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                                                                                                           اإلهداء
  

، المشكاة التي يهتدي بها كل مؤمن إلى معلم البشرية األول، إلى خير من تسعى به       إلى نبي الرحمه
 سيدنا حممد علية الصالة والسالمقدم.                                                        

 

 

ى بكل حإلى من زرع في نفسي حب العلم وسقاه بعرقة وجهده، إلى من أعطى فأجزل العطاء، إلى من ض
 ي حفظة اهللدوالغاٍل كي نكون، إلى من ناضل بصمت ليصوغ لنا المستقبل المزهر.             

 
 

إلى أول ابتسامة رسمت على شفتاي كانت لكي، إلى أحق الناس بحسن صحابتي، إلى نبع الحنان الذي 
صاني بها الرحمن، إلى الينضب، إلى الواحة الوارفة الظالل التي ألجأ إليها في حر األيام، إلى من أو 
 والدتي رمحها اهللعينين لم أراهما ولكن أستشعر دفء حنانهما.                                  

 
 

إلى توأم روحي وشقية نفسي، إلى من أشد بها أزري، إلى من كانت لي خير عون في دربي، إلى من أجد 
 زوجتي الغالية                           نفسي بقربها.                                       

\ 

 إلى كل من نظرت إليه سررت بعينيه، وكلما رأيته اشتقت إليه.    
 طفلي الصغري حممد                                                                                                     

 

 إخوتي وأخواتيفي قلوبهم خالص الحب، وعلى ألسنتهم صدق الدعاء.                  إلى من حملو
 

 

 

 إلى كل من علمنا ومن له حق علينا نهديه هذا العمل.

 

 
 



 

 

 وتقدير شكر
 الحركات وعدد يكون، ما وعدد كان ما عدد هلل الحمد سلطانه، وعظيم وجهه بجالل يليق ا  حمد هلل الحمد

 .نقول ما ومثل نقول، ما وفوق نقول، مما ا  خير  هلل الحمد والسكون،
حسانه توفيقه على شأنه جل وأشكره أحمده  الدراسة هذه وصول من وفضله بكرمه علي   به من   ما وعلى وا 
 وسلم اهلل صلى ،ا  ونذير  ا  ومبشر  ا  هادي ربه بعثهمن  على وأسلم وأصل إليه، وصلت الذي المستوى إلى
 .الدين يوم إلى نهجه على سار ومن وصحبه آله وعلى عليه
 أستاذ ،رياض العاسمي//الدكتور األستاذ الفاضل ألستاذي واالمتنان التقدير وعظيم الشكر بوافر أتقدم ثم

 وعلمه بفضله اعتراف ا العربية؛ النفسية الدراسات رواد من رائد ا ي ُيعدالذ ،دمشق بجامعة النفسي العالج
 فترة أثناء نبيل فاضل وخلق غزير علم من به ولماغمرني سديدة، وآراء توجيه من بذله ولما وخلقه،
 الدعاء ومن .. أعظمه التقدير ومن .. أجزله الشكر من فله ..الدراسة هذه على إشرافه وأثناء دراستي
 مرحلة من  اء  ابتد العلمية يحيات مسيرة خالل ومساندة ورعاية وتشجيع دعم منقدمه  ما على .. أصدقه

 .وسلوكه وأخالقه بإنسانيته ويليق ،عطاءه يوازيا  شكر   ،الماجستير مرحلة وحتىالدراسة األولى 
 

 ؛/ الزعبي أحمد /الدكتوراذ تلألس والعرفان والتقدير الشكر آيات أسمى والتقدير اإلعزاز بكل أسجل كما
 اهتمام من الباحث منه وجد ولما مشاعره، وصدق وكريم توجيهه، وحسن أخالقه، ونبل صدره سعة على
بداء الدراسة خطة بمناقشة بتفضله ذلك ا  متوج العلمية، مسيرته خالل وتشجيع ودعم  توجيهاته وا 

ظهارها إثرائها في اهمتسس التي ومقترحاته  .الدراسة هذهبالموافقه على مناقشة  والتفضل الصورة، بهذه وا 
 

 اوتعامله اصدره وسعة اخلقه وحسن ابتواضعه نيتأكرم التي ؛سلطان ربى ةلدكتور ل موصول والشكر
بداء ،هذه الرسالة بمناقشة اتفضله ا للباحث ونشكرودعمه اوتشجيعه الراقي اإلنساني  اتوجيهاته وا 
 .الرساله هذه ارتقاء في اهمتسس التي ،اواقتراحاته

 األستاذ الفضل وصاحب الفاضل ألستاذي والعرفان الشكر آيات أسمى واإلكبار اإلجالل بكل أسجل كما
 .المستمر وتشجعيه الدائم وتوجيهه واهتمامه بفضله ا  اعتراف ،غسان منصور/ /الدكتور

 

اللغة العربية في كلية  أستاذ ،خليل عبد العال/ /الدكتور ألصدقائي التقدير وعظيم بالشكر أتقدم كما
 تتدقيق رسالتي لغويا . على بالموافقة تفضله وعلى وسعة، خلقه وحسن بتواضعه أكرمني الذي ؛اآلداب

 تفضله وعلى وسعة، خلقه وحسن بتواضعه أكرمني الذي االنكليزيه اللغة أستاذ ريمي فارس/والدكتور /
 مساعدتي في ترجمه األبحاث وتدقيقها لغويا . على بالموافقة



 

 

 من للباحث قدموه ما كل علىالنفسي  اإلرشاد وقسم ،بمحافظة دمشق التربية لمديرية موصول والشكر
 من فيها الدراسة أدوات تطبيق تم التي المدارس في التربوي الميدان في وللمسئولين ومساعدة، دعم

 .إلهام محمد، واآلنسة روان محمد( ين وأخص بالذكر)اآلنسةومعلم موجهين
 لكل والعرفان والتقدير الشكر وكل الدراسة، أدوات على ايجاباتهمصدق و  لتعاونهم الدراسة عينة أشكر كما
   .الدراسة هذه في مساعدة أو نصيحة، أو برأي ساهم من
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 الفصل األول
 مدخل إىل الدراسة

 :املقدمة
 لنواحيؤثر تأثيرًا مباشرًا على ات   ،عديدةيتعرض االنسان في مختلف مراحل حياته لمتغيرات خارجية     

نتج عن ذلك و  ،التقني حيث زادت هذه المؤثرات نتيجًة للتطور ،واالجتماعية في حياته ،والسلوكية ،االنفعالية
أصبحت  من ثم  و  ،واالجتماعية ،والحاجات النفسية ،كبيرة بين المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد ةوجود فجو 
 (.002، 0222)أحمد، ملحه وضرورية لوجود خدمات اإلرشاد والتوجيه النفسي في المدارس ة  هناك حاج

في الجمهورية  ييننفسزاد االهتمام بالمرشدين ال (0222العام )منذ بداية وبالتحديد  األخيرةوفي السنوات 
ي مباشرة فقد ازداد عدد المرشدين النفسيين ف وكنتيجة   ،حيث اإلعداد والتأهيل والتدريب من العربية السورية

دًا مرش في كل مدرسةحيث أصبح ب ،عامة مسواء أكانت مدارس مهنية أ ،بمختلف أنواعهاكافًة المدارس 
، إال أن  هذه المهنة رغم االهتمام الكبير الزالت ت عاني من عدم لممارسة مهنة اإلرشادمتخصصًا ومتفرغًا 

براهيم،و  األسدي)وجود توصيف واضح لمهام المرشد النفسي وأدواره   (.002 ،0222ا 
إلى عدد من الصفات المهمة التي يجب أن يتمتع  (0910 ،عدد من الباحثين ومنهم )ابراهيم وقد أشار    

 التعاطف الوجداني حيث يعد وتقبل المسترشد. ،بة في المساعدةوالرغ ،نذكر منها التعاطف النفسيبها المرشد 

"Empathy"  والمهنية للفرد االجتماعية الحياةمًا في همواالجتماعية التي تؤدي دورًا  المتغيرات النفسية من 
( Max Scheler) وذلك عن طريق فهم اآلخرين من خالل الوعي بأفكارهم ومشاعرهم. وقد أشار ماكس شيلر

العنصر الغريزي في التعاطف يمثل أما  ؛اً وأخالقي اً وغريزي اً جمالي اً عنصر  يتضمن الوجداني التعاطف أنإلى 
لذا نجد في التعاطف عنصرًا  ،هو أقل ذيوعًا في الناس فذاك شعورأما الفرح بلذة اآلخر و غريزة التقليد، 

وفي التعاطف عنصر جمالي جلي، ألنه ال يحدث إال إذا  سواه. أخالقيًا به يثبت المرء انتباهه إلى مشاعر
بعبارة أخرى يمكن النظر إلى مفهوم (. 711،0200)العوا، النفسية اآلخرتوافرت قدرة على تخيل حياة 

لى التعاطف على أنه شكل من أشكال التوحد الذي يعني إينظر  الذين خالل وجهة نظر فرويد التعاطف م
آخر( في شخصية الفرد، األمر الذي يجعل الفرد  لشخص   إدخال نوعيات من موضوع خارجي )ويكون عادة  

 يجابيًا إوالتفاعل معهم  ،قادراً على التواصل مع اآلخرين من خالل إحساسه لحاجاته الخاصة وحاجات اآلخرين

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1202&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1202&vid=25
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ورًا ص خذيت النفسيإن تعاطف المرشد  :على ذلك نستطيع القولبناًء  (.001-002، 0207العاسمي،)
اطف ، والتعالجسديةالذي يقوم على المشاركة في بعض الحركات الجسدي نذكر منها التعاطف  ،م تعددة

 (.Dymond،40،0972النفسي الذي يقوم على المشاركة بالفرح والسرور والمتعة )
ويحتاج المسترشدون إلى مناخ يشعرون من خالله بالتعاطف والمشاركة الوجدانية، ويحتاجون إلى ضرورة 

أو  أتي عفوياً تكة المرشد عاطفيًا للمسترشد، ال مشار  كما أن  تفهم المرشد لآلالم واآلمال التي يفصحون عنها، 
نما يجب أن  يستلزم  "Empathy"التعاطف أن  ذلكأضف إلى  .وهادف مدروس بشكل   كونتبطريقة آلية، وا 

اطف د على تحقيق التعتقانها، ومن أهم هذه المهارات التي تساعا  يجب التدرب عليها و  مهارات   من المرشد
ك من صغاء وغير ذلوحسن اإل ،لصمتوا ،ولغة الجسد ،والتواصل غير اللفظي ،التواصل اللفظي ي:الوجدان
على المسترشد فإنه " Empathy" ؤثر التعاطفكما ي  (. Aderman,1992,415) التواصل الفاعلة مهارات

 كذلك يؤثر على عالقات المرشد وتفاعله ورضاه المهني حيث يتأثر هذا األخير بكثير من العوامل، جزء منها
ورغباته،  انفعاالتهو لياته، ويتعلق الجزء الثاني بالفرد نفسه وشخصيته ودوافعه ؤو بالعمل ومتطلباته ومس يتعلق

، 0207العاسمي ،)المهنة للوظيفة أو  االجتماعيةفي حين أن جزءًا آخر من هذه العوامل يتعلق بالجوانب 
األكثر  النفسيلى أن المرشد إ (Roy،0992 (روي أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة وقد(. 007-001

(. وعلى النقيض من Roy,1980,18وعملة وتفاعله مع اآلخرين) نفسهورضًا عن  تعاطًفا هو األكثر فاعلية  
سمة مهمة  يمكن أن نجديجب أن يتمتع بها المرشد النفسي هذه السمة الشخصية اإليجابية والمهمة التي 

الحالي زيادة  يشهد العصر إذ "،Narcissism" مناقضة تماماً لسمة التعاطف وهي الشخصية النرجسيةأخرى 
كما أن غياب األكاديمي والمهني والتكنولوجي.  ؛المختلفة بالفردية والتنافس والشكل واالنجاز بأنواعهاالهتمام 

سهم بظهور ي   توصيف واضح لمهنة اإلرشاد النفسي، وعدم وجود تحديد دقيق لمهام المرشد النفسي وأدواره
 الشعور بالذات هو انعكاس لموقفو ، االجتماعيفالذات تنمو من خالل تفاعلها نوع من التمركز حول الذات، 

، ةيذاتلاالعالم الخارجي في ذاته لمصلحة  استدماجإلى  الفرد اآلخرين من الفرد، ولكن عندما تصل األمور لدى
إلى تضخيم الذات على حساب العالم الخارجي من دون أساس موضوعي، وعند هذه  فإن األمر قد يتحول

 (.710، 0200بأنه نرجسي )العاسمي،  الفردالحالة يمكن أن نصف هذا 
تظهر ببعض السمات وأنماط السلوك  "Narcissism" النرجسية أن (Deyoung,2009) ويرى ديونغ   

 رغبةً  أقلن التسامح ويكونو الرغبة في االنتقام وعدم الرغبة في  بحيث يميل النرجسيون إلى ؛غير المرغوبة
 بال يستجي يريد فرضها على المسترشد الذي ونظريات نفسية بآراء   ا  تمسكو  غضباً  وأكثر ،في مساعدة اآلخرين

الرضا المهني يتطلب ، فهفي عمل أدائه وتوافقهعلى  أثرهوهذا له  ،لهذه األساليب التي يتبعها المرشد النفسي

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
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سمات مناقضه تمامًا للسمات التي يبديها النرجسي لذلك تعمل النرجسية على خفض الرضا المهني لدى 
 (.Deyoung,2009،40) األشخاص النرجسيين

من أهم الصفات التي  " هوJob Satisfaction" ويرى العديد من الباحثين مثل)هوفمان( أن الرضا المهني
رشد النفسي في ن المإوكذلك ف ،بعملة على أكمل وجه القياميستطيع  لكييجب أن يتمتع بها المرشد النفسي 

مالء، من ز  توافقه مع اآلخرين ومدى ورضاة عن ظروف وبيئة العمل، ،يتأثر بمدى توافقه المهني عملة
 (.Hoffman,1982,110في محيط العمل )وغيرهم  ريين، ومشرفينادوا  
، قد تؤثر "Narcissism" النرجسيةأو  "Empathy" التعاطف كل  منن ي مكن القول إ على ما سبق وبناءً   

على أدائهم وتفاعلهم مع المسترشدين.  ثم   ،”Job Satisfaction" المهنيلدى بعض المرشدين على رضاهم 
 .العالقة بين هذه المتغيرات على المستوى السيكومتري التعرف على من خالل هذه الدراسةسنحاول لذا 

 الدراسة ومسوغاتها مشكلة- أولا 

القوانين  مستوى تعاني مهنة اإلرشاد النفسي في الجمهورية العربية السورية من مشكالت كثيرة على    
حيث أدى هذا الغياب إلى مجموعة من المشاعر المضطربة لدى  ،الناظمة لهذه المهنة، وذلك بسبب غيابها

المهنة والعمل  في تقبل التي تعد أساسا   ،المشاعر اإليجابية والمشاعر السلبيةهؤالء المرشدين تراوحت بين 
رزًا في تحقيق أهداف العملية ايلعب دورًا ب مدرسةالنفسي في ال. فالمرشد (002، 0221)حمادة،اإليجابي

اعدته لحل والعمل على مس ،والعمل على تكاملها بشكل خاص ،وبناء شخصية المسترشد ،التربوية بشكل  عام
 ةلمضطربفإن وجود مثل هذه المشاعر ا ومن ثم   ،والتكيف قالصعوبات التي يمكن أن تعترض سبيله للتواف

ين في وبالتالي على تفاعله مع المسترشدين ومع اآلخر  ،لدى المرشد النفسي يمكن أن تؤثر سلبيًا على عمله
نما يتعامل مع المدرسين واإلداريين، و البيئة المدرسية   لكيو السيما أن المرشد ال يتعامل فقط مع الطالب وا 

بل، االحترام، ، التقالتعاطف)مثل  ،الصفاتفاعل عليه أن يتمتع بالعديد من  يتعامل مع هذه األطراف بشكل  
 ينبغي على المرشد الذي يمارس هذه المهنة أنوغيرها من الصفات. و  (والرضا المهني ،الرغبة في المساعدة

تتطلب و  سس على األلفة واالنسجام،ؤ  نها تقوم على عالقة ت  إ أخرى، أو وظيفةنه مه يدرك أنها ليست كأي
 وهي تتطلب من المرشد أن يوظف انتباهه وسماعه بشكل   ،مشروطالوالتقبل غير  الثقة واالحترام والصدق

والبد  (.Besser&Hill,2010,525) جيدبشكل ويتعاطف معه وجدانيًا  المسترشد لكي يتفهم فّعالو  إيجابي
الصادق، ويبين له أنه يتقبله باعتباره  واالهتمام النفعاالتهالتفهم وهذه المشاركة  للمرشد أن ينقل للمسترشد هذا

ل إضافة إلى أن اللقاءات المتكررة بينهما )المرشد والمسترشد( في جو تتوفر فيه ك، شخصًا له قيمته واحترامه
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حترام، قد تسمح بنشوء عالقة شخصية تخرج عن إطار العالقة اإلرشادية واال  والشفافيةاالهتمام عناصر 
إلى حالة تعلق   "Empathy" يجابيالوجداني اإل تتحول من حالة التعاطف ثم  ومن ذات الطابع المهني، 

 استغاللالتي يعمد فيها المرشد إلى    "،Narcissism" أو نوع من العالقة النرجسية عاطفي ذو طابع جنسي
المسترشد لتحقيق أهوائه الشخصية على حساب حاجات المسترشد أو المشكلة التي جاء ألجلها طلباً للمساعدة 

 كل  وعلى العالقة اإلرشادية بش عموماً على العملية اإلرشادية  اً األمر الذي يؤثر سلبي ،النفسيمن المرشد 
وبالتالي إهمال  ،التركيز على الذات وأهدافهاوالتركيز على الثقافة الفردية يؤدي إلى  االهتمامزيادة فخاص. 

وربما يصل األمر إلى استغالل اآلخرين إلرضاء األهواء الشخصية، ومن  ،اآلخرين وفقدان العالقة معهم
 ،النفسيينالمرشدين  بين                                    "Narcissism" سيةالنرجالمالحظ في التراث النفسي قلة الدراسات التي تناولت سمة 

ل(، )الطالب، األمهات، الرياضيين، العما كانت تركز على السمة هذه تناولتالتي وأن غالبية هذه الدراسات 
جراها على عينة ( في دراسة أ0999)روبيرت ماليك، بين المرشدين. فقد أشار "النرجسية"ولم تتطرق لموضوع 

 بين النرجسية اً سلبي اً إلى أن هناك ارتباط االجتماعيةفي كلية الدراسات  من الطالب الجامعيين
"Narcissism"الوجداني ، والتعاطف "Empathy"   اً نخفاض اآلخر حتميأحدهما ي ؤدي إلى ا رتفاعاذلك أن .

 ( في دراسته إلى أن نسبة األشخاص الذين توجد لديهم سمة النرجسيةSperry,2005) "سيبري "أشارفي حين 
"Narcissism"                                وأن سمة من مجموع السكان (%01-0بين ) تالمتحدة األمريكية تراوح الواليات في ،

األطباء والسياسيين  بشكل  خاص بين (Sperry) كما أشار"سبيري" منتشرة "Narcissism"النرجسية 
 "توينغ"وأشارت  (.Sperry,2005,147) حديثي التسجيل والطلبة الجامعيين والمحاميين والرياضيين

(Twenge,2009) ( طالب في الواليات المتحدة األمريكية إلى أن 21222) على في دراستها التي أ جريت
 ( من المجتمع الكلي.%1-0) نما بيتتراوح  بنسبة ةموجودسمات الشخصية النرجسية 

بين  "Narcissism" سمة النرجسية انتشارفي حين أشارت الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين أن معدل  
 "ثوماس"أشار وعلى نحو  مخالف  .(Dobbert,2007,94) العالم سكان ( من مجموع%0العالم بلغ ) نسكا
( (Thomas,1979النفسيتعاطف المرشد  إلى أن "Empathy "  مع المسترشد يؤدي بالمرشد إلى أن يصبح

وأسلوب  مهنته عن يصبح أكثر رضاً كما  ،مع المسترشد اإلرشاديةشخصًا فاعاًل ومؤثرًا وناجحًا في عالقته 
 (Roy,1980) "روي"دراسات أخرى مثل دراسة  . وهذا ما أكدت عليه(Thomas,1979,373)) لعمله أدائه

 .وخبراتهم هتمامًا بمشاعر االخرينوا "Empathy" كثر فاعلية هم األكثر تعاطفاً أن المرشدين األ الذي وجد
 انتاجيتهم ومستوى وعملهم أنفسهمعن  أكثر رضاً  اكانو  األكثر تعاطفاً  النفسيين أن المرشدين وكذلك وجد

 (Roy ,1980 ,145.) 
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  :من هذه المبرراتالم بررات الختيار موضوع البحث، نذكر  ومن خالل اإلحاطة السابقة نرى تعدد  
إضافًة  .أساسية في حياة الم رشد النفسيجوانب  هي التعاطف، والنرجسية، والرضا المهني() المتغيرات إن هذه

إلى عدم وجود دراسة واحده ربطت بين هذه المتغيرات الثالث )التعاطف الوجداني، والنرجسية، والرضا 
ت دافعًا قويًا كان بهذا الصدد أ جريتتضارب نتائج البحوث التي  كما أن المهني( لدى المرشدين النفسيين.

مرشدين النفسيين في الإلى عدم وجود فروق بين  (0221،)أحمدأشارت دراسة قد ف ،الختيار موضوع البحث
 (0999،الشهري)و (0200،الزهراني)وفي حين أشار  الخبرة،لمتغير سنوات  التعاطف والرضا المهني تبعاً 

ثل ونتيجة لقلة الدراسات التي تناولت م. إلى أن الرضا المهني يزداد بزيادة سنوات الخبرة (0229،الخليفي)و
حسب علمه  لم يجد الباحث إذسمة النرجسية لدى المرشدين النفسيين  السيماهذا الموضوع بالبحث والدراسة، 

دراسة واحدة في العالم العربي واألجنبي تناولت موضوع النرجسية لدى المرشدين النفسيين. إضافًة إلى 
ر، األمر خنية وحب الذات وعدم االهتمام باآلالحبيب التي فرضت نوعاً من األناالظروف التي يمر بها وطننا 

إلى روح  يهفوالمهنية، في الوقت الذي نحتاج  واالجتماعيةعلى أساليب التعامل الشخصية  سلبياً الذي أثر 
دى شريحة لهذه السمات  انتشاركانت دافعًا مهمًا للتعرف على مستوى  كل هذه المبررات .التعاون والمحبة

 معينة من الكادر التربوي في المدارس.
 تبين من خالل إذ يعلى واقع العمل اإلرشاد اطالع الباحثمثل هذا الموضوع  الختيارومما دفع أيضًا  

مثل  يالنفسكمدرس أن العديد من المرشدين المدرسيين يقومون بأعمال مناقضة تمامًا لمهنة اإلرشاد  عملي
عطاء الدروس وغير ذلك من األعمال اإلدارية في المدرسة( وهذ ى له تأثيره البالغ عل ا)كتابة التعهدات وا 

ي كمدرس ف لباحث من خالل عملهكما الحظ ا .على العمل االرشاديو الرضا المهني لدى المرشد النفسي 
تقديم العون الرغبة في مساعدة اآلخرين و  رشادي بدافعمرشدين نفسيين ي مارسون العمل اإلأن هناك  فترة  سابقة

اه، وحب من أجل لفت االنتب ،اقتصادي أو بدافع ذاتي رشاد بدافعفئة أخرى تمارس مهنة اإللهم، بينما هناك 
أمرًا  يعتبرونه بلأهمية للتعاطف الوجداني  نال يولو وليس بدافع الرغبة في مساعدة اآلخرين، بحيث  الظهور،

غير ضروري، أو يبدون التصنع والتزييف بحيث يتظاهرون بتفهم المشكالت وينقلون تفهًا غير صادق 
 وكال الطرفين كانا يظهران قدر من الرضا المهني.  .للمسترشد

( من المرشدين 19آراء ) تم استطالعوللتأكد من هذا اإلحساس  ،ومن هنا نبع اإلحساس بمشكلة البحث   
عبر  سؤاالً  هطرحمن خالل الرضا المهني، تحقيق تعرف على دور بعض سمات الشخصية في النفسيين لل

عن مجال  الرضا قتحقت سهم في  السلوكيات المهنية والسمات التالية)برأيك أي من  تم توزيعها عليهم استمارة
( من المرشدين النفسيين أشاروا إلى أن سمات الشخصية التعاطفية %79وتبين من خالل ذلك أن ) .؟(عملك
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إلى أن سمات الشخصية  ( من المرشدين النفسيين%10) تسهم في تحقيق الرضا المهني، في حين أشار
 الرضا المهني. تحقيقتسهم في ال سية النرج

لمرشد النفسي، ا لدى الرضا المهني يسهم فيشير إلى أن التعاطف يمكن أن آراء  ت  هناك  تذلك كانل نتيجةً    
مثلت  وقد .الرضا المهني تحقيق فيوحب الذات ال تسهم شير إلى أن النرجسية ت آراءن كانت هناك في حي

ني من والرضا المه ،هذه المبررات جميعها دافعًا لدراسة العالقة بين كل  من التعاطف والنرجسية من جهة
 جهة  أخرى. وبناًء على ذلك يمكن أن نحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي:

عالقة بين التعاطف والنرجسية والرضا المهني لدى عينة من المرشدين النفسيين في مدارس  توجدهل 
 دمشق الرسمية؟ محافظة

 الدراسة: أهمية-ثانياا 
 في النقاط التالية: الدراسةتتجلى أهمية 
 :فتنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية المتغيرات التي تتناولها )التعاط أهمية المتغيرات ،

ثري الموضوعات الحديثة التي قد ت من هذه المتغيرات عتبرالرضا المهني( إذ ت  و النرجسية، و 
في  أساسيأكد "روجرز" على أهمية التعاطف الوجداني كشرط ضروري و  وقد األدب النفسي،

لمهني وتحقيق الرضا ا ،في رفع مستوى األداء إلى جانب دورهرشادية، نجاح العمل والعالقة اإل
ن تناولت والنرجسية فالتعاطف الوجداني ،لدى المرشد النفسي  بحثة بالالدراسات األجنبي هماوا 

في  هماى دور إل ضافةً . إفي طور النمو والبحث في البيئة العربية مازاال ماهأنّ  غيروالتجريب، 
 والرضا عنه. أو فشله اإلرشادي العملنجاح 

 المرشدين فئة  وهي ،التي تناولتهافئة ال األهمية البشرية: تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية 
م مسؤولية كبيرة قع على عاتقهتو  التربوي،جديدة نسبيًا في القطاع النفسيين، إذ تعد هذه الفئة 

التهم ومساعدة التالميذ على حل مشك مجتمعنا.في  وأهميته في إثبات فاعلية اإلرشاد النفسي
 الشخصية والدراسية والسلوكية ومساعدتهم على حسن االختيار الدراسي والمهني.

  ة الذي تم اعتماده في الدراساألهمية المنهجية: تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية المنهج
 الميزاتللحقائق و  منظم   وصف   بأن ه :الذي ي عرف التحليليالمنهج الوصفي  وهو ،الحالية

( 020، 0999)عدس،وقد أشار  .(10، 0997)الخطيب، من المتغيرات، لمجموعة معينة
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يرة ن نسبة كبإ إذة في مجال البحوث التربوية، بمكانة خاص حظي المنهج الوصفيإلى أن 
ديد من المنهج الوصفي يالئم العو من الدراسات التربوية المنشورة هي وصفية في طبيعتها، 

للوقوف  عنى بتقييم االتجاهات، أو تسعىمن غيره. فالدراسات التي ت   أكثرالمشكالت التربوية 
التعرف  لىعلى وجهات النظر، أو تهدف إلى جمع البيانات الديمغرافية عن األفراد، أو ترمي إ

إضافًة  .ن معالجتها من خالل المنهج الوصفيتحسسأمور ي   هيعلى ظروف العمل ووسائله، 
حقائق م معلومات و يقدتي: تميز األسلوب الوصفي بعدد من الخصائص تتمثل فيما يلإلى 

ساعد في ي   كونهضافة إلى إ يوضح العالقة بين الظواهر المختلفة.و  عن واقع الظاهرة الحالية.
 التنبؤ بمستقبل الظاهرة نفسها.

 رشادية: تنبع أهمية الدراسة الحالية من إمكانية االستفادة من نتائج البحث األهمية النفسية واإل
والرضا  مثل التعاطف :والتأكيد على أهمية خصائص وتأهيله في عملية إعداد المرشد النفسي
 المهني في العمل اإلرشادي. 
ث و إفادة الباحثين في هذا المجال في العمل على إجراء بحيتوقع من نتائج هذا البحث 

عد هذه الدراسة نقطة االنطالق للعديد ت   كما هذا المجال.ودراسات أكثر تعمقًا وتخصصًا في 
 سيين.لدى المرشدين النف لشخصيةامن البحوث والدراسات النفسية التي تتناول المتغيرات 

الذين سيين للمرشدين النفتخطيط لوضع برامج إرشادية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في الو 
 نخفاض مستويات التعاطف مع المسترشدين.يعانون من ا

المرشدين و تقديم مجموعة من المقترحات للعاملين في الخدمات النفسية في  الدراسة كما تسهم 
شادية اإلر في نجاح العالقة والعملية دى أهمية التعاطف الوجداني ودوره إلدراك م النفسيين
ن التعاطف والنرجسية( لدى المرشدي)وكذلك التعرف على السمات النفسية والشخصية  ككل.

 النفسيين ومدى تأثيرها على مستوى الرضا المهني لديهم.
 حداثتهاو  األهمية السيكومترية: تنبع أهمية الدراسة الحالية من جدة األدوات التي تم استخدامها .

ماد على تم االعت فقديس عربية معدة لقياس التعاطف والنرجسية. إضافًة على عدم وجود مقاي
لدراسة بما ي ناسب عينة اسيكومترية لها الجراء الدراسة ا وا  على ترجمتهع مل  ةمقاييس أجنبي

 سهملتي ت  ابحيث ت سهم هذه الدراسة في توفير المزيد من األدوات والمقاييس الحديثة  الحالية،
 .في إثراء المكتبة النفسية 
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 الدراسة أهداف-ثالثاا 
 ما يلي: إلىتعرف للتهدف الدراسة الحالية 

 .الدراسةضا المهني لدى عينة النرجسية والر و  التعاطف مستوى كل  من .أ
 .الدراسةعينة رجسية والرضا المهني لدى العالقة بين التعاطف والن .ب
 اتلى متغير إنادًا است رضا المهنيالتعاطف والنرجسية والالمرشدين النفسيين في كل  من الفروق بين  .ج

 والتخصص الدراسي. سنوات الخبرة
الرضا و ة التعاطف والنرجسي من كل   على وسنوات الخبرة كل  من التخصص الدراسي أثر التفاعل بين .د

 .الدراسةعينة المهني لدى 
 والرضا جسيةوالنر  الوجداني التعاطف من كل   في المتمثلة الدراسة متغيراتل متكامل نظري إطار تقديم .ه

 .المهني

 الدراسة فرضياتأسئلة و–رابعاا 

أسئلة  ةاغيصتم ها إضافة إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة تثار ا تمت في ضوء مشكلة الدراسة التي
 اآلتي: على النحوفرضيات الدراسة و 

 أواًل: أسئلة الدراسة.
 الدراسة الحالية؟ ما مستوى التعاطف الوجداني لدى عينة -0
 ما مستوى النرجسية لدى عينة الدراسة الحالية؟ -0
 ما مستوى الرضا المهني لدى عينة الدراسة الحالية؟ -2

 ثانيًا فرضيات الدراسة:
 .ةالدراسعينة لدى الرضا المهني و والنرجسية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعاطف  .0
 .الدراسةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعاطف والرضا المهني لدى عينة  .0
 .الدراسةعينة والرضا المهني لدى  النرجسيةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .2
المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ال .1

 (.إرشاد نفسي، علم نفس، تربية) الدراسي التخصصتعزى لمتغير 



 

9 

 

مدخل إىل الدراسة                                                                               ألولالفصل ا  

 لنرجسيةاالمرشدين النفسيين على مقياس متوسطات درجات ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين  .7
 (.، تربيةعلم نفس، إرشاد نفسي)الدراسي تعزى لمتغير التخصص 

 لرضا المهنياالمرشدين النفسيين على مقياس  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين .1
 (.، تربيةإرشاد نفسي علم نفس،)الدراسي تعزى لمتغير التخصص 

لتعاطف االمرشدين النفسيين على مقياس  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .1
 (.سنوات 02أكثر من ، سنوات 02أقل من ) سنوات الخبرةتعزى لمتغير  الوجداني

المرشدين النفسيين على مقياس النرجسية  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .9
 سنوات(. 02سنوات، أكثر من  02)أقل من  ت عزى لمتغير سنوات الخبرة

ني المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المه متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .9
 سنوات(. 02سنوات، أكثر من  02)أقل من  ت الخبرةت عزى لمتغير سنوا

ال يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات الديموغرافية )سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي( على التعاطف  .02
 .الدراسةعينة الوجداني لدى 

ال يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات الديموغرافية )سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي( على النرجسية  .00
 الدراسة.عينة لدى 

ال يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات الديموغرافية )سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي( على الرضا  .00
 .الدراسةعينة المهني لدى 

 الدراسة حدود-خامساا 
 المحددات التالية:تتضمن حدود الدراسة 

مدارس م حافظة دمشق تم اختيارهم بطريقة  فيالنفسيين تتضمن عينة من المرشدين  الحدود البشرية: -0
 .المهنيو العام  الثانويارس التعليم األساسي، و ممن يعملون في مد ( مرشده نفسيه079بلغ عددهم) عشوائية

قياسها و  تتناول العالقة بين التعاطف والنرجسية والرضا المهني لدى المرشدين النفسيين، الحدود الموضوعية: -0
الدراسي(؛  التخصص ،سنوات الخبرةستخدمت في الدراسة وفق المتغيرات التالية: )أ  من خالل األدوات التي 

اإلحصائية  المناسبة، واألساليب، واألدوات التحليليالمنهج الوصفي استخدام بكما تتمثل الحدود الموضوعية 
 .ومعالجتها لتحليل بيانات الدراسة

 .دينخالل االجتماع الدوري للمرش محافظة دمشق مديرية تربيةالدراسة الحالية في  أ جريت الحدود المكانية: -2
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خالل الفترة  (0201-0207)تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول لعام  الحدود الزمانية: -1
 (.الثامن من شهر تشرين الثاني إلى الخامس عشر من الشهر نفسه)الممتدة من 

 والتعريفات اإلجرائية املصطلحات-سادساا 
 (:Empathy)التعاطف الوجداني -1

استجابة لتحسين الخبرة " بأنه( التعاطف: Mahrabian&Epstein,1992,531عرف مجربيان وأبشتاين) 
 ."متنوعة للخبرات المدركة عند اآلخرين انفعالية استجابةاالنفعالية لآلخر، أو 

حالة ذهنية دون أن تختبر في الواقع  بأنه"التعاطف:  (Hoggan,1969,43)"جانهو "في حين عرف      
  ."مشاعر الشخص اآلخر

على  فسيلمرشد النعبارة عن وسيلة أساسية لمساعدة ا ومن خالل التعريفات المقدمة سابقًا نرى أن التعاطف
تكوين العالقة المهنية مع المسترشدين بهدف تخليصهم من المشاعر السلبية والتوترات الشديدة، إضافًة الى 

 .ا في كسب ثقة اآلخر والتأثير عليهدوره
ى البنود عل هإجابتالدرجة التي يحصل عليها المفحوص نتيجة  بأنهف التعاطف الوجداني إجرائيًا: وي عر     

 درجة (22كحد أعلى و) درجة (072وتتراوح الدرجة الكلية على هذا المقياس بين) عاطف،المعدة لقياس الت
  كحد أدنى.

  : Narcissisticالنرجسية-2

إحدى سمات الشخصية التي ترتبط بالشعور بالعظمة والتطلع  :( النرجسية بأنها770، 0200)جودة، تعرف
ع اآلخرين لى التعاطف مالواقعي بالصدارة، واالفتقار إير الدائم للسلطة والتعالي على اآلخرين، واإلحساس غ

 لتحقيق المآرب الشخصية. واستغاللهم
 ها، لدرجة وتضخيم حالة نفسية تتجسد لدى الفرد بعشق الذات :( النرجسية بأنها0، 0207وي عرف )العاسمي،

 ( أم ماديًا.)األهل واألصدقاء نسانياً موضوعاً إ كلهسواء أكان العالم  لخدمتهمسخر  كلهيشعر أن العالم  تجعله
ي التعاطف بالتعجرف والنقص ف تتميزشخصية  رى أن النرجسية عبارة عننومن التعريفات المقدمة سابقًا 

تجاه آراء اآلخرين. فهم ال يستطيعون تقبل آراء اآلخرين بأي شكل من األشكال  وفرط الحساسيةمع اآلخرين 
 ن عو ل ويد  ، بواقتراحاتهم دون أن يتركوا اآلخرين يالحظون ذلك، ويسفهون بشكل غير مباشر آراء اآلخرين
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 .ونصائحهم ن وأنهم ليسوا بحاجة إلى محاضرات اآلخرينو أنهم يعرفون ما يفكر فيه اآلخر 
لبنود المعدة لقياس على ا إجابتهالدرجة التي يحصل عليها المفحوص نتيجة  بأنهف النرجسية إجرائيًا: عر  وت  

 كحد أدنى.درجة ( 12كحد أعلى و) درجة (022النرجسية وتتراوح الدرجة الكلية على هذا المقياس بين)

  Satisfaction املهني:لرضا ا-3
على أنه: مجموعة من  وي عرفه ،من أوائل الباحثين في مجال الرضا عن العمل (Hoppock ) يعد هوبك

، ومقباًل علية عن عمله التي تجعل الموظف راضياً  واالجتماعية العوامل النفسية والوظيفية واألوضاع البيئية
 (. 072، 0201البلهيد،)وراغبًا فيه 

لى البنود المعدة ع هإجابتيحصل عليها المفحوص نتيجة  الدرجة التي بأنهف الرضا المهني إجرائيًا: وي عر  
كحد  درجة (07كحد أعلى و)درجة ( 007لقياس الرضا المهني وتتراوح الدرجة الكلية على هذا المقياس بين)

 أدنى.

 : Counselorاملرشد النفسي-3

الشخص المعد والمؤهل أكاديميًا ويمتلك من السمات  :( المرشد النفسي بأنه22، 0992يعرف )زهران ،   
عانون ييذ في المدرسة بأسلوب علمي ومهني للتخلص من المشكالت التي قادرًا على مساعدة التالم يجعلهما 

 تحقيق التكيف والتوافق. وبالتاليمنها 
ي أو علم رشاد النفساإلجازة في الشخص الحاصل على درجة اإلهو : في دراستنا الحاليةالمرشد النفسي و 

رشاد النفسي في مدارس محافظة دمشق الرسمية )مدارس الحلقة الثانية ، ويمارس مهنة اإلأو التربية النفس
 .تم إجراء الدراسة عليه ث(، حيوالمدارس الثانوية العامة والمهنية

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 .وسماته أواًل ـ المرشد النفسي                                 

 ثانيًا ـ التعاطف الوجداني.                             
 النرجسية.. ثالثاً                              
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

اهية اإلرشاد م سنتناول أولا لجها الدراسة الحالية، في هذا الفصل المتغيرات األساسية التي تُعا سنتناول
لتي المهارات التي يجب أن يتمتع بها، والصعوبات او  ،وسمات المرشد النفسي ،وأهدافه هالنفسي والحاجة إلي
 الدراسة العينة المستهدفة في هذه الدراسة، ثم تتناول مه مرشدين النفسيينن الأ، على اعتبار ُيمكن أن ُيواجها

ك وخصائص األفراد الذين يتمتعون بها، كذل ،التعاطف الوجداني بشكل عام كما ينظر إليها األدب النفسي
الرضا المهني من حيث و  واآلثار. والمظاهر الحديث عن النرجسية بشكل عام من حيث المفهوم واألبعاد

صوراا متسقاا للعالقة تعطي ت بصورةالفصل بالربط بين متغيرات الدراسة  ىثم ُينه المفهوم واألهمية والتفسير.
 بين هذه المتغيرات.

 ومساته النفسي املرشد: أولا 
  Counseling Psychology :اإلرشاد النفسي مفهوم

 العديد من العاملين في مجال تقديم الخدمات يستخدمهمصطلح واسع  (Counseling)رشادإن مصطلح اإل   
 ن شخصين لتوضيح أبعاد مشكلة ما، إل أن الخدمةالخدمة الرشادية عملية مقابلة بي أن   اعتبارب النفسية،

رشادية التي ُيقدمها المرشد النفسي للمسترشدين في المؤسسات التربوية والجتماعية تقوم على عالقة اإل
ز بالعالقات يوعدم التوافق الذي ُيعاني منه المسترشد، ألنها تتم ،تفاعلية بهدف التغلب على الصعوبات

 اإلرشاد النفسيف الشخصية والمشاركة الوجدانية التي تعمل على دعم نمو المسترشد وتحقيق أهدافه الشخصية.
، ويحتاج إلى يماضالقرن ال منتصفمن فروع علم النفس التطبيقي الذي تطور بشكل سريع عند  فرعاا  ُيعد

اا إلى صفات اج أيضضافة إلى التخصص، يحتتخصٍص عملي دقيق للقيام بممارساته على أكمل وجه، وباإل
، 8811)أبوعطية، )المرشد( بالعمل الرشادي للقيام ينبغي توفرها لدى الشخص المؤهل وسمات شخصية

88). 
 اء لدراسة العلم فاتجهفي ميدان اإلرشاد النفسي،  أيضاا  السرعة الذي نعيش فيه، قد أثر عصر كما أن    

 ول الذي يهدف إلى حص ؛أطلق عليها اسم اإلرشاد المصغر ، وقدومعرفة مدى فاعليتها ،أساليب متطورة
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المسترشد على أكبر فائدة إرشادية في أقل وقت ممكن، أو على األقل في وقت مختصر نسبياا، ويقتصر 
تقانها وتطبيقها   .(00 ،0222)زهران،  على األمور المهمة، ويركز على مهارات سلوكية مطلوبة لتعلمها وا 

 وءةلمر مأن حياة العصذلك  ؛وياء الذين تعترضهم مشاكل وعوائقاإلرشاد النفسي مع الناس األسيتعامل و 
ر لمواجهتها بشكل صحيح. من خالل تغييلفرد إلى مهارات التكيف معها بالمخاطر والصعوبات، ويحتاج ا

نتاجية، وتحقق رض سلوكياتهم بحيث تصبح تمعه أيضاا. ويحقق مجو أفضل للفرد عن نفسه،  اأكثر فعالية وا 
دها هذه العالقة لها مواعيو سس بين المرشد والمسترشد )المسترشدون(، ؤ  هدفه من خالل عالقة مهنية تُ 

اتباع الطرق واألساليب اإلرشادية التي تناسب مشكلة  إلىالمرشد  هاوحدودها وأهدافها، يسعى من خالل
ل يات اإلرشاد النفسي التي تتبنى هذه الطرق، وبالتالي إلتاحة الفرصة لتشكيالمسترشد. وبالعتماد على نظر 

من خبراته،  ستفادةوالموقف تعليمي يتم من خالله مساعدة المسترشد على تفهم ذاته وظروفه الراهنة والمقبلة، 
 لشخصية ومصلحةمصلحته احل مشكالته وتنمية إمكانياته بما يحقق  ثم  ومساعدته على اتخاذ قراراته بنفسه 

 .(44، 0222)الداهري، مجتمعه
وصاغها الرواد األوائل في  ،حول اإلرشاد األفكارالعديد من  قد سطرت أقالم الكتابرى أن مما سبق ن 

اد النفسي هو أن اإلرشنها عن جوهر واحد مشترك بينهما، علم النفس اإلرشادي، ولكنها ل تختلف في مضمو 
عبارة عن عالقة إنسانية أو عالقة )عالجية، مهنية، واقعية( بين شخصين، أحدهما يحتاج إلى مساعدة لحل 

أزماته التي يعاني منها، ويسمى هذا الشخص مسترشداا، أما الشخص اآلخر  وتجاوزمشكالته التي تؤرقه، 
علمية ومهنية مدروسة، ويسمى هذا الشخص بالمرشد  فيقدم له هذه المساعدة التي يحتاج إليها، على أسس

 )المعالج النفسي(. النفسي

 احلاجة إىل اإلرشاد النفسي:

الحاجة إلى اإلرشاد النفسي من أهم الحاجات النفسية، مثلها مثل الحاجة إلى األمن والحب واإلنجاز  دتع
فالفرد خالل مراحل نموه المتتالية يمر بمشكالت عادية وفترات حرجة يحتاج فيها إلى إرشاد  …والنجاح
 ……لزواجإلى ابة و حياة العز  أو من لمراهقة،إلى المدرسة، أو من الطفولة إلى اعند انتقاله من المنزل ولسيما 

ر الزواج كتأخ ؛شكالت كثيرةكما أن المتغيرات التي طرأت على األسرة، وخروج المرأة إلى العمل وظهور م
 .ستدعي الحاجة الماسة إلى اإلرشادكلها ت …وضعف العالقة بين أفراد األسرة ،األسرة ومشاكل ،والعنوسة

كما أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم بسرعة متزايدة وعلى التوالي، وظهور آثار هذا 
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م مصادر المعرفة، وكذلك الثورة الصناعية التي عكست آثارها على عال ةوكثر التقدم واستخدام التعليم المبرمج 
فنحن اآلن نعيش  ضرورة الحاجة إلى اإلرشاد النفسي. ُيظهر جلياا كل هذا  الجتماعية.العمل والمهنة والحياة 

ن المجتمع الحاضر إعن مصطلح "أمراض الحضارة". حيث في عصر يطلق عليه )عصر القلق( ونسمع 
. ط لهالتطلع إلى المستقبل والتخطيهناك زيادة في  تالمدينة، وأصبح والمطامح ومشكالتبالصراعات  مملوء

حاجة إلى من يساعدهم على مواجهة هذه الضغوطات والتكيف معها من خالل خدمات في  همفهؤلء األفراد 
  (.02-81، 0280)العاسمي، اإلرشاد النفسي

 أهداف اإلرشاد النفسي:

يمكننا النظر لإلرشاد النفسي على أنه حركة إصالح اجتماعي كبرى، تستهدف تحقيق سعادة الفرد وتنمية 
وامتثاله لقيم المجتمع ومثله ونظمه، وباإلضافة إلى هذا الهدف العام، فإننا نالحظ وجود أهداف  امكاناته

بداء عداا للكشف عنها وفلذاته، كي يكون مست المسترشدمباشرة وأخرى وسيطة، التي تحقق استكشاف  تحها وا 
 يتحقق نجاح اإلرشاد. ومن ثم  من مشاعر،  اما فيه

  :النفسي لإلرشادأواًل: األهداف العامة 
 تؤكد جميع األدبيات أن الهدف األساسي لإلرشاد النفسي هو مساعدة المسترشد على:

زيادة و شاكله. ميحقق له تخفيض وبما ، أكثر إنتاجية ورضا أن يحيا حياةا  بما يمكنه السلوكتغيير  -8
 .الشخصية كفاءته

التالي تغيير وب ،الشخصية والمعتقدات والميول تحسين القدرة على اتخاذ القرارات وتغيير التجاهات  -0
 .السلوك

نفسية والسعادة هو تحقيق الصحة ال النفسي فالهدف العام لإلرشاد الصحة النفسية: له قحقالتكيف بما ي -1
ل مشكالته أي مساعدته على ح المسترشدحل مشكالت  ،للفرد، ويرتبط بتحقيق الصحة النفسية كهدف

 .(Blackham,1977,33) مساعدة مباشرة من غير بنفسه
 ": Self – actualizationتحقيق الذات  -4

ان عادياا كأأي ل بد من العمل مع الفرد لتحقيق الذات، ويقصد بالعمل معه أي العمل حسب حالته سواء 
فيرضى عما  ،ضعيف العقل، ومساعدته على تحقيق ذاته لدرجة يستطيع أن ينظر إلى نفسه ممتفوقاا أ مأ
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 الفرد وحجر الزاوية فيينظر إليه. كما يهدف اإلرشاد إلى نمو مفهوم موجب للذات، والذات هي كينونة 
 شخصيته، ويهدف إلى "توجيه الذات" أي تحقيق قدرة الفرد على توجيه حياته بنفسه بذكاء وبصيرة وكفاية في

 .(Brodine,1968,113) حدود المعايير الجتماعية الخاضع لها 
 :Adjustmentتحقيق التوافق مساعدة المسترشد على -5
 ، ويتضمن هذا التوازن إشباع حاجات الفردومجتمعةيهدف إلى تحقيق التوازن بين الفرد  رشادأن اإل أي

  منها:ومقابلة متطلبات البيئة، ويشمل التوافق عدة مجالت 
شباع الدوافع والحاجات ومطالب  والرضى عنالشخصي: أي تحقيق السعادة  التوافق  النفس وا 

 النمو. 
 ذلك باختيار أنسب المواد الدراسية المالئمة لقدراته. التربوي: ويكون التوافق 
 المهني: ويكون باختيار المهنة المناسبة لقدراته واستعداداته وميوله. التوافق 
الجتماعي: ويكون بتحقيق النسجام مع اآلخرين واللتزام بالمعايير الجتماعية والمتثال  التوافق 

 األفراد المحيطين بالشخص، وكذلك والعمل لخير لقواعد الضبط الجتماعي وتقبل التغيير،
  .(Loughary&Ripley,1979,88)التي ينتمي إليها الفرد الجماعة

 الخاصة:ثانياا: األهداف  

اعدته على هادفاا لمسإن لكل مسترشد مشكلته الخاصة التي يعاني منها، وبالتالي يكون العمل اإلرشادي 
عد عن المستوى واقعياا بالمشكلة التي جاء بها المسترشد، ويبتيرتبط تباع الفنيات المناسبة له، أي احل مشكلته ب

ويم العمل لمرشد أن يستخدمه في تقلية إلى الخصوصية، وهو الذي يمكن الفلسفي والنظري ويخرج من العموم
 .اإلرشادي وتحديد مدى نجاحه

 ثالثاا: األهداف الموجهة للمرشد:
و أالعالج المتمركز حول الشخص، أو  بالواقع،مثل العالج معينة  المرشد قد تبنى وجهة نظرنجد أن 

ا والتي الهدف أو األهداف التي تسعى النظرية إلى تحقيقه نفسه يبتنى في الوقت ومع ذلك العالج الجشطلتي
 الواقع(دته على فهم ومساع المسترشدفي الواقع يسعى لتكوين المسؤولية لدى  )العالجتشتمل عليها في بنائها. 

 (.98، 8881الشناوي،)
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ف يسعى إلى تحقيقها، وأهمها تحقيق التكي محددةا  اا نالحظ أن لإلرشاد النفسي أهدافمن العرض السابق  
المهني م ربوي أالت مكان التكيف على المستوى الشخصي أأالسوي داخل الجماعة التي يعيش فيها الفرد، سواء 

ة هيسعى لتحقيق الذات وتحقيق الصحة النفسية، بحيث يصبح الفرد قادراا على مواجكما  .الجتماعي مأ
ها واإلمكانات المتوافرة محلها، وهذا يساعده على إيجاد الحل المالئم لتخفيف الصعوبات والمشكالت التي يواج

 وبالتالي تحقيق الصحة النفسية لدى الفرد. والقلق التوتر

 ؟النفسي من هو املرشد

علم  :اآلتيةهو شخص متخصص حاصل على الشهادة الجامعية األولى في أحد فروع العلوم اإلنسانية   
ماعية، بحيث والجت ،والتربوية ، والرشادية،وهو متفرغ لتقديم الخدمات النفسية .نفسي رشاداإل أو نفس،ال

ت البرنامج صعب تحقيق خدمايالنفسي المرشد  ومن غير ،دمات وتتكامل لتلبي حاجات الطلبةتتداخل هذه الخ
 والدراسية يةللتعامل مع المشكالت السلوك عالياا  مهنياا  مدرب تدريباا  كونهلى ضافةا إإ ،وتحقيق أهدافه اإلرشادي

ه عملياا في أقسام علم النفس واإلرشاد النفسي، ويتم تدريب عداد المرشد النفسييتم او  .التي يعاني منها الطلبة
ي هذا ف وذلك تحت إشراف األساتذة والمختصين ،األقسام والعيادات النفسية الُملحقة بهذهرشاد في مراكز اإل

علم  ،وعلم النفس الجتماعي ،العام نفسالعلم )ولسيما  لى دراسة المواد األساسية في عملهإضافةا إ .المجال
 لنفسية والعقليةوالختبارات ا . إضافةا إلى المواد التخصصية،(وسيكولوجية الطفولة والمراهقة النفس التربوي،
براهيم،و  األسدي) ، وكتابة التقارير النفسية والتشخيصيةوكيفية تطبيقها  (.01، 0221ا 

 مسات املرشد النفسي الناجح:

ينبغي أن تتوافر فيه مجموعة من  في مواقف اإلرشاد، Helpingإن الشخص الذي يقدم المساعدة 
مجموعة من المهارات التي يبنى عليها هذا العمل. في حين و الخصائص الشخصية التي تساعده في علمه. 

هم أصحاب مهنة اإلرشاد النفسي، ألن  وايكون على أنل تساعدهم سماتهم الشخصية  اا أن هناك أشخاص
 شخصية معينة تساعده على النجاح فيها وأهمها مايلي:  هذه المهنة تتطلب صفاتٍ 

  مكاناته وفهم دوافعه تعرف لاوقيمه ومشاعره نحو اآلخرين، و القدرة على فهم ذاته وقدراته وا 
على نقاط القوة والضعف لديه بشكل صحيح، كما تكون اتجاهاته نحو ذاته ونحو المسترشد 

 إيجابية.
 .التعاطف والمشاركة الوجدانية 
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 دوء ورباطة الجأشاله(Brenner,1982,75). 
 آلراء ز أو فرض االموضوعية والحياد في التعامل مع اآلخرين في اإلرشاد، بعيداا عن التحي

 تحريف. من غيرنظر إلى مشكلة المسترشد كما هي والعلى اآلخرين، 
  ،المرشد  ةأن القلق يؤثر سلباا على فاعلي ذلكالثقة بالنفس واحترامه لها، والتحرر من القلق

 النفسي.
  والمرونة العقليةالتحلي بالذكاء والقدرة على اإلبداع . 
 تتميز بالتقبل والحترام المهارة في إقامة عالقات إرشادية غير مشروطة مع المسترشدين 

 . المتبادل
  بوراا في تعاملهيكون ص وعليه أن ،شد، وذلك بتفهم المرشد للمسترشدالمشاركة الوجدانية للمستر 

 عه على الحديث بحرية وصراحة. شجيُ و  له،وهادئاا عند الستماع  معه
 .الدافعية الشخصية وتتمثل هذه الدافعية في النجاح والتقدم في عملية اإلرشاد النفسي 
  في هذه الحالة ل بد للمرشد من التحلي بالصدق في مواجهة و  اآلخرين،الصدق مع الذات ومع 

  ع أن يكون صادقاا معومع اآلخرين كما أنه إذا لم يستطالذات، وأن يكون واقعياا مع نفسه 
 على هعدم قدرت غيره، وأن يصارح المسترشد في حالمع  نفسه، ل يمكنه أن يكون صادقاا 
حالته إلى مرشد آخر.  مساعدته وا 

  المهارة الخاصة في استخدام أساليب المقابلة، والمالحظة، والختبارات وذلك بما يكون في
 صالح المسترشد. 

 ،التمتع بالشفافية (Transparency وتتمثل في العالقة الحقيقية بين المرشد )د أثناءوالمسترش 
كلما كان المرشد النفسي أكثر شفافية ازداد انفتاح المسترشد في التعبير ف رشادية،الجلسة اإل

يساعده على إيضاح أفكاره، ومعتقداته، ودوافعه، ويجعله أكثر  األمرعن ذاته والكشف عنها، 
 قدرة على اتخاذ القرارات المهمة. 

 ( التمتع بالنشاط والحيويةEffectiveالتي تمكنه من الستجابة السريعة لمش )د كالت المسترش
 بما يحقق الفائدة الكبيرة للعملية اإلرشادية.
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 ( السلوك األخالقيEthical Behavior) .واللتزام باألخالقيات العامة للمجتمع 
  اآلخريندافئة ومنسجمة مع القدرة على تكوين عالقات شخصيةRapport . 
  والتقبل.الثبات والمرونة وحسن اإلدراك والثقة المتبادلة والدفء  
  الصمت أحياناا كوسيلة  هم واستخدامومشاعر  هموأفعال اآلخرينالقدرة على وصف أفكار

 إرشادية.
  :يسمى  ما أو .الحركة الجسميةو اإلشارة، و اللفظ، القدرة على استخدام أنواع التصال المختلفة

 بلغة الجسد.
  ،ونه أكثر من كأن يكون مؤمناا بأنه يحقق تحرر الناس، أي يساعدهم على التمتع بالحرية

ضابطاا أو مقيداا أو مسيطراا. وينظر لألحداث من منظور واسع األفق بدلا من النظرة الضيقة 
 أو المحدودة.

 مع مشاكل ور بقدرته على التعاملبالكفاية الذاتية، بمعنى الشع المرشد النفسي يجب أن يشعر 
أي امتالكه المهارات والقدرات والمكانيات التي  لذلكوامتالكه لما هو ضروري  المسترشدين

 .(Shertzer&Stone,1974,33)ُتساعده على حسن استخدام الفنيات واألساليب الرشادية 

 :املهارات الالزمة ملمارسة العمل الرشادي
يتعامل مع أنماط مختلفة من الشخصيات وخلفيات متعددة، لذلك  ألنهإن المرشد النفسي مختلف عن غيره 

، وحي والفيزيولوجيوالر التي لها عالقة بالجانب النفسي والجتماعي  المهاراتينبغي أن تتوفر لديه الكثير من 
النظرية ي الدراسة للتعلم سواء ف اا طيب اا أن اإلرشاد يوفر مناخ ذلككما يجب أن تتوفر فيه شخصية قابلة للتعلم، 

 أم العملية أم في المستقبل المهني الذي يجب أن يتصف به. 
 ( 81لى أن التحاد الدولي لألخصائيين النفسيين والجتماعيين قد حدد)إ (Barker,1991) باركر أشار

 مهارة باعتبارها أساسية لممارسة المهن المساعدة اإلنسانية:
 بداء التعاطف والتسامح معهم.على فهمهم وا   صات لآلخرين والقدرةنالقدرة على الستماع واإل 
 وجمع الحقائق ذات الصلة وتركيبها إلعداد التقرير  واستخراجها القدرة على استنباط المعلومات

 النفسي والقيام بعملية التقدير.
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 .القدرة على تفسير الظواهر النفسية والجتماعية 
 .القدرة على تكوين عالقة المساعدة والحفاظ عليها 
 القدرة على مالحظة السلوك اللفظي وغير اللفظي وتفسيرهما. 
 قتهم.ب ثة المبذولة لحل مشكالتهم وكسشراك المسترشدين في الجهود العالجيالقدرة على إ 
  القدرة على الحديث عن الموضوعات النفسية الحساسة بطريقة داعمة ومشجعة دون أدنى شعور

 بالخوف والرتباك.
 جديدة ومبتكرة تتفق مع حاجات الفرد والجماعة. القدرة على إيجاد حلول 
 نهائها العالقة العالجية وبناء وتشخيصها تحديد الحالة ىالقدرة عل  .وا 
 .القدرة على التوسط والتفاوض بين األطراف الُمتنازعة حين تدعو الحاجة لذلك 
 رة على توفير خدمات عالئقية متبادلة داخل المؤسسة التي يعمل بها.القد 
 على تفسير المطالب والحاجات النفسية والجتماعية وايصالها إلى مصادر التمويل والعامة  القدرة 

 .(Barker,1991,96)والمشرعين
 تمام الالزم، باله لم تحظ   التعليمن مهنة الرشاد وباعتبارها مهنة جديدة في من خالل ماسبق يمكن القول إ  

درسة هو ُتؤثر على فاعليته في المعمل المرشد النفسي و لذلك فإن ظهور مثل هذه الصعوبات التي تُعيق 
عمل مام هذا الوضع هو الية بعض العراقيل. والمطلوب اآلن أفي البدا تعترضهأمر طبيعي، ألن كل جديد 

ى أفضل أداء مهامه عل ىعلى تذليل هذه الصعوبات بهدف تأمين الظروف المناسبة التي ُتساعد المرشد عل
 صورة.

 :  التعاطف الوجداني:ثانياا

 :في اإلرشاد النفسي (Empathyالتعاطف الوجداني ) مفهوم

المرشد يع فمن خالل التعاطف يستط النفسي،اإلرشاد والعالج  ةعملي في اا مهم اا أساسي اا التعاطف عنصر  ديع
وفي  ،عالةف ومساعدته على إدراك حالته ومشاعره والتعامل معها بطريقة إيجابية دشالمستر فهم موقف  النفسي

سي في كتابهما "العالج النف ( (Grayson & Cauley,1989هذا السياق، يؤكد كل من جريسون وكولي
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 عالجينالمتأن التعاطف يعّد عنصراا أساسياا في جميع أشكال العالج النفسي ومع جميع لطالب الجامعة" 
 في الشعور بالراحة، ويوّفر لهم الدافع لبذل الجهد في سبيل الّتغلب همث إن التعاطف يساعدومشكالتهم، حي

على الصعوبات التي تواجههم.  ويشترط لستخدام التعاطف كوسيلة للتدخل في الجوانب النفسية والجتماعية 
 مراعاة عنصرين أساسيين هما:

 .المسترشد خبرهاكما ي   اوفهم المسترشدعلى اختبار مشاعر  اا يكون المختص قادر  أن-8
 شاعر م ومشاعره الشخصية وأل تصبحمسترشده على الفصل بين مشاعر  اا يكون المختص قادر  أن-0

 .ةر فمتى راعى المختص هذين العنصرين أصبح التعاطف ذا فائدة كبي من مشاعره. اا جزء المسترشد
اإلحساس بمشاعر اآلخرين وفهم معنى هذه المشاعر دون فقد الّنفس، بمعنى  على القدرةبالتعاطف  يتمثل

دراك األسباب الحقيقية  –الخ …سعادة أو حزن أو غضب  –اإلحساس بمشاعر شخص آخر  كما يحّسها، وا 
، لم الداخلي لشخص آخرفالتعاطف يعني الدخول إلى العا خلفها دون فقد للمشاعر واألحاسيس الشخصية.

 بلحظة، ومدركا لألسباب الكامنة وراء المشاعر،  لحظةا  المتعاطف أن يكون شخصا حّساساا  يقتضي منو 
شعاره بك –جيدة أو سيئة، صحيحة أو خاطئة  –والتعايش مع الشخص، وعدم الحكم على مشاعره  ل وا 

 ذلك. 
ذا ه أنه المشاركة والتفاعل الوجداني المتزن. ومن خاللّرف بعض المختصين مصطلح التعاطف ويعـ

 : هيو  ،ن أي تفاعل أو اتصال يحدث بين شخصين هو واحد من ثالثة أنواعإ :التعريف يمكن القول
 فكري )عقلي( يتمثل في تبادل األفكار واآلراء والمعلومات.  اتصال-8
       كالمواساة. ،وجداني يتمثل في تبادل المشاعر والنفعالت اتصال-0
يقوم التصال في هذا النوع على تفاعل مزدوج لكل من العقل والعاطفة، وهذا  إذفكري ووجداني  اتصال-1

  .(11، 0285)العاسمي، هو طبيعة التصال في مجال مهن المساعدة اإلنسانية

 بين:ويميز علماء النفس 
ة لشخص يالستجابة الحركية والوجدانلالمشاركة الوجدانية النفعالية المرتكزة على آليات اإلسقاط والمحاكاة 

 التنبؤية بوصفها قدرة بشرية على التنبؤ بردود األفعال الوجدانية لفرد آخر في مواقف والمشاركة الوجدانية، آخر
 "Identification"والتوحد  "Empathy " فمن خالل عملية التعاطف ،، والمشاركة الوجدانية المعرفيةملموسة
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يمكن للمرشد فهم المغزى الكامن وراء خبراته، وعندها يصبح بإمكانه أن يقدم تفسيرات يقبلها لمسترشد، با
 .(88 ،6991)بتروفسكي، إلطاره المرجعي الخاص بالنظر المسترشدالعقل بشأن 

دراكه حاجاته ومشاعرهعلى  قدرته ضافةا إلىإ  ةالرئيسي ةلذلك تعد الطريق ،وضع نفسه مكان المسترشد وا 
لنفسي حين فإن المرشد ا ومن ثمفي فهم المسترشدين، ومعرفة أفكارهم، واتجاهاتهم ومشاعرهم وتصوراتهم، 

 .(08 ،0222)بيك،  يشارك المسترشد وجدانياا فإنه ينقل إليه رسالة بأنه يفهمه
 اركه أن المرشد يششعور المسترشد يعني التعاطف الوجداني )المشاركة الوجدانية(: مما سبق نالحظ أن 

مشاعره وأفكاره، ويقدر ظروفه والظروف المحيطة به، ويوفر له فرص التعبير عن المشاعر الحقيقية بكل 
 .مجاملة ولتصنع  وبالصراحة حرية و 

 التعاطف واملفاهيم ذات الصلة:
 العطف والتعاطف:-أ

 ( بينهما (Wispe,1986العطف والتعاطف مصطلحان يظهر أحياناا أنهما متداخالن، حيث مّيز "وسب"    
 :اآلتيعلى النحو 

قة الشعور بالشف العطف من خالل . ويمكن أن يظهرص آخرالعطف إلى الوعي التام بمعاناة شخ أـ يشير 
ن كانواإللحاح في المساعدة  ي إلى الرغبة فالشخص غير قادر على مساعدة اآلخر، وقد يشير العطف  وا 

 التخفيف من آلم الذات عندما تواجه المحن والمصائب.
 ب ـ تكون الذات في حالة التعاطف أداة لفهم اآلخر ولتفقد هويتها البتة.

 .هعر ومشا ج ـ ينصب العطف على التصال أكثر من الدقة في الستدلل على أفكار اآلخر
الوصول إلى الشخص اآلخر، ليستبدل نفسه باآلخر. فالمتعاطف يعرف  ـ ينشد المتعاطف في حالة التعاطفد

لو كان هو اآلخر، ويتصرف كما لو كان هو المستهدف بالتعاطف. وينشد من تعاطفه أن يفهم  يشعر كيف
 اآلخر.

 ف كمالو كان اآلخر هو، ويتصر  اآلخر بنفسه؛ فالعاطف يعرف كيف يستبدل العاطف في حالة العطف .هـ
 أنه الشخص نفسه، وينشد من عطفه على اآلخر إسعاده. لو
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قق ترى المتعاطف يراجع اآلخر مراراا للتحإنك دقة التعاطف؛ فالرئيسة للتعاطف تكمن في  و.إن اإلشكالية
حول  مفهوممشاركته له. في حين تكمن إشكالية العطف في أنه مجرد و من دقة إحساسه بمعاناة اآلخر، 

 .(Wispe,1986,314-321) آلخرلشخص ل لى واقع الخبرة الذاتية المباشرةع كيفية اطالع العاطف
ر من األفعال واألحكام أن التعاطف مع اآلخرين يكمن وراء كثي (Abraham,1999,211)كما ذكر أبراهام 

أنه الشعور الطبيعي ( Stuort Mill)ومن أمثلة ذلك الغضب العاطفي الذي وصفه ستيوارد ميل  ؛األخالقية
مشاعرنا  فــجرحت ،للثأر بناء على حكم العقل والعطف علــى أولئك الذين تعرضوا لإليذاء وجرحـــت مشاعرهــم

ــم. وهنــاك بعض الشواهد على أن مستوى التعاطف الذي يشارك به الناس بعضهم بعضاا يكون له أثره   معهـ
 فت الدراسات التي أجريت في ألمانيا والوليات المتحدة أن أكثر الناس في أحكامهم األخالقية أيضاا، فقد كش

  ي تتحدد وفقاا لحتياجات الناس.إحساساا بالتعاطف أكثرهم تفضيالا للمبادئ األخالقية الت
 التعاطف الوجداني والتعلق العاطفي: -ب

عتبر العامل المرشد النفسي، كما تتعتبر سمة التعاطف الوجداني من أهم الصفات التي ينبغي توافرها لدى 
 األـساسي والفعال من أجل نجاح عملية اإلرشاد النفسي.

وذكرنا أنها تدل على ضرورة تفهم المرشد للمسترشد، ومدى ما يشعر به من ضيق أو فرح، بحيث يكون 
ث بكل حرية الحديصبوراا في تعامله معه خالل الجلسات اإلرشادية، وهادئاا عند الستماع إليه، ومشجعاا على 

وهي العالقة الحقيقية بين " Transparency"وصراحة، ويمتلك القدرة على الوصول إلى درجة الشفافية 
كلما كان المرشد النفسي أكثر شفافية، ازداد انفتاح المسترشد في التعبير عن مشاعره ف ،المرشد والمسترشد

ما يجعله ، همعتقداته، ودوافعو إيضاح أفكاره،  ىلوأحاسيسه في الكشف عن ذاته، وهذا ما يساعد المسترشد ع
 (.095، 0221أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المهمة )الزعبي، 

اح اإلفصو الجو اإلرشادي الذي تسيطر عليه ساعات الصمت  فإن  ن أهميتها وضرورة توافرها، وعلى الرغم م
يؤدي نوعاا ما إلى توجيه المشاعر فإن هذا …بعد تأسيس ضمان الثقة والسرية و وصاا المشاعر وخص عن

عليها الطابع الجنسي، ويصبح هناك ما يسمى بحالة )التعلق العاطفي ذو المنحى  غلبالتي ي ةالعاطفي
نات، فصاح عن المكنو لإل، يعطي فرصة للمسترشد هماوتبادل إن مشاركة العواطف واألحاسيس .الجنسي(

والتعلق هو المنحى السلبي الذي ينبغي مراعاته واللتفاف إليه ولكن وصول هذه المشاعر إلى درجة )الحب( 
 لوجدانياوقد تحدث)بولبي( حول نظرية التعلق العاطفي )وهي تدل على ذلك النوع من التالقي اإلنساني  جيداا.
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العاطفي الة التعلق ن لحيستطيع أن نستشف من خاللها جانبنبط متفاوتة في قوتها ودوافعها( و الذي يؤسس لروا
 في العمل اإلرشادي:

 األول:الجانب 
تعلق المسترشد بالمرشد عاطفياا)المرشد والمسترشد من جنسين مختلفين( فعندما يحظى المسترشد بالقبول  

غير المشروط والرعاية ويلقى التقدير والحترام من قبل المرشد، في عالقة إرشادية وثيقة، تكون لديه الطمأنينة 
أكبر، ثم  بشكلٍ  بنفسه وباآلخرين تهنمو لديه ثقاآلخرين، وتو القاعدية وينمو لديه المفهوم اإليجابي عن الذات 

تتحول هذه العالقة وهذا التعلق إلى إقامة رباط عاطفي جنسي مستقل، وهذا ما يؤدي إلى عالقة سلبية من 
ل اإلرشادي مما يضع المرشد في حالة حيرة وارتباط، وربما سيضطر إلى إنهاء الع ،الناحية العاطفية الجنسية

 (. 818 ،0222)بيك، أهدافهقبل استكمال 
 الجانب الثاني: 

 تعلق المرشد بالمسترشد عاطفياا:
 عندما نقرأ هذا العنوان فإننا نقف حيال الدهشة، والستغراب والتساؤل، ولكن عندما ندرس ميدان التعاطف 

نالوجداني، فإنه يتوجب علينا اللتفات إلى هذا الجانب  تقدم  كان ضئيالا. فإنه نتيجة للمؤهالت التي وا 
المهنة  ن توافرها في شخصيته باإلضافة إلى ضرورة احترامه لهذهمجة السمات التي لبد للمرشد النفسي، ونتي

وضرورة محافظته على كرامته، يتوجب عليه بناء عالقة إرشادية مهنية، ل تتدخل فيها معالم أو قيود العالقات 
 أن العواطف مستقلة مسوغةتوجهت عواطف المرشد نحو المسترشد، و إذا حدث العكس،  الشخصية، ولكن

 عن منهج العقل والتفكير، وهي قد تتلمس طريقها إلشباع حاجة ما، من خالل جٍو يسوده الدفء واإلعجاب.
ويشعر  موضوع الرغبة الجنسية()يشكل أن المرشد يمكن أن يستقطب الحب والعاطفة من المسترشد الذي  ذلك
 بعالقات عاطفية رقيقة. فهذا هو الجانب السلبي لحالت التعاطف الوجداني. نحوه
مثيرة بالمقارنة في هذه المواقف ال المسترشدبالمواقف المثيرة عاطفياا، فكيف يستجيب  مملوءةبما أن الحياة و 

ن ليست قابلة للمحافظة بشكل واضح، فإنه ينبغي على المرشدي المسترشدوبما أن عواطف  .مع غيره من الناس
 لمسترشداأن يجربوا بعض أشكال الستدلل من استقرار واستنتاج ما يالحظونه أو ل يالحظونه من سلوك 

ساعد ت ،انية على المفاهيم التي يعبر بهاعندما يقوم بوصف بعض المواقف الحياتية، كما أن إلقاء نظرة ث
لستجابة ا أم ل، وبما أن قدرة المرشد على اا عاطفي اا ما إذا كان تعلقميز تتقويم نوع العاطفة، و  المرشد على
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استنتاج(،  ،ك الحالة بشكل استدللي )استقراءتعتمد على مدى الدقة التي تتم بها دراسة تل المسترشدلعواطف 
 تقويماا شامالا يعد نشاطاا أساسياا من نشاطات ذلك المرشد وهدفاا مهماا من أهدافه المسترشدفإن تقويم مشاعر 

 (.029، 0220ديالني، و  )إيزبنرغ
يادة فبينما األولى تهدف إلى ز  أن حالة التعاطف الوجداني تختلف عن حالة التعلق العاطفي،وهكذا نجد 

وأفكاره من خالل مشاركته لها، وبالتالي فهم األساس الحقيقي لمشكالت  المسترشدهم المرشد لنفعالت ف
لمشاعر ا توجيهلفإن الثانية تهدف  في جٍو ملؤه الثقة والحترام. على حلها من أجل مساعدته المسترشد

 رليه مشاعما، وذلك في جو تسيطر ع عليها الطابع الجنسي، والتي تسعى لتحقيق حاجة يغلبالعاطفية التي 
 .ويسوده الدفء واإلعجاب، وهذا هو الجانب السلبي لحالت التعاطف الوجداني ،الحب والغرام المتبادلة

 والشفقة: التعاطف-ج
حسب المعالجين المهرة  ستخدميُ  قد التعاطفف (Compassion) والشفقةمّيز العلماء بين التعاطف     
ؤدي إلى تُ لعملية مرهقة عاطفياا، ويمكن أن يمكن أن تكون ا بينما الشفقةيز التواصل وتقديم الرعاية لتعز 

   مكن، ويجميعشمل الوكأن األلم ي ،مع المتألم اا مشترك اا يعني شعور  نضوب في المشاعر والعواطف. والتعاطف
يتألم،  يالقول هنا، إذا كان من شأن الشفقة أن تحطم حدود الفردية لكي تنقل الفرد المتعاطف إلى اآلخر الذ

ي شري يملك قيمة مماثلة لتلك التأن اآلخر من حيث هو كائن بشعر المتعاطف يُ إن من شان التعاطف أن ف
مشاركة وجدانية في األلم والسرور فحسب، بل هو أيضاا كما يقول "شيلر" نتيجةا ليس ملكها. فالتعاطف ي

 رين من حيث هم أشخاصوظيفة حيوية هامة تشعر بأن ثمة تساوياا في القيمة بين ذاتي، و"ذوات" اآلخ
 (.94، 8890)إبراهيم، مستقلين عني

 مكونات التعاطف الوجداني:
 يتكون التعاطف من ثالث مكونات:     

من خالل  تعامل معهم المرشد النفسييذين الكلي للحالة العقلية لآلخرين الالمكون المعرفي: ويعني الفهم -أ
 العالقة والعملية الرشادية.

راستها لى بيولوجيا األعصاب التي تمت دإبه الروابط الجتماعية باإلضافة المكون الديناميكي: وُيقصد -ب 
 على نطاق واسع لدى اإلنسان والحيوان. 
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موضوع  ؛المكون الوجداني: ويعني استجابة عاطفية مناسبة عند مواجهة الحالة النفعالية للشخص اآلخر-ج 
 (.Leonardo and moll,2009,460التعاطف )

 :الوجداني مستويات التعاطف
 هناك مستويان اثنان للتعاطف: 

ليس فقط مع و  ،منها والمؤلم المستوى األفقي: وُيقصد به التعاطف مع جوانب حياة الفرد كاملةا اإليجابي-8
 األحزان.و األفراح، و ، الرغباتو المشاعر، و األفكار، و  ،الجانب المؤلم من حياة الفرد مثل العواطف

 لعطر نوع ا)لشخٍص آخر مثل  لحياة المستوى العمودي: وُيقصد به التعاطف مع الطبقات السطحية-0 
وع قيقة وتفاصيل الحياة الخاصة بالشخص موضدوالطبقات األعمق منها مثل معرفة األمور ال ، اللباس(اليومي

 (.81، 0285التعاطف )العاسمي،

 :)التعاطف الوجداني( األشكال اخلاصة للمشاركة الوجدانية

 مشاركة وجدانية مرتكزة على محاكاة استجابات المسترشد. 
 لتصالت  ، وعليه أن يكون حساساا مثير الذي ولد شعورهيستجيب المرشد للمشاعر الخاصة بالمسترشد ولل  

ساسية أمدركاا لها، ومستجيباا لها. والحساسية مهارة  نلفظية، وأن يكو غير  مالمسترشد سواء كانت لفظية أ
رف على عالت منمشاعر المسترشد. كما أن اإلدراك مهارة معرفية تمكن المرشد  إلىالتعرف للمرشد  تسمح

 ،تتضافر هاتان المهارتان )الحساسية واإلدراك( لتنتجا الستجابة المتقدمة ومن ثم المثير الذي ولد الشعور،
 (. 85-81، 8881)الشناوي،  الوجدانية التفهم القائم على المشاركة المتمثلة في

 .مشاركة وجدانية معرفية مرتكزة على العمليات الفكرية )المقارنة، المماثلة( 
تشف المنهج ، بل ويسنياا افي ذهن المسترشد الذي يشاركه وجد عاملةشف المرشد التصورات الذهنية الستي  

الذهني الذي يندرج به في سوق تلك التصورات الذهنية، والتعامل معها وتوجيهها. وهنا تلعب قدرة المرشد 
ل منه ستقبال الذي تنقالجهاز  مثلعلى التقبل اإليجابي دوراا أساسياا في هذا الجانب، فالمرشد يكون 

 النفسي دبمثابة جهاز إرسال وكلما كان المرش المسترشد يكونو ، الُمفسرة لرسائل المسترشد التصورات الذهنية
شد( الصور الذهنية المنقولة إليه من المرسل)المستر  كانتالستقبالي، ى درجة أكبر من التقبل اإليجابي و عل

  (.89)مرجع سابق، الشخص الذي تتم المشاركة الوجدانية معه( على جانب كبير من الدقة والوضوح.)وهو 
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 :ؤيةبنالوجدانية الت المشاركة 
 (.84، 8881المرشد على التنبؤ بردود األفعال الوجدانية للمسترشد في مواقف ملموسة")أسعد،  تتمثل "بقدرة

 عيوبه أو تدني  وأسمات شخصيته، أو جماله، أو مسترشد بصرف النظر عن شكله، للويتمثل بتقبل المرشد 
  (.822 ،8888جودت،و  )العزة يعيق علمية التعاطف الوجدانيذلك سوف فقدراته، أما إذا لم يحدث التقبل، 

 والمرشد الذي يرغب في أن يكون موثوقاا يجب أن يسأل نفسه سلسلة من األسئلة منها:
 أنني شخص جدير بثقة اآلخر؟ما الذي يجعلني أعتقد 

 (.801، 0220)إيزبنرغ، ديالني،  فعله ويمكن أن يؤدي لتلك الثقة؟أما الذي يجب أن 

 :النفسي األسس الالزمة لتحقيق التعاطف الوجداني لدى املرشد

أن يتولد  هم فيهي ُتسو ، هماومشاعر  هناك بعض األسس التي تتعلق بأفكار كل من المرشد والمسترشد
أن المرشد يشاركه هذه المشاعر واألفكار، ويقدر ظروفه والظروف المحيطة به، ويوفر  المسترشد شعورلدى 

أهم هذه و  ،وفي جو من الثقة والراحة والهتمام والسرية ،عن هذه المشاعر بكل صراحة عبيرتله فرص ال
 األسس:

  Trustالثقة : أوالً 
 ترخاء والطمأنينةساعده على الستُ األمان على نفسه وعلى أسراره، و  عطي المسترشدتُ  ،اا ضروري اا أمر  الثقةتعد 

والبوح والتفكير بصوٍت عاٍل، والثقة المتبادلة تشجع المرشد على المساعدة، ويعتبر نجاح العمل اإلرشادي 
 (.888، 8888تيم، و  متوقفاا على الثقة )شعبان ق التعاطف الوجدانييوتحق

توجد هناك بعض األفعال السلوكية اإليجابية والسلبية في علمية تكوين الثقة وتعميقها، فإن الحصول  وفيما
ن أكللمرشد النفسيجملة من القتراحات حول الذات والدور المهني تطبيق  يتطلبعلى الثقة  ثر طريقة ، وا 

شخص ل المسترشدمن قبل وضوحاا يمكن للمرشد فيها أن يخون الثقة هي أن يكشف المعلومات المشاركة 
 آخر.

 Genuinenessثانيًا: الصدق)الوئام(
خالصه مع نفسه في مساعدة المسترشد وعدم التظاهر  يتعلق الصدق بتفهم المرشد لمشاعر المسترشد، وا 

ة، وقد شبهها يبالقدرة على تقديم مساعدة ل يقدر على تقديمها، لذا فهي تتطلب الصدق مع الواقعية والشفاف
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( بالموهبة التي تطلب من المرشد القدرة على الندماج بمشاعر المسترشد، Paterson ،8894) باترسون
وقد وضع  .نصافه وتشجيعه على الستمرار بالعملية اإلرشادية، وتوفير األمن والجدية واإلخالصإومحاولة 

العالقة  فيمفهوم الصدق والوئام  نقاط توضح خمس (Traux & Carkhuff، 8819)وكاركف"كروس ت"
 المرشد وهذه النقاط هي:اإلرشادية من قبل 

 بل المرشد.من ق وضوح السلوك اللفظي للمرشد حول موضوع مشكلة المسترشد، بما يوحي باإليجابية 
  رشدنحو المستمشاعره إذا كانت  ولسيمااحتفاظ المرشد بمشاعره الخاصة، في الموقف اإلرشادي 

 .سلبية
  ن كان ل بد من التلميح يفضل التلميح  المتناع عن التعليق السلبي لوصف مشكلة المسترشد، وا 

 اإليجابي الذي يساعد المسترشد على تحقيق الشعور بالصدق والوئام.
  تلميحات السلبية، التي ل مفر من ذكرها يجب أن تقدم بأسلوب هادف غير هدام، وفي الاستخدام

 د.الوقت المناسب للمسترش
 متى و عن مشاعره، بل يترك للمسترشد التعبير عن الشعور بذلك إن شاء  عدم إلزام المسترشد بالتعبير

 (.111، 8811عطية، )أبو شاء 
ذا و  الصراحة والتصال المباشر،أن العالقة اإلرشادية تقوم على الصدق و وهكذا نجد  ن لت العالقة مخا 

                                         (.51، 8881)الشناوي، المسترشدون موقف اإلرشادالصدق، فإنها سرعان ماتتدهور ول يفيد 
 Understandingثالثا: التفهم 

إن التفهم أساسي في تحقيق عملية المشاركة الوجدانية، ونعني به القدرة على إدراك عالقة الفرد باآلخرين، 
ي حول ينها، وقد اختلف أيضاا المتخصصون باإلرشاد النفسوتفهمهم لمعنى هذه العالقة ومحتواها وكيفية تكو 

إذ يرى  إلرشادية.افي العالقة  على أهميتهاتصنيف التفهم بين المهارة واألسلوب أو التجاه، إل أنهم يؤكدون 
 . "أن التفهم هو معرفة ما يحاول المسترشد قوله من معان بوضوح تام" (:Tyler ،8818تيلور )

ي ف المرشد في تفهم المسترشد تتم من خالل كالمه وتعبيراته، وعليه أن يكون أكثر درايةا ونجد أن محاولة 
 تفهم معاني الكلمات الخفية من وجهة نظر المسترشد.ب

 علمية تفهم المرشد للمسترشد: عديدة توضح ( عناصرGendallin، 8818، 015) وقد حدد جندلين
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o  .الشعور الذي يحدث في المواقف التي تتعلق بالخبرة المسببة لهذا الشعور 
o .الخبرة المباشرة التي يستطيع أن يحددها المسترشد والمرشد 
o .الخبرة ذات المفهوم والدللة المحددة، أو ذات المعنى 

( Fiedler،8852،442) ويحدث التفهم من خالل النتباه المطلق لما يقوله أو يخفيه المسترشد، وقد قدم فدلر
 :اآلتيوصفاا للتفهم المثالي من خالل دراساته للجلسات العالجية على النحو 

 قدرة المرشد على المشاركة التامة في التواصل مع المسترشد. -
 تكون دائماا صحيحة مع ما يحاول المسترشد أن يعبر عنه أو يخفيه.  هوتعليماتتلميحات المرشد  -
 شعور المسترشد أو محاولته الجادة في تفهم شعور المسترشد.قدرة المرشد على تفهم  -
. وقد ه وعملهفي حيات المسترشد الذي يتبعه تفكيرالمحاولة المرشد تبين أو اتباع أسلوب أو اتجاه  -

 مستويات:( التفهم بأربعة (Davis,1983,116-117 حدد ديفز
ص -  .دار حكم نحوهامعرفة األشخاص اآلخرين وسلوكهم وشخصياتهم واهتماماتهم وا 
رشد من لتعرف على ما يعانيه المستبهدف العالم اإلدراكي للمسترشد نحو اقدرة المرشد على النتقال  -

 من الصفات اا جزء ويكون  وشدة، خوف أو قلق أو كره أو حقد، على أن يكون التفهم أكثر عمقاا 
 الشخصية الفعالة للمسترشد.

دراك المشاعر الداخلية  يالتفهم الذات -  والمشاعر المشتركة مع اآلخرين.وا 
 .المرشد أداءهوالسلوكي وخاصة الذي يستطيع  تفهم األداء العقلي -

هي  وينقل له هذا الفهم؟ صحيح أن اتجاهات المرشد وتكوينه وتدريبه المسترشدفكيف يفهم المرشد مشاعر 
ساهم يعبر عن ذلك بطريقة ت، إذ يجب أن نفسها ها األهميةلممارسة المرشد وتطبيقه  أهمية، لكنأمور ذات 

نما يجب أن يكون مدروساا وهادفاا.يفي العملية اإلرشادية، وهذا التعبير ل يأتي عفو  تكون و  اا أو بطريقة آلية وا 
في الوقت يكون كمن يمثل دوراا، و  وأل يعبر عن اتجاهاته بطريقة طبيعية أن المهمة الملقاة على عاتق المرشد

ن األساليب التي تتم بها هذه العملية هي عديدة، يقوم بدور المعالج نفسه  ويتصرف لتحقيق هذا الهدف. وا 
رشد، ويجب المستوالقدرة على التواصل اللفظي وغير اللفظي مع  ،والتقبل ،واإلصغاء ،ومن أهمها الستماع
باا بالحصول الليس مط إل  أّنه. المسترشدعينيه أنه يريد أن يرى الستياء كما يراه  بأن يضع المرشد نص
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نما همه األساسي  المسترشدعلى تاريخ حياة  فسه على التعبير عن ن المسترشد مساعدةمنظماا ومرتباا، وا 
دراكه لذاته وللعال واتجاهاته ومشاعره   (.84-81، 8818م )القاضي وآخرون، واهتمامه وا 

 Acceptanceالتقبل  رابعًا:
يحتاجها المرشد عند تطبيق العملية اإلرشادية، من أجل بناء يعتبر التقبل من المفاهيم األساسية التي 

ها هل باإلرشاد في تصنيف ينمشاركة وجدانية أساسها الدفء والحترام، وعلى الرغم من اختالف المتخصص
 اتجاهات لدى الفرد؟ و؟ أإرشادي لوبأس وهي مهارة إرشادية أ

إل أن الجميع اتفقوا على أنه يتم اكتساب التقبل عن طريق التدريب والممارسة والتعامل مع اآلخرين، وأنها 
الهتمام بالفرد  ( التقبل بأنه:Rogers، 8810وقد عرف روجرز ) تسهيل تكوين العالقة اإلرشادية.لضرورة 

عوره تاحة الفرص له للتعبير عن شاواحترامه ككيان مستقل دون شروط، ودون إصدار حكم على سلوكه، مع 
ارض مع اتجاهات تتعهي  مكانت إيجابية أم سلبية، أأبالطريقة التي يراها، مع احترام اتجاهاته وتقبلها سواء 

 اتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه.و اآلخرين 
 ( بين نوعين من أساليب التقبل:Tyler ،8818)تايلور وقد ميزت 
 الرغبة في أن يسمح لألفراد بأن يكونوا مختلفين عن بعضهم البعض. األول:

الثاني: العتراف بأن نمو خبرات الفرد نموذج معقد ناتج عن جهود وتفكير وشعور صاحبها. ويظهر 
ناء العملية لسلوك المسترشد أو تأكيده له أث تقييمهالتقبل من خالل سلوك المرشد اللفظي وغير اللفظي عند 

عن طريق الكالم واإليماءات أو اإلرشادات، أو عند استخدام األساليب العلمية لتعديل مشاعر  اإلرشادية،
 إلى تعديل التجاهات والتفكير والسلوك لدى المسترشد.  بدورها المسترشد التي تؤدي

المرشد  دين، وتقبلالمسترشلذاته كإنسان، وأنه يكون كذلك في أعين وقد يؤكد مهارة التقبل عند المرشد تقبله 
ر دون قصد أن يظه يمكن لذاته يدل على صحته النفسية، وعلى قدرته على مساعدة اآلخرين، وعدم التقبل
 (.818، 8889من المرشد خالل الستخدام غير الجيد لبعض المهارات اإلرشادية )أبو عطية، 

  (Raspet & Care)واالهتمام خامسًا: االحترام 
التقدير و ، حاجاتهو الخاصة  وكرامته ومشاعرهُ  قيمتهيعني الحترام القدرة على تقدير المسترشد كشخص له 

 يؤدي عدداا من الوظائف في تكوين عالقة إرشادية فعالة. للمسترشد  ياإليجاب
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  وهي:أربعة جوانب لالحترام والتقدير  (8859،روش وبوردن)ويحدد 
  نحو المسترشد. باللتزاموجود إحساس 
  .بذل الجهد لفهم المسترشد 
  النقدية.حجب األحكام 
  ،(.14، 8881التعبير عن قدر معقول من الدفء )الشناوي 

الحترام  ىعل شرط مهما كانت مشكلة المسترشد، ويؤكد روجرز من غير يجب أن يحترم المرشد المسترشد
د لفرصة للمسترشد للتعبير عن مشكلته، وعلى المرشد أن يحترم المسترشوالهتمام ويعتبره ضرورة إلتاحة ا

 يهتم به دون إصدار حكم على سلوكه.أن و 
 اآلتي: ( أسلوب الهتمام بالمسترشد على النحوKarkhuf, 1969ووضح كاركف )
o  اليومية.تعرف ما يقوم به المسترشد في حياته 
o  يحتاجها المسترشد.قديم المعلومات التي من خالل تتجاوب المرشد 
o بمعنى  ،توجيه شعور المسترشد نحو الجوانب اإليجابية من مشاعره، أو تفكيره أو سلوكه 

 التركيز على النواحي اإليجابية في حياة المسترشد.
o  اكتساب المسترشد ألسلوب معاملة تتميز بالحترام، والهتمام مع المرشد أولا، ثم مع اآلخرين

 .(855، 8889د )أبو عطية، وذلك وفق إرادة المسترش
رشد عندما ستالمفاإلرشادية، والنجاح للعملية  التعاطف؛تحقيق  معوبالتالي نجد أن الحترام له عالقة إيجابية 

في جو غير مشروط وبدون تحفظات أو تقييمات أو وثقافته  هالنظر عن عمر  بصرف والتقديريالقي الحترام 
كي يسود لو  ويساعد على تحمل المسؤولية ،ساعدةذلك سيزيد من جو الفهم والثقة والتعاون والم فإنأحكام 

 فر التجاه القائم على التقبل من جانبال بد من تو  هاإلرشادية، فإنالتعاطف الوجداني في مناخ العلمية 
 وأموافقة التقبل ل يعني ال إلى أنه نتبّ نأن  من ل بدو  د، دون إصدار أحكام تقويمية عليهالمرشد للمسترش

نما التقبل يعني تقبل اإلنسان باعتباره إنساناا عرضة للصواب وعرضة للخطأ،  اإلقرار بسلوك المسترشد، وا 
نه جاء إلى موقف اإلرشاد بحثاا عن الصواب، فإذا ما واجه المرشد بالرفض، فإنه ل يوجد هناك مجال  هوا 

 لإلرشاد.
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 Cancertenssسادسًا: الواقعية 
الواقعية تعني إتاحة الفرصة للمسترشد للتحدث بشكل عام وبحرية، بهدف مساعدته على الحوار العادي، 
وهي أساس لتحقيق التعاطف الوجداني، بحيث ُيسمح للمسترشد التحدث عن مشكلته ومشاعره بصراحة ولفترة 

 (.855، 8889محددة في الجلسة اإلرشادية )أبو عطية، 
أسلوب  ىوتعتمد علتتمثل في أسلوب تجاوب المرشد حول مساعدة المسترشد في تحديد مشكلته،  وهي

تجاوب المرشد وتقبله لمشاعر المسترشد، ويتحقق ذلك من خالل الخبرة والتدريب على األساليب اإلرشادية 
 المختلفة، ومعرفة مطالب النمو للمراحل العمرية المختلفة التي يمر بها المسترشد.

أن الواقعية من قبل المرشد تتحقق وفق ثالث  (Traux and Carkhuff,1967 ) يرى تركس وكاركفو 
 :في اآلتي مراحل وتتمثل 

 المسترشد. الندماج بمشكلة المسترشد بدرجة واقعية، ما يجعل المرشد قريباا من شعور 
  ه.لتصحيح آرائه بنفستاحة الفرصة أمامه ا، و المستطاع رقدالبعد عن الختالف مع المسترشد 
  (851ابق،)مرجع س لمسترشد نحو حل إيجابي لمشكلتها لدى اإليجابية لالهتماماتاستخدام التعزيز. 

 سابعًا: الدفء والحب والحنان
عناصر هامة لتحقيق مناخ إرشادي يتحقق فيه مبدأ التعاطف والمشاركة الوجدانية، ويقصد بذلك شعور  

المسترشد بهذه العناصر كي يستمر باألخذ والعطاء، ويجب توافرهم منذ بداية العالقة اإلرشادية، وأن يعرف 
مكاناته ماومعاييره ماحدوده الطرفان  (.881-888، 8888تيم، و  )شعبان ماوا 
 :Rapportالشعور باأللفة:  ثامنًا:

وهي تتعلق بدرجة كبيرة باهتمامات المرشد الصادقة نحو مشاعر المسترشد وماهو عليه دون شروط مسبقة، 
وهي تتضمن اإلحساس بمشاعر المسترشد، ويتوقف تكوين الشعور باأللفة والنسجام على األسلوب الذي 

تاحة الفرصة للمسترشد، من أجل التعبير عن مشاعره، وتفهم المرشد  يتبعه المرشد منذ المقابلة األولى، وا 
ثارته أبو ) أن يشارك بها بسهولةمن التي تمكن المسترشد  المواضيع بشكل واعي لهذه المشاعر وا 

 .(812، 8889عطية،
 : تاسعًا: التطابق
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 "دقاا لقولهيكون عمله مصه، أي أن كباطنه وسره كعالنيت هُ ظاهر  ،ويعني أن يكون اإلنسان أميناا مع نفسه"
 (.11، 8881)الشناوي،

مال المرشد يدير موقفاا تعليمياا فيه المسترشد، الذي يالحظ أعذلك أن والتطابق سمة لزمة للمرشد النفسي، 
دى مالحظة التطابق ل فإن من أساسيات التعاطف الوجداني، ويتحقق من صدق مشاعره. لذا هوأقوال المرشد

مما  أميناا،و  وبالتالي يكون صادقاا معه بالمرشد،شرط أساسي لمتالكه المسترشد الثقة  هالمرشد النفسي، ألن
 .يسهل زيادة إقباله على العمل اإلرشادي

 كيف يتحقق التعاطف الوجداني خالل العملية اإلرشادية؟ 

يحتاج المسترشدون إلى مناخ يشعرون من خالله بالتعاطف والمشاركة الوجدانية، ويحتاجون إلى ضرورة  
ن مشاركة وتعبير المرشد عاطفياا للمسترشد، ل  أتي تتفهم المرشد لهذه اآللم واآلمال التي يفصحون عنها، وا 

نما يجب أن يكون ياا عفو  ي مدروساا وهادفاا، وبالتالي تكون مهمة المرشد ه التعبير عنها أو بطريقة آلية، وا 
بدور المعالج، )المرشد(  أن يقومعليه وفي الوقت نفسه عواطفه والتعبير عن اتجاهاته بطريقة طبيعة، بمشاركته 

 يتصرف لتحقيق هذا الهدف.أن و 
 على أُنهقبله تي هفيكف ُيظهر المرشد للمسترشد هذا التعاطف والتفهم الذي هو فيه، وكيف يبين له أن

 تصرفاته عله مسؤولا عن نفسه وعنله قيمة وهو موضوع الحترام والتقدير، وبنفس الوقت، كيف يج شخص  
(. إن األساليب التي يمكن أن 84-81، 8818يتم تحقيق التعاطف )القاضي وآخرون،  كيفوعن قراراته و 

م على المرشد التطبيق، وهي مهارات تستلز و تتم بها هذه العملية تبدو بسيطة وسهلة، إل أنها صعبة التحقيق 
تقانها لنجاح العملية اإلرشادية.  التدرب عليها وا 

ن من أهم هذه المهارات التي تساعد على تحقيق التعاطف الوجداني   :Empathyوا 
 :Communication التواصل:أولا: مهارات 

يعتبر التواصل علمية متبادلة بين شخصين على األقل أحدهما مرسل والثاني مستقبل، والتصال ل يقصد 
نما هو الكالم مع شخص آخر، آخر،به الكالم الموجه لشخص  وهو عملية يجب أن تسير في التجاهين  وا 

الشناوي، لمرشد )لنفسي أن يكون من المرشد للمسترشد ومن المسترشد ويعني ذلك بالنسبة لإلرشاد الكليهما 
8881 ،11.) 

 والتواصل نوعان:
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 غير اللفظي. التواصل-بالتواصل اللفظي. -أ
بطريقة  همأحاسيسو العملية التي يتم من خاللها نقل واستقبال واستيعاب أفكار اآلخرين  واللفظي: هالتواصل -أ

 الستماع،و القراءة، و  الكتابة،منطقية تتحول من خاللها األلفاظ إلى معاٍن وأفكار واضحة الدللة، ويأخذ شكل 
 (.11، 8888التحدث )الظفيري، و 

 عناصر التواصل اللفظي:
المرسل: وهو الفرد الذي يدفعه حافز أو مثير للقيام بعملية التصال، ويعتبر المسؤول األول عن  

 الهدف من التصال.تحقيق 
 لمقروءة إلى االمرسل إليه: وهو الفرد الذي يستقبل رسالة المرسل، ويحول تلك الرسالة المسموعة أو  

في اكتمال عملية التصال، وبنضوجه الذهني يتغلب على  دوره ، ويكمنمعاشهأفكار وأحاسيس 
 نواقص عملية اإلرسال.

 الوسيلة أو القناة التي تنقل من خاللها الرسالة. األداة: 
الرسالة: مجموعة من األفكار والتجاهات واآلراء واألحاسيس والخبرات يرغب المرسل في إيصالها  

المستقبل و على مدى إجادة المرسل  واستيعابه إلى المستقبل، وتتوقف علمية فهم محتوى الرسالة
 (.18مرجع سابق، )

 Non– verbal Behaviorالتواصل غير اللفظي: -ب
تعريفه: تعتبر لغة التواصل غير اللفظي لغة دولية تتناول مفرداتها بين كل البشر، متجاوزة حاجز اللغة 
اللفظية، فالبتسامة لغة دولية تصل إلى اآلخر وكذلك تعبير الوجه عند الغضب، وما تنقله المصافحة ووضع 

باستثناء بعض المفردات التي قد تختلف طبقاا لما اختلف عليه في بعض المجتمعات  الجسم وحركة األطراف،
(knapp,1973,122.) 

 رشد ليحقق التعاطف الوجداني؟ستمع المالمرشد فما هو التواصل غير اللفظي، وكيف يتعامل 
فما تدل عليه  الكالم،ونعني به فهم ما يريده المسترشد من خالل تعبيراته باإلشارات واإليحاءات بدلا من 

حركات الجسم وتعابير الوجه وحركة العينين ونبرة الصوت وغيرها هي من أهم أساليب التواصل بين المرشد 
ويعتبر ارتباط السلوك غير اللفظي بالسلوك اللفظي مهم جداا للمرشد، حيث يستطيع معرفة مشاعر  ،والمسترشد
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، وقد يعبر عنه  أو وك اللفظي للمسترشد وما يقوله المسترشدمن خالل استنتاجاته من السل هواتجاهات الفرد
أنه  (Knapp, 1973اب )نأكد الكثير من الباحثين في هذا المجال أهمية السلوك غير اللفظي، حيث أكد ك

 غير اللفظي عن التعبيرات اللفظية، وهناك الكثير من أشكال السلوك غير اللفظي التي فصل التعبيرل يمكن 
والمرشد ل يمكن أن    .(18-11، 0222)داهري،  لها عالقة وأهمية في تعرف سلوك المسترشد وشخصيته

يماءاته عواطفه وأحاسيسه المسترشد يشارك بحيث ، تاجهااستنو  إل إذا تمكن من فهم تعبيراته غير اللفظية وا 
لذلك فإن من ضمن المهارات  تكون بمثابة المرآة التي تعكس للمرشد المشاعر واألحاسيس التي يعاني منها.

هي تمييزه "  Empathy " حتى يتمكن من تحقيق المشاركة الوجدانية أن يملكها للمرشديجب  األساسية التي
التي تبدر من المسترشد، كما عليه التأكد من مدى  داريةالإلاو وفهمه لمعاني مختلف اإليماءات اإلدارية 
  ناللفظي؛ ألر رشد أن يهتم أيضاا بسلوكه غيلمسترشد، وعلى المالتطابق بين التواصل اللفظي وغير اللفظي ل

، 0221بي، )الزع والتفاعل القائم بينه وبين المرشد النفسي يسهل العملية اإلرشاديةمن شأنه أن ذلك 
814.) 

 :فسر  للتعاطف الوجدانيالنظريات امل

بارة عن توحد، التعاطف على أنه ع تُفسر نظرية التحليل النفسيف ،تختلف وجهات النظر الُمفسرة للتعاطف
ريزية أن النسان له حاجة غ كالطفولة، ذلالتوحد هو نشاط لشعوري مبني على الغريزة ومشروط بخبرات و 

ألنه يربط  ؛للتوحد وهذه الحاجة تجعله يدافع عن نفسه، ويرى فرويد أن التعاطف هو طريقة للتواصل والفهم
يرى أن التعاطف ناتج ف "ثيوردور لبس"(. أما 818، 0288الفهم مع الشعور بالتشابه أو التماثل )العبيدي،

ط شخصاا آخر واقعاا تحت تأثير شعوٍر ما فإنه ُيقلده مع تغيير بسي عن استجابة تقليدية، فعندما ُيالحظ أن
 معرفته ها ما حولها، وكذلك هوضو بالوضع. ويرى لبس أن التعاطف هو وصف للمشاعر والتجاهات التي ُيق

عاطف من خالل عملية التحيث تتم هذه المعرفة بالذات واألشياء واآلخرين  ،وشخصياتهم بمشاعر اآلخرين
أنه عبارة عن التفاعل القائم بين على التعاطف  "هوفمان" يرىفي حين  .(800، 0228)عسكر،ي الوجدان

لى إ "هوفمان"الحس المعرفي باآلخرين والمشاعر العاطفية، وهذا الحس المعرفي يتطور عبر الزمن، وُيشير 
اإلشراط -8أن هناك آليات تظهر على الشخص أثناء تعاطفه مع الشخص اآلخر وهذه اآلليات هي: 

الكالسيكي: وهو أول نوع لظهور التعاطف الذي ينتج عندما ُيراقب شخص شخصاا آخر، فيأخذ منة إشاراٍت 
وبالتالي تصبح اإلشارات الصادرة عن الشخص اآلخر محفزات للطرف ؛ تعبيرية عن الحالة التي يكون فيها

ه تعد ة فإن تعبيرات وجهه وصوته وحركاتالرتباط المباشر: فعندما نرى شخصاا في حالة انفعالي-0الثاني. 
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مة، استجابة تلقائية غير ُمتعل ُيعتبر التعاطفف التقليد:-1ها سابقاا. ُمحفزاا ُيذكرنا بالتجربة نفسها التي مررنا ب
وفيها يتخيل الفرد نفسه أخذ الدور: -4. وجههوتعبيرات  الجسدية اآلخر في حركاته الطرف   ُيقلد طرف   نحي

 (.Hoffmam,1978,130) األخر وتكون عملية التخيل قصديةمكان الشخص 
( للشخص لفهم الخبرات Self-Awareإلى المحاولة بواسطة وعي الذات ) "روجرز"ويشير التعاطف عند 

 ؛يجابية والسلبية غير المفهومة في ذات الشخص اآلخر. والجانب المهم في هذه العملية هو دقة التعاطفاإل
(Empathic Accuracy ) ذلك ألن الهدف من التعاطف هو تقديم الفهم للشخص اآلخر. ويعتمد التعاطف

(. وأوضح روجرز أن التعاطف يستخدم للحصول على معلومة Rogers,1957,4) على استخدام الخيال
 لمسترشدامشكلة  لى فهمإاستخدام التعاطف يمكن أن يقود  ألن   حول الجانب الذاتي لدى األشخاص اآلخرين،

(Rogers,1957,4-8).  ه والشعور بما يشعر ب المسترشدإلى أن خوض التجربة مع "ديموند" وهنا ينبه
نما هو اندماج تعاطفي،  وبما يتخذه من المواقف ل يعني الرتباط أو الندماج العاطفي من جانب المعالج وا 

التعاطفية  من خالل العملية وغيرها من المشاعر من مخاوف وقلق المسترشدإذ يجرب المعالج ما يشعر به 
((Dymond,1950,344.  

 مهارات التعاطف الوجداني، فيحافظ على مشاعر يتطلب منه امتالك  النفسي الفعالوهكذا نجد أن المرشد 
طيبة عند تعامله مع المسترشد ويتفهم مشاعره ودوافعه وحاجاته الشخصية والجتماعية، وينشئ جواا إرشادياا 

 هأحاسيسو  بناءا على ما يمتلكه من الثقة والوعي بالذات، فتزداد مهاراته في قراءة مشاعر المسترشد ،يملؤه الود
 ، ثم مشاركته لها.اوالتعرف عليه

فوجود التعاطف الوجداني يساهم في زيادة فاعلية العملية اإلرشادية، والحصول على تعاطف أكبر وحب 
، فحسب والهأقل من خالل أوسع عند المرشد، حيث يمكنه قراءة مشاعر المسترشد من صوته وتعبيرات وجهه 

شخصية ف كلته.قدراا لخطورة مشوبالتالي يتسامى المرشد في حب المسترشد، ليصبح تعاطفاا إنسانياا واعياا وم
واألفكار، والعقائد  ،اآلراءو الستعدادات، و العواطف، و الميول، ، و العاداتو  ،الدوافعمن: مزيج  اإلنسان

كون صل في الشخصية أن تواألشخصية اإلنسان  لتكونمتزج تكل هذه المكونات و  .واألحاسيس ،المشاعرو 
 فتصاب الشخصية باضطراب مرضي لينتجأو بعضها حدث خلل ما في أحد هذه المكونات  إذاطبيعية، ال 

ف اضطراب الشخصية عر يجاد تفسير لبعض تصرفاتها، ويُ إنماط البشرية التي يصعب علينا من األ واسعاا  طيفاا 
 ناة ذاتية.اأو مع ،أو وظيفي ،بأنه نمط من الشخصية غير المرنة وغير المتكيفة وينشأ عنها فشل اجتماعي

 .ياآلتفي الجزء  نهالنرجسية. وهو ما سنتحدث عنماط الشخصيات غير المتكيفة الشخصية أومن 
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: النرجسية:  Narcissistic ثالثاا
 :النرجسيةمفهوم 

 هغريقية الخاصة بقصة الشاب نرجس، الذي عشقه اآلخرون، ولكناإل باألسطورةمصطلح النرجسية  ارتبط   
قد ظهرت . و حولهسلبية عليه وعلى من  آثار   له، مما كان نفسهلم يستطع أن ُيحب أو يعشق أحداا سوى 

 ه، ولكن8181( عام Allis)"أليس "مصطلح النرجسية في األدب النفسي على يد لستخدامالبدايات األولى 
ما لبث أن (، و Sexual Emotionalالجنسية ) النفعالتلى إالميل  أنهُأستخدم في ذلك الوقت ليدل على 

ى النحراف لإ( ليشير ,8188Nacke) ناكيهبعد ذلك  واستخدمهلى اإلعجاب بالذات، إتغير كلياا ليشير 
عام ه ياا قوياا لدلذي ترك انطباعمصطلح النرجسية الفرويد  انتباهفي لفت  ناكيهلى إالجنسي، ويعود الفضل 

لى إفرويد  (. ونظرRaskin& Terry,1988,895)ياإلكلينيك تفكيره، وأصبح مفهوماا محورياا في 8884
في الموضوع  ستثمارهافي األنا بدلا من له  توظيفو  الليبيدو استثماروعرفها على أنها  ،هالنرجسية كقوة ليبيدي

ج لعلم النفس على أنها تقييم الفرد د(. وتُعرف النرجسية في قاموس كامبر Evans,2006,122) الخارجي
ن وبسط لى استغالل اآلخريإرة والميل حساس بالصداللذات، والنشغال بخيالت النجاح والقوة، واإلالمتضخم 

 ؛(. أما في األدب التربوي فقد ُأستخدمت النرجسية بثالث طرقMatsumoto,2009,236النفوذ عليهم )
وحب  الذات انغماسلى النرجسية على أنها إظر الوصفية الدينامية التي نظرت األولى كانت من وجهة الن

ي لى النرجسية على أنها المرحلة التإنظرت  التيانت التطورية (، ووجهة النظر الثانية كSelf-Love) الذات
 لىإ نظرت التي التشخصية النظروجهة جهة النظر الثالثة كانت و (، و Object Love) تسبق حب الموضوع

 (.Kantor,2006,111) اإلنسانية الشخصية في اضطراب أنها على النرجسية
من استخدم  أول وكان فرويد التحليلية: منها: الرؤية النرجسية؛ نذكروقد ظهرت العديد من الرؤى لتفسير 

نرجسية أو  رغبات لدينا جميعاا  ناأن محدد؛ وهو. وقد استعمله بمعنى لح النرجسية من الناحية النفسيةمصط
د إلى النمو تتطور فيما بع مراحل وأنها تشكل مرحلة من إشباعها،وهي طبيعية ومن الضروري  لذات،ل حب  

على الذات والتثبت عند مرحلة حب الذات  النكفاءوفي حال عدم إشباع هذه الرغبات يحدث  ،حب اآلخر
مفهوم النرجسية المرضية  ( تفاصيل عنKohut, Kernberger) كيرنبيرغطرح كاوت و  وقد .حياتهاألولى في 

أنها نتيجة لعالقة باردة غير متعاطفة وغير ثابتة مع األبوين في مرحلة الطفولة ، على من وجهة نظر تحليلية
 بينما هعالج يمكن لاضطراب النرجسية الشديد تلك المرحلة. وبين أن  ناألولى، وأنها تعويض مرضي ع

يرى أننا جميعاا ف (Kohut,1977,39) كوت أما ،من النرجسية الخفيفة أو المتوسطة الحالت عالج يمكن
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ية المضطربة الشخصية النرجس راشدة، وأنية تدريجياا إلى نرجسية نرجسيين ثم تتحول النرجسية الطف نولد
 يواجه الفرد اإلحباطات والعوائق. أما سوليفان سليم، عندهايحدث هذا التحول على نحٍو  تتشكل عندما ل

(Sullivan,1970,70) لسلوك التمركز حول الذات الناتج عن القلق  النرجسية تحدث نتيجةا  فقد رأى أن
فيرى أن  (Morf,2000,424) مورف . أماموروثة لنرجسية فطرية استجابة كونهالجتماعي الزائد أكثر من 
 ،النرجسي لدى الشخص الدونيةمشاعر  تحركه ،بها والنهماكالدائم بالذات  النشغالالنرجسية هي عبارة عن 

رؤية الطب  وأيضاا هناك دائماا في حاجة إلى الدعم الخارجي. يجعلهالذي  وأنشطته، األمر دافعيتهوتؤثر على 
ضطراب ا في الطب النفسي الشخصية النرجسيةمصطلح اضطراب  إلى أن شيرلنرجسية التي تلالنفسي 

ات ضمن عشرة اضطراب يصنف كواحد صفاته ومالمحه السلوكية. وهو الشخصية، ولهمزمن وشامل في 
رابات الشخصية هذه تقسم إلى (. واضطDsm Iv Tr,2000) للشخصية في الدليل التشخيصي األمريكي

 (،Paranoid) : الشخصية الشكاكةمن هذه الضطرابات المجموعة األولى مجموعات: تضم ثالث
وتضم المجموعة  (.Schizotypal) لشخصية ذات النمط الفصاميوا (،Schizoid) والشخصية الفصامية

 يةوالشخص (،Borderline) الحدودية والشخصية (،Antisocial) الثانية: الشخصية المضادة للمجتمع

 الشخصية الثالثة: المجموعة وتضم (.Histirionic)الهستيرية  والشخصية (،Narcissistic) النرجسية
القهرية (، والشخصية الوسواسية Avoidant)ه والشخصية القلقة التجنبي (،Dependentالعتمادية)

(Obsessive compulsiveوبالطبع تتميز كل شخصية بصفات محددة وسلوكيات .)،   كل ل ويبدو أن
، 0280لذلك تم تصنيفها معاا. )جودة، ،الشخصيات في كل مجموعة بعض القواسم المشتركة شخصية من

559-558.)  
 ،التفردحساس بالعظمة وبأهمية الذات أو اإل عباره عننرى أن النرجسية  هومن خالل ماسبق عرض   

لشخص اأما والنشغال بأوهام النجاح غير المحدود والحاجات الستعراضية لجلب الهتمام والعجاب الدائم. و 
 لجنسي،اوضع اهتمامه جعلها ميهو الشخص الذي يتعلق بالذات و فالذي تستحوذ عليه النزعة النرجسية 

المبكرة  لمرحلةالى تلك إه النزعة من جديد يستهوي الرجوع والشخص الذي يعاوده هذا الميل أو تستبد به هذ
 منفصالا  لى مرحلة الطفولة المبكرة التي يعي فيها الطفل ذاتها  و  .ب نظرية فرويدالجنسي حس من تطوره النفسي

 . (55، 0221)صالح، المعرفي-الجتماعيويعتبر ذاته محور كل شيء حسب نظرية التعلم  هعن محيط

 :النرجسية واملفاهيم ذات الصلة 
 المفاهيم( بين كل من األنانية والنرجسية وبعض Pinsky,2009,88-87&youngبنسكي ويونغ) مّيز  
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 :شاروا إلى أناألخرى المرتبطة بها، فأ 
ع وحدود قدراته. ينكر معها الواق وعدم الشك بقدرته إلى درجة ،تعني انشغال الفرد بذاته بدرجة متطرفة األنانية 

اطف مع بالوحدة والفراغ ونقص بالتع الفرد يشعرفأما النرجسية: فغالبا ما تنشأ من عالقة عكسية مع الذات 
 والجدارة.خرين التي تشعره باألهمية ت اآلامدادرين ويحاول أن يعوض ذلك من خالل إالخ

ألنه الثقة بالنفس  وهو الباكورة األولى لنمو ،صفة طبيعة موجودة لدى جميع األشخاص أما حب الذات فهو
ة له جانب من جوانب الشخصي هأنه كغير يؤثر على التصور الذي يكونه األفراد المحيطون بذلك الشخص إل 

  إلى منحنى غير سليم يؤدي في الحد، ويتطورعجاب بالذات زائد عن إما يتطرف ويتحول إلى دسلبي عن
 النهاية إلى النرجسية.

قوة خرين والشعور بأنه يمتلك الآلكل ما يصدر عن ا ارعجاب الشخص بنفسه واستصغإأما الغرور: فهو  
 .األخرينأفضل من  والقدرة، وأنه

ذي يوجد فيه دون الظرف ال واعتباره لذاته وتقديره لها حسبهي اعتماد المرء على نفسه ف بالنفس:الثقة  أما 
 الخرين.أو مغامرة أو سيطرة على اة و عناد أو خضوع أو مباهفراط أإ

أن  إلى (Windschitl,et.2008.256-257أما التمركز حول الذات: فقد أشار إليها "ويند سكتل" وآخرون )
طين عن ذلك الشخص، بحيث أن هذا يفراد المحاأل ت يؤثر على التصور الذي يكونهالتمركز حول الذا

إدراك أفكار اآلخرين بشكل كامل والتعايش معها، اضافةا إلى عدم قدرته على  قادر على الشخص يكون غير
 التعايش مع الواقع الذي يشير إلى عكس الحقيقة التي هم على استعداد لتقبلها. 

بعد أن يتبين له خطأ هذا الرأي. إضافةا إلى عدم قدرة  أما التسلط: فهو عدم تنازل الشخص عن رأيه حتىو 
حل أي كسبيل ل اآلخرين على إقامة حوار موضوعي معه، وعادةا ما يتسم سلوكه بالحدة والعدوانية والعنف

 .(8، 0285)رضوان،مشكلة تعترضه وعدم تقبل العتراض من اآلخر 

 النرجسية؟ الشخصية تتشكل كيف
أشاروا فقد  ،طفالفي تشكيل سلوك األ "دولر وميلر"ها عنحسب النظرية السلوكية الحديثة التي تحدث   

فقان مع النظرية يتهما ألنها األهم في تشكيل شخصية الفرد المستقبلية، و  ؛ولى من حياة الطفلللسنوات األ
 حدث  إذا تعديل السلوك في المستقبل أو في سن الرشد والبلوغ بإمكانيةالتحليلية والختالف مع فرويد يتعلق 
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 صعوبة.ب هسلوكيعتبر الطفل كالراشد يتم تغير فهو أما فرويد  ،و نقص في سلوك الطفلأأي خلل 

ت السلوك في تيجة لتثبيتم نيوهذا  ،من سمات شخصية الراشد ءاا تكون جز  أنالشخصية النرجسية ب تتشكل
 نتيجة تكرار يأتيوالتثبيت  ،سنوات (1-1)بين في السنوات األولى من عمر الطفل تقريباا  ل سيما سن مبكرة 

 ؛محيطين بهلبشكل مكثف من قبل القائمين على تربية الطفل أو األشخاص ا وممارسته تدريب على السلوكال
لراشد، من سمات شخصية ا ءاا ، حتى يصبح السلوك جز من القائمين على تربية الطفلرهما كاألب واألم وغي

ة المقابلة مرحلوهي ال ،جنسية في نمو الشخصية -وهي الفترة التي تحدث عنها فرويد في نظريته السيكو
عن تقليد األبوين  اا جنات وقد يكون أيضاا  وديبية( والتي تتشكل بها الشخصية النرجسية،للمرحلة القضيبية )األ

 قلد سلوكه وخاصةا ي عندهاو  ؛ول لهفهو يعتبره النموذج األ طفل جنسياا وخاصة المشابه لل حدهم نرجسياا أاذا كان 
ويستقر في  هلذلك السلوك؛ فالسلوك الذي يتم تعزيزه غالباا ما يستمر وجود اذا رافقه تعزيز من قبل األبوين
باندورا في نظريته عن التعلم الجتماعي المعرفي  عن ذلك كما تحدث الشخصية اإلنسانية وينمو معها

 (.9-1، 0281)هلسة،

رق وهل هناك ف ؟املراهقة مرحلة يف أم الطفولة مرحلة يف النرجسية الشخصية تتشكل هل
 يف النرجسية بني الذكور واإلناث؟

يبدأ في  رفيالمعيعتقد الباحثون أن تشكل الشخصية حسب النظرية السلوكية ونظرية التعلم الجتماعي     
األناني وغيرها  هلى تعزيز سلوكإضافةا إالل المحيطين به بأهميته حيث يشعر من خ ،سنوات الطفولة المبكرة 

شخصية  اوكذلك تقليد نموذج ْاحد الوالدين اذا كان ذ ،من السمات السابقة من قبل الوالدين والمحيطين بالطفل
هو تعزيز أكثر للسلوك النرجسي وخاصة للذكور حيث تتعمق فما يتم في مرحلة المراهقة  أّمانرجسية، 

المراهقة،  ظهر في سنتعند اإلناث و  الشخصية النرجسية، وقد تكون خصائص هذه الشخصية أكثر وضوحاا 
لستعداد لهذا التجاه في الشخصية كما يالحظ توفر مماثلة اد العامل التربوي السلوكي و مما يدل على وجو 
 األقارب. في أحد األبوين أو

لمرحلة العمرية ا إلى من المدرسة التحليلية ترد تشكل النرجسية لدى المرأة "هلين دوتش"ن المحللة النفسية إ  
ون هذه كفعند دراسة العالقة الموجودة بين الفتاة وصديقتها ت نا الخاص بها،ما قبل المراهقة عند بدء تشكل األ

 نا وباندماجها مع صديقتها يبسط األ ،هجل ذاتأنا ينتفع من حبه لآلخر من ن األأ نرجسية؛ أيالعالقات 
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 هاما  لعب دوراا القوى النرجسية لألنا ي دوازدياللفتاة مجاله الخاص به ويكتسب بعض الثقة بالنفس،  الضعيف

 .(Asch,2004,111) في تطور النضوج ونمو النرجسية في مرحلة المراهقة

قوة هي تعطي نها مفيدة لألنا فإ ؛القولفي لنا الحق و  ،يجابية في الحياةا  فهي سلبية و  ،وللنرجسية دور مزدوج
ثقة تعمل على تنمية ال وهي ثانياا ؛ ن تذوب في عدد كبير من الندماجاتأموحدة تمنع شخصية الفتاة من 

  .بالنفس

 لكن المحيطين و  ،الطفولةمدرسة التعلم الجتماعي والسلوكي يبدأ تشكيل السلوك النرجسي في مرحلة وحسب 

 ة في مرحللإتم مالحظة هذه الشخصية تول  ؛بالطفل من الراشدين يستوعبون أي سلوك يصدر عن الطفل
ي مرحلة ما فقد تتشكل خذ الدور الجتماعي كراشد، ولكن الشخصية النرجسية أالمراهقة عندما يبدأ الفرد في 

 .(91، 0229دوتش،) "هلين دوتش"ي أقبل المراهقة )البلوغ( لدى الفتيات حسب ر 

همية أحسب منظور المدرسة السلوكية مع  ويمكن تشكل الشخصية النرجسية في سن المراهقة لدى المرأة
نه يمكن تعلم سلوك جديد عن طريق ربط الخبرات الجديدة أل إفولة في تشكيل شخصية الفرد، مرحلة الط
المشابهة وقد تكون هذه السلوكيات من ضمن الخبرات غير المعززة كفاية، ويتم تعزيزها  القديمةبالخبرات 

ثابتها ى اعتبار ور الشخصية النرجسية عللى ظهإمما يؤدى  ،المراهقة لدى الفتيات كبر في مرحلةأ بشكلٍ  وا 
 ءاا جز و  ،ستقبلالفرد في الم من المنظومة المعرفية لدى ءاا بحيث تصبح جز  ،راكم خبرات سلوكيةن التعلم هو تأ

ل هو ظهور واضح لمعالم جمافما يطور الشخصية النرجسية لدى المراهقة أّما من الشخصية الخاصة به، و 
جل أن لتعلم الشخصية النرجسية م اا جديد اا تكون البيئة لمحيطة بها تقدم نموذجلها، و الجسد والشكل العام 

 (.Ames,2006,442تحقيق الراحة المادية والجتماعية لها)

في بناء  هناك بعض جوانب الختالف فإن ة هلين دوتش،ثوحسب نظرية التحليل النفسي كما قدمته الباح   
ب الذكر لى تدريإمرده فظر مدرسة التعلم الجتماعي ومن وجهة ن ناث والذكور،ية بين اإلالشخصية النرجس

الخارجية منذ الطفولة من قبل الوالدين والراشدين  العامةبالقضايا  مهتماا ن يكون شخصية سادية و أعلى 
اخلية ن تكون تابعة، والهتمام بالقضايا الدأو  ،يب الفتاة وتعليمها على الخضوعالمحيطين به، وكذلك تدر 

جسية ر بسيط بينهما وهو اهتمام المرأة الن فالختالفالخاصة باألسرة عدا الهدوء والعتماد والتبعية للغير، 
 (.82-9، 0281)هلسة، بدونيتهخر عن طريق اشعار اآلبالتحصيل 
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ؤدي اىل وجود النرجسية
ُ
 :األسباب التي ت

بهذا  القليل من المعلوماتوتتوافر  إلى اآلنأسباب اضطراب الشخصية النرجسية بشكل جدي  تُدرسلم  
 تطورية. أسباباجتماعية و أسباب نفسية و أسباب أسباب عضوية و إلى هذه األسباب وتصنف . الخصوص

 األسباب العضوية تتمثل في اختالل نسب بعض النواقل العصبية بين خاليا الدماغ.-أ

 : وهي العوامل الناشئة من طبيعة التنشئة الجتماعية التي يتعرض لها الفرد النفسية والتطورية األسباب-ب

الطفل  سهيمار في مرحلة الطفولة، فالتعزيز للتمركز حول الذات الذي  المختلفة، ولسيمافي مراحل النمو 
 فيناا د . كما يعتقد أن وراء التعظيم المتعمد للذات شعوراا الالحقةيساعد على أن يستمر معه إلى مراحل النمو 

بالدونية يسكن كل أركان النفس في الشخص المصاب وما هذه التصرفات النرجسية إل وسيلة دفاع غير 
السبب تربوي بحت يكمن في حدة انتقادات األبوين الموجهة  واعية ضد هذا الشعور. كما يعتقد البعض أن  

ا يكونون أول م معظم النرجسيين غالباا فوتوقعاتهم العالية في أطفالهم.  ،ألبنائهم كجزء من الحرص عليهم
 أطفال األسرة أو الوحيدين آلبائهم.

بها الواقع رة سببل ظاه مرضاا  تفيرى بعض المختصين في هذا المجال أن النرجسية ليس ،اجتماعياا أما -ج
 .(8، 0282كردي،) حيث زادت نسبة التمركز حول الذات نرجسية(الذي يوصف بأنه )حضارة المعاصر 

 مظاهر الشخصية النرجسية:

 "سالمان واندرسون"شار اليها كل من جوانب أ ةمن خالل خمستظهر الشخصية النرجسية       
(Salman&Anderson,1982,12-20)  هي التالية: المظاهروهذه 

 مفهوم الذات: .8
والذكاء  وة والقوة والجمالذات والعظمة والتكبر وأخيلة الثر تظهر الشخصية النرجسية من خالل تضخم ال

تجاه أي نقد من جانب المكبوحة  ر من خالل الحساسية المفرطة غيرويمكن أن تظهر بشكل مستت
 .خرين إضافة إلى مشاعر الدونية والضعف والسعي المستمر وراء القوة والمجداآل
 األشخاص:العالقات بين  .0

 ن شأن دراء والتقليل مي قدر كبير من الز تظهر النرجسية من خالل الفتقار إلى العمق والستغراق ف
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ويمكن أن تظهر بشكل مستتر من خالل المثالية والحسد الشديد لألخرين والجوع  عليهم،األخرين والتعالي 
 الشديد لالستحسان والمدح من جانب األخرين.

 الجتماعي:التكيف  .1
تظهر النرجسية من خالل النجاح الجتماعي والطموح الشديد ويمكن أن تظهر بشكل مستتر من خالل 

لتي ا واألكاديمية الجتماعية والمهنية المكانةعدم الرضا عن و  ،ةطمأنينبالوعدم اإلحساس  ،لل المزمنالم
 .يشغلها

 والمعايير:الخالق  .4
تر من وبشكل مست ،سية من خالل الحماسة الواضحة لألمور األخالقية والجتماعية والجماليةجتبدو النر 

 األخالقية.معايير والمثل الإلى اللتزام ب والفتقارخالل ضمير قابل للرشوة والفساد 
 والجنس:الحب  .5

 بشكلو  ،سوالفتقار إلى الكف الجنسي والشغف بالجنغواء النرجسية من خالل اإلتظهر الشخصية 
مستتر تظهر من خالل عدم القدرة على الستمرار في الحب ومعاملة موضوع الحب كأنه امتداد للذات 

 جنسية. توانحرافا إلى أخيلة إضافةا  ،ة منفصلةأكثر من كونه شخصي
 المعرفي:األسلوب  .1
ستتر م ، وبشكلوالوضوحدراك المتمركز حول الذات والبالغة جسية من خالل اإلظهر الشخصية النر ت

 لألحداث.دراك الموضوعي من خالل ضعف اإل

 النرجسية:أنواع الشخصية 
أنواع من الشخصية تظهر فيها السمات  ةإلى أن هنالك أربع,Paterson)  (1973"بترسون"أشار 
 النرجسية:

في  وعدم اإلخالص ،حساس بالعظمة والغيرةها بالهوس واإليتصف أفراد ية:البارانويدالشخصية  (8
 الجتماعية.نشطة األوتجنب الشتراك في  ،والهتمام الزائد بالنفس ،العمل

وعدم  ،ش والخداع ونقص مشاعر الشعور بالذنبيتسم أفرادها بالغ للمجتمع:الشخصية المضادة  (0
 باإلضافة إلى التكبر والتعالي على الخرين. ،خريناحترام اآل
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ستخدامهم خرين واس الضعيفة والميل إلى استغالل اآلالشخصية المعتمدة: يتصف أفرادها بالنفو  (1
عمال ألفي ا كما تنقصهم المبادرة سواء في العالقات الجتماعية أو ،لتحقيق الغايات الشخصية

 المهنية.
ل تظهر من خالو : يتسم أفرادها بوجود سمات الشخصية النرجسية لديهم حجاميةالشخصية اإل (4

 .(58، 8819)البحيري، األخرينالحسنة ونقد من  والسمعةالحساسية تجاه الموافقة 
 ي شدة ف الخرفي هذه األنواع التي يختلف كل منها عن  توجدوهكذا نرى أن سمات الشخصية النرجسية  

 اإلحساس بالذات.النرجسية وذلك من خالل 

 :(النرجسية الشخصية بها متتاز التي السلوكية السمات) النرجسية الشخصية مسات
 .والتعالي في التعامل مع اآلخرين . التكبر8
 .خرين لهقيادة اآلعن . عدم الرضا 0
 خرين.لى الظهور والشهرة على حساب اآلإ. يميل 1
 .مماثلة )بالتقمص النرجسي لتعشق الذات( خالقاا أخرين الذين يمتلكون . تقمص اآل4
 للشخصية السوية. بالنسبةفوق المتوسط  هاومواهب تكون قدرات الشخصية النرجسية حياناا أ. 5
ام مبالغ استخدأو  الشاذ، )اللباس مبالغ فيها مكانت متميزة أأ. األناقة فيما يخص المظهر الخارجي سواء 1

 .الحلي(فيه ومفرط للعطور أو المكياج أو 
 . فرط الحيوية.9
 .. التفاخر1
 .. الثرثرة8

 .السلوك المستبد.82
 خرين.نحو النتقاص من قيمة اآل .التجاه88
قدراتهم و  خريناآل شأن التي تهدف من النتقاص من ولسيما تلكالمتطرفة  اآلراءبداء إفراط في . اإل80

 .وامكاناتهم
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 .الحماس( النتقام،حب  الغضب،فراط العاطفي ). اإل81
 لى الذات.إخرين وتحويل الحديث . الشرود عند محادثة اآل84
 . العتقاد بتوارد الخواطر وغيرها.85
 النظافة.. الحرص على 81
 يقبل أي ، ولأن ما يعمله هو الصواب ويعتقدكأنه في حالة تحفز دائم للشك . صاحب هذه الشخصية 89

 .توجيه أو نصح من اآلخرين
 .بسهوله نبوجهة نظر الخريكأنه ملزم على هذا العناد ول يقتنع ي . عنيد في الرأ81
 .عدم التساهل مع الغير.88
 الظهور.. حب الذات والهتمام به وحب 02
 لهم.والبقاء في مركز النظر بالنسبة  ،خرين واهتمامهم. جلب انتباه اآل 08
لى عدم إالنمو العاطفي الجنسي مما يؤدي  . الفشل في الحياة الجنسية الكاملة بسبب عدم النضوج في00

 التوافق والفشل في الحياة الزوجية.
 .ظهار الحب من أجل كتم العداءا  . الكره للمقابل و 01
 لى التملك.إ. الميل 04
 . الغيرة.05
 .(DSM IV-TR,2000يثاري )إ. ليس لديه سلوك 01
يدخلون  ول أن الكثير من أصحاب هذه الشخصية يظلون ضمن الحياة العقلية السليمة نسبياا  مالحظة مع

 .ضمن نطاق الختالل

 النرجسية السوية والنرجسية املرضية:
  النرجسية السوية تترادف مع الصورة الداخلية واإليجابية والواقعية للذات، أما النرجسية المرضية فهي

 وغير الواقعية للذات. تترادف مع الصورة السلبية
 مثل الحب واإلخالص، أما النرجسية المرضية فهي  ؛النرجسية السوية تترادف مع المشاعر اإليجابية 
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 .والستعراضية الستغاللتترادف مع المشاعر السلبية مثل 
  يجابية،في النرجسية السوية يتم التعبير عن الذات بطرق مقبولة ضية يتم أما في النرجسية المر  وا 

 التعبير عن الذات بالغطرسة وعدم إيالء األهمية باآلخر.
  في النرجسية عتتجه الدواف الدوافع لخدمة الذات واآلخر على حٍد سواء، بينما تتجهفي النرجسية السوية 

 .من أجل تلبية الرغبات والمآرب الشخصية اآلخر استغالللخدمة الذات فقط والعمل على  المرضية
  النرجسية ة، أما فيظروف البيئبالقدرات الشخصية و بالسوية يرتبط تقييم الذات بالواقع و النرجسية في  

، 0288فان،)سع إلى اآلخرين زوهع الفشل وعُمرتبطاا بالمخاوف وتوق يكون تقييم الذاتفالمرضية 
35.) 

 والعالقة اإلرشادية:آثار النرجسية على العمل 
 تدفع صاحبها لبعض السلوكيات وهيتظهر الشخصية النرجسية من خالل المبالغة في حب الذات،     
براز شخصيت ولسيما ،المجحفة بحقوق اآلخرين  ه المسترشدين وأعضاء الفريق اإلرشادي، كالستئثار عليهم، وا 

بطريقة مميزة، على حساب شخصياتهم، وتضخيم قدراته ودوره، والرغبة في إظهار تفوقه، حيث يطربه تمجيد 
اه يتحسس تجمتميزاا، و  على أنه شخصذاته، وينتشي بمدح اآلخرين له، ويتوقع من اآلخرين أن يتعاملوا معه 

بل قد يزعجه ظهور اآلخرين وتقدمهم، ويثير في نفسه الغيرة والحسد،  .من ل يبدي نحوه اهتماماا خاصاا 
ع ويرفض هذا النو  .ومكانته هلموقعفي مستوى المنافسة والمزاحمة  يظهرواويحاول التقليل من شأنهم، حتى ل 

األمر في  مهويصل ب .اصاا من مقامهذلك تجريحاا وانتق ونهيعتبر وبل من األشخاص أي نقد أو مالحظة، 
يطلق علماء النفس على هذه الشخصية مسمى )النرجسية(. و المسترشد جنسياا.  استغالللى إبعض األحيان 

القاته كثير من التوترات في عالواجه صاحبها يية ثقيلة الظل على اآلخرين، و وعادة ما تكون هذه الشخص
إن الذات النرجسية الجماعية تعشش في ظلها الثغرات، . والجراحاتالجتماعية، ترتد على نفسيته باآللم 

عايش تفسد أرضية التو ونقاط الضعف، نتيجة الرضا عن الذات، ورفض النقد واعتباره عدواناا من اآلخر، 
ل في والفش ،والصراع والغموضوالنسجام بين الجماعة والجماعات األخرى، وقد تؤسس لحالة من القطيعة 

ى األداء و يؤثر سلباا في مست قد ما، وبالتالي الرفض والنبذ ،اإلرشادي وفقد الثقة من جانب اآلخرينالعمل 
 .اآلتيوهو ما سنتحدث عنة في الجزء  .(8، 0282كردي،) المهني ومستوى الرضا عنه



 

 47     

 

 الفصل الثاني                                                                                اإلطار النظري

: الرضا املهني:  رابعاا
 مفهوم الرضا املهني:

 الثالثة أن العقود إلى الباحثين من كثير راشأ حين، العشرين القرن بداية المهني مع بالرضا الهتمام بدأ  
 اختالف هناك زال أنه ما المهني إل الرضا تناولت التي الدراسات تعدد من الرغمعلى  ة،البداي هي األولى
 بمشاعرالرضا المهني  ارتباط إلىالسبب  ، ويرجعالمصطلح لهذا ومحدد واضح مفهوم أو تعريف تحديد حول
 النفس أن ذلك ،المختلفة المواقف األفراد في مشاعر بتغيير متغيرة انهأل ؛تفسيرها يصعب مااا غالب التي الفرد

ما عمله عن راضياا أن يكون ماإ فهو يعمل شخص هناكوطالما أن  لعملإلى ا تميل البشرية  يكون أن وا 
 العلماء تناول بها التي المداخل اختالف بسبب المهني الرضا تعريفات تعددت العمل. وقد هذا عن راضٍ  غير

 المهني للرضا معنى محدد لتحديد بذلت التي المحاولت من العديد وهناك ،المهني الرضا مفهوم والباحثون
 والسعادةوالرتياح  بالقناعة النفسي الشعور هو المهني الرضا أن تلك التي ترى :المثال سبيل علىمنها 
 ومع للعمل والولء والنتماء الثقة مع العمل، وبيئة نفسه العمل مع والتوقعات والرغبات الحاجات إلشباع
 المهني الرضا أن إلى بلوك يشير آخر تعريف العالقة. وفي ذات والخارجية الداخلية البيئية والمؤثرات العوامل

 نفسه عن ويكشف ،بالعمل المرتبطة وغير المحبوبة ،المحبوبة الخبرات من للعديد ةمحصل يعتبر اتجاه هو
 بالعمل الصلة ذات العوامل مجموعة حصيلة يمثل بأنه الوظيفي الرضا ته. ويعرفر ادوا   للعمل الفرد بتقدير

للشعور  نتيجة اإلنتاج في ةوفاعلي ،نفس ورضا بارتياح العمل لكلذ الفرد بقبول اا أساس التي تقاس الوظيفي
 الفرد شعور أنه المهني الرضا يعرف ضيق. كما أو ملل دون بعمله القيام من الفرد يمكن الذي الوجداني
 ما ومقدار عمله من الفرد يتوقعه ما بين التوافقمن خالل  ويتحقق ذلك لعمله أدائه أثناء والرتياح بالسعادة
 ،واإلنتاج العمل إلى الفرد تدفع التي المكونات في الرضا المهني يتمثل وأن ،العمل هذا في فعالا  عليه يحصل
 الوظيفة لما تقدمه إدراكهم عن ينتج وأنه أعمالهم تجاه العاملين مشاعر عن عبارة أنه المهني الرضا ويعرف

 العناصر نحو مختلف الخاصة لالتجاهات محصلة أنه كما ،وظائفهم من عليه يحصلوا أن ينبغي ولما ،لهم
 ،المباشرين مع الرؤساء والعالقة اإلشراف ونوعية ،العمل تنظيم في اإلدارة بسياسة المتمثلة بالعمل المتعلقة
 في األمانو  المؤسسةفي  العمل ومزايا ،العمل في والتقدم الترقية وفرص ،والمرتب العاملين بين والعالقة
نجازه العمل ومسئوليات ،العمل  والتقدير.  والعتراف والمكان وا 
ي يعط بينما بالرضا، الخاصة المحددات أحد هو العاملين حاجات إشباع أن المختصين بعض ويرى   

 بعضهم البعض، العاملين تربط التي الصداقة وأواصر روابط مثل الجتماعية الجوانب لبعض األهمية آخرون
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 ه،ل الذي يخضعون شرافاإل ونمط رؤسائهم من المرؤوسين موقف إلى الرضا مستوى يرجع من ومنهم
الرضا  هذا فضل تحقيق العمل محيط في تكاملها ومدى بالشخصية الخاصة العتبارات يعطي من وهناك

 .(4، 0282،أبوجديع)
 يستمده الفرد الذي الكلي الرضا في يتمثل األبعاد متعدد مفهوم الوظيفي الرضا نإ القول يمكن بعد ذلك  
 المنظمة وكذلك من ،إلشرافهم يخضع ذينال ئهرؤسا ومن ،معها يعمل التي العمل جماعة ومن ،وظيفته من

 يحققه وما عمله واستقراره في اإلنسان لسعادة داله هو المهني الرضا فإن وباختصار ،فيها يعمل التي والبيئة
شباع وفاء من العمل هذا له  عن الرضا من يتكون الرضا المهني نإ عام بشكل :القول ويمكن ه.لحاجات وا 

 ،والمسؤولين في العمل الرؤساء والرضا عن ،العمل زمالء عن والرضا ،العمل عالقات عن والرضا ،الوظيفة
 والرضا ،بيئة العمل عن والرضا ،والقيادة شرافواإل ،التوجيه أساليب عن والرضا ،المرؤوسين عن والرضا

  األفراد. سياسات عن

 هني:امل الرضا أهمية 

 األفراد معظم ألن النفس علماء من الكثير باهتمام حظيت التي الموضوعات إحدى المهني الرضا يعتبر   
 ودوره المهني عن الرضا يبحثوا أن بمكان األهمية من وبالتالي ،العمل في حياتهم من اا كبير  جزءاا  يقضون

 زيادة إلي يؤدي قد الرضا المهني أن مفادها نظر وجهة هنالك أن كما ،والمهنية الشخصية حياتهم في
 الموضوع. هذا دراسة من أهمية زاد مما والعاملين للمؤسسات بالنسبة الفائدة هعلي يترتبمن ثم و  ،اإلنتاجية

ية تعود بالفائدة راحة نفس لهيتيح  لعضوية: ألن رضا الفرد عن عملهفالرضا الوظيفي له تأثير على الصحة ا
ة النفسية افمشاكل العمل والقلق والتوتر كلها متغيرات تؤثر سلباا على الحي ،على الجسد ككل والعكس صحيح

 على الصحة الجسدية للشخص. وتؤثروتسبب األمراض 
وظيفياا  الراضين بمعنى أن أي ،المهني والرضا الحياة عن الرضا بين وأشارت الدراسات إلى أن هناك عالقة

 وفي العمل عن التغيب في يسهم الرضا عدم فإن أخرى ناحية ومن  صحيح. والعكس حياتهم عن نو راض
 أخرى مؤسسات إلى والنتقال بها يعملون التي المؤسسات العاملين وترك عنه والتأخر ،العمل حوادث كثرة

اتحادات  إلنشاء وتوجيههم ،العمل أوضاع من العمال شكاوى وزيادة العمالية المشكالت إلى تفاقمبدوره  ويؤدي
أضف إلى ذلك أن  .صحي غير تنظيمي مناخ الرضا عدم عن يتولد أنه كما ،مصالحهم عن للدفاع عمالية
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بغية العمل  ردبدرجة رضا الفدراسة موضوع الرضا المهني يساعد في تزويد اإلدارة بالمفاهيم واألفكار المقترنة 
عطاء العامل أهمية في مجالت زيادة األجور اتجاهاتهم من خاللعلى تحسين   وتحسين نمط اإلشراف وا 

 (.54-51، 0229)عزيون، العمل كافة 
 عدم ظروف ظل في الزمن من طويل مدى على رفيع إنتاج مستوى تحقيق يصعب أنه ليكرت ذكر وقد

 إلى تسرب يؤدي أن بد ل واحد آن في الرضا وعدم اإلنتاج زيادة بين الجمع أن إلى ليكرت الرضا وأشار
 التفاقمن  اا نوع ثمة فإن ثم ومن ،إنتاجيتها مستوى تدني إلى إضافة المؤسسة، في المستوى الرفيعة العناصر

 لدى مستوى الرضا انخفاض في يتمثل ما مؤسسة في العمل ظروف تدني على الدللت أوضح أن على
 (.Hearn,1991,2215العاملين)

  :املهني بالرضا الهتمام إىل الداعية األسباب 

وتقليل  المؤسسات المختلفة في العاملين غياب نسبة انخفاض إلى يؤدي المهني الرضا درجة ارتفاع (  أن1
 .نسبة األخطاء المرتكبة

 .المختلفة في المؤسسات العاملين لدى الطموح مستوى ارتفاع إلى يؤدي المهني الرضا مستوى ارتفاع (  أن0
 عائالتهم مع ولسيمافراغهم  وقت عن رضا أكثر يكونون المرتفع المهني الرضا درجات ذوي األفراد (  أن1

 .عامة بصفة الحياة عن رضا أكثر وكذلك
 .العمل لحوادثةا عرض أقل يكونون عملهم عن رضا األكثر العاملين (  أن4
 أدى الرضا عالية من درجة هناك تكان كلماو  ،العمل في واإلنتاج المهني الرضا بين وثيقة عالقة (  هناك5

 .اإلنتاج زيادة إلى ذلك
، ومدى فاعليتها ؤسسةللم والعافية الصحة مؤشرات أهم من للعاملين المهني الرضا يعتبر عمومعلى الو   

 التيتلك ب النجاح مقارنة قليل حظها سيكون بالرضا فيها العاملون يشعر ل التي المؤسسة أن افتراض على
 لالستمراراا أكثر استعداد هو عمله عن الراضي الموظف أن مالحظة مع ،بالرضا نو العامل فيها يشعر

 الرضا دراسة يميز ما وأهم ،العمل في وحماساا  نشاطاا  أكثر يكون أنه كما المؤسسة أهداف وتحقيق بوظيفته
 والزمالء والدارة به والبيئة المحيطة يؤديه الذي العمل إزاء اإلنسان مشاعر يتناول أنه المهني

 .(885، 0229،البدراني)
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 أنواع الرضا املهني:
 ل وهنا يكون الموظف قد وص هومكونات .الرضا الكلي: ويتمثل في رضا الموظف عن جميع جوانب العمل1

 .إلى درجات الرضا عن العمل
نا يكون العامل وه هومكونات مثل بشعور الفرد الوجداني بالرضا عن بعض جوانب العملتي. الرضا الجزئي: 0

وجوداا ورغم م الستياءبها ولكن ليزال  واكتفىقد وصل إلى درجة كافية من الرضا عن بعض جوانب العمل 
 (.88-91، 8882البكري،و  كامل) عملهليزال ُيؤدي  فإنهذلك 

 أبعاد الرضا املهني:
 هناك مجموعة من األبعاد للرضا المهني تتمثل في اآلتي:أن   أشار الفريجات إلى 

 .هب والقترانالشعورية نحو العمل  بالستجابة.الجانب الشعوري أو العاطفي: ويرتبط هذا البعد 8
 .ي يحصل عليها العامل من جراء عملهبمدى تجاوز التوقعات الت.يرتبط الرضا المهني 0
بعملة  لرتباطاالتي تشكل لدية الرغبة الكبيرة في  التجاهات.يرتبط الرضا المهني لدى العامل بالعديد من 1

 (.881، 0228ريجات وآخرون،)الفبه  والعتزاز

 مسببات الرضا املهني
 الرضا المهني لدى العامل: انأن هناك مجموعتين من العوامل تسبب (0282)يذكر ماهر

 هي المسببات التنظيمية وتشمل:المجموعة األولى 
وفقاا لنظام  وز عتُ العوائد  كانت، والمكافآت، والترقية( ويشعر الفرد بالرضا إذا )الحوافز نظام العوائد: ويشمل أ.

 محدد بشكٍل عادل.
 .الواقع عليه ُيؤثر في درجة رضاه عن عمله اإلشرافجودة بمدى  الفرد وشعورهاإلشراف: إن إدراك  ب.

 هم.ل واحترامهبالعاملين  واهتمامهفاألمر هنا يعتمد على إدراك الفرد ووجهة نظره حول عدالة المشرف 
 .قهيوائح وقواعد تنظم العمل ولتُعسياسات المؤسسة التي يعمل بها الفرد: وتشير إلى وجود أنظمة ول ج.
لك ُيعتبر عامالا فإن ذ والستقاللالمرونة والتكامل بينما يكون للعمل تصميم سليم يسمح تصميم العمل: فح د.

 مؤثراا بالرضا المهني.
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ظروف العمل: كلما كانت ظروف العمل المادي مناسبة ساعد ذلك على رضا العاملين عن ظروف  ه.
 التهوية(.، واإلضاءة، و )الحرارة عملهم، وأهم هذه الظروف

 . المجموعة الثانية المسببات الشخصية: وتشمل هذه المجموعة:0
لذاته،  لحتراماوم به الفرد يعلو بقدره وُيوفر أن العمل الذي يقلذات: فكلما كان لدى الفرد شعور ا احترام أ.

 والعكس صحيح. ،كان هذا الفرد أقرب إلى الرضا المهني
ن عتحمل الضغوط: كلما كان الفرد قادراا على تحمل الضغوط والتكيف معها، كان العامل أكثر رضاا  ب.

 ُمستائين. فغالباا ما يكونونن عن العمل عمله. أما الُمتقاعسو 
لفرد عن زاد رضا االمكانة الجتماعية والوظيفية للعمل الذي يقوم به  ارتفعتج. المكانة الجتماعية: كلما 

 .عمله
 العام عن الحياة: يميل األفراد السعداء في حياتهم إلى أن يكونوا سعداء في عملهم، أما التعساء في الرضا  د.

 (.95، 0282)ماهر، تمتد هذه التعاسة لتشمل عملهمفحياتهم 

 :العوامل املؤثر  بالرضا املهني  
اعدة الفرد ُمس يلعب دوراا هاماا في ة إلشباع حاجات الفرد المختلفة، وهو: يمثل األجر وسيلة مناسباألجر. 8

ولشك أن األجور والرواتب تُعتبر من العوامل التي  إذا كان األجر عادلا وُمناسباا، ،على الرضا عن عمله
صل عليه مايحتتوقف على  اإلدارة. فدرجة رضا الفرد عن عملهُتساعد على بناء عالقة طيبة بين العامل و 

ناك عالقة طردية بين ما يحصل عليه الفرد من أن هإلى شارت دراسات عديدة أالعامل نقداا أو عيناا، وقد 
ة التي يعمل في المؤسس بالستقراراألجر ُيساعد على تحقيق األمن والشعور بين الرضا الوظيفي، ألن أجر و 

 .(Speers,2004,541)فيها الفرد 
سسة التي للمؤ  هولء. نمط اإلشراف: بقدر ما يكون المشرف حساساا لحاجات الموظفين ومشاعرهم يكتسب 0

على  يطرتهسعن عملهم يتوقف على درجة  العاملين. فتأثير المشرف على رضا يعمل بها، ورضاه عن عمله
ة الشخصي الحوافز ووسائل اإلشباع التي يعتمد عليها موظفوه. ويتوقف أيضاا على الخصائص

 .(Castanzo,2003,164)للموظفين
 يعملون في مكان واحد  أكثرأنها عبارة عن فردين أو عرف جماعة العمل . العالقة مع جماعة العمل: تُ 1
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وُيمارسون أنشطة ُمتماثلة، ويتسم إنجازها بالتكامل والعمل وجهاا لوحه مع اآلخرين. فجماعة  ،وبوقت واحد
عالقات تتحدد من خالل الهيكل التنظيمي داخل  وتقوم بينهم ،العمل جماعة رسمية تنشأ داخل المؤسسة

ذا. م الموكلة إليهموهدفها هو أداء الوظائف والمها ،المؤسسة. وتتكون هذه الجماعة من المدير والموظفين  وا 
 التالي رفع رفع مستوى األداء وب يسودها المحبة والتعاون واأللفة ساعد ذلك على ،كانت العالقة بين الموظفين

 .(Parsons & Stonestreet,2003,20) صحيح الرضا المهني والعكس مستوى
 والسلطة  ،حيث المسؤولية. فرص التقدم الوظيفي: وتعرف على أنها شغل الموظف وظيفة أخرى أعلى من 4

لدى  الحالية. فالترقية تعتبر عامالا أساسياا ُيؤثر في الرضا المهني وظيفتهمستوى والصعوبة بحيث يفوق 
 .(Speers,2004,544) مشكالت العمل وانخفاضالعامل وُيؤدي إلى تقليل معدل الغياب 

 منها األولى العوامل الثالثة تتصل ،المهني للرضا مهمة عوامل ستة هناك أن ( 18، 8889،)السالميذكر    
 : أخرى وهي جوانب أو بظروف األخرى الثالثة العوامل تتصل بينما ،مباشرة بالعمل

 بالعمل: مباشرة المتصلة العوامل-أ
 فيما أثر كبير وله واألفراد التنظيم بين التصال نقطة ألنه أهمية له فالمشرف :المباشر اإلشراف كفاءة- 8

 يومية. أنشطة من األفراد فيه يقوم
 ويكون الذي يحبونه النوع من كانا إذ العمل عن بالرضا يشعرون األفراد أغلب نفسه: العمل عن الرضا- 0
 العمل. تقانا على لهم دافعاا الرضا هذا
 الفرصة للتفاعل يعطيه بأنه شعر إذا للفرد إرضاءا  أكثر العمل يكون العمل: في الزمالء مع الندماج- 1
   بطبعه. اجتماعي كائن اإلنسانألن  ،آخرين زمالء مع 
 أخرى: جوانب أو بظروف المتصلة العوامل-ب
 من وجهة مقبول هدف له تنظيم في أعضاء يكونوا أن في األفراد يرغب التنظيم: في األهداف توفير-8

 .أجله من المقام الهدف تحقيق من تمكنهم الفاعلية من درجة على التنظيم هذا أن يتوقعون كما نظرهم
 ببعضها البعض قورنت إذا منصفة تآمكاف على يحصلوا أن األفراد يتوقع المنصفة: القتصادية المكافأة-0

 .منظمات أخرى في األفراد عليها يحصل التي بالمكافآت قورنت إذا وكذلك المنظمة، داخل
 على حيث أثرها من العقلية والصحة البدنية الصحة بين ارتباط هناكوالذهنية:  البدنية الصحية الحالة-1
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 ومعنوياته. وأدائه الفرد 

 كيف حيدث الرضا املهني:
 ( إلى أن الرضا المهني يحدث نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل على النحو اآلتي:0220أشار )شوقي،

 تاحة.الممصادر اإلشباع  .الحاجات: لكل فرٍد منا حاجات يريد أن يسعى إلى إشباعها وُيعد العمل أكثر8
ادر الُمتوقع نحو المص التوجه.الدافعية: تولد الحاجات الموجودة لدى الفرد قدراا من الدافعية تحث الفرد على 0

 إشباع تلك الحاجات من خاللها.
شباع عتقاداا منه أن هذا األداء وسيلة إلا في عمله شط للفرد وبوجه خاص.األداء: تتحول الدافعية إلى أداء ن1

 حاجات الفرد.
 .من خالله حاجات الفردُيؤدي األداء الفعال إلى إشباع .اإلشباع: 4
 اعتبارهبضياا عن العمل يجعله را والكْف في عمله.الرضا: بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء 5

 (.002، 0220شوقي،)حاجاته الوسيلة التي يسعى من خاللها إلى إشباع 

 املهني: الرضا خصائص 
 :يأتي فيما المهني الرضا خصائص أهم تحدد أن يمكن

 التعريفات تعدد إلى الوظيفي الرضا ميدان في الباحثين من : أشار الكثيرالقياس وطرق المفاهيم ( تعدد8
 مداخلهم تختلف الذين العلماء بين النظر وجهات اختالفبسبب  وذلك ،الوظيفي الرضا حول وتباينها

 حول عام اتفاق وجود عدم إلى يشير المهني وهذا الرضا إلى وينظرون ، وهميقفون عليها التي وأرضياتهم
 الرضا المهني. تعريف

 فردي موضوع المهني الرضا أن إلى ينظر غالباا ما :فردي موضوع أنه على المهني الرضا إلى ( النظر0
 لديه معقد مخلوق فاإلنسان ؛آخر لشخصاا رض عدم يكون لشخص قد رضاا  يكون أن يمكن ما فإن لذا

 .المستخدم القياس طرق تنوع على كله هذا انعكس وقد ،آخر إلى من وقت ومختلفة متعددة ودوافع حاجات
 اإلنساني السلوك جوانب لتعدد نظراا  :اإلنساني للسلوك المتداخلة الجوانب من بالعديد يتعلق المهني ( الرضا1

 متناقضة نتائج تظهر وبالتالي ؛ألخرى ومن دراسة ،آلخر موقف من أنماطه تتباين هاوتداخل هاوتعقيد
 الدراسات. تلك ظلها في أجريت التي المتباينة تصور الظروف انهأل ؛الرضا تناولت التي للدراسات ومتضاربة
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 عن ناشئة والقبول القناعة من حالة بأنه المهني الرضا يتميز :والقبول القناعة منة حال المهني الرضا ( 4
 الشعور ويؤدي ،والطموحات والرغبات الحاجات إشباع وعن العمل بيئة ومع ،نفسه العمل مع الفرد تفاعل
  .وغاياته العمل أهداف لتحقيق واإلنتاج األداء في الفاعلية وزيادة ،له والنتماء العمل والولء في بالثقة

 للعديد محصله المهني الرضا يعد حيث :الجتماعي والنظام العمل تنظيم بسياق ارتباط العمل عن ( للرضا5
دارته للعمل الفرد تقدير في نفسه عن فيكشف ،بالعمل المرتبطة المحبوبة وغير المحبوبة الخبرات من   وا 

 وعلى الشخصية األهداف تحقيق في الفشل أو النجاح الشخصي إلى كبيرة بدرجة التقرير هذا ويستند
دارة العمل ،العمل يقدمها التي اإلسهامات  الغايات. هذه إلى الوصول سبيل في وا 

 الفرد رضا إن :األخرى العناصر عن رضاه دليالا على ليس في العمل معين عنصر عن الفرد رضا ( 1
 فرد لرضا يؤدي قد ما كما أن ،األخرى العناصر عن رضاه على اا كافي دليالا  ذلك يمثل ل معين عنصر عن

ن ،اآلخر عند ذلك يفعل أن بالضرورة ليس معين  نفسها التأثير قوه له يكون بالضرورة أن ليس فعل أي وا 
، 0229)الفقهاء والعبدلالت، هماتواهتمام د وتوقعاتهماألفرا حاجات اختالف نتيجة وذلك ،لدى األفراد اآلخرين

44.)  

 مظاهر الرضا املهني
 :مايأتييظهر الرضا المهني لدى العامل من خالل مجموعة من المظاهر تتجلى في 

 وزمالء العمل. .التعاون بين الموظف8
 مع الزمالء في العمل. الندماج. 0
 رتفاع مستوى اإلنتاجية لدى العامل..ا1
 الدائم لدى العامل للتدريب والتغيير. الستعداد. 4
 . الصحة البدنية والنفسية السليمة لدى العامل.5
 بشكٍل إيجابي. والزمالء. نمو العالقات الشخصية والوظيفية بين العامل 1
 للعمل والمؤسسة المهنية التي يعمل بها. بالنتماءلعامل .شعور ا9
 . الشعور بالواقعية والتفاؤل.1
 اا ونوعاا وزيادة مستوى اإلنتاج كم الوظيفي وتقليل ظاهرة الغياب عن العمل والستقرار. اإلحساس باألمن 8
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 (.880، 0228)الدليمي، 
 ظف عن التكيف السليم مع ظروف عملهيعبر عن عجز المو  الوظيفي الذيفي حين يظهر عدم الرضا 

 ويظهر من خالل: ،والجتماعيةالمادية 
 .قلة اإلنتاج من حيث الكم والكيف.8
ساءة  ،كثار من الحوادث واألخطاء الفنية. اإل0 ب في والتسب ،األدوات والمواد األساسية في العمل استخداموا 

 .مع زمالء العمل عالقاتهكثير من المشكالت في 
 وعدم الستقرار في ،من عمل إلى آخر والنتقال ،عذر بالوالتمارض بعذر أو  ،الغياب عن العمل.كثرة 1

 .عمل معين
 للمؤسسة التي يعمل بها. النتماء. العالقات السيئة مع الزمالء واإلدارة والشعور بعدم 4
، 0228حريم،) فيهالمجتمع المحلي الذي يعيش  أمام أفراد الفردالتي يعمل فيها  صورة المؤسسة تشويه.5

44.) 

  :واألداء الوظيفي الرضا بني العالقة
 الرضا أن يؤكد :األول التجاه ؛لتفسير العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء المهني اتجاهات ثالثة هناك    
 ؛واألداء العمل عن الرضا بين عالقة توجد ل أنه يرى الثاني اإلنتاجية، والتجاه إلى زيادة يؤدي العمل عن

 المكافئات وهذه ةعادل تآمكاف على العامل حصول نتيجة هو العمل عن الرضا أن الثالث يؤكد والتجاه
 تجارب نتيجة ظهر التجاه هذا : األول التجاهمعين.  بأداء القيام بضرورة ربطها نتيجة تكون العادلة

 سماع خالل من بالعاملين الهتمام وزاد اإلنسانية على العالقات ركز حيث وأبحاثه الثالثينات في "هوثورن"
شباع حاجاتهم ،مشكالتهم وحلم، شكواه  وكان اإلدارة في للمشاركة العاملين تشجيع وتم ،والمعنوية المادية وا 
 التجارب نتائج أظهرت وقد ،اإلنتاجية زيادة إلى تؤدي بدورها التي المعنوية روحهم هو رفع ذلك من الهدف

 السببية العالقة للعمل وهذه الدافعية زيادة إلى أدت العمل فيُأدخلت  التي العوامل وأن ارتفعت أن اإلنتاجية
 للعالقات متعددة أساليب قدمت اإلنسانية العالقات مدرسة أسهمت بها التي واألداء العمل عن الرضا بين

 واإلشراف اإلدارة في المشاركة مثل األساليب وهذه لدى العاملين المهني الرضا زيادة بهدف ةاإلنساني
  .واإلرشاد والنصح المتساهل
 األبحاث نتائج بعض أكدت حيث ،واألداء الرضا بين مباشرة عالقة توجد ل أنه على يؤكد الثاني: التجاه
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 المعنوية الروح من درجة كبيرة على العاملون فيها يكون ومواقف حالت ثمة أن والستينيات الخمسينيات في 
 من منخفضة درجة على يكون العاملون حيث ،ذلك عكس مواقف ظهرت كما إنتاجاا  أقل نوااك منهأ غير
 استخدام أو بالضغط الفرد زيادة إنتاجية يمكن أنه توأكد ،عالية تكون إنتاجيتهم أن غير ،المعنوية الروح

 .اا متدني المهني والرضامرتفع  اإلنتاج يكون وبذلك باإلدارة الدكتاتوري األسلوب
 األجر )حوافز( مثل إيجابية بعوائد المتبوع العالي األداء نتيجة يتحقق المهني الرضا أن يرى :الثالث التجاه

ويوضح معين من األداء.  بمستوى مرهونة   العوائد هذه نأ العامل إدراك حالة فية، الطيب والعالقات والترقية 
 يجابيةإ عواقب مؤثرات أو تتبعه الذي لألداء نتيجة الرضا إن: لهو بق التجاه ( هذا 859 ،8885 ،)بدر
 مرتبطة الحسنة، العالقاتة و الترقيو  األجر مثل الرضا عناصر على حصوله أن العامل شعر إذاف ةعادل
 التي والترقية( )األجر نتائجه على يحصل األداء حتى بذلك القيام على سيعمل فإنه معين، بأداء بقيامه
 على ينعكس ذلك فإن عمله عن راضٍ  غير الموظف يكون وعموماا عندما .العمل عن رضاه تحقق بدورها
 انسحاب ذلك عن فينتج هافي يعمل التي ؤسسةللم ولءه ويضعف يؤديه الذي التزامه بالعمل فيقل ،سلوكه

 خالل من جسمياا  ينسحب أو اليقظة أحالم في والستغراق الذهن شرود خالل من اا نفسي عمله من الموظف
 سلوك يصل وقد ،العمل وتعطيل والغياب الستراحات أوقات تمديد أو مبكراا  العمل والخروج عن التأخر

لحاق المؤسسة من النتقام محاولة إلى الراض غير الموظف  فيها المسئولين بأحد أو بها الضرر وا 
 (.859، 8885)بدر،

 :للرضا الوظيفيالنظريات املفسر  

 وهى ؛العاملين بنظرية التي تسمى(  Harzberg)هرزبرج  نظرية المهني للرضا المفسرة النظريات من    
 من نيمجموعت هناك أن " هرزبرج" ىرأ العمل حيث مواقع في ماسلو للحاجات نظرية بتطبيق أصال ترتبط 

 مرتبطة عوامل عليها وأطلق أعمالهم عن العاملين إلى رضا تؤدي دوافع بمثابة تعتبر إحداهما العوامل
 للوظائف الترقية فرص وتوفر لية،ؤو المس وتحمل باإلنجاز، الفرد إحساس حصرها في وقد ،العمل أو بالوظيفة

دوافع  بمثابة فيعتبرها العوامل من األخرى المجموعة أما بالعمل، المتعلقة القرارات اتخاذ األعلى والمشاركة في
 في وقد حصرها العمل أو بالوظيفة محيطة عوامل عليها وأطلق أعمالهم، عن العمال رضا عدم إلى تؤدي
 الفرد بين العالقات القيادة، وطبيعة نمط أو اإلشراف أو اإلدارة أو كالرئاسة بالعمل تحيط التي الظروف تلك

 (.89، 8888، السيدبالعمل ) المحيطة البيئة وظروف رؤسائه، وبين وبينه وزمالئه،
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 عدم أو الرضا عملية أن أساس على (عدالة العائد) نظريتهفي  الوظيفي الرضا Vroomوفسر فروم 
 المنفعة يتبعه وبين الذي السلوك عوائد من يتوقعه كان ما بين الفرد يجريها التي لمقارنةا نتيجة تحدث الرضا

 مختلفة بدائل عدة المفاضلة بين إلى بالفرد تؤدي المقارنة هذه فإن ثم ومن بالفعل، يحققها التي الشخصية
 تضم المنفعة بالفعل، وهذه المنفعة التي يجنيها مع تتطابق بحيث ،المتوقع العائد يحقق ،معين نشاط لختيار
 يحاول الفرد أن الوظيفي للرضا في تفسيرها العائد عدالة نظرية وتفترض ،معاا  والمعنوي المادي الجانبين
 من عليه يحصل الذي العائد اتفاق مدى على ويتوقف رضاه ما، بعمل قيامه أثناء العائد على الحصول

 .(Tharrington,1993,2198) يستحقه أنه يعتقد ما مع عمله
فقد  (Fayol)وفايول (Feber)( وفيبرTaylorأما نظرية اإلدارة العملية التي ُوضعت على يد تايلور)

السبل  ر كلالنظرية توفيي. فحاولت هذه العامل الوحيد المحقق للرضا المهن باعتبارهبالعامل المادي اهتمت 
فهو رية على هذه النظ وأما ما ُيؤخذُيؤدي عملة بإتقان وسرعة.  لتجعلهالمادية التي ترفع من كفاءة العامل 

 .(Manceil,1993,3758) إهمالها للجوانب اإلنسانية وتركيزها فقط على الجوانب المادية
 ( فهي ترى أن الحاجات المختلفة هي التي تحرك 8841التي قدمها عام) اجات لماسلوأما نظرية تدرج الح

نحو العمل. ويمكننا أن نضع تصوراا يوضح كيفية إشباع الحاجات األساسية للعامل ضمن  وتدفعهالفرد 
 المؤسسة التي يعمل بها على النحو اآلتي:

 .يازاتوالمت.الحاجات الفسيولوجية ويتم إشباعها من خالل األجر الكافي 8
.حاجات األمن: ويتم إشباعها من خالل ظروف العمل المناسبة والتأمينات الصحية التقاعدية التي يتم 0

 توفيرها للعامل في المؤسسة.
 زمالء العمل والعمل كفريق واحد، .الحاجات الجتماعية: ويتم إشباعها من خالل تنمية روح الجماعة بين1

 .امل والمشرفين عليهعالقات بين العإضافةا إلى تحسين ال
شراك العامل في  العتراف: ويتم إشباعها من خالل والحترام.حاجات التقدير 4  تخاذابإنجازات العامل وا 

 ،ال عملهت الجديدة والحديثة في مجعلى اآلل وتدريبه وتوفير البرامج لرفع مستوى مهارات العامل ،القرارات
 وتوفير فرص الترقية للعامل.

 قدراتهو  مهاراته استخداممن  تمكنه.حاجات تحقيق الذات: ويتم إشباعها من خالل إسناد مهام إلى الموظف 5
 (.842، 0221)بوخمخم، الفكرية والفنية والجسدية بحيث يشعر بالقدرة والنجاز جراء هذه المهام
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 بسلوكياتهم والرتقاء وتطويره العاملين أداء تنمية في الوظيفي الرضا تبين لنا أهمية ت سبق ما ضوء على 
 التي الموضوعات كأحد المهني بالرضا الهتمام إلى دعا ذلك األخرى، فكل اإليجابية انعكاساته عن فضال
 األفراد معظم أن إلى يعود الهتمام وهذا اإلدارة،و  سالنف علم مجال والمفكرين في العلماء أذهان شغلت
 الرضا عن يبحثوا أن لهؤلء بالنسبة بمكان األهمية منو  الوظائف شغل في من حياتهم كبيراا  جزءاا  يقضون

 ،اإلنتاجية زيادة إلى تؤدي المهني قد الرضا زيادة أن عن فضالا  والمهنية الشخصية حياتهم في المهني ودوره
 يجابيةاإل اإلنسانية المشاعر ازدياد في يسهم الرضا أن والعاملين. كما لمؤسساتعلى ا بالنفع يعود مما

 والشعور والنتماء لديه الولء يعزز الموظف رضا أن ولسيما البشرية لتنمية الموارد العوامل أهم من ويعتبر
 الحوافز بين ارتباط بوجود القول يمكنو  .والتجديد الخالق والعمل اإلبداع ىإل الرضا يؤدي كما بالمسؤولية

 والرتياح بالقناعة النفسي الشعور تعزيز على تساعد الحوافزذلك أن النظري  المستوى على المهني والرضا
 البيئية والمؤثرات العوامل مع وتحقيق التكيفؤسسة للم والنتماء والولء الثقة تنمية على والعمل والسعادة
 .المهني الرضا إلى يؤدي مما بالعمل المحيطة والخارجية الداخلية

 املهني:التعاطف والنرجسية والرضا بني  العالقة- خامساا 
وهبنا اهلل سبحانه وتعالى العقل، ومنحنا العواطف بأنواعها المتعددة فضالا عن المواهب والغرائز والميول    

ع قد ُمنحنا هذه العقول والعواطف بشكل متفاوت ومتنو متكامل، و  اإلنسان في حياته بشكلٍ التي يستخدمها 
نها اتية أولا، وفي العمل على تنميتها واإلفادة مليستفيد الجميع من هذا التفاوت في جميع مجالتهم الحي

بتوظيفها في المجالت الحياتية المختلفة ثانياا. ومن المهم أن يكون لكل منا قدراته العقلية والعاطفية كذلك، 
ولكن األمر األكثر أهمية هو القدرة على توظيفها في الحياة واستغاللها إلى أقصى درجة، وخاصة في بعض 

مهنة اإلرشاد  ومن أهمها ،ماا في العملهمجانباا  هاوتعطينسانية المتميزة التي تستلزم وجود العواطف المهن اإل
والعالقة في اإلرشاد النفسي عالقة مهنية إنسانية، تؤسس على أهم المبادئ األخالقية المتسمة  النفسي.

يس بالتعاطف والمشاركة في المشاعر واألحاسبالدفء والتقبل والحترام، إل أننا نجد أن توفر المناخ المتسم 
ي اعتبارها ينبغ ولذاهي عناصر حيوية للسلوك اإلنساني،  ةفالمشاعر اإلنساني هو باب العملية اإلرشادية.

وتُقسم هذه المشاعر إلى جانبين أحدهما مشاعر إيجابيه، وأخرى سلبيه.  عناصر مهمة في علمية اإلرشاد.
خاصة حول الل بالتعاطف الوجداني الذي يقوم على تفهم مشاعر المسترشدين الجانب اإليجابي فيتمثأما 

لعملية من أهداف ا ذلك ُيعتبر إذ هاعلى فهم تهممساعدو الخبرات والمواقف الحياتية المهمة على أتم وجه، 
ون أنه من يعتقد عظم الذين اهتموا بميدان اإلرشادأن مونالحظ  .المسترشديناإلرشادية بالنسبة للعديد من 
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غم ، وفهم األوضاع أو الحالت التي تر أو السيطرة عليها المسترشدالمهم فهم المشاعر الغالبة على سلوك 
 على معايشة بعض المواقف المحددة لهذه المشاعر القوية وتجريبها.  المسترشد

خاص، وأن  ليها بشكلإات للتفاينبغي للمرشد وهناك الكثير من المشاعر التي تسود العملية اإلرشادية،  
يكون حساساا لها ومتنبهاا لها بشكل دائم كحالت الحزن واإلحباط والشعور بالمرح والوئام... وبالتالي لبد 

جل أ وجدانياا ويشارك أحاسيسه خالل عمله اإلرشادي من اللمرشد أن يتفهم هذه المشاعر ويتعاطف معه
لتجاه المعرفي ا :المسلك األول ؛ولقد اتبعت دراسة التعاطف مسلكين مختلفين .مواصلة العمل وتحقيق النجاح

ة فهم ويتنبأ بدقتص المتعاطف أن يشخلومن خالله يمكن ل Dymond,1950))"ديموند" الذي ظهر على يد
ركة من يدية للخبرات المدكفهو عبارة عن استجابة انفعالية تو المسلك الثاني  األخر، أمامشاعر الشخص ب

 من الفوائد األساسية للتعاطفو  .ز على الجانب النفعاليمسلك الثاني يركالبمعنى أن  ؛خرينجانب اآل
ضا عن العالقة والر  ،اإليجابي لآلخر، والتكيف اإلنفعالي والجتماعي والتفهم التقديرو فهم الذات، )الوجداني 

إلى أن حين ذهب   (Golman,1998)ما أشار إليه جولمان ، وهواإلرشادية والنتائج التي تتمخض عنها(
ُيظهرون كفاءة  ذينال إيجاد جو من التفتح مع قنوات اتصال واضحة ُيعد بمثابة مفتاح النجاح المهني. فاألفراد

في التواصل ُيعتبرون أكفاء في تبادل المعلومات النفعالية والتعامل المباشر مع القضايا الصعبة. وقد أكد 
ضا المهني، اا من الر نفعالي والتعاطف الوجداني ُيحقق مزيدارتفاع مستوى الذكاء الاحثين أن الكثير من الب

 نفعالي أو ما ُيسمى بالتعاطف الوجداني يتسمون بالمرونة التي ت مكنهم منذين يتمتعون بالذكاء الفاألفراد ال
أن الذكاء  (Sims,1988). وقد أكد سيمز في عملهم مواجهة الصعاب والعقبات واإلحباطات التي تواجههم
العواطف غالباا ما تتكون بشكل ل شعوري، وهي غير ف الوجداني ُيعد عامالا حاسماا للنجاح والرضا المهني.

ما ك من هنا تبرز أهمية العواطف الوجدانية في مجال العمل اإلرشادي.و عن التفكير بل مستقلة عنه،  ناتجة
ا تعزز بعواطف قوية عند المسترشدين، بحيث تعمل هذه ق نجاح العمل اإلرشادي إل إذيأنه ل يمكن تحق

ي كما أن للعواطف دور ف العواطف كقوة واضحة ومشجعة ودافعة، تزيد من تعلق المسترشدين وتفهمهم.
 اا تجاه اآلخرين.أحيان مسترشدينمساعدة المرشد على معرفة األسباب التي تكمن وراء التناقض في سلوكيات ال

فض المجاراة تميز بالتعالي وغالباا ر تالتي ( النرجسيةب) متمثالا  هو الشق السلبيفاطف أما الشق اآلخر للعو 
لتعاطف معهم، مما ُيؤدي والحترام وا الجتماعية التي تتضمن التواضع، وأحياناا اإلذعان لآلخرين

 لغاياتاتحقيق على ، الغرض منها، العمل كثيرة ي السمات النرجسية إلى اتباع أساليببالشخص ذ
التي يرغب بإنجازها، ولو كان األمر على حساب اآلخرين. في حين أشار كل  من  واألهداف الشخصية
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النرجسية سمات الشخصية ال إلى أن الشخص ذا (Salman&Anderson,1879) "سالمان وأندرسون
 اآلخرين                                           ونظرة                                           والمهنية          الجتماعية       مكانتهعن عدم الرضا على الطمأنينة الناتجة غالباا ما يشعر بعدم 

أن الشخص النرجسي هو شخص استغاللي يستخدم العالقات  ىإل (Lootens,2010) لوتنس وأشار  له.
تتضمن  التي وأخالقياته الشخصية لتحقيق مآرب خاصة به، وهذا يتعارض مع مبادئ العمل اإلرشادي

ن خالل م الشخصية النرجسية تظهركما  الحترام، والحفاظ على مصالح المسترشد، وعدم استغالله.
خاصة و  ،صاحبها لبعض السلوكيات المجحفة بحقوق اآلخرينالمبالغة في حب الذات، التي تدفع 

براز شخصيته بطريقة مميزة، ع الستئثارمثل: وأعضاء الفريق اإلرشادي،  ،المسترشدين لى عليهم، وا 
حساب شخصياتهم، وتضخيم قدراته ودوره، والرغبة في إظهار تفوقه، حيث يطربه تمجيد ذاته، وينتشي 

اآلخرين أن يتعاملوا معه باعتباره متميزاا، ويتحسس تجاه من ل يبدي نحوه  بمدح اآلخرين له، ويتوقع من
بل قد يزعجه ظهور اآلخرين وتقدمهم، ويثير في نفسه الغيرة والحسد، ويحاول التقليل من  .اهتماماا خاصاا 

قد ويرفض هذا النوع من األشخاص أي ن .مكانتهلشأنهم، حتى ل يبدون في مستوى المنافسة والمزاحمة 
( أن الرضا المهني 0228. في حين أشار )الدليمي،أو مالحظة، ويعتبر ذلك تجريحاا وانتقاصاا من مقامه

في العمل اإلرشادي يتطلب مجموعة من السلوكيات متعارضة تماماا مع ما ُيبديه الشخص ذو الشخصية 
اد الء في العمل، والستعد: التعاون بين الموظف وزمالء العمل، والندماج مع الزماآلتيالنرجسية منها 

الدائم لدى العامل للتدريب والتغيير، ونمو العالقات الشخصية والوظيفية بين العامل والزمالء بشكٍل 
إيجابي، وشعور العامل بالنتماء للعمل والمؤسسة المهنية التي يعمل بها، وتقبل النقد وممارسة النقد 

مكاناتهم والعتراف بها وعالبناء، إضافةا إلى العتراف بحدود قدراته و  مكاناته وتقدير قدرات اآلخرين وا  دم ا 
فالذات (. 880، 0228ي،تجاهلها إضافةا إلى استخدام مبدأ التحويل إلى ذوي الختصاص والخبرة )الدليم

الشعور بالذات هو انعكاس لموقف اآلخرين من الفرد، ولكن عندما و ، الجتماعيتنمو من خالل تفاعلها 
العالم الخارجي في ذاته لمصلحة ذاته، فإن األمر قد يتحول إلى  استدماجإلى  الفرد لدىتصل األمور 

، 0280)العاسمي، لهذا التضخيم  تضخيم الذات على حساب العالم الخارجي من دون أساس موضوعي
 والعالقاتالترقية  )حوافز( مثل إيجابية بعوائد المتبوع العالي األداء نتيجة يتحقق المهني الرضاف .(510
ولة: بق التجاه هذا (859 ،8885 ،)بدرة، والحترام، والتقدير، وتحقيق النجاح في العمل، ويوضح الطيب
 أن المرشد شعر إذاف ،وعادله ايجابية عواقب مؤثرات أو تتبعه الذي لألداء نتيجة يكون المهني الرضا إن

 بقيامه مرتبطة الحسنة، والعالقاتالحترام والتقدير والنجاح في العمل  مثل الرضا عناصر على حصوله

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
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 عن رضاه تحقق بدورها التي نتائجه على يحصل األداء حتى بذلك القيام على سيعمل فإنه معين، بأداء
 والتقدير والحب من جانب اآلخرين بالحترامفمن خالل التعاطف الوجداني يشعر المرشد النفسي  .العمل

اني وبالتالي ُيسهم التعاطف الوجد يقوم بذلك ألنه حصل من خالله على عوائد إيجابية يجعلهاألمر الذي 
رين وبالتالي ستغالل اآلخبالرضا المهني على نحٍو إيجابي. في حين ُتسهم النرجسية بالتمركز حول الذات وا

 المرشد يكون اوعموماا عندم يجني المرشد النفسي النبذ وعدم الحترام، مما ُيؤثر سلباا على الرضا المهني لديه
 هانسحاب ذلك عن فينتج ،يؤديه الذي التزامه بالعمل فيقل سلوكه على ينعكس ذلك فإن عمله عن راضٍ  غير
 ينسحب أو في أحالم اليقظة وعدم اإلخالص في عمله والستغراق الذهن شرود خالل من اا نفسي عمله من

 .العمل عن والغياب التأخر خالل من جسمياا 
اطف ؛ فالتعمن خالل ما سبق نرى أن هناك عالقة بين كل من التعاطف والنرجسية والرضا المهني  

ل الرشادي( والتي في العم يسهم في تحقيق حوافز معينه للمرشد النفسي مثل )الحترام، والتقدير، والنجاح
ومن  ،بدورها تسهم في تحقيق الرضا المهني؛ وكنتيجة لوجود الرضا المهني يرتفع مستوى األداء المهني

مستوى  على زيادة نيعمال والرضا المهني التعاطف( أن 8885هذه النقطة نرى بالستناد إلى )بدر،
تعمل على خفض جودة أن النرجسية  إلى (0288،وبشارات)خودا بخش أشار  في حيناألداء الوظيفي، 

 العالقات الشخصية والجتماعية والمهنية.
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 ،اطف الوجدانيالتعأهم الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، وهي عرض في هذا الفصل،  يتمس
الدراسات العربية  ، لذا سوف نتناول هذه الدراسات ضمن محورين رئيسيين، هما:والرضا المهني ،والنرجسية

، وتحديد واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةوالدراسات األجنبية. ثم نقوم بتوضيح نقاط التشابه 
جود عدم و  نكما أ الباحث من الدراسات السابقة. ه، وما استفادموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 دراسات متعلقة بموضوع النرجسية دفع إلى االقتصار على دراسات النرجسية القريبة من عينة البحث.

 العربية: الدراسات-أولا 
ً(:1891دراسةًالفارًفيًاألردنً)-1

الوظيفيً"بعنوان:     عمً ًوعالقتهالرضًا فيًمدارسًمحافظًة التربوييًن لدىًالمرشديًن  ."نابسماتًالشخصيًة
الدراسة للتعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي وسمات الشخصية لدى المرشدين التربويين في هذه هدفت 

ان، ووصف مستوى الرضا الوظيفي عن العمل عند المرشدين التربويين العاملين في وزارة محافظة عم  مدارس 
التربية والتعليم، وكذلك استقصاء تأثير عدد من المتغيرات الشخصية في درجة الرضا عن العمل، وتكونت 

االعتماد على المنهج وتم  ،انمن العاملين في مدارس محافظة عم   ( مرشدًا ومرشدة87عينة الدراسة من)
والثاني  ،مقياسيين األول اختبار العوامل الستة عشر " لكاتل"ألجل ذلك واستخدمت الباحثة  الوصفي التحليلي،

 .مقياس الرضا عن العمل
راضين عن عملهم من الجوانب المختلفة التي  اكانو النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة  وأظهرت 

لى أن السمات الشخصية لفئة الرضا المرتفع قد إعن العمل، وكذلك أشارت النتائج  ضايشملها مقياس الر 
 اختلفت وبداللة إحصائية عن السمات الشخصية لفئة الرضا المتدني.

ً:فيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً(2222الصبيحي)ًدراسة-2
رشادًالنفسيًفيًضوءًبعضًالمتغيراتًالديموغرافيةًالمرشدينًالطالبيينًنحوًمهنةًاًلًاتجاهات"بعنوان: 
سيين المرشدين المدر  وكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على الفروق في اتجاهات ."المدرسيةًووالبيئةً

ت الحالة االجتماعية، وسنواو التخصص الدراسي، و رشاد النفسي في ضوء متغيرات: العمر، نحو مهنة اإل
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النفسي، وتكونت عينة الدراسة من عدد من المرشدين  المرشدالتي يعمل بها  الخبرة، والمرحلة الدراسية
وعددهم  ،الطالبيين العاملين في المدارس المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية

الرضا  وقد استخدم الباحث مقياس وتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، .( مرشدًا نفسيًا ومرشدة56)
 المهني.

نحو  اهاتفي االتجوتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان أهمها: وجود فروق بين المرشدين الطالبيين 
 سنوات الخبرة(.و التخصص الراسي، و ، )العمررشاد النفسي بحسب متغيرات مهنة اإل

ً:القاهرةفيًً(2222)أحمدًدراسة-3
  ."العالقةًبينًالتعاطفًوالرضاًالمهنيًلدىًاألخصائيًالنفسيًالمدرسي"بعنوان:    

الدراسة معرفة العالقة بين التعاطف والرضا المهني لدى األخصائي النفسي التربوي، وتكونت  هذه الهدف منو 
ن موزعي ينتربويال يننفسيال ينخصائيمن األ( 807العينة البحثية للدراسة الحالية من مجموعة كلية قوامها)

وقد تم االعتماد في الدراسة الحالية على  من محافظة القاهرة. ثنا( إ72)( ذكور، 42)اآلتيعلى النحو 
ياس الرضا ومق : مقياس التعاطف من إعداد الباحثة،األدوات التالية استخداموتم  حليلي،تالمنهج الوصفي ال

 مهربيان وأبستين.التعاطف إعداد  ، ومقياس8111عن العمل من أعداد محمد نصر
توى حصائيًا بين مسأبرزها: وجود عالقة موجبة ودالة إوتوصلت الدراسة الحالية الى مجموعة من النتائج  

الدراسة، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين أبعاد  عينةالتعاطف والرضا عن العمل لدى 
ى لصائيًا في متغيرات الدراسة ترجع إم وجود فروق دالة إحعد الرضا عن العمل، إضافًة إلىأبعاد التعاطف و 

 متغير الجنس أو سنوات الخبرة.
ً:(ًفيًسوريةًوالجزائر2221)اللبادًدراسة-2

ًالمهنيًلدىًالمرشدينًالنفسيينًالعاملينًفيًالتعليمًالعامً"بعنوان     المتغيراتًًببعضًوعالقتهالرضا
سوريًة بيًن مقارنًة دين لى التعرف على مستوى الرضا المهني لدى المرشهذه الدراسة إ هدفت ."والجزائردراسًة

تكونت  ذسيين. إالنفالنفسيين في كٍل من سورية والجزائر، والعوامل المؤثرة في الرضا المهني لدى المرشدين 
( 848بلغت )على النحو اآلتي: العينة السورية ( مرشدًا ومرشدة نفسية موزعين 448عينة الدراسة من )

وقد تم االعتماد في الدراسة الحالية  ( مرشداً ومرشدة نفسية.800مرشداً ومرشدة نفسية، العينة الجزائرية بلغت )
 واستخدمت الباحثة مقياس الرضا المهني من اعدادها.  على المنهج الوصفي التحليلي،

 ية في مستوى ة والجزائر : عدم وجود فروق بين المرشدين النفسيين في العينة السورياآلتيوأظهرت النتائج 
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الجنس، العمر المهني، والتخصص العلمي. في حين وجدت فروق بين العينتين  المهني تبعاً  عموماً  الرضا
 وكانت هذه الفروق لصالح المرشدين النفسيين من العينة السورية.أبعاد مقياس الرضا المهني  ىعل
ًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية:ً(2212)دراسةًالزهراني-5
ًالطموحًلدىًالمرشدينًالطالبيين".ًبمستوىًوعالقتهالرضاًعنًالعملًالرشاديً"ً:بعنوانًً
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الرضا عن العمل االرشادي ومستوى الطموح، والكشف  

 وقدوسنوات الخبرة(،  )التخصص عن الفروق في مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي في ضوء متغيري
في الدراسة الحالية  وقد تم االعتماد من المرشدين في مدارس مدينة جدة، ( مرشداً 50الدراسة على) ُاجريت

 وتم استخدام مقياس الرضا المهني ومقياس مستوى الطموح.  على المنهج الوصفي التحليلي،
هرت توى الطموح. وأظوأظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي ومس

الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً على أبعاد مقياس الرضا عن العمل اإلرشادي تبعاً لمتغير التخصص. 
في حين وجدت فروق دالة إحصائياً على بعد المكانة االجتماعية في مقياس الرضا عن العمل اإلرشادي تبعًا 

 سنوات الخبرة األكثر. يشدين ذو لمتغير سنوات الخبرة وكانت الفروق لصالح المر 
ً(ًفيًالجزائر:2215دراسةًبوسنةًوجديديً)-1

الثانيًة"ً:بعنوان لدىًالمراهقًالجزائريًفيًالسنًة هذه الدراسة  ". هدفتالمرحلةًالثانويةًمنمستوىًالنرجسيًة
قياس مستوى النرجسية لدى المراهق الجزائري، والكشف عن الفروق في مستوى النرجسية تبعًا لمتغير  إلى

تم اختيارهم من مدراس المرحلة الثانوية الثانية. ولتحقيق  طالباً ( 468الجنس. وتكونت عينة الدراسة من )
رجسية. الشخصية النام مقياس وتم استخد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،أهداف هذه الدراسة 

مستوى النرجسية لدى عينة الدراسة كان ضمن المستوى المتوسط، إضافًة إلى عدم وجود  وأظهرت النتائج أن
 فروق في مستوى النرجسية تبعًا لمتغير الجنس.

: الدراسات األجنبية:  ثانياا
ً(ًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكية:Royً،1892دراسةًرويً)-1

 (The Relationship between personality characteristics and counselors altitude 

toward there’s jobs). 

ًرشادية".المرشدينًنحوًعملهمًوفاعليتهمًاًلالعالقةًبينًالصفاتًالشخصيةًواتجاهاتً"بعنوان: 
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 شادير واتجاهات المرشدين نحو عملهم اإل ف العالقة بين الصفات الشخصيةتعر  لى هذه الدراسة إهدفت  
( مسترشدًا، واستخدم الباحث في هذه 51( مرشدًا و)56، وتكونت عينة الدراسة من )في والية كارولينا 

قييم أداء ومقياس ت ،رشاديالتجاهات المرشدين نحو عملهم اإل واختبار بورتر ،اختبار كاليفورنيا الدراسة
 على المنهج الوصفي التحليلي. عتمادإضافة إلى اال المرشد النفسي،

 وخبراتهم آلخرينابمشاعر  اهتماماً : إن المرشدين األكثر فاعلية هم األكثر اآلتيةوتوصلت الدراسة الى النتائج  
أكثر  مه كثر قدرة على التسامح وتقبل الذات واآلخر، ومن حيث االتجاهات كان المرشدون األكثر فاعليةاألو 

 .رضا وقناعة عن أنفسهم وعملهم
 :                                                                                            األمريكية المتحدةًالولياتًفي(1893Eisenberg & Lennonً(أيزنبرغًولينون دراسة-2

Empathy at counselors).) 

  المرشدينًالنفسيين"."التعاطفًلدىًبعنوان:  
لى التعرف على العالقة بين التعاطف والجنس لدى المرشدين التربويين، وطبق الباحثان الدراسة إ هدفت هذه

مرشدًا ومرشدة نفسية، وتم استخدام مقياس  (120)التي تكونت من مقياس التعاطف على عينة الدراسة
 التحليلي. التعاطف الوجداني، اضافًة إلى اعتماد المنهج الوصفي

 ن عاطف مقارنًة بالذكور، ذلك أناث مستوى أعلى من التاإل ظهرتفقد أ :اآلتيةلى النتائج وتم التوصل إ 
ور، بشكٍل أكبر وأكثر وضوحاً من الذكناث أساساً ُيعبرن عن مشاعر االنزعاج عندما يرين شخصاً منزعجاً اإل

 .نالصادرة عن اآلخري للمنبهات الحسية واالنفعاليةناث أكثر قدرة من الذكور على االستجابة كما أن اإل
ً(ًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكية:1899Ropert Milekدراسةًروبيرتًماليكً)-3

 (The Relationship between Empathy and Narcissism: A Self-Psychological Perspective). 

 نفسيًذاتي".العالقةًبينًالتعاطفًوالنرجسيةًمنًمنظورً"بعنوان:    
 ي الواليات لدى طلبة كلية علم النفس ف لى التعرف على العالقة بين التعاطف والنرجسيةهدفت هذه الدراسة إ  

ة البحث من تكونت عين وقد، وكذلك مستويات التعاطف والنرجسية لدى أفراد عينة البحث، المتحدة األمريكية
 داني،الوج مقياس التعاطف استخدام( طالب من طالب كلية علم النفس، ولتحقيق هدف الدراسة تم 500)

 تماد على المنهج الوصفي التحليلي.ضافًة إلى االعوكذلك مقياس النرجسية، إ
 جسية لنر بحث على مقياس ابين درجات أفراد عينة ال اً سلبي اً ارتباطوتوصلت الدراسة الحالية إلى أن هناك  
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وكان مستوى التعاطف الوجداني مرتفعًا لدى أفراد عينة البحث في حين  ودرجاتهم على مقياس التعاطف.
 كان مستوى النرجسية متوسطًا.

ً.فيًالولياتًالمتحدةًالمريكيةً(Bobbie Ann, 1994)بوبيانًدراسة-2
 (A study of Job Satisfaction of Elementary School Counselors). 

ً"الرضاًالمهنيًلدىًمرشديًالمدارسًالبتدائية". :بعنوان   
توى الرضا لى تحديد مسضافًة إلدى المرشدين النفسيين، إ لى وصف السمات الشخصيةهدفت هذه الدراسة إ

المهني لدى  المرتبطة بالرضاالمهني لدى المرشدين النفسيين في المدارس االبتدائية، وكذلك تحديد العوامل 
عتماد اال ( من المرشدين النفسيين. وللتحقيق أهداف البحث تم200المرشدين النفسيين. وشملت عينة الدراسة)

مقياس و  الذي أعده الباحث، استخدام مقياس الرضا المهني على المنهج الوصفي التحليلي، اضافًة إلى
 مينيسوتا للرضا المهني.

افًة المهني ودرجة العمل. اض بين الرضا المهني وكٍل من الدور داالً  اً لى أن هناك ترابطوتوصلت الدراسة إ 
كانت ُمنبئات بالرضا  ، وجودة االشراف والعالقات مع الزمالءودرجته العمل ووزن ،أن الدور المهنيإلى 

 المهني لدى المرشدين النفسيين.
ً:ًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةً((Yesko,2004دراسةًيسكوً-5

(Assessment of Differences in the Balanced Emotional Empathy among Beginning, 

Practicum, And Graduating Students in A counselors Education Program).  

التعاطفًالنفعاليًلدىًالطلبة"بعنوان:  الفروقًفيًدرجًة نًمنًبرنامجًمبتدئينًوالمتخرجيالمتدربينًوال تقييًم
 رشادًالتربوي".اًل

لى تقييم الفروق في مستويات التعاطف االنفعالي لدى الطلبة المبتدئين والمتدربين هدفت هذه الدراسة إ
( 45رشاد المبتدئين، و)( من طلبة اإل44عينة الدراسة من) رشاد التربوي، وتكونتاإلوالمتخرجين من برنامج 

في الواليات  ( طالبًا من الطلبة المتخرجين من برنامج التدريب58رشاد قيد التدريب، و)اإل طالبًا من طلبة
المتحدة األمريكية، وقد استخدم الباحث لهذا الغرض مقياس التعاطف االنفعالي من أجل التحقق من فرضيات 

 .التحليليدراسته، وكذلك استخدام المنهج الوصفي 
 المبتدئين حصائياً بين الطلبة المتخرجين والمتدربين و اآلتية: هناك فروق دالة إ وتوصلت الدراسة الى النتائج   

 فاعاًل . وكذلك أظهرت الدراسة أن هناك تلصالح الطلبة ذوي الخبرة األكبر في مستويات التعاطف االنفعالي
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لت االناث على د حصوق المبتدئين والمتدربين والمتخرجين،دااًل بين الجنس والتعاطف االنفعالي لدى الطلبة 
 درجات مرتفعة في التعاطف االنفعالي مقارنة بالذكور من المتخرجين.

ً:فيًالولياتًالمتحدةًالمريكية ( (Watts,2005ًوتسًدراسة-6
 (Model of effects of adult attachment on emotional empathy of counseling 

students). 

ًرشاد".الوجدانيًلدىًطلبةًاًلًالتعاطفعلىًًوتأثيرهالتعلقً" :بعنوان
تكونت عينة و  على العالقة بين التعلق والتعاطف الوجداني لدى طلبة الماجستير، التعرف إلىهدفت الدراسة  

بلغ و  ،الدراسة من مجموعة من طلبة الماجستير في جامعة ساوث ويسترن في الواليات المتحدة األمريكية
المنهج  حيث تم استخدام، اً ر ( ذك45( إناث )840) اآلتي( طالبًا وطالبة موزعين على النحو 825عددهم )

 . مقاييس التعاطف الوجداني ومقياس التعلق الوصفي التحليلي، اضافًة إلى
 لماجستير.اطلبة ى إيجابية بين التعلق والتعاطف الوجداني لد وجود عالقةهذه الدراسة  أظهرت نتائج وقد

لتعبير اأكثر قدرة على  االناث ذلك أن ؛من الذكوروالتعلق أكثر قدرة على التعاطف الوجداني  هن   ناثاإلوأن 
 .من الذكور ياالنفعال

 :ًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكية (Duncan,2006) دراسةًدونكان-7
) Relationship Between Demographic Characteristics and Current Level of Jop 

Satisfaction among North Carolina State Counselors”  ( .  

العالقةًبينًالمتغيراتًالديموغرافيةًوالمستوياتًالحاليةًمنًالرضاًالمهنيًلدىًالمرشدينًالنفسيينًبعنوان" 
ًفيًوليةًكاروليناًالشمالية".

ائد األجر، وجود فو  مقدار)الوظيفي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الُمساهمة في الرضا 
( مرشدًا ومرشدة 482الذاتي(. وتكونت عينة الدراسة من ) ستقاللواالاألمان الوظيفي، و جيدة من العمل، 

 .ليليد المنهج الوصفي التحضافًة إلى اعتماإ قياس الرضا المهني لجمع البيانات،م استخدامنفسية. وتم 
 اإلناث كانوا يتمتعون بمستوى عالٍ من المرشدين النفسيين الذكور و  %60: اآلتيةوتم التوصل إلى النتائج  

( عبروا عن عدم الرضا المهني %80) من الرضا المهني الناجم عن الدعم والتقدير في العمل. في حين أن
 الُمكلفين بها.بسبب تدني األجر وكمية العمل والواجبات 

 :فيًالولياتًالمتحدةًاألمريكية(ً,2227Spillman)سبيلًمانًًدراسة-9
Gender role conflict and empathy with male counselors in tanning).) 
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ًالتعاطفًوصراعًالدوًالمتعلقًبالجنسًلدىًالمرشدينًالنفسيينًالذكورًالمتدربين".بعنوان: "
 في عمل  الوجداني التعاطفالجنس و صراع الدور المتعلق بكٍل من  التعرف على دورلى هدفت هذه الدراسة إ
وتم استخدام  ( مرشدًا نفسيًا من المتدربين،52، إذ تكونت عينة الدراسة من )المتدربين المرشدين النفسيين

فوجدت  .يليالتحلاضافًة إلى اعتماد المنهج الوصفي  ،مقياس التعاطف الوجداني لتحقيق غرض هذه الدراسة
اث( كن أكثر ن)اإل أن المرشدين النفسيين ذلكنفعالي والجنس، سة أن هناك عالقة بين التعاطف االهذه الدرا

 .من المرشدين الذكور فاً تعاط
 :فيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةً(Greason&Cashwell,2009ً(دراسةًجريسونًوكاشويل-8

 (Mindfulness and Counseling Self-Efficacy the Mediating Role of Attention and  

Empathy). 

"اليقظةًوالكفاءةًالذاتيةًللمرشدًالنفسي:ًالدورًالوسيطًلالنتباهًوالتعاطف". :بعنوان  
ي العمل فوأثر ذلك  والتعاطف اءة الذاتيةلى التعرف على العالقة بين اليقظة والكفهدفت هذه الدراسة إ

 ،رشاد، وتم استخدام مقياس التعاطف الوجداني( من طلبة اإل881) دراسة منعينة ال. وتكونت اإلرشادي
 اضافًة إلى اعتماد المنهج الوصفي التحليلي.، والكفاءة الذاتية ،واليقظة العقلية

ئج أن الذاتية للمرشد، وكذلك أظهرت النتا الكفاءةوأظهرت النتائج أن اليقظة الذاتية كانت ُمنبئًا دااًل على  
 .والتعاطف الوجداني لدى عينة البحث في نتائج العمل اً ومؤثر  اً مهم اً اليقظة الذاتية كانت متغير 

 أوجهًالشبهًوالختالفًبينًالدراسةًالحاليةًوالدراساتًالسابقة: .1
ًأولا.ًالدراساتًالمتعلقةًبالتعاطفًالوجدانيًوالرضاًالمهني:

 ً:فبعضها ركز على التعرف على مستوى  ،هدافاألالدراسات السابقة من حيث  اختلفتمنًحيثًاألهداف
ه مثل دراسة )الفار، والصبيحي، واللباد، وروي، وبريد سال وبوبيان، وجون المهني والعوامل المؤثرة في الرضا

 المهني لدى األخصائي لى التعرف على العالقة بين التعاطف والرضاإاآلخر هدف  ا، وبعضهدونكان(
والتعلق  العالقة بين التعاطففي حين هدف البعض اآلخر لمعرفة ، مثل دراسة)أميرة أحمد( النفسي التربوي

وبعضها اآلخر هدف للتعرف على العالقة بين التعاطف  ،لدى المرشد النفسي مثل دراسة)ريتشارد وتس(
ثل م لتعرف على مستوى النرجسيةض اآلخر لفي حين هدف البع، مثل دراسة )روبرت ماليك( والنرجسة

في حين اتجه البعض اآلخر لدراسة أثر التعلق على التعاطف مثل دراسة )ريتشارد  .دراسة)بوسنة وجديدي(
واتس(، بينما اتجه البعض اآلخر لدراسة أثر الجنس على التعاطف الوجداني مثل دراسة )أيزنبرغ ولينون(، 
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لدراسة الحالية ا وتشابهت .ين صراع الدور والتعاطف مثل دراسة )سبيل مان(وبعضها اتجه لدراسة العالقة ب
 سنوات  اتتغير مفي الرضا المهني على الفروق في التعاطف و لتعرف هدفت لمن حيث  مع الدراسات السابقة

 ، والتخصص الدراسي.الخبرة
 :مع  اسة الحاليةالدر  عينته تشابهتف؛ هاسابقة باختالف أهدافاختلفت عينات الدراسات الًمنًحيثًالعينة

 كدراسة ة.في البحث والدراس المرشدين النفسيين فئة تناولت في كونهاالسابقة  اتالدراس بعض اتعين
(Spillman,2007) ،أيزنبرغ ولينون  ودراسة(Eisenberg & Lennon,1983) ، دراسة روي و
(Roy,1980)، جريسون وكاشويل ودراسة (Greason&Cashwell,2009 ،)جون دونكانًودراسة 
(John Duncan,2006،) (8175،)الفاردراسة (، و 4002)أحمد،دراسة و ، (4005اللباد،) ودراسة ،

في حين تناولت بعض الدراسات السابقة  (.8112)بريد سال بوبيان، ودراسة ،(4000)الصبيحي، ودراسة
 ( (Richard Watts,2005 ريتشارد واتس عينات من الطلبة الجامعيين المتدربين والمتخرجين كدراسة

ودراسة ً(8177Ropert Milekودراسة روبيرت ماليك )ً(،Frank Yesko,2004) فرانك يسكو ةودراس
 .(4086،)بوسنة وجديدي

ً ًاألدوات: ًحيث فقد  ،وضعها تم م األهداف التيئن في الدراسات السابقة أدوات تالاستخدم الباحثو من
 ،ة مسبقاً كانت معدالتي والنرجسية  المهنياستخدمت بعض الدراسات مقاييس للتعاطف الوجداني والرضا 

 البعض اآلخر على أدوات من تصميم الباحثين أنفسهم.في حين اعتمد 
 ً:سات السابقة من حيث النتائج التي توصلت إليها؛ وذلك الختالف األهداف تباينت الدرامنًحيثًالنتائج

التي ُوِضعت لكل دراسة؛ فمثاًل اختلفت الدراسات فيما بينها في دور متغير الجنس في التعاطف الوجداني 
 .ص والخبرةمثل التخص والرضا المهني الوجداني التعاطف وفي تأثير متغيرات معينة على المهني،والرضا 

 ثانياا.ًالدراساتًالمتعلقةًبالتعاطفًالوجدانيًوالنرجسية:
 .فقط اميهعللى االقتصار إألمر الذي دفعة موضوع البحث ا منتين قريبتين لم يجد الباحث سوى دراس   

 ً:لى التعرف على العالقة بين التعاطف والنرجسية، وكذلك إ اتالدراساحدى هذه هدفت منًحيثًالهدف
ًة.في حين هدفت األخرى إلى قياس مستوى النرجسيً.والنرجسية لدى أفراد عينة البحثالتعاطف مستويات 

 ً:كلية علم النفس طالبمن كانت عينة الدراسة منًحيثًالعينة . 
 :قد استخدمت ف ،تم وضعهاالتي السابقة أدوات تالءم األهداف  الدراسةاستخدم الباحثون في  منًحيثًاألدوات 



 

 71  

 

 الفصل الثالث                                                                             الدراسات السابقة

 والنرجسية.مقاييس التعاطف  ةالدراس
 :قياس مسلبي بين درجات أفراد عينة البحث على  ارتباطلى أن هناك ات إتوصلت الدراس منًحيثًالنتائج 

 لتعاطف والقدرة على اتحد من  النرجسية ودرجاتهم على مقياس التعاطف. وكذلك وجدت الدراسة أن النرجسية
 وكان مستوى النرجسية ضمن المستوى المتوسط. .البحثلدى عينة 

 استفادًالباحثًمنًالدراساتًالسابقة:ًذاًما
طالع على النقاط التي تم التركيز عليها في هذه الدراسات االم تالسابقة  والبحوث الدراسات من خالل

 األمر نة،، اضافة إلى طريقة سحب العيباإلضافة إلى األدوات التي استخدمتها ،والمتغيرات التي تمت دراستها
كما تم اإلطالع  العينة؛ هذه وتطبيق األدوات على ،ختيار عينة البحثاي ساعد على تكوين فكرة عن كيفية الذ

 ،وكذلك على الفرضيات المستخدمة وطرائق استخالص النتائج ،على المنهج الذي اعتمدته هذه الدراسات
ي ومن خالل استعراض النتائج ومناقشتها وتفسيرها ف الدراسات،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه 

 هذه الدراسات؛ تمت االستفادة منها في مناقشة نتائج الدراسة الحالية وتفسيرها.
 ماًتتميزًبهًالدراسةًالحالية:  

دراسة العالقة بين كٍل من )التعاطف،  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت
 سنوات الخبرة،و  التخصص الدراسي؛ اتمتغير من خالل  والنرجسية، والرضا المهني( لدى المرشدين النفسيين

كما تعمل هذه الدراسة على التعرف على حجم األثر الذي  تتطرق له أي من الدراسات السابقة،وهو ما لم 
ضا المهني النرجسية، والر و التعاطف الوجداني،  كٍل من وات الخبرة علىيتركه كٌل من التخصص الدراسي وسن

ة االستفادة من إمكانيبوتتميز الدراسة الحالية لدى المرشدين النفسيين. وأيهما أكثر تأثيرًا على هذه المتغيرات. 
لدى المرشدين  فتدريبية في تحسين مستويات التعاطرشادية و إعمل على اعداد برامج لا في انتائجها وتوظيفه

لية سهم في نجاح العميُ  األمر الذيالنفسيين الذين يعانون من انخفاض مستويات التعاطف الوجداني، 
 رشادية وزيادة مستوى الرضا عن العمل. اإل
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 الفصل الرابع
 وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 

ة سحبها، صف العينة، وكيفيتحديد مجتمع الدراسة، وو و يتضمن هذا الفصل تحديد منهج الدراسة وأدواتها، 
 توضيح لذلك: ، وفيما يليهالسيكومتري هاخصائصعة للتحقق من أدوات الدراسة، واإلجراءات المتبالتعريف بو 

ًالدراسة:ًمنهج-أولاً
م بوصفها وصفًا ويهت الواقع،على دراسة الظاهرة كما هي في  الذي يعتمدع المنهج الوصفي التحليلي ااتبتم 

دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا أو كميًا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير 
األخرى تلفة الظواهر المخبالكمي فيقدم لنا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها 

عاطف العالقة بين الت للتعرف على الحالية في الدراسة تطبيق هذا المنهجد تم وق (.26، 5891)الخطيب،
فروق بين ال إلىوالتعرف والنرجسية والرضا المهني لدى المرشدين النفسيين في مدارس محافظة دمشق؛ 

التخصص )سنوات الخبرة، و  متغيراتسة، ومدى تأثير تلك المرشدين النفسيين في تلك المتغيرات المدرو 
تخدام األدوات وذلك باس النفسيين،الرضا المهني لدى المرشدين كٍل من التعاطف، والنرجسية، و على  الدراسي(

 واألساليب اإلحصائية المناسبة التي توصف هذه العالقات بين المتغيرات المدروسة.

ًالدراسة:ًمجتمع-ثانياًا
المرشدين النفسيين العاملين في مدارس محافظة دمشق، وبعد الرجوع إلى  جميع مجتمع الدراسة منيتكون 
دائرة اإلحصاء بمديرية التربية بدمشق تبين أن مجموع المرشدين النفسيين في مدارس محافظة دمشق  سجالت

إذ بلغ عدد  قها،مدارس مدينة دمشق بمختلف مناط( مرشدًا نفسيًا ومرشدة موزعين على 763الرسمية )
ُمختلفة مرشدة نفسية من تخصصاٍت  ،(706( مرشدًا والمرشدات اإلناث)61المرشدين النفسيين الذكور)

الية ونتيجة لقلة عدد المرشدين النفسيين الذكور في عينة البحث الح النفسي( ، واإلرشادالنفس، وعلم التربية)
تم استبعاد متغير الجنس من فرضيات الدراسة نظرًا لكون العدد غير  ،نفسياً  ( مرشدأ57إذ بلغ عددهم نحو)

سنوات لى )متغيرات التخصص الدراسي و كافي إلجراء مقارنة بين الذكور واالناث وبالتالي تم االعتماد فقط ع
 (.6052،)دائرة اإلحصاء بمديرية التربية بدمشق الخبرة(
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ًالدراسة:ًعينة-ًثالثاًا
للجوء تم ا ،(، وتربيةرشاد نفسي، علم نفسإاسة غير متجانس من حيث االختصاص)نظراً لكون مجتمع الدر 

ع الذي تم وذلك خالل االجتما تم سحب عينة الدراسة الحالية بالطريقة القصديةو  ،إلى أسلوب العينة القصدية
لى الخامس إالثامن من شهر تشرين الثاني )الفترة الممتدة من  في ،في مديرية التربية بمدينة دمشق عقده

موزعين على تخصصات )علم ( مرشده نفسيه 518أفراد العينة الحالية)إذ بلغ عدد  ،(عشر من الشهر نفسة
 ،( يوضح توزع العينة حسب متغير التخصص الدراسي5التربية( والجدول )و اإلرشاد النفسي، و النفس، 

 (6)( سنة والجدول 53-55( سنوات وبين)50-1وتراوحت سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة الحالية بين)
ً:يبين توزع أفراد عينة الدراسة الحالية حسب متغير سنوات الخبرة

ً(1)جدول
ًتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًالتخصصًالدراسي

ًالنسبةًالمئويةًالعددًالتخصصًالدراسي

 %53.3 19ًعلمًنفس

 %50.08 77ًرشادًنفسيإ

 %60.3 29ًتربية

 %29.2 518ًالمجموع

 

 

 (ًتوزعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالتخصصًالدراسي1شكلً)

علم نفس
إرشاد نفسي

تربية

المجموع

المجتمع الكلي 
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ً(2)جدول
 سنواتًالخبرةتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًحسبًمتغيرًً

ًالعددًسنواتًالخبرة

78ًًسنوات11ً-5منً

82ًًةسن18ً-11منً

151ًًالمجموع

 

 

ًسنواتًالخبرة(ًتوزعًأفرادًعينةًالبحثًحسب2ًشكلًرقم)

 :الدراسة أدوات-رابعًا 
دام مقياس استخ تمأسئلتها؛  عنمن أجل جمع المعلومات والبيانات والتحقق من فرضيات الدراسة واإلجابة 

، (6057العاسمي ) وتعريب ومقياس النرجسية إعداد(، 6057العاسمي) وتعريب التعاطف الوجداني إعداد
ً.وفيما يلي وصف لألدوات المستخدمة في الدراسة الحالية ،(2009) المهني إعداد عبداللةومقياس الرضا 

دارس معلى عدد من المرشدين النفسيين في  استمارةتم توزيع إعداد الباحث، إذ  :قائمةًالشطبأولا:ً
 تحقيق يفالتي تسهم السمات الشخصية دور بعض سؤاالً عن  والتضامن( تتضمن)الزاهرة، الصناعة،  منطقة

الشخصية  سمات إلىالتعرف وذلك لغرض تحديد مشكلة البحث و  ،دين النفسيينشلدى المر  الرضا المهني
 (.2)الملحق  لديهم م في تحقيق الرضا المهنيالتي تسه

سنوات10أقل من 

سنوات10أكثر من 

المجموع
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 :التعاطفًالوجدانيً:ًمقياسثانياًا
بإعداد مقياس  ((David, Caruso,& John Mayer,1998 جون مايرو دافيد كارسو، قام كل من  

عداده إلى اللغة العربيةب(، وقام 5889التعاطف الوجداني عام)  (:6057العاسمي) ترجمته وا 
ًوصفًالمقياس:

وخمس خيارات لإلجابة تتراوح بين )دائمًا، غالبًا، أحيانًا،  ( بنداً 70من ) التعاطف الوجداني مقياسيتكون     
عاطفي، النتباه ال)المعاناة، المشاركة اإليجابية، استجابة البكاء، ا هي أبعاد ستة موزعة على، نادرًا، أبدًا(

كما أشار إليها معد هذا المقياس  دبعالعدوى االنفعالية( ويقصد بهذه األخرين، االمشاعر نحو اآل
 :(51، 6057)العاسمي،

  ترجع ألسباب و السعادة الراحة و المعاناة: ويقصد بها بأنها تجربة شخصية يشعر فيها الشخص بعدم
 أو أسباب نفسية مثل المشاكل الحياتية. مكاألآل مادية

 :لمحيطة ر ظروفه والظروف ايقدتمشاعره وأفكاره، و ب ويقصد بها مشاركة اآلخر المشاركة اإليجابية
حينها  ،الحقيقية بكل حرية وصراحة وبدون تصنع أو مجاملة هفرص التعبير عن مشاعر  ريوفتبه، و 

 سالة لهذا الشخص بأنه قد تم فهمه.تنتقل ر 
  :يقصد بها االستجابة للمظاهر الجسدية المعبرة عن أحاسيس الطرف اآلخر والتي  استجابة البكاء

  ُتؤثر به بشكٍل عميق، عن طريق الحزن والبكاء.
 :هي الحساسية لمشاعر اآلخر وانفعاالته ومشاركته هذه االنفعاالت في المواقف  االنتباه العاطفي

تمام، ، ويتضمن االنصات باهالمختلفة التي يمر بها سواء أكانت مشاعر سعادة وفرح أو مشاعر حزن
 .هذا الشخص مما يساعد على فهم أحاسيسه هضافًة إلى االنتباه لكل ما يقولإ

 :ستجابة للمشاعر الخاصة بالشخص اآلخر، والمثير الذي ولد هذه هي اال المشاعر نحو اآلخرين
 ابات اآلخر اللفظية وغير اللفظية.المشاعر، وتتضمن الحساسية الستج

  ات الناجمة عن مشاعر وأمزجة جماعة من الناس على مشاعر العدوى االنفعالية: ويقصد بها التأثير
يؤثر على الحالة االنفعالية للفرد أو مجموع جماعة أخرى، أو هي عبارة عن كيان انفعالي فرد أو 

 الحاالت االنفعالية له.
 : اآلتي النحو على موضح هو كما األبعاد هذه على المقياس عبارات وتوزعت
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ً(3جدولً)

ًتوزعًعباراتًمقياسًالتعاطفًالوجدانيًحسبًاألبعاد

ًالعباراتًأبعادًمقياسًالتعاطفًالوجداني

17ً،11ً،22،26ً،27ًً،2ً،3ً،5ً،6ً،7ً،12ًالمعاناة

12ً،22ً،23ً،21ً،31ًًالمشاركةًاإليجابية

1ً،21ً،25ًًالبكاءًاستجابة

ً)*(.2ً،1ً،13ً،28ًالعاطفيًالنتباه

11ً،15ً،16ً،21ًًالمشاعرًنحوًاآلخرين

8ً،11ً،18ًًالعدوىًالنفعالية

والغرض من هذا المقياس قياس البعد االنفعالي والمعرفي للتعاطف لدى المراهقين والراشدين، وقد صيغت      
موافق  درج منتت خمسة خياراتبعبارات هذا المقياس باألسلوب التقريري الذي تتضمن اإلجابة على كل بند 

( درجة 510( درجة كحد أدنى إلى )70جدًا إلى غير موافق أبدًا. وتتراوح الدرجة الكلية لهذا المقياس من )
كحد أعلى، وتشير الدرجة المرتفعة على أن المفحوص يتمتع بالتعاطف االنفعالي في المواقف المختلفة التي 

 ،داني لدى الفردالوجي التعاطف االنفعالي أو يمر بها في حياته. بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى ضعف ف
أن هناك  اً علم ،تلك الدرجات لكل بعد من األبعاد حساب األبعاد الفرعية للمقياس من خالل مجموع كما يمكن
 .يجب أن تحسب إجابتها عكس البند اإليجابي التيرات السلبية من العبا مجموعة

ً:فيًالدراسةًاألساسيةًالعينةًالستطالعية

تم اختيارهم من ثالث جامعات  من طلبة الجامعة والراشدين (107من ) االستطالعية عينةالتكونت     
( 777( طالبًا، و)522منهم ) (،67)عمري وقدره( سنة، بمتوسط 30-53أمريكية، تتراوح اعمارهم بين )

من و ، ي، من البيضإسبان أصلٍ من و  آسيا،أمريكيين من و طالبة. من جنسيات مختلفة، أمريكيين أفارقة، 
 الزنوج.

 أهمها:، عديدة طرقٍ بتم حساب صدق المقياس  :وثباتهًصدقًالمقياس
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، حيث Varimax-rotated principal تم حساب التحليل العاملي بطريقة الفاريمكس املي:أًـًالتحليلًالع
أبعاد للمقياس، وهي: المعاناة التعاطفية، والمشاركة اإليجابية، واستجابة البكاء، واالهتمام  ستةأظهر التحليل 

ً(.0،05) هذه القيم دالة عند مستوى جميعالتعاطفي، والمشاعر نحو اآلخرين، والعدوى االنفعالية وكانت 
، الثبات باإلعادةو  ،والتجزئة النصفية ،ألفا كرونباخمعامل ستخدم أُ وللتحقق من ثبات المقياس ًثباتًالمقياس:

ً:حيث أظهرت النتائج الموضحة في الجدول التالي
ً(2جدولً)

ًالوجدانيًمقياسًالتعاطفلثباتًالمعاملً
ًإعادةًالختبارًتجزئةًنصفيةًألفاًكرونباخًعًمًالعددًاألبعاد

 0،16 0،36 0،90 0،35 7،82 9ًالمعاناة

 0،16 0،36 0،35 0،97 7،96 1ًالمشاركةًاإليجابية

 0،16 0،36 0،36 5،52 7،50 7ًالبكاءًاستجابة

 0،70 0،11 0،27 0،80 7،29 2ًالعاطفيًالنتباه

 0،10 0،35 0،18 0،38 7،50 2ًالمشاعرًنحوًاآلخرين

 0،50 0،76 0،22 0،85 7،20 7ًالعدوىًالنفعالية

 0.22 0.36 0،92 0،20 7،17 63ًالمعاناة

السابق تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات، وهذا مؤشر قوي على استخدامه لدى  يتضح من نتائج الجدول
( بتقنين المقياس على عينة من طلبة الدراسات العليا في كلية 6052وقام العاسمي ) المراهقين والراشدين.

 (. 0،87لغ )(، أما بالتجزئة النصفية فقد ب0،82التربية بجامعة دمشق، حيث بلغ معامل ثباته باإلعادة )
 لتحققًمنًالشروطًالسيكومتريةًلمقياسًالتعاطفًالوجدانيًفيًالدراسةًالحالية:ا

  المقياس:ًصدق-1
ًالدراسةًالستطالعية:

 وهي من خارج عينة نفسية،مرشدة  (48)المقياس في صورته النهائية على عينة استطالعية قوامها ُطبِّق
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وء وفي ض العينة،لدى أفراد  ووضوحها فقرات المقياسمة ءبهدف معرفة مدى مال األساسية،الدراسة  
 نتائج العينة االستطالعية لم يقم الباحث بحذف أي بند.

 وضوح نم للتأكد المختصين بهذا المجال مينالٌمحكِّ  من عدد على المقياس تم عرض: صدقًالُمحكمينً.أًًً
 إعادة تمت ،نميالُمحكِّ  آراء على بناءً  اللغوية التعديالت إجراء وبعد المقصود، للغرضوُمناسبتها  العبارات
 وُمناسبتها اراتالعب وضوح على أكدوا اللذين ،المقصود مجالال في أنفسهم والُمختصين الُمحكمين على هعرض

 .الدراسة في واستخدامه بالمقياس الوثوق ُيمكننا وبالتالي منها، المقصود للغرض
  :Construct Validity)) الداخليصدقًالتساقًب.ً

من خارج عينة الدراسة األساسية للتحقق من  نفسية،مرشدة ( 48تم تطبيق المقياس على عينة بلغت)
مع  بعد كل ةإيجاد معامالت ارتباط درج تم العمل على ذلكول الوجداني،االتساق الداخلي لمقياس التعاطف 

 (،0,05) عند مستوىدالة  هاكانت جميعأنها  ،تبين من خالل معامالت االرتباطو الدرجة الكلية للمقياس. 
ًوالجدول اآلتي يوضح قيمة معامالت االرتباط: داخلي،وهذا يعني أن المقياس يتصف باتساق 

ً(5جدولً)

ً.(بينًدرجةًكلًبعدًوالدرجةًالكليةًلمقياسًالتعاطفًالوجدانيالترابطً)التساقًالداخليًً

ًمستوىًالدللةًقيمةًمعاملًالرتباطًالبعد

1711ًً)**(1786ًالمعاناة

1711ًً)**(1772ًالمشاركةًاإليجابية

1711ً )**(0,79ًالبكاءًاستجابة

1711ًً)**(0,68ًالعاطفيًالنتباه

1711ًً)**(0,77ًالمشاعرًنحوًاآلخرين

1711ًً)**(1771ًالعدوىًالنفعالية

1711ًً)**(0,77ًالمعاناة
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ً وهي من خارج عينة الدراسة  نفسية،مرشدة  (48المقياس على عينة بلغت) ُطبِّق: الصدقًالتمييزيج.
لى( والجدول األدنى والربع األع )الربع على التمييز بين الفئات الطرفية لمقياسا قدرةاألساسية للتحقق من 

 اآلتي ُيوضح ذلك:
ً(6)جدولً

ًالصدقًالتمييزيًلمقياسًالتعاطفًالوجداني

ً
ًالنحرافًالمتوسطًًالعينةًالفئات

ًالمعياري
ًقيمة)ت(

ً

Sig ًمستوى
ًًالدللةًالدللة

ً

ًالتعاطفً مقياس
ًالوجداني

ًً 12الربعًاألدنى

11ً

113.31ً7.37ً 

4,89ً

ً

ًدال1.111ً1.15ً
12ً115.51ً2.11ًالربعًاألعلىً

لدية  هذا يعني أن المقياسو  ؛ع األعلى والربع األدنى كان داالً ق بين الربنالحظ من الجدول السابق أن الفر 
يه إل الطمئناناالقدرة على التمييز بين الفئات الطرفية األمر الذي يشير إلى فعالية المقياس وبالتالي ُيمكننا 

 .في الدراسة الحالية واستخدامه
ً:تيةبالطرق اآل تعاطف الوجدانيُاسُتخِرج الثبات الخاص بمقياس ال المقياس:ًثبات-2

الثباتً ًباإلعادة:أًًـ
 (48)اتطبيق المقياس على عينة قوامه تمبطريقة إعادة االختبار  التعاطف الوجدانيلحساب ثبات مقياس ً

 لكلية ا ى استخراج معامالت الثبات للدرجةجر  ثم التطبيقين،يومًا بين  (60)وبفاصل زمني قدره نفسية،مرشدة 
 .(3)جدول بيرسون بين التطبيق األول والثاني للمقياس عن طريق حساب معامل ارتباط

ًًـ ًثباتًالتجزئةًالنصفية:ب
 العينة نفسها باستخدام معادلة سيبرمان براون من خاللاستخرج معامل ثبات التجزئة النصفية ً

(Spearman-Brown) نت النتائج وكت تم حساب معامل االرتباط بين فقرات المقياس الفردية والزوجية ثحي
 .(3كما في الجدول)
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الخاصة بمقياس  اآلتي يوضح قيم معامالت الثبات( 3)والجدول  ج.ًالثباتًعنًطريقًألفاًكرونباخ:
ً.التعاطف الوجداني

ً(7جدولً)
ًالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةًلمقياسًالتعاطفًالوجدانيً

ًألفاًكرونباخًالنصفيةالتجزئةًًالثباتًباإلعادةًمقياسًالتعاطفًالوجداني

)**(1783ً)**(1771ً)**(1761ًالمعاناةًالتعاطفية  

)**(1772ً)**(1771 )**(1785ًالمشاركةًاإليجابية  

)**(1781ً)**(1788ً)**(1761ًالبكاءًالستجابي  

)**(1782 )**(1756ً)**(1787ًالنتباهًالنفعالي  

)**(1761ً)**(0,66 )**(0,60ًالمشاعرًتجاهًاآلخرين  

)**(1.62ً*()0,55ً)**(0,72ًالعدوىًالنفعالية  

)**(8171ً)**(0,70ً)**(0,67ًالتعاطفًالعام  

                0,01)**( دال عند مستوى داللة 
 لمقياس التعاطفباإلعادة والتجزئة النصفية الحظ أن معامالت الثبات نأعاله  (3) بالنظر إلى الجدول

 ويتضح مما سبق أن مقياس التعاطفمرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة. تعتبر معامالت ثبات  ،الوجداني
البيانات  لجمع لالستخدام كأداة اً يجعله صالح األمر الذي والثبات،الوجداني يتصف بدرجة جيدة من الصدق 

 لدراسة الحالية.ا في
ً:ًمقياسًالنرجسية:لثاًاثا
ليزبيث أوستين ،وأين ديري ،قام كل من توماس كوباريش  ( Austin,2004) Deary. Kubarych &وا 

 والتي تعد في حينها (NPI) (Narcissistic Personality Inventory) بتصميم قائمة الشخصية النرجسية
 يةالعربواعدادها للغة  اقام بترجمته .قياس النرجسيةاألكثر استخدامًا على نطاق واسع في  القائمة

ق تتراوح بين)تنطب وخمس خيارات لإلجابة لكل عبارة ( عبارة20وتتكون هذه القائمة من ) .(6057)العاسسمي،
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 سبعة أبعاد هي موزعة على، وهذه العبارات دائمًا، تنطبق غالبًا، تنطبق أحيانًا، التنطبق غالبًا، التنطبق أبدًا(

 .ستغاللية، الغرور، االستحقاق()التسلطية، االكتفاء الذاتي، التفوق، االستثارة، اال
 :(52، 6057)العاسمي، كما أشار إليها معد هذا المقياس بهذه االبعادد و قصوال 

 عدم إلى ضافةً إ. الرأي هذا خطأ له يتبين أن بعد حتى رأيهتمسك الشخص بوُيقصد بها : التسلطية 
 .فوالعن والعدوانية بالحدة سلوكه يتسم ما وعادةً  معه، موضوعي حوار إقامة على اآلخرين قدرة

وعدم القدرة على تقبل النقد منهم ويعتبر أي انتقاد هو  ومحاولة فرض آرائه بالقوة على اآلخرين
  .انتقاص من قدرة ومكانته

  :القوة  كخرين والشعور بأنه يمتلبنفسه واستصغار كل ما يصدر عن اآلهو اعجاب الشخص الغرور
 .خرينوالقدرة وأنه أفضل من اآل

  اعجاب المرء بذاته وعدم الشكك بقدراته لدرجة يشعر معها بعدم الحاجة االكتفاء الذاتي: ويقصد به
 إلى عون اآلخرين، بل وأنه أكثر قدره منهم.

  ن.خرو ين، وأنه يستحق مااليستحقة اآلالتفوق: وُيقصد به شعور الشخص بأنه أكثر جدارةً من اآلخر 
 ة، وأن اآلخرين أقل قيمًة وقدرةً ومهارات عالية ومتميزة في المجاالت كاف وأنه يمتلك قدرات أدائية

 منه.
  ير فعل كل ما يثل ةالستجابة للمثير، وميللالشخص  الحساسية العالية لدى بهااالستثارة: ويقصد

 .ويلفت االنتباه
 بأنها العمل على استخدام اآلخرين لتحقيق مآربه الخاصة دون أي اعتبار  االستغاللية: ويقصد بها 

 لمشاعرهم ومصالحهم.
 بأنها توقعات غير معقولة حول معاملة تفضيلية خاصة لهم من قبل اآلخرين  االستحقاق: ويقصد بها

 التلقائي لهم من جانب اآلخرين ألنهم يعتبرون أنفسهم ذوي أهمية والخضوع المحيطين بهم، واالمتثال
 خاصة.

  :على النحو اآلتيبالجدول  وتوزعت عبارات المقياس على األبعاد كما هو موضح 
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ً(8جدولً)
ًتوزعًعباراتًمقياسًالنرجسيةًحسبًاألبعاد

ًالعباراتًأبعادًمقياسًالنرجسيةً

1ً،7ً،11ً،11ً،12ً،32ً،33ً،36ًًالتسلطية

18ً،21ً،22ً،31ً،32ً،31ًًالذاتيًالكتفاء

2ًً،1ًً،26ًً،38ًً،21ًًالتفوق

2ًً،3ًً،8ًً،21ًً،27ًً،31ً،37ًًالستثارة

6ً،13ً،16ً،23ً،35ًًالستغاللية

15ً،11ً،21ًًالغرور

5ً،12ً،17ً،22ً،25ً،28ًًالستحقاق

مما سبق تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص بالنسبة لكامل عبارات المقياس  وانطالقاً 
بحيث تعبر الدرجة العليا عن مستوى  درجة.( 20)درجة، وأقل درجة يمكن أن يحصل عليها هي (600هي)

 مرتفع من النرجسية والعكس صحيح.

 :فيًالدراسةًاألساسيةًوثباتهاًصدقًالقائمة
بطارية ( طالبًا جامعيًا، إضافة إلى 779قام معدوها بتطبيقها على ) وثباتها للتحقق من صدق القائمة     
ما الذي أظهر سبعة عوامل أساسية في هذه القائمة. كاستخدموا التحليل العاملي و االستبيانات الشخصية،  من

وجدوا أن قيمة الترابط بين و  ((NEOة خصيتم استخدام الصدق المحكي مع قائمة العوامل الخمسة للش
لى منخفضة على بعد االنبساطية واالنفتاح عالداللة بينما كانت  العصابية،على بعد  القائمتين كان داالً 
 .الخبرة، والمقبولية

ً:فيًالدراسةًالحاليةًالتحققًمنًالشروطًالسيكومتريةًلمقياسًالنرجسية
 :اآلتيةالطرق  تم اعتمادللتحقق من صدق المقياس  المقياس:ًصدق-1
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من خارج عينة  نفسية،مرشدة ( 48)تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامهاالدراسةًالستطالعية:ً
نتائج  وفي ضوء العينة،لدى أفراد  ووضوحها مة فقرات المقياسءبهدف معرفة مدى مال األساسية،الدراسة 

 أو تعديلها. عبارةالدراسة االستطالعية لم يقم الباحث بحذف أي 
 وضوح نم للتأكد المختصين بهذا المجال مينالٌمحكِّ  من عدد على المقياس تم عرض: صدقًالُمحكمينً.أًًً

 إعادة تمت ،نميالُمحكِّ  آراء على بناءً  اللغوية التعديالت إجراء وبعد المقصود، للغرضوُمناسبتها  العبارات
 وُمناسبتها اراتالعب وضوح على أكدوا اللذين ،المقصود مجالال في أنفسهم والُمختصين الُمحكمين على هعرض

 .الدراسة في واستخدامه بالمقياس الوثوق ُيمكننا وبالتالي منها، المقصود للغرض
من خارج عينة الدراسة  نفسية،مرشدة ( 48تم تطبيق المقياس على عينة بلغت):ًالداخليصدقًالتساقًبً.

امالت ارتباط جاد معإيتم العمل على  تحقيق ذلكلو  ،النرجسيةاألساسية للتحقق من االتساق الداخلي لمقياس 
معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية  أنتبين فمع الدرجة الكلية للمقياس.  ة كل بعددرج

 داخلي،وهذا يعني أن المقياس يتصف باتساق  (،0,05عند مستوى)دالة كانت جميع نتائجها  للمقياس
 والجدول اآلتي يوضح قيمة معامالت االرتباط:

ً(9جدولً)
ًالنرجسيةالترابطًبينًدرجةًكلًبعدًوالدرجةًالكليةًلمقياسًالتساقًالداخليً

ًمستوىًالدللةًقيمةًمعاملًالرتباطًالبعد

1711ًً)**(1757ًالتسلطية-1

1711ًً)**(1772ًالذاتيًالكتفاء-2

1711ً )**(0,78ًالتفوق-3

1711ًً)**(0,88ًالستثارة-2ً

1711ًً)**(0,73ًالستقاللية-5

1711ًً)**(0,55ًالغرور-6

ًالستحقاقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-8 0,51)**(ً1711ً

1711ً )**(0,69ًالدرجةًالكلية

 0,01)**( دال عند مستوى داللة 
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ً وهي من خارج عينة الدراسة  نفسية،( مرشدة 48المقياس على عينة بلغت) ُطبِّق: الصدقًالتمييزيج.
بع األعلى( والجدول األدنى والر  )الربع على التمييز بين الفئات الطرفية لمقياسا قدرةلتحقق من ا بغية األساسية

 اآلتي ُيوضح ذلك:
ً(11)جدولً

ًالتمييزيًلمقياسًالنرجسيةالصدقً

ً
النحرافًًالمتوسطًًالعينةًالفئات

ًالمعياري
ًقيمة)ت(

ً

Sig ًمستوى
ًًالقرارًالدللة

ً

مقياسً
ًالنرجسية

12ًًالربعًاألدنىً

11ً

113.11ً12.21ً 

4,9ً

ً

ًدال1.111ً1.15ً
12ً122.63ً6.31ًالربعًاألعلىً

لدية  هذا يعني أن المقياس، و الربع األعلى والربع األدنى كان داالً  ق بيننالحظ من الجدول السابق أن الفر 
في  واستخدامه ليهإ االطمئنانو الذي يشير إلى فعالية المقياس  ،القدرة على التمييز بين الفئات الطرفية األمر

 .الدراسة الحالية
ًثباتًالمقياس:

ً:اآلتيةبالطرق  النرجسيةُاسُتخِرج الثبات الخاص بمقياس  
الثباتًباإلعادة: ًأًًـ

مرشدة  (48)تطبيق المقياس على عينة قوامها تمبطريقة إعادة االختبار  النرجسيةلحساب ثبات مقياس ً
أبعاد و وقد جرى استخراج معامالت الثبات للدرجة الكلية  التطبيقين،يومًا بين  (60)وبفاصل زمني قدره نفسية،

األول  ينبيقالتطأبعاد المقياس والدرجة الكلية في  بيرسون بين عن طريق حساب معامل ارتباطهذا المقياس 
 والثاني.
ًًـ ًثباتًالتجزئةًالنصفية:ب
  براون معادلة سيبرمان وذلك باستخدام العينة نفسها خالل مناستخرج معامل ثبات التجزئة النصفية ً

(Spearman-Brown)     المقياس الفردية والزوجية عباراتتم حساب معامل االرتباط بين  ثحي.  
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ًمعاملًألفاًكرونباخ:الثباتًعنًطريقًًج.ً
 .الخاصة بمقياس النرجسية والجدول اآلتي يوضح قيم معامالت الثبات

ً(11جدولً)
ًالنرجسيةلمقياسًًومعاملًألفاًكرونباخًالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةً

ًمعاملًألفاًكرونباخًالتجزئةًالنصفيةًالثباتًباإلعادةًمقياسًالنرجسية

ً**()1782ً)**(1763ً)**(1782ًالتسلطية-1

ً**()1773ً*()1751 )**(1781ًالذاتيًالكتفاء-2

ً**()1761ً)**(1781ً)**(1771ًالتفوق-3

ً**()1788 *()1751ً)**(1762ًالستثارة-2ً

ً**()1781ً)**(1763 )**(1788ًالستقاللية-5

ً**()1782ً)**(1762ً)**(1765ًالغرور-6

الستحقاق8ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًـ 1773)**(ً1775)**(ً1781()**ً

ً**()1782ً**()1765ً**()1782ًالدرجةًالكلية

 0,05  )*( دال عند مستوى داللة                        0,01)**( دال عند مستوى داللة 
 تعتبر معامالت  ،ُيالحظ أن معامالت الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخبالنظر إلى الجدول أعاله 

 من  يتصف بدرجة جيدة النرجسيةويتضح مما سبق أن مقياس مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة. ثبات 
 .لدراسة الحاليةلجمع البيانات في الالستخدام كأداة  اً ما يجعله صالح والثبات،الصدق 

 الرضا املهني:  مقياسثالثًا: 
الرضا الوظيفي وخمس  فقرة لقياس( 21، ويتكون هذا المقياس من)(6008)عام  عبد اهللأعد هذا المقياس 

طبق أبدًا(. دائمًا، تنطبق غالبًا، تنطبق أحيانًا، التنطبق غالبًا، التن تنطبقخيارات لإلجابة لكل بند تتراوح بين )
( كدرجة دنيا، وتمثل الدرجة المرتفعة مستوى 21( كدرجة عليا و)761وتتراوح الدرجة على هذا المقياس بين)
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مكاناتهلعمل ا )بيئة وتتوزع عبارات المقياس على ستة أبعاد هيني والعكس صحيح. مرتفع من الرضا المه ، وا 
د بهذه وُيقص (.الممارسة المهنيةو المكانة االجتماعية، و تحقيق الذات، و العالقة مع الزمالء، و  ،العائد الماديو 

 :كما أشار إليها ُمعد هذا المقياساألبعاد 
  بظروف العمل في مهنة االرشاد النفسي، سواء المتعلق منها بيئة العمل: ويقصد بها كل مايتعلق

بطبيعة المهنة نفسها أو ظروفها، وماتتيحة للمرشد النفسي من فرص لتكوين صداقات، ومساعدة 
 .الطالب والشعور بالسعادة واالحترام، وتحقيق الذات

 هنته شد النفسي من مصل عليها المر العائد المادي: وُيقصد به األجر والمكافآت المالية التي يح
 .في المجتمع الذي يعيش فيه المرشد ومدى تناسب هذا األجر مع الجهد المبذول ومستوى المعيشة

  العالقة مع الزمالء: وُيقصد به التوافق واالنسجام والتعاون بين المرشد وزمالئه في العمل، ومدى
 تشجيعهم له واعترافهم بجهوده في العمل.

 رقي رشاد للمرشد النفسي من فرص النمو واالستقرار والتما توفره مهنة اإل هذات: وُيقصد بتحقيق ال
واثبات الذات، من خالل مساعدة اآلخرين وتوجيههم، اضافًة إلى مدى اشباع المرشد النفسي 

 لحاجاته المختلفة من هذه المهنة.
 الذي  حتراملتقدير واالالمكانة االجتماعية: وُيقصد به مكانة مهنة االرشاد النفسي في المجتمع ومدى ا

لى إ تحظى به من قبل أولياء أمور الطالب، والزمالء واألصدقاء ومختلف أفراد المجتمع. إضافة
 المركز االجتماعي الذي تتيحة مهنة االرشاد النفسي للمرشد.

 مدى مساهمة المرشد النفسي في اتخاذ القرارات المرتبطة بالعمل الممارسة المهنية: وُيقصد به 
  ،التصرف في بعض المواقف، وقدرته على استخدام الفنيات والمهارات االرشاديةادي، وحرية االرش

 .النفسية وتفسيرها واعداد التقارير اضافَة إلى قدرته على استخدام المقاييس واالختبارات النفسية

 :يف الدراسة األساسية املقياسصدق وثبات 

 من حيث محتوى فقراتها وارتباطها بمجاالتها وسالمة اللغة ووضوح الصياغة،  األداةوللتعرف على صدق 

اتهم إلبداء مالحظ علم النفس واإلرشاد النفسي مجال المختصين في المحكمين عدد منعلى  ُعرضت األداة
 . حول وضوح عبارات األداة ومالئمتها للغرض المقصود
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( مرشدًا طالبيًا فكانت النتائج على 20بتطبيق األداة على) قام المؤلف الداخلي االتساقن صدق تحقق ملول
 النحو اآلتي:

ً(12جدولً)
ًالرضاًالمهنيًلمقياسبينًدرجةًكلًبعدًوالدرجةًالكليةًمعاملًالرتباطً

ًمعاملًالترابطًاألبعاد

مكاناتهالعملًًبيئة-1 ً)**(1772ًوا 

 )**(1781ًالماديًالعائد-2

ً)**(1771ًمعًالزمالءًالعالقة-3

ً)**(1773ًالذاتًتحقيق-2ً

 )**(1775ًالجتماعيةالمكانةً-5

ً)**(1771ًالممارسةًالمهنية-6

 داةونباخ حيث بلغ معامل الثبات الكلي لألر ك معادلة ألفا باستخدام تم حساب معامل الثبات لألداةفي حين و 
(0.80.) 

ً(13جدولًرقم)
ًثباتًمقياسًالرضاًالمهنيًلمقياسًالرضاًالمهني

ًالثباتًباإلعادةًالرضاًالمهنيًمقياس

مكاناتهالعملًًبيئة-1 ً)**(1772ًوا 

 )**(1781ًالعائدًالمادي-2

ً)**(1771ًمعًالزمالءًالعالقة-3

ً)**(1773ًتحقيقًالذات-2ً

 )**(1775ًالمكانةًالجتماعية-5

ً)**(1771ًالممارسةًالمهنية-6
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ًالحالية:التحققًمنًالشروطًالسيكومتريةًللمقياسًفيًالدراسةً
 الطرق التالية: تم اعتمادللتحقق من صدق المقياس  صدقًالمقياسًفيًالدراسةًالحالية:

ًالدراسةًالستطالعية:ً
 األساسية،وهي من خارج عينة الدراسة  نفسية،( مرشدة 48)تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها

عية وفي ضوء نتائج الدراسة االستطال العينة،لدى أفراد  ووضوحها مة فقرات المقياسءبهدف معرفة مدى مال
 إنما قام بتعديل بعض المفردات التي لم تكن واضحة من قبل أفراد العينة. عبارة،لم يقم الباحث بحذف أي 

 : صدقًالُمحكمين.ًأًًً
ناسبتها ومُ  العبارات وضوح من للتأكد المختصين بهذا المجال مينالٌمحكِّ  من عدد على المقياس تم عرض
 الُمحكمين لىع هعرض إعادة تمت ،مينالُمحكِّ  آراء على بناءً  اللغوية التعديالت إجراء وبعد المقصود، للغرض

 المقصود للغرض وُمناسبتها العبارات وضوح على أكدوا اللذين ،المقصود مجالال في أنفسهم والُمختصين
 .الدراسة في واستخدامه بالمقياس الوثوق ُيمكننا وبالتالي منها،

ً:الداخليصدقًالتساقًب.ً
من خارج عينة الدراسة األساسية للتحقق من  ،مرشده نفسية( 48تم تطبيق المقياس على عينة بلغت)ً

 كل بعد ةإيجاد معامالت ارتباط درجتم العمل على  ولتحقيق ذلكاالتساق الداخلي لمقياس الرضا المهني، 
 لمقياس،لتبين من خالل معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية و مع الدرجة الكلية للمقياس. 

والجدول اآلتي  داخلي،وهذا يعني أن المقياس يتصف باتساق  (،0,05عند مستوى) دالةجميع نتائجها  أن
 يوضح قيمة معامالت االرتباط:

ً(14جدولً)
ًالرضاًالمهنيمعاملًالرتباطًبينًدرجةًكلًبعدًوالدرجةًالكليةًلمقياسً

ًمستوىًالدللةًقيمةًمعاملًالرتباطًالبعد

مكاناتهًالعملًبيئة-1 1715ًً)*(1751ًوا 

1711ًً)**(1763ًالماديًالعائد-2

1715ً )*(1755ًمعًالزمالءًالعالقة-3
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1711ًً)**(1783ًالذاتًتحقيق-2ً

1711ًً)**(0,83ًالجتماعيةالمكانةً-5

1711ًً)**(0,88ًالممارسةًالمهنية-6

1711ًً)**(0,68ًالدرجةًالكلية

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                    0,01)**( دال عند مستوى داللة 

من خارج عينة الدراسة  نفسية،( مرشدًا ومرشدة 48تم تطبيق المقياس على عينة بلغت): الصدقًالتمييزيج.ً
لى( والجدول األدنى والربع األع )الربععلى التمييز بين الفئات الطرفية  لمقياسا قدرةاألساسية للتحقق من 

 اآلتي ُيوضح ذلك:
ً(15)جدولً

ًالرضاًالمهنيالصدقًالتمييزيًلمقياسً

ً
النحرافًًالمتوسطًًالعينةًالفئات

ًالمعياري
ًقيمة)ت(

ً

Sig ًمستوى
ًًالدللةًالدللة

ً

ً الرضاًمقياس
ًالمهني

12ًًالربعًاألدنىً

11ً

122.11ً17.7ًً

1.88 

ً

ًدال1.111ً1.15ً
12ً136.37ً16.1ًالربعًاألعلىً

 اس لدية هذا يعني أن المقيو  ،ع األعلى والربع األدنى كانت داالً ق بين الربنالحظ من الجدول السابق أن الفر 
من ثمَّ و  يهإل طمئناناالالقدرة على التمييز بين الفئات الطرفية األمر الذي يشير إلى فعالية المقياس وبالتالي 

 .في الدراسة الحالية استخدامه
ً:اآلتيةبالطرق  الرضا المهنيُاسُتخِرج الثبات الخاص بمقياس  ثباتًالمقياس:ً-

الثباتًباإلعادة: ًأًًـ
 (48)تطبيق المقياس على عينة قوامها تمبطريقة إعادة االختبار  الرضا المهنيلحساب ثبات مقياس ً

وقد جرى استخراج معامالت الثبات للدرجة الكلية  التطبيقين،يوماً بين  (60)وبفاصل زمني قدره نفسية،مرشدة 
ًللمقياس عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني.
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ًًـ ًثباتًالتجزئةًالنصفية:ب
 ان براونمعادلة سيبرم ، وذلك باستخدامالعينة نفسهاخالل  مناستخرج معامل ثبات التجزئة النصفية ً

(Spearman-Brown) المقياس الفردية والزوجية. عباراتتم حساب معامل االرتباط بين  ثحي 
ًج.ًالثباتًعنًطريقًألفاًكرونباخ:

 .الخاصة بمقياس الرضا المهني والجدول اآلتي يوضح قيم معامالت الثبات
ً(16جدولً)

ًلمقياسًالرضاًالمهنيًومعاملًألفاًكرونباخًالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفية

ًمعاملًألفاًكرونباخًالتجزئةًالنصفيةًالثباتًباإلعادةًمقياسًالرضاًالمهني

مكاناتهالعملًًبيئة-1 ً)**(1.81ً)**(1788ً*()1755ًوا 

ً)**(1.87ً)**(1768 )**(1761ًالعائدًالمادي-2

ً)**(1.88ً)**(1773ً)**(1781ًمعًالزمالءًالعالقة-3

ً)**(1.61 *()1756ً)**(1787ًتحقيقًالذات-2ً

ً)**(1.68ً)**(1.78 )**(1.68ًًالمكانةًالجتماعية-5

ً)**(1.86ً*()1.52ً*()1.51ًالممارسةًالمهنية-6

ً)**(1.81ً)**(1.81ً)*(1.66ًالدرجةًالكلية

 0,05*( دال عند مستوى داللة )                                     0,01)**( دال عند مستوى داللة 

ُيالحظ أن معامالت الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية، تعتبر معامالت ثبات بالنظر إلى الجدول أعاله 
لصدق يتصف بدرجة جيدة من ا الرضا المهنيويتضح مما سبق أن مقياس مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة. 

 لالستخدام كأداة للدراسة الحالية. اً ما يجعله صالح والثبات،
 وبعد ذلك تم العمل على اجراء وصف احصائي للتعرف على الربيعيات الخاصة بهذا المقياس فتبين اآلتي:

 اإلحصائية املستخدمة: األساليب- خامساً 
  المناسبة،التحليالت اإلحصائية  إلجراء (SPSS,21)معالجة البيانات بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلوم تمت
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 وشملت هذه التحليالت اإلحصائية ما يلي:
 لحساب ثبات المقاييس. براون-سبيرمانومعامل  ،معامل ألفا كرونباخ 
  بيرسونمعامل ارتباط (Pearson Correlation) .لحساب معامل االرتباط بين المتغيرات والثبات 
 اختيار أنوفا (.(Anova 
  اختبار(T TEST) مجموعتين. متوسطات لتحديد داللة الفروق بين 
  الحسابيالمتوسط. (Mean) 
   االنحراف المعياري(Standard Deviation.) 
 .الربيعيات من خالل الوصف اإلحصائي 
 ختيار أنوفا ومربع إيتا لمعرفة حجم األثر.ا 

 



 

 

 
 

 الفصل اخلامس
 مناقشة النتائج وتفسريها

 
 

ةأوال: أسئلة الدراس  
 ثانيًا: فرضيات الدراسة
جثالثًا: ملخص النتائ  

 رابعًا: مقترحات الدراسة
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 الفصل اخلامس
 النتائج وتفسريهامناقشة 

جراءاته في الفصل السابق،  ،منهج الدراسةاستعراض بعد     تي تمَّ لتناول في هذا الفصل النتائج ايوا 
، الوجداني بغرض التعرف على مستوى التعاطفالتوصل إليها من خالل تطبيق أداوت الدراسة؛ 

 أيضا   للكشفو  ،والكشف عن العالقة بين المتغيرات السابقة ،والرضا المهني لدى عينة الدراسة ،والنرجسية
التخصص و  ،رةسنوات الخب تبعا  لمتغيرات ،المتغيرات السابقة في بين المرشدين النفسيينعن الفروق 

وذلك لإلجابة  ،(21) النسخة  (SPSS) تحليلها باستخدام حزمة البرامج اإلحصائيةكما تم  .الدراسي
 على أسئلة الدراسة وفرضياتها. وفيما يلي وصف لهذه النتائج:

 باستخدام ةست التي تم جمعها من عينة الدراالتوزع الذي تخضع له البيانابداية  تم التعرف على طبيعة    
ككسون  وويل(Smirnov) فسمير نو قانون األدوات التي تم ذكرها سابقَا، وذلك من خالل استخدام 

((Wilkkson :والجدول اآلتي يبين ذلك 
 (17جدول )

 طبيعة توزع عينة البحث

 
Smirnov Wilkkson 

Statistics المحسوبةالقيمة  درجات الحرية Statistics المحسوبةالقيمة  درجات الحرية 

 0.13 159 0.822 0.15 159 0.218 التعاطف الوجداني

 0.33 159 0.890 0.32 159 0.172 النرجسية

 0.52 159 0.946 0.54 159 0.107 الرضا المهني

 أكبرالمحسوبة هي  )سمير نوف، وويلككسون( قيمة( نالحظ أن 71طالع على الجدول )من خالل اال
ف يتم ذلك سو  وبناء  على ،طبيعي مدار البحث لتالي يكون توزع العينة( وبا0...) من القيمة المعنوية
 لإلجابة عن  وذلك (Parametric Tests)) المعلميةالحسابية  واالختبارات االحصائية استخدام القوانين

 أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها.
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 أسئلة الدراسة:
 السؤال األول:

 البحث؟مامستوى التعاطف الوجداني لدى عينة 
 ( 18جدول )

 مستوى التعاطف الوجداني لدى عينة البحث

 التعاطف الوجداني
الربيع 

 األول
الربيع 

 الثاني
الربيع 

 الثالث
االنحراف  المتوسط

 المعياري
النسبة 

 المئوية

 %0032 00301 80.301 04 11 5 اإلرشاد النفسي

 %0832 82391 801302 10 11 8 علم النفس

 %0839 80302 880301 21 15 11 التربية

 %0930 .8132 800320 69 28 15 ةالعينة الكلي

 

 
 ( مستوى التعاطف الوجداني لدى عينة البحث3شكل )

لنحو إلى ربيعيات وكانت الربيعيات على ادرجات أفراد عينة البحث لإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيم 
 .منخفضن فيه مستوى التعاطف الوجداني ويكو  (98-.)من  وتتراوح فيه الدرجة الربيع األول: اآلتي:
                          ويكون فيه مستوى التعاطف الوجداني متوسط. (88-.8)منوتتراوح فيه الدرجة الربيع الثاني:     
 .مرتفعويكون فيه مستوى التعاطف الوجداني ( 720-..7من) وتتراوح فيه الدرجة الربيع الثالث:    
 .مرتفع جدا  ويكون فيه مستوى التعاطف الوجداني ( .70-721)من وتتراوح فيه الدرجة الربيع الرابع:  

اإلرشاد النفسي

علم النفس

التربية

العينة الكلية

المتوسط االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية

103.08

22.08 20.90%

105.09

19.47 21.90%

110.27

16.09 21.40%

106.96

18.93 64.20%
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وهذا ( 7.1.81لدى عينة البحث بلغ ) أنَّ ُمتوسط التعاطف الوجداني (79من خالل الجدول ) فتبين
ة يات الخاصاستنادا  إلى الربيع يعني أن التعاطف الوجداني لدى عينة البحث يقع ضمن المستوى المرتفع

 .(720-..7بين) الذي تتراوح فيه الدرجة ما بمقياس التعاطف الوجداني )الربيع الثالث
 السؤال الثاني:

 مستوى النرجسية الوجداني لدى عينة البحث؟ ما
 ( 19جدول )  

 مستوى النرجسية لدى عينة البحث

 النرجسية
الربيع 

 األول
الربيع 

 الثاني
الربيع 

 الثالث
االنحراف  المتوسط

 المعياري
النسبة 

 المئوية

 %0.30 03.0. .80138 18 9 8 اإلرشاد النفسي

 %8131 0388. 808310 12 15 11 علم النفس

 %8130 310.. 80.311 14 12 15 التربية

 %11 031. 88131 51 90 00 العينة الكلية

 
 ( مستوى النرجسية لدى عينة البحث4شكل )
إلى ربيعيات وكانت  (708البالغ عددهم) درجات أفراد عينة البحثلإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيم 

  الربيعيات على النحو اآلتي:
 .منخفضويكون فيه مستوى النرجسية  (18-.)من  وتتراوح فيه الدرجة الربيع األول:   
                          ويكون فيه مستوى النرجسية متوسط. (731-.9)منوتتراوح فيه الدرجة الربيع الثاني:      

اإلرشاد النفسي

علم النفس

التربية

العينة الكلية

المتوسط االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية

127.13

32.32
23.60%

121.7

32.11
15.80%

103.87

33.7
18.60%

117.5

32.7
58%

اإلرشاد النفسي علم النفس التربية العينة الكلية
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 .مرتفعسية ويكون فيه مستوى النرج( 711-730من) وتتراوح فيه الدرجة الربيع الثالث:  
 .مرتفع جدا  ويكون فيه مستوى النرجسية ( ..2-711)من وتتراوح فيه الدرجة الربيع الرابع:  
وهذا يعني أن ( 771.0النرجسية لدى عينة البحث بلغ )أنَّ ُمتوسط  (78من خالل الجدول ) فتبين

 النرجسيةمقياس خاصة باستنادا  إلى الربيعيات ال لدى عينة البحث يقع ضمن المستوى المرتفع النرجسية
 .(711-730)الربيع الثالث الذي تتراوح فيه الدرجة ما بين)

 السؤال الثالث:

 توى الرضا المهني لدى عينة البحث؟ما مس

 (20جدول )
 مستوى الرضا المهني لدى عينة البحث 

 الرضا المهني
الربيع 

 األول
الربيع 

 الثاني
الربيع 

 الثالث
االنحراف  المتوسط

 المعياري
النسبة 

 المئوية

 %830. 0310. 3.0..0 15 19 12 اإلرشاد النفسي

 %8.32 01389 0.1392 11 10 11 علم النفس

 %0830 02389 018310 14 18 15 التربية

 %0138 .023 09838 99 08 05 ةالكليالعينة 

 

 ( مستوى الرضا المهني لدى عينة البحث5شكل )
إلى ربيعيات وكانت  (708البالغ عددهم) درجات أفراد عينة البحثلإلجابة عن هذا السؤال تم تقسيم 

  ي:الربيعيات على النحو اآلت

اإلرشاد النفسي

علم النفس

التربية

العينة الكلية

المتوسط االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية

233.3

30.72 31.60%

238.49

28.14 13.90%

251.72

29.14 21.60%

241.1

29.3 67.10%

اإلرشاد النفسي علم النفس التربية العينة الكلية
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 .منخفضويكون فيه مستوى الرضا المهني  (271-.)من  وتتراوح فيه الدرجة الربيع األول:
                          ويكون فيه مستوى الرضا المهني متوسط. (230-279)منوتتراوح فيه الدرجة الربيع الثاني:   

 .مرتفعلرضا المهني ويكون فيه مستوى ا( 211-231من) وتتراوح فيه الدرجة الربيع الثالث:
 .مرتفع جدا  ويكون فيه مستوى الرضا المهني ( 320-219)من وتتراوح فيه الدرجة الربيع الرابع:

 وهذا يعني أن .( 217.7الرضا المهني لدى عينة البحث بلغ )أنَّ ُمتوسط  (.2من خالل الجدول ) فتبين
 قياس الرضا دا  إلى الربيعيات الخاصة بماستنا لدى عينة البحث يقع ضمن المستوى المرتفع الرضا المهني

 .(720-..7المهني )الربيع الثالث الذي تتراوح فيه الدرجة ما بين)

 فرضيات الدراسة: 
 النرجسيةو  التعاطف الوجداني كل من نتائج الفرضية األولى ونصها: "ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين

 لحالية"3عينة أفراد الدراسة ا والرضا المهني لدى أفراد
كل القة بين لمعرفة الع (بيرسونمعامل ارتباط )تم اعتماد قانون الترابط  صحة هذه الفرضيةللتحقق من 

 :آلتياكما يظهره الجدول  ،الرضا المهني لدى عينة الدراسة الحاليةو والنرجسية التعاطف الوجداني  من
 (08جدول )

 مهنيوالرضا ال والنرجسية التعاطف الوجدانيالعالقة بين  
درجات  مستوى الداللة النتيجة 

 الحرية
  التعاطف الوجداني النرجسية الرضا المهني

 
 
 

 دال

 
 
 

0301 

 
 
 

811 

(**)0310 -0320)**(  التعاطف الوجداني  8 

-031.9)**(  8 -0320)**(  النرجسية 

8 -031.9)**(  الرضا المهني 0310(**) 

 0...)*( دال عند مستوى                                          7...)**( دال عند مستوى 
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 العالقة بين التعاطف والنرجسية والرضا المهني لدى عينة البحث( 6شكل )

دى ل الرضا المهنيو  التعاطف الوجداني كل منبين  إيجابية دالةوجود عالقة  (27)يتضح من الجدول  
لتعاطف ابين  دالة سلبيةوكذلك وجود عالقة (. 7.,.)عند مستوى داللة وذلك  المرشدين النفسيين

 لنرجسيةابين  سلبيةوكذلك وجود عالقة  (.7.,.) عند مستوى الدراسةعينة أفراد لدى  والنرجسية الوجداني
 (.7.,.) عند مستوى الدراسةلدى عينة  والرضا المهني

اطف والنرجسية ل من التعوبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي أن هناك عالقة بين ك 
 والرضا المهني.

مستوى اد ز  المرشدين النفسيينلدى التعاطف الوجداني أنه كلما ارتفع مستوى  ومن هذه النتيجة نرى 
وجدت  التي( 1..2. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية )أميرة أحمد،الدراسةالرضا المهني لدى عينة 

شار ومع ما أ لتعاطف الوجداني والرضا المهني لدى عينة البحث.أن هناك عالقة إيجابية ودالة بين ا
  .مهني إلى المرشد النفسي المتعاطف هو أكثر رضا   (Roy,1980)إليه روي 

في حين نرى أن هناك عالقة سلبية بين كل من التعاطف والنرجسية لدى عينة البحث وتتفق هذه النتيجة 
ارتفاع التعاطف يؤدي إلى انخفاض مستوى النرجسية  بمعنى أن(، روبيرت ماليك) مع ما توصل إلية

والعكس صحيح. في حين كانت العالقة بين النرجسية والرضا المهني عالقة سلبية فارتفاع أحدهما يؤدي 
مهارات التعاطف ل المرشد النفسي امتالكأن  :ويمكن أن نفسر ذلك من خالل إلى خفض اآلخر.

ره ودوافعه عمشا تفهمفير طيبة عند تعامله مع المسترشد عظ على مشافاحال فييساعده الوجداني، 
 ، وينشئ جوا  إرشاديا  يملؤه الود.جتماعيةواالوحاجاته الشخصية 

Correlations …

النرجسية عموما الرضا عموما **. Correlation is significant at the
0.01 level (2-tailed).
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أحاسيس تزداد مهاراته في قراءة مشاعر و من الثقة والوعي بالذات،  المرشد النفسي بناء  على ما يمتلكهو  
 ، ثم مشاركته لها.االمسترشد والتعرف عليه

التعاطف الوجداني يساهم في زيادة فاعلية العملية اإلرشادية، والحصول على تعاطف أكبر فوجود  
وحب أوسع عند المرشد، حيث يمكنه من قراءة مشاعر المسترشد من صوته وتعبيرات وجهه وليس 
ا  ر بالضرورة من أقواله، وبالتالي يتسامى المرشد في حب المسترشد، ليصبح تعاطفا  إنسانيا  واعيا  ومقد

  لخطورة مشكلته.
المرشد النفسي على تحقيق الرضا عن نتائج العمل والعالقة االرشادية وبالتالي  األمر الذي يساعد

نرى أن النرجسية تقوم على استغالل اآلخر والتسلط  على النقيض من ذلكو الرضا المهني.  تحقيق
ن، فالنرجسية اليستحقة األخرو يستحق ما أكثر قدرة  وجدارة من اآلخرين، وأنه وأنهعلية والشعور بالتفوق، 

 ،على تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح اآلخر وتجاهل مصالحه واهتماماته ومشاعرة تقوم
( أن الرضا المهني في العمل 8..2)الدليمي، أشار إذ ،وهذا يتعارض مع مقتضيات الرضا المهني
رجسية الشخصية الن يمع ما ُيبديه الشخص ذ رضة تماما  اإلرشادي يتطلب مجموعة من السلوكيات متعا

يلي: التعاون بين الموظف وزمالء العمل، واالندماج مع الزمالء في العمل، واالستعداد الدائم  منها ما
لدى العامل للتدريب والتغيير، ونمو العالقات الشخصية والوظيفية بين العامل والزمالء بشكٍل إيجابي، 

مل والمؤسسة المهنية التي يعمل بها، وتقبل النقد وممارسة النقد البناء، إضافة  وشعور العامل باالنتماء للع
مكاناتهم واالعتراف بها وعدم تجاهلها  مكاناته وتقدير قدرات اآلخرين وا  إلى االعتراف بحدود قدراته وا 

 .ي االختصاص والخبرةستخدام مبدأ التحويل إلى ذإضافة  إلى ا
فالنرجسية  ماما  رضة تالنرجسية والرضا المهني فمتطلبات كٍل منهما متعا لذلك تكون العالقة سلبية بين 

تقوم على استغالل اآلخر في حين يقوم الرضا المهني على تقديم العون والمساعدة لآلخر ويتطلب التفهم 
 .والتعاون مع اآلخر
ا المهني اني والرضونصها: "ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين التعاطف الوجد الثانيةنتائج الفرضية 

 عينة أفراد الدراسة الحالية"3 لدى أفراد
عاطف لمعرفة العالقة بين أبعاد الت (بيرسونارتباط معامل )تم اعتماد  صحة هذه الفرضيةللتحقق من  

 :اآلتيالوجداني وأبعاد الرضا المهني لدى أفراد عينة الدراسة الحالية، وذلك كما يظهره الجدول 
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 (00جدول )
 التعاطف الوجداني والرضا المهني القة بين أبعادالع 

 الرضا المهني

 

 التعاطف الوجداني

العالقة مع  العائد المادي بيئة العمل
 الزمالء

المكانة  تحقيق الذات
 االجتماعية

 

لممارسة ا
 المهنية

 الدرجة الكلية

 )**(0300 )**(.039 )**(0392 )**(0309 )**(03.9 )**(..03 )**(0392 المعاناة

 )**(0318 )**(0398 )**(0311 )**(0309 )**(0300 )**(0390 )**(0300 المشاركة اإليجابية

 )**(0300 )**(.039 )**(0310 )**(0311 )**(0310 )**(0390 )**(0392 استجابة البكاء

 )**(0300 )**(0390 )**(0392 )**(0311 )**(0399 )**(0399 )**(0311 االنتباه العاطفي

 )**(0302 )**(03.2 )**(0310 )**(.030 )**(0311 )**(0390 )**(0312 اآلخرين المشاعر نحو

 )**(0310 )**(0398 )**(0308 )**(0301 )**(0308 )**(0390 )**(0310 العدوى االنفعالية

 )**(0310 )**(0310 )**(.030 )**(0319 )**(0319 )**(0310 )**(0300 الدرجة الكلية

 0...)*( دال عند مستوى                                                           7...)**( دال عند مستوى 
 

 ( العالقة بين التعاطف الوجداني والرضا المهني لدى عينة الدراسة73الشكل )

Sig. (2-tailed)التعاطف عموما 

Nالتعاطف عموما 

1 .806**

التعاطف عموما الرضا عموما

.000

التعاطف الوجداني الرضا المهني
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 مهنيالرضا الوأبعاد  التعاطف الوجدانيبين أبعاد  دالةإيجابية وجود عالقة  (22) يتضح من الجدول 
بين الدرجة  إيجابية(. وكذلك وجود عالقة 7.,.)عند مستوى داللة وذلك  ين النفسيينلدى المرشد

 (.7.,.) عند مستوى للرضا المهني لدى عينة البحث الكلية والدرجة للتعاطف الوجدانيالكلية 
وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي أن هناك عالقة بين كل من التعاطف والرضا 

 ني. المه
زاد  سيينالمرشدين النفلدى التعاطف الوجداني أنه كلما ارتفع مستوى  من هذه النتيجة نرىنرى و  

( 1..2ة أحمد،)أمير  توصلت إليه . وتتفق هذه النتيجة مع ماالدراسةمستوى الرضا المهني لدى عينة 
 تائجن وكذلك مع ،الوجداني والرضا المهنيدالة بين التعاطف التي وجدت أن هناك عالقة إيجابية 

 .  (Roy,1980)دراسة
 الوجدانيف لتعاطأن ا "روجرز" ذكرهوُيمكن أن ُنفسر هذه النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل ما 

عالقة نفعالي واالجتماعي والرضا عن الجابي لآلخر، والتكيف االيفهم الذات، التقدير اإل) ُيفيد في
 .اإلرشادية والنتائج التي تتمخض عنها(

 اتصالأن إيجاد جو من التفتح مع قنوات  (Golman,1998)  جولمانما أشار إليه  إضافَة إلى 
كفاء في تبادل أ ظهرون كفاءة في التواصل ُيعدونذين يُ فتاح النجاح المهني. فاألفراد الواضحة ُيعد م
 والتعامل المباشر مع القضايا الصعبة.  االنفعاليةالمعلومات 

قق مزيدا  من ُيح لباحثين أن ارتفاع مستوى الذكاء اإلنفعالي والتعاطف الوجدانيوقد أكد الكثير من ا
 جداني يتسمونالو نفعالي أو ما ُيسمى بالتعاطف الرضا المهني، ألن األفراد الذين يتمتعون بالذكاء اال

 مكنهم من مواجهة الصعاب والعقبات واإلحباطات التي تواجههم. التي تُ  بالمرونة
 أن الذكاء الوجداني ُيعد عامال  حاسما  للنجاح والرضا المهني. (Sims,1988) وقد أكد سيمز

من هنا و اتجة عن التفكير بل مستقلة عنه، العواطف غالبا  ما تتكون بشكل ال شعوري، وهي غير نف
 ما حاول زرعألن المرشد النفسي كل ؛لوجدانية في مجال العمل اإلرشاديتبرز أهمية العواطف ا

، وغيرها لدى المسترشدين الذين يتعامل (المحبة واالحترام والتعاون واإلخالصك)بية عواطف إيجا
ة قساس بضرورة الحفاظ على هذه العالوتولد لديهم اإلح ،معهم، اشتد ارتباطهم بالعمل اإلرشادي

 والسعي لتحقيق أهدافها.
لتنبؤ ت، وتساعد على ابالثبا اإلنساني كما أن أهمية العواطف تبرز من خالل كونها تميز السلوك 

دق ذلك قد تجعل ص العواطف والعادات لدى األفراد المعرفة بنوع أنَّ  ذلكبالسلوك في موقف معين، 
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إننا نقف عاجزين عن تفسير كل السلوكيات بشكل منطقي،  :ومن هنا نستطيع القول ،التنبؤ ممكنا  
  ا  كبيرا  في السلوك.االنفعاالت التي تلعب دور و ألننا ال يمكننا تجاهل دور العواطف 

رشد، المتعزز بعواطف قوية عند  ق نجاح العمل اإلرشادي إال إذايأنه ال يمكن تحق ويرى "روجرز"
، بحيث تعمل هذه العواطف كقوة واضحة ومشجعة ودافعة، تزيد من تعلق المسترشدين دالمسترشو 

ض ب التي تكمن وراء التناقفي مساعدة المرشد على معرفة األسبا ا  كما أن للعواطف دور  وتفهمهم.
 تجاه اآلخرين. مسترشدينفي سلوكيات ال

اطف عو  مثال   أكثر من عاطفة نحو موضوع واحد أو جهة محددة، فهناك يكون لدية قدالمسترشد ف 
 ) "اسثوم "في حين أشار شعورية، وأخرى الشعورية وهذا ما أسماه )فرويد( بالتناقض الوجداني.

(Thomas,1979المرشد المدرسي مع المسترشد يؤدي بالمرشد إلى أن يصبح  إلى أن تعاطف
 ه لعملهعن مهنته وأسلوب أدائ شخصا  فاعال  ومؤثرا  وناجحا  في عالقته اإلرشادية ويصبح أكثر رضا  

(Thomas,1979,373 .) 
أن المرشدين األكثر فاعلية ( الذي وجد Roy,1980وهذا ما أكدته دراسات أخرى مثل دراسة روي )

 اوكذلك وجد أن المرشدين المتعاطفين كانو  وخبراتهم، خرينبمشاعر اآل واهتماما  ألكثر تعاطفا  هم ا
 (.Roy ,1980 ,145) وعالقاتهم باآلخرين ومستوى انتاجيتهم وعملهم أكثر رضا  عن أنفسهم

ألفراد أن ا فتبين المتحدة،وقد أجريت اختبارات على أكثر من سبعة آالف شخص في الواليات  
 ادرين على قراءة الرسائل غير المنطوقة يكونون في حالة أفضل من حيث التكيف العاطفيالق

  .والمهني واالجتماعي
 يوُيؤدوُمؤثر في العمل اإلرشادي بل ن التعاطف الوجداني عامل حاسم ومن خالل ما سبق نرى أ

 ،ة إيجابيةضا المهني عالق، فالعالقة بين التعاطف الوجداني والر دورا  مهما  وفاعال  في الرضا المهني
الذي ُيساعد المرشد النفسي على التغلب على  األمر ،رتفاع اآلخرأحدهما ُيؤدي إلى ا رتفاعذلك أن ا

القة وبالتالي الشعور بالرضا عن الع النجاح له ق، وتحقالصعاب التي تواجهه في العمل اإلرشادي
 ا إلى الرضا المهني.والتي توصل بدوره والنتائج التي تتمخض عنها اإلرشادية

ينة أفراد ع والرضا المهني لدى أفراد نرجسيةبين الة دالة إحصائيذات ال توجد عالقة " :الثالثةالفرضية 
 الدراسة الحالية"3

لعالقة بين لمعرفة ا (بيرسونمعامل ارتباط )تم اعتماد قانون الترابط  صحة هذه الفرضيةللتحقق من   
 :اآلتيدول وذلك كما يظهره الج ،الدراسة الحاليةأفراد عينة المهني لدى أفراد وأبعاد الرضا  نرجسيةأبعاد ال
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 (.0جدول )
 الرضا المهنيأبعاد النرجسية و  العالقة بين أبعاد 

 الرضا المهني  

 

 النرجسية

 العائد المادي بيئة العمل
العالقة مع 

 تحقيق الذات الزمالء
المكانة 

 االجتماعية

 

 الكلية الدرجة الممارسة المهنية

 (**)0.70- (**)0.44- (**)0.57- (**)0.67- 0.34- (**)0.40- (**)0.54- التسلطية

 (**)0.76- (**)0.49- (**)0.59- (**)0.66- 0.014- (**)0.46- (**)0.66- االكتفاء الذاتي

 (**)0.76- (**)0.53- (**)0.62- (**)0.66- 0.070- (**)0.48- (**)0.64- التفوق

 (**)0.77- (**)0.47- (**)0.62- (**)0.70- 0.011- (**)0.49- (**)0.62- االستثارة

 (**)0.73- (**)0.42- (**)0.58- (**)0.72- 0.018- (**)0.48- (**)0.56- االستغاللية

 (**)0.65- (**)0.36- (**)0.51- (**)0.54- 0.026- (**)0.44- (**)0.57- الغرور

 (**)0.65- (**)0.43- (**)0.48- (**)0.60- 0.036- (**)0.39- (**)0.53- االستحقاق

 (**)0.83- (**)0.52- (**)0.66- (**)0.75- 0.009- (**)0.52- (**)0.68- الدرجة الكلية

 0...)*( دال عند مستوى                                             7...)**( دال عند مستوى 

 

 لمهني لدى عينة البحث3العالقة بين النرجسية والرضا ا (8) شكل

0 .0000

159 159

PEARSON CORRELATION 1 -.834-**

النرجسية عموما الرضا عموما
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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دى ل الرضا المهنيوأبعاد النرجسية بين أبعاد  دالةعكسية وجود عالقة  (23)يتضح من الجدول       
 لم يظهر إذ ،هو العالقة مع الزمالء ،بعد واحد باستثناء (7.,.)عند مستوى داللة  المرشدين النفسيين

 والدرجةة للنرجسيبين الدرجة الكلية  عكسيةقة وجود عال يظهر . وكذلكدال مع أبعاد النرجسية ارتباط
وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  (.7.,.) عند مستوى الدراسةللرضا المهني لدى عينة  الكلية

 البديلة أي أن هناك عالقة بين كل من النرجسية والرضا المهني.
مستوى الرضا  فضانخ لمرشدين النفسيينالدى  النرجسيةهذه النتيجة إلى أنه كلما ارتفع مستوى وتشير  

يز بالتعالي فالشخص النرجسي يتم ؛والعكس صحيح. وتُعد هذه النتيجة منطقية ،المهني لدى عينة البحث
والتعاطف  رامواالحت وأحيانا  اإلذعان لآلخرين ،يرفض المجاراة االجتماعية التي تتضمن التواضع وغالبا  ما

حقيق تعلى العمل  ،الغرض منها ،تباع أساليبامات النرجسية إلى الس يمما ُيؤدي بالشخص ذ ،معهم
ن إنجازها،التي يرغب ب والمآرب الشخصية الغايات  .ومصالحهم كان األمر على حساب اآلخرين وا 

 إلى أن الشخص ذا (Salman& Anderson,1879)"سالمان وأندرسون"في حين أشار كٌل من     
 والمهنية االجتماعية مكانتهعن عدم الطمأنينة الناتجة عن عدم الرضا السمات النرجسية غالبا  ما يشعر ب

النرجسي هو شخص  أن الشخص ىإل  (Lootens,2010,23)سوأشار لوتن له.ونظرة اآلخرين 
 شاديوهذا يتعارض مع مبادئ العمل اإلر  ،يستخدم العالقات الشخصية لتحقيق مآرب خاصة به استغاللي
 .استغاللهوعدم ، ، والحفاظ على مصالح المسترشدحتراماالالتي تتضمن  وأخالقياته

من خالل المبالغة في حب  تظهر الشخصية النرجسية إلى أن (Young,1988,122) يونغ وُيشير 
 ،منهم نالمسترشدي والسيما ،الذات، التي تدفع صاحبها لبعض السلوكيات المجحفة بحقوق اآلخرين

براز شخصيته بطريقة مميزة، على حساب  راالستئثا مثل:وأعضاء الفريق اإلرشادي،  عليهم، وا 
شخصياتهم، وتضخيم قدراته ودوره، والرغبة في إظهار تفوقه، حيث يطربه تمجيد ذاته، وينتشي بمدح 
اآلخرين له، ويتوقع من اآلخرين أن يتعاملوا معه باعتباره متميزا ، ويتحسس تجاه من ال يبدي نحوه اهتماما  

قليل من شأنهم، ل التهور اآلخرين وتقدمهم، ويثير في نفسه الغيرة والحسد، ويحاو بل قد يزعجه ظ .خاصا  
ويرفض هذا النوع من األشخاص أي نقد أو  .مكانتهلفي مستوى المنافسة والمزاحمة  يبدواحتى ال 

 (.7، .2.7،)كردي م وانتقاصا  لهمقامهلذلك تجريحا   ونمالحظة، ويعتبر 
أن الرضا المهني في العمل اإلرشادي يتطلب مجموعة من إلى ( 8..2حين أشار )الدليمي، في 

ن بين الموظف : التعاو اآلتيالشخصية النرجسية منها  الشخص ذو هالسلوكيات متعارضة تماما  مع ما ُيبدي
لعامل للتدريب والتغيير، ونمو الدائم لدى ا واالستعدادمع الزمالء في العمل،  واالندماجوزمالء العمل، 
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لعمل ل باالنتماءالعالقات الشخصية والوظيفية بين العامل والزمالء بشكٍل إيجابي، وشعور العامل 
حدود قدراته ب مارسة النقد البناء، إضافة  إلى االعترافوالمؤسسة المهنية التي يعمل بها، وتقبل النقد وم

مكاناته مكاناوت وا  مبدأ التحويل  اماستخدإضافة  إلى  بها وعدم تجاهلها واالعتراف تهمقدير قدرات اآلخرين وا 
 (.772، 8..2)الدليمي،والخبرة  االختصاص إلى ذو

إلى وجود عالقة  (Khodabakhsh, Besharat,2011) "خودابخش وبشارات"في حين أشار كٌل من  
 الرضا ذي ُيؤدي إلى إنخفاضشخصية األمر الن النرجسية وجودة العالقات البينترابط سلبية بين كٍل م

لشعور او ، االجتماعيالذات تنمو من خالل تفاعلها ألن  .ةوالمهني ةواالجتماعي ةاالنفعالي عن الجوانب
لعالم ا استدماعإلى  الفرد بالذات هو انعكاس لموقف اآلخرين من الفرد، ولكن عندما تصل األمور لدى

الخارجي في ذاته لمصلحة ذاته، فإن األمر قد يتحول إلى تضخيم الذات على حساب العالم الخارجي 
وعند هذه الحالة يعمل الشخص  (.012، 2.72)العاسمي، لهذا التضخيم  من دون أساس موضوعي

إن الذات  إلى "يونغ"الخاصة. وقد أشار  هلتحقيق مآربرين في محاولة منه خاآل استغاللالنرجسي على 
، عن الذات فيهالمبالغ  ش في ظلها الثغرات، ونقاط الضعف، نتيجة الرضاعالنرجسية الجماعية تعش

ورفض النقد واعتباره عدوانا  من اآلخر، كما تفسد أرضية التعايش واالنسجام بين الجماعة والجماعات 
 آلخرين.اوالفشل في العمل اإلرشادي وفقد الثقة من جانب ، لنزاعوقد تؤسس لحالة من القطيعة وا األخرى،

األمر الذي ُيؤثر سلبا  في مستوى الرضا المهني. أما فيما يتعلق بعدم وجود عالقة  ،وبالتالي الرفض والنبذ
 الستعالءانرجسي يميل إلى بين أبعاد النرجسية والعالقة مع الزمالء فإن ذلك يرجع إلى أن الشخص ال

قة السيطرة عليهم مما ُيؤدي إلى ضعف العال تهمحاولإلى جانب  احترامهم،وعدم  واستغاللهمعلى اآلخرين 
والتفاعل االجتماعي البد أن يقوم  ةألن األساس السليم والموضوعي للعالقات االجتماعي ؛مع اآلخرين

القة ُنالحظ وجود عومن خالل العرض السابق  .مكاناتين للقدرات واإلوالتقدير المتبادل االحترامعلى 
رتفاع أحدهما يخفض اآلخر حتما ؛ فالرضا المهني اليقوم على ية بين الرضا المهني والنرجسية فاعكس

الحفاظ العالقات االجتماعية معهم و  قامهواواالعتراف بقدراتهم س يتطلب بل على العكاآلخرين،  استغالل
 . على مصالحهم

 لمرشدينا، ونصها: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الرابعةالفرضية  نتائج  
 النفسيين في مقياس التعاطف تعزى إلى متغير التخصص الدراسي"3

ى عل الفروق بين المرشدين النفسيين لمعرفة (Anova)تم اعتماد قانون  صحة هذه الفرضيةللتحقق من 
 :وذلك كما يظهره الجدول التالي ،دانيالتعاطف الوج أبعاد مقياس

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12029&vid=30
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 (09جدول )
 ق بين المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف الوجدانيالفر 

مقياس 
 التعاطف

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  ف
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 المعاناة

 

 106.13 0 318.38 بين المجموعات

2.63 0.52 

0301 

 0301 40.35 810 6255.28 داخل المجموعات دال غير

 0301  811 6573.67 الكلي

المشاركة 
 اإليجابية

 115.87 0 347.61 بين المجموعات

4.08 0.008 

0301 
دال لصالح  

تخصص 
 التربية

 0301 28.37 810 4397.45 داخل المجموعات

 0301  811 4745.06 الكلي

 

استجابة 
 البكاء

 

 14.33 0 43.005 بين المجموعات

2.27 0.82 

0301 

 0301 6.31 810 978.29 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 1021.29 الكلي

االنتباه 
 العاطفي

 16.56 0 49.70 بين المجموعات

2.91 0.36 

0301 

 0301 5.69 810 881.92 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 931.62 يالكل

المشاعر 
 نحو اآلخرين

 12.45 0 37.35 بين المجموعات

1.42 0.23 

0301 

 0301 8.75 810 1356.67 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 1394.038 الكلي

العدوى 
 االنفعالية

 15.23 0 45.69 بين المجموعات

2.27 0.82 

0301 

 0301 6.69 810 1037.25 داخل المجموعات  غير دال

 0301  811 1082.94 كلي
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 (01جدول)

 ص الدراسيللتخصلمتغير  يجابية تبعاً ق بين المرشدين على بعد المشاركة اإلللفرو شيفيهاختبار 
 المشاركة اإليجابية تخصص تربية المتوسط مستوى الداللة النتيجة 

)*(0380 80309 0301 دال لصالح تخصص تربية  تخصص ارشاد 

 تخصص تربية  0031 0301 غير دال

 تخصص علم نفس .030 8131 0301 غير دال

 

 
 ين على مقياس التعاطف الوحداني3نفسيروق بين المرشدين الف( ال9الشكل )
النفسيين ( بين المرشدين 0.,.وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) (21)يتضح من الجدول 

تبين أن هذه الفروق كانت  (20)جدول شيفيه اختبارومن خالل إجراء  ،بعد المشاركة اإليجابية فقط على
ة البديلة تالي نرفض نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضيوبال ية العامة،لصالح المرشدين من تخصص الترب

ن أغلب أفراد أ ذلك رُيفس   أي أنه التوجد فروق بين المرشدين النفسيين على مقياس العاطف الوجداني.
واإلناث بطبيعة الحال أكثر قدرة من الذكور على التعبير العاطفي  ،من اإلناث كانواعينة البحث 

أضف إلى ذلك  .وبالتالي يكنَّ أكثر قدرة  من الذكور على المشاركة االيجابية يةللمنبهات الحس واالستجابة
أن المرشدين النفسيين من تخصص التربية العامة أصبح لديهم سنوات خبرة طويلة مقارنة بباقي 

110.2727
105.098 103.087

16.09206 19.47948 22.08437

تربية علم نفس ارشاد

المتوسط                 االنحراف المعياري

التعاطف 
 العام

 331.75 0 995.26 بين المجموعات

0.92 0.43 

0301 

 0301 358.97 810 55641.57 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 56636.84 كلي
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ذلك أن تخصص التربية العامة من أقدم التخصصات في كلية التربية، في حين لم تكن  ؛التخصصات
ُيمكن أن و  الة إحصائيا  بين المرشدين النفسيين على باقي األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.هناك فروق د

 ،تُفسر هذه النتيجة من خالل كون المرشدين النفسيين من مختلف التخصصات لديهم قدرة على التعاطف
ية، إضافة  إلى نفسنهم يدرسون الكثير من المواد الخاصة بالدعم والمساندة الألوذلك بحكم طبيعة دراستهم 

وزارة التربية بالعمل على عقد الكثير من دورات اإلعداد والتدريب في مجال اإلرشاد النفسي بالتعاون  اهتمام
والتعاطف  والتقدير االحترامالتي ُتركز على ضرورة والمساندة النفسية،  الدعممع المختصين في مجال 

ت المسترشدين بطريقة فعالة. كما أن العمل اإلرشادي األمر الذي ُيساعد على حل مشكال ،مع المسترشدين
 وخصوصا  لدى العاملين في مجال المساندة والدعم النفسي ال ُيمكن أن ُيالقي نجاحا  إال إذا تعزز بعاطفة

لى أن المرشد النفسي والعاملين في أشار إ حيث، "7897،روجرز "أكد عليه ما وهو ،قوية عند المرشدين
يجب أن يتمتعوا بمجموعة من الصفات األساسية الالزمة إلنجاح  ،خصوصا   ،نفسيةمجال المساعدة ال
حداث التغير المطلوب لدى المسترشد ،العملية اإلرشادية ام ا التعاطف والتقبل واالحتر وفي مقدمه ،وا 

ك أن ضف الى ذلأته بالمرشد النفسي، للعملية اإلرشادية وثق هصغاء، ُيقابلها من جانب المسترشد تقبلواإل
اعد على ه ُيسألن ؛والخطوة األولى واألساسية في العمل اإلرشادي ،التعاطف هو جوهر العملية اإلرشادية

األمر الذي ُيشعر المسترشد أنه وجد المالذ اآلمن  ،حب والتقبل والدفء والحنانتوفير جٍو يسوده ال
أن  التعاطف ُيمكن للمرشد من خالل عمليةو  ،واالفصاح عنها التي ُيعاني منها ن مشكالتهللتحدث ع
ويتفهم المعنى  ،وُيدرك حاجاته ،ليتعرف على مشكالت المسترشد ،لمسترشد ويضع نفسه مكانهيتوحد با

فقد  لى ذلكة  عو عال رشد.ويقدم له التفسيرات المتطابقة مع اإلطار المرجعي للمست ،الكامن وراء خبرته
كن أن تتأثر بالجنس في حين أنها ال تتأثر ن درجة التعاطف الوجداني ُيمإ "7897أشار "روجرز،

مد في تكونه يعتو  ،البشريةبيعة الخصائص ذلك أن التعاطف الوجداني يتأثر بط ،بالتخصص الدراسي
فرد، الذي يعيش فيه ال االتصاليوالنسق  والتفاعل معهم على طبيعة العالقة مع األشخاص اآلخرين

رض نوعا  من فا  ُيمكن القول إن طبيعة العينة توأخير . وطبيعة شخصيته لى خصائص الفرد نفسهإضافة  إ
لى ع واإلناث بطبيعة الحال أكثر قدرة  من الذكور ،ناثمن اإلن غالبية أفراد عينة البحث ألالخصوصية 

 .التعاطف والتعبير االنفعالي
مرشدين للة إحصائية بين متوسطات درجات ا، ونصها: "ال توجد فروق ذات دال الخامسةنتائج الفرضية 

 3تعزى إلى متغير التخصص الدراسي" النفسيين في مقياس النرجسية
ى عل الفروق بين المرشدين النفسيين لمعرفة (Anova)تم اعتماد قانون  صحة هذه الفرضيةللتحقق من 
 :اآلتي، وذلك كما يظهره الجدول النرجسية أبعاد مقياس
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 (00جدول )
 النرجسية الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس 

مقياس 
 نرجسيةلا

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

القيمة  ف متوسط المربعات
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 التسلطية

 

 1.008 29.618 0 88.855 بين المجموعات

 

.3910 

 

0301 

 0301 29.383 810 4554.440 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 4643.296 الكلي

 االكتفاء الذاتي

 4.373 154.300 0 462.901 بين المجموعات

 

.0050 

 

0301 
دال لصالح 

تخصص ارشاد 
 نفسي

 0301 35.282 810 5468.759 داخل المجموعات

 0301  811 5931.660 الكلي

 

 التفوق

 

 4.095 136.145 0 408.434 بين المجموعات

 

.0080 

 

0301 
دال صالح  

رشاد تخصص ا
 نفسي

 0301 33.247 810 5153.277 داخل المجموعات

 0301  811 5561.711 الكلي

 االستثارة

 2.725 118.700 0 356.100 بين المجموعات

 

.046 

 

0301 
دال صالح 

تخصص ارشاد 
 نفسي

 0301 43.567 810 6752.894 داخل المجموعات

 0301  811 7108.994 الكلي

 يةاالستقالل

 1.357 43.032 0 129.097 بين المجموعات

 

.258 

 

0301 

 0301 31.702 810 4913.809 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 5042.906 الكلي

 الغرور 

 12.432 150.767 0 452.301 بين المجموعات

 

.000 

 

0301 
صالح دال 

تخصص ارشاد 
 نفسي

 0301 12.127 810 1879.674 داخل المجموعات 

 0301  811 2331.975 كلي

 االستحقاق

 1.061 27.038 0 81.115 بين المجموعات

 

.367 

 

0301 

 0301 25.483 810 3949.841 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 4030.956 كلي
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 الدرجة الكلية

 2.900 3206.923 0 9620.768 بين المجموعات

 

.037 

 

0301 
صالح دال 
صص ارشاد تخ

 نفسي
 0301 1105.696 810 171382.943 داخل المجموعات

 0301  811 181003.711 كلي

 

 (01جدول)
 للفروق بين المرشدين على أبعاد النرجسية تبعًا للتخصص الدراسي شيفيهاختبار 

 البعد التخصص الدراسي تخصص تربية المتوسط مستوى الداللة النتيجة 
ارشاددال لصالح تخصص   0301 00300 03000)*(  االكتفاء الذاتي ارشاد 

 تربية  81381 0301 غير دال
0130 8230 0301 غير دال  علم نفس 

 البعد التخصص الدراسي تخصص تربية المتوسط مستوى الداللة النتيجة 
)*(03010 8130 0301 دال لصالح تخصص ارشاد  التفوق ارشاد 

 تربية  8131 0301 غير دال
ير دالغ  علم نفس 0399 8131 0301 

 البعد التخصص الدراسي تخصص تربية المتوسط مستوى الداللة النتيجة 

)*(0930 8232 0301 دال لصالح تخصص ارشاد  االستثارة ارشاد 
1381 0301 غير دال  تربية  
 علم نفس 0319 .813 0301 غير دال

تخصص الدراسيال تخصص تربية المتوسط مستوى الداللة النتيجة   البعد 

)*(0300 8938 0301 دال لصالح تخصص ارشاد  الغرور ارشاد 
 تربية  139 0301 غير دال
)*(03001 8031 0301 غير دال  علم نفس 

 البعد التخصص الدراسي تخصص تربية المتوسط مستوى الداللة النتيجة 

)*(08030 .80138 0301 دال لصالح تخصص ارشاد لكليةالدرجة ا ارشاد   
 تربية  80.31 0301 غير دال
 علم نفس 0300 80831 0301 غير دال
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 ( الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس النرجسية10الشكل)

 ( بين المرشدين النفسيين0.,.لة )وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى دال (21)يتضح من الجدول    
ومن خالل إجراء  ،رجسية فقطوعلى الدرجة الكلية للن ،الستثارة والغرورالذاتي والتفوق وا االكتفاءعلى بعد 
 كانت ثارةواالست ،والغرور ،والتفوق ،الذاتي االكتفاءد ابعأتبين أن الفروق في  (21)جدول  شيفيةاختبار 

ين نفسي، في حين لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا  بالرشاد اإلتخصص بلصالح المرشدين النفسيين 
ناك وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي أن ه ن على باقي األبعاد.شدين النفسييالمر 

سيين من خالل أن المرشدين النف وُيفسر ذلك فروق بين المرشدين النفسيين على مقياس النرجسية.
 جانب ادي إلىشواألهمية في العمل اإلر  باالنتشاءيشعرون هم حديثا  و  اقد تخرجو  (تخصص إرشاد نفسي)

كم طبيعة بح واالجتماعيةعلى دراية بمشكالت الطالب النفسية والسلوكية و كونهم من ذوي التخصص 
وتقدير  هتماما. األمر الذي يجعلهم موضع دراستهم وتخصصهم والتدريب الذي تلقوه خالل فترة دراستهم

لطالب اشراكهم في أي قرار ُيتخذ بشأن لى إيدفع بإدارة المدرسة إما  ،من إدارة المدرسة والكادر التعليمي
ف القضايا برأيهم في مختل واالهتمامفي المدرسة، وكذلك إشراكهم في المناقشات التي تتم داخل المدرسة 

يشعر المرشد النفسي باالكتفاء الذاتي من حيث التقدير والتمجيد واألهمية مقارنة  بالمرشدين  عندها
يص فدراستهم كانت بعيدة نوعا  ما عن مجال العمل اإلرشادي وتشخة تربيالنفس و ال، تخصص علم النفسيين

األمر الذي  ،باألهمية والتقدير الذاتي ال يشعرونالمشكالت التي ُيعاني منها الطالب، ونتيجة  لذلك غالبا  
( في دراسة أجراها 2.71وقد أشار )أبوشندي، .يجعلهم عرضة للنقد والتجاهل من قبل إدارة المدرسة

زادت  مستوى التحصيلي للطالب ارتفعف على مستوى النرجسية لدى عينة من الطلبة أنه كلما للتعر 
ن أغلب أفراد أل ،الدراسة التي أجراها أبو شندي تدعم النتيجة التي تم التوصل إليها وهذهالنرجسية لدية. 

103.8788

121.7059
127.1304

33.70901 32.11809 32.32408

تربية علم نفس ارشاد

االنحراف المعياريالمتوسط
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لمدة خمس )ة جاز اإلحاصلين على درجة  االعينة من المرشدين النفسيين من تخصص االرشاد النفسي كانو 
 ،جة الماجستيرفي در  تحصيلهوبعضهم يتابع  ،دبلوم تأهيل تربوي درجة على أيضا  سنوات( وحاصلين 

. تخصصات األخرىمن ال المرشدين النفسيين لدىوهو مالم يتوافر  ،مر الذي ُيشعرهم بالتفوق واألفضليةاأل
. واالستحقاق التسلطية واالستغاللية أبعادفروق بين المرشدين النفسيين على عدم وجود أما فيما يتعلق ب
أن ب (Millon&Millon,1974,298)مايلون ومايلون كٌل من  كتبه من خالل ما ذلك يمكن أن ُيفسر

الذات وتوجيه المشاعر نحو الذات أكثر من توجيهها نحو  استحقاقالنرجسية تتضمن المبالغة في 
ظهار العجرفة   معاييرل االكتراثوالميل إلى عدم  عمل على استغاللهموال لآلخرين واالزدراءاآلخرين، وا 

( والدليل التشخيصي 2.72السلوك المشترك التي يعيش في ظلها أفراد المجتمع. في حين أشارت )جودة،
، واالستحقاق ،تتضمن الرغبة في السلطة والشعور بالنفوذ والقوة الطبيعة البشريةأن  إلى (DSM IV) الرابع

عالقات ال استغاللاآلخرين من خالل العمل على  استغالل، والميل إلى في الصدارةى الرغبة إضافة  إل
من  لكهما يمبأنه محط أنظار اآلخرين بسبب الشعور إلى  أضف، بهالشخصية لتحقيق مآرب خاصة 

هذا و  في الحياة االجتماعية. مل أمسواء  في ميدان الع المحيطون به اآلخرون ال يملكهامهاراٍت وخبراٍت 
ألن هذه  ؛تحقاقواالس واالستغاللو سبب عدم وجود فروق بين المرشدين النفسيين على أبعاد التسلطية ه

 بصرف النظر عن العمر والتخصص الدراسي ،لدى أي شخصتوجد  السلوكيات يمكن أنتلك الصفات و 
ر أن العص والسيما ،فالنزعة الفردية كما أشار "مايلون" موجودة لدى أي شخص أو المهني أو الخبرة.

كان  لوو  خص يميل إلى تحقيق غاياته ومصالحهوكل ش ،والذاتية الحالي الذي نعيش به هو عصر التفرد
 . (Millon, et al,2000,333)ذلك على حساب اآلخرين

تخصص اإلرشاد النفسي كانوا أكثر نرجسية من  ،من الجدول السابق أن المرشدين النفسييننالحظ و 
، )الغرورد والسيما في أبعا )التربية، علم النفس( ،في التخصصات األخرى باقي المرشدين النفسيين

توى النرجسية مس دراسةويدعم ذلك ما تم التوصل إليه في  (واالستحقاق، والدرجة الكليةالذاتي،  االكتفاءو 
أكثر نفسي كان  رشادمن تخصص إ النفسيين المرشدين مستوى النرجسية لدى أن فتبين لدى عينة البحث

 .ن باقي التخصصات األخرىم
، ونصها: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المرشدين السادسةنتائج الفرضية 

 النفسيين في مقياس الرضا المهني تعزى إلى متغير التخصص الدراسي"3
ى عل فسيينالفروق بين المرشدين الن لمعرفة (Anova)تم اعتماد قانون  صحة هذه الفرضيةللتحقق من 
 :وذلك كما يظهره الجدول التالي الرضا المهني، أبعاد مقياس
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 (01جدول )
 الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المهني

مقياس الرضا 
 المهني

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

القيمة  ف متوسط المربعات
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 بيئة العمل
مكاناته  وا 

 

 6.891 355.347 0 1066.041 بين المجموعات

 

.000 

 

لصالح  دال 0301
تخصص 

ارشاد 
 نفسي

 0301 51.568 810 7993.066 داخل المجموعات

 0301  158 9059.107 الكلي

 العائد المادي

 9.835 396.893 0 1190.679 بين المجموعات

 

.050 

 

0301 

 0301 40.354 810 6254.918 داخل المجموعات غير دال

 0301  158 7445.597 الكلي

 

العالقة مع 
 الزمالء

 

 187. 6.288 0 18.864 بين المجموعات

 

.905 

 

0301 

 0301 33.689 810 5221.828 داخل المجموعات غير دال

 0301  158 5240.692 الكلي

 تحقيق الذات

 114. 7.448 0 22.345 بين المجموعات

 

.952 

 

0301 

 0301 65.455 810 10145.592 داخل المجموعات غير دال

 0301  158 10167.937 الكلي

المكانة 
 االجتماعية

 790. 52.752 0 158.257 بين المجموعات

 

.501 

 
0301 

 0301 66.810 810 10355.491 داخل المجموعات غير دال

 0301  158 10513.748 الكلي

سة الممار 
 المهنية

 4.605 170.280 0 510.839 بين المجموعات

 

.004 

 

صالح دال ل 0301
تخصص 

ارشاد 
 نفسي

 0301 36.980 810 5731.929 داخل المجموعات 

 0301  158 6242.767 كلي

 الدرجة الكلية

 2.386 1856.927 0 5570.782 بين المجموعات

 

.071 

 

0301 

 0301 778.270 810 120631.910 داخل المجموعات غير دال

 0301  158 126202.692 كلي
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 (28جدول)
 للفروق بين المرشدين على أبعاد الرضا المهني تبعا  للتخصص الدراسي شيفيهاختبار 

مستوى  النتيجة 
 الداللة

 البعد التخصص الدراسي تخصص تربية المتوسط

)*(00930 9.380 0301 دال لصالح تخصص ارشاد  بيئة العمل ارشاد 

 تربية  1309. 0301 غير دال
 علم نفس 0388 030. 0301 غير دال

مستوى  النتيجة 
 الداللة

 البعد التخصص الدراسي تخصص تربية المتوسط

)*(03001 92300 0301 دال لصالح تخصص ارشاد  الممارسة المهنية ارشاد 
 تربية  91301 0301 غير دال
نفسعلم  .83 9030 0301 غير دال  

 

 
 الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المهني( 11شكل )
( بين المرشدين النفسيين 0.,.ة )وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى دالل (29)يتضح من الجدول 

اقي ق بين المرشدين النفسيين على بو فر  تسجلعلى بعد بيئة العمل والممارسة المهنية. في حين لم 
ة أي أنه وبالتالي نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديل ،لرضا المهنيلكلية لمقياس اوالدرجة ااألبعاد 

 التوجد فروق بين المرشدين على مقياس الرضا المهني.
 (1..2)اللباد،، وتتعارض مع ماتوصلت إليه (2.72)الزهراني،مع ما توصل إليه  فقتتوهذه النتيجة  

وق بين المرشدين النفسيين بدرجة الرضا المهني ُتعزى إلى ُمتغير عدم وجود فر  التي توصلت إلى
بيئة العمل تبين أن الفروق في أبعاد  (28) جدول شيفيه اختبارالتخصص الدراسي. ومن خالل إجراء 

ق النفسي، في حين لم تكن هناك فرو  اإلرشادلصالح المرشدين من تخصص كانت  ،والممارسة المهنية
اإلرشاد النفسي صص تخالمرشدين النفسيين من فباقي األبعاد. دالة إحصائيا  بين المرشدين النفسيين على 

251.7273
238.4902 233.3043

30.72 28.14276 29.14

إرشاد نفسي علم نفس تربية

المتوسط               االنحراف المعياري
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مكاناتها وكانوا أكثر فاعلية من حيث الممارسة المهنية من المرشدين أكثر رضا  عن بيئة العمل وا   اكانو 
رشاد النفسي( ن )تخصص اإلالمرشدون النفسيو ى، وُيفسر ذلك أنَّ األخر  باقي التخصصات فيالنفسيين 

بحكم  ،بحكم خبرتهم في العمل اإلرشادي واقتراحاتهمأكثر حظا  من حيث ثقة اإلدارة في األخذ بآرائهم 
وفر فهم أ عليهو   ،في مجال العمل اإلرشادي المدرسيالعلمي والخبرة  كونهم من أصحاب التخصص

ي بعض القرارات المرتبطة بالعمل اإلرشادي ومناقشة الموضوعات المتعلقة به من حظا  في المشاركة ف
 .تطويره ىأجل العمل عل

األقدر  ألنهم ؛كما أن اإلدارة المدرسية توفر لهم بعض الحرية في ممارسة العمل اإلرشادي في المدرسة 
 النجاح في من ثمَّ تحقيقو  ،على حلها ومساعدته ،مشكالتهوالتعرف على  ثقتهعلى فهم الطالب وكسب 

دول جالحياة اليومية. أما بالنسبة للفروق على بعد الرضا عن العائد المادي نالحظ من الو المدرسي  العمل
( %.7)أن ( الذي وجد 1..2وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جون دونكان، ،أن هذه الفروق غير دالة

التخصص  صرف النظر عنب ،ي بسبب تدني األجرمن المرشدين النفسيين قد عبروا عن عدم الرضا المهن
ين عن تخصصهم كانوا غير راض اختالفعلى أن المرشدين النفسيين بويمكن أن ُنفسر ذلك الدراسي. 

متطلبات الحياة ل تلبيتهعدم و مته لمستوى المعيشة الحالي بسبب إنخفاض الدخل وعدم مالءالعائد المادي 
ذلك أن  ،فالفروق بين المرشدين النفسيين كانت غير دالة جتماعيةاالفيما يتعلق بالمكانة و المعيشية. 

القات كانت فهي ع ،تخصصهم كانوا راضين عن عالقاتهم مع الزمالء اختالفالمرشدين النفسيين على 
فيما يتعلق ببعد و  .المدرسةالمتبادل بين جميع أفراد الكادر التعليمي في  واالحترامتتسم بالتفهم والتعاون 

ن النفسيين المرشدي، ألن المرشدين النفسيين كانت غير دالةنالحظ أن الفروق بين فإننا لذات تحقيق ا
مكاناتهم وقدراتهم وتتيح اإلرشادتخصصاتهم يرون أن مهنة  اختالفعلى  لهم  النفسي تتفق مع ميولهم وا 

كما أشار ان نسلإل، فتحقيق الذات هو من الحاجات األساسية الفرصة إلثبات ذواتهم وتأكيد شخصياتهم
، فكل انسان يسعى لتحقيق ذاته بصرف النظر عن تخصصه الدراسي، أو " في هرم الحاجاتماسلو"

نالحظ عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضى . مما سبق المهني، أو
 .باختالف تخصصاتهم المهني

 لمرشديناق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ، ونصها: "ال توجد فروالسابعةنتائج الفرضية 
 النفسيين في مقياس التعاطف الوجداني تعزى إلى متغير سنوات الخبرة"

 أفراد عينة للتعرف على الفروق بين " T Test"م اختبار ااستخدتم هذه الفرضية صحة للتحقق من 
 .اآلتيكما يظهره الجدول  ، وذلكالدراسة
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 (0.جدول )
 خبرةإلى متغير سنوات ال استناداً عاطف الوجداني تعلى مقياس ال المرشدين النفسيين الفروق بين

التعاطف 
المتوسط  ن سنوات الخبرة الوجداني

  الحسابي
االنحراف 
 الفرق اتجاه T Sig المعياري

 المعاناة

  11   سنوات80من أقل

 

811 

39.91 4.25 

13.08 

 

0.00 

 

 سنوات ذوي دال لصالح المرشدين

 4.11 49.25 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80أكثر من  رةالخب 

المشاركة 
 االيجابية

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

13.6 3.01  

26.06 

 

0.00 
 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 1.2 23.5 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من  

استجابة 
 البكاء

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

8.8 1.6  

15.5 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 1.5 12.7 10 سنوات80أكثر من 

االنتباه 
 العاطفي

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

9.9 1.64  

13.4 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 1.68 13.4 10 سنوات80أكثر من 

المشاعر 
نحو 

 اآلخرين

  11 سنوات 80من  أقل

811 

9.4 1.6  

16.005 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات  

 سنوات 80الخبرة أكثر من 
 2.06 14.1 10 سنوات80أكثر من 

العدوى 
 االنفعالية

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

9.05 1.64  

17.3 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80لخبرة أكثر من ا 
 1.40 13.30 10 سنوات80أكثر من 

التعاطف 
 العام

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

90.81 6.2  

34.7 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات الخبرة

 سنوات 80أكثر من 
 6.7 126.4 10 سنوات80أكثر من 
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 ياس التعاطف الوجداني( الفروق بين المرشدين النفسيين على مق12شكل )
النفسيين ( بين المرشدين 0.,.وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) (.3)يتضح من الجدول 

لصالح ي هالفروق  وهذه ،بعد أبعاد مقياس التعاطف الوجداني تُعزى إلى ُمتغير سنوات الخبرة على
ية البديلة أي أن فرضية العدم ونقبل الفرضوبالتالي نرفض  سنوات الخبرة األكثر. يالمرشدين النفسيين ذو 

ل إليها في وتتفق هذه النتيجة التي تم التوص هناك فروق بين المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف.
بين طلبة  ا  وجد أن هناك فروق الذي ،(1..2فرانك يسكو،مع نتيجة الدراسة التي قام بها ) الدراسة الحالية

إلرشاد المتخرجين وكانت هذه الفروق لصالح طلبة اإلرشاد المتخرجين. اإلرشاد المبتدئين وطلبة ا
بين المرشدين النفسيين تبعا  لمتغير  ا  ( التي لم تجد فروق1..2) أحمد وتعارضت مع ما توصلت إليه

ويمكن أن ُنفسر ذلك من خالل أن المرشد المتمرس والذي يمتلك كفاءة وخبرة عالية في  سنوات الخبرة.
ا أشار إلية مع م تتفق هذه النتيجةو  الوجداني.ه اإلرشادي يمتلك مهارات أفضل في التعاطف ميدان عمل

نه عبارة ر التعاطف على أفسَّ  وقدواحدا  من الباحثين المشهورين في مجال التعاطف،  الذي ُيعد "هوفمان"
لمعرفي باآلخرين التعاطفية، وهذا الحس ا والمشاعر باآلخرين عن التفاعل القائم بين الحس المعرفي

والمرشد النفسي ذو  .( Hoffman,1978:227) وزيادة الخبرة المهنية واألكاديمية يتطور بتقدم العمر
 ، والينتقده واليلومه، ويبدي له االحترام والتقبلوُيصغي إليهالخبرة األكبر يهتم بالمسترشد ويعيره االنتباه 

ه أنه يعمل على إيجاد جو إرشادي تتسامى في ينتقده على سلوكه فقط، كما بلعلى أنه شخص خاطئ 
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المعاناة ةالمشاركة االيجابي استجابة البكاء االنتباة العاطفي المشاعر نحو 
االخرين

ةالعدوى االنفعالي التعاطف عموما
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 ،ةوال تخرج عن نطاق العالقة اإلرشادي ،العالقة اإلرشادية لتصبح عالقة مهنية أساسها االحترام والثقة
عة ومتجددة يمتلك خبرة واسو لديه القدرة على التأثير واإلقناع، التسامح، وهو شخص يتحلى بالصبر و و 

 ،أفضل ا  يوجدان ا  ن هذا المرشد الذي يمتلك هذه الكفاءات سيحقق تعاطفإاإلرشاد، وبالتالي ففي مجال 
لتفاعل مع وأدواره وكيفية ا مهامهنجاح العملية اإلرشادية. ومن خالل سنوات الخبرة يدرك المرشد النفسي ل

 أشار إلى أن كل "سيرز"من مستوى التعاطف الوجداني، كما أن  ، األمر الذي يزيد لديهكل مسترشد
ئف اإلنسان ينبغي النظر إليها في ضوء تفاعل التأثيرات البنيوية مع الخبرة، فالخبرة عامل هام وُمؤثر وظا

 ع المسترشداإلرشادية م العالقةب قيامة ناءفي عملية التعاطف الوجداني التي يقوم بها المرشد النفسي أث
.(Maier,1969,35)  اءة لخبرة والعمر المهني، فالكفمع التدريب ومع سنوات ا التعاطف الوجداني يزدادو

برة لدى المرشد سنوات الخي تزداد بزيادة سنوات الخبرة لديه. كما أنَّ المهنية والشخصية لدى المرشد النفس
سنوات الخبرة لدى المرشد  نَّ : إ)جاردنر( يقولامه وأدواره ومسؤولياته. إذ النفسي تجعله أكثر وعيا  بمه
إدراكه لألمور،  نفعالي وعمقى اتساع األُفق واالتزان االبنجاح، وتؤدي به إل النفسي تمكنه من القيام بدورة

على فهم الحالة العاطفية لدى المسترشدين ومساعدتهم على إدارة انفعاالتهم للتغلب على جانب قدرته إلى 
 ىوباٍت ومشكالٍت، كما أن زيادة الخبرة لدى المرشد النفسي تجعله أكثر قدرة علعمايعترضهم من ص

لتزاما  و  القيام بالسلوك االجتماعي المقبول، وأكثر دراية بأخالقيات العمل اإلرشادي وأكثر تمسكا    بها ا 
 . (737، 7..2)السمادوني،

طالب قدرة ومهارة  في التعامل مع مشكالت ال خبرة لدى المرشد النفسي في إكسابهزيادة فترة ال وُتسهم
ي استخدام ، ويصبح أكثر مهارة  فع األساليب المناسبة لحلهاتبا، وتجعله أكثر قدره على اوالمسترشدين

الحالة االنفعالية  ُتصبح لدية القدرة على إدراكو  .التقنيات والفنيات االرشادية التي تتناسب ومشكلة المسترشد
 لتعاطفاف القدرة على  لديه تزداد الرغبةد والتعامل معها وفق أساليب فعالة وُمؤثرة، فلدى المسترش

عانون من مشكالٍت وصعوبات سواء أكانت شخصية، أم دراسية، أم مهنية، األشخاص الذين يُ  معاء بسخ
من المدرسين، وأعضاء الكادر  ثقة المسترشدين، والزمالءل يصبح مكانا  ي ل، وبالتااجتماعية وغيرها أم
تعاطف ة على الوباختصار تعمل سنوات الخبرة على زيادة القدر  إلداري في المدرسة التي يعمل بها.ا

  النفسي.الوجداني لدى المرشد 
 مرشدينال، ونصها: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الثامنةنتائج الفرضية 

 النفسيين في مقياس النرجسية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة"3
 متوسطات أفراد  روق بينللتعرف على الف“ ”T Testاختبار  تم استخدامهذه الفرضية صحة للتحقق من 



  

 120   

    

 الفصل اخلامس                                                        مناقشة النتائج وتفسريها

 :اآلتيوذلك كما يظهره الجدول  ،الدراسةعينة 
 (8.)جدول 

 ستنادًا إلى سنوات الخبرةاالنرجسية  الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس

 ن سنوات الخبرة النرجسية
 المتوسط

  الحسابي
االنحراف 
 المعياري

T Sig الفرق اتجاه 

 التسلطية

  11   سنوات80من  أقل

 

811 

23.50 2.7 

18.3 

 

0.00 

 

 سنوات ذوي دال لصالح المرشدين

 3.4 14.5 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من  

 االكتفاء الذاتي

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

23.2 2.7  

22.9 

 

0.00 
 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 3.1 12.4 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من  

 التفوق

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

21.21 3.2  

23.2 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 2.2 10.7 10 سنوات80أكثر من 

 االستثارة

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

23.7 3.3  

25.1 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80 الخبرة أكثر من 
 2.5 11.7 10 سنوات80أكثر من 

 االستغاللية
  11 سنوات 80من  أقل

811 

21.2 2.9  

23.1 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات  

 2.3 11.2 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من 

 الغرور

  11 سنوات 80من  أقل

811 

 

13.5 3.01  

13.1 

 

0.00 

 المرشدين ذوي سنواتدال لصالح 

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 2.16 7.9 10 سنوات80أكثر من 

 االستحقاق

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

19.5 3.6  

16.5 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات الخبرة

 سنوات 80أكثر من 
 2.15 11.4 10 سنوات80أكثر من 

النرجسية 
 عموما

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

10546 8449 

50.6 4444 
 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات الخبرة

 841 8441 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80أكثر من 



  

 121   

    

 الفصل اخلامس                                                        مناقشة النتائج وتفسريها

 
 ( الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس النرجسية13شكل )

 النفسيين( بين المرشدين 0.,.لة )وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى دال (37)يتضح من الجدول 
 وكانت هذه الفروق لصالح المرشدين ،الدرجة الكلية لمقياس النرجسيةو س النرجسية ياعلى أبعاد مق

وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  .سنوات(.7من  األقل )أقلذوي سنوات الخبرة  النفسيين
تتفق مع النتيجة  هذهو  تفقوت البديلة أي أن هناك فروق بين المرشدين النفسيين على مقياس النرجسيه.

 ،أجراها بهدف تطوير مقياس النرجسية عند الطلبة الجامعيين دراسته( في 2.71)أبو شندي، ماتوصل إليه
الحديثين.  وكانت هذه الفروق لصالح الطلبة ،في النرجسية بين الطلبة الجامعيين ا  وجد أن هناك فروقحيث 

نوات سفي  الجامعيين النرجسية تزداد لدى الطلبة رى أنت  (Tweng,2009) باإلضافة إلى ذلك إن توينغ
 .الدراسة األولى

قد  سنوات( .7ذو سنوات الخبرة )أقل من ن المرشد النفسيإ :اآلتيويمكن أن نفسر ذلك من خالل  
شعور وال ،خياالت النجاح وتداعبه ،وحصل على عمل أو وظيفة في المدارس ،تخرج حديثا  من الجامعة

ن قادري من أصدقاء وأهل غير من حوله، مما يزيد من إعجابه بذاته ويشعر بأن ظم إنجازاتهتعابالتميز، و 
مكاناته على فهمه مرشد النفسي شخصا  نرجسيا . أما ال أن يكون إلىالتي يملكها، مما يدفعه  بحكم قدراته وا 

امتيازات  من هعلى ما حصل علي اسنوات الخبرة األكثر يتبين له أن المرشدين اآلخرين قد حصلو  ذو
على الخروج من خياالت التقدير غير  نهم من هو أفضل منه مما قد ُيساعده، ويشعر أن موانجازات

الواقعي لذاته، وربما ينشغل المرشد النفسي ذو سنوات الخبرة في العمل اإلرشادي وتدريب المرشدين 
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التسلطية ياالكتفاء الذات التفوق االستثارة االستغاللية الغرور االستحقاق االنرجسية عموم
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ع ومن خالل بناء العالقات م يبدأ من خالل ذلكعلى ذاته، ف خرجين حديثا ، مما يقلل من تركيزهالمت
بح أكثر إدراكا  يص رشد النفسي ذو سنوات الخبرة األكثركما أن الم اآلخرين بالشعور بوجود من يفهمونه.

لخبرة تزيد ا، فزيادة سنوات اوأكثر تمسكا  والتزاما  بهومفاهيمها أخالقيات مهنة اإلرشاد النفسي لمبادئ و 
 الشخص المهني زيادة عمررين والحفاظ على مصالحهم، كما أن القناعة والرغبة بمساعدة اآلخ لديه

لدية من  ، مما يزيدواحترامها وجهة نظر الشخص اآلخر معرفةتزيد من قدرته على  وسنوات الخبرة لديه
ه بالحياة اإلنسان كلما زادت خبرتذلك أنَّ  ،ي تقديم المساعدة والمساندةوالرغبة ف مستوى السلوك اإليثاري

قدرة  على إدراك الحاالت االنفعالية لآلخرين، وأصبح أكثر قدرة  على االرتباط باآلخرين  أصبح أكثر
مع ُمختلف األنماط . إضافة  إلى قدرته على التعاطف (Kernberg,2004,45) وُمشاركتهم انفعاالتهم

صغر و  ةخبرة الشخصية والمهنيفي حين أن قلة ال ،ذين يتفاعل معهم في حياته اليوميةمن األشخاص ال
ستحق أكثر نه يإلى التفرد والشعور بالجدارة وأيميل تجعله و  ،تجعل الشخص متمركزا  حول ذاته العمر

 ثناءو  القدرة على التعاطف مع اآلخرين ويحاول البحث عن إعجاب وتنقصه ،مما يستحقه اآلخرون
خرين مامات اآلبصرف النظر عن اهت الشخصية والصالح ، ويحاول استغاللهم لتحقق المآرباآلخرين

 أن النرجسية تقل بزيادة سنوات الخبرة وتزداد بقلتها. نجد . ومن هذه النقطةومصالحهم

 لمرشدينا، ونصها: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التاسعةنتائج الفرضية 
 النفسيين في مقياس الرضا المهني تعزى إلى متغير سنوات الخبرة"3

للتعرف على الفروق بين المرشدين "  T Test "م اختبارااستخد تم الفرضية هذهة صحللتحقق من 
 :يظهره الجدول التالي النفسيين كما

 (0.)جدول 
 الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المهني إستنادًا إلى متغير سنوات الخبرة

الرضا 
 المهني

المتوسط  ن سنوات الخبرة
  الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

T Sig الفرق اتجاه 

 بيئة العمل

  11 سنوات80من  أقل

 

811 

34.5 5.5 

12.4 

 

0.00 

 

 سنوات ذوي دال لصالح المرشدين

 5.1 45.2 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من  

العائد 
 المادي

  11 سنوات 80من  أقل

811 

 

32.1 5.2 7.6  

0.00 
 اتدال لصالح المرشدين ذوي سنو 

 6.5 39.2 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من  
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 ( الفروق بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المهني14شكل )
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بيئة العمل العائد المادي العالقة مع 
الزمالء

تحقيق الذات المكانة 
االجتماعية

ةالممارسة المهني الرضا عموما

العالقة مع 
 الزمالء

  11 سنوات 80من  أقل

157 

 

4.96 5.7  

0.023 

 

0.98 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 5.8 40.94 10 سنوات80أكثر من 

تحقيق 
 الذات

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

33.6 6.1  

14.9 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 3.6 45.9 10 سنوات80أكثر من 

المكانة 
 االجتماعية

  11 سنوات 80من  أقل

811 

33.7 5.8  

10.6 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات  

 6.6 44.3 10 سنوات80أكثر من  سنوات 80الخبرة أكثر من 

الممارسة 
 المهنية

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

45.3 5.6  

8.4 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات

 سنوات 80الخبرة أكثر من  
 4.6 52.4 10 سنوات80أكثر من 

الرضا 
 العام

  11 سنوات 80من  أقل

 

811 

220.4 15.1  

19.6 

 

0.00 

 دال لصالح المرشدين ذوي سنوات الخبرة

 سنوات 80كثر من أ
 15.3 268.1 10 سنوات80أكثر من 
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( بين المرشدين النفسيين 0.,.ة )وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى دالل (32)يتضح من الجدول 
لصالح  وكانت هذه الفروق ،مقياس الرضا المهنيعلى أبعاد مقياس الرضا المهني وعلى الدرجة الكلية ل

وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  سنوات(..7أكثر من )األكثر المرشدين ذوي سنوات الخبرة 
مع ما  تتفق جةهذه النتيو  البديلة أي أن هناك فروق بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المهني.

إلى  التي توصلت( 1..2تعارضت مع دراسة )أحمد،و  (.1..2)اللباد،و (2.72توصل إليه )الزهراني،
كن تفسير ذلك مُ يو  عدم وجود فروق بين المرشدين النفسيين في الرضا المهني تبعا  لمتغير سنوات الخبرة.

سنوات  ما زادتلفي الرضا المهني، فك ا  إيجابي مجال اإلرشاد النفسي ُتؤثر من خالل أن مدة العمل في
( 7888كٌل من )الشهري، أكدهوهذا ما  ى الرضا المهني لديه،دى المرشد النفسي زاد مستو الخبرة ل

بعا  تأن هناك فروق بين المرشدين النفسيين في مستوى الرضا المهني فقد أشارا إلى  (8..2،و)الخليفي
خرين وعندها وات الخبرة. فالخبرة في مجال العمل اإلرشادي ُتؤدي إلى زيادة ثقة المرشد بنفسه وباآللسن

ما أن الخبرة ُتكسب . كلعمله هوانتماؤ  ، وبالتالي يزداد حبهوتالميذه زمالئهتقوى عالقات المرشد النفسي مع 
 أكثر جعلهتو ، أكثر ثقة وحماسا  لعمله يجعلهمما لديه وتُنمي مهارات ُمكتسبة  ،هارات جديدةالمرشد م  

لماما  بالمهارات اإلرشادية وأكثر قدرة ع  أكثرو لى تناول العالقات اإلرشادية بموضوعية وحيادية، معرفة وا 
والمكانة  ، األمر الذي ُيسهم في تحقيق ذاتهقدرة وكفاءة في تطبيق األساليب والفنيات المهنية اإلرشادية

 صيلتهح. كما أن زيادة سنوات الخبرة لدى المرشد النفسي تعمل على زيادة االجتماعية التي يسعى لها
هم عن العمل اإلرشادي وُيس ، فيرتفع مستوى رضاهفي مجال اإلرشاد النفسي رات وخبراتالعلمية من مها

عادة  من مشكالٍت اني ُيعن أن المرشد األقل خبرة  في حي .ومن هنا يرتقي بعمله وفاعليته إنتاجيتهفي زيادة 
دان في المي جودهفي المدرسة. أضف إلى ذلك أن و العالقة مع الكادر اإلداري والتعليمي  :أهمهاعديدة 

 تومواجهة مشكالت التالميذ ليس باألمر السهل ما لم يكن المرشد ذا خبرة ومهارة في التعامل مع مشكال
يتعامل مع مشكالت التالميذ والمسترشدين ويكسب التالميذ. أضف إلى ذلك أن المرشد اليستطيع أن 

اإلرشادي، األمر الذي ُيضعف من ثقته  مالم يكن ذا خبرة في مجال العملوالزمالء اإلدارة ثقتهم وثقة 
. ومن هنا ني لديه، فينخفض مستوى الرضا المهوبالتالي يتأثر مستوى أدائه سلبا   ،بنفسه ويشعره باإلحباط

 .ن يزداد بزيادة سنوات الخبرةُنالحظ أن مستوى الرضا المهني لدى المرشدين النفسيي
الدراسي(  سنوات الخبرة، والتخصص)الديموغرافية غيرات أثر للتفاعل بين المت دال يوج: العاشرةالفرضية 

 3التعاطف الوجداني لدى عينة البحثعلى 
 على  ديموغرافيةال للتعرف على أثر المتغيرات ة تم استخدام اختبار "مربع ايتا"للتحقق من هذه الفرضي
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 كما يظهر من خالل الجدول اآلتي:التعاطف الوجداني 
 (..جدول )

 عاطف الوجداني تة والتخصص الدراسي على الأثر سنوات الخبر 

 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة الداللة

التعاطف الوجداني* 
 التخصص الدراسي

 331.75 0 995.26 بين المجموعات

0.92 0.43 

0301 

 0301 358.97 810 55641.57 داخل المجموعات غير دال

 0301  811 56636.84 الكلي

التعاطف الوجداني* 
 سنوات الخبرة

 50125.79 0 50125.79 بين المجموعات

1208.67 0.000 

0301 

 0301 41.47 810 6511.044 داخل المجموعات دال 

 0301  811 56636.84 الكلي

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

تعاطفال  018. 133. الدراسي التخصص * عموما 

 885. 941. الخبرة سنوات * عموما التعاطف

 

 

 ( أثر سنوات الخبرة والتخصص الدراسي على التعاطف الوجداني15شكل )

التخصص الدراسي* التعاطف عموما 

سنوات الخبرة* التعاطف عموما 

Eta Eta Squared

0.133

0.018

0.941
0.885

التخصص الدراسي* التعاطف عموما  سنوات الخبرة* التعاطف عموما 
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 غيري تمُ  من لدى إجراء اختبار إنوفا ومربع إيتا لمعرفة حجم األثر الناتج عن التفاعل بين كلٍ     
ولدى حساب  ،لدى المرشدين النفسيين على مستوى التعاطف الوجدانينوات الخبرة التخصص الدراسي وس
 )ف(نة قيمة: لدى مقار اآلتيى إلتم التوصل  التخصص الدراسي والتعاطف الوجدانيالتفاعل بين كٍل من 
 كبر( نجد أن قيمة )ف( المحسوبة أ0...االحتمالية والبالغة ) قيمة)ف( ( مع13..) المحسوبة والبالغة

عاطف الوجداني التو سنوات الخبرة حين تم التوصل لدى حساب التفاعل بين  في االحتمالية، من قيمه )ف(
 )ف( أن قيمة (0...) والبالغة االحتمالية )ف( قيمة مع (....) المحسوبة والبالغة(الى أن قيمة )ف

ة والتعاطف سنوات الخبر بين  نجد أن الترابط هو دال فقط ومن ثمَّ  االحتمالية،  من القيمة صغرالمحسوبة أ
ى حساب ولد ،التخصص الدراسي والتعاطف الوجدانيفي حين أن الترابط لم يكن داال  بين  الوجداني.
( 79...ان)ك التخصص الدراسييتا لمعرفة حجم األثر تم التوصل الى أن حجم األثر الناتج عن إاختبار 

وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  .(99..) سنوات الخبرةفي حين كان حجم األثر الناتج عن 
 نوات الخبرةس ن  إ :ومن هنا نستطيع القول البديلة أي أن هناك أثر لمتغير سنوات الخبرة على التعاطف.

مع تتفق ذه النتيجة هو  .التعاطف الوجداني لدى المرشدين النفسيينمستوى أكثر المتغيرات تأثيرا  على  يه
 ورظهالذي وجد أن زيادة سنوات الخبرة والتقدم بالعمر ُتسهم في  (Ellis,1982)ما توصل إلية إليس 

 مستويات ُمرتفعة من التعاطف الوجداني.
زداد مع التعاطف الوجداني ي إنَّ  :وُيمكن تفسير هذه النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل القول   

بزيادة سنوات  ي تزدادشخصية لدى المرشد النفسسنوات الخبرة والعمر، فالكفاءة المهنية والالتدريب ومع 
 نَّ : إقول)جاردنر(يعله أكثر وعيا  بمهامه وأدواره. إذ سنوات الخبرة لدى المرشد النفسي تجالخبرة لديه ألن 

واالتزان  هبنجاح وتؤدي به إلى اتساع األُفق لدي رشد النفسي تمكنه من القيام بدورهسنوات الخبرة لدى الم
مق إدراكه لألمور، والقدرة على فهم الحالة العاطفية لدى المسترشدين ومساعدتهم على إدارة نفعالي وعاال

أضف إلى  (.731، 7..2السمادنوي،)ومشكالٍت وباٍت عانفعاالتهم للتغلب على مايعترضهم من ص
التفهم و ذلك أن التقدم بالعمر وزيادة سنوات الخبرة لدى الشخص ُتسهم في زيادة مستويات الشعور بالعطف 

. كما أن االنسان كلما تقدم بالعمر وزادت خبرته بالحياة أصبح أكثر قدرة  على التعاطفية واالستجابات
اإلتيان بالسلوك االجتماعي وأكثر قدرة  على التعاطف مع اآلخرين ُمقارنة  باألشخاص األقل عمرا  وسنوات 

أكثر و ن، على إدراك الحاالت االنفعالية لآلخري بالحياة أصبح أكثر قدرة   خبرتهفاإلنسان كلما زادت   خبره.
األنماط من  مع ُمختلفوُمشاركتهم انفعاالتهم. إضافة  إلى قدرته على التعاطف  قدرة  على االرتباط بهم

 ين يتفاعل معهم في حياته اليومية.ذاألشخاص ال
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قدرة على ال نقصهتو  ،ذاتهالعمر وقلة سنوات الخبرة تجعل الشخص متمركزا  حول صغر في حين أن  
ن المعنى يقول كُل موبهذا  .عليهثناء الو  اآلخرين يحاول البحث عن إعجاب، فالتعاطف مع اآلخرين

 زيادة السلوككانزم النمائي األكثر استخداما  في إن المي (underwood&Moore,1982)مورأندروود و 
 .احترامهاو  هة نظر الشخص اآلخروقدرته على معرفة وج ،وزيادة خبرته ،اإليثاري هو زيادة عمر الشخص

فسر ذلك فمكننا أن نُ  أما بالنسبة لعدم وجود أثر للتخصص الدراسي على مستوى التعاطف الوجداني   
 ا  إيجابي ا  هناك ترابط نَّ أ (Bonner&Aspy,1984)" 7891،"بونر وأسبي كل من ما وجده خالل من

تفع المستوى ، فكلما ار اتهم في التحصيل الدراسيبين درجات األفراد على مقياس التعاطف الوجداني ودرج
بصرف النظر عن تخصصه الدراسي التعليمي للشخص ارتفعت قدرته على التعاطف الوجداني 

اسي التعاطف الوجداني غالبا  مايتأثر بالتحصيل واألداء الدر  أنَّ  واألكاديمي. وبناء  على ذلك نستطيع القول
 ومن هذه النقطة نرى أن التخصص ي ينتمي إليه الشخص.بصرف النظر عن التخصص الدراسي الذ

تعاطف وأن صاحب التأثير األكبر على مستوى ال ،الدراسي له تأثير ضئيل في مستوى التعاطف الوجداني
 .الخبرةالوجداني هو سنوات 

 تخصصسنوات الخبرة، والالديموغرافية )يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات  : الالحادية عشرالفرضية 
 ي( على النرجسية لدى عينة البحث3الدراس

 لديموغرافيةا للتعرف على أثر المتغيرات "ا"مربع إيتم اختبار ااستخدتم هذه الفرضية صحة للتحقق من 
 :تيكما يظهره الجدول اآل على النرجسية

 (9.)جدول 
 أثر سنوات الخبرة والتخصص الدراسي على النرجسية 

 
 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 
 ف متوسط المربعات الحرية

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة الداللة

النرجسية* التخصص 
 الدراسي

 3206.76 0 9620.76 بين المجموعات

2.90 0.037 

0301 

 0301 1105.69 810 171482.94 داخل المجموعات دال

 0301  811 181003.71 الكلي

 170553.10 0 170553.10 مجموعاتبين ال النرجسية* سنوات الخبرة

5262.22 0.000 

0301 

 0301 66.06 810 10450.60 داخل المجموعات دال 

 0301  811 181003.71 الكلي
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Measures of Association 

 Eta Eta Squared 
 053. 231. الدراسي التخصص * عموما النرجسية
 942. 971. الخبرة سنوات * عموما النرجسية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةبرة والتخصص الدراسي على النرجسي( أثر سنوات الخ80شكل )  
التخصص ري تغيمُ  من لدى إجراء اختبار إنوفا ومربع إيتا لمعرفة حجم األثر الناتج عن التفاعل بين كلٍ 

 بين كلٍ  ، ولدى حساب التفاعلالدراسي وسنوات الخبرة على مستوى النرجسية لدى المرشدين النفسيين
( 31..) غةالمحسوبة والبال)ف( : لدى مقارنة قيمةاآلتيى إلتم التوصل  التخصص الدراسي والنرجسيةمن 
 االحتمالية، من قيمه )ف( كبر( نجد أن قيمة )ف( المحسوبة أ0...االحتمالية والبالغة ) قيمة)ف( مع
 محسوبة والبالغةال(مة )فالى أن قيالنرجسية و سنوات الخبرة حين تم التوصل لدى حساب التفاعل بين  في
 االحتمالية، من القيمة صغرالمحسوبة أ )ف( أن قيمة (0...) والبالغة االحتمالية )ف( قيمة مع (....)

لدى و  سنوات الخبرة والتخصص الدراسي على النرجسية. من بين كلٍ وبالتالي نجد أن الترابط هو دال 
 يالتخصص الدراسأن حجم األثر الناتج عن لى إيتا لمعرفة حجم األثر تم التوصل إحساب اختبار 

وبالتالي نرفض فرضية العدم  .(81..) سنوات الخبرة( في حين كان حجم األثر الناتج عن 03..كان)
 ن  إ :تطيع القولومن هنا نس ونقبل الفرضية البديلة أي أن هناك أثر لمتغير سنوات الخبرة على النرجسية.

ويمكن أن ُنفسر  .لدى المرشدين النفسيين النرجسيةمستوى أثيرا  على أكثر المتغيرات ت يه سنوات الخبرة
ن التخصص الدراسي يمكن أن يكون ذا تأثيٍر كبير في حال وجود نوعين إ هذه النتيجة من خالل اآلتي:

التخصص * النرجسية عموما 
الدراسي

سنوات الخبرة* النرجسية عموما 

Eta Eta Squared

0.231

0.053

0.971 0.942

التخصص الدراسي* النرجسية عموما  سنوات الخبرة* النرجسية عموما 
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ففي  ."أبو شندي" إلى ذلك كما أشار اإلنسانية والتخصصات العلمية كالتخصصات ؛من التخصصات
اإلرشاد التربية، وعلم النفس، و )الحظ أن جميع المرشدين النفسيين هم من تخصصات الدراسة الحالية ن

لك هو التخصصات اإلنسانية، ونتيجة  لذصات جميعها تندرج تحت مسمى واحد وهذه التخص ،النفسي(
أشار  امك. يال  على مستوى النرجسية قل تأثير التخصص الدراسي في العينة الحاليةيكون حجم 

 الطب،)مثل يخص مهنا  وتخصصاٍت معينة  النرجسية انتشارأن إلى  (Seperry,2005)"سيبري"
( أن سنوات 31)الحظنا من الجدول  ، فقدأما بالنسبة ألثر سنوات الخبرة .اة، والرياضة(والسياسة، والمحام

 تتفق مع ماتوصلت إليه هذه النتيجةو ، الخبرة كانت ذات تأثير كبير في مستوى النرجسية
ين ب عالقةإلى أن ُهناك  فتوصلت ،الطلبةفي دراسة أجرتها على عينة من  (Twenge,2009)"توينغ"

ي ى النرجسية مرتفع لدى الطلبة الجدد فوجدت أن ُمستو ية والعمر المهني، و النرجسية والسنوات الدراس
ضافة   الجامعات االمريكية. راسة أجراها د في (Frankenberger,2000) "ذلك وجد "فرانكينبرجر إلىوا 

( للتعرف على مستوى التمركز 98-.2عمر) والبالغين من ،( عاما  79-71على المراهقين من عمر)
 غمرحلة البلو  بداية إلى امتدتنزعة التمركز حول الذات قد  أنَّ ، حول الذات والشعور بتضخم الذات

 .الفردرجسية لدى نمستوى ال سنوات الخبرة القليلة منوبحسب "أبو شندي" تزيد وسنوات البلوغ المتوسطة. 
 ،ن حول ذواتهمي، يجعلهم متمركز وقليلي الخبرة ،حديثي التعيين والسيماالمستوى النمائي للمرشدين كما أن 

 هتماماتاذلك أن  إلى. أضف ا  بوصفهم أشخاص ال على أنهم موضوعاتوغالبا  ما ينظرون إلى اآلخرين 
 بتصرفاته ن، والمرشد قليل الخبرة يفترض أن اآلخرين مشغولو تهذاالمرشد قليل الخبرة غالبا  ماتتمركز حول 

دى ومن هذه النقطة نرى أنه كلما قلت سنوات الخبرة ل .فيه بنفسه الذي ُيفكر هو ذاتهبالقدر ومظهره 
هم أقل رين بذاته ويشعر بأن األخ ألنه غالبا  ما يكون مشغوال   ،المرشد النفسي زاد مستوى النرجسية لديه

 التأثير تفاعال  فيبق نالحظ أن هناك س مما. أكثر جدارة  واستحقاقا  من اآلخرينوأهمية منه، وأنه قيمة  
ألثر سنوات الخبرة والنرجسية، في حين كان حجم اكذلك بين بين كٍل من التخصص الدراسي والنرجسية و 

 .  تفعاكان مر قد الخبرة الناتج عن التخصص الدراسي قليال  نوعا  ما. أما حجم األثر الناجم عن سنوات 
ين األكبر بمستوى النرجسية لدى المرشدين النفسيالقول إن سنوات الخبرة هي المؤثر ومن هنا بإمكاننا 
 في الدراسة الحالية.

)سنوات الخبرة، والتخصص  يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات الديموغرافية عشر: ال الثانيةالفرضية 
 ى عينة البحث3الدراسي( على الرضا المهني لد

 لديموغرافيةا للتعرف على أثر المتغيرات "ا"مربع إيتم اختبار ااستخدتم هذه الفرضية صحة للتحقق من 
 :تيكما يظهره الجدول اآل على الرضا المهني
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 (1.)جدول 
 أثر سنوات الخبرة والتخصص الدراسي على الرضا المهني

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 
 الحرية

القيمة  ف المربعات متوسط
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

الرضا المهني* 
 التخصص الدراسي

 1756.92 0 5570.78 بين المجموعات

2.38 0.071 

0301 

 0301 778.27 810 120631.91 داخل المجموعات دال

 0301  811 126202.69 الكلي

الرضا المهني* سنوات 
 الخبرة

 89793.42 0 89793.42 بين المجموعات

387.19 0.000 

0301 

 0301 231.90 810 36409.26 داخل المجموعات دال 

 0301  811 126202.69 الكلي

Measures of Association 
 Eta Eta Squared 

 044. 210. الدراسي التخصص * عموما الرضا

 712. 844. الخبرة سنوات * عموما الرضا

 

 

 تخصص الدراسي وسنوات الخبرة على الرضا المهني( أثر ال81شكل )
 التخصص غيري تمُ  من لدى إجراء اختبار إنوفا ومربع إيتا لمعرفة حجم األثر الناتج عن التفاعل بين كلٍ    

التخصص الدراسي* الرضا عموما 

سنوات الخبرة* الرضا عموما 

Eta Eta Squared

0.21

0.044

0.844

0.712

التخصص الدراسي* الرضا عموما  سنوات الخبرة* الرضا عموما 
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تفاعل بين حساب ال وعند، الدراسي وسنوات الخبرة على مستوى الرضا المهني لدى المرشدين النفسيين
 وبة والبالغةالمحس)ف( : لدى مقارنة قيمةاآلتيى إلتم التوصل  الرضا المهنيالتخصص الدراسي و كٍل من 

 من قيمه )ف( كبر( نجد أن قيمة )ف( المحسوبة أ0...االحتمالية والبالغة ) قيمة)ف( ( مع17..)
لى أن إ ومستوى الرضا المهنيسنوات الخبرة حين تم التوصل لدى حساب التفاعل بين  في االحتمالية،
المحسوبة  )ف( أن قيمة (0...) والبالغة االحتمالية )ف( قيمة مع (....) المحسوبة والبالغة(قيمة )ف

وى سنوات الخبرة ومست من بين كلٍ  فقط أن الترابط هو دال وهذا يعني االحتمالية، من القيمة صغرأ
 لمهني.اراسي ومستوى الرضا دفي حين لم يكن الترابط داال  بين كٍل من التخصص ال .الرضا المهني

 الدراسي التخصصلى أن حجم األثر الناتج عن إيتا لمعرفة حجم األثر تم التوصل إولدى حساب اختبار 
وبالتالي نرفض فرضية العدم  .(17..) سنوات الخبرة( في حين كان حجم األثر الناتج عن 11...كان)

ا نستطيع ومن هن لمهني.ونقبل الفرضية البديلة أي أن هناك أثر لمتغير سنوات الخبرة على الرضا ا
 ،ين النفسيينلدى المرشد الرضا المهنيمستوى أكثر المتغيرات تأثيرا  على  يه سنوات الخبرة ن  إ :القول

لسنوات الخبرة  ا  إيجابي ا  ( التي وجدت أن هناك أثر 2.77)الشرفا، تتفق مع ماتوصلت إليه هذه النتيجةو 
 .على مستوى الرضا المهني

كلما زادت سنوات الخبرة والممارسة الميدانية لدى  هذه النتيجة من خالل اآلتي:ويمكن أن ُنفسر     
قانونية البدائل المناسبة للتعامل مع المتطلبات ال القيم المهنية لديه، وكانت لديه المرشد النفسي تأكدت

كثر قدرة  على أكما أن زيادة سنوات الخبرة لدى المرشد النفسي تجعله  ،واألخالقية في القضايا والمشكالت
 كلما زادت سنوات الخبرة والممارسة المهنية لدى المرشد النفسيام مواعيد العمل وااللتزام بها، ذلك أنه احتر 

 ةديازابالق وتتأكد فالقيم ترتبط عادة  بالتربية واألخ بهذه القيم، ، وزاد تمسكهأصبح أكثر دراية  بالقيم المهنية
يزداد بزيادة سنوات الخبرة وزيادة العمر المهني. أضف إلى  بدوره ، وهذاالتواصل مع المجتمع المحلي

ن في اإلرشاد متخصصو و النفسيين في الميدان  غالبية أفراد عينة الدراسة الحالية هم من المرشدين ذلك أن
 مارسوا العملية اإلرشادية وتدربوا عليها أثناء حصولهم على المؤهل وقدالنفسي، وعلم النفس، والتربية، 

مديريات  وزارة التربية بالتعاون مع اوالتي أجرته ،الدورات التدريبية التي خضعوا لهاجانب لعلمي. إلى ا
عزز القيم المهنية تُ ، و خبراتهم وُيميز أدائهم ويزيد من دافعيتهم لمتابعة كل جديدالتربية األمر الذي يزيد من 

ى إل ساعد الطلبة على تجاوز مشكالتهم. أضفلديهم، إضافة  إلى امتالك االستراتيجيات الفعالة التي تُ 
خبرات مع تبادل اللالفرصة له قل مهارات المرشد النفسي وتتيح ذلك أن سنوات الخبرة تعمل على ص

دورا   ؤديتُ المرشدين النفسيين واالستفادة من هذه الخبرات في القضايا اإلرشادية. كما أن سنوات الخبرة 
لى فيما يتعلق بعدم وجود أثر للتخصص الدراسي عو . دى المرشد النفسيمهما  في تنمية الذات المهنية ل
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مستوى الرضا المهني ُيمكننا أن ُنفسر ذلك من خالل أن المرشدين النفسيين العاملين في الميدان التربوي 
نفسها ريبية لدورات التدلهم من تخصصات التربية واإلرشاد وعلم النفس. إضافة  إلى ذلك فهم يخضعون 

مهنة و  مديريات التربية. العمل والمحاضرات واإلشراف المهني من قبل الموجهين المختصين في وورش
مما  ،اإلرشاد النفسي هي مهنه لها مهامها وتقنياتها وفنيتاها وأخالقياتها وضوابطها الواضحة والموحدة

ن المرشدي أضف إلى ذلك أن ُيوحد العمل اإلرشادي على اختالف المؤهالت والتخصصات الدراسية.
بصرف النظر ا نفسهوالمهنية  واالجتماعيةتخصصاتهم يخضعون الظروف المادية  اختالفالنفسيين على 

 ولعل هذا هو السبب الرئيس وراء عدم وجود أثر للتخصص عن نوع التخصص الدراسي الذي ينتمون إليه،
 الدراسي على مستوى الرضا المهني لدى المرشدين النفسيين.

 دراسة احلالية:ملخص نتائج ال
وال ُيمكن  فسهاوتقتصر على العينة ن محدودة الدراسة ُتعتبر ليها في هذهإن النتائج التي تم التوصل إ  

يعة ومحدودية العينة مدار البحث. وُيمكننا أن نلخص نتائج الدراسة على تعميمها، وذلك بحسب طب
 النحو اآلتي:

عينة البحث كان ضمن المستوى المرتفع  إن مستوى التعاطف الوجداني والرضا المهني لدى .7
 ن كان مستوى النرجسية ضمن المستوى المتوسط.يفي ح

ن، المهني لدى المرشدين النفسييالتعاطف الوجداني والرضا  كٍل من وجود عالقة إيجابية بين .2
فالتعاطف الوجداني لدى المرشد النفسي ُيسهم في ، أحدهما ُيؤدي إلى ارتفاع اآلخر رتفاعفا

التقدير اإليجابي لآلخر، والتكيف اإلنفعالي واالجتماعي والرضا عن العالقة و فهم الذات، ) تحقيق
 اإلرشادية والنتائج التي تتمخض عنها(. 

فارتفاع  ،وجود عالقة عكسية بين كٍل من النرجسية والرضا المهني لدى المرشدين النفسيين .3
العمل اإلرشادي يتطلب مجموعة الرضا المهني في الن  أحدهما ُيؤدي إلى انخفاض اآلخر،

  .من السلوكيات متعارضة تماما  مع ما ُيبديه ذو الشخصية النرجسية
عدم وجود فروق بين المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف الوجداني تبعا  لتخصصهم  .1

صات المرشدين النفسيين من مختلف التخص أنَّ الدراسي، وُيمكن أن تُفسر هذه النتيجة من خالل 
وذلك بحكم طبيعة دراستهم حيُث أنهم يدرسون الكثير من المواد  ؛يهم قدرة على التعاطفلد

الخاصة بالدعم والمساندة النفسية، إضافة  إلى اهتمام وزارة التربية بالعمل على عقد الكثير من 
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دورات اإلعداد والتدريب في مجال اإلرشاد النفسي بالتعاون مع المختصين في مجال الدعم 
 .اندة النفسيةوالمس

وق واالستثارة االكتفاء الذاتي والتف)بعاد أوجود فروق بين المرشدين النفسيين في النرجسية على   .0
سيين لصالح المرشدين النفهذه الفروق  وكانتفقط  (والغرور وعلى الدرجة الكلية للنرجسية

نفسيين على لتخصص إرشاد نفسي، في حين لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا  بين المرشدين ا
 باقي األبعاد. 

يئة العمل أبعاد )ب علىالرضا المهني ائيا  بين المرشدين النفسيين في وجود فروق دالة إحص .1
والممارسة المهنية(. في حين لم يكن هناك فرق بين المرشدين النفسيين على باقي األبعاد 

ن من المرشديلصالح  والدرجة الكلية وكانت الفروق في بعد بيئة العمل والممارسة المهنية
 .تخصص اإلرشاد النفسي

ير التعاطف الوجداني تُعزى إلى ُمتغائيا  بين المرشدين النفسيين في وجود فروق دالة إحص .1
 . ثرسنوات الخبرة األك يالنفسيين ذو لصالح المرشدين كانت سنوات الخبرة وهذه الفروق 

لدرجة س النرجسية وعلى ايااد مقوجود فروق دالة إحصائيا  بين المرشدين النفسيين على أبع .9
قل )أقل ت الخبرة األوكانت هذه الفروق لصالح المرشدين ذوي سنوا ،الكلية لمقياس النرجسية

 .سنوات(.7من 
هني الرضا المهني وعلى الدرجة الكلية لمقياس الرضا الم لمرشدين النفسيين فيوجود فروق بين ا .8

 سنوات(. .7أكثر من )نوات الخبرة األكثر لصالح المرشدين ذوي سكانت وكانت هذه الفروق 
دين مستوى التعاطف الوجداني لدى المرشأكثر المتغيرات تأثيرا  على  يه سنوات الخبرة ن  إ..7

زيادة سنوات الخبرة والتقدم بالعمر ُتسهم في ظهور مستويات ُمرتفعة من التعاطف ف .النفسيين
 الوجداني. 

انت حين ك مستوى النرجسية وسنوات الخبرة في وجود أثر لكٍل من التخصص الدراسي.77
في  مستوى النرجسية لدى المرشدين النفسيينأكثر المتغيرات تأثيرا  على  يه سنوات الخبرة
  .الدراسة الحالية

 مستوى الرضا المهني لدى المرشدينعلى أكثر المتغيرات تأثيرا   يه سنوات الخبرة ن  إ. 72
  في الدراسة الحالية. النفسيين
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 الدراسة مقرتحات-ثالثًا 
ا إلى من المقترحات تدعو بمجمله جملةالعمل على وضع تم توصل إليها ال تم في ضوء النتائج التي 

البيئة وتوفير ظروف العمل و  ،اإلرشاد المدرسي على وجه الخصوصبو  ،االهتمام باإلرشاد النفسي عامة  
لمهامه  هأداء نلرضا المهني وبالتالي ضماالمالئمة للمرشد المدرسي من أجل مساعدته على تحقيق ا

 :في المدرسة على أكمل وجه بغية العمل على نجاح العمل اإلرشادي في المدارس
المطلوبة من المرشد النفسي ليتسنى له معرفة ما يجب علية القيام به  تتحديد المهام والمسؤوليا .7

 ربوية التي يعمل بها.من أدوار مهنية ال تتعارض مع األدوار األخرى في المؤسسة الت
إعداد دورات تدريبية للمرشدين النفسيين تُمكنهم من اكتساب المهارات اإلرشادية وُتوفر لهم إمكانية  .2

التعرف على طبيعة المشكالت التي تُعيق عملهم، واألساليب الفاعلة في التغلب على هذا 
 . الغموض الذي ُيعانون منه

التوسع أكثر في دراسة طبيعة العالقة بين الرضا العمل على إجراء بحوث ودراسات هدفها  .3
 .والنرجسية المهني والتعاطف الوجداني

 ،بالعمل في مراكز الدعم والمساندة النفسية من خالل ،على توظيف التعاطف لدى االناث العمل .1
                                                      .                  بحكم كونهم أكثر قدره على التعاطف ناثأماكن أخرى تحتاج التعاطف من اإل وفي

العمل على إقامة جلسات توعية بأهمية التعاطف الوجداني ودورة في العمل اإلرشادي وتبصير  .0
              المرشدين بأساليب التعاطف الوجداني.                                                                                     

العمل على إجراء دراسات أكثر توسعا  للفئة العمرية المستهدفة بالدراسة الحالية نظرا  لقلة الدراسات  .1
 المهتمة بهذه المرحلة العمرية.  

 .تحسينهو  العمل على إجراء البحوث والدراسات النفسية التي تعمل على تطوير العمل اإلرشادي .1
 بما يسهم في تحقيق الرضا المهني لدى المرشد النفسي. وبيئتهالعمل تحسين ظروف العمل  .9
التوسع في إعداد المرشدين المؤهلين، والعمل على رفع مستوى اإلعداد والتأهيل العلمي والعملي،  .8

 وعقد دورات تدريبية متواصلة، للتعرف على كل ما يستجد في مجال العمل اإلرشادي.
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 :ملخص الدراسة باللغة العربية
 المرشدين النفسيين في مدارس ُمحافظه دمشق عينة التعاطف والنرجسية وعالقتهما بالرضا المهني لدى

 الرسمية.

 :اآلتيةمن الفصول  الدراسةتألفت 

، اهحات، ومصطلهوحدود ،اوفرضياته ،ا، وأهدافها، وأهميتهاومشكلته ،الدراسةالفصل األول: يحوي مقدمة 
 والتعريفات اإلجرائية.

 لتعرف على ما يلي:لالدراسة الحالية  وهدفت
 .الدراسةضا المهني لدى عينة النرجسية والر و  التعاطف مستوى كٍل من .أ
 .الدراسةعينة رجسية والرضا المهني لدى العالقة بين التعاطف والن .ب
 اتلى متغير إنادًا است التعاطف والنرجسية والرضا المهنيالمرشدين النفسيين في كٍل من الفروق بين  .ج

 والتخصص الدراسي. سنوات الخبرة
الرضا و ة التعاطف والنرجسي كٍل من على وسنوات الخبرة كٍل من التخصص الدراسي أثر التفاعل بين .د

 .الدراسةعينة المهني لدى 
 اآلتي: مجموعه من األسئلة والفرضيات على النحوصاغ الباحث  ولتحقيق هذه االهداف
 أواًل: أسئلة الدراسة.

 ما مستوى التعاطف الوجداني لدى عينة الدراسة الحالية؟ -1
 ما مستوى النرجسية لدى عينة الدراسة الحالية؟ -2
 ما مستوى الرضا المهني لدى عينة الدراسة الحالية؟ -3

 ثانيًا فرضيات الدراسة:
 .ةالدراسعينة لدى الرضا المهني و والنرجسية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعاطف  .1
 .الدراسةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعاطف والرضا المهني لدى عينة  .2
 .الدراسةعينة والرضا المهني لدى  النرجسيةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .3
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المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ال .4
 (.إرشاد نفسي، علم نفس، تربية) التخصص الدراسيتعزى لمتغير 

 لنرجسيةاالمرشدين النفسيين على مقياس متوسطات درجات ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين  .5
 (.، تربيةنفس، إرشاد نفسي )علمالدراسي تعزى لمتغير التخصص 

 لرضا المهنياالمرشدين النفسيين على مقياس  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين .6
 (.، تربيةإرشاد نفسي )علم نفس،الدراسي تعزى لمتغير التخصص 

ف لتعاطاالمرشدين النفسيين على مقياس  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .7
 (.سنوات 11أكثر من ، سنوات 11أقل من ) سنوات الخبرةتعزى لمتغير  الوجداني

المرشدين النفسيين على مقياس النرجسية  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .8
 سنوات(. 11سنوات، أكثر من  11)أقل من  تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

ني المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المه متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .9
 سنوات(. 11سنوات، أكثر من  11)أقل من  تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

ال يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات الديموغرافية )سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي( على التعاطف  .11
 .الدراسةعينة الوجداني لدى 

بين المتغيرات الديموغرافية )سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي( على النرجسية  ال يوجد أثر للتفاعل .11
 الدراسة.عينة لدى 

ال يوجد أثر للتفاعل بين المتغيرات الديموغرافية )سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي( على الرضا  .12
 .الدراسةعينة المهني لدى 

  :اآلتي النحو على وهي مجموعة من األدواتوللتحقق من صحة هذه األسئلة والفرضيات تم استخدام 

 أواًل: قائمة الشطب.

 ((David, Caruso,& John Mayer,1998جماير  جونو ج                    كارسو قام كل دافيد :التعاطف الوجداني س: مقياثانياً 
 . (2114العاسمي) ه للغة العربيةعداأو  هترجمبتأليف مقياس التعاطف الوجداني 

ليزبيث أوستين ًا: مقياس النرجسية:لثثا  (Austin,2014 &قام كل من توماس كوباريش وأين ديري وا 

Deary. Kubarychعداد العاسمي ،( بتصميم قائمة الشخصية النرجسية   .(2114) ترجمة وا 
 ( 65، ويتكون هذا المقياس من)2119عام  هشام عبد اهللأعد هذا المقياس  الرضا المهني: مقياسرابعًا: 
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 .موزعة على ستة أبعاد. ويعد مناسبًا للمرشدين النفسيين فقرة
( مرشدًا نفسيًا ومرشدة 159)بلغ عددهم : النفسيين المرشدين من عينه تم تطبيق هذه االدوات علىثم 

فراد عينة وتراوحت سنوات الخبرة أل التربية(،و اإلرشاد النفسي، و موزعين على تخصصات )علم النفس، 
 ( سنة. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.17-11، وبين)( سنوات11-5الحالية بين)الدراسة 

 :اآلتيةثم تم التوصل إلى النتائج 
إّن مستوى التعاطف الوجداني والرضا المهني لدى عينة الدراسة كان مرتفعًا في حين كان مستوى النرجسية 

دين المهني لدى المرش التعاطف الوجداني والرضا وجود عالقة إيجابية بين كٍل منمتوسطًا. كما تبين 
ٍل من عالقة عكسية بين كفي حين كانت ال اآلخر،ارتفاع أحدهما ُيؤدي إلى ارتفاع ذلك أنَّ النفسيين، 

ما بالنسبة أ النرجسية والرضا المهني لدى المرشدين النفسيين، فارتفاع أحدهما ُيؤدي إلى انخفاض اآلخر،
دم وجود فروق ع تبينقد ف في التعاطف الوجداني تبعًا لمتغير التخصص الدراسيبين المرشدين  للفروق

فروق  توجد نفي حي بين المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف الوجداني تبعًا لتخصصهم الدراسي.
ى لبين المرشدين النفسيين في مقياس النرجسية على أبعاد )االكتفاء الذاتي والتفوق واالستثارة والغرور وع

، في (د نفسيتخصص إرشا)الدرجة الكلية للنرجسية( فقط وكانت هذه الفروق لصالح المرشدين النفسيين 
د فروق ى وجو إضافًة إلحين لم تكن هناك فروق دالة إحصائيًا بين المرشدين النفسيين على باقي األبعاد. 

دالة إحصائيًا بين المرشدين النفسيين على مقياس الرضا المهني في أبعاد )بيئة العمل والممارسة المهنية(. 
د ابعأعلى  وكانت الفروق ،والدرجة الكلية ،لم يكن هناك فرق بين المرشدين النفسيين على باقي األبعادو 

د فروق دالة وجو  اضافًة إلىإلرشاد النفسي. المرشدين من تخصص ا لصالح بيئة العمل والممارسة المهنية
وهذه  ،إحصائيًا بين المرشدين النفسيين على مقياس التعاطف الوجداني ُتعزى إلى ُمتغير سنوات الخبرة

ائيًا بين وجود فروق دالة إحص إضافًة إلى سنوات الخبرة األكثر. يالفروق لصالح المرشدين النفسيين ذو 
انت هذه الفروق وك ،وعلى الدرجة الكلية لمقياس النرجسية ،س النرجسيةياد مقالمرشدين النفسيين على أبعا

 وجود فروق بين المرشدين النفسيين على أبعاد مقياس وكذلك لصالح المرشدين ذوي سنوات الخبرة األقل.
وكانت هذه الفروق لصالح المرشدين ذوي  ،وعلى الدرجة الكلية لمقياس الرضا المهني ،الرضا المهني

داني سنوات الخبرة هي أكثر المتغيرات تأثيراً على مستوى التعاطف الوج نَّ أوقد تبين  وات الخبرة األكثر. سن
لى مستوى ع وجود أثر لكٍل من التخصص الدراسي وسنوات الخبرةإضافًة إلى لدى المرشدين النفسيين. 

المرشدين  ستوى النرجسية لدىفي حين كانت سنوات الخبرة هي أكثر المتغيرات تأثيرًا على م النرجسية.
 وجود أثر لسنوات الخبرة على مستوى الرضا المهني لدى المرشدين النفسيين.و النفسيين. 



 قائمة املراجع   
  

 

 

 املراجع العربية –والً أ                    
 املراجع األجنبية –انيًا ث                   
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 قائمة املراجع

  :املراجع العربية –أوالً 
 القاهرة: دار مصر للطباعة. .فلسفة الحب(. 1791) .زكرياإبراهيم،  .1
 كلية االقتصاد: سوريا. .رسالة ماجستير غير منشورة(. الرضا الوظيفي. 1212). أبو جديع، فاروق .1
(. قياس الشخصية النرجسية لدى عينة من الطلبة الجامعيين 1212). يوسف عبد القادر ،أبو شندي .3

 .131-117(.1(. عدد)7. مجلد)للبحوثمجلة جامعة الخليل وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية. 
 دار الفكر.: . عمانمبادئ اإلرشاد النفسي .(1779). أبو عطية، سهام درويش .2
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 مالحق الدراسة

 

 (1امللحق )

 التعاطف الوجدانيمقياس 

  :بيانات عامة
 ........  سنوات الخبرةاالسم: ............. . ..                    

 (......أنثى )    (.....       العمل....................  الجنس: ذكر)  
 المستوى التعليمي: ...............           التخصص الدراسي.....................

 :معلومات عن المقياس
قيس سمة من سمات الشخصية التي تتمثل بالقدرة على تمامك أداة بحثية أتمثل العبارات الموجودة 

ليك أن ، وعاالجتماعيةالحياة  م فيفي ميدان العمل أ سواء ،اآلخرين الذين تتعامل معهم التعاطف مع
تجيب بوضع إشارة أمام العبارة التي تنطبق عليك تمام االنطباق، مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة 

 .الرجاء عدم ترك أي عبارة دون إجابة أو خاطئة.

ـــ م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   ـاراتالعب

      أبكي بسهولة عند مشاهدة فيلم حزين. 1

 أن تحركبعض المقطوعات الموسيقية يمكن  2
 مشاعري. 

     

رؤية حيوان مصاب على حافة الطريق أمر  3
 محزن للغاية.

     

       .مشاعر اآلخرين الكثير من التفكير ُأعيرال  4

رؤية الناس  سعادة عندمما يجعلني أكثر  5
 لطيفين مع بعضهم بعضا .

     

      معاناة اآلخرين تسبب لي االنزعاج الشديد. 6

أحاول دائما  االستماع إلى مشاعر اآلخرين  7
 المحيطين بي.
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 مالحق الدراسة

ـــ م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   ـاراتالعب

يزعجني كثيرا  عندما أرى األطفال الصغار  8
 يتعاملون بقسوة.

     

      .الحيوانات األليفةمن معاناة  أالحظ الكثير 9

ن ني مانزعج كثيرا  إذا شاهدت شخصا  ما يعأ 11
 .الضيق والتوتر

     

عندما أكون مع اآلخرين الذين يضحكون  11
 الضحك. أشاركهم في

     

أشعر بالتوتر الشديد لرؤية شخص يعامل  12
 معاملة قاسية.

     

نادرا  ما يثير اهتمامي عندما يتعامل الناس  13
  بحرارة.مع بعضهم البعض 

     

أشعر بالسعادة عندما أرى الناس يضحكون،  14
 ومسرورين مع بعضهم.

     

من السهل بالنسبة لي أن أنجرف وراء  15
 عواطف اآلخرين

     

      مشاعري ال تعكس مشاعر اآلخرين 16

الناس متحمسين إذا شاهدت مجموعة من  17
 لشيء معين، فإنا اتحمس مثلهم.

     

أشعر بالرضا عن ذاتي عندما أساعد شخص  18
 ما أو أفعل شيئا  لطيف  لشخص ما.

     

 نحو اآلخرين علىأشعر بمشاعر  19
 واضح)عميق(.

     

      .ال أبكي بسهولة 21

      أشعر بألم اآلخرين. 21
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 مالحق الدراسة

ـــ م ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   ـاراتالعب

يجعلني أكثر فرحا  رؤية اآلخرين وهم فرحون  22
 وسعادة.

     

اآلخرون يضحكون فإني أضحك  عندما أرى 23
 مثلهم.

     

يزعجني رؤية األطفال المصابين أو المرضى  24
 .في التلفزيون وهم يتألمون

     

أشعر بالحزن عند قراءة مقطع حزين في  25
 كتاب.

     

عندما رؤية الناس مكتئبين أشعر باالكتئاب  26
 والمزاج السوداوي.

     

نزعج كثيرا  عندما أرى الناس يبكون في أ 27
 .األماكن العامة

     

      من األلم. ُيعانيمن المؤلم رؤية شخص  28

قدمت مساعدة لشخص آخر  بالرضا إذاأشعر  29
 يحتاج إلى مساعدة.

     

      .أشعر بفرح اآلخرين 31
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 مالحق الدراسة

 (2الملحق )

 النرجسيةمقياس  

التنطبق  أحيانا   غالبا   دائما   العبارات م
 غالبا  

التنطبق 
 أبدا  

       .لديَّ موهبة غير عادية للتأثير على اآلخرين 1

       .أحب أن أقوم في الغالب بأي شيء بشجاعة 2

       .جيد، ألن كل من أعرفه يخبرني بذلك أعرف أنني شخص 3

       .هو عليه اآلن لو قدر لي أن أحكم العالم لجعلته أفضل مما 4

أسلوبي المميز في الحديث يجعلني أخرج دائما  من أي مأزق  5
       .حياتي جهه فياأو 

      .الناسأحب أن أكون مركز اهتمام  6

      .سوف أكون ناجحا   7

      .شخص متميز أعتقد أنني 8

      كقائد ناجح.أرى نفسي  9

      .أنا شخص واثق من نفسه 11

      .أن أكون شخصا  مسيطرا  على الناس أحب 11

      .أجد من السهل عليَّ التالعب بعقول الناس 12

      ألح بإصرار على أن يحترمني الناس، ألن هذا من حقي الخاص 13

      .جسديلفت أنظار اآلخرين إلى مفاتن  أسعى دائما  إلى 14

      .الكتاب قراءة أفكار الناس، كما أقرأ أستطيع 15

      .أحب أن أكون مسؤوال  عن اتخاذ القرارات 16

      .مميزا  في عيون الناس أحب أن أكون شيئا   17
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 مالحق الدراسة

التنطبق  أحيانا   غالبا   دائما   العبارات م
 غالبا  

التنطبق 
 أبدا  

      .أحب النظر إلى جسدي 18

      أنظار اآلخرين إلّي كلما سنحت لي الفرصة. أحاول دائما  أن ألفت 19

      سماتي الشخصية التواضع، ليس من 21

       .به من أعمال دائما  لدي معرفة كافية عما أقوم 21

      نادرا  ما اعتمد على شخص ما لمساعدتي في عمل ما. 22

      .شخص أن يستمع إلى قصصي وأحاديثي أحب كل 23

      .جيدة لديًّ توقع بأن يعاملني اآلخرون معاملة 24

نفسي حتى أستطيع الحصول على  ال أكون في الغالب راضيا  عن 25
      .ستحقأما 

      .أحب أن أكون مبدعا  ومبتكرا   26

      .ي أملك قوة وطاقة كبيرةأنبأشعر  27

      (.جديد)موضةلدي هوس بشراء أي شيء يتعلق بما هو  28

      .في المرآة أحب النظر إلى جسدي 29

      .ما أكون مركز اهتمام اآلخرين نادرا   31

      .حياتي بالطريقة التي أرغبها يمكنني أن أعيش 31

      أن أكون شخصا  عظيما  في أرغب  32

      .دائما  بسلطتي عليهم يعترف الناس 33

      .أود أن أكون قائدا  عظيما   34

أرغب ي قادر على فعل ما شخص يعتقد أن أستطيع أن أجعل أي 35
       .به
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التنطبق  أحيانا   غالبا   دائما   العبارات م
 غالبا  

التنطبق 
 أبدا  

      .أنا قائد بالوالدة 36

      في يوم من األيام في أن يكتب شخص ما سيرتي الذاتية أرغب 37

      .ااألشياء التي ال يمكن لآلخرين مالحظته لديًّ مقدرة على مالحظة 38

       .أنا أكثر مقدرة من الناس اآلخرين 39

      .استثنائيأنا شخص  41
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 مالحق الدراسة

 (3الملحق )

 الرضا املهنيمقياس  

التنطبق  أحيانا   غالبا   دائما   العبارات م
 غالبا  

التنطبق 
 أبدا  

مكاناته   أوال : بيئة العمل وا 

      .المطلوبة اإلمكانات كافة ةيالمدرس عملي بيئة في يتوفر 1

      .العمل في ظروفي المدرسة إدارة تراعي ال 2

      .في عملي تواجهني التي الصعوبات لتذليل المدرسة إدارة تسعى 3

      .تخصصي خارج عمالالقيام بأ المدرسة إدارة تكلفني 4

      .عملي لتطوير تسهيالت أية اإلشراف جهة تقدم ال 5

      .عملي أداء على سلبيا   يؤثر بالمدرسة المرشدين عدد قلة 6

      .الظروف كانت مهما عملي عن الغياب إلى أميل ال 7

      واالحترام.الود  هيسود يجابيا  إ مناخا   للعاملين المدرسة إدارة تهيئ 8

      .عملي بكفاءة ديؤ أ حتى بالمدرسة التجهيزات من الكثير ينقصني 9

      .عملي في كثيرة مهنية صعوبات تواجهني 11

 ثانيا : العائد المادي 

      المعيشية. متطلباتي معظم المادي دخلي يكفي 11

      .جهدي مع يتناسب ال المادي دخلي 12

      .مناسب معيشي مستوى عملي من دخلي لي يحقق 13

      .مستقرة المادية حالتي 14

      .متطلباتي إشباع من المال قلة منعنيت 15

      .أخرى أعمال من دخلي زيادة إلى أسعى 16

      مني. أفضل بالمدرسة المعلمين من لزمالئي المادي الدخل 17

      .االجتماعي مستواي مع عملي من دخلي يتناسب 18

      .مناسب مهنتي من المادي العائد 19

      .المدرسي للمرشد المالية الظروف تحسين ينبغي 21

من الناحية  التحســـن نحو تتجه المدرســـي المرشـــد مهنة أن عتقدأ 21
 .المادية
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 مالحق الدراسة

التنطبق  أحيانا   غالبا   دائما   العبارات م
 غالبا  

التنطبق 
 أبدا  

 ثالثا : العالقة مع الزمالء: 

      .بالمدرسة زمالئي مع عالقاتي في باالرتياح شعرأ 22

      .أعمال من به أقوم فيما زمالئي ُيساعدني 23

      .أفضل بشكل عملي أداء على زمالئي شجعنييُ  24

      .أعمال من به أقوم ما بالمدرسة زمالئي يتفهم 25

      .مايرام على ليست بالمدرسة بزمالئي عالقتي 26

      .بالمدرسة زمالئي مع يجابيةإ عالقة إلقامة أسعى 27

      .مشكالتي من الكثير حل على بالعمل زمالئي يساعدني 28

      إيجابية. المدرسة بإدارة عالقتي 29

      .المدرسي للمرشد المهني الدور أهمية اإلشراف جهات تقدر 31

      .مدرسي كمرشد عملي بالمدرسة زمالئي يحترم 31

 رابعا : تحقيق الذات: 

      .عملي خالل من طموحاتي أحقق 32

      .لطالبي مساعدتي خالل من ذاتي بتحقيق شعرأ 33

      .عملي مهام أدائي عند بالنفس بالثقة شعرأ 34

      .لتحقيقها وأسعى حياتي في أهدافا   أضع 35

      .واستعداداتي ميولي مع مدرسي كمرشد عملي يتناسب 36

      .واالجتماعية النفسية حاجاتي مدرسي كمرشد عملي يشبع 37

      .وتفاؤل أمل بكل عملي أداء على قبلأ 38

      .عملي خالل من المهني بالرضا شعرأ 39

      .مدرسي كمرشد عملي بأداء ستمتعأ 41

      .العمل في حولي المحيطين مع األدوار بصراع شعرأ 41

 خامسا  المكانة االجتماعية. 

      .المجتمع في هامة مكانة المدرسي المرشد مهنة تحتل 42

      .اليها طمحأ التي المكانة يحقق ال مدرسي كمرشد عملي 43

      .عملي على المشرفين من المناسب التقدير أنال 44

      .أمام اآلخرين اجتماعية أهمية لي يعطي مدرسي كمرشدعملي  45
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 مالحق الدراسة

التنطبق  أحيانا   غالبا   دائما   العبارات م
 غالبا  

التنطبق 
 أبدا  

غير المهمة في  األعمال من مدرسي كمرشـد عملي نأ البعض يرى 46
 .المدرسة

     

      .مدرسي كمرشد دوري المعلمون يقدر 47

      .المرشد به يقوم الذي الدور أهمية المدرسة إدارة تقدر 48

فهم مشـــكالتهم  على األقدر هو المدرســـي المرشـــد أن الطالب يرى 49
 .النفسية

     

أفراد  من المناســـــــب التقدير المدرســـــــي المرشـــــــد ينال أن يجب 51
 .المجتمع

     

      .مكانة األخرى المهن دون المدرسي المرشد مهنة تزال ال 51

      .في المدرسة المدرسي المرشد دور أهمية المجتمع أفراد يدرك 52

  سادسا  الممارسة المهنية: 

      .مدرسي كمرشد عملي في األخالقية بالمعايير لتزمأ 53

      .بكفاءة المهنية مهامي أداء على حرصأ 54

      .النفسية االختبارات استخدام في صعوبة أجد 55

      .مهنتي مجال في الحديثة المعرفة اكتساب على حرصأ 56

      .المجتمع ومؤسسات المدرسة بين العالقة توثيق إلى أسعى 57

      .بالمدرسة اإلرشادية البرامج تطبيق في صعوبة أجد 58

      .المهنية التدريبية الدورات في المشاركة على حرصأ 59

      .وقدرتي ذاتي لتطوير باستمرار أسعى 61

      .به واالرتقاء عملي لتطوير الجهد كل بذلأ 61

رشـــاد عن اإل  المســـؤولين من والتوجيهات التعليمات كثرة ضـــايقنيتُ  62
 .المدرسي

     

      .وجه أكمل على المهنية ولياتيؤ مس أمارس 63

      .في العمل بدوري القيام على قادر غير تجعلني ولياتيؤ مس كثرة 64

      .عملي مجال في المتخصصين استشارة على حرصأ 65
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 مالحق الدراسة

 (4الملحق )

 قائمة الشطب
 زميلي املرشد:
عن العمل الرضا  قيتحقُتسهم في  المهنية التي السلوكياتو الممارسات  منأمامك مجموعة 

واء أكان هذا المهني سنرجو وضع اشاره عند السلوك الذي ترى أنه يسهم في تحقيق الرضا  االرشادي.
 االسهام إيجابيًا إم سلبيًا.

 بشكل سلبي يسهم  بشكل إيجابي يسهم السمة الشخصية

   باهتمام.االستماع إلى المسترشد 

   تقبل المسترشد ومشكلته

   الرغبة الذاتية في مساعدة المسترشد.

   المشاركة الوجدانية للمسترشد.

   اإلحساس بالمسترشد ومشكلته.

   اظهار االحترام والحب للمسترشد

   الثقة المطلقة بالنفس.

   القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسترشد.

   المعرفة الواسعة في مجال االرشادامتالك 

   األهمية والشعبية بين الطالب والزمالء.

   الشعور بالقدرة المطلقة على حل أي مشكلة

   القدرة العالية على التأثير باآلخرين.
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 مالحق الدراسة

 (5الملحق )

 قائمة بأمساء السادة احملكمني

 : األستاذ في قسم االرشاد النفسيأ. د رياض العاسمي

 : األستاذ في قسم االرشاد النفسيغسان صالح أ.د

 في قسم علم النفس المساعد د. غسان منصور: األستاذ

 : األستاذ المساعد في قسم علم النفسد. معمر هوارنه

 : األستاذ المساعد في قسم االرشاد النفسيد.ضحى عبود



 

A 

 

 ملخص الدراسة                                                                        باللغة االنكليزية

Empathy, narcissism and its relationship to professional satisfaction 

among Sample of counselors in Damascus State schools. 

The study consisted of the following chapters: 

Chapter One: The study consisted of the following chapters: 

Chapter One: Includes introduction to the study, and her problem, and the 

importance, objectives, assumptions, and its borders, and terminology, definitions 

and procedural. 

The present study aimed to identify the following: 

a. Each level of empathy, narcissism, and professional satisfaction among the study 

sample. 

B. The relationship between empathy, narcissism, and professional satisfaction 

among the study sample. 

C. Differences between counselors in each of empathy and narcissism and 

professional satisfaction based on variables years of experience and specialization 

semester. 

Dr. The impact of the interaction between each of the academic specialization and 

years of experience on both empathy and narcissism and professional satisfaction 

among the study sample. 

To achieve these goals, the researcher formulated a set of questions and hypotheses 

as follows: 

First, the study questions. 

1. What is the level of emotional empathy among a sample current study? 

2. What level of narcissism among a sample current study? 

3. What professional level of satisfaction among a sample current study? 

Second hypotheses: 

1. There are no significant differences between empathy and narcissism and 

professional satisfaction among the study sample relationship. 

2. There are no significant differences between empathy and professional 

satisfaction among the study sample relationship. 

3. There are no significant differences between narcissism and professional 

relationship satisfaction among a sample study. 
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4. There were no statistically significant differences between mean scores of 

counselors on the empathy scale due to the variable area of study (psychological 

counseling, psychology, education). 

5. There are no significant differences between the mean scores of counselors on 

the narcissism scale due to the variable area of study (psychology, psychological 

counseling, education). 

6. There are no statistically significant differences between mean scores of 

counselors on the professional satisfaction scale due to the variable area of study 

(psychology, psychological counseling, education). 

7. There were no statistically significant differences between mean scores of 

counselors on emotional empathy scale due to the variable years of experience 

(less than 10 years, more than 10 years). 

8. There were no statistically significant differences between mean scores of 

counselors on the narcissism scale due to the variable years of experience (less 

than 10 years, more than 10 years). 

9. There were no statistically significant differences between mean scores of 

counselors on the professional satisfaction scale due to the variable years of 

experience (less than 10 years, more than 10 years). 

10. No effect of the interaction between demographic variables (years of 

experience, and specialization school) on affective empathy among a sample study. 

11. No effect of the interaction between demographic variables (years of 

experience, and a course of study) on narcissism among a sample study. 

12. No effect of the interaction between demographic variables (years of 

experience, and a course of study) on the professional satisfaction among the study 

sample. 

To validate these questions and hypotheses have been using a set of tools which 

are as follows: 

First: the checklist. 

Second, a measure of emotional empathy: Each Karsug David and John Maerg 

David, Caruso, & John Mayer, 1998)) authored emotional empathy scale 

translation and Oaadah Arabic language Asma (2014). 

Third: the narcissism scale: Each of Thomas Cobarah and where Derry and 

Aliesbet Austin & Austin, 2014) Deary. Kubarych) to design a list of personal 

narcissism, translation and preparation Asma (2014). 
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Fourth: The scale professional satisfaction: prepared this measure Hisham 

Abdullah in 2009, and consists of this measure (65) 

Spread over six dimensions paragraph. The fit of the guides psychiatrists. 

Then these tools applied to a sample of the counselors: numbered (159) guide 

psychologically and guide distributed disciplines (psychology, psychological 

counseling, and education), and ranged years of experience to sample individuals 

present study between 5-10 years, and the (11 -17 years. Using descriptive and 

analytical approach. 

Then reached the following results: 

The sympathy for the emotional and professional satisfaction among the study 

sample level was high while the average level of narcissism. As it turns out the 

existence of a positive relationship between each of empathy emotional and 

professional satisfaction among counselors, so that the height of one leads to the 

other high, while the relationship is inverse between each of narcissism and 

professional satisfaction among counselors, Rising, one leads to the other low, 

while for differences between mentors in emotional empathy variable depending 

on the area of study it has been shown no differences between counselors on 

emotional empathy scale depending on their specialization semester. While I found 

the differences between the counselors in the narcissism scale dimensions (self-

sufficiency and excellence, exhibitionism and vanity and the total degree of 

narcissism) only were these differences in favor of counselors (specializing in 

psychological counseling), while there were no statistically significant differences 

between the counselors and the rest dimensions. In addition to the presence of 

statistically significant differences between the counselors at the professional 

satisfaction in the dimensions of the scale (the work environment and professional 

practice). There was no difference between the counselors and the rest dimensions, 

and the total score, and the differences on the dimensions of the work environment 

and professional practice for the benefit of workers from one major psychological 

counseling. Add to the presence of statistically significant differences between the 

counselors on emotional empathy scale attributed to years of experience, and these 

differences in favor of the counselors with years more experience. In addition to 

the presence of statistically significant differences between the counselors on the 

narcissism scale dimensions, and the total score for the measure narcissism, and 

these differences it was in favor of workers with less years of experience. As well 

as the existence of differences between the counselors at the professional 

satisfaction scale dimensions, and the total score for the scale of professional 

satisfaction, and these differences were in favor of workers with years more 

experience. It was found that years of experience are the most influential on the 

level of emotional empathy with the counselor’s variables. In addition to having 
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the effect of each of the academic specialization and years of experience at the 

level of narcissism. While the years of experience is the most influential variables 

on the level of narcissism counselors in. In addition, the presence of the impact of 

years of experience on the level of satisfaction among vocational counselors. 
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