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 ملخص الدراسة

بين الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى  المحتملة الحالية إلى الكشف عن العالقة الدراسةهدفت 

بطريقة  مفردة( 66) ستة وستون قوامهااختارت الطالبة الباحثة عينة  أساتذة مرحلة التعليم االبتدائي، حيث

 .مؤسسات تربوية في كل من واليتي مستغانم وتيسمسيلت( 66)من ست  عشوائية

مقياس : أداتين لقياس متغيرات الدراسة، وقد تمثلت األداتان في حيث اعتمدت الباحثة على

وكالهما مكيفان ، ومقياس الذكاء االنفعالي لجيمس باركر وبارون؛ (MBI)ماسالش لالحتراق النفسي 

 البيئة العربية ىعل

كما اعتمدت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي، ولتحليل النتائج اعتمدت المعالجة 

وقد كانت النتائج SPSS V20) )مة اإلحصائية للعلوم االجتماعية الحز  برنامجمن خالل حصائية اإل

 :المتحصل عليها كاآلتي

 .ألساتذة التعليم االبتدائي مستوى مرتفع من الذكاء االنفعالي -

 .مستوى متوسط من االحتراق النفسي ساتذة التعليم االبتدائيأل -

 .االنفعالي واالحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم االبتدائيتوجد عالقة ارتباطية بين الذكاء  -

الجنس والخبرة  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير ال  -

 .المهنية

الجنس والخبرة  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تعزى لمتغير ال  -

 .المهنية

 .، أستاذ التعليم االبتدائياالحتراق النفسي، الذكاء االنفعالي :الكلمات المفتاحية
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Summary 

The present study aimed to reveal the possible relationship between emotional intelligence 

and psychological combustion among teachers of the primary education stage, as the 

researcher student selected a random sample of sixty-six (66) individuals from six (06) 

educational institutions in the states of Mostaganem and Tissemsilt. 

Where the researcher relied on two tools to measure the study variables, the two tools 

were: the Maslach Burnout Scale (MBI), and the James Parker and Barron Emotional 

Intelligence Scale; Both are adapted to the Arab environment by a group of researchers as 

well. 

The researcher also adopted in her study the descriptive analytical approach، and for 

analyzing the results، she adopted the statistical treatment through the program of the 

Statistical Package for Social Sciences (spss v20) and through it she adopted the appropriate 

statistical methods for each hypothesis. The results obtained were as follows: 

- Elementary school teachers have a high level of emotional intelligence. 

- Primary school teachers have an average level of burnout. 

- There is a correlation between emotional intelligence and psychological burnout 

among primary school teachers. 

- There are no statistically significant differences in emotional intelligence 

attributable to the variables of sex and professional experience. 

- There were no statistically significant differences in burnout attributable to the 

variables of sex and professional experience. 

Key words: burnout, emotional intelligence, Professor of Elementary Education. 
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 :مقدمة

لقد حظيت مهنة التعليم بمكانة أخالقية وقيمة سامية ال سيما المعلم، فهو عقل المجتمع الواعي 

الذي تعول عليه المجتمعات، ويقع عليه الدور الرئيسي في نقل المعرفة، العلم والثقافة إلى األجيال 

 .المتعاقبة وتوجيهها نحو الغد المشرق

ولكي يقوم المعلم بدوره المرسوم وتحقيق الهدف المأمول البد من توفر الوسائل المادية والمعنوية  

وكل ما ينتج عنه من أعباء . التي تحقق األمن النفسي واالجتماعي له، خاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة

تلك . لدور الجيد للمعلم وعالقته مع التلميذ، والزمالء واإلدارةومسؤوليات وضغوط ألقت بظاللها على ا

لديه اتجاهات  جيا من الناحية النفسية والجسدية، وتعززالظروف وغيرها من الضغوطات تنهك المعلم تدري

الذي يعد من أكثر " االحتراق النفسي"نحو نفسه ونحو اآلخرين وبالتالي يصبح عرضة لما يعرف بـ سلبية 

 .) فهو ناتج عن ضغوطات مهنية. المشكالت خطورة

ويصبح منهكا بسبب  الفرد يصاب بالضعف والوهن أو يجهد ويرهق " فرود تيرجر"كما يعرف 

إفراط استخدام طاقات القوى وتوالي مجهوداته، فلهذا يعتبر االحتراق النفسي من الظواهر النفسية التي 

التدريس؛ وذلك ألهمية الدور الذي يمثله األستاذ في المدرسة نالت اهتمام الباحثين، وركزت على مهنة 

وفي المجتمع بأكمله، وهذا ما يتطلب أساتذة قادرين على تحويل األهداف التعليمية إلى أهداف سلوكية 

وأن يتمتع األستاذ بقدرات مالئمة حتى يتمكن من ذلك؛  (.2618محمد موسى، ) تنعكس على التلميذ

المفهوم، توظيف هذا و ه ومواجهة المشاكل كفهمه لذاته واآلخرين والقدرة على استخدام كالتحكم في انفعاالت

والذي يمكنه من السيطرة على مشاعره وانفعاالته والتحكم فيها والصبر والقدرة على التحمل وغيرها من 

في ا بأنه قدرتن D- Golmanالصفات التي تمثل ما يعرف بالذكاء االنفعالي، والذي يعرفه جولمان 

دارة االنفعاالت بصور فعالة في  التعرف على انفعاالتنا وانفعاالت اآلخرين، والقدرة على تحفيز أنفسنا وا 

  .(16، 2667بوخاري، ) ذواتنا وعالقاتنا
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كما يعتقد أيضا أن جوهر الذكاء االنفعالي يتمثل فيما أسماه بالكفاءة االنفعالية؛ التي تؤدي إلى 

 .خالل القدرة على قراءة رغبات ومقاصد اآلخرين حتى ولو لم تكن واضحةأداء مميز في العمل من 

وبالتلي يبقى العامل األساسي في النجاح واالستقرار نتيجة تالئم الفرد مع ظروف بيئته المهنية 

 .المادية واالجتماعية، وبالتالي تحسن العامل وتحقيق األهداف المقصودة

لوقوف على العالقة الموجودة بين الذكاء االنفعالي واالحتراق ولهذا تسعى الدراسة الحالية للبحث وا

وتجدر اإلشارة إلى أن فكرة موضوع الدراسة كان مقترحا من طرف  النفسي عند أساتذة التعليم االبتدائي،

هذا وقد تضمنت الدراسة  وآرائها في كل خطوات البحث،التي استفدت من توجيهاتها  األستاذة المؤطرة

 :على النحو التاليمة خمس فصول مقس

الفصل األول لمدخل للدراسة وقد احتوى اإلشكالية وتم فيها طرح التساؤالت ثم الفرضيات، وبعدها 

أهداف الدراسة وأهميتها ثم التعاريف اإلجرائية، ويليه الفصل الثاني بعنوان االحتراق النفسي، أما الفصل 

الفصل  :احتوى فصلين اثنين، وهماتطبيقي للدراسة حيث ويأتي اإلطار ال. الثالث فعنون بالذكاء االنفعالي

الرابع وقد جاء بعنوان اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وقد تضمن الدراسة االستطالعية بعناوينها 

عرض وتفسير النتائج في ضوء الفرعية ثم الدراسة األساسية، ويليهما الفصل الخامس الذي تضمن 

الفرضيات المطروحة ومقارنتها ببعض الدراسات  مناقشة النتائج في ضوءالفرضيات المطروحة، ثم 

 .السابقة التي تم التعرض إليها في الجانب النظري

 .واختتمت الدراسة بخاتمة وتلتها جملة من االقتراحات والتوصيات، ثم قائمة المراجع فالمالحق

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .اإلشكالية -1
 .الفرضيات -2
 .أهداف الدراسة -3
 .أهمية الدراسة -4
 .دوافع اختيار الموضوع -5
 .الدراسات السابقة -6
 .التعاريف اإلجرائية -7

 

 

 

 



 مدخل الدراسة                                                    الفصل األول         
 

 

4 

 :اإلشكالية (0

من تحديات  الخبرةتعد مهنة التعليم من المهن المهمة والضرورية في المجتمع، نظرا لما تحمله هذه 

تجعل القائمين عليها يبذلون العديد من الجهود للوصول بالمتعلم إلى تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة 

ال تأتي عن كونه إنسان يقوم بتربية وتعليم النشء  األستاذبجميع جوانب شخصيته، والمكانة التي يحتلها 

نما تأتي من نوع المهام  عدادهم للحياة المستقبلية، وا  التي يؤديها، والتي تعد من الصعاب التي تتطلب وا 

منه األداء الجيد بالرغم من وجود الكثير من الضغوطات التي يعاني منها في المؤسسة التعليمة أو 

 .خارجها

كونه يعد من أصحاب مهن الخدمات .. ركيزة أساسية في العملية التربوية يعتبر األستاذإذن 

. النفسي، وذلك بسبب طبيعة الخدمات التي يقدمها االحتراقصابة باإلنسانية وأكثر األشخاص عرضة لإل

 .إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتقه

من المعيقات والضغوط التي تحول دون  لقد ظهر في كثير من المهن ذات الطابع اإلنساني الكثير

عت بالكثير من العاملين قيام الموظف بدوره المطلوب كما يتوقع منه اآلخرون، كما أن هذه الضغوط دف

إلى ترك عملهم لعدم مقدرتهم على التكيف مع هذه  الضغوط التي يواجهونها، أي أن عمل مؤسسة 

تعليمة يهدف إلى تحقيق جملة من األهداف، بحيث يكون العاملون فيها هم األساس في تحقيقها، والتي 

الالزمة في  االنفعاليارات الذكاء مه األستاذشرط أن تتوفر في  األستاذمن المفترض أن يقوم بها 

 .منشودةلضغوط التي تواجهه من أجل تحقيق تلك األهداف الل التصدي

، (1989)وني وزمالئه االنفسي من بينها دراسة د االحتراقولهذا أظهرت أبحاث ودراسات تناولت 

شدة اإلجهاد : األردنيين بأبعاده الثالثة اتذةاألسالنفسي لدى  االحتراقهدفت إلى الكشف عن مدى  اسةدر ال

الكشف عما إذا وكذا . شعور تدني باإلنجازالنحو الطلبة، وشدة  تبلد وتكرارهالوتكراره، وشدة  االنفعالي

يات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة لدى النفسي بين مستو  االحتراقكان هناك فروق جوهرية على أبعاد 
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مدرسة من مدارس المملكة، أما ( 56)ة من أستاذا و أستاذ( 349)سة من وتكونت عينة الدرا. ةذتااألس

وقد أشارت الدراسة إلى أن . يبهر بعد تع( 22)النفسي بفقراته  الحتراقداة فكانت مقياس ماسالش األ

نتائج أي فروق جوهرية بين تظهر الالنفسي بدرجة متوسطة، ولم  االحتراقاألردني يعاني من  األستاذ

وشدته، لكنها دلت على  االنفعاليمستويات المؤهل العلمي، ومستويات الخبرة التعلمية بعد تكرار اإلجهاد 

 نات قد أظهر األستاذالجنس على هذا البعد، إذ تبين أن لمتغير إحصائية تعزى  ةوجود فروق ذات دالل

وتر تعليه إن مهنة التدريس تتميز بدرجة عالية من الالنفسي، و  االحتراقفي  اتذةاألسدرجة أعلى من 

والضغط النفسي والذي قد تعود أسبابه إلى زيادة العمل ونقص الدعم من جميع جوانبه، كما البد من 

لما يقوم به من دور أساسي في العملية التربوية، حيث متى كان أحسن حال انعكس  األستاذب االهتمام

النفسي حالة نفسية تؤرق الفرد نتيجة لضغوط عمل متراكمة عليه قد  حتراقااليعتبر فلهذا إيجابا، ذلك 

تنعكس سلبا على عدم قدرته على التعامل مع مشاعره وعواطفه بطريقة إيجابية وعدم قدرته على تفهم 

عن الحد المطلوب والمتوقع منه، ونتيجة ذلك  تهمشاعر اآلخرين، األمر الذي يؤدي إلى تدني إنتاجي

 االنفعاليبالذكاء  االهتمامالذي يعتبر من أهم المبررات المتعددة لزيادة  االنفعاليالذكاء  توياتمسمعرفة 

الذي يهتم بمعالجة الصراع والمتناقض ما بين شعور الفرد وأفكاره، األمر الذي يسهم في حل المشكالت 

 .يجعل الفرد يرتقي نحو األفضل االنفعاليالفردية، فالذكاء 

شرط مسبق لتطوير قدراتنا العقلية المتنوعة، وببساطة نحتاج  االنفعاليإذن يمكن القول أن الذكاء 

عطاء مشاعرنا وحاجاتنا الداخلية الوصف المناسب والمالئم، مما يفيدنا في  للتعرف على انفعاالتنا وا 

ع للمنافسة يجعلك محلال تحقيق أهدافنا الحياتية وما يتناسب مع حاجات ومشاعر اآلخرين حولنا، فهو داف

وعليه حاولت هذه  ،بتعزيز ذلك النجاح المهني وانتهاءماهرا بدءا من تحسين النوعية العامة لحياة العمل 

ل ، وأثر كاالبتدائيالنفسي لدى أساتذة تعليم  االحتراقبوعالقته  االنفعاليالدراسة إلقاء الضوء على الذكاء 
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 سد في محاولةاجهة أعباء وضغوط العمل عالقة، وذلك من خالل مو في هذه ال والجنسالخبرة المهنية من 

 :النقص الحاصل، وبشكل كبير تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ؟االبتدائيتعليم الالنفسي لدى أساتذة  االحتراقما مستوى  -1

 ؟االبتدائيتعليم اللدى أساتذة  االنفعاليما مستوى الذكاء  -2

تعليم الالنفسي عند أساتذة  االحتراقو  االنفعاليبين الذكاء  ارتباطيةهل توجد عالقة  -3

 بتدائي؟اال

بتدائي تعزى االتعليم الأساتذة  عند االنفعاليإحصائية في الذكاء ذات داللة  هل توجد فروق -4

 والجنس؟ الخبرةلمتغير 

تعزى  بتدائياالتعليم الالنفسي عند أساتذة  االحتراقهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -5

 والجنس؟ الخبرةلمتغير 

 :يلي ما افترضنالإلجابة عن تساؤالت الدراسة : الفرضيات (0

 .ألساتذة التعليم االبتدائي مستوى مرتفع من الذكاء االنفعالي -1

 .ألساتذة التعليم االبتدائي مستوى مرتفع من االحتراق النفسي -2

 .تدائياالبتعليم الالنفسي عند أساتذة  االحتراقو  االنفعاليبين الذكاء  ارتباطيةهناك عالقة  -3

تعزى لمتغير  عند أساتذة تعليم ابتدائي االنفعاليتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء  -4

 .األقدمية للمهنة والجنس

تعزى لمتغير  ابتدائيالنفسي عند أساتذة تعليم  االحتراقتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  -5

 .األقدمية للمهنة والجنس

 

 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة (3



 مدخل الدراسة                                                    الفصل األول         
 

 

7 

ن هذه الدراسة تسلط الضوء على موضوع الذكاء االنفعالي وعالقته باالحتراق النفسي لدى أ -

 .أساتذة تعليم االبتدائي

 .كونه هذا الموضوع جد حيوي نتعامل معه من خالل المعلومات المقدمة عنه -

 .أهمية الدراسة من أهمية األستاذ الذي يعتبر العنصر الفعال في العملية التربوية تنبع -

دعوة لتحسين ظروف العاملين في مجال التعليم وذلك من تحقيق صحتهم النفسية والتغلب ال -

 .على الحواجز التي يعترضونها

 .البحثالنفسي لدى عينة  لتعرف على مدى العالقة بين الذكاء االنفعالي واالحتراقا -

 .معرفة مستويات كل من الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم االبتدائي -

 :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي :أهدف الدراسة (0

 .النفسي لدى عينة البحث االحتراققياس درجة  -

 .النفسي لدى عينة البحث االحتراقو  االنفعاليبين الذكاء  رتباطيةاالالتعرف على العالقة  -

وفق  االبتدائيتعليم ال أساتذةالنفسي لدى  االحتراقالكشف عن وجود فروق في مستوى  -

 .متغير الجنس والخبرة

 .بتدائياالتعليم اللدى أساتذة  االنفعاليالذكاء  مستوياتالكشف عن  -

 .لدى عينة البحث وفق متغير الجنس والخبرة االنفعاليالكشف عن وجود فروق في الذكاء  -

إن اختيار الطالبة لمشكلة ما له مبررات وأسباب تصير بمثابة  :دوافع اختيار الموضوع (0

 :دوافع تحفزه على البحث والتمحيص، وعليه فإن أسباب اختيار هذا الموضوع هي

 .اقترح فكرة موضوع الدراسة من قبل األستاذة المؤطرة -

هذا الموضوع بغية الوقوف على الخلفية النظرية له باعتباره يتناول متغيرات الملحة في دراسة  الرغبة -

 .تخدم مجال اختصاصنا
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 .قلة الدراسات بهذا الموضوع -

 .تسليط الضوء على مدى أهمية هذا الموضوع -

 .لفت انتباه المسؤولين لهذه المشكلة -

ي يلعبه الذكاء االنفعالي للمعلم في مساعدته عدم وعي كثير من المعلمين أو العاملين بالدور الذ -

 .على تحمل ضغوط العمل، وتحسين أداءه التدريسي وتوافقه المهني

 :الدراسات السابقة (0

 :دراسات حول االحتراق النفسي .0

 :الدراسات العربية

ات عزف أستاذي و أستاذالنفسي لدى  االحتراقبعنوان  –باألردن  (0110)دراسة أسامة البطانية 

، (اأستاذ26ة وأستاذ 34)ة أستاذا و أستاذ 54سة من االمصادرة في شمال األردن حيث تكونت عينة الدر 

ف المصادر في غر ات أستاذي و أستاذالنفسي، وكشفت النتائج أن  االحتراق استبيانبتعبئة  اممن قامو 

وجود فروق ذات النفسي، كما أظهرت الدراسة  االحتراقشمال األردن يعانون من مستويات متوسطة من 

، في ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عددا من التوصيات سنلجنس والا لمتغير داللة إحصائية تعزى

 :مثل ات غرف المصادرأستاذو  اتذةسأل

، وعلى مهارات التدريبية، وأيضا جتماعياالالمصادر على مهارات التدخل  غرفي أستاذتدريب 

 (.16: 2663البطانية، )المدرسة  ي مباحثأستاذلتجنيد الفجوة بينهم وبين 

قة النفسي وعالقته بمركز الضبط والث االحتراقبعنوان  (0110)طه عبد الحفيظ  غادةدراسة 

وقد هدفت هذه الدراسة لمعرفة العالقة  ،والية الخرطومب يةمرحلة األساسالات أستاذو  اتذةأسلدى بالنفس 

، كما استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكان األساتذةالنفسي ومركز الضبط والثقة لدى  االحتراقبين 

ي مرحلة ألساس والية الخرطوم، ومنهم تم اختيار عينة البحث والتي بلغ عددها أستاذمجتمع الدراسة من 
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النفسي ومقياس مركز  الحتراقة وقد استخدمت الباحثة مقياس ماسالش أستاذ( 245)ومنهم ( 496)

 .لشخصيةالضبط والثقة بالنفس للسمات ا

، وبعد تحليل البيانات تم جمعها، االجتماعيةللعلوم  كما قامت الباحثة باستخدام الحزمة اإلحصائية

من  %166من عينة الدراسة لديهم تبلد شعور متوسط بينما توجد نسبة  %63توصلت للنتائج التالية 

النفسي تبعا  االحتراقع أبعاد سالبة بين جمي ةيرتباطاتوجد عالقة  باالنجازلديهم نقص الشعور  األساتذة

على بعد الشعور، وال توجد فروق دالة في  االجتماعيةللنوع، ال يوجد تفاعل دال بين النوع والخبرة والحالة 

 (.46: 2667عبد الحفيظ، )بعد نقص الشعور باإلنجاز 

ي أستاذالنفسي لدى  االحتراقنفسية و لبعنوان مصادر الضغوط ا (0110)دراسة حمزة الزيودي 

ت هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقتها ببعض المتغيرات، وقد هدفالتربية الخاصة في محافظة الكرك و 

الجنس، "ها ببعض المتغيرات الديمغرافية ي التربية الخاصة وعالقتأستاذلدى  فسينظاهرة الضغط ال

ا أستاذ 112ة الدراسة من ، وتكونت عين(، الخبرة التدريسية، المؤهل العلمياالجتماعيةالعمر، الحالة 

النفسي، وتوصلت الدراسة  الحتراقمن مدارس جنوب األردن، حيث تم استخدام مقياس ماسالش  ةأستاذو 

 االحتراقي التربية الخاصة في جنوب األردن يعانون من مستويات مختلفة من أستاذأن : إلى نتائج التالية

لدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين النفسي تراوحت من المتوسط إلى العالي كما أشارت ا

، كما لم تظهر أية فروق ذات داللة األساتذة، وذلك لصالح االنفعاليات في بعد اإلجهاد األستاذو  األساتذة

كما خلصت الدراسة إلى أنه  باالنجازإحصائية وفقا لمتغير الجنس في بعدي تبلد الشعور والنقص شعور 

زى إلى المؤهل العلمي سواء على األبعاد الفرعية أو على الدرجة الكلية للمقياس مما ال توجد فروق دالة تع

 (.189: 2667الزيودي، )النفسي لدى أفراد العينة كانت متقاربة  االحتراقيشير إلى أن درجات 

 االحتراقهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى  (:0101)دراسة بوبكر دبابي وعقيل بن ساسي 

، األستاذالنفسي لدى العاملين في مجال التدريس، وعما إذا كانت فروق تعود إلى المستوى الذي يدرس به 
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، حيث 2616 -2669ورقلة الموسم الدراسي  بمدينةأو الجنس أو الخبرة المهنية، وقد جرت الدراسة 

( 88)أستاذ متوسط و( 146)مرحلة إبتدائية و  أستاذ( 261)ة منهم أستاذا و أستاذ 245تكونت العينة من 

النفسي الذي كيفه يوسف حرن عودة  الحتراقأستاذ ثاني، وقد استخدمت الدراسة مقياس ماسالش المقنن 

في الضفة الغربية بفلسطين، وتوصلت  األساتذةالنفسي بين  االحتراقظاهرة  انتشارفي دراسته حول 

 .اد المقياسنفسي منخفض لدى عينة في جميع أبع احتراقالدراسة إلى وجود 

 :الدراسات األجنبية

قامت بإختبار أثر الخصائص الشخصية واستراتيجيات المواجهة على  Diane (0110:)دراسة 

الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لألستاذ، هدفت الدراسة إلى التحقق من الفروق الفردية في الخصائص 

اإلحساس المنخفض بالضغوط، وبالتالي الشخصية لدى المتفائلين واإلنبساطيين، والتي تؤدي إلى 

إنخفاض مستوى االحتراق النفسي، وكذلك تعرف استراتيجيات المواجهة التي يستخدمها كل من 

أستاذ بإحدى مدارس ( 167)وتكونت عينة الدراسة من . المتشائمين والمتفائلين لمواجهة الضغوط

التأثر بالضغوط واالحتراق النفسي لصالح  وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة في. كاليفورنيا

 األساتذةالمتفائلين، كما أشارت الدراسة إلى إرتفاع الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى عمل من 

 (.41: 2614: الحاتمي)األقل خبرة  األساتذةصغار السن، واإلناث و 

دراسة منتوجات االحتراق النفسي لدى عينة  Platsidou Et agalitios (0110:)دراسة 

أستاذا وأستاذة التربية الخاصة في المرحلة اإلبتدائية باليونان، وتوصل الباحثان إلى ( 127)مكونة من 

 –وجود مستويات منخفضة من االحتراق النفسي، لدى عينة الدراسة في األبعاد الثالثة للمقياس ماسالش 

عالقة سلبية ودالة إحصائيا، بين مستويات االحتراق ومستويات الرضا كما أشارت النتائج إلى وجود 

الوظيفي، في حين أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين مستوى االحتراق، والخبرة 
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الظفري والقريوي، )التدريسية عدم وجود فروق دالة إحصائيا، في مستويات االحتراق تعزى لمتغير الجنس 

2616 :178.) 

بعنوان اإلختبار العالقة بين : Hamamzs of Pirisem( 0100)راسة همامس وبيرسين د

من ( 79)أستاذا و( 159)االحتراق النفسي واستراتيجيات المواجهة عند المدرسين في تركيا تألفت من 

من اإلناث، ثم استخدام مقياس ماسالش الحتراق النفسي، وبرنامج إرشادي قائم على ( 83)الذكور و

هارات المعرفية والسلوكية، حيث توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي المقترح في خفض الم

 .االحتراق النفسي، وأن التدرب على السلوك التوكيدي من أهم التقنيات الفعالة في تحقيق االحتراق النفسي

لمدرسين في في الصين بعنوان ظاهرة االحتراق النفسي لدى ا Zouk et Pnun (0110:)دراسة 

لدى العاملين ( 466)ظل الصراعات المتنوعة هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات االحتراق النفسي من 

مدرسا ومدرسة في مقاطعة ( 466)اإلداريين في األرياق الصينية حيث تكونت عينة الدراسة من 

ة االحتراق النفسي وقائمة تقصي في الصين ثم استخدام المقابلة المقننة ألفراد العينة تتضمن أدا" غواثدييغ"

وصف أداة اإلدارة والمدر من إعداد الباحثين، وتوصلت الدراسة إلى وجود إرتباط االحتراق النفسي عند 

ضعف التواصل مع اإلدارة، الصراعات التنظيمية، أعباء العمل الزائدة، )لمتغيرات متعددة أهمها  األساتذة

ن لكل من (داف التنظيمية الواضحة، الحاجة إلى اإلنصافصراع الدور وغموضه، اإلصغاء إلى األه ، وا 

الصياح، )شخصية األستاذ، العمر، المستوى التعليمي، والمواد التي يدرسها في تعرضه الحتراق النفسي 

2614 :35-38.) 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

نالحظ  األساتذةسي عند من خالل عرضنا عمل هذه الدراسات السابقة التي تناولت اإلختراق النف

 :كال منها توصلت إلى نتائج تختلف عن األخرى وذلك من خالل

 :الهدف -0
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لمعرفة  األساتذةفكل هذه الدراسات قد تشابهت وقد هدفت إلى معرفة درجة االحتراق النفسي عند 

 .أمر األسباب التي أدت إلى االحتراق النفسي

 :من حيث إختيار العينة -0

، أما الدراسة سهيلة (2611)العشوائية فنجد هذا في دراسة صالح وعبد الرحمن ثم إختيارها بطريقة 

 .على عكس الدراسة الحالية( عمدية)فقد تم اختبار العينة بطريقة قصدية ( 2615)رزق اهلل 

اتفقت دراسات سابقة مع دراستنا الحالية من ناحية المنهج الوصفي، وذلك : من حيث المنهج -3

التي اعتمدت على المنهج ( 2667)هي في الواقع كدراسة غادة عبد الحفيظ  يهدف وصف الظاهرة كما

 .التحليلي وتفسير المعطيات واإلحصائيات

 (.ابتدائي، ثانوي، متوسط)تتنوع عينة البحث والمراحل الدراسة  :من حيث العينة -0

 ودراسة" حال النعناع"هناك دراسات حديثة اإلنجاز كدراسة  :من حيث الحدود الزمانية -0

 (.2615إلى  2612من " )وجير سين"ودراسة مما مس " خايف علي"ودراسة " سهيلة رزق اهلل"

( 2662)، ودراسة أسامة البطانية (2617)غادة عبد الحفيظ فكانت في سنة : وهناك دراسات

 (. 2663)و

 

 :من حيث األساليب اإلحصائية والنتائج -0

من حيث النتائج وذلك  لبيانات وكذلكيالحظ أن هناك إختالف من حيث المعالجة اإلحصائية ل

 .حسب فروضها

 (:االنفعاليالذكاء )الدراسات السابقة 

وطرق وقياسه والبحث في بعض  االنفعاليأتجه الباحثون في السنوات األخيرة إلى دراسة الذكاء 

 :المتغيرات األخرى، وسنحاول في ما يلي عرض بعض هذه الدراسات
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 37أجريت هذه الدراسة على (: R. F. Luxh. R. R. serphenad 994 )دراسة  -1

المرتفع يتعاملون  االنفعاليمدير تجاري لشركات وأعمال خاصة، وتبينت من نتائجها أن ذوي الذكاء 

 .منخفض االنفعاليبفاعلية مع ضغوط العمل، ويحققون نسبا عالية من المبيعات مقارنة بذوي الذكاء 

لقد كان الهدف من الدراسة  (:0220)د عثمان ومحمد السميع رزق دراسة فاروق السي -2

طالبا ( 136)مع تحديد أبعاده وعوامله، حيث اعتمدت عينة البحث  االنفعاليإعداد تقنين مقياس الذكاء 

، التعاطف، االنفعاالتإدارة : يتكون من خمسة عوامل هي االنفعاليوطالبة، وأظهرت نتائجها أن الذكاء 

، واعتبرت هذه الدراسة من البحوث األولى التي جتماعية، التواصل االاالنفعالي، المعرفة فعاالتاالنتنظيم 

 .تناولت هذا الموضوع في البيئة العربية

لقد (: S. SOSIK. L.E Megerian. 1999( )0222)دراسة سوزيك وميجيريان  -3

فردا، وأظهرت ( 63)والقيادة التحويلية، وبلغت عينتها  االنفعالياختبرت هذه الدراسة العالقة بين الذكاء 

يرتبط إيجابا بالقيادة التحويلية، وأن هذا االرتباط يتعلق بدرجة الوعي بالذات  االنفعالينتائجها أن الذكاء 

 (.Sosik of Megirian، 1999: 367)لدى القائد 

 االنفعاليكاروسو للذكاء إلى تعريب اختبار ماير وسالوفي، و  (0110)الهنائي هدفت دراسة  -4

طالبا وطالبة من  471وتحليل خصائصه السيكومترية في البيئة العمانية، وتألفت عينة الدراسة من 

مختلف مؤسسات التعليم الجامعي في سلطنة عمان، طبق عليهم اإلختبار من خالل الفصل الدراسي 

من العينة اإلجمالية إختبار  طالبا 136، كما طبق على 2662 -2661األول من العام األكاديمي 

الذكاء اللفظي وقائمة اإلنبساطية والعصابية في قائمة العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، وقد أشارت 

نتائج الدراسة إلى أن معامالت الثبات لإلختبار ماير وسالوفي وكاروسو في صورته المعّربة جاءت عن 

لصدق تبين أن اإلختبار يتمتع بالصدق التالزمي مع ثبات الصورة األجنبية منه، أما عن مؤشرات ا

 .إختبار الذكاء اللفظي



 مدخل الدراسة                                                    الفصل األول         
 

 

14 

كما خلصت الدراسة إلى أن األبعاد األربعة لإلختبار ترتبط بعضها مع بعض بدرجات دالة 

 .االنفعاالتوتنظيم  االنفعاالتالذي ال يرتبط مع بعد فهم  االنفعاالتإحصائيا باستثناء بعد إدراك 

العام وثالثة من أبعاده  االنفعالياستنتجت الدراسة إلى تفوق اإلناث على الذكور في الذكاء  كما

 .والتي لم تصل الفروق إلى مستوى الداللة االنفعاالتباستثناء بعد إدراك 

ي التربية الخاصة، أستاذفقد قام ببناء مقياس الرضى الوظيفي لدى  (:0110)دراسة جاد اهلل 

إتفقت عليه نتائج الدراسة التي تمت في هذا المجال كما هدفت الدراسة إلى التعرف تتضمن أبعاده ما 

ي التربية الخاصة، ستاذالمهمة في الرضا الوظيفي أل االنفعاليعلى نموذج البناء العاملي لمكونات الذكاء 

والرضا  االنفعاليوكذلك تهدف الدراسة للتعرف على مقدار ونوع العالقة التي تربط مكونات الذكاء 

/ أقل)عدد سنوات الخبرة بالتدريس ( ذكر، أنثى)ي التربية الخاصة نتيجة الختالف النوع ستاذالوظيفي أل

أون كمقياس الذكاء  -واستخدم الباحث قائمة بارو( متوسط/عالي)من عشر سنوات، المؤل الدراسي ( أكثر

 . االنفعالي

تأثيرا إيجابيا، متفاوتا على أبعاد الرضا  االنفعاليوقد توصلت الدراسة إلى جميع مكونات الذكاء 

داخل الشخص على بعد  االنفعاليالوظيفي الرئيسة، ولم يوجد سوى تأثيرين سلبيين فقط، أولهما للذكاء 

 .الرضا عن ظروف العمل

إحصائيا لجميع مكونات الذكاء ( دالة)كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة 

، عدا مكونات إعتبار الذات (إناث/ ذكور)لدى مجموعتين ( الدرجة الكلية)بالرضا الوظيفي  االنفعالي

 .حل المشكالت، فقد كان اإلرتباط بهذه المكونات غير دال االجتماعيةالمسؤولية 

 .والرضا الوظيفي االنفعاليليس لنوع المؤهل أي تأثير على العالقة بين مكونات الذكاء  -

 .والرضا الوظيفي االنفعاليتأثير على عالقة بين مكونات الذكاء  ليس لنوع الخبرة أي -
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لدى الراشدين اليمنيين والكشف عن  االنفعاليالكشف عن مستوى الذكاء  (:0110)دراسة سبعة 

وتطرق واستجابة لدى أفراد  االنفعاليمستوى تطرق االستجابة لديهم، وهل توجد فروق في كل من الذكاء 

، المستوى التعليمي، وتكونت عينة االجتماعيةالجنس، العمر، الحالة )متغيرات البحث عينة الدراسة وفقا ل

أنثى في مدينة صنعاء ضمن العمر الزمني ( 297)ذكر و( 214)الدراسة من الراشدين اليمنيين بواقع 

 .سنة على أن ال يقل مستواهم التعليمي عن الثانوية العامة( 25-46)

 :إليهاومن أهم النتائج التي توصل 

درجة، وهو أكثر من المتوسط الفرضي بمقدرا ( 237،329) االنفعاليبلغ المتوسط الحسابي للذكاء 

 .درجة( 44،32)

( %43.2)ونسبة ( 48)المرتفع  االنفعاليأكثر من نصف أفراد العينة كانوا ضمن مستوى الذكاء 

وعددهم  االنفعاليالذكاء وقعوا  ضمن المستوى المنخفض لدرجات  %2ضمن المستوى المتوسط ونسبة 

 االنفعاليأفراد، كما توصلت الدراسة إلى أن الذكور يتفوقون على اإلناث في الدرجة الكلية للذكاء ( 16)

دارة   .وحفز الذات والتعامل مع اآلخرين االنفعاالتوفي محاوالت الوعي بالذات وا 

 االنفعاليقد هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بين أبعاد الذكاء  (:0110)دراسة السيد 

ستراتيجيات التعامل مع المواقف الضاغطة، وأبعاد الصالبة النفسية، وأبعاد الكفاءة الذاتية كما يدركها  وا 

اقف بإستراتيجيات التعامل مع المو  االنفعاليوتحديد القدرة التنبؤية ألبعاد الذكاء . طالب جامعة قناة السوي

 .الضاغطة

جامعة قناة السويس –طالب وطالبة سنة أولى بكلية التربية بالعرشين  242قد تكونت دراسة من 

 (.حضر 117بدو،  125)ذكور من البدو والحضر  152)

من إعداد سليمان، محمد، عبد الفتاح رجب، ومقياس  االنفعالياستخدم الباحث مقياس الذكاء 

 .carles Caveretall 1989ف الضاغطة إعداد استراتيجيات التعامل مع المواق
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واختبار اإلحساس بالكفاءة الذاتية، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين إدارة 

دارة االنفعاالتانفعاالت واستراتيجيات كما توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين بعدي الوعي ب ، وا 

 .االنفعاليسلبية ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء واستراتيجيات ال االنفعاالت

، وأبعاد الكفاءة االنفعاليتوصلت أيضا دراسة إلى عالقة موجبة دالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء 

الذاتية كما يدركها الطالب الجامعة، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الجامعة من 

 (.41 -46 -39: 2613محمد بن راشد بن سعيد الحجري، ) االنفعاليلبدو والحضر في أبعاد الذكاء ا

 :التعقيب على الدراسات

تنوعت األهداف التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقها، حيث سعى بعضها : من حيث األهداف

 االنفعاليلدى فئة معينة، وبعضها سعى لتقريب مقياس من مقاييس الذكاء  االنفعاليلبناء المقياس الذكاء 

 .وتحليله والتعرف على خصائصه السيكومترية ومدى مالئمتها وتوافقها مع البيئة

 .وعالقته ببعض المتغيرات األخرى االنفعاليكما بعضها بحث في العالقة بين الذكاء 

 .لدى الطلبة االنفعاليالذكاء  تنميةلى التعرف على وسعت إ رتباطيةوبعضها بحث في العالقة اال

المنهج الوصفي المسحي، وبعضها اعتمدت  تبنتفإن بعض الدراسات  :أما من حيث المنهج

 .المنهج الوصفي اإلرتباطي، وبعضها أخذ بالمنهج التجريبي

بناء على استفادته من  االنفعاليفبعضها قاصر بإعداد مقياس الذكاء : أما من حيث األدوات

 .الدراسات السابقة، وبعضها قام بتعريب وترجمة المقياس

موجبة بين الذكاء  ارتباطيةكما وجود عالقة : فقد توصلت إلى نتائج عامة :أما من حيث النتائج

 .ومتغيرات بحثية أخرى االنفعالي

 .االنفعاليووجود عالقة تنبؤية يمكن من خاللها التنبؤ بالذكاء  -

 .تعزى للمؤهل العلمي االنفعاليدالة إحصائيا في الذكاء  فروق -
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 .فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة، والعمر، والنوع -

ونستنتج في األخير أن هناك إختالفات عدة في دراسات سابقة إال أنها تبقى اإلستفادة منها بشكل 

 .كبير واإلستعانة بها في الدراسة الحالية

وخصت دراستنا الحالية للبحث أكثر عن العالقة بين الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي، وهذا عند 

 .أساتذة التعليم االبتدائي

 :التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة (0

 :الذكاء االنفعالي -0

هو الدرجة الكلية التي يتحصل عليها أساتذة تعليم ابتدائي بعد تطبيق مقياس بارون وجيمس باركر 

 .درجة 192و 48والتي تتراوح بين . فقرة 66المتضمن ( 6)للذكاء االنفعالي من خالل أبعاده 

  :االحتراق النفسي -2

الحتراق " ماسالش"هو الدرجة الكلية التي يتحصل عليها أساتذة التعليم االبتدائي بعد تطبيق مقياس 

 درجة 168و 6والتي تتراوح بين فقرة،  22النفسي من خالل أبعاده الثالثة، المتضمن 

 ذ التعليم االبتدائياتأس -3

تربوية وتوجيه السلوك لدى هو القائد التربوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات ال

 .في المستوى االبتدائي المتعلمين الذين يقوم بتعليمهم

 



 

 

 

 
 .تمهيد

 .الذكاء االنفعاليمفهوم  -1

 .التطور التاريخي لمفهوم الذكاء االنفعالي -2

 .نماذج ونظريات الذكاء االنفعالي -3

 .أبعاد الذكاء االنفعالي -4

 .مكونات الذكاء االنفعالي -5

 .مهارات الذكاء االنفعالي -6

 .خصائص وسمات الذكاء االنفعالي -7

 .قياس الذكاء االنفعالي -8

 .أهمية الذكاء االنفعالي -9

 .خالصة
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 :تمهيد

لقد فضل اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان على جميع المخلوقات، ووهبه مجموعة من القدرات التي 

يتميز بها عن سائر غيره، تساعده على النجاح والتكيف أكثر مع الواقع الذي يعيشه في كافة المواقف 

األخير الذي يعتبر أحد أسس المعرفة  هذا. الحياتية، وأنعم عليه بنعم كثيرة ومن أهمها نعمة العقل والذكاء

 .حديثا، أال وهو الذكاء االنفعالي والذي سنتطرق إلى عرض مختصر عنه

 :االنفعاليالتطور التاريخي لمفهوم الذكاء   -0

على مر السنوات قام العلماء بدراسة العالقة بين الذكاء واإلنفعال باعتبارهما متكاملين وليس 

ن من أبرز متضادين، لذلك نجد أن النظري ات التي تصفي صفة الذكاء على اإلنفعال ليست حديثة، وا 

الذي وضع خططا  Petersalorey" سالوفي"العالم بشير " جاردنر"المنظرين الذين ساروا على نهج 

أكثر ذكاء، وعلى مدى عدة سنوات حاول أنصار نظرية  االنفعاالتتفصيلية حول كيف يمكن جعل 

ليها مع الذكاء  االنفعاالتمعامل الذكاء أن يدخلوا  في مجال الذكاء باعتبارها سيطرته أكثر من أن ينظم وا 

 (.، د ص2666جولمان، )على أنها مصطلحات متعارضة 

إقترح ثورنادايك والذي كان من أبرز المنظرين لفكرة معامل الذكاء في العشرينات  1936وفي عام 

، االنفعاليهو أحد أوجه الذكاء  جتماعيالذكاء اال أن Harberوالثالثينات في مقال نشر في مجلة هابر 

وهو القدرة على فهم اآلخرين والتصرف الحكيم في العالقات اإلنسانية يعد أحد جوانب معامل الذكاء 

 (.86، ص 2666األعسر وكفافي، )الشخصي 

اع على أنه القدرة على خد جتماعيوفي ذلك الوقت قام بعض العلماء النفس بتقديم الذكاء اال

 (.، د ص2666جولمان، )اآلخرين، وجعلهم يفعلون ما يريد سواء بإرادتهم أو رغما عنهم 
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في معرض حديثه عن الذكاءات   Mind Framesofأكد هواردجاردنر في كتابه  (1983)وفي عام 

الذكاء، أن فهم اإلنسان لنفسه ولآلخرين وقدرته على استخدام وتوظيف هذا الفهم يعد أحد نماذج "المتعددة 

 .الذكاء الشخصي والذكاء في العالقة باآلخرين وكالهما مهارات ذات قيمة في الحياة

من خالل أبحاثه إلى نفس النتائج التي " روبر سبترينرج"توصل العالم النفسي ( 1985)وفي عام 

ا أن دوره متميز عن القدرات األكاديمية، كم جتماعيتوصل إليها ثورندايك، والتي مفادها أن الذكاء اال

أساسي في أنه يجعل الناس يتصرفون جبر أجيال تفاصيل حياتهم العملية، وفي السنوات األخيرة توصل 

أن مفاهيم معامل : إلى" جاردنر"مجموعة من علماء النفس إلى نتائج تشابه تلك النتائج التي توصل إليها 

ختبارات الذكاء ياضة والتي تجعل اات اللغوية والر الذكاء السابقة تدور حول مجموعة ضيقة من المهار 

مناسبة للنجاح في فصول الدراسة حتى الوصول إلى مرتبة أستاذ الجامعة أي في الحياة التعليمية، لكنها 

حولمان، )ال تجدي كثيرا كمؤشرات يهتدي في سبيل الحياة المشيعة والمختلفة عن البيئة األكاديمية 

 (.، د ص2666

في رؤية أوسع للذكاء حاولوا " سالوفي"و" ستبرنبرح"ومن يهتم  العلماء فلقد كان بعض هؤالء

بواسطتها اكتشاف مفهوم الذكاء ما يتفق مع مقتضيات الحياة وتقلباتها ما جعلهم يعودون إلى الوقوف 

 . وما له من أهمية في الحياة االنفعاليعلى مفهوم الذكاء 

الخيال، المعرفة، : في كتابه االنفعاليقدم سالوفي وماير نموذجا للذكاء ( 1996)وفي عام 

  (.87، ص 2666األعسر وكفافي، )الشخصية 

 االنفعاليفي أنواع الذكاء الشخصي التي قدمها جاردنر في تعريفه للذكاء " سالوفي"وقد صنف 

 :بحيث شملت خمس مجاالت أساسية وهي

 .هالنفعاالتمعرفة اإلنسان  .1

 .االنفعاالتإدارة  .2
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 .تحفيز الذات .3

 .على انفعاالت اآلخرين التعرف .4

دارة العالقات باآلخرين  .5  (.71: 1977عدس، )توجيه وا 

واآلن المجاالت الخمسة في مجملها قدرات فإنه من الطبيعي أن يختلف الناس فيها، فقد يكون 

البعض ذكيا في معالجته لحاالت القلق التي تشابه ولكنه ال يستطيع التحقيق من شعور شخص آخر 

القدرات العاطفية بصورة مؤقتة هو أمر يمكن عالجه،  االنخفاضحاالت ذاتها، ونجد أن يعاني من تلك ال

ألن تلك القدرات في أي مجال كانت هب مجموعة من العادات واستجابة لتلك العادات ويمكن أن نحسها 

 (.د ص: 2666جولمان، )بقليل من الجهد المناسب 

 :االنفعاليمفهوم الذكاء  -0

نفسية يمكن من خالله فهم الكثير من جوانب كبنية  االنفعاليمفهوم الذكاء حديثا ب االهتمامبدأ 

العديد من الدراسات  اثين، حيث طبقو حالسلوك، ويلقى هذا المفهوم في اآلونة األخيرة اهتماما كبيرا من البا

: عليهوالبحوث الحديثة في هذا الموضوع محاولين البحث في العالقة بينه وبين العديد من المتغيرات و 

 :كاآلتي االنفعالييعرف الذكاء 

أن الذكاء هو شعوري يقسم إلى خطوات متتابعة تبدأ الشعور بالدافع ثم  thurston" ترستون"يرى 

رضاء هذا الدافع وهو بذلك يرى أن الذكاء  البحث عن مؤثرات مناسبة والعمل تبعا لهذه المؤثرات وا 

مؤثرات في بؤرة الشعور في مرحلة تكوينه المبكر، وبعبارة بإعتباره صفة عقلية يتمثل بالقدرة على جعل ال

أخرى فإن الناس يختلفون بذكائهم باختالفهم في السرعة التي يشعرون بها شعورا واضحا بدافع يتطلب 

 (.32: 2613، عباس الخفاف)اإلشباع 
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" مارلو"هو دمج مكونين الذكاء واإلنفعال ويعرفه  Entional Intelli Gence االنفعاليالذكاء 

(Marlow 1985 )وتكوين  جتماعيبأن مجموعة من المهارات لحل المشكالت الخاصة بالتفاعل اال

 .االجتماعيةة مفيدة وهو مراد للكفاية اجتماعينتاجات 

 جتماعيهو نوع من أنواع الذكاء اال( Mayer of Sulovey 1990" )ماير وسالوفي"وعرفه 

مرتبط بالقدرة على مراقبة الفرد  النفعاالته وانفعاالت اآلخرين، والتميز بينهما واستخدام المعلومات في 

 (.34: 2613فاف، خعباس ال)توجيه وضبط تفكيره وانفعاالته 

أنه القدرة على مراقبة الفرد النفعاالته الخاصة وانفعاالت ( Colman: 1995)يعرفه جولمان 

 .المرء استخدام هذه المعرفة إلتخاذ قرارات جيدة اآلخرين ما يشعر به

هو معرفة الفرد لمشاعره واستخدام هذه المشاعر في اتخاذ قراراته ( O ، neil، 1996)يعرفه أونيل 

ويتضمن أيضا القدرة  االنفعاالتفي الحياة والتعامل الجيد مع حاالت القلق، والضيق والسيطرة، وضبط 

 .والقدرة على اإلقناع وقيادة اآلخرين( التعاطف)طين بالفرد على معرفة شعور الناس المحي

هو القدرة على إدراك المشاعر من خالل التفكير وفهم المعرفة ( George، 2000)ويعرفه جورج 

 .ة وتنظيم المشاعر بحيث يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر اآلخريناالنفعالي

بمجموعة من المهارات تسهم بالتقسيم الدقيق لإلنفعال ( Abraham، 2000 )عرفه إبراهام 

 .ة لدى اآلخرين واستخدام المشاعر لزيادة دافعية الفرد في حياتهاالنفعاليوالكشف عن اإلشارات 

من المهارات والكفاءات غير المعرفية في )....( هو مجموعة ( Bar-on، 1997)يعرفه بارون 

 البيئةالتي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة مطالب وضغوط  تماعيةاالجة و االنفعاليالجوانب الشخصية و 

 (.35: 2613عباس الحفاف، إيمان، )عامل هام لتحديد قدرة الفرد على النجاح في الحياة 



 الذكاء االنفعالي                                                            لثانيالفصل ا
 

 

21 

على أنه القدرة على إيجاد نواتج إيجابية  االنفعاليأن الذكاء ( 2666)ويعرفه حسين عبد الهادي 

خرين، وذلك من خالل معرفة عواطف الفرد وعواطف اآلخرين، ويشمل نتوائج في عالقة الفرد بنفسه وباآل

 (.11: 2666حسين، )اإليجابية كالتفاؤل والنجاح في المدارس والعمل والحياة 

عبارة عن منظومة من الكفايات والمهارات  االنفعاليبأن الذكاء ( 2666)بينما يرى كردي 

رد على إدراك عواطفهالذاتية والتعبير عنها بصورة إيجابية التي تعكس قدرة الف االجتماعيةالشخصية و 

دراك عواطف اآلخرين، والتعاطف النفسي والعلمي معهم، مع القدرة على تحفيز الذات إلنجاز العمل  وا 

 (.28: 2666كردي، )

  :االنفعالينماذج ونظريات الذكاء  -3

ومكوناته  االنفعاليعلى الرغم من تعدد وتنوع النظريات التي راهنت على تعبير مقومات الذكاء 

ومظاهره وعالقاته بأنواع الذكاءات األخرى، فإن اهتمامنا في هذا المنضار سينصب على عرض أربعة 

 .نماذج نظرية لها عالقة عضوية بموضوع أطروحتها وأهدافها

 :االنفعاليعددة كمصدر أساسي  للذكاء نموذج جاردنر للذكاءات المت (0

كتابه مكونات الذكاء، الطريق  في" هوارد جاردنر"ددة الذي قدمه لقد مهد نموذج الذكاءات المتع

لتحديد مكوناته، فهذا النموج يعتبر بمثابة بيان رسمي  االنفعاليللعلماء والخبراء الحاليين في حقل الذكاء 

أنه ليس هناك وحدة كلية من نوع واحد من الذكاء تعتبر " جاردنر" يخص فكرة معامل الذكاء، فقد أعلن

العامل الحاسم للنجاح في الحياة، ولكن توجد تدرجات واسعة تشمل أنواعا عديدة من الذكاء تضم سبعة 

بأنه مجموعة القدرات التي تسمح للفرد بحل  1999مداخل أساسية، فهو يعرف الذكاء في حدود سنة 

عة إنجازات هذه القدرات في محيط ثقافي ما، وتجتمع هذه القدرات في سبعة ذكاءات المشكالت أو مجمو 

الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء : تتمثل في

 (.Cardaner، 1999 : 34- 43)، الذكاء الشخصي جتماعيالمكاني، الذكاء اال
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هو األساس  االنفعالييرى جولمان أن الذكاء (: Coleman، 1998" )نموذج جولمان (2

الذي يبنى عليه أي نوع آخر من الذكاءات وهو القدرة العقلية التي يحتاجها الفرد أكثر من غيرها للنجاح 

ة قابلة للتعلم من خالل البرامج التدريبية، ومدخل جولمان االنفعاليوالسعادة في الحياة وأن المهارات 

يبدأ بمالحظة الوعي بالمزاح العام واألفكار تجاه هذا المزاح والمالحظة المحايدة للحالة الداخلية  االنفعالي

التي تنطوي على معرفة متى يستجيب لإلنفعاالت والمشاعر الداخلية، ويرى أنه إذا لم ندرك إنفعاالتنا 

يبنى على  االنفعاليلذكاء ومشاعرنا لن تستطيع إدراك انفعاالت ومشاعر اآلخرين، وكما يؤكد على أن ا

 (.2611الهنائي، )في الذكاءات المتعددة " هوارد جاردنر"مفهوم 

، االنفعاليإلى تقديم خمس قدرات أساسية يشتمل عليها الذكاء ( 1995)وقد ذهب جولمان إلى عام 

دارة الذات، وهي فهم الذات، تنظيم و : الثالثة األولى منها ترتبط بداخل الفرد نفسه وال يدركها اآلخرون ا 

: والتحفيز الذاتي، أما اإلثنتان المتبقيتان فتختلف بما هو بين األفراد والتي يمكن مالحظتها في السلوك

وهي التقمص العاطفي، العالقات، وكل قدرة من هذه القدرات تشمل على مجموعة من المهارات الفرعية 

إلى إعادة هيكلة نموذجه ( 1998)مهارة، وقد ذهب جولمان عام ( 25)التي تصل في مجموعها إلى 

السابق عن القدرات الشعورية حيث فضل التميز في نموذجه الجديد بين أربعة أبعاد رئيسية بدال من 

مهارة فرعية، وتتحدد ( 26)األبعاد الخمسة التي كان يتضمنها النموذج السابق، ويحتوي نموذجه إلى 

فهم الذات، تنظيم الذات، الفهم : ال من أبعاد خمسة فهيالقدرات الرئيسية التي تشكل األبعاد األربعة بد

، إدارة العالقات، وفقا لجولمان هي مكملة للقدرات المعرفية التي تقاس االجتماعية، المهارة جتماعياال

بواسطة إختبارات الذكاء، وهي التي تمكننا من التنبؤ بتحقيق الفرد للنجاح في الحياة وفي مهنته الحقا، 

عندما  االنفعاليالتعديل تطوير ملحوظا لنموذج جولمان السابق، حيث لوحظ أن الذكاء  وقد شكل هذا

فقد يصبح ذو فعالية  جتماعيالوعي الذاتي، اإلدراة الذاتية، الوعي اال: يرتبط بمهارات وكفاءات تتمثل في

 (.Boyatzis، Colema of rhee، 2000 : 3)كافية ضمن النموذج الجديد 
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 Coleman 1998نموذج القدرات العقلية  1جدول رقم 

 مع اآلخرين داخل النفس 
 فهم الذات ـهمفـ

 فهم النفس الشعوري -
 تقييم دقيق للنفس -
 الثقة بالنفس -

 جتماعيالفهم اال
 التقمص العاطفي -
 توجيه الخدمة -
 الفهم المنطقي -

 إدارة الذات إدارة
 الرقابة الذاتية -
 المعتمدية -
 الحي الضمير -
 التكيفية -
 قيادة اإلنجاز -
 المباردة -

 إدارة العالقات
 تطوير اآلخرين -
 التأثير -
 االتصال -
 إدارة الصداع -
 القيادة -
 دعم التغير -
 بناء الروابط -
 فريق العمل والتعاون -

 

فضال عن التركيز على أدب الذكاء فقد (: Salovey، Mayer)نموذج سالوفي وماير  (3

، والذي تضمن القدرة على االنفعاليعلى أدب الشعور في وضع مفهوم الذكاء " ماير"و" سالوفي"ركز 

مراقبة الشعور واألحاسيس الخاصة بنا وباآلخرين، وذلك للتمييز بينهما واستخدام المعلومات الناتجة عن 

أن األفراد يختلفون في قدراتهم على فهم " سالوفي"و"ماير"فترض كل من ذلك كبديل للتفكير واألفعال، وقد إ

وفي قدرتهم على إرجاع الفهم اإلفنعالي يساهم في سعادته ونموه الفكري  االنفعاليالمعلومات ذات الطابع 

 (.244: 2616صالح وآخرون، ) االنفعاليو 

، حيث سعيا إلى االنفعاليالذكاء من مفهوم " وماير" سالوفي"أوسع العالمان ( 1997)وفي عام    

في نموذجهم اللذان أسمياه بالقدرة العقلية أو نهج معالجة المعلومات  االنفعاليتقديم نوع مميز من الذكاء 
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ة، وتخص االنفعاليونظرا إليه بأنه مجموعة من القدرات العقلية المرتبطة بتجهيز ومعالجة المعلومات 

دارة  االنفعاليواستخدامها في تسيير عملية التفكير والفهم  االنفعاالتبصفة عامة بإدراك  وتنظيم وا 

 (.Mayer et Al; 2000; 396) االنفعاالت

 :  تضمن أربعة تفرعات رئيسية هي االنفعاليوابتكر نموذجا للذكاء 

 .إدراك انفعاالت الذي يمثل قدرة الفرد على التعرف على مشاعره الخاصة ومشاعر اآلخرين .أ 

للتفكير الذي يتجلى في القدرة على توليد انفعاالت واستخدامها لتسهيل  نفعالياالالتسيير  .ب 

 .التفكر

 .التي تحدد في القدرة على إدراة عواطف النفس ا، الذات واآلخرين االنفعاالتإدارة  .ج 

ى األساسي إلى المستوى األكثر تعقيدا، و ة تتطور بشكل تدريجي من المستاالنفعاليوهذه المهارات 

ة في االنفعاليئصها أنها تنمو لدى الفرد حيث أنها تصبح أفضل في تجهيز وتطبيق البيانات ومن خصا

 (Rivers et al; 2012)األسرة والمدرسة والعمل والجامعة : سياقات مختلفة مثل

يتكون من  االنفعاليأون إلى أن الذكاء -يشير بار (:Bar-on، 1997)راون -نموذج با (4

المترابطة معا والتي تساعد الفرد  االجتماعيةة و االنفعاليمنظومة متعددة العوامل غير المعرفية والمهارات 

على إرادة إنفعاالته ومواجهة ضغوط الحياة والتعامل معها بإيجابية، وهدفت نظريته إلى فهم لماذا يتمكن 

لهذا قام بمراجعة األبيات العلمية التي تتناول بعض األفراد من النجاح في الحياة بينما يحقق آخرون 

 (.45: 2667حسين، )خصائص األفراد الناجحين في حياتهم 

ويفترض من باروان أن األفراد ألذكياء إنفعاليا هو أكثر نجاحا في التعامل مع المطالب والضغوط 

راد الذين ال يمتلكون مهارات البيئية، وأن عدم القدرة على التكيف مع البيئة هو أمر شائع لدى أولئك األف

ثانوية كحل المشكالت وتجريب الواقع، تحمل الضغوط والتحكم في اندفاعات، ويرى باروان أن الذكاء 
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والذكاء المعرفي يساهمان بشكل متساو في تشكيل الذكاء العام للفرد مما يوفر  االنفعاليوالذكاء  االنفعالي

 (.Stys & Broun; 2004: 11)اة الداللة على قدرات الفرد الكامن في الحي

يرتبط باإلستعدادات للذكاء بدال من  االنفعاليكما ذهب إلى التأكيد على أن نموذجه في الذكاء 

 .األداء العقلي

قام كل منهما بإنجاز دراسة  (Dulenwsiez- Higgs، 2000)نموذج ديولويس وهيجز  (5

لدى العديد من الباحثين لوقوف على ما يعنيه هذا المفهوم،  وقد  االنفعاليتحليلية حول مفهوم الذكاء 

 : وهي االنفعاليتوصال إلى تحديد سبعة عناصر أو قدرات أساسية للذكاء 

 يقصد بها أن يفهم الفرد شعوره الذاتي ويكون قادرا على إدراكه وتدبيره: فهم الذات. 

 ويقصد به أن يمتلك الفرد القدرة على األداء بشكل جيد وثابت في : التكيف الشعوري سهولة

 .المواقف التي يتعرض فيها الضغط

 وهي الطاقة التي يمتلكها في تحقيق النتائج وموازنة األهداف الطويلة والقصيرة : الدافعية

 .األمد، ومتابعتها لمواجهة التحديات

 ة الفرد على فهم حاجات اآلخرين ومشاعرهم واستخدام هذا وهي قدر : الحساسية بين األفراد

 .الفهم بفاعلية التفاعل معهم

 يعني قدرة الفرد على متابعة اآلخرين لتغيير وجهات نظرهم بخصوص مختلف : التأثير

 .القضايا، والمشاكل والقرارات

 ثاقبة لألمور،  يعني إمتالك الفرد القدرة على استخدام نفاذ البصيرة، لديه نظرة: درجة الحدس

 .والتفاعل للوصول إلى قرارات التنفيذ

 هو قدرة الفرد على إظهار إلتزام لمسايرة الفعل في مواجهة : الضمير الحي واإلستقامة

 (.Duleniez & Higgs; 2000: 341)التحديات والعمل يتوافق مع متطلبات األخالقية المفهومة 
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، يشكل أمرا طبيعيا، حيث االنفعاليت المفسرة للذكاء إذا تبعا لما تقدم يمكن اإلقرار بأن النظريا

يعود إلى اختالف وجهات نظر العلماء والباحثين واختالف المدارس البيولوجية التي ينتمون إليها، وأهم 

 :أنه هذا المفهوم يترواح إلى اتجاهين االنفعاليخالصة يمكن الخروج بها من النماذج المفسرة للذكاء 

 ".سالوفي"و" ماير"كقدرة عقلية ومن رواده  االنفعاليلذكاء يفسر ا: إتجاه أول -

بأنه مزيج من السمات الشخصية والقدرات المعرفية  االنفعالييفسر الذكاء : إتجاه ثاني -

 .والعوامل المزاجية والدافعية االجتماعيةوالمهارات 

أن هناك خمسة أبعاد أساسية تتكامل ( 2666)أوضح جولمان  :االنفعاليأبعاد الذكاء  -0

 : وهي  االنفعاليوتتحدد فيما بينها مكونة الذكاء 

 االنفعاليإن حجز الزاوية الذي يعتمد عليه الذكاء (. الوعي بالذات)ة االنفعاليالمعرفة  :البعد األول

ا فقد تبدو مشاعرنا واضحة في وتعني وعي الفرد لمشاعره حين حدوثه( اعرف نفسك) هو حكمة سقراط 

وأننا ال ننسبه له في أحيان أخرى أو يكون انتباهنا بعد فوات األوان فقد أطلق علماء النفس . موقف ما

مصطلح ما وراء المعرفة للتعبير عن وعينا بعملية التفكير ومصطلح ما وراء االنفعال أو المزاج عن وعينا 

فضل مصطلح آخر إشارة إلى الوعي وأطلق عليه الوعي بالذات " جولمان"ولكن . بعواطفنا وانفعاالتنا

فهو حالة محايدة تحافظ الفرد قدرته على . يجعل العقل يالحظ ويدرس الخبرة نفسها وما فيها من انفعاالت

المضطربة  االنفعاالتالمتهيجة كما يساعد على إدراك المشاعر و  االنفعاالتالتأمل الذاتي حين في أثناء 

 .الخبرات الشخصية من زاوية مختلفةوعلى رؤية 

العاصفة التي تأتي بها  االنفعاالتالشعور بأن القدرة على تحمل : االنفعاالتإدارة  :البعد الثاني

هذا . ، ذلك الشعور احترمه الفالسفة واعتبره فضيلة منذ أفالطون...وأن الفرد ليس عبدا لها. الحياة

ل أمور الحياة، ويعني ذلك تحقيق التوازن وليس القمع أو الكبت الشعور يدل على الكفاءة والذكاء في تناو 

 ( د ص: 2666 ،روسنبون. ) فكل المشاعر لها قيمتها وأهميتها ،االنفعالي
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إذا كانت  ،الحظ أرسطو أن ما نبحث عنه ونسعى إليه هو االنفعال المناسب الذي يناسب الموقف

ذا تجاوزت الحدودمكبوتة فإنها تؤدي إلى الملل والتبا االنفعاالت تخضع للتحكم وأصبحت ، ولم تعد عد وا 

ن مراقبة المشاعر السلبية  متطرفة وملحة فإنها تصبح حالة مرضية كما في اإلكتئاب والقلق والغضب وا 

ة ألن التطرف المتزايد في العواطف يؤدي إلى فقدان التوازن الشخصي االنفعاليهي مفتاح الصحة 

 (.د ص: 2666 ،روسنبون)

إن طبيعة الحياة فيها الفشل والنجاح واإلرتفاع والهبوط وما يؤدي إلى الفرح والحزن أو المتعة واأللم 

ولكن كل ما نحتاج إليه هو االعتزال واالتزان في هذه الحاالت واالتزان بين السلبي واإليجابي من هذه 

ن سعادة اإلنسان وشعوره بالر  ضا عن نفسه وعن حياته ال الحاالت حتى نتوصل إلى تحقيق السعادة وا 

إنما تعني أن ال يترك تلك األحاسيس على حالها حتى ال تطغى . تعني أن يتجنب األحاسيس غير السارة

 . له السعادة والسرور  يجلبعليه فتحجب كل ما 

ن التقدم والسعي نحو دوافعنا هو البعد الثالث إ: (تحفيز الذات )  االنفعاالتتنظيم  :البعد الثالث 

تؤثر على قدرتنا على إستخدام إمكانياتنا العقلية إلى الحد الذي يمكن أن  االنفعاالتو  االنفعاليكاء للذ

يعوق أو يحول دون تنمية قدراتنا على التفكير والتخطيط وعلى العقل وبالتلي تؤثر على كيفية أدائنا 

 .لوظائفنا في الحياة 

نكون مدفوعين بمشاعر الحماس والمتعة أن جولمان أوضح أنه بمقدار ما  ،ونوقد ذكرت روبنس

تسحق الكفاءة  االنفعاالتكما يالحظ أنه عندما يغرق التفكير في  ،يكون إندفاعنا نحو اإلنجاز ،فيما نعمل

وهي قدرة العقل على اإلحتفاظ بالمعلومات ( الذاكرة العاملة)العقلية المعرفية والتي أطلق عليها العلماء 

 (. د ص: 2666،نسونبو ر )التي لها عالقة بالمهنة التي يقوم بها اإلنسان 

التدريب على  على تأثيرها في القدرة على التفكير والتخطيط لمواصلة االنفعاالتهذا وتتمثل قوة 

حيث يتمثل ذلك في القدرة على تحديد مستوى القدرة على إستخدام طاقة العقل الفطرية  ،تحقيق هدف بعيد
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لى أي مدى تدفع المشاعر والحماس واإلبتهاج األفعال . ومن ثم تقرير األسلوب الناسب ليستر الحياة وا 

ن هذه القوة  ،إلى األمام أو إلى أقصى درجات التوتر ة هي التي تدفع الفرد إلى تحقيق عالياالنفوا 

كفاءة حاكمة أي أنه قوة تؤثر في القدرة تأثيرا عميقا سواء كان  االنفعاليوبذلك يكون الذكاء  ،اإلنجازات

وال يمكن أن يكون هناك من المهارات الذاتية ما هو أكثر عمقا من . بغرض تسهيل عملها أو التدخل فيها

بطبيعتها هي  االنفعاالتمادامت كل . ة هي أصل التحكم في إنفعاالت الذاتفهذه المهار . االندفاعمقاومة 

 .التي تقود إلى حافز القيام بعمل ما

 4نتائج دراسة أجريت إلختيار تحدي الحلوى على أطفال يبلغون من العمر "جولمان "أوضح 

 ،دهلوي) االندفاعهي العامل األساسي في تأجيل  االنفعاالتحيث كانت المقدرة على مقاومة . سنوات

 (.د ص: 2661مرفت، 

ويعني القدرة  االنفعاليالتفهم هو بعد آخر من أبعاد الذكاء : (التفهم ) التعاطف : البعد الرابع 

الوعي  وينسى التعاطف أو التفهم على أساس. على التعرف وقراءة مشاعر اآلخرين واإلستجابة لها

تاحة الفرصة لها بالظهور كلما ازدادت مهارته في قراءة مشاعر فكلما كان الفرد ي. بالذات تقبل مشاعره وا 

 . اآلخرين والتفاعل معها

كما أن المعتقد للقدرة على التعبير عن مشاعره يكون أيضا غير قادر على التعرف والتعامل مع 

التي تعرفها كلمات الناس ة االنفعاليفالنغمات واألوتار  ،مشاعر اآلخرين أولئك هم الصم والبكم إنفعاليا

الصمت البليغ أو . اإلنتقال من حالة إنفعالية إلى أخرى ،اإليماءات. نغمة الصوت المؤثرة ،وأفعالهم

نجدهم غير قادرين على فك رموزها أو الغوص في أعماقها وال يحركون  االنفعاالتالرعشة ورغم كل تلك 

ستقراء ما تدل عليه إنما هو قصور عام في ذلك القصور في تتبع مشاعر اآلخرين . تجاهها ساكنا وا 

ن جذور الحب والرعاية . وفشل بالغ في معاني إنسانية ووكل عالقة لأللفة بين البشر االنفعاليالذكاء  وا 

 .والقدرة على التعاطف مع اآلخرين االنفعاليواإلهتمام تتبع من التدفق 
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يهدم جسور العطف والتواصل مع  ونقسها أو قصورها. والقدرة تمارس في شتى مجاالت الحياة

اآلخرين مما ينتج عنه اإلضطرابات السيكوباتية اإلجرامية وحوادث اإلغتصاب وسلوك األطفال 

ن وسيلة التعبير عن ا  و  ،فكل ذلك وأكثر أصبح وجبة يومية على مائدة األحداث العالمية. المشاغبين

فعندما ال ،يتم بأساليب أخرى  االنفعاالتن غير أن التعبير ع. األفكار أو العقل المنطقي هي الكلمات

تتفق الكلمات المعبرة عن المشاعر وعما يبدوا من إشارات أو تلميحات أو إيماءات أو أي قناة تعبيرية عن 

فتم اإلستجابة .ة تفهم ال إراديا دون إنتباه إلى طبيعتها االنفعاليتلك الرسائل . المنطوقة وليس في الكلمات

ستقبالها ض وذلك ألن المهارات التي تسمح بذلك الفعل في مهارات متعلقة ضمنيا ونجد أن من . منيالها وا 

بين الفوائد التي تعود على الفرد القادر على قراءة المشاعر التعبيرية غير المنطوقة أنه إنسان متكيف 

 (.د ص: 2666،جولمان )إنفعاليا ومحبوبا ومريحا وال عجب إن كان أكثر حساسية من غيره من األفراد 

مع اآلخرين هي أساس  االنفعاالتإن القدرة على إدارة : جتماعيالتواصل اال:  البعد الخامس

تلك المهارات األساسية في إقامة عالقات إيجابية مثمرة مع  ،تناول العالقات على نحو صحي سليم

ولكي تظهر هذه القدرة لدى األشخاص عليهم أن يصلوا أوال إلى مستوى متقدم من  التقدم على . اآلخرين

دارة ذواتهم، ويتطلب التوافق مع اآلخرين قليال من الهدوء النفسي، إن التعامل مع  التحكم في أنفسهم وا 

التحكم في الذات : خرين أي إرادة العالقات بين ألفراد يستلزم وجود مهارتين إنفعاليتين هماانفعاالت اآل

واإلنفعال، فمتى تكون قادرين على إدارة العالقات مع اآلخرين ينبغي أن نكون قد توصلنا إلى قدر من 

نفعالنا لآلخرين  .التحكم في ذواتنا وقدر من تفهمنا وا 

تي تجعل األفراد قادرين على التعامل مع اآلخرين تنمو وتنضج على هذا وال االجتماعيةإن المهارة 

أو زيادة  االجتماعيةتلك الكفاءات يؤدي إلى فشل في الحياة  امتالكاألساس، ألن العجز عن 

 .الناشئة في المجتمع بين الناس االضطرابات
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اليب والتي تعارف مصطلح قواعد التعبير لإلشارة إلى بعض األس" Ekmanإيكمان "وقد استخدم 

 : عليها األفراد في المجتمعات للتعبير عن المشاعر وهي

 تقليل التعبير عن المشاعر. 

  االنفعاالتالتعبير المبالغ فيه المشاعر وذلك بتضخيم ظهور. 

 إستبدال التعبير عن شعور مع شعور آخر. 

ذلك أحد عناصر الذكاء  عند استخدام األفراد لتلك األساليب بطريقة جيدة في الوقت المناسب، فإن

وهذا يتعلم األفراد هذه القواعد منذ الضغر عن التعليمات التي تصدر إليهم األكبر سنا، ومما ال  االنفعالي

له أثر بالغ في نفس من يستقبله، فهي توضح كيف يكون أقل واقع  االنفعاالتشك فيه أن التعبير عن 

 .في نفوس اآلخرين ومدى األثر التي تتركهم لديه

إن الفكرة التي كانت سائدة سابقا تأخذ بوجوب إحتواء انفعاالت  :االنفعاليمكونات الذكاء  -0

هو مناقض للتفكير المنطقي  االنفعاليبحيث ال تتدخل في تقييمنا لمواقف الحياة المختلفة، وفي قرارتنا أن 

تغيرت هذه النظرة  وعلينا التحكم فيه ويجب عزله حتى يصل اإلنسان للحلول السلمية ولكن مع الوقت

ذات أهمية متزايدة في حياة اإلنسان حيث أن الجانب العقلي سيهم إيجابا في العملية  االنفعاالتوأصبحت 

وترميزه وتسميته، ومن خالل عملية إلفصاح والتعبير عنه،  االنفعالية من خالل تفسير الموقف ااالنفعالي

في المقابل يسهم في ترشيد التفكير فالمزاج الخاطئ للموقف، و  التفسيركما يسهم سلبا عن طريق 

 .اإليجابي ينشط اإلبداع ومهارة حل المشكالت

فقط منالعومال التي تحدد النجاح في الحياة  %26إن معامل الذكاء يسهم بنسبة " جولمان"فقد وجد 

خمسة مكونات في " جولمان"، وقد حددها االنفعاليللعوامل األخرى التي تكون الذكاء ( %76)تاركا نسبة 

 :أساسية هي

 .Slf – Awarenessالوعي بالذات  .1
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 .Handling Entions Generallyمعالجة الجوانب الوجدانية  .2

 .Motioationالدافعية  .3

 .Empathyالتعاطف  .4

 .Social Shills االجتماعيةالمهارة  .5

 :هي االنفعاليالذكاء  في فقد حدد خمسة مكونات 1998" ارونب"أما 

 .كفاءات شخصية .1

 .كفاءات شخصية داخلية .2

 .كفاءات متبادلة مع اآلخرين .3

 .قابلية التكيف .4

 .إدارة الضغوط .5

 .عوامل مزاجية عامة .6

 :بـ االنفعالي، فقد حدد مكونات الذكاء (2662( )1998" )ماير سالوفي"أما 

 .القدرة على اإلدراك والتقييم والتعبير الوجداني .1

 .لتسهيل التفكير االنفعاالتالقدرة على إستخدام  .2

 .االنفعاالتالقدرة على فهم  .3

دارة  .4   االنفعاالتالقدرة على تنظيم وا 

 : بـ االنفعاليفحدد مكونات الذكاء ( Mac- dweel of Ball، 1997)أما ماكدويل ويبل 

 .الوعي بالذات .1

 .االنفعاالتإدراك  .2

 .دافعية الذات .3
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 .التعاطف .4

 .تداول العالقات .5

 .إدارة إنفعاالت اآلخرين .6

 :في أربعة مكونات هي االنفعاليفقد حدد مكونات الذكاء ( Bryant; 2000)بريانت  أما

 .االنفعاالتتحديد  .1

 .االنفعاالتاستخدام  .2

 .االنفعاالتفهم  .3

 .االنفعاالتإدارة  .4

 :يشمل مكونين االنفعاليأن الذكاء ( Read; 2000)يرى ريد 

 :مع اآلخرين ويشمل: أوال

 .التعاطف .1

 .إدارة العالقات .2

 :مع الذات ويشمل :ثانيا

 .تحقيق الذات .1

 .الوعي بالذات .2

 .دافعية الذات .3

 .إدارة المشاعر .4

 : يتكون من االنفعاليفيرى أن الذكاء ( Hein، 2001" )هين"أما 

 .اإلدراك والتعبير الوجداني .1

 .التسير الوجداني للتفكير .2
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 .تحليل وفهم الوجدانات وتوظيف المعلومات الوجدانية .3

 .ء بالنمو الوجداني والعقليتنظيم الوجدانات لإلرتقا .4

ويتطلب التوافق مع اآلخرين قليال من الهدوء النفسي، إن التعامل مع انفاعاالت اآلخرين أي إرادة 

التحكم في الذات واإلنفعال، فمتى نكون قادرين : العالقات بين األفراد يستلزم وجود مهارتين إنفعاليتين هما

ن نكون قد تتوصلنا إلى قد رمن التحكم في ذواتنا وقدر من على إدارة العالقات مع اآلخرين ينبغي أ

 .تفهمنا وانفعالنا مع اآلخرين

والتي تجعل األفراد قادرين على التعامل مع اآلخر تنمو وتنضج على هذا  االجتماعيةإن مهارة 

أو زيادة  االجتماعيةاألساس، ألن العجز عن امتالك تلك الكفاءات يؤدي إلى فشل في الحياة 

مصطلح قواعد التعبير ( Ekmanإيكمان )وقد استخدم  .اإلضطرابات الناشئة في المجتمع بين الناس

 :لإلشارة إلى بعض األساليب والتي تعارف عليها األفراد في المجتمعات للتعبير عن المشاعر وهي

 تقليل التعبير عن المشاعر. 

  اإلنفهعاالتالتعبير المبالغ فيه المشاعر وذلك بتضخيم ظهور. 

 استبدال التعبير عن شعور ما بشعور آخر 

عند استخدام األفراد لتلك األساليب بطريقة جدية في الوقت المناسب، فإن ذلك أحد عناصر الذكاء 

وهذا يتعلم األفراد هذه القواعد منذ الصغر عن التعليمات التي تصدر إليهم األكبر سنا، ومما ال  االنفعالي

له أثر بالغ في نفس من يستقبله، فهي توضح كيف يكون واقع  االنفعاالتعن  شك فيه أن التعبير

 .المشاعر في نفوس اآلخرين ومدى األثر التي تتركهم ليده؟

 :هي االنفعاليفقد حدد أبعاد للذكاء ( Alber cht; 2008)أما ألبرت يخت 

 .الوعي الموقفي (1

 .الحضور (2
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 .األصالة (3

 .الوضوح (4

 :االنفعالييوضح ملخص أراء المهتمين بمكونات الذكاء  التالي الجدولو 

 ملخص أراء المهتمين بمكونات الذكاء االنفعالي 0جدول رقم 

الوعي  االسم
 بالذات

معالجة 
الجوانب 
 الوجدانية

عية
لداف
ا

ات 
 الذ

فيز
تح

 
طف

تعا
ال

ت  
هارا

الم
عية

تما
الج

ا
صال 

اإلت
 

اإلدراك 
والتفسير 
 الجداني

ؤل
لتفا
ا

ونة 
مر
ال

ات 
 الذ

ظيم
تن

 

                 جولمان
                  بارون

                وسالوفي ماير
                  وبيل ويلماكد

                 بريانت
                 ريد
              هين
                 ستينر

               كوبر وصواف
                  ليفنسون
                   جيرابيك
               وهيجز ديولويس

                ويزنجر
                 كراف

                 جاي وكروتشير
هرنون ورو 

                 وتسير

                ألبر يخت
 (.46-36: 2613، الخفافعباس )                                                    
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 :االنفعاليمهارات الذكاء  -0

 :المتكامل على خمس كفاءات هي" بارون"وفق نموذج  االنفعاليتتوزع مهارات الذكاء     

 :وتضم خمس مهارات هي Intrapersonal: مهارة الكفاءة الشخصية -0-0

قدرة الفرد على فهم مشاعره وانفعاالته والتمييز بينها، لمعرفة أسبابها : ةاالنفعاليفهم الذات  .أ 

 .وخلفياتها

قدرة الفرد على التعبير عن مشاعره، ومعتقداته وأفكاره والدفاع عن حقوقه بأسلوب  :التوكيدية .ب 

 .بناء

إحترام وتقبل الذات كما هي، وتقبل الجوانب الموجبة والسالبة، وهذا مرتبط  :تقدير الذات .ج 

 .بالشعور باألمن الداخلي، وقوة الذات والثقة بها، فالشخص المقدر لذاته مقتبل وراض عن نفسه

مهارة الفرد في تحقيق إمكاناته الكامنة، إنها عملية تقدم مستمرة للسعي  :يق الذاتتحق .د 

بأقصى جهد ممكن لتنمية إمكانات الفرد ومواهبه، ويرتبط تحقيق الذات بالمثابرة وتحسين اآلداء والنشاط 

ن مهارة تحقيق الذات مرتبطة بالرضا عن الذات  .والدافعية القوية لإلنجاز، وا 

هي القدرة على التوجه ذاتيا، وتحكم الفرد ذاتيا بتصرفاته وتفكيره  :ستقالليةمهارات اإل .ه 

واإلبتعاد عن اإلعتمادية في التخطيط أو اتخاذ القرارات الهامة ةتقةم اإلستقاللية على درجة الثقة الفرد 

مكانياته الداخلية والرغبة في مواجهة وتحدي التوقعات اإللتزامات  .بنفسه، وا 

  Interpersonal: االجتماعيةلكفاءات مهارة ا -0-0

هي مهارة وعي وفهم مشاعر اآلخرين وتقديرها ومراعاتهم واإلهتمام بهم  :مهارة التعاطف .أ 

 .لمساعدتهم االندفاعو 

مهارة الفرد في أن يكون متعاونا ومشاركا، وعضوا بناء في  :االجتماعيةمهارة العالقات  .ب 

هتمام باآلخرين  اجتماعي، وتتضمن هذه المهارة التصرف بأسلوب مسؤول ووعي االجتماعيةجماعية  وا 
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بتقبل اآلخرين، والتصرف تبعا لما  االجتماعيةوالشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ككل، وترتبط المسؤولية 

ة، ماعياجتيظهر اتجاهات غير  ة، فالفرد الذي يفقد لهذه المهار االجتماعيةيمليه ضمير الفرد والقواعد 

 (.Bor- on; 1997: 17)ويصعب عليه العمل ضمن فريق عمل 

 Adaptability: مهارة التكيفية -0-3

ة ما هو موجود االنفعاليمهارة الفرد في تقدير مدى التطابق بين خبراته  :إدراك الواقع .أ 

اإلدراكي في واألوهام، وهذه المهارة ترتبط بدرجة الوضوح ( الخيال)موضوعيا مع اإلبتعاد عن الخياالت 

 .التعامل مع المواقف وتقديرها، وتفحص األساليب المستخدمة لذلك

 .مهارة الفرد في تكيف انفعاالته وأفكاره وسلوكه مع المواقف والشروط المتغيرة :المرونة .ب 

هي مهارة الفرد في تحديد المشكلة، وتوليد الحلول الفعالة، وتنفيذ هذه المهارة  :حل المشكالت .ج 

التي تتطلب من الفرد أن يكون منضبطا ومنهجيا ومنظم التفكير، ودؤوبا في معالجة المشكالت ولديه 

 (Bor- on; 1999: 17-18)الرغبة في مواجهة المشكالت بدال من تحسينها 

 

 General Mood: مهارة كفاءة المزاج العام -0-0

هي رؤية الجانب النير في الحياة، واألخذ باإلتجاه الموجب نحوها حتى  :مهارة التفاؤل .أ 

 .مواجهة الظروف غير المالئمة

هي الرضا عن الذات واإلستماع بمجريات الحياة، وترتبط السعادة  :مهارة ممارسة السعادة .ب 

 (.66: 2666رزق اهلل، )بالرضا العام عن الذات 

 :خصائص وسمات ذوي الذكاء االنفعالي -0
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واإلنطالق المرح،  جتماعيالمرتفع يتصفون بالتوازن اال االنفعالير إلى أن الرجال ذوي الذكاء ايش

وال يترضون للمخاوف والقلق، ولديهم قدرة عالية على اإلخالص لألشخاص والمبادئ وتحمل المسؤولية 

 (.99: 2666الحناوي، ) ويتصنعون بالمظهر األخالقي 

المرتفع يتسمن بالتعبير عن مشاعرهن بصورة  االنفعاليحيث يشير لذلك أن النساء ذوات الذكاء 

ي قدراتهن، وللحياة بالنسبة لهن معنى، باإلضافة إلى أنهن يتكيفين مع الضغوط النفسية، مباشرة ويثقن ف

 (.71: 2666الجبالي، )ة جديدة اجتماعيويسهل عليهن تكوين عالقات 

من خالل عدد من  االنفعاليوفي هذا الصدد تم استخالص وحصر أهم خصائص ذوي الذكاء 

، (2666)، أبرهام (1997)، جيري (1995)جولمان "وجي مثل الدراسات التي وردت على التراث السيكول

 : ومن تلك الخصائص( 2669)، أمل حسيب (1996)، سالوفي (2661)ماير 

 :يكون على وعي بإنفعاالته

 يطور نموذجا دقيقا لذاته. 

 يعمل بإستقاللية. 

 يعيش وفق نظام قيمي أخالقي. 

 يتدبر البحث عن خبراته الداخلية. 

 لآلخرين مصدر طاقة وحيوية. 

 يناضل من أجل تحقيق الذات. 

 نفعاالتهم  .كثرة قدرة إلى قراءة مشاعر اآلخرين وا 

 لديه دوافع داخلية. 

 قادر على التعبير على مختلف مشاعره. 

 أكثر تعاونا من اآلخرين. 
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 راض عن عالقاته من اآلخرين. 

 يستمتع بدرجة عالية من الرضا والسعادة. 

  السالبة االنفعاالتيتجنب. 

 ملتزم، متفاؤل، متعاطف ومتعاون. 

 لديه القدرة على التأثير مع اآلخرين. 

  (.119: 2667السمادوني، )متحمل المسؤولية، صريح ومرح 

 يتكيف مع الضغوط النفسية. 

 تلقائي والحياة عنده لها معنى. 

 يستمتع بحياته. 

 يواصل العمل لساعات طويلة دون انقطاع. 

  (.47-45: 2616 العنزي،)يظهر إحساسا بإستقاللية 

 لديه القدرة على تحديد ما ينبغي أن يفعل. 

 أكثر ذكاء ونجاحا أكاديميا. 

  ة عاليةاجتماعييمتلكون مهارات. 

 يتمتعون بشخصية متكاملة. 

 لديهم القدرة على القيادة. 

  (.471: 2616سليمان، )واقعيون ويتكيفون مع الحقيقة 

أصبح يحضى باهتمام الباحثين والمهنيين  االنفعاليالذكاء  نرغم أ :االنفعاليقياس الذكاء  -0

قياسه : هما االنفعاليمييز مدخلين لقياس الذكاء تعلى السواء، إال أن قياسه ال يزال في مهده، ويمكن 

قابلين للبحث والتمحيص حيث ال تزال  كقدرة عقلية، وكسمة شخصية، وحاليا كال المدخلين ال يزاال
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الثبات والصدق الذين يتطلبها العلم، وضف ماير، كاروزو، سالوفي،  يس المصممة بعيدة عنيالمقا

 :إلى ثالثة أنواع هي االنفعاليكاريوسو، مقايس الذكاء 

  مقايس القدرة(Mental measures.) 

  مقايس التقرير الذاتي(Self- report measures.) 

  مقايس تقدير الذات(Observe – rating measures.) 

للتأكد من صالحية نموذجها وإلرساء مصداقية له، من خالل تصميم واستعمال سعى ماير وسالوفي 

، وهو عبارة (Emotional Multifactor Intelligence Scale)متعدد العوامل  االنفعاليمقياس الذكاء 

عن اختبار يقوم فيه المستجيب بإنجاز سلسلة من المهام التي صممت لتغيير قدراته على إدراك فهم 

وكذا في ( سؤال 462)مع اإلنفعال، وقد سجلت عدة نقائص في هذا المقياس ال سيما في طوله  والتعامل

إثر ذلك تم تصميم مقياس آخر من طرف نفس الباحثين وزمالئهم هو مقياس  االنفعاليتقييمه لبعد الفهم 

فرد من كال  5666، هو مقياس مصمم انطالقا من عينة تقدر بـ االنفعاليوللذكاء " ماير سالوفي كارز"

سؤاال، ويهدف إلى قياس  141ميدان بحث مختلف عبر العالم، ويحتوي على  56الجنسين موزعين على 

ويتضمن هذا " سالوفي وماير"المبنية في نموذج  االنفعاليالقدرات الرئيسية األربعة المكونة للذكاء 

، االنفعاليالتعرف على محتواها  المقياس مجموعة من المواقف، حيث بعد إقحام األفراد فيها، يطلب منهم

دارة انفعاالتهم لحل بعض المشاكل أو اتخاذ قرارات، فمثال لقياس قدرة إدراك اإلنفعال يطلب من  تحليله، وا 

األفراد تحديد نوع اإلنفعال ومدى قوته التي تعبر عنه صور مختلفة، ومن أجل قياس مدى تسيير 

للتفكير يطلب األفراد تحديد ما يقابل عمل انفعال من أفكار أو من محسوسات فيزيقية مثل  االنفعاالت

يتم دعوة األفراد التي شرح  االنفعاالتاأللوان، درجة الحرارة، الضوء، ومن أجل قياس القدرة على فهم 

التحكم في كيف يتم اإلنتقال من انفعال إلى آخر، مثال من الغضب إلى الهيجان، أن من أجل قياس 
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دارة الغير االنفعاالت  ,Daniel) أو إدارتها يطلب من األفراد إختيار تقنيات فعالة من أجل إدراة الذات وا 

Coleman; 1997; 377.) 

 االنفعاليتقيس مقايس الذكاء : Performance tests: االنفعاليالذكاء ( األداء)مقياس القدرة 

جابة : كقدرة عقلية مثل التعرف على انفعاالت والتعبير عنها وتنظيمها، وهنا توجد إجابة صحيحة وا 

 .خاطئة، أي أن هذه المقايس تعد من مقايس أقصى األداء منها

وهو من إعداد سالوفي  MEIS( الصورة األولى)متعدد العوامل  االنفعاليمقياس الذكاء  .1

متعدد العوامل حيث يرى سالوفي وكارسو أن هناك عالقة  االنفعاليوسمي مقياس الذكاء  1997وكارسو 

 االنفعالية المرتبطة به، ويقيس الذكاء االنفعالي، والقدرة على تجهيز المعلومات االنفعاليوثيقة بين الذكاء 

 : للمراهقين، ويقيس أربعة قدرات هي

ة التي االنفعاليحل الثغرات من خالل الوجوه والرسوم والقصص المكتوبة و : االنفعالياإلدراك  .1

 .تظهر في نغمات الصوت وتعبيرات الوجه

من خالل ربط العاطفة باإلحساسات العقلية، ومعرفة التشابه : في التفكير: ةاالنفعاليالسهولة  .2

 .االنفعاالتواإلختالف في 

 .االنفعاالتمن خالل كتابة بعض السيناريوهات عن بعض : االنفعاليالفهم  .3

من خالل عرض بعض المواقف على الفرد، ويطلب منه كتابة ماذا كان : ةالياالنفعاإلدراة  .4

 .سيفعل لو أنه في هذا الموقف

 (:الصورة الثانية)متعدد العوامل  االنفعاليمقياس الذكاء 

متعدد العوامل، إذا جرى تحسين  االنفعالييعد هذا اإلختبار أكثر حداثة من مقياس الذكاء 

مهام ( 1)مفردة موزعة على  )∑(Oi 401، ويتكون هذا اإلختبار من MEISالخصائص السيكومترية لـ 
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دقيقة ومن مميزاته أنه يتجنب عيوب مقياس  )۰۳)قدرات رئيسية والوقت المستغرق هو ( 4)موزعة على 

MEISمن حيث ضعف بعض الفقرات، ولكل فرع إختباران، كما يلي ،: 

 .االنفعاليويقيس : االنفعاليإلدراك ا .أ 

ومن ( العالقات –اإلدارة )ة في ذات ولدى اآلخرين االنفعاليويقيس اإلدارة : ةاالنفعالياإلدارة  .ب 

، إنه فشل في التوصل إلى دليل مقنع على ذلك اإلندماج الواضح بين MSCEITعيوب هذا المقياس  

 .االنفعاليالقدرات األربعة الخاصة بالذكاء 

 ( LEAS: )مقياس تحديد مستوى الوعي .ج 

مشهدا ( 266)ويتكون هذا المقياس من   Lane et alن إعداد ألن وآخرون هذا المقياس م

سينمائيا أو تلفازيا يشتمل كل فيلم على مجموعتين من األفراد إحرامها لديهم قدرة على إحداث أربعة 

الغضب والخوف والسعادة والحزن والفئة األخرى ليس لديها قدرة على إحداث تلك : انفعاالت مختلفة

، وتكون الدرجة التي تقدر لكل مشهد يمتد من الصغر حتى خمسة درجات، وهذا أسلوب يتفق تاالنفعاال

: 2613فاف، إيمان، خعباس ال) االنفعاليمع نظرية ألن وآخرون التي حددت خمسة مستويات للوعي 

57  .) 

 

 

 :هي االنفعاليثالث طرق لقياس الذكاء (: 2669)ذكر عثمان 

تعتبر األكثر قدرة على قياس ما وضعت له وهي متاحة : طريقة التقرير الذاتي الموضوعي .0

للجميع، وسهلة التكاليف، ويمكن تطبيقها على األفراد والمجموعات الكبيرة، وسهلة اإلجراءات والتصحيح، 

ليس ما يمتلكه من إال أنها تواجه مشكلة أن التقرير الذاتي يكشف عما يعتقد الفرد أن يمتلكه من قدرات، و 

 حقيقة، هذا األمر الذي يضعف من قدرات التقارير الذاتية عموما في المقياس
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وهي اإلختبارات التي تقدم فيها نماذج أو مشكالت تقاس من : الطريقة األدائية الموضوعية .0

يقة ما خاللها قدرة الفرد مثل إختبار الوجوه والصور وغيرها، وهي تعالج إشكاليات موضوعية، وتقيس حق

يملكه الفرد من مقدرات، إال أنها تخضع لكثير من المشكالت المعقدة، كالثقافة والعادات والتقاليد واإلرث 

والمفاهيم واإلتجاهات نحو اللون والصورة والنغم، كما أنها مكلفة الثمن، وكثيرة اإلجراءات ويحيط 

من األفراد وبالتالي يصعب تعميم  تصحيحها الكثير من التعقيد، ويصعب تطبيقها على مجموعات كبيرة

 .نتائجها

وهي نموذج من التقرير الذاتي يتضمن تقرير الفرد عن نفسه، : طريقة تقدير المالحظين .3

ويحتوي على جانب آخر يوضح رأي اآلخرين عن مقدرات الفرد إال أنه من الصعب أن يتمكن 

 .من حولك يرون تحذير المالحظون من الحكم على ذكاء اآلخرين، فكيف يمكن أن يحك عليك

 Walkemanهدفت إلى تطوير صورة معربة إلستبانة ولكميان ( 2616)وكذلك دراسة الشايب 

للذكاء لإلنفعالي عند طلبة المرحلة الجامعية في األردن، والتحقق من فاعلية فقدانه ودالالت صدقه 

 االنفعاليفهومي الذكاء أنه يرى ضرورة التميز بين م(  Wekeman 2006)وثباته، وقد ذكر ويكمان 

(EI ) ة االنفعاليوالكفاية(EC )Enotional Competence وقد االنفعالي، لدى تطوير مقياس الذكاء ،

والتي تتكون  Enotional Inteligence Gretionnaire  االنفعاليبتطوير إستبانة للذكاء " ويكميان"قام 

 Nom- Cogntitive Selfة الذات غير المعرفية، فقرة تقيس بعدين رئيسين إثنين هما بعد إدار ( 46)من 

Management  ست مهارات فرعية هي 6التي يتضمن : 

   الثقة بالنفسSelf Confidence. 

  ضبط الذاتSelf Dispiline. 

  المباردةInitrative . 

  صحوة الضمير Consaentrousness. 
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  الموثوقبةDependablity. 

  االنفعاليالوعي Emotional awareness 

، والذي يتضمن سبع مهارات فرعية Social Desoterity االجتماعيةوالبعد الثاني هو بعد البراعة 

 : هي

  القيادةLéadership. 

  إدارة الصراعConfliet Management . 

  التواصلCommunication. 

  العالقاتRelationships. 

  التقمص العاطفيEmpathy. 

  التأثيرInflence. 

  أخالقيات الفريقTeram Ethices. 

ومع أن المهارات التي تقيسها المقايس المختلفة تشابه إلى حد بعيد، إال أن هذه المقايس تختلف 

الشايب، )عن بعضها البعض في تصنيفها لهذه المهارات في عوامل أو تجمعات، وفي أسلوب القياس 

 (.د ص: 2616

 :االنفعاليأهمية الذكاء  -2

خوته وأقرانه وبيئته، بحيث  االنفعالييلعب الذكاء  - دورا هاما في توافق الطفل مع والديه وا 

 .ينمو سويا، ومنسجما مع الحياة، كما أنه يؤدي إل تحسين ورفع كفاءة التحصيل الدراسي

 .عل تجاوز أزمة المراهقة وسائر األزمات االنفعالييساعد الذكاء  -

 االنفعالياح في العمل والحياة، فذوي الذكاء  عامال حاسما في النج االنفعالييعتبر الذكاء  -

 .المرتفع محبوبون ومثابرون وقادرون على التواصل والقيادة ويتميزون باإلصرار على النجاح
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ة جيدة، ألنه يكفل القدرة على التعاطف، والقدرة على تفهم اجتماعيالقدرة على إقامة عالقات  -

 .إلستمرار هذه العالقات إحتياجات اآلخرين، والتخلي بالمرونة الكافية

بما يوفره من قدرة على إقامة  االنفعاليإمتالك مهارات التعاطف الذي هو جوهر الذكاء  -

 .عالقات وثيقة مع اآلخرين والتأثير عليهم

التصرف بطريقة متناغمة مع المعتقدات الشخصية، وصدق الفرد مع نفسه واألمانة مع  -

 .اآلخرين

 .ابي من الحياةالقدرة على رؤية الجانب اإليج -

 .إمتالك المهارات الكفيلة بالتعامل مع الضغوط المحيطة -

 .تنمية اإلبتكار بسبب المرونة التي تسمح باألخذ بعين اإلعتبار -

 :خالصة

صالت كثيرة مشتعبة بواقع تعاملنا مع الحياة وطريقة  االنفعاليوأخيرا يجب أن نشير إلى أن الذكاء 

يتعلق بالتنظيم الشخصي والمهارات التي تدفع  االنفعاليإدارتنا ألنفسنا وعالقاتنا مع اآلخرين، فالذكاء 

الفرد للتفوق في الدراسة أو مركز العمل وفي الحياة بشكل عام، ومهارات في إدارة العالقات مع اآلخرين 

 .ت والعالقاتوتكوين الصال

يكون مدركا إلنفعاالته ومشاعره ومتقبال  االنفعاليكما نستخلص أن الشخص الذي يتمتع بالذكاء 

فبقدر ما يكون على فهم وتقبل إلنفعاالته بقدر ما يكون قادرا على قراءة إنفعاالت اآلخرين : لها كما هي

دراكها، وهذا ما يؤدي به إلى امتالك القدرة على تنظي م إنفعاالته الخاصة به، بمعنى البيطرة وفهمها وا 

السلبية وكسب الوقت للتحكم فيها وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية، ويكون له تأثير قوي  االنفعاالتعلى 

يجابي مع اآلخرين، ومعرفته متى يكون قائد ومتى يكون تابعا وبالتالي يستطيع ممارسة مهاراته الحياتية  وا 

 .بتغىبفعالية، ويحقق النجاح الم
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 :تمهيد

يعتبر اإلحتراق النفسي من أخطر المراحل التي يمكن أن يصل إليها الفرد، حيث يشأ نتيجة كثرة 

الضغوطات وعدم التوافق معا بطريقة مناسبة، مما يؤدي إلى فقدان الفرد المعنى في عمله، وشعوره بأن 

يه الرغبة لترك عمله، العمل ليس له قيمة، بل قد يعمم تلك النظرة لباقي مجاالت الحياة، مما قد يوجد لد

 .لذلك فإن التعرض له يمثل خطرا كبيرا وينعكس سلبا على العملية التعليمية

 :ل مفهوم اإلحتراق النفسيأص -0

أن مفهوم اإلحتراق النفسي مفهوم حديث النشأة، إذ يرجعه " Isabelle Gautierإزابيل قويتي "ترى 

المصطلحات السكاترية لإلشارة إلى مهنيين يحترقون العديد من الباحثين إلى السبعينات وهو مستمد من 

 ;cantier; 1983) جسديا، إنفعاليا، عالئقيا، سلوكيا، فهو يعكس فقدان تدريجي للمثالية، والطاقة والتحفز

52.) 

رجع أول استعمال هذا المصطلح للطبيب العقلي والمحلل النفسي األمريكي هاربت فرودينرجر ي

(4791Herbert Freundenbrger;  ) والذي أطلقه لوصف حالة من مجموعة من المتطوعين الشباب

العاملين معه، في هياكل العناية الطبية اإلجتماعية، حيث الحظ بأن تصرفاتهم أصبحت أسوء من سلوك 

 (.Carten et al; 2006: 462)المرضى 

 "وبينز" "ماسالش"قد أصبح هذا المصطلح شائعا من طرف مجموعة من الباحثين مثل 

(Maslach et Pines ) وأصبح أكثر شيوعا في الثمانيات، حيث ركزت معظم الدراسات على وصف

الحالة النفسية للمهني الذي يعمل في قطاعات اإلجتماعية واإلنسانية، اتضح أن أكثر المهنيين تعرضا 

 .يسلإلجهاد واإلحتراق النفسي هم العاملون في مهن الطب، التمريض، الرياضة، الشرطة، التدر 

التي تعبر عن أعراض اإلنهاك المهني من ميدان علم الفضاء حيث ( Brunout)وقد استمدت كلمة 

تطلق هذه على الزمن الذي يقع فيه الصاروخ بعدما يتم استهالك وقوده بسرعة كبيرة لذلك يرى كل من 
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 .ى التحطمأن اإلحتراق النفسي أشبه بحالة صاروخ ينفذ وقوده مما يؤدي به إل" كانوي ومورنجس"

(Canoun et Maurnger; 1998) 

  Bradely" )برادلي"إلى أن التطرق لهذه الظاهرة كان أول مرة من طرف ( Hallet)تشير هو لي 

 (.Hollet; 2006)بإعتبارها إكتئاب نفسي ناتج عن الضغط ( 1969

 : مفهوم اإلحتراق النفسي -0

يشير إلى حالة من اإلحتراق النفسي أو  يكاد يتفق معظم الباحثين على أن مفهوم اإلحتراق النفسي

اإلستنزاف البدني واإلنفعالي، نتيجة التعرض المستمر لضغوط عالية، وتتمثل اإلحتراق النفسي في 

التعب، واإلرهاق، والشعور بالعجز، وفقدان اإلهتمام باآلخرين، وفقدان : مجموعة من الظواهر السلبية منها

خرين، والكآبة، والشك في قيمة الحياة، والعالقات اإلجتماعية والسلبية اإلهتمام بالعمل، والسخرية من اآل

 (.66: 2666 .عسكر، علي)في مفهوم الذات 

اإلحتراق النفسي بأنه إحساس الفرد باإلجهاد Jachson  &Maslach (1981 )ويعرف كل من 

نخفاض اإلنجاز الشخصي، ويعرف اإلجهاد اإلنفعال  Emotionalياإلنفعالي، وتبلد المشاعر، وا 

Exhoustion  بأنه فقد طاقة الفرد على العمل واألداء اإلحساس بزيادة متطلبات العمل، بينما تبلد المشاعر

Depresonalization   ،بأنه شعور الفرد بأنه سلبي وصارم، وكذلك إحساسه باإلحتالالت حالته المزاجية

عتقاده بأن مجهوداته تذهب  أما انخفاض اإلنجاز الشخصي فيعرف بأنه إحساس الفرد بتدني نجاحه، وا 

 .سدى

أول من ذكر مصطلح اإلحتراق النفسي، وأدخله إلى حيز : Fredenbergerوقد كان فريد ينجر 

أن الفرد يصاب بالضعف والوهن، : ومعناه Burnoutاإلستخدام، فأورد المعنى الوارد بالقاموس للفعل 

خدام الطاقات والقوى وتوالت مجهوداته بعد ذلك ويجهد ويرهق، ويصح منهكا، بسبب اإلفراط في است

 .لمصطلح اإلحتراق النفسيوصفا ل
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في نوفمبر  philadelphiaويعد المؤتمر الدولي األول لإلحتراق النفسي، الذي عقد بمدينة فيالدلفيا 

فسي البداية الحقيقية لتطور مصطلح اإلحتراق النفسي حيث شارك فيه الرواد األوائل لإلحتراق الن 1911

 (.2665عبد اهلل محمود، ) Chernissو Painesو Maslachو Fredenbergerأمثال 

بأنه تغيرات في اتجاهات وسلوك الفرد نحو  Maslachو Heiterعرفته كل من  1997وفي عام 

العمل، وكذلك تغيرات في حالته البدنية، وتمثل في اإلجهاد اإلنفعالي، بل ويصل األمر به إلى انخفاض 

 .(F.Bilge; 2006) لشخصيإنجازه ا

قد صار مفهوم اإلحتراق مصطلحا واسع اإلنتشار وسمة من سمات المجتمع المعاصر، فقد بينت 

حاب المهن اإلجتماعية واإلنسانية، فتسبب لهم صأن هذه الظاهرة تصيب بكثرة أ( 1979)ماسالش 

 (.56: 1989داوني وآخرون، ) القصور والعجز عن تأدية العمل بالمستوى المطلوب 

إلى أن اإلحتراق النفسي إعياء يصيب الجسم والعواطف لدى الفرد حيث يبدأ  Carterيشير كاتر 

" Maslachماسالش "قد أوضحت ( ;Carter 2001)بالشعور بعدم اإلرتياح وفقدان الحماس لمزاولة العمل 

لى فقدان اإلهتمام باألفراد الموجودين في محيط العمل، حيث يشير الفرد  بأن اإلحتراق النفسي يشيرا 

باإلرهاق واإلستنزاف العاطفي الذي يجعالن الفرد يفقد اإلحساس باإلنجاز ويفقد بذلك تعاطفه نحو 

العاملين، إذ يعد اإلحتراق النفسي خبرة إنفعالية فردية سلبية تقود إلى عملية مزمنة يتم تجربتها كإشراف 

 (.Maslach; 1998) الجهد على المستوى البدني اإلنفعالي والمعرفي 

من جهة أخرى يعرف اإلحتراق النفسي بأنه ظاهرة استنزاف جسمي انفعالي بشكل كامل بسبب 

الضغط النفسي الزائد عن الحد، وينتج عنه عدم التوازن بين المتطلبات الوقت الراهن مما يؤدي إلى 

 (.122: 1996الفاعوري، ) اإلحتراق النفسي 
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بأن اإلحتراق النفسي هو هبوط في القوى الحيوية والنشاط الوظيفي،  Coldو Bachlorكما ورد عن 

: 1995سليمان، و  الوابلي) أو أنه إشراف عاطفي، أو شعور باليأس أو فشل في إنجاز العمل المتوقع 

122.) 

 ج ونظريات تفسير االحتراق النفسينماذ -3

 :نماذج االحتراق النفسي - أ

 Schwab, Jachson, Schuer, Teacher( 1986) : األساتذةنموذج لإلحتراق النفسي عند 

Burnout  ويحدد هذا النموذج مصادر اإلحتراق النفسي، ومظاهره ومصاحباته السلوكية، حيث ضف

، األستاذأسباب تتعلق بالروضة، وأخرى تتعلق بشخصية : مصادر أخرى أو أسباب اإلحتراق النفسي إلى

خاذ القرارات، والتأييد اإلجتماعي الردئ، إضافة إلى صراع في ات األستاذعدم مشاركة : تتمثل األولى في

نحو دوره المهني،  األستاذتوقعات : ذاته تتمثل في األستاذالدور وغموضه، أما المصادر التي ترتبط ب

العمر، والنوع، وعدد سنوات الخبرة، والمستوى التعليمي، كما : مثل األستاذوالمتغيرات الشخصية الخاصة ب

ج إلى مظاهر أو أبعاد اإلحتراق النفسي والتي تتمثل في اإلجهاد اإلنفعال، وتبلد المشاعر، أشار النموذ

، وتناول النموذج بعد ذلك التأثيرات السلبية الناتجة عن حدوث اإلحتراق ستاذونقص اإلنجاز الشخصي لأل

تراق النفسي النفسي، والتي يمكن أن نطلق عليها المصاحبات السلوكية الناتجة عن اإلصابة باإلح

إلى ترك المهنة  األستاذالتعب األقل مجهود، وزيادة معدل الغياب، بل وقد يصل األمر ب: والمتمثلة في

 (.83: 1998محمد زيدان، )
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 :ستاذنموذج شواب لإلحتراق النفسي لأل

   ستاذاإلحتراق النفسي لأل                              

 

 

 

 عوامل ومتغيرات شخصية                                عوامل تتعلق بالمهنة

 التوقعات المهنية                                 عدم المشاركة في صنع القرار 

 عدد سنوات الخبرة                               تأييد اجتماعي رديء 

                               غموض الدور       النوع والعمر 

  المستوى التعليمي                                صراع الدور 

 

 مظاهر اإلحتراق النفسي                             المصاحبات السلوكية

 اإلجهاد اإلنفعالي                                      التعب األقل مجهود

 زيادة معدل الغياب                     تبلد المشاعر                      

 نقص اإلنجاز الشخصي                               ترك المهنة

 ( 00: 0220مصطفى زيدان، إيمان، )    نموذج شواب لإلحتراق النفسي 0شكل رقم 

يشير : Cherniss Proces Model of Burnout  (1995): نموذج عمليات اإلحتراق النفسي

النموذج إلى أن اإلحتراق النفسي ينشأ نتيجة لتفاعل كل من خصائص بيئة العمل والمتغيرات الشخصية 

، والمقصود بالمتغيرات الشخصية السمات والخصائص الديمغرافية، كالعمر، النوع، وكذلك ستاذلأل

أم ال، إضافة إلى المطالب والتدعيمات نحو مهنته، هل هو راض عنها، أو هل يتقبلها  األستاذتوجهات 
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من دعم ومساندة من اآلخرين، وكذلك نظرة المجتمع  األستاذخارج العمل، والمقصود بها مدى ما يتلقاه 

التوافق مع بيئته المدرسية، وتنقله ضغوطها، وال  األستاذ، والتدريس كمهنة، عندما ال يستطيع ستاذلأل

لى عدم الثقة بالذات، ونقص الكفاءة، والمشاكل مع الزمالء، وغيرها، يستطيع التوافق معها، فيؤدي ذلك إ

مع بيئة المدرسية، فإنه  األستاذأنه إذا أحسن توافق : والتي تعد بمثابة مصادر الضغط، ويمكن القول

يؤدي إلى مخرجات إيجابية أما إذا فشل هذا التوافق، فإنه يؤدي إلى مخرجات سلبية والمتمثلة في عدم 

، ونقص المسؤولية الشخصية، والتناقض بين المثالية والواقع، ستاذهداف العمل بالنسبة لألوضوح أ

ل على إصابته بها تد األستاذواإلغتراب النفسي والوظيفي، ونقص اإلهتمام بالذات، والتي في حالة معاناة 

 (.د ص: 1997 ،منى محمد)باإلحتراق النفسي 

على عوامل عديدة مؤدية إلى اإلحتراق النفسي، حيث " شيرنس"نموذج  اشتمل: موذج شيرنسن

تناول الخصائص بيئة العمل، واعتبرها من العوامل المؤدية لإلحساس بالضغوط المهنية، وبالتالي حدوث 

وتشمل عدم الثقة بالنفس، كما أشار إلى مصادر . اإلحتراق النفسي، كما أشار إلى مصادر هذه الضغوط

، وتشمل عدم الثقة بالنفس، ونقص الكفاءة، والمشكالت مع المتعلمين ونقص الدعم هذه الضغوط

بداية من خصائصه  األستاذاإلجتماعي، وأن العامل المؤثر في اإلحساس بهذه الضغوط هو شخصية 

الديمغرافية إلى أفكاره وتوجهاته عن المهنة، كما أشار إلى أن الخصائص بيئة العمل عندما يتعامل معها 

لفرد ألول مرة فإنها تؤثر عليه، فيكون أساليب مواجهة الفرد من عدم وضوح األهداف للعمل، والتناقص ا

إلى  األستاذبين المثالية والواقع واإلغتراب النفسي والوظيفي، ونقص المسؤولية الشخصية التي تؤدي ب

 .اإلحتراق النفسي
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اف العمل، نقص اإلحساس بالمسؤولية في عدم وضوح أهد: تختلف المفاهيم التي جاء بها شيرسنو 

الشخصية، التعارف بينالواقعية والمثالية، اإلغتراب الوظيفي، اإلغتراب النفسي، نقص اإلهتمام بالذات، 

 (148: 2668الزهراني، نوال، ) عن تلك التي اقترحها ماسالش وينس وآخرون 

ا النموذج وصفا للعالقات يقدم هذ( Angel of all( )2663 )حسب  :نموذج العالقات البنائية

المتبادلة بين أبعاد اإلحتراق النفسي، اإلنجاز الشخصي، ومشاعر اإلجهاد، من حيث تأثير كل منها على 

اآلخر فيشير إلى أن بعد اإلنجاز الشخصي يؤثر على اإلجهاد اإلنفعالي بمعنى أنه علماء إرتفع إنجاز 

المشاعر، هذا من جانب آلخر يوضح النموذج تأثير الفرد قل إحساسه باإلجهاد، وكذلك إحساسه يتلبد 

 .إستراتيجيات المواجهة فعالة وأخرى غير فعالة

أوضح ارتباط إستراتيجيات المواجهة الفعالة باإلنجاز الشخصي بينا إرتبطت اإلستراتيجيات غير 

الواجهة بنوعيها الفعالة بمشاعر اإلجهاد، بمعنى أن هناك نوع من العالقات المتبادلة بين إستراتيجيات 

وبين االحتراق والذي بدل إنفاعه على إنخفاض اإلحتراق النفسي بينما بدل انخفاضه على ارتفاع االحتراق 

 (.41: 2667دردير، نشوة، )النفسي وهو بعد اإلنجاز الشخصي 

 :نظريات اإلحتراق النفسي - ب

 :نظرية الضغط واإلحتراق النفسي ذات األساس اإلجتماعي النفسي

Asocial- Psychological theory of teacher stres and Burout  (joseph j Blase) 

، يؤكد على أهمية ستاذتقدم هذه النظرية نموذجا نفسيا إجتماعيا للضغط واإلحتراق النفسي لأل

 The الدافعية األداء  -، المتعلم، وهي ممتدة من نظرية األستاذمتغيرات أداء العمل ودورات تفاعل 

teacher proformance Motivation the theory.  والتي أشارت إلى أن هناك عالقة دينامية موجودة بين

من منظور نظرية  األستاذوالمتعلمين، وأن وأن هذه العالقة مهمة لفهم األبعاد الرئيسية ألداء  األساتذة

كلتا الحالتين تؤدي للضغط طويلة أو قصيرة المدى ففي  األساتذةاإلحتراق النفسي سواء كانت إستجابات 
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إلى حدوث اإلحتراق النفسي، ولكن اإلحتراق النفسي يرتبط بالتأثير السالب للضغوط على المدى الطويل 

تضح أن األستاذعلى مصادر تكيف  ذوي الخبرة تعايشوا مع المشاكل األولية المرتبطة  األساتذة، وا 

 .بضغوط العمل واكتسبو مصادر التكيف الفعال مع المتعلمين

اإلحتراق النفسي ال يحدث دفعة واحدة ولكنه يبدأ بصورة تدريجية عبر  :حدوث اإلحتراق النفسي

ات للضغوط المهنية لفترة زمنية طويلة، ولهذا فإن األستاذفترات زمنية ممتدة، وترتبط غالبا بتعرض 

إلجتماعية، أو أنه نهاية ين يشير إلى التأكد التدريجي للكفاءات الفنية والنفسية واستاذاإلحتراق النفسي لأل

 .اإلستنزاف الحقيقي للكفاءات المهنية ونقص القدرة على األداء الفعال مع المتعلمين

 Student Needsلحاجات المتعلمين  األساتذةإدراك  :على ستاذاألداء لأل –تعتمد نظرية الدافعية 

رشادية والتي حاجات : لحاجات ومطالب متعلميه والتي تتمثل في األستاذويعني إدارك  تعليمية وأخالقية وا 

المبتدئ في تعريفه لحاجات المتعلمين على مجموعة من  األستاذنفسه، يعتمد  األستاذتحدد من خالل 

الخبرة، فإن  األستاذاإلفتراضات والتوقعات غير العادية على المتعلمين ولكن بمرور الوقت واكتساب 

رشاديةمفهوم العلم ذوي الخبرة لحاجات المتعلمين يت  .سع عبر الوقت ليشمل مكونات تربوية وأخالقية وا 

يشير إلى اإلستخدام الحقيقي للطاقة العقلية واإلنفعالية والجسمية نحو  :Effort األساتذةجهود 

على دورة األداء غير  األستاذانجاز النتائج الحيرة والمكافئات المرتبطة بها، ويرتبط نقله جهد المتعلم 

، ويشمل اإلستمرار لمدة الطويلة لدور األداء المنخفض إلى ستاذالفعال في نظرية الدافعية األداء لأل

 .حدوث اإلحتراق النفسي

يشير مفهوم مصادر التكيف إلى عامل جسمي، أو  :Copinng Rrsourcesمصادر التكيف 

تغلب على العوامل الضاغطة المرتبطة بالعمل على ال األستاذنفسي، أو إجتماعي أو مادي يساعد 

 .وتحقيق نتائج جيدة مع المتعلمين
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تصنف العوامل الضاغطة إلى عوامل ضاغطة : Stressorsالعوامل الضاغطة المرتبطة بالعمل 

تستنفد  األستاذأولية وعوامل ضاغطة ثانوية تشير إلى المتغيرات المرتبطة بالعمل والتي تتداخل مع جهد 

وقته وتسبب التوتر للمتعلمين، وتعتبر هذه الضواغط داخلية ونفسية، أو خارجية بيئية، وعندما طاقته و 

تصبح تنشأ التوتر والتعب اإلنفعالي، واإلحباط وقلة لحيلة والملل، ونقص الدافعية والحماس والجمود، 

 .واستمرار هذه المشاعر لمدة طويلة يؤدي بدوره إلى حدوث اإلحتراق النفسي

الشخصي في  األستاذيحدث اإلحتراق النفسي عندما يفشل جهد  :دوث اإلحتراق النفسيدورة ح

التغلب على العوامل الضاغطة المرتبطة بالعمل وينجح عن ذلك درجة من التوتر العصبي، والنتائج 

 .السالبة التي تؤدي في نهاية إلى حدوث اإلحتراق النفسي

تر الناجم عن العمل لمدة طويلة وينتج عن عدم والخالصة إن اإلحتراق النفسي ينشأ عن التو 

إلى  األستاذوغياب المكافآت العادلة وغيرها من األسباب التي تصل ب األساتذةمالئمة مصادر تكيف 

 ( 88-86: 1998محمد بدران، منى، .) نهاية مراحل اإلحتراق النفسي

الفيزيقية والبيئية ولم تتجاهل تنظر هذه النظرية للسلوك على أنه نتاج الظروف  :النظرية السلوكية

الجانب الحسي لإلنسان ودور العمليات العقلية الداخلية فيه، وعليه فاإلحتراق النفسي هو حالة داخلية 

لعوامل بيئية خارجية تنعكس على اإلستعداد الداخلي للفرد  وتظهر مظاهره في استجابات الفرد الخارجية 

من الدراسات إلى أن ضبط العوامل المحيطة بالفرد يؤمن إمكانية وتشير العديد . وردود أفعاله الداخلية

عودة، .) التحكم باإلحتراق النفسي وبالتالي يكون ذلك نواة لمعالجة وتعديل السلوك المعبر عن ذلك

1998 :36  ) 

ينصب تفكير المنظرين المعرفين في تفسير السلوك بشكل عام إلى الكيفية التي  :النظرية المعرفية

لى العالم من حولهم وليس على ما يفعله اآلخرونينظر   ;thuison of Richard)  بها األفراد إلى أنفسهم وا 

1996 : 529 .) 
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ولعل من أهم الفرضيات التي يعتمد عليها أصحاب هذا المنظور هو ما يعرف بمفهوم اإلستعداد 

أن األفراد الذين يكشفون عن أنماط المعرفي والذي يمثل تركيبا محوريا للنظريات المعرفية والذي يشير إلى 

 غير تكيفية للوظائف المعرفية يكونون أكثر عرضة لإلصابة باإلحتراق عند تعرفهم ألعراض الحياة

 (.Alloy et al; 2000: 405)السلبي 

يتفق أصحاب التحليل  النفسي مع المعرفيين حول تفسيرهم للسلوك بشكل  :نظرية التحليل النفسي

الهو، )إلى قوى داخلية تشكل نتيجة للصراعات بين أنظمة الشخصية اإلنسانية الثالثية عام حيث يوزعونه 

 (18: 1983الدباغ،  ( )األنا، األنا األعلى

وتلعب الخبرات المكبوتة دور أساسيا في تكوين اإلضطرابات النفسية للشخصية التي تكونت في 

لمضطربة تتكون من ارتباطها بذكريات مؤلمة المرحلة األولى من حياة الفرد، أي أن السمات النفسية ا

وصدمات مبكرة تشكل في مجملها مستقبال مصدر للسلوك اإلنساني المضطرب من قبيل تبلد المشاعر 

 .(Kaplan; 1996: 103)  والشعور باإلحباط واإلحتراق النفسي

ياة الفرد، فتركز على تفسيرها لإلحتراق النفسي على عدم وجود معنى في ح :النظرية الوجودية

فحينما يفقد الفرد المعنى والمغزى من حياته، فإنه يعاني نوعا ما من الفراغ الوجودي الذي يجعله يشعر 

بعدم أهمية حياته، ويجرمه التقدير الذي يشجعه على مواصلة حياته، فال يحقق أهدافه مما يعرضه 

س بالمعنى عالقة تبادلية فهما وجهان لإلحتراق النفسي لذلك فالعالقة بين اإلحتراق النفسي وعدم اإلحسا

أن اإلحتراق النفسي يؤدي لفقدان المعنى من حياة الفرد كما أن فقدان : لعملة واحدة إن جاز لنا القول

 .( 33: 2616رمضاوي، ) المعنى يؤدي إلى االحتراق النفسي 

 :أبعاد اإلحتراق النفسي -0

التعريف األكثر تداوال لالحتراق ( Maslach of Jachson( )1981)يعتبر التعريف الذي قدمته 

 :النفسي باإلنشاد إلى أبعاده الثالثة المختلفة والتي سوف يتم إستعراضها فيما يلي
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الموارد اإلنفعالية لدى الفرد،  باستنفاذيتعلق اإلنهاك اإلنفعالي : اإلنهاك اإلنفعالي: البعد األول

ويختلف اإلنهاك اإلنفعالي عن اإلنهاك الجسدي أو التعب الذهني بحيث أنه مؤشر من مؤشرات عجز 

الفرد على مواجهة المتطلبات اإلنفعالية للعمل نظرا لعدم كفاية الموارد الفردية في تلبية متطلبات المهنة 

(Pezet; 2003: p p.) 

اإلنفعالي البعد المركزي لإلحتراق النفسي، لكنه بعد غير كاف وجوده لوحده في ويعتبر اإلنهاك 

نما تجربة تدفع " ماسالش"وصف أعراض الظاهرة، فقد أوردت  بأن اإلنهاك اإلنفعالي ليس بتجربة عابرة وا 

 .الفرد إلى أخذ مسافة إنفعالية ومعرفية تبعده عن العمل الذي يزاوله

ير تبلد المشاعر إلى محاولة ترك مسافة بين العامل والعمالء، يش :عرتبلد المشا: البعد الثاني

عناصر إنسانية في ميدان  بحثيث أن تلبية متطلباتهم يصبح أكثر سهولة إذا ما تم اعتبارهم كأشياء أي

 (.، د ص1996: مقابلة، نصر يوسف)العمل 

الل مظاهر الالمباالة، ويعتبر تبلد المشاعر عن تطور المواقف السلبية اتجاه اآلخرين من خ

البالدة، البرودة، وأخذ مسافة اتجاه األفراد محل المساعدة، كما يدل على عدم الموازنة في التوفيق بين 

مكانياته بالرغم من أن األحاسيس تعد جوهرة هذه  المتطلبات اإلنفعالية للعمل وقدرات الفرد وا 

 .(Pazet ; 2003.)المتطلبات

اتجاهات سلبية حيادية منفصلة ومعزولة تجاه اآلخرين مصحوبة ببناء وينطوي تبلد المشاعر على 

الفرد فاإلعتقادات وضعية عن العمالء تنجم عنها تطوير المشاعر، السخرية، اإلهمال، القسوة وعدم 

 (.Taris; et al: 1999)اإلحترام 
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 :الشعور بالنقص في اإلنجاز المهني :البعد الثالث

Ladiminution de l’accomphissenent Personnel ou travail  

يعتبر الشعور بالنقص في اإلنجاز المهني أو الفعالية المهنية، عن عدم القدرة على البذل النفسي 

وعدم الشعور بفعالية الجهد المبذول، وبالتالي خفض الطاقة المسخرة إلنجاز العمل وحل المشكالت 

افة إلى ميله إلى تقسيم نفسه بصورة سلبية ترجح الوظيفية التي يتلقاها الممرض في محيط عمله إض

 (  2661: شهاب، عبد الرحمن) شعوره بإنعدام الفاعلية أمام المفسدين من خدماته 

 :أبعاد ممثلة في 3عن تناذر يشمل على Maslch وبالتالي يعد اإلحتراق النفسي حسب 

 .اإلنهاك اإلنفعالي .أ 

 .تبلد المشاعر .ب 

 .مهنيالشعور بالنقص في اإلنجاز ال .ج 

وفيما يتعلق بتطور هذه األبعاد الثالثة لإلحتراق النفسي فقد توصلت إليه ماسالش إلى تحديد 

 (.، د ص2668: عشوى، عبد الحميد)العالقة بين األبعاد الثالثة اإلحتراق النفسي للعاملين 

 :مراحل حدوث اإلحتراق النفسي -0

فيها يظهر بالجسم تغيرات في خصائصه في أول مواجهة  :مرحلة اإلنذار لرد الفعل -0-0

للضغوط، ومن هنا يبدأ التوافق الحقيقي، ويحدث فيها أن يستجيب للضغوط من خالل أنه يفرز هرمون 

األدرينالين الذي يؤثر على طاقة الجسم، ومن أعراض زيادة إفراز دقات القلب، سرعة النفس، وشد 

 (.27: 2612أبو موسى، وكالب، ) العضالت 

تعد المرونة من سمات التوافق في حين التصلب سمة من : عدم المرونة ومقاومة التغيير -0-0

سمات عدم التوافق، ويشير مفهوم التصلب بوجه عام إلى عجز البيئي عن تغيير المرء لتصرفاته 

يع واتجاهاته عند ما تتطلب الظروف الموضوعية ذلك والشخص المتصلب الشخصية، هو الذي يستط
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التكيف مع المواقف اإلجتماعية الجديدة، أو مع التغيرات التي تطرأ على تلك المواقف اإلجتماعية 

الجديدة، أو مع التغيرات التي تطرأ على تلك المواقف وعليه سلوك المرأة التي تعاني من اإلحتراق النفسي 

في أمور حياتها بشكل  المرأة الممتعة بالصحة النفسية التي تنصرف تغيضبالتصلب أي تكون على 

 (.51: 2613 حاجان وحسن،)متوازن 

 :مرحلة اإلستنزاف أو اإلنهاك -0-3

ترتبط بمشكالت بدنية مثل اإلكتئاب المتواصل إضطرابات مستمرة في المعدة، تعب جسمي مزمن، 

قاء إجهاد ذهني مستمر، صداع دائم، الرغبة في اإلنسحاب النهائي من المجتمع، الرغبة في هجر األصد

 .وربما العائلة

للحكم بوجود حالة من اإلحتراق النفسي، في كل من هذه  جميع األعراضليس بالضروري وجود 

المراحل بل وجد أن ظهور عنصرين أو عرضين في كل مرحلة، يمكن أن يشير إلى أن العامل يمر بأحد 

 (.116: 2663 .علي عسكر،)المراحل اإلحتراق النفسي 

ق استفيما يكون مستوى الرضا عن العمل مرتفعا ولكن إذا حدث عدم إ :مرحلة اإلستغراق -0-0

: 2615بوعكة، )يبدأ مستوى الرضا في اإلنخفاض  بينما هو متوقع من العامل وما يحدث في الواقع

22.) 

مثل الميل لمعاملة األشخاص بطريقة آلية، : مرحلة التغيرات في اتجاهات الفرد وسلوكه -0-0

شغالهم عنهم  باإلتجاه نحو إشباع حاجاته الشخصية، مما ينجم عنه القليل من اإللتزام الذاتي بالمسؤولية وا 

 (.548: 2616ة، بمشاق)الوظيفي 

ست مراحل لتطور اإلحتراق النفسي إذا يشير إلى استقرار اإلكتئاب  Etizerوأيضا يقترح إتيزر 

اإلحباط، الغضب، اإلكتئاب، العدوانية، : تيةبنتيجة اإلحباط غير المعبر عنه من خالل الحلقة المفزعة اآل

 (.157 -156 :د س مزياني،)النكوص 
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ذكر فيها أن هناك خمس مراحل يمر بها الفرد لكي يصبح ( 1994)وفي دراسة قام كالويل واريك 

 :محترق نفسيا وهي

أن  من المحتمل أن يكون الفرد محترقا نفسيا متحمسا للعمل عند التحاقه به، والفرد ال يمكن .1

 .يصبح مشرفا ما لم يكون لديه إلتزامه نحو عمله

هذا الحماس األول سريعا مايقود إلى الجهود حين يدرك الفرد أنه لن يكون قادرا على كل  .2

 .المشاكل التي تواجهه داخل عمله

 .هذا الجمود يقود إلى اإلحباط داخل عمله .3

 .عملهذا اإلحباط ربما يقود في النهاية إلى الالمباالة اتجاه ال .4

هكذا تصبح الطريقة الوحيدة اليت يمكن للفرد أن يستخدمها لمواجهة اإلحتراق النفسي، ومن  .5

 .خاللها التدخل الخارجي الذي يأخذ شكل اإلرشاد، أو ترك المكان الذي يسبب له اإلحتراق النفسي

 :عوامل ومصادر اإلحتراق النفسي -0

 :مصادر لإلحتراق النفسي وهيأن هناك (: (Alastair et al 2007يرى ألستار وآخرون 

 تتمثل في العالقة بالثقة بالنفس ومبادئ الفرد :العوامل الفردية. 

 وتتمثل في العالقة مع رئيس العمل والزمالء :العوامل العالئقية. 

 وتتمثل في كثافة العمل تنظيم العمل، إستعمال الفرد لكفائته المهنية  :العوامل التنظيمية

 (.56: 2612نبار، )

 : مظاهر اإلحتراق النفسي -0

تتعدد المظاهر الدالة على اإلحتراق النفسي، لدى الفرد فهي تتضمن المظاهر الفيزيولوجية والبدنية، 

 .المعرفية، النفسية، السلوكية
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تشمل العالقات التي تظهر على البدن، ومنها على سبيل : المظاهر الفيزيولوجية والبدنية -0-0

الصداع، آالم الظهر، أمراض القلب، والقولون : ماتية، والتي تشمل في ما يليالمثال اإلضطرابات السيكو 

ضطرابات النوم، الضعف الجنسي، وفقر الدم  .العصبي، وا 

منها البالدة، الشتت اإلدراكي، الشروذ الذهني، الوسوسة، كثرة الشك، : المظاهر المعرفية -0-0

 .العناد وعدم القدرة على حل المشاكل بكفاءة

هناك عدة مظاهر نجدها متوفرة لدى الفرد الذي يصاب : المظاهر النفسية واإلجتماعية -0-3

باإلحتراق النفسي، ونذكر على سبيل المثال عدم القدرة على التحمل وعدم اإلستطاعة على اإلسترخاء، 

 .والتشاؤم واإلنفعال الزائد، وعدم الرضا الوظيفي، وكثرة الغضب أمام األزمات

هناك مجموعة من اإلستجابات اآلرائية التي تظهر على سلوك الفرد  :لسلوكيةالمظاهر ا -0-0

 : منها ما يلي

فقدان الحيوية الشخصية اإلتكالية، اإلعتداء على حقوق اآلخرين، النقد الدائم، التغييب  -

 (.63: 2613الغيالني، )الطويل عن العمل، ضعف القدرة على اإلنجاز، السلبية الزائدة 

 :الشخصية المرتبطة بالتعرض للضغوط واإلحتراق النفسيخصائص  -0

يتشابه الرجل مع المرأة في المعاناة من اإلحتراق النفسي ولكن المرأة تميل للمعاناة  :النوع -0-0

 .من اإلرهاق اإلنفعالي بدرجة أكبر حدة من الرجل

شباب ويقل في هناك عالقة واضحة بين العمر والضغط، حيث يرتفع في مرحلة ال: العمر -0-0

تزانا، ومفهوما للحياة وأكثر تعرضا  لدى األكبر سنا، وذلك ألن الموظفين الشباب لديهم الخبرة أقل وثباتا وا 

 .لإلحتراق النفسي
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يتميز الشخص الذي يتعرض لإلحتراق النفسي، بأنه غير حازم في التعامل مع  :الشخصية -0-3

حيط بغير عائق، طموحه ضعيف وأهدافه غير اآلخرين، قلق خانق، غير صبور، يغضب بسرعة، وي

 (.16: 2615رزق اهلل، )محددة وغير واضحة 

 :المحترق نفسيا بأنه األستاذ( 1992" )شرا سماير"كما يصف 

 ذوي مستوى تعليمي عالي. 

 العمل أكثر من نصف الوقت. 

 يشعر بعدم الرغبة في منافسة زمالئه أو اإلحتراق معهم. 

 لديه مشاعر سلبية. 

  بالمعاناة الشديدةيشعر. 

 يبذل كل مجهود للعمل بدقة. 

  (.28: 2668بنت عثمان، )يحاول اإلبتعاد عن طالبه 

 : مستويات اإلحتراق النفسي -2

إلى أن اإلحتراق النفسي ما هو إال مجموعة مشاعر ( Spaniol، 1979)أشار سباينول    

 :إرتبطت بروتين العمل وقد حدد له ثالثة مستويات هي

وهذا النوع من اإلحتراق يأتي نتيجة عن نوبات قصيرة من التعب،  :متعادل إحتراق نفسي .أ 

 .القلق، اإلحباط، التهيج

وهذا يأتي بعد استمرار األعراض السابقة لمدة ثالثة أسابيع على  :إحتراق نفسي متوسط .ب 

 .األقل

 وهذا ينتج عن أعراض جسمية، كالقرحة، نوبات الصداع الشديد، آالم :إحتراق نفسي شديد .ج 

 .الظهر المزمنة



 االحتراق النفسي                                                          لثالثالفصل ا
 

 

65 

ليس غريبا أن يشعر العاملون بمشاعر إحتراق نفسي معتدلة ومتوسطة من حين آلخر لكن عندما 

تزداد هذه المشاعر وتصبح مستمرة وتبدأ في شكل أمراض جسمية ونفسية مزمنة فهنا يصبح اإلحتراق 

 (.58: 1997بدران، )النفسي يشكل مشكلة خطيرة 

 :أسباب اإلحتراق النفسي -01

في ( 1997)هشام اسماعيل : تتعدد مصادر اإلحتراق النفسي مما يساعد الباحثين مثل    

 :تصنيف اإلحتراق النفسي إلى مجموعتين

 .تتمثل بمتطلبات المهنة نفسيا .أ 

 .تعمل على إشراك ظروف العمل مع العوامل الشخصية الخاصة بكل فرد .ب 

" عصمت عبد اهلل"وفريق آخر يساوي ما بين مصادر اإلحتراق النفسي والضغوط النفسية ويمثله    

بالضغوط النفسية والمهنية التي يعاني منها،  األستاذفيرى أن اإلحتراق النفسي مؤشر إلحساس ( 2662)

 :لذلك فقد يرى القارئ أن ما يلي يعتبر من مصادر الضغوط النفسية

 مصادر شخصية. 

 ادر إجتماعيةمص. 

 مصادر طبيعية. 

 مصادر إقتصادية. 

مثال  األستاذوبالتالي إن الفرد في أي مجال يحتاج لمن يدعمه ويسانده ال سواء بالفعل أو القول، ف

ن لم يدعم فإنه ينطفئ وتظهر الالمباالة ويزداد  يعمل بجد، فإنه يكرر ذلك السلوك الذي يصاحبه الدعم، وا 

 (.67-64-63: 2612محمود صديق، رحاب، )ه لإلحتراق النفسي مما قد يعرض األستاذضغط 

 

 :آثار اإلحتراق النفسي -00
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من الناحية النفسية ما هو إال انعكاس أو رد فعل لظروف العمل غير المحتملة، والعملية تبدأ عندما 

ل يشتكي المهني من ضغط أو إجهاد من النوع الذي ال يمكن تقليله أو التخلص منه عن طريق أسلوب ح

المشكالت، والتغيرات في اإلتجاهات وأنواع السلوك المصاحبة لإلحتراق النفسي، توفر هروبا نفسيا 

وتحمي الفرد من تردي حالته إلىى أسوء من ناحية الضغط العصبي بجانب ذلك يمكن حصر اآلثار 

 .التالية لهذه الظاهرة

 .تقليل اإلحساس بالمسؤولية (1

 .النفسيتمتاز العالقة مع العميل بالبعد  (2

 .إستنفاذ الطاقة النفسية (3

 .التخلي عن المثاليات وزيادة السلبية في الشخص (4

 .لوم اآلخرين في حالة الفشل (5

 .نقص الفعالية الخاصة باألداء (6

 (.184: 2668حمدي، علي، )كثرة التغيب عن العمل وعدم اإلستقرار الوظيفي  (7

 .الوقاية من اإلحتراق النفسيإستراتيجيات  -00

بعد تخليصه للعديد من آراء الخبراء في التعامل مع اإلحتراق النفسي من أجل ( 2661)يشير الفرح 

 :التخلص منه إلى جزئيين أو منحيين

 : من أجل الوقاية من اإلحتراق النفسي يشرط النقاط التالية :المنحى الوقائي .أ 

 اإلختبار المناسب للموظفين أو العاملين. 

 ة العملنشر الوعي والتدريب والتعليم في بيئ. 

 إستخدام الحوافز المادية والمعنوية. 

 تشجيع اللياقة الصحية والبدنية. 
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 : من أجل العالج من ظاهرة اإلحتراق النفسي يشترط النقاط التالية :نحى العالجيمال .ب 

 وذلك من خالل توفر فرص للترقية والمكافآت وفرص التقدم، وتوضيح : تحسين مناخ العمل

 .والتوقعات لتجنب المراعات والنزاعات المختلفةالحقوق والواجبات والمهام 

 من خالل توفير عالقات إجتماعية إيجابية بين العاملين لتبديد : توفير الموازارة اإلجتماعية

 .الشعور بالوحدة والعزلة

 لتحقيق النمو السليم والتغلب على المشكالت النفسية : توفير برنامج اإلرشاد النفسي

 (.28 -27: 2611البخبيث والحسن، )التكيف المهني واإلجتماعي واإلجتماعية، التي تعيق 

 :أساليب المواجهة :باإلضافة إلى ذلك

وصفها مصطفى خليل Carver (1997 ) سيعرض خالل هذا الفصل إثنى عشرة أسلوبا ذكرها 

 : في ثالث فئات هي كالتالي( 1999)

  أساليب المواجهة : 

o  التعامل النشطActive Coping 

o  التخطيطPlannig 

o  كبت األنشطة المشاركةSuppession Conpeting  

o  التمهلRestrant Coping 

 أساليب التماس العون: 

o اللجوء للدين. 

o الدعم اإلجتماعي العملي. 

o الدعم اإلجتماعي العاطفي. 

o التفريغ العاطفي. 
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  السلبيةDenial 

o  اإلنكار 

o  التحرر الذهني    Mental Diseng agment 

o  التحرر السلوكيDisengagment Behavior 

o  التقبل Acceptance 

فيصنف أساليب مواجهة المشكالت إلى أساليب مواجهة إقدامية، وأساليب مواجهة  Moosأما 

 :إحجامية، وذلك كالتالي

 :تتضمن المواجهة اإلقدامية ولألسباب :أساليب المواجهة اإلقليمية اإلقدامية للمشكالت -

معرفية للفهم والتهيؤ الذهني لموقف ضاغط ومترتباته أي التعامل وهي محاوالت  :التحليل المنطقي

 .مع المشكالت المعرفية

عادة بناءه مشكالته بطريقة إيجابته :إعادة التقييم اإليجابي  .هي محاوالت معرفية لبناء وا 

 .هي محاوالت سلوكية للبحث عن المساعدة واإلرشاد والدعم :البحث عن المساعدة والمعلومات

 .محاوالت سلوكية للقيام بعمل ما للتعامل مباشرة مع المشكلة :م أسلوب حل المشكالتاستخدا

 :يتضمن أساليب التالية  :أساليب المواجهة اإلحجامية

 .وهي محاوالت معرفية للتعامل مع المشكلة بتقبلها :ألحجام المعرفيا

شطة بديلة، وخلق مصادر محاولة سلوكية، لإلشتراك اإلندماج في أن: البحث عن األثاية البديلة

 .جديدة لإلشباع

شعبان، رجب )محاوالت سلوكية لحفظ التوتر بالتعبير عنها بمشاعر سلبية  :التنفيس اإلنفعالي

 (.126: 2666علي، 
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إن الفرد الذي يعاني من اإلحتراق النفسي بجد شدا في أغلب أعضائه، لهذا   :اإلسترخاء والتأمل

أن ( 2661)مل، إضافة ألخذ الراحة المناسبة، حيث ذكر فاروق عثمان فمن المفيد معه أن يسترخي ويتأ

اإلسترخاء يمكن أن يساعد الفرد في التخلص من الضغوط الفردية والتوتر الذي يشعر به ومواجهة 

اإلحتراق النفسي وذلك شرط أن يقوم به الفرد بشكل سليم حيث أن اإلسترخاء يساعد في تقليل آالم 

، (2661)ويؤيد ذلك المعنى أرثور روشان "شها الفرد نتيجة الضغوط التي تحيط به والمعاناة التي يعي

حيث ذكر أن اإلسترخاء والتأمل يساعداني في تقليل الشعور بالضغوط النفسية والتحكم فيها حتى ال 

ء يصل الفرد لإلحتراق النفسي شرط أن يكون اإلسترخاء والتأمل في المكان والوقت المناسبين حيث الهدو 

 (.129 -128: 2612محمود صديق، رجاب، )أو السكون 

 :خالصة

بعد عرضنا لهذا الفصل، يمكن القول أن اإلحتراق النفسي حالة من الجسمي والعقلي فهو يمثل 

الدرجة القصوى من التعرض للضغوط المزمنة والمتراكمة، فهو يحدث لألفراد الذين يعملون في مهنة 

هو أكثر األفراد عرضة  األستاذين، فله تأثير سلبي على الفرد وأن فيها تواصل مع اآلخر  إنسانية،

لإلحتراق النفسي، وذلك ألنه يشعر أنه يعطي أكثر مما يأخذ، وتحث عليه مهنته الربط بين المدخالت 

والمخرجات في العملية التعليمة مما يعزز في داخله شعور عدم الكفاية، وعدم التقدير لكل ما يقدمه من 

 .دابير للوقاية منهجهود وهذا راجع لعدة أسباب، لذلك فالبد من إعطاء ت



 

 

 

 
 .الدراسة االستطالعية: أوال

 .ألجراء الدراسة االستطالعية الزمني والمكانيالمجال   -1

 .أهداف الدراسة االستطالعية -2

 .الدراسة االستطالعية وخصائصهاعينة  -3

 .أدوات الدراسة االستطالعية -4

 .الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة االستطالعية -5

 :الدراسة األساسية: ثانيا

 .المنهج -1

 .مكان وزمن إجراء الدراسة األساسية -2

 .ظروف إجراء الدراسة -3

 .عينة الدراسة األساسية -4

 .األساليب اإلحصائية المعتمدة -5
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 :الدراسة االستطالعية: أوال

 :جراء الدراسة االستطالعيةالمجال الزمني والمكاني إل -0

 2619تم إجراء الدراسة االستطالعية في نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية  :المجال الزمني

/  62/  14إلى غاية  2626/  62/  64ابتداء من : ، وهذا من خالل المدة الزمنية التالية2626 –

2626 ، 

 :الحالية بمدارس التعليم االبتدائي، وهي على النحو التالي ةدراسالتم إجراء  :المجال المكاني

 .ابتدائية لروي رابح بلدية والد بسام بتيسمسيلت -

 .مدرسة ساهد أبو القاسم -

 .ابتدائية اإلخوة علي باي -

 .ابتدائية قاهر العربي -

 .مدرسة بوشعالة قويدر -

 .بتيسمسيلت ابتدائية البدارنة بلدية العيون -

 .ابتدائية محمد الصديق بن يحيى بلدية برج األمير عبد القادر -

 .ابتدائية سي المختار بذات البلدية -

 :أهداف الدراسة االستطالعية -0

 :تهدف الدراسة االستطالعية إلى

 .قياس مدى صدق وثبات االختبارات المطبقة في الدراسة -

مكانية إعادة النظر في كيفية طرح المشكلة التأكد من قابلية الفرضيات لالختبار والتجريب و  - ا 

 .وكيفية صياغة الفرضيات



 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية                                      لرابعالفصل ا
 

 

72 

التعرف على مكان الدراسة وعلى عينة الدراسة، وهذا لتفادي الصعوبات المحتملة التي تواجه  -

 .الباحث أثناء قيامه بالدراسة األساسية

 :وخصائصها عينة الدراسة االستطالعية -3

أستاذا من أساتذة التعليم االبتدائي، خصائصها على ( 46)تكونت عينة الدراسة االستطالعية من 

 :النحو التالي

 .يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس 3جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات الجنس
 % 35 14 ذكور
 %65 26 إناث

 % 166 46 المجموع
ذكرا  14مفردة، وهي تنقسم إلى  46نجد أن عينة الدراسة بلغت  3من الجدول رقم  :التعليق 

 . %65 أنثى وهو ما نسبته 26، و  %35بنسبة 

 .يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة 4جدول رقم 

  %النسبة  التكرارات  سنوات الخبرة
  % 4225 17 سنوات 5إلى  1من 
  %26 8 سنوات 16إلى  5من 

  %3725 15 سنوات 16أكثر من 
  %166 46 المجموع

أستاذا؛  17، حيث بلغ عددهم بالمهنةحديثي العهد  يتضح من الجدول أن أغلبية األساتذة :التعليق

سنوات في مهنة التعليم بـ  16، ثم يليهم األساتذة ذوي األكثر خبرة أي األكثر من  %4225وهو ما نسبته 

، ويبقى أقل عدد في عينة دراستنا لألساتذة الذين تبلغ خبرتهم في  %3725أستاذا بنسبة تقدر بـ  15

 . %26أساتذة بنسبة  8سنوات وعددهم  16إلى  5التعليم ما بين 
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 .يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المؤهل العلمي 5جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات  الجنس
  %1725 7 شهادة البكالوريا
   %8225 33 شهادة ليسانس

  % 166 46 المجموع
يتضح من الجدول أن أغلبية األساتذة في قطاع التعليم متحصلون على شهادة ليسانس  :التعليق

، بينما بقية األساتذة فهم  %8225أستاذا؛ وهو ما نسبته  33أي لديهم تعليم جامعي، حيث بلغ عددهم 

 . %1725أساتذة في دراستنا االستطالعية وهو ما نسبته  7وقدر عددهم بـ البكالوريا ذوي مستوى 

 :الدراسةأدوات  -0

 :مقياس الذكاء االنفعالي - أ

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة أيضا مقياس بارون للذكاء االنفعالي، وهو مصمم لقياس الذكاء 

فقرة موزعة على ستة ( 66)االنفعالي، ويتضمن مقياس بارون للذكاء االنفعالي في صورته األصلية 

 :مقاييس فرعية لألبعاد التالية

 .يبين توزيع فقرات المقياس على أبعاده 0جدول رقم 

 المجموع الفقرات األبعاد
 6 53، 43، 31، 28، 17، 7 الكفاءة الشخصية
 12 59، 55، 51، 45، 41، 36، 24، 26، 14، 16، 5، 2 الكفاءة االجتماعية

 12 58، 54، 46، 39، 35، 26، 21، 15، 11، 6، 3 إدارة الضغوط
 16 57، 48، 44، 38، 34، 36، 25، 22، 16، 12 التكيف

، 56، 47، 46، 37، 32، 29، 23، 19، 13، 9، 4، 1 مزاج العامكال
56 ،66 

14 

 6 52، 42، 33، 27، 18، 8 اإليجابياالنطباع 
 66 المجموع

 .باإلضافة إلى مقياس لتحديد مصداقية في اختبار اإلجابات المناسبة له
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 :في صورته النهائيةإعداد المقياس 

وتم ذلك بعرض المقياس على مجموعة من أساتذة قسم علوم التربية وعلم النفس، للتأكد من 

 .نودهباج المقياس إلى تعديل أي بند من يحت إذالمحتوى بداللة المحكمين، ونتيجة التحكيم 

للتأكد من تطبيق المقياس على عينة استطالعية لحساب دالالت صدق وثبات المقياس تم 

 .صالحيته وجاهزيته للتطبيق

 :إجراءات التصحيح

يحتوي مقياس بارون على أربعة خيارات لكل فقرة يختار منها الفرد ما يناسبه من الخيارات، وهي 

 :كالتالي

 (1)بدرجة عالية  -

 (.2)بدرجة كبيرة  -

 (.3)بدرجة متوسطة  -

 (.4)بدرجة ضعيفة  -

تكون أعلى درجة لكل مفردة دالة على زيادة الذكاء االنفعالي عند المفحوص، باستثناء أرقام  بحيث

 :، بحيث تصبح كالتالي58، 54، 53، 49، 46، 37، 35، 28، 26، 21، 15، 6: الفقرات اآلتية

 (4)بدرجة عالية  -

 (.3)بدرجة كبيرة  -

 (.2)بدرجة متوسطة  -

 (.1)بدرجة ضعيفة  -

 

 .يبين الدرجات الدنيا والعليا لمقياس الذكاء االنفعالي 7جدول رقم 
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 الدرجات العليا الدرجات الدنيا عدد الفقرات األبعاد
 24 6 6 الكفاءة الشخصية
 48 12 12 الكفاءة االجتماعية
 48 12 12 إدارة الضغوط

 46 16 16 التكيف
 56 14 14 المزاج العام

 24 6 6 االيجابياالنطباع 
 246 66 66 الدرجة الكلية

 

يمكن تصنيف أساتذة التعليم االبتدائي على أساس درجة الذكاء االنفعالي لديهم إلى عالية، متوسطة 

 :كما يوضحها الجدول التالي. ومنخفضة

 . يبين تصنيف أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي 0جدول رقم 

 متدن متوسط عال 
 ] 166  - 66]  ] 166 – 166]  [246 – 166]  الدرجة الكلية

 

  (:MBI)مقياس ماسالش الحتراق النفسي  - ب

النفسي عند العاملين في مجال  االحتراقالنفسي لقياس  الحتراقاستخدمت الباحثة مقياس ماسالش 

 : ، الذي تم تقنينه على البيئة العربية من قبل عدد من الباحثين، نذكر منهماالجتماعيةالخدمات اإلنسانية و 

، الطوالبة (1995)، الطحانية والواجلي (1993)، مقابلة وسالمة (1989)داوني وكيالني وعليان 

 (.2661)والفرح ( 1998)

 

 :أبعاد المقياس -
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أبعاد، ويحتوي كل بعد على مجموعة من ( 63)النفسي من  الحتراقيتكون المقياس ماسالش 

 :فقرة، وهي موضحة في الجدول التالي 22الفقرات، بحيث تشكل مجموع فقرات المقياس 

 .يبين توزيع فقرات المقياس على أبعاده 2جدول رقم 

 المجموع الفقرات األبعاد
 69 26، 16، 14، 13، 8 ،6، 3، 2، 1 االنفعالياالجهاد 

 65 22، 15، 11، 16، 5 تبلد الشعور
 68 21، 19، 18، 17، 12، 9، 7، 4 نقص الشعور باالنجاز

 22 المجموع
قد بنيت فقرات المقياس على شكل عبارات تسأل عن شعور الفرد نحو مهنته، ويطلب منه هذا؛ و 

عادة االستجابة مرتين لكل فقرة من الفقرات، مرة على تكرار الشعور ومرة على شدة الشعور، ونظرا لوجود 

بعد تكرار ارتباط مرتفع بين بعدي التكرار والشدة فقد اكتفت الباحثة في هذه الدراسة باستجابة على 

فقرات المقياس، وهذا ما كشفت عنه وأوصت به دراسات مختلفة منها دراسة ماسالش  الشعور نحو

 Iwanaiki & skwab، ودراسة إوانايكي وسوكواب Maslach & Jakson (1986)وجاكسون 

 (.2661)والفرح ( 1997)، ودراسة السرطاوي (1981)

 :إعطاء األوزان -

درجات، ( 6إلى  6)عن كل فقرة أو سؤال تكون على سلم متدرج من  إن الخيارات المتاحة لإلجابة

 :وبما أن فقرات البعدين األول والثاني هي فقرات سلبية تكون بدائل الفقرات على هذين البعدين كالتالي

 يبين بدائل الفقرات السلبية 01جدول رقم 

 أبدا مرات قليلة في السنة  كل شهر مرات قليلة في الشهر أسبوعكل  مرات قليلة في األسبوع كل يوم
6 5 4 3 2 1 6 

وألن فقرات البعد الثالث إيجابية فقد تم عكس درجات المفحوصين على البعد الثالث، لتصبح بنفس 

 :اتجاه البعدين األولين وتصبح بدائل الفقرات الخاصة بالبعد الثالث على النحو التالي
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 .يبين بدائل الفقرات اإليجابية 11جدول رقم 

 أبدا مرات قليلة في السنة  كل شهر مرات قليلة في الشهر كل أسبوع مرات قليلة في األسبوع كل يوم

6 1 2 3 4 5 6 

 .يبين الدرجات الدنيا والعليا لمقياس ماسالش 00جدول رقم 

 الدرجات العليا الدرجات الدنيا عدد الفقرات األبعاد
 54=  9×  6 6=  9×  6 9 االنفعالياإلجهاد 

 36=  5×  6 6=  5×  6 5 تبلد الشعور
 48=  8×  6 6=  8×  6 8 نقص الشعور باإلنجاز

 132=  22×  6 6=  22×  6 22 الدرجة الكلية
النفسي لديهم إلى عالية،  االحتراقيمكن تصنيف أساتذة التعليم االبتدائي على أساس درجة 

 :كما يوضحها الجدول التالي. متوسطة ومنخفضة

 .النفسي الحتراقيبين تصنيف أبعاد مقياس ماسالش  13جدول رقم 

 متدن متوسط عال األبعاد
 درجة 18 – 6 درجة 36  – 19 درجة فما فوق 37 االنفعالياإلجهاد 

 درجة 9 – 6 درجة 19 – 16 درجة فما فوق 26 تبلد الشعور
 درجة 16 – 6 درجة 32 – 17 درجة فما فوق 33 نقص الشعور باإلنجاز

 درجة 43 – 6 درجة 87 – 44 درجة فما فوق 88 الدرجة الكلية
. 

 

 

 

 :ألدوات الدراسة الخصائص السيكومترية -0

 :االنفعاليالخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء 
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 :االنفعاليصدق مقياس الذكاء  (0

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل معرفة عالقة كل فقرة ببعدها، ثم 

 :، وهي موضحة في الجداول التالية(باستعمال معامل االرتباط بيرسون)عالقة كل بعد باالختبار الكلي، 

 .مع أبعادها االنفعالييوضح معامل االرتباط بيرسون بين فقرات مقياس الذكاء  14جدول رقم 

االنطباع 
رات اإليجابي

لفق
ا

 

المزاج 
رات العام

لفق
ا

 

رات التكيف
لفق

ا
 

إدارة 
رات الضغوط

لفق
ا

 

الكفاءة 
رات االجتماعية

لفق
ا

 

الكفاءة 
رات الشخصية

لفق
ا

 

،456** 0 ،625** 0 ،423** 00 ،600** 3 ،725** 2 2149 0 
2170 00 2586** 0 2472** 00 2516** 0 2597** 5 2574** 00 
2382* 00 2698** 2 2481** 00 2490** 00 2609** 10 2445** 00 
2108 33 2502** 03 2038 00 2497** 00 0,106 14 2681** 30 
2457** 00 2540** 02 2547** 31 2563** 00 2613** 20 2416** 03 
2206 00 2281 03 2645** 30 2520** 00 0,026 24 2018 03 

  
2700** 02 2022 30 2482** 30 2199 36 

  
  2674** 30 2681** 00 2370* 32 2732** 41 

  
  2493** 30 2575** 00 2544** 00 2443** 45 

  
  2587** 01 2616** 00 2317* 02 2265 51 

  
  2672** 00 

  2459** 00 2647** 00 
  

  2614** 01 
  2473** 00 2652** 59 

  
  2509** 00 

        
  2665** 01 

        
 6261دال عند مستوى الداللة  **                            6265دال عند مستوى الداللة  *

الداللة  ىيتضح من الجدول أن معامالت االرتباط للفقرات بأبعادها كانت دالة إحصائيا عند مستو 

، 14، 7رقم  ات، وهي معامالت ارتباط قوية توحي بصدق فقرات المقياس، ماعدا الفقر 6265و 6261

 .ولذا تم استبعادها لحساب ثبات المقياس 53، 52، 51، 38، 36، 33، 25، 24، 23، 18

 .يبين معامل االرتباط ألبعاد المقياس والدرجة الكلية 15جدول رقم 

 معامل االرتباط بيرسون األبعاد
 **0,673 الكفاءة الشخصية

 **0,849 االجتماعيةالكفاءة 
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 **0,661 إدارة الضغوط
 **0,693 التكيف

 **0,861 المزاج العام
 **0,579 االنطباع االيجابي

 0,01دال عند مستوى الداللة  **

يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط لألبعاد مع االختبار الكلي لمقياس الذكاء : التعليق

 .كأعلى معامل ارتباط 62861كأدنى معامل ارتباط إلى  62579قوية، حيث تراوحت بين  االنفعالي

  :االنفعاليثبات مقياس الذكاء  (0

 .تم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل الثبات ألفا لكرومباخ، والجدول التالي يوضح ذلك

 .االنفعالييبين معامل الثبات لمقياس الذكاء  00جدول رقم 

 الثبات
 العبارات معامل ألفا
0,758 49 

والدرجة الكلية  االنفعاليمن خالل الجدول الذي يبين معامل الثبات لفقرات مقياس الذكاء : التعليق

 .وبهذا يمكننا اعتماد المقياس في دراستنا الحالية 62736نجد أن معامل الثبات عال فقد بلغ 

 

 

 

 

 (:MBI)النفسي الخصائص السيكومترية لمقياس ماسالش الحتراق 

 :صدق مقياس االحتراق النفسي .0
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قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل معرفة عالقة كل فقرة ببعدها، ثم 

 :، وهي موضحة في الجداول التالية(باستعمال معامل االرتباط بيرسون)عالقة كل بعد باالختبار الكلي، 

 .والدرجة الكلية( MBI)االرتباط بين فقرات مقياس  داللةيوضح  17جدول رقم 

 الداللة معامل االرتباط الفقرة الداللة معامل االرتباط الفقرة
 6261دالة عند  **62783 12 غير دالة 62146 1
 6261دالة عند  **62839 13 غير دالة 62368 2
 غير دالة 62628- 14 6261دالة عند  **62568 3
 6261دالة عند  **62623 15 غير دالة 62664- 4
 6261دالة عند  **62828 16 6261دالة عند  **62639 5
 6261دالة عند  **62778 17 6261دالة عند  **62489 6
 6261دالة عند  **62825 18 6261دالة عند  **62564 7
 6261دالة عند  **62716 19 6261دالة عند  **62652 8
 6261دالة عند  **62848 26 6261عند  دالة **62696 9
 غير دالة 62126- 21 6261دالة عند  **62863 16
 6261دالة عند  **62659 22 6261دالة عند  **62634 11

 6261دال عند مستوى الداللة  **                     6265دال عند مستوى الداللة  *

بالدرجة الكلية للمقياس كانت دالة إحصائيا عند يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط للفقرات 

، 4، 1ماعدا الفقرات رقم 2 ، وهي معامالت ارتباط قوية توحي بصدق فقرات المقياس6261مستوى الداللة 

 . فهي غير دالة، وبهذا يتم حذفها لحساب الثبات 21، 14
 

 

  .االرتباط ألبعاد المقياس والدرجة الكلية داللةيبين  00جدول رقم 

 معامل االرتباط بيرسون األبعاد
 62893** االجهاد االنفعالي
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 62879** تبلد الشعور
 62841** نقص الشعور باالنجاز

 **6261دال عند مستوى الداللة 

نجد أن كل االبعاد لمقياس االحتراق النفسي لها ارتباط قوي، بحيث  18من الجدول رقم  :التعليق

 .62893إلى  62841تراوح بين 

 :ثبات مقياس االحتراق النفسي .0

 .والجدول التالي يبين نتائج ذلكتم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل الثبات ألفا لكرومباخ، 

 .يبين معامل الثبات لمقياس االحتراق النفسي 19جدول رقم 

 الثبات
 العبارات معامل ألفا
62761 19 

 

من خالل الجدول الذي يبين معامل الثبات ألبعاد مقياس االحتراق النفسي والدرجة الكلية : التعليق

 .وبهذا يمكننا اعتماد هذا المقياس في دراستنا 62761نجد أن معامل الثبات عال فقد بلغ 

 :الدراسة األساسية: ثانيا

 :منهج الدراسة -0

مته مع طبيعة هذا النوع من الدراسات التي ءلمال التحليلي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

 .تتطلب الوصف والتحليل واألساليب اإلحصائية

 

 :مكان وزمن إجراء الدراسة األساسية -0
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وذلك بعد  27/64/2626إلى  26/63/2626تم إجراء الدراسة األساسية في الفترة الممتدة 

وقد حدث هذا بتوزيع االستمارات يدا بيد من الطالبة الباحثة إلى  االنتهاء من الدراسة االستطالعية،

  .والتأكد من صدق وثبات المقياسين األساتذة وهذا بالتواصل معهم في أماكن إقاماتهم،

على أساتذة التعليم االبتدائي في  االنفعاليالنفسي ومقياس الذكاء  االحتراقوتم تمرير مقياس 

 :مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي

ابتدائية لروي رابح بلدية والد بسام بتيسمسيلت، مدرسة ساهد أبو القاسم،  :بوالية تيسمسيلت

سة بوشعالة قويدر، ابتدائية البدارنة بلدية العيون ابتدائية اإلخوة علي باي، ابتدائية قاهر العربي، مدر 

بتيسمسيلت، ابتدائية محمد الصديق بن يحيى بلدية برج األمير عبد القادر وابتدائية سي المختار بذات 

 .البلدية

 :وكانت ببلدية بن عبد المالك رمضان وهي :والية مستغانم

، ابتدائية بودية (بن عبد المالك مركز) الشارف، ابتدائية حميتي (دوار الدراديز)ابتدائية غنيم محمد 

 ، ابتدائية كحيالت عبد القادر(دوار أوالد قدور) ، ابتدائية سري المختار(حي بودية الشارف)الشارف 

 .(دوار الرواونة)

 :ظروف إجراء الدراسة األساسية -3

باالتصال مع األساتذة وشرح  ؛ وهذاتم إجراء الدراسة األساسية في المؤسسات التعليمية المعنية

طريقة اإلجابة عن األسئلة من أجل استيعاب األساتذة للمقياس؛ مع تسليم االستبيان لألساتذة واستالمه 

وهذا  مما دعى إلى اعتماد االستمارات االلكترونيةنوعا ما؛ إال أن حجم العينة كان قليال . في اليوم التالي

ن منتصف شهر مارس من السنة الجارية على الجزائر خاصة وعلى نظرا النتشار جائحة كورونا بداية م

 .العالم عامة

 :خصائص عينة الدراسة األساسية -0
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 :أستاذا، خصائصهم على النحو التالي 66تم إجراء الدراسة على عينة قوامها : حجم العينة

 :مواصفات العينة

 .يبين توزيع العينة حسب الجنس 01جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات  الجنس
  %4825 32 ذكور
   %5125 34 إناث

  % 166 66 المجموع
، %4825أستاذا بنسبة  32أقل من اإلناث وقد قدر عددهم بـ يتبين من الجدول أن عينة الذكور 

 .%5125أستاذة وهو ما نسبته  34بينما اإلناث فقدر عددهم بـ 

 .يبين توزيع العينة حسب الخبرة 00رقم جدول 

  %النسبة  التكرارات  سنوات الخبرة
  % 5425 36 سنوات 5إلى  1من 
  %2122 14 سنوات 16إلى  5من 

  %2423 16 سنوات 16أكثر من 
  %166 66 المجموع

 :أدوات الدراسة -0

 :تمثلت أدوات الدراسة األساسية فيما يلي

وقد صمم خصيصا لقياس الذكاء االنفعالي لدى عينة الدراسة  :كاء االنفعاليذمقياس ال .1

 .أبعاد( 66)فقرة موزعة على ستة  48 الحالية وهو يحتوي على

وصمم خصيصا لقياس االحتراق النفسي لدى عينة  :مقياس ماسالش لالحتراق النفسي .2

 . أبعاد( 63)فقرة مقسمة على ثالثة  18الدراسة وهو يحتوي على 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -0
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اعتمدت الباحثة جملة من األساليب اإلحصائية والتي استخدمت من خاللها برنامج الحزمة 

 :، وتمثلت هذه األساليب اإلحصائية في(SPSS V20)اإلحصائية للعلوم اإلحصائية 

، وتحديد االستطالعيةلحساب الصدق ألداة الدراسة في الدراسة : معامل االرتباط بيرسون -

 .في الدراسة األساسية رتباطيةالعالقة اال

  .لحساب ثبات األداة في الدراسة االستطالعية: معامل الثبات ألفا لكرومباخ -

 .الستخراج نسبة الذكور واإلناث في عينة الدراسة: النسبة المئوية -

 االنفعاليالنفسي والذكاء  االحتراقلتحديد مستوى : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -

 .لمفردات عينة الدراسة األساسية

  Two oye Anovaاختبار تحليل التباين الثنائي  -



 

 

 

 :عرض نتائج الفرضيات: أوال

 .نتائج الفرضية األولىعرض  -1

 .عرض نتائج الفرضية الثانية -2

 .عرض نتائج الفرضية الثالثة -3

 .عرض نتائج الفرضية الرابعة -4

 .عرض نتائج الفرضية الخامسة -5

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات المطروحة: ثانيا

 .مناقشة نتائج الفرضية األولى -1

 .مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2

 .ة الثالثةمناقشة نتائج الفرضي -3

 .مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -4

 .مناقشة نتائج الفرضية الخامسة -5
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 :عرض نتائج الدراسة: أوال

 :عرض نتائج الفرضية األولى -0

 .عند أساتذة التعليم االبتدائي االنفعالييوجد مستوى مرتفع للذكاء  :نص الفرضية

درجة ب"فقرة؛ حيث تأخذ اإلجابة بـ  48أن عدد فقرات االستبيان المتعلق بالذكاء االنفعالي هو  بما

، (4)القيمة  "بدرجة ضعيفة"، (3)القيمة " بدرجة متوسطة"، (2)القيمة " بدرجة كبيرة"، (1)القيمة " عالية

 .هذا بالنسبة للفقرات الموجبة أما الفقرات الموجبة فتأخذ عكس الترميز

 :نه نقوم بحساب قيمة كل مستوى على النحو التاليوم

  192=  4×  48: أعلى قيمة

 48=  1×  48: أدنى قيمة

 144=  48 – 192: المدى

144  ÷3  =48 

( 144إلى  96)مستوى منخفض، ( 96إلى  48: )ومنه تكون المستويات على النحو التالي

 .مستوى مرتفع( 192إلى  144)مستوى متوسط، 

والجدول التالي يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المحسوبين والذين من خاللهما يمكننا 

 .تحديد مستوى الذكاء االنفعالي بالنسبة ألساتذة التعليم االبتدائي

 .الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس الذكاء االنفعالي يبين المتوسط 00جدول رقم 

مقياس الذكاء 
 االنفعالي

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة
 مرتفع 1827628 17623333 66

 176233المتوسط الحسابي للمقياس قيمة وبالرجوع لمستويات مقياس الذكاء االنفعالي نجد أن 

  (.192 – 144)المرتفع للدرجة الكلية، والمتمثل في نحصر ضمن المستوى ت
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 :نتائج الفرضية الثانية عرض -0

 .النفسي عند أساتذة التعليم االبتدائي لالحتراقع يوجد مستوى مرتف: نص الفرضية

وللتطلع إلى نتائج هذه الفرضية التي تفضي إلى وجود مستوى مرتفع من االحتراق النفسي ألساتذة 

بحساب أعلى قيمة للمقياس التي يمكن أن يتحصل عليها الفرد خالل التعليم االبتدائي؛ قامت الباحثة 

ط الحسابي حساب المتوسإجابته على العبارات المطروحة وكذا أدنى قيمة ثم حساب المدى، وبعده 

 .واالنحراف المعياري كذلك لمقياس االحتراق النفسي، فكانت النتائج التالية

فقرة، حيث تأخذ  18بما أن عدد فقرات مقياس االحتراق النفسي ألساتذة التعليم االبتدائي هو 

ت قليلة في مرا"، (2)القيمة " كل شهر"، (1)القيمة " مرات قليلة في السنة"، (6)القيمة " أبدا"اإلجابة بـ 

(. 6)القيمة " كل يوم"، (5)القيمة " مرات قليلة في األسبوع"، (4)القيمة " كل أسبوع"، (3)القيمة " الشهر

 .والعكس بالنسبة للفقرات اإليجابية

 168=  6×  18: أعلى قيمة

 6=   6×  18: أدنى قيمة

 168=  6 – 168: المدى

168  ÷3  =36 

 :تكون حدود المستويات على النحو التالي ومنه

 .مستوى مرتفع( 168إلى  72)مستوى متوسط، ( 72إلى  36)مستوى منخفض، ( 36إلى  6)

وبالنظر للجدول التالي الذي يبين نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس االحتراق 

 :النفسي ألساتذة التعليم االبتدائي
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 .يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس االحتراق النفسي 03جدول رقم 

مقياس االحتراق 

 النفسي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة

66 5124848 2427661 

 - 36]تقع ضمن المجال ، وهي 5124848 المحسوبة قد بلغتالمتوسط الحسابي نجد أن قيمة 

 .وهذا المجال خاص بالمستوى المتوسط للمقياس، [72

 :عرض نتائج الفرضية الثالثة -3

النفسي لدى أساتذة التعليم  االحتراقو  االنفعاليبين الذكاء  ارتباطيةهناك عالقة : نص الفرضية

 .االبتدائي

للوصول إلى نتائج الفرضية الثالثة قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين مقياسي الدراسة 

 :لبحث عن إجابات لتساؤالت دراستها، فكانت النتائج كالتاليالحالية، واللذان اعتمدتهما كأداتين للدراسة ل

 معامل االرتباط بيرسون بين أداتي الدراسة 00جدول رقم 

 مقياس الذكاء االنفعالي مقياس االحتراق النفسي  

 االرتباط بيرسونمعامل  مقياس االحتراق النفسي
 مستوى الداللة

 العينة

1  
 

66 

**62439  
62666 

66 
 معامل االرتباط بيرسون مقياس الذكاء االنفعالي

 مستوى الداللة
 العينة

**62439  
62666 

66 

1  
 

66 
بمستوى داللة  62439من خالل الجدول أعاله نجد أن معامل االرتباط بيرسون قد بلغ : التعليق

مقياس االحتراق )بين مقياسي الدراسة  االرتباط، وهذا 6261دال عند مستوى الداللة ، وهو 62666قدره 

  .مفردة 66لعينة الدراسة التي بلغت ( النفسي والذكاء االنفعالي

 :عرض نتائج الفرضية الرابعة -0



 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات                                         لخامسالفصل ا
 

 

89 

عند أساتذة التعليم االبتدائي  االنفعاليتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء : نص الفرضية

 .تعزى لمتغير الجنس والخبرة

للوصول إلى نتائج الفرضية الرابعة قامت الطالبة الباحثة بحساب اختبار تحليل التباين الثنائي، 

 :، فكانت النتائج التاليةSPSSوهذا عن طريق برنامج الحزمة االحصائية 

 .تحليل التباين الثنائي لمتغيري الجنس والخبرةيبين  00جدول رقم 

 

 اختبار تحليل التباين الثنائي

  Dependent Variable: مقياس الذكاء االنفعالي

Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 885,446
a
 5 177,089 ,486 ,785 

Intercept 1565474,296 1 1565474,296 4298,545 ,000 

 171, 1,918 698,448 1 698,448 الجنس

 871, 139, 50,470 2 100,940 الخبرة

 633, 461, 168,023 2 336,047 الخبرة * الجنس

Error 21851,221 60 364,187   

Total 1937624,000 66    

Corrected Total 22736,667 65    

a. R Squared = ,039 (Adjusted R Squared = -,041) 

 

كما بلغت قيمة   12918بالنسبة للجنس " ف"قيمة من خالل الجدول أعاله نجد أن  :التعليق

(sig= 0.171 )ف"، وبالنسبة لمتغير الخبرة قيمة 6265 وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضية "

، ومنه ال توجد 6265االفتراضية  وهي كذلك أكبر من مستوى الداللة( sig = 0.871)بقيمة  62139

 .فروق بين متغيري الجنس والخبرة المهنية لمقياس الذكاء االنفعالي لدى أساتذة التعليم االبتدائي

 

 

 

 :عرض نتائج الفرضية الخامسة -0



 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات                                         لخامسالفصل ا
 

 

91 

أساتذة التعليم االبتدائي النفسي عند  االحتراقتوجد فروق ذات داللة إحصائية في : نص الفرضية

 .الجنس والخبرةتعزى لمتغير 

وللتوصل لنتائج الفرضية قامت الطالبة الباحثة كذلك بحساب اختبار تحليل التباين الثنائي لمتغيري 

الجنس والخبرة بالنسبة لمقياس االحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم االبتدائي، وكانت النتائج المتحصل 

 :عليها على النحو التالي

 .اختبار تحليل التباين الثنائي لمتغيري المجني والخبرة لمقياس االحتراق النفسي 00رقم  جدول

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: مقياس االحتراق النفسي 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1274,306
a
 5 254,861 ,396 ,850 

Intercept 139137,224 1 139137,224 216,308 ,000 

 546, 368, 236,817 1 236,817 الجنس

 911, 094, 60,391 2 120,782 الخبرة

 472, 761, 489,282 2 978,564 الخبرة * الجنس

Error 38594,179 60 643,236   

Total 214814,000 66    

Corrected Total 39868,485 65    

a. R Squared = ,032 (Adjusted R Squared = -,049) 

 

 =sig)كما بلغت قيمة   62368بالنسبة للجنس " ف"قيمة من خالل الجدول أعاله نجد أن  

 62649" ف"، وبالنسبة لمتغير الخبرة قيمة 6265 وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضية( 0.546

، ومنه ال توجد فروق بين 6265من مستوى الداللة االفتراضية وهي كذلك أكبر ( sig = 0.911)بقيمة 

 .متغيري الجنس والخبرة المهنية لمقياس االحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم االبتدائي

 

 :توصل اليهامال نتائجالضوء  علىالفرضيات مناقشة : ثانيا
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 :مناقشة نتائج الفرضية األولى -03

 .يوجد مستوى مرتفع للذكاء االنفعالي عند أساتذة التعليم االبتدائي :نص الفرضية

لقد أسفرت النتائج الخاصة بهذه الفرضية بقبول الفرض البديل ورفض الفرض الصفري أي أنه 

قد تجلى هذا القول من خالل النتائج التي ، و ذكاء االنفعالي مستوى مرتفع لدى أساتذة التعليم االبتدائيلل

درجة وهو محصور في  176، حيث بلغ المتوسط الحسابي (23)عليها في الجدول رقم تم الحصول 

 (. 192 – 144)المجال 

وبهذا يمكن للباحثة القول أن الفرض البحثي قد تحقق، بأنه يوجد مستوى مرتفع من الذكاء 

 .االنفعالي لدى أساتذة التعليم االبتدائي

بينت أن مديري المدرسة مرتفعي الذكاء التي  (geery 0220)جيري تتوافق ودراسة هذه النتائج 

يتميزون باستخدام رصيدهم المعرفي للحفاظ على هدوئهم والتحكم في انفعاالتهم، فهم وهم االنفعالي، 

قادرون على التحكم في استجاباتهم السلبية، وفي الغالب يحاولون جادين إيجاد حلول للصراعات 

االنفعالي، كما أنهم يتطلعون إلى فهم استجابات اآلخرين والمشكالت محافظين بذلك على هدوئهم 

ويتسمون بسلوك غير لفظي ناتج اتجاه اآلخرين، ويعرفون كيف . االنفعالية لمنع تصعيد االنفعاالت

 .يؤثرون فيهم ويتعاملون معهم بحكمة

لية حيث تمحورت الدراسة حول متغير الكفاءة االنفعا( c. cavallo 998: )فالواأيضا دراسة ك

بواليات المتحدة األمريكية وكندا وينتمون ( jkonson)مسيرا في شركة  ( 358)والقيادة الفعالة، وشملت 

فقد خلصت إلى أن ذوي األداء المرتفع قد  (.أمركية، أوروبية، آسيوية، إفريقية)إلى جنسيات مختلفة 

يعني أن للذكاء االنفعالي دور في  أظهروا مستويات عالية من الكفاءة االنفعالية إلى باقي المسيرين، مما

 .فعالية القيادة
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 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -00

 .يوجد مستوى مرتفع الحتراق النفسي عند أساتذة التعليم االبتدائي :نص الفرضية

ال يوجد مستوى مرتفع الفرض  وقبولالفرض البديل  برفضأسفرت النتائج الخاصة بهذه الفرضية و 

قد تجلى هذا القول من خالل النتائج التي تم ، و لدى أساتذة التعليم االبتدائي من االحتراق النفسي

درجة وهو محصور في ضمن  51، حيث بلغ المتوسط الحسابي (24)الحصول عليها في الجدول رقم 

 .مجال المستوى المتوسط من المقياس

ن االحتراق النفسي لدى وهنا تقول الباحثة أن الفرض البحثي لم يتحقق، وأنه يوجد مستوى متوسط م

 .أساتذة التعليم االبتدائي

بعنوان االحتراق النفسي لدى  –باألردن  (0110)أسامة البطانية  ودراسةتتوافق  هذه النتائج

 غرفات أستاذي و أستاذكشفت النتائج أن حيث المصادر في شمال األردن،  غرفات أستاذي و أستاذ

ت متوسطة من االحتراق النفسي، كما أظهرت الدراسة المصادر في شمال األردن يعانون من مستويا

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس والعمر

هدفت إلى الكشف عن مستوى التي  (:0101)بوبكر دبابي وعقيل بن ساسي وتتنافى ودراسة 

االحتراق النفسي لدى العاملين في مجال التدريس، وعما إذا كانت فروق تعود إلى المستوى الذي يدرس 

 ، أو الجنس أو الخبرة المهنية، وتوصلت الدراسة إلى وجود احتراق نفسي منخفض لدى عينةاألستاذبه 

 .في جميع أبعاد المقياس البحث

 

 :الفرضية الثالثةمناقشة نتائج  -00
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هناك عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم  :نص الفرضية
 .االبتدائي

بعد المعالجة اإلحصائية والحصول على النتائج تبين وجود عالقة ارتباطية بين مقياسي الدراسة 

القول بتحقق الفرضية، والتي يحكمها معامل وهما الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي، أي أنه يمكن 

  .االرتباط بيرسون بين المقياسين

 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -00

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي عند أساتذة التعليم االبتدائي  :نص الفرضية
 .تعزى لمتغير الجنس والخبرة

فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي عند  وفي هذه الفرضية تطلعت الباحثة إلى وجود

ومن النتائج المتحصل عليها من خالل أساتذة التعليم االبتدائي تعزى لمتغير الجنس والخبرة المهنية، 

في الذكاء االنفعالي تعزى لمتغيري فروق لم تكن هناك تحقق ما تطلعت إليه الباحثة، حيث العرض لم ي

 .الجنس والخبرة

الكشف عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى الراشدين  (:0110)سبعة  دراسةو  تتنافىهذه النتائج 

اليمنيين والكشف عن مستوى تطرق االستجابة لديهم، وهل توجد فروق في كل من الذكاء االنفعالي 

، ماعيةالجنس، العمر، الحالة االجت)وتطرق واستجابة لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات البحث 

 (.المستوى التعليمي

وتوصلت الدراسة إلى أن الذكور يتفوقون على اإلناث في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي وفي 

دارة االنفعاالت وحفز الذات والتعامل مع اآلخرين  .محاوالت الوعي بالذات وا 

 :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة -00
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أساتذة التعليم االبتدائي توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي عند : نص الفرضية

 .تعزى لمتغير الجنس والخبرة

بعد قيام الباحثة بالمعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

فروق ذات داللة إحصائية توجد ال ونص الفرضية، أي أنه  تتنافىوالحصول على النتائج، التي جاءت 

في االحتراق النفسي عند أساتذة التعليم االبتدائي تعزى لمتغير الجنس والخبرة المهنية، وهذا ما يدفع 

 . الصفريلباحثة للقول بقبول الفرض ا

بعنوان االحتراق  –باألردن  (0110)أسامة البطانية  راسةمع د تتنافىهذه النتائج المتحصل عليها 

 54ات عزف المصادرة في شمال األردن حيث تكونت عينة الدراسة من أستاذي و أستاذالنفسي لدى 

، ممن قاموا بتعبئة استبيان االحتراق النفسي، وكشفت النتائج أن (اأستاذ26ة وأستاذ 34)ة أستاذا و أستاذ

، ات عزف المصادر في شمال األردن يعانون من مستويات متوسطة من االحتراق النفسيأستاذي و أستاذ

 .كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس والعمر
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 :خاتمة

األخير نقول أن االحتراق النفسي يهدد كل أفراد العاملين بالمهن التي تقوم بتقديم المساعدة  وفي

 . والخدمات اإلنسانية لآلخرين، وهو وليد المعاناة التي يفرضها واقع العمل إلى غاية يومنا هذا

ول إلى درجة فهذه الظاهرة تولد لدى المدرسين الشعور بالضغوطات النفسية والمهنية وبالتالي الوص

إحتراق نفسي، الذي كان محور اهتمام الباحثين وهو أحد متغيرات دراستنا الحالية، إذن الفرد يواجه في 

حياته الكثير من الظروف والخبرات الضاغطة، ومن ثمة يحاول التعامل معها من خالل اتباع أساليب 

فعالي الذي يعد عامال أساسيا يساعد عديدة تبعد الطر وتجعله في حالة من التوازن؛ ومنها الذكاء االن

 .الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي والمهني، وتعلم المزيد من المهارات اإليجابية في الحياة

هذا وتبقى دراستنا الحالية مجرد بحث بسيط نظرا للنتائج المتوصل إليها، ويبقى المجال مفتوحا 

 .للتعمق أكثر والبحث في المتغيرات ذات الصلة

 .والتوصياتوفي الختام ال يسعنا إال أن نختم دراستنا بجملة من االقتراحات 

 :مقترحات

رغم عرض العديد من الدراسات على المستوى العالمي وفي أماكن وأزمنة مختلفة عن موضوعي 

الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي، إال أن الموضوع يظل في حاجة إلى دراسات أكثر عمقا، للوصول إلى 

عتبر دراستنا الحالية حلقة مكملة في سلسلة الدراسات، فمنها االقتراحات حلول واقتراحات، وعليه ت

 :والتوصيات التالية

 .توفير مراكز التوجيه واإلرشاد والدعم النفسي واالجتماعي لمواجهة الضغوط النفسية -

 .جانب الدورات التي تقدم لألساتذة االهتمام بالدورات التدريبية النفسية إلى -

 .تصميم برامج وقائية عالجية تساعد األساتذة على التصدي لمشكلة االحتراق النفسي -
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العمل على إيجاد الحلول، والتخفيف من حدة االحتراق النفسي بتسليط األضواء على  -

دارية صحية، تربوية، اجتماعية،)المشاكل التي يعاني منها األستاذ بمختلف أنواعها  ( اقتصادية وا 

 .والعملعلى حلها

 .العمل على إعطاء نظرة إيجابية من قبل المجتمع تجاه التعليم -

 .تنمية قدرات الذكاء االنفعالي -

 .بناء برامج لزيادة الذكاء االنفعالي لدى األساتذة -

 .عقد ندوات للتعريف بالذكاء االنفعالي وأبعاده -

 .بة في جميع المستوياتاالهتمام بالذكاء االنفعالي واكسابه للطل -

االستفادة من الفئات التي تتمتع بدرجات عالية من الذكاء االنفعالي ومواجهة الضغوطات  -

 .النفسية

 .العمل على تفعيل برامج الدعم النفسي واإلرشاد داخل المجتمع والمؤسسات التعليمية -

 .تعرض لها األستاذتزويد المكتبة الجزائرية بمقياس جديد لمهارات مواجهة الضغوطات التي ي -

رشادية لتوضيح أهمية الذكاء االنفعالي في الحياة االجتماعية  - إقامة دورات تدريبية وا 

 .والمهنية

تطوير أساليب ووسائل التعليم بحيث تواكب ذكاء ومستوى كل طالب حتى يتسنى للجميع  -

 .التعلم

 .تدريب األساتذة على كيفية الوقاية من االحتراق النفسي -

األساتذة مهنيا وبصورة مستمرة لزيادة فاعليتهم في العمل من جهة وتماشيا مع  ضرورة تأهيل -

 .التطورات الحاصلة في المجال التربوي من جهة أخرى
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إقامة دورات تدريبية لألساتذة لتعريفهم بطرق الوقاية من االحتراق النفسي وبالتالي تحقيق  -

ني أساليب فعالة في مواجهة الضغوط أفضل تكيف مع ظروف العمل وضغوطه وصعوباته من خالل تب

 .النفسية
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 :المصادر والمراجع

 :باللغة العربية: أوال

براهيم، بشرى خليل -1 . األردن. 1ط . بالذكاءاتاإلدارة (. 2616. )أحمد العزاوي، صالح وا 

 .دار النشر والتوزيع

. االحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس(. 2667.)أحمد محمد عوض، بني أحمد -2

 .دار الحامد للنشر والتوزيع .ردناأل. عمان. 1ط 

. القاهرة. ترجمة الثيتون. دليلك للتعامل مع الضغط النفسي(. 2661. )أرثون، روشان -3

 .ريةالثقافة المص

دار قباء للطباعة  .القاهرة. الذكاء الوجداني(. 2666. )األعسر، صفاء وكفافي، عالء الدين -4

 .والنشر والتوزيع

مجلة دراسات نفسية وتربوية لجودة الحياة العلمية متخصصة (. 2613. )األنصاري، لطفي -5

 .2613ماي . 3العدد . 2المجلد . محكمة

مجلة  .االحتراق النفسي لدى أستاذات الصفوف الخاصة .(د س) .محمد يحيى ،إياد -6

  .2العدد  .5المجلد  .جامعة الموصل .كلية التربية األساسية .األبحاث

عالقة كل من الرضا المهني ومستويات الضغوط النفسية  .(1996) .محمد مصطفى ،إيمان -7

معهد الدراسات والبحوث  .جيستررسالة ما .لألستاذ بمستوى الصحة النفسية لتالميذ المرحلة االبتدائية

  .مصر .جامعة القاهرة .التربوية

الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية والمستوى (. 2667. )بخاري، نبيلة محمد -8

. جامعة أم القرى. رسالة ماجيستر غير منشورة .التعليمي للوالدين لدى عينة من طالبات جامعة الطائف

 .قسم علم النفس. التربية كلية
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االحتراق النفسي لدى أستاذي وأستاذات غرف المصادر في (. 2665. )البطاينة، أسامة -9

 .1العدد . مجلة األردنية للعلوم التربوية. شمال األردن

الذكاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية واالحتراق النفسي لدى (. 2611. )بقيعي، ناصر -16

. األردن. وكالة الغوث الدولية. كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية. األولى معملي الصفوف الثالثة

Muneeb-Bouch.wer@yahoo.com   
بعض سمات الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي (. 2613. )بن محمد الغيالني، سالم -11

 .جامعة نزوى. رسالة ماجيستر. واالتحادات الرياضية في محافظة مسقطلدى مدربي الفرق األولى 

مذكرة . االحتراق النفسي لدى أساتذة التكوين والتعليم المهنيين(. 2612. )بنار، رقية -12

 .الجزائر. ماجيستر غير منشورة جامعة وهران

سمات  االحتراق النفسي وعالقته ببعض(. 2668. )بنت عثمان، بن أحمد والزهراني، نوال -13

. جامعة أم القرى. رسالة ماجيستر غير منشورة. الشخصية لدى العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة

 .السعودية

االحتراق النفسي لذي اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية عند (. 2616. )بوعكة، هواري -14

 .الجزائر. سعيدة جامعة. مذكرة ماستر غير منشورة. الممرضين العاملين في قطاع الصحة العمومية

النموذج البنائي لمكونات الذكاء االنفعالي المسهمة في (. 2664. )جاد اهلل، أبو المكارم -15

 (.58. )مجلة كلية التربية. الرضا الوظيفي ألستاذي التربية الخاصة

عالم (. 2666. )ليلى. ترجمة الحيالي. الذكاء الوجداني(. 1995. )جولمان، دانيال -16

 .الكويت. شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب سلسلة كتب. المعرفة

. سلسلة عالم المعرفة. ترجمة ليلى الجبالي. الذكاء العاطفي(. 2666. )جولمان، دانيال -17

 .الكويت. مطابع الوطن. 212العدد 
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. دار النشر والتوزيع(. 2666. )ترجمة الحناوي. ذكاء المشاعر(. 2664. )جولمان، دانيال -18

 .قاهرةال

رسالة تخرج لنيل . االحتراق النفسي لدى أطباء المختصين(. 2616-2615. )حابي، خيرة -19

 . شهادة الدكتوراه في علم النفس

االحتراق النفسي لدى المرشد الطالبي في منطقة (. 2616. )حذام مشاقبة، محمد أحمد -26

 .1العدد . 17المجلد . الحدود الشمالية

دار جرير للنشر . االحتراق النفسي لدى المرأة(. 2613. )وآخرون. حسين أحمد، رشيد -21

 .عمان. والتوزيع

االحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات الشخصية  .(2661) .نوال عثمان ،حمد الزهراني -22

 .جامعة أم القرى .كلية التربية .رسالة ماجيستر غير منشورة .لدى العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة

دار الكتاب  .مصر. القاهرة. سيكولوجيا االتصال وضغوط العمل(. 2668. )حمدي، علي -23

 .الحديث

 .دار البيان العربي .مبادئ علم النفس .(1993) .مختار ،حمزة -24

الذكاء االنفعالي لدى أطفال مدارس الموهوبين (. د س. )خليل يوسف، علي أحمد الشاعر -25

جامعة . مجلة سنوية محكمة. تربويةمجلة دراسات . وعالقته بالتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات

 . إفريقيا العالمية

مقارنة مستوى االحتراق النفسي عند كل (. 2616. )دبابي، أبوبكر وبن ساسي، إسماعيل -26

مجلة العلوم اإلنسانية . من أستاذي المرحلة االبتدائية وأساتذة التعليم المتوسط والتعليم الثانوي

 .الجزائر. جامعة الوادي وغرداية. واالجتماعية

 .بيروت. دار الطباعة والنشر. 2ط . أصول الطب النفساني(. 1989. )الدباغ، فخري -27
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الذكاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية والتفكير الناقد في (. 2668. )الربيع، فيصل -28

إربد . جامعة اليرموك. رسالة دكتوراه غير منشورة. ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة جامعة اليرموك

 .دناألر 

كلية  .االحتراق النفسي لدى أستاذات رياض األطفال .(2612) .رحاب محمود، الصديق -29

 .جامعة اإلسكندرية .رياض األطفال

دراسة . فاعلية برنامج تدريسي لتنمية مهارات الذكاء االنفعالي(. 2666. )رزق اهلل، رندة -36

، رسالة دكتوراه غير م االبتدائيتجريبية في مدارس دمشق على عينة من تالميذ الصف السادس من التعلي

 .جامعة دمشق. منشورة

االحتراق النفسي وعالقته باألداء (. 2615. )رزق اهلل، سهيلة وزرق اهلل، رابح حسين -31

 .السودان. جامعة كردي. رسالة ماجيستر غير منشورة. الوظيفي لدى المرأة العاملة

مذكرة ماستر . التعليم االبتدائياالحتراق النفسي لدى أساتذة (. 2616. )رمضاوي، إسمهان -32

 .الجزائر. جامعة سعيدة. غير منشورة

مستويات االحتراق النفسي عند المحامين الممارسين وعالقتها ببعض (. 2611. )زاوي، أمال -33

قسم علم النفس وعلوم التربية . كلية العلوم االجتماعية. رسالة ماجيستر غير منشورة. المتغيرات الشخصية

 .جامعة وهران. واألرطفونيا

مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى أستاذي (. 2667. )الزيودي، حمزة محمد -34

جامعة مونة . 2العدد . 23المجلد . التربية الخاصة في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات

 .بدمشق

ابة لدى الذكاء االنفعالي وعالقته بتطرف االستج(. 2665. )سبعة تهاني، عبد اهلل هيثم -35

. رسالة ماجيستر غير منشورة، جامعة صفاء. الراشدين اليمنيين
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http://www.yemen.mic.info/contents/studies/detial/phpPID:2521   2611/16/13االثنين :

 .ومات رئاسة الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعل9:44الساعة 

عالم الكتب . الذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة الالمحدودة(. 2666. )سعاد جبر، سعيد -36

 .األردن. عمان. للنشر والتوزيع

الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من فاعلية الذات (. 1429. )سعد بن حامد، آل يحيى العبدلي -37

متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجيستر . األساتذة بمكة المكرمةوالتوافق الزواجي لدى عينة من 

 .جامعة أم القرى. قسم علم النفس. كلية التربية. تخصص إرشاد نفسي. في علم النفس

الذكاء الوجداني للقيادة (. 2666. )سالمة عبد العظيم، حسين وحسين طه، عبد العظيم -38

 .لتوزيعدار الفكر للنشر وا .األردن. 1ط . التربوية

الذكاءات المتعددة نافذة على الموهبة والتفوق (. 2616. )سليمان عبد الواحد، يوسف إبراهيم -39

 .المكتبة المصرية. واإلبداع

دار  .عمان. 1ط . الذكاء الوجداني؛ أسسه وتطبيقاته(. 2667. )السمادوني، السيد إبراهيم -46

 .الفكر العربي للنشر والتوزيع

دارة الضغوط النفسية(. 2661. )السيد عثمان، فاروق -41 دار الفكر  .القاهرة. 1ط . القلق وا 

 .العربي

الخصائص السيكومترية للصورة المصرية ويكمان الذكاء (. 2616. )الشايب، عبد الحفيظ -42

 .53(. 1) -6. المجلة األردنية في علوم التربية. االنفعالي

االحتراق (. 2611. )صالح الدين، فرج، عطا اهلل، عبد الرحمن حسن، زينب وآخرون -43

. مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية. النفسي ومصادره لدى أستاذي الموهوبين في السودان

 .العدد األول. 3مجلد 
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االحتراق النفسي وعالقته بمركز الضبط والثقة بالنفس (. 2667. )طه عبد الحفيظ، غادة -44

 .ة دكتوراه غير منشورةرسال. وباآلخرين لدى أستاذي وأستاذات مرحلة األساس

االحتراق النفسي لدى أستاذات التالميذ ذوي (. 2616. )الفريوتي، إبراهيم. الظفري، سعيد -45
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 (بارون وجيمس باركر) استمارة الذكاء االنفعالي 0رقم الملحق 

 :التعليمة

 .أخي األستاذ، أختي األستاذة

الذكاء االنفعالي "في إطار تحضيرنا لنيل شهادة الماستر في علم النفس المدرسي، تحت عنوان 

االستمارة طالبين منكم ، نضع بين أيديكم هذه "وعالقته باالحتراق النفسي عند أساتذة التعليم االبتدائي

 .اإلجابة على فقراتها

 

 شكرا على مساعدتكم

 

 

 :البيانات الشخصية

 )  (أنثى )  (              ذكر :   الجنس -1

)  (               سنوات  16إلى  5من )  (                     سنوات  5إلى  1من :      الخبرة -2

 )  (.سنوات فما فوق  16من 

 )  (شهادة ليسانس )  (         شهادة البكالوريا            : المؤهل العلمي -3

 .أمام الفقرة التي تعبر فعال عن رأيك( ×)ضع عالمة : مالحظة

 الفقرة الرقم   
 بدرجة 
 عالية

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 ضعيفة

     استمتع بالتسلية 1
     خريناآلاجيد فهم مشاعر  2
     تهدئة نفسي يلدي القدرة عل 3
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     نني متهيجأشعر أ 4
     خرينلآلهتم بما يحدث أ 5
     سيطر على غضبيأن أ يمن الصعب عل 6
     ختيار الناس بمشاعريأ يمن السهل عل 7
     لتقي بهأتقبل كل من أ 8
     شعر بالثقة بنفسيأ 9
     خروناآلتفهم عادة كيف يشعر أ 16
     من المحافظة على هدوئي تمكنأ ال 11
     سئلة الصعبةاألجابة عن لإلحاول استعمال طرائف مختلفة أ 12
     شياء التي انجزها سوف تكون مرضيةاألن معظم أعتقد أ 13
     خريناآللدى القدرة على احترام  14
     موراألانزعج بشكل مبالغ به من بعض  15
     الجديدةشياء األفهم  يمن السهل عل 16
     استطيع التحدث بسهولة عن مشاعري 17
     يجابيةإفكار أي شخص أفكر بأ 18
     فضلأمل بما هو ألدي  19
     مر هامأصدقاء األالحصول على  26
     تشاجر مع الناسأ 21
     باستطاعتي فهم اسئلة صعبة 22
     ن ابتسمأحب أ 23
     خريناآلؤذي مشاعر أ الن أحاول أ 24
     تمكن من حلهاأحاول تفهم المشكلة حتى أ 25
     نا عصبيأ 26
     شيء يزعجني ال 27
     العميقةعن مشاعري الداخلية و  يصعب علي التحدث 28
     مور ستصبح على ما يراماألاعلم ان  29
     استطيع تقديم اجابات جيدة على اسئلة صعبة 36
     مشاعري بسهولةباستطاعتي وصف  31
     أعرف كيف أقضي أوقاتا جيدة 32
     علي قول الحقيقة 33
     أستطيع اإلجابة بطرائق عديدة عن السؤال الصعب عندما أريد 34
     أغضب بسرعة 35
     أحب أن أعمل من أجل اآلخرين 36
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     ال أشعر بسعادة كبيرة  37
     في حل المشكالت أستخدم بسهولة طرائق مختلفة 38
     يتطلب الكثير من الوقت حتى أغضب 39
     مشاعري جيدة تجاه نفسي 46
     أكون أصدقاء بسهولة  41
     أعتقد أني األفضل في كل ما أنجز مقارنة بغيري  42
     يسهل علي البوح بمشاعري 43
     عديدةعند اإلجابة عن األسئلة الصعبة أحاول التفكير بحلول  44
     أشعر باالستياء عندما يؤذي مشاعري اآلخرين 45
     عندما أغضب من أحد أبقى هكذا مدة طويلة 46
     أنا سعيد بنوعية شخصيتي 47
     أجيد حل المشكالت 48
     يصعب علي االنتظار في الدور 49
     أستمتع باألشياء التي أصنعها 56
     أحب أصدقائي 51
     ليس لدي سيئة 52
     لدي صعوبة في البوح لآلخرين بأسراري 53
     أغضب بسهولة 54
     أعرف ما إذا كان صديقي غير سعيد 55
     (راض عن جسدي)أحب شكلي  56
     ال أتهرب من المور الصعبة 57
     عندما أغضب أتصرف من دوم تفكير 58
     حتى ولو لم يخبروني بذلك أعرف متى يكون اآلخرون غير سعداء 59
     أنا راض عن الشكل الذي أبدو عليه 66
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 ( ماسالش كريستينا)استبيان االحتراق النفسي  0الملحق رقم 

 الفقرات الرقم
كل 
يوم 
 تقريبا

بضع 
مرات 
في 

 األسبوع

مرة 
كل 
 أسبوع

بضع 
مرات 
في 

 الشهر

مرة 
في 

الشهر 
 أو أقل

بضع 
مرات 
في 

 السنة 

 أبدا

1 
أشعر بأنني استنزفت عاطفيا بسبب 

 عملي
       

شعر باستنزاف كامل لطاقة في نهاية أ 2
        قضيه في عمليأاليوم الذي 

صحو في الصباح أرهاق حيثما إلشعر باأ 3
        خرآلمواجهة يوم عمل 

        ستطيع ان افهم بسهولة شعور عمالنيأ 4

ء و كأنهم العامل العمأنني أشعر بأ 5
        بشر الشياء أو أجمادات 

6 
ن التعامل مع الناس طوال اليوم أشعر أ

        يسبب لي التوتر

7 
تعامل بكفاءة عالية مع مشاكل العمل أ
 ءالالعمو 

       

        حترق داخليا بسبب عمليإشعر وكأنني أ 8

9 
ل عملي اثر إيجابيا في الشعر من خأ
        خريناآلياة ح

16 
صبحت شخصا قاسيا عن الناس منذ أ

 بدأت هذا العمل
       

أشعر بالقلق أن يسبب لي هذا العمل  11
 قسوة في مشاعري

       

        أشعر بالنشاط والحيوية  12
        أشعر باإلحباط في عملي 13
        أشعر أنني أبذل جهدي األكبر في عملي 14

15 
لما يحدث لبعض إنني في الواقع ال أعبأ 

        عمالئي

16 
التعامل مع الناس بشكل مباشر يشكل 

 ضغطا كبيرا علي
       

       أستطيع بسهولة تهئية جو مناسب ألداء  17
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 عملي على أكمل وجه

18 
أشعر باالبتهاج من خالل عملي وتعاملي 

 مع العمالء
       

19 
حققت أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في هذا 

        العمل

26 
أشعر وكأنني على شفى الهاوية بسبب 

 عملي
       

في عملي أتعامل بهدوء تام مع المشاكل  21
 االنفعالية

       

22 
أشعر أن العمالء يلوموني على بعض 

 المشاكل التي يعانون منها
       

 :spssمخرجات : 3الملحق رقم 
 :المتوسط الحسابي لمقياس الذكاء االنفعالي -1

 
 
 

 :المتوسط الحسابي لمقياس االحتراق النفسي -2

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 24,76613 51,4848 66 الثاني المقياس فقرات مجموع

Valid N (listwise) 66   

 :معامل االرتباط بيرسون بين المقياسين -3

Correlations 

 المقياس فقرات مجموع 
 االول

 المقياس فقرات مجموع
 الثاني

 االول المقياس فقرات مجموع

Pearson Correlation 1 -,439
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 66 66 

 الثاني المقياس فقرات مجموع

Pearson Correlation -,439
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 66 66 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Descrptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 18,70280 170,3333 66 االول المقياس فقرات مجموع

Valid N (listwise) 66   
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 .تحليل التباين الثنائي لمتغيري الجنس والخبرة لمقياس الذكاء االنفعالي -4

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

 الجنس
 32 ذكر 1

 34 أنثى 2

 التعليم سنوات

 36 5 إلى 1 من 1

 14 10 إلى 5 من 2

 16 فوق فما 10 من 3

 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: االول المقياس فقرات مجموع 

 Mean Std. Deviation N التعليم سنوات الجنس

 ذكر

 16 13,16925 171,3125 5 إلى 1 من

 6 16,44384 180,0000 10 إلى 5 من

 10 33,46125 171,9000 فوق فما 10 من

Total 173,1250 21,53879 32 

 أنثى

 20 13,40571 168,6500 5 إلى 1 من

 8 18,07722 165,7500 10 إلى 5 من

 6 20,58559 167,1667 فوق فما 10 من

Total 167,7059 15,44399 34 

Total 

 36 13,17899 169,8333 5 إلى 1 من

 14 18,26243 171,8571 10 إلى 5 من

 16 28,61206 170,1250 فوق فما 10 من

Total 170,3333 18,70280 66 

 
Levene's Test of Equality of Error Variances

a
 

Dependent Variable: االول المقياس فقرات مجموع 

F df1 df2 Sig. 

,740 5 60 ,596 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + الخبرة * الجنس + الخبرة + الجنس 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: االول المقياس فقرات مجموع 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 885,446
a
 5 177,089 ,486 ,785 

Intercept 1565474,296 1 1565474,296 4298,545 ,000 

 171, 1,918 698,448 1 698,448 الجنس

 871, 139, 50,470 2 100,940 الخبرة

 633, 461, 168,023 2 336,047 الخبرة * الجنس

Error 21851,221 60 364,187   

Total 1937624,000 66    

Corrected Total 22736,667 65    
a. R Squared = ,039 (Adjusted R Squared = -,041) 
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Grand Mean 

Dependent Variable: االول المقياس فقرات مجموع 

Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

170,797 2,605 165,586 176,007 

 .تحليل التباين الثنائي لمتغيري الجنس والخبرة لمقياس االحتراق النفسي -5

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

 الجنس
 32 ذكر 1

 34 أنثى 2

 التعليم سنوات

 36 5 إلى 1 من 1

 14 10 إلى 5 من 2

 16 فوق فما 10 من 3

 

 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable: الثاني المقياس فقرات مجموع 

 Mean Std. Deviation N التعليم سنوات الجنس

 ذكر

 16 22,06269 50,6875 5 إلى 1 من

 6 17,65692 44,1667 10 إلى 5 من

 10 36,78828 51,6000 فوق فما 10 من

Total 49,7500 26,19776 32 

 أنثى

 20 22,08095 52,1000 5 إلى 1 من

 8 22,18389 61,1250 10 إلى 5 من

 6 31,12823 45,8333 فوق فما 10 من

Total 53,1176 23,61659 34 

Total 

 36 21,76693 51,4722 5 إلى 1 من

 14 21,46502 53,8571 10 إلى 5 من

 16 33,81315 49,4375 فوق فما 10 من

Total 51,4848 24,76613 66 

 

 

 
Levene's Test of Equality of Error Variances

a
 

Dependent Variable: الثاني المقياس فقرات مجموع 

F df1 df2 Sig. 

2,915 5 60 ,020 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + الخبرة * الجنس + الخبرة + الجنس 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: الثاني المقياس فقرات مجموع 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1274,306
a
 5 254,861 ,396 ,850 

Intercept 139137,224 1 139137,224 216,308 ,000 

 546, 368, 236,817 1 236,817 الجنس

 911, 094, 60,391 2 120,782 الخبرة

 472, 761, 489,282 2 978,564 الخبرة * الجنس

Error 38594,179 60 643,236   

Total 214814,000 66    

Corrected Total 39868,485 65    
a. R Squared = ,032 (Adjusted R Squared = -,049) 

 

 
Grand Mean 

Dependent Variable: الثاني المقياس فقرات مجموع 

Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

50,919 3,462 43,993 57,844 

 

 


