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  ملخص

سي،     راق النف ستوى االحت الي، وم ذآاء االنفع ستوى ال اس م ى قي ة إل ة الحالي دفت الدراس ه
ة                   وأ د التعليمي ة إرب املين في منطق ى الع نماط الشخصية السائدة لدى معلمي الصفوف الثالثة األول

الي وآل من                     . التابعة لوآالة الغوث الدولية    ذآاء االنفع ين ال ة ب ى الكشف عن العالق آما هدفت إل
رة           نس والخب اختالف الج ة ب ذه العالق تالف ه دى اخ سي، وم راق النف صية واالحت اط الشخ أنم

يوالم ل العلم ن . ؤه ة م ة الدراس ت عين ة ) ١٢٢(تكون ارهم بالطريق م اختي ة، ت ًا ومعلم معلم
ن أصل    سرة م شوائية المتي ة  ) ٢٣١(الع ع الدراس ون مجتم ة يمثل ًا ومعلم دف  . معلم ق ه ولتحقي

اط            يس أنم اني يق الي، والث ذآاء االنفع يس ال اييس، األول يق ة مق ث ثالث تخدم الباح ة اس الدراس
ذآاء          .  يقيس االحتراق النفسي   الشخصية، والثالث  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى ال

راد   دى أف ساطية ل يادة نمط الشخصية االنب سي، وس راق النف ستوى االحت اض م الي، وانخف االنفع
ة ط          . العين الي ونم ذآاء االنفع ين ال صائيًا ب ة إح ة دال ة إيجابي ود عالق ائج وج رت النت ا أظه آم

سي            الشخصية االنبساطية  راق النف الي واالحت ذآاء االنفع . ، وعدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين ال
وأظهرت النتائج أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في العالقة بين الذآاء االنفعالي واالحتراق              
ري                  ًا لمتغي اط الشخصية تبع الي وأنم ذآاء االنفع ين ال ري الجنس والمؤهل، وب ًا لمتغي النفسي تبع

  .الخبرةالجنس و

راق النف        :الكلمات المفتاحية  و الصفوف      الذآاء االنفعالي، أنماط الشخصية، االحت سي، معلم
  .الثالثة األولى
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Abstract 

The purpose of this study is to measure the emotional intelligence, 
burnout levels, and personality styles prevailing among teachers of the 
first three grades in UNRWA's Irbid Educational Area. Furthermore, the 
study intended to explore the relationship between emotional intelligence 
and personality styles and burnout, and how this relationship is 
influenced by such variables as gender, teaching experience, and 
academic education. The sample consisted of (122) teachers randomly 
selected from the student population (N=231). To achieve the study goal 
three scales were used to measure the emotional intelligence, personality 
styles, and burnout. Results indicated high level of emotional 
intelligence, low level of burnout, and prevalence of extrovert personality 
style among participants. In addition, there were statistically significant 
positive relationship between emotional intelligence and extrovert 
personality style; whereas no statistically significant relationship was 
found between emotional intelligence and burnout. Results also showed 
that there were no statistically significant differences in the relationship 
between emotional intelligence and burnout by gender and academic 
education, and between emotional intelligence and personality styles as 
with regards to the  gender and experience variables. 

Keywords: emotional intelligence, burnout, personality styles, 
teachers of the first three grades. 

  
  مقدمة

دماج          اعي واالن ات الشخصية والتواصل االجتم ًا في العالق يلعب الذآاء االنفعالي دورًا هام
ل                         ى تفعي ًا يعمل عل تعدادًا جوهري شكل اس ه ي اة، ألن احي الحي ع من العاطفي مع اآلخرين وفي جمي

ا          د من إيجابيته الي            قدرات ومهارات الشخص ويزي ذآاء االنفع ارات ال تالك مه النقص في ام  ،، ف
االتهم         م انفع اطف أو تفه ى التع درة عل دم الق ث ع ن حي رد م دى الف شاآل ل اقم الم ى تف ؤدي إل  ي

االتاآلخرين ى ضبط االنفع درة عل دم الق ى ع ى ،، باإلضافة إل سيطرة عل صراعات وال  وحل ال
م          .في المواقف المختلفة  االندفاع   ة في عل وألن موضوع الذآاء االنفعالي من الموضوعات الحديث
رات                 النفس؛ فق  د من المتغي ه بالعدي د اهتم العديد من الباحثين بدراسته والكشف عن ماهيته وعالقت
  .النفسية
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اير "و" سالوفي"فعرفه   الذآاء االنفعالي    هذا وقد اختلفت وجهات النظر حول مفهوم       ه   "م  بأن
ز ب              ا،  قدرة الفرد على مراقبة مشاعره وانفعاالته الذاتية، وانفعاالت ومشاعر اآلخرين، والتميي ينه

لوآه     ره وس ه تفكي ة لتوجي ذه المعرف ف ه ه .(Salovey & Mayer, 1990) وتوظي  وعرف
ة للنجاح              بأنه" جولمان" رد، والالزم  مجموعة المهارات االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بها الف

اة    ي الحي اح ف ي والنج ى    .(Goleman, 1995)المهن الي إل ذآاء االنفع شير ال ا ي ة آم مجموع
اد            المهارات   دى اآلخرين، وإيج ه أو ل الموجودة لدى الفرد والتي ترآز على إدراك االنفعاالت لدي

ه        ي تواجه شكالت الت ل الم ر وح م التفكي دف دع االت به د االنفع االت، وتولي ذه االنفع ى له   معن
(Liff, 2003).  

ي تعري   "وـآاروس" و"يـسالوف" و"رـماي"ور ـي طـاء االنفعالـد للذآـف جديـوف
 (Mayer, Salovey, Caruso, 2004) ى  للذآاء االنفعالي فعرفوه على أنه تعريفهم  القدرة عل

ى       درة عل شاعر، والق ن الم ر ع صحيح، والتعبي ماإلدراك ال االت وفه دها  االنفع ا تولي وتنظيمه
ي     تطوير   لتسهيل التفكير و   الي والعقل ره في               .النمو االنفع ًا أفضل من غي ذآي انفعالي  فالشخص ال
ة               االته أو انفعاالت اآلخرين    التعرف على انفع   الي بصورة دقيق ر االنفع ى التعبي درة عل ه الق ، ولدي

  . واضحة تمنع سوء فهم اآلخرين له

ذآاء االن ا آتب حول ال ة م ن خالل مراجع احثيوم ن الب د م ار العدي د أش الي فق ى أن فع ن إل
  :الذآاء االنفعالي خاصية مرآبة من خمسة مكونات أساسية هي

ة االنفعال .١ ة المعرف ذآاء  : Emotional Cognitionي ور األساسي لل زة والمح ي الرآي وه
ة                    االت والمشاعر الذاتي د لالنفع اه واإلدراك الجي ى االنتب درة عل االنفعالي، التي تتمثل في الق
ي             رد ف شها الف ي يعي ار والمشاعر واألحداث الت ين األفك ة ب وعي بالعالق ا، وال ز بينه والتميي

  .مواقف الحياة المختلفة

االت تنظ .٢ ى: Emotional Regulatingيم االنفع شير إل درةت االت  الق يم االنفع ى تنظ  عل
رارات                   االت في صنع ق وق، واستخدام االنفع والمشاعر وتوجيهها إلى تحقيق اإلنجاز والتف

  .أفضل

االت  .٣ ي      : Management Emotionsإدارة االنفع تحكم ف ى ال درة عل ى الق شير إل ت
  .ى انفعاالت إيجابية، وممارسة الفرد حياته بفاعليةاالنفعاالت السلبية وتحويلها إل

اطف  .٤ م      ي: Empathyالتع د معه رين، والتوح االت اآلخ ى إدراك انفع درة عل ى الق شير إل
  .انفعاليًا، وفهم مشاعرهم وانفعاالتهم والتوافق معهم

رين عن  : Communicationالتواصل  .٥ ي اآلخ ابي ف أثير اإليج ى الت درة عل ى الق شير إل ي
ساندهم        اك انفعاالتهم ومشاعرهم، ومعرفة متى يت     طريق إدر  ستمع لآلخرين وي حدث ومتى ي

)Golman, 1995 ؛ Mayer & Salovey, 1993(.  
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ة                 وُي رة من األهمي ى درجة آبي الي عل ذآاء االنفع راد     عد امتالك الفرد لمهارات ال ، إذ أن األف
هم، ويؤسسون عالقات شخصية  ذوي القدرات العالية من الذآاء االنفعالي هم أآثر نجاحًا في حيات        

درات               قوية، ويمتلكون مهارات قيادية فعالة، ويمتازون بالنجاح المهني أآثر من نظرائهم ذوي الق
ضة  رى (Cooper & Sawaf, 1997)المنخف اير"، وي وم الوفي وآاروس درات "  وس أن الق

ي     ة الت ارات االجتماعي ساب المه ن اآت ه م شخص تمكن دى ال ة ل ة المرتفع ى االنفعالي ساعده عل ت
تجابة للمواقف    ى االس درة عل ر ق ون أآث ة، ويك ة المحبط ع المواقف االجتماعي اءة م ل بكف التعام

ة  صورة إيجابي ة ب ة الطارئ ا أن .(Mayer, Caruso & Salovey, 1999) االجتماعي  آم
عاب المهارات والكفايات االنفعالية واالجتماعية تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في الحياة، واستي   

ا    . المتطلبات اليومية وتحمل الضغوط المحيطة به      م م ذي يفه دور في   فالذآي انفعاليًا هو ال سه  ي نف
ة والضغوط            ات اليومي اآلخرين، ويتحمل المتطلب ة ب م األمور المتعلق ويعبر عنه بسهولة، آما يفه

  . (Bar-On, 2006)االنفعالية 

اتهم  في مواجهة الضغوط اليوميوللذآاء االنفعالي دور مهم    ، إذ ة التي يمر بها األفراد في حي
ذي  حتراقيلعب دورًا أساسيًا في زيادة القدرة على التكيف مع اآلخرين، والوقاية من اال           النفسي ال

ستويات منخفضة من     (Potter, 2006)يمكن أن يواجههم  ، فاألفراد األذآياء انفعاليًا يظهرون م
 مع المشاآل االنفعالية ، ويتعاملون(Formica, 1998; Brackett, 2001)المشكالت السلوآية 

الجون المواق     مكحب ازون         ة وروّية، ويع ا يمت سرع، آم ة دون ت ستويات منخفضة من    ف الحياتي  بم
ل     روف العم ة بظ سي المرتبط راق النف راد ذوو  ،(Potter, 2006) االحت ا األف ستويات أم  الم

الي   ذآاء االنفع ن ال ضة م ن ال  المخف ة م ستويات مرتفع ديهم م ة    فل سلوآية الذاتي شكالت ال م
سراقـحتآاال شكـي واالآتئـ النف سلوآيـاب، والم   وحـدوان والجنـة آالعـة الخارجيـالت ال

(Liau, Liau, Teoh & Liau, 2003) .  

شير  ار"وي ارآر" و" ُأن-ب دفع (Bar-on & Parker, 2000) "ب اة ي ع الحي ى أن واق  إل
ضغ  ة ال اليب لمواجه اع بعض األس ى إتب راد إل ا وط األف اح لتخطيه ة، وأن النج ات اليومي واألزم

ة         ة وشخصية واجتماعي ذآاء          . يتطلب قدرات ومهارات انفعالي ارات ال ذين يمتلكون مه األفراد ال ف
االتهم              ى انفع سيطرة عل ذاتي، وال النفس، والتنظيم ال ة ب االنفعالي لديهم سمات شخصية تتمثل بالثق

(Goleman, 1995) .   سيطر رد ال ستطيع الف ة،      وعندما ي اءة وفاعلي ا بكف ه وإدارته ى عواطف ة عل
ه                    ي تواجه ة لحل المشكالت الت ا فاعلي ؤ بأفضل الطرق وأآثره ى التنب درة عل ر ق فإنه ٌيصبح أآث

(Weisinger, 1998).  

ية          ور األساس ن األم ى م ة األول صفوف الثالث ي ال الي لمعلم ذآاء االنفع وع ال وألن موض
أثير        د         والمهمة لمعلمي األطفال، لما له من ت اعي، فق سي واالجتم اءهم النف شئتهم وبن ى تن ر عل  آبي

ات   ي وضع اللبن ارهم األساس ف صفوف باعتب ذه ال ار معلمي ه ة باختي ذه الدراس رة ه اءت فك ج
  .األولى لتعليم األطفال وتربيتهم على التكيف والنجاح في عالقتهم مع أفراد مجتمعهم
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سنوا        ي ال ين ف الي للمعلم ذآاء االنفع وع ال ي موض د حظ احثين   وق ام الب رة باهتم ت األخي
ه   الي وعالقت ذآاء االنفع ارات ال تالآهم لمه دى ام ة م ادة لمعرف ة ج ي محاول ك ف ين، وذل والدارس

  : ببعض المتغيرات، ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ما يلـي

سيدو   رى بالت ذآاء        (Platsidou, 2010)أج ين ال ة ب ة العالق ى معرف دفت إل ة ه  دراس
ة              االنفعالي   ة االبتدائي واالحتراق النفسي والرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة في المرحل

ا     . في اليونان  وقد أظهرت النتائج وجود درجات عالية من الذآاء االنفعالي لدى عينة الدراسة، آم
سي    راق النف الي واالحت ذآاء االنفع ين ال صائية ب ة إح ة ذات دالل ود عالق رت وج ارت . أظه وأش

الي                    النتائج ذآاء االنفع اس ال ى مقي ة عل ى درجات مرتفع ذين حصلوا عل ين ال  أيضًا إلى أن المعلم
ا         وظيفي، آم ي مستوى الرضا ال اع ف سي، وارتف راق النف نخفض من االحت ستوى م ديهم م ان ل آ

وظيفي              ، أشارت نتائج تحليل االنحدار إلى أن االجهاد االنفعالي يمكن التنبؤ به من خالل الرضا ال
  . از الشخصي يمكن التنبؤ به من خالل الذآاء االنفعالي والرضا الوظيفيوأن اإلنج

ة دفت دراس و  وه الي   (De Vito, 2009)دي فيت ذآاء االنفع ين ال ة ب ة العالق ى معرف  إل
ة الدراسة                      د تكونت عين ة، وق دارس العام ة في الم واالحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوي

ن  ابوا ) ٦٤(م ة أج ًا ومعلم اس  معلم ى مقي ار" عل الي و "  ُأن-ب ذآاء االنفع اس ملل الك"قي " ماس
سي  راق النف ائج إ . لالحت ارت النت دي     أش ي وُبع الي الكل ذآاء االنفع ين ال ة ب ود عالق دم وج ى ع ل
د               : االحتراق النفسي  ين بع ة إحصائيًا ب اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر، ووجود عالقة موجبة دال

اس آكل  االنجاز الشخصي من االحتراق   ائج   . النفسي وأبعاد الذآاء االنفعالي والمقي وأظهرت النت
رة        ر والخب ري العم زى لمتغي سي تع راق النف ي االحت صائيًا ف ة إح روق دال ود ف دم وج ضًا ع أي

  .التدريسية

رى ونس  وأج ي ي دفت  ) ٢٠٠٧( بن وة ه الي     دراس ذآاء االنفع ستوى ال ن م شف ع ى الك إل
ة بين  سي والعالق راق النف ستوى االحت ي   وم رة ف اختالف الخب ة ب ذه العالق تالف ه دى اخ ا، وم هم

دريس أو المؤهل العلمي أو الجنس     ة الدراسة من      . الت د تكونت عين ة من    ) ٤٣٨(وق ًا معلم معلم
ة  د الثالث يم إرب ة تعل ة لمديري ة التابع دارس الحكومي ي الم املين ف ى أن . الع ائج إل ارت النت د أش وق

ًا،  ان مرتفع الي آ ذآاء االنفع ستوى ال طاً م ان متوس سي آ راق النف ستوى االحت رت وأن م ، وأظه
دم   ا أظهرت ع سي، آم راق النف الي واالحت ذآاء االنفع ين ال سية ب ة عك ود عالق ضًا وج ائج أي النت
ر الجنس                  وجود فروق دالة إحصائيًا في العالقة بين الذآاء االنفعالي واالحتراق النفسي تبعًا لمتغي

   .وعدد سنوات الخبرة في التدريس

راق     (Potter, 2006)فت دراسة بوتر وهد الي واالحت ذآاء االنفع ين ال  إلى معرفة العالقة ب
ة،           ة الدراسة من           النفسي لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية والعقلي د تكونت عين ) ١٢١(وق

اً ) ٧٢(مشارآًا شبه مهني، و   ) ٤٩(مشارآًا، منهم    ة           . مهني روق ذات دالل ائج وجود ف أظهرت النت
ة                  إحصائية   ا أظهرت وجود عالق ين، آم على مقياس الذآاء االنفعالي لصالح العاملين شبه المهني

ئ ذو                   الي يمكن أن يكون متنب ارتباطية بين الذآاء االنفعالي واالحتراق النفسي، وأن الذآاء االنفع
  .داللة بمستوى االحتراق النفسي
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رى  ان وأج ين ال   (Chan, 2006)ج ة ب ة العالق ى معرف دفت إل ة ه الي  دراس ذآاء االنفع
ة الدراسة من            ة في            ) ١٦٧(واالحتراق النفسي، وتكونت عين دارس الثانوي ًا من معلمي الم معلم

راق                 . هونغ آونغ  الي واالحت ذآاء االنفع ين ال ة إحصائية ب وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات دالل
راق      ات االحت د مكون الي آأح اد االنفع ى أن اإلجه ائج إل ارت النت ا أش سي، آم أثر  النف سي يت النف

سبيًا               بالتنظيم والتقييم االنفعالي االيجابي، وأن نقص الشعور باالنجاز الشخصي يمكن أن يتطور ن
  .من خالل االستخدام االيجابي لالنفعاالت

راورز   وهدفت دراسة  ى  (Evers, Tomic & Brouwers, 2005)إيفرز وتوماس وب  إل
ست          الي وم ذآاء االنفع دارس           معرفة العالقة بين عناصر ال دى معلمي الم سي ل راق النف ويات االحت

ت دا، وتكون ي هولن ة ف ن الثانوي ة م ة الدراس ًا) ٤٣٣( عين ات . معلم ى أن عملي ائج إل ارت النت أش
ضًا أن                     ل، وأظهرت أي ر المنطقي خالل العم التفكير غير التكيفية لدى المعلمين تمنعهم من التفكي

  .حتراق النفسي لدى المعلمينسوء التكيف لعمليات التفكير يعمل على زيادة اال

ه بالشخصية أجرى             الي وعالقت ذآاء االنفع ي  ومن الدراسات التي تناولت ال ) ٢٠٠٩(الزعب
الي                     ذآاء االنفع رى للشخصية وال ين العوامل الخمسة الكب دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة ب

ة من طل      ) ٩٣٩(ومرآز الضبط وآشف الذات لدى عينة تكونت من            ًا وطالب ة     طالب ة التربي ة آلي ب
ة  وك األردني ة اليرم ل    . بجامع ين العوام صائيًا ب ة إح ة دال ة موجب ود عالق ائج وج رت النت وأظه

رة        (الشخصية   ى الخب ذآاء          ) االنبساط، يقظة الضمير، المقبولية، االنفتاح عل اد ال د من أبع وآل بع
ين     صائيًا ب ة إح البة ودال ة س ود عالق ل، ووج الي آك ذآاء االنفع الي وال ل الشخصي االنفع  العام

  .  وآل بعد من أبعاد الذآاء االنفعالي والذآاء االنفعالي آكل) العصابية(

د            ) ٢٠٠٧(وهدفت دراسة الربيع     ر الناق الي والتفكي إلى الكشف عن العالقة بين الذآاء االنفع
ة اليرموك          ) ٤٠٠(وأنماط الشخصية، وقد تكونت عينة الدراسة من         ة جامع طالبًا وطالبة من طلب

ذآاء          . ردنيةاأل أشارت النتائج إلى سيادة نمط الشخصية العصابية، ووجود مستوى متوسط من ال
ة          ة إحصائية في العالق روق ذات دالل ضًا وجود ف ائج أي د، وأظهرت النت ر الناق الي والتفكي االنفع

  . االرتباطية بين جميع مجاالت الذآاء االنفعالي وأنماط الشخصية االنبساطية والعصابية

ارول   أجرى  و رن وآ ى    (Day, Therrien & carroll, 2005)داي وثي  دراسة هدفت إل
ة الدراسة من                  الي والشخصية، حيث تكونت عين ذآاء االنفع ًا  ) ١٣٣(تقييم الصدق الكمي لل طالب

راد                 ا نقص عدد أف وطالبة شارآوا في الجزء األول من الدراسة في إحدى الجامعات الكندية، بينم
ة           . طالبًا وطالبة ) ١١٤(ي ليصبح   الدراسة في الجزء الثان    ة إيجابي ى وجود عالق ائج إل أشارت النت

  .بين الذآاء االنفعالي ونمط الشخصية العصابية واالنبساطية

زجن      انون وران رة    (Gannon & Ranzjin, 2005)وهدفت دراسة ج ى توضيح الفك  إل
س الذآاء االنفعالي يمكنها التي تقول بأن مقاييس الذآاء االنفعالي تتداخل مع الشخصية، وأن مقايي     

ة الدراسة من      أن تعمل على قياس السمات الشخصية،        شخصًا تراوحت   ) ١٩١(حيث تألفت عين
ارهم ين أعم ائج إل ). ٧٩ -١٨( ب ارت النت سبته   أش ا ن سرت م صية ف ن %) ٣٤.٢(ى أن الشخ م

ا                سير م ى تف د عمل عل الي فق ذآاء االنفع سبته  التباين في الرضا العام في الحياة، أما ال %) ١.٣(ن
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اين  ن التب سبته       . م ا ن سير م ى تف ل عل د عم ة أوًال، فق ى المعادل الي إل ذآاء االنفع ال ال د إدخ وعن
  . من التباين%) ٨.٨(من التباين، وعملت الشخصية على تفسير %) ٢٨.٣(

 دراسة هدفت إلى معرفة (Furnham & Petrides, 2003)فورنهايم وبيترايدس وأجرى 
ة الدراسة من              العالقة بين الذآاء     ًا  ) ٨٨(االنفعالي وبعض أنماط الشخصية، وقد تكونت عين طالب

ة         . وطالبة من طلبة آلية التربية في جامعة لندن        ة إيجابي ة ارتباطي وقد أظهرت النتائج وجود عالق
  .بين الذآاء االنفعالي وأنماط الشخصية العصابية واالنبساطية

يجس وسجاآل  وهدفت دراسة   ة    (Zee, Thijs & Schakel, 2002)  زي وث ى معرف إل
د تكونت                 رى للشخصية، وق العالقة بين الذآاء االنفعالي والذآاء األآاديمي والعوامل الخمسة الكب

ة      ) ١١٦(عينة الدراسة من      ًا في إحدى الجامعات الهولندي ًا جامعي ى     . طالب ائج إل د أشارت النت وق
سة ا    ل الخم الي والعوام ذآاء االنفع ين ال ة ب ة قوي ود عالق املي  وج يما ع صية ال س رى للشخ لكب

  .االنبساطية واالستقرار العاطفي

ة                   ي تناولت العالق من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح وجود بعض الدراسات الت
سي  راق النف الي واالحت ذآاء االنفع ين ال  & Evers, Tomic؛ Platsidou, 2010( ب

Brouwers, 2005؛ Chan, 2006 ؛De Vito, 2009(، ى وجباإلضا د دراسات وفة إل
ع،     ٢٠٠٩الزعبي،  (تناولت العالقة بين الذآاء االنفعالي وبعض أنماط الشخصية          ؛ ٢٠٠٧ ؛ الربي

Potter, 2006؛Day, Therrien & Carroll, 2005   ؛   Gannon & Ranzjin, 
د   .)   Zee, Thijs & Schakel, 2002  ؛Furnham & Petrides, 2003 ؛2005 وق

ذه      سي                      أشارت نتائج ه راق النف الي وآل من االحت ذآاء االنفع ين ال ة ب ى وجود عالق الدراسات إل
  .وأنماط الشخصية

ي   ت ف ي بحث سابقة الت دعم الدراسات ال ة ل ذه الدراس أتي ه الي وت ذآاء االنفع ين ال ة ب العالق
ذه الدراسة       أخرى ذآاء االنفعالي وأنماط الشخصية مرةً    واالحتراق النفسي مرًة وبين ال     ، وتتميز ه

ا بحثت في          ع سابقة بأنه سي                 ن الدراسات ال راق النف الي وآل من االحت ذآاء االنفع ين ال ة ب  العالق
رون                     ذين يعتب ى ال ة األول ى معلمي الصفوف الثالث ا عل ى إجرائه وأنماط الشخصية، باإلضافة إل
ة،             األساس في بناء شخصيات األطفال، ومساعدتهم على التكيف مع الظروف والمواقف المختلف

   .ل على بناء ذآاء انفعالي مقبول لدى األطفال الذين ُيدرسونهممما يعم
  

  أهمية الدراسة

  :يمكن إيجاز أهمية الدراسة بما يلي

الي و              .١ ذآاء االنفع ة مستوى ال سي   مستوى   يتوقع من خالل نتائج الدراسة معرف راق النف  االحت
ملين في مدارس  العا لدى معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى     وأنماط الشخصية السائدة    

   .لدولية التابعة لمنطقة إربد التعليميةوآالة الغوث ا
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اط الشخصية            .٢ الي وأنم ذآاء االنفع ين ال ة ب ة العالق راق   تحاول الدراسة معرف ومستوى االحت
ى   حيث أن . النفسي في ضوء متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي        ة   التعرف عل العالق

ا من         د ُيّمكنن درتهم         إدراك بين هذه المتغيرات ق تهم، وق ين في مهن مدى نجاح هؤالء المعلم
  .  لألطفال، وتقديم الرعاية واالهتمام المناسببناء عالقات إنسانيةعلى 

ة   .٣ سي ُيعطي أهمي راق النف ه بالشخصية واالحت الي وعالقت ذآاء االنفع اول موضوع ال إن تن
ساني     لهذه الدراسة، إلى جانب غيرها من الدراسات والبحوث المعنية في            سلوك اإلن تحديد ال

اد       ى إيج ل عل المعلمين، والعم ة ب ة الخاص ة والتربوي سية واالجتماعي شكالت النف م الم وفه
ديم           د البرامج الكفيلة بتجاوز هذه المشكالت، واإلسهام في تق ة      ي ذه الفئ  العون والمساعدة له

  .بناء المجتمع وتنميتهالمساهمة في وبالتالي من المعلمين، 
  

   مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما مستوى الذآاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى ؟ .١

  ما أنماط الشخصية السائدة لدى معلمو الصفوف الثالثة األولى؟  .٢

  لثالثة األولى؟ما العالقة بين الذآاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى معلمي الصفوف ا .٣

ة                      .٤ و الصفوف الثالث دى معلم اط الشخصية ل ما العالقة بين الذآاء االنفعالي وآل نمط من أنم
  األولى؟

ه               .٥ م أو مؤهل اختالف جنس المعل سي ب راق النف هل تختلف العالقة بين الذآاء االنفعالي واالحت
  العلمي أو عدد سنوات خبرته؟

م         هل تختلف العالقة بين الذآاء االنفعالي وآل       .٦  نمط من أنماط الشخصية باختالف جنس المعل
  أو مؤهله العلمي أو عدد سنوات خبرته؟ 

  
  التعريفات اإلجرائية

االت ومشاعر              :الذآاء االنفعالي  ة، وانفع ه الذاتي ة مشاعره وانفعاالت ى مراقب قدرة المعلم عل
ره وسلوآه                 ه تفكي ة لتوجي ذه المعرف ا، وتوظيف ه ز بينه اس   و. اآلخرين، والتميي ي    يق بالدرجة الت

ذه    ي ه ستخدم ف الي الم ذآاء االنفع اس ال رات مقي ى فق ه عل ن خالل إجابت م م ا المعل يحصل عليه
  .الدراسة

صية  اط الشخ ن         :أنم ة م ا مجموع درج تحته ي ين ية الت اط األساس ن األنم ين م ضم نمط ت
وص على  الدرجة التي يحصل عليها المفح    : سةالمظاهر النفسية، ويقصد بها إجرائيًا في هذه الدرا       
  . والعصابيةيةبنمطي االنبساطمقياس أنماط الشخصية المتمثل في هذه الدراسة 
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ظهور اإلنهاك والتعب على المعلم وعدم الرغبة في العمل، نتيجة ألعباء    :االحتراق النفسي 
ه           ة عمل ي يحصل         ومتطلبات العمل الزائدة والمستمرة التي تواجهه أثناء تأدي اس بالدرجة الت ، ويق

  .معلم على مقياس االحتراق النفسيعليها ال
  

    منهجية الدراسة وإجراءاتها

  منهج الدراسة

ك من              ) المسحي (استخدم الباحث المنهج الوصفي      ذه الدراسة، وذل ة ه ذي يتناسب وطبيع ال
صفوف   تبانات ُوجهت لمعلمي ال الث اس تخدام ث ة باس شكلة البحثي ع الم ل واق خالل رصد وتحلي

  .بد التعليمية التابعة لوآالة الغوث الدوليةالثالثة األولى في منطقة إر

   وعينتهامجتمع الدراسة

ة       العاملين جميع معلمي الصفوف الثالثة األولى       من مجتمع الدراسة    تكون دارس منطق  في م
ة     وث الدولي ة الغ ة لوآال ة التابع د التعليمي ي    إرب ام الدراس ن الع صل األول م الل الف  خ

ة الدراسة من    تكون ، وتمًا ومعلمةمعل) ٢٣١(والبالغ عددهم   م  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ًا  ) ١٢٢( عين معلم
  .ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة

  أدوات الدراسة

الذآاء االنفعالي وأنماط   : لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث ثالثة مقاييس لقياس آل من         
  :الشخصية واالحتراق النفسي

  مقياس الذآاء االنفعالي .١

ع           استخدم الباح  ذي طوره الربي الي ال اس    )٢٠٠٧(ث مقياس الذآاء االنفع ذا المقي ، وتكون ه
اطف،          : (فقرة موزعة على خمسة أبعاد هي     ) ٥٠(من   االت، التع ة، تنظيم االنفع ة االنفعالي المعرف

  ).  إدارة االنفعاالت، التواصل

ة            هذه  ويتوافر ألداة الدراسة     ة األردني ة في البيئ ع (دالالت صدق مختلف ل  ) ٢٠٠٧،  الربي مث
ى   ام الباحث بعرض األداة عل اس ق ذا المقي د صدق ه ي، ولتأآي اهري والتالزم صدق الظ ) ٧(ال

ة ومن                   دريس في الجامعات األردني ة الت رع من         محكمين من أعضاء هيئ ذا الف ام به ذوي االهتم
اس  بقيمة األداة ألغراض الدراسة وبذلك      ، وقد أجمعوا على مالء    فروع علم النفس التربوي      المقي

ة، تنظيم    : (خمسة أبعاد هيفقرة موزعة على    ) ٥٠( من    مكوناً بصورته النهائية  ة االنفعالي المعرف
    ).االنفعاالت، التعاطف، إدارة االنفعاالت، التواصل

ة  و معلمًا) ٣٥(قام الباحث بتطبيق األداة على عينة استطالعية مكونة من            ومن خارج     معلم
ام       اد                   عينة الدراسة الحالية، وتم حساب مع د من أبع ى آل بع ة عل ين الدرجة الكلي اط ب الت االرتب

ة والدرجة الكلية على المقياس آكل، وآانت معامالت االرتباط ألبعاد المقياس مع           خمسالمقياس ال 
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ة  ة الكلي والي)٠.٨١ ، ٠.٧٩ ، ٠.٨٣ ، ٠.٧٤ ، ٠.٦٩( العالم ى الت رت مؤشرات . عل د اعتب وق
   .غراض هذه الدراسةالصدق المتوفرة لهذا المقياس آافية أل

تخدام م اس اس ت ات المقي ق من ثب هوللتحق م تطبيق سها، إذ ت ة الصدق نف ارق  عين رتين وبف  م
ين   ، وبعد ذلك تم استخراج معامل الثبات بحساب معامل ارتبا أسبوعانزمني مقداره    ط بيرسون ب

ا     نتائج التطبيقين، و   اخ ألف ضاً  باستخدام معادلة آرونب م       .  أي امالت     )١(ويوضح الجدول رق يم مع  ق
  :الثبات للمجاالت واألداة الكلية محسوبة بطريقة معامل ارتباط بيرسون ومعادلة آرونباخ ألفا

دول  ون  ):  ١(ج اط بيرس ل ارتب ة معام ة بطريق االت واألداة الكلي ات للمج امالت الثب يم مع ق
  .وآرونباخ ألفا

  معامل آرونباخ ألفا  معامل ارتباط بيرسون  المجال  الرقم
  ٠.٨٠  ٠.٧٣  فة االنفعاليةالمعر  ١
  ٠.٨٣  ٠.٨٥  تنظيم االنفعاالت  ٢
  ٠.٨٠  ٠.٧٧  التعاطف  ٣
  ٠.٧٦  ٠.٧٠  إدارة االنفعاالت  ٤
  ٠.٨٤  ٠.٨٢  التواصل  ٥

  ٠.٨٢  ٠.٧٩  األداة الكلية

دير      درجة  ولتصحيح استجابات عينة الدراسة ومناقشة النتائج فقد تم وضع المعيار التالي لتق
الي ذآاء االنفع دى ال يل ى  معلم ة األول صفوف الثالث ة   ال ة لوآال ة التابع د التعليمي ة إرب ي منطق ف
  ). مرتفع٥.٠٠ – ٣.٦٧ متوسط، ٣.٦٦ – ٢.٣٤ منخفض، ٢.٣٣ – ١: ( الغوث الدولية

  مقياس أنماط الشخصية .٢

ساطية والعصابية          استخدم الباحث مقياس أنماط الشخصية     اد    المكون من ُبعدي االنب  باالعتم
ة العوا   ى قائم دت     عل ي أع رى الت ة   (Costa & McCrae, 1992)ها مل الخمسة الكب ه للغ  وعرب

رات      ) ٢٨(وهو مقياس يتكون من     ،  )٢٠٠١(العربية األنصاري وعبد الخالق      ه الفق فقرة، تمثل في
  .الفردية بعد العصابية، والفقرات الزوجية بعد االنبساطية

ة       اط الشخصية   (ويتوافر ألداة الدراسة الحالي ة         دالالت ص  ) أنم ة األردني ة في البيئ دق مختلف
ام الباحث     ولتأ. مثل صدق المحتوى والصدق التالزمي    ) ٢٠٠٧الربيع،  (  آيد صدق هذا المقياس ق

ى  ة ) ٧(بعرض األداة عل ة الجامعي وم التربوي ة العل ي آلي دريس ف ة الت ين من أعضاء هيئ محكم
وي والقي               نفس الترب م ال ة ومن تخصصات عل و  والجامعات األردني ى      . يماس والتق وا عل د أجمع وق

  .  مة األداة ألغراض الدراسة دون أي تعديالتمالء

ة من       آما قام الباحث    ة استطالعية مكون ى عين ق األداة عل اً ) ٣٥( بتطبي ة  ومعلم  ومن  معلم
ين الدرجة الكل           . خارج عينة الدراسة   اط ب امالت االرتب د من بعدي        وتم حساب مع ى آل بع ة عل ي

اط      . والدرجة الكلية على المقياس آكل     ) يةعصاب، وال يةاالنبساط(المقياس   امالت االرتب وآانت مع
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة         ة الكلي والي   ) ٠.٨٩،  ٠.٨٦(ألبعاد المقياس مع العالم ى الت د اعتبرت مؤشرات الصدق        . عل وق
  .المتوفرة لهذا المقياس آافية ألغراض هذه الدراسة

ام الباحث       وللتأآد م  ات أداة الدراسة ق سها،    ن ثب ة الصدق نف ا    باستخدام عين م تطبيقه   حيث ت
ك بحساب                  نمرتين وبفارق زمني مقداره أسبوعي     ا وذل ات له م استخراج معامل الثب ك ت ، وبعد ذل

اط لمجاالت األداة           امالت االرتب يم مع ين، حيث آانت ق : معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيق
ألداة آكل       ) ٠.٨٨(،  )٠.٨٧(لعصابية   وا يةاالنبساط ا ). ٠.٨٦(على التوالي ول م التحقق من    آم  ت

امالت         يم مع ا، حيث آانت ق الثبات عن طريق حساب معامل الثبات باستخدام معادلة آرونباخ ألف
  ). ٠.٨٧(ولألداة آكل ) ٠.٨٨ (والعصابية) ٠.٨٩ (يةاالنبساط: االرتباط لمجاالت األداة

  مقياس االحتراق النفسي .٣

ن مقي  ة م سخ المعرب ى الن تنادًا إل اس اس رات المقي اء فق م بن سي ت راق النف اس ماسالك لالحت
(MBI)   ة وسالمة،   : (، والواردة في دراسات آل من ة،  ١٩٩٥ ؛ الرشدان،  ١٩٩٣مقابل  ؛ طوالب
ابري، ١٩٩٩ ن    )٢٠٠٠ ؛ الج اس م ون المقي د تك ة    ٢٢، وق اد التالي ى األبع ة عل رة موزع :  فق

  ). فقرات٨ (النجاز، نقص الشعور با) فقرات٥(، تبلد المشاعر ) فقرات٩(اإلجهاد االنفعالي 

يم، إذ طلب                    ة التعل وقد بنيت فقرات المقياس على شكل عبارات تمثل شعور المعلم نحو مهن
الي                سباعي، حسب التصنيف الت اس ال دًا  : من المعلم تحديد عدد مرات تكرار الشعور على المقي أب

ل          )١(، بضع مرات في السنة      )٠( ى األق شهر عل شهر          )٢(، مرة في ال ، )٣(، بضع مرات في ال
  ).٦(، آل يوم تقريبًا )٥(، بضع مرات في األسبوع )٤(مرة في األسبوع على األقل 

ددهم         و ين ع ن المحكم ة م ى مجموع ه عل م عرض اس ت دق المقي ن ص ق م ن ) ٧(للتحق م
ين  ات المحكم وء مالحظ ي ض ويم، وف اس والتق وي والقي نفس الترب م ال ي عل صين ف المتخص

  .إذ تم تعديل بعض الفقرات من حيث إعادة صياغتها واقتراحاتهم، تم إجراء التعديالت الالزمة،

ى             داره أسبوعان عل ي مق ارق زمن رتين وبف ا م م تطبيقه ) ٣٥(وللتحقق من ثبات األداة فقد ت
ة الدراسة ة من خارج عين ًا ومعلم ات بحساب معامل معلم تخراج معامل الثب م اس ك ت د ذل ، وبع

يم           الي        ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، حيث آانت ق اط لمجاالت األداة آالت امالت االرتب : مع
ل   )٠.٨١(، نقص الشعور باالنجاز )٠.٨٤(، تبلد المشاعر )٠.٧٧(اإلجهاد االنفعالي    ألداة آل ، ول

اخ                      ). ٠.٨٦( ة آرونب ات باستخدام معادل ق حساب معامل الثب ات عن طري آما تم التحقق من الثب
د المشاعر   )٠.٨٥(اإلجهاد االنفعالي : داةألفا، حيث آانت قيم معامالت االرتباط لمجاالت األ        ، تبل

   ).   ٠.٨٨(، ولألداة آكل )٠.٨٢(، نقص الشعور باالنجاز )٠.٨٣(

صنيف    ى ت اد عل م االعتم د ت اس، فق رات المقي ى فق ة عل ة الدراس تجابات عين صحيح اس ولت
ا   )١٩٩٩ ؛ طوالبة،    ١٩٨٩دواني والكيالني وعليان،    : (ماسالك الواردة في دراسات آل من      ، آم

  :)٢(رقم يوضحه الجدول 
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  .تصنيف تكرار أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق النفسي):  ٢(جدول 
  مستوى االحتراق النفسي

  البعد
  مرتفع  متوسط  منخفض

  ٥٤ -٣٠  ٢٩ -١٨  ١٧ -٠  االجهاد االنفعالي
  ٣٠ -١٢  ١١ -٦  ٥ -٠  تبلد المشاعر

  ٤٨ -١٥  ١٤ -٩  ٨ -٠  نقص الشعور باالنجاز

د الت ا وبع ن صدق األدوات وثباته د م ن   ،أآ ت م ي تكون ة الت ة الدراس ى عين ا عل م تطبيقه  ت
ة الغوث           ،معلمي الصفوف الثالثة األولى    ة لوآال ة التابع د التعليمي ة إرب  العاملين في مدارس منطق

ين            ة       ،الدولية، وقد حرص الباحث على التنسيق المسبق مع مدراء المدارس والمعلم  من أجل تعبئ
تبانات ة والموضوعية   و،االس ري الدق ى تح ثهم عل ع   ،ح ة م ن الجدي ة م صى درج ل بأق  والتعام

از الحاسوب                      . الدراسة أداوت ى جه ا عل ا وتفريغه م جمعه ي ت تبانات الت ائي لالس دد النه  وآان الع
  .استبانة من آل أداة) ١٢٢(
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

سؤال األول   ة بال ائج المتعلق ا  :النت ذآاء االنفع ستوى ال ا م دى    م سي ل راق النف لي واالحت
  معلمي الصفوف الثالثة األولى في منطقة إربد التعليمية؟

دول  ين الج الي ) ٣(يب ذآاء االنفع ستوى ال ة لم ات المعياري سابية واالنحراف اط الح األوس
ة                     د التعليمي ة إرب املين في منطق ى الع ة األول دى معلمي الصفوف الثالث ة     الموجود ل ة لوآال  التابع

  :ةالغوث الدولي

ى                 ): ٣(جدول   ة الدراسة عل راد عين ة الستجابات أف ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي والمقياس آكل

  مستوى الذآاء االنفعالي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال
  مرتفع  ٠.٣٨  ٤.١٦  المعرفة االنفعالية
  مرتفع  ٠.٣٨  ٤.١٥  تنظيم االنفعاالت

  مرتفع  ٠.٣٨  ٤.٢١  التعاطف
  مرتفع  ٠.٤٠  ٣.٨٥  إدارة االنفعاالت

  مرتفع  ٠.٣٥  ٣.٦٥  التواصل
  مرتفع  ٠.٣٠  ٤.٠٠  المقياس الكلي

أن مستوى الذآاء االنفعالي لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في منطقة         ) ٣(يبين الجدول   
اس جميع            اد المقي ى أبع ًا عل اس آكل       إربد التعليمية آان مرتفع ى المقي ا وعل ذه      ،  ه سير ه ويمكن تف

اء المدرسين                  النتيجة في ضوء اإلجراءات المختلفة التي تتبعها إدارة وآالة الغوث الدولية في انتق
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ود    ن أن تع ا يمك ال، آم ن األطف ة م ذه الفئ ع ه ل م ل والتفاع ى التعام ادرين عل ؤهلين الق ذه الم  ه
ي             ة الت شطة المختلف رامج واألن ى الب ى               النتيجة إل اء خدمتهم، إذ ترآز عل ا المعلمون أثن يلتحق به

إضافة إلى الخبرات المتنوعة التي اآتسبها المعلمون      .تنمية النواحي االنفعالية واالجتماعية للمعلم    
من خالل تفاعلهم مع بيئات ثقافية واجتماعية متنوعة، جعلتهم قادرين على التفاعل والتواصل مع      

سلبية        : السماتاآلخرين، واآتسابهم العديد من      آالمرونة، والتعاون، والتعاطف، وآبح المشاعر ال
   .آالغضب والشك في الذات، ودفع الشعور بالقلق والتخلص من حدة التعرض للمخاطر السلبية

ائج دراسة آل من           ذه الدراسة مع نت ي،  (وتتفق نتيجة ه صقر، ٢٠٠٩الزعب  ؛ ٢٠٠٨ ؛ ال
راد الدراسة      التي أشارت إلى وجود درجة    ) ٢٠٠٥السميرات،   دى أف .  عالية من الذآاء االنفعالي ل

ن    ل م ة آ ع دراس ة م ذه الدراس ائج ه ارض نت ع، (وتتع  & Evers, Tomic ؛ ٢٠٠٧الربي
Brouwers, 2005(      طًا ان متوس الي آ ذآاء االنفع ستوى ال ى أن م ا إل ارت نتائجه ي أش  الت
  .ومنخفضًا على التوالي

اني   سؤال الث ة بال ائج المتعلق ست :النت ا م ات     م ي ومعلم دى معلم سي ل راق النف وى االحت
  الصفوف الثالثة األولى في منطقة إربد التعليمية؟

دول   ين الج سي      ) ٤(يب راق النف ستوى االحت ة لم ات المعياري سابية واالنحراف اط الح األوس
  :الموجود لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى العاملين في منطقة إربد التعليمية

ى                المتوسطات  ): ٤(جدول   ة الدراسة عل راد عين ة الستجابات أف ات المعياري الحسابية واالنحراف
  .أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي والمقياس آكل

  مستوى االحتراق النفسي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال

  متوسط   ١١.٠٥  ١٨.٢٥  االجهاد االنفعالي
  منخفض  ٤.٣٢  ٢.٧٣  تبلد المشاعر

  منخفض  ٥.٩٢  ٥.٣١  ازنقص الشعور باالنج
  منخفض  ١٦.٢٥  ٢٦.٣٦  المقياس الكلي

ة            ) ٤(يظهر من الجدول     أن مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات الصفوف الثالث
د                   األولى في منطقة إربد التعليمية آان متوسطًا في بعد اإلجهاد االنفعالي، ومنخفضًا في ُبعدي تبل

از شعور باالنج شاعر ونقص ال ىالم ل، وعل اس آك ي ضوء  . المقي ذه النتيجة ف سير ه ويمكن تف
ام الدراسي،        ة الع ي نهاي ال ف دى األطف ى ل ة األول و الصفوف الثالث ا معلم ي يحققه االنجازات الت

ا    ح له ي يطم ائج الت ون فالنت ين    المعلم ر لمعلم أثير مباش اك ت ون هن ق دون أن يك ن أن تتحق يمك
ذه        ج طفال هو من ُيدرس األ    آخرين، ألن معلم الصف    ال في ه ى أن األطف ميع المواد، باإلضافة إل

ى االنجاز             ه عل دم قدرت م بع  .المرحلة ال يعيشون خبرات فشل دراسية طويلة يمكن أن ُتشعر المعل
ى يمكن       نتيجة اإلجهاد االنفعالي المتوسط  ويمكن أن تعزى     ة األول ى أن معلمي الصفوف الثالث  إل

ة          النفعالي نتيجة لت   ا اإلجهادأن يواجهوا بعض     اجون لرعاي ذين يحت ال ال ام  فاعلهم مع األطف   واهتم
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 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

يهم بعض المصاعب            أآبر ومعرفة أآثر بخصائصهم النمائية في الجوانب المختلفة، مما يضع عل
  . أثناء عملهم

ة   ع دراس ة م ذه الدراس ة ه ق نتيج ري، (وتتف دني  )٢٠٠٧العم ى ت ا إل ارت نتائجه ي أش  الت
ذه الدراسة مع        . ت المدينة المنورة  درجة االحتراق النفسي لدى معلمي ومعلما      وتتعارض نتيجة ه

ة من    ) ٢٠٠٠ ؛ الحايك، ٢٠٠٤المرزوقي،  (دراسة آل من     التي أشارت إلى وجود درجة مرتفع
  . االحتراق النفسي لدى أفراد الدراسة

ث    سؤال الثال ة بال ائج المتعلق ات       :النت ي ومعلم دى معلم سائدة ل صية ال اط الشخ ا أنم  م
  ولى العاملين في منطقة إربد التعليمية؟الصفوف الثالثة األ

دى              ) ٥(يبين الجدول    سائدة ل اط الشخصية ال ة ألنم ات المعياري األوساط الحسابية واالنحراف
  :معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى العاملين في منطقة إربد التعليمية

را          ): ٥(جدول   ة الستجابات أف ات المعياري ى       المتوسطات الحسابية واالنحراف ة الدراسة عل د عين
  .أبعاد مقياس أنماط الشخصية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نمط الشخصية
  ٠.٧٤  ٣.٤٦  العصابية
  ٠.٥٢  ٣.٧٥  االنبساطية

دول    ن الج ر م ى       ) ٥(يظه ة األول صفوف الثالث ي ال دى معلم سائد ل صية ال ط الشخ أن نم
ى        . االنبساطيبد التعليمية هو النمط     العاملين في مدارس منطقة إر     ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إل

ى       ة األول سهم  قلة عدد المشكالت التي يمكن أن يواجهها معلمو الصفوف الثالث اء تدري ، إضافة   أثن
سر        ا أن    . إلى سيطرتهم على المواقف التعليمية بسهولة وي ة          آم ين في وآال ضلية رواتب المعلم أف

دارس             رانهم في الم م           خرى األالغوث الدولية مقارنة مع أق سية ويجعله التهم النف ى ح نعكس عل ، ي
  .، وبالتالي سيادة النمط االنبساطي في شخصياتهمواالطمئنانيشعرون بالراحة 

ي،   (وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة           ى أن         ) ٢٠٠٩الزعب ا إل ي أشارت نتائجه الت
ل     و عام ة ه ة الدراس راد عين دى أف سائد ل ل الشخصي ال ة(العام ل م) المقبولي وع العوام ن مجم

رى للشخصية     ا اختلفت مع دراسة          الخمسة الكب ع،   (، آم ى      ) ٢٠٠٧الربي ا إل ي أشارت نتائجه الت
  .سيادة نمط العصابية لدى أفراد عينة الدراسة

ع    سؤال الراب ة بال ائج المتعلق د  :النت ل توج ة     ه ستوى الدالل د م ة عن ة ارتباطي   عالق
)α = ل من أنم    بين الذآاء ) ٠.٠٥ دى معلمي     اط الشخصية  االنفعالي وآ راق النفسي ل ، واالحت

  الصفوف الثالثة األولى؟

  العالقة بين الذآاء االنفعالي وأنماط الشخصية  .أ

اط                   )٦(يبين الجدول    الي وأنم ذآاء االنفع اد ال د من أبع  معامالت ارتباط بيرسون بين آل بع
  :الشخصية
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين       بين مجاالت الذآا    بيرسون ارتباطمصفوفة معامالت   ): ٦(جدول   ء االنفعالي والمقياس آلل وب
  .مجاالت أنماط الشخصية

  مجاالت أنماط الشخصية
  العصابية  االنبساطية

مجاالت الذآاء 
  االنفعالي

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مستوى الداللة  معامل االرتباط
  *٠.٠٠٧  ٠.٢٤  *٠.٠٠٠  ٠.٤٠  المعرفة االنفعالية
  *٠.٠٠٠  ٠.٣٤  *٠.٠٠٠  ٠.٣٩  تنظيم االنفعاالت

  ٠.١٧٥  -٠.١٢  *٠.٠٠٠  ٠.٤٤  التعاطف
  ٠.٥٧٩  ٠.٠٥  *٠.٠٠٠  ٠.٤٣  إدارة االنفعاالت

  ٠.٢٠١  - ٠.١٢  *٠.٠٠٠  ٠.٥٣  التواصل
  ٠.٢٦٨  ٠.١٠  *٠.٠٠٠  ٠.٥٥  المقياس الكلي

  .)٠.٠٥= α(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة   *

ين ن       ) ٦(يظهر من الجدول     ساطية اال الشخصية  مط  وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا ب  نب
ة إحصائيًا                   ة ودال ة موجب وآل بعد من أبعاد الذآاء االنفعالي والذآاء االنفعالي آكل، ووجود عالق

الي        عصابية  ال  الشخصية  بين نمط   ذآاء االنفع االت       ( وبعدي ال ة، وتنظيم االنفع ة االنفعالي ) المعرف
 باالستناد إلى العالقة    ر هذه النتيجة   ويمكن تفسي  .األخرىوعدم وجود عالقة ارتباطية على األبعاد       

م ذو     حيث  المنطقية بين مظاهر الشخصية االنبساطية وصفاتها ومفهوم الذآاء االنفعالي،          أن المعل
صية ل      الشخ راد والتفاع شاعر األف دير م م، وتق ه معه رين وتعاطف ه لآلخ ز بحب ساطية يتمي  االنب

االت وإدارت   يم االنفع ى تنظ درة عل ى الق افة إل م، إض اح  معه رين واالنفت ع اآلخ ا، والتواصل م ه
ات نظرهم    رام وجه يهم، واحت ذه      عل ده يتطلب ه الي نج ذآاء االنفع وم ال ى مفه ا إل ا رجعن ، وإذا م

ا       ة بينهم م ذو الشخصية   . المظاهر والسمات، ومن هنا جاءت العالقة االرتباطي ا المعل   العصبية أم
ة إحصائيًا مع بعدي              ة دال ة (فهناك عالقة ارتباطي االت      المعرف ة، وتنظيم االنفع ، وعدم   ) االنفعالي

اس آكل         ارتباطية دالة إحصائياً   وجود عالقة  ى          مع األبعاد األخرى والمقي ك إل سير ذل ، ويمكن تف
ه ألن              ه    أن هذا النمط من الشخصية لديه المعرفة االنفعالية والقدرة على تنظيم انفعاالت ه لذات  حمايت

ه مع اآلخرين              ف ،إلى تنظيم انفعاالته   ومخاوفه قد تدفعه   ر    ي حين أن تواصله وتعاطف شوبه الكثي ي
   .من النقص، وبالتالي حدوث التوتر والقلق لديه

 Zee , Thijs & Schakel, 2002 , Zee)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة آل من   
& Mabeke, 2004)  ع نمط الشخصية الي م ذآاء االنفع اط ال ى ارتب ا إل ي أشارت نتائجه  الت

ًا مع دراسة آل من      .االنبساطية  ,Furnham & Petrides) آما تتفق نتيجة هذه الدراسة جزئي
2003 ; Day, Therrien & Carroll, 2005)        ين ة ب ة موجب ى وجود عالق ي أشارت إل  الت

  .الذآاء االنفعالي ونمط الشخصية االنبساطية والعصابية
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 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  العالقة بين الذآاء االنفعالي واالحتراق النفسي  .ب

 معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد من أبعاد الذآاء االنفعالي ومجاالت             )٧(ل  يبين الجدو 
  :االحتراق النفسي والمقياس

ين            ): ٧(جدول   مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت الذآاء االنفعالي والمقياس آلل وب
  .مجاالت االحتراق النفسي والمقياس آكل

  االحتراق النفسي

  تبلد المشاعر  االجهاد االنفعالي
نقص الشعور 
  باالنجاز

  االنفعالي الذآاء  المقياس الكلي

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠.٢٠٩  - ٠.١٢  ٠.١٠٩  - ٠.١٥  ٠.٣٦٩   - ٠.٠٩  ٠.٥٦٩  - ٠.٠٥  المعرفة االنفعالية

  *٠.٠٠٨  - ٠.٢٤  *٠.٠٠٢  - ٠.٢٨  ٠.٠٥٣  - ٠.١٨  ٠.١٤٣  - ٠.١٣  تنظيم االنفعاالت

  ٠.٩٩١  ٠.٠١  ٠.٢٥٨  - ٠.١٠  *٠.٠٣٠  - ٠.٢٠  ٠.١٤٢  ٠.١٣  التعاطف

  ٠.٢١٦  - ٠.١١  ٠.٧٠٩  - ٠.٠٣  ٠.٩٧٥  -٠.٠١  ٠.١١٠  - ٠.١٥  إدارة االنفعاالت

  ٠.٧٥٣  ٠.٠٣  ٠.٤٨٢  ٠.٠٦  ٠.٢٧٤  ٠.١٠  ٠.٧٨٢  - ٠.٠٣  التواصل

  ٠.٢١٢  - ٠.١١٤  ٠.١٥٦  - ٠.١٣  ٠.٣٠٣  - ٠.٠٩  ٠.٥٢٨  - ٠.٠٦  لمقياس الكليا

دول    ن الج ر م ة  ) ٧(يظه ة ارتباطي ود عالق ذآاء     وج ال ال ين مج صائيًا ب ة إح البة ودال  س
ين            ) تنظيم االنفعالت (االنفعالي   ة ب ة ارتباطي والمقياس الكلي لالحتراق النفسي، وعدم وجود عالق

ويمكن أن تعزى  . األخرى والمقياس آكل وبين مقياس االحتراق النفسي     مجاالت الذآاء االنفعالي    
ستوًى                        سجلون م االت ي اٍل من تنظيم االنفع ذين يتمتعون بمستوى ع هذه النتيجة إلى أن األفراد ال
ادرين                   راد الق ه األف ز ب ا يتمي مخفضًا من االحتراق النفسي، وتبدو هذه النتيجة منطقية من خالل م

ي              ،همعلى تنظيم انفعاالت   صعوبات الت ول لل اد الحل ذلك من إيج إذ يستطيع األفراد الذين يتمتعون ب
صافه                 وتواجههم   ى ات شكلة، باإلضافة إل ة الم دء بمواجه ل الب ات قب ذليل العقب صبر     مت دوء وال  باله

زات    .والتروي عند إنجاز األعمال، حتى عندما يكون هناك ضغوطات أثناء العمل          ذه المي  وآل ه
  .ستوى االحتراق النفسي لدى األفرادتعمل على تخفيض م

ن    ل م ة آ ع دراس ة م ذه الدراس ة ه ارض نتيج ونس، (وتتع ي ي  ,Platsidou ؛ ٢٠٠٧بن
2010; Lee, 2006 (      الي ذآاء االنفع ين ال ة إحصائيًا ب التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة دال

ين  دى المعلم سي ل راق النف ن   واالحت ل م ة آ ة دراس ع نتيج ارض م ا تتع ع، ال(، آم  ؛ ٢٠٠٧ربي
Potter, 2006 (  راق التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذآاء االنفعالي واالحت
  . عينة الدراستينالنفسي لدى أفراد



 ٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــنافز بقيعي

 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة             :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس    د مستوى الدالل ة عن  ( هل تختلف العالقة االرتباطي
ا        ) ٠.٠٥=  ل من أنم اختالف جنس           بين الذآاء االنفعالي وآ راق النفسي ب ط الشخصية، واالحت

  المعلم أو مؤهله العلمي أو عدد سنوات خبرته؟

اختالف        .أ سي ب راق النف الي واالحت ذآاء االنفع ين ال ة ب ة االرتباطي تالف العالق سبة الخ بالن
  :الجنس

  معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد من أبعاد الذآاء االنفعالي ومجاالت            )٨(يبين الجدول   
  : تبعًا لمتغير الجنساالحتراق النفسي والمقياس آكل

ين             بيرسون ارتباطة معامالت   مصفوف): ٨(جدول   اده وب الي وأبع ذآاء االنفع  بين الدرجة الكلية لل
  .الدرجة الكلية لالحتراق النفسي وأبعاده تبعًا لمتغير الجنس

  االحتراق النفسي
االجهاد   العدد  الجنس  الذآاء االنفعالي

  فعالياالن
 تبلد

  المشاعر
نقص الشعور 
  باالنجاز

 المقياس
  الكلي

المعرفة   - ٠.١٧   *- ٠.٤٠  - ٠.٢٣  ٠.٠٣  ٥١  ذآر
  - ٠.٠٨  ٠.٠١  ٠.٠٤  - ٠.١٣  ٧١  أنثى  االنفعالية

  تنظيم االنفعاالت  - ٠.٢٣   *- ٠.٣٤  - ٠.١٥  - ٠.١١  ٥١  ذآر
   *- ٠.٢٦  - ٠.٢٤  - ٠.٢٢  - ٠.١٧  ٧١  أنثى
  التعاطف  - ٠.٠٤   *- ٠.٤٦  *- ٠.٣٧  *٠.٢٩  ٥١  ذآر
  ٠.٠٣  ٠.١٢  - ٠.٠٤  - ٠.٠٢  ٧١  أنثى
  إدارة االنفعاالت  - ٠.٢١  - ٠.١٥  ٠.٠٢  - ٠.٢٣  ٥١  ذآر
  - ٠.٠٦  ٠.٠٣  - ٠.٠٤  - ٠.١٠  ٧١  أنثى
  التواصل  - ٠.١٠  - ٠.٢٠  - ٠.٠٣  - ٠.٠٥  ٥١  ذآر
  ٠.١٢  ٠.٢٢  ٠.٠٢١  - ٠.٠٢  ٧١  أنثى
  المقياس الكلي  - ٠.١٩   *- ٠.٤١  - ٠.٢٠  - ٠.٠١  ٥١  ذآر
  - ٠.٠٧  ٠.٠٣  – ٠.٠٢  - ٠.١١  ٧١  أنثى

دول    ن الج ر م ة اال  ) ٨(يظه تالف العالق دم اخ الي    ع ذآاء االنفع االت ال ين مج ة ب رتباطي
سي    راق النف ين االحت ل وب اس آك اختالف والمقي نس،ب ة الج ة ارتباطي د أي عالق ة  إذ ال يوج  دال

ة     ق النفسي،  بين الذآاء االنفعالي واالحترا    إحصائيًا ة االرتباطي تثناء العالق ين باس اني   ب  المجال الث
 وبين االحتراق النفسي لدى اإلناث، إذ آانت العالقة سالبة )تنظيم االنفعاالت(في الذآاء االنفعالي 

اييس                عزى   ويمكن أن ي   . ودالة إحصائيا   ى المق سين عل ين الجن ة ب ة االرتباطي عدم اختالف العالق
لذآاء االنفعالي موجودة لدى الجنسين، وال تقتصر على جنس دون اآلخر،  إلى أن مهارات ا   الكلية  

واجههم  ي ت صعوبات أو المشكالت الت الرغم من ال ى النجاح ب درة عل سين يمتلكون الق فكال الجن
ي         أثناء العمل، ولديهم المهارات الكافية التي تمكنهم من التكيف مع الصراعات والضغوطات الت

  .تواجههم في حياتهم



 ......"الذآاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية و" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ٦٦

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ذه الدراسة مع دراسة      وتت ونس،   (فق نتيجة ه ي ي ى عدم      ) ٢٠٠٧بن ا إل ي أشارت نتائجه الت
سي                       راق النف الي ومستوى االحت ذآاء االنفع ين مستوى ال ة ب وجود فروق دالة إحصائيًا في العالق

  .لدى معلمي المرحلة األساسية تعزى لمتغير الجنس

سي       أما بالنسبة للعالقة االرتباطية السالبة بين مجال تنظ        راق النف يم االنفعاالت ومقياس االحت
اٍل من تنظيم                              ستوًى ع ى م اج إل اث تحت ذه النتيجة من خالل أن اإلن سير ه يمكن تف اث ف لدى اإلن

  .  االنفعاالت حتى يسجلن مستويات منخفضة على مقياس االحتراق النفسي

راق ا      .ب الي واالحت ذآاء االنفع ين ال ة ب ة االرتباطي تالف العالق سبة الخ اختالف  بالن سي ب لنف
  الخبرة التدريسية

 معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد من أبعاد الذآاء االنفعالي ومجاالت             )٩(يبين الجدول   
  :االحتراق النفسي والمقياس آكل تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية

اده            بيرسون ارتباطمصفوفة معامالت   ): ٩(جدول   الي وأبع ذآاء االنفع ين   بين الدرجة الكلية لل وب
  .الدرجة الكلية لالحتراق النفسي وأبعاده تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية

الذآاء   االحتراق النفسي
  االنفعالي

االجهاد  العدد  الخبرة
  االنفعالي

  المشاعر تبلد
نقص الشعور 
  باالنجاز

 المقياس
  الكلي

  - ٠.٠١  - ٠.٣١  - ٠.٠٦  ٠.١٣  ٢٩   سنوات٥أقل من 
  ٠.٢٨   *٠.٣٨   *٠.٣٩  ٠.٠٩  ٣٠   سنة١٥ – ٥

المعرفة 
  االنفعالية

  *- ٠.٢٦   *- ٠.٣٤  - ٠.٢٠  - ٠.١٤  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  - ٠.٢٠   *- ٠.٦٠  - ٠.٢٧  ٠.٠٨  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  - ٠.٠٣  ٠.٠٢  ٠.٢٥  - ٠.٠٩  ٣٠   سنة١٥ – ٥
تنظيم 

  االنفعاالت
  *- ٠.٣٥   *- ٠.٣٧  - ٠.٢٠   *- ٠.٢٩  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  - ٠.٠١  - ٠.١٨  ٠.٠٤  ٠.٠٤  ٢٩   سنوات٥أقل من 

   *٠.٤٥  ٠.٣٠  ٠.٢٩   *٠.٣٩  ٣٠   سنة١٥ – ٥
  التعاطف

  - ٠.٢٠   *٠.٣٥   *- ٠.٣١  ٠.٠١  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  - ٠.٢٨  - ٠.٣١  - ٠.٢١  - ٠.١٧  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٠.٠٥  ٠.٢١   *٠.٤٩  - ٠.١٥  ٣٠   سنة١٥ – ٥
إدارة 

  االنفعاالت
  - ٠.١٦  - ٠.١٦  - ٠.٠٨  - ٠.١٣  ٦٣   سنة١٥أآثر من 



 ٦٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــنافز بقيعي

 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩(تابع جدول رقم ... 

الذآاء   االحتراق النفسي
  االنفعالي

االجهاد  العدد  الخبرة
  االنفعالي

  المشاعر تبلد
نقص الشعور 
  باالنجاز

 المقياس
  الكلي

  ٠.١٦  - ٠.٠٥  ٠.٢٧  ٠.١١  ٢٩   سنوات٥أقل من 
  ٠.١٧  ٠.٢٠   *٠.٣٦  ٠.٠٧  ٣٠   سنة١٥ – ٥

  التواصل

  - ٠.٠٧  ٠.٠٣  ٠.٠١  - ٠.١٣  ٦٣   سنة١٥آثر من أ
  - ٠.١٠   *- ٠.٤٠  - ٠.٠٧  ٠.٠٦  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٠.٢٢  ٠.٢٢   *٠.٤٣  ٠.٠٦  ٣٠   سنة١٥ – ٥
المقياس 
  الكلي

  *- ٠.٢٧   *- ٠.٣١  - ٠.٢٠  - ٠.١٦  ٦٣   سنة١٥أآثر من 

ين    ) ٩(يظهر من الجدول     اس  اختالف العالقة االرتباطية ب ذآاء ا مقي الي ال ي النفع ين  الكل   وب
البة       ،الخبرة تبعًا لمتغير  االحتراق النفسي    مستوى ة س ة إحصائياً     إذ توجد عالقة ارتباطي ين    ودال  ب

ة        االحتراق النفسي   مستوى  سنة وبين  ١٥المعلمين الذين لديهم خبرة أآثر من        ، وعدم وجود عالق
رة األخرى    متغيربعادأل  المقياس الكلي تبعاً ارتباطية دالة إحصائيًا على    ذه    .الخب سير ه  ويمكن تف

ة      ي الحال درة بالوصول ف ديهم المق ر أصبح ل رة األآث ين ذوي الخب ي ضوء أن المعلم ة ف النتيج
ي   صعوبات الت ة وال اه المواقف الحياتي يم، اتج سيطرة والتنظ ضبط وال ن ال ة م ى حال ة إل االنفعالي

اء   حتراق الن، ومن شأن ذلك تقليل مستوى اال  تواجههم أثناء العمل   وه أثن فسي الذي يمكن أن يواجه
    .العمل

الي           ) ٩(آما يظهر من الجدول      ذآاء االنفع اد ال ين أبع ة  (اختالف العالقة االرتباطية ب المعرف
اطف  االت، والتع يم االنفع ة، وتنظ سي) االنفعالي راق النف ستوى االحت رة، إذ  وم ر الخب ًا لمتغي تبع

ي           ة إحصائيًا ب البة ودال ين مستوى               توجد عالقة ارتباطية س ر وب رة أآث ديهم خب ذين ل ين ال ن المعلم
سي راق النف ذين    . االحت رة ال ر خب ين األآث ز المعلم ا يمي ي ضوء م ة ف ذه النتيج سير ه ن تف ويمك

تماع           اآلخرين واالس ام ب دة، واالهتم ة جي ات اجتماعي وين عالق ى تك ة عل درة عالي ون بق يتمتع
ة الضغوط         ، واتصافهم بالهدوء وتحكمهم بمشاعرهم وتصر      لمشاآلهم ى مقاوم درتهم عل فاتهم، وق
وتر رة      . والت ن الخب اٍل م ستوى ع ع بم ذي يتمت م ال ز المعل ي تمي ارات الت درات والمه ذه الق إن ه

  . التدريسية آفيلة بإيجاد مستوًى منخفض من االحتراق النفسي

ه دراسة              ونس،    (وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلي ي ي ي أشارت   ) ٢٠٠٧بن الت
راق                     نتائجه الي واالحت ذآاء االنفع ين مستوى ال ة ب ا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في العالق

  .النفسي لدى معلمي المرحلة األساسية تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة



 ......"الذآاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية و" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ٦٨

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

اختالف        .ج سي ب راق النف الي واالحت ذآاء االنفع ين ال ة ب ة االرتباطي تالف العالق سبة الخ بالن
  المؤهل العلمي

دو  ين الج الي         )١٠(ل يب ذآاء االنفع اد ال ن أبع د م ل بع ين آ ون ب اط بيرس امالت ارتب  مع
  :مؤهل العلميومجاالت االحتراق النفسي والمقياس آكل تبعًا لمتغير ال

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للذآاء االنفعالي وأبعاده وبين         ): ١٠(جدول  
  . تبعًا لمتغير المؤهل العلميالدرجة الكلية لالحتراق النفسي وأبعاده

الذآاء   االحتراق النفسي
  االنفعالي

االجهاد  العدد  المؤهل
  االنفعالي

 تبلد
  المشاعر

نقص الشعور 
  باالنجاز

 المقياس
  الكلي

المعرفة   - ٠.١٦  - ٠.١٤  - ٠.١٠  - ٠.١١ ١٠٩  بكالوريوس
  ٠.٣٢  - ٠.٤٦  ٠.٣٦  ٠.٤٧  ١٣ ماجستير فأآثر  االنفعالية

تنظيم    *- ٠.٢٨   *- ٠.٢٦  - ٠.١٨  *- ٠.١٩ ١٠٩  بكالوريوس
  ٠.٢٤   *- ٠.٦١  ٠.١٤  ٠.٤٤  ١٣ ماجستير فأآثر  نفعاالتاال

  التعاطف  - ٠.٠٤  - ٠.١٣   *- ٠.٢٤  ٠.١١ ١٠٩  بكالوريوس
  ٠.١٦  ٠.٠٦  ٠.٢٧  ٠.١٥  ١٣ ماجستير فأآثر
إدارة   - ٠.١٧  - ٠.٠٣  - ٠.٠٢  *- ٠.٢٣ ١٠٩  بكالوريوس

  ٠.٤١  - ٠.٢٤  ٠.٣٩  ٠.٥١  ١٣ جستير فأآثرما  االنفعاالت
  التواصل  ٠.٠١  ٠.٠٦  ٠.٠٧  - ٠.٠٥ ١٠٩  بكالوريوس

  - ٠.١٩  - ٠.٣٣  - ٠.٠٩  - ٠.١١  ١٣ ماجستير فأآثر
المقياس   - ٠.١٧  - ٠.١٣  - ٠.١٣  - ٠.١٢ ١٠٩  بكالوريوس

  ٠.٢٤  - ٠.٤٠  ٠.٢٦  ٠.٣٦  ١٣ ماجستير فأآثر  الكلي

دول   ن الج ر م ت) ١٠(يظه دم اخ الي   ع ذآاء االنفع االت ال ين مج ة ب ة االرتباطي الف العالق
ل،    اختالف المؤه سي ب راق النف ين االحت ل وب اس آك ة  والمقي ة دال ة ارتباطي د أي عالق إذ ال يوج

ة          ة االرتباطي إحصائيًا بين الذآاء االنفعالي واالحتراق النفسي تبعًا للمؤهل العلمي، باستثناء العالق
ذآ   ي ال اني ف ال الث ين المج الي ب االت (اء االنفع يم االنفع ة   ) تنظ دى فئ سي ل راق النف ين االحت وب

ة الغوث          استنادًا إ ويمكن تفسير هذه النتيجة     . البكالوريوس لى األنظمة والقوانين المعتمدة في وآال
ا، إذ                الدولية، والخاصة بعدم وجود عالوات أو امتيازات لألشخاص الحاصلين على مؤهالت علي

ا ه  ى م ب عل ى الرات ن   يبق ى م هادة أعل ى ش م عل صل المعل و ح ى ل ادة حت ه دون زي و علي
ذآاء          ين ال ة ب البكالوريوس، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في العالق

  .تبعًا للمؤهل العلمي أمرًا واقعًااالنفعالي واالحتراق النفسي 



 ٦٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــنافز بقيعي

 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه الدراسة مع دراسة             ونس،     (وتتعارض نتيجة ه ي ي ى        ال) ٢٠٠٧بن ا إل ي أشارت نتائجه ت
ر    زى لمتغي سي تع راق النف الي واالحت ذآاء االنفع ين ال ة ب ي العالق ة إحصائيًا ف روق دال ود ف وج

  .المؤهل العلمي

ال        ين مج سالبة ب ة ال ة االرتباطي سبة للعالق ا بالن االت (أم يم االنفع ي  ) تنظ اس الكل والمقي
سعى          لالحتراق النفسي لدى معلمي البكالوريوس، فيمكن أن تعزى          ة ت ذه الفئ هذه النتيجة إلى أن ه

  .جاهدة لتنظيم انفعاالتها من أجل تقليل مستوى االحتراق النفسي لديها

ة             :سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال    د مستوى الدالل ة عن  ( هل تختلف العالقة االرتباطي
ه ا                 ) ٠.٠٥=  م أو مؤهل اختالف جنس المعل اط الشخصية ب لعلمي أو   بين الذآاء االنفعالي و أنم

  عدد سنوات خبرته؟

الي وأ       .أ ذآاء االنفع ين ال ة ب ة االرتباطي تالف العالق سبة الخ اختالف   نبالن صية ب اط الشخ م
  :الجنس

اط               )١١(يبين الجدول    الي وأنم ذآاء االنفع  معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد من أبعاد ال
  :الشخصية تبعًا لمتغير الجنس

 بين الدرجة الكلية للذآاء االنفعالي وأبعاده وبين       بيرسون اطارتبمصفوفة معامالت   ): ١١(جدول  
  . لمتغير الجنستبعًاأنماط الشخصية 

  أنماط الشخصية
الذآاء   العصابية  االنبساطية

  االنفعالي
  العدد الجنس

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

 مستوى الداللة

المعرفة   *٠.٠١  ٠.٣٤  *٠.٠٠  ٠.٣٨  ٥١  ذآر
  ٠.١٦  ٠.١٧  *٠.٠٠  ٠.٤٠  ٧١  أنثى  االنفعالية

تنظيم   *٠.٠٠  ٠.٣٧  *٠.٠٣  ٠.٣٠  ٥١  ذآر
  *٠.٠١  ٠.٣٣  *٠.٠٠  ٠.٤١  ٧١  أنثى  االنفعاالت

  التعاطف  ٠.٦٥  ٠.٠٧  ٠.١١  ٠.٢٣  ٥١  ذآر
  *٠.٠٢  - ٠.٢٨  *٠.٠٠  ٠.٥٨  ٧١  أنثى
إدارة   ٠.٣٨  ٠.١٣  *٠.٠٢  ٠.٣٢  ٥١  ذآر

  ٠.٩٩  - ٠.٠١  *٠.٠٠  ٠.٤٩  ٧١  أنثى  االنفعاالت
  التواصل  ٠.٥١  - ٠.٠٩  *٠.٠٠  ٠.٥٩  ٥١  ذآر
  ٠.٢٦  -٠.١٤  *٠.٠٠  ٠.٥٠  ٧١  أنثى
  المقياس الكلي  ٠.١٤  ٠.٢١  *٠.٠٠  ٠.٤٦  ٥١  ذآر
  ٠.٨٣  ٠.٠٣  *٠.٠٠  ٠.٦٠  ٧١  أنثى



 ......"الذآاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية و" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ٧٠

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

دول   ن الج ر م الي    ) ١١(يظه ذآاء االنفع االت ال ين مج ة ب ة االرتباطي تالف العالق دم اخ ع
ة  ال ين نمط الشخصية االنبساطية باختالف الجنس، حيث آانت   والمقياس آكل وب   ة  االعالق رتباطي

ساطية          موجبة ودالة إحصائيًا بين ا      لذآاء االنفعالي آكل وأبعاده المختلفة وبين نمط الشخصية االنب
ي            . لدى آل من الذآور واإلناث     رات الت ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء تشابه الظروف والخب

م                     يعيشها آل من     ي تحك ة والتعليمات الت شابه األنظم ى ت اث، باإلضافة إل ذآور واإلن ين ال  المعلم
نهم،    ا    عمل آل م از بحب                     آم ساطية تمت ذه النتيجة في ضوء أن الشخصية االنب سير ه ويمكن تف

شاعرهم            دير م م، وتق ساعدة له ديم الم ى تق ادرة إل م، والمب اطف معه اون والتع رين والتع اآلخ
ى    والتفاعل معهم في المن    االت والتواصل مع اآلخرين            أن اسبات المختلفة، إضافة إل تنظيم االنفع

سنوية الخاصة    ، وهذا ما تؤآد عليه تقابطريقة إيجابية تكسبه احترامهم وتقديرهم له  ويم ال رير التق
 ,Salovey & Mayer)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آل من . بعالقات المعلم داخل العمل

1990,  Zee & Mabeke, 2004)         ة ة موجب ة ارتباطي ى وجود عالق ا إل ي أشارت جميعه  الت
   .بين الذآاء االنفعالي ونمط الشخصية االنبساطية

دول     ن الج ر م ا يظه ة     ) ١١(آم ة االرتباطي ي العالق تالف ف ود اخ ذآاء   وج دي ال ين بع ب
ر         ) المعرفة االنفعالية، والتعاطف   (االنفعالي   ًا لمتغي حيث  .  الجنس  ونمط الشخصية العصابية تبع

ة ونمط                  ة االنفعالي د المعرف ين بع ذآور ب آانت هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا لدى ال
اث         ذه النتيجة من خالل           الشخصية العصابية، وعدم وجود هذه العالقة لدى اإلن سير ه ، ويمكن تف

ة المشكالت   أن المعلم ذو الشخصية العصبية قد تدفعه مشاعره إلى التعامل مع اآلخرين ومو           اجه
واالحباطات التي تواجهه، في حين أن المعلمة ذي الشخصية العصابية قد ال تمكنها مشاعرها من      

آما يوجد عالقة ارتباطية    .  تواجهها داخل العمل وخارجه    قدمواجهة المشكالت واالحباطات التي     
ذه    مط الشخصية العصابية، بين بعد التعاطف ون لدى اإلناث موجبة ودالة إحصائياً    وعدم وجود ه

العالقة لدى الذآور، وتبدو هذه النتيجة منطقية من حيث أن المعلمة ذو الشخصية العصابية يمكن               
ساس     شاعرهم، واإلح م م ة فه م ومحاول اطف معه املتهم والتع رين ومج شاآل اآلخ ستمع لم أن ت

    .بحاجاتهم أآثر من المعلمين الذآور

ة ب     .ب ة االرتباطي تالف العالق سبة الخ صية    ين ابالن اط الشخ الي وأنم ذآاء االنفع اختالف ل ب
  :الخبرة التدريسية

اط               )١٢(يبين الجدول    الي وأنم ذآاء االنفع  معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد من أبعاد ال
  :ةيالشخصية تبعًا لمتغير الخبرة التدريس



 ٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــنافز بقيعي

 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لي وأبعاده وبين مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للذآاء االنفعا        ): ١٢(جدول  
  .أنماط الشخصية  تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية

  أنماط الشخصية
الذآاء   العصابية  االنبساطية

 العدد  الخبرة التدريسية  االنفعالي
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠.٣٧  ٠.١٧  *٠.٠١  ٠.٤٥  ٢٩   سنوات٥أقل من 
  ١.٠٠  ٠.٠٠  *٠.٠١  ٠.٤٦  ٣٠   سنة١٥ – ٥

المعرفة 
  االنفعالية

  *٠.٠٠  ٠.٣٧  *٠.٠٠  ٠.٣٨  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  ٠.١٤  ٠.٢٨  ٠.٢١  ٠.٢٤  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٠.٣٩  ٠.١٦  *٠.٠٢  ٠.٤٢  ٣٠   سنة١٥ – ٥
تنظيم 

  االنفعاالت
  *٠.٠٠  ٠.٤١  *٠.٠٠  ٠.٤٥  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  *٠.٠٣  - ٠.٤١  ٠.٠٧  ٠.٣٤  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  *٠.٠٣  - ٠.٤٠  *٠.٠٠  ٠.٦١  ٣٠   سنة١٥ – ٥
  التعاطف

  ٠.٤٩  ٠.٠٩  *٠.٠٠  ٠.٤٢  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  ٠.٦٦  - ٠.٠٩  *٠.٠٠  ٠.٥٩  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٠.٦٥  - ٠.٠٩  *٠.٠٠  ٠.٦٧  ٣٠   سنة١٥ – ٥
إدارة 

  االنفعاالت
  ٠.٣٤  ٠.١٢  *٠.٠٠  ٠.٣٦  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  ٠.١٠  - ٠.٣١  *٠.٠٠  ٠.٥٧  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٠.٢٨  - ٠.٢١  *٠.٠٠  ٠.٥٥  ٣٠   سنة١٥ – ٥
  التواصل

  ٠.٧٥  ٠.٠٤  *٠.٠٠  ٠.٥١  ٦٣   سنة١٥أآثر من 
  ٠.٦٧  - ٠.٠٨  *٠.٠٠  ٠.٥٨  ٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٠.٥٠  - ٠.١٣  *٠.٠٠  ٠.٦٥  ٣٠   سنة١٥ – ٥
اس  المقي

  الكلي
  *٠.٠٣  ٠.٢٧  *٠.٠٠  ٠.٥٤  ٦٣   سنة١٥أآثر من 

اده      ) ١٢(دول يظهر من الج   الي آكل وأبع ذآاء االنفع ين ال عدم اختالف العالقة االرتباطية ب
ة                        ة االرتباطي سية، حيث آانت العالق رة التدري ر الخب ًا لمتغي ساطية تبع وبين نمط الشخصية االنب

ين،     موجبة ودالة إحصائياً   ع المعلم رة          لدى جمي ين ذوي الخب تثناء المعلم ل من     األ باس  سنوات   ٥ق
ين ذوي                   على بعدي تن   ذه النتيجة من خالل أن المعلم سير ه ظيم االنفعاالت والتعاطف، ويمكن تف

ادرين           ر ق ل غي رة أق ديهم خب ذين ل ساطية ال ى      الشخصية االنب االتهم واالستماع إل ى تنظيم انفع عل
  .اآلخرين والتعاطف معهم نتيجة لخبرتهم القليلة في العملية التدريسية
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ة اال   .ب تالف العالق سبة الخ اختالف    بالن صية  ب اط الشخ الي وأنم ذآاء االنفع ين ال ة ب رتباطي
  المؤهل العلمي

اط               )١٣(يبين الجدول    الي وأنم ذآاء االنفع  معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد من أبعاد ال
  :الشخصية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

عالي وأبعاده وبين مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للذآاء االنف        ): ١٣(جدول  
  .أنماط الشخصية  تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

  أنماط الشخصية
الذآاء   العصابية  االنبساطية

  االنفعالي
  العدد  لعلمياالمؤهل 

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

المعرفة   *٠.٠٠  ٠.٣١  *٠.٠٠  ٠.٤٢  ١٠٩  بكالوريوس
  ٠.٥٧  - ٠.١٨  ٠.٩٣  - ٠.٠٣  ١٣  ماجستير فأآثر  االنفعالية

تنظيم   *٠.٠٠  ٠.٣٨  *٠.٠٠  ٠.٤٢  ١٠٩  بكالوريوس
  ٠.٩٨  ٠.٠١  ٠.٦٨  - ٠.١٣  ١٣  ماجستير فأآثر  االنفعاالت

  التعاطف  ٠.٧٢  - ٠.٠٤  *٠.٠٠  ٠.٤٢  ١٠٩  بكالوريوس
  *٠.٠٢  - ٠.٦٥  ٠.٠٥  ٠.٥٥  ١٣  ماجستير فأآثر
إدارة   ٠.١٢  ٠.١٥  *٠.٠٠  ٠.٤٣  ١٠٩  بكالوريوس

  *٠.٠٣  - ٠.٥٩  ٠.٢٦  ٠.٣٤  ١٣  ماجستير فأآثر  االنفعاالت
  التواصل  ٠.٣٥  - ٠.٠٩  *٠.٠٠  ٠.٥٣  ١٠٩  بكالوريوس

  ٠.٩٨  ٠.٠١  ٠.٣٥  ٠.٢٨  ١٣  ماجستير فأآثر
المقياس   *٠.٠٥  ٠.١٩  *٠.٠٠  ٠.٥٧  ١٠٩  بكالوريوس

  ٠.٢٥  - ٠.٣٤  ٠.٤٣  ٠.٢٤  ١٣  ماجستير فأآثر  الكلي

الي آكل               ) ١٣(يظهر من الجدول     ذآاء االنفع ين ال ة ب وجود اختالف دال إحصائيًا في العالق
اختالف المؤهل العلمي           ساطية والعصابية ب ة    من جهة وأنماط الشخصية االنب صالح معلمي فئ  ول

ة المؤهل العلمي               . البكالوريوس من جهة أخرى    راد فئ ذه النتيجة من خالل أن أف ويمكن تفسير ه
ى  يسعون إلى  ) البكالوريوس( أن يكونوا اجتماعيين، وإقامة عدد من الصداقات تجعلهم قادرين عل

ستقبلهم      شغولون بم م م ى فه ي األعل ل العلم ة المؤه ا فئ ه، أم ودين في يط الموج ع المح ف م التكي
ى عدم وجود            ع أخرى، إضافة إل ة في مواق العلمي، ومقارنة أنفسهم مع من هم أفضل منهم مكان

  .  تميزهم عمن هم أقل منهم في التحصيل العلميميزة في سلم الرواتب والدرجات 
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  التوصيات

  : التوصيات التالية يقدمفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية فإن الباحث

ن        - ط م ستوًى متوس ديهم م ى ل ة األول صفوف الثالث ي ال ة أن معلم ائج الدراس ن نت ضح م ات
ة بالحد من             هذه الفئ مساعدة  اإلجهاد االنفعالي، وهذا يتطلب      رامج الكفيل اد الب ة من خالل إيج

  . التي تالزمهم آأحد أبعاد االحتراق النفسيهذه المشكلة

داد - اليإع ذآاء االنفع ال ال ي مج ة ف رامج تدريبي ى ب ة األول صفوف الثالث دورها  لمعلمي ال  ل
ساطية      صية االنب ي الشخ أثير ف ي الت ال ف ع      الفع ل م ي التعام درة ف ر ق م أآث ل المعل ، وجع

  .ريناآلخ

االتهم             - ى تنظيم انفع درة عل ر ق وا أآث ة، بحيث يكون رة القليل ين ذوو الخب ة المعلم ام بفئ االهتم
  .والتعاطف مع اآلخرين

االتهم              - ى تنظيم انفع درة عل ر ق وا أآث  االهتمام بفئة المعلمين ذوو المؤهل األعلى، بحيث يكون
  .أثناء التعامل مع اآلخرين

ة ل - رامج تدريبي داد ب ات اإلنإع االت اث لمعلم يم االنفع ال تنظ ي مج ى ف اء عل ن أجل االبق م
  .مستوى منخفض من االحتراق النفسي

رات     - بعض المتغي ه ب الي وعالقت ذآاء االنفع ي ال ي تبحث ف ات الت ن الدراس د م راء المزي إج
  .األخرى

  
   العربية واألجنبيةالمراجع

االحتراق الن      "). ٢٠٠٧( . عمران ،بني يونس  - ه ب ة من        الذآاء االنفعالي وعالقت دى عين سي ل ف
ة د الثالث ة إرب ة تربي ي مديري ية ف ة األساس شورة. "معلمي المرحل ر من الة ماجستير غي  .رس

  . األردن. إربد.جامعة اليرموك

دارس             "). ٢٠٠٠( . سالم ،الجابري - دى معلمي ال سي ل أثر المنطقة التعليمية في االحتراق النف
  . األردن. إربد. جامعة اليرموك.رسالة ماجستير غير منشورة. "الحكومية بسلطنة ُعمان

ك - راهيم،الحاي ام إب ي  "). ٢٠٠٠( . هي ي الحاسوب ف دى معلم سي ل راق النف ستويات االحت م
ة ة األردني دارس الحكومي شورة. "الم ر من ستير غي الة ماج وك.رس ة اليرم د.  جامع  .إرب

  .األردن

راق النفسي لدى   مستويات االحت "). ١٩٨٩( . خليل ، وعليان . أنمار ، والكيالني . آمال ،دواني -
  .٢٧٣ -٢٥٣ .)١٩(٥ .المجلة التربوية. "معلمي المدارس الحكومية في األردن
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د في                "). ٢٠٠٧( . فيصل  ،الربيع - ر الناق اط الشخصية والتفكي ه بأنم الي وعالقت ذآاء االنفع ال
ة اليرموك         شورة       . "ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة جامع ر من وراه غي الة دآت ة   .رس  جامع

  . األردن . إربد.اليرموك

دان - ك،الرش ات    "). ١٩٩٥( . مال ي الجامع دريس ف ة الت ضاء هيئ دى أع سي ل راق النف االحت
رات    بعض المتغي ه ب ة وعالقت ة الحكومي شورة  . "األردني ر من ستير غي الة ماج ة .رس  جامع

  . األردن. إربد.اليرموك

ذآاء االن            "). ٢٠٠٩( . نزار ،الزعبي - ا بال رى للشخصية وعالقته الي  العوامل الخمسة الكب فع
ة اليرموك في ضوء                ة بجامع ة التربي ة آلي ة من طلب دى عين ومرآز الضبط وآشف الذات ل

   . األردن. إربد. جامعة اليرموك. رسالة دآتوراه غير منشورة."بعض المتغيرات

ة           "). ٢٠٠٥( . غادة ،السميرات - ة مؤت ة جامع دى طلب . "الذآاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل ل
  . األردن.الكرك.  جامعة مؤتة.رةرسالة ماجستير غير منشو

صقر - سير،ال ا     "). ٢٠٠٨( . تي سائد وعالقتهم ر ال لوب التفكي الي وأس ذآاء االنفع ستوى ال م
رات ي ضوء بعض المتغي ة اليرموك ف ة جامع ة من طلب دى عين ل للعنف ل ستوى المي . "بم

  . األردن.إربد.  جامعة اليرموك.رسالة دآتوراه غير منشورة

دارس             "). ١٩٩٩( . محمد ،طوالبة - دى معلمي الحاسوب في الم مستويات االحتراق النفسي ل
ون وجرش  رق وعجل د والمف ات إرب ة لمحافظ ات. "التابع ة للبحوث والدراس  .)٢(١٤ .مؤت

١٩٥ -١٦٩.  

ري - رحان ،العم يف س ات     "). ٢٠٠٧( . س ي ومعلم دى معلم سي ل راق النف ستويات االحت م
ي ضوء بعض    ورة ف ة المن ي المدين ة الخاصة ف راتالتربي ر . "المتغي ستير غي الة ماج رس

  . األردن.إربد.  جامعة اليرموك.منشورة

ي - د،المرزوق م محم ي "). ٢٠٠٤( . جاس ة ف ات الثانوي دى معلمي ومعلم سي ل راق النف االحت
رات   ي ضوء بعض المتغي دة ف ة المتح ارات العربي شورة . "اإلم ر من ستير غي الة ماج  .رس

  . األردن.إربد. جامعة اليرموك

ة  - د ، وسالمة .ر نص ،مقابل ة من        "). ١٩٩٣( . آاي دى عين سي ل راق النف دراسة لظاهرة االحت
 -١٧٩ .)٣٣/٣٤(٩ .مجلة جامعة دمشق   . "المعلمين األردنيين في ضوء عدد من المتغيرات      

٢١٤.  
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  مقياس الذآاء االنفعالي) ١(
  مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرة  الرقم
            .أعبر عن مشاعري بسهولة  ١
وًال مبت  ٢ د حل ن  أج واجهني م ا ي ل م رة لك ك

  .صعوبات
          

            .أستمع جيدًا إلى مشاآل اآلخرين  ٣
ي      ٤ اح ف ى النج ساعدني عل صادقة ت شاعري ال م

  .حياتي
          

            .يشعرني بعض الناس بالتقصير فيما فعلت  ٥
ع    ٦ سالسة م ل ب ى التعام شاعري إل دني م ترش

  .اآلخرين
          

            .مل أقوم بهأتصف بالهدوء أثناء إنجاز أي ع  ٧
            .أتعاطف مع الشخص الحزين  ٨
            .أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي  ٩
ى وإن آنت             ١٠ ي، حت ه اآلخرون من أفعل ما يتوقع

  .غير مقتنع به
          

رص    ١١ ن الف تفادة م دي لالس صارى جه ذل ق أب
  .المتاحة لي

          

ذليل  ١٢ دأ بت إنني أب ا، ف رر إنجاز شيء م دما أق  عن
  .العقبات التي تقف في طريقي

          

            .أجامل اآلخرين إذا شعرت أنهم يستحقون ذلك  ١٣
            .أحاسب نفسي عندما يضطرب تفكيري  ١٤
يرى اآلخرون أنني أتعامل بحدة مع المشكالت           ١٥

  .البسيطة
          

            .أدرك أن لدي مشاعر رقيقة  ١٦
ص     ١٧ الي بال از أعم ى إنج ادر عل ي ق عر أنن بر أش

  .والتروي
          

            .أفهم مشاعر اآلخرين جيدًا  ١٨
د صدورها               ١٩ وال بع ى بعض األق دم عل أشعر بالن

  .عني
          

            .أشعر باالنتماء للجماعة واإلحساس بمشاعرها  ٢٠
            .استخدم انفعاالتي االيجابية في توجيه حياتي  ٢١
ت    ٢٢ ا أوتي ل م ة بك ال المهم از األعم تطيع إنج أس

  .قوةمن 
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            .أحّس بحاجات اآلخرين  ٢٣
            .أشعر بالذنب حتى لو آان خطئي بسيطًا  ٢٤
ات       ٢٥ ن تلميح رين م ن اآلخ صدر ع ا ي رف م أع

  .اجتماعية
          

و        ٢٦ اتي نح ر حي ي تغيي شاعري ف ساعدني م ت
  .األفضل

          

            .أصبر حتى عندما ال أحقق نتائج سريعة  ٢٧
            .مشاآل اآلخرين دون مللأستطيع االستماع ل  ٢٨
            .أستطيع ضبط نفسي بعد أي حادث مزعج  ٢٩
ات    ٣٠ سب متطلب رين ح شاعري لآلخ ر م أظه

  .الموقف، بغض النظر عن انفعاالتي الخاصة
          

            .أستطيع أن أدرك مشاعري الخاصة  ٣١
غوط       ٣٢ ت ض ى تح اح حت ق النج تطيع تحقي أس

  .العمل
          

رون أ   ٣٣ رى اآلخ اتهم   ي اه احتياج ّساس تج ي ح نن
  .العاطفية

          

            .يسيطر على شخصيتي المزاج المعتدل  ٣٤
            .أتحدث مع الغرباء بسهولة  ٣٥
            .اعتبر نفسي مسؤوًال عن مشاعري  ٣٦
            .أستطيع إنجاز المهام بنشاط وترآيز عاٍل  ٣٧
            .أبذل قصارى جهدي لفهم مشاعر اآلخرين  ٣٨
ت  ٣٩ المرح أس ة آ االت االيجابي تدعاء االنفع طيع اس

  .والفكاهة
          

            .أستطيع التأثير على اآلخرين  ٤٠
اذ      ٤١ د اتخ سلبية عن شاعري ال ة م تطيع مواجه أس

  .قرار يتعلق بحياتي
          

وق    ٤٢ ي تع اد الت شاعر اإلجه واء م تطيع احت أس
  .أدائي ألعمالي

          

ي أش    ٤٣ رين يجعلن شاعر اآلخ ساسي بم فق إح
  .عليهم

          

ف        ٤٤ ي المواق صرفاتي ف ن ت ل م عر بالخج أش
  .الصعبة

          

            .أشعر أنني موضع ثقة اآلخرين  ٤٥
إنني أضع              ٤٦ ي، ف دير ال يعجبن إذا حصلت على تق

  .خطة لتحسين ذلك التقدير
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            .أستطيع أن أآافىء نفسي بعد أي إنجاز أحققه  ٤٧
            .ر وجوههمأدرك مشاعر الناس من تعابي  ٤٨
            .أفعل ما احتاجه عاطفيًا بإرادة حّرة  ٤٩
            .أستطيع أن أملك نفسي عند الغضب  ٥٠

  

  مقياس أنماط الشخصية) ٢(
  مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرة  الرقم

            .أشعر أنني أقل مستوى من اآلخرين  ١
            .أحب أن يكون حولي عدد آبير من الناس  ٢
دما أتعرض              ٣ ار عن ى وشك االنهي أشعر أنني عل

  .إلى ضغوط آبيرة
          

            .أستمتع بالتحدث مع اآلخرين  ٤
            .أشعر بالتوتر والعصبية  ٥
شاط        ٦ يء بالن ان مل ي مك ون ف ب أن أآ أح

  .والحرآة
          

            .أغضب من الطريقة التي يعاملني بها الناس  ٧
            .شاطًاأشعر وآأنني أفيض قوة ون  ٨
ي      ٩ عر أنن ي وأش بط همت ور تث سوء األم دما ت عن

  .سوف استسلم
          

            .لدي القدرة على إسعاد اآلخرين  ١٠
            .أشعر بالعجز والحاجة إلى من يحل مشاآلي  ١١
            .أفضل عمل األشياء مع الجماعة في العادة  ١٢
            .أشعر بالوحدة والكآبة  ١٣
            .متنوعةهواياتي آثيرة و  ١٤
            .أشعر أن مزاجي غير مستقر ومتقلب  ١٥
            .أستمتع إذا ذهبت إلى حفلة ساّرة  ١٦
            .أشعر أنني سريع الغضب  ١٧
            . أستمتع بلقاء أشخاص لم أآن أعرفهم من قبل  ١٨
            .أشعر بالملل  ١٩
بات    ٢٠ ي المناس ضوء ف ي ال ون ف ب أن أآ أح

  . االجتماعية
          

            .أشعر بأنني مهموم باستمرار  ٢١
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            .أحب أن أآون قائدًا لآلخرين  ٢٢
ا يمكن أن يحدث من أمور                ٢٣ أشعر بالقلق على م

  .فظيعة
          

            .أبادر إلى تكوين أصدقاء جدد  ٢٤
            .أشفق على نفسي من حين آلخر  ٢٥
ع         ٢٦ اعلي م ي تف ة ف ريع البديه ي س عر أنن أش

  .اآلخرين
          

بب     ٢٧ ود س اق دون وج ب واإلره عر بالتع أش
  .واضح

          

ًا    ٢٨ صًا مليئ ي شخ رين يرونن أن اآلخ عر ب أش
  .بالحيوية والنشاط

          

  

  مقياس االحتراق النفسي) ٣(
  درجة انطباق الفقرة
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اء    ١ االتي أثن ي ال أضبط انفع أشعر أنن
  .ممارستي مهنة التعليم

              

أشعر باستنفاذ آامل طاقتي في نهاية   ٢
  .اليوم الذي أقضيه في عملي

              

أشعر باإلرهاق صباح آل يوم عمل   ٣
  .جديد

              

ند التعامل أشعر بالتعب واإلجهاد ع  ٤
  .مع الطلبة طوال اليوم الدراسي

              

أشعر بالضجر والملل بعد العمل مع   ٥
  .طلبتي

              

أشعر باإلحباط بسبب ممارستي   ٦
  .لمهنة التعليم

              

                .أمارس عملي بعناء وإجهاد آبيرين  ٧
أشعر بضغوط نفسية شديدة عند   ٨

  .التعامل مع الطلبة بشكل متكرر
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أشعر باالختناق خالل ممارستي   ٩
  .لمهنة التعليم

              

اشعر أنني أعامل الطلبة آجمادات ال   ١٠
  .حياة فيها

              

أحس أنني أصبحت شخصًا قاسيًا مع   ١١
  .الطلبة منذ ممارستي لمهنة التعليم

              

أشعر أن هذه المهنة قد تسببت في   ١٢
  .تبلد وقسوة مشاعري

              

هتم بما يحدث للطلبة من ال أ  ١٣
  .مشكالت

              

أشعر أن الطلبة يلومونني على بعض   ١٤
  .المشكالت التي تواجههم

              

ال أستطيع فهم مشاعر طلبتي نحو   ١٥
  .األشياء بسهولة

              

أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت   ١٦
  .العمل

              

أشعر أنني ال أستطيع التأثير بشكل   ١٧
  . حياة الطلبةإيجابي في

              

                .أشعر بالخمول والكسل  ١٨
أشعر أنني ال أستطيع تهيئة الجو   ١٩

المناسب ألداء عملي على أآمل 
  .وجه

              

أشعر باالنزعاج أثناء عملي مع   ٢٠
  .الطلبة وتعاملي معهم

              

أتعامل بعصبية مع المشكالت النفسية   ٢١
  .خالل العمل

              

نني لم استطع تحقيق أشياء أشعر أ  ٢٢
  .مميزة في مهنة التعليم

              

  


