+ ؟ + ؟ + ؟ + ؟
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تختلف داللة وأهمية الدرجات الكلية لكل مؤشر من الضغط 

  :مؤشر صراع الدور آاآلتيالمهني، من شخص آلخر فيفسر 
  مستوى منخفض لحضور مؤشرات صراع الدور 10       01
  مستوى متوسط لحضور مؤشرات صراع الدور 15       11
  فما فوق مستوى مرتفع لحضور مؤشرات صراع الدور 16

وبنفس الطریقة تنقط الدرجات المحصل عليها لمؤشرات 
  .غموض الدور المهني

بيان استخدام النقاط المعياریة لتفسير مصمم اإلستح رتقآما ی
وهي )  صراع وغموض الدور( الدرجات النهائية لكال المؤشرین معا 

  "آالتالي
مستوى منخفض لحضور مؤشرات صراع  30     10

  .وغموض الدور
مستوى متوسط لحضور مؤشرات صراع  40      31

  .وغموض الدور
وغموض  مستوى مرتفع لحضور مؤشرات صراع 50      41

  .الدور
 

  : ثبات وصدق األداة
معامل ثبات استبيان صراع وغموض الدور حسب  :الثبات -
  :النصفية آالتالي  التجزئة 
  
 

  االستبيان ثبات: )08(جدول رقم 

مصادر الضغط 
  التجزئة النصفيةعدد البنود  المهني

استبيان صراع 
  0.79  10  وغموض الدور
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بهدف معرفة مدى التماسك  ستعمال طریقة التجزئة النصفيةإتم 
 وهذا ما 0.79والترابط بين نصفي المقياس حيث بلغ معامل الثبات 

المقياس ذو درجة  أنوهذه النتيجة تبرهن على ) 07(یبينه الجدول رقم 
  .ثبات مقبولة

 
  :الصدق

معامل صدق استبيان صراع وغموض الدور حسب معادلة ألفا 
  :آرونباخ آالتالي

  

  االستبيان صدق: )09(جدول رقم 
  

تم حساب معامل اإلتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا آرونباخ 
وهذا یعني أن ) 08(حسب الجدول رقم  0.87وبلغ معامل  الصدق 

وضع ألجله ویمكن اإلطمئنان على  المقياس صادق في قياس ما
  .األداة للتطبيق بدرجة معقولة من المصداقيةصالحية 
  

  :مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي 3-3
استخدمت الباحثة هذا المقياس لتحدید درجة اإلحتراق النفسي 

بمعنى ) MBI(عند مستشاري التوجيه المدرسي ویرمز له آالتالي 
)Mashach Burn out Inventory ( فقد صممه آل من الباحثتين

ون وطبق أصال في البيئة األمریكية على عمال ینتمون ماسالش وجاآس
) إلخ...التعليم، الشرطة، قطاع الصحة(إلى المهن العالئقية عامة مثل 

وقد ثبت جدواه في البيئة العربية بعد تطبيقه من طرف محمد 

  ألفا آرونباخ عدد البنود  األداة
  

استبيان صراع 
  وغموض الدور

  
10  0.87  
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على معلمي الحاسوب في المدارس ) 1999(الرحمن طوالبة .ع
جلولي شتوحي (د طبق في دراسة األردنية وحتى في البيئة الجزائریة ق

حاتم وهيبة (على ممرضي مستشفى مصطفى باشا، و) 2003نسيمة 
ميهوبي (على أطباء اإلستعجاالت بمستشفيات العاصمة ثم ) 2005
آما طبق . القطاع الصحي بالعاصمة على ممرضي) 2007فوزي 

على معلمي المدارس ) 2007التيجاني  جرادي(أیضا من طرف 
  .)نظر الملحقا( االبتدائية
  

  :بند موزعة على ثالثة أبعاد هي 22ویتكون المقياس من 
 )l’Epuisement Emotionnel( :اإلجهاد اإلنفعالي •

ومدى استنفاد ) التعب المزمن( وهو یقيس اإلنهاك العضوي 
-8 - 6-3 -2 -1: ( الموارد اإلنفعالية في العمل ویضم تسع بنود وهي 

13-14-  16- 20 .(  
  

 )la Dépersonnalisation( رتبلد المشاع •
ویقيس المشاعر السلبية وحتى التهكمية اتجاه المستفدین من 

  .)22-15-11-10-5: (الخدمة والزمالء، ویضم خمس بنود وهي
 

 la reduction de l’accomplissement)تدني الشعور باإلنجاز •
personnel)      

تقریر والكفاءة وانخفاض ویقيس أحاسيس عدم الفعالية المهنية 
- 17-12-9-7-4:(وتحقيق لذات في العمل ویضم ثمانية بنود وهي 

18-19-21(.  
  

تتراوح اإلستجابة على البند من مرات قليلة في السنة إلى آل 
یوم ویطلب من الشخص وضع عالمة في الخانة المناسبة والتي تعبر 
عن تكرار الشعور لدیه، وعند تصحيح استجابات األفراد تعطى 

درجات بالنسبة لكل بند من بنود المقياس آما ) 6إلى  1(درجات من 
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یتم . تمنح درجات معكوسة لبنود البعد الخاص بتدني الشعور باإلنجاز
جمع إجابات آل مستوى على حدى وهذا للحصول على درجات وشدة 
آل بعد ثم یمكن ربط هذه النتائج لنتحصل على شدة االحتراق النفسي 

  :حيث
  

  
یمثل تصنيف أبعاد مقياس ماسالش لإلحتراق ) 10(جدول رقم 

  النفسي
تبلد + إذن یفهم من الجدول أن اإلجهاد اإلنفعالي المرتفع 

مستوى اإلحتراق النفسي = تدني الشعور باإلنجاز + مشاعر المرتفع ال
مستوى اإلحتراق النفسي = مرتفع،أما شدة متوسطة في األبعاد الثالثة 

  .معتدل
  

ارتفاع + تبلد المشاعر منخفض + أما إجهاد إنفعالي منخفض  
  .مستوى اإلحتراق النفسي منخفض= الشعور باإلنجاز 

  
  :صدق وثبات المقياس  - أ

 Maslach et ,86( امت آل من ماسالش وجاآسون ق
Jackson ( مهني من  1316بتطبيق المقياس على عينة تتكون من

  مرتفع  معتدل  منخفض  األبعاد

 فما فوق 30  29 - 18  17 - 0  اإلجهاد اإلنفعالي

 فما فوق 12  11 - 6  5 - 0  تبلد المشاعر

  33 - 0  39 - 34  فما فوق 40 تدني الشعور باإلنجاز
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القطاع اإلجتماعي، فتحصلت على معامالت تناسق داخلي 
)Conbach (بالنسبة للساللم التحتية الثالثية آالتالي:  

  α  =0.90:   اإلجهاد اإلنفعالي -
  α  =0.79:       تبلد المشاعر -
  α  =0.71:   باإلنجاز روشعتدني ال -

وقد آانت معامالت الثبات عن طریق تطبيق المقياس وإعادة 
تطبيقه بعد مرور أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، على المستویات الثالثة 

  :للمقياس آاآلتي
0.82  =α  بالنسبة لإلجهاد اإلنفعالي  
0.60  =α  بالنسبة لتبلد المشاعر  
0.80  =α  باإلنجاز سبة لتدني المشاعربالن  

  
آما بينت معامالت الثبات الزمني بالنسبة للمستویات الثالثة 

  .بعد مرور سنة 0.59،  0.56،  0.61: للمقياس على الترتيب 
  

بدراسة ) Dion et Tessier , 94(اهتم آل من دیون وتيسي 
) 260(صدق المقياس الخاص باإلحتراق النفسي على عينتين من 

ممرضة، فكانت معامالت التناسق ) 123(روضة األطفال و  مربية في
الداخلي والثبات الزمني والصدق العاملي والصدق التناسقي، تؤآد 
الخصائص السيكومتریة للمقياس بعد ترجمته إلى اللغة الفرنسية أین 
آانت معامالت آرونباخ مشابهة لتلك التي تحصلت عليها ماسالش 

  :وهي آالتالي وجاآسون في التناسق الداخلي
 α  =0.90:  اإلجهاد اإلنفعالي -
 α  =0.64    :    تبلد المشاعر -
  α  =0.74:   ر باإلنجازوشعتدني ال -
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إذن أثبت النتائج وجود عالقة معتدلة لكنها دالة بين المستویات 
  .الثالثة للمقياس

  
أما فيما یخص الصدق العاملي أخضعت المعطيات لتحليل عاملي 

آما فعلت واضعتا ) Rotation Varimax( بتدویر الفاریمكس
وتجدر اإلشارة إلى أن دراسات عدیدة  0.86المقياس، فكان  یقدر بـ 

 Belcastro(دراسة آل من : قد أثبتت الصدق العاملي للمقياس منها 
et al, 1983 ; Green et Walkey,1988(.  

  
تم التأآد من الثبات الزمني بفحص اإلرتباطات  :الثبات الزمني

مربية وهذا ) 110(ين المعطيات المحصل عليها من عينة مكونة من ب
  Pearsonبعد مرور سنة على التطبيق األول، فجاءت معامالت  

  :آما یلي
 ϒ  =0.56:   اإلجهاد اإلنفعالي -
 ϒ  =0.50   :       تبلد المشاعر -
  ϒ  =0.46:   ر باإلنجازعوشتدني ال -

  
،  0.63،  0.88: يب وجاءت معامالت التناسق الداخلي بالترت

إلنفعالي ،تبلد المشاعر، تدني لمستویات اإلجهاد ا بالنسبة 0.78
  .ر باإلنجازوشعال

  
أما بالنسبة الصدق التناسقي فقد أظهر المقياس ارتباطات دالة 

مع مقایيس الصحة العقلية األربعة بما  0.67إلى  0.38تتراوح بين 
  .فيها مقياس اإلآتئاب ومقياس الضغط النفسي

  
  : وثباتها في البحث الحالي تاوصدق األد  -ب 

الل بالرغم من ثبوت صدق المقياس في البيئة الجزائریة من خ
بعد تعدیل بعض المصطلحات إلى ت الباحثة دالدراسات السابقة عم
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عرض اإلستبيانين على مجموعة من األساتذة المحكمين بهدف تحكيم 
دروسة ، مدى وضوح المقياس من مدى قدرة  قياس البنود لألبعاد الم

التعدیل اللغوي ومدى مناسبة االختيار لمستشاري التوجيه المدرسي 
والمهني ، وقد آانت أغلبية المالحظات إیجابية وأجمع المحكمون على 
صالحية االستبيانين لالستخدام عند فئة مستشارو التوجيه المدرسي 

حالية ال والمهني ، وتجدر اإلشارة إلى أن االستبيانين بصورتهما ال
یختلفان آثيرا من حيث الجوهر عن المقياس األصلي حيث لم یتم حذف 
أو إضافة أیة فقرة ،واقتصرت التعدیالت على بعض المصطلحات 
حيث درجت العادة على استخدام مصطلح یناسب العينة المدروسة 
،فمثال استخدم مصطلح طالب في الدراسات التي أجریت في مجال 

ض في الدراسات التي أجریت في مجال التعليم و مصطلح مری
أما بالنسبة للثبات فقد قامت الباحثة باستخراج معامالت ، التمریض 

االتساق الداخلي لكل بعد من األبعاد الثالثة وذلك باستخدام معادلة 
مستشار توجيه )20(آرونباخ على عينة استطالعية مستقلة قوامها 

  :والي مدرسي وقد بلغت معامالت االتساق على الت
بالنسبة الستبيان صراع وغموض   0.67ثم  0.53،  0.80

الدور المهني أما بالنسبة لألبعاد الثالثة الخاصة بمقياس االحتراق 
النفسي لماسالش وجاآسون فقد بلغت معامالت االتساق الداخلي على 

   0.65، ثم  0.84، 0.58، 0.87: التوالي 
  

  : أسلوب التحليل والمعالجة اإلحصائية -4
بعد مرحلة التطبيق ثم تفریغ بيانات المقياسين الصالحة لغایات 
الدراسة والمستوفية اإلجابة في الحاسب اآللي بغرض تحليلها 
ومعالجتها عن طریق مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

)Statistical Package for Social Science « SPSS » 
  :إلحصائية التالية وذلك إلیجاد التحليالت ا) 11.0

استخراج مقایيس النزعة المرآزیة والتشتت حيث تم حساب المتوسط  •
اعتدال صفات أفراد العينة وآذا حساب  الحسابي لمعرفة مدى تماثل أو
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یع أفراد العينة ومدى االنحراف المعياري لمعرفة طبيعة توز
 .انسجامها

ات درجات لقياس داللة الفروق بين متوسط"  ت"ثم استخدام اختبار •
: لمتغيرات التالية لعينة الدراسة حسب الجنس واألقدمية ومقر العمل 

 .معا إلى جانب االحتراق النفسي صراع وغموض الدور المهني
لدراسة العالقات بين ) Pearson( تم حساب معامل ارتباط بيرسون  •

مؤشرات الضغط لصراع وغموض الدور المهنيين واألعراض 
اختبار الفرضيات المتعلقة بدراسة قوة المترتبة عنهما، بغرض 

وطبيعة العالقة بين المتغيرات ولمعرفة الداللة اإلحصائية إلتجاهات 
أفراد البحث نحو مدى تعرضهم للضغط المهني، وللتعرف على مدى 

 .قوة تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة
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  الفصل السادس
  اسةنتائج الدر

  
 النتائج تحليل ومناقشة - 1
 االستنتاج العام  - 2
 االقتراحات والتوصيات  - 3

نموذج خاص بمهام  ونشاطات سلك 
  التوجيه  
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  :تحليل ومناقشة النتائج .1
  

تم تبویب النتائج المتحصل عليها بالنسبة للعينة الكلية وفق 
وآانت النتائج  )انظر الملحق( الدرجات التي تحصل عليها آل فرد

  :آالتالي االرتباطينسة للدرا
  
  الداللة اإلحصائية  المحسوبة  N r  األبعاد

إجهاد +صراع الدور
  انفعالي

132 0.50  0.01  

تبلد + صراع الدور
  المشاعر

132 0.31  0.01  

تدني + صراع الدور
  االنجاز

132 0.23  0.01  

  
یظهر االرتباط بين صراع الدور ومستویات ): 11( جدول رقم
  االحتراق النفسي

  
یتضح من الجدول أعاله بعد حساب معامل االرتباط بين صراع 
الدور المهني ومستویات االحتراق النفسي عند مستشارو التوجيه 
المدرسي والمهني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى 

في البعد األول المتعلق  0.50:بـ ) r(حيث قدرت قيمة ) 0.01(الداللة 
أما على مستوى البعد الثاني المتعلق بتبلد المشاعر باإلجهاد االنفعالي و

وقدرت عند تدني الشعور باالنجاز بـ  0.31إلى ) r(فقد وصلت قيمة 
وعليه یمكن القول أن الفرضية األولى التي مفادها أن هناك  0.23

عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين صراع الدور المهني واألبعاد الثالثة 
لطفي راشد محمد، ( تحققت وهذا یتفق مع دراسة لالحتراق النفسي قد 

التي أتثبتت أن الموظف یتعرض لصراع الدور في العمل )  1992
عند وجود تعارض مطالبه التي ینبغي القيام بها أو وجود أآثر من 
مطلب وعلى الموظف االستجابة ألحدهم فيصعب عليه االستجابة 
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التي تفرض عليه لآلخر لذلك یعاني الفرد من المواقف الضاغطة 
 ,woodman)( متطلبات متعارضة،وفي نفس السياق توصال 

slocun-1984  في أبحاثهما إلى أن موظفو اإلدارة الوسطى
والمشرفون یتعرضون لصراع الدور عند القيام بمهام وأعمال یشعرون 
أنها غير ضروریة وآذلك عندما یطلب منهم أداء أعمال متناقضة من 

ن في القطاع الذي یعمل فيه وعند دخولهم في عدة أشخاص أو مسؤولي
صراعات بين المدیر وموظفي اإلدارة الوسطى والتنفيذیة، فإن 

  .الموظف یدرآها على أنها مواقف ضاغطة
  

هل هناك : بالنسبة للفرضية الثانية التي تجيب عن السؤال التالي
عالقة ارتباطية بين غموض الدور واالحتراق النفسي لدى مستشارو 

  :وجيه؟ فقد أسفرت المعالجة اإلحصائية على ما یليالت
  
  الداللة االحصائية  المحسوبة N  r  األبعاد

إجهاد +غموض الدور
  إنفعالي

132 0.46  0.01  

تبلد +غموض الدور
  المشاعر

132 0.33  0.01  

تدني +غموض الدور
  اإلنجاز

132 0.21  0.01  

  
اد یوضح االرتباط بين غموض الدور وابع): 12( جدول رقم 
  .االحتراق النفسي

  
یمكن القول أن قيمة معامل  االرتباط بين غموض الدور والبعد 

 ) 0.46(األول لالحتراق النفسي أال وهو اإلجهاد االنفعالي قدرت ب 
نفس . 0.01: مما یدل على وجود عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة

درت قيمة الشيء بالنسبة للبعد الثاني المتعلق بتبلد المشاعر حيث ق
أما بالنسبة  لتدني الشعور باالنجاز فقد ) 0.33(معامل االرتباط  ب 
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( وهي عالقة اخف ألنها عند المستوى     = 0.21) r( آانت قيمة 
وبهذا یمكن القول بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ) 0.05

غموض الدور ومستویات االحتراق النفسي عند مستشارو التوجيه 
دراسته  في) Beehr.1995(والمهني آما توصل قبل ذلك المدرسي

عن غموض الدور في العمل الذي ینجم حسب هذه الدراسة عن عدم 
فيما یخص الدور المطلوب منه .إیصال المعلومات الكافية إلى الموظف 

لالنجاز من طرف األشخاص المسؤولين في التنظيم اإلداري مثل 
مما یجعل الموظف .لرسمية وحتى النصوص ا.المدیرین والمشرفين 

معلومات غير واضحة  یشعر بغموض الدور المطلوب أدائه عند تقدیم 
ومتناقضة من قبل المدیر اإلداري والمدیر التقني في نفس الوقت آما 

  .هوا لحال بالنسبة لمهنة مستشار التوجيه
  

التالية والتي  یبين الجدول الموالي المعالجة اإلحصائية للفرضية
هناك فروق بين الجنسين في صراع الدور  :ما یليتنص على 

  مستشارو التوجيه المدرسي والمهنيوغموض الدور لدى 
  

لداللة الفروق بين " ت"یوضح نتائج اختبار ) :13(جدول رقم
  الجنسين لصراع الدور وغموضه

البيان 

  اإلحصائي

  المتغيرات

المتوسط   العينة  الجنس

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة   ت

 حریةال

 الداللة

صراع 

  الدور

غير  130  -0.44  4.83 13.37  31  ذآر

  -0.43  4.71 13.80 101  أنثى  دالة

غموض 

  الدور

غير  130  -1.24  4.05 11.81  31  ذآر

  -1.38  4.96 13.02 101  أنثى  دالة
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المالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي فيما یخص 
 4.71انحراف معياري قدر بــ ب 13.80صراع الدور لإلناث قد بلغ 

بانحراف معياري  13.37بينما الذآور قدر المتوسط الحسابي بـــ
إال أن هذه الفروق الظاهریة لم توجد فروق ذات داللة إحصائية  4.83

وأما فيما یخص غموض الدور ) -0.44(بـــــ "ت"حيث قدرت قيمة  
عياري قدر بانحراف م 13.02فقد بلغ المتوسط الحسابي عند اإلناث 

في حين أظهرت نتائج المتوسط الحسابي عند الذآور قيمة  4.96بــــ  
وهي فروق ظاهریة   4.05بانحراف معياري    11.81وصلت إلى 
وهي غير دالة إحصائيا ومنه فإن ) -1.38(بلغت " ت"ألن قيمة 

الفرضية القائلة بعدم وجود فروق بين الجنسين في صراع الدور 
رو التوجيه المدرسي والمهني قد تحققت  حيث وغموضه لدى مستشا

یعاني الجنسين بنفس الدرجة من الصراع والغموض في األدوار 
المنوطة بهم ألن المسؤول یلقي نفس التعليمات الغامضة على الطرفين 

، ویمكن القول آما یعمل الجنسين تحت نفس االزدواجية في الوصایة
 & chen(الباحثان أن نتائج الفرضية اتفقت مع نتائج دراسة

spector ,1992(  التي تناولت العالقات االرتباطية بين المواقف
الضاغطة وبعض السلوآات الغير سویة ونفت وجود فروق بين جنس 
اإلناث والذآور، فيما یخص الضغط لموقف صراع وغموض الدور، 
إذا حدوث تعارض توقعات الدور مع بعضها البعض في المهنة عند 

يه یحدث غالبا عندما یكون هذا األخير واقع تحت أآثر مستشار التوج
أآثر من رئيس یطلبون منه القيام بوظائف من من قيادة ویتلقى األوامر 

متناقضة آأن تصدر تعليمة شفهية للموظف تتعارض مع القانون 
الداخلي للتنظيم یتحمل نتائجها المستشار بمفرده لعدم وجود الدليل 

  .المادي
  

ة الرابعة الخاصة بداللة الفروق بين الجنسين في بالنسبة للفرضي
 )انظر إلى الملحق( مستویات االحتراق النفسي یمكن معالجتها إحصائيا

  :عن طریق الجدول التالي
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البيان 

  اإلحصائي
  المتغيرات

المتوسط   العينة الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة   ت
  الحریة

 الداللة

  
  

 إجهاد انفعالي

  
  ذآر
  

  
31  
  

  
24.53 

  
9.67  

  
2.52- 

  
  
  

130  
  
  

  
  
  
    دالة

  أنثى
  

  
101 

  
30.15 

  
11.30 

  
2.74- 

  
  

 تبلد المشاعر

  
  ذآر

  
31  

  
9.84  
  

  
5.98  

  
0.01  
  

  
  

130  
  

  
  

غير 
    دالة

  أنثى
  

101 
  

9.83  
  

6.32  
  

0.01  
  

  
  

تدني الشعور 
  باالنجاز

  
  ذآر

  
31  

  
21.75 

  
9.43  

  
1.62  
  

  
  

130  

  
  

غير 
    دالة

  أنثى
  

101 
  

18.92 
  

8.27  
  

1.51  
  

 
لداللة الفروق بين * ت*یظهر نتائج اختبار ): 14(جدول رقم 

  الجنسين في مستویات االحتراق النفسي
  

المالحظ من خالل معطيات الجدول أعاله عند حساب 
 30.15مقابل  24.53المتوسطات بين الجنسين أنه قدر عند الذآور بـ 

عند  11.30د الذآور مقابل عن 9.67عند اإلناث بتشتت معياري بلغ 
اإلناث فيما یخص البعد األول لالحتراق النفسي أال وهو اإلجهاد 
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االنفعالي مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية، ألن قيمة 
عند اإلناث،وهذا ) - 2.74(عند الذآور مقابل )-2.52(قدرت بـ * ت*

اغطة في قد یرجع لطبيعة المرأة التي تستجيب أآثر للمواقف الض
المهنة نظرا لمسؤولياتها المتعددة داخل وخارج أسرتها فهي تصل إلى 
مرحلة االستنزاف االنفعالي ولكن هذا ال یعني أن هناك توافق مع 

تبلد المشاعر وتدني الشعور باإلنجاز ألن :البعدین المتبقيين أال وهما
 المتوسط الحسابي متقارب عند البعد الثاني حيث آان عند الذآور 

عند  5.98بانحراف معياري قدر بـ ) 9.83(أما عند اإلناث ) 9.84(
عند اإلناث وهي فروق أآدت عملية التحليل  6.32و الذآور،

 0.01بين الجنسين بـ * ت*اإلحصائي عدم داللتها،حيث قدرت قيمة 
على حد سواء،أما بالنسبة للبعد الثالث المتعلق بتدني الشعور باإلنجاز 

روق ظاهریة في المتوسطات الحسابية ألنها قدرت فالباحثة فالحظت 
بانحراف معياري  18.92أما عند اإلناث فهي  21.75عند الذآور بـ 

لداللة * ت*عند الذآور،ولكن عند حساب  9.43مقابل  8.27قدر بـ 
عند اإلناث  1.51عند الذآور مقابل  1.62الفروق تبين أنها قدرت بـ 

ود فروق ذات داللة إحصائية بين مما یدل أن الفرضية القائلة بوج
الجنسين في مستویات االحتراق النفسي لدى مستشار التوجيه المدرسي 
والمهني تحققت على مستوى البعد األول فقط وهو اإلجهاد االنفعالي 

جرادي ، (عند اإلناث أقوى منه عند الذآور،وهذا ما یوافق دراسة
االبتدائية، حيث  حول االحتراق النفسي عند معلمي المدارس) 2007

أثبتت أن شعور المرأة بظاهرة االحتراق النفسي أعلى من شعور 
الرجل ألنها مطالبة للقيام بدورها األساسي أال وهو القيام على شؤون 
البيت وتربية األبناء،یضاف لها دور آخر بحكم التحول االجتماعي 

حمل واالقتصادي الذي عرفه العالم، أدى إلى خروج المرأة للعمل وت
  .مسؤوليات أخرى جعلتها ال تتحكم في تعدد األدوار الذي أثقل آاهلها

أفرزت عملية التحليل االقتصادي للفرضية الخامسة التي مفادها 
أن هناك فروق في مستویات االحتراق النفسي بين المستشارین للتوجيه 

  :األآثر أقدمية واألقل أقدمية على ما یلي
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البيان 

 اإلحصائي
 المتغيرات

المتوسط  العدد  األقدمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة   ت
 الحریة

 الداللة

  
  

إجهاد 
  انفعالي

 أقل
  أقدمية

  
67  

  
28.88 

  
11.79  

  
0.17  

  

  
  
  

130  

  
  

غير 
 أآثر  دالة

  أقدمية
  

65  
  

28.53 
  

10.78  
  

0.17  
  

  
  
تبلد 
  المشاعر

 أقل
  أقدمية

  
67  

  
10.32 

  
6.57  

  
1.22  

  

  
  

130  

  
  

غير 
 رأآث  دالة

  أقدمية
  

65  
  

9.03  
  

5.57  
  

1.22  
  

  
  

تدني 
الشعور 
  باإلنجاز

 أقل
  أقدمية

  
67  

  
19.29 

  
8.22  

  
0.08 –  

  

  
  
  

130  

  
  
  

غير 
  دالة

 أآثر
  أقدمية

  
65  

  
19.43 

  
8.82  

  
0.08 –  

  
  

یوضح أبعاد االحتراق النفسي عند حساب ): 15(جدول رقم 
  لمعرفة الفروق حسب األقدمية) ت(اختبار 

  
أن زیادة الخبرة ترتبط باألقدمية، فكلما نضج الفرد  نجد عادة

وزاد عمره صقلت خبراته وزادت مهاراته، مما یؤهل المرء لحل 
المشكالت الحياتية والمهنية، ومن المتفق عليه أن أصحاب العمل 
یفضلون األآثر خبرة وأقدمية نظرا لما یتم إنجازه في العمل، ألن هذا 
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مهني یتصف باالستقرار والتحرر من  ال یتحقق إال في مناخ الهدف
الضغوط النفسية، لذلك أرادت الباحثة أن تعرف ما مدى أثر األقدمية 
على االحتراق النفسي عند مستشار التوجيه، فتبين عدم وجود فروق 

في االجهاد ) 0.17(بـ " ت"في مستوى االحتراق حيث قدرت قيمة 
وي األقدمية على حد االنفعالي عند المستشارین الجدد في المهنة وذ

على حد سواء على مستوى البعد ) 1.22(بـ " ت"سواء، وبلغت قيمة 
الثاني وهو تبلد المشاعر، أما فيما یخص تدني االنجاز فقد قدرت قيمة 

  ).- 0.88(بـ " ث"
  

ومن هنا یمكن القول أن الفرضية البدیلة التي فرضتها الباحثة 
ذا ما یمكن رده إلى أن منتفية وتتحقق عنها الفرضية الصفریة وه

لمهني یصطدم بواقع یخالف تماما الصورة امستشار التوجيه المدرسي و
التي رسمها في ذهنه قبل البدء في ممارسة عمله، فتكون له في البدایة 
صورة مثالية عن هذه المهنة، ولكن سرعان ما تنكسر بمجرد مالمسته 

عامل داخل الوسط لة والتللحقيقة الميدانية، فطریقة العمل والمعام
ختلف اختالفا آبيرا عن الجانب النظري الذي تلقاه أثناء التربوي ت

مرحلة تكوینه، وهذا ما یؤثر سلبا على معنویاته، مما یدفعه للهروب 
بأي طریقة من الوضعية المرة، فهناك من یلجأ لطریقة التمارض بغية 
 الحصول على عطل مرضية من فترة ألخرى، وهناك من یغير سلم
حياته تماما فيختار تكوین آخر أو یلجأ لألعمال الحرة، ألنه یدرك أنه 
آلما تعمق أآثر في هذه المهنة آلما ازداد استنزافا لطاقته الحيویة من 
شدة ما یكتشف من تناقضات وصراعات، وأن عمله رغم نبله فهو ال 
یوفر له االحترام والتقدیر من طرف المحيطين به داخل وخارج 

  .المؤسسة
  

وإذا عدنا إلى الفرضية السادسة والتي تنص على أن هناك فروق 
في مستویات االحتراق النفسي بين مستشاري التوجيه المقيمين بمراآز 



 

- 132 - 

 

التوجيه المدرسي والمستشارین المقيمين بالثانویات یمكن إثباتها أو 
  :نفيها عن طریق الجدول التالي

  

  البيان االحصائي

  المتغيرات

درجة  "ت"قيمة   اإلقامة
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائية

  دالة  130  2.54  بالمرآز  إجهاد انفعالي

  2.94  بالثانویة

  دالة  130  1.89  بالمرآز  تبلد المشاعر

  2.38  بالثانویة

تدني الشعور 
  باإلنجاز

  دالة  130  1.99  بالمرآز

  2.31  بالثانویة

  

الحتراق لمستویات ا" ت"یبين نتائج اختبار ): 16(جدول رقم 
  النفسي حسب مقر العمل بمستشار التوجيه

  
دالة إحصائيا في اإلجهاد االنفعالي ألنها بلغت عند " ت"إن قيمة 

، في حين بلغت عند )2.54(المستشارین المقيمين بالمراآز 
، آما آانت أیضا دالة إحصائيا )2.94(المستشارین المقيمين بالثانویة 

وهو تبلد المشاعر حيث قدرت بـ  في البعد الثاني لالحتراق النفسي
عند المستشار المقيم  2.38عند المستشار المقيم بالمرآز و  1.89

عد الثالث المتعلق بتدني بالثانویة، إنها أیضا ذات داللة إحصائية عند الب
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عند المستشار المقيم بالمرآز ) 1.99( نجاز حيث بلغت الشعور باإل
لثانویة أین یخضع للسلطة عند المستشار المقيم با) 2.31(مقابل 

اإلداریة، إضافة إلى السلطة التقنية لمدیر مرآز التوجيه المدرسي 
والمهني، مما یؤآد تحقق الفرضية حيث یعاني هذا األخير أآثر من 
زميله المقيم بالمرآز أین یخضع لسلطة إداریة وتقنية واحدة محرآها 

ي نفس الوقت الوحيد هو مفتش التوجيه المدرسي والمهني المكلف ف
بمباشرة الشؤون اإلداریة الخاصة بالمستشارین للتوجيه المدرسي 

في دراسته عن " حسن الموسوي" والمهني، وهذا ما قد یفسره الدآتور 
المرشد النفسي بالكویت، حيث توصلت الدراسة إلى أن المجتمع ال 
یقدر العاملين في الحقل النفسي، وقد تجلى ذلك في ضعف العالوات 

ر الترقيات وذلك قياسا باألعمال األخرى، آما انعكس أیضا في وتأخ
زیادة العبء الوظيفي وتكليف المرشد النفسي بأعمال خارج اختصاصه 
وآثرة تنقل األخصائي والمرشد من مكان إلى آخر لتأدیة مهامه 
الوظيفية دون أن یحصل على المقابل المادي أو المعنوي المتوقع أو 

  .استنزاف في طاقته الحيویة المأمول یؤدي به إلى
  

آما أن المستشار المقيم بالثانویة یعاني من ضعف التواصل مع 
زمالئه وبالتالي ضياع جهوده وعدم وجود روح الفریق في إطار العمل 
آما هو الحال بالنسبة للمستشار المقيم بالمرآز، ونشير هنا إلى أن قلة 

د من المؤسسات المناصب المفتوحة جعل المستشار یشرف على عدی
التعليمية أین یهتم أآثر باألعمال المكتبية عوضا عن العمل اإلرشادي 

 .للتلميذ، وهو الهدف األساسي من إقامته داخل المؤسسة التعليمية
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  :االستنتاج العــــــــــاّم .2
لقد أصبحت برامج التوجيه ضرورة اجتماعية تربویة ال یمكن 

ساعدة المراهقين على اتخاذ القرارات االستغناء عنها وذلك ألهمية م
مع العلم أن آل . المناسبة فيما یخص مشاریعهم المدرسية والمهنية 

شاب مضطر في مرحلة ما من مساره الحياتي أن یتبع اختيارات معينة 
  .یكون لدیها تأثير على مستقبله 

یخضع التلميذ في المنحى التشخيصي للتوجيه إلى توصيات 
ن هذا األخير غالبا مایرسم له معالم الطریق الذي المستشار ، حيث أ

لكن التلميذ في المنحى التربوي یلعب دورا إیجابيا ، .یجب أن یسلكه
وینظر إليه على أنه یمر بدینامية نمو وتطور وقادر على اآتساب 
االتجاهات النفسية و الذهنية الالزمة لبناء مشروع شخصي متكامل 

لمدرسي تهدف إلى تهيئة الظروف ،ولهذا فإن نشاطات التوجيه ا
المالئمة والمثيرة للفرد من أجل تمكينه من بلورة مشروع متجانس 

  .التوازن بين  خصائصه وعروض المحيط  یجسد 
وتجدر اإلشارة إلى أنه في غياب مثل هذا الدعم البيداغوجي 
المدروس یصعب الحدیث عن وجود مشاریع مدرسية أو مهنية عند 

،تعتبر هذه المالحظة من بين الدوافع األساسية التي  المراهق المتمدرس
جعلت الباحثة تقوم بهذه الدراسة للكشف عن درجة الضغط المهني عند 

صراع وغموض الدور المهني عند : تناول أهم مؤشراته الخارجية 
مستشار التوجيه  و اآلثار النفسية الناتجة عنه والتي من شأنها أن تعيق 

  .بالدنا إلدراجها ضمن قواعد التصور التربوي تطبيقات التوجيه في 
  :حيث توّصلت نتائج الدراسة إلى ما یلي

 :عند دراسة العالقات االرتباطّية  تيّبن 
وجود عالقة ارتباطّية داّلة بين صراع الدور المهنّي حيث آّلما زادت  .1

درجة صراع الّدور آلما ارتفع مستوى االحتراق النفسّي لدى مستشارو 
 .لمدرسي والمهنيالتوجيه ا
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وجود عالقة ارتباطية دالة بين غموض الدور المهني حيث آلما زادت  .2
درجة غموض الّدور آلما ارتفع مستوى االحتراق النفسّي لدى 

 .المستشار
عند دراسة الفروق للكشف عن تأثير عامل الجنس واألقدمّية  

 :توّصلت نتائج الدراسة إلى
ي درجة صراع الّدور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية ف .3

 .وغموضه لدى مستشار التوجيه سواء أآان من الذآور أو اإلناث
وجود فروق ذات داللة إحصائّية في البعد األول الخاص باالحتراق  .4

النفسّي عند اإلناث منه عند الّذآور أما البعد الثاني المتمّثل في تبلد 
از فال توجد المشاعر والبعد الثالث المتمثل في تدني الشعور باإلنج

 .فروق بينهما
ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسّي بين  .5

 .المستشارین األقّل أقدمّية واألآثر أقدمّية
وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستویات االحتراق النفسي بين  .6

م و مستشاري التوجيه، .مستشاري التوجيه المقيمين بمراآز التوجيه، م
 .م المقيمين بالثانویات.م
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  : االقتراحات و التوصيات .3
بينت هذه الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي لدى مستشار 
التوجيه له ارتباط بالجانب التنظيمي عامة وصراع الدور وغموضه 
خاصة األمر الذي یؤدى بدوره إلى انخفاض دافعية المستشار ویؤثر 

ة المقدمة وبناءا على هذا توصي هذه سلبا على الخدمات اإلرشادی
  :بما یلي الدراسة

وضع قانون أساسي لسلك مستشاري التوجيه المدرسي و المهني  .1
  :یتضمن

 .تحدید المهام و المسؤوليات المسندة بوضوح 
إعادة تعيين المستشارین الرئيسيين المنصبين بالثانویة في مراآز  

اإلداریة و التقنية التوجيه المدرسي و المهني و إخضاعهم للسلطة 
 .لمدیر مرآز التوجيه المدرسي و المهني

إخضاع مراآز التوجيه المدرسي و المهني للسلطة اإلداریة و  
التقنية لوزارة التربية الوطنية لتطبيق سياسة التوجيه و تفادي ثنائية 

 .أو ازدواجية الوصایة علي المدى القریب
المؤهل العلمي  إعادة النظر في سلم التصنيف بما یتماشى مع 

 .لنشاطات التي یقوم بها المستشاروطبيعة ا
: م  منها .م. استحداث مناصب عليا نوعية ضمن سلك التوجيه  

مستشار باحث ، مفتش مختص  في اإلعالم ، مفتش مختص في 
 .التقویم والدراسات ، مفتش مختص في التكوین والتوجيه

داخل قطاع  فتح مسارات أوسع للترقية والتأهيل لمناصب عليا 
مدیر مؤسسة إآمالية أو ثانویة ،رئيس مصلحة :التربية منها منصب

الدراسات و االمتحانات ،رئيس مصلحة التكوین و التفتيش ،رئيس 
  ....مصلحة الموظفين ،أمين عام 

وضع شبكة معلوماتية لالتصال بين مراآز التوجيه المدرسي و المهني  .2
 .ن جهة أخرىفيما بينها و بين المراآز و الوصایة م

م بعد .اقتراح نشر الدراسات و االبحاث التي ینجزها مستشار التوجيه م .3
 .مصادقة عليها من طرف لجنة قراءةتقویمها و ال
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ساعدة ملتقيات و الدورات التدریبية حول التقنيات الحدیثة في المالتفعيل  .4
 .اث التربویةالنفسية و الدراسات و األبح

أجهزة ( دوات البحث العلمي الحدیثة م بأ.م.تموین مراآز التوجيه  .5
وسائل : و معدات تقنية مثل ) التوثيق العلمي ،االنترنات ،إعالم آلي 

 .الطبع و السحب
م .م.التعویض عن الدراسات الوزاریة التي یساهم فيها مستشار التوجيه  .6

 .بصفته جامعا للبيانات
ر بمهمة نقترح استفادة مستشار التوجيه من منحة النقل و األآل و أم .7

 ...عن آل تنقالته 
ذو ، حداث دیوان للتوجيه و اإلعالم یتبع باستقاللية مالية و إداریة إ .8

هيكلة خاصة یشرف على مراآز التوجيه المدرسي و المهني عبر 
التراب الوطني و یعمل تحت الوصایة المباشرة لألمانة العامة لوزارة 

موضوعي لسيرورة  مدى المتوسط لضمان تقویمالالتربية الوطنية على 
 .المنظومة التربویة

اقتراح نموذج خاص بالدور الذي یستحسن القيام به قصد تفادي  .9
الصراع و الغموض في مهنة مستشار التوجيه المدرسي حيث یتضح 
من خالله المهام و النشاطات و األطراف المشارآة في انجازها دون 

  .  تداخل الصالحيات قدراالمكان 
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 اص بمهام ونشاطات سلك التوجيه المدرسينموذج خ .4
 

إن التخفيف من االحتراق النفسي لدى مستشار التوجيه المدرسي 
والمهني یقتضي بالدرجة األولى تعدیل في المهام والنشاطات التي 
یمارسها في الميدان قصد تفادي الغموض والصراع في الدور المهني، 

  :وهذا یمكن تحقيقه إذا تم مراعاة ما یلي
  

I. مهمة اإلعالم: 
 

األفضل أن یكون دور مستشار التوجيه في هذا المجال  من
  :تنسيقي مع األعضاء التالية

 .مفتش التعليم االبتدائي •
 .أستاذ مكلف باإلعالم في التعليم اإلآمالي •
 .األستاذ الرئيسي في الثانویة •
  

أما فيما یخص خلية اإلعالم والتوثيق یعتبر المستشار هو 
لها في الثانویة، فيقوم بإثرائها عن طریق جلب المؤسس والمنشط 

المعلومات والوسائل الضروریة من مدیریتي التوثيق لوزارتي التربية 
والتكوین المهني، ویمكن أن یستفيد منها الجميع حتى أولياء التالميذ، 
ولكي نضمن مصداقية هذا النشاط یجب تخصيص جناح واسع لها 

لمؤطرون الذین یتعاون معهم وتوفير أجهزة العرض، حيث یقوم ا
المستشار بتعریف آل شعبة بمختلف فروعها الدراسية الجامعية، 
وشرح المسار المهني لها وتقدیم أنشطة تحفيزیة ومشوقة عن طریق 
الداتاشو في شكل تجارب باستعمال المحاآاة أو أنشطة علمية تستعمل 

  .فيها التكنولوجيات المتطورة
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II. مهمة التوجيه: 
 

  :الجة ملف التلميذ آالتاليیتم مع
من الضروري إعادة النظر في استبيان الميول واالهتمامات خاصة  •

البند المتعلق باالهتمامات المهنية، حيث یجب االعتماد على خلفية 
 .نظریة شاملة في بنائه

راؤها عن طریق الروائز ثبالنسبة للمقابلة النفسية من الضروري إ •
، وبتطبيق )في المقابلة العيادیة( الخاصة بتشخيص ودراسة حالة 

الروائز النفسية التي تكشف عن القدرات العقلية وميول التلميذ وذلك 
بتوفيرها على مستوى المؤسسة التعليمية مع وضعها تحت تصرف 
المستشار بعد تدعيم تكوینه في هذا المجال، ألنه بهذا سوف یساهم 

 :في التخطيط التربوي آما یلي
ذ الذین یمكن استيعابهم حسب إمكانات المؤسسة تحدید عدد التالمي -

 ).دون تغيير فيما بعد من طرف مصالح التنظيم التربوي( التعليمية 
المشارآة في توزیع التالميذ على األفواج التربویة تبعا لألسس  -

 .النفسية التربویة
المشارآة في إعداد جداول التوقيت للمواد طبقا لألسس النفسية  -

 .بيعة المادةللتلميذ وطبقا لط
بالنسبة لبطاقة المتابعة والتوجيه تكون عبارة عن تتویج لمختلف  •

النشاطات التي قام بها المستشار في مرافقته للتالميذ طيلة مسارهم 
 .الدراسي، وبالتالي یجب إعادة النظر في شكلها ومضمونها الحالي

 
III. مهمة التقویم : 

 
  :یمكن أن تتبلور عن طریق نشاطين أساسيين وهما

 :مجالس األقسام التي یقوم المستشار من خاللها بما یلي •
 .عرض استغالله لبعض بنود استبيان الميول واالهتمامات -
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یبين لألساتذة نقاط القوة والضعف في االختبار التحصيلي الذي  -
 .طبق على التالميذ

تبيان نقاط اإلیجاب والسلب في تصحيح هذه االختبارات، وهذا  -
 .التالميذ طبعا بعد تحليل نتائج

 .استخالص الحاالت التي یجب التكفل بها من خالل األساتذة -
إجراء الدراسات والبحوث على مستوى مراآز التوجيه المدرسي  •

 :والمهني في مجاالت معينة مثل
إیجاد طریقة فعالة لتحليل النتائج المدرسية وطریقة أنجع للمقارنة  -

 .بينها خالل الفصول الثالثة
داغوجية التدریس وطرائقه قصد تكيف التلميذ مع إعادة النظر في بي -

 .المحيط المدرسي واالجتماعي
ساعات أسبوعية  08اإلعداد الدائم للمستشار عن طریق تخصيص  -

( للمتابعة والتقييم، إلى جانب المشرفين ) سا 04( لإلعداد منها 
أما النصف المتبقي من وقت اإلعداد یشمل ...) مختصين، أطباء
ومحاضرات وأبحاث ومبادالت بين المجاالت  حلقات للقراءة

 .العلمية
  

 :مهام مرآز التوجيه المدرسي والمهني 
 

یتغير دور المرآز من التوجيه إلى البحث التربوي للتوجيه 
المدرسي والمهني، أما مهام التوجيه فيقوم بها المستشار على مستوى 

تابع  الثانویة أو على مستوى اإلآمالية، وبهذا یصبح نشاط الطعن
للمؤسسة التعليمية أین یتم إعداد محضر الطعن وبعدها یمكن إرسال 

  .التربية یةنسخة منه إلى مدیر
  :یمكن لمرآز التوجيه أن یباشر النشاطات التالية

إعادة النظر في استبيان الميول واالهتمامات بتوسيع أهدافه من تصحيح  •
يد اإلعالمي الرصيد اإلعالمي بالدرجة األولى إلى التوسع في الرص
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للتلميذ خاصة في األبعاد المهني المتوفرة في الواقع المعيشي لكل شعبة 
 .ومادة دراسية، ومعالجة الصعوبات الدراسية التي یعاني منها التلميذ

تبادل الدراسات مع مراآز التوجيه فيما بينها على المستوى الوالئي  •
 .والوطني والتنسيق في عملية البحث التربوي الشاملة

رؤساء المؤسسات، األساتذة ( التنسيق بين مختلف المراحل التعليمية  •
 ).الرئيسيون، معلمو المرحلة االبتدائية، مفتشوا اإلدارة 

من خالل التنسيق یمكن توحيد االختبارات الفصلية على مستوى  •
 .المقاطعة والوالیة لضمان الموضوعية

سسة التي یدرسون تبادل االختبارات للتصحيح بين األساتذة خارج المؤ •
 .بها تحت إشراف مفتش المادة

العمل على مشارآة األستاذ المدرس لمستوى أعلى في إعداد االمتحان  •
مثال أساتذة اإلآمالية في امتحان شهادة ( الرسمي للمستوى الذي یسبقه 

وهكذا بالنسبة ) التعليم االبتدائي وقبل ذلك امتحانات الفصول الثالثة 
 .ملبقية مراحل التعلي

اإلعداد الدائم لمستشار التوجيه المدرسي والمهني وذلك في المجاالت  •
تطبيق وتصحيح الروائز النفسية، المقابلة العائلية، الدعم : التالية
التربوي للتلميذ الذي یعاني خلل في التكيف أو في وضعية  -النفسي

الرسوب بمراعاة التقنيات اإلجرائية والحدیثة في الميدان التربوي 
 .إلرشاد النفسيوا
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 .عرض خاص –التغيير، حوليات جامعة الجزائر 
 

مرجع في علم النفس، منشورات ال: )1959(جالل سعد  .7
 .القاهرة –المطبوعات الحدیثة 

 
موسوعة علم النفس والتحليل : )1978(الحنفي عبد المنعم  .8

 .بيروت - النفسي، مكتبة مدبولي
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السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في  ):1997(حسن حریم  .9

 .األردن –المنظمات، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان 
 

علم ):1999(الموسوي، على عسكر  حمدي یاسين، حسن .10
 .النفس الصناعي

 
الصحة النفسية، دراسة في سيكولوجية  ):1988( رفاعي نعيم  .11

 .التكيف، دمشق، منشورات جامعة دمشق
 

 - دمشق - التوجيه المهني والمدرسي: 1993 رفاعي نعيم .12
 .منشورات جامعة دمشق

 
 –ي التوجيه واإلرشاد النفس ):1986(زهران حامد عبد السالم  .13

 .عالم الكتب -القاهرة
 

اإلجهاد، أسبابه، عالجه، ترجمة : )1997(ستورا بنجمان  .14
 .انطوانيت هاشم، منشورات عویدات، بيروت

متغيرات ضغط العمل، دراسة نظریة  ):1988( سمير عسكر  .15
وتطبيقية في قطاع المصارف بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

د اإلدارة العامة، الریاض، ، معه60مجلة اإلدارة العامة، العدد 
 .السعودیة

 
 ):1986(طاهر حسين محمد علي و الجردي محمد یوسف  .16

جامعة  -الكویت –اإلرشاد النفسي والتربوي بين األصالة والتجدید 
 .الكویت

 
مستویات االحتراق  ):1999(طوالبة محمد عبد الرحمان  .17

رید النفسي لدى معلمي الحاسوب في المدارس التابعة لمحافظات آ
 14والمفرق وعلجون وحرش، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 

 .األردن 20ن، العدد 
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اضطرابات الشيخوخة  ):1990(العيسوى عبد الرحمان  .18
 .وعالجها، دار النهضة العربية، بيروت

 
االضطرابات النفس  ):2002(العيسوى عبد الرحمان  .19

تب جسمية،سلسلة موسوعة آتب علم النفس الحدیث، دار الرا
 .ية، الطبعة الثانية،بيروت، لبنانالجامع

 
الضغط النفسي، مصادره  ):1993(عبد الرحمان الطریري  .20

 .، جامعة اإلمارات المتحدة9ومسبباته، مجلة آلية التربية، العدد 
 

االآتئاب اضطراب العصر  ):1998( عبد الستار إبراهيم  .21
، 239د الحدیث فهمه وأساليب عالجه، سلسلة عالم المعرفة، العد

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت
 

متغيرات ضغط العمل، دراسة  ):1988(عسكر سمير أحمد  .22
نظریة وتطبيقية في قطاع المصارف بدولة اإلمارات العربية 

، معهد اإلدارة العامة، 60المتحدة، مجلة اإلدارة العامة، العدد 
 .الریاض، السعودیة

 
وط الحياة وأساليب مواجهتها، دار ضغ ):2000(عسكر علي  .23

 .الكتاب الحدیث، الكویت
 

 .القاهرة -المرشد النفسي المدرسي ):1984(عمر محمد ماهر  .24
 

اتجاهات حدیثة في  ):1993(علي أحمد علي وآخرون  .25
العالقات اإلنسانية، مكتب عين شمس، السلوك البشري في مجاالت 

 .العمل، منشورات ذات السالسل
 

ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، دار  ):2003(علي عسكر  .26
 .الكتاب الحدیث، الكویت
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سيكولوجية العالقات وخدمة :)1995(فاطمة عبد العزیز زآریا  .27
 .البيئة للصف الثالث التجاري

 
القلق وإدارة الضغوط النفسية،  ):2001(فاروق السيد عثمان  .28

 .دار الفكر العربي، القاهرة
 

محددات اإلعياء المهني  :)2000(فهد السيف عبد المحسن  .29
دراسة تطبيقية في مؤسسات الرعایة االجتماعية  -بين الجنسين

ببعض مدن المملكة العربية السعودیة، مجلة اإلدارة العامة، العدد 
 .، معهد اإلدارة العامة4
 

علم النفس فهم السلوك اإلنساني : )1995(فؤاد أبو حطب  .30
 .وتنميته لطالب الصف الثالث الثانوي

 
نظریة المنظمة والتنظيم، دار : )2000(قيرون محمد قاسم ال .31

 .وائل للنشر
 

قاضي یوسف ومصطفى وفطيم لطفي محمد وحسين محمود  .32
 -الریاض –اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ): 1981( عطا 

 .دار المریخ -المملكة العربية السعودیة
 

السيطرة على الضغوط النفسية، ترجمة : )1999( آيت آنان  .33
مرآز التعریب والترجمة، عرض جبار محمود، الدار العربية 

 .لبنان -للعلوم، بيروت
 

نحو إطار شامل لتفسير ضغوط : )1992(لطفي راشد محمد  .34
، معهد 75العمل وآفية مواجهتها، مجلة اإلدارة العامة، العدد 

 .اإلدارة العامة، الریاض
 

 –له التوجيه فلسفته وأسسه ووسائ ):1979(محمد علي حافظ  .35
 .دار النهضة العربية -القاهرة
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الضغوط النفسية لدى العاملين في : )1998(الموسوي حسن .36
، 12المجلة التربویة، المجلد–دراسة عاملة -مجال الخدمة النفسية

 .مجلس النشر العلمي،جامعة الكویت 47العدد
 

اإلرشاد النفسي والتوجيه  ):1976(مرسي سيد عبد الحميد  .37
 .الطبعة األولى - مكتبة الخانجي -لقاهرةا –التربوي والمهني 

 
دراسة نفسية اجتماعية  –المدیرین : )1996(مقدم عبد الحفيظ  .38

للمؤسسات االقتصادیة، مرآز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، 
 .الجزائر

 
التوجيه في المدرسة، : )1986(ن .مورتنسن دونالدج، شمولر أ .39

 .النهضة العربية دار -القاهرة -ترجمة حافظ إبراهيم خليل
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  الرسائل الجامعية -ب
الضغط المهني عند المدیرین ): 2003(نبيلة  –بوعافية  .41

ر بجامعة رسالة ماجستي –وعالقته باستراتيجيات المقاومة 
 .الجزائر

 
مرآز التحكم واالحتراق ): 2007(التيجاني  –جرادي  .42

رسالة ماجستير بجامعة  –النفسي لدى معلمي المدارس االبتدائية 
 .الجزائر

  

االنهاك المهني لدى أطباء ): 2005(وهيبة  –حاتم  .43
 .رسالة ماجستير بجامعة الجزائر –مصلحة االستعجاالت 
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الضغط المهني لدى اإلطارات ): 2005(مریم  –ضبع  .45
رسالة ماجستير بجامعة  -)مصادره ونتائجه ( الجزائریة 

 .الجزائر

  

 المناخ التنظيمي السائد داخل): 2007(فوزي  –ميهوبي  .46
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  .رسالة ماجستير بجامعة الجزائر
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  الوثائق الرسمية -ج

  
نوفمبر  13المؤرخ في  827القرار الوزاري رقم  .47

تحدید مهام المستشارین والمستشارین الرئيسيين في  – 1991
ية، التوجيه المدرسي والمهني ونشاطاتهم في المؤسسات التعليم

 .عدد خاص –، من النشرة الرسمية للتربية 11ص 
 

، یتضمن فتح مسابقة  99 – 789القرار الوزاري رقم  .48
على أساس االختبارات یسلك مفتش التوجيه المدرسي والمهني، 

 .للنشرة الرسمية للتربية الوطنية 430، العدد  9ص 

  

، یتضمن فتح مسابقة  99 – 791القرار الوزاري رقم  .49
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 .للتربية الوطنية

  

دیسمبر  4، المؤرخ في 245/93المنشور الوزاري رقم  .50
، یتعلق باإلجراءات التنظيمية لنشاط مستشاري التوجيه 1993

مية للتربية للنشرة الرس 369، العدد 13في الثانویات، ص 
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دیسمبر  5، المؤرخ في 249/93المنشور الوزاري رقم  .51
، یتعلق بتوجيهات حول آيفية بناء البرنامج السنوي 1993

للنشرة الرسمية  369، العدد 14لنشاطات مراآز التوجيه، ص 
 .للتربية الوطنية
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، من تنظيم مفتشية )2001ماي  22-21: یومان دراسيان
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 جامعة الجزائر آلية

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  األرطوفونيا  التربية و مقسم علم النفس وعلو

  حضرة المستشار المحترم،

في إطار القيام بدراسة نتناول موضوع الضغط المهني لدى مستشار التوجيه 
المدرسي والمهني وبصفتك الشخص المؤهل لتزویدنا بالمعلومات التي تخدم 

ضوع الدراسة ، أرجو منكم اإلجابة عن جميع أسئلة اإلستبيان بعنایة و لك منا مو
  .جزیل الشكر

  :مالحظة

على اختيارات تعبر عن شعور شخصي لدى المستشار الرجاء تحتوي آل فقرة 
في الخانة المناسبة ونشكرآم على مساعدتكم وتفهمكم، علما أن ) X(وضع عالمة 

  .لميةالمعطيات سوف تستعمل ألغراض ع

  :معلومات هامة

  ذآر                      أنثى:         الجنس

  سنة:                          العمر

  المستوى التعليمي 

  سنة                        األقدمية

  م .بالثانویة                   بمرآز التوجيه م    :مقيم
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Corrélations 
 
 Corrélations 
 

 Les Variables  CONFLIT AMBIGUIT EPUISSEM APATHIE REGRESSI 

   
  
   
CONFLIT Corrélation de Pearson 1,000 ,737(**) ,502(**) ,313(**) ,234(**)
  Sig. (bilatérale) , ,000 ,000 ,000 ,007
  N 132 132 132 132 132
AMBIGUIT Corrélation de Pearson ,737(**) 1,000 ,466(**) ,335(**) ,211(*)
  Sig. (bilatérale) ,000 , ,000 ,000 ,015
  N 132 132 132 132 132
EPUISSEM Corrélation de Pearson ,502(**) ,466(**) 1,000 ,578(**) ,136
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 , ,000 ,120
  N 132 132 132 132 132
APATHIE Corrélation de Pearson ,313(**) ,335(**) ,578(**) 1,000 ,423(**)
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 , ,000
  N 132 132 132 132 132
REGRESSI Corrélation de Pearson ,234(**) ,211(*) ,136 ,423(**) 1,000
  Sig. (bilatérale) ,007 ,015 ,120 ,000 ,
  N 132 132 132 132 132

 
**  La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*  La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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Test-t 
 
 Statistiques de groupe 
 

  SEXE N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

CONFLIT 1,00 32 13,3750 4,8310 ,8540
2,00 100 13,8000 4,7140 ,4714

AMBIGUIT 1,00 32 11,8125 4,0516 ,7162
2,00 100 13,0200 4,9624 ,4962

 
 
 Test d'échantillons indépendants 
 

    

Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure 
CONFLIT Hypothèse de variances 

égales ,040 ,842 -,441 130 ,660 -,4250 ,9631 -2,3305 1,4805 

Hypothèse de variances 
inégales   -,436  ,665 -,4250 ,9755 -2,3831 1,5331 

AMBIGUIT Hypothèse de variances 
égales 2,770 ,098 -1,249 130 ,214 -1,2075 ,9670 -3,1206 ,7056 

Hypothèse de variances 
inégales   -1,386  ,171 -1,2075 ,8713 -2,9486 ,5336 
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Statistiques de groupe 
 

  SEXE N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

EPUISSEM 1,00 32 24,5313 9,6753 1,7104
2,00 100 30,1500 11,3087 1,1309

APATHIE 1,00 32 9,8438 5,9898 1,0589
2,00 100 9,8300 6,3278 ,6328

REGRESSI 1,00 32 21,7500 9,4391 1,6686
2,00 100 18,9200 8,2764 ,8276

 
 Test d'échantillons indépendants 
 

    

Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure 
EPUISSEM Hypothèse de variances 

égales ,814 ,369 -2,528 130 ,013 -5,6187 2,2222 -10,0151 -1,2224 

Hypothèse de variances 
inégales   -2,740  ,008 -5,6187 2,0504 -9,7196 -1,5179 

APATHIE Hypothèse de variances 
égales ,687 ,409 ,011 130 ,991 1,375E-02 1,2692 -2,4971 2,5246 

Hypothèse de variances 
inégales   ,011  ,991 1,375E-02 1,2335 -2,4584 2,4859 

REGRESSI Hypothèse de variances 
égales ,650 ,422 1,626 130 ,106 2,8300 1,7402 -,6127 6,2727 

Hypothèse de variances 
inégales   1,519  ,135 2,8300 1,8626 -,9166 6,5766 



 

160 

 

Test-t 
 Statistiques de groupe 
 

  ANCIE N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

EPUISS 2,00 67 28,8806 11,7944 1,4409
3,00 65 28,5385 10,7806 1,3372

APATHIE 2,00 67 10,3284 6,5722 ,8029
3,00 65 9,0308 5,5761 ,6916

REGRES 2,00 67 19,2985 8,2242 1,0047
3,00 65 19,4308 8,8246 1,0946

 
 Test d'échantillons indépendants 
 

    

Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure Inférieure 
EPUISS Hypothèse de variances 

égales 1,388 ,241 ,174 130 ,862 ,3421 1,9685 -3,5522 4,2365 

Hypothèse de variances 
inégales   ,174  ,862 ,3421 1,9658 -3,5470 4,2313 

APATHIE Hypothèse de variances 
égales 1,416 ,236 1,221 130 ,224 1,2976 1,0624 -,8042 3,3994 

Hypothèse de variances 
inégales   1,224  ,223 1,2976 1,0597 -,7993 3,3945 

REGRES Hypothèse de variances 
égales ,535 ,466 -,089 130 ,929 -,1323 1,4842 -3,0686 2,8040 

Hypothèse de variances 
inégales   -,089  ,929 -,1323 1,4858 -3,0720 2,8075 
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  تفریغ االستبيانات حسب الجنس

إجهاد انفعاليالرقم الجنس االحتراق النفسي تدني اإلنجاز تبلد المشاعر
17 05 14 ذآر 1 
10 05 30 ذآر 1 

22 09 16 ذآر 1 

19 05 14 ذآر 1 

18 05 27 ذآر 1 

22 10 14 رذآ 1 

20 07 11 ذآر 1 

15 14 30 ذآر 1 

15 06 21 ذآر 1 

08 05 09 ذآر 1 

18 09 17 ذآر 1 

29 05 21 ذآر 1 

36 13 30 ذآر 1 

18 07 19 ذآر 1 

19 11 38 ذآر 1 

35 20 36 ذآر 1 

23 09 19 ذآر 1 

20 15 27 ذآر 1 

13 10 22 ذآر 1 

15 10 21 ذآر 1 

22 05 37 ذآر 1 

36 22 41 رذآ 1 

42 26 42 ذآر 1 

42 26 41 ذآر 1 

14 05 16 ذآر 1 

14 05 26 ذآر 1 

31 08 13 ذآر 1 

24 07 22 ذآر 1 

18 09 24 ذآر 1 

08 05 17 ذآر 1 

37 08 36 ذآر 1 
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  تفریغ االستبيانات حسب الجنس
تدني اإلنجاز تبلد المشاعر إجهاد انفعالي الرقم الجنس االحتراق النفسي

 1 أنثى 10  05  09 
 2 أنثى 34  09  16 
 3 أنثى 24  06  12 
 4 أنثى 23  06  22 
 5 أنثى 19  08  10 
 6 أنثى 34  10  21 
 7 أنثى 33  05  09 
 8 أنثى 34  17  08 
 9 أنثى 11  05  08 
 10 أنثى 26  00  15 
 11 أنثى 46  23  19 
 12 أنثى 29  10  18 
 13 أنثى 29  05  09 
 14 أنثى 23  00 08 
 15 أنثى 18  05  18 
 16 أنثى 26  00  20 
 17 أنثى 54   16 22 
 18 أنثى 25  05  11 
 19 أنثى 28  05  35 
 20 أنثى 27  05  08 
 21 أنثى 44  18  10 
 22 أنثى 25  07  25 
 23 أنثى 43  26  40 
 24 أنثى 34  23  35 
 25 أنثى 41  23  29 
 26 أنثى 27  14  22 
 27 أنثى 25  15  12 
 28 أنثى 39  25  33 
 29 أنثى 45  24  40 
 30 أنثى 41  17  34 
 31 أنثى 36  04  11 
 32 أنثى 41  05  08 
 33 أنثى 23  13  15 
 34 أنثى 22  11  15 
 35 أنثى 10  05  11 
 36 أنثى 42  06  24 
 37 أنثى 22  05  20 
 38 أنثى 42  17  22 
 39 أنثى 48  25  18 
 40 أنثى 36  10  25 
 41 أنثى 42  28  28 
 42 أنثى 24  12  25 
 43 أنثى 31  07  20 
 44 أنثى 33  10  11 
 45 أنثى 32  11  23 
 46 أنثى 49  22  18 
 47 أنثى 33  09  19 
 48 أنثى 54  10  13 
 49 أنثى 48  07  15 
 50 أنثى 17  08  34 
 51 أنثى 29  05  10 

أنثى 33  05  13  52 
أنثى 25  11  20  53 
أنثى 11  13  10  54 
أنثى 26  05  08  55 
أنثى 41  17  11  56 
أنثى 47  14  22  57 
أنثى 31  09  14  58 
أنثى 37  05  11  59 
أنثى 37  12  19  60 
أنثى 15  05  20  61 
نثىأ 16  06  25  62 
أنثى 42  05  17  63 
أنثى 25 05  27  64 
أنثى 35 10  17  65 
أنثى 19  06  13  66 
أنثى 09  05  19  67 
أنثى 37  07  08  68 
أنثى 28  12  33  69 
أنثى 23  12  28  70 
أنثى 24  07  14  71 
أنثى 37  09  24  72 
أنثى 29  05  12  73 
أنثى 20  10  14  74 
أنثى 11  09  44  75 
أنثى 46  20  12  76 
أنثى 28  05  20  77 
أنثى 29  05  16  78 
أنثى 17  05  20  79 
أنثى 38  14  15  80 
أنثى 44  09  21  81 
أنثى 51  22  11  82 
أنثى 50  12  20  83 
أنثى 48  20  18  84 
أنثى 15  05  19  85 
أنثى 11  05  31  86 
أنثى 22  09  15  87 
أنثى 31  05  14  88 
أنثى 24  05  32  89 
أنثى 12  05  10  90 
أنثى 30  05  13  91 
أنثى 15  05  17  92 
أنثى 26  06  21  93 
أنثى 28  07  27  94 
أنثى 25  06  17  95 
أنثى 41  11  32  96 
أنثى 27  05  08  97 
أنثى 23  11  22  98 
أنثى 42  07  21  99 
أنثى 25  07  26  100 
أنثى 12  05  24  101 
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  تفریغ االستبيانات حسب األقدمية
 اجهاد انفعالي تبلد المشاعر تدني اإلنجاز

أآثر 
 أقدمية

أقل 
 أقدمية

أآثر 
أقدمية

أقل 
أقدمية

أآثر 
أقدمية

أقل 
أقدمية

16 14 05 05 29 31 
20 32 05 05 17 24 
10 17 05 05 12 14 
17 15 05 14 15 38 
10 27 05 07 30 28 
13 21 05 09 30 44 
11 22 22 11 51 23 
20 22 12 09 50 16 
21 18 06 20 26 48 
19 19 05 05 15 14 
31 18 05 05 11 27 
15 22 09 10 22 14 
17 20 06 07 25 11 
32 21 11 07 41 42 
08 26 05 07 27 25 
08 24 05 05 26 12 
11 10 17 13 41 11 
14 22 09 14 31 47 
20 11 05 05 15 37 
25 19 06 12 16 37 
17 19 05 05 42 09 
27 08 05 07 25 37 
17 15 10 14 35 30 
13 15 06 06 19 21 
33 08 12 05 28 09 
28 08 12 05 23 37 
14 24 07 09 24 29 
29 12 05 05 21 17 
44 18 09 09 11 20 
36 14 13 10 30 34 
12 16 20 09 46 34 
20 35 05 23 28 41 
09 29 05 23 10 27 
12 20 06 15 24 21 
18 15 07 10 19 41 
40 36 26 22 43 42 
35 42 20 26 36 41 
23 42 09 26 19 16 
22 14 14 05 27 36 
13 11 10 04 22 23 
12 15 15 13 25 10 
22 11 05 05 37 42 
33 24 25 06 39 22 

40 20 24 05 45 48 
34 18 17 25 41 36 
14 25 05 10 26 42 
08 28 05 28 41 24 
31 25 08 12 13 33 
15 11 11 10 22 32 
24 23 07 11 22 19 
22 10 17 08 42 34 
20 21 07 10 31 33 
18 09 09 05 24 34 
08 08 05 17 17 11 
22 08 06 05 23 46 
19 19 11 23 38 29 
15 09 00 05 26 23 
18 08 10 00 29 26 
18 20 05 00 18 54 
11 22 05 16 25 28 
08 35 05 05 27 44 
18 10 22 18 49 25 
13 25 10 07 54 33 
10 19 05 09 29 48 
13 15 05 07 33 17 
37 34 08 08 36 25 
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 تفریغ نقاط استبيانات العينة

  

 
X F  P  P%  P%C  
02  02  0,01  01  01  
03  04  0,03  03  04  
04  01  0,00  00  04  
05  04  0,03  03  07  
06  02  0,01  01  08  
07  06  0,04  04  12  
08  16  0,12  12  24  
09  05  0,03  03  27  
10  14  0,10  10  37  
11  06  0,04  04  41  
12  07  0,05  05  46  
13  13  0,09  09  55  
14  03  0,02  02  57  
15  18  0,13  13  70  
16  02  0,01  01  71  
17  02  0,01  01  72  
18  13  0,09  09  81  
19  02  0,01  01  82  
20  09  0,06  06  88  
22 01  0,00  00  88  
24 01  0,00  00  00  
26 01  0,00  00  00  


