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خصائيني  ال  عىل عينة من    ميدانية دراسة  :  الاحرتاق النفيس وتقدير اذلات دلى الاخصايئ النفيس 

 ابجلزائر.   النفسانيني مبدينة ورقل 

 19طاوس وازي و    18ودة سلمية ح 

 ملخص 

ىل التعرف عىل    ني الاحرتاق النفيس بتقدير اذلات دلى ال خصائي عالقة هتدف ادلراسة احلالية ا 

ية والعيادات النفس ية يف املؤسسة الاستشفائ  مهمنهت ونميارس ين اذلو مبدينة "ورقل"  نينفس يال 

عىل بعض املتغريات اليت قد   ض ال طفال. وذكل من خالل اعامتدانايمدراس ور يفكذا اخملتلفة و 

وجتسدت   .ذلات اكجلنس واحلاةل الاجامتعيةختتلف حس هبا درجة الاحرتاق النفيس وتقدير ا

شاكل  ذا اكنت هناك ا  تقدير اذلات دلى  عالقة بني الاحرتاق النفيس و ية البحث يف التحقق مما ا 

  وقد  .ته لطبيعة ادلراسةملالمئقد اعمتدان عىل املهنج الوصفي الاس تكشايف و  .ال خصايئ النفيس

حرتاق النفيس ت ادلراسة فقد متثلت يف مقياس الاأ ما أ دواا. نفس ي  اخصائي أ   38 منتكونت العينة 

عدم   النتاجئ، تبني ل وبعد التحلي  . "كوبر مسيث"ل " ومقياس تقدير اذلات "ماسالش كريس تينال 

مل تسجل فروق يف  و .فيسدلى ال خصايئ الن  حرتاق النفيس وتقدير اذلاتبني الا ارتباطوجود 

ة  وتبقى نتاجئ ادلراس . الاجامتعية جنس املبحوثني وحالهتمىل ا   ىتعز  وتقدير اذلات  الاحرتاق النفيس

 جلزائر. اب مبدينة ورقل  ني العاملني النفساني نيخصائي ل  ؛ ويتعلق ال مر ابسةاتعكس عينة ادلر 
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Abstract 

This study aims to demonstrate the relationship between burnout and 

self-esteem among practicing psychologists in the different 

establishments (clinics, schools, nurseries ... ..) located in the city of 

Ouargla. We take into consideration some variables like gender and 

marital status. The problematic of this study concerned the relationship 

between burnout and self-esteem among practicing psychologists. We 
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used an exploratory descriptive approach which is appropriate to the 

nature of the research. Maslash's burnout test and Cooper Smith's self-

esteem test were used on a sample of 38 practicing psychologists. The 

results of this study revealed that the relationship between burnout and 

self-esteem among clinical psychologists is very low. The data does not 

show differences in burnout and self-esteem related to gender and 

marital status. The findings of this research reflected the studied sample 

namely practicing psychologists working in the city of Ouargla in 

Algeria. 
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