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  الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي حتراقباال وعالقتها الوجداني الذكاء
  الفرم المحسن عبد بن فیصل بنت العنود
 ،سالمیةاإل سعود بن محمد األمام جامعة ،االجتماعیة العلوم كلیة النفس، علم قسم

  .السعودیة العربیة المملكة
   alanoud.alfirm1@gmail.com: لكترونيالبرید اال 

   :الدراسة ملخص
 االخصائیات لدى الوجداني للذكاء العامة السمات على التعرف إلى الدراسة هدفت

 النفسي واألحتراق الوجداني الذكاء بین العالقة معرفة وكذلك ، الریاض بمدینة النفسیات
 الدراسة عینة تكونت وقد النفسي اقباالحتر التنبؤ في الوجداني الذكاء أبعاد بعض وقدرة
 النفسیة واالستشارات والمراكز المستشفیات في العامالت من نفسیه أخصائیة 80 من

 النفسیات األخصائیات بعدد إحصائیة على الحصول من الباحثه تتمكن ولم األیتام ودور
 األشراف مركز قبل من البحث مهمة تسهیل عدم بسبب الریاض مدینة في العامالت
 استمارة : وهي بیاناتها لجمع أدوات عدة الباحثة استخدمت وقد االجتماعي التربوي
 وعصام اهللا عبد هشام من المقتبس الوجداني الذكاء مقیاس ، األولیة البیانات

 االحصائیة المعالجات إجراء وبعد .النفسي لالحتراق جیلدر مقیاس و )2008( العقاد
 النفسیات االخصائیات تتسم  :التالیة النتائج إلى حثةالبا توصلت )spss( برنامج بواسطة

 عالقة توجد ٕوابعاده، الوجداني الذكاء في إحصائیة دالة مرتفعة بدرجة الریاض مدینة في
 النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق الوجداني الذكاء بین إحصائیة دالة عكسیة

 لدى الوجداني الذكاء في ئیةإحصا داللة ذات فروق توجد ال ، الریاض مدینة في
 والدخل االجتماعیة الحالة متغیري إلى تعزى الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات

 النفسیات االخصائیات لدى الوجداني الذكاء في إحصائیة داللة ذات فروق توجد ، السنوي
 داللة تذا فروق توجد ال ، والخبرة الدراسي المؤهل متغیري إلى تعزى الریاض مدینة في

 إلى تعزى الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق في إحصائیة
 في إحصائیة داللة ذات فروق توجد  السنوي، والدخل والخبرة االجتماعیة، الحالة متغیرات
 المؤهل متغیر إلى تعزى الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق
  .الدراسي

 الحالة النفسیات، االخصائیات النفسي، اإلحتراق الوجداني، الذكاء :المفتاحیة لماتالك
  .اإلجتماعیة
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Emotional Intelligence and Its Relationship to Psychological 
Burning among Psychologists in Riyadh 
Al-Anoud bint Faisal bin Abdul-Mohsen Al-Faram 
Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Imam 
Mohammad bin Saud Islamic University, Saudi Arabia. 
Abstract: 
The aim of this study is to identify the general characteristics of 
emotional intelligence of psychologists in Riyadh, as well as to 
identify  the relationship between emotional intelligence and 
burnout. In addition, the study examines the possible dimensions 
of emotional intelligence that predicts psychological exhaustion. 
The subjects were (80) psychologists working in hospitals, 
orphanages and counseling centers. The researcher was not able 
to obtain the total number of working psychologists in Riyadh due 
to imposed restrictions by the Center of Educational Supervision 
and Social Counsel. There are several scales used to collect the 
data which include: The Raw Data Form, Hashim Abdullah and 
Essam Al Akkad Measure of Emotional Intelligence (2008), and 
Geldard Burnout Inventory.  using analyzed was data The
 theStatistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results 
showed that the psychologists in Riyadh have a high levels 
emotional intelligence in general. In addition, the study showed a 
correlation between high levels of emotional Intelligence and 
lower instances of experiencing burnout. There is no statistical 
evidence that martial status and annual income have any effect on 
the level of emotional intelligence. On the other hand, there is a 
statically significant evidence that the level of education and work 
experience correlates to a higher level of emotional intelligence.   
There is no statistically significant evidence that the level of 
education, experience, martial status, and level of income have an 
effect on the degree of experiencing burnout. 
Keywords: emotional intelligence, psychological burning, 
psychologists, social status. 
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   :النظري طارواإل المقدمة
 أساسیین عنصرین من وتعالى سبحانه اهللا مخلوقات من كواحد اإلنسان یتكون

 أنظمة تسمى أعضاء من یتكون الملموس المادي العنصر هو الجسم والنفس الجسم هما
 والجهاز والتنفسي الهضمي الجهاز مثل معینة بوظیفة القیام في منها واحد كل یضطلع
  . المخ في تقع الجسم هذا في اإلداریة بةمرت وأعلى المركزي العصبي

 خالل من نعرفه ولكننا ملموس غیر النفسي المركب فهو اآلخر العنصر ماأ
 اإلنساني السلوك مجموعة في علیها یطلق أفعال من الجسم بها یأتي التي االفعال الردود

 على كاساتهاانع وتظهر النفسي للسلوك المكونة العوامل أن واألبحاث الدراسات أثبتت وقد
 الفرد فیها یعیش التي الخارجیة البیئة من مؤثرات األخرى هي تعكس البشري السلوك

 اإلنساني السلوك على نتائجها تظهر ثم النفسیة العوامل مع تتفاعل التي والمجتمع
 تتم البشریة والنفس البیئیة المؤثرات بین التفاعل أن على ادل ولیس حوله بمن وعالقة
 آخر شخص به یأتي عما یختلف ما شخص به یأتي الذي السلوك أن من متفاوت بشكل

 من فینشأ هذات النفسي البناء اما المجتمع نفس في البیئیة المؤثرات نفس تحت یقع
 االجتماعي اإلدراك واالتجاهات االجتماعیة التأثیرات هي )مكونات( عناصر مجموعة

 عدة تحته یندرج ئلها مكون والذكاء المعرفي والنمو والذكاء والذاكرة وانتباه العام اإلدراكو
 في البناء هذا الذكاء فروع من فرع هو )البحث موضوع( الوجداني الذكاءو عقلیة قدرات

 حیاتي مدى على اإلنسان یكتسبها التي الخبرات یستقبل الذي األحساس یسمى مجموعة
  .الخمس حواسه خالل من

 االنفعاالت( وهما النفسي ناءالب مكونات من أیضا أساسیان مكونان وهناك
 ،الحزن الفرح( من نساناإل بها یمر التي الحاالت في مباشرة عالقات لهما )والعواطف
 أو بسیط انعكاس هي المثال سبیل على فاالبتسامة )لخإ … لكراهیةا ،الغضب ،االبتهاج

 بین یتراوح عمر في عموما األطفال وجوه على تظهر ولكنها بالفرح الشعور على دلیل
 وتحدث آخر شخص رؤیة إلى استجابة اجتماعیة إبتسامة أنها على أسابیع ثمان سبع

 ولدوا اللذینا األطفال حاالت في حتى األطفال كل في تقریبا الزمان نفس في االبتسامة
 اإلنفعاالت أن وحیث معروف وجه مقابلة في مألوف بصوت یبتسمون فإنهم ًعمیانا

 على داللة ذو هام ًشرامو معا فهما للفرد النفسي لبناءا من اساسي جزء تعد والعواطف
 الدراسات نتائج تؤكدو النفسي وسلوكه للفرد الظاهري كالسلو بین التوازنو التكامل

 للفرد النفسي البناء تركیب في الداخله الوجداني الدوافع أن قاطع بشكل الحدیثة واألبحاث
 الوقت نفس في ولكنها للتغییر المقاومة شدیدةو التكوین معقدة ذاتها حد في هي البشري
 یتمتع الذي الفرد فإن ًعملیا ،الفرد شخصیة عن المالمح واضحة قهصاد صورة تعكس
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 المسؤولیة تحمل على والقدرة باالتزان شخصیته تتسم الوجداني الذكاء من عالیة بدرجة
 المشكالت مواجهة ىعل قادرة متفتحة ، بالهویة واالعتزاز بالرأي اعتداد وال الذات وتأكید

 ٕوالقاء الهروب من ًبدال أفضلها واختیار الممكنة الحلول ٕوایجاد بالتحلیل وتناولها
 واالضطراب الصراع مواقف في نفسال ضبط على القدرة وكذلك اآلخرین، على المسؤولیة

 موقعه في یتشبث الذي فالشخص بإیجاز ،ذلك من العكس وعلى التواصل على ةالقدرو
 في تقصیر أو ما مشكلة ظهور وعند التدریب فرص او التغییر یقبل ال يالذ الوظیفي
 شدید ببطء عمله في یمضي وكذلك اآلخرین على بالالئمة مبادرة یلقي األداء مستوى
 یفشل حتى هكذا ویظل البطیئة الخطى من توقظة صدمة أو علیه تعبت صاعقة ینتظر
 أن یرید ال الشخص ذلك یاةالح قید على یزال وال بینما المجتمع في فاعل عضو ویموت
 ویصبح یتعلم كیفة وأ التعلم على قدرة عدم االقل على او عجز لدیه یتعلم كیف وأ یتعلم
  . به یعمل الذي القطاع وأ الشركة أو المؤسسة المساء تقدم في إسهامات له فاعال

   :الدراسة مشكلة
 استشعارها خالل من للدراسة وبلورهاتها المشكلة هذه باختیار الباحثة قامت

 الفائدة لزیادة العمل هذا تطویر بضرورة وأیمانها النفسیة االخصائیة عمل أهمیة
 اساسا نظرها في باعتباره الوجداني الذكاء باهمیة إدراكها وال المجال هذا من للمستفیدین

 في تؤثر التي المتغیرات دراسة أهمیة إلدراك وكذلك النفسي االخصائي عمل علیه یقوم
 هام عامل الوجداني الذكاء في یمثل والذي النفسي االحتراق راسها وعلى الوجداني لذكاءا

 تبلورت وقد الوجداني الذكاء في صلة لها التي األخرى الدیموجرافیة المتغیرات وكذلك
 االحتراق في وعالقتها الوجداني الذكاء“ ب المحدد و موضوعها خالل من الدراسة مشكلة
  .”الریاض مدینة في النفسیات ئیاتاالخصا لدى النفسي

   :التالیة العوامل إلى نظرا لموضوعا هذا اختارت وقد
 النفسیة االخصائیة وظیفة یضع والذي النفسي المجال في الباحثه تخصص طبیعة-١

  .بالتخصص ارتباطا األكثر الوظیفة أنه باعتبار لها اهتمام محل
 الذكاء دور في النظریة ومعرفتها النفسیات االخصائیات دور ألهمیة استشعارها-٢

 المتعلقة األعمال من كثیر في النفسیة االخصائیة لنجاح أساسي كمتطلب الوجداني
  .النفسي االحتراق بأثر ومعرفتها بوظیفتها

 لها وفر مما العمل أثناء خبرتها خالل من النفسیة االخصائیة وظیفة في اتصالها-٣
  .المیداني التدریب فترة خالل وكذلك الدراسة وعبموض االرتباط ذات القضایا من العدید
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 النفسیات االخصائیات من عدد أكبر وبها للبالد عاصمة وهي الریاض مدینة موقع-٤
 ممارسة ىلد المتغیرات هذه موضوع عن عامة مؤشرات یقدم أن یمكن الذي األمر
 اءالذك بین العالقة عرض من تراه ما الجانب هذا إلى النفسي االخصائي مهنة

 ناحیة من الخطیرة تأثیراتهاو النفسي االحتراق وظاهرة ناحیة من وفاعلیته الوجداني
  .أخرى

   :وهو الرئیسي السؤال عن اإلجابة محاولة في الدراسة مشكلة إیجاد ویمكن هذا 
 مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي واالحتراق الوجداني الذكاء بین العالقة ما

  الریاض؟
   :لدراسةا أسئلة

   :تیةاآل األسئلة عن اإلجابة الباحثة لتحاو الدراسة هذه خالل من          
  .الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى الوجداني الذكاء مستوى ما -١
  . الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق مستوى ما-٢
 االحتراق وبین الوجداني الذكاء بین صائیةإح داللة ذات ارتباطیة عالقة توجد هل-٣

  .الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي
 النفسیات االخصائیات لدى الوجداني الذكاء درجة في إحصائیة دالة فروق توجد هل-٤

 الخبرة سنوات الدراسي ،المؤهل االجتماعیة الحالة( لمتغیرات تعزى الریاض مدینة في
  .)السنوي ،الدخل

 النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق درجة في إحصائیة دالة فروق توجد هل-٥
 ،سنوات الدراسي المؤهل االجتماعیة، الحالة( لمتغیرات تعزى الریاض مدینة في

  ).السنوي الدخل الخبرة
   :الدراسة أهداف

  .الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى الوجداني الذكاء مستوى على التعرف-١
  .الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى النفسي األحتراق مستوى على التعرف-٢
 لدى النفسي واالحتراق الوجداني الذكاء بین تربط التي العالقة نوع عن الكشف-٣

  .الریاض مدینة في النفسیة االخصائیات
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 مدینة في فسیاتالن االخصائیات لدى الوجداني الذكاء درجة في الفروق على التعرف-٤
 المؤهل االجتماعیة الحالة( الدیموجرافیة المتغیرات اختالف إلى تعزى والتي الریاض
  .)السنوي الدخل ، الخبرة سنوات ي،الدراس

 مدینة في النفسیة االخصائیة لدى النفسي االحتراق درجة في الفروق على التعرف -٥
 المؤهل االجتماعیة الحالة( فیةالدیموجرا المتغیرات اختالف إلى تعزى والتي الریاض

  ).السنوي الدخل. الخبرة سنوات الدراسي،
   :الدراسة أهمیة

 على تقع وعینتها متغیراتها حسب الدراسة هذه أن تقدیرها حسب الباحثة ترى
   : ناحیتین على األهمیة من كبیر قدر

   :النظریة الناحیة من أهمیتها الدراسة تكتسب :األول 
 الوجداني الذكاء وهو اال النفس علم في تؤثر التي الحدیثة موضوعاتال ألحد تناولها -

 الدراسات من الكثیر إلى الحاجة یزید مما محدودة زالت ما المجال هذه في البحوث ألن
 الدراسات في ًنقصا -الباحثة علم حدود- في هناك أن سیما في والتطبیقیة النظریة
 في لمعرفةل اإلضافةو البحثي العمل یستدعي امم المتغیر هذا بدراسة عنیت التي المحلیة

  .منها الهام الجانب هذا
 ومخرجاته وجداني الذكاء بین تربط التي العالقة یتناول مستقل علمي بحث إجراء -

 Burn-out النفسي واالحتراق جهته من للفرد الخارجي السلوك على وعالقاته
 بها صلة له من كل على كنول فحسب الفرد على لیس تداعیاتها لها محبطة كالظاهره

 التي الدراسات لقلة نظرا الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى وذلك ، أیضا
 قد عائقا یشكل النفسي االحتراق وان خاصة العالقة، من النوع هذا تناولت أن سبق
 تستطیع فال وبالتالي ووظائفهم مهامهم و لواجباتهم النفسیات االخصائیات اداء یعطل

 ما في للبحث النظریة األهمیة تتمركز و العمل هذا وراء المنشودة الغایة إلى صولالو
   :یلي

  اتاالخصائی ولئكأ لدى النفسي باالحتراق وعالقته يالوجدان الذكاء الدراسة تتناول- -
  .المتغیرات هذه في اهتمت التي الدراسات قلة ظل في النفسیات

 حول موثوقة وبیانات معلومات اعدةق على یرتكز نظري إطار تقدیم في اإلسهام -
  .النفسي االحتراق الوجداني الذكاء من كل مفهوم
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 معرفة ومحاولة بإثارة الوعي وزیادة “النفسي االحتراق“ مصطلح معرفة في اإلسهام -
  .إلیه تؤدي التي وعوامله أسبابه

 ءالعب معالجة في والمهنیة اإلنتاجیة المؤسسات في النفسیة االخصائیة دور أهمیة -
 سماتها إلى باإلضافة بها، تقوم التي والمهام سرواأل فراداأل تواجه التي والمشكالت

  .بها تتوفر أن یجب التي
   :التطبیقیة الناحیة من اما
 العمل إدارة على القائمین تزوید في تسهم قد الدراسة هذه نتائج أن كون في فتكمن -

 النفسیات االخصائیات واقع عن میدانیة علمیة دراسة خالل من وبیانات معلومات في
 یلفت مما الوجداني ذكائهن حیث من بالریاض والمراكز المستشفیات في العامالت

 الوجداني الذكاء تدعیم تستهدف وتطویریة تدریبیة برامج تبني ضرورة إلى النظر
 على النفسیات االخصائیات لمستوى ًعلمیا ًوصفا الدراسة ستقدم التي أبعاده حسب

 إدارة في ویساعد والواقع الحاجة حسب ویوجه العمل یركز ما من منها بعد كل
  .موجهة وخطط علمیة بیانات على بناء البرامج تلك وتنفیذ وتصمیم

 في ومؤثر أساسي دور لها منوط فئة لدى الوجداني الذكاء لقیاس اداة الدراسة توفر -
 دراسات تجد لم الباحثة بأن علما  النفسیات االخصائیات فئة وهي المجتمع حیاة
  .النفسي االحتراق لقیاس خاصة وبصفه الموضوع هذا في كثیرة

 من النفسیة االخصائیة لوظیفة الوظیفي االنتقال عملیة في البحث یسهم أن یمكن -
 مما الوجداني الذكاء وهو اال االختبار ذلك معاییر من هام لمعیار توفیرها خالل

 لدیهم النفسي االحتراق بمستویات التنبؤ على یساعد ومما من مرتفع مستوى یضمن
  .وصعودا ًهبوطا انه

 إرشادیة برامج وضع في نتائج من الدراسة إلیها توصل ما من تسهم أن یمكن أخیرا -
  .الوجداني الذكاء مخرجات استثمار على بناء النفسي االحتراق مع التعامل كیفیة عن

   :الدراسة مصطلحات
   :الوجداني الذكاء مفهوم :أوال

 اكهإوادر Emotions االنفعاالت تفسیر على القدرة بأنه الوجداني الذكاء یعرف          
 وتولید ،االنفعاالت لهذه الدقیق الفهم لىع القدرة :ذلك ویشمل التفكیر یسهل مما

Generating بتنظیمها القیام مع االنفعالیة والمعرفة التفكیر على تساعد انفعاالت 
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 salovey,Mayer&, واالنفعالي قليالع النمو تطویر في للمساعدة
197.P,2004,Caruso((   

 بمقیاس المقاسة السمة“ هو نهأ على إجرائیا الوجداني الذكاء ثةالباح تعرف         
 بالذكاء درجتها هي قیاسالم هذا على النفسیة االخصائیة ودرجة الوجداني الذكاء

  .“الوجداني
   :النفسي االحتراق :ثانیا

 الزائدة االستثارة نتیجة االنفعالي االستنزاف من حالة نهأب النفسي حتراقاال یعرف        
 التي الضغوط لمواجهة الفرد لدى تكیفیة سالیبأ وجود عدم عن االحتمال،والناجمة حد عن

 السلبیة التغیرات الى یشیر كما علیه االلیم النفسي ووقعها شدتها زیادة مع لها یتعرض
 حد عن الزائدة االنفعالیة المتطلبات بسبب االخرین نحو هواتجاهات الفرد عالقات في

  )٩٢،١٩٩٢عكاشة،.(االحتمال
 على المستجیب علیها یحصل التي الدرجة( :اإلجرائي النفسي االحتراق عریفت        
  . )الدراسة هذه في أعد الذي النفسي االحتراق مقیاس
   :النفسیات االخصائیات :رابعا

 في المختصه الجامعة اقسام احد من یتخرج الذي نفسانيال المتخصص هو         
 ودراسة االختبارات ٕواجراء النفسي بالقیاس ویختص النفسي والعالج التشخیص مجال
  )١٣،٢٠٠٣زهران،( .النفسي المعالج ومساعدة العام ههواتجا العمیل سلوك

 في تخصصت التي هي النفسیة االخصائیة :اإلجرائي النفسي االخصائي تعریف        
 تعلمته ما تطبیق على تعملو العقلیة والعملیات نياإلنسا السلوك بدراسة النفس علم مجال

 والمعارفیة السلوكیة لساتالج وعمل والعقلیه النفسیة األمراض عالج التقویم عملیة في
  .للعمیل
   :الدراسة حدود
 لدى لنفسيا باألحتراق الوجداني الذكاء عالقة على التعرف :الموضوعیة الحدود

  .الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات
 في والمستشفیات النفسي العالج مراكز للدراسة المكانیة الحدود تمثل :المكانیة الحدود
  .الریاض مدینة
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 العام خالل من وذلك المیدانیة الدراسة تطبیق وقت الزمنیة الحدود تمثل :الزمنیة الحدود
  هجري )١٤٣٣-١٤٣٢(الدراسي
 مدینة في النفسیات االخصائیات من عینة على الدراسة هذه اقتصرت :البشریة الحدود

  .الریاض
   :السابقة والدراسات النظري اإلطار :والأ

  .الوجداني الذكاء :األول المبحث
   :تمهید 

 في بها االهتمام تزید والتي الحیویة، الموضوعات من الوجداني الذكاء یعد
 بمثابة فهو الحیاة، المجاالت من العدید في تطبیقات من له لما نظرا وذلك االخیرة، اآلونة
 ،١٩٩٧ عدس،( عاقةإ وأ ًتیسیرا سلبا، أو اباإیج األخرى، القدرات كل على المؤثرة الطاقة
٢٧٩(    

 نجاح من %80 ب یتنبأ الوجداني الذكاء أن الحدیثة الدراسات بعض وتشیر 
  .الحیاة في اإلنسان

 أو الوجداني الناحیة من االهتمام یجب أنه إلى )١ ،٢٠٠٥ ،فراج( شارأ وكما
 المتالحقة المتغیرات من الفرد توافق وسائل من وسیلة أنها اعتبار على للفرد االنفعالیة
 توجیه في المؤثرات اهم من فعلته وأن الفرد مشاعر من انطالقا به، تحیط التي المتسارعة

  .خاصة بصفة القرارات اتخاذ و األحكام ٕواصدار تفكیره وطریقة عامة بصفة سلوك
 ومهد والتربیة النفس علم مجال في مهمة مكانة الوجداني الذكاء احتل لذلك

 الحیاة في للنجاح ألهمیتها نظرا سیكولوجیة، الساحة على جدید كمفهوم لظهوره الطریق
  )١٣ ،٢٠٠٦محمد،( التقلیدیة الذكاء عن أهمیة تقل ال بدرجة

   :الوجداني الذكاء مصطلح
 من ،فهناك كثیرة عوامل بحسب وتنوعت الوجداني للذكاء المسمیات دتتعد

 أو اطفيالع الذكاء مصطلح علیها ویطلق االجتماعي والذكاء النفسي، الذكاء بین یجمع
   . )٩٨،ص٢٠٠٨النصر، أبو( االنفعالي وأ الوجداني

 الصطالح عربیة ترجمة عدة هناك أن إلى )٢٥ ،٢٠٠٨ الخضر( شارأ أیضا
intelligence alEmotion االنفعالي، الذكاء هناك الوجداني الذكاء جانب فإلى 
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 الذكاء هي للمفهوم الحرفیة الترجمة أن ورغم المشاعر، وذكاء العاطفي، والذكاء
 اصطالح حصر إلى یمیلون الذین لدى فهمها یوساء قد الترجمة هذه أن اال االنفعالي،

 وحصر والغضب، والحزن كالخوف ة،المرضی أو السارة غیر الجوانب في »إنفعال«
 یكون قد لذا ،والحب والفرح كالسرور السارة، تاالنفعاال جوانب في »العواطف« اصطالح
 وأكثر السارة وغیر ارةالس المفهوم لجوانب شمولیه أكثر الوجداني الذكاء مصطلح استخدام

  . العامة أوساط ىلد ًتقبال
 كثرأو اشمل الوجدان ألن الحالیة راسةالد في »الوجداني الذكاء« مصطلح تتبنى والباحثة

  .والسلبي اإلیجابي االنفعال یشمل فالوجدان ،االنفعال من ًعمقا
   :الوجداني الذكاء مفهوم

 النفس وضبط المناسب بالشكل والمشاعر العواطف إدارة على القدرة بأنه
 معهم تعاطفوال اآلخرین مع الإ في عالقات تكوین على والقدرة ه،والمثابر والحماس
  )١٠٩،ص٢٠٠٨، النصر أبو( .وتحفیزهم
   :الوجداني الذكاء أهمیة
 ثم ومن انفعاالته، ٕادارةو الفرد سلوك تنظیم في ًرئیسیا لعام الوجداني الذكاء یعتبر       

 الفرد توافق مدى على حقیقیا دلیال ویعتبر االجتماعیة، حیاتةه في مهما دورا یلعب فإنه
 كما .وتوجیهها إدارتها العواطف عن المسؤول هو الوجداني فالذكاء واالجتماعي، النفسي

 االفراد توجیه ویعزز الحیاتیة، المواقف كل في الفرد من الصادر السلوك في فعال مؤثر انه
 مع متوازن بشكل اآلخرین مع عالقاتهم تنظیم و أنفسهم على اعتمادهمو استقاللیتهم نحو

 تدفع المهارات من مجموعة الفرد تكسب الوجداني الذكاء تنمیة أنها كما أهدافهم، رغباتهم
 المهام إلى وینظر الفشل، مواجهة في جهده ویبذل الحالیة أهداف صیاغة إلى الفرد

 وأنه لذاته، نجاحاته وینسب تعامالته في مرونة أكثر و للتحدي مصادر أنها على الصعبة
 إلدارة التوجه مرتفع بشكل لوجدانيا الذكاء لمهارات الفرد فامتالك اآلخرین من أقل لیس
  ).٢٣ ،٢٠١٠الغافري،( ذاته تحقیق خالله من یتم بشكل ذاته

 الشخصیة مكونات بین الترابطو لالنسجام أساس الوجداني الذكاء أن الباحثة وترى        
 ومع نفسه مع الفرد توافق ان حیث انفعاالت، وأ مشاعر كانت سواء والوجدانیة فیةالمعر
 یعكس أن یستطیع الشخص أن بمعنى الوجدانیة، صحته تعكس فیها یعیش التي البیئة
  . ومتزنه جیدة بطریقة مشاعره عن یعبر عندما المعرفي نموه
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   :الوجداني الذكاء مرتكزات
   :كالتالي هي الوجداني للذكاء مرتكزات أربعة )Weisinger,1998( حدد       

 والتعبیر موضوعیة بطریقة تقیمها و نفعاالتاإل وترشید العواطف قراءة على القدرة -١
  .ٕوانسانیة بوضوح عنها

 اإلنسان فهم على تساعد بطریقة الموقف یقتضي حسبما مشاعر إطالق على القدرة -٢
  .معهم عالقات وتقبل حوله ولمن لذاته

 في المعلومات واستیعاب قوله، یریدون ما وتوقع اآلخرین غور سبر على القدرة -٣
  .فاعلیتها وزیادة العالقات دعم في المعلومات هذه استخدام ثم سیاقها، رجوخا سیاقها

  ،2008 بوالنصر،أ( .ًانفعالیاو ًوفكریا وتنمیتهاعاطفیا النفس ٕوادارة تنظیم على القدرة-٤
114(  

  Burnout Psychological :النفسي حتراقاال ١-١-٢
 تعذب للعقل حالة “ :أنه على النفسي االحتراق )Pines, 1981 ( یعرف  

  ”.آخرین أشخاص مع یعملون الذین األشخاص وتبتلي
 الفرد على تظهر والجسد النفسي األعیاد من حالة انه )١٩٩٨ عودة،( ویعرفه  

 بشكل فیها یعمل التي المهنة نحو إتجاهاته في وتؤثر له یتعرض الذي العمل ضغط بتأثیر
  .اآلخرین مع عالقتهو العمل أثناء سلوكه خالل من بوضوح تشخیص یمكن سلبي

 علیها تحصل التي الدرجة :بأنه النفسي االحتراق ًإجرائیا الباحث وتعرف  
  .البحث هذا في المستخدم النفسي االحتراق مقیاس على إجابتها عند النفسیة االخصائیة

   :النفسي واالحتراق النفسیة الضغوط ٢-٢
 االحتراق لموضوع تتطرق التي الكتابات یكتنف والغموض اللبس من شيء هنالك  

 تعریف في التداخل إلى ذلك یعزي أن ویمكن النفسیة بالضغوط وعالقته النفسي
  .المصطلحین

 النفسي واالحتراق النفسیة الضغوط بین ومیز الموضوع هذا نیهاوس تناول لقد        
 دون علیها یقتصر ال الذي النفسیة للضغوط انعكاس هو النفسي االحتراق أن ًمالحظا

 :هي نیهاوس لها توصل التي النفسیة لالحتراق الممیزة الخصائص أبرز ومن ها،سوا
  )٢٠٠٧ العمري،(
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 تضارب في المتمثلة النفسیة العمل لضغوط نتیجة یحدث النفسي االحتراق إن :ًأوال -
 بعض على تنطوي التي أحوالة و العمل وظروف العمل حجم وازدیاد وغموضها األدوار

  .المخاطر
 یلتحقون الذین األشخاص لدى االحیان معظم في یحدث النفسي حتراقاال أن :ثانیا -

  .مهنتهم في ینجحوا أن البد أنهم مؤداها مثالیة برؤیة المهنة في
 إلى والسعي النفسي االحتراق بین متبادلة تناسبیة وعالقتنا وثیقة صلة هنالك :ًثالثا -

  ).١٩٩٩ الرشیدي، ( تحقیقها یتعذر التي المهام تحقیق
 المصطلحین بین وثیقة و متبادلة عالقة هناك أن الباحثین من الكثیر رأى وقد  

 أو إیجابیة تكون أن یمكن نفسیة ضغوط أن فاربر ذكره فقد تطابقهما عدم من الرغم على
 االحتراق ان فاربر یرى كذلك سلبیا وأبدا دائما یكون النفسي االحتراق فإن وبالمقابل سلبیة

 الضغوط حدوث لمجرد أي المحضة نفسیة للضغوط نتیجة یكون ال كثیرة أحوال في النفسي
 المساندة تجد وال باالهتمام تحضى ال التي النفسیة للضغوط نتیجة یكون ٕوانما النفسیة

 الرشیدي،( مضاعفاتها من والحد آثارها تلطیف إلى یؤدي الذي الوجه على الضروریه
١٩٩٩.(  

   :النفسي االحتراق أعراض ٣-٢
 االحتراق حالة عن الكشف في تساعدنا التي األعراض من مجموعة إلى نالباحثو توصل

   :هي األعراض هذه أبرز من النفسي
  .الیومیة حیاته في الفرد بها یقوم التي السلوكیات مجموعة وهي :سلوكیة أعراض -١
  .للفرد المزاجیة الحالة على تغلب التي األعراض وهي :الفعلیه أعراض -٢
  .مرضیة جسمیه أعراض شكل في تظهر التي األعراض وهي :فسیولوجیه أعراض -٣

   :النفسي االحتراق مسببات
 الضغوط أسباب في البحث عن یختلف ال النفسي االحتراق أسباب عن البحث إن  

 بأنه علما منهما كل فیها ینمو التي والخلفیة الظروف تشابه منطلق من وذلك المهنیة
 بالضرورة یعني ال العمل مجال في النفسیة ضغوطال او المهنیة الضغوط بل الفرد شعور
 نتیجة ًحتما هو النفسي االحتراق في الفرد اصابة ولكن النفسي االحتراق في أصابه

 الباحثین بین اتفاق شبه هناك و العمل ظروف عن الناجمة النفسیة الضغوط من لمعاناته
  .الةالح هذه إلى المؤدیة األسباب وحول النفسي االحتراق ظاهرة في
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 النهائیة والنتیجة المهنیة الضغوط ممیزا مؤشرا النفسي االحتراق یعتبر حیث        
 بنجاح معها التكیف الفرد یستطیع ال التي التوقعاتو والطلبات المتراكمة العمل ضغوطل

 ومتطلبات الظروف مع التكیف في الفرد عجز أو ضعف“ بمثابة هي المهنیة والضغوط
  ).٢٠٠٢الشیخ، ( ”فعال بشكل العمل

   :النفسي االحتراق مصادر
 تصنیف إلى تتجه النفسي االحتراق موضوع إلى تطرقت التي الكتابات معظم  

   :هما رئیسیتین فئتین إلى مصادر
 النصیب وأخذت كبیر دور لعبت التي - الشخصیة الخصائص و التنظیمیة العوامل -١

 النفسي، االحتراق موضوع تبحث التي الكتابات في والتركیز االهتمام من األوفى
 معظم في النفسي االحتراق إلى ینظرون الباحثین من كثیر أن إلى ذلك ویرجع

 ذكرها یتردد التي التنظیمیة العوامل بین ومن بالعمل تتعلق مشكلة باعتباره األحیان
   :هي الموضوع هذا تناولت التي العلمیة األطروحة و الكتابات في ًكثیرا

 مع تنسجم أوال تناسبه ال األعمال بإنجاز الفرد یطالب عندما ویحدث األدوار تضارب -٢
 المعقول الحد تجاوز بحیث إلیه الموكل األعباء حجم من تزید و عمله طبیعة

  )٢٠٠٤ المرزوقي،(
 توقعات تتنافر عندما یحدث وتنقضي األدوار تضارب فإنه األدوار نظریة ووفقا  

 یفعل بما قناعة غیر على الفرد یصبح علیهو قعالوا منظر مع تتعارض و یالهاح الفرد
 یحدث المثال سبیل فعلى للضغوط المسببة الحالة هذه تأثیر تحت عطاؤه یقل ثم ومن

 مسؤولیاتها صمیم من لیست أنها یرى مهام بإنجاز المعلم یكلف عندما األدوار تضارب
  ).٢٠٠٤ المرزوقي، ( مثال اإلداریة كاألعمال الوظیفیة،

   :النفسیة لألخصائیة النفسي االحتراق-
 إلى یةالنفس االخصائیة لها تتعرض التي والخارجیة الداخلیة الضغوط ديؤت          
 ونقص المشاعر، تبلدو بالعمیل االهتمام فقدان مظاهرة همأو ٕوانفعالي، جسمي إستتراف
 افتقاد ویؤدي .االبتكاریة وفقدان التغییر ومقاومة للعمل، النمطي واألداء الدافعیة،
 زیادة إلى األحداث لمستوى التكیف مهاراتو االجتماعي الدعم إلى النفسیة ةاالخصائی

 لالحتراق المسببة الضغوط مصادر وتعدد النفسي لالحتراق فریسة األخصائیة وقوع احتمال
 الوقت، وضیق اإلداریة، واألعباء بزمالئة، العملیة وعالقته العمالء، بین لألخصائیة نفسي
  .واإلدارة االخصائي بین التفاهم وغیاب
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   :السابقة الدراسات :ًثانیا
 نمط من بكل الوجداني الذكاء عالقة على التعرف إلى هدفت والتي )أ٢٠٠٨ أحمد( دراسة
 أعمارهم تراوحت اإلداریین، القادة من 180 العینة بلغت الضغط، مواجه وأسالیب القیادة

 مایر ل الوجداني الذكاء مقیاس علیهم قطب .٧.٦٧ معیاري بإنحراف عاما، 35.58 بین
 دال موجب ارتباط وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد )etel Mayer,2000( واخرون
 أسالیبو الوجداني الذكاء مقیاس على ناثواإل الذكور من العینة أفراد درجات بین ًإحصائیا
 العینة أفراد درجات بین ًإحصائیا دال سالب ارتباط وجود أو اإلیجابیة، الضغوط مواجهة

 وأنه السلبیة، الضغوط مواجهة أسالیبو الوجداني الذكاء مقیاس على ناثواإل الذكور من
  .الوجداني الذكاء أبعاد في اإلناث درجات متوسط من أعلى الذكور درجات متوسط
 لدى الوجداني الذكاء عن الكشف إلى وآخرون al et,ranee,2008(( دراسة هدفت
 اعداده تم الذي Eimstمقیاس فیها واستخدم بمالیزیا العلوم معلمي و تالریاضیا معلمي

 من 325 و الریاضیات معلمي من 325 من العینتیین وتكونت المالیزیة البیئة یناسب لي
 لإلحصاء وفقا البیانات معالجة تمتو سیالنجور والیة في منطقتین من العلوم معلمي

 اإلحصاءات استخدام ثم الوجداني، ءللذكا مئویة ونسب تكرارت شكل في الوصفي
 النتائج وأظهرت والعلوم، الریاضیات مدرسي بین الوجداني الذكاء مقارنة في االستداللیة

 معلمي مع بالمقارنة الریاضیات لمعلمین الوجداني الذكاء في كبیر اختالف یوجد ال انه
 ةدال الفروق أن اتضح حیث األبعاد مستوى على فرقا هناك أن النتائج وأظهرت العلوم

 أشارت كما الفعالیات، تنظیم بعد في العلوم معلميو الریاضیات معلمي بین إحصائیة
  .متوسط الوجداني الذكاء في المجموعتین مستوى أنه إلى النتائج
 بین العالقة دراسة إلى هدفت وقد )al et,ceystal,2008( وآخرون كریستال دراسة
 والمرشدین التدریب تحت مرشدا 118 من مكونة لعینة الذاتیة والكفاءة الوجداني الذكاء

 الذكاء في تدریبا تلقوا اللذینا أن على النتائج وأسفرت أشهر، تسعة لمدة متخصصین
 المتخصصین بالمرشدین قورنوا عندما الذاتیة الكفایة في كبیرا ارتفاعا اظهروا الوجداني

 صفة یكون أن یمكن الوجداني الذكاء أن إلى النتائج تشیر كما أشهر، تسعة مدى على
  .محترفین كمرشدین للمهن یعدون الذین األشخاص في متأصلة
 الوجداني الذكاء بین العالقة درجة على التعرف إلى )2009 إلهي نور( دراسة هدفت

 ٕوابعاد الوجداني الذكاء بین الفروق درجة على والتعرف االجتماعیة، التنشئه وأسالیب
 ) اإلقامة نوع التحصیل، التخصص، اجتماعیة، الحاله التعلم، رحلةلم( تبعا الكلیة الدرجة
 الوجداني للذكاء اون -بار مقیاس الباحث واستخدمت طالبة، 400 من العینة وتكونت

 عالقة توجد التالیة النتائج إلى الدراسة توصلت 2003 عام عجوة تعریف ،م ١٩٩٧ عام
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 وجدت بینما )الجامعي -الثانوي( التعلیم باتطال بین الفرعیة بعادهأو الوجداني الذكاء بین
 الذات، اعتبار التوكیدیة،( الوجداني الذكاء أبعاد بعض في إحصائیة داللة ذات فروق

 توجد وال التربوي، عداداإل طالبات لصالح )االجتماعیة لیةالمسؤو التفهم، االستقالل،
 طالبات بین الفرعیة هٕوابعاد الوجداني الذكاء درجات متوسط على إحصائیة دالة فروق

  ).أدبي -  علمي( تخصص
 الوجداني الذكاء على قائم شاديإر برنامج فاعلیة على )2010 الغامدي( دراسة قامت

 على التعرفو الطالبي، المرشد لدى اإلنجاز ةدافعی تنمیة في فاعلیته من التحقق محاولةو
 عینة تكونت الوجداني الذكاء في التجریبیة والمجموعة الضابطة المجموعة بین الفروق
 جدة، بمدینة الحكومیة االبتدائیة المدارس في العاملین من ًطالبیا مرشدا 20 من البحث

 2008 العقاد وعصام اهللا عبد هشام إعداد من الوجداني الذكاء مقیاس تطبیق وتم
 أفراد درجات رتب متوسطة بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد یلي ما إلى البحث وتوصل

 وجاءت الوجداني الذكاء أبعاد في البرنامج تطبیق بعد وضبطه التجریبیة جموعةالم
 الذكاء أبعاد في البرنامج تطبیق بعد والضابطة تجریبیة المجموعة لصالح الفروق

 له اإلرشادیة البرامج أن وكذلك ، التجریبیة المجموعة لصالح الفروق وجاءت الوجداني
  .المعدل للكسب بالك معادلة في تقاس كما الوجداني الذكاء تنمیة في فاعلیة
 لمدیري اإلداري السلوك انماط على التعرف إلى هدفت دراسة )2004 الجعبري( اجرت

 وعالقتها المعلمین نظر وجهة من العاصمة عمان محافظة في الحكومیة الثانویة المدارس
 استخدمت لمةمع معلمة 350 من الدراسة عینة تكونت وقد النفسي، االحتراق بمستویات

 ماسالك مقیاس الثانیةو اإلداري السلوك انماط لقیاس اناستبی األولى أداتین الدراسة هذه
 االحتراق مستویات إلى بالنسبة التالیة النتائج إلى الدراسة وتوصلت .النفسي لالحتراق
 ةالثانوی المدارس معلمي لدى النفسي االحتراق درجة أنه إلى النتائج أظهرت فقد ،النفسي

 كان بینما متوسطة، باإلنجاز الشعور ونقص االنفعالي اإلجهاد تكرار بعد على الحكومیة
 شدة بعد على النفسي االحتراق درجة كان حین في متدنیة، المشاعر تبلد تكرار بعد الدرجة
 المشاعر تبلد شدة بعد على النفسي االحتراق درجة وكانت متوسطة، اإلنفعالي اإلجهاد

 نقص شدة بدرجة على المدارس معلمي لدى النفسي االحتراق درجة كان بینما منخفضة،
  .مرتفعة باإلنجاز الشعور
 مستویات عن الكشف إلى هدفت دراسة )ide-Maynard 1993( ابد مانیرد وأجریت
 والعرق الجنس من كل أثر وبیان المدینة في العاملین المدرسین لدى النفسي االحتراق

 النفسي االحتراق درجة في العلمي المؤهل و االجتماعیة ةوالحال الخبرة سنوات وعدد
 المدن في المتوسطة المدارس معلمي من ومعلمة ًمعلما 145 من الدراسة عینة تكونت
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 المعلمین من أكبر بدرجة النفسي االحتراق من عانوا لقد ،والنتیجة األبیض العرق من
 حققوا واإلناث الذكور من طةالمتوس المدرسة معلمي وأن أفریقي، أصل من األمریكیین

 المتوسطة المدرسة معلمي وأن النفسي االحتراق من ماسالك مقیاس على متقاربة نتائج
 أن كما النفسي، لالحتراق ماسالك مقیاس على متقاربة نتائج حققوا واالناث الذكور من

 من رأكب بدرجة النفسي االحتراق من عانوا الثانویة المدارس في المتزوجین المعلمین
  .االجتماعیة للحالة آخر تصنیف تحت یوضعون الذین المعلمین

   :للدراسة المنهجیه اإلجراءات :ثالثا
   :الدراسة منهج

 العالقة تفسیر في المقارن االرتباطي بشقیه الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 من عینة لدى الحیاة وجوده النفسي االحتراق في وعالقتها الوجداني الذكاء بین

  .الریاض بمدینة النفسیات الخصائیاتا
   :الدراسة مجتمع

 النفسیة المراكز في العامالت النفسیات االخصائیات من الدراسة مجتمع یتكون
 نفسیه خصائیةإ 200 عددهن یبلغ والتي الریاض، ةمدین في األیتام ودور والمستشفیات

  .ريهج ١٤٣٣-١٤٣٢ عام المدنیة الخدمة بمركز المنشور لإلحصاء وفقا
   :الدراسة عینة

 المجتمع، لحجم الكلیة العینة من نفسیه أخصائیة 80 الحالیة البحث عینة بلغت
 خاللها من والتي ًتقریبا، )40%( وبنسبة الطبقیة، العشوائیة العینة بطریقة اختیارها تم

 من( الحالیة العینة أعمار تراوحت وقد نتائجها والمناقشه الدراسة فروض اختبار یتم سوف
 مقداره معیاري وانحراف عاما )3432,(قدرة عمري بمتوسط عاما) 60 إلى عاما 21

),357( .  
   :االسباب من لعدد النفسیات االخصائیات من العینة اختیار تم أنه الباحثة وترى

  .في حدود علم الباحثة. قلة الدراسات التي تناولت هذه الفئة في التعلیم .1
مع العدید من المواقف االجتماعیة والنفسیة، ألن األخصائیات النفسیات یتفاعلن  .2

  .ألهمیة الدور الفعال لهؤالء الفئة من التربیة والتعلیم تم توجه الباحثة إلیهم
  .ألن قیاس الذكاء الوجداني ومدى االحتراق النفسي للمرشدة .3
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الحالة االجتماعیة، والمؤهل العلمي، : وفیما یلي وصف العینة من حیث كل من          
  .ة الخبرة في العمل، والدخل السنويومد

  یبین وصف العینة من حیث الحالة االجتماعیة) 1-3(جدول 
  النسبة المئویة  العدد  الحالة االجتماعیة

   %500.00  40  متزوج

   %27.75  23  أعزب

   %15.00  12  مطلق

   %3.75  3  أرمل

   %2.50  2  غیر محدد

   %100  80  المجموع
أن نصف أفراد عینة الدراسة كن من المتزوجات ) 1-3(         ویتضح من الجدول 

من غیر المتزوجات أي ما یزید على ربع حجم  % 28.75ًتماما، وأن  % 50بنسبة 
بینما لم تذكر  % 3.75ونسبة األرامل  % 15بینما كانت نسبة المطلقات . العینة بقلیل

  .وضعهن من حیث الحالة االجتماعیة % 2.5نسبة 
  العلمي المؤهل حیث من العینة وصف یبین )2-3( جدول

  النسبة المئویة  العدد  المؤهل العلمي
   %10.00  8  دبلوم
   %60.00  48  جامعي

   %23.80  19  ماجستیر
   %3.75  5  دكتوراه

   %6.30  0  غیر محدد
   %100  80  المجموع

من أفراد العینة حاصالت على  % 10أن نسبة ) 2-3(         ویتضح من الجدول 
حاصالت على بكالوریوس، ونسبة  % 60لدبلوم، وأن أكثر من نصف العینة مؤهل ا
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على الدكتوراه، ولم  % 3.75حاصالت على الماجستیر، بینما حصلت نسبة  % 23.8
  .مؤهلها التعلیمي % 6.3تحدد نسبة 

  یبین وصف العینة من حیث مدة الخبرة في العمل) 3-3(جدول 
  لمئویةالنسبة ا  العدد  مدة الخبرة في العمل

   %47.50  38   سنوات5أقل من 
   %27.50  22   سنوات10 إلى أقل من 5من 
   %12.50  10   سنوات15 إلى أقل من 10من 

   %12.50  10   سنة فأكثر15
   %00.00  0  غیر محدد
   %100  80  المجموع

لم تتعدد خبراتهن خمس  % 47.5أن نسبة ) 3- 3(         ویتضح من الجدول 
من أفراد العینة تتراوح خبراتهن ما بین خمس إلى عشر  % 27.5سنوات، وأن نسبة 

تتراوح خبراتهن ما بین عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة،  % 12.5سنوات، وأن 
 % 3.75تزید خبرتهن عن خمس عشرة سنة، بینما حصلت نسبة  % 12.5ونسبة 

  .مؤهلها التعلیمي % 6.3على الدكتوراه، ولم تحدد نسبة 
  السنوي الدخل حیث من العینة وصف نیبی )4-3( جدول

  النسبة المئویة  العدد  الدخل السنوي
   %27.50  22   لایر40.000أقل من 
   %32.50  26   لایر50.000 – 40.000
   %16.30  13   لایر75.000 – 50.000

   %23.70  19   لایر75.000أعلى من 
   %00.00  0  غیر محدد
   %100  8  المجموع
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لم یتعد دخلهن السنوي أربعین  % 27.5أن نسبة ) 4-3(دول ویتضح من الج          
من أفراد العینة یتراوح دخلهن السنوي ما بین أربعین إلى  % 32.5ألف لایر، وأن نسبة 

یتراوح دخلهن السنوي ما بین خمسین إلى خمس  % 16.30خمسین ألف لایر، وأن 
  .س وسبعین ألف لایریزید دخلهن السنوي عن خم % 23.70وسبعین ألف لایر، ونسبة 

   :الدراسة أدوات
ًقامت الباحثة بتوظیف ثالث أدوات لتوفیر بیاناتها، وذلك وفقا لمقتضیات   

الدراسة، تمت صیاغة وتطویر هذه األدوات بحیث تكون على قدر من الصالحیة التي 
  : تضمن التوصل إلى نتائج موثوق بها، وهي كاآلتي

  : استمارة البیانات األولیة
الباحثة بتصمیم هذه االستمارة، وقد تضمنت بعض المعلومات األساسیة قامت   

التي تحتاجها الباحثة الختبار فروض الدراسة وتشمل العمر، الحالة االجتماعیة، المؤهل 
  .العلمي، سنوات العمل والدخل السنوي

  : مقیاس الذكاء الوجداني
بعد االطالع ) 2008 (قامت الباحثة بتقنین مقیاس هشام عبد اهللا وعصام العقاد  

على العدید من المقاییس األخرى التي تقیس الذكاء الوجداني، كمقیاس للذكاء الوجداني 
، ومقیاس الذكاء الوجداني من إعداد حباب عبد الحي )2003(من إعداد خولة البلوى 

  : ، حیث وجدت الباحثة أنه األفضل وذلك لألسباب اآلتیة)2007(عثمان 
  .ارنة بغیره من المقاییس المتاحة للباحثةحداثته النسبیة مق �
  .تشابه عینتها مع مجتمع الدراسة الحالیة بالمملكة العربیة السعودیة �

   :الحالیة الدراسة في الوجداني الذكاء مقیاس تقنین
 عبد هشام مقیاس من المقتبس الوجداني الذكاء مقیاس بتقنین الباحثة قامت  

 خمسة تمثل عبارة )42( من األولیة صورته في تكون وقد )2008( العقاد وعصام اهللا
 تنطبق، ال أدري، ال ًأحیانا، تنطبق ًتماما، تنطبق( لألوزان ًوفقا تصحیحه یتم بحیث أبعاد،

 في والعكس اإلیجابیة، للعبارات الترتیب على )5 ،4 ،3 ،2 ،1( بدرجات )إطالقا تنطبق ال
   :التالي الجدول في موضح كما واتجاهه بعد كل بنود حددت وقد السلبیة،
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  األبعاد حسب الوجداني الذكاء مقیاس بنود توزیع )5-3( جدول

  السلبیة البنود  اإلیجابیة البنود  العبارات عدد  البعد
  1  6  7  بالذات الوعي

  2  8  10  االنفعاالت إدارة
  1  5  6  الذاتیة الدافعیة

  0  10  10  التعاطف
  2  7  9  العالقات مع التعامل
 بضمان الكفیلة المتنوعة العلمیة اإلجراءات من عدد بتنفیذ حثةالبا قامت ثم  
 من وذلك مجتمعها، خصائص حسب الدراسة هذه في الستخدامه المقیاس هذا صالحیة

 تلك وتمثلت بها، موثق بیانات تقدیم على وقدرته وثباته صدقه من التحقق خالل
   :یلي فیما اإلجراءات

   :المقیاس صدق – ًأوال
 اهللا عبد هشام إعداد الوجداني الذكاء مقیاس صدق من بالتحقق الباحثة قامت       
   :منها طرق بعدة وذلك العقاد وعصام

  : )التحكیم(الصدق الظاهري للمقیاس   . أ
 من األولیة نسختها عدادإب الباحثة قامت الصدق من النوع ههذ من وتتحقق       

 الرأي إبداء منهم وطلب النفس علم مجال في المختصین من لعدد بخطاب مرفقة المقیاس
 كل انتماء مدى تحدید وكذلك النفسیات، األخصائیات لفئة العبارات مالئمة مدى حول
 المحكمین عدد بلغ وقد صیاغتها، على المالحظات ٕوابداء تحته، تندرج الذي للبعد عبارة

 اتبتوصی الباحثة أخذت وقد المحكمین، بأسماء قائمة )1( رقم ملحق ًمحكما، )14(
 اإلبقاء تم وقد بعضها، وحذف الفقرات، بعض صیاغة كتعدیل علیها المتفق المحكمین

 تم التعدیالت على ولالطالع ،فأكثر %) 80( اتفاق نسبة على حصلت التي العبارات على
 أما ،)8( رقم وملحق )3( رقم ملحق في والنهائیة األولیة صورته في المقیاس إرفاق
  .فقط )14( رقم فقرة فهي حذفها على المحكمین أجمع التي العبارة
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  بحذفها الوجداني الذكاء مقیاس في المحكمون أوصى التي العبارة )6-3( رقم جدول

  المحذوفة اراتالعب  العبارة رقم

  األمور ساءت مهما مشاعري ضبط أستطیع  14

   :التحكیم بعد المقیاس معالجات
 إلى مستنده المقیاس بنود بعض على المعالجات من عدد بإجراء الباحثة قامت          

 المقیاس، لبنود صیاغة إعادة أجرت ذلك وعلى علیها، المتفق المحكمین آراء بعض
  .االستطالعیة الدراسة جراءإل أخرى مرة لتأهیلها
   :االستطالعیة الدراسة

 بیاناتها راجعت ثم التحكیم، بعد صورته في المقیاس بتوزیع الباحثة قامت  
   :التالیة للنتائج توصلت وقد عشر السادس اإلصدار)SPSS( برنامج طریق عن وأدخلت

  : )االتساق الداخلي(صدق البناء   . ب
 عینة على الظاهري صدقها من التأكد بعد الدراسة ةأدا بتطبیق الباحثة قامت          
 ارتباط معامالت بحساب الدراسة ألداة الداخلي التجانس مدى لتحدید وذلك الدراسة،
 الفقرة درجة حذف بعد إلیه تنتمي الذي والبعد األداة فقرات من فقرة كل بین بیرسون

   :التالي الجدول ذلك توضح كما ).المصحح االرتباط معامل(
 بالدرجة الوجداني الذكاء مقیاس بعد لعبارات بیرسون ارتباط معامالت )7-3( دولج

  للبعد الكلیة

  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم

1  0.432 **  19  0.562 **  

2  0.479 **  20  0.546 **  

3  0.453 **  21  0.583 **  

4  0.627 **  22  0.215 **  

5  443.0 **  23  0.586 **  
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  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم

6  0.503 **  24  0.528 **  

7  0.349 **  25  0.489 **  

8  0.555 **  26  0.431 **  

9  0.419 **  27  0.536 **  

10  0.450 **  28  0.455 **  

11  0.501 **  29  0.424 **  

12  0.491 **  30  0.576 **  

13  0.426 **  31  0.631 **  

14  0.477 **  32  0.476 **  

15  0.488 **  33  0.494 **  

16  0.526 **  34  0.410 **  

17  0.496 **  35  0.292 **  

18  0.426 **  36  0.485 **  

  فأقل 0.05 الداللة مستوى عند دال *
  فأقل 0.01 الداللة مستوى عند دال **

   :الحالیة الدراسة في المقیاس ثبات – ثانیا
 الدرجة( مقیاسال ثبات من للتأكد كرونباخ، ألفا معامل باستخراج الباحثة قامت  

   :التالي الجدول في كما النتائج جاءت وقد ).واألبعاد الكلیة
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 الكلیة الدرجة( الوجداني الذكاء لمقیاس الثبات حساب نتائج یوضح )8-3( جدول
  كرونباخ ألفا بطریقة )واألبعاد

  كرونباك ألفا بطریقة الثبات معامل  البعد

  0.71  بالذات الوعي

  0.78  االنفعاالت إدارة

  0.67  الذاتیة الدافعیة

  0.83  التعاطف

  0.80  العالقات مع التعامل

  0.87  الكلیة الدرجة
 لألبعاد كرونباك ألفا بطریقة الثبات معامالت قیم أن یتبین )8-3( الجدول ومن

 تمتع على یدل مما ككل، للمقیاس )0.87( وبلغت ،)0.83 ،0.67( بین تراوحت الفرعیة
  .الثبات من عالیة بدرجة مكوناته بجمیع المقیاس

   :النهائیة صورته في المقیاس
 أبعاد، خمسة تمثل عن عبارة )36( من النهائیة صورته في المقیاس تكون

 ال تطبق، ال  أدري، ال ًأحیانا، تنطبق ًتماما، تنطبق( لألوزان ًوفقا تصحیحه یتم بحیث
  .إیجابیة هعبارت جمیع أصبحت وقد )5 ،4 ،3 ،2 ،1( بدرجات )ًإطالقا تنطبق

   :النفسي االحتراق مقیاس 3-4-3
 والذي )الزیود تعریب( النفسي لالحتراق جیلدرد مقیاس باختیار الباحثة قامت

 من العدید باستخدامه قام وقد دراستها المراد للبیئة مناسبة المقاییس أكثر من یعتبر
 تقیس التي خرىاأل المقاییس من العدید على االطالع بعد وذلك .المؤسسات في الباحثین
 .وغیره Maslach( 1982( لماسالك النفسي االحترق كمقیاس النفسي، االحتراق
  .الحالیة الدراسة لعینة لمناسبته الحالي المقیاس على الباحثة اختیار واستقر
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   :المقیاس صدق – ًأوال
 مدى لتحدید وكذلك الدراسة، عینة على الدراسة أداة بتطبیق الباحثة قامت  

 فقرات من فقرة كل بین بیرسون ارتباط معامالت بحساب الدراسة ألداة الداخلي سالتجان
 كما ).المصحح االرتباط معامل( الفقرة درجة حذف بعد إلیه تنتمي الذي والبعد األداة

   :التالي الجدول ذلك توضح
 بالدرجة الوجداني الذكاء مقیاس بعد لعبارات بیرسون ارتباط معامالت )7-3( جدول

  للبعد یةالكل
  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم

1  0.440 **  20  0.328 **  

2  0.281 **  21  0.330 **  

3  0.432 **  22  0.551 **  

4  0.398 **  23  0.189 **  

5  0.430 **  24  0.305 **  

6  0.576 **  25  0.378 **  

7  0.231 **  26  0.400 **  

8  0.335 **  27  0.425 **  

9  0.383 **  28  0.183 **  

10  0.643 **  29  0.457 **  

11  0.512 **  30  0.224 **  

12  0.339 **  31  0.468 **  

13  0.255 **  32  0.304 **  

14  0.505 **  33  0.382 **  

15  0.591 **  34  0.361 **  

16  0.641 **  35  0.483 **  
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  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم  بالبعد االرتباط معامل  العبارة رقم

17  0.498 **  36  0.438 **  

18  0.587 **  37  790.3 **  

19  0.450 **  38  0.274 **  
  فأقل 0.01 الداللة مستوى عند دال *  فأقل 0.05 الداللة مستوى عند دال *

 بعدها العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قیم أن )9-3( رقم الجدول من یتضح
 صدق على یدل مما فأقل، )0.05( و )0.01( الداللة مستوى عند ًإحصائیا ودالة موجبة

  .أبعادها مع اتساقها
   :المقیاس ثبات – ًثانیا

 )كرونباخ ألفا( الثبات معامل بحساب الدراسة أداة ثبات من بالتأكد الباحث قام  
))a( ’Cronbachs(، الدراسة، عینة من علهیا الحصول تم التي للبیانات ًوفقا وذلك 

  .الدراسة أداة ثبات معامالت یوضح ) 3-7( رقم والجدول
  الدراسة أداة ثبات لقیاس كرونباخ ألفا معامل )10-3( جدول
  المقیاس ثبات  العبارات عدد  االستبانة أبعاد

  0.8316  38  النفسي االحتراق مقیاس
 حیث ٍعال الدراسة ألبعاد العام الثبات معامل أن )10-3( رقم الجدول من یتضح  

 یمكن الثبات من عالیة بدرجة تتمتع االستبانة أن على یدل وهذا )0.860.77( بلغ
  .للدراسة المیداني التطبیق في علیها االعتماد

   :اإلحصائیة األسالیب 3-5
 تم حیث الدراسة، لمقتضیات ًوفقا المحددة اإلحصائیة األسالیب اختیار تم  
Social for Package Statistical ( الحاسوبي اإلحصائي التحلیل برنامج استخدام
SPSS Sciences( یلي ما ةالمستخدم األسالیب تلك ومن:   

  .للكشف عن معامل ثبات ألفا للمقاییس وأبعادها: فا كرونباخمعامل أل .1
  .معامل ارتباط بیرسون للكشف عن اآلتي .2
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  .استخراج مصفوفات ارتباط مكونات المقاییس -
  .الكشف عن العالقات وداللتها بین المتغیرات -
  .ارتباطات بنود المقاییس بالدرجة الكلیة للمقیاس -

لمعرفة ظاهریة الفروق في المتغیر التابع وألغراض أخرى : یةالمتوسطات الحساب .3
  .تتعلق بالعینة والمقیاس

 للكشف عن أشكال الفروق بین Once way Anovaتحلیل التباین األحادي  .4
  .المتغیرات ذات مجموعات المقارنة المتعددة

              اختبار ت للفروق بین متوسط المجموعة والمتوسط الفرضي للمجتمع -
Once Sample T-Test.  

  . لمعرفة اتجاه الفروق بین المجموعاتLSDاختبار  أقل فرق معنوي  -
  : نتائج الدراسة ومناقشتها

   :األول السؤال نتائج
 خصائیاتاإل لدى الوجداني الذكاء مستوى ما" :على األول السؤال ینص  
  ".الریاض مدینة في النفسیات
 المئویة والنسب التكرارات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة  

 في المستخدم الوجداني الذكاء مقیاس لمفردات والرتب المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات
  .الحالیة الدراسة

 على العینة أفراد درجات متوسط بین للفروق ت قیمة بحساب الباحثة قامت ثم  
 على التعرف تستطیع حتى الدراسة لمجتمع الفرضي والمتوسط الوجداني الذكاء مقیاس
 المعالجة أسفرت وقد .الدراسة مجتمع لدى به مقارنة العینة لدى الوجداني الذكاء مستوى

   :التالیة الجداول في المعروضة النتائج عن للبیانات اإلحصائیة
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   :الوجداني الذكاء مقیاس عبارات وترتیب والتكرارات المتوسطات )1-4( رقم جدول

  موافق  العبارة  م
إلى موافق  موافق  دةبش

  ما حد
 غیر
  موافق

  غیر
 موافق
  بشدة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  الترتیب  المعیاري

14  42  21  2  1  
 الحقیقیة مشاعري أحدد  1

  تصرفاتي عن المسئولة
  ت
%  17.5  52.5  26.3  26.3  1.3  

3.82  0.79  26  

15  52  8  5  0  
 تؤدي التي األسباب أعرف  2

  غضبي إلى
  ت
%  18.8  65  10  6.3  0  

3.96  74.0  15  

16  34  27  1  2  
 وصف على القدرة لدي  3

  مشاعري
  ت
%  20  42.5  33.8  1.3  2.5  

3.76  0.88  29  

19  36  22  3  0  
قوتي نقاط أحدد أن أستطیع  4

  ضعفي ونقاط
  ت
%  23.8  45  27.5  3.8  0  

3.88  0.81  22  

17  37  24  1  1  
  ت  الحقیقة مشاعري أدرك  5

%  21.3  46.3  30  1.3  1.3.  
3.85  0.81  24  

23  34  20  1  2  
  المشكلة أحدد أن یمكنني  6

  تقلقني التي 
  ت
%  28.8  42.5  25  1.3  2.5  

3.93  0.90  17  

36  30  12  1  1  

 ومن أحبه الذي من أعرف  7
  حولي هم ممن أكرهه الذي

  ت
%  45  37.5  15  1.3  1.3  

4.23  0.85  4  
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  موافق  العبارة  م
إلى موافق  موافق  دةبش

  ما حد
 غیر
  موافق

  غیر
 موافق
  بشدة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  الترتیب  المعیاري

12  34  29  4  1  
 تؤدي تيال األسباب أعرف  8

  مشاعري تغیر إلى
  ت
%  15  42.5  36.3  5  1.3  

3.65  .0.84  33  

25  33  20  2  0  
  تاآلخرین من االعتذار یمكنني  9

%  31.3  41.3  25  2.5  0  
4.01  0.82  12  

15  23  27  11  4  
لتعبیر المناسب الظرف أختار  10

  انفعاالتي عن
  ت
%  18.8  28.8  33.8  13.8  5  

3.42  1.10  36  

20  33  18  9  0  
 لآلخرین أعبر أن أستطیع  11

  مشاعري عن
  ت
%  25  41.3  22.5  113.  0  

3.8  0.95  27  

17  23  22  16  2  
 انفعاالتي ضبط أستطیع  12

  فیها والتحكم
  ت
%  21.3  28.8  27.5  20  2.5  

3.46  1.11  35  

17  38  19  4  2  

جوانب على التركیز أستطیع  13
  تضایقني التي المشكلة

  ت
%  21.3  47.5  23.8  5  2.5  

3.8  0.92  28  

25  35  16  2  2  

14  
 أفكاري أرتب أن أستطیع

 واجهتني ما إذا ومشاعري
  طارئة مشكلة

  ت
%  31.3  43.8  20  2.5  2.5  

3.98  0.92  14  

  21  0.95  3.9  1  4  22  28  25  ت لتحقیق الدافعیة لدى  15
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  موافق  العبارة  م
إلى موافق  موافق  دةبش

  ما حد
 غیر
  موافق

  غیر
 موافق
  بشدة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  الترتیب  المعیاري

  1.3  5  27.5  35  31.3  %  طموحاتي
  

  موافق  العبارة  م
  إلى موافق  موافق  بشدة

  ما حد
  غیر
  موافق

 موافق غیر
  بشدة

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  الترتیب  المعیاري

26  36  13  3  2  
إلنجاز جهدي أقصى أبذل  16

  بها أكلف التي المهام
  ت
%  32.5  45  16.3  3.8  2.5  

4.01  0.93  13  

26  40  12  0  2  
تنمیة إلى باستمرار أسعى  17

   تيقدرا
32.5  50  15  0  2.5  

4.1  0.84  8  

35  27  15  3  0  
قیامي عند قدراتي في أثق  18

   مهمة بأي
43.8  33.8  18.8  3.8  0  

4.17  0.87  6  

34  31  13  1  1  
 مواجهة على القدرة لدي  19

   العقبات
42.5  38.8  16.3  1.3  1.3  

4.2  0.85  5  

35  38  6  1  0  
 مأفراحه اآلخرین أشارك  20

   وأحزانهم
43.8  47.5  7.5  1.3  0  

4.33  0.67  1  

33  25  14  8  0  
 اآلخرین مشاعر أدرك  21

   إلیهم النظر بمجرد
41.3  31.3  17.5  10  0  

4.03  1.00  10  
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  موافق  العبارة  م
  إلى موافق  موافق  بشدة

  ما حد
  غیر
  موافق

 موافق غیر
  بشدة

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  الترتیب  المعیاري

23  54  3  0  0  
 أصدقائي لمساندة أسعى  22

   باألزمات
28.8  67.5  3.8  0  0  

4.25  0.53  3  

18  39  19  4  0  
 مع أتعامل أن أستطیع  23

 جنسیاتهم بمختلف الناس
22.5  48.8  23.8  5  0  

3.85  0.81  25  

29  34  12  5  0  
 شكواهم اآلخرین لي یبث  24

36.3  42.5  15  6.3  0  
4.08  0.87  9  

24  34  21  1  0  
   اآلخرین بألم أشعر  25

30  42.5  26.3  1.3  0  
4.01  0.79  11  

19  35  24  2  0  

ألي لمساعدةا بتقدیم أبادر  26
   لألذى یتعرض شخص

23.8  43.8  30  2.5  0  
3.88  0.80  23  

12  34  26  7  1  
 اآلخرین إسعاد أحاول  27

   صعبا ذلك كان مهما
15  42.5  32.5  8.8  1.3  

3.61  0.98  34  

20  36  21  3  0  
 ومیول مشاعر أحترم  28

   أصدقائي
25  45  26.3  3.8  0  

3.91  0.81  19  

18  38  13  7  4  
 یتألم حیوان رؤیة یؤلمني  29

22.5  47.5  16.3  8.8  5  
3.73  1.06  30  
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  موافق  العبارة  م
  إلى موافق  موافق  بشدة

  ما حد
  غیر
  موافق

 موافق غیر
  بشدة

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  الترتیب  المعیاري

25  28  25  2  0  
 مع بإیجابیة أتحدث  30

   اآلخرین
31.3  35  31.3  2.5  0  

3.95  0.86  16  

  18  0.79  3.92  0  0  28  30  22   تكوین على القدرة لدي  31
  

 موافق  العبارة  م
إلى موافق  موافق  بشدة

  ما حد
  غیر
  موافق

 غیر
 موافق
  بشدة

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  الترتیب  المعیاري

     0  0  37.535  27.5  %  اجتماعیة عالقات 

 إلى االستماع فن أجید  32
  7  0.87  4.17  1  2  12  32  33   اآلخرین

   41.3  40  15  2.5  1.3     

 مع التزاماتي كل احترم  33
  20  900.  3.91  0  5  21  30  24   اآلخرین

   16  30  28  6  0     

 أخطاء تصحیح أستطیع  34
  32  0.88  3.7  0  6  28  30  16   مقبولة بطریقة اآلخرین

   20  37.5  35  7.5  0     

  2  0.67  4.31  0  0  9  37  34 جیدة بطریقة اآلخرین أعامل  35
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   42.5  46.3  11.3  0  0     

التي بالمواقف التنبؤ أستطیع  36
  31  1.03  3.73  1  9  22  26  22   حولي من مشاعر تثیر

   27.5  32.5  27.5  11.3  1.3     

    3.92  العام الحسابي المتوسط
 الذكاء على بشدة موافقون الدراسة عینة افراد أن السابق الجدول من یالحظ

 فئات من الخامسة الفئة في یقع متوسط وهو ،)5.00 من 4.30( بمتوسط الوجداني
 بشدة موافق خیار إلى تشیر التي الفئة وهي ،)5.00 إلى 4.21 من( الخماسي المقیاس

  .الدراسة أداة على
 عینة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن أعاله الموضحة النتائج من یتضح كما  

 إلى 3.42( بین ما موافقتهم متوسطات تراوحت حیث الوحداني، الذكاء على الدراسة
 المقیاس فئات من والخامسة ةالرابع الفئتین بین ما تتراوح متوسطات وهي ،)4.33

 یوضح مما الدراسة، أداة على )بشدة موافق /موافق( إلى تشیران واللتان الخماسي
  .الوجداني الذكاء على الموافقة على الدراسة عینة أفراد موافقة في التفاوت
 الدراسة عینة متوسط بین الفروق لداللة ت قیمة بحساب الباحثة قامت ثم

 العینة أفراد تمتع مستوى لبیان الوجداني الذكاء في الدراسة جتمعلم الفرضي والمتوسط
   :یلي كما العینة لمجتمع الفرضي بالمتوسط مقارنة الوجداني بالذكاء

حساب المتوسط الفرضي للمجتمع في درجة الذكاء الوجداني وذلك بضرب عدد  -
  ).3(عبارات المقیاس في الدرجة المتوسطة لكل عبارة وهي 

  108 = 3 × 36= رضي للمجتمع في درجة الذكاء الوجداني المتوسط الف -
لداللة الفروق بین متوسط عینة الدراسة والمتوسط الفرضي ) ت(إجراء اختبار  -

  .للمجتمع وذلك بالنسبة للدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني
  .والجدول التالي یوضح النتائج التي توصل إلیها الباحثة -
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 الفرضي والمتوسط الدراسة عینة متوسط بین الفروق لداللة ت قیمة یوضح )2-4( جدول
  .الوجداني الذكاء في الدراسة لمجتمع

 المتوسط  العدد  البعد
  الفرضي

 متوسط
  العینة

 االنحراف
 مستوى  )ت( قیمة  المعیاري

  الداللة

  0.01  19.92  15.02  141.46  108  80  الوجداني الذكاء

   :یتضح السابق الجدول إلى وبالنظر
اع مستوى الذكاء الوجداني لدى عینة الدراسة الحالیة حیث بلغ متوسط درجات ارتف -

بانحراف معیاري قدره ) 141.46(أفراد العینة على مقیاس الذكاء الوجداني 
بینما بلغت درجة المتوسط الفرضي للذكاء الوجداني لدى مجتمع الدراسة ) 15.02(
) 0.01(ند مستوى داللة وهناك فارق دال إحصائیا بین المتوسطین ع). 108(

  ).19.92(لصالح متوسط درجات أفراد عینة الدراسة الحالیة حیث بلغت قیمة ت 
 بدرجة یتسمن النفسیات األخصائیات أن تبین السؤال هذا اختبار نتائج  خالل ومن

 من العدید نتائج مع النتیجة هذه وتتفق وأبعاده، الوجداني الذكاء في إحصائیا دالة مرتفعة
 ،Easton( ودراسة )Chan، 2004( دراسة أمثال السابقة واألجنبیة المحلیة ساتالدرا

etal 2008( في العامة السمة ارتفاع في الحالیة الدراسة مع اتفقت التي الدراسات ومن 
 ،Ghoniem( دراسة وكذلك ،)latsidouP, 2010( دراسة الوجداني الذكاء أبعاد جمیع

et al، 2011( یكونون المرتفع الوجداني الذكاء ذوي من الموظفین أن إلى أشارت التي 
 وكما الوجداني، الذكاء منخفضي من أكثر الوظیفي والرضا المهني األداء حیث من أعلى

 األشخاص أن" )2008 :121 أحمدأ) في المذكر )1995Golman,( جولمان أوضح
 جیدا، بإدارتها ویقومون الخاصة، مشاعرهم جیدا ویعرفون الوجداني الذكاء في المتمیزین
 في متمیزین نراهم الذین أنفسهم هم بكفاءة، اآلخرین مشاعر مع ویتعاملون ویتفهمون

 حیاتهم، في بالكفاءة والتمیز أنفسهم، عن بالرضا إحساسا األكثر وهم الحیاة، مجاالت كل
 وعلى األمام، إلى قدما إنتاجهم یدفع بما العقلیة بنیتهم على السیطرة على وبقدرتهم

 في التحكم یستطیعون ال ممن "جولمان" علیه أطلق كما أو الوجداني الذكاء خفضيمن
 مجال في التركیز على قدراتهم تدمر داخلیة نفسیة معارك في ویدخلون العاطفیة، حیاتهم

 التي النفسیة األخصائیة أن الباحثة وترى ".أوضح بفكر التمتع من وتمنعهم أعمالهم
 الدافعیة ولدیها انفعاالتها، إدارة على والقدرة بالذات، الوعي يأ مرتفع وجداني بذكاء تتمیز
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 المختلفة، العالقات مع التعامل على وقدرتها التعاطف، من بدرجة تتمتع وكذلك الذاتیة،
  .إیجابي بشكل المهنیة بأعمالها القیام على قادرة تكون
   :الثاني السؤال نتائج

 النفسیات األخصائیات لدى النفسي اقاالحتر مستوى ما" :على الثاني السؤال ینص
  ".الریاض مدینة في

 المئویة والنسب التكرارات بحساب الباحثة قامت التساؤل هذا عن ولإلجابة
 في المستخدم النفسي االحتراق مقیاس لمفردات والترب المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات

  .الحالیة الدراسة
 على العینة أفراد درجات متوسط ینب للفروق ت قیمة بحساب الباحثة قامت ثم
 على التعرف تستطیع حیث الدراسة لمجتمع الفرضي والمتوسط النفسي االحتراق مقیاس
 المعالجة أسفرت وقد .الدراسة مجتمع لدى به مقارنة العینة لدى النفسي االحتراق مستوى

 النفسي، حتراقاال على الدراسة عینة أفراد موافقة في تفاوت هناك ان للبیانات اإلحصائیة
 ما تتراوح متوسطات وهي ،)5.66 إلى 3.38( بین ما موافقتهم متوسطات تراوحت حیث
 /موافق( إلى تشیران واللتان الخماسي المقیاس فئات من والخامسة الرابعة الفئتین بین

 على الدراسة عینة أفراد موافقة في التفاوت یوضح مما الدراسة، أداة على )بشدة موافق
  .النفسي االحتراق على ةالموافق

 الدراسة عینة متوسط بین الفروق لداللة ت قیمة بحساب الباحثة قامت ثم
 النفسي االحتراق مستوى لبیان النفسي االحتراق في الدراسة لمجتمع الفرضي والمتوسط

  .الدراسة عینة أفراد لدى
 حساب المتوسط الفرضي للمجتمع في درجة االحتراق النفسي وذلك بضرب عدد -

  ).3(عبارات المقیاس في الدرجة المتوسطة لكل عبارة وهي 
  114 = 3 × 38= المتوسط الفرضي للمجتمع في درجة االحتراق النفسي  -
لداللة الفروق بین متوسط عینة الدراسة والمتوسط الفرضي ) ت(إجراء اختبار  -

  .للمجتمع وذلك بالنسبة للدرجة الكلیة لمقیاس االحتراق النفسي
  .الي یوضح النتائج التي توصل إلیها الباحثةوالجدول الت -
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 الفرضي والمتوسط الدراسة عینة متوسط بین الفروق لداللة ت قیمة یوضح )3-4( جدول
  النفسي االحتراق في الدراسة لمجتمع

 المتوسط  العدد  البعد
  الفرضي

   متوسط
  العینة

 االنحراف
  مستوى  )ت( قیمة  المعیاري

  الداللة
   االحتراق
  0.01  22.68  24.11  175.15  114  80  النفسي

   :یتضح السابق الجدول إلى وبالنظر
ارتفاع مستوى االحتراق النفسي لدى عینة الدراسة الحالیة حیث بلغ متوسط درجات  -

بانحراف میعاري قدره ) 175.15(أفراد العینة على مقیاس االحتراق النفسي 
اني لدى مجتمع الدراسة بینما بلغت درجة المتوسط الفرضي للذكاء الوجد) 24.11(
) 0.01(ًوهناك فارق دال إحصائیا بین المتوسطین عند مستوى داللة ). 114(

  ).22.68(لصالح متوسط درجات أفراد عینة الدراسة الحالیة حیث بلغت قیمة ت 
اع مستوى االحتراق النفسي لدى ومن خالل نتائج اختبار هذا الفرض تبین ارتف          

 Maynard- Ide(یات، وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة خصائیات النفساإل
1993.(  

  :  نتائج السؤال الثالث4-3
 الذكاء بین إحصائیة داللة ذات ارتباطیة عالقة توجد هل" على الثالث السؤال ینص

  الریاض مدینة في النفسیات خصائیاتاإل لدى النفسي االحتراق وبین انيالوجد
 أفراد درجات بین االرتباط معامل بحساب الباحثة تقام السؤال هذا عن ولإلجابة

 والجدول .النفسي االحتراق مقیاس على ودرجاتهن الوجداني الذكاء مقیاس على العینة
  .للبیانات اإلحصائیة المعالجة إلیها توصلت التي النتائج یبین التالي
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  النفسي واالحتراق الوجداني الذكاء بین بیرسون ارتباط معامل )4-4( رقم جدول

  النفسي االحتراق  الوجداني الذكاء 

  ** 0.50-  -  الوجداني الذكاء

  -  ** 0.50-  النفسي االحتراق

  0.01 ∞≤ مستوى عند دالة **
 بین ارتباط عالقة هناك أن أعاله الجدول من یتضح بیرسون ارتباط معامل باستخدام

 هناك أن أي 010. ∞≤ معنویة مستوى من عند النفسي واالحتراق والوجداني الذكاء
 .النفسي واالحتراق الوجداني الذكاء مقیاس على العینة أفراد درجات بین عكسیة عالقة
 .والعكس النفسي االحتراق درجة في نقص یصاحبها الوجداني الذكاء في الزیادة أن بمعنى
 الوجداني الذكاء بین عكسیة عالقة وجود لنا یتضح الفرض هذا مناقشة خالل ومن

 األبعاد من العدید یتضمن الوجداني الذكاء أن إلى ذلك تفسیر ویمكن .النفسي واالحتراق
 الضغط وتقلیل المهنیة الحیاة في نجاحه إلى أدت اإلنسان امتلكها إذا التي والقدرات

 العالقة هذه أن الباحثة ترى ذلك وعلى .والوظیفة الحیاة مجال في النفسي واالحتراق
 أكثر ستكون وجداني بذكاء تتمتع النفسیة األخصائیة كونت عندما أنه في تتمثل العكسیة
  .النفسي االحتراق من سیصیبها ضرر وأقل للعطاء استعدادا

   :الرابع السؤال نتائج 4-4
 الوجداني الذكاء درجة في ًإحصائیا دالة فروق توجد هل" على الرابع السؤال ینص

 المؤهل االجتماعیة، الحالة( اتلمتغیر تعزي الریاض مدینة في النفسیات االخصائیات لدى
  "السنوي الدخل الخبرة، سنوات الدراسي،

 الدراسة عینة متوسطات بین بالمقارنة الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة
   :یلي كما السابقة المتغیرات حسب األحادي التباین تحلیل باستخدام
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 الذكاء مقیاس على العینة أفراد جاتلدر المعیاریة واالنحرافات المتوسطات یبین )5-4( جدول
  )السنوي الدخل الخبرة، سنوات الدراسي، المؤهل االجتماعیة، الحالة( لمتغیرات ًوفقا الوجداني
  ع  م  ن  المجموعات  المتغیر

  8071515.  9250141.  40  متزوج
  6758216.  9130140.  23  أعزب
  6841710.  8333138.  12  مطلق
  6504013.  6667143.  3  أرمل

 الحالة
  االجتماعیة

  1182815.  2179141.  78  المجموع
  657539.  1250130.  8  دبلوم
  9191613.  5417140.  48  جامعي
  3949915.  3158144.  19  ماجستیر
  7988817.  6000157.  5  دكتوراه

 المؤهل
  الدراسي

  0180915.  4625141.  80  المجموع
  2020614.  6316137.  38  سنوات 5 من أقل

  5458213.  8182143.  22  سنوات 10 من أقل إل 5
  8339014.  6000139.  10  سنة 15 من أقل إلى 10

  8130216.  7000152.  10  فأكثر سنة 15

  الخبرة

  0180915.  4625141.  80  المجموع
  1041418.  9545143.  22  لایر الف 40 من أقل

  4354410.  5385141.  26  لایر ألف 50 و 40 بین ما
  2772512.  3077133.  13  لایر 75 و 50 بین ما

  1187817.  0526144.  19  لایر ألف 75 من أعلى

 الدخل
  السنوي

  0180915.  4625141.  80  المجموع



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -149-

  العلمي المؤهل متغیر حسب التباین تحلیل )6-4( جدول

  مجموع  التباین مصدر  المتغیر
  المربعات 

 درجات
  الحریة

 متوسط
  مالحظات  الداللة  ف  المربعات

  12036.  3  360108.  المجموعات بین

  364236.  74  93417490.  المجموعات داخل
 ةالحال

  االجتماعیة
   77  29517599.  المجموع

  دالة غیر  .928  .153

  930841.  3  7912525.  المجموعات بین

الدراسي المؤهل  212201.  76  09715292.  المجموعات داخل

   79  88817817.  لمجموعا

   عند دالة  .009  1844.
0.01 مستوى

  091659.  3  2731977.  المجموعات بین

  الخبرة  429208.  76  61515840.  المجموعات داخل

   79  88817817.  المجموع

  عند دالة  .029  1623.
0.05 مستوى 

  252376.  3  7551128.  المجموعات بین

  السنوي الدخل  594219.  76  33.116689  المجموعات داخل

   79  88817817.  المجموع

  دالة غیر  .171  7131.

   :یلي ما السابق الجدول من ویتضح
أنه ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائیة في درجات أفراد العینة في الذكاء  -

بمعنى أنه ال تختلف . الوجداني تعزي إلى متغیري الحالة االجتماعیة والدخل السنوي
الحالة (كاء الوجداني باختالف هذین المتغیرین درجات األخصائیات النفسیات في الذ

  ).االجتماعیة والدخل السنوي
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات أفراد العینة في الذكاء الوجداني تعزي إلى  -

متغیري المؤهل الدراسي والخبرة حیث كانت قیمة ف دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
راسي بینما كانت دالة إحصائیا عند مستوى داللة بالنسبة لمتغیر المؤهل الد) 0.01(
ولمعرفة اتجاه تلك الفروق قامت الباحثة بحساب أقل . بالنسبة لمتغیر الخبرة) 0.05(

 لدرجات أفراد العینة في الذكاء الوجداني وفقل لمتغیر المؤهل LSDفرق معنوي 
  : الدراسي وسنوات الخبرة كما یلي
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 المؤهل حسب الوجداني الذكاء درجة في LSD يمعن فرق أقل اختبار )7-4( جدول
  الدراسي

  دكتوراه  ماجستیر  جامعي  دبلوم  المؤهل

  ** -4750027.-  ** -1907914.-  ** -4166710.-  -  دبلوم

  ** -0583317.-  ** -774123.-  -   جامعي

  ** -2842113.-  -    ماجستیر

  --     دكتوراه

 الوجداني الذكاء درجات في العینة أفراد بین الفروق اتجاه أن الجدول من یتضح
 والجامعي الدبلوم بمؤهالت مقارنة الدكتوراه مؤهل لصالح الدراسي المؤهل حسب

 .الدبلوم بمؤهل مقارنة الماجستیر مؤهل لصالح الفروق اتجاه أن یتضح كما والماجستیر،
 .والجامعي الدبلوم مؤهلي بین فروق توجد ال بینما .الدبلوم مقابل الجامعي المؤهل وكذلك
 نتائج ع تتفقم الحالیة الدراسة نتائج أن لنا یتضح السابقة النتائج عرض خالل ومن

 في فروق توجد بأنه كشفت والتي )2010( الغامدي دراسة مثل السابقة الدراسات بعض
 نورالهي دراسة مع النتیجة هذه واختلفت .الدراسي المؤهل لمتغیر تعزي الوجداني الذكاء

 المؤهل لمتغیر ًوفقا الوجداني الذكاء في ًإحصائیا دالة فروق توجد ال هأن في )2009(
  .الدراسي
  الخبرة متغیر حسب الوجداني درجة في LSD معنوي فرق أقل اختبار )8-4( جدول

 5 من أقل  الخبرة
  سنوات

 من أقل إلى 5
  سنوات 10

 من أقل إلى 10
  فأكثر سنة 15  سنة 15

  **-0684215.  -6842.91  -186606.  -  سنوات 5 من أقل

  -881828.-  218184.  -   سنوات 10 من أقل إلى 5

  **-1000013.  -    سنة 15 من أقل إلى 10

  -     فأكثر سنة 15
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 الوجداني الذكاء درجات في العینة أفراد بین الفروق اتجاه أ، الجدول من یتضح
 و )سنوات 5 من أقل( بفئتي مقارنة )فأكثر سنة 15( فئة لصالح الخبرة متغیر حسب

 خالل ومن .الفئات باقي بین دالة فروق توجد لم بینما ).سنة 15 من أقل إلى 10(
 الخبرة لسنوات ًوفقا الوجداني الذكاء في فروقا توجد انه لنا یتضح السابقة النتائج عرض

 بعض نتائج مع أتفقت الحالیة الدراسة نتائج أن لنا یتضح ذلك خالل ومن األطول،
 في داللة ذات فروق توجد بأنه )2010( الغامدي دراسة نتائج ومنها ةالسابق الدراسات

  .الخبرة لسنوات تعزي الوجداني الذكاء
   :الخامس السؤال نتائج 4-5

 االحتراق درجة في إحصائیا دالة فروق توجد هل" :أنه على الخامس السؤال ینص
 االجتماعیة، الحالة( لمتغیرات تعزي الریاض مدینة في النفسیات األخصائیات لدى النفسي
 الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة )السنوي الدخل الخبرة، سنوات الدراسي، المؤهل

 للمؤهل ًوفقا األحادي التباین تحلیل باستخدام الدراسة عینة متوسطات بین بالمقارنة
   :یلي كما العلمي
 مقیاس على العینة دأفرا لدرجات المعیاریة واالنحرافات المتوسطات یبین )9-4( جدول

 الخبرة، سنوات الدراسي، المؤهل االجتماعیة، الحالة( لمتغیرات ًوفقا النفسي االحتراق
  )السنوي الدخل

  ع  م  ن  المجموعات  المتغیر

  2211924.  7250180.  40  متزوج

  2105326.  9130169.  23  أعزب

  3713620.  5833169.  12  مطلق

  5594217.  7.666166  3  أرمل

  االجتماعیة الحالة

  3448724.  2821175.  78  المجموع

  3095116.  5000164.  8  دبلوم

  6423320.  9792169.  48  جامعي

  الدراسي المؤهل

  2022126.  0000186.  19  ماجستیر
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  6985831.  6000200.  5  دكتوراه

  1126624.  1500175.  80  المجموع

  4329623.  3684169.  38  سنوات 5 من أقل

  8577221.  0455182.  22  سنوات 10 من أقل إل 5

  9552420.  3000177.  10  سنة 15 من أقل إلى 10

  7133031.  8000179.  10  فأكثر سنة 15

  الخبرة

  1126624.  1500175.  80  المجموع

  4390727.  9545173.  22  لایر الف 40 من أقل

  0585923.  5385178.  26  لایر ألف 50 و 40 بین ما

  8858115.  7692163.  13  لایر 75 و 50 نبی ما

  1618225.  6842179.  19  لایر ألف 75 من أعلى
  السنوي الدخل

  1126624.  1500175.  80  المجموع

  العلمي المؤهل متغیر حسب التباین تحلیل )10-4( جدول

 درجات  المربعات مجموع  التباین مصدر  المتغیر
  الحریة

 متوسط
  مالحظات  الداللة  ف  المربعات

  137820.  3  4102460.  المجموعات بین

  451583.  74  38443175.  المجموعات داخل
 الحالة

  ماعیةاالجت
   77  79545635.  المجموع

  دالة غیر  .248  4061.

  3402555.  3  0217666.  المجموعات بین

  502503.  76  17938266.  المجموعات داخل
 المؤهل
  الدراسي

   79  20045932.  وعالمجم

 عند دالة  .003  0755.
0.01 مستوى
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 درجات  المربعات مجموع  التباین مصدر  المتغیر
  الحریة

 متوسط
  مالحظات  الداللة  ف  المربعات

  568859.  3  7032578.  المجموعات بین

  الخبرة  441570.  76  49743353.  المجموعات داخل

   79  20045932.  المجموع

  دالة غیر  .220  5071.

  457801.  3  3712404.  المجموعات بین

  735572.  76  82943527.  المجموعات داخل
السنوي الدخل

   79  20045932.  المجموع

  دالة غیر  .250  3991.

   :یلي ما السابق الجدول من ویتضح
أنه ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائیة في درجات أفراد العینة في االحتراق  -

بمعنى أنه ال . النفسي تعزى إلى متغیرات الحالة االجتماعیة والخبرة والدخل السنوي
لنفسي باختالف هذه المتغیرات تختلف درجات األخصائیات النفسیات في االحتراق ا

  ).الحالة االجتماعیة والخبرة والدخل والسنوي(الثالثة 
 ال أنه في )1959( الوابلي دراسة مع الخبرة متغیر یخص فیما النتیجة هذه تتفق

 وسالمة مقابلة دراسة و )1949( العقرباوي دراسة أثبتت بینما الخبرة، في فروق توجد
 سنوات )5-1( بین ما الخبرة من لهم الذین بأن الدراسة هذه نتائج جاءت حیث )1993(

 الحالة متغیر یخص ما بینما النفسي، االحتراق لظاهرة تعرضا األكثر الفئة كانوا
 حیث النتیجة هذه مع )Maynard-Ide 1993( اید مانیرد دراسة تتفق لم االجتماعیة

 من أكبر بدرجة النفسي قاالحترا في عانوا المتزوجین المعلمین أن نتائجها في أثبتت
  .االجتماعیة لحالة آخر تصنیف تحت یوضعون الذین المعلمین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات أفراد العینة في االحتراق النفسي تعزي  -
إلى متغیري المؤهل الدراسي حیث كانت قیمة في دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

 LSDقامت الباحثة بحساب أقل فرق معنوي ولمعرفة اتجاه تلك الفروق ). 0.01(
  : ًلدرجات أفراد العینة في االحتراق النفسي وفقا لمتغیر المؤهل الدراسي كما یلي
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 المؤهل حسب النفسي االحتراق درجة في LSD معنوي فرق أقل اختبار )11-4( جدول
  الدراسي

  دكتوراه  ماجستیر  جامعي  دبلوم  المؤهل

  ** -1000036.  ** -5000021.** -479175.  -  دبلوم

  ** -6208330.  ** -0208316.  -   جامعي

  ** -6000014.  -    ماجستیر

  --     دكتوراه

 النفسي االحتراق درجات في العینة أفراد بین الفروق اتجاه أن الجدول من یتضح
 كما والجامعي، الدبلوم بمؤهلي مقارنة الدكتوراه مؤهل لصالح الدراسي المؤهل حسب
 ال بینما .الدبلوم الجامعي بمؤهلي مقارنة الماجستیر مؤهل لصالح الفروق اتجاه أن یتضح
 الدكتوراه مؤهلي بین وال والجامعي الدبلوم مؤهلي بین ًإحصائیا دالة فروق توجد

 مع واختلفت اتفقت طرحت التي الدراسات بعض أن الباحثة ترى هنا ومن .والماجستیر
 أثبتت التي )1995( الوایلي ودراسة ،)1994( يالعقرباو دراسة مثل النتیجة، هذه

  .العلمي المؤهل لمتغیر تعزي ًإحصائیا دالة فروق توجد ال أنه نتائجهم
   :الدراسة نتائج ملخص

 الذكاء في إحصائیة دالة مرتفعة بدرجة الریاض بمدینة النفسیات االخصائیات تتسم-١
  .ٕوابعاده الوجداني

 لدى النفسي واالحتراق الوجداني الذكاء بین إحصائیة دالة عكسیة عالقة توجد-٢
  .الریاض مدینة في النفسیات یات االخصائي

 النفسیات االخصائیات لدى الوجداني الذكاء في إحصائیة داللة ذات فروق أي توجد ال-٣
  .السنوي والدخل االجتماعیة الحالة علي متغیر إلى تعزى الریاض بمدینة

 النفسیات االخصائیات لدى الوجداني الذكاء في إحصائیة داللة ذات فروق توجد-٤
  .والخبرة الدراسي المؤهل متغیري إلى تعزى الریاض بمدینة

 النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق في إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال-٥
  .السنوي والدخل والخبرة االجتماعیة الحالة متغیرات إلى تعزى الریاض بمدینة
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 النفسیات االخصائیات لدى النفسي االحتراق في إحصائیة داللة ذات فروق توجد-٦
  .الدراسي المؤهل متغیر إلى تعزى الریاض بمدینة

   :الدراسة توصیات
   :یلي بما الباحثة توصى نتائج من الدراسة إلیها توصلت ما خالل من           

 ألهمیتها نظرا الوظیفي، اءاألد تقویم استمارة في الوجداني الذكاء أبعاد أدراج ضرورة -١
  .المهني النجاح و االجتماعي النجاح في البالغه

 استخدام ٕواجراءات آلیات على النفسیات االخصائیات بتدریب یقوم مركز شاء إن -٢
  .الوجداني الذكاء مهارات

 في الوجداني الذكاء دور وتوضیح الوجداني الذكاء المتعلقة الموضوعات ثقافة نشر -٣
  ً.اجتماعیا راداألف نجاح

 التي والندوات الدورات في األهمیة من قدر المهني النفسي االحتراق موضوع أعطي -٤
  .النفسیات االخصائیات تعقد

 المراكز تغطي ال إعدادهن أن حیث النفسیات االخصائیات وظائف زیادة ضرورة -٥
  .وغیرها األیتام ودور والمستشفیات

 مقننه النفسي واالحتراق الوجداني الذكاء في خاصة نفسیة مقاییس توفیر ضرورة -٦
  .السعودیة البیئة على
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   : المراجع
 عالم :القاهرة ،النفسي والعالج النفسیة الصحة )٢٠٠٣( عبدالسالم حامد زهران، -

  .الكتب
  .دارالمعرفة :بیروت .واحد المجلد.العظیم القرآن تفسیر )١٩٨٩( اسماعیل كثیر، ابن -
  .الفجر دار :القاهرة .العاطفي الذكاء تنمیة ) ٨٢٠٠( محمد تمدح النصر، أبو - -
  .للنشر جریر مكتبة :الریاض العاطفي الذكاء )٢٠١٠( دانیال جولمان، -
  .الخیر دار :٤المجلد.مسلم صحیح ).٢٠٠٣( مسلم الحسین أبي اإلمام الحجاج، -
 لكویتا.الذكاء مفهوم صیاغة إعادة الوجداني الذكاء )٢٠٠٨( حمود عثمان الخضر، -

  .الفكري اإلبداع :
 دار :عمان .تنمیة تطبیقاته، :أسسه الوجداني الذكاء )٢٠٠٧(السمادوني،ابراهیم -

  .للنشر الفكر
 مساعدة برامج نظریاتها طبیعتها النفسیة الضغوط )١٩٩٩( توفیق هارون الرشیدي، -

  .المصریة االنجلو مكتبة :القاهرة.عالجها في الذات
  .للنشر الفكر دار :عمان.جدید منظور من الذكاء )١٩٩٧(الرحیم عبد محمد عدس، -
 .السلوكیة العلوم في البحث إلى المدخل )هجري١٤١٦(حمد بن صالح العساف، -

  .العبیكان مكتبة الریاض،
 التنمیة تمجاالو وأهمیته وماهیته نشأته العاطفي الذكاء )٢٠١٠(حمود حمد.الغافري -

  .الحدیثة األلوان دار :عمان سلطنة الذات، في
 المتغیرات ببعض وعالقتها الوجداني الذكاء )٢٠٠٧(الحي عبد حباب عثمان، -

  .السودان الخرطوم، جامعة .اآلداب كلیة.منشورة غیر دكتوراه رسالة.الدیموغرافي
 رسالة.المنورة المدینة معلمي لدى النفسي االحتراق )٢٠٠٧(سرحان سیف العمري، -

  .األردن.الیرموك جامعة علمیة
 جامعة.اإلمارات معلمي لدى النفسي االحتراق )٢٠٠٤(محمد جاسم المرزوقي، -

  .الیرموك
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 الوالدیة االتجاهات في الوجداني الذكاء عالقة )٢٠٠٩(رشاد سوسن إلهي، نور -
 مكة بمدینة والجامعي الثانوي التعلیم مرحلتي طالبات تدركها كما للتنشئه
  .مكرمةال مكة القرى، أم جامعة التربیة كلیة.منشورة رسالة.المكرمة

 معلمي لدى مستویاتهاو النفسي االحتراق )١٩٩٥(سلیمان محمد سلیمان الوابلي، -
  .السعودیة القرى، أم جامعة التربیة، كلیة العام، التعلیم

 القیادة نمط من بكل وعالقتها الوجداني الذكاء )٢٠٠٨( اسماعیل بشرى أحمد، -
 العدد التربیة، كلیة جلةم .اإلداریین القادة من عینة لدى الضغوط مواجهة وأسالیب

)١٣٥ ،)٩٥.  
 ضوء في األردنیین المعلمین لدى النفسي االحتراق ظاهرة )١٩٩٣(ومقابلة، سالمة -

  .٣٣).٩(العدد دمشق، جامعة مجلة المتغیرات، من عدد
 استراتیجیاتو الذاتیة بالكفاءة وعالقتها انيالوجد الذكاء)٢٠٠٦(محمد جابر اهللا، عبد -

 النفس، علم في عربیة دراسات .االبتدائیة المرحلة ینللمعلم الضغوط مواجهة
)٦١٤-٥٣٣)٣.  

 وأثرها الوجداني الذكاء لتنمیة إرشادیة برنامج فاعلیة)أ٢٠٠٨(إبراهیم هشام عبداهللا،- -
 باإلسماعیلیة، التربیة كلیة مجلة .المدرسي المرشد لدى المهني الرضا على
  .١٠٠-٤٧،)١٢(العدد

 المعرفي الذكاء من بكل وعالقتها الوجداني الذكاء )٢٠٠٣( حامد العال عجوة،عبد -
-٢٥١،)١٣( العدد.الجامعة طالب لدى النفسي التوافق الدراسي، التحصیل العمر،
٣٩٦.  

 و الوجداني الذكاء على قائم ارشادي برنامج فعالیة )٢٠١٠ ( صالح فؤاد الغامدي، -
 كلیة منشورة، اجستیرم رسالة .الطالبي المرشد لدى االنجاز دافعیة تنمیة على أثره

   .جده عبدالعزیز، الملك جامعة التربیة،
 لدى والعدوان الغضب بمشاعر وعالقته الوجداني الذكاء )٢٠٠٥( محمد انور فراج، -

  .٩٣-١٥١ ،)١(٤ النفس، علم في عربیة دراسات .الجامعة طالب
 المدارس مدیري لدى النفسي اإلحتراق ومصادر مستوى )١٩٩٤( محمد العقرباوي، -

 غیر ماجستیر رسالة .الكبرى لعمان التعلیمو التربیة مدیریة في هالحكومی الثانویة
  .األردن عمان، االردنیه، الجامعة منشورة،
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 المدارس لمدیري اإلداري السلوك انماط )٢٠٠٤( علي محمد وحید عالیة الجعبري، -
 تهاوعالق المعلمین نظر وجهة من العاصمة عمان محافظة في الحكومیه الثانویة

 العربیه عمان جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة النفسي، احتراقهم بمستویات
  .األردن عمان، العلیا، للدراسات

 االسكندریه، الجمهوریه مطبعة الصناعي، النفس علم )١٩٩٢( فتحي محمد عكاشة، -
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