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 الفصل التمهيدي

 

 المقدمة:

أصبحت مهنة التعلٌم من المهن اإلنسانٌة التً تتطلب القدرة على تحمل الصعاب والتحلً بالصبر واإلرادة، 

قوٌة قادرة على فهم والسعً وراء اكتساب خبرات نظرٌة ومٌدانٌة؛ فالمعلم الكفء علٌه أن ٌمتلك شخصٌة 

المشاكل وتقبل التغٌرات والمعوقات التً تحول دون قٌامه بدوره على الوجه األكمل؛ ألنه من أكثر األفراد 

تأثر بما ٌجري حوله من أحداث داخل المجتمع وفً مختلف المجاالت وخصوصا المجال المهنً واألسري؛ 

دائما فً صالحه؛ وهذا ٌؤدي حتما إلى تأثٌرات  نظرا لما ٌجرٌه من ظروف، ومواقف وعالقات قد ال تكون

وانعكاسات تجعله ٌعٌش حالة من عدم الرضا وحالة من االضطرابات النفسٌة التً تشعره بالتعب النفسً 

والجسدي، واستنفاذ الجهد؛ األمر الذي ٌؤدي إلى الشعور بالضغوط النفسٌة والمهنٌة، وإذا اشتدت هذه 

 استمرت فإنها تصل به إلى ما ٌعرف باالحتراق النفسً، وهوالمهنة، واشتدت هذه الضغوط و

حالة نفسٌه ٌصل فٌها المعلم إلى الشعور باالستنزاف البدنً واإلرهاق العاطفً وتكوٌن اتجاهات سلبٌة نحو 

اآلخرٌن مع التقدٌر السلبً لذاته. وٌحدث االحتراق النفسً لدي المعلمٌن واألساتذة نتٌجة لعدد من المشاكل 

ترتبط بشكل مباشر بمهنة التعلٌم، سواء تعلق منها بالجانب المهنً كظروف العمل السٌئة وغٌر  التً

( إلى 9111المرٌحة، أو بالجانب العالئقً كسوء عالقة التالمٌذ أو اإلدارة التربوٌة، وٌشٌر مٌلً وآخرون )

  1 حوٌله إلى عمل تربوي آخرأن االحتراق النفسً ٌعتبر من عوامل بقاء المعلم أو انسحابه من العمل أو ت

وقد شهدت المجتمعات المختلفة تزاٌدة ملحوظة فً حجم المؤسسات التً توفر الخدمات الضرورٌة الالزمة 

لمواجهة التغٌرات المتالحقة فً جمٌع جوانب الحٌاة من هنا فقد شهدت الخدمات النفسٌة واالجتماعٌة تطورا 

تساعد الفرد فً التكٌف مع مستجدات العصر وما تنطوي علٌه  كبٌرا فً مجال الخدمات التً من شأنها أن

  2من تحدٌات

ولذا أصبح االحتراق النفسً الذي ٌواجه المعلم واألساتذة فً مهنته من المواضٌع التً تثٌر اهتمام الباحثٌن 

 منذ أواخر السبعٌنات؛ حٌث ٌعتبر المحلل النفسً األمرٌكً )هربت فرٌد

( أول من أشار إلى ظاهرة االحتراق النفسً على أنها حالة من اإلماك تحصل نتٌجة لإلعٌاء و 9191

 المتطلبات الزائدة والمستمرة الملقاة على األفراد على حساب طاقتهم وقوهم، ثم قدم

ماسالش وجاكسون (، عملهم المشترك حول االحتراق النفسً، وهو العمل الذي طورته ماسالش إلى أن 

ممت مقٌاسا ٌعرف باسمها، والذي أصبح مشهورة وٌطبقه الكثٌر من الباحثٌن فً دراستهم النفسٌة ص

والتربوٌة؛ ومن هذا المنطلق فإن االحتراق النفسً ٌؤدي إلى استنزاف بدنً وإرهاق عاطفً، واضطرابات 

و مهنته، وعلى نفسٌه، وأمراض سٌكوسوماتٌه، باإلضافة إلى أنه ٌؤثر سلبا على اتجاهات األستاذ نح

  3مردوده فً التعلٌم

وعلٌه نعتبر دراسة ظاهرة االحتراق النفسً من الدراسات التً تعود بنتائج اٌجابٌة على المعلم وعلى 

                                                 
 (.28، ص 9119)الحرتاوي، مستوٌات االحتراق النفسً لدي المرشدٌن التربوٌٌن فً  المدارس الحكومٌة فً األردن جامعة الٌرموك 1

 المملكلة العربٌة السعودٌة االحتراق النفسً وعالقته ببعض سمات الشخصٌة لدي  العامالت مع ذوي االحتٌاجات الخاصةالزهرانً ،  2
 .1، ص 8002

، ص  9111 ) الصحاٌنه مستوٌات االحتراق النفسً لدي معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً األردن وعالقتها ببعض المتغٌرات األردن 3
802.) 
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 الفصل التمهيدي

العملٌة التربوٌة؛ إذا ٌمكن تفادي اآلثار السلبٌة ومساعدة المعلم على إشباع حاجاته ورغباته وتحقٌق الرضا 

 التوافق النفسً واالجتماعً والتمتع بالصحة النفسٌة .الوظٌفً، وكذلك تحقٌق قدر من 

والرضا الوظٌفً ٌعتبر حاله انفعالٌة ٌصعب التحكم بها، وذلك راجع لما ٌرغب فٌه أي فرد، کاألجر 

المرتفع الذي له أهمٌة كبٌرة من حٌث إشباع حاجات الفرد کشعوره باألمن واالرتٌاح، وكدلٌل االعتراف 

نظرة المجتمع له كدلٌل للنجاح والتفوق، كذلك محتوى العمل الذي ٌعتبر مهما جدا منظمته بأهمٌة مكانه و

فً زٌادة ارتباط الفرد بمنصبه؛ فكلما كانت الوظٌفة تحتوى على قدر كبٌر من المسؤولٌة وتسمح للفرد 

م جهد بإبراز قدراته العالٌة كلما كان راضٌا عن عمله، والرضا الوظٌفً حالة وجدانٌة سارة تنتج تقوٌ

العامل ومدى توافق قدراته مع الوظٌفة التً ٌشغلها، وهو غٌر مرتبط باألجر فقط؛ بل أٌضا بمكان العمل 

 واألشخاص الذٌن ٌعمل معهم؛ لذا فالرضا الوظٌفً لٌس له محددات.
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 الفصل التمهيدي

 اشكالية الدراسة : - 1

تمثله فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وفً التطور تعتبر رسالة التعلٌم رسالة سامٌة األهمٌة الدور التً 

الحضاري إذ أن المعلم هو الركٌزة األساسٌة فً المؤسسات التربوٌة نظرا لما ٌقوم به من تحقٌق الغاٌات 

التربوٌة والتعلٌمٌة، وتشٌر تقارٌر الصحة والسالمة بإنكلترا أن مهنة التدرٌس أولى المعاناة من الضغوط 

% فً المهن اإلدارٌة، 81معلمٌن وهذا المستوى مرتفع إذا ما قورن بالمهن األخرى، وبلغت % لدى ال19

 وفً دراسة قامت بها المنظمة الدولٌة للتربٌة والعلوم الثقافٌة

الٌونسكو ( عن أوضاع المعلمٌن فً العالم، بٌنت أن مقدمة التعلٌم تواجه الكثٌر من الصعوبات التً تدفع 

إلى تفضٌل مهنة أخرى، وذلك لضعف الحوافز المادٌة والمعنوٌة وتواضع المكانة الكثٌر من الشباب 

االجتماعٌة التً ال تتناسب مع ما ٌبذله المعلم من مجهود شاق باإلضافة إلى أن مهنة التعلم تزدحم بالعدٌد 

  1من األعٌاء والمطالب والمسؤولٌات بشكل مستمر

رضون إلى الكثٌر من ضغوطات فً العمل واحتراق نفسً بسبب ورغم اختالف البٌئات إال أن المعلمٌن ٌتع

أهمٌة ونقل الرسالة التً ٌحملها المعلمٌن، واألدوار التً ٌقومون بها؛ فطبٌعة عمل المعلم تجعله مهٌأ 

لإلصابة بالتوتر واإلحباط ٌسبب معاناته الٌومٌة كعبء العمل المدرسً وكثافة المنهج الدراسً وازدحام 

القدرة على ضبط سلوك التالمٌذ، إضافة إلى انخفاض العائد المادي، وٌترك االحتراق  الفصول، وعدم

النفسً أثار سلبٌه وأعراضة فسٌولوجٌة ونفسٌة على شخصٌة المعلم المحترق، إذ تساهم الضغوط بحوالً 

 % من أمرض العصر كالنوبات القلبٌة وضغط الدم، وأمراض الجهاز الهضمً وآالم الظهر، ومشاكل20

التنفس، لذا ٌجب على المعلمٌن واألساتذة إزالة العقبات والمشكالت التً تؤدي بهم إلى الشعور بفقدان 

الراحة النفسٌة الالزمة التخطً ضغوط العمل، وبالتالً التخفٌف من حتمٌة اإلصابة باالحتراق النفسً 

  2سً والواقعٌة فً العملومواجهة آثاره من خالل اتباع استراتٌجٌات وقائٌة، وتحقٌق التوازن النف

والرضا الوظٌفً عبارة عن شعور باالرتٌاح والقبول التً ٌمكن االستدالل علٌها من خالل ردود الفعل 

اإلٌجابٌة، التً تنشأ لدى األفراد عند إشباع حاجات معٌنة سواء مادٌة أو معنوٌة وحٌن تكون ردود الفعل 

ة عدم الرضا أو عدم التمكن من إشباع الحاجات سلبٌة مثل االنزعاج واالستٌاء كمؤشرات عن حال

والرغبات، فمن الصعب تصنٌف األفراد راضٌن أو غٌر راضٌن عن وظٌفتهم، ألن كل فرد ٌتمتع بصفات 

خاصة به تمثله وحده ومدى انتمائه إلى وظٌفته؛ فكل معلم ومعلمة لدٌهم سمات خاصة ومعتقدات اتجاه 

فً مدى راضاهم عن مهنتهم ومن خالل مراجعة الباحثٌن أدبٌات  وظٌفتهم أٌضا العوامل البٌئٌة تتحكم

البحث المتعلقة باالحتراق النفسً والرضا عن العمل، واستعراض العدٌد من الدراسات العربٌة واألجنبٌة 

التً تناولت هذه المتغٌرات، قد استطاعت الباحثتٌن رصد كثٌر من عالمات االحتراق النفسً، ومؤشرات 

 ٌتعرض لها المعلمون خالل عملهم ومدى تأثٌر ذلك على أوضاعهم النفسٌة واالجتماعٌة،الضغوط التً 

خاصة و أن مهنة التعلٌم تعتبر واحدة من أكثر المهن التً ٌتعرض المعلمٌن فٌها إلى الضغوط النفسٌة 

طية بين هل هناك عالقة إرتبا :التساؤل العام التالًوبالتالً إلى االحتراق النفسً . ومن هنا نطرح 

 معلمي المدرسة االبتدائية ؟لدى  مستوى الرضا الوظيفي العام ودرجة االحتراق النفسي

                                                 
 (.88، ص 8009ٌمٌة لظاهرة االحتراق النفسً للمدرب )رمزي، دراسة تقو 1
 (.81، ص 9119)الحرتاوي، مستوٌات االحتراق النفسً لدي المرشدٌن التربوٌٌن فً  المدارس الحكومٌة فً األردن  2



 

[4] 
 

 الفصل التمهيدي

 ولإلجابة على التساؤل العام جاءت التساؤالت الفرعٌة التالٌة: 

 تساؤالت الدراسة الفرعية: -ب 

 جٌجل  ؟ لوالٌة االبتدائٌة  ارسما هو مستوى الرضا الوظٌفً لدى معلمً المد -9

 ؟ات داللة احصائٌة فً مستوٌات الرضا الوظٌفً ذهل هناك فروق  -8

 ؟حتراق النفسً لدى معلمً المدارس االبتدائٌة لوالٌة جٌجل اهً مستوٌات االم -8

دارس االبتدائٌة لوالٌة جٌجل و هل هناك عالقة ارتباط بٌن مستوٌات االحتراق النفسً لدى معلمً الم -1

  ؟مستوٌات رضاهم الوظٌفً

 فرضيات الدراسة: - 2

 الفرضية العامة:-أ

بٌن مستوى الرضا الوظٌفً ودرجة االحتراق النفسً لدى معلمً  ةة إحصائٌاللددات  توجد عالقة ارتباطٌه 

 الطور االبتدائً لوالٌة جٌجل

 الفرضيات الجزئية: -ب

 . جٌجل ٌنخفض مستوى الرضا الوظٌفً العام لدى معلمً والٌة -1

الرضا الوظٌفً باختالف العوامل الشخصٌة وبعض  ٌاتفً مستوذات داللة احصائٌة هناك فروق  -8

العوامل األخرى التالٌة: )السن، الحالة العائلٌة، سنوات التدرٌس، المؤهل العلمً، القسم الذي ٌدرس 

-هاوي"، قٌمة الدخل المرتفع-فشبه محتر -علٌها،طبٌعة المدرس محترف  فٌه،درجة التدرٌس المتحصل

 منخفض"، شكل تقاضً األجر "راتب شهري(. 

معلمً المدارس االحتراق النفسً بدرجات تفوق المتوسط على سلم االحتراق النفسً  ستوٌاتم ترتفع -8

 االبتدائٌة لوالٌة جٌجل 

لدى معلمً المدارس االبتدائٌة لوالٌة االحتراق النفسً  مستوٌاتهناك عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن  -1

  جٌجل و مستوٌات رضاهم الوظٌفً
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 الفصل التمهيدي

 

 أهداف البحث:-3

 العدٌد من األهداف التً ٌمكن تحدٌدها فً هذا المجال وسوف نحاول إبراز بعض هذه األهداف.  ۔ هناك

 أ التعرف على واقع الرضا الوظٌفً السائد لدى معلمً الطور االبتدائً، فً والٌة جٌجل . 

 التعرف على مستوى الرضا الوظٌفً لدى المعلمٌن وفق المتغٌرات الشخصٌة والوظٌفٌة.  -ب

 عرف على مدى شٌوع ظاهرة االحتراق النفسً لدي معلمً والٌة جٌجل.الت -ج

التوصل إلى توصٌات ٌمكن أن تساهم فً تحسٌن مستوى الرضا الوظٌفً لدى المعلمٌن وبالتالً تحسٌن  -د 

 حالتهم النفسٌة

 مصطلحات الدراسة: - 4

عة أعراض من اإلجهاد الذهنً تعرف کرٌستٌنا ماسالش االحتراق النفسً بأنه: ) مجمو االحتراق النفسي:

 1واالستنزاف االنفعالً والتبلد الشخصً واإلحساس بعدم الرضا على المنجز الشخصً واألداء المهنً(

 

( بأنه: )اتجاه إٌجابً نحو الوظٌفة التً ٌقوم بها الفرد؛ حٌث 9119عرفه أبو شٌخه ) الرضا الوظيفي:

ٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة والفنٌة المتعلقة ٌشعر فٌها المعلم بالرضا عن مختلف العوامل الب

  2بالوظٌفة(

 

  الدراسات السابقة: - 5

 أوال : الدراسات العربية:

بعنوان )الرضا الوظٌفً لدى معلمً المرحلة الثانوٌة فً األردن و  (2002دراسة الزبون وآخرون ) 

تعرف علً درجة رضا معلمً المدارس الثانوٌة فً عالقة ذلك باالستمرار بالمهنة(. هدفت الدراسة إلى ال

األردن عن مهنته وعالقة ذلك باالستمرار فً المهنة، وعالقة ذلك ببعض المتغٌرات، وهً : الجنس، 

( معلما ومعلمة، تم 080والمؤهل العلمً، والخبرة العملٌة، والعبء التدرٌسً، وتكونت عٌنة الدراسة من )

من مدٌرات التربٌة والتعلٌم لمحافظة الزرقاء، واستخدم الباحثون استبانه لقٌاس  اختبارهم بالطرٌقة العشوائٌة

( فقرة موزعة علً ستة مجاالت، واستخدمت األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة لتحلٌل 08الرضا تكونت من )

 المعلومات .

وٌة فً محافظة وكان أهم نتائج الدراسة: أن درجة الرضا الوظٌفً لدي معلمً ومعلمات المرحلة الثان

الزرقاء كانت متوسطة فً مجاالت: تقٌٌم المعلم لمهنته، والبعد االجتماعً، والبٌئة المدرسٌة، واإلشراف 

درجات كحد أقصً، فً حٌن كانت  1( درجة على التوالً من أصل 3.61التربوي بمتوسط حسابً بلغ) 

( علً  2.82،  2.56ابً بلغ ) ضعٌفة فً مجال : المعلم واإلدارة والحوافر والرواتب بمتوسط حس

التوالً، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة تعزي لمتغٌري الجنس، والعبء التدرٌسً، 

                                                 
 (.81، ص 8099االحتراق النفسً وعالقته باألداء الوظٌفً لدى أعوان الحماٌة المدنٌة جامعة سطٌف. الجزائر بوحارة، 1 
 (.80، ص 8009 الرضا الوظٌفً لدى معلمً المرحلة الثانوٌة فً األردن وعالقة ذلك باالستمرار بالمهنة الزبون،  2
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فً حٌن أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة تعزي لمتغٌري: المؤهل العلمً، والخبرة 

 العملٌة. 

)ظاهرة االحتراق النفسً و الرضا الوظٌفً ولعالقة بٌنهما لدى بعنوان : (2012دراسة رامي وآخرون ) 

معلمً غرف المصادر فً األردن(. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى االحتراق النفسً والرضا 

الوظٌفً والعالقة بٌنهما لدي معلمً غرف المصادر. ومعرفة مدى اختالف مستوى االحتراق النفسً 

فراد عٌنة الدراسة باختالف متغٌرات الجنس، والمؤهل العملً، وعدد سنوات والرضا الوظٌفً لدى أ

( معلما و معلمة ٌقومون بتدرٌس الطلبة ذوي صعوبات التعلٌم فً 989الخبرة. تكونت عٌنة الدراسة من )

غرف المصادر، تمت معالجة البٌانات إحصائٌا عن طرٌق حساب المتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات 

و تحلٌل التباٌن المتعدد، وتحلٌل التباٌن الثالثً، ومعامل ارتباط بٌرسون، وتوصلت الدراسة إلى  المعٌارٌة

أن مستوي االحتراق النفسً والرضا الوظٌفً لدى معلمً غرف المصادر كان بدرجة متوسطة، كما 

المعلمٌن حملة  أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمٌن من حملة الماجستٌر لدٌهم مستوى احتراق نفسً أعلً من

البكالورٌوس، وأن المعلمٌن من حملة البكالورٌوس لدٌهم درجة رضا وظٌفً أعلً منالمعلمٌن حملة 

 الماجستٌر، إضافة إلى وجود عالقة عكسٌة دالة إحصائٌا بٌن االحتراق النفسً والرضا الوظٌفً. .

سً عند أساتذة التعلٌم الثانوي(. ) استراتٌجٌات التعامل مع االحتراق النف بعنوان :(2012دراسة محمد) 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة استراتٌجٌات التعامل مع االحتراق النفسً عند أساتذة التعلٌم الثانوي، طبقت 

ثانوٌة  99إناثا(، موزعٌن على ) 981ذكورا( و)  999أستاذا منهار  801الدراسة علً عٌنة قوامها )

والٌة تلمسان. وقد طبق الباحث مقٌاس  -اد المدرسً والمهنً بمغنٌة تابعة تقنٌا إلى مركز التوجٌه واإلرش

ماسالش لالحتراق النفسی، الذي قنه إلى البٌئة مجموعة من الباحثٌن، كما طبق مقٌاس استراتٌجٌات التعامل 

مع التعامل مع المواقف الضاغطة ل"أدلر وبارکر" المقنن إلى البٌئة العربٌة من طرف مجموعة من 

(، كشفت الدراسة على النتائج التالٌة :عدم وجود Spssن وبعد المعالجة اإلحصائٌة باستخدام نظام )الباحثٌ

ارتباط دال إحصائٌا بٌن الدرجة الكلٌة لالحتراق النفسً والدرجة الكلٌة االستراتٌجٌات التعامل مع التعلٌم 

توي بعض األبعاد وهً : وجود الثانوي، لكن تم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطٌه جزئٌة دالة علً مس

عالقة ارتباطٌه عكسٌة بٌن بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخصً كأحد أبعاد االحتراق النفسً وبعد حل 

المشكل كأحد أبعاد استراتٌجٌات التعامل، وبٌنت الدراسة أٌضا وجود عالقة ارتباطٌه طردٌة بٌن بعد 

بعد االنفعال كأحد أبعاد استراتٌجٌات التعامل و بٌنت اإلجهاد االنفعالً كأحد أبعاد االحتراق النفسً و

الدراسة أٌضا عدم وجود فروق دالة إحصائٌا فً االحتراق النفسً تعزي لجنس األساتذة، وبٌنت الدراسة 

أٌضا عدم وجود فروق دالة إحصائٌا فً استراتٌجٌات التعامل مع المواقف الضاغطة تعزي لجنس األساتذة، 

عدم وجود فروق دالة إحصائٌا فً المقٌاس الكلً لالحتراق النفسً تعزي لمتغٌر  وبٌنت الدراسة أٌضا

 األقدمٌة فً التدرٌس، باستثناء وجود فروق جزئٌة دالة إحصائٌا فً بعد تبلد الشعور.

)عالقة االحتراق النفسً و بالرضا الوظٌفً لدى أساتذة التعلٌم الثانوي(. بعنوان  :(2014دراسة مصطفي )

الدراسة إلى معرفة عالقة االحتراق النفسً بالرضا الوظٌفً، وكذلك معرفة ما إذا كانت هناك  هدفت هذه

فروق ذات داللة إحصائٌة فً عالقة االحتراق النفسً بالرضا الوظٌفً تبعا الختالف الجنس، و اختالف 

ة(، طبق علٌهم مقٌاس أستاذ 889سنوات الخبرة لدي عٌنة من أساتذة التعلٌم الثانوي بوالٌة معسكر قوامها )

ماسالش لالحتراق النفسٌومقٌاس الرضا الوظٌفً، اعتمد الباحثان فً المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات على 

النسبة المئوٌة، و معامل ارتباط بٌرسون و معادلة الفرق بٌن معامالت االرتباط، وقد كشفت الدراسة عن 
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بٌن االحتراق النفسً وبالرضا الوظٌفً لدى أساتذة التعلٌم  النتائج التالٌة : توجد عالقة سلبٌة دالة إحصائٌا

الثانوي، و كما الدراسة أٌضا ال ٌوجد عالقة ارتباطٌه بٌن االحتراق النفسً و الرضا الوظٌفً تعزي لمتغٌر 

سنوات الخبرة، بٌنت الدراسة أٌضا ال توجد عالقة ارتباطٌه بٌن االحتراق النفسً و الرضا الوظٌفً تعزي 

 ر الجنسلمتغٌ

  ثانيا : الدراسات األجنبية:

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف (1892دراسة كريستينا ماسالش و سوزان جاکسون )

على مستوى االحتراق النفسً لدى عٌنات كبٌرة من العاملٌن فً مهن: المحاماة، الشرطة التمرٌض، الطب 

وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة: . وجود فروق النفسً، اإلرشاد والتعلٌم، اإلدارة، والعمل االجتماعً، وت

 مهمة بٌن الذكور واإلناث فً مختلف أبعاد االحتراق النفسً، إذ أظهر الذكور

شعورا باإلنجاز بدرجة أعلً من اإلناث على مستوى التكرار والشدة، كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق 

ظهر أفراد العٌنة من فئة صغار السن شعورا سلبٌا تجاه مهمة بٌن مستوٌات العمر واالحتراق النفسً؛ فقد أ

العمالء بدرجة أعلً من فئة كبار السن من حٌث شدة اإلجهاد االنفعالً، وأظهرت النتائج أن كال من غٌر 

المتزوجٌن والمطلقٌن عانوا من اإلجهاد االنفعالً بدرجة أعلً من األفراد المتزوجٌن على مستوى التكرار، 

( هدفت إلى تحدٌد العوامل التً تسهم 9118(. . دراسة مالون )81، ص 8009ون وآخرون، والشدة )الزب

فً الرضا الوظٌفً أو انخفاض الرضا الوظٌفً لدى معلمً المدارس العامة ذات الدوام الكامل فً جنوب 

القات داکونا، و بٌنت نتائج الدراسة أن المسؤولٌة و العالقات الشخصٌة مع الطالب واإلنجازات والع

الشخصٌة مع الزمالء واألمن الوظٌفً هً العوامل الرئٌسٌة للرضا الوظٌفً؛ حٌث وجد أن معلمً المرحلة 

االبتدائٌة هم أكثر رضا من معلمً المرحلة المتوسطة و الثانوٌة فً العوامل السابقة، كما وجد تفاعل 

 (. 89، ص 8009لزبون وآخرون، ملحوظ بٌن متغٌرات العمر و الجنس فً عالقتها مع الرضا الوظٌفً )ا

حٌث هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بٌن االحتراق النفسً لدى معلم  (1889دراسة كونيرت )

( معلم و 880المدرسة المتوسطة، و الضغط و الرضا الوظٌفً وأسباب التكٌف، و بلغت عٌنة الدراسة )

، و توصلت نتائج الدراسة إلى أن الضغط معلمة من معلمً المدارس المتوسطة فً منطقة حضرٌة كبٌرة

الوظٌفً و التكٌف الذي ٌركز على المشكلة، كانا مؤشرٌن هامٌن لالحتراق النفسً بأبعاد الثالثة، و أن 

المعلمٌن الذٌن تعرضوا لضغط أكبر أشاروا إلى مستوٌات أعلً من االحتراق العاطفً، و مستوٌات أقل من 

دالة إحصائٌا فً االحتراق النفسً و الضغط الوظٌفً، تعزي لمتغٌر  االنجاز الشخصً و عدم وجود فروق

 الجنس



 

 :الفصل الثاني

 االحتراق النفسي
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 تمهيد:

تعد دراسة موضوع االحتراق النفسً من الموضوعات الهامة، التً تحظى باالهتمام المتزاٌد من قبل 

الباحثٌن، حٌث بدأ ٌظهر هذا األخٌر فً نواحً الحٌاة العلمٌة والعملٌة، مما أدى إلى مشاكل وضغوطات 

لموظفون فً مختلف المهن، نفسٌة وسوء التوافق وعدم التكٌف مع كل المتطلبات المهنٌة، وكثٌرا ما ٌعانً ا

خاصة مهنة التدرٌس من إنهاك وتعب شدٌد، وإرهاق جسدي فهم األكثر عرضة لهذه الضغوطات النفسٌة، 

مما أعطى ذلك أهمٌة كبٌرة الدراسة االحتراق النفسً كونه ٌنعكس على سلوك المحترق وأدائه ونفسٌته، 

الجتها كً ٌكون الفرد متزنا وبعٌدا عن التوتر والقلق ولذلك كان البد من االهتمام بدراسة الظاهرة سعٌا لمع

وٌقبل على عمله بهمة عالٌة، حٌث ٌشعر المعلم أنه قد أدى رسالته اإلنسانٌة والتربوٌة بطرٌقة مثالٌة، وعلٌه 

سوف نتطرق فً هذا الفصل إلى متغٌر االحتراق النفسً، حٌث نتناول بالشرح المفصل لمحة تارٌخٌة 

 االصطالحً وعند بعض العلماء، أبعاده، أعراضه، آثاره، مستوٌاته... الخ.اللغوي و تعرٌفه
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 / لمحة تاريخية عن االحتراق النفسي:1

عرف الٌوم مصطلح االحتراق النفسً انتشارا كبٌرا وتناولته العدٌد من التخصصات النفسٌة بالدراسة  قد

 واالهتمام حٌث تطرق له بعض العلماء والباحثٌن.

" المحلل النفسً األمرٌكً أول من Herbert freudenberger( ٌعتبر "9002حسب "وضاح محمد" )

( عندما كتب 4291لى حٌز االستخدام األكادٌمً، وذلك عام )إ burnoutأدخل مصطلح االحتراق النفسً 

دراسة أعدها لدورٌة متخصصة، وناقش فٌها تجاربه النفسٌة التً جاءت نتٌجة تعامالته وعالجاته مع 

المترددٌن على عٌادته النفسٌة، فً مدٌنة نٌوٌورك ولكن أعمال "كرٌستٌنا ماسالش" أستاذة علم النفس 

كٌة مثلت الرٌادة فً دراسة وتطوٌر مفاهٌم االحتراق النفسً، فقد درسته بعمق بحٌث بجامعة بركلً األمرٌ

 1قدمت له أول تعرٌف له وأول أداة لقٌاسه ثم ظهر باحثون آخرون واصلو دراسته.

"فً قصته الصادرة سنة GRD remGeneأما أول من تطرق إلى المعنى العام لالحتراق النفسً "

لة مهندس معماري ٌعانً من االحتراق النفسً وٌرجع أول بحث تطرق إلى (، التً عرض فٌها حا4290)

 2(.4290" سنة )Bradleyاالحتراق للباحث "

باإلضافة إلى طبٌب األمراض العقلٌة الفرنسً "كلود فال" الذي ظهر مفهوم االحتراق النفسً فً أعماله 

متوالً ومستمر لجهد فً العمل تحت (، حٌث وصفه كحالة من اإلنهاك المهنً الناتج عن بذل 4292سنة )

 3وطأة جملة من الضغوطات الداخلٌة والخارجٌة.

وعلٌه أصبح االحتراق النفسً مصطلح واسع االنتشار وسمة من سمات المجتمع المعاصرة، فهو كظاهرة 

 سٌكولوجٌة فً تطور مستمر منذ عقد السبعٌنٌات من القرن العشرٌن

" أجزاء مهمة من كتاباته وأعماله، فكان لهؤالء العلماء األثر freudenbergerوقد خصص لها العالم " 

الكبٌر فً تعرٌف هذه الظاهرة وتحدٌد مظاهرها وبٌان أسبابها وكٌفٌة تفادٌها أو التقلٌل منها إلى أدنى درجة 

تماعٌٌن، ممكنة، حٌث أكد هؤالء المالحظٌن األوائل أن االحتراق النفسً ٌخص كل من المرشدٌن، االج

 4األطباء، المعلمٌن والمحامٌٌن وغٌرهم، أي تلك المهن التً تتضمن االلتزام العالئقً والرعاٌة والمساعدة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 49،ص 9049قدوس، ضاوٌة ،  االحتراق النفسً لدى الشخصٌة التجنبٌة، جامعة سعٌدة، الجزائر، - 1
 42،ص 9009مستوى االحتراق النفسً لدى مربً األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة جامعة عنابه. الجزائر، خلٌلً و زهانً ،- 2
 92،ص 9049بوطالب ، االحتراق النفسً لدي المرشدٌن التربوٌٌن ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة،- 3
 10-22، ص 9049لحماٌة المدنٌة،جامعة سطٌف، الجزائر بوحارة، االحتراق النفسً وعالقته باألداء الوظٌفً لدى أعوان ا- 4
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سوف نتطرق إلى تعرٌف االحتراق النفسً لغة واصطالحا فٌما ٌلً تعرٌفات  / مفهوم االحتراق النفسي:2

 بعض العلماء:

الحرق: بفتحتٌن النار، وهو أٌضا احتراق ٌصٌب الثوب من الرق، و )احرقه( بالنار و)حرقه(  لغة: 1 - 2

شدد للكثرة و)تحرق( الشًء بالنار )احترق( واالسم )الحرقة( والحرٌق وحرق( الشًء بالتخفٌف برده وحك 

 بعضه ببعض، قرأ علً رضً هللا عنه النحرقنه أي لنبردنه.

ٌقال )أحرقته( بالنار فهو )محرق( و )حرٌق( وأحرق )تحرٌقا( وإذا أكثر اإلحراق أحرقته النار )إحراقا( ف -

و )أحرقته( باللسان إذا عبته تنقصته والحرق بفتحتٌن اسم من إحراق النار بعٌنها و )احترق( الشًء بالنار 

 1و )تحرق(.

 اصطالحا: -2 - 2

ستنزاف االنفعالً أو االستنفاذ البدنً بسبب االحتراق النفسً ٌشٌر إلى حالة من اال تعريف "السماد وني":

ما ٌتعرض إلٌه الفرد من ضغوط، أي أنه ٌشٌر إلى التغٌرات السلبٌة فً العالقات واالتجاهات من جانب 

 2الفرد نحو اآلخرٌن بسبب المتطلبات االنفعالٌة والنفسٌة الزائدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 99، ص 9049قمٌحة،مستوٌات االحتراق النفسً لدي معلمً التربٌة الرٌاضٌة، الجامعة األردنٌة عمان األردن، - 1
 49،ص  9049قدوس،االحتراق النفسً لدى الشخصٌة التجنبٌة،جامعة سعٌدة، الجزائر، - 2
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بأنه رد فعل للتوتر المرتبط بالعمل، وٌتضمن اإلجهاد االنفعالً، والشعور بعدم  تعريف "بابيال و أولدز:

 القدرة على إنجاز أي شًء فً العمل واإلحساس بالعجز وفقدان السٌطرة.

االحتراق النفسً هو إحساس الفرد باإلجهاد االنفعالً،  (:1981ف كل من "ماسالش وجاكسون" )يتعر

 1(4ز الشخصً.)وتبلد المشاعر وانخفاض االنجا

بأنه حالة نفسٌة سلبٌة تصٌب العاملٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس نتٌجة  (1992يعرف "عبد الرحمان": )

مجموعة من الضغوط المختلفة التً ٌتعرضون لها ، تنعكس هذه الحالة النفسٌة لدٌهم على سلوكاتهم 

 وممارساتهم الٌومٌة تجاه العمل واألفراد. 

اق النفسً بأنه حالة استنزاف الفرد لطاقته الجسمٌة، والنفسٌة األسباب ٌعزوها أن االحتر يعرفه "صالح":

إلى مهنته وما ٌرافقها من تغٌٌرات تتجاوز تلك الطاقة وٌالزم ذلك فقدان الرغبة والالمباالة، وقلة النشاط فً 

 2(9رض. )العمل، وتزاٌد االهتمام للتقلٌل منه أو ترکه معبرا االحتراق النفسً المعد لهذا الغ

هو نمط سلبً من االستجابات ألحداث الضاغطة تعريف سيدمان وزاجر لالحتراق النفسي للمعلم: 

 وللتالمٌذ، ولمهنة التدرٌس باإلضافة إلى إدراك أن هناك نقصا فً المساندة والتأٌٌد من قبل إدارة المدرسة. 

أنه حالة من االضطراب والتوتر وعدم الرضا الوظٌفً تصٌب العاملٌن  عرفت الحاٌك" االحتراق النفسً:

فً المجال اإلنسانً، واالجتماعً بعامة والسلوك التربوي التعلٌمً بخاصة ناتجة عن الضغوط النفسٌة 

والشدٌدة التً ٌتعرض لها الفرد، بسبب أعباء العمل تؤدي إلى استنزاف طاقاته، وجهوده مما ٌنحدر به إلى 

 3(2ى غٌر مقبول من األداء. )مستو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الزهرانً ،االحتراق النفسً وعالقته ببعض سمات الشخصٌة لدى العامالت مع ذوي االحتٌاجات الخاصة جامعة م القري، المملكلة - 1

 40، ص 9002العربٌة السعودٌة،
 42، ص9049رمضاوي، االحتراق النفسً لدى أساتذة التعلٌم االبتدائً، جامعة سعٌدة، الجزائر، - 2
تراق النفسً لدى أعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة المعلمٌن بابها فً ضوء بعض المتغٌرات ، مجلة جامعة أم الرافعً، مستوٌات االح- 3

 209، ص9002القرى، 
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ٌرى أنه استنزاف جسمً وانفعالً، بشكل كامل عن الحد وٌنتج عنه عدم التوازن بٌن  أما "ماكبرايد":

 المتطلبات والقدرات، بحٌث ٌشعر الفرد بأنه غٌر قادر على التكامل مع أي ضغط إضافً فً الوقت الحالً. 

إلعٌاء النفسً والجسدي تظهر على الفرد بتأثٌر ضغط العمل، الذي على أنه حالة من ا عرفه "عودة":

ٌتعرض له وتوثر فً اتجاهاته نحو المهنة التً فٌها بشكل سلبً، ٌمكن تشخٌصه بوضوح من خالل سلوكه 

 أثناء العمل وعالقته مع اآلخرٌن.

طوٌلة وفً أوضاع على أنه حالة للعمل مع الناس والتعامل معهم لفترات  عرفه "باينز و أرونسون":

 1تتطلب بذل مجهودات عاطفٌة مضاعفة.

ٌرى أن االحتراق النفسً أنه عبارة عن ظاهرة نفسٌة، ٌتعرضون لها المهنٌون،  (:2222أما "البدوي" )

نتٌجة عدم قدرتهم على التكٌف مع ضغوط العمل، مما ٌؤدي إلى شعورهم بعدم القدرة على حل المشكالت، 

 2وبالتالً فقدان االهتمام بالعمل، والشعور بالتوتر النفسً أثناء أدائه.

العامل بالتعب الشدٌد و  التعرٌفات أن االحتراق النفسً هو حالة نفسٌة تصٌب . نستنتج من خالل كل هذه

اإلرهاق نتٌجة أعباء زائدة عن طاقته وضغوطات اتجاه مهنة ما حٌث ٌكون غٌر قادر على التحمل والتكٌف 

 معها مما ٌؤدي به إلى نظرته السلبٌة نحو ذاته وضعف شخصٌته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ح جرار، الجدٌة فً العمل وعالقتها باالحتراق النفسً لدى مدٌري المدارس الحكومٌة الثانوٌة فً محافظات شمال الضفة الغربٌة جامعة النجا- 

 91،ص 9044ٌن.، الوطنٌة، فلسط
2
 204الخرابشة، االحتراق النفسً لدى المعلمٌن العاملٌن مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم فً غرف المصادر ،جامعة أم القرى، السعودٌة،ص - 
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 االحتراق النفسي :/ أسباب االصابة ب3

 األسباب المتعلقة بالتلميذ: - 1 - 3

 سوء السلوك فً الصف.• 

 انخفاض الدافعٌة للتعلم.• 

 بطئ التعلم. • 

 إهمال الواجبات.• 

 األسباب المتعلقة بالمدرس: - 2 - 3

 عدم إلمامه بالقواعد الصحٌحة للتعلم • 

 عدم إلمامه بالخصائص النفسٌة للطالب • 

 عدم اإللمام بالفروق الفردٌة للمتعلمٌن • 

 عدم التحلً بالصبر • 

 المٌل إلى استعمال أسلوب واحد فً التدرٌس وعدم التحدٌد.• 

 األسباب المتعلقة بالمدرسة: - 3 - 3ہ

 وجود مشاكل داخل المدرسة بٌن المدرس وزمالئه أو بٌن المدرس والمدٌر • 

 عدم توفٌر الجو المدرسً األخوي • 

 نظام المرتبات و الترقٌات المالٌة • 

 عدم مشاركة األستاذ فً اتخاذ القرارات بالمدرسة • 

 الشعور بعدم تقدٌر المجتمع للمهنة • 

 الصراع مع الزمالء فً العمل ومع اإلدارة المدرسٌة أو مع أولٌاء التالمٌذ. • 

 1ضغوط الوقت والعمل.• 

 و وتوجد أسباب أخرى للضغوط لدى المعلمٌن:

 تتمثل فً االستعداد الشخصً ومستوى اإلدراك ونمط الشخصٌة عوامل ذاتية: -1

 واالتجاه نحو المهنة والصراع الشخصً أو الذاتً.

 تتمثل فً الضغوط اإلدارٌة والعالقة مع الزمالء والعبء المهنً عوامل وظيفية: -2

 وظروف وسوء السلوك التالمٌذ وضعف النظام المدرسً وعدم وجود معاٌٌر واضحة

 العمل الردٌئة وضغط الوقت.

 2كنظرة المجتمع للمهنة والتقدٌر والدعم االجتماعً. عوامل اجتماعية: -3

 

  

                                                 
 12،ص9044مقاللً وبولقان، ضغوط العمل وعالقتها باالحتراق النفسً لدى أساتذة التعلٌم الثانوي جامعة سعٌدة.، الجزائر،-1
الصهاٌنة ، مستوٌات االحتراق النفسً لدي معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً األردن وعالقتها ببعض المتغٌرات،الجامعة األردنٌة عمان  -2

 499ص4229األردن،
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 / مؤشرات االحتراق النفسي:4

 ٌؤكد سٌدولن أنه ٌمكن أن نستدل على وجود االحتراق النفسً بواسطة ثالثة مؤشرات بارزة هً:

فسً مما ٌؤدي إلى شعور الم بفقدان الطاقة النفسٌة والمعنوٌة شعور الفرد باإلنهاك الجسمً والن - 4 - 1

 وضعف الحٌوٌة والنشاط وبالتالً فقدان الشعور بتقدٌر الذات.

االتجاه السلبً نحو العمل والفئة التً تقدم له الخدمة ) طالب ، مرضی ،مسترشدٌن( وفقدان  -9 - 1

 الدافعٌة نحو العمل.

 1(4واإلحساس بالٌأس والعجز والفشل.)النظرة السلبٌة للذات  -2 - 1

1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 42، ص 9009عوض، االحتراق النفسً والمناخ التنظٌمً فً المدارس عمان، دار الحامد، - 1
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  / مراحل االحتراق النفسي:5

فٌها ٌظهر بالجسم تغٌرات فً خصائصه فً أول مواجهة للضغوط،  مرحلة اإلنذار لرد الفعل: - 1 - 5

ومن هنا ٌبدأ التوافق الحقٌقً، وٌحدث فٌها أن ٌستجٌب للضغوط من خالل أنه ٌفرز هرمون األدرٌنالٌن 

 الذي ٌؤثر على طاقة الجسم، ومن أعراض زٌادة إفراز دقات القلب، سرعة التنفس، وشد العضالت.

تعد المرونة من سمات التوافق فً حٌن التصلب سمة من سمات  ومقاومة التغيير:عدم المرونة  - 2 - 5

عدم التوافق، وٌشٌر مفهوم التصلب بوجه عام إلى العجز النسبً عن تغٌٌر المرء لتصرفاته و اتجاهاته 

عندما تتطلب الظروف الموضوعٌة ذلك والشخص المتصلب الشخصٌة، هو الذي ٌستطٌع التكٌف مع 

جتماعٌة الجدٌدة، أو مع التغٌرات التً تطرأ على تلك المواقف وعلٌه سلوك المرأة التً تعانً المواقف اال

من االحتراق النفسً بالتصلب أي تكون على نقٌض المرأة المتمتعة بالصحة النفسٌة التً تتصرف فً أمور 

 حٌاتها بشكل متوازن.

ة ونفسٌة مثل االكتئاب المتواصل اضطرابات ترتبط بمشکالت بدنٌ مرحلة االستنزاف أو اإلنهاك: - 3 - 5

مستمرة فً المعدة، تعب جسمً مزمن، إجهاد ذهنً مستمر، صداع دائم، الرغبة فً االنسحاب النهائً من 

 المجتمع، الرغبة فً هجر األصدقاء وربما العائلة .

 

ن هذه المراحل لٌس بالضرورة وجود جمٌع األعراض للحكم بوجود حالة من االحتراق النفسً، فً كل م

بل وجد أن ظهور عنصرٌن أو عرضٌن فً كل مرحلة، ٌمكن أن ٌشٌر إلى أن العامل ٌمر بأحد مراحل 

 االحتراق النفسً.

تحدث إذا استمرت المواجهة بٌن الجسم، والموقف الضاغط لمدة طوٌلة عندئذ  مرحلة اإلنهاك : - 4 - 5

إلى ظهور التغٌرات الجسمٌة التً حدثت فً المرحلة  فإن طاقة التوافق تصبح منهكة )متدهورة(، مما ٌؤدي

األولى مرة أخرى، ولكنها عند عودتها تكون بصورة أشد و أصعب، وقد تؤدي بالفرد إلى أمراض نفسٌة أو 

 إلى الوفاة.

فٌها ٌكون مستوى الرضا عن العمل مرتفعا ولكن إذا حدث عدم اتساق بٌنما  مرحلة االستغراق: - 5 - 5

 العامل وما ٌحدث فً الواقع ٌبدأ مستوى الرضا فً االنخفاض. هو متوقع من

مثل المٌل لمعاملة األشخاص بطرٌقة آلٌة، وانشغاله  مرحلة التغيرات في اتجاهات الفرد وسلوكه:- 6 - 5

 عنهم باالتجاه نحو إشباع حاجاته الشخصٌة، مما ٌنجم عنه القلٌل من االلتزام الذاتً بالمسؤولٌة الوظٌفً.

توجد مراحل أخرى لالحتراق النفسً عند "أدونٌش" و "برود سكً" لقد مٌز أربع مراحل لالحتراق  وأٌضا

 وهً كالتالً: الحماس، الجمود، اإلحباط، الالمباالة.

(: ست مراحل التطور االحتراق النفسً إذ ٌشٌر إلى استقرار االكتئاب نتٌجة etiezerوأٌضا ٌقترح إتٌٌزر)

 من خالل الحلقة المفزعة اآلتٌة: اإلحباط، الغضب، االكتئاب، العدوانٌة، النكوص. اإلحباط غٌر المعبر عنه 

( ذكر فٌها أن هناك خمس مراحل ٌمر بها الفرد لكً ٌصبح محترقا 4221وفً دراسة قام كالوٌل وارٌك )

 نفسٌا وهذه المراحل هً:
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به، والفرد ال ٌمكن أن ٌصبح من المحتمل أن ٌكون الفرد محترقا نفسٌا متحمسا للعمل عند التحاقه -1

 مستنزفا ما لم ٌكن لدٌه التزامه نحو عمله. 

هذا الحماس األول سرٌعا ما ٌقود إلى الجمود حٌن ٌدرك الفرد أنه لن ٌكون قادرا على حل كل المشاكل  -9

 التً تواجهه داخل عمله. 

 امة. هذا الجمود بدوره ٌقود إلى اإلحباط حٌنما ال تحل المشاكل وخاصة اله -2

 هذا اإلحباط ربما ٌقود فً النهاٌة إلى الالمباالة تجاه العمل.  -1

هكذا تصبح الطرٌقة الوحٌدة التً ٌمكن للفرد أن ٌستخدمها لمواجهة االحتراق النفسً، ومن خاللها هً  -9

 1التدخل الخارجً الذي ٌأخذ شكل اإلرشاد، أو ترك المكان الذي ٌسبب له االحتراق النفسً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (912،ص9049، مصر، 14باالحتراق النفسً لدى المعلمٌن العدد خطاب، المناخ التنظٌمً وعالقته -1
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 / مظاهر االحتراق النفسي : 6

تتعدد المظاهر الدالة على االحتراق النفسً، لدى الفرد، فهً تتضمن المظاهر الفسٌولوجٌة والبدنٌة،  

 المعرفٌة والنفسٌة والسلوكٌة .

مثال تشمل العالمات التً تظهر على البدن، ومنها على سبٌل ال المظاهر الفسيولوجية والبدنية : - 1 - 6

االضطرابات السٌكوماتٌة، والتً تتمثل فٌما ٌلً: الصداع، وآالم الظهر، أمراض القلب، والقولون العصبً، 

 واضطرابات النوم، والضعف الجنسً، وفقر الدم .

منها البالدة، والتشتت اإلدراكً، والشرود الذهنً، والوسوسة، وكثرة الشك  المظاهر المعرفية: - 2 - 6

 لقدرة على حل المشكالت بكفاءة.والعناد، وعدم ا

هناك عدة مظاهر نجدها متوافرة لدى الفرد، الذي ٌصاب  المظاهر النفسية واالجتماعية: - 3 - 6

باالحتراق النفسً، ونذكر على سبٌل المثال عدم القدرة على التحمل، وعدم االستطاعة على االسترخاء، 

 والتشاؤم واالنفعال الزائد، وعدم الرضا الوظٌفً، وكثرة الغضب أمام األزمات.

االستجابات األدائٌة التً تظهر على سلوك الفرد ومنها ما  هناك مجموعة من المظاهر السلوكية : 4 - 6

فقدان الحٌوٌة الشخصٌة االتكالٌة، واالعتداء على حقوق اآلخرٌن، النقد الدائم، التغٌب الطوٌل عن  -ٌلً: 

 1العمل، ضعف القدرة على االنجاز السلبٌة الزائدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
الغٌالنً، بعض سمات الشخصٌة وعالقتها باالحتراق النفسً لدي مدربً الفرق األولً واالتحادات الرٌاضٌة فً محافظة مسقط،رسالة - 

 92،ص9042ماجستٌر،جامعة نزوى،
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  / النظريات المفسرة لالحتراق النفسي: 7

 حٌث تؤكد هذه النظرٌة أن السلوك ٌنتج عن حتمٌة نفسٌة نظرية التحليل النفسي: 1 - 7

وال ٌحدث بالصدفة أو بشكل عشوائً، وهو خاضع ألسباب طبٌعٌة وقوانٌن محددة وٌعتقد "فروٌد" أن أسبابا 

وكٌات، فحاول محددة كامنة وراء الظواهر السلوكٌة البسٌطة، والبد من وجود تفسٌرات طبٌعٌة لهذه السل

تفسٌر السلوك استنادا إلى الهواء األنا، األنا األعلى( حٌث تقود نزوات الهوا للسلوك المتهور فً حٌن نسب 

 السلوك

  1المنطقً لعملٌات األنا والسلوك األخالقً لألنا األعلى.

ئٌة والفٌزٌقٌة تفسر هذه النظرٌة السلوك اإلنسانً على أنه نتاج الظروف البٌ النظرية السلوكية: 2 - 7

وٌري القائمٌن على هذه النظرٌة أن االحتراق النفسً، حالة داخلٌة شأنه شأن الغضب والقلق، وهو نتٌجة 

  2لعوامل بٌئٌة إذا ما ضبطت أمكن من خاللها التحكم باالحتراق النفسً.

شخاص لدٌهم ترى أن األشخاص الذٌن ٌعانون من االحتراق النفسً هم أنظرية العالج المعرفي : 3 - 7

أخطاء فً طرٌقة تفكٌرهم، بما ٌحملونه من أراء واتجاهات ومعتقدات نحو أنفسهم ونحو األحداث 

الضاغطة، فهم ٌتصورون األخطار الصغٌرة فً صورة كوارث كبٌرة، وذلك رغم أن األحداث الضاغطة 

ظرٌة ، أن االحتراق أقل خطرا من الطرٌقة التً ٌدرك بها األشخاص هذه األحداث، وٌرى أصحاب هذه الن

النفسً والضغوط النفسٌة ال ٌمكن عزلهما عما ٌتعلمه الفرد من البٌئة أو المجال المحٌط به، وٌمكن تقلٌل 

مستوى االحتراق النفسً من خالل التفكٌر االٌجابً باألحداث المحٌطة بهم، والتركٌز على النقاط االٌجابٌة 

  3وتغٌٌر وتعدٌل األفكار السلبٌة لدٌهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 99،ص9002التوتر والقلق،الكوٌت، عسكر، ضغوط الحٌاة وأسالٌب مواجهتها والبدنٌة فً عصر-1
، 9041الحاتمً،االحتراق النفسً وعالقته بأسالٌب مواجهة المشكالت لدى المعلمٌن العادٌٌن فً محافظة الظاهرة،جامعة نزوى،عمان -2

 42ص
ً بعض كلٌات ومعاهد جبار النوري، قٌاس أبعاد االحتراق النفسً وعالقته بالمتغٌرات الدٌمغرافٌة عند أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ف-3

 919،ص9049بغداد،العراق،
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فتركز على فً تفسٌرها لالحتراق النفسً على عدم وجود المعنى فً حٌاة  النظرية الوجودية: 4 - 7

الفرد، فحٌنما ٌفقد الفرد المعنى والمغزى من حٌاته، فإنه ٌعانً نوعا من الفراغ الوجودي الذي ٌجعله ٌشعر 

حتراق بعدم أهمٌة حٌاته، وٌحرمه التقدٌر الذي ٌشجعه على مواصلة حٌاته، فال ٌحقق أهدافه مما ٌعرضه لال

النفسً، لذلك فالعالقة بٌن االحتراق النفسً وعدم اإلحساس بالمعنى عالقة تبادلٌة فهما وجهان لعملة واحدة 

إن جاز لنا القول : إن االحتراق النفسً ٌؤدي لفقدان المعنى من حٌاة الفرد، كما أن فقدان المعنى ٌمكن أن 

 1ٌؤدي لالحتراق النفسً.

ٌمثل هذا االتجاه كل من "روجرز" و "ماسلو" و "ستٌن" و "فروم"، وتنظر هذه و النظرية اإلنسانية: 5 - 7

النظرٌة إلى أن اإلنسان متكامال و أن الطبٌعة البشرٌة خٌرة بالطبع، ولكنها تتأثر بعدم تحقٌق الذات، وٌرى 

مع "روجرز" أن تحقٌق الذات هو المركز الذي تنتظم حوله كل الخبرات، وان الخبرات التً تتعارض 

المعاٌٌر االجتماعٌة تؤدي إلى التوتر والقلق وسوء التوافق النفسً، كما إن عدم تحقٌق الحاجات اإلنسانٌة 

وفق هرم متدرج ل: "ماسلو" قاعدته الحاجات األساسٌة وقمته الحاجة إلى تحقٌق الذات، من شأنه أن ٌحدث 

  2ات النفسٌة منها االحتراق النفسً .اضطرابا فً الصحة النفسٌة للفرد قد ٌؤدي إلى جملة من االضطراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 22،ص9049رمضاوي، االحتراق النفسً لدى أساتذة التعلٌم االبتدائً ،جامعة سعٌدة،الجزائر،-1
 20، ص 9042معروف، استراتٌجٌات التعامل مع االحتراق النفسً عند أساتذة التعلٌم الثانوي،جامعة وهران،الجزائر،  -2
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 1/ مقاييس االحتراق النفسي: 8

 (Burnout questionnaire) 4220مقٌاس االحتراق النفسً ل "فرٌدنبرجر " -

 (Le staff Burn out inventory) 0891مقياس االحتراق ل "جونس" -

 (MaslachBurn out inventory) 4220مقٌاس ماسالك لالحتراق  -

  Le job Burnout inventory deFord Murphyedwardsمقٌاس فورد، مورفً وادوارد" )   -

 (LE Meier Burn out assessment) 4221مقٌاس "ماٌر"  -

 (Le chernissBurn out Measure) 4229مقٌاس شٌرنس  -

  Clementine 2006 P2 ) (Le MathewsBurn out scale) 4229مقٌاس "ماتٌوس"  -

 (LeteacherBurn out scale de seidman et zagerمقٌاس "سٌذمانوزاجر" ) -

 (CMI ) (Le CopenhaguenBurn out inventoryمقٌاس كوبنهاغن" بالدنمارك ) -

 (indice de COPE de carver et Scheier) 4229مقٌاس "کارفر" وشاٌر  -

 .(Le Burn out Measure) BM1981" وأرنسون" بينس"مقٌاس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نفسً لدى المرشد الطالبً فً منطقة الحدود الشمالٌة وعالقته ببعض المتغٌرات،  جامعة الحدود مشاقبة، االحتراق ال-1

 91،ص9049الشمالٌة،
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 خالصة:

بعد تعرضنا لهذا الفصل، ٌمكن القول أن االحتراق النفسً حالة من اإلنهاك الجسمً، والعقلً فهو ٌمثل 

الدرجة القصوى من التعرض للضغوط المزمنة، والمتراكمة فهو ٌحدث لألفراد الذٌن ٌعملون فً مهنة 

سلبً على الفرد وأن المعلم هو أكثر األفراد عرضة لالحتراق إنسانٌة، فٌها تواصل مع اآلخرٌن، فله تأثٌر 

النفسً، وذلك ألنه ٌشعر انه ٌعطً أكثر مما ٌأخذ، وتحتم علٌه مهنته الربط بٌن المدخالت، والمخرجات فً 

العملٌة التعلٌمٌة مما ٌعزز فً داخله شعور عدم الكفاٌة، وعدم التقدٌر لكل ما ٌقدمه من جهود وهذا راجع 

  أسباب، لذلك فالبد من إعطاء تدابٌر للوقاٌة منه.لعدة 



 

 :الثالثالفصل 

 الرضا الوظيفي
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 تمهٌد:

تتوفر المإسسة على عدد من الموارد المختلفة، وإلى جانب الموارد المابٌة نجد العنصر الحٌوي والفعال آال 

لؤلساتذة وهو العنصر البشري الذي ٌتعلق اهتمامه بالجانب اإلنسانً عن طرٌق التدرٌب المستمر 

واإلدارٌٌن، وإكسابهم المهارات المناسبة لعملهم، وتنمٌة اإلحساس بالمسإولٌة لدٌهم والثقة فً نفوسهم 

والقدرة على اتخاذ القرارات التً تقع ضمن نطاق صبلحٌاتهم، إضافة إلى تلبٌة احتٌاجات األساتذة أي على 

ألمر الذي ٌزٌد من دافعٌتهم نحو إنجاز األهداف اإلدارة االستجابة لحاجاتهم من أجل نٌل رضاهم الوظٌفً، ا

كلما كان الفرد راض عن عمله كلما كان أكثر إنتاجٌة على عكس الشخص الغٌر راض عن  التعلٌمٌة، أي

عمله. ولذلك ٌعتبر الرضا الوظٌفً ضروري لدى أي موظف فً أي عمل. وضمن هذا الفصل سنلقً 

 نظرٌاته، والعوامل المإثرة فٌه، قٌاسه ونتابجه.الضوء على الرضا الوظٌفً من حٌث مفهومه، 
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 مفهوم الرضا الوظٌفً: 1

 _مفهوم الرضا1_1

  1"هو ضد السخط وارتضاه، راه له أهبل، ورضا عنه: أحبه وأقبل علٌه". الرضا فً اللغة:

الرضا هو أن الفرد ٌحب عدة مظاهر أو جوانب من عمله أكثر من تلك  " فعرف ممفوردأما فً االصطالح:

  2التً ال ٌحبها".

 _مفهوم الرضا الوظٌفً:2_1

ٌرى البعض اآلخر أن الرضا عن العمل هو محصلة عناصر الرضا التً ٌتصور الفرد أن ٌحصل علٌها من 

 تٌة:عمله فً صورة أكثر تحدٌدا. وٌعبر عن الرضا عن العمل بالمعادلة اآل

الرضا عن فرص الترقً الرضا عن  -الرضا عن العمل = الرضا عن األجر+ الرضا عن المحتوى العمل 

 3اإلشراف + الرضا عن جماعة العمل + الرضا عن ساعات العمل + الرضا ظروف العمل.

فً  " أن الرضا الوظٌفً ما هو إال عبارة عن المشاعر التً ٌبدٌها الفرد نحو عملهبٌنما ٌرى هرزبرج

التنظٌم وٌنشؤ من إدراك الفرد للفرق بٌن ما تقدمه له الوظٌفة، وما ٌجب علٌها أن تقدمه له، فكلما قل الفرق 

  4بٌنهما ازدادت درجة الرضا الوظٌفً له".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .168، ص2005 روت،ٌ، دار صدار، ب5ابن منظور وآخرون، لسان العرب، المجلد - 1
 .196، ص 2004، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 1محمد سعٌد أنور سلطان ، السلوك التنظٌمً، ط - 2
 .142ص ،2005، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 1أحمد صقر عاشور، السلوك اإلنسانً فً المنظمات، ط - 3
 .213، ص2006، دار أسامة، عمان، 1عبودي، التنظٌم اإلداري مبادبه وأساسٌاته، ط رٌمن دٌز - 4
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بؤنه ذلك الشعور باالكتمال واإلنجاز النابع من العمل، هذا الشعور لٌس له عبلقة بالنقود أو  "كاي كٌبلر:

الممٌزات أو حتى اإلجازات، إنما هو ذلك الشعور باالرتٌاح النابع من العمل ذاته. ومن الناحٌة النظرٌة 

 1ٌمكن ألي وظٌفة أن تحقق قدرا من الرضا".

عمله ٌتوقف على المدى الذي ٌجد فٌه منفذا مناسبا لقدراته ومٌوله " بؤنه رضا الفرد عن تعرٌف سوبر:

وسماته الشخصٌة، وٌتوقف أٌضا على موقعه العلمً وطرٌقة الحٌاة التً ٌستطٌع بها أن ٌلعب الدور الذي 

 2ٌتمشى مع نموه وخبراته".

عن تقٌٌم الفرد الوظٌفته أو  إلى الرضا الوظٌفً على أنه الحالة العاطفٌة االٌجابٌة الناتجة وٌنظر أدوٌن لوك

 3ما ٌحصل علٌه من تلك الوظٌفة".

للرضا الوظٌفً" بؤنه مجموعة من العوامل النفسٌة والوظٌفٌة واألوضاع البٌبٌة التً تجعل  كما ٌشٌر هوبك

  4الموظف راضٌا عن عمله".

دتها، ولكن ٌمكن إدراكها، الرضا الوظٌفً" بؤنه استجابة عاطفٌة للحالة الوظٌفٌة ال ٌمكن مشاه ٌعرف لوثانز

 5والرضا الوظٌفً غالبا ما ٌرتبط بمدى تلبٌة النتابج التوقعات العاملٌن أو تجاوزها".

من خبلل التعارٌف السابقة للرضا الوظٌفً نستخلص أنه ال ٌوجد اتفاق حول مفهوم الرضا الوظٌفً وأنه ما 

تعدد الكتابات وتناوله أكثر من جهة زال موضوع جدل ونقاش كبٌرٌن، وهذا راجع فً الحقٌقٌة إلى 

تعرٌف  اختصاص، ٌحاول كل منه أن ٌعرفه حسب وجهة نظره، إال أن هذا ال ٌمنعنا من محاولة تقدٌم

الرضا الوظٌفً، ومنه ٌمكن تعرٌفه بؤنه مجموعة من المشاعر واالتجاهات التً ٌحملها الفرد نحو مهنته 

ه المشاعر واالتجاهات ناتجة عن مجموعة من العوامل من التً ٌشغلها فً الوقت الراهن، وقد تكون هذ

بٌنها الرضا عن األجر، الرضا عن نمط اإلشراف، الرضا عن فرص الترقٌة والرضا عن ظروف العمل، 

وهذه العوامل تجعل الفرد راض عن عمله مما ٌدفعه إلى تطوٌر أدابه التعلٌمً، وغٌاب هذه العوامل تإدي 

 إلى عدم الرضا.

 

 

 

 

 

 

                                                 
ص  2005، دار اٌتراك للطباعة، القاهرة، 1مدحت محمد أبو النصر، بناء وتدعٌم الوالء المإسسً لدى العاملٌن داخل المنظمة، ط - 1

90. 
 .212، ص2002، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، 1الفعال فً المنظمات، طصبلح الدٌن محمد عبد الباقً، السلوك  - 2
، المجلة العربٌة 2، العدد14سامً بن عبد هللا الباحسٌن، الرضا الوظٌفً لمندوبً المبٌعات فً القطاع الخاص السعودي، المجلد - 3

 .243، ص 2007للعلوم اإلدارٌة، الكوٌت، 
 .123، ص 2000، دار الكتٌب الوطنٌة، لٌبٌا، 1زرق، علم النفس التربوي للمعلمٌن، طعبد الرحمن صالح األ - 4
ٌونس أحمد إسماعٌل الشوابكة وحسن الطعانً، الرضا الوظٌفً وعبلقته بااللتزام التنظٌمً للعاملٌن فً المكتبات الجامعٌة الرسمٌة  - 5

 .182ص  ،2013، دراسات العلوم التربوٌة، األردن، 1، العدد40المجلد
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 _أهمٌة الرضا الوظٌفً:2

ٌعتبر العنصر البشري من أهم العناصر المإثرة فً إنتاجٌة العمل فهو دعامة اإلنتاج وتحدد مهارته مدى 

كفاٌة التنظٌم وكفاءته، وقد ترتب على إهمال العنصر البشري فً بعض المجتمعات والمإسسات أن تخلفت 

 الوظٌفً لما له من أهمٌة تطبٌقٌة وعلمٌة.  ونقصت إنتاجٌتها وهذا مما ٌدعوا إلى دراسة الرضا

ولقد تبٌن من الدراسات العدٌدة فً مجال الرضا الوظٌفً أن الرضا المهنً المرتفع للعاملٌن غالبا ما ٌزٌد 

اإلنتاجٌة وٌقلل معدل دوران العمل، وٌخفض نسبة الغٌاب وٌرفع معنوٌات العاملٌن، وٌجعل الحٌاة ذات 

  1معنى أفضل عند األفراد.

وهناك من ٌرى أن أهمٌة الرضا عن العمل تنبع من أنه جزء من الرضا عن الحٌاة بصورة عامة حٌث أن 

 2البٌبة الخارجٌة هً األخرى تإثر على مشاعر األفراد نحو العمل ودرجة رضاهم.

، كما أن إن لرضا األفراد أهمٌة كبٌرة حٌث ٌعتبر مقٌاسا لمدى فعالٌة األداء وٌإدي إلى نتابج مرغوب فٌها

عدم الرضا ٌساهم فً التغٌب عن العمل والى كثرة الحوادث والى ترك العاملٌن لمإسساتهم واالنتقال إلى 

 3مإسسات أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
، 1993، دار القلم للنشر والتوزٌع، الكوٌت، 1عوٌد سلطان المشعان، دراسات فً الفروق بٌن الجنسٌن فً الرضا المهنً، ط - 

 .12ص
 .177، ص 2000، دار وابل للطباعة والنشر، األردن، 1سهٌلة محمد عباس وعلً السٌد على، إدارة الموارد البشرٌة، ط - 2
ص  1995لٌبٌا،  ونس،ٌ، منشورات جامعة قار 1ط ات،ٌعمار طٌب كشرود، علم النفس الصناعً والتنظٌمً، مفاهٌم نماذج ونظر - 3
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  _خصائص الرضا الوظٌفً:3

 ٌمكن أن نحدد أهم خصابص الرضا الوظٌفً فٌما ٌلً:

لقد تعددت التعرٌفات التً أدلى بها الكثٌر من الباحثٌن وتباٌنت حول  _تعدد المفاهٌم وطرق المقٌاس:1_3

 الرضا الوظٌفً وذلك الختبلف وجهات النظر بٌن هإالء الباحثٌن، ولهذا لم ٌوجه تعرٌف عام متفق علٌه.

وتنشؤ هذه القناعة عن تفاعل الفرد مع العمل نفسه ومع _ الرضا الوظٌفً حالة من القناعة والقبول: 2_3

ٌبة عمله، وكذلك عن إشباع حاجاته ورغباته، وٌإدي هذا الشعور بالثقة واالنتماء إلى زٌادة فً األداء ب

 واإلنتاج. 

نظرا لتعقد جوانب السلوك _الرضا الوظٌفً ٌتعلق بالعدٌد من الجوانب المتداخلة للسلوك اإلنسانً: 3_3

متضاربة للدراسات التً تناولت الرضا، ألنها اإلنسانً وتباٌن أنماطه، أدى ذلك إلى ظهور نتابج متناقضة و

 تظهر ظروف إجراء تلك الدراسات.

اإلنسان مخلوق معقد لدٌه حاجات ودوافع _النظر إلى الرضا الوظٌفً على أنه موضوع فردي: 4_3

متعددة ومختلفة من وقت إلى آخر، لدي فإن ما ٌمكن أن ٌكون رضا لشخص قد ٌكون عدم رضا لشخص 

 آخر.

إن رضا الفرد عن  لفرد عن عنصر معٌن لٌس دلٌال على رضاه عن العناصر األخرى:_رضا ا5_3

عنصر معٌن ال ٌمثل ذلك دلٌل كافً على رضاه عن العناصر األخرى كما أن ما قد ٌإدي لرضا فرد معٌن 

لٌس بالضرورة أن ٌفعل ذلك عند األخر وإن فعل فلٌس بالضرورة أن ٌكون له نفس قوة التؤثٌر وذلك نتٌجة 

 االختبلف حاجات األفراد وتوقعاتهم.

حٌث ٌعد الرضا الوظٌفً محصلة ارتباط سٌاق تنظٌم العمل والنظام االجتماعً: _الرضا عن العمل 6_3

للعدٌد من الخبرات المحبوبة وغٌر المحبوبة المرتبطة بالعمل، فٌكشف عن نفسه فً تقدٌر الفرد للعمل 

، وإداراته، وٌستند هذا التقدٌر بدرجة كبٌرة على النجاح الشخصً أو الفشل فً تحقٌق األهداف الشخصٌة

 1وعلى اإلسهامات التً ٌقدمها العمل وإدارة العمل فً سبٌل الوصول إلى هذه الغاٌات.
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 الفصل الثالث
 

 الرضا الوظيفي
 

 _عناصر الرضا الوظٌفً:4

الرضا الوظٌفً هنا ٌنبع من مصدر متعة التنافس مع اآلخرٌن حتى وإن لم تفز دابما،  _اإلنتاجٌة:1_4

وغها. فمعرفة أنك ال تخرج أفضل ما عندك معرفة أنك تبدل أقصى ما تستطٌع لتجاوز تطلعاته أو حتى بل

 فً العمل ٌجعلك تشعر بالتعاسة إذن السر فً الكبرٌاء والرغبة فً التنافس.

 المزٌد من التركٌز ٌمكنه من االستمرار فً معدالت اإلنتاج العالٌة.  _جودة العمل:2_4

 ه. البد من أن ٌكون عقل العامل منفتح على الفرص المتاحة أمام_التعلم: 3_4

البد أن ٌتوفر لدٌك الخلق واألمان وأن ٌكون جدٌرا بالثقة وعادال فً سلوكك، واحترامك  _االحتراف:4_4

لآلخرٌن مهما تباٌنوا فً السن أو الدرجة العلمٌة، كذلك البد من أن تجعل من نفسك نموذجا ٌلجؤ إلٌه 

 بح مغرورا أو متكبرا.اآلخرٌن فً حٌاتهم ٌحتاجون للنصٌحة مما ٌجعلهم ٌحترمونك دون أن تص

 الكثٌر ال ٌستطٌعون التعبٌر عن ذاتهم مما ٌقلل القدر من الثناء علٌهم من قبل مرإوسٌهم. _التقدٌر:5_4

 كلما زاد قربك من زمبلبك فً العمل، وحاولتم تحقٌق أهداف _العمل الجماعً:6_4

 عامة.

نٌة، من خبلل التواصل الحر مع ٌمثل القبول االجتماعً قمة الحاجات اإلنسا_الرضا الجماعً: 7_4

 1اآلخرٌن، ومناقشة األمور المختلفة ٌحقق نوعا من الشعور بالرضا.
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 الفصل الثالث
 

 الرضا الوظيفي
 

 

 _أنواع الرضا الوظٌفً:5

ٌمثل رضا الموظف عن جمٌع جوانب ومكونات العمل، وهنا ٌكون الموظف قد وصل  _الرضا الكلً:1_5

األقصى درجة الرضا عن عمله، ولكن لٌس من الضروري أن تتوافر فً هذا العمل كل عناصر الرضا 

التً سبق ذكرها أعبله، ألن هذا ٌتوقف على طبٌعة الموظف نفسه، فهو ربما ال ٌعتبر جمٌع تلك العناصر 

 1لتالً الموظف وحده من ٌستطٌع أن ٌحدد تلك العناصر التً تتوافق معه.مهمة با

وٌشٌر إلى رضا الفرد عن كل جانب من الجوانب على حدة، وتشمل تلك الجوانب،  _الرضا الجزئً:2_5

 سٌاسٌة المنظمة، األجور، اإلشراف، فرص الترقٌة، الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة، ظروف العمل، أسالٌب

داخل المنظمة والعبلقات مع الزمبلء، وتنفٌذ معرفة هذه الجوانب فً التعرف على المصادر التً  االتصال

 2ٌمكن أن تساهم فً زٌادة أو تخفٌض الرضا الوظٌفً.
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 الفصل الثالث
 

 الرضا الوظيفي
 

 

 _العوامل المؤثرة فً الرضا الوظٌفً:6

عدد من العوامل المإثرة على درجة الرضا الوظٌفً والتً البد للمإسسة أن ترتكز علٌها لتحقٌق  هناك

 الرضا الوظٌفً للمعلمٌن وأهم هذه العوامل ما ٌلً:

" ٌعد األجر وسٌلة مهمة إلشباع الحاجات المادٌة واالجتماعٌة لؤلفراد، وقد _األجور والرواتب:1_6

وجود عبلقة طردٌة بٌن مستوى الدخل والرضا عن العمل، فكلما زاد أشارت الكثٌر من الدراسات إلى 

 مستوی نخل األفراد ارتفع رضاهم عن العمل والعكس صحٌح.

ومن الجدٌر ذكره أن هٌرزبرج خالف هذا الرأي فً نظرٌته عندما أكد بؤن األجر هو من الحاجات الدنٌا 

 الرأي علٌه بعض المبلحظات التً منها:| التً ال تإدي إلى الرضا إنما فقط تمنع عدم الرضا وهذا

_ ٌختلف األفراد فً درجة تفضٌبل تهم للحاجات، كما وأن المجتمع ٌإثر هو اآلخر على حاجات األفراد، 1

وتبرز أهمٌة األجور فً ظل النظام الرأسمالً بدرجة أكبر من الدول النامٌة نظرا ألهمٌة العوامل 

 ام الرأسمالً.االقتصادٌة فً حٌاة األفراد فً النظ

_ تعد األجور إحدى المشبعات لحاجات مختلفة أخرى غٌر الحاجات االقتصادٌة كالحاجة للتمٌٌز والتفوق 2 

 1والنجاح".

" ٌمثل محتوى العمل األنشطة والواجبات التً ٌتطلبها العمل وأهم أبعاده تتمثل فً _ محتوى العمل :2_6

 ة المتاحة للموظف، استخدام الموظف لقدراته:درجة تنوع مهام العمل، درجة السٌطرة الذاتٌ

كلما تنوعت المهام قل الملل النفسً الذي ٌنتج عن تكرار األداء لمراد كثٌرة، وبهذا  درجة تنوع مهام العمل:

ٌكون للعمل معنى وقٌمة وٌتضمن تحدٌا وتنوعا، لذلك ٌمكن اعتبار أن كلما كان هنالك تنوع للمهام زاد 

 هم.رضا الموظفٌن عن عمل

تحقق درجة السٌطرة الذاتٌة المتاحة للموظف رضاه عن عمله درجة السٌطرة الذاتٌة المتاحة للموظف: 

باعتبار أنه كلما زادت حرٌة الموظف فً اختٌار طرق األداء كلما كان راض عن عمله، على أساس أن 

 الموظف التً تزٌد حرٌته فً تخطٌط أسلوب عمله ٌندمج بسهولة فً عمله.

كلما تصور الموظف أن قدراته لٌست ضابعة وإنما تستخدم فً العمل زاد رضاه  الموظف لقدراته: استخدام

الوظٌفً، إي أنه كلما كان للموظف فرصة الستخدام مهاراته ومعارفه كان أكثر قدرة على تفجٌر طاقاته 

 الكامنة وإبراز إمكانٌاته المختلفة ومنه إثبات شخصٌته وهذا ما ٌحقق له السعادة

الرضا".و
2
  

األداء على متغٌري الرغبة فً العمل والقدرة والمعرفة إن  _إمكانٌة الفرد وقدراته ومعرفته بالعمل:"3_6

إناطة أعمال أو مهام تتناسب مع قدرة ومعرفة العاملٌن ٌإدي إلى تدعٌم أدابهم وهذا ٌنعكس على الرضا 

 الذي ٌتحقق لهم جراء ذلك.
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 الرضا الوظيفي
 

فإن تهٌبة البرامج التدرٌبٌة والتطورٌة لرفع قدرات وإمكانٌات ومعرفة العاملٌن ٌساهم فً شعورهم  ولذلك

 بؤهمٌتهم فً المنظمة وٌترتب على ذلك ارتفاع فً رضاهم".

" ٌرى فروم أن العامل المحدد ألثر فرص الترقٌة على الرضا عن العمل هو طموح _ فرص الترقٌة:4_6

الترقٌة، فكلما كان طموح الفرد أو توقعات الترقٌة لدٌه أكبر مما هو متاح فعبل  أو توقعات الفرد عن فرص

كلما قل رضاه عن العمل. وكلما كان طموح الترقٌة أقل مما هو متاح فعبل كلما زاد رضاه عن العمل وٌمكن 

ترقٌة لم  القول بؤن أثر الترقٌة الفعلٌة على رضا الفرد تتوقف على مدى توقعه لها، فحصول الفرد على

تحقق له سعادة أكبر عن حالة كون هذه الترقٌة متوقعة، وبالعكس فعدم حصول الفرد كان توقعه  ٌتوقعها

 ( 1)1للترقٌة كبٌرا على الترقٌة ٌحدث لدٌه استٌاء أكبر من حالة كون هذه الترقٌة غٌر متوقعة".

جماعة العمل فً مكان واحد  " تعرف جماعة العمل على أنها فردٌن أو أكثر، تعمل_جماعة العمل:5_6

وبوقت واحد وتمارس األنشطة المتماثلة فً األداء، وٌتسم انجازها بالتكامل والعمل وجها لوجه مع اآلخرٌن 

فجماعة العمل جماعة رسمٌة داخل المنظمة وتحدد العبلقات فٌها من خبلل الهٌكل التنظٌمً وتتكون من 

الوظٌفٌة، وتساهم فً تحقٌق الرضا الوظٌفً كلما ساد بٌنهم  الربٌس والمرإوسٌن وهدفها هو أداء األعمال

 التعاون والتفاهم والمودة، أما إذا كان تفاعله معهم ٌعرقل وصوله إلى أهدافه فستكون سببا استٌابه فً عمله.

 المنظمة. المتاحة للفرد للتفاعل مع أفراد آخرٌن فً على الرضا حسب الفرص وٌتوقف أثر جماعة العمل

فعندما ما تفوق طبٌعة  اعة العمل على الرضا ٌتوقف على مدى قوة الحاجة إلى االنتماء لدى الفرد.أثر جم

العمل إمكانٌة تفاعل الفرد مع أفراد آخرٌن ٌمثلون مصدر إشباع له فإن رضا الفرد عن عمله سٌكون 

مثلون مصدر منافع منخفضا وعندما تٌسر طبٌعة العمل فرص االتصال والتفاعل مع هإالء اآلخرٌن الدٌن ٌ

أما عندما ٌفوق طبٌعة العمل إمكانٌة التفاعل واالتصال مع  للفرد فإن رضا الفرد عن عمله سٌكون مرتفعا.

اآلخرٌن الذٌن هم مصدر توتر أو إحباط، فإن هذا ٌقً الفرد من االستٌاء الذي قد ٌصٌبه لو اضطر إلى 

ر الفرد إلى التعامل مع آخرٌن ٌخلقون توترا لدٌه التفاعل أو التعامل مع هإالء األفراد فً حالة اضطرا

بسبب طبٌعة ومتطلبات العمل فإن هذا ٌكون مصدرا الشعور الفرد باالستٌاء، فؤثر جماعة العمل على 

الرضا ٌتوقف أٌضا على مدى قوة الحاجة إلى االنتماء لدى الفرد، فكلما زادت قوة هذه الحاجة كلما كان أثر 

مل على درجة رضا الفرد كبٌرا، فالمشاعر الناتجة عن التفاعل مع جماعة العمل التفاعل مع جماعة الع

عندما تكون حاجة الفرد إلى االنتماء قوٌة أما  تكون كبٌرة والتوتر الناشا عن هذا التفاعل ٌكون أٌضا كبٌرا

   2عندما تكون هذه الحاجة ضعٌفة فإن أثر ومساوئ العمل مع جماعة العمل على الفرد ضعٌفا".
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 الرضا الوظيفي
 

 

" هناك عبلقة بٌن نمط القٌادة ورضا العاملٌن فً أعمالهم، فالربٌس الذي ٌتبع األسلوب _نمط القٌادة:6_6

البٌروقراطً فً قٌادة مرإوسٌه ال ٌكسب والبهم وٌإدي إلى مشاعر االستٌاء اتجاهه، أما القابد أو الربٌس 

إوسٌن موضع اهتمامه فً القرارات التً ٌتخذها الذي ٌعتمد األسلوب الدٌمقراطً فً القٌادة إذ ٌجعل المر

  1ٌإدي إلى تطوٌر عبلقات الدعم والوالء بٌنهم للعمل والمنظمة وهذا له تؤثٌره على رضاهم عن العمل".

" لقد تعددت نظرٌات عدالة العابد ألن أكثر هذه النظرٌات قبوال وأكثرها أحكاما هً عدالة العائد: -7_6

رى أن العبلقة بٌن المنظمة واألفراد العملٌن فٌها هً عبلقة مبادلة ٌعطى فٌها تلك التً صاغها آدمز وٌ

العاملون مجموعة من المدخبلت وهذه األخٌرة تتضمن مثبل: المستوى التعلٌمً للفرد، خبراته، قدراته، سنه، 

اتج التً قد الجهد الذي ٌبدله فً العمل. وٌحصل الفرد فً المنظمة مقابل هذه المدخبلت على عوابد أو نو

تتضمن مثبل: األجر التقدٌر والمكانة االجتماعٌة، العوابد المرتبطة فً محتوى العمل، المٌزات المعطاة 

  2لؤلقدمٌة الصحٌة واالجتماعٌة".
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 _ أثار الرضا الوظٌفً:7

 للرضا الوظٌفً أثار إٌجابٌة بالغة على المنظمات بشكل عام وٌمكن تلخٌص أهمها فً: 

" إن الرضا الوظٌفً ٌإدي إلى تحقٌق األداء المرتفع، وفسروا ذلك العامل إذا ارتفع رضاه _األداء: 1_7

عن عمله زاد حماسه للعمل، مما ٌنتج عنه إقبال ورغبة كبٌرٌن اتجاه عمله، وهذا ٌإذي بالضرورة إلى 

لرضا ٌشعر العامل بالقلق حدوث تحسٌن فً أدابه للعمل وإنتاجٌته والعكس صحٌح، أي أن االنخفاض فً ا

االستقرار مما ٌنعكس سلبا على مستوى أدابه. وتفسر هذه الحالة بؤن األداء هو نتٌجة طبٌعٌة ومنطقٌة  وعدم

  1لحالة الرضا التً ٌكون علٌها العامل".

" أن الوالء ٌمثل طبٌعة شعور األفراد اتجاه مإسستهم ومدى تعلقهم وتوحدهم من _ الوالء التنظٌمً:2_7

أجل خدمتها، فٌتؤثر الوالء بدرجة الرضا تؤثرا واضحا حٌث أن الراضٌن عن عملهم ٌتصفون بالتعاون وقوة 

 العبلقات االجتماعٌة بٌنهم، كما أن لدٌهم رغبة فً الحفاظ على موارد المنظمة وتحمل المصاعب دون

 شكوى حسب طبٌعة األشخاص وهً كلها ممٌزات الوالء التنظٌمً.

لموس فً الشكاوي والظلم واإلحباط فً العمل مما ٌنعكس أثره إٌجابا بخلق درجة عالٌة انخفاض واضح وم

 من الوالء واالنتماء للمنظمة والسعً لتحقٌق أهدافها .

 _الصحة العضوٌة والنفسٌة:3_7

ٌبعث على  إن الرضا الوظٌفً ٌإثر على الصحة النفسٌة من ناحٌة أخرى، حٌث أن محٌط العمل الجٌد -

ٌتمتع العاملون الراضون عن عملهم  -عامل النفسٌة بعٌدا عن المشاكل واالضطرابات النفسٌة. راحة ال

بصحة نفسٌة وذهنٌة وجسمٌة عالٌة المعنوٌة، مما ٌنعكس أثره على زٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن جودة المنتجات 

  2والخدمات المقدمة للمستهلكٌن".
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 _نظرٌات الرضا الوظٌفً:8

عدة نظرٌات تإكد أن أناس ٌعلقون أهمٌة فابقة على حاجات معٌنة موجودة لدٌهم وتإثر إلى حد كبٌر ثمة 

فً دافعٌتهم إلى العمل. وٌشٌر مفهوم الحاجة إلى أوجه نقص نفسٌة، وأخرى عضوٌة ٌسعى الكابن الحً 

وسة فً جمٌع الكابنات إلى تحقٌقها، فعلى سبٌل المثال: فإن الحاجة إلى الطعام هً حاجة فسٌولوجٌة ومغر

الحٌة، والحاجة إلى االتصال اإلنسانً هً حاجة نفسٌة، وتنظر نظرٌة الحاجات إلى الدافعٌة على أنها عملٌة 

 التفاعل بٌن الحاجات، ودوافعها فً إشباعها، ومن أهم هذه النظرٌات:

 _ نظرٌة الحاجات الماسلو:1_8

حٌث ٌرى أن إشباع الحاجة أو الحرمان منها ٌكون  1954تعود هذه النظرٌة إلى " إبراهٌم ماسلو" عام 

حالة عدم الرضا أو السخط لدى العمال ذلك الحرمان ٌولد تؤثٌرا نفسٌا وجسمٌا وحاجات متعددة وأن 

الحاجات التً لم ٌتم إشباعها بعد هً التً تإثر على السلوك، أما الحاجات التً تم إشباعها فتكون بمثابة 

ترتٌبا هرمٌا لحاجات اإلنسان وأنه كلما تم إشباع حاجة من هذه الحاجات انتقل الفرد  دافع للفرد، وأن هناك

إلى الحاجة غٌر المشبعة التً تلٌها فً التنظٌم الهرمً لسلم الحاجات، وقد صنف "ماسلو" هذه الحاجات إلى 

 1خمس مجموعات حسب أهمٌتها وهً :

" مجموعة الحاجات الضرورٌة لبقاء الفرد، وتضم الحاجة إلى الطعام، الماء، _ الحاجات الفٌزٌولوجٌة:1

الهواء، النوم، والكساء. وما ٌقابل هذه الحاجات لدى األفراد فً المنظمات هً حاجة هإالء األفراد إلى 

 األجور والحوافز المادٌة بؤنواعها، الوجبات الغذابٌة، وأوقات االستراحة.

2 

تتمثل حاجات األمن والسبلمة فً حاجة الفرد إلى األمن والحماٌة. أي  ان والسالمة:_ الحاجة إلى األم2

حماٌة نفسه من األخطار التً تهدد حٌاته أو تهدد مستقبله أو مستقبل أسرته. وما ٌقابل هذه الحاجات لدى 

المدى الطوٌل  األفراد فً المنظمات الحاجة إلى األمان الوظٌفً فً المدى القصٌر )إنهاء الخدمة( أو فً

 العمل. )الحصول على التقاعد فً نهاٌة مدة الخدمة(، الحماٌة من اإلصابات والحوادث فً

وتتضمن الحاجات البلزمة لتحقٌق التفاعل االجتماعً وتتمثل فً الحاجة إلى  _ الحاجة إلى االنتماء:3

ومن مثل هذا النوع من الحاجات االنتماء إلى األسرة أو الجماعة أو الوطن، والحاجة إلى الصداقة والحب، 

فً المنظمات هً حاجة األفراد إلى االنتماء إلى جماعات العمل الرسمٌة أو الجماعات غٌر الرسمٌة، 

 االنتماء إلى المنظمة، وسٌادة عبلقات الصداقة مع رإساء العمل".

ذا التقدٌر من الفرد نفسه، " وهً حاجة الفرد أن ٌشعر بؤنه محل تقدٌر. وعندما ٌتبع هالحاجة إلى التقدٌر: 4

ٌكون التقدٌر ذاتٌا. أما عندما ٌكون مصدر اآلخرٌن من حٌث المكانة االجتماعٌة التً ٌسبغها على الفرد أو 

 االحترام الذي ٌعطونه إٌاه فإن التقدٌر ٌكون خارجٌا.

اق تتٌح له أن وهً تعبر عن حاجة الفرد أن ٌنطق بقدراته ومواهبه إلى آف الحاجة إلى تحقٌق الذات: -5

ٌكون ما تمكنه استعداداته أن ٌكون ٌمارس األعمال واألنشطة بما ٌتفق واالستخدام األمثل إلمكانٌاته 

 ومواهبه وطاقاته".

                                                 
 .80، ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان 1سالم تٌسٌر الشراٌدة، أطر نظرٌة وتطبٌقات عملٌة، ط - 1
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وتإكد دراسات "ماسلو" أن اإلحساس بالرضا ال ٌمكن تحقٌقه دون االهتمام بحاجاتهم، لذا البد من دراسة 

له دور كبٌر فً زٌادة فاعلٌة أداء األفراد والمإسسات وهذا من  الحاجات وتحدٌد أهمٌتها تحقٌق الرضا

 خبلل تحفٌز العاملٌن واشعارهم باألمن واالستقرار من خبلل إشباع حاجاتهم.

من خبلل هذه النظرٌة نبلحظ أنها اهتمت بمبدأ أساسً وهو تلبٌة حاجات الفرد وهو السبٌل األنجع التحقٌق 

هذه الحاجات كلها متدرجة هرمٌا، والحاجات المشبعة تقل وتصبح أقل  الرضا الوظٌفً لدى الموظف، وأن

أهمٌة، كما أن إشباع أي حاجة تإدي إلى طلب الحاجة التً تلٌها والتً تؤخذ دور سابقتها فً التنظٌم 

 السلوك.

 _ نظرٌة العدالة:2_8

محدداته )العدالة(. وقد تعتبر نظرٌة العدالة من أبرز نظرٌات الرضا الوظٌفً، وذلك لتركٌزها على أحد 

ارتبط تطوٌر هذه النظرٌة بالباحث ستاسً آدمز الذي عرف عدم العدالة والتفاوت بؤنه ٌحدث عندما ٌحس 

 الفرد بؤن نسبة العابد من وظٌفته إلى مدخبلت الوظٌفة ال ٌتعادالن مقارنة مع نتابج و مدخبلت شخص

 1مرجعی".

 نظرٌة العدالة على عنصرٌن هما: وتقوممقومات نظرٌة العدالة:

 مسلمة مإداها أن سلوك الرضا ٌتحدد بمدى أدراك الفرد لعدالة ما ٌحصل علٌه من عوابد. -

بمقتضاها  افتراض مبدبً مفاده أن العبلقة بٌن المإسسة والموظفٌن هً عبلقة متبادلة، ٌقدم الموظفون - 

، وٌحصلون فً المقابل على العوابد مثل األجر، مساهماتهم التً تتمثل فً جهدهم وقدراتهم وخبراتهم

 الترقٌات، المزاٌا االجتماعٌة وغٌرها .

وفً ضوء الفرضٌن السابقٌن، فإن نظرٌة العدالة تدور حول العبلقة بٌن الرضا الوظٌفً وإدراك العدالة، 

ذا ما ٌقوموا بؤعمال وتستند على أساس أن األفراد ٌقومون بالمقارنة بٌن البدابل وبٌن ما ٌتحقق اآلخرٌن إ

مماثلة، حٌث ٌحاول األفراد معرفة مدى عدالة العوابد التً ٌحصلون علٌها مقارنة بالعوابد التً ٌحصل 

 2علٌها األخرون، وتمر هذه العملٌة بثبلث خطوات هً : التقٌٌم، المقارنة والسلوك".

ضا الوظٌفً لدى الموظف، وكذلك ما نستنتجه من هذه النظرٌة أهمٌة مبدأ العدالة الذي ٌحدد مستوى الر

 ٌقلل الصراعات بٌن الموظفٌن وخلق جو تنظٌمً سلٌم تسوده الثقة والتعاون بٌن الموظفٌن فً المإسسة.

 

 

 

 

 

                                                 
 .147صبلح الدٌن محمد عبد الباقً، مرجع سابق، ص - 1
 .299، ص 2002، دار وابل، عمان، 1لوك التنظٌمً فً منظمات األعمال، طمحمود سلٌمان العمٌان، الس -  2



 

[37] 
 

 الفصل الثالث
 

 الرضا الوظيفي
 

 _نظرٌة القٌمة:3_8

"ٌرى " أدوٌن لوك " بؤن المسببات الربٌسٌة للرضا عن العمل هً قدرة ذلك العمل على توفٌر العوابد ذات 

القٌمة والمنفعة العالٌة لكل فرد على حده وأنه كلما استطاع العمل توفٌر العوابد ذات القٌمة للفرد كلما كان 

 راضٌا عن العمل. 

هً الموجودة فً نظرٌة تدرج الحاجات الماسلو، وإنما تعتمد  وأن العوابد التً ٌرغبها الفرد لٌست تماما

بالدرجة األولى على إدراك وشعور كل فرد على حده بما ٌوده من عوابد ٌرى أنها تناسب وظٌفته ومستواه 

الوظٌفً واالجتماعً، وتناسب رغباته وأسلوبه فً الحٌاة. فؤحد كبار المدٌرٌن وفقا لنظرٌة ماسلو، ٌجب أن 

التقدٌر وتحقٌق الذات، ولكن وفقا لنظرٌة القٌمة فإن العوابد التً ٌرغبها المدٌر قد تتضمن العوابد  ٌسعى إلى

 (1) 1المادٌة، واألمان، وأي عوابد أخرى ٌراها مناسبة له".

من خبلل هذه النظرٌة نبلحظ بؤن الرضا عن العمل هو توفٌر الحاجات التً تعود على الفرد بالمنفعة ولكل 

 تناسب عمله ورغباته ومستواه العلمً والوظٌفً واالجتماعً. فرد عوابد

 _نظرٌة ذات العاملٌن:4_8

" تعد نظرٌة "هٌرزبرج" من أشهر نظرٌات الدوافع، فقد أسهمت بشكل فعال فً توضٌح العبلقة بٌن الرضا 

 الوظٌفً واإلنتاجٌة. وتعتمد هذه النظرٌة على تفسٌر الدوافع بناء على نوعٌن من القوى:

 القوى الداخلٌة الكامنة فً الفرد نفسه، سواء كانت قوي فسٌولوجٌة أو قوى سٌكولوجٌة .  -

 القوى الخارجٌة هً عبارة عن الدوافع السٌكولوجٌة، التً ٌكتسبها الفرد من عبلقته بالبٌبة التً ٌعٌش -

 فيها.

د ٌمتد من الرضا غٌر وٌإكد هٌرزبرج فً نظرٌته على أن الرضا وعدم الرضا ال ٌوجدان على متصل واح

 المحاٌد إلى عدم الرضا، فالرضا الوظٌفً وعدم الرضا الوظٌفً فً رأي هٌرزبرغ مصطلحان غٌر

متقابلٌن، بل هما مفهومان مختلفان ٌتؤثران بعوامل مختلفة، وبما أن مصدر الرضا الوظٌفً هو العمل فإن 

 2مل ".عدم الرضا عن العمل ٌنبع من البٌبة التً ٌحدث فٌها هذا الع

استطاع فرٌدرٌك هٌرزبرج من خبلل دراسته أن ٌتوصل إلى الفصل بٌن نوعٌن من مشاعر الدافعٌة: 

 الرضا واالستٌاء، وأن العوامل المإدٌة إلى الرضا تختلف تماما عن العوامل المإدٌة لبلستٌاء.

وهذه العوامل تختلف  _ العوامل الدافعٌة: هً تلك العوامل المإدٌة إلى إثارة الحماس وخلق دفع لسلوك1

 عن العوامل الوقابٌة، وهذه األخٌرة التً تقً الفرد من مشاعر االستٌاء وتحمٌل السخط الناجم عن عدم

 الرضا.

إن توافر العوامل الدافعٌة بشكل جٌد ٌإدي إلى حماس ودافعٌة وإلى سلوك ٌنتهً بمشاعر الرضا. إال أن _2

رها بشكل سًء إلى ٌإدي إلى اختفاء الدافعٌة والرضا، ولكن ال عدم توافر هذه العوامل الدافعٌة، أو تواف

ٌإدي هذا بالضرورة إلى عدم الرضا واالستٌاء، وبالمثل ٌمكن القول بؤن توافر العوامل الوقابٌة بشكل جٌد 

                                                 
1
 .241، ص 2002أحمد ماهر، السلوك التنظٌمً مدخل بناء المهارات، طه، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  - 

 .141، 140محمد أحمد سلٌمان وسوسن عبد الفتاح وهب، مرجع سابق، ص  - 2
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سٌإدي إلى  سٌإدي إلى اختفاء مشاعر االستٌاء وعدم الرضا كما أن عدم توافر هذه العوامل بشكل جٌد

 1ر استٌاء وإلى عدم الرضا لدى األفراد.ظهور مشاع

ولكن توافرها ال ٌإدي إلى دافعٌة قوٌة للعمل وقد أطلق على هذه العوامل عوامل الصٌانة / وقاٌة لكونها 

 ضرورٌة لضمان أدنى درجة إشباع للحاجات . وقد حدد عشرة عوامل وقابٌة وهً :

 السٌاسات، الشركات وإدارتها . -

 المرإوسٌن.العبلقات مع  -

 ظروف العمل . -

 العبلقات مع الزمبلء. -

 الحٌاة الشخصٌة. -

 العبلقات التبادلٌة مع المشرف . -

 االستقرار فً العمل . -

 اإلشراف الفنً. - 

 الراتب . - 

 المركز. - 

  2المكانة". - 

من خبلل هذه النظرٌة بؤن الرضا وعدم الرضا مفهومٌن مختلفٌن وكل مفهوم ٌرتبط بجملة من  نستنتج

العوامل الخاصة به، أي أن الرضا عن العمل ناتج عن رضا الفرد عن األجر واإلشراف، والرضا عن 

إلى عدم العبلقات مع الرإساء وهً تدفع بالفرد إلى اإلنجاز. وأن عدم توفر هذه العوامل تإدي بالفرد 

 الرضا وبالتالً ٌشعر باالستٌاء.

 3_نظرٌة اإلنجاز :5_8 

وٌعود أساسها إلى علم النفس السرٌري وإلى نظرٌة  1967وضع هذه النظرٌة دٌفٌد ماكلٌبلند عام 

 الشخصٌة، وقد جرى تطبٌقها فً مجال اإلدارة والتنمٌة االقتصادٌة. وقد أجرى ماكلٌبلند وجماعته دراسات

ات شملت الوالٌات المتحدة، إٌطالٌا، بولندا والهند. وقد تم استخدام أسالٌب تنبإ لتحدٌد سمات على عدة ثقاف

 األفراد الذٌن لدٌهم الحاجات الثبلث: اإلنجاز والقوة واالنتماء.

وهً الدافع للتفوق وتحقٌق اإلنجاز وفق مجموعة من المعاٌٌر، وترى هذه النظرٌة  ( الحاجة إلى االنجاز:1

اد الذٌن لدٌهم حاجة شدٌدة لئلنجاز ٌكون لدٌهم دافع التفوق والكفاح من أجل النجاح وذلك لمجرد أن األفر

 تحقٌق النجاح دون اعتبار إلى المردود المادي ما لم ٌنظر إلٌه على أنه مإثر للنجاح.

                                                 
 .238-236أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  - 1
 .112مرجع سابق، ص  م،ٌحسٌن حر - 2
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تحدي والقٌام وهذه الفبة من األفراد مهمته نفسٌا بانجاز األعمال بصورة أفضل وتطوٌر العمل والرغبة فً ال

 بمهام صعبة من أجل تحقٌق األهداف المطلوبة.

 

أما األفراد ذو الحاجة لبلنجاز فإنهم ٌرون فً االلتحاق بالمنظمة فرصة لحل مشاكل التحدي والتفوق 

وٌتجهون نحو األعمال الحرة بدال من ممارسة المهن فلقد وجد أن رجال األعمال ٌملكون خاصٌة الحاجة 

 قوي جدا كما ٌحتاجون القوة مع انخفاض فً منسوب الحاجة إلى االنتماء. إلى اإلنجاز بشكل

القوة والسٌطرة واإلشراف على اآلخرٌن حاجة اجتماعٌة تجعل الفرد ٌسلك الطرٌق ( الحاجة إلى القوة: 2

قوة الذي ٌوفر له الفرصة لكسب القوة والتؤثٌر على سلوك اآلخرٌن واألفراد الذٌن لدٌهم حاجة شدٌدة إلى ال

ٌرون فً المنظمة فرصة للوصول إلى المركز وامتبلك السلطة وممارسة الرقابة والتؤثٌر على اآلخرٌن 

 1إلى وجود خمس مصادر للقوة وهً: French and Raveوٌشٌر 

 القوة منح المكافؤة وهً القدرة على مكافؤة اآلخرٌن. -أ

 م امتثالهم ألوامر أو الفشل فً إنجاز ما هوالقوة القسرٌة وهً القدرة على معاقبة اآلخرٌن بسبب عد -ب 

 مطلوب منهم.

 القوة الشرعٌة وهً السلطة القانونٌة فً تحدٌد السلوك الواجب إتباعه من قبل اآلخرٌن. -ج 

 قوة العجاب وهذه مبنٌة على توفر سمات شخصٌة لدى الشخص الذي ٌمتلك القوة. -د 

 معرفة خاصة فً مجال أو موضوع معٌن. قوة الخبرة الفنٌة وهذه مبنٌة على امتبلك -ه 

وهً الرغبة فً بناء عبلقات الصداقة والتفاعل مع اآلخرٌن، وٌشبع األفراد هذه ( الحاجة إلى االنتماء: 3

الذٌن  الحاجة من خبلل الصداقة والحب وإقامة عبلقات اجتماعٌة مع اآلخرٌن والتواصل معهم. واألفراد

لدٌهم حاجة شدٌدة إلى االنتماء ٌرون فً المنظمة فرصة إلشباع عبلقات صداقة جدٌدة، كما أنهم ٌندفعون 

 وراء المهام الجماعٌة والتً تتطلب المشاركة مع زمبلء العمل.

ن نستنتج من هذه النظرٌة أنها ركزت على دافع اإلنجاز متجاهلة بذلك باقً حاجات اإلنسانٌة التً من الممك

 أن تكون دافعة للفرد ألداء عمله.

_نظرية التوقع:7_8
2
  

تسند هذه النظرٌة إلى فٌكتور فروم. وٌنظر الكاتب للدافعٌة على أنها عملٌة اختٌار من بٌن عدة أفضلٌات 

متاحة لفرد. فاإلنسان الذي لدٌه هدف معٌن وٌسعى لتحقٌقه علٌه أن ٌختار سلوكا معٌنا لتحقٌق هذا الهدف. 

قوم بوزن وتقدٌر مدى توقع واحتمال أن تحقق أنواع معٌنة من السلوك هذا الهدف المرغوب. وإذا وهنا سٌ

ما تبٌن أن سلوكا معٌنا ٌتوقع نجاحه أكثر من غٌره، فإنه ٌتوقع أن ٌتم اختٌار هذا السلوك من قبل الشخص 

توضٌح معانً أهم  الساعً لتحقٌق الهدف، وٌتطلب تحلٌل النظرٌة وفهم ما ٌتضمنه من أفكار ربٌسة

 المتغٌرات التً تركز علٌها.
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valence)1  وتعنً قوة مٌل/أفضلٌة الفرد تجاه نتٌجة معٌنة، أو جانبٌة النتٌجة أو عابد ما مرغوب من قبل

الفرد، و ٌعطٌه أهمٌة كبٌرة، وٌفضل الفرد هذه العوابد النتٌجة على غٌرها. وٌكون التكافإ سالبا إذا لم 

أو عابد ما وٌفضل عدم تحقٌقه، وٌكون التكافإ )صفرا( إذا كان الفرد حٌادٌا بالنسبة لعابد  ٌفضل الفرد مكافؤة

 معٌن، وهذا العابد ال قٌمة له بالنسبة للفرد وال ٌهمه تحقٌقه.

( وٌشٌر إلى مدى قناعة الفرد واعتقاده بؤن تحقٌق نتٌجة أو عابد من instrumentality( الوسٌلة )2

اء واإلنجاز المحقق( سٌإدي إلى تحقٌق نتٌجة أو عابد من المستوى الثانً. فمثبل ٌكون المستوى األول )األد

لدى الفرد دافعٌة إذا كان مقتنعا وٌتوقع بؤن األداء واإلنجاز المتمٌز )نتٌجة مستوى أول( ٌنظر إلٌه كوسٌلة 

موظف ٌنظر إلى األداء مساعدة فً تحقٌق الترقٌة )نتٌجة مستوى ثانً(. أي بمعنى أن الموظف ٌنظر إلى ال

 واإلنجاز إذا ما كان ٌشكل وسٌلة لتحقٌق العابد المنفعة. |

، وهو ٌختلف عن الوسٌلة المساعدة. وٌشٌر إلى مدى  Expectancy( أما المتغٌر الثالث فهو التوقع 3

بؤن اإلقدام  توقع الفرد بؤن ٌإدي جهده إلى اإلنجاز واألداء )نتٌجة مستوى أول(، مدى قناعة الفرد واعتقاده

على سلوك معٌن سٌإدي إلى تحقٌق نتٌجة معٌنة. فالتوقع ٌربط الجهد بنتٌجة الدرجة األولى )األداء 

 واإلنجاز(، بٌنما الوسٌلة المساعدة تربط نتٌجة المستوى األول بنتٌجة المستوى الثانً

قناعة بؤن ذلك الجهد سٌإدي إلى  )الترقٌة(. وفً العادة ٌكون لدى الفرد دافعٌة لبذل مجهود إذا توافرت لدٌه 

 أداء وإنجاز عال.

 الجاذبٌة xالوسٌلة × فإن الدافعٌة =التوقع  1واستنادا لهذه النظرٌة:

V x l x E =M 

أما فٌما ٌتعلق بعبلقة األداء/ اإلنجاز بعابد/ نتٌجة ما، فإن الفرد ٌحاول أن ٌربط بٌن هذا اإلنجاز األداء 

، أو ٌتوقع إلى أي مدى ٌمكن أن ٌساعد األداء المتمٌز )الوسٌلة( فً تحقٌق والعوابد والمكافآت المرغوبة

(. فالفرد الذي ال ٌعتقد بوجود عبلقة قوٌة 1إلى + 1-نتٌجة مرغوبة، وهذا االحتمال ٌمكن أن ٌتراوح من )

حتمال( صفرا، بٌن األداء المتمٌز ونتٌجة أو عابد مثل ترقٌة مكافؤة تشجٌعٌة فستكون الوسٌلة أو االرتباط اال

أما إذا كان لدى الفرد اعتقاد بؤن األداء المتمٌز له عبلقة وارتباط بالترقٌة أو المكافؤة التشجٌعٌة، فستكون 

 (.1الوسٌلة )+

 وهكذا تكون الدافعٌة للعمل عالٌة إذا كان :

ه عبلقة بٌن لدى العامل شعور قوي واعتقاد قوي بإمكان تحقٌق إنجاز عال من خبلل جهد -التوقع عالٌا  -

 الجهد واألداء /اإلنجاز(.

ٌعتقد الفرد بوجود عبلقة وارتباط بٌن األداء العالً المتمٌز ونتٌجة مرغوبة مثل زٌادة  -الوسٌلة عالٌة  -

 تشجٌعٌة أو ترقٌة )عبلقة بٌن األداء والنتٌجة(.

بٌن أولوٌات الفرد. )عبلقة بٌن  تحتل النتٌجة أو العابد المكافؤة التشجٌعٌة( مكان الصدارة-الجاذبٌة عالٌة  -

الجاذبٌة فإن  xالوسٌلة × النتٌجة وإشباع حاجات الفرد(. وحٌث أن الدافعٌة تساوي محصلة ناتج التوقع 

 عناصر المعادلة الثبلثة ٌجب أن تكون عالٌة.
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الطرٌقة التً ٌدرك نستنتج من هذه النظرٌة أنها تقوم على الدور المهم الذي تلعبه عملٌة اإلدراك الفردي أي 

فٌها الفرد العمل وما ٌتوقع أن ٌحصل علٌه من مكافآت نتٌجة للعمل سواء كانت هذه المكافآت داخلٌة 

كالشعور باإلنجاز أو خارجٌة كاألجر، وإذا لم تحقق توقعات الفرد فإنه سوف ٌشعر بعدم العدالة أي ٌصبح 

 غٌر راض عن عمله.
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 الرضا الوظٌفً:_نتائج 9

للمدٌرٌن اهتمام عملً لنتابج الرضا الوظٌفً، فماذا ٌحدث حٌنما ٌكون العاملون راضٌٌن بوظابفهم؟ حدد 

الباحثون فً مجال السلوك التنظٌمً عددا من النتابج المحتملة للرضا الوظٌفً بما فً ذلك آثاره على األداء 

 و الغٌاب ودوران العمل.

" ٌقودنا التفكٌر المنطقً إلى افتراض أنه كلما زاد رضا الفرد ل دوران العمل:_الرضا عن العمل ومعد1_9

عن عمله، زاد الدافع لدٌه على البقاء فً هذا العمل، وقل احتمال تركه للعمل بطرٌقة اختٌارٌة. لقد أجرٌت 

هناك عدة دراسات تهدف إلى اختٌار صحة هذا الفرض، وقد أظهرت كل الدراسات )بدرجات متفاوتة( أن 

عبلقة سلبٌة بٌن الرضا عن العمل ومعدل دوران العمل بمعنى أنه كلما ارتفع الرضا عن العمل ٌمٌل دوران 

 العمل إلى االنخفاض. 

نستطٌع أن نتصور أن العامل ٌتخذ قرارا ٌومٌا بما إذا كان سٌذهب  _الرضا عن العمل ومعدل الغٌاب:2_9

العامل المحدد لنوع القرار هو الفرص البدٌلة المتاحة للعامل إذا إلى العمل فً بداٌة الٌوم أم ال والشك أن 

قرر عدم الذهاب إلى العمل. فان كانت هذه الفرص مغرٌة ولها األفضلٌة لدى العامل، فسوف ٌتغٌب عن 

العمل والعكس صحٌح ومن العوامل األساسٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها فً عملٌة التنبإ فً حاالت الغٌاب 

مال الرضا عن العمل. والفرد هنا أنه إذا كان العامل ٌحصل على درجة من الرضا أثناء وجوده فً بٌن الع

عمله أكثر من الرضا الذي ٌمكنه الحصول علٌه إذا تغٌب عن العمل، فنستطٌع أن نتنبؤ سوف ٌحضر إلى 

رضا عن العمل العمل والعكس صحٌح. ومن هذا التحلٌل نستطٌع افتراض وجود عبلقة سلبٌة بٌن درجة ال

وجد الباحثون أن  1955وبٌن معدالت الغٌاب. قد أثبتت الدراسات صحة هذا الفرض. ففً دراسة أجرٌت 

معامل االرتباط بٌن الرضا عن العمل وبٌن معدالت الغٌاب فً شركة انترناشٌونال هارفستر ٌصل إلى 

  1(".0.38( وفً دراسة أخرى تبٌن أن معامل االرتباط هو ) 0٫25)

" إن الحوادث الصناعٌة واإلصابات شؤنها شان التغٌب أو ترك  _الرضا عن العمل واإلصابات :3_9

العمل، إنما هً تغٌٌر جزبً عن عدم رضا الفرد عن عمله وبالتالً انعدام الدافع على أداء العمل بكفاءة 

الرضا عن العمل وبٌن  وعدم الرغبة فً العمل ذاته. وعلى هذا ٌمٌل الباحثون إلى افتراض عبلقة سلبٌة بٌن

معدالت الحوادث واإلصابات فً العمل. وتفسٌره هذه الظاهرة بان العامل الذي ال ٌشعر بدرجة عالٌة من 

الرضا عن عمله، نجده اقرب إلى اإلصابة، إذ أن ذلك هو سلبٌة إلى االبتعاد عن جو العمل الذي ال ٌحبه، 

 نجد فروم ٌرجع الرأي القابل بؤن اإلصابات هً مصدرولكن هذا التفسٌر غٌر مقبول من بعض الكتاب لذا 

من مصادر عدم الرضا عن العمل ولٌس العكس. وأٌا كان التفسٌر فان البحوث تدل على وجود تلك العبلقة 

 السلبٌة بٌن نسبة الحوادث واإلصابات وبٌن درجة الشكوى بالرضا عن العمل. 

العبلقة الفعلٌة بٌن الرضا الوظٌفً واألداء موضوعا  لقد كانت _الرضا عن العمل ومعدل أداء العمل:4_9

الكثٌر من أعمال البحث والجدل على مر السنٌن. وٌعتقد بعض المدٌرٌن والعلماء أن الرضا الوظٌفً ٌفضً 

إلى األداء، وبعبارة أخرى إن العامل السعٌد بعمله عامل منتج، بٌنما ٌرى آخرون أن األداء ٌسبب الرضا 

ذو األداء المتفوق إلى الرضا من أدابه الجٌد فً الوظٌفة وهناك آخرون أٌضا ٌعتقدون  حٌث ٌحصل العامل

أن الرضا واألداء ٌسببان بعضهما بعض فالعامل الراضً أكثر إنتاجٌة والعامل األكثر إنتاجٌة ٌصبح أكثر 
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تامة. وقد تكون رضا وبذلك ٌكون من العسٌر معرفة العبلقة الحقٌقٌة بٌن الرضا الوظٌفً واألداء معرفة 

 المسؤلة أن العبلقة بٌنهما تختلف عند كل فرد، ومع ذلك فالحقٌقة السابدة أن األداء والرضا الوظٌفً

يتمازجان
1
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 خالصة:

خبلل ما سبق ٌظهر أن الرضا الوظٌفً ٌعبر عن مشاعر الفرد وأحاسٌسه تجاه العمل والتً ٌمكن  من

اعتبارها انعكاسا لمدى اإلشباع الذي ٌستمده منه والجماعات التً تشاركه فٌه وسلوك ربٌسه معه ومن بٌبة 

 العمل الداخلٌة والخارجٌة بوجه عام، فضبل عن شخصٌته.

فً جمٌع مجاالت حٌاة الفرد بدءا من رضاه عن ذاته، وبٌبته ووصوال إلى مهنته، كما تظهر أهمٌة الرضا 

 ولعل أهم حاجة للموظف هً أن ٌحب ما ٌشبع حاجاته المادٌة والمعنوٌة لٌكون راضٌا عن عمله.
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 خاتمة:

فً الحقٌقة أن مهنة التعلٌم هً مهنة كباقً المهن األخرى أي الشًء الذي ٌنطبق علٌها ٌنطبق على باقً 

المهن فً الكثٌر من األشٌاء رغم أن لهذه المهنة خصوصٌات عدٌدة تختص بها، ومهنة التعلٌم تختلف فً 

 تلك الدولة ، امتهانها من دولة إلى أخرى وهذا راجع للقوانٌن التً تنظمها فً

والمعلم فً غمرة هاته القوانٌن المنظمة وغموض بعضها فً دول أخرى تجعل من هاته المهنة مهنة متعبة 

جدا لمن ال ٌعرفها أو امتهنها، ولذلك نجد أن المعلم الناجح البد أن ٌتصف بصفات خاصة وأن تتوفر 

لقوٌة التً ٌمتلكها المعلم ال تتوفر إال شخصٌته على مجموعة معتبرة من السمات الخاصة و هاته الشخصٌة ا

 " عند "القادة

إن المتاعب التً تتعلق بهاته المهنة والضغوطات النفسٌة التً تترتب عنها جراء العمل المضنً والطوٌل 

وتحمل ضغوطات التالمٌذ الدائمة كما أن ظروف العمل السٌئة من عالقات غٌر جٌدة بٌنه وبٌن إدارة 

خالت الغٌر منطقٌة من إدارة المدرسة فً عمل المعلم كل هاته األمور من شأنها أن المدرسة وكذلك التد

  تعود على نفسٌة المعلم بالسلب.
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 .الجزائر. سعٌدة جامعة

 بالمتغٌرات وعالقته النفسً االحتراق أبعاد قٌاس(. "0211. )مرتضً النوري، جبار4 

 اإلدارة مجلة". بغداد ومعاهد كلٌات بعض فً التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء عند الدٌمغرافٌة

 .العراق. بغداد واالقتصاد

 لدى النفسً باالحتراق وعالقتها العمل فً الجدٌة(. "0211. )سنابل ، صالح أمٌن جرار5 

. ماجستٌر مذكرة". الغربٌة الضفة شمال محافظات فً الثانوٌة الحكومٌة المدارس مدٌري

 .فلسطٌن. الوطنٌة النجاح جامعة

 بسٌونً، علً إسماعٌل و رفاعً محمد رفاعً ت بارون، وروبرت جٌرالد جرٌنبرج6 

 .0222 السعودٌة، والتوزٌع، النشر المرٌخ دار ،1ط المنظمات، فً السلوك إدارة

 للنشر صفاء دار ،1ط التغٌر، عصر فً التنظٌمً السلوك إدارة ، دهش حسان جالب7 

 . 0211 عمان، والتوزٌع

 بأسالٌب وعالقته النفسً االحتراق(. "0212. )سلٌمان علً، بن ، راشد بن الحاتمً 8 

 .عمان. نزوى جامعة". الظاهرة محافظة فً العادٌٌن المعلمٌن لدى المشكالت مواجهة

 المدارس  فً التربوٌٌن المرشدٌن لدي النفسً االحتراق مستوٌات عبدهللا، هند الحرتاوي،9 

 الٌرموك جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة األردن، فً الحكومٌة

 الحامد دار ،0ط العمل، واجراءات التنظٌمً الهٌكل المنظمة، تصمٌم حرٌم، حسن10 

 .0222 األردن، والتوزٌع، للنشر
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 ،1ط األعمال، منظمات فً والجماعات األفراد سلوك التنظٌمً، السلوك حرٌم، حسن11 

 .0222 األردن، والتوزٌع، للنشر الحامد دار

 ،3ط األعمال، منظمات فً والجماعات اإلفراد سلوك التنظٌمً، السلوك حرٌم، حسن12 

 .0225 األردن، والتوزٌع، للنشر حامد دار

". المرأة لدى النفسً االحتراق(. "س.د. ) جاجان الخالدي، وجمعة. رشٌد أحمد، حسٌن13 

 والتوزٌع للنشر جرٌر دار: عمان(. ط.د)

 النفسً االحتراق(. "س ب. )احمد عربٌات، الحلٌم عبد محمد، عمر هللا، عبد.الخرابشة14 

 العلوم مجلة". المصادر غرف فً التعلم صعوبات ذوي الطلبة مع العاملٌن المعلمٌن لدى

 .السعودٌة. القرى أم جامعة. الثانً العدد. 13 المجلد. واإلنسانٌة واالجتماعٌة التربوٌة

 النفسً باالحتراق وعالقته التنظٌمً المناخ(. "0224. )كرٌمة محمود، سٌد خطاب،15 

 .مصر. 21 العدد. 11 مجلد" المعلمٌن لدى

 لدى النفسً االحتراق مستوى" (.0223. )الهامل نبٌل. وزهانً. الحلٌم عبد خلٌلً،16 

 .الجزائر. عنابة جامعة. لٌسانس مذكرة". الخاصة االحتٌاجات ذوى األطفال مربً

 هٌئة أعضاء لدى النفسً االحتراق مستوٌات(. "0224. )ٌحً ، هللا عبد الرافع17ً 

 للعلوم القرى أم جامعة مجلة". المتغٌرات بعض ضوء فً بابها المعلمٌن كلٌة فً التدرٌس

 .0العدد. 0مجلد. والنفسٌة التربوٌة

  جامعة مجلة للمدرب، النفسً االحتراق لظاهرة تقوٌمٌة دراسة جابر، رمزي،18 

  .0223 بنار، األول، العددج عشر، الحادي المجلد األقصً،

 مذكرة". االبتدائً التعلٌم أساتذة لدى النفسً االحتراق(. "0212. )أسمهان رمضاوي،19 

 .الجزائر. سعٌدة جامعة. منشورة غٌر ماستر

 األردن فً الثانوٌة المرحلة معلمً لدى الوظٌفً الرضا محمد، وآخرون، الزبون20 

   0223 بالمهنة، باالستمرار ذلك وعالقة

  لدي الشخصٌة سمات ببعض وعالقته النفسً االحتراق أحمد، عتمان نوال الزهرانً،21 

 القري، م جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة الخاصة، االحتٌاجات ذوي مع العامالت

  .0224 السعودٌة، العربٌة المملكلة
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 فً الرٌاضٌة التربٌة معلمً لدي النفسً االحتراق مستوٌات لطفً، زٌاد الصهاٌنة،22 

 عمان األردنٌة الجامعة منشورة غٌر ماجستٌر رسالة المتغٌرات، ببعض وعالقتها األردن

    .1551 األردن،

 التالمٌذ معلمات لدى النفسً االحتراق(. "0212. )إبراهٌم القرٌوتً، و. سعٌد الظفري،23 

 عدد. ،(مجلد. التربوٌة العلوم فً األردنٌة المجلة". عمان سلطنة فً التعلم صعوبات ذوي

 .األردن. قابوس السلطان جامعة. 3

 الجامعٌة، المعرفة دار ،1ط المنظمات، فً اإلنسانً السلوك ، صقر أحمد عاشور24 

  0221. اإلسكندرٌة

". المدارس فً التنظٌمً والمناخ النفسً االحتراق(. 0223. )محمد أحمد، بنً عوض،25 

 الحامد دار: عمان. 1ط

 التوتر عصر فً والبدنٌة مواجهتها وأسالٌب الحٌاة ضغوط(. 0223. )علً عسكر،26 

 .الحدٌث الكتاب دار: الكوٌت. 3ط". والقلق

 باالحتراق وعالقتها الشخصٌة سمات بعض(. "0213. )سالم ، محمد بن الغٌالن27ً 

 رسالة". مسقط محافظة فً الرٌاضٌة واالتحادات األولً الفرق مدربً لدي النفسً

 .نزوى جامعة. ماجستٌر

 ماستر مذكرة". التجنبٌة الشخصٌة لدى النفسً االحتراق(. "0211. )ضاوٌة قدوس،28 

 .الجزائر. سعٌدة جامعة. منشورة غٌر

 معلمً لدى النفسً االحتراق(. "0210. )أالء ، صدٌق الدٌن، سعد محمود، قمٌحة29 

. ماجستٌر رسالة". الدٌمغرافٌة المتغٌرات وبعض الذات بتقدٌر وعالقته األساس مرحلة

 .السودان. درمان أم جامعة

 اإلسكندرٌة، الجامعٌة، الدار طال، المهارات، بناء مدخل التنظٌمً السلوك ، أحمد ماهر30 

0220. 

 العلوم مجلة". تكونه مراحل و أبعاده النفسً االحتراق مفهوم(. "دس. )فتٌحة مزٌانً،31 

 .الجزائر جامعة. واالجتماعٌة اإلنسانٌة

 فً الطالبً المرشد لدى النفسً االحتراق(. "0212. )احمد محمد ، خدام مشاقبة32 

. 13المجلد. الشمالٌة الحدود جامعة". المتغٌرات ببعض وعالقته الشمالٌة الحدود منطقة

 .1 العدد
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 الوراق، دار ،1ط ومبدع، منضبط سلوك التنظٌمً، الوالء ، عوٌدة أٌمن المعان33ً 

 .1552 عمان،

 أساتذة عند النفسً االحتراق مع التعامل استراتٌجٌات(: "0213. )محمد معروف،34 

 .الجزائر. وهران جامعة. منشورة غٌر ماجستٌر مذكرة". الثانوي التعلٌم

 النفسً باالحتراق وعالقتها العمل ضغوط( "0211. )عائشة وبولقان،. ملوكة مقاللً،35 

 .الجزائر. سعٌدة جامعة. لٌسانس مذكرة". الثانوي التعلٌم أساتذة لدى

 المهنً الضغوط مصادر إدراك(. "0212. )فوزٌة محمدي، و. سمٌرة مٌسون،36 

 اإلنسانٌة العلوم مجلة". االبتدائٌة بالمرحلة المعلمٌن لدى النفسً باالحتراق القتهوع

    الجزائر. ورقلة جامعة. واالجتماعٌة

 الحماٌة رجال لدى النفسً االحتراق(. "0211. )سعاد ، زاد شهر نوار، وحشان37ً 

 .الجزائر. ورقلة جامعة. واإلنسانٌة االجتماعٌة العلوم مجلة. المدنٌة
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 .0210 تلمسان، جامعة االقتصادٌة، العلوم كلٌة

 مذكرة للعاملٌن، الوظٌفً الرضا على للمنظمة الداخلٌة العمل بٌئة أثر نسٌم، بوقال 0

 .1201 قسنطٌنة، جامعة التسٌٌر، وعلوم االقتصادٌة العلوم كلٌة فً ماجستٌر

 العلوم فً ماجستٌر رسالة التنظٌمً، بالوالء وعالقتها العمل ضغوط الدوسً، سعٌد 3

 .0221 األمنٌة، للعلوم ناٌف أكادٌمٌة اإلدارٌة
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