
   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

-011- 
 

الضغوط املهنية التي يواجهها معلمو ومعلمات املرحلة الثانوية وعالقتها 
 بالذكاء العاطفي

 

   oma_sha@hotmail.com  د. عمر بن سليمان الشالش
 المملكة العربية السعودية     –أستاذ علم النفس المساعد بكلية التربية بجامعة شقراء            

 : الضغوط المهنية، الذكاء العاطفي، معلمو المرحلة الثانويةيةالمفتاح الكلمات

Key Words: Job Stress, Emotional Intelligence 

 22/7/2102 تاريخ استالم البحث :

DOI:10.23813/FA/80/5 

FA-2019012-80C-216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستخلص

ومعلمات  يتواجه معلم يالعالقة بين الضغوط المهنية الت معرفة إلى هدف البحث الحالي    

التعرض للضغوط المهنية وفقاً  يمعرفة الفروق فو ،يالمرحلة الثانوية وبين الذكاء العاطف

الذكاء الفيزياء(، ومعرفة الفروق فى  –نجليزية اللغة اإل –)اللغة العربية  لمتغير التخصص

الفيزياء(، وقد أتبعت  –نجليزية اللغة اإل –وفقاُ لمتغير التخصص )اللغة العربية  يالعاطف

( 01ومعلمة، مقسمة إلى ) اً ( معلم11، وطبقت على عينة قوامها )يالدراسة المنهج الوصف

للبنات  74الــــ الثانوية( معلمة من 01بالرياض، و) (بنين) المعتمد بن عباد ثانويةمن  اً معلم

، وقد توصلت يأعد الباحث مقياس الضغوط المهنية ومقياس الذكاء العاطفقد بالرياض، و

( 1010)عالقة ارتباطية عكسية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود النتائج إلى 

الضغوط  يوجود فروق فوبين درجات الضغوط المهنية ككل ودرجات الذكاء العاطفي، 

إناث( لصالح  –معلمات المرحلة الثانوية باختالف الجنس )ذكور المهنية لدى معلمي و

مي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف للدى مع يالعاطفالذكاء في  اختالفالذكور، ووجود 

الضغوط  يفروق ف وجودإلى  النتائجناث، كما توصلت إناث( لصالح اإل –الجنس )ذكور 

اللغة  –المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف التخصص )اللغة العربية 

لدى معلمي ومعلمات المرحلة  يالذكاء العاطف يفروق ف ووجودالفيزياء(  –نجليزية اإل

  ". الفيزياء( –نجليزية اللغة اإل –الثانوية باختالف التخصص )اللغة العربية 

mailto:oma_sha@hotmail.com
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Abstract: 
 The Current search target at finding out the relationship between the 

sStress job faced by secondary school teachers and the emotional 

intelligence, knowledge of the differences in exposure to Stress job 

according to the specialization variable (Arabic language - English 

language - physics), and the knowledge of the differences in 

emotional intelligence according to the specialization variable (Arabic 

- (80) teachers and teachers, divided into (50) teachers from Al-

Muqtam bin Abad (Boys) School in Riyadh and 30 teachers from the 

47th secondary school for girls in Riyadh. The researcher prepared a 

stress job scale Emotional Intelligence scale, The results showed that 

there was a negative correlation between the scores of stress jobas a 

whole and the scores of emotional intelligence at the level of (0.01). 

There were differences in the stress job of male and female secondary 

school teachers in favor of males. The study found that there were 

differences in the stress job of secondary school teachers according to 

different specialization (Arabic language, English language, physics) 

and differences in emotional intelligence among teachers and 

teachers. Secondary level by specialty (Arabic language - English 

language - physics) ". 

 

 األول: الفصل 

  البحث:مشكلة أوالً: 

، بمعظم المؤسسات التعليميةسلبيات ال العديد من وجود من تنبع مشكلة الدراسة الحالية    

 ةً خاص ين العنصر البشرعتنتج  يالسلبيات الت تلككثر السلبيات تأثيراً على الطالب، أومن 

، ولذلك يجب ى بهذ يحتالً امث بيتخذه الطالللمستقبل، و إعداد إجيال  دوره  يالذو ،المعلم

 اتمن بعض الضغوط يفقد يعانالتأكد من أن المعلم يعمل تحت مظلة السواء النفسي، 

لتزام بإنجاز اال أو عدم وضوح األهداف التربويةك عدة أسباب، قد تنتج عن يالمهنية الت

 عدم فضالً عنحنات مع الزمالء، االمش أو  التسلطية عن ناتجة   أو أعمال إدارية إضافية
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، وقد تمثل تلك العوامل ضغوطاً تجعل أو المعنوية يةافز المادوالح يف بينهم ةاالعدالة والمساو

 حالة من التوتر والقلق والصراع النفسي. يالمعلم ف

لديه  يجتماعواال يإال تهديد لعامل األمان النفسي والشخص يفهذه الضغوط ما ه    

والعجز عن السيطرة  إلنجاز مهامه التربوية،مما يضع أمامه عائقاً  (9100)المطيري، 

أو العاطفية  اتلعمليل غفاالً إمما يشكل خرين، بتعاد عن اآلعلى األفعال والمشاعر، واال

( التي 9102دراسة المقيطيب )بعض الدراسات ك هوهذا ما تؤكد، المتعلقة به الوجدانية

وأساليب مواجهة الضغوط المهنية  يرتباطية موجبة بين الذكاء الوجدانإأثبتت وجود عالقة 

 .لدى ممارسات القيادة التربوية

 ,Humphery)ولتجنب آثار وأضرار الضغوط المهنية تشير بعض الدراسات كدراسة     

R.H, 2002)( إلى أهمية التمتع بمهارات 9107( والعمرات )9112، ودراسة أحمدن )

التخطيط، وقوة التحكم في المشاعر  ( في9101)عبدالفتاح،  تورده الذيو، يالذكاء العاطف

واالنفعاالت، والتعامل مع الضغوط، وتحديد الهدف بوضوح، ودراسة الموقف الحالي، 

   والمرونة.

 يالعالقة بين الذكاء العاطففي الدراسة الحالية إلى البحث الباحث في وهذا ما دفع     

افتقار التراث من  -في حدود علمه –ما الحظه الباحث إلى  ، إضافةً والضغوط المهنية للمعلم

ء العاطفي، ولدى فئة االنفسي العربي إلى دراسة تناولت عالقة الضغوط المهنية تحديداً بالذك

أكثر العوائق والصعوبات تمثل الذين يواجهون ضغوطاً في عملهم  كالمعلمين والمعلمات

، وتصنع ازهم للعديد من مهامهم المهنيةإنجعطاءهم ووتقلل من  ،التي تواجههم في عملهم

 جواً من التوتر والعدوانية التي تتجلى في عالقاتهم مع بعضهم مما يخل بالمنظومة التعليمية،

 وذلك كما سبق اإلشارة إليه في مقدمة البحث.

 ية:تاآل ألسئلةوتحاول الدراسة من خالل عرض المشكلة اإلجابة على ا

هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين الضغوط المهنية والذكاء العاطفي لدى  .0

 الثانوية؟معلمي ومعلمات المرحلة 

هل تختلف الضغوط المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف الجنس  .9

 (؟إناث –)ذكور 

ختالف الجنس هل يختلف الذكاء العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية با .0

 (؟إناث –)ذكور 

هل تختلف الضغوط المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف  .7

 الفيزياء(؟ –نجليزية اللغة اإل –التخصص )اللغة العربية 

العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف  مستوى الذكاء هل يختلف .0

  (؟الفيزياء –نجليزية اللغة اإل –التخصص )اللغة العربية 
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 ثانياً : مشكلة البحث: 

 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة الحالية من المشكلة التي تتناولها بالبحث والمتمثلة في التأكد من وجود     

عالقة بين الذكاء العاطفي والضغوط المهنية التي تتعرض لها الفئة المستهدفة والتي هي فئة 

المعلمين، وكذلك تأثير التخصصات العلمية للمعلمين على مستوى الضغوط المهنية التى 

عرضون لها، وعلى مستوى الذكاء العاطفي أيضاً، كما تقوم الدراسة ببناء مقياس الضغوط يت

 السعودية،والمكتبات  والذكاء العاطفي، مساهمتاً في أثراء المكتبات العربية ومقياس المهنية،

 بمقاييس عربية تتناسب مع البيئة السعودية.

 

 أهداف الدراسة:ثالثاُ: 

 ما يلي: الحالية إلىتهدف الدراسة     

ومعلمات المرحلة  يتواجه معلم يالعالقة بين الضغوط المهنية التالكشف عن  .0

 .يالثانوية وبين الذكاء العاطف

 –)اللغة العربية  وفقاً لمتغير التخصصضغوط المهنية التعرض لل يعرفة الفروق فم .9

 .الفيزياء( –نجليزية اللغة اإل

اللغة  –وفقاُ لمتغير التخصص )اللغة العربية  يعاطفالذكاء ال يالفروق ف معرفة .0

 الفيزياء(. –نجليزية اإل

 بناء مقياس الضغوط المهنية للمعلمين .7

 بناء مقياس الذكاء العاطفي للمعلمين   .0

 

 فروض الدراسة: رابعاً: 

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين الضغوط المهنية والذكاء العاطفي لدى معلمي  .0

 المرحلة الثانوية.ومعلمات 

تختلف الضغوط المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف الجنس  .9

 إناث(.  –)ذكور 

يختلف الذكاء العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف الجنس )ذكور  .0

 إناث(. –

خصص تختلف الضغوط المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف الت .7

 الفيزياء(. –اللغة اإلنجليزية  –)اللغة العربية 

يختلف الذكاء العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية باختالف التخصص  .0

 الفيزياء(. –اللغة اإلنجليزية  –)اللغة العربية 
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 تحديد المصطلحات:خامساً: 

  Job        Stress Theالضغوط المهنية -0

مهنية بأنها حالة من عدم توافق الفرد مع بيئة العمل، نتيجة لتعرضة عرف الضغوط التُ     

لمثيرات ذاتية وبيئة تفوق طاقته التكيفية وينتج عنها مجموعة من األثار النفسية 

 .(07: 9101)عثمان،  والفسيولوجية والسلوكية

تغلب على المعلم أثناء  يمن التشتت النفسي والذهن ة"حال :إجرائياً بأنها باحثويعرفها ال

 "مجال عملهفي خرين دائة أو تعامله مع اآلأ

 Emotional intelligence     عاطفيالذكاء ال -2

" القدرة على معرفة الشخص : ( بأنهSalovey & Mayerعرفه سالوفي وماير )يو    

مشاعره وانفعاالته الخاصة، ومعرفته بمشاعر اآلخرين وقدرته على ضبط مشاعره ل

: 9114 " )السمادوني،للتعامل بصورة إيجابية وسليمةخرين وتحفيز ذاته وتعاطفه مع اآل

70.) 

فهم لالمعلم  ءيته يمجموعة من المهارات الشخصية الت" ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه:    

على فهم واستعاب مشاعر  هضبطها حسب إرادته، إلى جانب قدرتومشاعره وانفعاالته 

 –خرين )طالب اآلخرين، مما يساعده على األداء الجيد في العمل وحسن التفاعل مع اآل

   رؤساء(". -زمالء

 

  الفصل الثاني:

 ) األدب النظري ودراسات سابقة(

  -األدب النظري:

 اوالً: الضغوط المهنية

تُعد الضغوط المهنية أحد اإلضطرابات التي قد تواجه الُمعلم في مجال عمله، فهي أحد     

أنواع الضغوط التي تالحق اإلنسان فى عصرنا الحالي، إذ أن تداخل وتعدد المهام التي 

استحدثت، وأساليب التعلم الحديثة التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا، باإلضافة المنافسة، 

عْبئاً وضغطاً على المعلم، حيث تعد الضغوط المهنية من أكثر العوائق التي تواجه  قد يمثل

المعلم، فقد ال يستطيع المعلم إنجاز مهامه المهنية، وقد يذهب هذا الخلل بالمعلم إلى التعامل 

بطرق وأساليب ومشاعر سلبية، وقد يتعرض أيضاً لألكثر من ذلك فيقع فريسة لإلصابة 

اب، مما يضعف من قدرته على العطاء، ويصنع التوتر والعدائية في عالقته بالقلق واالكتئ

مع الطالب والزمالء والرؤساء، ومن األمور السلبية التى فد تحدث نتاج الضغوط التى 

 تصيب المعلم، الخلل التعليمي الذي قد يصيب المنظومة التعليمية ككل.

ب الفرد وتتسم بالشعور باإلرهاق البدني، ونُعد الضغوط حالة نفسية وذهنية وجسمية تنتا    

كما تتسم بالشعور بالضيق والتعاسة وعدم الرضا عن النفس أو المنظمة أو المجتمع 

 ).49: 9107)سرحان، 

ومما ال شك فيه أن الشخصية التي تتعرض للضغوط هي الشخصية التي  تعاني من     

العديد من الدراسات التي أجريت ما أكدته بعض  المشكالت واالضطرابات النفسية، وهذا 
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التي دلت نتائجها على أهمية ( 9101دراسة خليفات والمطارنة )في الميدان التربوي، ك

كمتغير تربطه عالقات مختلفة بمتغيرات تنظيمية ونفسية  أساليب مواجهة الضغوط المهنية

القيادي، وسمات عديدة،  كاألداء الوظيفي، والوالء التنظيمي، واتخاذ القرارات، والسلوك 

الشخصية، والقلق وعدم الرضا والذكاء العاطفي، ووجهة الضبط، وكذلك دراسة سالمي 

( التي توصلت إلى وجود عالقة سلبية بين ضغوط العمل والرضا الوظيفي، كما 9111)

 أكدت على وجود عالقة بين الضغوط المهنية وسمة القلق.

 

 ثانياً: الذكاء العاطفي:

بالنجاح في الحياة االجتماعية موازنةً بالذكاء المعرفي، كما أن التمتع يعد أفضل منبئ 

بالذكاء العاطفي هو مايجعل الفرد بحالة صحية سليمة أثناء مواجهة الضغوط المهنية 

 (.9119)الخضر، 

الذي يرى بأن الذكاء  (Bar-on, 2005)أون -باركما يستنتج الباحث ذلك من تعريفات     

من المهارات والكفايات غير المعرفية في الجوانب الشخصية  العاطفي: "مجموعة

واالنفعالية واالجتماعية والتي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة المطالب والضغوط البيئية، 

وكذلك  .(Bar-On, 2005)وأنه عامل مهم في تحديد قدرة الفرد على النجاح في الحياة" 

بأن الذكاء العاطفي هو مجموعة من  -أيضاً -( الذي يرى (Golman,1998جولمان 

 المهارات االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح.

وقد أكد هذا نموذج القدرة )لماير وسلوفي( والذي كان مفاده أن هناك أربع قدرات فرعية     

 -هم االنفعاالتف -توظيف االنفعاالت -للذكاء العاطفي، وتتمثل في: التعرف على االنفعاالت

إدارة االنفعاالت. ومن ثم فإن عدم القدرة على التكيف مع البيئة أمر شائع لدى األفراد الذين 

ال يملكون مهارات ثانوية، مثل: حل المشكالت، وتجريب الواقع، وتحمل الضغوط، والتحكم 

 (.9114في االنفعاالت )المزروع، 

أساسية ال معرفية، ويشتمل كل مكون على وقد قسم بار_أون المكونات إلى خمسة مكونات  

إدارة  -الذكاء العاطفي البيئشخصي -عدة مكونات فرعية كالتالي: الذكاء العاطفي الشخصي

   .(Bar-On, 1997)المزاج العام  -التكيفية -الضغوط

 

  -دراسات سابقة:

 أوالً: دراسات تناولت الضغوط المهنية:

 يهدفت إلى الكشف عن محددات الضغط المهن التي( 9109) يبوحتة وشعوب دراسة -0

ذلك وك ،لدى أساتذة مرحلة التعليم المتوسط وكيفية تجاوزها فى المتوسطات فى مدينة تقرت

، يتبعاً للجنس، والخبرة، والمستوى التعليم يالضغط المهن يف يلبحث عن الفروق التا

، ومن اً ( معلم011) ، وقد طبقت الدراسة على عينة قوامهايأتباع المنهج الوصف جرىو

ختبار الذكاء، وقد توصلت النتائج او يدات الضغط المهندستبيان محا المستخدمة:األدوات 

د فروق ووجعدم باختالف المتغيرات الشخصية، و يمحددات الضغط المهناختالف  إلى
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لدى أساتذة مرحلة التعليم المتوسط تبعاً لعامل  يالضغط المهن يذات داللة إحصائية ف

 . يالجنس، السن، األقدمية، المستوى التعليم

هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين  ي( والت9100) يوالصديق يدراسة عيشاو -9

المرحلة االبتدائية، والبحث عن العالقة بين عبء  يلمعلم يالضغوط المهنية واألداء الوظيف

وغموض الدور وصراع الدور وبين األداء الوظيفى، كما هدفت للبحث بين  يالدور الوظيف

، يغرافية تبعاً للجنس، والخبرة، والمستوى التعليمواألداء الوظيفى والمتغيرات الديم

( 19بق على عينة قوامها )، وطيوطريقة التوظيف، وقد أتبعت الدراسة المنهج الوصف

ستخدام المالحظة والمقابلة وتطبيق ا وجرىومعلمة من معلمين المرحلة االبتدائية،  ماً معل

، وقد توصلت النتائج إلى تباين المستويات الخاصة بضغوط ياستبانة لقياس األداء الوظيف

صراع العمل بين المرتفع والمنخفض بغض النظر عن عبء العمل أو غموض الدور أو 

عبء  :يالدور، كما توصلت النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية بين ضغوط العمل متمثلة ف

 .يصراع الدور وغموض الدور وبين األداء الوظيفوالدور 

معرفة هدفت الدراسة إلى  التي (Anyanwu, et al., 2015) وآخرين  ة أنينوىدراس -0

المدارس الثانوية بوالية  يلدى مديرجهة اأسباب وأعراض الضغوط المهنية وأساليب المو

 المدارس ي( من مدير091كروكس ريفر بنيجيريا. وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها )

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أفراد  ،من اإلناث (002)و من الذكور،( 017) مقسمة إلى

العينة يعانون من أعراض الضغوط المختلفة مثل )الشعور بالصداع، آالم الجسم العادية، 

النتائج إلى أنه يجب على المديرين توظيف موظفين مؤهلين  أشارتكما ارتفاع ضغط الدم(، 

رين من أجل تخفيف اإلدارة واالهتمام بالتدريب المستمر، وطلب المساعدة من اآلخ يف

  .ضغط العمل عليهم وإيجاد بيئة عمل مالئمة

 يهدفت إلى معرفة مستوى الضغوط المهنية لدى معلم ي( الت9102) يدراسة باه -7

لدى  يالعالقة بين الضغوط المهنية ومستوى الرضا المهن وكذلكة، يالتربيية الرياض

 ي( من معلم01على عينة قوامها )، وطبقت يتبعت الدراسة المنهج الوصفاالمعلمين، وقد 

، يستخدام مقياس الضغوط المهنية ومقياس الرضا الوظيفا وجرىقد ة، ويالتربية الرياض

وصلت إلى تمن الضغوط لدى عينة البحث، كما  وقد توصلت النتائج إلى وجود مستوى عال  

 لدى المعلمين. يرتباطية عكسية بين مستوى الضغوط المهنية والرضا الوظيفإوجود عالقة 

البحث عن إلى دفت التي ه (Quellette, et al., 2017) وآخرين دراسة كويليت -0

، وقد يلدى المعلمين فى ضوء المناخ التنظيم يالعالقة بين الضغوط المهنية والرضا المهن

، وتم اً ( معلم20التطبيق على عينة قوامها ) وجرى ، يتبعت الدراسة المنهج الوصفا

إلى وجود ومقياس ضغوط العمل، وقد توصلت النتائج  يمقياس الرضا الوظيفستخدام ا

لدى عينة الدراسة،  يرتباطية دالة إحصائياً بين الضغوط المهنية والمناخ التنظيماعالقة 

بين عدم وجود ت، كما يوالمناخ التنظيم يرتباطية بين الرضا المهناوعدم وجود عالقة 

 لدى عينة الدراسة.  يوالرضا الوظيفعالقة بين الضغوط المهنية 
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 :بالضغوط هوعالقت ي: دراسات تناولت الذكاء العاطفيالمحور الثان
 يهدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء االنفعالو( 9109دراسة سعادة ) -1

المؤسسات التعليمية، والكشف عن الفروق  يوالقدرة على إدارة الضغوط المهنية لدى مدير

الخبرة، والمرحلة والجنس،  ات:بين عينة الدراسة فى ظل متغير يفى مستوى الذكاء االنفعال

 ي( من مدير011، وطبقت على عينة قوامها )يالوصفتبعت الدراسة المنهج االتعليمية، وقد 

ختبار مستوى ام استخداوجرى رقلة، وبوالية  يةوالثانو ةوالمتوسط يةالمدارس االبتدائ

، وقد توصلت  ACL V2القدرة على إدارة الضغوط المهنية، وقائمة الكفاءات االنفعالية 

ومستوى القدرة على إدارة  يعالقة إرتباطية موجبة بين الذكاء العاطفوجود  النتائج إلى

لمتغير الجنس، بينما  تبعاً  يختالف درجات الذكاء العاطفاالضغوط المهنية، كما تبين عدم 

 لدى أفراد العينة تبعاً للخبرة والمراحل التعليمية. يدرجات الذكاء العاطف اختلفت

 يبين الذكاء الوجدان هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة التي( 9100) يدراسة الدوسر -9

 معرفةوالضغوط النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بالرياض، وكذلك 

يمكن استخدامها فى التنبؤ بالضغوط النفسية لدى العينة،  يمن مهارات الذكاء الوجدان يأ

( 009، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )يرتباطاال يتبعت الدراسة المنهج الوصفاوقد 

ستخدام مقياس الضغوط النفسية، ومقياس األميرة نورة بالرياض، وتم اساتذة بجامعة من األ

، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً بين الذكاء يالوجدانالذكاء 

بمهاراتة المختلفة وبين الضغوط النفسية لدى عينة البحث، كما تبين وجود فروق  يالوجدان

الضغوط  يف يالذكاء الوجدان يومنخفض يدرجات مرتفع يذات داللة إحصائية بين متوسط

نفعاالت ، كما توصلت إلى حصول مهارة إدارة االيالذكاء الوجدان يالنفسية لصالح منخفض

 على المؤشر األعلى لمنبئ بالضغوط النفسية.

هدفت إلى معرفة الفروق بين الطلبة المرتفعين  التي( 9104) يدراسة عباد -0

 المنهج اماستخدتم خبرات اإلساءة وأساليب المواجهة والعالقة بينهما، و يوالمنخفضين ذو

ستخدام مقياس الذكاء ا جرى( طالب وطالبة، و071، وطبقت على عينة قوامها )يالوصف

لت دمرحلة الطفولة، وقد  يإلساءة فامقياس أساليب مواجهة الضغوط، ومقياس ، ويالوجدان

مرحلة  يساءة فخبرات اإل يلى وجود فروق بين الطالب العاديين والطالب ذوعالنتائج 

   .ساءةاإل يساليب المواجهة لدى الطالب ذوأو يالطفولة، ووجود عالقة بين الذكاء الوجدان

إلى معرفة مستوى الذكاء  هدفت التي  (Rey, et al., 2016) وآخرين دراسة ريي  -7

الفروق تبعاً  وكذلكلدى المعلمين القادرين على التعامل مع الضغوط المهنية،  يالعاطف

، وطبقت يتبعت الدراسة المنهج المسحاسية( وقد درالمتغيرات )الجنس، العمر، المرحلة ال

ستخدمت الدراسة مقياس الذكاء امن األسبان، و اً ( معلم712الدراسة على عينة قوامها )

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء  إلى، وتوصلت ي، ومقياس الضغط الوظيفيالعاطف

عدم وجود فروق بين الذكاء إلى توصلت كما والقدرة على تحمل الضغوط المهنية،  يالعاطف

 سية. االجنس، السن، المرحلة الدر: والقدرة على تحمل الضغوط وفقاً لمتغيرات يالعاطف

هدفت إلى التعرف على العالقة بين الذكاء  التي( 9100المشوح والوهطة ) دراسة  -0

الوجداني واستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرشدين الطالبيين بالمرحلة الثانوية بمدينة 
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( مرشداً 040المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من ) واستخدمتالرياض، 

اس استراتيجيات مواجهة استخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجداني ومقيكما طالبياً، 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني  هاالضغوط، وأظهرت نتائج

)االستراتيجية الدينية، استراتيجية حل  :بصورة عامة واستراتيجيات مواجهة الضغوط التالية

 المشكالت، استراتيجية الضبط الذاتي، استراتيجية التخطيط(.

 

 يب على الدراسات السابقة التعق

 :أوأل: التعقيب على الدراسات التى تناولت محور الضغوط المهنية

دراسة  تحيث بحث ،موضوعلل هاتعددت الدراسات وتباينت فيما بينها من حيث تناول    

 يوكيفية تجاوزها، بينما بحث عيشاو يدات الضغط المهندمح في )9109(بي بوحتة وشعو

دراسة ت ، كما بحثيواألداء الوظيف يالعالقة بين الضغط المهن في (2015) يوالصديق

(Anyanwu, et al., 2015)  أسباب وأعراض الضغوط المهنية وكيفية التغلب عليها، عن

في ( (Quellette, et al., 2017 وآخرين كويليتو( 9102)ي كل من باهدراسات  توأتفق

، وقد أختلفت الدراسة الحالية مع يالوظيفلعالقة بين الضغوط المهتية والرضا ل دراستها

تنفرد الدراسة الحالية بالبحث  إذ ،الدراسات السابقة من حيث تناول الموضوع والهدف منه

، بينما تتفق مع معظم الدراسات السابقة عاطفيوط المهنية والذكاء الغفى العالقة بين الض

 يوالصديق يودراسة عيشاو ،(Quellette, et al.,2017)وآخرين  كدراسة دراسة كويليت

الدراسات من حيث العينة حيث يتم م كما تتفق مع معظفي تبنيها للمنهج الوصفي، ( 9100)

 يوالصديق ي(، ودراسة عيشاو9109)ي التطبيق على المعلمين كدراسة بوحتة وشعوب

طبقت على عينة من  يالت (Anyanwu, et al., 2015)بينما تختلف مع دراسة  ،(9100)

 المدارس الثانوية.  يمدير

مع جميع الدراسات السابقة فى تقديم  الحالية األدوات فقد أتفقت الدراسة حيث أما من    

 كويليت وآخرين (، ودراسة9100) يوالصديق يمقياس الضغوط المهنية، كدراسة عيشاو

(Quellette, et al., 2017.) 

  يعاطفال ثانياً: التعقيب على الدراسات التى تناولت محور الذكاء

، وقد أتفق منها من عدة أوجهفي الدراسات السابقة ي عاطفتناول موضوع الذكاء ال جرى    

 هوعالقت يفطلذكاء العال في تناولها( 9109) مع الدراسة الحالية دراسة سعادةنسبياً 

لعالقة بين الذكاء في تناولها ل (9100دراسة المشوح والوهطة )و، بالضغوط المهنية

العينة،  فيختالف االمع  واستيراتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرشدين الطالبين، يالعاطف

ة ختلفت الدراسة الحالية مع دراساسية، بينما دراوالمتغيرات البحثية كالخبرة والمرحلة ال

والضغوط النفسية، ودراسة  يالعالقة بين الذكاء الوجدان تناولت ي( الت9100) يالدوسر

المتعلق بالضغط  يلكشف عن الذكاء العاطفا تناولت ي( التRey, et al., 2016) ريي

الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث  تتفقا. كما لدى المعلمين يالوظيف

تفقت الدراسة اكما  (.9100) ي(، والدوسر9109سعادة ) ة، كدراسيلمنهج الوصفل هاتباعا
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كدراسة المشوح،  يالذكاء العاطفمع جميع الدراسات السابقة فى تقديم مقياس الحالية 

 (.Rey, et al., 2016) وآخرين ، ودراسة ريي(9100والوهطة )

 

 الثالثالفصل 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية

  : منهج البحثأوالً 
الدراسة والتحقق من  أسئلة عناتبع هذا البحث المنهج الوصفي االرتباطي لإلجابة     

 فروضها، فيما يتعلق بالضغوط المهنية والذكاء العاطفي.

 : مجتمع الدراسة ثانياً 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ثانوية المعتمد بن عباد، وجميع معلمات الثانوية     

 للبنات بالرياض. 74

 : عينة الدراسةثالثاً 

  الخصائص السيكومترية الدوات القياس تكونت عينة الدراسة االستطالعية لحساب

 ( معلم ومعلمه.01من )

 ( :فرداً من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية 11تكونت عينة الدراسة النهائية من )

( معلماً من معلمي ثانوية المعتمد بن عباد 01بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية: )

اختيارهم  جرى)بنات( بالرياض  74لثانوية ( معلمة من معلمات ا01)بنين( بالرياض، و)

 .عشوائيةبطريقة 

 رابعاً: إجراءات البحث

االطالع على األطر النظرية والدراسات والبحوث المتعلقة بمتغيرات البحث  -0

 )الضغوط المهنية والذكاء العاطفي(.

 إعداد أدوات البحث والتي تتضمن مقياس الضغوط المهنية ومقياس الذكاء العاطفي. -9

 التحقق من الكفاءة السيكومترية ألدوات البحث. -0

 اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية  -7

 .علي عينة الدراسة تطبيق أدوات البحث -0

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث. -2

 المعالجة االحصائية للبينات  -4

 مناقشة النتائج وتفسيرها. -1

 اقتراح البحوث والتوصيات فى ضوء نتائج البحث. -2

 أدوات الدراسةخامساً: 

 :يوه اآلتيةدوات استخدمت الدراسة األ

 عداد الباحث(.إمقياس الضغوط المهنية ) -0

 (.عداد الباحثإمقياس الذكاء العاطفي ) -2

 مقياس الضغوط المهنية )إعداد الباحث( -0

 :يمر هذا المقياس بعدة خطوات نوضحها فيما يل    
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كان ذلك أجمع مصادر المعرفة المرتبطة بالمقياس، سواء  تتضمنو: الدراسة االستطالعية

الوقوف على المالحظات  أمتفنيد الدراسات والمقاييس،  أممن خالل تحليل النظريات، 

 الميدانية من قبل الخبراء، ويمكن الكشف عن ذلك فيما يلى:

تمد من المسلم به أن القياس النفسي يعف: دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة -0

على نظريات تفسره، وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته، ومن ثم جاءت ضرورة 

تحليل النظريات والبحوث المرتبطة بالصحة النفسية، وذلك بهدف معرفة وجهات النظر 

المختلفة فى تفسير هذا المفهوم؛ مما ساعد على استخالص مجاالت ومكونات الظاهرة 

 ، ويعد ذلك خطوة أساسية لبناء المقياس وتحديد مكوناته. يةاالجرائ اتتحديد التعريفكذلك و

بهدف  :ت الضغوط المهنيةتناولتالتي  االطالع على المقاييس واالختبارات السابقة -9

االستفادة منها فى تحديد مكونات المقياس، والتعرف بصورة عملية على كيفية كتابة بنود 

 المقياس.

ضوء مصادر المعرفة  يف وذلكت المقياس: صياغة عباراو تكوين المفردات -0

جرائية الخاصة بكل مكون، وصيغت عبارات المقياس بلغة على التعريفات اإل السابقة، وبناءً 

 عربية سهلة واضحة غير موحية أو مزدوجة المعنى.

علم النفس  يمن االختصاصين فمجموعة على  هعرضب وذلكتحكيم المقياس:  -7

بهدف الوقوف على مدى مالءمتها وصقل الصياغة بما يتناسب  (01)ن= والصحة النفسية

  مع العينة المدروسة.

( عبارة موزعة على 71من )تكون بصورته النهائية  إذ الصورة النهائية للمقياس: -0

 ( أبعاد كالتالي:0)

 .( عبارات4وتضمن ) ،البعد األول: العبء الوظيفي -

 .عبارات( 4ضمن )تو ،البعد الثاني: مواكبة الحداثة -

 .( عبارة09وتضمن ) ،البعد الثالث: الموارد البشرية -

 .( عبارات4وتضمن ) ،البعد الرابع: البيئة المدرسية -

 .( عبارات4وتضمن ) ،البعد الخامس: العامل االقتصادي -

 مقياس الذكاء العاطفي )إعداد الباحث( -2

 :يمر هذا المقياس بعدة خطوات نوضحها فيما يل وقد    

 مصادر المعرفة المرتبطة بالمقياس، سواءً  بعد االطالع على متتو: االستطالعيةالدراسة 

كان ذلك من خالل تحليل النظريات، أو تفنيد الدراسات والمقاييس، أو الوقوف على 

 :يالمالحظات الميدانية من قبل الخبراء، ويمكن الكشف عن ذلك فيما يل

المسلم به أن القياس النفسي يعتمد من ف: دراسة وتحليل النظريات والبحوث السابقة -2

على نظريات تفسره، وبحوث ميدانية تختبر صالحيته وكفاءته، ومن ثم جاءت ضرورة 

تحليل النظريات والبحوث المرتبطة بالصحة النفسية، وذلك بهدف معرفة وجهات النظر 

ومكونات الظاهرة  محاورتفسير هذا المفهوم؛ مما ساعد على استخالص  يالمختلفة ف

 ، ويعد ذلك خطوة أساسية لبناء المقياس وتحديد مكوناته. ي لهاجرائوتحديد التعريف اإل
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االستفادة و ت الذكاء العاطفيتناوالتي  االطالع على المقاييس واالختبارات السابقة -4

 تحديد مكونات المقياس، والتعرف بصورة عملية على كيفية كتابة بنود المقياس. يمنها ف

ضوء مصادر المعرفة  يف وذلك: صياغة عبارات المقياسو تكوين المفردات -1

صيغت عبارات المقياس قد جرائية الخاصة بكل مكون، وعلى التعريفات اإل السابقة، وبناءً 

 بلغة عربية سهلة واضحة غير موحية أو مزدوجة المعنى.

علم النفس  يمن االختصاصين ف (01عرض المقياس على )ن=تحكيم المقياس:  -2

بهدف الوقوف على مدى مالءمتها وصقل الصياغة بما يتناسب مع  ، وذلكوالصحة النفسية

  العينة المدروسة.

من بصورته النهائية  تكون مقياس الذكاء العاطفيحيث  الصورة النهائية للمقياس: -01

 ( أبعاد كالتالي:7( عبارة موزعة على )70)

 .( عبارة00وتضمن ) ،البعد األول: المهارات االجتماعية -

 .( عبارة00وتضمن ) ،السيطرة على الذات الثاني:البعد  -

 ( عبارات01وتضمن ) ،التكيف الثالث:البعد  -

 ( عبارة00وتضمن ) ،البعد الرابع: التعاطف الوجداني -

 

  المهنية:لمقياس الضغوط الخصائص السيكومترية 

لمقياس الثبات(  –السيكومترية )الصدق  خصائصقام الباحث بالتحقق من توافر ال    

 كاآلتي:الضغوط المهنية لدى معلمي المرحلة الثانوية، وذلك 

 المقياسصدق  أوالً:

وكذلك  المحكمين،اعتمد الباحث في هذا البحث على صدق للتأكيد على صدق المحتوى     

 االتساق الداخلي، والصدق التمييزي )صدق المقارنة الطرفية(، وفيما يلي توضيح لذلك:

( من 01في صورته األولية على عدد ) المقياسقام الباحث بعرض  المحكمين:صدق أ. 

حول  آرائهم؛ وذلك إلبداء والصحة النفسية المتخصصين في مجال علم النفسالمحكمين 

وبناءا على ومدى مالئمة العبارات لألبعاد، ظاهرة موضع القياس، لمدى مالئمة األبعاد ل

الباحث على  أبقىوقد  ،نوالمحكم رائهم قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليهاآ

( يوضح 0على صالحيتها، وفيما يلي جدول )من المحكمين فأكثر % 11العبارات التي اتفق 

 :وأبعادهالمقياس نسب اتفاق المحكمين على 
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مقياس الضغوط المهنية لدى معلمي المرحلة ( نسب االتفاق بين المحكمين على 0جدول )

 الثانوية

 أبعاد المقياس م

االتفاق بين 

 المحكمين
 نسبة االتفاق

 موافق
غير 

 موافق

 %21 0 2 العبء الوظيفي 0

 %81 2 8 مواكبة الحداثة 2

 %011 1 01 الموارد البشرية 3

 %011 1 01 البيئة المدرسية 4

 %21 0 2 العامل االقتصادي 5

 %22 4 44 المجموع

 

وبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة المحكمون والتي تضمنت تعديل في صياغة 

عبارة ( 71في صورته النهائية مكون من ) المقياس، فقد أصبح المقياسعبارات بعض 

  :أبعاد كالتالي( 0موزعة على )

 .( عبارات4وتضمن ) ،العبء الوظيفي األول:البعد  -

 .( عبارات4وتضمن ) ،مواكبة الحداثة الثاني:البعد  -

 .( عبارة09وتضمن ) ،الموارد البشرية الثالث:البعد  -

 .( عبارات4وتضمن ) ،البيئة المدرسية الرابع:البعد  -

 .( عبارات4وتضمن ) ،العامل االقتصادي الخامس:البعد  -

وتقوم هذه الطريقة في جوهرها على  :)الصدق التمييزي( الطرفية الموازنةصدق ب. 

متوسطات المجموعات التي حصلت على أعلى الدرجات بالمجموعات التي حصلت  موازنة

ثم حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وعندما تصبح لتلك  ،قل الدرجاتأعلى 

فقد ، لصدقمن ا الفروق داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن المقياس حقق قدراً مطمئناً 

ترتيباً تنازلياً وأخذ  من أساليب التقديم وأساليب التقويمترتيب الدرجات الكلية لكل  جرى

المرتفعين، ومجموعة  األفراد% 94 ى% من الدرجات لتمثل مجموعة أعل94 ىوأدن ىأعل

-Mannتني يمان والمنخفضين، وباستخدام اختبار  األفراد% من الدرجات 94 ىأدن

Whitney  المرتفعين  األفرادبين المتوسطات لمعرفة معامالت التمييز بين  الموازنةفي

 التالي: (9والمنخفضين كما هو موضح بجدول )
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 (2)جدول 

 رباعي األعلى، واالرباعي األدنى()اإل المجموعات الطرفية رتبداللة الفروق بين يوضح 

 مقياس الضغوط المهنيةفي 

 المتغير

رباعي مجموعة اإل

 األعلى

 03ن = 

رباعي مجموعة اإل

 األدنى

 03ن = 
 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

 الداللة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الضغوط 

 المهنية
21.11 241.11 7.11 20.11 1.111 20.111 -4.353 

دالة عند 

مستوى 

(1.10) 

( بين 1010) ىد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوووج السابق( 9)يتضح من جدول 

مقياس في  ىرباعي األدنومتوسطات مجموعة اإل األعلىرباعي متوسطات مجموعة اإل

عند ( 1010( دالة عند مستوى )Uقيمة ) ؛ كما أنالضغوط المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية

 المقياستمتع  يعنيوهذا ، للمقياسالصدق التمييزي للمقياس؛ مما يدل على الدرجة الكلية 

 بدرجة عالية من الصدق.

 ج. االتساق الداخلي )التكوين الفرضي(:

 للمقياسمن خالل التطبيق الذي تم  لمقياس الضغوط المهنيةتم التحقق من االتساق الداخلي 

 من معلمي المرحلة الثانوية، وذلك معلمةو اً معلم( 01على العينة االستطالعية التي قوامها )

 كما يلي:

 والدرجة الكلية لألبعاد كل على حده: عبارات المقياسحساب معامالت االرتباط بين  (0

 (3)جدول 

مقياس الضغوط المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية  عباراتمعامالت االرتباط بين يوضح 

 ودرجات األبعاد كل بعد على حده

 العامل االقتصادي البيئة المدرسية الموارد البشرية مواكبة الحداثة العبء الوظيفي

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

0 1.884** 0 1.244** 0 1.281** 0 1.825** 0 1.282** 

2 1.823** 2 1.220** 2 1.222** 2 1.802** 2 1.244** 

3 1.880** 3 1.812** 3 1.882** 3 1.821** 3 1.881** 

4 1.854** 4 1.202** 4 1.210** 4 1.812** 4 1.230** 

5 1.210** 5 1.823** 5 1.240** 5 1.748** 5 1.828** 

4 1.870** 4 1.217** 4 1.207** 4 1.811** 4 1.717** 
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 العامل االقتصادي البيئة المدرسية الموارد البشرية مواكبة الحداثة العبء الوظيفي

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

رة
با

لع
ا

 

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

7 1.828** 7 1.204** 7 1.830** 7 1.442** 7 1.202** 

  8 1.245**   

2 1.243** 

01 1.844** 

00 1.242** 

02 1.204** 

 (1.10** دالة عند مستوى )

لكل والدرجة الكلية  المقياسعبارات يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين و

 ( وجميعها دالة إحصائية عند مستوى10219، و)(10229تراوحت ما بين ) ةبعد على حد

(1010.) 

 :للمقياسساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية ح( 2

 (4جدول )

 مقياس الضغوط المهنيةمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد يوضح 

 للمقياسوالدرجة الكلية 

 المقياسأبعاد  م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 1010 10402 العبء الوظيفي 0

 1010 10120 مواكبة الحداثة 9

 1010 10110 الموارد البشرية 0

 1010 10427 البيئة المدرسية 7

 1010 10212 العامل االقتصادي 0

والدرجة الكلية لكل  العباراتيتضح من الجدولين السابقين أن معامالت االرتباطات بين و

كلها دالة عند  للمقياسوكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية  حده،بعد على 

وهذا يدل على ترابط وتماسك العبارات واألبعاد؛ مما يدل على أن  ،(1010مستوى )

 باتساق داخلي. يتمتع المقياس
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 المقياسثبات  :ثانياً 

معامل الفا كرونباخ والتجزئة  :بعدة طرق وهيفي البحث الحالي  المقياستم حساب ثبات     

 كما يلي:التطبيق  وإعادة النصفية،

: استخدم الباحث هذه الطريقة في حساب Cronbach's Alpha (α) لفا كرونباخأمعامل  -أ

والمعلمات في  ن( فرداً من المعلمي01)وذلك بتطبيقه على عينة قوامها  المقياسثبات 

 )بنات( بالرياض. 74ثانويتي المعتمد بن عباد )بنين( والثانوية الـ 

وكذلك الدرجة  بعد من أبعاد المقياس،معامالت الثبات لكل ( 0) التالي ويوضح الجدول    

 .كرونباخالكلية باستخدام معامل الفا 

بطريقة التجزئة  المقياس: كما تم حساب معامل ثبات Split Half التجزئة النصفية -ب

، ثم قسمت ومعلمة اً معلم( 01) البالغ عددها العينة درجاتتفريغ  جرىإذ النصفية، 

)الفقرات الفردية والزوجية(، وتم بعد ذلك استخراج  نصفين ىالدرجات في كل بعد إل

م تصحيحها ث)بيرسون( بين درجات النصفين في كل بعد،  معامالت االرتباط البسيط

 استخدام معادلة جوتمان كما هو موضح في الجدول براون(، ثم -)سبيرمان معادلة باستخدام

 (:0) التالي رقم

 ككلوللمقياس  مقياس الضغوط المهنيةقيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد  (5جدول )

 األبعاد
عدد 

 األبعاد

معامل الفا 

 كرونباخ

معامل الثبات 

باستخدام 

 التجزئة النصفية

معامل 

بعد الثبات 

 التصحيح

معامل 

 جوتمان

 10144 10122 10102 10271 4 العبء الوظيفي

 10114 10214 10194 10220 4 مواكبة الحداثة

 10241 10241 10270 10217 09 الموارد البشرية

 10297 10100 10217 10221 4 البيئة المدرسية

 10290 10222 10202 10201 4 العامل االقتصادي

 10120 10120 10114 10210 71 المقياس ككل

أنه و به،ويمكن الوثوق  الثبات،بدرجة مناسبة من  يتمتع المقياسوتدل هذه القيم على أن 

 للتطبيق.صالح 

، Test-retestتم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق  إعادة التطبيق:-جـ

من  ومعلمة( اً معلم 01)على عدد  أسابيعتطبيق المقياس بعد ثالثة  قام الباحث بإعادة إذ

          .0702/0771ام الدراسي في الع معلمي المرحلة الثانوية
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 (4جدول )

 بطريقة إعادة االختبار الضغوط المهنيةيوضح معامالت ثبات أبعاد مقياس 

 الثبات بإعادة التطبيق أبعاد المقياس م

 **10100 العبء الوظيفي 0

 **10120 مواكبة الحداثة 9

 **10411 الموارد البشرية 0

 **10447 البيئة المدرسية 7

 **10401 العامل االقتصادي 0

 **10110 المقياس ككل

 1010** دالة عند مستوى داللة                             

الضغوط المهنية وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات لقياس 

 ، ومن ثم ثبات المقياس ككل.المرحلة الثانويةلمعلمي 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء العاطفي: 

الثبات( لمقياس الذكاء  –قام الباحث بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية )الصدق 

 العاطفي لدى معلمي المرحلة الثانوية، وذلك كاآلتي:

 :: صدق المقياسأوالً 

البحث على صدق المحكمين للتأكيد على صدق المحتوى، وكذلك اعتمد الباحث في هذا 

 االتساق الداخلي، والصدق التمييزي )صدق المقارنة الطرفية(، وفيما يلي توضيح لذلك:

 ( من01قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولية على عدد ) المحكمين:صدق  -أ

حول  آرائهمية؛ وذلك إلبداء المتخصصين في مجال علم النفس والصحة النفس المحكمين

على  مدى مالئمة األبعاد للظاهرة موضع القياس، ومدى مالئمة العبارات لألبعاد، وبناءاً 

على العبارات التي  أبقىو ،نورائهم قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمآ

نسب اتفاق  يوضحالتالي ( 4على صالحيتها، وجدول )ن ميالمحكفأكثر من % 11اتفق 

 المحكمين على المقياس وأبعاده:

نسب اتفاق المحكمين على مقياس الذكاء العاطفي لدى معلمي المرحلة يوضح  (7جدول )

 الثانوية

 أبعاد المقياس م

االتفاق بين 

 المحكمين
 نسبة االتفاق

 موافق
غير 

 موافق

 %011 1 01 المهارات االجتماعية 0

 %21 0 2 السيطرة على الذات 2

 %81 2 8 التكيف 3

 %81 2 8 التعاطف الوجداني )التودد( 4

 %21 4 34 المجموع
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وبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون والتي تضمنت تعديل في صياغة بعض 

عبارات المقياس، فقد أصبح المقياس في صورته النهائية بعد إجراء تعديالت المحكمين 

  :( أبعاد كالتالي7موزعة على )( عبارة 70مكون من )

 .عبارة( 00وتضمن ) ،المهارات االجتماعية األول:البعد  -

 .عبارة( 00تضمن )و ،السيطرة على الذات الثاني:البعد  -

 .عبارات( 01وتضمن ) ،التكيف الثالث:البعد  -

 .عبارة( 00وتضمن ) ،التعاطف الوجداني الرابع:البعد  -

وتقوم هذه الطريقة في جوهرها على  الطرفية )الصدق التمييزي(: الموازنةصدق  -ب

متوسطات المجموعات التي حصلت على أعلى الدرجات بالمجموعات التي حصلت  موازنة

قل الدرجات ثم حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وعندما تصبح لتلك الفروق أعلى 

، فقد تم من الصدق حقق قدراً مطمئناً د قداللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن المقياس 

 ىترتيب الدرجات الكلية لكل من أساليب التقديم وأساليب التقويم ترتيباً تنازلياً وأخذ أعل

% األفراد المرتفعين، وتمثل مجموعة 94 ى% من الدرجات لتمثل مجموعة أعل94 ىوأدن

-Mann% من الدرجات األفراد المنخفضين، وباستخدام اختبار مان وتيني 94 ىأدن

Whitney  بين المتوسطات لمعرفة معامالت التمييز بين األفراد المرتفعين  الموازنةفي

 (:1) رقم والمنخفضين كما هو موضح بالجدول التالي

األعلى، رباعي داللة الفروق بين رتب المجموعات الطرفية )اإليوضح  (8)جدول 

 الذكاء العاطفيمقياس رباعي األدنى( في واإل

 المتغير

رباعي مجموعة اإل

 األعلى

 03ن = 

رباعي مجموعة اإل

 األدنى

 03ن = 
 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

 الداللة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الذكاء 

 العاطفي
91011 921011 4011 20011 10111 200111 

-

70024 

دالة عند 

مستوى 

(1010) 

( 1010) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو وجود (1)رقم يتضح من الجدول السابق و

في مقياس  ىرباعي األدنرباعي األعلى ومتوسطات مجموعة اإلبين متوسطات مجموعة اإل

( عند 1010عند مستوى )( دالة Uلمعلمي المرحلة الثانوية؛ كما أن قيمة ) الذكاء العاطفي

الدرجة الكلية للمقياس؛ مما يدل على الصدق التمييزي للمقياس، وهذا يعني تمتع المقياس 

 بدرجة عالية من الصدق.

 الفرضي(: )التكوينج. االتساق الداخلي 

من خالل التطبيق الذي تم للمقياس  الذكاء العاطفيتم التحقق من االتساق الداخلي لمقياس 

( معلم ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية، وذلك 01االستطالعية التي قوامها )على العينة 

 كما يلي:

 ( حساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لألبعاد كل على حده:0
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لمعلمي المرحلة الثانوية  الذكاء العاطفي( معامالت االرتباط بين عبارات مقياس 2جدول )

 األبعاد كل بعد على حدهودرجات 

 التعاطف الوجداني التكيف السيطرة على الذات المهارات االجتماعية

 العبارة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

 العبارة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

 الكلية للبعد

 العبارة

معامل 

ارتباط 

العبارة 

بالدرجة 

الكلية 

 للبعد

 العبارة

معامل 

 ارتباط

العبارة 

بالدرجة 

الكلية 

 للبعد

0 10220** 0 10270** 0 10212** 0 10229** 

9 10204** 9 10207** 9 10200** 9 10201** 

0 10224** 0 10207** 0 10202** 0 10201** 

7 10202** 7 10209** 7 10207** 7 10212** 

0 10227** 0 10212** 0 10200** 0 10142** 

2 10202** 2 10100** 2 10221** 2 10140** 

4 10220** 4 10207** 4 10111** 4 10209** 

1 10271** 1 10140** 1 10290** 1 10191** 

2 10200** 2 10219** 2 10174** 2 10111** 

01 10220** 01 10207** 01 10204** 01 10421** 

00 10124** 00 10101**  00 10174** 

09 10122**   

00 10404** 

 

 (1.10** دالة عند مستوى )           

تضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لكل وي

عند مستوى  اً ( وجميعها دالة إحصائي10219(، و)10229بعد على حده تراوحت ما بين )

(1010.) 

 :للمقياسحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية ( 9
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الذكاء معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس يوضح  (01)جدول 

 والدرجة الكلية للمقياس العاطفي

 أبعاد المقياس م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 1010 10191 المهارات االجتماعية 0

 1010 10124 السيطرة على الذات 9

 1010 10400 التكيف 0

 1010 10111 التعاطف الوجداني )التودد( 7

يتضح من الجدولين السابقين أن معامالت االرتباطات بين العبارات والدرجة الكلية لكل و

كلها دالة عند بعد على حده، وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس 

( وهذا يدل على ترابط وتماسك العبارات واألبعاد؛ مما يدل على أن المقياس 1010مستوى )

 يتمتع باتساق داخلي.

 :المقياس: ثبات ثانياً 

معامل الفا كرونباخ والتجزئة  :في البحث الحالي بعدة طرق وهي المقياستم حساب ثبات 

 عادة التطبيق كما يلي:إالنصفية، و

: استخدم الباحث هذه الطريقة في حساب Cronbach's Alpha (α)لفا كرونباخ أمعامل  -أ

في  معلماتالو نمعلميالمن  اً فرد( 01ثبات المقياس وذلك بتطبيقه على عينة قوامها )

، ويوضح الجدول التالي الرياضب (بنات) 74الـ الثانوية و (بنين) المعتمد بن عباد تيثانوي

لفا أ( معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس، وكذلك الدرجة الكلية باستخدام معامل 00)

 كرونباخ.

كما تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة  :Split Halfالنصفية التجزئة  -ب

ومعلمة، ثم قسمت الدرجات  اً ( معلم01النصفية، إذ تم تفريغ درجات العينة البالغ عددها )

نصفين )الفقرات الفردية والزوجية(، وتم بعد ذلك استخراج معامالت  ىفي كل بعد إل

م تصحيحها باستخدام معادلة ثاالرتباط البسيط )بيرسون( بين درجات النصفين في كل بعد، 

 تالي:ال( 00تم استخدام معادلة جوتمان كما هو موضح في جدول )كما  براون(، -)سبيرمان

 وللمقياس ككل الذكاء العاطفي( قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس 00)رقم جدول 

 األبعاد
عدد 

 األبعاد

معامل الفا 

 كرونباخ

معامل الثبات 

باستخدام التجزئة 

 النصفية

معامل 

الثبات بعد 

 التصحيح

معامل 

 جوتمان

 10241 10214 10247 10214 00 المهارات االجتماعية

 10204 10220 10291 10219 00 السيطرة على الذات

 10217 10210 10240 10219 01 و التكيف

 10220 10210 10229 10240 00 التعاطف الوجداني )التودد(

 10210 10200 10121 10211 70 المقياس ككل
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أنه ووتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات، ويمكن الوثوق به، 

 صالح للتطبيق.

، Test-retestتم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق  إعادة التطبيق: -جـ

ومعلمة( من  اً معلم 01تطبيق المقياس بعد ثالثة أسابيع على عدد ) حيث قام الباحث بإعادة

       .0702/0771م الدراسي معلمي المرحلة الثانوية في العا

 إعادة االختبار العاطفي بطريقةالذكاء يوضح معامالت ثبات أبعاد مقياس  (02جدول )      

 الثبات بإعادة التطبيق أبعاد المقياس م

 **10411 المهارات االجتماعية 0

 **10400 السيطرة على الذات 9

 **10129 التكيف 0

7 
التعاطف الوجداني 

 )التودد(
10101** 

 **10111 المقياس ككل

  1010** دالة عند مستوى داللة                                 

لمعلمي  الذكاء العاطفيوتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات لقياس 

 المرحلة الثانوية، ومن ثم ثبات المقياس ككل.

 :أساليب المعالجة اإلحصائية 
 قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

   معادلة كوبرCooper .إليجاد نسب االتفاق بين المحكمين 

  ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة. حسابفا كرونباخ لألمعامل 

 ثبات المقاييس. حسابأسلوب التجزئة النصفية ومعامل جوتمان ل 

  المقاييس المستخدمة في الدراسة.ثبات حساب لطريقة إعادة التطبيق 

  معامل ارتباط بيرسونPearson الذي  بعدبين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لل

 تنتمي إليه؛ وذلك لتقدير االتساق الداخلي للمقاييس المستخدمة.

 تني ياختبار مان وMann-Whitney  للمقاييس لحساب صدق المقارنة الطرفية

 .المستخدمة

  باستخدام معامل ارتباط بيرسون  الفرض األول التحقق من صحةتمpearson 

معلمي لدى  العاطفيالذكاء الضغوط المهنية و بين درجات ةلتحديد العالقة االرتباطي

 .ومعلمات المرحلة الثانوية

  بحساب قيمة )ت( بين مجموعتين  التحقق من صحة الفرض الثاني والثالثتم

 اإلناث، ومجموعة الذكورطي درجات مجموعة مستقلتين، ومدى داللتها للفرق بين متوس

 .الضغوط المهنية ومقياس الذكاء العاطفيفي مقياس 

  اختبار تحليل التباين تم التحقق من صحة الفرض الرابع والخامس باستخدامOne 

Way ANOVA اللغة العربية ) لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية وفقا للتخصص– 

 (.الفيزياء -نجليزية اللغة اإل
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 هتم استخدام أسلوب " شيفي scheffe  للمقارنات البعدية للبحث عن موضع الفروق "

 .الفيزياء( -نجليزية اللغة اإل –العربية  )اللغةالتخصص بين المجموعات نتيجة الختالف 

 

 الفصل الرابع

 وتحليلها ومناقشتهانتائج عرض ال

 ،البحث وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة البحثفيما يلي عرض للنتائج التي أسفر عنها      

واختبار صحة كل فرض من فروض البحث، ثم تفسير ومناقشة هذه النتائج في ضوء اإلطار 

الضغوط المهنية وعالقتها بالذكاء  معرفةالنظري للبحث والدراسات السابقة، وذلك بهدف 

 العاطفي لدى عينة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية. 

 ئج الفرض األول: نتا
بين الضغوط المهنية  توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً "  :والذي ينص على أنه     

وللتحقق من صحة هذا الفرض  ". والذكاء العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية

لتحديد العالقة االرتباطية بين درجات مقياس  pearsonتم استخدام معامل ارتباط بيرسون 

الضغوط المهنية بأبعاده ودرجات مقياس الذكاء العاطفي بأبعاده، كما هو مبين بالجدول 

 التالي:

دراسة العالقة االرتباطية بين مقياس الضغوط المهنية بأبعاده ومقياس الذكاء  (13جدول )

 81عينة البحث ن= :هالعاطفي بأبعاد

أبعاد 

 مقياس

الضغوط 

 المهنية

 معامل

 االرتباط

 أبعاد مقياس الذكاء العاطفي

المهارات 

 االجتماعية

السيطرة على 

 الذات
 التكيف

التعاطف 

 الوجداني

 المقياس

 ككل

العبء 

 الوظيفي

 **1.213- **1.811- **1.881- **1.821- **1.201- ر

 دالة دالة دالة دالة دالة الداللة

مواكبة 

 الحداثة

 **1.874- **1.743- **1.847- **1.842- **1.824- ر

 دالة دالة دالة دالة دالة الداللة

الموارد 

 البشرية

 **1.208- **1.223- **1.830- **1.841- **1.205- ر

 دالة دالة دالة دالة دالة الداللة

البيئة 

 المدرسية

 **1.842- **1.774- **1.830- **1.852- **1.880- ر

 دالة دالة دالة دالة دالة الداللة

العامل 

 االقتصادي

 **1.842- **1.832- **1.838- **1.820- **1.844- ر

 دالة دالة دالة دالة دالة الداللة

المقياس 

 ككل

 **1.252- **1.887- **1.742- **1.222- **1.257- ر

 دالة دالة دالة دالة دالة الداللة

 (     1.10)**( دالة عند مستوى )

 يتضح من الجدول السابق:و

 ( بين 1010أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

حيث بلغت قيمة معامل ارتباط درجات الضغوط المهنية ككل ودرجات الذكاء العاطفي ككل؛ 
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مقياس الضغوط المهنية والذكاء  ؛ أي أن(1010مستوى )( وهي دالة عند 10209-بيرسون )

 .اً عكسي اً ارتباط انالعاطفي مرتبط

 ( 1010كما أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

بين درجات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في كل بعد من أبعاد مقياس الضغوط المهنية 

ة، الموارد البشرية، البيئة المدرسية، العامل على حده )العبء الوظيفي، مواكبة الحداث

االقتصادي( ودرجاتهم في أبعاد مقياس الذكاء العاطفي كل على حدة )المهارات االجتماعية، 

أي أن أبعاد الضغوط المهنية والذكاء السيطرة على الذات، التكيف، التعاطف الوجداني(؛ 

 .اً عكسي اً ن ارتباطاالعاطفي مرتبط

لمشوح والوهطة ا دراسة يالتوصل إليه ف جرى ما ضوء يث هذا فويفسر الباح    

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني بصورة عامة  من( 9100)

توصلت إلى أن مرتفعي  ي( الت9112واستراتيجيات مواجهة الضغوط، ودراسة أحمدن )

الذكاء الوجداني أكثر استخداماً ألساليب المواجهة اإليجابية للضغوط من منخفضي الذكاء 

أن الذكاء بيرى  يالذ  (Bar-on)أون -باركما يرجع الباحث هذا إلى تعريف  الوجداني،

"مجموعة من المهارات والكفايات غير المعرفية في الجوانب الشخصية ي: العاطف

 ،واالنفعالية واالجتماعية والتي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة المطالب والضغوط البيئية

 ين الشخص الذإف يوهو عامل مهم في تحديد قدرة الفرد على النجاح في الحياة"، وبالتال

نفعاالته ومعالجة المطالب اعلى إدارة  -فعالً -هو الشخص القادر  ييتمتع بالذكاء الوجدان

 .نحوه ةالموجهوالضغوط 

  وهو ما يتضح من خالل الشكل  - يعني قبول الفرض األول من فروض البحثوهذا

 (:1) التالي

 
معلمي  ( يوضح العالقة االرتباطية بين الضغوط المهنية والذكاء العاطفي لدى0)شكل 

 ومعلمات المرحلة الثانوية
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 نتائج الفرض الثاني: 
الضغوط المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية تختلف " :والذي ينص على أنه    

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار )ت(  ". إناث( –باختالف الجنس )ذكور 

بين مجموعتين مستقلتين، ومدى داللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعة معلمي 

وهو ما يتضح من خالل مقياس الضغوط المهنية، أبعاد ومعلمات المرحلة الثانوية في 

 (:14الجدول التالي )

قيمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات معلمي ومعلمات  (14جدول )

 المرحلة الثانوية في مقياس الضغوط المهنية

 المجموعة األبعاد
 العدد

 )ن(

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

 الداللة

العبء 

 الوظيفي

 

 2470.11 53.42 51 ذكور

014.111 542.111 
-

4.581 

دالة عند 

مستوى 

 542.11 08.27 31 إناث (1.10)

مواكبة 

 الحداثة

 

 2454.51 53.12 51 ذكور

021.511 585.511 
-

4.447 

دالة عند 

مستوى 

 585.51 02.52 31 إناث (1.10)

الموارد 

 البشرية

 

 2775.11 55.51 51 ذكور

1.111 445.111 
-

7.434 

دالة عند 

مستوى 

 445.11 05.51 31 إناث (1.10)

البيئة 

 المدرسية

 

 2438.51 52.77 51 ذكور

034.511 410.511 
-

4.435 

دالة عند 

مستوى 

 410.51 21.15 31 إناث (1.10)

العامل 

 االقتصادي

 

 2482.11 53.44 51 ذكور

23.111 558.111 
-

4.242 

دالة عند 

مستوى 

 558.11 08.41 31 إناث (1.10)

المقياس 

 ككل

 2775.11 55.51 51 ذكور

1.111 445.111 
-

7.478 

دالة عند 

مستوى 

 445.11 05.51 31 إناث (1.10)
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:و

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمي المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب درجات  -

بلغ  إذمعلمات المرحلة الثانوية في بعد العبء الوظيفي المتضمن بمقياس الضغوط المهنية، 

 (.01024( بينما كان متوسط رتب اإلناث )00079متوسط رتب الذكور )

( بين متوسطي رتب درجات 1010داللة إحصائية عند مستوى ) يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد العبء الوظيفي المتضمن بمقياس الضغوط المهنية لصالح 

 المعلمين.

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمي المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب درجات  -

بلغ  إذضمن بمقياس الضغوط المهنية، معلمات المرحلة الثانوية في بعد مواكبة الحدث المت

 (.02009( بينما كان متوسط رتب اإلناث )00012متوسط رتب الذكور )

( بين متوسطي رتب درجات 1010)داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد مواكبة الحدث المتضمن بمقياس الضغوط المهنية لصالح 

 المعلمين.

ات رتب درجات معلمي المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب درجات ارتفاع متوسط -

بلغ  إذمعلمات المرحلة الثانوية في بعد الموارد البشرية المتضمن بمقياس الضغوط المهنية، 

 (.00001)ينما كان متوسط رتب اإلناث ب( 00001متوسط رتب الذكور )

رتب درجات  ( بين متوسطي1010)داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد الموارد البشرية المتضمن بمقياس الضغوط المهنية لصالح 

 المعلمين.

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمي المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب درجات  -

بلغ  إذمعلمات المرحلة الثانوية في بعد البيئة المدرسية المتضمن بمقياس الضغوط المهنية، 

 (.91010( بينما كان متوسط رتب اإلناث )09044سط رتب الذكور )متو

( بين متوسطي رتب درجات 1010داللة إحصائية عند مستوى ) يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد البيئة المدرسية المتضمن بمقياس الضغوط المهنية لصالح 

 المعلمين.

ة عن متوسطات رتب درجات ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمي المرحلة الثانوي -

 إذ المهنية،معلمات المرحلة الثانوية في بعد العامل االقتصادي المتضمن بمقياس الضغوط 

 (.01021)كان متوسط رتب اإلناث  ( بينما00027الذكور )بلغ متوسط رتب 

( بين متوسطي رتب درجات 1010)داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد العامل االقتصادي المتضمن بمقياس الضغوط المهنية لصالح 

 المعلمين.

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمي المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب درجات  -

سط رتب حيث بلغ متو المهنية،معلمات المرحلة الثانوية في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط 

 (.00001)كان متوسط رتب اإلناث  ( بينما00001الذكور )
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( بين متوسطي رتب درجات 1010)داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ -

 المعلمين.المعلمين والمعلمات في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط المهنية لصالح 

يواجهها الذكور، عن  ليات التىوهذا الفرض لكثرة المسؤنتيجة ويرجع الباحث تفسير     

تواجهها األناث، حيث تمثل المهنه والوظيفة الركن األساسي فى حياة الرجل مقارنه  يالت

ورب أسرة،  الً وونه مسؤك ةبالمرأ موازنةً أكبر للرجل  اً بالمرأه، كما تمثل األعباء المادية بعد

لم تكشف فروقاً بين الجنسين فى  ي( الت9109)ي بوحتة وشعوبختلف مع دراسة اوهذا ما 

 التعرض للضغوط المهنية.

وهو ما يتضح من خالل الشكل  - يعني قبول الفرض الثاني من فروض البحثوهذا  -

 (:2البياني التالي )

 
( رسم بياني يوضح المدرج التكراري لمتوسطات درجات أبعاد مقياس الضغوط 2)شكل 

 الثانويةالمهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة 

  الثالث:نتائج الفرض 
يختلف الذكاء العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية " :والذي ينص على أنه    

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار )ت(  ".إناث( –باختالف الجنس )ذكور 

بين مجموعتين مستقلتين، ومدى داللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعة معلمي 

ما يتضح من خالل الجدول  مقياس الذكاء العاطفي، وهوأبعاد ومعلمات المرحلة الثانوية في 

 (:00)رقم التالي 
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ومستوى داللتها للفرق بين متوسطي درجات معلمي قيمة "ت" يوضح  (05جدول )

 ومعلمات المرحلة الثانوية في مقياس الذكاء العاطفي

 المجموعة األبعاد
 العدد

 )ن(

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 
 الداللة

المهارات 

 االجتماعية

 

 0282.11 25.44 51 ذكور

7.111 0282.111 -7.542 

دالة عند 

مستوى 

 0258.11 45.27 31 إناث (1.10)

السيطرة 

 على الذات

 

 0275.11 25.51 51 ذكور

1.111 0275.111 -7.433 

دالة عند 

مستوى 

 0245.11 45.51 31 إناث (1.10)

 التكيف

 

 0318.11 24.04 51 ذكور

33.111 0318.111 -7.422 

دالة عند 

مستوى 

 0232.11 44.41 31 إناث (1.10)

التعاطف 

 الوجداني

 

 0275.11 25.51 51 ذكور

1.111 0275.111 -7.582 

دالة عند 

مستوى 

 0245.11 45.51 31 إناث (1.10)

المقياس 

 ككل

 0275.11 25.51 51 ذكور

1.111 0275.111 -7.478 

دالة عند 

مستوى 

 0245.11 45.51 31 إناث (1.10)

  :يتضح من الجدول السابق ما يليو

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمات المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب  -

بلغ  إذ العاطفي،درجات المعلمين في بعد المهارات االجتماعية المتضمن بمقياس الذكاء 

 (.20094( بينما كان متوسط رتب اإلناث )90027متوسط رتب الذكور )

( بين متوسطي رتب درجات 1010داللة إحصائية عند مستوى ) يوجود فرق ذ -

الذكاء العاطفي لصالح  المعلمين والمعلمات في بعد المهارات االجتماعية المتضمن بمقياس

  .المعلمات

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمات المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب  -

بلغ  إذن بمقياس الذكاء العاطفي، درجات المعلمين في بعد السيطرة على الذات المتضم

 (.20001( بينما كان متوسط رتب اإلناث )90001متوسط رتب الذكور )
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( بين متوسطي رتب درجات 1010داللة إحصائية عند مستوى ) يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد السيطرة على الذات المتضمن بمقياس الذكاء العاطفي لصالح 

 المعلمات.

وسطات رتب درجات معلمات المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب ارتفاع مت -

درجات المعلمين في بعد التكيف المتضمن بمقياس الذكاء العاطفي، حيث بلغ متوسط رتب 

 (.27071( بينما كان متوسط رتب اإلناث )92002الذكور )

( بين متوسطي رتب درجات 1010)داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ -

 المعلمات.والمعلمات في بعد التكيف المتضمن بمقياس الذكاء العاطفي لصالح  المعلمين

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمات المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب  -

درجات المعلمين في بعد التعاطف الوجداني )التودد( المتضمن بمقياس الذكاء العاطفي، 

 (.20001)متوسط رتب اإلناث  ( بينما كان90001حيث بلغ متوسط رتب الذكور )

( بين متوسطي رتب درجات 1010)داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ -

المعلمين والمعلمات في بعد التعاطف الوجداني )التودد( المتضمن بمقياس الذكاء العاطفي 

 لصالح المعلمات.

ارتفاع متوسطات رتب درجات معلمات المرحلة الثانوية عن متوسطات رتب  -

، حيث بلغ متوسط رتب الذكور يات المعلمين في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء العاطفدرج

 (.20001( بينما كان متوسط رتب اإلناث )90001)

( بين متوسطي رتب درجات 1010داللة إحصائية عند مستوى ) يوجود فرق ذ -

وهذا ما  المعلمين والمعلمات في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء العاطفي لصالح المعلمات.

ختلف المتغير مع الدراسات السابقة كدراسة سعادة احيث  ،أنفردت به الدراسة الحالية

توصلت الدراستان لعدم وجود فروق ( حيث Rey, et al., 2016) (، ودراسة ريي9109)

 .يفى متغير الجنس بين أفراد العينة بالنسبة للتمتع بالذكاء العاطف

، تتعامل مع اً فهم الطالب وضبط االنفعاالت كونها أم   يقدرة المعلمة ف يويفسر الباحث هذا ف

معهم أكثر من بناء ومتطلباتهم وطريقة التعامل فهم األ يأبنائها، ولديها الخبرة الكافية ف

 الرجل.

وهو ما يتضح من خالل الشكل  ،يعني قبول الفرض الثالث من فروض البحثوهذا  -

 (:3)رقم البياني التالي 
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مقياس الذكاء  ( رسم بياني يوضح المدرج التكراري لمتوسطات درجات أبعاد3شكل )

 العاطفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية

 

 نتائج الفرض الرابع: 
تختلف الضغوط المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية " :والذي ينص على أنه    

 ".الفيزياء( –نجليزية اللغة اإل –باختالف التخصص )اللغة العربية 

 One Wayوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار تحليل التباين     

ANOVA اللغة  –التخصص )اللغة العربية  في مقياس الضغوط المهنية تبعا لمتغير

 (:02الفيزياء(، وهو ما يتضح من خالل الجدول التالي ) –نجليزية إلا

متوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس الضغوط المهنية لمعلمي لل (04)جدول 

 ومعلمات المرحلة الثانوية

 أبعاد المقياس

 البيانات

 

 المجموعات

 

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 العبء الوظيفي

 0.235 02.31 27 اللغة العربية

 0.000 05.80 27 نجليزيةاللغة اإل

 0.352 03.42 24 الفيزياء

 2.448 04.28 81 المجموع

 مواكبة الحداثة

 1.421 02.33 27 اللغة العربية

 1.510 07.40 27 نجليزيةاللغة اإل

 1.578 04.58 24 الفيزياء

 0.221 07.72 81 المجموع

 1.832 35.37 27 اللغة العربيةالموارد 
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 أبعاد المقياس

 البيانات

 

 المجموعات

 

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 1.724 32.71 27 نجليزيةاللغة اإل البشرية

 2.541 22.18 24 الفيزياء

 3.124 32.43 81 المجموع

 البيئة المدرسية

 0.020 02.82 27 اللغة العربية

 1.111 08.11 27 نجليزيةاللغة اإل

 0.275 05.88 24 الفيزياء

 0.212 07.25 81 المجموع

العامل 

 االقتصادي

 1.445 21.71 27 اللغة العربية

 1.111 21.11 27 نجليزيةاللغة اإل

 0.244 07.80 24 الفيزياء

 0.442 02.53 81 المجموع

 المقياس ككل

 3.844 004.52 27 اللغة العربية

 0.241 013.23 27 نجليزيةاللغة اإل

 2.442 22.24 24 الفيزياء

 2.442 013.24 81 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن متوسطات المجموعات الثالث في مقياس الضغوط المهنية و    

جاءت متفاوتة؛ وقد ظهر ذلك بشكل واضح بين متوسطات درجات معلمي اللغة العربية 

  :(7) البيانيوباقي المعلمين في كل بعد على حدة وفي األبعاد ككل، ويوضح ذلك الشكل 

 
 ( متوسطات درجات معلمي التخصصات الثالثة في مقياس الضغوط المهنية4)شكل        

، one way ANOVA ولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه    

بين متوسطات درجات المعلمين في التخصصات  لتحديد مدى وجود فروق دالة إحصائياً 
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حيث تم تحديد مصدر التباين وحساب قيمة )ف(  ،في مقياس الضغوط المهنيةالثالثة 

 ( يوضح ذلك:04)رقم والجدول التالي 

 one"  داللة الفروق بين المجموعات في مقياس الضغوط المهنيةيوضح  (07جدول )

way ANOVA  

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 

 الداللة

العبء 

 الوظيفي

 9010172 9 7020129 بين المجموعات

 00000 44 0040101 داخل المجموعات 1010 0790702

  42 0000201 الكلي

 

مواكبة 

 الحداثة

 000920 9 0120090 بين المجموعات

 10090 44 970120 داخل المجموعات 1010 0270201

  42 0000014 الكلي

 

الموارد 

 البشرية

 9200112 9 0940441 بين المجموعات

 90079 44 0200449 داخل المجموعات 1010 0100420

  42 4900001 الكلي

البيئة 

 المدرسية

 0120971 9 9090742 بين المجموعات

 10209 44 400090 داخل المجموعات 1010 0000040

  42 9100111 الكلي

العامل 

 االقتصادي

 210070 9 0910919 بين المجموعات

 10020 44 700221 داخل المجموعات 1010 0100719

  42 0200201 الكلي

المقياس 

 ككل

 01210441 9 20240002 بين المجموعات

 000101 44 00040009 داخل المجموعات 1010 9120022

  42 40070114 الكلي

السابق أن قيم )ف( في جميع أبعاد مقياس الضغوط المهنية وفي يتضح من الجدول و    

(؛ مما يدل على وجود فروق بين 1010عند مستوى ) المقياس ككل كانت دالة إحصائياً 

 –متوسطات درجات كل من معلمي ومعلمات مجموعات التخصصات الثالثة )اللغة العربية 

 المهنية.الفيزياء( في مقياس الضغوط  –نجليزية اللغة اإل

وبالبحث عن موضع الفروق بين المجموعات نتيجة الختالف التخصص، فقد تم استخدام     

 (:17) رقم البعدية يوضحها الجدول التالي للموازنات"  scheffe هأسلوب " شيفي
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 ختبار شيفية بين المجموعات الثالثة في الضغوط المهنيةإ (08)جدول 

 الفيزياء اإلنجليزيةاللغة  العربيةاللغة  المجموعات المقياس

 الضغوط المهنية

   ـــــــ اللغة العربية

  ـــــــ *01024 اإلنجليزيةاللغة 

 ـــــــ *01022 *90020 الفيزياء

 1.15)*( دالة عند مستوى   

 يتضح من الجدول السابق:و

( بين معلمي ومعلمات اللغة العربية 1010عند مستوى ) وجود فرق دال إحصائياً  -

نجليزية في مقياس الضغوط المهنية ككل لصالح مجموعة معلمي ومعلمي ومعلمات اللغة اإل

 ومعلمات اللغة العربية. 

فقد يتعرض معلم  ،ختالف طبيعة المادة التدريسيةاويفسر الباحث هذه النتيجة فى ضوء     

نجليزية، حيث قد يقع على عاتق معلم اللغة اللغة اإل ياللغة العربية لضغوط مختلفة عن معلم

تتطلب  به ذلك من مهام  اذاعة والخطابة وما شلية متابعة الندوات واللقاءات واإلوالعربية مسؤ

 .معلماً ملماً بأصول اللغة العربية

( بين معلمي ومعلمات اللغة العربية 1010عند مستوى ) وجود فرق دال إحصائياً  -

ومعلمي ومعلمات الفيزياء في مقياس الضغوط المهنية ككل لصالح مجموعة معلمي 

 ضوء الفرضية السابقة. يف -أيضاً - هوهذا ما تم تفسيرومعلمات اللغة العربية. 

نجليزية ( بين معلمي ومعلمات اللغة اإل1010عند مستوى ) وجود فرق دال إحصائياً  -

ومعلمي ومعلمات الفيزياء في مقياس الضغوط المهنية ككل لصالح مجموعة معلمي 

 نجليزية. ومعلمات اللغة اإل

نجليزية فقط تكون قد يتعرض لها معلم اللغة اإل يضوء الضغوط الت يويفسر هذا ف    

حيث ال يعتمد  ،عالمنا العربي يعد تدريس اللغات من المهام الصعبة فيُ ضغوط مختلفة حيث 

 ي، الذيجازة الصيفية مما قد يرجع بمستواهم العلمالطالب على ممارسة اللغة أثناء اإل

 .يتوجب على المعلم النهوض به من جديد

 يعني قبول الفرض الرابع من فروض البحث.وهذا 

 نتائج الفرض الخامس: 
المرحلة الثانوية  يختلف الذكاء العاطفي لدى معلمي ومعلمات" :والذي ينص على أنه    

 ".الفيزياء( –نجليزية اللغة اإل –باختالف التخصص )اللغة العربية 

 One Wayوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار تحليل التباين     

ANOVA  ًاللغة  –لمتغير التخصص )اللغة العربية  في مقياس الذكاء العاطفي تبعا

 (:02) رقم يتضح من خالل الجدول التالي الفيزياء(، وهو ما –نجليزية إلا
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لمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس الذكاء العاطفي لمعلمي ومعلمات ل (02جدول )

 المرحلة الثانوية

 أبعاد المقياس

 البيانات

 

 المجموعات

 

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المهارات 

 االجتماعية

 2.477 05.37 27 اللغة العربية

 3.204 22.40 27 نجليزيةاللغة اإل

 2.424 30.73 24 الفيزياء

 7.240 23.14 81 المجموع

السيطرة على 

 الذات

 0.248 05.82 27 اللغة العربية

 2.720 21.52 27 نجليزيةاللغة اإل

 1.805 22.77 24 الفيزياء

 4.001 20.22 81 المجموع

 التكيف

 3.312 05.52 27 اللغة العربية

 4.237 22.22 27 نجليزيةاللغة اإل

 1.547 22.80 24 الفيزياء

 4.423 22.43 81 المجموع

التعاطف 

 الوجداني

 1.447 00.24 27 اللغة العربية

 2.732 03.47 27 نجليزيةاللغة اإل

 4.803 25.27 24 الفيزياء

 4.874 04.43 81 المجموع

 المقياس ككل

 7.542 58.14 27 اللغة العربية

 00.441 78.82 27 نجليزيةاللغة اإل

 7.444 004.58 24 الفيزياء

 25.874 84.01 81 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن متوسطات المجموعات الثالث في مقياس الذكاء العاطفي و    

جاءت متفاوتة؛ وقد ظهر ذلك بشكل واضح بين متوسطات درجات معلمي اللغة العربية 

 يالتالوباقي المعلمين في كل بعد على حدة وفي األبعاد ككل، ويوضح ذلك الشكل البياني 

 :(0) رقم
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 الثالثة في مقياس الذكاء العاطفيدرجات معلمي التخصصات ( متوسطات 5)شكل 

، one way ANOVA ولتأكيد النتيجة السابقة تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه    

بين متوسطات درجات المعلمين في التخصصات  لتحديد مدى وجود فروق دالة إحصائياً 

 ،حيث تم تحديد مصدر التباين وحساب قيمة )ف( ،الثالثة في مقياس الذكاء العاطفي

  :( يوضح ذلك20)رقم والجدول التالي 

 one way" داللة الفروق بين المجموعات في مقياس الذكاء العاطفي (21)جدول 

ANOVA " 

0

20

40

60

80

100

120

المهارات 
 االجتماعية

السيطرة على 
 الذات

التعاطف  التكيف
 الوجداني

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 اللغة العربية 

 اللغة االنجليزية

 الفيزياء

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 

 الداللة

المهارات 

 االجتماعية

 0780.372 2 3542.757 بين المجموعات

 7.807 77 410.231 داخل المجموعات 1.10 227.877

  72 4044.487 الكلي

السيطرة 

 على الذات

 0305.523 2 2430.087 بين المجموعات

 4.027 77 307.810 داخل المجموعات 1.10 308.754

  72 2248.288 الكلي

 التكيف

 0353.152 2 2714.014 بين المجموعات

 2.843 77 752.444 داخل المجموعات 1.10 037.084

  72 3445.551 الكلي

التعاطف 

 الوجداني

 0478.225 2 2254.442 بين المجموعات

 01.018 77 778.310 داخل المجموعات 1.10 044.244

  72 3734.751 الكلي

 المقياس ككل

 23248.402 2 44427.224 المجموعاتبين 

 83.007 77 4322.274 داخل المجموعات 1.10 272.700

  72 52827.211 الكلي
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يتضح من الجدول السابق أن قيم )ف( في جميع أبعاد مقياس الذكاء العاطفي وفي و    

(؛ مما يدل على وجود فروق بين 1010عند مستوى ) المقياس ككل كانت دالة إحصائياً 

 –متوسطات درجات كل من معلمي ومعلمات مجموعات التخصصات الثالثة )اللغة العربية 

 الفيزياء( في مقياس الذكاء العاطفي. –نجليزية اللغة اإل

عن موضع الفروق بين المجموعات نتيجة الختالف التخصص، فقد تم استخدام  كشفللو

 (:90)رقم " للمقارنات البعدية يوضحها الجدول التالي  scheffeشيفية أسلوب " 

 العاطفياختبار شيفية بين المجموعات الثالثة في الذكاء  (20)جدول 

 الفيزياء نجليزيةاللغة اإل اللغة العربية المجموعات المقياس

الذكاء 

 العاطفي

 *01007 *91010 ـــــــ اللغة العربية

 *04022 ـــــــ  اإلنجليزيةاللغة 

 ـــــــ   الفيزياء

 1.15)*( دالة عند مستوى   

 يتضح من الجدول السابق:و

نجليزية ( بين معلمي ومعلمات اللغة اإل1010عند مستوى ) وجود فرق دال إحصائياً  -

ومعلمي ومعلمات اللغة العربية في مقياس الذكاء العاطفي ككل لصالح مجموعة معلمي 

 نجليزية. ومعلمات اللغة اإل

نجليزية إلى مهارة ويرجع الباحث هذا الفرض إلى متطلب قدرة المعلم أثناء شرح اللغة اإل

 .(9101، عبد الفتاح) ضبط األنفعال بطريقة كبيرة، ومهارة المرونة

( بين معلمي ومعلمات تخصص 1010عند مستوى ) وجود فرق دال إحصائياً  -

الفيزياء ومعلمي ومعلمات اللغة العربية في مقياس الذكاء العاطفي ككل لصالح مجموعة 

 معلمي ومعلمات تخصص الفيزياء. 

زياء للكثير من المهارات كالتخطيط وتحديد يوهذا ما يفسر فى ضوء متطلب معلم الف -

 والمرونة )المرجع السابق(الهدف بوضوح ودراسة الموقف 

( بين معلمي ومعلمات تخصص 1010وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) -

نجليزية في مقياس الذكاء العاطفي ككل لصالح مجموعة الفيزياء ومعلمي ومعلمات اللغة اإل

 .ضوء التفسير السابق في -أيضاً -وهذا ما تم تفسيره معلمي ومعلمات تخصص الفيزياء. 

  .بول الفرض الخامس من فروض البحثقيعني وهذا 

 

 : الفصل الخامس

 البحثتوصيات أوال: 

 .لدى المعلمين يبرامج إرشادية لتنمية الذكاء العاطفوضع  -0

 عقد دورات تدريبية للمعلمين في أساليب التعامل مع الضغوط المهنية. -9

 لتنمية الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس.عقد دورات تدريبية  -0
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  ترحات البحث:قثانياً: م

  اآلتية: باألبحاث القيام الباحث يقترح الحالي للبحث أستكماالً      

 بالمدارس. العليا كالقيادات أخرى عينات على مماثل بحث، إجراء -0

 العليا الدراسات طالبات لدى المهنية الضغوط أثر على للتعرف بحث، إجراء -9

 العاطفي. بالذكاء وعالقتها المتزوجات

تنمية مهارات الذكاء العاطفي على خفض الضغوط المهنية واألسرية لدى دراسة أثر  -0

 المعلمين.

 الضغوط حدة تخفيف في تكاملي إرشادي برنامج فاعلية على للتعرف بحث إجراء -7

 األطفال. رياض معلمات لدى واألسرية المهنية

 

 المصادر:

لدى عينة من  يأثر الضغوط المهنية على الرضا الوظيف(. 9102) ي، المكيباه .0
، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد علوم وتقنيات أساتذة التربية البدنية والرياضة

 النشاطات البدنية والرياضة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

 ةساتذألدى  يات الضغط المهندمحد(، 9109)رجاء  ي،؛ وشعوبحورية، تهبوح .9
بعض متوسطات  يدراسة ميدانية استكشافية ف مرحلة التعليم المتوسط وكيفية تجاوزها"

مرباح  يقاصد ة، رسالة ماجستير، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعبمدينة تقرت

 .ورقلة، الجزائر

، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، يالنفس التنظيم علم(، 9110الخضر، عثمان حمود ) .0

 الكويت.

(، أثر ضغوط العمل في 9101خليفات، عبد الفتاح صالح؛ المطارنة، شرين محمد ) .7

مجلة األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن، 
 (.900،909(، )09، العدد )9، المجلد جامعة دمشق

 ، دار الشرق: ُعمان.يالذكاء العاطف(. 9117الخولدة، محمود ) .0

وعالقته بالضغوط النفسية  ي(. الذكاء الوجدان9100) ي، فاطمة بنت عليرالدوس .2

-920 ،0، مجلة العلوم التربويةألعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بالرياض، 

911. 

المصطلحات اإلدارية العربية القديمة  يف يالمعجم األساس(. 9107سرحان، ياسر ) .4
 .ةاإلدارة العام، الرياض: معهد 0، طوالمعاصرة

مجلة دراسات نفسية ، يمهارات وخصائص القائد التربو (.9109) سعادة، رشيد .1
 .000-091 (2) ، مجلدوتربوية

مصادر الضغوط المهنية واالضطرابات السيكوسوماتية (، 9111سالمي، باهي ) .2
دراسة ميدانية على عينة من أربع واليات  -لدى مدرسي االبتدائي والمتوسط والثانوي

الجزائر، ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة جزائرية

 .الجزائر



   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

-077- 
 

، 0، طتنميته -تطبيقاته -الذكاء الوجداني أسسه(. 9114، السيد إبراهيم )يدوناالسم .01

 دار الفكر: ُعمان

طلبة أساليب مواجهة الضغوط لدى و ي(. الذكاء الوجدان9104) ي، سيد عباديعباد .00

(، 7) 01، مجلة العلوم التربوية والنفسيةمرحلة الطفولة،  يساءة فخبرات اإل يالجامعة ذو

992-927. 

، دار أقرأ للطبع الذكاء الوجداني ومستويات اإلدارة(. 9101عبد الفتاح، منال ثابت ) .09

 والنشر والتوزيع: القاهرة

القياس واإلختبارات (. 9119السيد ) يعثمان، فاروق السيد، وعبده، عبد الهاد .03
 ، دار الفكر العربى: القاهرة.)أسس وأدوات( النفسية

وعالقته بفاعلية القائد لدى  ي(. مستوى الذكاء االنفعال9107العمرات، محمد سالم ) .07

(، 01) المجلد ،المجلة األردنية فى العلوم التربويةالمدارس ومديراتها فى األردن،  يمدير

 .021-044(، 9) العدد

الضغوط المهنية وعالقتها باألداء (. 9100عبد الحليم ) يسعدهللا؛ والصديق ،يعيشاو .00
 -دراسة ميدانية بالمدارس االبتدائية مقاطعة المقارين - يلدى أساتذة الطور االبتدائ يالوظيف

نسانية، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية واإلوالية ورقلة

 الوادي، الجزائر.الشهيد حمه لخضر 

إدارة  يف يالسلوك التنظيم (.9107، فاروق عبده؛ وعبد المجيد، السيد محمد )ةفيل .02
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: ُعمان.0، طالمؤسسات التعليمية

(. فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية 9114المزروع، ليلى بنت عبد هللا ) .04

مجلة العلوم التربوية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى،  يلإلنجاز والذكاء الوجدان
 .12-24(، 7)1، والنفسية

(، الذكاء الوجداني 9100الوهطه، محمد بن سيف )والمشوح، سعد بن عبد هللا؛  .01

وعالقته باستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى المرشدين الطالبيين بالمرحلة الثانوية بمدينة 

 (.040 ،009) (،70(، العدد )01، المجلد )النفسيمجلة اإلرشاد ، الرياض

أساليب مواجهة الضغوط المهنية وعالقتها (. 9102المقيطيب، نورة سليمان ) .02
 القيادية فيبالذكاء الوجدانى وسمات الشخصية وسلوك القيادة لدى الممارسات لألدوار 

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود.التعليم العام

 يضغوط العمل وعالقتها باإلبداع اإلدار(. 9100، أحمد حمد ضنيتان )يالمطير .91
 الشرق األوسط.، رسالة ماجستير، جامعة المدارس فى دولة الكويت يلدى مدير
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State Nigeria,. Journal of Education and Practice.6 (27),2222-1735. 

22. Bar-On. (1997). Emotional quotient inverntory: Measure of 

emotional quotient inventory. Toronto, Ontario: Mutti-Health 

Systems. 



   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

-070- 
 

23. Bar-onR. (2005). The Impact of Emotional Intelligence on 

subjective well-being, Jounal of perspectives in education,23(2, 41-62 

 

24. Golman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence, New 

York: Bantam Book. 

25. Humphery, R. (2002). The many Faces of emotional leadership, 

Journal of Leadership Quarterly, 13. 56-144. 

26. Quellette, R., Frazier, S., Shemoff,E., Cappella.E., Mehta,T., 

Mannez, M., Cua, G., & Atkins, M. (2017).Teacher Job Stress and 

Satisfaction in Urban Schools: Disentangling Individual-, Classroom-, 

and Organizational- Level Influences, Journal of Behavior Therapy, 

49,(4),494-508. 

27. Rey, L., Extremera, N., & Pena, M. (2016). Emotional 

competence relating to perceived stress and burnout in Spanish 

teachers: a mediator model, retrevied from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov DOI: 10.7717/peerj. 2087. 


