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 اقرار :

 

أقرررررررررررلأسررررررررررقلمترررررررررردلس،رلررررررررررق،الستسرررررررررررقلقرررررررررردم ل، قمتررررررررررالس، رررررررررردس ل،س ررررررررررللدر ررررررررررالس،مق لرررررررررر  ر ل أسرررررررررررقل
 أنلهرررررررررررذولس،درسلرررررررررررالأ للس   رررررررررررالأس،رررررررررررقتملس،شقرا سقلررررررررررر تسق لمرررررررررررقل رررررررررررملسإل رررررررررررقر ل،ررررررررررر ل، تمرررررررررررقل رد 

لأيل ز لمسرق ل،مل  دمل،س للدر العل قلأليل قمتالأ لمتردلآشرل.

ل

ل

ل

لس،  ق ع:.................................

لس ق لم،مدلسلتدلسمقمل

 التاريخ : 
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 ىداء اإل

 

ليو إال إمامو فأزداد قوة, الى من إن ضاقت الدنيا ال ممجأ منو أشعر بضعفي ألى من إ
 لى اهلل العمي العميمإ

 لى معممنا وحبيبنا ومحفزنا نحو العمم ورسولنا الكريم محمٌد صموات اهلل وسالمو عميو إ

 شحبء فً دفئً كبًث هي إلى صٍفً.. لٍبلً فً ًسوة كبًث هي إلى ..ةالذبٍب أهً إلى

ًّ  غرسث هي إلى  األٌبم  هي إلى .. هشىاري فً عضدي كبًث و شجعحًٌ و العلن دبّف

 بعض لك أقدم األهبى.. بسوة ٌب الرائعة.. أهً ٌب إلٍكّ.. لً دعبءهب جرافق دهعحهب كبًث

ّداعٍة فحقبلٍه عطبئك

والديّلىّهيّهٌذًٌّالذٌبىّوالدفءّالىّروحّإلىّهيّعلوًٌّ"ّقلّهىّهللاّاددّ"ّإ

 الطٍبةّاسكٌهبّهللاّفسٍخّجٌبجه

ّدفظهنّهللاّوأبٌبئهنّخىاجًّأخىجًّوإلىّإ

ّلىّهيّجقبسوثّهعهنّفردحًّودزًًّصدٌقبجًّالعزٌزاتّإ

حبيم أ  حببتيم و أ  لى كل من إلى الداعمين من وراء حجاب إخفييم في قمبي أ  لى الذين إ
 في اهلل

 اليكم جميعا اىدي جيدي المتواضع 

 

 

 سعد امامايات محمد ا
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 شكر وعرفان

 

لس،،بلقلس،ذيلقدَّمل،ملكللملقعد  لأ  دملس ز للس، كرلإ،ىلم رفملس،فقضللس،دك  رلس قد
لس،سفلم/ل لسإلر قد لفملقلم لس، در ل ا لس،ر ئا ل س، كرلم ر للإ،ىل م علأعضق         

ر قدس لشبلللف ر لس،درسلا  ،ىلأعضق ل، ساللس،درسلق لس،تل ق ل،مقلقدم ولمنل    رق ل س   س 
لس س للمسقق  م ل، فضلرم لغ ثللس،مسقق ا لفمل كق،ا لس،ىلمك بلس، تل م لسق، كر لس  دم كمق

 س، كرلس،ىلكللمنل لر بل للقعد لفملسس قحلس،درسلا للقلقدم ولمن   غ للس،بل ئ نل،م
لإل لس،ت نل س،ملقسد  ل،مل د لسسق ل س،متلمالأس قزلرلق، مل لمد لسلقم لس،دك  ر شصلسق،ذكر

ل س،ىس،فقضلالرسقحلقسد ل ل سشللعلمل  ل س،ىلأمملس، مل،م لمد ر مل زم بل ملس،تز زس  
لسق،دعمل س،ملقسدو لسقدمل كريل عرفقسم.

 

 

ق لم،مدلسلتدلسمقملس   
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 وتعريفاتيا االجرائية: مصطمحات الدراسة

قدر لس،فردلعلىلس، رس  لس،  دسس الأ لقرس  لم قعرلسآلشر نل، ىل مكنل ك  نلعبلقق ل: الذكاء العاطفي
لط سا ل لل س  مقع ا لسزسعق سق لفم لس،سفسل س، ،كم ل  ضمنلضسط ل س، ،كمكذ،ك ل،ل تلم لققسل ل ه  لسز س سق

ل.(2006 لق مس،سل)،ل سا 

ل سسفتقال )التعريؼ االجرائي(الذكاء العاطفي لم قعرو لمرسقسا لعلى لس،متلم لقدر  ل سسفتقال لل : س،ذس  ا
ل   ظ فله لس سرق ل س، م  ز لسالشر ن ل لل ك  م قعر ل فك رو ل،      لس،مترفا لس، ملذو ل   قسلسق،در ا .

لسال لس،ذكق  لم  قس لف رس  لعلى لإ قس   لشبلل لمن لس،متلم لعل رق لهذولسف ،رل لفم لس،مل شدم تق،م
ل.(2010لس  تم س،درسلا)

ملم ق ل،لبلس،مؤ،ف نل س،تلمق لفق،ستضل ذكرولسمرطلحلس،ذكق لس،تقطفملل ) قدل ردلفملس،درسل لستد
سالمقسالس،تلم الفملس لل س،ستضل ذكرولسملمىلس،ذكق لس،  دسسمل سسمقلذكر لهذسل،فقظقلعلىل

ل.س،سر ص(

ل،بلل  : االحتراؽ النفسي لللسم ل ،ل در سلسمط ل ،ل بلم ذ  لس،ضغ ط  لذس  لس، در ل ا ل،بل،دسث قسق 
لسدسر لس،مدرلالبس، مل  دملمنل قسكمرسا لسقالضقفالس،ىلسدرسكلسنلهسقكلس رقلفملس،ملقسد ل س، ت  دل

ل.(2004س،مد ل)

:لظر رلسإلسرقكل س، تبلعلىلس،متلمل عدملس،رغسالفملس،تمللس   ال)التعريؼ االجرائي(االحتراؽ النفسي
عسق ل م طلسق لس،تمللس،زسئد ل س،مل مر لس، مل  س ر لأتسق ل تد العمل ل   قسلسق،در الس، مل ،رللأل

ل.(2010لس  تم تلملعلىلم  قسلسال، رسقلس،سفلم)عل رقلس،م

:ل ه لفملس،درسلا لكلل شصل،قرللعلىلدر العلم الدسل ملفمقلف قل ؤهل ل،لتمللمعلالمعمم
فلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، ال م كللس،  لمرقمل در سلس،طبلبلفملس،مر،ل لس، تل ل ال م ظ

س،طبلبلفملس،مر،لالس، تل ل الس،دس ق)س،رف فلس،تبلتالسال ،ى(ل  تمللضمنلس،سظقملفمل كق،الس،غ ثل
  س،د ، الل  ل زملس  سس سرقل  ر طلس،تملل،د رق.

 

 



 ه
 

لالممخص

،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتاللس،سفلممترفالمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل سال، رسقلهدف لهذولس،درسلالس،ىل
لإ،ىلمترفاللسأل ،ى لهدف لس،درسلا لكمق لس،شل للس، تل م ا  لفملمسط ا لس،غ ثلس،د ، ا فملمدسرسل كق،ا

لس ن لس،تقطفمل سال، رسقلس،سفلمللس،تبلقا ل)سقش بلفلمل  ىلس،ذكق  ل لس، سسم غ رس لس،درسلا لس،مؤهل 
ل(.ل س،تمرل عددللس س لس،شسر  لل  س،مؤهللس،تلممل س، رس ي

 ، ،  قلأهدسفلس،درسلالطس  لس،سق،تالم  قسلس،ذكق لس،تقطفمل قدلسل شدم لس،درسلالس،مسرجلس، رفم ل
لسأل ،ىلفملل  م  قسلسال، رسقلس،سفلم لمنل م علمتلمملس،رف فلس،تبلتا لس،درسلا ل ك نلم  مع  قد

لس لس،د ، ا لس،غ ث ل كق،ا لمدسرس ل) للس، تل م الس،شل لمسط ا لعددهم ل،لتقملل(147س،سق،غ ل متلما متلمًق
ل.%(لمنلم  معلس،درسلا99.3(لمتلمًقل متلما لأيلسسلسال)146منل)  ل  ك س لس،ت سا2012

لسالل س ل مع لعمل ا لسال  مقع ال ستد ل،لتل م لسإل،رقئ ا لس،رزما لسقل شدسم لإ،رقئ ًق لمتق،  رق ل م قسق 
(SPSS)لس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف ف س،تبلتالسأل ،ىلفملل ل، ثلسظرر لس،س قئجلأنلدر ا

ل لعق، ا  لكقس  لس،شل ل لسمد سا لس،د ، ا لس،غ ث ل كق،ا لس،،لقسمسللسذمدسرس لس،م  لط لمعل3.88)لغ  )
س،م قكللسلر ،العسدمقلعلىل،لل ل  س نلذ،كلمنلشبلللقدر لهؤال لس،متلم نل(0.26إس،رسفلمت قري)
سلغلس،م  لطلس،،لقسمل ل، ثلكقس لعق، ال رمأنلمل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،د س نل لل  ك نلس،مزسجل  د

أكثرقسوةمعأصبح ل  ت دلذ،كلإ،ىلأنلس،متلمل(0.59)لري( لمعلإس،رسفلمت ق3.72)،رذولس،در ا

 بسببأعباءومتطلباتالمهنة.بهذهالمهنةالناسبعدالتحاقه

لأ ل لس،مل  ى لعسد لإ،رقئ ا لدال،ا لذس  لفر ق ل   د لعدم لس،س قئج لس،ذكق للα≤0.05ظرر  لدر ا فم
س، تل م الس،شل لللسمسط اطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، الس،تق

كمقلسظرر ل   دلعبلقالطرد الذس لدال،الل  س،مؤهللس، رس يل س،مؤهللس،تلمم لل  تزىل،م غ رلس، سس
  دلعبلقال عدمل لل رم س،ذكق لس،تقطفمل،دل مل  ىس نلم غ رلس،تمرللα≤0.05إ،رقئ العسدلس،مل  ىل

كمقلل س،ذكق لس،تقطفممل  ىلس نلم غ رللس س لس،شسر ل للα≤0.05ذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل
فملدر السال، رسقلس،سفلمللα≤0.05عدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلس،س قئجللس س 
 دلعبلقالذس لدال،العدمل  أظرر ل لل  س،مؤهللس، رس يل مؤهللس،تلممس، لل  تزىل،م غ رلس، سسل رم،د

ل لس،مل  ى لعسد للα≤0.05إ،رقئ ا لس،تمر لم غ ر لس،سفلمل مل  ىس ن ل   دلأ لل سال، رسق لعدم  ضًق



 و
 

ل ل لس،شسر  للس س  لم غ ر لس ن لس،سفلململ  ىعبلقا لدال،الل سال، رسق لذس  لعكل ا لعبلقا ل   د ،ى  س 
ل رم.،دس نلم غ رلس،ذكق لس،تقطفمل سال، رسقلس،سفلمللα≤0.05إ،رقئ العسدلس،مل  ىل

 ضعلشطال،ل دشللس،مرسملس،مسظمل،ل شف فلمنللس،سق،تال   رح فملض  لمقل ملس،  رللإ،  لمنلس قئجل
ضر ر لساله مقملسقإلر قدلس،سفلمل س، رس يل س،مرسمل ل كذ،كلمس لا، رسقلس،سفلملعسدلس،متلمل س، قق سال

لس،سفلمل،لمتلم نللاس،سق،تسق ر، ل لل ،لمتلم ن ل،ئلر قد لس،سفلمل،ذ،كل ضم نلقلم لسإلر قد علىلغرسر
ل ل،لطبلب لشدم رم  لأتسق  ل،لمتلم ن لد رس ل در س ا لطرقلل ع د لسل شدسم لعلى ل  ته لرم ل، در سرم  ذ،ك

ل.س،م س رالس،لل مال،ل غلبلعلىلسال، رسقلس،سفلم

 كذ،كل ز  دلس،متلم نلسس رس لد ر ال ف دهملفملسل شدسملطرقلم  دد ل،م س رالس،ضغ طل س، تقمللمعل
ل ل لس،مدرل اس،م قكل لس،سفلمل  لسال، رسق ل س،س، ثل، ل لس،درسلق لس،م دسس ا لمن لس،مز د لسإ رس  ساله مقم

لعلىلس قئجلس،درسلق .ل  لسرسمجل ققئ ال سرسمجل دشللسسق سسق

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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Emotional Intelligence and Its Relationship with Burning Out to the 

Teachers of the First Three Classrooms in UNRWA Schools- Educational 

Hebron Area 
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Student Name : Ayat Imam 

Abstract 

This study aimed to determine the level of emotional intelligence and burnout for the 

teachers of the first three grades in UNRWA schools in Hebron educational area. The 

study aimed to find out the relationship between the level of emotional intelligence and 

burnout according to the study variables (gender, educational qualification, academic 

qualification, the number of years of experience, and age). 

The researcher used a descriptive correlate approach and she applied the scale of emotional 

intelligence and burnout scale to achieve the objectives of the study. The population of the 

study included all the teachers of the first three grades in UNRWA schools in Hebron 

educational area who were (147) teachers for the year 2012.The sample of the study 

consisted of (146) teachers(male & female) with a percentage of (99.3%).  

 Data were collected and processed by using Statistical Package of Social Sciences (SPSS). 

The results showed that the degree of emotional intelligence of the teachers of the first 

three grades in UNRWA schools were high, the means was (3.88) with a standard 

deviation (0.26). It appeared that the teachers were able to solve the problems easily when 

their moods are good. On the other hand, the level of burn out appeared also high. The 

means was (3.72) with a standard deviation (0.59). This referred to the teacher who 

became more severe with people after joining the profession because of the burdens and 

requirements of the profession. 

The results showed there were no statistically significant differences at the level of (α ≤ 

0.05) in the degree of emotional intelligence for the teachers of the first three grades in 

UNRWA schools due to the variables of gender, educational qualification, academic 

qualification. The results also showed a positive statistically significant relation at the level 

of        (α ≤ 0.05) between the variables of age and the level of emotional intelligence; and 

there were no statistically significant relation at the level of (α ≤ 0.05) between the 

variables of years of experience and the level of emotional intelligence. The results also 

showed that there were no statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) in 

the degree of burn out attributed to the variables of gender, educational qualification, 

academic qualification; the results showed there were no statistically significant relation at 

the level of (α ≤ 0.05) between the variables of age and the level of burn out. There were 

also no relation between the variables of years of experience and the level of burnout, and 

there were statistically significant inverse relation at the level of (α ≤ 0.05) between the 

variables of emotional intelligence and burn out.  



 ح
 

In light of the results of the study, the researcher suggests to develop a plan for 

professional organizer intervention to reduce and protect teachers from burnout, as well as 

the need of psychological, educational and professional counseling for the teachers. The 

researcher also suggests to include  a psychological counseling section for teachers as the 

same way  of  psychological counseling for students.  Holding training sessions for 

teachers during their services to train and qualify them to use the safe ways of 

confrontation in order to overcome burnout. Provide teachers with periodic bulletins to get 

benefit of using  renewable ways to face stress and dealing with school problems. The 

interest of conducting several field studies about burnout and build preventive and 

intervention programs based on the results of the studies. 
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 األول الفصل

___________________________________________________________ 

 وأىميتيا الدراسة خمفية .3

 المقدمة: 3.3

لس،تقطفم  ت سر  ل، ق ل س،ذكق  لل ر لم رى لعلى ل سضح ل تت ر ل،  لُ  د ل قد ل،د ث  لعرري مفر م
سإلسلقن ل  تت رلمرملفملطر  ال فك رول عبلقق  ل سسفتقال   لفرسقكلققلملم  ركلس نلس،ت سطفل س، فك رل

 شقذلس، رسرس لس،ر، ،ال س، فك رلب ل هسقكل تق نلف مقلس سرقلإل ق،الس،فررال،ئلسلقنلإل س نلس،ت لل س، ل
 زسنلعقطفملالل ل ط علس،ل طر ل،يل تقسملمنلسضطرسبلعقطفملأ لعدملس كلللل م لفق، شصلس،ذ

نلكقنلعلىلمل  ىلعقلعلىلع سطف لأ لس، ،كملسقسفت ل سسعلمنللس،ذكق س،ت لم للقال  ل، ىل س  منلهسق
لس،درسل ال لسم بلكلس،متلمل،لذكق لس،تقطفمللاسهم  ل، لمنل تت رلس  قسملفملفرملس،طبلبل،لمقد  ذ،كل،مق
 .ل م علسالرتد لس، رس  ال علىقد لس،  سرللس،فّتقللمعلس،متلمل ز 

 س، در لعلىللس،مرحس،ررس،ال للل:تل   م زلسألذك ق لعقطف قلسقم بلكرملعددسلمنلس،لمق ل س،شرقئصلم
ققمالعبلقق لسق ،المعلسآلشعرس، تس رلعنلس،م ق  لكمقل  م ز نلر نل  ،د دلأفتقلل لل ك ق لسد لا ل س 

ل.(2005ل سس لس،لم دل)عس دس  للس،ملؤ ، ال ضسطلس،سفسسق،رضقلعنلس،ذس ل  ،مّل

ل:)س،تقطفم( لعلىلسس ل تسممعرفلس،ذكق لس،  دسس(Goleman) منلس، د رلسق،ذكرلأنل  ،مقن

مرسرلفملم س رالسإل،سقطق ل س، ،كملفملس،سز س ل  تر للس، در لعلىل،ثلس،سفسلعلىلسالل  .1
رضقئرق. لسإل،لقسلسإ سقعلسفل ل س 

 س، در لعلىل سظ ملس،،ق،الس،سفل ال مسعلسأللىلأ لسأل،ملمنل للس، در لعلىلس، فك ر. .2
ل.(2005 در لعلىلس، تقطفل س، ت رلسقألمل)،ل ن لس، .3

لس ل مُر ل، قد ل سرقر ل د د   لضغ ط لسمر،لا لس، قسًق لس،  سفق،متلم ل لقئل لد   لإ،ى لعسدهق ل رل ال،لّلمرل 
لسال، رسقلس،سفلملسالل سزسفلس  ل لمىلسمر،لا ل،مرقدرلسال، رلمق ل سق،سلسا سقلس،سفلمل،دىلس،متلم نل 
   متللذ،كلفملعدمل لفإنلس،مدرلال لتبلد رسلكس رسلفملإظرقرلسال، رسقلس،سفلملعسدلس،متلملس كللعقم

 س صللعدل سألسظمالس،م ستا لز قد لأعدسدلس،طبلبلدسشللس،رف،مقملسق،  س ل عدملسإل ض حلس، س سق 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/49095/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/49095/posts
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لس،م  فر  لس،مرقدر ل،لل قلق لغ ر ل  لس، رسرس ل ستق ل س شقذ لس،  سرل لس،ر ئالل دسململ  ى لس  قو س،مرسا
لس،س قر لس،لم ري )دمق ل رف ر ا ل س صلس،دعملس،رلممل،لمتلم ن لإضقفالإ،ىلعدمل  ف رلشس، در ل ا
2007). 

 

 الدراسة:مشكمة 2.1  

 لكمقلرلعلىل  د لسدسئ لس،مرسمشبلللعمل ل س، ملقدل ؤت س،ضغ طلس،متلملم م عالمنلس،مرقمل ت شل
لمتر ل تقملرم ل طس تا لس،متلم ن لعلى ل تت رهق ل ش لفلفم لس،ضغ ط لهذو ل، درس رملسن لذ،ك ل ر ع ل قد ق

لس،س،سفل   لس،تقطفملت ل     ل ذكقئرم لفس،تقطف ا ل رس  ا لعململكمر د  ل منلشبلل ملإ،دىلس،مدسرسل 
س،مر،لالساللقل اللطس تالس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملسأللقل الال،ظ لسس لمنلسالهم السمكقنلدرسلا

لس،طفلل هللإل لمنلس،مرس،للس،مرمالفمل، ق  لس،تقطك سرق فملمعلسرقكلستضلس،متلم نلعبلقالسذكقئرم
مبل،ظالستضلعبلمق للسال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نلستدلمل  ىلضر ر لساله مقملسم ض علف،ص

س مل، للس،ذكق لس،تقطفملل سقالضقفالس،ىلقرس للال قد سال، رسقلس،سفلمل س، ملأرىلأسرقللس،ق الإ،ىلدرس
ل.سال، رسقلس،سفلمل س،ذكق لس،تقطفمطلت لعل  لمنلدرسلق للقس ال، لل مقلس

لف دللت لس،درسلالإ،ىلمترفالمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل عبلق  لسقال، رسقلس عسدلمتلممل،سفلمل  ،د دس
ل.س،رف فلس،تبلتالسأل ،ى

ل

 أىمية الدراسة ومبرراتيا: 1.3
عبلق  لسقال، رسقلعلس،ذكق لس،تقطفمل،دىلس،متلم نل ل سسعلأهم الهذولس،درسلالمنلك سرقل س،ثلفملم ض ل

مل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلرقلمترفالمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل لس،سفلملسذل   قعلمس
ل.س،د ، ال،مسط الس،شل للس، تل م ا ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،تبلتالسأل

تسقلس،فللط سمل،لبل،مل  طرقل، لفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، الفملم  ملقكمقلأسرقل سق ، لم ض ع
 .سطبلعلس،سق،تا
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ل س،ثلفملس،تبلقالس نلس،ذكق لس،تقطفمل سال، رسقلس،سفلملفملل  ظرر ض  لأهم الهذولس،درسلالك سرق
لس س لس،شسر لسذل مكسسقلذ،كلمنلسدرسكل لس،مؤهللس، رس ي ل لل س،مل  ىلس، تل مم لس،تمر ل لس، سس للم غ ر
 .ىلس قحلهؤال لس،تقمل نلفملمرس رممد

ل،سسق لأهم  رقلكمن  لمسرق لسالل فقد  ل شرجلسس قئجل مكن لقد لأسرق لفم لمعللأ ضق ل،لتمل شططلمل  سل ا
ل.س،متلم ن ل   ر ق لسدرسلق لمكملا

ل

 :الدراسة أىداؼ 3.3

 : ردفلهذولس،درسلالإ،ى

س، ترفلعلىلمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ال .1
ل.د ، الفملمسط الس،شل للس، تل م اس،غ ثلس،

 .،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىس، ترفلعلىلمل  ىلسال، رسقلس،سفلمل .2
لس .3 لمل  ى لس ن لس،تبلقا لعلى لس،س، ترف ل ل،ذكق  لتقطفم لسال، رسق لمتلممللس،سفلممل  ى ،دى

 .س،رف فلس،تبلتالسأل ،ى
ل

 :أسئمة الدراسة 5.5
ل:ئلالس، ق، ا سق ، لس،درسلالسإل قسالعنلسألل

ل؟،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ى:لمقلمل  ىلس،ذكق لس،تقطفملس،لؤسللسأل ل

ل؟سأل ،ىل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا:لمقلمل  ىلسال، رسقلس،سفلملس،لؤسللس،تقسم

دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتال لسال، رسقلس،سفلمل،لس،تقطفم:لهلل   دلعبلقالس نلس،ذكق لس،لؤسللس،تق،ث
ل؟سأل ،ىل

 

ل
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 فرضيات الدراسة: 6.5

ل:ل،درسلالس،ىلف،صلس،فرض ق لس، ق، ا لتىلهذولس

س،تقطفمللس،ذكق لمل  ىفمللα≤0.05الل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل:لس،فرض السأل ،ى
ل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس، سس.

س،ذكق لس،تقطفمللمل  ىفمللα≤0.05الل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل:لس،فرض الس،تقس ا
مد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهلل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، الس

لس،تلمم.

س،ذكق لس،تقطفمللمل  ىفمللα≤0.05الل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل :س،فرض الس،تق،تا
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهلل

لس، رس ي.

لمل  ىس نلم غ رلس،تمرل للα≤0.05 دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلالل  لل:س،رسستالس،فرض ا
لس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل.

س نلم غ رللس س لس،شسر للα≤0.05الل   دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل:لس،فرض الس،شقملا
لسمد ساللىمل  ل ل لس،د ، ا لس،غ ث لمدسرسل كق،ا لفم لسأل ،ى لس،رف فلس،تبلتا لمتلمم ل،دى لس،تقطفم س،ذكق 

لس،شل ل.

ل لس،لقدلاس،فرض ا لس،مل  ىل: لعسد لإ،رقئ ا لفر قلذس لدال،ا سال، رسقللمل  ىفمللα≤0.05الل   د
ل لل تزىل،م غ رلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،ش

لس، سس.

سال، رسقلس،سفلمللمل  ىفمللα≤0.05الل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل :س،لقستالس،فرض ا
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهلل

لس،تلمم.
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سال، رسقلس،سفلمللمل  ىفمللα≤0.05إ،رقئ العسدلس،مل  ىللالل   دلفر قلذس لدال،ال:،تقمساسلس،فرض ا
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهلل

لس، رس ي.

لمل  ىس نلم غ رلس،تمرل للα≤0.05الل   دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل:ل قلتاس،س،فرض ال
لس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل.سال، رسقل

س نلم غ رللس س لس،شسر للα≤0.05الل   دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل:لس،تق ر لس،فرض ا
لس،غ ثلس،د ، لمل  ى ل لسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ا لسمد سالسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا ا

لس،شل ل.

س نلم غ رلس،ذكق للα≤0.05الل   دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلل:س،فرض الس،،قد الع ر
س،تقطفمل سال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سال

لس،شل ل.

 

 :الدراسة داتدحم 7.5

ل:المنلس،م،ددس لهمدرسلالعلىلم م عسق رر لهذولس،

س،م،ددلس،س ري:لمتلممل لمتلمق لس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلس،تقمل نلفملمدسرسل كق،الس،غ ثل .1
ل.س،د ، الس، قستال،مسط الس،شل للس، تل م ا

 .2012/ل2011س،م،ددلس،زمسم:لس،فرللس،درسلملسأل لل .2
لف .3 لس،د ، ا لس،غ ث ل، كق،ا لس، قستا لس،مدسرسلسأللقل ا ل م ع لس،مكقسم: لس،شل للس،م،دد لمسط ا م

 س، تل م ا.
 .،مفقه مم:لس،مفقه مل لس،مرطل،ق لس، سرد لفملس،درسلاسس،م،ددل .4
 

ل
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 .عربية دراسات -
 .أجنبية دراسات -
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 .دراسات عربية -

 .أجنبية دراسات -
 

 .السابقة الدراسات عمى التعقيب: ثالثاً 

 

 

 

 



8 
 

 الثاني الفصل

___________________________________________________ 

 السابقة والدراسات النظري اإلطار. 3
 

 :المقدمة 3.3

لس،مل  سللس،ذ نلمنلس،  د  رت سق رقلمنل،ممقرلالهذولس،مرسالفملللس ق رقل  طلت نللسنل فكرلمتلم س
ولسذسلمقلطلبلسنل طلت سلعلىلمقل مكنلسنل  س ر ل   بلل قلمنل رالسشرى رال فملس،م تالس، مل  فره

لسرممس لسرسمجلس،تمللس،شقرا لسعدسد لس،ل رم لمق ل قمبللس سقعلمرسفإذس لس،مقمق لس،متلم ل مقه م لس، تل م  رقلا
ل:ل هقدفلأن ل ط علس كللم ض عمل

ل.لتدللفملفللف  لس،شقرالعنلس، تل م فكرل  لل–1

ل.   ق ل تل م ال   س ق لق قد ا ك لبلسل رس لل–2

مل    لسفتق، لس كلل ط رلسلقل لس،تلممل س،مترفمل، لقعدولفملس،س،ثل فمل ضعلس،سظر ق لس، لل–3
 .(2006 ل)عسدلسهللم ض عمل هقدف

 :معنى الذكاء ..5.5

لعلىلم سل لس، در  لس،م ه  ل،ل لتم ل من لس،ظر فلس،طقرئا لس، ك فلمع لس،رتقبل مرقر  لس، مل را قكل
ل ل من لس،فرد ل سالل س قجللهسق ت رضلطر ق لس، فك ر لعلى لس، در  لسقس  ل،لذكق  لس،  ل دي لس،مفر م  ر سط

)أيلل"سس  ل   سلم"لل مق ل س،  رللإ، رقل، ىلسنلكلما س، در لعلىلشزنلس،متلس،مسط مل س،مسرجلس،ت لم
 تسملفملس، ال ق لس،م ،د لسألمر ك ال رقزلس ل كق،السالل شسقرس لس،تلكر ال س،ل قل السألمر ك اللس،ذكق (

ل.(2008عقمر لم،مد لل)كل،رق ل  شزسرقلأل للسل تمقللل    ه لس، رقزلس،ذيل  معلس،متل مق

ل،ر ل لس،م تدد  لس،ذكق س  لسظر ا لأهمرق ل من لس، رس  ا لس،لق،ا لعلى لم   د  ل،د تا لسظر ق  سردلهسق،ك
لد  ،دل(ل2008 لكمقلذكرلعقمرل م،مدلفملك قبلس،ذكق س لس،م تدد ل)(Howard Gardner) قردسر

ل ه ل ل قردسز" ل"ه سرد لس،سفسلس،مدع  لعق،م ل عدد لس،تقما لس،ت ل ا لس، در  لس رف  لس،  ل ديل،لذكق  س،مفر م
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ل لس،ذكق  لمن لأس سع للستا لهقرفقرد ل قمتا لفم ل،لز قد (أل قذ لس،سقبلمف  ،ق لستس ل لل ) قركق عرفلس،ذكق 
لم م عالمنلس، درس لس،مل  لالس، س،د لعنلسألشرىلس، مل م لكرقلسأل شقصلفملم قال لكت ر .

لسظر الس،ذكق س لس،م تدد للل"ه سردل قردسز"

 linguistic Intelligenceس،ذكق لس،لغ يلل-أ ال

 logical-Mathematical Intelligenceس،ذكق لس،مسط ملس،ر قضملل-تقس ق

 Spatial Intelligence،ذكق لس،فرسغمل)س،مكقسمل(سل-تق،تق

 Bodily – kinesthetic Intelligenceس،،ركملل–س،ذكق لس، لديلل-رسستق

 Musical Intelligenceس،ذكق لسإل  قعملس،م ل  مل-شقملق

 Interpersonal Intelligenceس،ذكق لسال  مقعمل-لقدلق

 Interpersonal Intelligenceس،ذكق لس،ر ،ملس لس،شقر ملس لس، شرمل-لقستق

أنل ك نلققدرسلعلىل،ثلسفلكلسقل مرسرلل ق لس،تقطفمل ه ل،لبلدسس لل  ،مقن قدلأض فلأ ضقلس،ذك
لعلىل ل س، در  رضقئرق لس،سفسل س  لإ،لقلكلسإ سقع لفملس،سز س ل  ت  ل لسإل،سقطق ل س، ،كم فملم س را

ك رل سنل ك نلققدرسلعلىلس، تقطفل سظ مل،ق، كلس،سفل ال مسعلسأللىلأ لسأل،ملمنل للقدر كلعلىلس، ف
ل س، ت رلسقألمل.

 ممقللسقل  ضحل،سقلأنل رفلس، شصلستس لإسلقنلذكمل،مل تدل رفقلدق  قلفقم بلكل شصلأل،دل
لسألشرى ل ك نلمل  بللعنلسم بلك  لسألس سعلإاللسس لل أس سعلس،ذكق  لكللهذو لالل  لق ىل،دىلس،فرد  قد

ل.(2008 ل،مد)عقمر لملدر ب   الس قطلس،ضتفلمنلشبلللس، سقإلمكقنل 

كنلأنل ردلهذسلمهسقكلأ شقصل  م ت نلسذكق لمر فع ل ،كنلالل ل ط ت نل ل  رل، ق رملس،تقطف ا ل  
لس،تقطف ال سالسفتق، ا.لف دلسنلإ،ىل لسق،، ق   ف للعقمللس،ذكق لسألكقد ممل، سل، لل ىلعبلقالم،د د 

لس،ذكق  ل، ث لمن لس، شصلس،بلمع لس   ا ل، ق    لفم ل  شفق لل طر   ل د سفت لعدم لسسفتقال   لعلى  
ل.(2004)ش س،د  للس، قم،ا
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سمقلسق،سلسال،لذكق لس،  دسسمل لىلسالدرسكل فرملسل شدسملس،رم ز"سنلس،ذكق ل تسملسرفالعقمال"لس،م در لعل
ل سل شدسملل ه  لفرم لعلى لسق، در  لف ترفل" لس، شرم( ل)س،ذكق  لس،ذكق س لذس لس،تبلقق لس،دسشل ا من
لس،  دس،م ل)سالسفتق، ا(تل مق  لس،سظقملسس ا لم در  ل تكس لس،  دسسم لس،ذكق  لفقن لذ،ك لس،ى لسقالضقف   

ل.(2007)س،لمد سم لل"سالسفتق،مل، ،ل نلس،ذكق 

زسدلساله مقملفملسآل سالسألش ر لسمرطلحلس،ذكق لل كمقلذكرل،ل نلفملك قس لس،ذكق س لس،م تدد لسس لقد
ل  ، لدسس قل لقدم  لس،ذي لسقه مس،تقطفملع بلس،ك قبلس،رقئل لس،تقطفمل ،ظم لس،ذكق  لعن لكس رلمقن قم

 .(2005)،ل ن للمس طعلس،سظ ر ل س قحللق،قل

سنلهسقكلشملالسستقدل  بلسنللفملك قس لس،ذكق لس،  دسسملس،ذيل ر م لسالعلرل كفققمل  رىل  ،مقن
ل.  س دلفملكللس   لس،س قطلس،مدرلم  كقملل  

لسق،ذس س لس،، عم لسق،سفس: لسلقسلس،ت ا لسق،ذس له  ل،سترفلس  ل  عم لدسئمق لس،ق ا ل،د سقلفس،ن لس،     
ل.لمنلهذولس،مترفالسلقلقل، رسرس سقل ل س شذ كذ،كلس   لس، ر ر

لس،  سسبلس،  دسس ا لس، مل ؤذ سقلمتق، ا لس،م قعر لمع لس تقمل لس  لس،تقسملسنلسترفلك فلستق،ج لس،ستد :
ل.تق، الهملسلقسلس،ذكق لس،  دسسم  زع سقلهذولس،م

سالمللمك نلسلقلقلمنللسنل لتملس، لد سفتسقله لس،تسررلس،تق،ثل،لذكق لس،  دسسمس،دسفت ا:لس،  دمل س،
س،،مقسلسنل ك نل،د سقل لل سنلسترفلشط س سقلشط  لشط  لس، ل ،     لل ك نل،د سقلهدفلس، ثلس،دسفت ا

ل.لمنلأ ل لس،لتم للول س،متقسرولالل مرسرل

علفملس،ذكق لس،  دسسمل  تسملقرس  لم قعرل:لس، تقطفلس،ت لمله لس،مك نلس،رسست لمل)س، فرم(س، تقطفلس،
ل  تس رس  لر  رم لمن ل   ، نلسالشر ن لممق ل ، سلسق،ضر ر  ل  ررم لمترفا لسن لقدر ل  لس،غ ر م قعر

ل.لسسلقس السلقل ا

  ؤكدل  ،مقنل لسال  مقع ال:لس،تسررلس،شقمسلفملس،ذكق لس،  دسسمله لس،مرقرس س،مرقرس لسال  مقع ا
لس لسرسمجلس، س ما لس،درسلمل س،، ق لعلىلسهم ا لمنلس،م رر لك ز  ل  د مرق ل سال  مقع ال ضر ر  ،  دسس ا

ل.(2007ل )سالعلر لكفقفملمنل   ملسق،ر قد لفملهذسلس،م  معس،مدرل العلىلسنل  مللسالسق  ل كلل



11 
 

ل سسفتقال  ل لعلىلمترفالس، شصلم قعرو ل"س، در    ترفللل فمل مق رلس،ذكق لس،  دسسملسالسفتق،ملسقس 
لكم ل ل ،دثس،شقرا ل  تقطف لمعلطسق،ضسلق ل قدر  لعلىلضسطلم قعرو لسم قعرلسالشر ن  ل مترف    
ل.(Mayer، 2000)لذس  ل،رسعلقرسرس لذك الز  ،ف ل،لقسلسرمإلسالشر نل س

 ل لسبلس،م كلال علىلقترفلعلىلمتقسملس،تقطفال عبلقق رس،ذكق لس،تقطفمل   رلإ،ىلس، در لعلىلس، 
سل  تقبل لم قعرلس،تقطفال لطفملفملس، در لعلىلإدرسكلس،م قعر قركلس،ذكق لس،تق  لل قألقسل،لل،ر
دسر رق مق لفرملس،متلل ل ذس لس،رلا  .(2007)س،لمد سم للمنل لكلس،ت سطف ل س 

، تز زللرق متللس، در لعلىلس، فك رلعلىلس، لر، حلمعلس،ت سطفل س،م قعرلالل شدسملس،ذكق لس،تقطفم
   ، دلس،ت سطف ل ذ،كللعمققسألل ل س، ر للإ،ىسدقالطفس،ت س ل همل  مللس، در لعلىل ر رلس،فكر

لس،فكر لفم،ملقعد  لس،ت سطفل س،مترلل  لس،ت سطففرم ل، سظ م لس،تقطف ا   ل ذ،كل، تز زلس،سم لس،تقطفملفا
ل.(Mayer،  2004 س،فكري)

:لم م ع لمركسالمنلس،مرقرس لس لس، درس لس، شر الس، مل لقعدلس، شصلعلىلفرملقطفمس،ذكق لس،ت
ل ل قدر  تقال لسالشر نل ،لنلس، تقمللمترم ل فرملم قعرل سسفول سسفتقال  ل ل طر  لعل رقل  دسم قعرل

  متلل لكل ل لىلسققمالعبلقق لط سالمعلس،م، ط نعلىلسل غبلللطققق  لس،  دسس اللفملسالدس لس،  دل عل
ل لسق،ذس   لس، عم لفم: لس، تقطف لس، درس  لس،ذس   ل ،ف ز ل)س،  دسن  لسالسفتقل لل سدسر   سق لل لس، فرم(

ل.(2007)س،لمد سم لتبلقق ل)س،مرقرس لس،  دسس ا(س،

لل:اء الوجدانيالجذور التاريخية لمذك ..5..

لس،مسظر نل لققم لس،لس ن لفتلىلمر ل، ل ل،د تا لس،  دسن لعلى لس،ذكق  لس،سظر ق لس، مل ضفملرفا إن
ل.(5005,)حسٌن ع سقرهمقلم كقمل نل ، لقلم ضقد نسدرسلالس،تبلقالس نلس،ذكق ل س،  دسنلسق

 لس،  دسسملساللسنلس للمنلققم سلسدرسلالعلم ال،لذكقلسسق،رغملمنلسنلستضلس،سق،ت نل دع نلسسرملكقس ل
سق، ترضلس،ىلهذسلس،م ض علمسذللم"للس،ذيلققل Charles Darwinس،فضلل ر علس،ىل قر،زلدسر  نل"

 ل، ثل ترضل،م ض علس، تس رلس،  دسسمل)س،تقطفم(لس،ذيل لتبل1871 س رلس للك قبلل1837عقمل
)السمدونً, مل، ىلسالن هقمال،لذكق لس،  دسسال،    الملس،لل كلس،  سف ملس،ذيل ظللسد رد رسلهقمقلف

لل.(5007
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س، در لعلىلفرملسآلشر نلله سنلس،ذكق لسال  مقعملل (Thorendike) :لسع سرلت رسسد ك1920-1930
لم لا.ل قدلقدملهذولس،فكر لفملمنلمظقهرلس،ذكق لمظرر ه لسإلسلقس ال س،لل كلس،،ك ملفملس،تبلقق ل

س، در لعلىل تللسآلشر نل  ررف نل ستقل،مقل قدلفلرلستضلس،ل ك ،    نلفملذ،كلس، ق لس،ذكق لستس ل
ل.(5005,)حسٌن ر دو

دل كقس ل ر ملسقالعدسل زلعلىلق قسلس،ذكق ك:لفمل لكلس،ف رولكقس ل رلس، ثلس،ذكق ل1969ل-1900
ل  ط  رهق ل سالش سقرس  ل لكلل ،لم ق  س لسهم لمن ل كقن لس ، ا لسش سقرس  ل ط ر  لسش سقرس   ظرر 
ل.لسلف  ل   كللرل   س،م ق  س:لم  قسلل قسف ردلس س

ل.لالش سقرس ل قدر رقلعلىلسالل داللسرذسلس،م قللس، ، قلمنلردقل لكلسل نس،مر مهدفلل سرسح

سنلس، شصلعسدمقلكقنلس، رك زلفمل لكلس،ف ر لمسرسقلعلىلم كلالهقما ل هملف:لسمقلس، ثلسالسفتقال 
ل ل  ترضل،م قفلضقغط لفرل لفل  ،     لفتل لرد د ل ،دث لسي لفل  ،   ق لس ال  ب ل  ترلتل ا م

لتقس ا لس،سدسسقالسفتقل لفم لسقالسفتقل لس، شصل  تر لسن لسم ل غ رس لفل  ،   ا  لذ،ك ل  سع لتم   لكلل  ا
ل. لفقيلمسرقل ت ملس اللتمل  سترقلتقس اممقتلال،م كلالس،د ق ال س،س ضالس،م كلال ك ن

س، مر د ال، تر فلللم  لسق،ف ر فدش للمرطلحلس،ذكق لس،  دسسمللأ:لفمل لكلس،ف ر لسد1989-ل1970
لس،مترفال ل تل لس،ى لس،سق،ت ن ل  رل لشبلل لمن لس،ملطلح لهذس لس ت ل قد ل)سالسفتق،م( لس،  دسسم س،ذكق 

س،ىلسنلسالفرسدلس،ذ نل م ل نلس،ىلسالك ئقبل ك س نلسكترل سقت ال دقاللس س،  دسنلم قالل س،دس لف دلس قر ل
ل. كقر اس سنلس،  لسق لس،مزس  ال مكنلسنل ز دلمنلسالل عنلسالشر ن

ل (Guilford) دف دلسق رحل لف رلل ظرر لسمقذجل سظر ق لسه م لسدرسلالس،تبلقالس نلس،ذكق ل سالسفتقل
  شصمللعلىلس، درس لس، مل  طلبلمنلس، يل  ذفملسم ذ  لسس الس،ت ل لفئالس،م،  ىلس،لل كملس،

ل.(5007)السمدونً,لل ك ل لل كلسالشر ن كسدرس

لل رسسرج1985 لر سر  ل سق ل : (Robert Sternberg) لس،ذكق لل لس،ذكق " لستد ل"مق لس،مرم لك قس  فم
متقللل حلألقلمل،ؤلدس لس،سق حلفملس،، ق سال  مقعملفذكرلسس لمل  للعنلس، درس لسألكقد م ال سس لمف ق

لستضلسإل قرس ل لس،  قط ل ل ط ع لس  مقعم لسذكق  ل  م ع لس،ذي لس،مد ر لأن لس د لس،تمل لم قل لفم ذ،ك
ل.،لل كلأيلسإل قرس لغ رلس،رر ،اسل س،متقسملس،م ضمسالفم
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ل قردس1985 له سرد ل ؤكد ل: لفرمل ( Howard Gardens )ر لأن لس،م تدد  لس،ذكق س  لعن لك قس  فم
ل"س،ذكق ل لس،ذكق  لسمقذج لس،د ل تد ل   ظ ف  لس،فرم لهذس لسل شدسم لعلى ل قدر   ل ،آلشر ن ل،سفل  سإلسلقن

ل. مالفملس،، ق همقلمرقرس لذس لق قس،ذكق لفملس،تبلقالسقآلشر نل كللس، شرم"

لمق ر1990 للق، فمل   ن لس  ر لقدم :( Peter Salovey and John Mayer ) ل،لذكق ل سم ذج
ل.(2005)،ل ن لس، شر الل س،مترفال س،ش قلل قس،  دسسملفملك قسرم

لس، قر شمل لس، لللل ل، ل ل  سم    ل طس  ق   لسلل  لس،  دسسم لس،ذكق  ل: لس،لمد سم لك قب لفم ل رد  كمق
 & Mayerس رلمق ر لل ، فمل)ل :لفملسدس ال لكلس،ف ر 1993ل-1990س لفملس،تقمل،لمفر ملسذلذكرلس

Salovey )م ق،رمقلس،ذيلكقنلعس سس ل"لس،ذكق لل ق  قدلل م م عالمنلس،م قال لعنلس،ذكق لس،  دسسملل
لس،ذكق  ظررلفمل لكلس،درسلالم  قسل،  قسلل س،  دسسملسطر  ال ،ل لال"لمت رسل،لم قال لذس لس،تبلقالس 

ل.،   مل س،ىلسنلس،ذكق لس،  دسسملذكقل ل س قرلس،سق،تقنلفمل لكلس،درسلاس،  دسسمل س رلسسفسلساللم

لس، فل رس لس، لس ضق ل ط ر لفمل لكلس،ف ر  لس،سم ذجلس،ترسملبل قد لس،  دسسمل شر رق ل،لذكق  م تدد 
لس،ذيلسع مدلعلىلعل ملس،مخ.ل

لس رل  ل1997ل–ل1994 لس،ذكق ل1995لكق بلعقمل  ( Goleman ) ه ل،مقن: لس للك قبلعن  
ل لس،ك قبلل،رلقدل لس،  دسسمل)سالسفتق،م(  لفملس، ال ق لس،علىلهذس لسالمر ك ال فمل تس الكس ر  م ،د 

ل ف  لس،ذكل س،تق،م  ل، فل ر ل سل شد ضعل ر رس لس،  دسسمل)سالسفتق،م(  لسالق  لمرطلحلس،سلسا سفتق، ا لم
،  دسسملنلس،م ق  سلمنلس سرقلم ق  سلس،ذكق لسملكمقلس رلفمل لكلس،ف ر لعدد ل ظررلفملم لال ق مز

ل.(2007)س،لمد سم للسالسفتق،م

لققمل قكلسل ك1995 : (Jack Block ) لسدرسلالستضلس،م غ رس لس، شر الل منل قمتالكق، ف رس ق
س،مر سطالسق،ذكق لمل  بللعنلس،ذكق لس،  دسسمل س،ذكق لس،  دسسململ  بللعنلس،ذكق ل  ل رلس قئ  لإ،ىل

،ذكق لس،مر فعلمل  بللعنلس،ذكق لس،  دسسملكقس سلأكترل م زسلفملس،  سسبلس،ت ل ال سقلل م زسلفملأنلذ يلس
لس، شر ا لفملل س،  سسب ل م زس لأكتر لفكقس س لس،ذكق  لعن لمل  بل لس،  دسسم لس،ذكق  لفم لس،م م ز ن أمق

 .(2005 قس الس، لأسفلرمل س، لسآلشر نل)،ل ن لس،  سسبلسال  مقع ال ،د رملس  قهق لس 

ل
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 :أىمية الذكاء الوجداني ..1.3

م م عالمنلس،درسلق لسال سس ال، ثلل2006 كمقلذكرل،ل س ل س،سق ملفملك قسرمقلس،ذكق لس،  دسسمل
ل:ف مقل لمل  متللأهم الس،ذكق لس،  دسسملسنلس س 

.ل تدلس،ذكق لس،  دسسملس قسبلس، درس لس،ت ل السألشرىله لس،دلس،ركقئزلسأللقل الفمل س علس،،ل لل1
،لتد دلمنلس،م كبل  لفق،ت ل الس، مل ؤمنلس تددلسألستقدل س،رؤىل   ط رل فقلهذسلس، تددلهملس،ت ل ال

لس، مل سم ل   ط رلفملمسقخلر،م ل  لرملفمل رل خلس،  ملسإلسلقس الس،تل ق.

.ل لقعدلس،ذكق لس،  دسسملسألفرسدلعلىلسالس كقر لس،،ب لس،ملؤ ، ا لساله مقملسقآلشر نلسقإلضقفال2
ل. ك  نللأفضللس،ردسقق ل س،تبلقق لسال  مقع الإ،ى

.ل  ضحلأهم الس،ذكق لس،  دسسملمنلأهم   لفمل ،  قلس،  سرلل س،  سفقلمعلسآلشر نلمنلشبللل3
إ،ىلأنلس،س قحلفملس،، ق ل  طلبل( Goleman)فرملم قعرهمل س، تقطفلمترملف دلأ قرل  ،مقن

ل.%لمنلس،ذكق لس،  دسسم80%لمنلس،ذكق لس،تقم ل20

ل  دل4 ل، ث لسألكقد مم لسألدس  لعلى لشقرا لسر ر  ل س،طبلب لسألفرسد لس،  دسسم لس،ذكق  ل لقعد .
لأكقدل(1995ل Goleman )  ،مقن لس،م ف ق ن لس،طبلبلسآلل    ن لمن ل،ت سا لأنلفملدرسل    م ق

ل ؤهلرملإ،ىلذ،كلمتللس،مغقمر لس، مل  ضحلفمل   هرم.ل،د رمللمق ل  دسس ا

س،ذكق لس،  دسسمل، ،  قلسال  قس الفملس، ك فلمعلس،ظر فلس،مش لفال.لكمقلسس لمنلس،مرملدرسلال5
، ثلأتس  لأنلس،فردلس،ذيل،د  لذكق ل  دسسملل(2001لMayer )كمقلد، لعلىلذ،كلدرسلالمق ر

ل،آلشر نل لستفتقللمردد  ل   م ن لأ  لشقطئا لأ  لل ئا لستفتقل ل   م ن لس،ذ ن لسق، رديل،ؤلفرسد    م
كق ل  دسسمل ك نلأفضللس  مقع قلكمقلأنلسش  قرس  لفملس،، ق ل علىلذ،كلفق، شصلس،ذيل،د  لذ

لل فل رسحلأفضل.

ل   ضحل  رج6 .( George  0222ل)ل ،ذ،كلفر ل لسالس سقو لس،  دسسملفملمفقه م لس،ذكق  لأهم ا  
عطق لس،رأيلس،ر، حل عد ل ملسالل  قسال،ئل،سقطلسأل ،مل ؤديلإ،ىلس، رك زل س، م  زل س شقذلس، رسرل س 

أكترلسل  قسالس، لأ،دسثلس،، ق للنصلس،ذ نل،د رملذكق ل  دسسمل ك س لمقلأنلسأل شقس،ذيل ،دثلك
لكمقلأنل،د رملمرقرس ل،تبلس،د ر.ل منلسآلشر ن
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 الللق   ضحلأ ضقلسس لعسدمقل ك نلس،فردل،د  لسسفتقال لللس الفقس ل م للإ،ىلأنل ك نلأكترل  قؤم
ل مكس لإدرسكلسأل،دسثلسال  قس ا.

لسسف لس،ذيل،د   ل،د  أمق ل لرللأنل   س د لس، فك رللتقال لس  قس ا لمتل الس كقريلسس،تمل ق لس،مترف ا
ل س،م كبل ل لسألشطق  ل سك  قف ل،ل فقر ل ل سسرق لأكتر لسس  لكمق لسالل دال،م ل س، فك ر  سالل سسقطم

ل س، ذ رل س، دق قلفملس،متل مق .

ق لفمل ،  قلس،  سفقلأهم الس،ذكق لس،  دسسملفملس،مؤللل(;;;Ikiews،9).لأكد لدرسلال، ك  س7
لس،س علمنلس،ذكق ل ل ط ت نلسل شدسمل  سالسل قملفملس،تبلقق لس نلس،تمقلل سنلسألفرسدلس،ذ نل،د رملهذس
لأنلس،دقالفملس، تس رلعنلسالسفتقال ل  تلل لس، رسرس لكمق س،مدشبل لس،  دسس الفملس،،كمل فملس شقذل

لسألفرسدلققدر نلعلىلسال رقللس،  دسسملمعلسآلشر ن.

لس،ذكق لل.8 ل س ن ل سال  مقعم لسالسفتق،م لس،  سفق لس ن ل سض،ا لعبلقا ل   د لس،درسلق  لستض أتس  
لس،ز س مل س،  دسسم ل س،  سفق لس،  دسسم لس،ذكق  لس ن لعلىلل كذ،ك لس، در  لس،  دسسم لس،ذكق  ل  مل ، ث

سا لس، ،كمل ضسطلس،سفسل س،مرقرس لسال  مقع ال كلرقلع سملل لقعدلفملإ،دسثلس،  سفقلس،ز س مل)،ل ل
ل.(ل2006س،سق م 

سنلسهم الس،ذكق لسالسفتق،ملم متلالفملس،رلالس نلسال،لقسل س، شر ال سالل تقدس لسالشبلق الس،فطر الل
 سنلس،م سقفلسالشبلق الساللقل الفملس،، ق لسسمقل سسعلمنلقدرس لسالسلقنلسالسفتق، الساللقل الل ذ،كلسنل

لس،تقطفا ل) سلطا( ل،بلسلقنله  لسق،سلسا لسالسلقنل لل سالسفتقل لدسشل ل  ف ر ل ت ر لسسفتقلل ه  لكل سذر 
نل،ل در لعلىلضسطل  ك س نلسلرىلسالسفتقللأيلس،مف  رل هؤال لس،ذ نلل ،ل تس رلعنلسفل لفملكللفتللمق

فق، در لعلىلس،ل طر لعلىلسالسفتقللهملسلقسلسالرسد ل سلقسلل سسمقل تقس نلمنلع زلسشبلقمل س،سفس
أيلس، در لعلىلل سسمقل كمنلفملس، تقطفلس،  دسسملمعلسآلشر نس، شر ا ل سنلسلقسلم قعرلسال تقرل

لس،ت زلعنلسال،لقسلسق،  قجلسآلشرلس لس ت رولسقال،سقطلفمتسقولعدملسالكترس  ل.قرس  لع سطفرم لسمق
ل ل لعلى لفرمق لعررسق ل ل لزمرمق لسشبلق قن لم قفقن ل لهسقك لكقن لس، ،د د سذس لس،سفسل س،رأفالسضل:   ط

 .(2004)ش س،د  ل

 

ل



16 
 

ل:خصائص الذكي عاطفيا ..4.5

لس،مرقرس لس، ق، ا:نل  م ت نلسق،ذكق لس،تقطفم ل  رسط سرقلسق،كفق س ل ل ،ددلس،سق،ت نلشرقئصلم

 لكمقل،،ظال،د ثلس،،دثلس لس شقذلس،م قفس، در لعلىلمترفالس، شصل،ت سطف ل م قعرولفمل .1
ل.قعرلمعل ط رلس،،دثل،،ظالسل،ظا ترفل ط رلهذولس،م 

شفق لأ ل ت  للمقله لغ رلمبلئملسمقلفملذ،كلل ف س، در لعلىلإدسر لع سط .2 سدس لمقل لزملمسرقل س   س 
 .مللر عل س، شلصلمنلس،كآسال س، لقس، در لعلىلس، ،كمل عدملإسدس لردلفتللسسفتق،

ل س، تقطفلمترق .3 لع سطفلسآلشر ن  لفرم لعلى لس، در  لسستكقلق  ل عمل .Mirroringس، ثلل
 .نلسترس ل ت شلسفسلم قعرهم ل  ترلسآلشرل

 س،،ر للعلىلل  كلبلدعمل ت ريلمسرمل  تت رلفملع سطفلسآلشر نل  ط  ترقس،در لعلىلس،  .4
  ت  دهمل  ضقمسرم.

لمنلشبلللس، لقممل رسطرقل .5 عبلئرق س، در لعلىل ت  للإ سقعلس،ت سطفل س، ،كملسقالسفتقال ل س 
ل.ست  ق ل ،ق ق لرسق الكق،فنل س،ر قضا

 س، در لعلىلل:لس،ررس،ال لس،مرحلمق ل س،شرقئصلمتلكرملعددسلمنلس،   م زلسألذك ق لعقطف قلسقم بل
ققمالعبلقق لسق ،المعلسآلشرلس، تس رلعنلس،م قعر  لكمقل  م ز نل نل  ،د دلأفتقلل لل ك ق لسد لا ل س 

ل.(ل2005)لعس دس  لسس لس،لم د ل ل  ،ّمللس،ملؤ ، ال لضسطلس،سفسسق،رضقلعنلس،ذس

 :االحتراؽ النفسي ... 

ل ( Freudenberger )  ت سرلفر  دسسر رل س،سفلملمنلس،مفقه ملس،،د تالسلس ق ت سرلمفر ملسال، رسقل
ل سالسفتق، ال لس، لم ا لسالل  قسق  لس،ى ل،بل قر  لس،لست سق  لس سئل لفم لس،مرطلح لهذس لسل شدم لمن س ل

لسسفل ل ره  ن لس،ذ ن لس، در س  لمرسا ل مسرق لسالسلقس ا لس،مرن لفم لس،تقمل ن ل،دى لس،تمل لفمل،ضغ ط رم
ل.(ل2007)سسملس،مد ل قلسهدسفلرتساس،لتمل، ،  

س،  مل،د رململ   ق لمر فتالمنلس،ضغ طلس،سق  العنلس، غ رس لس،مل مر ل س،غم ضل ز قد للس،متلم نإنل
س،متل مق ل ألل بلس،، ق لس،لر تا لكمقلأرسحلمنلس، سضحلأنلسم لس،كفق س لس،  دسس الهملس، رفق ل

 ل أدس لسألعمقلل ، قجلإ،ىلس، ك فل س،تمللس، مقعملس،ل،ر ال س، مل  تلسقلسؤديلس م زلعنلسآلشر ن
ل ،ذسل ل س،دسفت ال مرقرس لسال رقللس نلسأل شقص  لس،ذس  ا   ،للس،م كبل لسطرقلإسدسع ال س،ملؤ ، ا



17 
 

لمترف سقل لمن ل س ج لس،كفق س  ل هذو لس،ررسع  ل،ل لعلى ل س، در  لسق،سفسل س، تق ن لس،ت ا لس،تقمل ن  ، قج
ل،تبل ل فرمسق دسر رق ل س  لس،كفق س سم قعرسق لسقآلشر نل هذو لفملأيلمر،لالعمر الق سق )عسدل  مكنل تلمرق

لل.(2006ل سهلل

ل،لضغ طل لكقل  قسا ل سالسفتق،م لس، لمم ل سإلسرقك ل س،   ر لسق، لق ل  رف لظقهر  لس،سفلم سال، رسق
س،مر سطالسق،تمل ل  ،دثلفملس،سرق ال غ رس للل ك ال  غ رس ل  تلقلسقال  قهق لس   ال،ذ،كل  مكنل

 فلسال، رسقلس،سفلملستس لعرضلال  قهق لغ رلمبلئمالس، لس،تمبل ل س، لس،ذس لل غق،سقلمقل ر سطل ترل
س،سرفملإضقفاللستعرسضلسسفتق، ال  لم الغ رلمر ،ال  رس حلس نلسإلسرقكل س، لقلإ،ىلس، ر،ال س،ردسع

ل.(2004ل س،مد) إ،ىل ده رلسألدس 

ل.فقققلعلىلمتسقول شرقئر لس كللعقمهسقكلس رغمل تددل تر فق لمفر ملسال، رسقلس،سفلملساللسنل

فملك قس لسإل، رسقلس،سفلمل س،مسقخلس، سظ مملفملس،مدسرسلم م عالمنلل2007 قدلس ردلسسملس،مدل
لس، تر فق ل،م م ع لمنلس،تلمق لمسرقل:

ل.عسقر لعنلسالرهققل سل سذسفلس،   ل س،س قطل:سال، رسقلس،سفلملستس ل(  Taylor)عرفل ق لرلل

 لقك لسال، رسقلس،سفلملسقس لمؤ رس للل ك السق   لعنلس،ضغطلس،سفلملس،ذيل  ترضل، عرفلك ر 
ل.س،فردلستسق لس،تملل،ف ر لط  لا

لس،مرسملس،متر فلل (Krnes ) ز   ترفلكرس لس، مل سل،بلف رق لس،تمل ا لسال، رسقلس،سفلملستس  س ضق
 مل ترضل،رقلس،مرسملستسق لسدس لسقال، زسملس،لقسقلسق،تمللمنلسر سقطق  لستمل  لس   الضغ طلس،تمللس،

لهذسلس،تملل

 تر فقل،بل، رسقلس،سفلملستس ل)لف دسنلساله مقملسقال شقصلس،م   د نلل ( Maslash )  س رد لمقلبلش
لس لس،فرد ل ،س ل، ث لس،تمل  لم، ط لس،لذفم لس،تقطفم ل سالل سزسف ل ف دل قالرهقق لس،فرد لهذس ل  تبلن ن

سسفتق،  لفرد الللس ال   دلس،ىلعمل الل سالشر ن لكمقلسس لشسرلسال،لقسلسقالس قزل  ف دلسذ،كل تقطف لمعل
ل.(ل2007)سسملس،مد لمزمس ل  مل  رس رقلكقل سزسفلس، ردلعلىلس،مل  ىلس،سدسمل سالسفتق،مل س،مترفم
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لل: قدلسع سرلكللمنلمقلبلكل  قكل نلسال، رسقلس،سفلملمفر مقل  ك نلمنلتبلتالسستقد

لس،تقطفمل:سال ل لفم  تسملل سال رقد لز قد  ل،د رم لس،ذ نل رقس نلسقال، رسقلس،سفلمل ك ن لس،تمقل لسن
ل.س، ت رلسق، تبل سالرهققلس،تقطفم

لل.  تسملسنل سدألس،تمقللسسسق لس  قولللسملس، لس،تمبل ل  سلدلس،م قعرل:س،تقسم

لل.  تسملم للس،تمقلل،    ملسسفلرملللسقل  ت رلس،س صلسقالس قزل:س،تق،ث

سال، رسقلس،سفلملستس لسع ق ل ر بلس، لمل س،ت سطفل سال  قهق ل،دىل ( Carter ) قدلعرفلكقر ر
لسق، بل ملس كلل در  ملمنلل س،متلم لس، مل سدأ لسالر  قحل ف دسنلسر الس، تل م لس، ت رلستدم ، ثل سدأ

لل.، ق لس،متلم

لل: مكنلسنلسل دللعلىل   دلسال، رسقلس،سفلملس سلطالتبلتالمؤ رس لس لسعرسضلسقرز لهم

فردلسقالسرقكلس، لممل س،سفلملممقل ؤديلس،ىل ت رلس،فردلسف دسنلس،طققالس،سفل الس ل ت رلس، -1
للل.س،ىلف دسنلس، ت رلس  د رلس،ذس لس،متس  ال ضتفلس،،   ال س،س قطل سق، ق،م

 .فت الس، لس،تملسال  قولس،للسملس، لس،تملل س،فئالس، مل  دمل،رقلس،شدمق  ل ف دسنلس،دسل -2
ل.(ل2007)سسملس،مد لال،لقسلسق، تسل س،ت زل س،ف ل سس،سظر لس،للس ال،لذس لل -3

 االحتراؽ النفسي ظاىرة ال تحدث فجأة ولكنو يحدث بالتتابع ....5

ل:  مرلهذولس،ظقهر لسق،مرس،للسآل  ا 

لسذ،كلل-1 ل  ر سط ل ضغ ط   لس،تمل ل م طلسق  لس، ،مل لعلى لس،فرد لقدر  لس ن ل  سزن ،د ثلعدم
لل.س، لقلس،دسئم ل سألرق ل رت سالس، رك زظر رلستضلسألعرسض لكلرعالسالسفتقل ل ل

لس،تملل-2 لسق،تمل ط رلس  قهق لللس الس، لس،تمللكق، تشرلعنلم سع د ل  ت  للسألم رلس،م تل ا  ل 
 ل كذ،كل تقمللس،متلمل  مقعم ل س، ت رلسق، تبلس،مل مر ز قد لفملسل ربلكلس،مسسرق  ل سالسل قملسال
لس،لل ك ق لس لس،طبلبل   كللهذو لس،م قعريس، قفلمع ل لمىلسق، سلد لمق ل  ك نلكإل رس    ال،للس ا  

لس،تقطفمدف لسإلع ق  لمن ل،ل  ل ل لسال  مقع القع ا لس،س ئا لمن لس،ذس  ل،،مق ا لكتلل ب ل  ل شدم سرق  
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 ل  ك نلس،متلملسقللفقعل الفملسس قزلمنلس،ضغطلس،سفلملأكترلمنل  ل ل لس،ضقغطا لإاللأنلذ،كل ز د
لل.أهدسف 

س، شرمل   ط رلس، ت رلستدملس، در لعلىلسألدس  ل س، كلسق، در لس،ذس  ا ل  ر سطل ش فملسالس قزلل-3ل
لسذ،كلم كبل لسدس ال سفل ا ل  ت رلسق، تبلس،مزمن ل لس،رغسالفملسالستزسلل ه رلسألردقق .

 ، سلمنلس،ضر ريل   دل م علسألعرسضلسكللمر،لال،ل،كملس   دل،ق،المنلسال، رسقلس،سفلمل
لأ ل م ،كنلظر رلعرضلس  ل مكنلأنل   رلس،ىلأنلس،متلم لسإ،دىلمرس،للكترلفملكللمر،لا ر

ل.(2010)س،فر ،ق  لس،رسضم للسال، رسقلس،سفلم

 اسباب االحتراؽ النفسي:   .....

 تدلسال، رسقلس،سفلملسالل  قسالس،للس ال،ضغطلس،تمللط  للسالمدل هذسل تسملسنلسال، رسقلس،سفلمل ز دل
لغطلس،تمل.سل مرسر ال   دلضمعللمعلس،زمنل 

لسنل،د ثلظقهر لسال، رسقلس،سفلمل   قفلعلىلم م عالمنلس،ت سملل س، مل  متللفملس،  سسبلس،تبلتال

لس،ت سمللس،شقرالسق، قسبلس،فردي:

سنلس،م ظفلسالكترلس، زسمقل سشبلرقلفملعمل ل ك نلسكترلعرضال،بل، رسقلس،سفلملمنلغ رول  ر عل
سفسلس، ق ل  س  لظر فقلشقر العنلسرسد  ل  لللذ،كلك س ل ك نل ، لضغطلدسشلمل،لتطق ل فمل

 منلهذسلس،تطق .

لس، ك فل مل  ىلل لعلى لذس  ا لقدرس  لس،م ظفلمن لس  ل  م ع لمق لمدى لس ضق لس،مؤترو لس،ت سمل  من
لس،س قحل لمن لدر ا لسقعلى لسهدسف  ل ،  ق ل  رغبلفم لعمل  لفم ل  فقسى لس،ذي لفق،متلم ل،د    س،طم ح

كتر لعددلس،طبلب ل نلغ رولسذسلمقل س ر  لم كبل لمتلسكترلم  ترضلس،ىلظقهر لسال، رسقلس،سفلمل
لسالمكقس ق ل ل س،م رف نلس، رس   نل قلا لس،مدرل ا   س،م كبل لس،لل ك ا ل ضغ طق لمنلقسللسالدسر 

ل.(2007)سسملس،مد ل غ رهقل

ل

ل
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ل.س،ت سمللس،شقرالسق، قسبلسال  مقعمل:تقس ق

سفرسدلس،م  معلعلىلس،مؤللق لسال  مقع السالمرل  ر علهذولس،ت سمللس،ىل زس دلسالع مقدلمنلطرفل
س،ذيل لقهملفملز قد لس،تب لس، ظ فملس،ذيل ك نللسسقلفمل  د ملشدمق لسقللمنلس،مل  ىلس،مطل ب ل

لل. هذسلمنل تس لسنل ؤديلس،ىل ت رلس،م ظفلسقال،سقطل سق، ق،ملز قد لس،ضغ ط

 .س،ت سمللس،شقرالسق، قسبلس، ظ فمل:تق،تق

سالكترل زسقلفملس  قس ال للس الس،مرسملسظرسل،مقل متل لس،تمللمنلد رلمرملفمل، ق لل تدلهذسلس، قسبل
س،لكنل س،ر،ال غ رهق ل س ضقلل:متلل س،فردلفملس،تررلس،،د ث لفق،تملل ، قل،ق ق لسلقل ال،لفرد

لمتل لس، شر ا ل ك  ن لفم لسهم  رق ل،رق ل سالل  بل، ا لل:،ق ق لسفل ا لس،ذس ل س،سم  ل س، رسم س،  د ر
ت سرلع زلس،فردلفملس، ،كملسس ئالس،تمللمنلس،ت سمللس، مل ؤديلس،ىل ت رولسق، لقل س،كآس ل س،ضغطل  
ل.(2007)سسملس،مد للمترسملممقل ؤديل،بل، رسقلس،سفلس،

ل:أعراض االحتراؽ النفسي وآثاره ....3

لس،متلم نلعلىلسس لعسقر لعنلأعرسضلسق  العنلس،ضغ ط ل أكترل هذولل سظرل،بل، رسقلس،سفلملعسد
ل: قكل نل مقلبلشل هذولسألعرسضلهملسألعرسضل   عقله لمقلسق ر، 

 لسنلسال، رسقلس،سفلملفملسالس قزس لس، شر الفملس،تمللس ص ل ل سلدلس،م قعر لسإلسرقكلسالسفتق،م لل
لرل لسستكقسلس  لسال له  ل دسملمق لمسرق: لآتقرلعد د  ل  س جلعس  لس،م، ملا  لغ ر ل،ظر فلس،تمل لفتل د 

 ل ، ملسآلشر نلفملس،طققالس،سفل ا ل س، شلملعنلس،متق، ق  ل ز قد لس،للس ال لسل سفقد اسإل،لقسلسق،ملؤ ،
لس، غ بلعن لس،دسفت ا ل س صلفقعل السألدس  ل كتر  لس،ف لل قلا لس،تمل ل عدملسالل  رسرلس، ظ فمل،ق،ا

ل(2007)س،س قر لس،لم ري لل

بل ل سالالملس،سدس ال سس تقدلس،فردل   سجلس،تضل    متللفملسال رقدل سالل سزسفل:سالعرسضلس، لم ا
لس،ت ل اللعنلسالشر ن ل سر فقعلضغطلس،دم ل  سق للسالد  ال س،ك، لل سمرسضلس، لبل س،ر،ا

  متللسضتفلمرقرس لرسعلس، رسر ل ع  بلفملمتق، الس،متل مق  لل:سالعرسضلس،ت ل ال)لس،مترف ال(
ل. م كبل ل)لمشقطرل(لس، ق  ل س، فك رلس،مفرطلسق،تمل
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فرملز سجلس، ظ فالسيلسعطق لس،م ظفل ق  لكقمبلل،تمل لعلىل،لقبلس   لل:رسضلسال  مقع اسالع
 سفل  ل س ضقلسالسل،قبلسال  مقعم ل س،لشر ال س، ذمرل س،فقعل الس،مسشفضال س،دعقسالس،لقشر ل  فر غل

لل.س،ضغطلفملس،س  ل سالر سقطق لس،مسفرد ل س،تز،السال  مقع ا

لعقطف ا لس،سفس لس،تظمال  متل:سالعرسض ل  س ن ل سالك ئقب لس،غضب لس  لسالسكقر لس  لس، سر ر لفم ل
ل. س،بلمسقالو ل سس  قصلس،ذس  ل سال  قهق لس،م ، ر ل س،م ق مالس، د د ل،ل غ  ر

لس،سرق ال:سالعرسضلس،ر ، ا ل رللسال، رسقلس،سفلمل،مر،لا لمنلكللل عسدمق ل رسحلمردد  فقنلسالسق
 كذ،كل رسحلل س ظمال  ك نلس،ت السق،سفسلم دس ا  رسحلسعرسضلس،ضغطلس، لد المل  م ل  ر سق

 ض علس،تبلقق لسال  مقع الس كللكس رل  رسحلس،،ق الس،ىلس، غ  رلس ل لكمقلل فتق، الس،تمللضت فا
س،م ظفلل دقلالل ه عسدل.س،رر بلمنلس، سقعلهملس،فكر لس،رئ ل الس، مل ل طرلعلىل فك رلس، شص

سسمل) ل سالس ،قرلفملستضلس،،قال زن س،،ل تبلجلس،سفلم س،ل   غ  رلس، ظ فال ل ىلش قرس لس،  قعد
ل.(2007ل س،مد

 االحتراؽ النفسي لممعمم ....4

 ؤديلس،ضغ طلس،دسشل ال س،شقر  الس، ىل  ترضل،رقلس،متلملإ،ىلسل سزسفل لممل سسفتق،م ل أهملمظقهرول
ل،ل لس،سمطم ل سألدس  ل س صلس،دسفت ا  لس،م قعر  ل  سلد لسق، بلم ذ لساله مقم لس، غف دسن ل م ق ما  رل تمل 

 ف دسنلسالس كقر ا.ل  ؤديلسف  قدلس،متلملإ،ىلس،دعملسال  مقعمل مرقرس لس، ك فل،مل  ىلسأل،دسثلإ،ىل
لس، مقلل ق علس،متلملفر لال،بل، رسقلس،سفلمل  تددلمرقدرلس،ضغ طلس،ملسسال،بل، رسقلس،سفلمل ز قد 

ل عبل لسق،م     لس،متلم لس نللل كلس، بلم ذ ل عبلقا ل س،ررسعق لس،مدرل ا ل،لمتلم لسزمبلئ   لس،تلم ا ق  
 عبلقالس،متلملسقإلدسر  ل سألعسق لسإلدسر ا ل ض قلس، ق  ل غ قبلس، فقهملس نلس،متلمل سإلدسر  ل س،متلمل

 . أ ، ق لسألم ر

إ،ىلأنلررسعلس،د رلأدىلإ،ىلسإل رقدلس،سفلمل  سلدلس،م قعر لكمقلأنل«ل  سبل س  سس كى»    رلدرسلال
(لكقنل،د رملإ رقدلسفلملأكترلمنلس،متلم نلفملعمرلشمل نلعقمًقل39-20منلفئالس،تمرل)لس،متلم ن

ل )شضر فتعلى لكمقلأظررلس،متلم نلس،ذك رلس  قهق لللس الس، لس، بلم ذلأ دلمنلس  قهق لس،متلمق 
ل.(1998

ل
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 :الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالذكاء العاطفي ..3

 :الدراسات العربية ..5.3

لس ل)درسلا ل،دىل:(2010  تم لس،سفلم ل سال، رسق لس، شر ا لستسمقط لسالسفتق،مل عبلق   لمتلمملس،ذكق 
لس،رف فلس،تبلتالسال ،ىل

لسالسفتق،م لس،ذكق  لمل  ى لق قس لس،ى لس،درسلا لهذو لهدف  لس،سفلمل ، ث لسال، رسق  سسمقطلل  مل  ى
سدلس، تل م الس، قستال، كق،الس، شر الس،لقئد ل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسال ،ىلس،تقمل نلفملمسط الإرل

لس نلس،ذكق لسالسفتق،مل كللمنلسسمقطلس، شر الل.س،غ ثلس،د ، ا لهدف لس،ىلس،ك فلعنلس،تبلقا كمق
 ك س لع سالل. مدىلسش بلفلهذولس،تبلقالسقش بلفلس، سسل س،شسر ل س،مؤهللس،تلممل  سال، رسقلس،سفلم

(لمتلمًقل231 الس،ت  سئ الس،م  لر لمنلسرلل) ملسش  قرهملسق،طر ل متلمًقل متلمال1229س،درسلالمنل)
لس،درسلا ل متل نلم  مع لم ق  سل. متلمًا لس،سق،ثلتبلتا لسل شدم سال لل   سلل  ، ،  قلهدفلس،درسلا

لس قر لس قئجلل. س،تق،ثل   سلسال، رسقلس،سفلمل  س،تقسمل   سلسسمقطلس، شر ال س،ذكق لسالسفتق،م  قد
لس لس،ذكق  لمل  ى لسر فقع لس،ى لسس،سفلمل السفتق،مس،درسلا لسال، رسق لمل  ى لسمطلل  سسشفقض  ل قد 
لس،ت سا ل،دىلسفرسد لسالسسلقط ا لس نلل.س، شر ا لس،رقئ ق لس  قس الدس،ا لسظرر لس،س قئجل   دلعبلقا كمق

 عدمل   دلعبلقالدس،الس،رقئ ًقلس نللس،ذكق لسالسفتق،مللل س،ذكق لسالسفتق،مل سمطلس، شر السالسسلقط ا
 أظرر لس،س قئجلس ضًقعدمل   دلفر قلدس،الس،رقئ قلفملس،تبلقالس نلس،ذكق لسالسفتق،مل سال، رسقلس،سفلم.

 س نلس،ذكق لسالسفتق،مل سسمقطلس، شر ال ستقل،م غ ريلل  سال، رسقلس،سفلمل ستقل،م غ ريلس، سسل س،مؤهل
ل.س، سسل س،شسر 

ل

ل) لس، تفري لدرسلا لهدف  ل2010 قد لس،تقطفم لس،ذكق  لمل  ى لس، ترفلعلى لس،ى لفمل( لس،مد ر ن ،دى
لسقلق، بل،للس،ررسعل)س، سقزل لس، ملل س، تق نل س،  سبل س، ل  ال س، زسرس لسالردس ال عبلق رق س، سقفس(

ل     ل لفم لساللقس ل، ر لسقع سقرهمق ل س، لطى لس،تل ق لسالدسر  لعلى لس،درسلا لركز  ل قد  ل شدم سرق
ل سقسال   ز ترقلعلىلع سالمك سالمنل ، ،  قلسهدسفلس،درسلال مل ط  رلسل س،تقمل نلس، لهذولس،مفقه م

لللل.%94.2سيلسسلالل223(لمد رسل مد ر لفملس، زسرس لسالردس ال سل ر علمسرقل234)
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ل: شر  لس،درسلالسق،س قئجلسال  ا

لمنلس،ذكق لس،تقطفمللافملس، زسرس لسالردس السسلبلمر فت  م علس،مد ر نل -1
 قطفملس كللعقمل سلق، بل،للس،ررسعل   دلعبلقالذس لدال،الس،رقئ الس نلمل  ىلس،ذكق لس،ت -2
 .الل   دلعبلقالس نلمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل سلل سملس،  سبل س، سقزلل،،للس،ررسع -3
ل    دلفر قلذس لدال،الس،رقئ الس نلمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل سلق، بل،للس،ررسعل)لس، سقزل -4

ل س، ظل س، تق نل س،  سبل س، ل  ا لس،د مغرسف ا ل تزىل،لت سمل لس، سسس، سقفسل( ل) لس، ق، ا ل س،تمرل  ف ا
لل.س،مل  ىلس، ظ فمل(ل س،مؤهللس،تلممل س،،ق،السال  مقع ا

ل

لس،رف عل) ل، ث2009 فملدرسلا لس،ك فلعنلمل  لل( لس،ى لس،تقطفمللىهدف لس،درسلا لس،ذكق  كللمن
لس،  س ا لس،طف لا ل قمتا ل،دىلطلسا لس، قمت ا لس،، ق  لهدف لس،ىلس،ك فلعنلس،تبلقالل  س، ك فلمع كمق

سرمقل مترفالسترلكللمنلس،س علسال  مقعمل س،مل  ىلس،درسلمل س، شرصلفملكللمنلس،ذكق لس،تقطفملس 
لس، قمت ا رفلس،ىلمدىلملقهمالسستقدلس،ذكق لس،تقطفملم  متال مسفرد لفمل ت س،ل  س، ك فلمعلس،، ق 

لل. فل رلس، ك فلمعلس،، ق لس، قمت ا

ل لس،درسلا لع سا لل392سلغ  لعل رم لطسق ل طق،سا لس،، ق لطق،سق لمع ل س، ك ف لس،تقطفم لس،ذكق  م  قس
   رل لس قئجلس،درسلالس،ىلسنلس،م  لطق لس،،لقس ال،در ق لسفرسدلع سالس،درسلالعلىلس،ذكق لل س، قمت ا

 س،مل  ىلس،درسلمل،رق،حلطلسالس،لسالل س،تقطفملككلل تزىل،م غ رس لس،س علسال  مقعمل،رق،حلسالسقث
 سظرر لس قئجلس،درسلالس،ىلسنلس،ذكق لس،تقطفملل.رق لس،تلم ا س، شرصل،رق،حلطلسالس، شرل س،رسستا

%لمنلس، سق نلفملدر ق لس،طلسالعلىلم  قسلس، ك فلمعلس،، ق ل47.9سقستقدولس،شملال فلرلمقلسلس  ل
لل.س، قمت ا

ل

(ل، للسر سقطلس،ذكق لس،تقطفمل،طلسالس،رفلس،تق رلسق،ذكق لس،تقطفملل2008 فملدرسلالسس ل،سنلل)
لبلق  لسق، ،ر للسالكقد مم عل ،متلم رم

لس،مدسرسل لفم لس،رفلس،تق ر ل طلسا ل،متلمم لس،تقطفم لق قسلمل   ق لس،ذكق  لس،ى لهدف لس،درسلا إذ
كمقللت ل،لك فلعنل   دلفر قلل س،،ك م الس، قستال، زسر لس، رس ال س، تل ملفملم،قفظالرسملسهللل س،س ر 
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سل مكقنلس،لكنل س،مؤهللس،تلممل لس س لس نلس،ذكق لس،تقطفمل،متلمملس،رفلس،تق رل ت دلس،ىلس، س
لس، مل درل سرق لس، تل م ا ل س،مقد  لكقس لهسقكلفر قلذس لل س،شسر  لمق ل  رملسذس لس،درسلا  ،ق ، لهذو

لس،لكنل لس، سسل مكقن لس،ى ل لس،تقطفمل ت د ل،لذكق  لس،رفلس،تق ر لسم بلكلطلسا لفم لس،رقئ ا دال،ا
س،ىللت رقل،لك فلعنلمدىلسر سقطلس،ذكق لس،تقطفملسقالضقفالل  مل  ىل تل ملسالبل مل  ىل تل ملسالم

هسقكلعبلقالس نلس،ذكق لس،تقطفمل،طلساللنذسلمقلكقس،متلمملس،رفلس،تق رل س،ذكق لس،تقطفمل،طلس رمل ل
لس،رفلس،تق رل  ،ر لرملسالكقد مملفملمقد لس،تل ملس،تقما.

.لكمقلسس لالل   دلفر قل ، دل  د لس،درسلالسنلس،ذكق لس،تقطفملس،تقمل،متلمملس،رفلس،تق رلم  لط
لس،ذس لدال،الس،رقئ الفملس،ذكق لس،تقطفملس نلمتلمملس،تل مل متلممل غ رلس،تل ملعسدلسالشرىلم سد

لل.مل  ىلس،دال،ا

لسمقلس قئجلس،ذكق لس،تقطفمل،متلمملس،رفلس،تق رل ستقل،لم غ رس لس،د مغرسف العسدلمل  ىلس،دال،اللفرم
ل س، سسل:س،ذكق لس،تقطفمل،متلمملس،تل مل ت دل،لم غ رس لس، ق، اال   دلفر قلذس لدال،الس،رقئ الس نل

ل س،مؤهللس،تلمم.ل  مكقنلس،لكن

ل

 (لس،ذكق لسالسفتق،مل عبلق  لسق،لتقد ل س،ت السق،سفسل،دىلطلسال قمتالسالقرىل2007 فملدرسلال  د ل)
لسق،سفس ل س،ت ا لس،ىلس،ك فلعنلمل   ق لس،ذكق لسالسفتق،مل س،لتقد  ،دىلطلسال قمتاللهدف لس،درسلا

 مترفالس،فر قلل  س،ت السق،سفسل  س، ترفلعلىلس،تبلقالس نلس،ذكق لسالسفتق،مل كللمنلس،لتقد ل سالقرى
– س، مل مكنلسنل تزىلس،ىلس،س عل)ذكرل س نلم  لطق لسفرسدلس،ت سالفملس،ذكق ل س،لتقد ل س،ت السق،سفس

 قدلسل شدم لس،سق،تالل طق،سق(ل146–ق،بطل85)–(لطق،سقل طق،سا231 قدلسلغ لع سالس،درسلال)ل سستى(
 س،تق،ثل،  قسلس،ت الل  س،تقسمل،  قسلس،لتقد ل ،  قسلس،ذكق لسالسفتق،مسال للل فملس،درسلالتبلتالم ق  س

ل س،ت السق،سفسلهملعلىلل سق،سفس    رل لس قئجلس،درسلالس،ىلسنلمل   ق لس،ذكق لسالسفتق،مل س،لتقد 
لس نلل %ل62.34ل %ل63.16ل %ل70.67ل:س،  س،م لسر سقطلم  سا لعبلقا ل  رل لس،ىل   د كمق

كذ،كل  رل لس،ىلعدمل   دلفر قلس نلم  لطق لدر ق لل س،ذكق لسالسفتق،مل كللمنلس،لتقد ل س،ت ا
 ل. س،ت السق،سفسل تزىل،م غ رلس،س عل  س،لتقد ل سفرسدلس،ت سالفملس،در الس،كل ال،لذكق لسالسفتق،م

ل
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(لس،ىلس، ترفلعلىلمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمد ريلس،مدسرسل2006هدف لدرسلالس،س ر سمل)كمقل ل
 قدلل  عبلق  لسمل  ىلسدسئرملسالدسريلمنل  رالسظرلمتلم رمل ساللقل الس،شقرالفملم،قفظالعمقن

لمنل) لس،درسلا لعمقن100 ك س لع سا لفملم،قفظا لشقرا لسلقل ا لمد رلمدرلا لمتلمقل486 )ل ( )
 سل شدمل، معلس،س قسق لسدس  نل،  قسلس،ذكق لس،تقطفمل ق قسلل  سئ ا متلمال ملسش  قرهملسق،طر  الس،ت 

لل.سالدس لسالدسريل،لمد ر ن

لال قسق لس،مد ر نلسسفلرم كمقلل  سظرر لس قئجلس،درسلال   دلمل  ىلمر فعلمنلس،ذكق لس،تقطفمل ف ق
 ،مل كنلل م س نل   دلمل  ىلمر فعلمنلسالدس لسالدسريل،دىلهؤال لس،مد ر نلمنل  رالسظرلمتلم ر

ل.تقطفمل،لمد ر نل مل  ىلسدسئرملسالدسريال،الس،رقئ الفململ  ىلس،ذكق لس،هسقكلعبلقالذس لد

لمد ريل ل،دى لس،تقطفم لس،ذكق  لمل  ى لفم لس،رقئ ا لدال،ا لذس  لفر ق ل   د لس،ى لس،س قئج لس قر  كمق
تلممل،رق،حل ،م غ رلس،مؤهللس،ل س،مدسرسلساللقل الس،شقرال تزىل،م غ رلس، سسل ،رق،حلس،مد رس 

ساللل س،رقئ قل تزىل،م غ رللس س لس،شسر لفملس،تمللسالدسريلا ،مل كنلهسقكلفر قلدس،ل س،دسل ملس،تق،م
سالدسريل تزىل،م غ رلس، سسل س،مؤهللس،تلممللسنلهسقكلفر ققلذس لدال،الس،رقئ الفململ  ىلسالدس 

لف ط لس،  قد  لم قل ل س،ل فم لفملم قال لس، شط طل س، سظ م لفر ق ل تزىل    د لس،كلم ل س،م م ع   قد 
لل.س سمقلالل   دلفر قلفملم قللس،تبلقق لسالسلقس ال تزىل،لم غ رلسفل ل.،م غ رللس س لس،شسر 

ل

(لس،ذكق لس،  دسسمل عبلق  لسق،كفق  لس،ذس  الل سل رس    ق لم س رالس،ضغ طل،دىل2006درسلالعسدلسهللل)
لمتلمملس،مر،لالسالس دسئ ال

ل لمنس، ردفلس،س،ثلس،ىل ،د د لكل لسستقد لس ن ل سل رس    ق لل:تبلقا لس،ذس  ا لس،  دسسمل س،كفق   س،ذكق 
لس،ضغ ط لس،ذس  الل م س را ل س،كفق   ل سستقدو لس،  دسسم لس،ذكق  لفم لس،متلم ن لس ن لس،فر ق  درسلا

سدسمل(ل لس س لس،شسر لل\ س، شرصل)علممل سسقثل(ل\ سل رس    ق لم س رالس،ضغ طل ستًقل،لس عل)ذك ر
لم س رالل سق، در س ل سل رس    ق  لس،ذس  ا ل س،كفق   لس،  دسسم لس،ذكق  لأستقد لدر ق  لشبلل لمن  س، سسؤ
ل)ل س،ضغ ط لسالل طبلع ا لس،درسلا ل متلماًل306سلغ لع سا لمتلمًق لساللقل الل ( لس،درسلا  سلغ لع سا

فق  لس،ذس  ال س،كل سدلم  قسلس،ذكق لس،  دسسمد ملسعل (لمتلمًقل متلمًالمنلمتلمملس،مر،لالسالس دسئ ا425)
 ،ل لل لل س،م تددل  ملسل شدسملسأللق، بلسإل،رقئ المسرقل ،ل للس، سق نل  سل رس    ق لم س رالس،ضغ ط
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 سش سقرل"  ف  "ل،لم قرسق لس،ستد ال  ملس،  رللس،ىلل  سش سقرل" "ل سالس،دسرل س، ،ل للس،تقململس،  ك دي
تمل م لمسقق الس،س قئجلفملل  ضلس،درسلانلشبل،رقلسش سقرلردقلفرلمم م عالمنلس،س قئجلس، ملسمكنل

ل.ض  لسإلطقرلس،سظريل س،درسلق لس،لقس ا

ل

  :الدراسات االجنبية ..3..
درسلالستس سنلس،تبلقالس نلس،ذكق لس،  دسسمل،لمتلمل سال،لقسلسق،فكقهال  قت رلذ،كلعلىلسس قزلس،طلسال

لفرسقسدز لل زسن لقسل لمن لس ر   ل س، م ل سSusan ) Fernandez، 0299س،درسلم لفمل( لس ر   ، م
ل.ال الس هق  لسق، ال ق لس،م ،د  قمتالل سلسق ملفمل ل

لهذ ل سال،لقسللوهدف  لس،  دسسم لس،ذكق  ل لسل شدسم لشبلل لمن لس،متلم ن لف،صلسسظما لس،ى س،درسلا
 ذ،كلمنلشبللل فت للسل شدسملمشز نلل سق،فكقهالمنلقسللس،متلمل سستكقلق لذ،كلعلىل ،ر للس،طلسا

سل شدسملم  قسلس،فكقهالم تددلسال   ل ذ،كل،ل ر لل مل،ذ،كلل عسدلس،متلم نس،ذكق لس،تقطفملس،م   دل
مسرقلمقل  تلقلسستدلقرس  لس،متلملفملس،رف فلل ف ر ل40قسلس،متلملسق،فكقهال س،ذيل  ك نلمنللس،ىلس،
 كقنلس،طلسالس،ذ نلل فملس،مدسرسلس،تقمالفمل مقللفل ر دسل س،ذ نلسسر سل  قر رلس،ملحلس،ذس مل8-2منل
لسالهدسفسر ل ،  ق لس،ى ل،ل ر ل ل سالس قز لسالررسر لق م ل لسل شدم س لس،م قرك ن لمن لمتلم ن ل س، س

ل: ظرر لسالتقرلمنلشبللل ،ل للسسمقطلس،تبلقق لس، ق، ا

ل.س،تبلقالس نلس،ذكق لس،  دسسملل سال،لقسلسق،فكقهال-1

ل.س،تبلقالس نلس،متلم نلل طبلسرملمنلشبللل  د رلس،متلملالس قزولس،م ط رل-2

ل.ر س،تبلقالس نلس،متلم نل طلس رملمنلشبلللقدر رملعلىلم قستالس، غ ل-3

ل.ر س،تبلقالس نلس،طلسال متمل رمل)سق،  سزيل(لس نلسالس قزل م قستالس، غ ل-4

لشبللل لمن ل لسال،رقئ ا لس،متقمبل  لسل شدسم ل  م ل  سف ذو لسر سقطم لس،ث ل رم م ل م لذ،ك  ، ،  ق
ل ل كذ،ك لس،م غ رس  ل،ف،ص لس، رفم لسال،رقئ السال،رق  لس،متقدال  لمن ل غ رو ل لس رل ن متقمل

ل.س،مبلئما
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لس نلكللم غ رس لس،درسلا لس  قس ا لسالس،دسرلل  سظرر لس،س قئجل   دلعبلقا  منلشبللل ،ل للمتقد،ا
ل س نل   دلعبلقالس  قس الس نلس،ذكق لس،  دسسمل سال،لقسلسق،فكقها لس  قس الل  سر سقطرق     دلعبلقا

 سظرر لس،درسلالسس ل مكنلل غ رلسظملل س،متلم نل س،طلسالعلىلستدلم قستالس، غ رق  الس نلس،تبلقالس نل
لق م شررلسمم زللقدرسل لق سرسقم لسهملم ررلؤلالسق،درسلالل ، ،  قلذ،كل ملسعطقس،  مل،دىلس،ت سالس،م قرك

س،  ملل  مكنلسنل ك نل،س قئجلهذولس،درسلال قت رلفمل غ  رلسظقمل فمل ط  رلس،مرقرس ل عبلقق لس،مدرلا
لسال  قسملل ، سلف طل،لمتلم نل س،طلسالسلل ،لم  معلس،م، طلمنلشبلللمش ر نلسفل  ن  سالل شدسم

لف لس، قت رلفملس،  سرللسال  قسمل س، مل لقهم لم  لطا ل تل م ا ل مكنلسنل ك نلسدس  مل تز زل،لفكقها
ل.س،سظقملس، تل ممل  ط  رو

ل

لمقريلكل رلفبلس قن درسلا فمل لس،سق،تا س ر  لس،درسلالعقملل (Flanagan Maryclare)ققم لسرق
(للس،ت لفملس،ذكق لس،  دسسمل س،مت  دس ل، للسالطفقللمنلمدىلم قرك رملفملس، تلملس،رفمل2010)

لفملس،مر،لالساللقل الفمل ال الس    ركلسق، ال ق لس،م ،د لسالمر ك ال

لس،م ل،دى لس،مت  دس  ل سمقذج لس،  دسسم لس،ذكق  لس،ث لس،ى لس،درسلا لهذو لسال، رسملهدف  ل قضق ق تلم ن
(ل101 س ر  لس،درسلالعلىل)ل س،م سقدللس نلس،متلمل س،طلساللفملسدسر لس،رف فلمنلشبللللل كلس،طلسا

ل س،شقص لس،تقم لس، تل مم لس،سظقم لفم لس،تقمل ن لس،متلم ن لس،مشز نلل من لس،ى لس،ر  ع لشبلل لمن  ذ،ك
،ثلسنلمت  دس لس،متلمل ؤترلعلىلس،تبلقالس،ذكقئمل،د رملل س،ذيل ؤترلعلىلس،ذكق لس،  دسسملرل  رىلس،سق

لس،طلسا لس،ذس ل مع لس،رفل   د ر لس،  س ق لل  كذ،كلس، در بلس،رفمل سدسر   ذ،كلمنلشبلللسل شدسم
ل.س،،د تالس،م  فر 

 ذ،كلل د رقرل ر علس،ىلس،تمرل س، مل مكنلز ق سظرر لس قئجلس،درسلال   دلدر الم  لطالمنلس، قت 
 سظرر لس،س قئجلعبلقالل  سقطلق يل ت دلس،ىلس،تبلقق ل مت  دس لس،متلم    دلسرلل سمتزللعنلس، سس

 .م،د د لس نلم سز نلسالس قزلس،رفملعسدلس،متلم نلسالقللشسر 

ل،لمتلم ن ل در س ا لد رس  لس رس  لشبلل لمن ل  ر ق  لسم م عا لس،درسلا لمنلل  سس ر  لس،مز د  س رس 
،بلشذلسس قئجلس،درسلالس،،ق، ال س،تمللسرقلفملل م،ق ،الس،،ر للعلىلقرسرلس،زسممل س،س، ثلس،مل  سل ا

 .ع قدس لسالطفقلل س،طبلس،سفلملس،طف ،م
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ل

لس،سق،ثلدرسلا فم سدرسلاللققملس،سق،ثل2008عقملل(Burkina Aogernar )س رك نلس  رس رلس رسهق
ل لس،متلم نلس،تبلقا لمت  دس  ل  قت رس  لس،تقطفم لس،ذكق  ل قت رلللس ن لمدى لفم لس،س،ث ل،ق ،   س، م

 ذ،كلمنلشبلللدرسلال قت رلل   دس ل فتق،  رقل،دىلمتلمملسالس دسئ ال ر قضلسألطفقللمنلس،متلم نس،مت
 كذ،كلدرل لس،درسلال قت رلس،لسالس، قمت اللعلىلل س،مت  دس لس نلس، سل نلفملسرسقمجلس،تمللس،تق،مم

منلطلسال قمتالل99س،ذكق لس،تقطفم ل  مل معلس،س قسق لس،كم ال،لدرسلالمنلشبللل طس قلس،درسلالعلىل
لر قضلسالطفقل لس،ىلطلسا لسضقفا ل س، تل م لس، رس ا لس،ذيل درل نلسكل ا لس،سق،ثلل سسللفقس ق لسل شدم  قد

لس،درسلا لل سدس  نل،رذو لس،س قسق لعقم ل مع ل،ل،قل بل، ثلل2008  م لسدشق،رق لس،س قسق ل م ل مع  ستد
سرقلمتقمللسر سقطلس رل نل  ،ل للسل شدملس،سق،ثلس،متقدال لسال،رقئ الس،مسقلسال،ل ر لل،لس قئجل م

ل: ستدل ،ل للس،س قسق ل  رل لس،درسلالس،ىلس،س قئجلس، ق، ال س، سق نلسال،قدي

سنلسلسالم قركالس،ذك رلسق،درسلالكقس لسكترلمنلسالسقثل سس ل   دلسرستالمت  دس ل،دىلس،متلم نلمر سال
ل س، ملسر سط  لسالهم ا لل:،لبلدر ا لتم لذ يلمت  دس لسسمت  دس لس،متلم لمت  دس لسالفرسد ،طق،بلتم

 سقإلضقفالإ،ىلذ،ك ل  د لهذولس،درسلالأنلس،لس س لفملل سش رسلفتق، الس،متلمل ، تل م اس،رلالسق،تمل الس
لفتق، ال كل ا ل، ل لس،مت  دس  لفم لسالش بلفق  لستض ل متل لس، سل ن لس ن ل س،ملق س  ل س، تل م س، رس ا

لل: كقنلمنللس قئجلس،درسلال  س،مدىلس،م  لطالم بلكلمرقرس لس،ذكق لس،تقطفملفمل س،متلم ن

ل.سنلس،متلم نل م لك نلدر الم  لطالمنلس،ذكق لس،تقطفم

لل. سنلدر السال رقدل،دىلس،متلم نلكقس لمنلس،در الس،م  لطا

ل.سنلس،متلم نل،د رملدر الم  لطالمنلس، در لعلىلس، ك ف

لس  لمن لس،  ر ق ل،ل،د لمن لم م عا لس،سق،ثلس  د م لققم لسل شدسمل سش رس ل فت ل لمنلشبلل لس،متلم رقد
ل.س،ذكق لس،تقطفم

 ( ChanDavidw  ل:022)ل دسف د   قن درسلا

 س،ر س  نلس،متلم ن س ن  س، تقلم س،ذس  ا  س،كفق   س،تقطفم س،ذكق  على س، ترف إ،ى س،درسلا هدف 
 س،ر س  ن س،متلم نلمن ٣٧٢ من س،درسلا ع سا   ك س  ك سج ه سج فم   ظ فرم  س،م، مل س،م ظف ن



29 
 

  س،كفق   س،تقطفم س،ذكق لمن كل ، تم م  ذ،ك عملرم س،م  قع إ،ى سإضقف   ك سج ه سج فم س،تقمل ن
  س ن س،تقطفم س،ذكق  س نلعبلقا    د عن س،درسلا هذو س قئج أظرر   سذ،ك س،تقم ،لمتلم س،ذس  ا

 مل  ل س كل  لقهم ،م ذس  اس،لس،متلم كفق   أن إ،ى أ ضقًل أ قر   كمق س،س طا س،م س را سل رس    ق 
   فقعل قد س،ذس  ا س،متلم كفق   أنلعلى سألد،ا ستض هسقك كقن  سن س،س ط سال  قسم سق، تقلم س، سسؤ فم
 س،متلم ن ،رق،ح ذ،ك  كقن س،س ط سق، تقلملس، سسؤ فم سفل  س، شص سدسشل س،م تلق س،تقطفم س،ذكق  مع

 ضغ ط ،مكقف،ا  ققئ ا م ر دس  س ل منل م ئجس،س ق مضم ن أن إ،ى أ ضقًل أ قر   كمق س،ذك ر
ل.س،تقطفملس،ذكق   تز ز س ل من س، در س أتسق  س،مدرس

ل

سدرسلال سق ، لس،ذكق لس،تقطفملل عبلق  لل:(لHarrod & Scheer، 2005ققملكللمنلهقر دل لك رل)
س، ال ق ل(لمنلس، سقبلفمل200  ك س لع سالس،درسلالمنل)ل سستضلس،م غ رس لس،د مغرسف ال،ل شر ا
 سل شدملفملل سستىل(ل91ذكرل ل109مسرمل)ل (لعقمق19ل-16س،م ،د لسالمر ك ال  رس حلسعمقرهملس نل)

 سلفر لس قئجلس،درسلالعنل   دعبلقالم  سال دس،الل س،درسلالم  قسلسقرلس نل،  قسلس،ذكق لس،تقطفم
قالس نلس،ذكق لسالسفتق،مل عدمل   دلعبلل  مل  ىلس،دشلل س نلس،ذكق لس،تقطفمل مل  ىل تل ملس، س،د ن

 س،فر قلكقس لل كمقلسلفر لس،س قئجلعنل   دلفر قلفملس،ذكق لس،تقطفملل تزىل،م غ رلس،س عل  س،تمر
ل ل.،رق،حلسالسقث

 

 :باالحتراؽ النفسي دراسات تتعمؽ 3.3

 الدراسات العربية  ..5.4

 ،دى س،سفلم سال، رسق  مل   ق س، ترفلس،ى س،درسلا سل ردف (ل2010)ل  س، ر   م س،ظفري درسلال
 علىلسسق  س،مل   ق  هذو سش بلف  مدى عمقن  سللطسا س، تلم رت سق  ذ ي س، بلم ذلمتلمق 

 س ن س،تبلقا عن س،ك فلإ،ى سقإلضقفا ،لمتلمق   سال  مقع ا  س،،ق،ا س،درسلم   س،مؤهل س، شرص 
 سالق رقد ا  س،مل   ق  لمق  ،لمت س، در س ال س،د رس  س، در ل ا  س،شسر  من  كل س،سفلم سال، رسق
 سأللقلم س، تل م من سأل ،ى س،،ل ا متلمق  من متلما (200) منلس،ت سا س ك ل   قد .س،مدرلا ،طبلب
 سإل رقدل:س،تبلتا ستستقدولس،سفلم ،بل، رسق   قكل ن مقلبلك م  قس س،سق،تقن  سل شدملعمقن  سللطسا
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 سال، رسق من مسشفضلمل  ى    د إ،ى ،س قئجس أ قر   سإلس قز  س ص س، ت ر    سلد سالسفتق،م 
 س، شررق  ،رق،ح) س، شرص سقش بلفلسش لف  سال، رسق مل   ق   أن س،درسلا  ع سا ،دى س،سفلم
 فر ق    د ،م س سمق (س،تق،م س،دسل م س،ملا م قرسا س،سكق، ر  سل،ملا ،رق،ح (س،درسلم  س،مؤهل (س،تلم ا
 ،دىلسال، رسق أستقد  م ع أن على س،س قئج د،  كمق ،لمتلما  سال  مقع ا ،ل،ق،ا  تزىلإ،رقئ ق دس،ا

 أستقد ،متظم عبلقا    دل،م س سمق س،مدرلا  ،طبلب سالق رقدي س،مل  ى سسشفض كلمق  ر فع س،متلمق 
 س،م رلا س،  ر ق  من م م عا س،سق،تقن سققشل قد ا س، در س   س،د رس  س، در ل ا سق،شسر  سال، رسق
ل.س، تلملرت سق  ذ ي س، بلم ذ سمتلمم

ل

 متلمق  ،دى س،سفلم سال، رسق مل   ق  عن س،ك ف (لإ،ى2009س،رسضمل)ل درسلالس،فر ،ق لهدفت
 رس بل  شقرا(/س،ر ضا)،ك م ا س ع :م غ رس  من كل  أتر ع ل ن  م،قفظا فم ر قضلسألطفقل

 س،سفلملسال، رسق مل   ق  فم س،رف  فم س،طبلب  عدد س،تلمم  له س،مؤ س،شسر    لس س  س،متلما 
 م،قفظالفم  س،شقرا س،،ك م ا سألطفقل ر قض متلمق   م ع من س،درسلا م  مع  ك ن .،لمتلما
 (Maslach)مقلبلشل م  قس مسسل شد  م  قد .متلما  (ل120ن)هعدد  س،سق،غ ع ل ن 

 فظام،ق فم سألطفقل ر قض متلمق  أن إ،ى س،درسلا س قئج أ قر   ،لدرسلا كتدس  س،سفلم ،بل، رسق
 دال،ا ذس  فر قل   د عدم س،س قئج ر هأظ كمق كس ر   سدر ا س،سفلم سال، رسق من  تقس  ن ع ل ن
 لهس،مؤ س،شسر    لس س لشقرال( – س،ر ضال)،ك م ا س عل:س، ق، ا س،م غ رس  من ألي  تزى إ،رقئ ا
 م غ ر إ،ى  تزى فر ق سقكه س،درسلالأن ر هأظ ، ن فم س،رف  فم س،طبلب  عدد ،لمتلما  س،تلمم
ل.أردسم د سقر (100عنل) نهر س ب   ل س،ل س م س،متلمق   ،رق،ح س،رس ب

 

لس،   ك سجلف لفملسالردنل، لل(2009)س،رققد  فملدرسلال سذللسال، رسقلس،سفلمل،دىلمدرسملر قضا
هذولس،درسلالس،ىلس، ترفلعلىلمل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،دىلمدرسملر قضالس،   ك سغلف لفمللهدف 

ل لفملسالردن لسالفرسد ل م ع لسش  قر ل م ل قد لس،سفلم لسال، رسق لمل  ى لعلى لس، در بل س،شسر  لدر ا  ستر
ل) لعددهم ل س،سق،غ لس،درسلا ل)62م  مع لمن لمك سا لسل سقس  لشبلل لمن لمدرسق لس،ىل15( لشضت  لف ر  )

 ستدلس، ،ل للسال،رقئملس قر لس قئجلس،درسلالس،ىلسنلدر السال، رسقلس،سفلملل متقمللس،ردقل س،تسق 
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لم  لط لسفلم لس، رسق لدر ا لمل  ى لضمن ل ق   لف  لس،   ك سغ لمدرسم لس،در الل ،دى لم غ ر سمق
 س رىلس،سق،ثلل س، در س ال س،شسر لفقنلس،مدرس نلسالقللشسر ل س،در الهملسالكترل ت رسلسقال، رسقلس،سفلم
 قه ل ال س، در س الضر ر لس، قك دلعلىلسهم السعدسدلس،مدربلسعدسدسلسدس قل سفل قل مترف قل ع دلس،د رس لس،

ل.،ل قق المنلظقهر لسال، رسقلس،سفلمل،لمدرب

 

 لمق  ستض   س،سفلم سال، رسق س ن س،تبلقا طس تا مترفاهدف لس،درسلالل(2008)درسلالس،زهرسسمل
 فر ق هسقك كقس  إذس مترفا  كذ،ك ( س،ملؤ ، ا    س،ل طرل  سال  مقع ا  سالسفتق،م س،تسق ) س، شر ا

  س،تمر  س،شسر  لس س  ) الش بلف س   ا س،سفلم سال، رسق در ق  م  لطق  فم إ،رقئ الدال،ا ذس 
لسقش  قر س،سق،تا ققم  قد     د  مد سا فم  س،تقمبل  من ع سا ،دى ) سال  مقع ا س،،ق،ا س،مؤهل

 س،سر ف ل م  قس    مقللك س،سفلم سال، رسق م  قس  طس ق  م ، ث  ع  سئ ا سطر  العقملا (150)
 ،طس تال ،مبلئم    سالر سقطم س، رفم س،مسرج س،سق،تا سل شدم   قد أ،س ر ل ردن،  س، شرم
 : قدل  رل لس،ىلس،س قئجلس، ق، ال س،درسلا

 م  لطق  س ن(ل0.01)ل  متس  ا مل  ى عسد إ،رقئ ا دال،ا ذس  فر ق هسقك أن س،درسلا ك ف  
 لس س  ، سق ن  تزي س،شقرا سال،  ق ق  ذ ى مع س،تقمبل  ،دى س،سفلم سال، رسقلدر ق 
 شسر رن لس س   رس ،  س،بلئم س،تقمبل  ،رق،ح  ت د س،فر ق أن  س ن   ف  لسش سقر  سإ رس ..س،شسر 
 س،سفلم  سال، رسق در ق  م  لطق  فم إ،رقئ ا دال،ا ذس  فر ق د لمعل   دلسال15ل-11 من
لل س،تمر الش بلف س   ا س،شقرا سال،  ق ق لذ ي مع س،تقمبل  ،دى  دال،ا ذس  فر ق قكهس أن

 س   ا س،شقرا سال،  ق ق لذ ي مع س،تقمبل  ،دى س،سفلم  سال، رسق در ق  م  لطق  فم إ،رقئ ا
ل.سال  مقع ا س،،ق،ا الش بلف

ل

ل)ع سد ل2010ل درسلا لسال، رسق  ،د د إ،ى س،درسلا هدف ( لذ يل در ق  لس،طلسا ل،متلمم س،سفلم
لسق،رف فلس،تقد ا لمتل.سال،  ق ق لس،شقرا لدر ال س،ى لعلى لسرم لستضلس،م غ رس لس،م تل ا لستر رفا

ل.  بلسستقدلدر السال، رسقلس،سفلملس،لبلسهم  رقكمقلهدف لس،درسلالس،ىل رلل سال، رسقلس،سفلمل،د رم
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ل لمن لس،درسلا لع سا لل230 ك س  لسسلسا ل متلما لس،درسلا25متلمق لم  مع لسل شدم لل %لمن ، ث
ل.سستقدعسقر لم زعالعلىلسرستالل28سل سقس لمك س لمنل

لس،مدسرسل لفم لس،شقرا لسال،  ق ق  لذ ي لس،طلسا ل،متلمم لس،سفلم لسال، رسق لدر ا لسن لس،س قئج سظرر 
كمقلسظرر لس قئجل ،ل للس، سق نلس،تبلتملعدمل   دلل.علىلس،در الس،كل ال3.11س،تقد الكقس لم  لطال

 كذ،كل، فقعبل لل فر قلدس، لس،رقئ قل تزىل،كللمنلم غ رلس، سسل س،مؤهللس،تلممل س، فقعللس سرمق
ل تزىل،م غ رلل.س، سسل س،مؤهللس،تلممل لس س لس،شسر  لفرقلدسللس،رقئ ق لسظرر لس،س قئجل   د ف مق

كمقلسظرر لس قئجلل سذلكلمقلزسد للس س لس،شسر لقل لدر السال، رسقلس،سفلمل،لمتلم نل لس س لس،شسر 
لس،د رس ل،م غ ر ل تزى لس،رقئ ق لدسل لفرق ل   د لس،تسقئم لس، سق ن لس، در س ا ،ل ل لدر الل   ل ز د ، ث

ف مقلسظرر لس،س قئجلعدملل سال، رسقلس،سفلملعسدلمنل،مل  ل  سلد رس ل در س الم قرسالسمنل،رل لعل رق
 سش رسلسظرر لل  س، فقعللس،تسقئملس نلس، شرصل س،د رس لس، در س ال    دلفرقل تزىل،م غ رلس، شرص

رس القدل،رللعلىلس،مر سالسال ،ىل، ثلفلرلمقلس قئجل ،ل للسالس،دسرلس،م تددلسنلستدلس،ضغ طلس،م
ف مقلس، للستدل دسملدر الس،رضىلس، ظ فملعلىلس،در الس،تقس ال، ثلفلرلل منلس، سق نل0.809سلس  ل

ل لسلس   لس،تق،تال 0.102مق لس،مر سا لس، ل لف د لسالدسر ا لغ قبلس،ملقسد  لستد لسلس  لل سمق لمق ، ثلفلر
لسل.0.066 لستد لسظرر لس،س قئجلسن لذس سمق لس، بلم ذ لس،للسملس،  لكقنل لال  قو يلسال،  ق ق لس،شقرا

لل.عد ملسالتر

ل

(لس،ىلس، ترفلعلىلعبلقالمفر ملس،ذس ل ستضلس،م غ رس لس،د مغرسف ال2007هدف لدرسلالس،،رسملال)ل
سقال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،مر،لالس،تقس  الفملس،مدسرسلس،،ك م ال س،شقرالفملمد سالس،ر قضلفمل

لس، لس،لت د اس،مملكا ل)س، ت رلل ترس ا لس،تبلتا لس،سفلم لسال، رسق لسستقد لس،م غ رس لعلى لهذو لستر  مترفا
 سال،لقسلسس صلسالس قز(لسقالضقفالس،ىلس، ترفلعلىلل  سال،لقسلس سلدلس، ت رل سقال رقدلسالسفتق،م

رهقلسطر  ال ملسش  قل متلمقل470 ك س لع سالس،درسلالمنلل س،تبلقالس نلسال، رسقلس،سفلمل مفر ملس،ذس 
لس،درسلا لم  مع لمن ل،مفر ملل ع  سئ ا ل م  قسل لم لس،سفلم لم  قسلمقلبلشل،بل، رسق لسل شدم  قد

لس،مر،لالل س،ذس  ل،دىلمتلمم ل  كرسرو لس،سفلم لسقال، رسق لس، ت ر لمل  ىل د  لسن لسظرر لس،س قئج  قد
فال،دىلمتلمملس،مر،لال سنلمل  ىلمفر ملس،ذس لسقستقدولس،مشق،ل س،تقس  الفملمد سالس،ر قضلكقنلم  لطق
كذ،كلسظرر لس،س قئجل   دلفر قلذس لدال،الس،رقئ الفملل س،تقس  الفملمد سالس،ر قضلكقنلم  لطق
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  كرسرلل مل  ىل د لسال،لقسلسس صلس، ت رلسقالس قزل  د لس، ت رلسقال، رسقلس،سفلملكدر الكل ا
 كرسرلس، ت رلسقال، رسقلس،سفلمل لل   كرسرلسال،لقسلسس صلس، ت رلسقالس قزل سال،لقسلس سلدلس،م قعر

، ثلكقس لس،در ق لسقلل،دىل،ملالمؤهللس،درسلق لس،تل قلل كدر الكل ال تزىل،م غ رلس،مؤهللس،تلمم
 كقس لهسقكلفر قلذس لدال،الس،رقئ الفململ   ق ل د لس، ت رلل م قرسالسق،مؤهبل لس،تلم السالدسى

د لس، ت رلسقال، رسقلس،سفلملكدر الكل ال تزىل  ل سقال رقدلسالسفتق،مل  د لسال،لقسلس سلدلس، ت ر
كمقلس س لل س،ىلم غ رلس،،ق،السال  مقع ال، ثلكقس لس،در ق لسعلىل،غ رلس،م ز   نلم قرسالسق،م ز   ن

  د لسال،لقسلل س،درسلال   دلفر قلذس لدال،الس،رقئ الفململ   ق ل د لسال،لقسلس سلدلس، ت ر
  كرسرلس، ت رلسقال، رسقلس،سفلملل قال، رسقلس،سفلملكدر الكل اسس صلس، ت رلسقالس قزل  د لس، ت رلس

لكل ا ل،مل كدر ا ل تزى لس،تبلتا لسستقدو ل،د  م ع لسعلى ل سدر ا لس،مدرلا لس ع لس،مدسرسللى غ ر متلمم
لل.س،،ك م الم قرسالسمتلمملس،مدسرسلس،شقرا

ل

س، در لمل،دىلمتلممللمرقدرلسال، رسقلس،سفلمل عبلق رقلسقالدس ل:(2007س،لم ريل)ل درسلالس،س قرل
لسم،قفظق لغز  لس، قمع لمدسرسلس، تل م لسال، رسقلس،سفلمل ل  لس،ىلس، ترفلعلىلمرقدر هدف لس،درسلا

كذ،كلس، ترفلس،ىلسكترلل  عبلق رقلسقالدس لس، در لمل،دىلمتلمملمدسرسلس، تل ملس، قمعلسم،قفظق لغز 
   دلفر قلفملمرقدرلسال، رسقلمرقدرلسال، رسقلس،سفلمل   عقل،د رملكمقلهدف لس،ىلس، ترفلعلىل

س،سفلمل تزىل،كللمنل   دلغرفالمرقدرلسق،مدرلالمنلعدم ل كذ،كلم غ ريلس، سسل مكقنلسالققمال
 قدلسل شدملس،سق،تقنلل (لمتلمقل متلمالمنلمتلمملمدسرسلس، تل ملس، قمع199  مل لع سالس،درسلال)

لسعدسدهمق لس، در لملمن لس،سفلمل سالدس  لعبلقال لل م  قلملسال، رسق لعنل   د لس،درسل ا سلفر لس قئج
لس، در لم لس نلمرقدرلسال، رسقلس،سفلمل سالدس  لسنلسكترلمرقدرلل لق،سا لسظرر لس قئجلس،درسلا كمق

كمقلل سال، رسقلس،سفلمل   عقلهملسالدسر ل س،زمبل ل  ل  لظر فلس،تمللتملس،شرقئصلس، شر ال،لمتلم
كمقلس س لعدملل فملس،مدسرسلس،مز د لسغرفالمرقدرك ف لس قئجلس،درسلالسنلمرقدرلسال، رسقل سشفضل

ل.   دلفر قلفملمرقدرلسال، رسقلس،سفلمل تزىل،م غ ريلمكقنلسالققمال س، سس

ل
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ل)ل ل هلل2004س،مد لس،متلم ن لس ن لس،بلع بلس ا لسالفكقر لسس  قر لمدى لمترفا لهدفلس،س،ثلس،ى ل قد )
  ىلسال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نل مترفالملل (لسترلعلىلهذولسالفكقرسسقثل–،م غ رلس، سسل)ذك ر

سقالضقفالس،ىلس، ترفلعلىلمقلسذسلكقس لهسقكلل  هلل،م غ رلس، سسلسترلعلىلمل  ىلسال، رسقلس،سفلم
لعلىلهذول لس، سسلستر ل،م غ ر ل هل لس،متلم ن ل،دى لس،سفلم ل سال، رسق لس،بلع بلس ا لسالفكقر لس ن عبلقا

لل.س،تبلقا

متلمال سل شدملس،سق،ثلل189متلمقل ل129مقل متلمالمسرمل(لمتل318 قدل ك س لع سالس،درسلالمنل)
،بل، رسقلس،سفلملل1996م  قسلسالفكقرلس،بلع بلس ال، ثلققملسسسقئ ل م  قسلس،  لملل:سدس  نل،لس،ث

ل: قدل  رلل،لس قئجلسال  ال.،دىلس،متلم نلس،ذيلسلقل لم  قسلمقلبلشل، ثلققملس،سق،ثلس ط  رو

  د ل مس  ر ل،دىلس،متلم نل س،متلمق ل، ثلكقس لم  لطق لدر ق لسنلسالفكقرلس،بللع بلس الم لل-1
ل.س،متلم نلفملم  قسلسالفكقرلس،بللع بلس السعلىلمنلس، لطلس،سظريل،لم  قس

لس، سسلف دلل-2 ل،م غ ر لس نلس،متلم نل ف ق لفملسالفكقرلس،بلع بلس ا لس،رقئ ا لفر قلذس لدال،ا    د
ل.ىلمنلسالسقثكقس لسالفكقرلس،بلع بلس ال،دىلس،ذك رلسعل

لل.كقنلمل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نلسدر المت د،ال-3

ل    دلعبلقالسر سقطلذس لدال،الس،رقئ الس نلسالفكقرلس،بلع بلس ال سال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نل-4
لكقنلمتقمللسالر سقطل،در ق لس،م  قل نل،ت سال لس،تبلقالف د  كقنلهسقكلد رل،م غ رلس، سسلعلىلهذو

 متقمللل (ل0.6224 متقمللسالر سقطل،در ق لس،م  قل نل،ت سالس،ذك رل)لل (ل0.6271،ثلككلل)لس،س
لل.(ل0.5830سالر سقطل،در ق لس،م  قل نل،ت سالس،ذك رل)ل

ل

ل)ل لمتلممل2004س،مرز قم ل،دى لس،سفلم لسال، رسق لمل  ى لس،ى لس، ترف لس،ى لس،درسلا لهدف  ل قد )
،،ك م الفملد ،السالمقرس لس،ترس الس،م ،د لفملض  لستضل متلمق لس،مر،لالس،تقس  ال،دىلس،مدسرسلس

ل ك س لمنلل س،م غ رس  لس،س قسق ل)سل سقسا( ل، مع لسدس  لس،سق،ثلسقل شدسم لققم لمنلم  قسلل15 قد ف ر 
مقلبلشل   سلكللف ر لدر السال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نل  مل  ز ترقلعلىلع سالع  سئ المك سال

لمنلمتل434منل ل متلما لس، تل م   نلفملمتلمق لسمدسرسلمسط  ملدسمل س، قرقا لس،تقس  ا لمملس،مر،لا
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سلغلس،م  لطلس،،لقسمل،در الل: قدل  رل لس،درسلال،تد لس قئجلمسرقل.د ،السالمقرس لس،ترس الس،م ،د ل
ل لس،درسلا الل   دلفر قلذس لدال،الل  ه ل  قسللس،  د رلغق،سقل2.69سال، رسقلس،سفلمل،دىلسفرسدلع سا

هسقكلفر قلذس لدال،الل (ل تزىل،م غ رلس،مسط الس، تل م ال0.05عسدلمل  ىلس،دال،ال)&ل=لس،رقئ ال
   دلفر قلل (ل تزىل،م غ رلس، سسل ذ،كل،رق،حلس،ذك ر0.05س،رقئ العسدلمل  ىلس،دال،ال)&ل=ل

لسكترلمنل ل) لس،تمر ا لس،تمرل ذ،كل،رق،حلس،فئا ل تزىل،م غ ر لس،رقئ ا ل(ل45ذس لدال،ا    دلل لسا
    دلفر قلذس لل لسال(ل15ذس لدال،ال تزىل،م غ رلس،شسر ل،رق،حلذ يلس،شسر ل)لسكترلمنلفر قل

لالل   دلفر قلذس لدال،الس،رقئ ال تزىل،م غ رلل دال،الس،رقئ ال تزىل،م غ رلس،مؤهللس،تلمم كمق
لل.س، سس

ل

زلس،ضسطل(لهدف لس،درسلالس،ىلس، ترفلعلىلمل  ىلسال، رسقلس،سفلمل عبلق  لسمرك2003لل مقنل)لل
ل/ل لس،غرس ا لس،ضفا ل مقل لم،قفظق  لمد ر ق  لفم لس،،ك م ا لس،مدسرس لفم لس، رس   ن لس،مر د ن ،دى

لمنل فللط ن لس،درسلا لع سا ل ك س  ل مر د ل(106) قد لمنللمر دس لس،ت  سئ ا لسق،طر  ا لسش  قرهم  م
ل ل مر دس  لمر دي ل م ع لمن ل  ك ن لس،ذي لس،درسلا لم،قفظق ل مقللس،مدسرسم  مع لفم لس،،ك م ا

ل. قدل ملسل شدسملم  قل نل،غرصلس،درسلالمنل رم ملس،سق،ثل.س،ضفالس،غرس الفملمد ر الس، رس ال س، تل م
سمقل كرسرلس صلس، ت رلل  رقدلسالسفتق،مل  كرسرل سلدلس، ت رلكقنلمت دالسنل كرسرلسالل: كقس لس،س قئج

سمقلس، د لعلىلستدلل م دس ا سنل د لسال، رسقلس،سفلملعلىلستدلسال رقدلكقس لل.سقالس قزلفكقنلعق، ق
لس،م قعرل علىلس صلس، ت رلسقالس قزلكقس لمت د،ا لس،مر د نلل. سلد  سنلمركزلس،ضسطلس، قئعلعسد
لل.س، رس   نلفملس،ضفالس،غرس الكقنلمركزلس،ضسطلس،شقر م

ل

ل)ل س، مق،مل ل(ل2003،لن لس،شقرال: لسال،  ق ق  لذ ي لمتلمم ل،دى لس،سفلم لسال، رسق مل   ق 
هدف لهذولس،درسلالس،ىلس،ك فلعنلمل   ق لسال، رسقلس،سفلمل لس، در س السللطسالعمقن س،  ق ق رمل

،دىلمتلمملذ يلسال،  ق ق لس،شقرال س،  ق ق رملس، در س الستسق لس،شدمالفملللطسالعمقنل سترلكلل
لفمل لمترم ل تمل ن لس،ذ ن لس،طلسا لسعققا ل س ع لس،تلمم ل س،مؤهل ل س،شسر  لس، سسل س، سل   لم غ رس  من

(لمتلمقل متلمال همل  ر سقل  كل نل133  ك س لع سالس،درسلالمنل)ل    ق لسال، رسقلس،سفلمل،لمتلممل
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م  معلس،درسلالس،م ضمنلشمسلمدسرسل مرسكزل، زسر لس، رس ال س، تل مل  زسر لس، سم السال  مقع السللطسال
لم  قسلمقلبلشل لهمق: لس،درسلا لعنلسلئلا لسدس  نل،بل قسا لسل شدسم ل م   قكل نل،بل، رسقلعمقنل قد

س،سفلمل سل سقسالسال،  ق ق لس، در س الس، ملط ر لمنلقسللس،سق،ت نلستدلس، قكدلمنلمسقلسالشرقئررقل
سنلمتلمملذ يلسال،  ق ق لس،شقرال تقس نلل-1ل:س،ل ك م ر ال  طس  رمقلس قر لس،س قئجلس،ىلمقل لم

الس،رقئ ال تزىل،م غ ريلس، سسلعدمل   دلفر قلذس لدال،ل-2ل منلسال، رسقلس،سفلملسدر المت د،ا
لس، در ل الفملسستقدلم  قسلسال، رسقلس،سفلملس،تبلتا سنلس،متلم نلس،تمقس  نلسكترل ترضقلل-3ل  س،شسر 

سنلس،متلم نلغ رلل-4ل منلغ رلس،تمقس  نل،بل، رسقلفملستدىل سلدلس،م قعرل  دسىلس، ت رلسقالس قز
 تمل نلمعلسالعققق لس،مش لفال،لكسقرلسكترل ترضقلس،م شرر نلفملس، رس الس،شقرال س،متلم نلس،ذ نل

 قدلسق، لل   ترلسفرسدلس،ت سالككللسق،  ق ق ل در س الكس ر ل-5ل ،بل، رسقلفملستدلسال رقدلسالسفتق،م
لمنل لسكسر لسه مقمق لس،،د تا( ل س،  س ق  لسال رز  ل سل شدسم ل،لمتقق ن لس،شرقئصلس،سفل ا ل)مترفا ،ق  ق

س سمقلكقس ل،ق  قل)س، تر فلسقالعققق لس،مش لفا لس، ر ئالس،مرس ال ساله لل، ثلس ،   رقلس نلس،،ق ق .ل
لمنل، ثلسال ،  ق  لسقللسه مقمق لسالعققالل-6ل س،مرسم( ل،فئا ل ف ق لس فققلكس رلس نلفئق لس،ت سا    د

لس ،  ق لسال،  ق ق لس، در س ا ل ر  بلسهم ا لذ يلسال، رسقلل-7ل س قن لس،متلم ن لس ن لس فقق ل   د ال
ل.مل سال، رسقلس،م دسملفمل ر  بلس ،  ق لسال،  ق ق لس، در س اس،تق،

ل

سال، رسقلس، ظ فمل،دىلس،تقمل نلفملقطقعلس،شدمالس،مدس الس،ك   مل عبلق  لسسمطلل:(ل2003س،ت  سمل)لل
 ردفلهذولس،درسلالس،ىل ترفلمدىلسس  قرلظقهر لسال، رسقلس، ظ فمل لس، شر ال س،رغسالفمل ركلس،تمل

فملقطقعلس،شدمالس،مدس الس،ك   مل س،ثلس،تبلقالس نلسال، رسقلس، ظ فمل سمطلس، شر الس نلس،تقمل نل
م ظفالمنلل195م ظفقل ل130فردسلس سقعلل325  ك س لع سالس،درسلالمنلل "أ"ل س،رغسالفمل ركلس،تمل

ل سلفر لهذول لس،مدس ا. لس،ك    ال تمل نلفملشمسل زسرس ل،ك م ال متللد  سنلس،شدما لس، سل ا ،ملا
ل:درسلالعنلعد دلمنلس،س قئجلكقملمنلسهمرقلمقل لمس،

%ل8115(ل تدلس، رسقلغق،س الس،ت سال2)ل (ل تقسملسرستالمنلس نلكللع ر لعقمل نلسالسرقكلس،تقطفم1)
%ل44(ل  ترلسلسالكس ر لمنلس،ت سال3)ل مسشفضقلعلىلم  قسلف دسنلس، تقمللسالسلقسملس لس، شرم

رسدلرغقرلس،لنلس،ذ نلشدم رملقل لالس دسملسس قزهملس، شرمل(ل  ترلسالف4)ل س دسملسالس قزلس، شرم
لط  لا لشدم رم لس، م لس،لن لكسقر لسسظرسئرم لفمل5)ل م قرسا لس،رقئ ا لدال،ا لذس  لفر ق ل   د لال )



37 
 

لس،تقطفم لسالسرقك لم ق  س: لعلى لس،ك    ا لس،تمق،ا ل،دى لس، ظ فم لس، تقمللل م  لطق لسال، رسق ف دسن
(ل سش رسلشلر ل6)ل س لمل  سهملس،تلممل س ل،ق، رملس،ز س  ا،لبل سلرملل سالسلقسملس لس، شرم

لس،درسلالس،ىلطرحلستضلس،  ر ق ل سق رسحلستضلس،م ض عق ل،درسلق لمل  سل ا.

لل

لس،سفلمل،دىل2000س، قسريل) لفملسال، رسق لس، تل م ا لس،مسط   لستر لس،ك فلعن لس،ى لهدف لس،درسلا )
 س، رق ال س ب(ل ذ،كلعلىلل )مل ط لس،سقطسال س بس،متلم نلس،تمقس  نلفملتبلثلمسقطقل تل م ىلهمل

 :أستقدلسال، رسقلسسفلملسستبلتالهم

 سش رسل دولس صلس، ت رلسقإل  قزل  كرسرولل   د ل سلدلس، ت رل  كرسرول  كرسرو ل دولسال  رقدلسالسفتق،مل
لس ل تزى لسال، بلسق لسستقد لعلى ل  هر ا لفر قق لكقس لهسقك لسذس لس،ك فلعمق لس،ى لهدف لأ ضق ،ىلكمق

ل،لمتلم نلفملس،مسقطقلس، تل م الس،تبلثل  س،ؤهلل س، سس لس،شدما  ك نلم  معلس،دسرلالمنلمنلل مد 
ل  م علمتلمملس،مدسرسلس،،ك م الس،تمقس ملس، قست نل،لمسقطقلس، تل م الس،تبلثل)مل ط لس،سقطسال س ب

ل لس،درسلم ل،لتقم ل س ب( ل)98/99 س، رق ا لعددهم ل س،سق،غ لس،رل5316م لس،ل بل  ل،لب ل، زسر ل( لم ا
ل)ل س، رس ال س، تل ملسللطسالعمقن (لمتلمقل متلمالمنلس،مسقطقل657أمقلع س لس،درسلالف دلكقنلق سمرق
لس،ذكر لسش  ل س، تل م الس،تبلثلسالسفا لسطر  الع  سئ الطس  ا م متل مق لس،م دسس ال،رذ ل ، معلس،ل قرهم

ل:  يلعلىلسستقدل،بل، رسقلس،سفلملهم، رسقلس،سفلمل س،ذيل ،ملسل شدسملمف قسلمقلبلكل،بل س،درسلال
  ملسل شدسملس،سلبلس،مت  ال س،م  لطق لل  س صلس، ت رلسقإلس قزل   سلدلس، ت رل سال  رقدلسالسفتق،م

لسال،قدي لس، سق ن ل  ،ل ل ل،لم قرسق لسش سقر لل  س،تبلتمل س،،لقس ا لألئلالل ف   لعلى ل،ؤل قسا س، ت د 
لس،درسلا لس،تبلتالمل ط سظرر لس،س قئجلسنلس،متلم نلف  س، رق الل س،سقطسال س بل ملس،مسقطقلس، تل م ا

كمقل    دلفر قلذس لدال،الس،رقئ اللفملل  س ب(ل تقس نلمنلدر ق لم  لطالمنلسال، رسقلس،سفلم
در ق لسال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نلس،تمقس  نلعلىل كرسرلستديلسال رقدلسالسفتق،مل  سلدلس،م قعرل

لس،م ل تزىل،م غ ر لسال، رسقلس،سفلملعلىلهذ نلس،ستد نل،دىل  د رق ل س نلسنلدر ا لسذ لس، تل م ا سط ا
لس،سقطس ال س بل س، رق ال لسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملمسط ا متلمملمسط المل طلسعلىلمنلدر ا

ل. س ب
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 الل   دلفر قلذس لدال، لس،رقئ الفملدر ق لسال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نلس،تمقس  نل تزىل،مد ل
ل.متلملفملمسط   لس، تل م اشدمالس،

ل،م غ رل ل تزى لس،تمقس  ن لس،متلم ن ل،دى لس،سفلم لسال، رسق لدر ا لفم لس،رقئ ا لذس لدال،ا لفر ق    د
سذلس ض، لس قئجلس،درسلالسنلدر السال، رسقلس،سفلمل،دىلسالسقثلسعلىلمسرقل،دىلس،ذك رل ذ،كلل س، سس

كمقل    دلفر قلل ، ت رلسقالس قزل  د   كذ،كلعلىلستدل كرسرلس صلسل علىلستدلمل  ىلس، كرسرلككل
ذس لدال،الس،رقئ الفملدر السال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلم نلس،تمقس  نل تزىل،لمؤهللس،تلمملعلىلستدل

سذلس ض، لس،س قئجلسنلس،متلم نلمنل،ملالس،مؤهللس،تلممل)لسكق، ر  سل(ل تقس نلل  كرسرل سلدلس، ت ر
لل.ملالس،مؤهللس،تلمملدسل ممنل كرسرل سلدلس، ت رلسدر السعلىلمنل،

ل

ل) ل عبلق رقلل1998ع د  لس،سفلم لسال، رسق لظقهر  لسس  قر لمدى لعلى لس، ترف لس،ى لس،درسلا ل ردف )
 ق قسلمل  ىلضغطلس،تمللل سضغ طلس،تملل،دىلمتلمملس،مدسرسلس،تقس  الس،،ك م السق،ضفالس،غرس ا

ل لمق لس،ىلس،ك فلعنلس،تبلقا ل ردفلس،درسلا لكمق لسال، رسقلس،سفلمل س، ترفلعلىلمرقدرو س نلظقهر 
ل)س،تمر لس،م غ رس لس،د مغرسف ا لمن ل عدد لس،تمل س،،ق،الل س،مل  ىلس، تل ممل س،شسر ل س، سسل  ضغ ط

ل.سال  مقع ا(لل

ل. قدلسل شدملس،سق،ثلسل سقسالمقلبلشل،  قسلسال، رسقلس،سفلمل، ثلققملسسسق لسل سقسالضغ طلس،تمل
لسال  ا لس،س قئج لس،ى ل  رل لمل ل: قد لس،مدسرسلكقن لمتلمم ل،دى لس،سفلم لسال، رسق لظقهر  لسس  قر  ى

لمت دال لس،غرس ا لس،ضفا لفم لس،مدسرسلل س،تقس  ا لمتلمم ل،دى لعمل لضغ ط ل   د لس،س قئج ل س س  كمق
لم  لطق لس،غرس ا لس،ضفا لفم لس،تقس  ا ل)س،تمرل س،،ك م ا ل،م غ رس  ل تت ر ل   د س،مؤهللل س، سسل  ال

لسال  مقع ال س،تلمم لعلىلكللمنلسال، رسقلس،سفلمل ضغ طلس،تمللس،شسر ل س،،ق،ا لعبلقالل.(     د
لل.س  قس الس نلضغ طلس،تملل سال، رسقلس،سفلم
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 الدراسات االجنبية  3.3.3

ل لسبل ل د   (Platsidou, 2010)س رى لسالسفتق،مل لس،ذكق  لس ن لس،تبلقا لمترفا لس،ى لهدف  درسلا
 قدلل.س،شقرالفملس،مر،لالسالس دسئ الفملس،  سقنل سال، رسقلس،سفلمل س،رضقلس، ظ فمل،دىلمتلمملس، رس ا

كمقلسظرر ل   دلعبلقالل سظرر لس،س قئجل   دلدر ق لعق، المنلس،ذكق لسالسفتق،مل،دىلع سالس،درسلا
 س قر لس،س قئجلس ضقلس،ىلسنلس،متلم نلس،ذ نلل.دال،الس،رقئ الس نلس،ذكق لسالسفتق،مل سال، رسقلس،سفلم

م  قسلس،ذكق لسالسفتق،ملكقنل،د رململ  ىلمسشفضلمنلسال، رسقلل،رل لعلىلدر ق لمر فتالعلى
لس، ظ فمل س،سفلم لس،رضق لمل  ى لفم لس قرلل  سر فقع لسال رقدلل كمق لسن لس،ى لسالس،دسر ل ،ل ل س قئج

 سنلسالس قزلس، شرمل مكنلس، سسؤلس لمنلشبلللل سالسفتق،مل مكنلس، سسؤلس لمنلشبلللس،رضقلس، ظ فم
لل.قلس، ظ فمس،ذكق لسالسفتق،مل س،رض

ل

س،ىلمترفالس،تبلقالس نلس،ذكق لسالسفتق،مل سال، رسقلس،سفلمللل(De Vito,2009) هدف لدرسلالديلف   ل
(لمتلمقل متلمال64 قدل ك س لع سالس،درسلالمنل)ل ،دىلمتلمملس،مر،لالس،تقس  الفملس،مدسرسلس،تقما

 س قر لس،س قئجلل."ل،بل، رسقلس،سفلمسنل"ل،لذكق لسالسفتق،مل م  قسل"لمقلبلشلل-علىلم  قسل"سقرلسس قس ل
لس نلس،ذكق لسالسفتق،ملس،كلمل ستديلسال، رسقلس،سفلم ل   دلعبلقا لسالسفتق،مل  سلدلل:س،ىلعدم سال رقد

ل سستقدلل س،م قعر لس،سفلم ل سال، رسق لس، شرم لسالس قز لستد لس ن لس،رقئ ق لدس،ا لم  سا لعبلقا     د
لفملسال، رسقل سظرر لس،س ل.س،ذكق لسالسفتق،مل س،م  قسلككل لعدمل   دلفر قلدس،الس،رقئ ق قئجلس ضق

لل.س،سفلمل تزىل،م غ رلس،تمرل س،شسر لس، در ل ا

.) Meiselل Prewett2008 ل   م ل لل)لر    درسلالس

ل.س، ،كملس،ذس مل عبلق  لسقال، رسقلس،سفلمل س،رضىلس، ظ فمل،دىلس،متلم  

لس،سفلم لسال، رسق لس ن لس،تبلقا لمترفا لس،ى لس،درسلا لس، ظ فملهدف  ل س،رضق لس،ل طر  ل م ض ع ل،لمتلم
متلملس،ذ نل تلم نلسالطفقللمنلعمرلر قضلسالطفقللس،ىلس،رفلس،تقسملل120 ك س لع سالس،درسلالمنل

ل. س بل رقلل ال الس هق  لع رلفملستس نلمنلس،مسقطقلس، تل م الفم
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ل رملعنلعملرم%لعنلعدملرضقئ40 ل %ل تقس نلمنلسال، رسقلس،سفلم28، ثلسظرر لس،س قئجللسنل
 سظررلسس لالل   دلعقالق لذس لدال، لل %ل تقس نلمنلستضلس،م سض علس،شقر العنلل طر رم20 

س،رقئ اللس نلم ض علس، ،كملس،ذس مل ، ملسال، رسقلس،سفلمل،دىلس،متلملكمقلالل   دلعبلقالذس ل
ل.دال، لس،رقئ الس نلس، ،كملسق،ذس ل س،رضقلس، ظ فمل،دىلس،متلم ن  

ل

س،ىلمترفالس،تبلقالس نلس،ذكق لسالسفتق،مل سال، رسقلس،سفلمل،دىل(    Potter, 2006)س  رللهدف لدرسلا
ل49مسرمل)ل (لم قركقل121 قدل ك س لع سالس،درسلالمنل)ل س،تقمل نلفملم قللس،رعق الس،ر، ال س،ت ل ا

ل س لمرسم لم قركق لمرس ق72 )ل ( لفر قلذس لدال،الس،رقئ العلىلم ل (  قسلسظرر لس،س قئجل   د
لس،مرس  ن ل س  لس،تقمل ن ل،رق،ح لسالسفتق،م لس،ذكق لل س،ذكق  لس ن لسر سقط ا لعبلقا ل   د لسظرر  كمق

 سنلس،ذكق لسالسفتق،مل مكنلسنل ك نلم سسئلذ لدال،السمل  ىلسال، رسقلل سالسفتق،مل سال، رسقلس،سفلم
ل.س،سفلم
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة    5.2 

سال، رسقلس،سفلمل(ل س،تبلقالل  لعلىلسهم الم غ رس لس،درسلال)لس،ذكق لس،تقطفمس معلس،تد دلمنلس،درسلق
لس،س  تمل س سرمق لل 2010ففملدرسلا لسبل ل د  لل 2010درسلا ل2006 س  ر لسر فقعلل سظرر لس،س قئج

 فمللدرسلالديلف   لس قر لس،س قئجلس،ىل مل  ىلس،ذكق لسالسفتق،مل سسشفقضلمل  ىلسال، رسقلس،سفلم
ل   د لسالسفتق،ملعدم ل)سال رقد لس،سفلم لسال، رسق ل ستدي لس،كلم لس،تقطفم لس،ذكق  لس ن   سلدلل عبلقا
لل.س،م قعر(

لدال،ال لذس  لعبلقا ل   د ل لس،تقطفم لس،ذكق  لم ض ع ل، ل ل رد  لس، م لس،درسلق  لس قئج لسظرر  كمق
ل قدوس،لتل   د لس شقذلس، رسرل سلق، بل،للس،ررسعل )سسمقطلس، شر ال:س،رقئ المعلكللمنلم غ رس 

 س،رضقلس، ظ فم(ل عدمل   دلعبلقالدس،الس،رقئ قلمعلمل  ىلل  سال،لقسلسر حلس،فكقهال س،ت السق،سفس
لل.كدلسهم الس،ذكق لس،تقطفمل سر سقط لسال  قسملستد لم غ رس ؤلالدس لسالدسريل،لمدرس ل هذسلمقل س

 غ رس لكق، در بل س،شسرولسمقلف مقل  تلقلسقال، رسقلس،سفلملف دل ردلمنلشبلللس،درسلق لعبلق  لستد لم
لفملس،،دلمنلسال، رسقلس،سفلمل س،تبلقالس،تكل  ل لس، در بل س،شسرو لدرسلق لسهم ا ، ثلظررلفملعد 

لستضلس،درسلق ل س سرمق لس قئج لس س  ل سالدس للكمق لس،سفلم لسال، رسق لمرقدر لس ن للق،سا لعبلقا    د
قالذس لدال،الس،رقئ الس نلسالفكقرلس،بللسمقلسق،سلس ل،بلفكقرلس،بلع بلس الف دلكقنلهسقكلعبلل س، در لم

كمقلسظرر لس قئجلستضلس،درسلق لل.ع بلس ال سال، رسقلس،سفلمل س نلضغ طلس،تملل سال، رسقلس،سفلم
   دلفر قلذس لدال،الس،رقئ الفململ   ق لسال، رسقلس،سفلمل تزىل،م غ رلس، سسل م غ رلس،تمرل

لفر قلذ لس، تل م ال عدمل   د ل س،مسط ا لس،تمرلس لس،،ق،ال س،شسر  ل تزىل،ل سسلس  لس،رقئ ا س لدال،ا
 قدل تزىلهذسلس، فق  لفملس،درسلق لس،ىلطس تالس،س ئالس،درسل ال،كللل.سال  مقع الس لس،مل  ىلس، تل مم

لل.درسلال س،شرقئصلسالشرى

لس،د ر لسكد لستضلس،درسلق لعلىلسترلضغ طلس،تمللكتب  ل،مرقدرلسال، رسقلف د س،تقئدلل سق،سلسا
الدسر ل س،زمبل لقف لس،ىلمرقدرلسشرىلكسقالضقل. س،تبلقالمعلس،طبلبل دسفت الس،طبلبل ،ل ظ فالس،مق،م

ل،لمتلم لس،شرقئصلس، شر ا لسظرر لستضلس،درسلق لسنلمرقدرلسال، رسقلل. ظر فلس،تمللتم كمق
لل.س،سفلمل سشفضلفملس،مدسرسلس،مز د لسغرفلمرقدر
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لس،سق لال،ظ  لس،لقس ا لس،درسلق  لشبلل لسدرل، من ل س،ثتا  لس، م لسالس،قث لس،ذكق لل  لس ن لس،تبلقا فم
سق،رغملمنل تددلس،درسلق لل.س،تقطفمل سال، رسقلس،سفلملفملم  متسقلككلل فملمدسرسلس، كق،الشقرا

 .س، مل سق ، لم غ ريلس،درسلالساللسسرقل،مل  سق للس،تبلقالس سرمقل،لبلسطبلعلس،سق،تا

ل

ل

ل
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ل

الثالث الفصل  

اتواإلجراء الطريقة  

 .مقدمة -

 .الدراسة منيج -

 .الدراسة مجتمع -

 .الدراسة عينة -

 أسموب وأداة جمع البيانات. -

 .األداة صدؽ -

 .األداة ثبات -

 إجراءات الدراسة. -
 .اإلحصائية المعالجات -
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 الفصل الثالث

ل___________________________________________________

 مقدمة 3.1

لس،فرللل  ضح لمسر  الهذس لم  مت لس،درسلا   أد س لس،درسلا ل طرقلس، ، قلمنلردقرقلل  رق ع سرق
ل.س،درسلالس قسق ،لس،متق، السإل،رقئ ا طر  ال تسق رق ل

ل

 لدراسةا منيج 3.1

لس، رفم لس،مسرج لس،،ق، ا لس،درسلا لسل شدم  ل أهدسفرق لس،درسلا لطس تا لإ،ى ل ذ،كلسالر سقطملسل سقدًس  
لل سقعلم كلالس،درسلالفملس، ق لس،،قضرل كمقلهمل،مبلئم  لألغرسضلس،درسلا لمنلشبلللرردل  ،ل 

،متللهذولل(فملرأيلس،سق،تا)فملس، سقعل  رفرق ل  فل رهق ل س، سسؤلسرق ل ه لس،مسرجلس،مسقلبل سألفضل
لس،درسلق .

 

 مجتمع الدراسة 1.3

س،ررررف فلس،تبلتررالسأل ،رررىلفررملمررردسرسل كق،ررالس،غررر ثلس،د ، رررالمتلمرررمل  كرر نلم  مرررعلس،درسلررالمرررنل م ررعل
ل.ل2012ل/2011لتقم،متلمًقل متلمال(ل147)عددهمللس،سق،غسالس،شل للسمد 

ل

لعينة الدراسة 3.1

ل لإش  قر ل م لس،درسلا لع سا ل ك ن ل،م  متس، ث لممتلا لإلش  قرلرق لسإل،رقئ ا لسأللس لعلى سقإلع مقد
%(ل99.3أيلسسلسال) لمتلمًقل متلما(ل146منل) س،ت سال   ك سل.س،مل، الس، قملالسق،طر  اس،ت سق  ل

ل،لت سا.لس،د مغرسف الس،شرقئصل(1)لرقملس، د لل   ضحل نلم  معلس،درسلام
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    الديمغرافية مجتمع الدراسة( خصائص 3دول رقم )ج

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

    الجنس

- 

 

 5917 68 ذكر

 8:17 922 أستى

    الفئة العمرية

 

- 

07أقللمنل  02 9719 

07-52  98 95.7 

59-62  79 5;12 

62أكترلمنل  75 5815 

    المؤىل العممي

5 

 

 ;071 59 دسل م

 9619 928 سكق، ر  س

    المؤىل التربوي

 

5 

 0617 57 الل   د

 ;9:1 09 دسل مل رس ا

 7818 9: سكق، ر  سل رس ا

    سنوات الخبرة

 

5 

 9519 02 أقللمنللس  ن

0-7  97 9215 
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8-;  09 9616 

92-96  59 0910 

فتكترل97  85 6510 

 

 :الدراسة لعينة الديموغرافية صائصالخ 5.3

ل س،مؤهللس،تمر ا ل س،فئالس، سس ل،م غ رس :ل ف قًللس،د مغرسف ال ساس،تلشرقئصل(1)لرقملس، د لل  ضح

لس،شسر .ل لس س لس، رس ي ل س،مؤهللس،تلمم 

 داة جمع البياناتسموب وأأ 6.3

 ق لفسق،ر  علإ،ىلسألدسل سالل سقسالأدسً ل، معلس،س قسق  ل س، قملس،ملحلألل بلس،،ق، الس،درسلالل مل شدإ
ل ،ف،صس،لقس ا لس،رف فلس،تبلتاللم ض عل  ل،دىلمتلمم لس،سفلم لسقال، رسق لس،تقطفمل عبلق   س،ذكق 

لسل شدم ل لس،شل ل  لسمد سا لس،غ ثلس،د ، ا ل ك س لمنلل سقسإلاس،سق،تسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ا التبلتا
لس،تمر ا ل س،فئالس، سس س، لملسأل للمتل مق لعقمالعنلس،مس، ت نلمنل، ث:ل  مللس لأقلقملرئ ل ا

س،ذكق ل، نلضملس، لملس،تقسملم  قسللفمل س،تمل الس،شسر للس س لس، رس ي ل س،مؤهللس،تلمم ل س،مؤهل
(س،ذيل5000س دي كمقل ردلفملرلق،ال)س، ل(لف ر  33،ذيل ك نلمنل)س(،تقطفمل،كللمنل)ل ، فمل مق رس

س،ذيل ك نل،بل، رسقلس،سفلمللم  قسلمقلبلش ضملس، لملس،تق،ثللطسقلفملسفسلس،م  معلس،فللط سم 
،درسلال ركز لس لسلمًقلستنلطر  السال قسالعنلأدعل(5003كمقل ردلفملدرسلال)لل مقنلل (لف ر 55منل)

ل لمنلللم لشمقلمفملسالش  قر ل، كر   لسمط ل ذ،كلكمق(Likert Scale)لعلى لل  م سفقل دًس ل ت م:
 . ل مت بل رقمتقرض ل متقرضلس د  ل ل اللأدريم سفق ل ل

ل

 صدؽ أداة الدراسة 3.6.1

لمنل لعددًس لأسد س لس،ذ ن لس،م،كم ن لمن لم م عا لعلى لسترضرق لس،درسلا لأدس  لردق لمن لس، ، ق  م
ل ل لس،مبل،ظق ل، ،رق لس كلرق لست نلسالع سقرلعسدلإشرسجلسألدس  لس،سرقئمس، مل ملأشذهق منلسق، ا ل لهذس
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لس،لقبل لس،ردق لمن لس، ، ق ل م لأشرى  لسق، ا لس،تقملم من لFactor Analysis)لس، ،ل ل ،ف رس ل(
ل(.4-5رقمل)لس، د ل ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملسألدس 

 الذكاء العاطفيمقياس ات فقر ل( Factor Analysisالتحميل العاممي )نتائج . (3)جدول رقم 

 درجة التشبع الفقرات الرقم

ل2189لأحىٍُ ػٓ ِشاوٍٟ اٌخاصت ٣ٌخش٠ٓ أػشف ِخٝل .9

ػٕذِا حٛاصٕٟٙ صؼٛباث أحزوش أٗ فٟ ٚلج ِا ٚاصٙخٕٟ صؼٛباث ل .0

 ِّارٍت ٚحغٍبج ػ١ٍٙا 

ل2182

ل2189 أحٛلغ أْ أٔضض بشىً ص١ذ ِؼظُ ا٤ش١اء اٌخٟ أحاٚي أضاص٘ا ل .5

ل2199 ْ بٟ بغٌٙٛت ٠زك ا٢خشٚل .6

ل2187 ١ت أصذ صؼٛبت فٟ فُٙ سعائً ا٢خش٠ٓ غ١ش اٌٍفظل .7

بؼض ا٤حذاد اٌّّٙت فٟ ح١احٟ دفؼخٕٟ إٌٝ إػادة حم١١ُ ِا ٘ٛ ُِٙ ل .8

 ِٚا ٘ٛ غ١ش ُِٙ 

ل2177

ل2168 ػٕذِا ٠خغ١ش ِضاصٟ فإٕٟٔ أسٜ إِىا١ٔاث صذ٠ذة ل .9

ل;219 حؼذ اٌؼٛاطف بؼض ا٤ش١اء اٌخٟ حضؼً ح١احٟ راث ل١ّت ل .:

ل2199 أٔا ِذسن ٌؼٛاطفٟ اٌخٟ أِش بٙا ل .;

ل2182 ١اء اال٠ضاب١تأحٛلغ حذٚد ا٤شل .92

ل21:2 أحب اْ أشاسن ا٢خش٠ٓ ػٛاطفٟ ل .99

ل2188 اػشف و١ف اصؼٍٙا حذَٚ  ،ػٕذِا أِش بخبشة ػاطف١ت ا٠ضاب١تل .90

ل2199 أظُ ا٤حذاد اٌخٟ ٠غخّخغ بٙا ا٢خشْٚ ل .95

ل2180 ابحذ ػٓ ا٤ٔشطت اٌخٟ حضؼٍٕٟ عؼ١ذا ل .96

 أدسن ِؼٕٝ اٌشعائً غ١ش اٌٍفظ١ت اٌخٟ أسعٍٙا ٣ٌخش٠ٓل .97

  

ل2189
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ل2185 ألذَ ٔفغٟ بطش٠مت حخشن أطباػا ا٠ضاب١ا ٌذٜ ا٢خش٠ٓ ل .98

ل2187 ػٕذِا ٠ىْٛ ِضاصٟ ص١ذا فإٕٟٔ احً اٌّشاوً بغٌٙٛت  ل .99

ل2180 أدسن ػٛاطف ا٢خش٠ٓ بإٌظش إٌٝ ٚصُٛ٘ٙ ل .:9

ل2187 أدسن ٌّارا حخغ١ش ػٛاطفٟ ل .;9

ل;217 ػٕذِا ٠ىْٛ ِضاصٟ ص١ذا فإٕٟٔ اخشس بأفىاس صذ٠ذة ل .02

ل;218 ىُ فٟ أفؼاالحٟ أححل .09

ل2185 اػشف ػٛاطفٟ ح١ّٕا أِش بٙا ل .00

أص٠ذ ِٓ دافؼ١خٟ ِٓ خالي حصٛسٞ ٌٍٕخائش اال٠ضاب١ت ٤ػّاي ألَٛ ل .05

 بٙا 

ل2199

ل2177 اِذط ا٢خش٠ٓ ػٕذِا ٠مِْٛٛ بؼًّ ص١ذ ل .06

ل;218 افُٙ اٌشعائً اٌغ١ش ٌفظ١ت اٌخٟ ٠شعٍٙا ا٢خشْٚ ل .07

ح١احٗ اشؼش ٚوإٟٔٔ  ػٕذِا ٠خبشٟٔ شخص ػٓ حذد ُِٙ فٟل .08

 ِشسث بٕفظ اٌحذد 

ل:217

ل2189 ػٕذِا اشؼش بخغ١ش فٟ ػٛاطفٟ أ١ًِ إٌٝ طشط أفىاس صذ٠ذة ل .09

ل2192 ػٕذِا ٠ٛاصٕٟٙ ححذ فإٟٔٔ اعخغٍُ ٤ٕٟٔ اػخمذ إٟٔٔ عأفشً ل .:0

ل2186 أدسن ِا ٠شؼش بٗ ا٢خشْٚ بّضشد إٌظش إ١ٌُٙ ل .;0

٠ىْٛ ِضاصُٙ أعاػذ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ اٌشؼٛس بشىً أفضً ػٕذِا ل .52

 ع١ئ

ل2188

اعخخذَ ِضاصٟ اٌض١ذ ٤عاػذ ٔفغٟ فٟ االعخّشاس فٟ اٌّحاٌٚت ل .59

 ٌّٛاصٙت اٌصؼٛباث 

ل2189

ل2189 اػشف ِشاػش ا٢خش٠ٓ ِٓ خالي االعخّاع إٌٝ ٔبشاث أصٛاحُٙ ل .50

ِٓ اٌصؼب ػٍٟ أْ افُٙ و١ف ٠شؼش ا٢خشْٚ باٌطش٠مت اٌخٟ ل .55

 ٠شؼشْٚ بٙا 

ل2195
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لس، سرل لس،متط ق  ل   ر لس،تقملم لس، ،ل ل لأن لس،لقسق لس، د ل لفم لد  لدسللألغلس ا لس،درسلا لأدس  ف رس 
لفملق قسل س،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملإ،رقئ ًق ل   م علسدر الم س ،المنلس،  سع ل أسرقل   ركلمتًق

 لفملض  لسإلطقرلس،سظريلس،ذيلس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل
لس،م  قسلعلىلألقل .لسسم

ل

 االحتراؽ النفسيات مقياس فقر ( لFactor Analysis(. نتائج التحميل العاممي )1جدول رقم )

 درجة التشبع الفقرات الرقم

ل:216لأشؼش بإٟٔٔ ِغخٕضف أفؼا١ٌاً صشاء ِّاسعت ِٕٙت اٌخؼ١ٍُل .9

ل2182 أشؼش أْ طالخٟ ِغخٕفزة ِغ ٔٙا٠ت ا١ٌَٛ اٌّذسعٟ ل .0

أعخ١مظ ِٓ ِٟٔٛ ٚأػشف أْ ػٍٟ ِٛاصٙت ػًّ صذ٠ذ أس٘ك ػٕذِا ل .5 ل2182 

ل2169 أعخط١غ أْ أفُٙ بغٌٙٛت ِشاػش طالبٟ ٔحٛ ا٤ش١اء ل .6

ل2186 أحؼاًِ ِغ بؼض اٌطٍبت ٚوأُٔٙ أش١اء ال بششل .7

حما أْ اٌخؼاًِ ِغ إٌاط طٛاي ٠َٛ اٌؼًّ ٠غبب ٌٟ اإلصٙاد ل .8

 ٚاٌخؼب

ل2182

بٟأحؼاًِ بفؼا١ٌت ػا١ٌت ِغ ِشاوً طالل .9 ل2169 

ل2185 أحخشق ٔفغ١ا ِٓ ِّاسعخٟ ٘زٖ إٌّٙت ل .:

أؤرش إ٠ضاب١ا فٟ ح١اة وز١ش ِٓ إٌاط ِٓ خالي ِّاسعخٟ ِٕٙت ل .;

 اٌخؼ١ٍُ 

ل;218

 أصبحج أوزش لغٛة ِغ إٌاط بؼذ اٌخحالٟ بٙزٖ إٌّٙت ل .92

 

ل2167

ل2186 أٔضػش ٚأوْٛ لٍما الْ ِٕٙخٟ حض٠ذ ِٓ لغاٚة ػٛاطفٟل .99

اط أرٕاء ػٍّٟ أشؼش باٌح٠ٛ١ت ٚإٌشل .90 ل2169 
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ل2185 ِحبظ ِٓ ِّاسعخٟ ِٕٙت اٌخؼ١ٍُل .95

ل2187 ٠ص١بٕٟ إصٙاد وب١ش ػٕذِا اػًّ فٟ ٘زٖ إٌّٙتل .96

ل2189 حم١مت ال ا٘خُ أٚ اوخشد بّا ٠حذد ِغ طالبٟ ِٓ ِشاوًل .97

ل2189 إْ اٌؼًّ بشىً ِباشش ِغ إٌاط ٠غبب ضغٛطا شذ٠ذة ٌٟل .98

ِش٠حا ِغ طالبٟاعخط١غ بىً عٌٙٛت أْ اخٍك صٛا ٔفغ١ا ل .99 ل:218 

ل2190 اشؼش باٌغؼادة ٚاٌشاحت بؼذ اٌؼًّ ِغ طالبٟل .:9

ل2185 ٌمذ أٔضضث أش١اء وز١شة راث ل١ّت ٚأ١ّ٘ت فٟ ٘زٖ إٌّٙتل .;9

ل2172 اشؼش ٚوإٟٔٔ ػٍٝ ٚشه اٌفشً ٔخ١ضت ِّاسعت ٘زٖ إٌّٙتل .02

أحؼاًِ بىً ٘ذٚء ِغ اٌّشاوً االٔفؼا١ٌت ٚاٌؼاطف١ت أرٕاء ِّاسعخٟ ل .09

ٕت٘زٖ اٌّٙ  

ل2185

ل2186 اشؼش أْ اٌطٍبت ٠ٍِٕٟٛٛٔ ػٍٝ بؼض اٌّشاوً اٌخٟ ٠ٛاصٙٛٔٙال .00

ل

ل لس،تقملم لس، ،ل ل لأن لس،لقسق لس، د ل لفم لس، سرد  لس،متط ق  ل   ر لدسللألغلس ا لس،درسلا لأدس  ف رس 
،دىلمتلمملسال، رسقلس،سفلملإ،رقئ ًق ل   م علسدر الم س ،المنلس،  سع ل أسرقل   ركلمتًقلفملق قسل

 لفملض  لسإلطقرلس،سظريلس،ذيلف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لس،ر
لسسملس،م  قسلعلىلألقل .

ل

 ثبات أداة الدراسة :3.6.3

لس،تسق ل لمتقد،ا لس،لقب لس،دسشلم لسال لقق لسطر  ا لس،مش لفا لستستقدهق لس،درسلا لألدس  لس،تسق  ل،لقب  م
ل.(4قئجلكمقلهمل سض،الفملس، د للرقمل) ل قدل ق  لس،س (Cronbach Alpha)كر سسقخلأ،فقل

ل
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بأبعادىا الدراسة ( ألداة Cronbach Alpha) نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا :(3)جدول رقم 
 المختمفة  

لس،رقم
 

 Alphaق مال عددلس،ف رس  أستقدلس،درسلا

 2199 55 س،ذكق لس،تقطفم  .9

 2:.2 00لسال، رسقلس،سفلمل  .0

منللعق، استستقدهقلس،مش لفال  م علسدر الس،درسلالأنلأدس لل(4)رقملتط ق لس، سرد لفملس، د لل   رلس،م
لس،تسق .ل

 

لالمعالجة اإلحصائية لمبيانات ..7

للا،تقس،سل مققلستدل معلس قسق لس،درسلا ل مر دًس ل أدشل لإ،ى،ل،قل بلإلدشق،رقسمرس ت رق ،،قل بلسل 
ل5 دًسللم سفقلسإل قسالأعط  س،لفظ الإ،ىلرقم ا ل، ثلل قسق سإلسإعطقئرقلأرققمًقلمت سا لأيلس ،  لل

 ذ،كلدر ال س،د  لمتقرضلس د لدر   ن ل لمتقرضلدر ق  لل3اللأدريلدر ق  لل4م سفقلدر ق  ل
ل لس،ف رس لس،لق،سا  ل عكل لفم لس،ف رس لس،م   ا لفم للس،در اسد لدزلسس، ثلكلمق س،ذكق لسزدسد لدر ا

 س،تكسلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبللس،تقطفم
ل،م  قسلر، ح ل سق،سلسا لس،سفلمل. للال قساسلعط  أسال، رسق ل دًس لل5ق  ا لق  ا در ق  لل4در ق  

ل لس،لق،سا لل3م  لطا لس،ف رس  لفم ل ذ،ك ل س،د   لدر ا ل دًس ل مسشفضا لدر   ن  لمسشفضا در ق  
،دىلمتلمملسزدسد لدر السال، رسقلس،سفلمللس،در اسد لدزلسثلكلمقلس،  عكل لفملس،ف رس لس،م  سا ل

ل.ر، ح س،تكسلس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل

لل   م ل،لس قسق لسإل،رقئ اس،متق، ا للس،بلزما لسألعدسد  ل لسقل شرسج لس،مئ  ا  س،م  لطق ل لس،سلب
 لعنلطر قلα≤0005فرض ق لس،درسلالعسدلس،مل  ىلل ف،رقدل لس،مت قر ا.للق س،رسف سإلس،،لقس ا ل
ل لل:آل  اسلسإل،رقئ اسالش سقرس  ل  ل لt.testسش سقر ل  لسش سقر لسأل،قدي لس، سق ن  one way ،ل ل

analysis of variance، ل ل لأ،فق لكر سسقخ لس،تسق  لسقل شدسملل،Cronbach Alphaمتقمل  ذ،ك
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للس،،قل ب لس،رزم لسرسقمج ل،سقل شدسم لسال  مقع اسإل،رقئ ا ل مكنلل.SPSSللتل م لس،درسلا لس قئج  ،فرم
ل(.ل5سالل تقسالسمف قحلس،م  لطق لس،،لقس ال ذ،كلكمقله ل سضجلفملس، د للرقمل)

  .مفتاح المتوسطات الحسابية لسمم االجابة : (5)جدول رقم 

 درجةال المتوسط الحسابي
لمسشفضا 9-0155

لم  لطال0156-5189
لعق، ال7-:518
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 لرابعا الفصل

الدراسة نتائج  

 مقدمة. -

 .الدراسة أسئمة نتائج -

 االول. السؤال نتائج 

 نتائج السؤال الثاني. 

 

 .الدراسة فرضيات نتائج -

 األولى الفرضية نتائج. 

 الثانية الفرضية نتائج. 

 الثالثة الفرضية نتائج. 

 الرابعة الفرضية نتائج. 

 الخامسة الفرضية نتائج. 

 السادسة. الفرضية نتائج 

 السابعة. لفرضيةا نتائج 

 الثامنة. الفرضية نتائج 

 التاسعة. الفرضية نتائج 

 العاشرة. الفرضية نتائج 

 الحادية عشر. الفرضية نتائج 
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 عػل الرابػالفص

 ةػج الدراسػنتائ

مقدمة 5.4  

ل ل مفربًل لكقمبًل لس،فرللعرضًق ل،س قئجل  ضمنلهذس لسقال، رسقلل، لس،درسلا  لس،تقطفمل عبلق   س،ذكق 
 ذ،كلمنلل لمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لس،سفلمل،دىلمت

، ، قلمنلر،الفرض ق رقلسقل شدسملس،  س ق لسإل،رقئ السشبلللسإل قسالعنلألئلالس،درسلال أهدسفرقل ل
س،مسقلسا.ل

 

أسئمة الدراسة 4..  

 األول السؤال 4.2.1
 

فوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية الذكاء العاطفي لدى معممي الص مستوىما 
 ؟  بمدينة الخميل

 

لس،عنلل،ئل قسا للل شر  سلؤسللهذس ل سإلس،رسفق  س،م  لطق لس،،لقس اسالعدسد  لس،مت قر ال   س،سلبل 
لس،تقطفم،در اللس،مئ  ا لس،غ ثلس،د ، الس،ذكق  ،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ا

ل(.ل7-6 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)ل لسمد سالس،ش

 لمستوى المئوية والنسبواإلنحرافات المعيارية,  المتوسطات الحسابية,األعداد, و . (6)جدول رقم 
 لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل الذكاء العاطفي

لس،تددلس،م غ ر
ل

س،م  لطل
لس،،لقسم

س،رسفلسإل
لس،مت قري

ل%

 7... 2108ل::51ل968 در الس،ذكق لس،تقطفم

ل



55 
 

لفمل ل)س، د لل  ضحلمنلس،متط ق لس، سرد  ،دىلمتلمملس،رف فلس،ذكق لس،تقطفململ  ىأنلل(6رقم
، ثلسلغلس،م  لطلس،،لقسملكقس لعق، ا للس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

ل.(0.56مت قريل)لإس،رسفمعلل (3088)،رذولس،در ال

 

الذكاء لمؤشرات , والنسب المئوية المعيارية اتنحرافواإل , المتوسطات الحسابية. (7)جدول رقم 
مرتبة  لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل العاطفي

 حسب األىمية

س،م  لطل الفقرات
لس،،لقسم

سإلس،رسفل
ليس،مت قرل

ل%

 07.8 2175ل4.30لعسدمقل ك نلمزس مل  دًسلفإسسملأ،للس،م قكللسلر ،ا

 85.8ل2189ل4.29ل امدحاآلخرٌنعندماٌقومونبعملجٌد

 84.6ل;219ل4.23لاعرفمتىأتكلمعنمشاكلًالخاصةلآلخرٌن 

بعضاألحداثالمهمةفًحٌاتًدفعتنًإلىإعادةتقٌٌمماهو 

لمهموماهوغٌرمهم
ل2187ل4.20

0..8 

واجهتنً ما وقت فً انه أتذكر صعوبات تواجهنً عندما

لصعوباتمماثلةوتغلبتعلٌها
ل:217ل4.19

83.8 

 83.2ل2179ل4.16لعندماٌكونمزاجًجٌدافإننًاخرجبأفكارجدٌدة 

ألعمال  االٌجابٌة للنتائج تصوري خالل من دافعٌتً من أزٌد

لأقومبها
ل2189ل4.15

0..8 

 82.4ل2190ل4.12لمنفسًبطرٌقةتتركانطباعااٌجابٌالدىاآلخرٌنأقد 

 82.2ل2182ل4.11لأنامدركلعواطفًالتًأمربها 

 8..0ل2192ل4.05ابحثعناألنشطةالتًتجعلنًسعٌدا

أدركمعنىالرسائلغٌراللفظٌةالتًأرسلهالآلخرٌن 



ل2189ل4.04
80.8 

 80.6ل:217ل4.03لظماألشٌاءالتًأحاولانجازهاأتوقعأنأنجزبشكلجٌدمع 



56 
 

استخدممزاجًالجٌدألساعدنفسًفًاالستمرارفًالمحاولة 

للمواجهةالصعوبات
ل2186ل4.00

08.8 

 79.4ل2199ل3.97لتعدالعواطفبعضاألشٌاءالتًتجعلحٌاتًذاتقٌمة 

 79.2ل2182ل3.96لاعرفعواطفًحٌنماأمربها

 78.6ل2186ل3.93لآلخرٌنمنخاللاالستماعإلىنبراتأصواتهماعرفمشاعرا

 78.4ل:219ل3.92لأدركعواطفاآلخرٌنبالنظرإلىوجوههم

 76.8ل2192ل3.84لافهمالرسائلالغٌرلفظٌةالتًٌرسلهااآلخرون 

ٌكونمزاجهم  أساعداآلخرٌنعلىالشعوربشكلأفضلعندما

لسٌئ
ل21:9ل3.83

76.6 

 76.4ل2197ل3.82لذاتتغٌرعواطفًأدركلما 

 7.8.ل21:6ل3.80لأتوقعحدوثاألشٌاءاالٌجابٌة 

 8...ل2199ل3.75لانظماألحداثالتًٌستمتعبهااآلخرون

 74.8ل2198ل3.74عندمااشعربتغٌرفًعواطفًأمٌلإلىطرحأفكارجدٌدة

 74.6ل2196ل3.73لٌثقاآلخرٌنبًبسهولة

 74.4ل21:6ل3.72لاعرفكٌفاجعلهاتدوم,طفٌةاٌجابٌةعندماأمربخبرةعا

 8...ل2196ل3.70لأدركماٌشعربهاآلخرونبمجردالنظرإلٌهم 

وكأننً اشعر حٌاته فً مهم حدث شخصعن ٌخبرنً عندما

لمررتبنفسالحدث
ل21:8ل3.63

72.6 

 72.4ل9129ل3.62لأحبانأشاركاآلخرٌنعواطفً

 70.8ل9;21ل3.54لنًأرىإمكانٌاتجدٌدةعندماٌتغٌرمزاجًفإن

 69.6ل9;21ل3.48لأتحكمفًانفعاالتً

التً  بالطرٌقة اآلخرون كٌفٌشعر افهم أن الصعبعلً من

لٌشعرونبها
ل9127ل3.04

60.8 

 52.8ل9122ل2.64لأجدصعوبةفًفهمرسائلاآلخرٌنغٌراللفظٌة 

 42.4ل9;21ل2.12لأننًسأفشلعندماٌواجهنًتحدفأننًاستسلمألننًاعتقد
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،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،ذكق لس،تقطفممؤ رس لل(7)رقمل  ضحلس، د لل
لس،شل للمر سال،لبلسألهم ا لس،غ ثلس،د ، السمد سا ل ق لفملم دم رق  لعلىل،للل: قد س،م قكللس، در 

لس،مزسجل  د ل ك ن لعسدمق ل بلو2175سفلمت قري سس،رلل4.30سم  لطل،لقسم سلر ،ا امدحاآلخرٌن 

بعضاألحداث,تالهااعرفمتىأتكلمعنمشاكلًالخاصةلآلخرٌن ,ثمعندماٌقومونبعملجٌد

ونرىاناعلىمؤشراتتدور,المهمةفًحٌاتًدفعتنًإلىإعادةتقٌٌمماهومهموماهوغٌرمهم

  ق لفمل لتفكٌرباالحداثوالتقٌٌمبناءعلٌهومدحاالخرٌنوابالمزاجحولحلالمشكالتوارتباطه
وانحراف5005بمتوسطحسابًعندماٌواجهنًتحدفأننًاستسلمألننًاعتقدأننًسأفشلل:مؤشر رق

ل،فظ ال0097معٌاري لس،غ ر لس،رلقئل لفرم لفم لرت سا ل   د لسرقل لس رق ل  تر لس، م لس،طر  ا ل  فرم  
لس،،لقس الفملس، د للأعبلو.ل ذ،كلكمقله ل سضحلمنلس،م  لطق للسالشر نل

ل

 ثانيالسؤال ال 4...2
االحتراؽ النفسي لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية  مستوىما 

 ؟  بمدينة الخميل
لس،عنلل،ئل قسا لإل شر  هذس لللؤسل ل سإلس،رسفق  س،م  لطق لس،،لقس اسالعدسد  لس،مت قر ال   س،سلبل 
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، الال، رسقلس،سفلمل،در السلس،مئ  ا

ل(.ل9-8 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)سمد سالس،شل ل

  
 مستوى(. األعداد, والمتوسطات الحسابية, واإلنحرافات المعيارية, والنسب المئوية ل8جدول رقم )

 ثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميللدى معممي الصفوؼ الاالحتراؽ النفسي 

لس،تددلس،م غ ر
ل

س،م  لطل
لس،،لقسم

سإلس،رسفل
لس،مت قري

ل%

 .... ;217ل5190ل968 سال، رسقلس،سفلململ  ى

ل
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سال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتاللمل  ى(لأنل8س، سرد لفملس، د للرقمل)   رلس،متط ق ل
، ثلسلغلس،م  لطلس،،لقسمل،رذولكقس لعق، ا لل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل للسأل ،ىلفملمدسرس

ل(.0059( لمعلإس،رسفلمت قريل)3075س،در ال)

 

لمؤشرات االحتراؽ (. المتوسطات الحسابية, واإلنحرافات المعيارية, والنسب المئوية 9جدول رقم )
مرتبة الة الغوث الدولية بمدينة الخميل لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالنفسي 

 حسب األىمية

س،م  لطل الفقرات
لس،،لقسم

سإلس،رسفل
لس،مت قري

ل%

 89.6 9;21 4048لأ ترل كتسسملعلىل  كلس،ف للس   الممقرلالهذولس،مرسا

 87.8ل9198 4039لأتعاملمعبعضالطلبةوكأنهمأشٌاءالبشر 

 84.8ل9128 4054لكلالتًٌواجهونهااشعرأنالطلبةٌلوموننًعلىبعضالمشا

 8..0ل9109 4050 أصبحتأكثرقسوةمعالناسبعدالتحاقًبهذهالمهنة

 83.2ل;910 4006لحقٌقةالاهتمأواكترثبماٌحدثمعطالبًمنمشاكل

 8..0ل9152 4000لأنزعجوأكونقلقاالنمهنتًتزٌدمنقساوةعواطفً

 8..0ل;910 4005لٌممحبطمنممارستًمهنةالتعل

 76.8ل:915 3084لأحترقنفسٌامنممارستًهذهالمهنة

عمل مواجهة علً أن وأعرف نومً من أستٌقظ عندما أرهق

لجدٌد
ل9158 3085

76.4 

 75.6ل:915 3078لإنالعملبشكلمباشرمعالناسٌسببضغوطاشدٌدةلً 

 75.4ل9.59 3077لٌصٌبنًإجهادكبٌرعندمااعملفًهذهالمهنة

 74.8ل9158 3074لأشعربأننًمستنزفانفعالٌاجراءممارسةمهنةالتعلٌم

اإلجهاد لً ٌسبب العمل ٌوم طوال الناس مع التعامل أن حقا

لوالتعب
ل9166 3040

70.8 
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 8..7ل9179 3005لأشعرأنطاقتًمستنفذةمعنهاٌةالٌومالمدرسً 

العاطفٌةأثناءممارستًأتعاملبكلهدوءمعالمشاكلاالنفعالٌةو

 هذهالمهنة

ل9166 5084
56.8 

الناسمنخاللممارستًمهنة كثٌرمن فًحٌاة إٌجابٌا أؤثر

لالتعلٌم
ل9160 5078

55.6 

 8...ل9168 5075لاشعربالسعادةوالراحةبعدالعملمعطالبً

 54.2ل9160 5070لأشعربالحٌوٌةوالنشاطأثناءعملً

 52.2ل:916 5060لمعمشاكلطالبًأتعاملبفعالٌةعالٌة

 8...ل9172 5060 استطٌعبكلسهولةأناخلقجوانفسٌامرٌحامعطالبً

 48.2ل9169 5040للقدأنجزتأشٌاءكثٌرةذاتقٌمةوأهمٌةفًهذهالمهنة

 0.8.ل9155 5040لأستطٌعأنأفهمبسهولةمشاعرطالبًنحواألشٌاء

ل

ل) ل9  ضحلس، د للرقم لسأل ،ىلفملمدسرسلسال، رسقلس،سفلملمؤ رس ل( ،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا
س، ت رلس، ر بلمنلل قدل ق لفملم دم رق: كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل للمر سال،لبلسألهم ا ل

أتعامل ل بلو0097 سس،رسفلمت قريلل4048سم  لطل،لقسملسلغللس،ف للس   الممقرلالمرسالس، در س

أ وكأنهم بعضالطلبة بشرمع ال ثمشٌاء التً, بعضالمشاكل على ٌلوموننً الطلبة أن اشعر

,اذتدورالفقراتالتًأصبحتأكثرقسوةمعالناسبعدالتحاقًبهذهالمهنة وبعدهاٌأتًٌواجهونها

التعاملوالشعوربالذنب ٌكونذلكمؤشرعلىاالحتراقحصلتعلىاعلىقٌمحولطرٌقة وقد

للمهنهومدىاالحتراقالذيٌعانونمنهالنفسًلدىالمعلمٌن لدوراتتدرٌبٌةونظرتهم وحاجاتهم

له ل سضحلمنلس،م  لطق لس،،لقس الفملس، د للحولطرقالتواصلالفعالمعالطلبة  ل ذ،كلكمق
للأعبلو.
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 فرضيات الدراسة 1.3

 األولى الفرضية 3.1.3

لدى معممي  الذكاء العاطفيجة در  في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 .الجنستعزى لمتغير  الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

ل،ل ، قلمنلر،ال ل،لفر قt.test)لسش سقرل لسمل شدإ ملس،فرض الهذو ،دىلس،ذكق لس،تقطفمدر اللفمل(
 ذ،كلل  تزىل،م غ رلس، سسلالسمد سالس،شل لمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، 

 (.00كمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)

 

الذكاء العاطفي لدى معممي  مستوى في( لمفروؽ t.testاختبار ت )نتائج . (41)جدول رقم 
 تعزى لمتغير الجنس الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.24 3.87 46 ذكر

144 

 

0.330-  

 

 0.27 3.88 100 أستى 0.742

 
   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلعدمل   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىل

α≤0.05ىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،ذكق لس،تقطفمل،دلمل  ىلفمل
ل.قسل  سذ،كل ك نلس،فرض القدل تزىل،م غ رلس، سس.للس،د ، السمد سالس،شل ل
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  ثانيةال الفرضية 3.1.3ل

لدى معممي  الذكاء العاطفي مستوى في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير المؤىل العممي. ي مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميلالصفوؼ الثالثة األولى ف

لس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ل) ل،لفر قلt.test،ل ، قلمنلر،الهذو ،دىلس،ذكق لس،تقطفمدر اللفم(
لس،شل ل لسمد سا لس،د ، ا لس،غ ث ل كق،ا لمدسرس لفم لسأل ،ى لس،تبلتا لس،رف ف للمتلمم ل،م غ ر س،مؤهلل تزى

 (.00 ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل) لس،تلمم

الذكاء العاطفي لدى معممي  مستوى في( لمفروؽ t.test(. نتائج اختبار ت )44جدول رقم )
 المؤىل العممي تعزى لمتغير الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

المؤىل 
 العممي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
عياريالم  

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.25 3.90 37 دسل م

144 

 

0.452 

 

 0.27 3.88 106 سكق، ر  س 0.652

ل
   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىلعدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل

α≤0.05للفمل لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلدر ا لس،غ ثلس،ذكق  لسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ا س،تبلتا
ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .ل س،مؤهللس،تلممل تزىل،م غ رلس،د ، السمد سالس،شل ل

 

  ثالثةال الفرضية 1.1.3

لدى معممي  الذكاء العاطفي مستوى في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير المؤىل التربوي. ة الغوث الدولية بمدينة الخميلالصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكال

لس،فرض ال ملإل شدسملسش سقر  one way analysis of)ل،ل للس، سق نلسأل،قدي ل،ل ، قلمنلر،الهذو

variance)لل للفم،لفر ق لس،تقطفمدر ا لمدسرسل كق،الس،ذكق  لفم لسأل ،ى لس،رف فلس،تبلتا لمتلمم ،دى
 (.05 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،مؤهللس، رس ي تزىل،م غ رللل لس،غ ثلس،د ، السمد سالس،ش
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 (one way analysis of variance) حميل التباين األحاديت اختبار(. نتائج 42جدول رقم )
الذكاء العاطفي لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث  مستوى فيلمفروؽ 

 المؤىل التربويتعزى لمتغير  الدولية بمدينة الخميل
درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

لل21299ل21209ل0لس نلس،م م عق 
ل21968

ل
ل21:87 ل21295ل921972ل962لدسشللس،م م عق 

ل-----ل921999ل960لس،م م ع
س،لقسقلإ،ىلعدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د لل

α≤0.05س،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثللمل  ىلفمل
ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .ل.س،مؤهللس، رس يل تزىل،م غ رلس،د ، السمد سالس،شل ل

 

الذكاء العاطفي لدى معممي  مستوىلنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل (. 53)جدول رقم 
 المؤىل التربويتعزى لمتغير  الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد التربويالمؤىل 

ل2100ل51:8ل57لالل   د

ل2157ل;:51ل09لدسل مل رس ا

ل2107ل;:51ل9:ل رس اسكق، ر  سل
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 رابعةال الفرضية 3.1.3

 الذكاء العاطفيبين متغير العمر ودرجة  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

لس،فرض ال ملإل شدسمل ل،لPerson correlation)سقطلس رل نلمتقمللسالر ،ل ، قلمنلر،الهذو تبلقال(
لس،تقطفمس نلم غ رلس،تمرل در ال لس،غ ثلس،ذكق  لسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ا ،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا

ل(.04 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،د ، السمد سالس،شل ل

عالقة بين متغير ( لمPerson correlationمعامل االرتباط بيرسون )(. نتائج 41جدول رقم )
الذكاء العاطفي لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية  مستوىالعمر و 

 بمدينة الخميل
 س،م غ رس  س،تدد ق مال)ر( س،دال،السال،رقئ ا

 س،تمر*س،ذكق لس،تقطفم 968 21987* 21269

ل
طرد الذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلل   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىل   دلعبلقا

α≤0.05س،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسللمل  ىس نلم غ رلس،تمرل لل
لس،شل ل لس،غ ثلس،د ، السمد سا ل كق،ا لس، ثلكلمق لس،تمرل  ل سذ،كلل،ذكق لس،تقطفمسزدسد لدر السسزدسد  

ل ك نلس،فرض القدلرفض .
 

 مسةخاال الفرضية 5.1.3

الذكاء  مستوىو سنوات الخبرة بين متغير  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل العاطفي

لس،فرض ال ملإل شدسملمتقمللسالر سقطلس رل نل) ،لتبلقال(لPerson correlation،ل ، قلمنلر،الهذو
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،ذكق لس،تقطفململ  ى للس س لس،شسر لس نلم غ رل

 (.05 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل
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( لمعالقة بين متغير Person correlationمعامل االرتباط بيرسون )(. نتائج 41جدول رقم )
الذكاء العاطفي لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث  مستوىو لخبرة سنوات ا

 الدولية بمدينة الخميل
 س،م غ رس  س،تدد ق مال)ر( س،دال،السال،رقئ ا

 لس س لس،شسر *س،ذكق لس،تقطفم 968 :2197 21278

ل
ال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلذس لدلبلقاعل   دعدمل   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىل

α≤0.05س،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل للس س لس،شسر لس نلم غ رلل
ل.قسل  سذ،كل ك نلس،فرض القدل.ل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

 

 السادسة الفرضية 6.1.3

لدى معممي  االحتراؽ النفسي ىمستو  في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير الجنس. الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

،دىلسال، رسقلس،سفلمدر اللفم(ل،لفر قلt.test،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ل)
 تزىل،م غ رلس، سس ل ذ،كلل السمد سالس،شل لمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ،

 (.06كمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)

لدى معممي  االحتراؽ النفسي مستوى في( لمفروؽ t.test(. نتائج اختبار ت )41جدول رقم )
 تعزى لمتغير الجنس الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

 المتوسط العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.67 3.74 46 ذكر

144 

 

0.296 

 

 0.55 3.71 100 أستى 0.768
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ل
   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىلعدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل

α≤0.05مملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، ال،دىلمتلال، رسقلس،سفلملسلفمل
ل تزىل،م غ رلس، سس.ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .لسمد سالس،شل ل

 

  السابعة الفرضية 7.1.3ل

لدى معممي االحتراؽ النفسي  مستوى في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير المؤىل العممي. وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميلالصفوؼ الثالثة األولى في مدارس 

،دىلسال، رسقلس،سفلململ  ىلفم(ل،لفر قلt.test،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ل)
لس،شل ل لسمد سا لس،د ، ا لس،غ ث ل كق،ا لمدسرس لفم لسأل ،ى لس،تبلتا لس،رف ف للمتلمم ل،م غ ر س،مؤهلل تزى

 (.07مقله ل سضحلفملس، د للرقمل) ل ذ،كلكس،تلمم

 

لدى معممي  االحتراؽ النفسي مستوى في( لمفروؽ t.test(. نتائج اختبار ت )41جدول رقم )
 المؤىل العممي تعزى لمتغير الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

المؤىل 
 العممي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
يالمعيار   

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.65 3.68 37 دسل م

144 

 

0.507-  

 

 0.56 3.74 106 سكق، ر  س 0.613

   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىلعدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل
α≤0.05تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثل،دىلمتلمملس،رف فلس،لسال، رسقلس،سفلململ  ىلفمل

ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .ل س،مؤهللس،تلممل تزىل،م غ رلس،د ، السمد سالس،شل ل
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  الثامنة الفرضية 8.1.3

لدى معممي  الحتراؽ النفسيا مستوى في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير المؤىل التربوي. ة الغوث الدولية بمدينة الخميلالصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكال

لس،فرض ال ملإل شدسملسش سقر  one way analysis of)ل،ل للس، سق نلسأل،قدي ل،ل ، قلمنلر،الهذو

variance)دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،السال، رسقلس،سفلململ  ىلفم،لفر قلل،
ل(.08 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،مؤهللس، رس ي تزىل،م غ رلل،شل لس،غ ثلس،د ، السمد سالس

 (one way analysis of variance) حميل التباين األحاديت اختبار(. نتائج 41جدول رقم )
لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث  الحتراؽ النفسيا مستوى فيلمفروؽ 

 المؤىل التربويتعزى لمتغير  يلالدولية بمدينة الخم
درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

لل:2156ل8;218ل0لس نلس،م م عق 
ل91226

ل
ل;2158 ل21568ل6:1720ل962لدسشللس،م م عق 

ل-----ل:;19;6ل960لس،م م ع
 للس،لقسقلإ،ىلعدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د

α≤0.05دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثللسال، رسقلس،سفلململ  ىلفمل،
ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .ل.س،مؤهللس، رس يل تزىل،م غ رلس،د ، السمد سالس،شل ل

 

الذكاء العاطفي لدى معممي درجة لواإلنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية (. 51)جدول رقم 
 المؤىل التربويتعزى لمتغير  الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل التربوي

ل:217ل5182ل57لالل   د

ل2187ل;519ل09لدسل مل رس ا

ل2178ل5197ل9:ل سل رس اسكق، ر 
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 التاسعة الفرضية 9.1.3

الحتراؽ النفسي ا مستوىبين متغير العمر و  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

لس،فرض ال ملإل شدسملمتقمللسال ل،لتبلقالPerson correlationر سقطلس رل نل)،ل ، قلمنلر،الهذو )
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلسال، رسقلس،سفلمللمل  ىس نلم غ رلس،تمرل ل
ل(.50 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،د ، السمد سالس،شل ل

 

( لمعالقة بين متغير Person correlationمعامل االرتباط بيرسون )(. نتائج 21جدول رقم )
لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث  الحتراؽ النفسيا مستوىالعمر و 

 الدولية بمدينة الخميل
 

 س،م غ رس  س،تدد ق مال)ر( س،دال،السال،رقئ ا

 سال، رسقلس،سفلمس،تمر* 968 21979 :2127

ل
لذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلل   دلعبلقاملعد   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىل

α≤0.05دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسللسال، رسقلس،سفلململ  ىس نلم غ رلس،تمرل لل،
ل.قسل  سذ،كل ك نلس،فرض القدلل  كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل
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 العاشرة الفرضية 31.1.3

االحتراؽ  مستوىو سنوات الخبرة بين متغير  α≤0.05لمستوى ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند ا
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل النفسي

لس،فرض ال ملإل شدسملمتقمللسالر سقطلس رل نل) ل،لتبلقالPerson correlation،ل ، قلمنلر،الهذو )
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ال، رسقلس،سفلملساللمل  ى للس س لس،شسر لس نلم غ رل

 (.50 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

 

( لمعالقة بين متغير Person correlationمعامل االرتباط بيرسون )(. نتائج 24جدول رقم )
الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة لدى معممي  االحتراؽ النفسي مستوىو سنوات الخبرة 

 الغوث الدولية بمدينة الخميل
 س،م غ رس  س،تدد ق مال)ر( س،دال،السال،رقئ ا

 ال، رسقلس،سفلملس س لس،شسر *س 968 ;2.95 6;212

ل
ذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىللبلقاعل   دعدمل   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىل

α≤0.05دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفمللسال، رسقلس،سفلم در اللس س لس،شسر ل غ رلس نلمل،
ل.قسل  سذ،كل ك نلس،فرض القدل.لمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

 

 الحاية عشرالفرضية  33.1.3

 الذكاء العاطفي واالحتراؽبين متغير  α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال توجد
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميلالنفسي 

لس،فرض ال ملإل شدسملمتقمللسالر سقطلس رل نل) ل،لتبلقالPerson correlation،ل ، قلمنلر،الهذو )
كق،الس،غ ثل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل لس نلم غ رلس،ذكق لس،تقطفمل سال، رسقلس،سفلمل

 (.55 ل ذ،كلكمقله ل سضحلفملس، د للرقمل)س،د ، السمد سالس،شل ل
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( لمعالقة بين متغير Person correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )22جدول رقم )
لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الذكاء العاطفي واالحتراؽ النفسي 

 خميلالدولية بمدينة ال
 س،م غ رس  س،تدد ق مال)ر( س،دال،السال،رقئ ا

 *سال، رسقلس،سفلمس،ذكق لس،تقطفم 968 -21088* 21229

ل
ذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلعكل ال   رلس،متط ق لس، سرد لفملس، د للس،لقسقلإ،ىل   دلعبلقال

α≤0.05لل لس ن لس،سفلم ل سال، رسق لس،تقطفم لس،ذكق  لم غ ر لس،رف ف لمتلمم لفمل،دى لسأل ،ى س،تبلتا
لس،شل ل لسمد سا لس،د ، ا لس،غ ث لدر المدسرسل كق،ا لقل  لس،تقطفم لس،ذكق  لدر ا لسزدسد  لكلمق لس، ث  

ل.رفض  سذ،كل ك نلس،فرض القدلل.سال، رسقلس،سفلمل س،تكسلر، ح
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 الخامس الفصل

والتوصيات النتائج مناقشة  

 .الدراسة أسئمة نتائج مناقشة -

 االول السؤال نتائج مناقشة. 

 الثاني السؤال نتائج مناقشة. 

 

 .الدراسة فرضيات نتائج مناقشة -

 األولى الفرضية نتائج مناقشة. 

 الثانية الفرضية نتائج مناقشة. 

 الثالثة الفرضية نتائج مناقشة. 

 الرابعة الفرضية نتائج مناقشة. 

 الخامسة الفرضية نتائج مناقشة. 

 لسادسة.ا الفرضية نتائج مناقشة 

 سابعة.ال ضيةالفر  نتائج مناقشة 

 ثامنة.ال الفرضية نتائج مناقشة 

 تاسعة.ال الفرضية نتائج مناقشة 

 عاشرة.ال الفرضية نتائج مناقشة 

 حادية عشر.ال الفرضية نتائج مناقشة 

 .التوصيات -
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 الفصل الخامس 

 

 .مناقشة النتائج5

لس، ترفلعلىللللل لإ،ى لس،درسلا ل مل  ى هدف لهذو لسقال، رسق ل عبلق   لس،تقطفم ل،دىلس،ذكق  س،سفلم
لس، تل م ا لس،شل ل لسمسط ا لس،د ، ا لس،غ ث ل كق،ا لسمدسرس لسأل ،ى لس،تبلتا لس،رف ف لض  للمتلمم فم

  :م غ رس 

لسل شدسم ، ،  قلأهدسفلهذولس،درسلال مل س،شسر  ل لس،مؤهللس، رس ي ل لس،تمر ل س،مؤهللس،تلمم لل س، سس
ل ل،  قس لأدس  لس،سفلم ل سال، رسق لس،تقطفم ل كقس،ذكق  لمدسرس لس،شل للفم لمسط ا لفم لس،د ، ا لس،غ ث ،ا
لس، تل م ا.

  مل طس قلإ رس س لس،درسلال  ،ل للس،س قسق لإ،رقئ ًقلستدلإدشق،رقلل  ملس، تكدلمنلردقلسألدس ل تسق رق 
الكمقل  ملس،  رللإ،ىلس قئجلهذولس،درسلل SPSSسقل شدسملسرسقمجلس،رزملسال،رقئ الل رقزلس،،قل ب

لس،رسسع لس،فرل لعرض لفملل قق ل  ل سال، رللس،تبلقا إل  قد لس،تقطفم لس،ذكق  لس،سفلمل م غ رس لس ن سق
 ل س،س قئجلس، مل ر س لعل رق ل،ذ،كلسر ت لس،سق،تالشبلللسإل قسالعلىلألئلالس،درسلال ذ،كلمنل س،درسلا

ل ل،ل  ر ق  ل ف مقللس،ىأنل  سعلألل بلس،رسطلس نلمك سق لس،س،ثلفملمسقق الس،س قئجل مر دًس  ر ،رق
 -:ألئلال فرض ق لس،درسلال م،ق ،ال فل رهق لملس قئجل

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال االول:3.5

فملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سال مقلمل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ى
 س،شل ل؟لل

ل لعن لس،،ئل قسا لسل شر  هذس لللؤسل لسسألعدسد ل سالس،رسفق  لس،،لقس ا ل س،م  لطق   س،سلبل،مت قر ا
لس،تقطفمس،مئ  ال،در ال لس،غ ثلس،د ، الس،ذكق  ،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ا
لس،شل ل لس،،ق، السمد سا لس،تقطفململ  ىأنلل، ثلأظرر لس قئجلس،درسلا ،دىلمتلمملس،رف فلس،ذكق 
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، ثلسلغلس،م  لطلس،،لقسمل لق، قس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل للكقنلعس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ال
ل(.0056( لمعلإس،رسفلمت قريل)3088،رذولس،در ال)

س،مل  ىلس، تل ممل سالدسئمل،متلمملس،مر،لالل:هذولس،س قئجل تزىلس،ىلعد لع سمللمسرق  ت  دلس،سق،تالسنل
د للسكقد م الدسل ملفمقلف قلفكمقلسرىلفملس، لساللقل ال، ثلسنل م علس،متلم نل،قرل نلعلىلدر ق 

دسل ملسضقفالس،ىلس،شسر لل37م قسللل106(لفملس،فرللس،تق،ثلسنلعددلس،،قرل نلعلىلس،سكق، ر  سل1)
ذ،كل تمللعلىلز قد لشسرس رمل ل د ملس،ىلس،  للس،،د ثلمسرملس،لمتلم نس،س،تمل الس، مل س  للمنل  لل

رس رمل ذكقئرملس،تقطفملهذسلمقل ز دلمنلقدل شسرس رملس،،د تالمعلرقمنلشسرس لسالشر نل دم  سالل فقدول
ل لس،شل ل سضقفا لسمد سا لس،غ ث ل كق،ا لمدسرس لمتلمم ل،دى ل سالكقد مم لس،مرسم لسإلعدسد لمل  ى لإ،ى

 س، ،ققرملستددلمنلس،د رس ل  ر ق لس،تمللس، مل ز دهملسمرقرس ل ز دلمنلقدرس رملس، تل م ال س، تقمل ال
رس رمل،بل،دسثل س،م سقفلس، ملقدل ،دثلترلفملطر  ال فك رهمل سظر رمل،بلم رل  فل   ؤللمعلس،طبلب

مترملدسشللس،رف فلس لمعلس ، ق لسالم رلس لفملسالطقرلس،مدرلملمعلسالدسر ل س،زمبل لسقالضقفالس،ىل
س،م رفلمنلمبل،ظق ل ز دلقدر  لعلىلس، تقمللليل  ل قولس،متلمل/ ل مقل ز دولس سال رسفلس،مرسملس،ذ

لمل  ى ل  سقلبلمع لسمق لس،درسل ا لس،مقد  لس، در سلل س،طلسالمع لس نلطر  ا لعلىلس،دمج   فرم ل قدر  
لس،متلم ن  لقعرهمل قدرس رملس،ذهس ال س،سفل ا،لطلسال م   س قجللسقالضقفالس،ىلس،شسرس لس، مل  م علسرق

،متظملس،ت سمللس، ملقدلذكر رقل سشرىلمنلع سملل ط  رلس،متلملفمل كق،الس،غ ثلس،د ، ال  تل لسكترل
دللعلىل   دلس،ذكق لمل  دل  فرملسالشر نل س، ت رلمعلس،طلسال كللسال قرس لس، دس لس، قدر لعلىلسال

 س،ذيلظرر لس قئ  لمنلشبللل ،دىلس،متلملفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، الفملمد سالس،شل ل س،تقطفمل
ل.هذولس،درسلا نلفملإ قسق لس،مف، ر

س،م قكللسلر ،العسدمقلىل،للس، در لعلل: كمقلظررلفملس،ف رس لس، مل،رل لعلىلسعلىلدر ق ل هم
ل بلوس ك نلس،مزسجل  د ٌقومونبعملجٌد  ثممدحاآلخرٌنعندما اعرفمتىأتكلمعنمشاكلً ,

بعضاألحداثالمهمةفًحٌاتًدفعتنًإلىإعادةتقٌٌمماهومهموماهو,تالهاالخاصةلآلخرٌن

ل.خرٌنوالتفكٌرباالحداثوالتقٌٌممؤشراتتدورحولالمزاجومدحاالالونرىاناعلى,غٌرمهم

س، ملأظرر لس قئ رقل   دلدر ال لل(2010   فقلس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا:س،س  تم)لللللل
لدرسلال لس قئج لمع لس،،ق، ا لس،درسلا لس قئج لس ف   لس،متلم ن  كذ،ك ل،دى لسالسفتق،م لس،ذكق  لمن مر فتا
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لمر فت2010س، تفري) لدر ا ل   د لأظرر  ل(س، م لمع لكذ،ك لس،تقطفم  س ف   لس،ذكق  لمن درسلالا
ل(.2006س،س ر سم)

(لس، ملأظرر لس قئ رقل   دلدر ال2008  ش لفلس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا:أس ،سن)لللللل
ل لس،تقطفم  كذ،ك لس،ذكق  لمن لم  لطا للس قئج س، ملل (Marie Claire Flanagan,2010 )درسلا

ل.س،تقطفملطالمنلس،ذكق لسظرر لس قئ رقل   دلدر الم  ل



 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 3.5

لسأل ،ى لس،رف فلس،تبلتا لمتلمم ل،دى لس،سفلم لسال، رسق لمل  ى لس،د ، اللمق لس،غ ث لمدسرسل كق،ا فم
 سمد سالس،شل ل؟لل

لس،،ئل قسالعنل         س،سلبللاس،مت قر ل سالس،رسفق لق لس،،لقس ا س،م  لطلسألعدسدلسل شر  لؤسللهذس
س،مئ  ال،در السال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، ال

ل لس،شل ل لسمد سا ل أظرر لس،س قئج لسأل ،ىلفمللدر اأن لس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا سال، رسق
لس،شل للكقس لعق، ا لسمد سا لس،غ ثلس،د ، ا لس،م  لطل  مدسرسل كق،ا لس،در الل، ثلسلغ س،،لقسمل،رذو

ل.(0059( لمعلإس،رسفلمت قريل)3075)

لس  قعلمنلسنل   دلذكق لعقطفملمر فعل لقهملفملسسشفقضلم ل  ىل قدلسرىلسنلس،س   المغق ر ل،مق
لس،ىلسستدلمنلذ،كلفملف دلل ،دىلس،متلم نلسال، رسقلس،سفلملسدر الكس ر   ،ل للس،س قئجلس،ظقهرولذهسسق

ل.،دىلس،متلم نلرسقلسفلملعقلمل   رلس،ىل   دلس،  س، 

لإ،ى لل ل ت د لذ،ك لسن لس،سق،تا لل ت  د لع سمل لس،مرس المسرق:عد  لس،متلملسألعسق  لمن كق،مقد ل س،مطل سا
عسرقل،كس لملزملسرق لسضقفالس،ىلل س، ملقدل ك نلس،متلملغ رلرسضس،درسل ال س،مسرقجل طرقل    ملس،طلسال

 م طلسق لل  س،م قركالس لسال رسفلعلىل، قنلمدرل اسالعسق لسالشرىلمنل سف ذلسالس طالس،بلمسر  ال
تز ولس،ىل تلملسس قزهقلشبلللس،تقملس،درسلم لكمقلقدل لكلس،ل قنلمنلسس طال فتق، ق ل   قر رلعلىلس،م

ل س،مرسم لس، رس ي ل س،م رف لس،مد ر لقسل لمن لسق،رققسا لس،متلم ل  ت ر لسالدسر ا لس،ىلل سال سمر سقالضقفا
 منلس،ت سمللس، مل رىلس،سق،تالسسرقلل  ز دلمنلضغ طلس،متلمل  ،دلمنل،ر   لسالسظمال س،  سس نلس، ملقد

 ستضللل ك ق للترلفملس، رسقلس،متلملس،سفلمللس، تقمللس،مسق رلمعلس،طلسال م قكلرمرلمقل ؤلمنلسكت



74 
 

ل،قئرس لس،متلم لس، مل  فلسمقمرق لس، بلم ذ لس،م قكلل  لس،م  معلس،مدسرسلس ر، حل متق، ا ل سق د  عسدمق
ل لس،متلم نل مسرق س،،د لعق ق لعلى لس،م ض عا لس،ملؤ ، ا لسق،ضغطلل ضقعفلهذو لس،لقلرم ل د  من
طق،بلفملس،رفلس، س،دلل45-ل30سقالضقفالس،ىلسعدسدلس،طلسالس، مل  رس حلفملسالغلبلس نلل  س، رد

ممقل ز دلمنلسعسق لس،متلملفمل  ز علس،مرقملعلىلس،طلسال ساله مقملسق، م عل شقرالسذسلكقنلفملس،رفل
لطل لس،،رك ا ل س،ضتفلس،سرريل سالعققا لكرت سق لس، تلم لذ يلسال،  ق ق لس،شقرا لمن  غ رهق لسا

ل لس، م لكقهل لسف ت ل لفملضغط ل  ضت  لم زس دس،متلم لمطللم لسلق،بك س  لس،طلسا لس ،ئك ل مرسعق دمج
ل لس،  ق ق ل م ع ل  لس ا لس،فرد ا ل سع رسضق رملطبلس س،فر ق لسالم ر لس ، ق  لمع لس، تقمل لس،ى لسضقفا  

ل ض قلس، ق  ل  مطق،سرمل   قتق رملس،تق، المنلسسسقئرمل منلس،متلملممقل ز دلمنل   رول ضغط لس،سفلم
فرمللقعق لس،تمللس،،    السمقلل  ت سرللقعق لس،تمللس،رلم العقملل ذبل،ممقرلالمرسالس، تل م، ثل

سالس، در س ل بلوس، ت رلس، ر بلمنلس،ف للس   الممقرلالمر كمقلسرىلف دل ق لفملم دمالس،مؤ رس ل

علىبعضالمشاكل,ثمالشعوربأنالطلبةٌلومونهتعاملمعبعضالطلبةوكأنهمأشٌاءالبشرال

وقدٌكونذلكأصبحتأكثرقسوةمعالناسبعدالتحاقًبهذهالمهنةوبعدهاٌأتًالتًٌواجهونها

لسمرلسشر حتراقالذيٌعانونمؤشراعلىاالحتراقالنفسًلدىالمعلمٌنونظرتهمللمهنهومدىاال
لفمل لس،تمل للقعق  ل  لم ل لسق لس، م ل،لت قن لس،ظقهر لغ ر ل سالعدسد لس، ،ض ر للقعق  لس ضق فرسقك
س،مدرلال س، ملغق،سقلمقل  ملفمل ق لم تشرلمنلس،ل للس لفملعطلالسرق الساللس علكللهذولس،لقعق ل

 سالق رقد الس، مل ت  رقلسظرسل، زس دللسالعسق لسال  مقع امعلل سالضقف ال،لتملل ز دلمنلضغ طلس،متلم
ل سالق رقد اس، لس كللل م طلسق لس،مت   ا ل  تقمل لألس  لدسئما ل   ر لفمل،ق،ا لس،متلم لإ،ىلك ن إضقفا

ل.مسق رلمعلسألطفقلل سألهلل سإلدسر 

لمنه

لس،،ق،لللل لس،درسلا لس ف  لس قئج لس،رسضم) قد لدرسلا: لس قئج لمع لمتلمق ل2009 ا لسظرر لسن ل س، م )
لسالطفقللفملم،قفظالع ل نل تقس نلمنلسال، رسقلس،سفلملسدر الكس ر للر قض

لدرسلا: لس قئج لمع لس،،ق، ا لس،درسلا لس قئج ل س،،رسملا)2009س،رققد)ل سش لف  ل س،مد)2007( (ل2004(
ل لل مقن)2004 س،مرز قم) ل س،ت  سم)2003( ل س، قسري)2003( ل ع د )2000( ل(1998(

 (Platsidou,2010).ًولمٌظهرعدموجوداحتراق,تراقالنفسًبدرجةمتوسطةاظهرتاالحالت

.نفسًلدىايمنالدراساتالسابقةالتًتمعرضهافًالفصلالثانً

ل
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضيات: 1.5

 الفرضية األولى: 3.1.5

ممي لدى مع الذكاء العاطفيدرجة  في α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 تعزى لمتغير الجنس. الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

لس،فرض ال ملللللل ل،لفر قلفملدر الس،ذكق لس،تقطفملt.testسش سقرل ل)لسل شدسم،ل ، قلمنلر،الهذو )
ىل،م غ رلس، سسل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزل

فملدر اللα≤0.05عدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلل قدلأظرر لس قئجلس،درسلالس،،ق، ا
س،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل

 ل. سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل ل  سس،م غ رلس،

لس،سق، لسال  مقع ال  ت  د ل ت   نلسفسلظر فلس،تملل س،س ئا سقتق ل س  لك نلس،متلم نلذك رس لأنلذ،كل ت د تا
لس،م لس ن لفر ق لهسقك ل كن ل،م ل سذ،ك لس، سل ن ل ل ردف لس، م لس، در سق  لإ،ى لإضقفا تلمق لس،م  قسرا 

ل  كبلهمل3.88 سالسقثلل3.87 ل سمبل،ظالس،م  لطق لس،،لقس الس، ملسلغ لعسدلس،ذك رل س،متلم ن دللق
 ل منلشبلللمبل،ظالس،سلبلفملس، د للرقمل)ل(لسبل،ظلسنلسلسالس،ذك رلمعلىلذكق لعقطفملسمل  ىلعق،

ل.(%8000(لسكسرلمنلسالسقثلس، ملكقس لسلس رمل)%8506س،ذ نل  م ت نلسمل  ىلذكق لعق،ملكقس ل)

(ل2008سس ل،سن)( كذ،كلمعلس قئجلدرسلال2010 قدلس ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا:س  تم)
ل.س، ملسظرر ل   دلذكق لعقطفملمر فع(2007   د )

(س، ملأظرر ل2009( كذ،كلمعلس،رف ع)2010 قدلسش لف لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا:س، تفري)ل
لسالسقث  س،س ر سم) ل،رق،ح لفر ق ل   د ل2006س قئ رق ل ل لس قئج لمع ل( كذ،ك (Harrod & Scheer, 

ل.(2005

 الثانية:الفرضية  3.1.5

 الذكاء العاطفيبين متغير العمر ودرجة  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل
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لللللللل ل م لس،فرض ا لهذو (لPerson Correlationمتقمللسالر سقطلس رل نل)لسل شدسم،ل ، قلمنلر،ا
،لتبلقالس نلم غ رلس،تمرل در الس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ال

س قئجلس،درسلالس،،ق، الإ،ىل   دلعبلقالطرد الذس لدال،الإ،رقئ الل أظرر لس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل 
مملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملس نلم غ رلس،تمرل در الس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتللα≤0.05عسدلس،مل  ىل

مدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل لس، ثلكلمقلسزدسدلس،تمرلسزدسد لدر الس،ذكق لس،تقطفمل س،تكسل
لر، ح ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلرفض .

در رمل مرقرس رمل قلقدرس رملس،ت ل ا  ت  دلس،سق،تالسنلذ،كل ت دلإ،ىلسنلس،متلم نل معل  دملس،تمرل زدسدلللللل
 هذسلمقل فلرلس،س    لس،تكل الل  س،م سقفعلىل فرملسالشر نل  زدسدلس،ذكق لس،تقطفمل،د رملمعل  دملس،تمرل

ل.، ثلسس لكلمقلزسدلس،تمرلزسدلس،ذكق لس،تقطفم

 (Marie Claire Flanagan,2010 )(ل2010 س ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلالس  تم)لللل
ل.(Harrod & Scheer, 2005)للالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا سش لف لس قئجلس،درس

ل

 الفرضية الثالثة: 1.1.5

لدى معممي  الذكاء العاطفيدرجة  في α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 تعزى لمتغير المؤىل العممي. الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

(ل،لفر قلفملدر الس،ذكق لس،تقطفمل،دىلt.test ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ل)،للللل
متلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهلل، ثل

ذكق لس،تقطفملفملدر الس،لα≤0.05عدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىلجلأظرر لس،س قئ
،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهلل

لس،تلمم.ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .

  ت  دلس،سق،تالسنلذ،كل ت دلإ،ىلك نلمتلمملس،مر،لالساللقل الس،دس قلمنل،ملالمؤهللسكق، ر  سلأ لللللل
ل ل،ربل كبلهمدسل م لمس نلفملس، د للللعلىلدر ق ل ظررلمل  ىلعقلق له  لس،تقطفملكمق لس،ذكق  من
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ل  تقمل نلمعلسفسلس،فئالمنلس،طبلبل(ل10) لسقالضقف لس،ىلسسرم  سذ،كلالل فق  لكس رلسق،متل مق لس سرم
ل هذسلمقلقدل  لللمنلس،فر قلس سرملل سق، ق،مل،نل ظررلس،س قئجلعكسلذ،ك.

ل(2008ق، المعلس قئجلدرسلا:سس ل،سن) قدلس ف  لس   الس،درسلالس،،للل

ل(.2006( س،س ر سم)2010(ل كذ،كلمعلس، تفري)2010 سش لف لمعلس قئجلدرسلالس  تم)لل

 

 الفرضية الرابعة: 3.1.5

لدى معممي  الذكاء العاطفيدرجة  في α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 تعزى لمتغير المؤىل التربوي. غوث الدولية بمدينة الخميلالصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة ال

 one way analysis of،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ،ل للس، سق نلسأل،قديل)ل
varianceلمدسرسل كق،ال لفم لسأل ،ى لس،رف فلس،تبلتا ل،دىلمتلمم لس،تقطفم لس،ذكق  لدر ا لفم ل،لفر ق )

 تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي ل، ثلأظرر لس قئجلس،درسلالس،،ق، الإ،ىلعدمللس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل
فملدر الس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فللα≤0.05   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل

س،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي.ل سذ،كل ك نل
 .رض القدلقسل س،ف

لس،غ ثل  فرلفرص ل كق،ا لإ،ىلسن لذ،كل ت د لسن لس،سق،تا لد ريل لل در بل  ت  د ل رس يل س كل  قه ل
 سق، ق،مل،نل ك نلهسقكل فق  لفملقدرس رمل مل  ىللسضقفالس،ىلسال رسفلس، رس يلس،مل مر ل،لمتلم ن 

ىل،ملالس،ذكق لس،تقطفمل،دمل  ىلسنل(ل12 ل سبل،ظلمنلس، د لل)ه لرملسدر الكس ر ل دس،الس،رقئ ق ق
سمقلسق،سلس ل،لذ نلالل ،مل نلل3.89سذلسلغلس،م  لطلس،،لقسمللس،دسل مل س،سكق، ر  سلكقنلعق، قل م لق  ق

 ،كس ل دللس ضقلعلىلمل  ىلل3.86علىلم  لطل،لقسملسلغللسف دل،رل لل35مؤهبلل رس  قل عددهمل
لعقللمنلس،ذكق لس،تقطفمل

 سس السرذولس،درسلال،مل  دلس،سق،تالعلىل،دلعلمرقلدرسلال سق ، لهذسل رغمل تددلس،درسلق لس،ترس ال سال
لس،م غ ر ل ذ،كل ر عل،لبل  د رلس،سق،تالإ،ىلسسرملس،ت سلسق،مؤهللس،تلممل ، سلس، رس ي

ل
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 :الفرضية الخامسة 5.1.5

الذكاء بين متغير سنوات الخبرة ودرجة  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل العاطفي

لمتقمللسالر سقطلس رل نل) لإل شدسم لس،فرض ال م ل،لتبلقالPerson correlation،ل ، قلمنلر،الهذو )
لس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرس  كق،اللس نلم غ رللس س لس،شسر ل در ا

لدال،ال لذس  لعبلقا ل   د لعدم لإ،ى لس،،ق، ا لس،درسلا لس قئج لأظرر  ل، ث لس،شل ل  لسمد سا لس،د ، ا س،غ ث
س نلم غ رللس س لس،شسر ل در الس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فللα≤0.05إ،رقئ العسدلس،مل  ىل

ل،فرض القدلقسل .س،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل.ل سذ،كل ك نلس

سنلمتظملمرقرس لس،ذكق لس،تقطفملقدل ك نلم   دول،دىلس،متلمل قدلل  رىلس،سق،تالسس لرسمقل ت دلذ،كلس،ى
 ز دلمنلس،ىل ل ملس،متلم نلس، ددلم م ع لمنلس، در سق لس، مل ل لفتل قم لمعلعددلس،لس س ل،كس ل م لكرقل س

لغلعددلس،متلم نلس،ذ نل،د رملشسر ل  س د د للس،ىلسشرلشسرس رملسقالضقفالس،ىلسس  قللس،شسر لمنلمتلملقد م
ل لمقل ر ملس  ظ فلمنلهملسكترلكفق  ل قدر كمقلسنل كق،الس،غ ثلس،د ، العقدل متلمقل20نلفمقلد نللس  

لس ل ش  قرلذ،كلمنلشبلللسش سقرل م قسلامنل، ثلس،در ق لسالكقد م ال س،شسرس ل س،مؤهبل لس، رس  ال   م
ل.الل   دلعبلقالس نلس،ذكق لس،تقطفمل م غ رللس س لس،شسر  ،ذ،كلقدلسرىلسس ل

ل(2006( معلدرسلالس،س ر سم)2010 قدلس ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا:س  تم)

ل.(Marie Claire Flanagan,2010 )  سش لف لمعلس قئجلدرسلا:



 الفرضية السادسة  6.1.5

لدى معممي  االحتراؽ النفسيدرجة  في α≤0.05وى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المست
 تعزى لمتغير الجنس. الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

(ل،لفر قلفملدر السال، رسقلس،سفلملt.testسش سقرل ل)لسل شدسم،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملللللل
سرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس، سس ل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمد

فملدر السال، رسقللα≤0.05، ثلأظرر لس،س قئجلعدمل   دلفر قلذس لدال،الإ،رقئ العسدلس،مل  ىل
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س،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رل
ل،فرض القدلقسل .س، سس.ل سذ،كل ك نلس

لس،متلمق لمنلضغ طل شر اللل ل تقسملمس  لالنلمق لمسط  ا لس   ا لأنلهذو لس،سق،تا لفملل  ت  د ، ق  ا
لس،متلم ن لعن لكت رس ل ش لف لال لس،مطل س  ل سال، زسمق  ل س،م  مع ل،دىلس،تمل لس،،لقسم لس،م  لط لسلغ لسذ  

معلمبل،ظالسر فقعللقلسفلملعقل كبلهمقل دللعلىلس، رسل3.71 ،دىلس،متلمق لل3.74س،متلم نلس،ذك رل
لل.سل طلفملس،در ق ل،رق،حلس،ذك رلقدل تزىلذ،كلس،ىلسالعسق لسالضقف العلىلس،ذك ر

لدرسلا:ل لس قئج لمع لس،،ق، ا لس،درسلا لس قئج لس ف   (ل2003 س، مق،م)ل(2007)س،لم ري س،س قر قد
ل(.1998 ع د )ل(2003 س،ت  سم)

لدرسلا:س،مرز قم)للل لس قئج لمع ل2004 سش لف  لإ،ىل2000 س، قسري)( ل ت د لذ،ك لسن لس،سق،تا ل ل  ت  د )
لسش بلفلإمكقسق لس،م  متق لس،ترس ال مقل  فرولمنلظر فلف ز   ال،ل شف فلمنلسال، رسقلس،سفلم.



 الفرضية السابعة  7.1.5

االحتراؽ النفسي بين متغير العمر ودرجة  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل لدى معممي

(ل،لتبلقالPerson Correlation)متقمللسالر سقطلس رل نلسل شدسم،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال مللللل
س نلم غ رلس،تمرل در السال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثل

سمد سالس،شل ل  قدلأظرر لس قئجلس،درسلالس،،ق، الإ،ىلعدمل   دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ العسدللس،د ، ا
لسأل ،ىلفمللα≤0.05س،مل  ىل لسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا لس،تمرل در ا س نلم غ ر

 .مدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل 

للللل لذ،كس،سق،تا  ت  د لإ،ىللسن لس،سفلملسمتزللعنللك ن ت د لسال، رسق لمن س،متلم نل س،متلمق ل تقس ن
عدمل   دلعبلقالس نلس،تمرل سال، رسقلس،سفلمل ت دلس،ىلطس تالس،ضغ طلس، مل  ترضل،رقلكللسنل للعمرهم 

لس، تقمللمترق لل  سلرقلفردل قدر  لعلىلس، تقمللمترق ل اللعبلقال،رقلسق،تمرلسللسمل  ىلس،ضغ طل طر  ا
س،ىللمر نلسم م عالضغ طل    رس لسضقفانلسرغرللسقل ،كسرمل ف دل ك نلهسقكلمتلم لل مل  ىلس، ،مل 
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س،سق،تالسنللسكسرلمسرمللسقل سق،تكس ل،ذ،كل رىلطس ت رملس، شر  ل مسقع رملس،سفل السقللس لسكترلممنلهم
 الل ت مدلذ،كلعلىلس،تمرلل س لسكسرللطس تالكللفردل ظر ف لهملس، مل ،ددلمل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،د  

ل.س لسرغر ل هملس   الطس ت ال مسط  الفملسظرلس،سق،تال

 سش لف لس،س قئجلمعللل.( De Vito, 2009) (1998:ع د ) س ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا
ل.(2004س،مرز قم):س قئجلدرسلا

 

 الفرضية الثامنة 8.1.5

لدى معممي درجة االحتراؽ النفسي  في α≤0.05ائية عند المستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحص
 تعزى لمتغير المؤىل العممي. الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

(ل،لفر قلفملدر السال، رسقلس،سفلمل،دىلt.test،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ل)
لس،ت لس،رف ف لس،مؤهللمتلمم ل،م غ ر ل تزى لس،شل ل لسمد سا لس،د ، ا لس،غ ث ل كق،ا لمدسرس لفم لسأل ،ى بلتا

لس،مل  ىل لعسد لإ،رقئ ا لدال،ا لذس  لفر ق ل   د لعدم لإ،ى لس،،ق، ا لس،درسلا لس قئج لأظرر  ل قد س،تلمم 
α≤0.05فملدر السال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، الل
لد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس،تلمم.ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .سم

لعدم لسن لس،سق،تا لل  ت  د لعلىل   د لس،متلم ن ل ت  رق لس، م لس،مدرل ا لس،ظر ف لسن لإ،ى ل ت د فر ق
ل لس، رس  ا لسش بلفلمؤهبل رم لسدسر  س، ملمسرق: ل  تل لممق لس،طبلب  لعدد لعل  للسلسا ل س،ل طر  س،فرل

ل، تل سرتب لس،فر للسق،طبلب رهملسضغطلكس  سظرس  ل منلس للم ق مالفكر لعدملرلسلسبلسزد،قم
لس،طبلب لم طلسق ل ،ق ق ل م ع لعلىل لس ا لس،تمللس كللسلرعل ،مد لل قدر رم لس،متلم ن ل ،ق ل قد

ل س، تل م لس، رس ا لمن لممكن لقدر لسفضل لطبلسرم ل،مسح ل    رهملل سط ل لضغ طرم لمن ل ز د لمق  هذس
ق لس،مرس ل لتملس،متلملس،ىلسالس قزلس،مل مرل س،دسئمل  لس الس،مطل بلمس لفمل سسرقكرم سضقفال،م طلس

،د رمللس،سفلملسال، رسقلمل  ى ، سلهسقكلفر قلفمللس، ق لس،م،ددلسذلسس لملزملس د للزمسملمت ن 
،طبلبل فملسفسلس،ظر فلس، تل م ا ل    رلس،متط ق لفملس، د للك سرمل  تقمل نلمعلسفسلس،فئالمنلس

ل) لس،سكق، ر  سل،رل ل17رقم لس،ىلسنل،ملا لعلىلس، رسقلل3.74علىلم  لطل،لقسمللس(  س،ذيل دل
ساللسس لسقللمنللسمل  ىلس، رسقلسفلملعقلل3.68علىلس سمقل،رلل،ملالس،دسل مل،د رمللسفلملعقل
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مللسكسرل،د رملساللسسرقلالل غ رلمنلعلىلضغ طلعذ،كللدلل،ملالس،سكق، ر  سلسدر ق لسل طا ل رسمق
لل. تقسملمنلس، رسقلسمل  ىلعقللسنلكل رمق

ل(.1998 ع د )ل(2003س،ت  سم)ل(2009:س،رسضم) س ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلا

ل(.2000( س، قسري)2004 س،مرز قم)ل(2007س،،رسملال): سش لف لس،س قئجلمعلس قئجلدرسلا



 الفرضية التاسعة   9.1.5

لدى معممي  االحتراؽ النفسيدرجة  في α≤0.05توى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المس
 تعزى لمتغير المؤىل التربوي. الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل

 one way analysis of،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملسش سقرل ،ل للس، سق نلسأل،قديل)

varianceلسال، رل ل،لفر قلفملدر ا لسأل ،ىلفملمدسرسل كق،ال( سقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتا
س،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي ل قدلأظرر لس قئجلس،درسلالس،،ق، العدمل   دل

ل لس،مل  ى لعسد لإ،رقئ ا لذس لدال،ا لس،رف فللα≤0.05فر ق لمتلمم ل،دى لس،سفلم لسال، رسق لدر ا فم
دسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي.ل سذ،كل ك نلس،تبلتالسأل ،ىلفملم
لس،فرض القدلقسل .

ل  سزيلللللل ل، ى ل رس  ق ل ملكلمؤهبل لال لس،غ ثلس در بلمن ل كق،ا لإدسر  لسه مقم لإ،ى لذ،ك لس،سق،تا   تز 
 رولس  ظ فلمنل ،مل نلمؤهبللسمرقرس  لمنل ،مللس،مؤهللس، رس يلسقالضقفالس،ىلسه مقمرقلفملسال س لسالش

لمنلذ يلسالش رقص لس،ىلطس تالل. رس  ق لس،ىلسنلسال، رسقلس،سفلمل تزىلفملكت رلمنلسال، قن سضقفا
لسش بلفلمؤهبل رمل لعلى لس،متلم ن لفمتظم لسال  مقع ا  لس  لس،مرس ا لل س  لسرق ل مر ل س،ظر فلس، م س،متلم

رس ال س،ظر فلس،مدرل الك سرمل  ست نلسفسل تقس نلمنلسفسلس،ظر فلسقالضقف لس،ىلسفسلس،م طلسق لس،م
ل.س،سظقملس، تل ممل

لس،درسلق لس،لللل لإ،ى لس،سق،تا لر  ع لس ستد لعلىل،د ل  د ل،م ل سأل سس ا لهذسلترس ا لدرسل تت ر لمن طبلعرق
لس،م غ ر.

ل
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 الفرضية العاشرة   31.1.5

االحتراؽ ة ودرجة بين متغير سنوات الخبر  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميل النفسي

لللللل ل م لس،فرض ا لهذو لر،ا لمن ل)لسل شدسم،ل ، ق لس رل ن لسالر سقط ل(Person Correlationمتقمل
،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل،لتبلقالس نلم غ رللس س لس،شسر ل در السال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس

عدمل   دلعبلقالذس لدال،الإ،رقئ الأظرر لس قئجلس،درسلالس،،ق، الل قد  كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل
س نلم غ رللس س لس،شسر ل در السال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتاللα≤0.05عسدلس،مل  ىل

لشل ل.ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلقسل .سأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،

همل لسنلم طلسق لس،مرس ل،ل م علسغضلس،سظرلعنللس س لس،شسرولس، ملسمض هقلل  تز لس،سق،تالذ،كلإ،ى
لس،ىلطس تالكللفردل طس تالسل  سق،ال،لضغ طل س،   رس ل لس،ىلسسفسلس للقس ق لذكرسق ، در لسضقف لكمق

ممقلسدىلس،ىلس قئجل لمل   دلفر قل تزىل،لس س لس،شسر  هذسلمقل فلرلعدل س،ظر فلس،س ئ الس، مل ت  رق
ل.م قسرالفملس،درسلا

ل(5000(والجابري)0998وندى)(DeVito,2009) > س ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلاللللل

ل(.2009( س،رسضم)2009 س،رققد)(2004س،مرز قم): سش لف لس،س قئجلمعلس قئجلدرسلا

ل

 ةعشر الفرضية الحادية  33.1.5

بين متغير الذكاء العاطفي واالحتراؽ  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .لدى معممي الصفوؼ الثالثة األولى في مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة الخميلالنفسي 

،لتبلقالل(Person correlation،ل ، قلمنلر،الهذولس،فرض ال ملإل شدسملمتقمللسالر سقطلس رل نل)لللل
س نلم غ رلس،ذكق لس،تقطفمل سال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثل
لس،،ق، ال   دلعبلقالعكل الذس لدال،الإ،رقئ العسدل ل قدلأظرر لس قئجلس،درسلا س،د ، السمد سالس،شل ل 

،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملس نلم غ رلس،ذكق لس،تقطفمل سال، رسقلس،سفلمللα≤0.05س،مل  ىل
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مدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل لس، ثلكلمقلسزدسد لدر الس،ذكق لس،تقطفملقل لدر السال، رسقل
لس،سفلمل س،تكسلر، ح.ل سذ،كل ك نلس،فرض القدلرفض .

 فرمل   حل،رملفرصلسفتق،مل س، مل  تز لس،سق،تالذ،كلإ،ىلس، درس لس، مل  م علسرقلذ يلس،ذكق لسالللللل
ع سطفرمل م قعرهملفمل،،ظق ل،د ثلس،،دثل س، در لعلىلسدسر لع سطفرمل س، ،كملسرد دلسفتق،رمل فرمل
ل،رمل كلبل ع سطفلسالشر نل س، تقطفلمترمل س، درولعلىلس، تت رلعلىلع سطفلسالشر نل سشضقعرق

لىلم س رال،قال لسال، رسقل س، مل  تلرملسقدرلعل ،د رمل،   رلس،سفلمسلدعمل ت ريلمسرملممقل شفف
ممقل دللس،ىلسنلس،تبلقالل (ل هملضت فال دسل00000،كنلق مالس،دال،السال،رقئ ال،رقل لق يل)ل س،سفلم

لكس ر لسم دسر لس،سفلملضت فا لس،تقطفمل سال، رسق لس،ذكق  لس،تقطفملعلىلل س ن لس،ذكق  ل تت رل   د  سن
، رسقلس،سفلمل ، قجلس،ىلع سملل رفق لسشرىل سنلساللسال، رسقلس،سفلمل ك نلسدر  لقل لاس،  ل للمنل

لل.  م علسرقلس،متلملغ رلس،ذكق لس،تقطفمل،لملقهمالفمل  ل ل 

لللل.(2007س،لم ري) س،س قر: س ف  لس قئجلس،درسلالس،،ق، المعلس قئجلدرسلاللللللل

لدرسلا:س،مد) لس قئج لمع لس،س قئج ل)(Platsidou,2010) (1998 سدى)(2004 سش لف   (:;;9ع د 

(DeVito,2009) ٚ(Potter,T,20061) ل
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ّالوقحردبت:

أ قر لس قئجلس،درسلالإ،ىلأنلهسقكلعد لأم رل ، قجلإ، رقلس،متلملفملس ئالس،تملل س،مدرلالأ لفمل، ق  ل
:سال  مقع ال س، شر ال منلهذولسألم ر  

س،مطق،سالس شف فلعددلطبلبلس،رفلأ لس،فرللس،درسلملس، س،دلفملكقفالس،مدسرسل .1
مدسرسل كق،الس،غ ثلمعلسألشذلست نلسالع سقرلس،س قئجلسإل  قس الس،م  قتال شر رًقلفمل

لس،متلملل س لدسشللس،رفلأ لشقر  لعسدلل، رسقلس،سفلمل،لطق،بلأ اًللتملسسشفقضلدر السال
 ضم نل،ذ،كللا  رحلس،سق،ت ضر ر لساله مقملسقإلر قدلس،سفلمل س، رس يل س،مرسمل،لمتلم نل ل .2

لم نلعلىلغرسرلسإلر قدلس،سفلمل،لطبلبل،ئلر قدلس،سفلمل،لمتلقلمل
س،تمللعلىل شف فل،د ل در الس،ضغطلس،سفلملعسدلس،متلم نلفملمدسرسل كق،الس،غ ثل .3

س،د ، الفملمسط الس،شل للس، تل م ال ذ،كلعنلطر قلساله مقملسق،تبلقق لسإلسلقس الفمل
لملس  مال ذ،كل،  ترلس،مت، شف فلسال، رسقلس،سفلملم، طلس،تملل ذ،كلمنلشبلللسرسمجل

 ل.ذس  ل   سعل،ق ق  لس،سفل ال،بلس مق ل س،،بل س،مكقسا
ع دلد رس ل در س ال،لمتلم نلأتسق لشدم رمل ذ،كل، در سرمل  ته لرملعلىلسل شدسملطرقل .4

 كذ،كل ز  دلس،متلم نلسس رس لد ر الل س،م س رالس،لل مال،ل غلبلعلىلسال، رسقلس،سفلم
ل.س،ضغ طل س، تقمللمعلس،م قكللس،مدرل الل ف دهملفملسل شدسملطرقلم  دد ل،م س را

لزس، لإ رس لس،مز دلمنلس،درسلق لس،م دسس ال ذ،كل، سس  لس،ملؤ ، نلستنلهذولس،م كلالال .5
 ذ،كلسلسبلمقل  ر بلعلىلهذسلسال، رسقلمنل تت رلعلىللققئمال أسرقلس،ق الإ،ىل،ل

 ل. شر الس،متلمل علىللل ك ل ممقرل  ل،مرس  
ل
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 :قائمة المراجع

ل:راجع العربيةالم

ل

ل ل، ن  لفق زأس  ل2008)عق، ا ارتباط الذكاء العاطفي لطمبة الصؼ العاشر بالذكاء العاطفي (:
ل. لس رز   للفللط نغ رلمس  ر لرلق،المق ل  رل,وعالقتو بالتحصيل االكاديمي ,لمعممييم

النفسي لدى معممي االفكار الالعقالنيو وعالقتيا باالحتراؽ  (:2004أ،مد لعسدلسهلللعتمقنلعسدلسهللل)
 غ رلمس  ر  ل قمتالرستق .لر.لرلق،المق ل  مدينة تعز

  لس،طستالس،تقس ا لدسرلس،زهرس لس،ر قض.لالذكاء الوجدانيل(:2007)عبل لس،د نلل كفقفم لرفق لسألعلر 

 ل" المؤثرات عمى حياة المعممين المينية "مينة التعميم(:ل2005سقركم لف رل ل ل سقسف رد لسفرس،م)
ل.غز ل دسرلس،ك قبلس، قمتمل.م ل نل  سسلعسدلسهللا:ل ر م

ل ل،دىل:(2010)لسقفزس  تم  لس،سفلم ل سال، رسق لس، شر ا لستسمقط ل عبلق   لسالسفتق،م متلم نللس،ذكق 
لل.1 لعددل25م لدلل (مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانيةل س،رف فلس،تبلتالسأل ،ى

لأ،مدلم،مدلع ضل) دسرلل الحتراؽ النفسي والمناخ التنظيمي في المدارسا(:ل2007سسملأ،مد 
ل.سالردنل س،طستالسال ،ى لس،،قمدل،لس رل س،  ز ع

الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس االساسية الخاصة في عمان ل(:2006)رس، الدش للس،س ر سم ل
العمقنلس،ترس ال قمت غ رلمس  ر  لر لرلق،المق ل  وعالقتيا بأدائيم االداري من وجية نظر معممييم

ل،لدرسلق لس،تل ق.

اثر المنطقة التعميمية في االحتراؽ النفسي لدى معممي المدارس (:ل2000س، قسري للق،ملسنلم،مدل)
لغ رلمس  ر  ل قمتالس، رم ك.لررلق،المق ل  ل مانالحكومية بسمطنة ع  

الصراع لدى  الذكاء العاطفي وعالقتو باساليب حلل(:2010)س مقنلم،مدل ، ىلرس،ملس، تفري ل
ل.س، قمتالسالردس الغ رلمس  ر  لررلق،المق ل  ل المديرين في الوزارات االردنية
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ل ل لس، مق،م  لس،،م د لعسد لف ز ا للت د،لن  لس،،م د ل،دىلل(:2003)لعسد لس،سفلم لسال، رسق مل   ق 
ل نفسدراسات عربية في عمم الل متلمملذ يلسال،  ق ق لس،شقرال س،  ق ق رملس، در س السللطسالعمقن

لل.1لعددل2لم لد

الذكاء العاطفي وعالقتو بقمؽ االمتحان لدى طمبة الثانوية (:ل2010س، س دي للمرله قملست م)
.ل لس، دس ل قمتالس، دسرلق،المق ل  رلغ رلمس  ر للالعامة ) التوجييي ( في مدينة الخميل,  

لآمقلل)  لسألقرى  قمتا طلسا ،دى سق،سفس  س،ت ا سق،لتقد   عبلق   سالسفتق،م س،ذكق (:ل2007  د  
ل لفللط ن.21س،م لدلمجمة جامعة النجاح لمعوم اإلنسانية, 

للس،،رسملا  لعلم لس،ر،من لعسد  عالقة مفيوم الذات وبعض المتغيرات الديمغرافيةل(:2007)س،مد
لمق ل  رلغ رلمس  ر  باالحتراؽ النفسي لدى معممي المرحمة الثانوية في مدينة الرياض لرلق،ا ل 

ل لعمقن.سالردس اس، قمتال

للس،سق م أمللم،مدل لل،ل سا  س،دسرلس،تق،م الل سال ،ىلس،طستال الوجداني الذكاءل(:2006)مسىللت د
ل.مررل ،لس رل س،  ز ع

ل ل،ل ن  لس،رقدي لعسد لسال ،ىمدرسة الذكاءات المتعددةل(:2005)م،مد لس،طستا ل ل  لس،ك قبل  دسر
ل.غز  لس، قمتم

ل ى للس،طستالس،ترس السال ،الذكاء االنفعالي -الذكاء العاطفيل:(2004)م،م دلعسدلسهلللم،مدللش س،د  
ل.رسملسهللل سالردسرلسال ل لدسرلس، ر قل،لس رل س،  ز ع

مجمة جامعة ل سال، رسقلس،سفلمل،دىلمدرسملر قضالس،   ك سجلف لفملسالردنل(:2009)رسئدلس،رسقد ل
لل ملسإلسلقس ا.لقلملس،تل(2)ل23س،م لدلل النجاح لالبحاث )العموم االنسانية(

مجمة العموم ل،ذكق لس،تقطفمل عبلق  لسق، ك  فل،ل، ق لس، قمت ا (:ل2009)م،مدلأ،مدلشل لل،رف ع لس
ل              . لس،س،ر نالتربوية والنفسية
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 الشخصية سمات ببعض قتياوعال النفسي االحتراؽ :(2008)لس،مد سن عتمقن سس  س سلس،زهرسسم ل
 قمتالسملس، رى لس،مملك ل رلق،المق ل  رلغ رلمس  ر  ,الخاصة حتياجاتاال ذوي مع العامالت لدى

 س،لت د ا.

مستوى االحتراؽ النفسي وعالقتو بمركز الضبط لدى ل(:2003لل مقن للقمرلعسدلس،كر مللت دل)
ل المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في مديريات محافظة شمال الضفة الغربية / فمسطين

ل. لفللط ن ل قمتالس، دسرلغ رلمس  ر رلق،المق ل  

 لس،طستالدسرلس،فكرل تنميتو –تطبيقاتو  –الذكاء الوجداني اسسو (:ل2007)لس،ل دلسسرسه ملس،لمد سم 
ل.سالردنلسأل ،ى 

ل لفق نلعسدسهلللسسرسه م اثر تطبيؽ الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي عمى جودة ل:(2009)رق،ح 
 رلغ رلمس  ر  ل قمتالس، رقلسال لطل،لدرسلق لس،تل ق لسالردن.رلق،المق ل  , اتخاذ القرار

ل) لإسرسه م  رت سق  ذ ي س، بلم ذ متلمق  ،دى س،سفلم سال، رسق ( 2010س،ظفري للت دل س، ر   م 
 .3 ػذد ،8 ِضٍذ الحربىٌة، العلىم فً األردًٍة الوجلة لعمقن للطسالفم س، تلم

دسرلس، قز ريلس،تلم ال،لس رل لل الذكاءات المتعددةل( 2008) لرس عل م،مدطقرقلعسدلس،رؤ فللعقمر 
ل.عمقنل س،  ز ع

لل لسهلل  لل قسرعسد ل(2006)م،مد لس،  لس،ذس  اس،ذكق  لسق،كفق   ل عبلق   لم س رالل  دسسم  سل رس    ق 
ل.3ددعل 5لدم لل دراسات عربية في عمم النفس لس،ضغ طل،دىلمتلمملس،مر،لالسالس دسئ ا

ل دسرلد س س لل س،طستالسال ،ىل الدماغ والتعمم والتفكير ل(2005)لر لالللم د  أس لس،ذ ققنلعس دس  
ل.عمقنل ،لس رل س،  ز ع

ل لس،ت  سم  لغقزي لس،ك   مل(2003)سدم لس،مدس ا لس،شدما لقطقع لفم لس،تقمل ن ل،دى لس، ظ فم لسال، رسق  
لل.2س،تددل ل31س،م لدلل مجمة العموم االجتماعية عبلق  لسسمطلس، شر ال س،رغسالفمل ركلس،تمل ل

 دمج عن س،سق ج س،،ك م ا سأللقل ا س،مدسرس ،متلمم س،سفلم سال، رسق( ل2010ع سد ل  لفلذ قبل)
 لم لدلمجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانيةل س،تقد ا س،رف ف فم س،شقرالسال،  ق ق  ذ ي س،طلسا
ل لفللط ن.21
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ل ل1998)ل  لفل،ربلم،مدع د   و بضغوط العمل لدى معممي ظاىرة االحتراؽ النفسي وعالقت(:
 قمتالس،س قحلس، طس ا للرلق،المق ل  رلغ رلمس  ر   ,المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية

ل.فللط ن

مل   ق لسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمق لر قضلسالطفقللل(:2010)ل سئلل س،رسضم لعمقرس،فر ،ق  ل
ل.ل(5)ل24م لدلل عموم االنسانية (مجمة جامعة النجاح لالبحاث ) الل فملم،قفظالع ل ن

ل) لسهلل لعسد لم،مد ل قلم االحتراؽ النفسي لدى معممي ومعممات الثانوية في  (:2004س،مرز قم 
 لرلق،المق ل  رلغ رلمس  ر  ل قمتالس، رم ك لاالمارات العربية المتحدة في ضوء بعض المتغيرات

لسالمقرس لس،ترس الس،م ،د .

مصادر الضغط النفسي التي يعاني منيا معممو المدارس التابعة ل(:2004)رسقللقمملذ بلسسرقن ل
 ل قمتالكل الس،درسلق لس،تل قلرلق،المق ل  رلغ رلمس  ر   للوكالة الغوث الدولية في منطقة القدس

للس رز   لفللط ن.

مصادر االحتراؽ النفسي وعالقتيا باالداء التدريسي لدى (:ل2007)س قحلل س،لم ري لم،مدلس،س قر 
كل المل ققئعلس،مؤ مرلس،تق،مملسال ، ل قمتالسالقرىل ممي مدارس التعميم الجامع بمحافظات غزةمع

ل لغز .س،  رسالس،فللط س الفملسعدسدلس،مسقهج لس، رس ا
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 : المالحؽ

 (5ممحؽ رقم )

بسمهللاالرحمنالرحٌم

جامعةالقدس

 كلٌةاالداب

 الدراساتالعلٌا



القتهباالحتراقالنفسًلدىمعلمًالصفوفتعملالباحثةعلىدراسةبعنوانالذكاءالعاطفًوع

,لنٌلدرجةالماجستٌرفًاإلرشاد   الثالثةاألولىفًمدارسوكالةالغوثالدولٌةبمدٌنةالخلٌل

النفسًوالتربويمنجامعةالقدس.

الذكاءالعاطفًالذي وستستخدمالباحثةمقٌاسماسالشلالحتراقالنفسًومقٌاس

)سولٌفًوماٌر(قامببنائهكلمن

 لذانرجومنحضرتكمالتعاونوتعبئةاالستباناتالمرفقةولكمجزٌلالشكر.

العلمانهاالستخدامالبحثالعلمًفقطوتحافظعلىخصوصٌةكلفرد. مع

القسماالولبٌاناتشخصٌة 

الجنس:ذكرانثى–0

,ماجستٌر,دكتوراهالمستوىالتعلٌمً:دبلوم,بكالورٌوس–5

المؤهلالتربوي:الٌوجد,دبلومتربٌة,بكالورٌوستربٌة-3

-------------العمر:–4

مع تحياتي الباحثة -----------عددسنواتالخبرة:–5

  امام اسعد ايات محمد
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 الذكاء العاطفي  : مقياس الثانيالقسم 

 

فٌماٌلًمجموعةمنالسلوكٌاتالحٌاتٌةالتًٌتفاعلبهاكلمنامعاحداثالحٌاةالمختلفةوالتً

تعتبرمهاراتوفنونالحٌاةوالتًٌتعاملكلمنامعهاوٌفضلهابدرجةما.والمطلوبمنكقراءة

(فًالمكانالذيتراهضعاشارة)كلعبارةبدقةوتحدٌداالختٌارالمناسبوالذيٌنطبقعلٌكبو

.مناسبافًالجدول



 

 

معارض 

 بشدة 

 

 معارض

 

 ال أدري

 

 موافق

 

موافق 

 بشدة 

 الرقم الفقرة

اعرفمتىأتكلمعنمشاكلًالخاصة     

لآلخرٌن

0 

عندماتواجهنًصعوباتأتذكرانهفً     

وقتماواجهتنًصعوباتمماثلة

وتغلبتعلٌها

5 

أتوقعأنأنجزبشكلجٌدمعظماألشٌاء     

التًأحاولانجازها

3 

ٌثقاآلخرٌنبًبسهولة      4 

أجدصعوبةفًفهمرسائلاآلخرٌن     

غٌراللفظٌة

5 

بعضاألحداثالمهمةفًحٌاتًدفعتنً     

إلىإعادةتقٌٌمماهومهموماهوغٌر

مهم

6 

أرىإمكانٌاتعندماٌتغٌرمزاجًفإننً     

جدٌدة

7 

تعدالعواطفبعضاألشٌاءالتًتجعل     

حٌاتًذاتقٌمة

8 
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أنامدركلعواطفًالتًأمربها      9 

أتوقعحدوثاألشٌاءاالٌجابٌة      00 

أحبانأشاركاآلخرٌنعواطفً      00 

عندماأمربخبرةعاطفٌةاٌجابٌة,     

اعرفكٌفاجعلهاتدوم

05 

انظماألحداثالتًٌستمتعبهااآلخرون      03 

ابحثعناألنشطةالتًتجعلنًسعٌدا      04 

أدركمعنىالرسائلغٌراللفظٌةالتً     

أرسلهالآلخرٌن



05 

أقدمنفسًبطرٌقةتتركانطباعااٌجابٌا     

لدىاآلخرٌن

06 

عندماٌكونمزاجًجٌدافإننًاحل     

مشاكلبسهولةال

07 

أدركعواطفاآلخرٌنبالنظرإلى     

وجوههم

08 

أدركلماذاتتغٌرعواطفً      09 

عندماٌكونمزاجًجٌدافإننًاخرج     

بأفكارجدٌدة

50 

أتحكمفًانفعاالتً      50 

اعرفعواطفًحٌنماأمربها      55 

أزٌدمندافعٌتًمنخاللتصوري     

للنتائجاالٌجابٌةألعمالأقومبها

53 

امدحاآلخرٌنعندماٌقومونبعملجٌد      54 
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افهمالرسائلالغٌرلفظٌةالتًٌرسلها     

اآلخرون

55 

عندماٌخبرنًشخصعنحدثمهمفً     

حٌاتهاشعروكأننًمررتبنفسالحدث

56 

عندمااشعربتغٌرفًعواطفًأمٌلإلى     

رحأفكارجدٌدةط

57 

عندماٌواجهنًتحدفأننًاستسلمألننً     

اعتقدأننًسأفشل

58 

أدركماٌشعربهاآلخرونبمجرد     

النظرإلٌهم

59 

أساعداآلخرٌنعلىالشعوربشكل     

أفضلعندماٌكونمزاجهمسٌئ

30 

استخدممزاجًالجٌدألساعدنفسًفً     

محاولةلمواجهةاالستمرارفًال

الصعوبات

30 

اعرفمشاعراآلخرٌنمنخالل     

االستماعإلىنبراتأصواتهم

35 

منالصعبعلًأنافهمكٌفٌشعر     

اآلخرونبالطرٌقةالتًٌشعرونبها

33 
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:: مقياس ماسالش لالحتراق النفسيالثالثالقسم 





والمطلوبمنكقراءةكل.والتًتتصلبشعورالفردنحومهنته,الرجاءقراءةالفقراتالتالٌةبعناٌة

(فًالمكانالذيتراهعبارةبدقةوتحدٌداالختٌارالمناسبوالذيٌنطبقعلٌكبوضعاشارة)

مناسبافًالجدول

 

معارض 

 بشدة 

 

 معارض

 

 ال أدري

 

 موافق

 

 موافق بشدة 

 الرقم العبارة

لٌاجراءأشعربأننًمستنزفانفعا     

 ممارسةمهنةالتعلٌم

0 

أشعرأنطاقتًمستنفذةمعنهاٌة     

 الٌومالمدرسً

5 

أرهقعندماأستٌقظمننومً     

وأعرفأنعلًمواجهةعمل

 جدٌد

3 

أستطٌعأنأفهمبسهولةمشاعر     

 طالبًنحواألشٌاء

4 

أتعاملمعبعضالطلبةوكأنهم     

 أشٌاءالبشر

5 

حقاأنالتعاملمعالناسطوال     

ٌومالعملٌسببلًاإلجهاد

 والتعب

6 

أتعاملبفعالٌةعالٌةمعمشاكل     

 طالبً

7 

أحترقنفسٌامنممارستًهذه     

 المهنة

8 

أؤثرإٌجابٌافًحٌاةكثٌرمن     

الناسمنخاللممارستًمهنة

 التعلٌم

9 
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اسبعدأصبحتأكثرقسوةمعالن     

 التحاقًبهذهالمهنة

00 

أنزعجوأكونقلقاالنمهنتًتزٌد     

 منقساوةعواطفً

00 

     ً  05 أشعربالحٌوٌةوالنشاطأثناءعمل

 03 محبطمنممارستًمهنةالتعلٌم     

ٌصٌبنًإجهادكبٌرعندمااعمل     

 فًهذهالمهنة

04 

ثحقٌقةالاهتمأواكترثبماٌحد     

 معطالبًمنمشاكل

05 

إنالعملبشكلمباشرمعالناس     

 ٌسببضغوطاشدٌدةلً

06 

استطٌعبكلسهولةأناخلقجوا     

 نفسٌامرٌحامعطالبً

 

07 

اشعربالسعادةوالراحةبعدالعمل     

 معطالبً

08 

لقدأنجزتأشٌاءكثٌرةذاتقٌمة     

 وأهمٌةفًهذهالمهنة

09 

اشعروكأننًعلىوشكالفشل     

 نتٌجةممارسةهذهالمهنة

50 

أتعاملبكلهدوءمعالمشاكل     

االنفعالٌةوالعاطفٌةأثناءممارستً

 هذهالمهنة

50 

اشعرأنالطلبةٌلوموننًعلى     

 بعضالمشاكلالتًٌواجهونها

55 
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 فيرس الجداول :

 رقم الصفحة عنوان الجدول الرقم 

ل45لس،د مغرسف اللللم  معلس،درسلائصلشرقل0

س لم  قسلس،ذكق لف رل،لFactor Analysisس قئجلس، ،ل للس،تقململل5

لس،تقطفمل

ل47

س لم  قسلسال، رسقلف رل،لFactor Analysisس قئجلس، ،ل للس،تقململل3

لس،سفلمل

ل49

(لألدس لCronbach Alphaس ررررقئجلمتقد،ررررالس،تسررررق لكر سسررررقخلأ،فررررقل)ل4

لقلس،مش لفاس،درسلالستستقده

ل50

ل55لمف قحلس،م  لطق لس،،لقس ال،للملسإل قسال5

سألعررررردسد ل س،م  لرررررطق لس،،لرررررقس ا ل سإلس،رسفرررررق لس،مت قر رررررا ل س،سلررررربلل6

س،مئ  ال،مل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمرملس،ررف فلس،تبلترالسأل ،رىل

لفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

ل54

س،رسفررررررق لس،مت قر ررررررا ل س،سلرررررربلس،مئ  ررررررالس،م  لررررررطق لس،،لررررررقس ا ل سإلل7

،مؤ رررس لس،ررذكق لس،تررقطفمل،رردىلمتلمررملس،رررف فلس،تبلتررالسأل ،ررىلفررمل

لمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل للمر سال،لبلسألهم ا

ل55

ل57سألعررررردسد ل س،م  لرررررطق لس،،لرررررقس ا ل سإلس،رسفرررررق لس،مت قر رررررا ل س،سلررررربلل8
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س،رف فلس،تبلتالسأل ،ىللس،مئ  ال،مل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمم

لفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

س،م  لررررررطق لس،،لررررررقس ا ل سإلس،رسفررررررق لس،مت قر ررررررا ل س،سلرررررربلس،مئ  ررررررالل9

،مؤ رررس لسال، رررسقلس،سفلررمل،رردىلمتلمررملس،رررف فلس،تبلتررالسأل ،ررىلفررمل

لمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل للمر سال،لبلسألهم ا

ل58

(ل،لفررر قلفررململرر  ىلس،ررذكق لس،تررقطفمل،رردىلt.testقئجلسش سررقرل ل)س ررل00

متلمرررملس،ررررف فلس،تبلترررالسأل ،رررىلفرررملمررردسرسل كق،رررالس،غررر ثلس،د ، رررال

لسمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس، سس

ل60

(ل،لفررر قلفررململرر  ىلس،ررذكق لس،تررقطفمل،رردىلt.testس ررقئجلسش سررقرل ل)ل00

،غررر ثلس،د ، رررالمتلمرررملس،ررررف فلس،تبلترررالسأل ،رررىلفرررملمررردسرسل كق،رررالس

لسمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس،تلمم

ل60

 one way analysis ofس ررقئجلسش سررقرل ،ل ررللس، سررق نلسأل،ررقديل)ل05

varianceل،لفررررررر قلفررررررململرررررر  ىلس،ررررررذكق لس،تررررررقطفمل،رررررردىلمتلمررررررمل)

س،ررررف فلس،تبلترررالسأل ،ررررىلفرررملمررردسرسل كق،ررررالس،غررر ثلس،د ، رررالسمد سررررال

ل يس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس

ل65

س،م  لرطق لس،،لرقس ال سإلس،رسفرق لس،مت قر رال،ملر  ىلس،رذكق لس،تررقطفملل03

،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،رالس،غر ثلس،د ، رال

لسمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي

ل65
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(ل،لتبلقالس نلPerson correlationس قئجلمتقمللسالر سقطلس رل نل)ل04

مل  ىلس،ذكق لس،تقطفمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالم غ رلس،تمرل ل

لسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

ل63

(ل،لتبلقرررالPerson correlationس رررقئجلمتقمرررللسالر سرررقطلس رلررر نل)ل05

سرررر نلم غ رررررللررررس س لس،شسررررر ل ملرررر  ىلس،ررررذكق لس،تررررقطفمل،رررردىلمتلمررررمل

ثلس،د ، رررالسمد سررررالس،ررررف فلس،تبلترررالسأل ،ررررىلفرررملمررردسرسل كق،ررررالس،غررر ل

لس،شل ل

ل64

(ل،لفرر قلفرململر  ىلسال، ررسقلس،سفلرمل،ردىلt.testس قئجلسش سرقرل ل)ل06

متلمرررملس،ررررف فلس،تبلترررالسأل ،رررىلفرررملمررردسرسل كق،رررالس،غررر ثلس،د ، رررال

لسمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس، سس

ل64

(ل،لفرر قلفرململر  ىلسال، ررسقلس،سفلرمل،ردىلt.testس قئجلسش سرقرل ل)ل07

ف فلس،تبلترررالسأل ،رررىلفرررملمررردسرسل كق،رررالس،غررر ثلس،د ، رررالمتلمرررملس،رررر

لسمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس،تلمم

ل65

 one way analysis ofس ررقئجلسش سررقرل ،ل ررللس، سررق نلسأل،ررقديل)ل08

varianceل،لفرررررر قلفرررررململررررر  ىلسال، ررررررسقلس،سفلرررررمل،ررررردىلمتلمرررررمل)

د سررررالس،ررررف فلس،تبلترررالسأل ،ررررىلفرررملمررردسرسل كق،ررررالس،غررر ثلس،د ، رررالسم

لس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي

ل66

ل66س،م  لرررطق لس،،لرررقس ال سإلس،رسفرررق لس،مت قر رررال،در رررالس،رررذكق لس،ترررقطفملل09
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،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،رالس،غر ثلس،د ، رال

سمد سالس،شل لل تزىل،م غ رلس،مؤهللس، رس ي

(ل،لتبلقالس نلPerson correlationس قئجلمتقمللسالر سقطلس رل نل)ل50

م غ رلس،تمرل مل  ىلسال، رسقلس،سفلمل،دىلمتلمملس،رف فلس،تبلتال

لسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

ل67

(ل،لتبلقرررالPerson correlationس رررقئجلمتقمرررللسالر سرررقطلس رلررر نل)ل50

سررر نلم غ ررررللرررس س لس،شسرررر ل ملررر  ىلسال، ررررسقلس،سفلرررمل،ررردىلمتلمرررمل

 فلس،تبلترررالسأل ،ررررىلفرررملمررردسرسل كق،ررررالس،غررر ثلس،د ، رررالسمد سررررالس،ررررف

لس،شل ل

ل68

(ل،لتبلقرررالPerson correlationس رررقئجلمتقمرررللسالر سرررقطلس رلررر نل)ل55

سرر نلم غ رررلس،ررذكق لس،تررقطفمل سال، رررسقلس،سفلررمل،رردىلمتلمررملس،رررف فل

لس،تبلتالسأل ،ىلفملمدسرسل كق،الس،غ ثلس،د ، السمد سالس،شل ل

ل69
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 فيرس المحتويات

 

لرقملس،رف،الس،م ض ع

لألإقرسر

لبلسإلهدس 

لجلعرفقن كرل ل

لدلمرطل،ق لس،درسلا

لهرلملشصلس،درسلا

لزلملشصلس،درسلالسقالس ل ز ا

لالفصل األول: خمفية الدراسة وأىميتيال1

ل2لم دمال1.1

ل3لم كلالس،درسلال2.1

ل3لس،درسلال مسررس رقلأهم ال3.1

ل4لس،درسلالأهدسفل4.1

ل4لس،درسلالألئلال5.1

ل5لفرض ق لس،درسلال6.1

ل6لم،ددس لس،درسلال7.1

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
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لرقملس،رف،الس،م ض ع

ل8لس،م دمال1.2

ل8لمتسىلس،ذكق ل1.1.2

ل11لس، ذ رلس، قر ش ال،لذكق لس،تقطفملل2.1.2

ل14لأهم الس،ذكق لس،  دسسمل3.1.2

ل16لشرقئصلس،ذكملعقطف قل4.1.2

ل16لس،سفلمسال، رسقلل2.2

ل18لسال، رسقلس،سفلملظقهر لالل ،دثلف ت ل ،كس ل ،دثلسق،  قسعل1.2.2

ل19لسلسقبلسال، رسقلس،سفلمل2.2.2

ل20لأعرسضلسال، رسقلس،سفلمل آتقرول3.2.2

ل21لسال، رسقلس،سفلمل،لمتلمل4.2.2

ل22لس،درسلق لس،لقس الس، مل  تلقلسق،ذكق لس،تقطفمل3.2

ل22لس،درسلق لس،ترس ال1.3.2

ل26لس،درسلق لسال سس ال2.3.2

ل29لدرسلق ل  تلقلسقال، رسقلس،سفلمل4.2

ل29لس،درسلق لس،ترس الل1.4.2

ل39لس،درسلق لسال سس الل2.4.2

ل41لس، ت  بلعلىلس،درسلق لس،لقس الل ل5.2
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لرقملس،رف،الس،م ض ع

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

ل44لم دمال1.3

ل44لمسرجلس،درسلال2.3

ل44لم  معلس،درسلال3.3

ل44لع سالس،درسلال4.3

ل46لس،درسلال،ت سالس،د م غرسف الس،شرقئصل5.3

ل46لألل بل أدس ل معلس،س قسق ل6.3

ل46لردقلأدس لس،درسلال1.6.3

ل50ل:لتسق لأدس لس،درسلا2.6.3

ل51لس،متق، السإل،رقئ ال،لس قسق ل7.3

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

م دمال1.4 ل54 

ألئلالس،درسلال2.4 ل54 

ل54 00504 س،لؤسللسأل ل 

ل57لس،لؤسللس،تقسمل2.2.4

ل60لفرض ق لس،درسلالس قئجل3.4

ل60لس،فرض السأل ،ىلس قئجل1.3.4ل



105 
 

لرقملس،رف،الس،م ض ع

ل61لس قئجلس،فرض الس،تقس ال2.3.4

ل61لس قئجلس،فرض الس،تق،تال3.3.4

ل63لس قئجلس،فرض الس،رسستال4.3.4

ل63لس قئجلس،فرض الس،شقملال5.3.4

ل64لس،لقدلاس قئجلس،فرض الل6.3.4

ل65لس،فرض الس،لقستاس قئجلل7.3.4

ل66ل س،فرض الس،تقمساس قئجلل8.3.4

ل67لس،فرض الس، قلتاس قئجلل9.3.4

ل68لس،فرض الس،تق ر س قئجلل10.3.4

ل68لس،فرض الس،،ق الع رلس قئجل11.3.4

 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

ل71ل لمسقق الس،س قئجلس،م تل السق،لؤسللسال1.5

ل73لمسقق الس،س قئجلس،م تل السق،لؤسللس،تقسمل2.5

ل75لمسقق الس،س قئجلس،م تل السق،فرض ق ل3.5

ل75لمسقق الس،س قئجلس،فرض السأل ،ىل1.3.5

ل75لس،فرض الس،تقس امسقق الس قئجلل2.3.5

ل76لس،فرض الس،تق،تامسقق الس قئجلل3.3.5
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لرقملس،رف،الس،م ض ع

ل77لس،فرض الس،رسستامسقق الس قئجلل4.3.5

ل78لس،فرض الس،شقملامسقق الس قئجلل5.3.5

ل78لس،فرض الس،لقدلالمسقق الس قئجلل6.3.5

ل79لس،فرض الس،لقستالمسقق الس قئجلل7.3.5

ل80لس،فرض الس،تقمسامسقق الس قئجلل8.3.5

ل81لس،فرض الس، قلتاللمسقق الس قئجلل9.3.5

ل82لس،فرض الس،تق ر للمسقق الس قئجلل10.3.5

ل82لس،فرض الس،،قد الع ر لمسقق الس قئج11.3.5

ل84لالمقترحات 

ل85لس،ترس الس،مرس ع

ل89لسأل سس الس،مرس ع

ل90لس،مبل،ق

ل98لس، دس للفررس

ل005لس،م،   ق لفررس

 

 

 

 




