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 : املقدمة

 تعد صعوبات العمل اليومية من الضغوط التي تؤثر على أداء الفرد وصحته النفسية، وتتحول الضغوط التي يتعرض لها الفرد في عمله، وفي كل 

الحياة  النفسية، ويعد    إلى  مجاالت  األفراد   أعباء كبيرة تستنزف طاقته، وتعرضه لألمراض واالضطرابات  املريبة والتعامل مع  إلى األحداث  الفرد  تعرض 

 
 
 في شخصية هذا الفرد ونفسيته.  املرض ى ورؤية معاناتهم، من األمور التي تترك آثارا

ايعد  االحتراق النفس ي أحد نتائج تعرض أصحاب املهن املختلفة و  للضغوط املستمرة، إذ يعد االحتراق   -املهن اإلنسانية نحو مهنة التعليم -خصوص 

أفراد ال النفس ي استجابة سلبية للضغوط التي تقع على الفرد في عمله، وإن كان بعض األفراد يتعاملون مع الضغوطات في العمل بشكل إيجابي، فهناك  

ردة فعل لظروف العمل غير املحتملة، فهو يؤدي إلى استنزاف الطاقة،   النفس ي يمثل(، وبذلك أصبح االحتراق  14،  2007أحمد،    )بني  يستطيعون ذلك 

 (.7،  2009ونقص الدافعية، وعدم االنضباط في الحضور إلى العمل، وعدم االستقرار الوظيفي )الفرماوي وعبد هللا، 

إال أن الخوف من مشكالتها قد يدفع بعضهم إلى تركها أو التردد في االلتحاق بها، وخاصة  املهن التعليمية من املهن اإلنسانية السامية واملطلوبة،  

الخاصةفي مجال   الحاجات  الوجه ذوي  إنهاك قدرتهم، ويحرمهم من االستمتاع بحياتهم على  األفراد تحت ضغط نفس ي وعصبي يسهم في  ، والتي تضع 

إلى إضافة  بأنفسهم،  ثقتهم  إضعاف  ويعمل على  والراشد،   األكمل،  )حمد هللا  كِفياء 
َ
أ بأنهم غير  واالعتقاد  واآلخرين،  الذات  نحو  سلبية   تنمية مفاهيم 

2015  ،22 .) 
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 :امللخص

الحالية   الدراسة  لدى  معرفة  إلى  تهدف  النفس ي  االحتراق  الدمام معلمي  مستوى  مدينة  في  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  التالميذ 

ا ومعلمة من معلمي  التالميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد في 204تكونت عينة الدراسة من )وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم.   ( من معلم 

في   السعودية  العربية  اململكة  في  الخاصة  أهداف  املراكز  ولتحقيق  الدمام،  النفس ي، مدينة  االحتراق  مقياس  بتطوير  الباحث  قام  الدراسة 

التالميذ ذوي اضطراب   معلمي، أظهرت النتائج أن مستوى االحتراق النفس ي لدى  ، وقد تم استخدام املنهج الوصفيومقياس الذكاء العاطفي

ا، في جميع أبعاد الدراسة حيث جاء البعد األول   االنفعالي في املرتبة األولى، ثم تاله في املرتبة    جهاداإل طيف التوحد في مدينة الدمام جاء مرتفع 

ميذ الثانية بعد تبلد الشعور، ثم نقص الشعور باإلنجاز في املرتبة األخيرة، كما وأظهرت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التال 

ا في بعد التواصل ثم تاله  
 
في املرتبة الثانية بعد التعاطف، ثم تاله في املرتبة الثالثة  ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام جاء متوسط

النتا وأظهرت  كما  األخيرة،  املرتبة  في  االنفعاالت  إدارة  بعد  جاء  بينما  االنفعاالت،  تنظيم  ذلك  بعد  تاله  ثم  االنفعالية،  املعرفة  ئج وجود  بعد 

 . ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام العاطف والذكاءعالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين االحتراق النفس ي 

 مدينة الدمام.  ؛اضطراب طيف التوحد ؛الذكاء العاطفي ؛االحتراق النفس يالكلمات املفتاحية: 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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وفتورا في املشاعر، وتدني شعور اإلنجاز، وهذا   ن عدم التوافق املنهي والنفس ي يؤدي إلى أن ُيظهر هؤالء األفراد، ومنهم املعلمون، اتجاهات قاسية،إ 

دراسة   أكدته  )ما  لفئات من    (، 80،  2013شعيب  للتعليم  في مهن مماثلة  يعملون  الذين  األفراد  إن  الخاصة إذ  الحاجات  استنزاف    ذوي  إلى  يتعرضون 

 انفعالي، ونقص الشعور باإلنجاز، وهذه املؤشرات دالة على ظاهرة االحتراق النفس ي.

الخاصة  مهنة  ن  إ  التربية  املقومات  علىتعتمد  معلم  من  تعتبرعدد  حيث  الشخصيةا   ،  التربية  املتوازنة    لسمات  ملعلم  األساسية  املقومات  من 

التوحدوالتي  الخاصة   طيف  اضطراب  ذوي  الخاصة، وخاصة  الفئات  العمل  وإعداده    ذلك    يتطلبو   ،تساعده على  املعلم  الجوانب تدريب  من جميع 

هذ  مع  العمل  يتطلب  وكذلك  واالنفعالية،  العاطفياملعرفية  الذكاء  من  مناسب  بقدر  املعلم  يتمتع  ان  الفئة  الضغوط حيث    ه  مقاومـة  علـى  يساعده 

واحتوا  انفعاالته    ئهاالنفسية  لوإدارة  مستو وتنظيمها  أعلى  إلى  أثناء  لوصول  تواجهه  التي  الصعوبات  جميع  على  للسيطرة  والكفاءة  القدرة  من   أداءى 

ا، ويشمل    والجانب االنفعالي الجانب املعرفي من خالليتبلور  الذي  لعاطفي أحد مكونات الشخصيةا  الذكاءويعتبر  ، عمله معظم الصفات الشخصية مع 

توافره يلزم  التي  لدى اإلنسانية  الخاصة،    ا  التربية  المعلمي  لهم  يتسنى  أكمل وجهبدورهم    قيامحتى  )جوملان،   ولتحقيق،  على  والنفس ي  املنهي  التوافق 

2000  ،8.) 

التي لها تأثير قوي على نجاح األفراد، وخاصة املعلمين،  أنواع الذكاءيعد  الذكاء العاطفي ذا أهمية في حياة األفراد إلى جانب الذكاء العقلي، فهو من 

ا. وهو ما يؤكده جوملان بقوله: إن من بين ) ا، ونفسي  ا، وعاطفي  ا، وأسري  ا، ومهني  النجاح املنهي يمكن 20  – 10اجتماعي  %( فقط من التباين في اختبارات 

 ن ذلك، نحو: املهارات االجتماعية، وضبط االنفعاالت، وحفز الذات. في حين يتطلب النجاح املنهي قدرات أوسع م ،إيعازه لقدرات عقلية

أن الذكاء العاطفي يعتبر من العوامل األساسية بالنسبة للتوافق املنهي، ويؤدي  ( إلى  Abraham, 2000, 170وتشير بعض الدراسات مثل دراسة )

ا في حياة الفرد من حيث النمو الشخص ي واملنهي والنفس ي.  ا مهم   دور 

العه على عدد من الدراسات 
 
 ومن خالل عمل الباحث وخبرته الطويلة في مراكز التربية الخاصة والعمل مع  اضطراب طيف التوحد، ومن خالل اط

له من  ملا    السابقة؛ لم يتم مالحظة أي دراسة تربط ما بين االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقته بالذكاء العاطفي، 

اضطراب ذوي  التالميذ  فئة   العمل مع  أن  الباحث  وقد الحظ  املعلمين،  لهؤالء  التربوي  واإلنتاج  العمل  على مجمل  وإيجابية  سلبية  طيف   انعكاسات 

طيف    التوحد يتطلب طاقة انفعالية كبيرة وأن يتمتع املعلم بخصائص شخصية وانفعالية جيدة حتى يتمكن من التعامل مع مختلف حاالت اضطراب 

طفل   االضطراب من  يختلف مستوى شدة  بخصائص ومشكالت متشعبة حيث  االضطراب  ويتميز  العديد من إ التوحد،  لدى  يولد ذلك  وقد  آخر،  لى 

ل وجه، املعلمين مشاعر اإلحباط، وضعف الشعور باإلنجاز، وزيادة شعور املعلمين بالضغوط النفسية وقد يجد املعلم صعوبة في أداء مهامه على أكم

 لى استنزاف طاقته وشعوره بقصور أدائه الوظيفي، وبالتالي يصبح ضحية لالحتراق النفس ي.إ يجد نفسه غير قادر على العطاء، مما يؤدي ف

في   التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  التالميذ  لدى معلمي  النفس ي  االحتراق  الضوء على مستوى  تسليط  الباحث ضرورة  يستنتج  ذلك  ا من 
 
وانطالق

 . قته بالذكاء العاطفي لديهم، ملا لهذه الضغوط من تأثيرات سلبية على حياة املعلم مدينة الدمام وعال

 الدراسات السابقة:

 الي. وقد أجرى العديد من الباحثين في موضوع االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي ومن وقد تم ترتيب هذه الدراسات من األقدام إلى األحدث كالت

•  ( روبيتايال  لدى    (Robitailla, 2010أجرى  العاطفي  بالذكاء  ومقارنتها  الخاصة  بالتربية  املعلمين  لدى  العاطفي  الذكاء  إلى  التعرف  دراسة هدفت 

العاطفي الذكاء  مقياس  استخدام  تم  البيانات  ولجمع  األكاديمي،  تأهيلهم  ودرجة  وفاعليتهم  العادية،  املدارس  عينة  Bar-On   معلمي  تكونت   ،

 ( م34الدراسة من )
 
 30من معلمي التربية الخاصة، ومن ) علما

 
من املدارس العادية، وأظهرت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي   ( معلما

أي ال يوجد فروق ذات داللة   ا، 
 
العادية كان متوسط املدارس  الخاصة ومعلمي  العاطفي لديهم، كما ال توجد  إحصائيالتربية  الذكاء  ة في مستوى 

 ة تعزى ملتغير املؤهل األكاديمي. إحصائيفروق ذات داللة 

من    وأجرى  • )و مصلحي  و   السياري كل  الذكاء   ( Saiiari, Moslehi, Valizadeh, 2011فاليزاده  بين  العالقة  إلى  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 

أهدا  ولتحقيق  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  الثانوية،  املدارس  في  الرياضة  لدى معلمي  النفس ي  االحتراق  ومتالزمة  ف العاطفي 

فس ي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة حيث تكونت  الدراسة تم استخدام استبيانين استبيان الذكاء العاطفي واستبيان متالزمة االحتراق الن

( من  الدراسة  العاطفي 183عينة  الذكاء  بين  مرتفعة  درجة  وجود  الدراسة  وأظهرت  اإليرانية،  خوزستان  محافظة  معلمي  من  ومعلمة  معلم   )

 ومتالزمة االحتراق النفس ي.  

)   أما كال من • التي    جرى  أ فقد    (Pishghadam, Sahebjam, 2012بشغدام وصاحبجم  العاطفي  دراستهم  الذكاء  بين  العالقة  إلى  التعرف  هدفت 

تم   الدراسة  اهداف  ولتحقيق  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  االحتراق،  بمستويات  والتنبؤ  النفس ي  واالحتراق  املعلم  لشخصية 

( معلم ومعلمة من معلمي مدارس مشهد 225وتكونت عينة الدراسة من )استخدام مقياسيين مقياس الذكاء العاطفي ومقياس االحتراق النفس ي،  
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والن الشخص ي،  )الطابع  النفس ي  االحتراق  أبعاد  وثالثة  العاطفي  والذكاء  الشخصية  أنواع  بين  كبيرة  النتائج وجود عالقة  وأظهرت  إيران،  طاق في 

 العاطفي، واالنجاز الشخص ي( وكانت جميعها بدرجة متوسطة. 

)   أما • معلمي  دراسته  هدفت  ف  ( 2012بقيعي  لدى  السائدة  الشخصية  وأنماط  النفس ي،  االحتراق  ومستوى  العاطفي،  الذكاء  مستوى  قياس  إلى 

العاطفي    الصفوف الثالثة األولى العاملين في منطقة إربد التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية. كما هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء 

الشخ أنماط  الدراسة من وكل من  تكونت عينة  العلمي.  واملؤهل  والخبرة  الجنس  باختالف  العالقة  اختالف هذه  النفس ي، ومدى  واالحتراق  صية 

(122( أصل  من  املتيسرة  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  ومعلمة،   
 
معلما هدف 231(  ولتحقيق  الدراسة.  مجتمع  يمثلون  ومعلمة   

 
معلما  )

النفس ي. وقد   الشخصية، والثالث يقيس االحتراق  أنماط  العاطفي، والثاني يقيس  الذكاء  األول يقيس  الباحث ثالثة مقاييس،  الدراسة استخدم 

النفس  العاطفي، وانخفاض مستوى االحتراق  الذكاء  ارتفاع مستوى  إلى  الدراسة  نتائج  أفراد أشارت  االنبساطية لدى  الشخصية  ي، وسيادة نمط 

دالة   إيجابية  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  كما  دالة إحصائيالعينة.  عالقة  وجود  وعدم  االنبساطية،  الشخصية  ونمط  العاطفي  الذكاء  بين  ا 

 عدم وجود فروق دالة  إحصائي
 
 في العالقة بين الذكاء العاطفي واالحتراق  يإحصائا بين الذكاء العاطفي واالحتراق النفس ي. وأظهرت النتائج أيضا

 
ا

 ملتغيري الجنس والخبرة. 
 
 ملتغيري الجنس واملؤهل، وبين الذكاء العاطفي وأنماط الشخصية تبعا

 
 النفس ي تبعا

أجرى  • حين  من  في  )  كل  وأرسالني  وأحمدي  ومحمدي  ورضا  دراسة    (Zarafshan, Reza Mohammadi,  Ahmadi,  Arsalani,2013ظرفشان 

هدفت التحقق من االحتراق النفس ي لدى معلمي اضطراب طيف التوحد مقارنة مع معلمي األطفال اآلخرين ذوي الحاجات الخاصة، واستخدمت 

املنه )الدارسة  مقاييس  ثالثة  استخدام  تم  حث  التحليلي،  الوصفي  واملنهج  املقارن  للوظيفة،  Maslach Burnoutج  الوصفي  املؤشر  مخزون   )

 لألطفال املصابين باضطراب طيف   32( معلمة )90واستبيان الصحة العامة وقد تم اختيار العينة بالطريقة العنقودية، حيث تم اختيار )
 
معلما

 في مدارس الصم، و)(  30التوحد، و )
 
 لألطفال ذوي التخلف العقلي من )31معلما

 
( مدرسة في أربعة مناطق من مناطق طهران، وأظهرت  12( معلما

ا  واإلرهاق  العامة،  الصحة  الثالثة من حيث  املجموعات  الثالثة واختلفت  املعلمين  بين مجموعات  املعيار   في صحة 
 
 كبيرا

 
اختالفا لعاطفي النتائج 

النفس ي لدى معلمي درجات  ونزع الشخصي ة؛ ولكن بالنظر إلى املتغيرات األخرى لم يالحظ أي اختالفات كبيرة، كما أظهرت الدراسة أن االحتراق 

 في متغيرات 
 
السمع واملتخلفين عقليا الصم وضعاف  أعلى بشكل ملحوظ من معلمي   وكان 

 
بالتوحد جاء متوسطا التوحد  معلمي  اضطراب طيف 

 والصم.إحصائي وتبدد الشخصية، وال يوجد فروق ذات داللة  الصحة عالمة والتعب
 
 ة في متوسط درجات املعلمين لألطفال املتخلفين عقليا

هدفت التعرف إلى مستويات االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة  دراسة    ( 2014أبو زيتون والصقر )وأجرى   •

جرش،   محافظة  تطوير  في  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  املتغيرين،  بين  العالقة  عن  والكشف 

 من املعلمين 119مقياس لكل من الذكاء العاطفي واالحتراق النفس ي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة حيث تكونت عينة الدراسة من )
 
( فردا

ال تربية الخاصة في محافظة جرش وأظهرت النتائج أن املعلمين أظهروا مستويات متوسطة من االحتراق النفس ي، كما وأظهرت  العاملين في مراكز 

حيث   من  األقل  الشعور  تبلد  بعد  كان  بينما  الشدة،  حيث  من  النفس ي  االحتراق  أبعاد  أكثر  الشخص ي  باإلنجاز  الشعور  نقص  بعد  أن  النتائج 

اق النفس ي، كما وأظهر األفراد مستويات منخفضة بالنسبة للدرجة الكلية والدرجات الفرعية على مقياس االحتراق  الشدة، ومن حيث تكرار االحتر 

 بالنسبة لالحتراق 
 
 ، بينما بعد تبلد الشعور كان األقل تكرارا

 
النفس ي، كما النفس ي، وتبين أن بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخص ي هو األكثر تكرارا

وجو  النتائج  إدارة أظهرت  بعد  جاء  بينما  األبعاد  بين  من  األعلى  الذاتية  الدافعية  بعد  وجاء  العاطفي،  الذكاء  مقياس  على  منخفضة  درجة  د 

ارتباط دال   النتائج وجود  أظهرت  العاطفي، كما  للذكاء  الفرعية  املقاييس  ببقية  األدنى مقارنة  النفس ي وبعد اإلجهاد    إحصائي العواطف  لالحتراق 

 التكرار مع إدارة العواطف من أبعاد الذكاء العاطفي.  االنفعالي من حيث 

و  • الحق  أجرت  )   محمدكما  الذكاء   (Ul-Haq, A., Muhammad, A., Sadia, H., & Misbah, A, 2017وسعدية  تأثير  إلى  التعرف  هدفت  دراسة 

ال مؤسسات  في  املعلم  أداء  على  تم تالعاطفي  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  باكستان،  في  عليم 

( وماير  سالوفيان  اقترحه  الذي  العاطفي  الذكاء  مقياس  على  1990_ 1989استخدام  املدارس  في  املعلم  أداء  على   )( من  مكونة  من  166عينة   )

فس ي، والثقة  املعلمين في باكستان، وأظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء العاطفي لن تأثير كبير على أداء املعلم في املدراس، كما وأظهرت أن للوعي الن

 بالنفس، واإلنجاز، وتنمية السلوكيات، وإدارة الصراع عالقة إيجابية مع أداء املعلم.

دراسة هدفت إلى التعرف على شكل البروفايل النفس ي للذكاء العاطفي لدى الوالدين واملعلمات ومستوى الذكاء  (2017وع )وكذلك أجرى الجرب •

، بدرجة بسيطة، وتكونت عينة البحث من )
 
  32العاطفي لديهم وعالقته باملهارات االجتماعية لدى األطفال املعاقين ذهنيا

 
( األطفال معاقين ذهنيا

( بسيطة  ،   15بدرجة 
 
واملعلمات،  17وذكرا الوالدين  خالل  من  تقديرهم  تم  والذين  املنورة،  املدينة  في  الفكرية  التربية  معهد  في  امللتحقين  أنثى(، 

( سنة، تم استخدام مقياس الذكاء العاطفي،  12- 6( تراوحت أعمارهم ما بين )20( أمهات، ومن معلماتهم وعددهم )25( آباء، و )7موزعين على )

العاطفي لدى الذكاء  أن مستوى  إلى  البحث  نتائج  الوالدين واملعلمات، وأظهرت  املهارات االجتماعية وذلك من خالل استجابات   ومقياس تقدير 

 
 
انخفاضا األكثر  هو  الوالدين  عند  االنفعاالت  تنظيم  في  املستوى  كان  حيث   ،

 
متوسطا كان  واملعلمات  استخدام   الوالدين  وهو  املعلمات  لدى 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadi%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23682248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23682248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arsalani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23682248
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الذكاء  االنف بين  العالقة  طبيعة  عن  بالنسبة  أما  األعلى،  هو  اآلخرين  مشاعر  وفهم  االنفعاالت،  تنظيم  يليه  الذاتية،  املشاعر  فتقييم  عاالت، 

واملع الوالدين  لدى  العاطفي  الذكاء  بين  االرتباطية  العالقة  طبيعة  في  اختالف  وجود  عدم  النتائج  فأظهرت  االجتماعية  واملهارات  لمات  العاطفي 

 ملهارات االجتماعية لدى هؤالء األطفال.وا 

توضيحي إلدراك اإلجهاد وأبعاد متالزمة تحديد ومقارنة نموذج  هدفت  دراسة   (Puertas-Molero, et.al, 2018)بويرتاس موليرو وآخرون    وأجرى  •

يق  االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي والتواصل غير اللفظي في عينة من مدرس ي الجامعات، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ولتحق

مال  ومقياس  السمات،  ومقياس  املدرك،  اإلجهاد  مقياس  هي  املقاييس  من  عدد  استخدام  تم  الدراسة  ومقياس أهداف  التجريبية،  للبيانات  ئم 

 ومدرسة من املدرسين في جامعة  1316االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة التي تكونت من )
 
سبانيا ا ( مدرسا

 مع اإلنجاز الشخص ي، وارتبط اإل 
 
رهاق موزعين بالتساوي بين الجنسين، وأظهرت الدراسة أن التوتر يرتبط بشكل إيجابي باإلرهاق العاطفي وسلبيا

ويرتبط الشخص ي،  بالرضا  ارتباطهما  مع  العاطفي،  واإلصالح  العاطفي  بالوضوح   
 
وعكسا العاطفي  باالهتمام   

 
مباشرا  

 
ارتباطا من    العاطفي  كل 

في   الجسد هما عامالن مهمان  ولغة  العاطفي  الذكاء  أن  الدراسة  أظهرت  كما  اللفظي،  بالتواصل غير  إيجابي  بشكل  واإلصالح  العاطفي  الوضوح 

العاطفي لديهم   الذكاء  الجامعات وتحسين  العقلية والجسدية ملدرس ي  الصحة  أن يساعد في ضمان  اإلرهاق، كل ذلك ممكن  الوقاية من متالزمة 

 التقليل من اإلرهاق واالحتراق النفس ي. و 

)  جرى أو  • وآخرون  االجتماعي هدفت  دراسة    (et.al. 2019Fiorilli ,فيوريلي  والدعم  املعلمين  لسمات  العاطفي  الذكاء  بين  العالقات  إلى  التعرف 

الوصفي   املنهج  الدراسة  استخدمت  لديهم،  النفس ي  االحتراق  ومستويات  والخارجي  استخدام  الداخلي  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التحليلي، 

  318مقاييس الذكاء العاطفي والدعم النفس ي، واالحتراق النفس ي لدى املعلمين لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة التي تكونت من )
 
( مدرسا

 
 
ارتباطا املعلمين يرتبط  العاطفي لسمات  الذكاء  أن  الدراسة  الخدمة، وأظهرت  أثناء  أظهرت  إيطاليا  النفس ي لديهم، كما   باالحتراق 

 
 ومباشرا

 
 وثيقا

 الدراسة أن الدعم االجتماعي الداخلية من عالقات املعلمين في مكان العمل أكثر فعالية من اإلرهاق من الدعم القادم من الخارج.

واال  النفسية  الضغوطات  موضوع  تناولت  أنها  الباحث  يالحظ  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  لدى من  العاطفي  والذكاء  النفس ي،  حتراق 

وعالقتها ببعض   العاملين في املهن اإلنسانية التي تتطلب العمل مع الجمهور مثل التمريض والتعليم والتي تساهم في الوصول إلى مرحلة االحتراق النفس ي،

 & ,.Ul-Haq, A., Muhammad, A., Sadia, Hوسعدية )  املتغيرات. حيث تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الحق ومحمد

Misbah, A, 2017(ودراسة  ،)Pishghadam, Sahebjam, 2012  عينة تتشابه  كما  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  وهو  املستخدم،  الدراسة  منهج  في   )

)حسن، دراسة  مع  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  معلمو  وهي  الدراسة2015الدراسة  عينة  كانت  بينما  التربية   (،  معلمي  من  تتكون  الدراسات  باقي  في 

 في.الخاصة أو املعلمين بشكل عام، وتشابهت مع جزء من الدراسات في تناولها االحتراق النفس ي، ومع دراسات أخرى تناولت موضوع الذكاء العاط

النفس ي   االحتراق  مستوى  إلى  التعرف  إلى  الحالية  الدراسة  الدمام وعالقته   التالميذ   معلميلدى  هدفت  في مدينة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

( دراسة  اتفقت مع  لديهم، حيث  العاطفي  ا   (،Puertas-Molero, et.al, 2018بالذكاء  املعلمين عموم  أن  السابقة  الدراسات  إليه  توصلت  ويتضح مما 

إلى وجود عالقة بين االحتراق النفس ي واملتغيرات الديمغرافية، وأن النفس ي، كذلك أشارت الدراسات  مستوى   يعانون من الضغوط النفسية واالحتراق 

باالحتراق  االح املتغيرات  تلك  عالقة  عن  للكشف  الدراسات  من  باملزيد  القيام  يستدعي  الذي  األمر  املتغيرات؛  لهذه  ا  تبع  يتباين  النفس ي  النفس ي  تراق 

ا.   والذكاء العاطفي مع 

-اء العاطفي؛ إذ ال توجد دراسة  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تناولت موضوع االحتراق النفس ي والتعرف على عالقته بالذك 

ا    -على حد علم الباحث ذوي اضطراب طيف التوحد، كما أنها تتميز بتناولها عينة الدراسة من معلمي ذوي   التالميذ  معلميلدى  تجمع بين املتغيرين مع 

 االهتمام الكافي لدراستها؛ حيث ال توجد دراسات كافية تناولت موضوع م
َ
ْعط

ُ
علمي ذوي اضطراب طيف التوحد، وهو من االضطرابات العصبية التي لم ت

 من العاملين معها أن يتمتعوا بصحة نفسية وانفعالية جيدة. اضطراب طيف التوحد كونه من االضطرابات التي تتطلب 

ذوي الحاجات الخاصة، والنظر في    معلمي التالميذقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة االطالع على أنواع الضغوط والتحديات التي تواجه  

لدى بذلك ارتأى الباحث استقصاء مستوى االحتراق النفس ي  من ذوي اضطراب طيف التوحد، و   معلمي التالميذتوصيات بعض هذه الدراسات بدراسة  

 .في لديهم ذوي اضطراب التوحد وعالقتها بالذكاء العاط التالميذ معلمي

 :أسئلة الدراسة

 حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟  التالميذ معلميلدى ما مستوى االحتراق النفس ي  .1

 ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟ التالميذ معلميلدى ما مستوى الذكاء العاطفي  .2

 ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟ التالميذ  معلميلدى هل توجد عالقة ارتباطية بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي  .3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puertas-Molero%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30544532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puertas-Molero%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30544532
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 : أهداف الدراسة

 : هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى

 . طراب طيف التوحد في مدينة الدمامذوي اض التالميذ معلميلدى مستوى االحتراق النفس ي  .1

 . طراب طيف التوحد في مدينة الدمامذوي اض التالميذ معلميلدى مستوى الذكاء العاطفي  .2

 . حد في مدينة الدمامذوي اضطراب طيف التو  التالميذ معلميلدى ارتباطية بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي االعالقة ال .3

    :أهمية الدراسة

 تتجلى أهمية هذه الدراسة في جانبين أحداهما نظري واآلخر تطبيقي:

: األهمية النظرية
ا

     : أوال

 تتمثل هده األهمية فيما يأتي:

العريية   • املكتبة  إلى  تضاف  نظرية  أطر  من  تقدمه  قد  موضوع  ما  حول  اإلنسانية  النفس ي  واملعرفة  االحتراق  ذوي    التالميذ  معلميلدى  مستوى 

 قد يستفيد منها الباحثين في إجراء دراسات الحقة.   وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم  اضطراب طيف التوحد

 .ذوي اضطراب طيف التوحد معلمي التالميذ ى فس ي والذكاء العاطفي لداالحتراق النمعرفة طبيعة العالقة بين  •

النفس ي   • االحتراق  تغطية موضوع مهم وهو مستوى  في  الدراسة  الدمام    التالميذ  معلميلدى  تطمح هذه  في مدينة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

 وعالقته بالذكاء العاطفي لديهم. 

ا: األهمية العملية     :ثانيا

ذوي اضطرابات طيف التوحد للمساهمة في وضع حلول مالئمة    معلمي التالميذملثل هذه الدراسات لتحديد الصعوبات التي تواجه    هناك حاجة •

 تدعم وتحسن األداء الوظيفي للمعلم.

النفسية إلعدادهم   • الضغوط  للتخفيف من  تثقيفية  برامج  توجيههم العداد  الخاصة من خالل  املراكز  القائمون على  الدراسة  يستفيد من هذه 

 لتحسين توافقهم املنهي والنفس ي. 

ذوي الحاجات  التالميذ معلميلدى دراسة القائمون على املراكز الخاصة من خالل التعرف والنظر إلى مصادر االحتراق النفس ي يستفيد من هذه ال •

 ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل خاص.  تالميذالالخاصة بشكل عام، ومعلمي 

 ذوي اضطراب التوحد. مع التالميذيستفيد من هذه الدراسة الباحثون في مجال التربية الخاصة إلجراء املزيد من األبحاث حول العاملين  •

 :حدود الدراسة

الدراسة على  وضوعية:  املحدود  ال الدمام وعالقته بالذكاء   التالميذ  معلميلدى  االحتراق النفس ي  اقتصرت هذه  ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة 

  .العاطفي لديه

البشرية بمعلمي ومعلمات  بشرية:  الحدود  ال الحدود  األهلية في مدينة   التالميذتمثلت  الخاصة  التربية  العاملين في مراكز  التوحد  ذوي اضطراب طيف 

 الدمام. 

مدينة كانية:  املحدود  ال في  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  للطلبة  تربوية  خدمات  تقدم  التي  األهلية  الخاصة  التربية  مراكز  في  الدراسة  هذه  تطبيق  تم 

 الدمام في اململكة العربية السعودية. 

 (. ه1441/1442، )م2020/ 2019دراس ي تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني للعام ال زمانية:الحدود ال

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 ألغراض الدراسة فقد تم تبني التعريفات اإلجرائية، وهي: 

النفس ي االنفعالي بسبب تعرض  (Burnout Among)  االحتراق  الضغوط ولفترة طويلة، مما يؤثر وبشكل  :"هو حالة من االستنزاف  الفرد ملجموعة من 

ا،  (33،  2013 جتماعية للفرد" )البتال،سلبي في كل من الجوانب النفسية والفسيولوجية والعقلية واال   عينة بالدرجة التي يحصل عليها    ويعرف إجرائيا

 اة التي يتم تطويرها لهذا الغرض. الدراسة من خالل استجابتهم لألد

النفسية (Emotional Intelligence)  العاطفيالذكاء   احتياجاته  مع  بنجاح  التعامل  على  الفرد  قدرة  في  تؤثر  التي  املعرفية  غير  القدرات  "مجموعة   :

( إجرائيا ،  (Bar-On, 2004, P117واملهنية"  يحصل عليها عينة  اويعرف  التي  األد  بالدرجة  استجابتهم على  لهذا الدراسة من خالل  تطويرها  يتم  التي  اة 

 الغرض. 
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التالميذ التوحد:    معلمو  املختلفة من مناهجذوي اضطراب طيف  ینفذونها بوسائلهم  التعلیمیة، حيث  املنفذون للسیاسة  وأساليب وطرق    املعلمون 

ا،  (3،  2002سعفان ومحمود،  )  لهذه الوسائلى درجة إتقانهم  ویتوقف نجاحهم في هذه السياسة علالتدریس   باملعلمين الذين يقدمون   ويعرف إجرائيا

 التعليم لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد في مدارس ومراكز التربية الخاصة في مدينة الدمام. 

التوحد طيف  االجتماعي هو    (Autism Spectrum Disorder)  اضطراب  التفاعل  في  ثابت  بعجز  ويتسم  املبكرة،  الطفولة  في مرحلة  اضطراب يظهر 

املرون وعدم  التماثل  على  واإلصرار  السلوك  في  والنمطية  بها،  واالحتفاظ  العالقات  تطوير  في  العجز  وكذلك  االجتماعي،  والتواصل  ة، والعاطفي 

ا  الوارد  مع  العادي  غير  والتفاعل  املحدودة،  غير  واالهتمامات  واالهتمام  املختلفةلحس ي،  الحسية  بالجوانب   & ,.Mattila, M., Kielinen, M)  العادي 

Linna, 2013, 11 .) 

األهلية في مدينة امللتحقون في مراكز التربية الخاصة  الدراسة التالميذفي هذه  (Autism Spectrum Disorder) ويقصد بذوي اضطراب طيف التوحد

ا و الدمام،   من قبل تلك املراكز والجهات الرسمية. باضطراب طيف التوحد الذين تم تشخيصهم رسمي 

 اإلجراءات امليدانية للدراسة 

 :الدراسة منهج

 أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها.و  وذلك ملالءمته لطبيعةام املنهج الوصفي االرتباطي، تم استخد

 :مجتمع الدراسة

الدراسة من جميع معلمي   التالميذتكون مجتمع  السعودية في    ومعلمات  العربية  اململكة  الخاصة في  املراكز  التوحد في  من ذوي اضطراب طيف 

ا ومعلمة، ويوضح الجدول رقم )262مدينة الدمام، والبالغ عددهم ) ا ملتغير النوع االجتماعي. 1( معلم   ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبع 

ا ملتغير النوع االجتماعي 1جدول )  (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا

 العدد الفئات  املتغير 

 128 ذكور  النوع االجتماعي

 134 اناث 

 262 املجموع 

 : عينة الدراسة

ا ومعلمة من الذين يعملون مع  204تكونت عينة الدراسة من ) ذوي اضطراب طيف التوحد في املراكز الخاصة في اململكة العربية   التالميذ( معلم 

الدراسة  السعودية في   أدوات  ا بتحويل  الباحث سابق  الشامل، وكذلك قام  الحصر  اختيارهم بطريقة  الدمام، تم  من خالل    إلكترونيةلى صيغة  إ مدينة 

( و Googleنماج  الهواتف،إ (  وأرقام  اإللكتروني  البريد  خالل  من  )  رسالها  بإرسال  الباحث  قام  االستطالعية  العينة  استثناء  هاتفية 235وبعد  رسالة   )

 .تحتوي على مقياسين مقياس االحتراق النفس ي ومقياس الذكاء العاطفي إلكترونيةو 

 : الدراسة أداة

 :
ا
 االحتراق النفس يمقياس أوال

النظري   األدب  إلى  الرجوع  النفس ي من خالل  السابقة مثل: )تم تطوير مقياس االحتراق  ،  Boujuta,et.al, 2017والدراسات  (،  2010(، )العجاجي 

)(2014(، )البقش ي،  2017، )أنور،  (2015(، )أحمد،  2015)أحمد،   األولية من  املقياس بصورته  ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت )اإلجهاد  33، وتكون 

ا،  ا، االنفعالي، تلبد املشاعر، نقص الشعور باإلنجاز(، أما من حيث تدريج املقياس اعتمد الباحث التدرج الخماس ي تدرج ليكرت )دائم  ا، نادر  ا، أحيان  غالب 

ا(  حالة الفقرات السالبة.وزان في  ( في حالة الفقرات املوجبة، وعكس األ 1، 2، 3، 4، 5املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق األرقام )، وتم تصحيح  أبد 

 صدق املقياس  •

 تم التحقق من صدق املقياس بطريقين، هما: 

املحتوى:   النفس ي صدق  واإلرشاد  والتقويم  والقياس  التربوي،  النفس  علم  مجاالت  في  املتخصصين  املحكمين  على  األولية  بصورته  املقياس  عرض  تم 

ا  اللغوية، ومالءمة  الصياغة  ودقة  الفقرات  الحكم على مدى وضوح  أجل  وذلك من  األردنية،  الجامعات  في عدد من  الخاصة  والتربية  لفقرة والتربوي، 

%( 80ليها )لسمة املراد قياسها، وطلب منهم إبداء أية مالحظات حول الفقرات بالحذف أو التعديل، حيث تم األخذ باملالحظات والتعديالت التي اتفق ع

 (.28من املحكمين، وفي ضوء ذلك تم تجهيز املقياس بالصيغة النهائية، حيث بلغت عدد فقراته )

ا ومعلمة، ثم تم حساب مؤشرات  20تم التحقق من مؤشرات صدق البناء من خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها )صدق البناء:   ( معلم 

 ( يبين ذلك. 3ب معامالت االرتباط بين الفقرات والُبعد الذي تنتمي إليه، والفقرات والدرجة الكلية، والجدول )صدق البناء للمقياس من خالل حسا
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 معامالت االرتباط بين الفقرات والُبعد والفقرات والدرجة الكلية على مقياس االحتراق النفس ي (: 2)جدول 
 باإلنجازنقص الشعور  تبلد الشعور  اإلجهاد االنفعالي  الرقم 

 الدرجة الكلية  الُبعد  الدرجة الكلية  الُبعد  الدرجة الكلية  الُبعد 

1 0.96** 0.89** 0.76** 0.87** 0.97 0.95** 

2 0.98** 0.87** 0.92** 0.85** 0.89 0.91** 

3 0.94** 0.84** 0.92** 0.85** 0.91 0.89** 

4 0.91** 0.96** 0.97** 0.97** 0.90 0.85** 

5 0.99** 0.90** 0.95** 0.94** 0.88 0.80** 

6 0.96** 0.93** 0.97** 0.92** 0.92 0.88** 

7 0.77** 0.92** 0.98** 0.97** 0.97 0.98** 

8 0.91** 0.78** 0.97** 0.90** 0.87 0.89** 

9 0.74** 0.68** 0.93** 0.90** 0.96 0.93** 

10   0.81** 0.78**   

 إحصائي **دالة                          
ا
 (.α≤0.01عند مستوى الداللة ) ا

 ة لذلك لم يتم حذف أي فقرة من الفقرات.إحصائي( أـن جميع معامالت االرتباطات ذات درجات مقبولة وذات داللة 2يبين الجدول رقم )

 ( يوضح ذلك. 3بعضها البعض، والدرجة الكلية للمقياس، الجدول رقم )كما تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االحتراق النفس ي مع 

 (: معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االحتراق النفس ي مع بعضها البعض، والدرجة الكلية للمقياس 3جدول )

 الدرجة الكلية للمقياس  نقص الشعور باإلنجاز تبلد الشعور  اإلجهاد االنفعالي  

    1.00 االنفعالي اإلجهاد 

   1.00 **0.82 تبلد الشعور 

  1.00 **0.96 **0.82 نقص الشعور باإلنجاز

 1.00 **0.98 **0.98 **0.91 الدرجة الكلية للمقياس 

 إحصائي دالة **                                 
ا
 (.α≤0.01عند مستوى الداللة ) ا

( أن هناك معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االحتراق النفس ي مع بعضها البعض، والدرجة الكلية للمقياس كانت دالة  3يظهر من الجدول رقم )

 إحصائي
 
 (. α≤0.01عند مستوى الداللة ) ا

 ثبات املقياس  •

التطبيق،  للتحقق من ثبات مقياس االحتراق النفس ي، تم حساب معامالت الثبات له، بطريقتين: األولى طريقة التطبيق وإ  من خالل تطبيق عادة 

ا ومعلمة20املقياس على عينة استطالعية قوامها ) الثاني، ومدته أسبوعان،  ( معلم  األول والتطبيق  التطبيق  بين  ، وذلك بتطبيقه مرتين وبفاصل زمني 

للمقياس ككل،   الداخلي  االتساق  التطبيقين، كذلك تم حساب قيم  بين  االرتباط  إيجاد معامالت  أبعاده باستخدام معامل كرونباخ وتم  ُبعد من  ولكل 

 ( يبين نتائج الثبات.4ألفا، والجدول )

 وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون (: معامالت الثبات ألبعاد مقياس االحتراق النفس ي 4جدول )

 إعادة التطبيق كرونباخ ألفا  الُبعد 

 *0.73 0.80 االنفعالي اإلجهاد 

 *0.75 0.81 تبلد الشعور 

 *0.77 0.78 نقص الشعور باإلنجاز

 *0.78 0.83 املقياس ككل

 إحصائي * دالة                             
ا
 (.α≤0.05عند مستوى الداللة )  ا

(، وجميعها  0.83(، وعلى الدرجة الكلية )0.81-0.78تراوحت بين )( إلى أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ 4أشارت نتائج الجدول )

-0.73(. أما بالنسبة للثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق فقد تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )α≤0.05ا عند مستوى الداللة )إحصائيدالة 

0.77( الكلية  للدرجة   إحصائي(، وجميعها دالة  0.78(، وبلغت 
 
)  ا الداللة  املقياα≤0.05عند مستوى  أن  س يتمتع بدرجة مقبولة من  (، وهذا مؤشر على 

 الثبات. 

 تصحيح املقياس •

ا ) ا )5تكون اإلجابة عن فقرات من املقياس من تدريج ليكرت الخماس ي اآلتي: دائم  ا )4( درجات، غالب  ا )3( درجات، أحيان  درجتان،  (  2( درجات، نادر 

ا ) الدراسة ( درجة واحدة،  1أبد  الواردة في نموذج  الحسابي للمتغيرات  املتوسط  التعليق على  الدراسة عند  اعتمدتها هذه  التي  بالحدود  يتعلق  أما فيما 

 :  (2007ني والشريفين، )الكيال على املعادلة اآلتية فهي لتحديد درجة املوافقة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي )مرتفع، متوسط، منخفض( بناء  
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 للبديل( / عدد املستويات  األدنىالحد  -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل

(5-1 / )3  =4 /3 =1.33   

 وبذلك تكون املستويات كالتالي:

 .2.33 -1درجة موافقة منخفضة من 

 . 3.67-2.33 أكبر مندرجة موافقة متوسطة 

 . 5.00 -3.67أكبر من درجة موافقة مرتفعة 

ا: مقياس الذكاء العاطفي    ثانيا

العاطفي   الذكاء  السابقة مثل )مغاري،  تم تطوير مقياس  النظري والدراسات  األدب  إلى  الرجوع  (، )الرحماني،  2014(، )العتوم،  2018من خالل 

)أحمد،  2017 )الحجوج،  2015(،  ا 2015(  بصورته  املقياس  بكتابة فقرات  القيام  وتم  وفقراته:  املقياس  أبعاد  تكون من مجموعة من (،  ألولية، حيث 

( فقرة موزعة على خمس مجاالت: )املعرفة االنفعالية، تنظيم االنفعاالت، التعاطف، التواصل، إدارة انفعاالت( تدريج املقياس:  70الفقرات تتكون من )

ا(. ، وتم ت ا، أبد  ا، نادر  ا، أحيان  ا، غالب  ، 4، 5صحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق األرقام )اعتمد الباحث التدرج الخماس ي لتدرج ليكرت )دائم 

 .( في حالة الفقرات املوجبة، وعكس األوزان في حالة الفقرات السالبة1، 2، 3

 صدق املقياس  •

 تم التحقق من صدق املقياس بطريقين، هما: 

املحتوى:   في  صدق  املتخصصين  املحكمين  على  األولية  بصورته  املقياس  النفس ي تم عرض  واإلرشاد  والتقويم  والقياس  التربوي،  النفس  علم  مجاالت 

ومالءمة   والتربوي، والتربية الخاصة في عدد من الجامعات األردنية والسعودية، وذلك من أجل الحكم على مدى وضوح الفقرات ودقة الصياغة اللغوية،

قرات بالحذف أو التعديل، حيث تم األخذ باملالحظات والتعديالت التي اتفق عليها الفقرة للسمة املراد قياسها، وطلب منهم إبداء أية مالحظات حول الف

 تجهيز املقياس بالصيغة النهائية.%( من املحكمين، وفي ضوء ذلك تم 80)

 20تم التحقق من مؤشرات صدق البناء من خالل تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها ):  مؤشرات صدق البناء 
 
ومعلمة، ثم تم حساب   ( معلما

( يبين  5)  مؤشرات صدق البناء للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين الفقرات والُبعد الذي تنتمي إليه، والفقرات والدرجة الكلية، والجدول 

 ذلك. 

 : معامالت االرتباط بين الفقرات والُبعد والفقرات والدرجة الكلية على مقياس الذكاء العاطفي  (5) جدول 
 إدارة االنفعاالت  التواصل  التعاطف  تنظيم االنفعاالت  املعرفة االنفعالية  ت 
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1 0.91** 0.93** 0.89** 0.85** 0.93** 0.83** 0.87** 0.83** 0.73** 0.60** 

2 0.80** 0.90** 0.93** 0.91** 0.82** 0.49** 0.26 0.25 0.85** 0.73** 

3 0.63** 0.65** 0.59** 0.84** 0.67** 0.74** 0.92** 0.90** -0.11 -0.64** 

4 0.60** 0.58** -0.79** -0.91** 0.67** 0.74** 0.94** 0.90** -0.52** -0.83** 

5 0.76** 0.53** 0.86** 0.63** 0.80** 0.61** 0.93** 0.92** 0.67** 0.69** 

6 0.46** 0.50** 0.86** 0.83** 0.74** 0.56** 0.58** 0.53** 0.74** 0.76** 

7 0.83** 0.69** 0.65** 0.59** 0.59** 0.74** 0.81** 0.68** 0.60** 0.85** 

8 0.83** 0.64** 0.59** 0.54** 0.82** 0.72** -0.77** -0.83** 0.75** 0.79** 

9 0.67** 0.60** -0.67** -0.71** 0.63** 0.59** 0.90** 0.92** 0.73** 0.87** 

10 0.90** 0.92** 0.82** 0.59**   0.64** 0.76** 0.67** 0.79** 

11 -0.22 -0.23 0.74** 0.81**   0.76** 0.71** -0.33 -0.43** 

12 0.84** 0.70** 0.66** 0.62**   0.86** 0.90** -0.46** -0.48** 

13   0.83** 0.83**       

 إحصائي **دالة                  
ا
 (. α≤0.01عند مستوى الداللة ) ا

ا لكون معامل ارتباطها مع الُبعد ككل  11الفقرة رقم )( وتم حذف  5بناء على النتائج املوضحة في الجدول رقم ) ( من ُبعد "املعرفة االنفعالية" نظر 

 
 
 إحصائي، وغير دال  واملقياس ككل سالبا

 
( من ُبعد "تنظيم االنفعاالت" الن معامل ارتباطها مع الُبعد ككل واملقياس 9،  4، كما تم حذف الفقرات رقم )ا

 
 
سالبا    ككل 

 
داال  إحصائي  وغير 

 
)ا رقم  الفقرة  تم حذف  كما  دال  2،  البعد غير  مع  ارتباطها  ُبعد"التواصل" ألن معامل   إحصائي( من 

 
تم حذف ا ، وكذلك 

 إحصائي ُبعد ككل واملقياس ككل سالب ودال( من ُبعد "التواصل"الن معامل ارتباطها مع ال8الفقرة رقم )
 
( من ُبعد"إدارة 11، 3، كما تم حذف الفقرات )ا
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 إحصائيعاالت" الن معامالت ارتباطها مع الُبعد ككل سالبا وغير دال  االنف
 
 إحصائي  رتباط مع املقياس ككل سالبا ودالومعامل اال   ا

 
، 4، وحذف الفقرات )ا

 إحصائي عد ككل واملقياس ككل سالبا ودال ( الن معامل االرتباط مع البُ 12
 
 .ا

 ( يوضح ذلك. 6مع بعضها البعض، والدرجة الكلية للمقياس، الجدول رقم )الذكاء العاطفي  كما تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس 

 مع بعضها البعض، والدرجة الكلية للمقياس  (: معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء العاطفي 6جدول )

الدرجة الكلية   االنفعاالت إدارة  التواصل  التعاطف  تنظيم االنفعاالت  املعرفة االنفعالية  

 للمقياس  

      1.00 املعرفة االنفعالية 

     1.00 **0.77 تنظيم االنفعاالت 

    1.00 **0.81 **0.93 التعاطف 

   1.00 **0.91 **0.88 **0.83 التواصل 

  1.00 **0.70 **0.72 **0.71 **0.66 إدارة االنفعاالت 

 1.00 **0.75 **0.96 **0.97 **0.89 **0.93 الدرجة الكلية للمقياس 

 إحصائي **دالة 
ا
 (. α≤0.01عند مستوى الداللة ) ا

( رقم  الجدول  من  دالة  6يظهر  كانت  للمقياس  الكلية  والدرجة  البعض،  بعضها  مع  العاطفي  الذكاء  مقياس  أبعاد  بين  االرتباط  معامالت  أن   )

 (. α≤0.01ا عند مستوى الداللة )إحصائي

 ثبات املقياس:   •

وإعادة التطبيق، حيث تم تطبيقه على  للتحقق من ثبات مقياس الذكاء العاطفي، تم حساب معامالت الثبات له بطريقتين: األولى طريقة التطبيق  

معا  إيجاد  وتم  أسبوعان،  ومدته  الثاني  والتطبيق  األول  التطبيق  بين  زمني  وبفاصل  مرتين  بتطبيقه  وذلك  الذكر،  سابقة  االستطالعية  مالت العينة 

 االرتباط بين التطبيقين.

 ( يبين نتائج الثبات.7أبعاده باستخدام معامل كرونباخ ألفا، الجدول رقم )وكذلك تم حساب قيم االتساق الداخلي للمقياس ككل، ولكل ُبعد من 

 وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون (: معامالت الثبات ألبعاد مقياس الذكاء العاطفي  7جدول )

 إعادة التطبيق كرونباخ ألفا  الُبعد 

 *0.74 0.82 املعرفة االنفعالية 

 *0.76 0.79 تنظيم االنفعاالت 

 *0.75 0.85 التعاطف 

 *0.79 0.80 التواصل 

 *0.75 0.81 إدارة االنفعاالت 

 * 0.76 0.89 الدرجة الكلية للمقياس  

 (.α≤0.05ا عند مستوى الداللة )إحصائي * دالة           

(، وجميعها  0.89وعلى الدرجة الكلية )  (،0.85-0.79ألفا كرونباخ تراوحت بين )( إلى أن معامالت الثبات باستخدام معامل  7أشارت نتائج الجدول )

 إحصائيدالة 
 
-0.74(. أما بالنسبة للثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق فقد تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين )α≤0.05عند مستوى الداللة ) ا

0.79( الكلية  الدرجة   إحصائي(، وجميعها دالة  0.76(، وبلغت 
 
)  ا الداللة  يتمتع بدرجة مقبولة من  α≤0.05عند مستوى  املقياس  أن  (، وهذا مؤشر على 

 الثبات. 

 املقياس تصحيح  •

املقياس )  تكون اإلجابة على فقرات  ا  دائم  اآلتي:  الخماس ي  )5من تدريج ليكرت  ا  )4( درجات، غالب  ا  أحيان  )3( درجات،  ا  درجتان،  (  2( درجات، نادر 

ا ) الحسابي للمتغيرات  1أبد  املتوسط  التعليق على  الدراسة عند  اعتمدتها هذه  التي  بالحدود  يتعلق  أما فيما  الدراسة ( درجة واحدة،  الواردة في نموذج 

ا على املفهي ولتحديد درجة املوافقة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي    (:  2007، لكيالني والشريفينعادلة اآلتية)ا )مرتفع، متوسط، منخفض( بناء 

 الحد األدنى للبديل( / عدد املستويات   -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل 

(5-1 / )3  =4 /3  =1.33 
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 وبذلك تكون املستويات كالتالي:

 . 2.33 -1درجة موافقة منخفضة من 

 . 3.67-2.33درجة موافقة متوسطة أكبر 

 . 5.00 -3.67درجة موافقة مرتفعة أكبر من 

 : نتائج الدراسة

 ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟ التالميذ معلميلدى النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما مستوى االحتراق النفس ي 
املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

 ( يوضح ذلك.8االحتراق النفس ي، واملقياس ككل، الجدول رقم )

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس االحتراق النفس ي واملقياس ككل مرتبة تن8جدول ) ا  (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق ازليا

 للمتوسط الحسابي 

 درجة التقييم  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  0.84 4.07 اإلجهاد االنفعالي 1 1

 مرتفعة  1.14 3.79 تبلد الشعور  2 2
 مرتفعة  1.24 3.71 نقص الشعور باإلنجاز  3 3

 مرتفعة 1.03 3.85 ككل  مقياس االحتراق النفس ي

( الجدول رقم  النفس ي  8يظهر من  االحتراق  أن مستوى  إذ    التالميذ  معلميلدى  (  ا،  الدمام جاء مرتفع  التوحد في مدينة  ن  أذوي اضطراب طيف 

( بلغ  النفس ي ككل  االحتراق  الدراسة عن مقياس  أفراد عينة  لتقديرات  الحسابي  )3.85املتوسط  رقم  الجدول  يظهر من  كما  بدرجة مرتفعة،  أن  8(   )

( بدرجة تقييم مرتفعة 4.07-3.71ياس االحتراق النفس ي تراوحت ما بين )املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول األبعاد الفرعية ملق

ا للمتوسط الحسابي على النحو اآلتي: حصل على املرتبة األولى ُبعد "اإلجهاد االنفعا لي" بمتوسط حسابي  لجميع األبعاد، وجاء ترتيب األبعاد الفرعية تبع 

(4.07( معياري  وانحراف  ج0.84(  الثانية  وباملرتبة   ،)( بمتوسط حسابي  الشعور"  "تبلد  ُبعد  )3.79اء  معياري  وانحراف  باملرتبة 1.14(  جاء  حين  في   ،)

  (.1.24( وانحراف معياري )3.71الثالثة واألخيرة ُبعد"نقص الشعور باإلنجاز" بمتوسط حسابي )

ا على    التالميذ  معلم  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن   ا، ويرهق إحساسه، وبالتالي يؤثر سلب  ا وبدني  ذوي اضطراب طيف التوحد يستنزف عاطفي 

لها معلمي   يتعرض  التي  والداخلية  الخارجية  الضغوط  أن  الباحث  ويستنتج  والتطور،  لإلبداع  وجاهزيته  املنهي  طيف   التالميذ  انتمائه  اضطراب  ذوي 

ا وانفع ا، ومن أهم مظاهر االحتراق النفس ي لدى املعلم اإلجهاد االنفعالي، وتلبد في مشاعره، ونقص في الشعور التوحد قد تؤدي إلى استنزافه جسمي  الي 

مهارات التكيف  باإلنجاز، كل ذلك يؤدي إلى األداء النمطي والروتيني للعمل، وفقدان االبتكارية وخالل ذلك يفقد املعلم الدعم االجتماعي، وتضعف لديه 

الحدث، مما يؤدي إلى وقوع املعلم فريسة لالحتراق النفس ي، وتتعدد وتتنوع مصادر الضغوط املسببة لالحتراق النفس ي للمعلم بين والتعامل مع مستوى  

وعالقة الخصائص السلوكية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، وعالقته العملية بزمالئه والصراعات املدرسية،  

 املعلم  
 
ذوي اضطراب طيف التوحد أحد مصادر الضغوط النفسية على   التالميذ  يشكل أولياء أمور    باإلدارة، واألعباء اإلدارية، وضيق الوقت، وأحيانا

من   واألسرة  الطالب  على  يتركها  التي  السلبية  والتأثيرات  التوحد  طيف  اضطراب  بطبيعة  معرفتهم  وعدم  املرتفعة  توقعاتهم  قلة  بسبب  ع  جمياملعلم 

التي يمكن أن يتعرض لها املعلم، سواء أكانت عضوية أم إ الجوانب بسبب طبيعة االضطراب وخصائصه املتشعبة.   ن مجمل أعراض االحتراق النفس ي 

 
 
ا على صحته، وتجعله معرضا حيث يميل لإلصابة باألمراض الجسمية والنفسية، وظهور املشكالت واألزمات في حياته املهنية واألسرية،    نفسية تؤثر سلب 

التعاطف   التالميذ  معلم   من شعور فقدان  يعاني  أنه  كما  اإلنسانية،  رسالته  أداء  في  يؤثر  واالنسحاب، مما  العزلة  إلى  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

ب السعادة واملتعة في والتواصل مع زمالئه وعمالئه، أو امليل للعزلة واالنسحاب من األنشطة واملشاركات االجتماعية، والشكوى من مهنة التعليم، وغيا

 أداء وظيفته، مما يؤثر ويزيد االحتراق النفس ي لديه. 

 على الفترات الطويلة التي تعرض لها من الضغط واإلجهاد
 
البدني   وهذا ما أكد عليه اإلطار النظري أن من أهم عواقب االحتراق النفس ي للفرد ردا

هو   العمل  عن  واالنعزال  والعاطفي،  اإلنتوالعقلي  املنزل انخفاض  في  أو  املدرسة  أو  العمل  في  باالستنزاف،  والشعور  واالرتباط،  والسخرية  اجية، 

(Shanafelt, Boonem TAN, 2012 .) 
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 الُبعد األول: اإلجهاد االنفعالي •

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "اإلجهاد االنفعالي" والُبعد ككل مرتبة9جدول ) ا  (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق تنازليا

 للمتوسط الحسابي 

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التقييم

 مرتفعة  0.80 4.29 مشاعر ذوي اضطراب طيف التوحد.أستمتع عند معرفة  2 1

ا في عملي. 1 2  مرتفعة  0.88 4.19 أشعر بأنني أستنزف انفعالي 

 مرتفعة  0.96 4.17 طبيعة عملي مع ذوي اضطراب طيف التوحد يسبب لي اإلجهاد. 3 3

ا.  مع التالميذيتطلب مني العمل  6 4 ا مضاعف   مرتفعة  1.05 4.12 ذوي اضطراب طيف التوحد جهد 

 مرتفعة  1.01 4.06 ذوي اضطراب طيف التوحد. التالميذ أشعر بفقدان حماس ي للعمل مع  4 5
ذوي اضـــطراب طيـــف التوحــد ممـــا يرهقنـــي  التالميــذ أبحــث عـــن التميـــز فــي أعمـــالي مـــع  9 6

ا.  نفسي 

 مرتفعة  0.99 3.97

 مرتفعة  0.94 3.96 ضغوط العمل مع ذوي اضطراب طيف التوحد تؤثر في انفعاالتي. 7 7
أعاني من عدم التوازن بين متطلبات عملي مع ذوي اضطراب طيف التوحد ومقدرتي  8 8

 على تنفيذها.

 مرتفعة  0.95 3.95

 مرتفعة  0.95 3.93 باإلحباط في مهنتي.أشعر  5 9

 مرتفعة 0.84 4.07 ككل  ُبعد "اإلجهاد االنفعالي"

( الجدول رقم  )9يظهر من  بين  االنفعالي" تراوحت ما  ُبعد "اإلجهاد  الدراسة حول فقرات  أفراد عينة  الحسابية لتقديرات  املتوسطات  أن   )3.93-

الفقرة رقم )( بدرجة تقييم مرتفعة لجميع  4.29 عند معرفة مشاعر ذوي اضطراب طيف التوحد،    ونصها: أستمتع(  2الفقرات، وجاءت باملرتبة األولى 

)4.29بمتوسط حسابي ) )0.80( وانحراف معياري  الفقرة رقم  باملرتبة األخيرة  ( ونصها: أشعر باإلحباط في مهنتي، بمتوسط حسابي  5(، في حين جاءت 

 ( بدرجة تقييم مرتفعة.4.07(، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )0.95معياري )( وانحراف 3.93)

معلمي   أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  التعب    التالميذ  ويعزو  إلى  إضافة  والعاطفي،  االنفعالي  اإلجهاد  من  يعانون  التوحد  اضطراب  طيف  ذوي 

أعراض وآالم جسدية، كالصداع واألعباء وآالم أسفل الظهر وألم العضالت، وصعوبة في الجسدي أثناء العمل أو حتى بعد االنتهاء من العمل، والشعور ب

   الدخول في النوم وغيرها، وعبء العمل الزائد والشعور بأنهم تحت ضغط الوقت إلكمال جميع املهام التعليمية، واألدوار اإلدارية املنوطة
 
عن   بهم فضال

مهنته باإلحباط من  والشعور  األساس ي،  في جميع   عملهم  وعاطفي  انفعالي  تحمل وصبر وجهد  إلى  يحتاج  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  تعليم طلبة  ألن 

 بسبب طبيعة االضطراب وخصائصه املتشعبة.مراحل العملية التعليمية 

املستوى الذي يعجز به عن باإلرهاق، والضعف، واستنزاف املصادر االنفعالية لدى املعلم على  كما ويستنتج الباحث أن اإلجهاد االنفعالي يتصف  

كليهما، ومن سمات ه أو  نفسية  أو  أعراض جسمية،  ويظهر على شكل  النفس ي،  لالحتراق  األساس ي  العنصر  االنفعالي هو  اإلجهاد  إن  ذا العطاء، حيث 

 البعد عدم قدرة املعلم للذهاب إلى العمل. 

ق، والضعف، واستنزاف املصادر االنفعالية لدى املعلم على املستوى الذي وقد أشار اإلطار النظري أن الشعور باإلجهاد االنفعالي يتصف باإلرها

البعد  يعجز به عن العطاء، ويعد هذا البعد العنصر األساس ي لالحتراق النفس ي، ويظهر على شكل أعراض جسمية، أو نفسية أو كليهما، ومن سمات هذا 

 عدم قدرة املعلم للذهاب إلى العمل. 

 عور الُبعد الثاني: تبلد الش •

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "تبلد الشعور" والُبعد ككل مرتبة تنازل10جدول ) ا (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق يا

 للمتوسط الحسابي 

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التقييم

 مرتفعة  0.95 3.99 وكأنهم أشياء ال بشر. التالميذ أشعر أنني أتعامل مع بعض  3 1
 مرتفعة  1.04 3.95 أشعر بأن ما أبذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرين. 1 2
 مرتفعة  1.08 3.85 يرهقني العمل في مجال تدريس ذوي اضطراب طيف التوحد أكثر مما كنت أتوقعه. 2 3

 مرتفعة  1.17 3.81 يزداد إحساس ي بالقسوة تجاه الناس بعد عملي مع ذوي اضطراب طيف التوحد.  4 4
 مرتفعة  1.24 3.77 أشعر بانعدام القيمة لعملي ألني ال أقدم شيئا ذا قيمة. 7 5

 مرتفعة  1.22 3.76 ذوو اضطراب طيف التوحد من مشاكل. التالميذ أتجاهل ما يتعرض له  5 6
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 مرتفعة  1.29 3.73 ذوي اضطراب طيف التوحد. التالميذ يوجه اآلخرون لي اللوم فيما يخص مشاكل  6 7
 مع اآلخرين في مجال مهنتي. 9 8

 
 مرتفعة  1.22 3.73 أشعر بضعف العالقات االجتماعية التي تجعلني أقل تفاعال

 مرتفعة  1.30 3.68 أشعر بتأثير إيجابي في حياة اآلخرين من خالل عملي.  10 9

 مرتفعة  1.30 3.67 أرغب باالنسحاب من العمل الجماعي فأتقوقع على ذاتي. 8 10

 مرتفعة  1.14 3.79 ككل  ُبعد "تبلد الشعور" 

(  3.99-3.67الدراسة حول فقرات ُبعد "تبلد الشعور" تراوحت ما بين )( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة 10يظهر من الجدول رقم )

( رقم  الفقرة  األولى  باملرتبة  وجاءت  الفقرات؛  لجميع  مرتفعة  تقييم  أشعر(  3بدرجة  بعض  ونصها:  مع  أتعامل  بشر،    التالميذ  بأنني  ال  أشياء  وكأنهم 

( ونصها: أرغب باالنسحاب من العمل الجماعي فأتقوقع 8باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )(، في حين جاءت  0.95( وانحراف معياري )3.99بمتوسط حسابي )

 ( بدرجة مرتفعة.3.79(، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )1.30( وانحراف معياري )3.67على ذاتي، بمتوسط حسابي )

املعلمين   شعور  أن  إلى  املشاعر  تبلد  من  املرتفعة  النتيجة  هذه  الباحث   ويعزو 
 
فضال تامة،  وبجدية  وجه  أكمل  على  عملهم  يؤدون  ال  عن    بأنهم 

ة، شعورهم بعدم االرتياح عندما يتعاملون مع طلبتهم الذي يعانون من اضطراب طيف التوحد، حيث إنهم ال يستطيعون التفاعل مع الحصة الدراسي

ال اإلنجازات  أعمال، وال يحقق  املعلم من  النتيجة ما يقوم به  إليها، وال يعتبرونها ذات قيمة وذات فائدة سواء داخل غرفة وربما عكست هذه  تي يطمح 

أم مع اإلداريين أم مع أولياء األمور فهم يقومون بأعمالهم بشكل روتيني، ولهذا فقد يتولد    التالميذ  الصف أم خارجها، وسواء أكان التعامل والتفاعل مع  

بالنفس، وعدم املقدرة على أدائهم ملهامهم، وعدم املقدرة على حل املشكالت التي تواجههم   ذوي اضطراب طيف التوحد عدم الثقة  التالميذ  معلميلدى  

 
 
عن ازدياد شعورهم باإلنهاك والتعب الجسدي والذهني في نهاية اليوم، وكل ذلك يؤدي باملعلم إلى الرغبة في االستقالة من العمل  أو تواجه طلبتهم، فضال

امل إلى شعور  املطلوب، من أجل راحته، ويؤدي  األداء  العمل وتحقيق  القدرة والكفاءة على مواصلة  املنهي، وأنه ليس لديهم  أدائهم  بتدني مستوى  علمين 

 والتمكن من إنجاز األعمال الناجحة والتفاعل اإليجابي مع جميع العاملين في املركز وكذلك أولياء األمور. 

الباحث   ويستنتج  في  كما  ا  تغير  يحدث  املشاعر  تلبد  املهارات،  أن  يتلقون  الذين  الطالب  نحو  ا  اآلخرين، وخصوص  نحو  واالستجابات  االتجاهات 

 
 
ا ما يكون مصحوبا بسرعة الغضب واالنفعال، وفقدان التقدير للعمل، وكذلك االتجاهات الساخرة نحو اآلخرين، والسمة األساسية لهذا البعد   وغالب 

 ليست كأشخاص. تصور الفرد لجميع املتعاملين معه كأشياء مادية و 

لدى   واالستجابات  االتجاهات  في  يحدث  ا  تغير  أن  بالسلبية  اإلحساس  أو  املشاعر  تبلد  مجال  في  النظري  اإلطار  اآلخرين،    املعلم ويؤكد  نحو 

 
 
مصحوبا يكون  ما  ا  وغالب  املهارات،  يتلقون  الذين  الطالب  نحو  ا  ا   وخصوص  وكذلك  للعمل،  التقدير  وفقدان  واالنفعال،  الغضب  التجاهات بسرعة 

 الساخرة نحو اآلخرين، والسمة األساسية لهذا البعد تصور الفرد لجميع املتعاملين معه كأشياء مادية وليست كأشخاص. 

 الُبعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز  •

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "نقص الشعور باإلنجاز" والُبعد ككل مرت11جدول ) ا  (: املتوسطات الحسابية واالنحر بة تنازليا

ا للمتوسط الحسابي 
ا
 وفق

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التقييم

 مرتفعة  1.02 3.90 بالرضا عند إنجاز املهام املطلوبة مني.ينقصني الشعور  1 1

 مرتفعة  1.25 3.75 أنظر إلى مهنتي نظرة تشاؤمية. 5 2
 مرتفعة  1.32 3.75 ينخفض أدائي في العمل لنقص الدعم املنهي. 9 3
 مرتفعة  1.25 3.73 أقوم بالتسويف )املماطلة( في عملي. 4 4

 مرتفعة  1.27 3.71 ذوي اضطراب طيف التوحد وأولياء أمورهم. التالميذ أشعر بأنني غير مؤهل للتعامل مع  7 5
 مرتفعة  1.31 3.69 أشعر بعدم الثقة بالنفس. 6 6
 متوسطة  1.32 3.64 أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي كمعلم لذوي اضطراب طيف التوحد. 2 7

 متوسطة  1.42 3.61 ذوي اضطراب طيف التوحد. التالميذ أشعر باالنزعاج أثناء عملي، وتعاملي مع  3 8
 متوسطة  1.43 3.60 أشعر باإلحباط نتيجة نقص الدعم االجتماعي. 8 9

 مرتفعة 1.24 3.71 ُبعد "نقص الشعور باإلنجاز " ككل 

( الجدول رقم  الحسابية  11يظهر من  املتوسطات  أن  بين  (  الشعور باإلنجاز" تراوحت ما  ُبعد "نقص  الدراسة حول فقرات  أفراد عينة  لتقديرات 

( وانحراف 3.90( ونصها: ينقصني الشعور بالرضا عند إنجاز املهام املطلوبة مني، بمتوسط حسابي )1(؛ وجاءت باملرتبة األولى الفقرات رقم )3.60-3.90)

( الفقرة رقم )( ودرجة تقييم  1.02معياري  األخيرة  باملرتبة  الدعم االجتماعي، بمتوسط 8مرتفعة، في حين جاءت  ( ونصها: أشعر باإلحباط نتيجة نقص 

 ( بدرجة تقييم مرتفعة.3.71( ودرجة تقييم متوسطة، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )1.43( وانحراف معياري )3.60حسابي )

نقص الشعور باإلنجاز، حيث يميل املعلم إلى تقييم إنجازاته بصورة سلبية تتمثل بعدم الرضا عن إنجاز   يعزو الباحث هذه النتيجة املرتفعة من

ومشاعر االكتئاب، واالنسحاب، وقلة اإلنتاجية، وعدم القدرة على التكيف مع الضغوط، والشعور بالفشل، وضعف تقدير الذات، ولهذا يجب    املهام
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املع التي يشغلها  الوظيفة  تلبي  النقص في  أن  الدائم، ملحاولته تعويض  التوازن والتوتر  تعرض لحالة من عدم  النفسية واالجتماعية، وإال  احتياجاته  لم 

 إحدى الجوانب السابقة التي قد تصل به إلى اإلنهاك الناتج عن استمرارية الضغوط، والتفكير في تحسين وضعه املنهي الحالي. 

الشعور  نقص  أن  إلى  النظري  اإلطار  االكتئاب،   أشار  بمشاعر  ويتمثل  سلبية،  بطريقة  الشخصية  إنجازاته  تقييم  إلى  املعلم  ميل  يعني  باإلنجاز 

 (2008واالنسحاب، وقلة اإلنتاجية، وعدم القدرة على التكيف مع الضغوط، والشعور بالفشل، وضعف تقدير الذات )وحش ي، 

( العرايضة  دراسة  النتيجة مع  به  2016اختلفت هذه  ما جاءت  يعانون من  (  الرس  في محافظة  الخاصة  التربية  أن معلمي  الحالية من  الدراسة 

 االحتراق النفس ي بمستوى متوسط. 

النتيجة )  كما واختلفت هذه  أن االحتراق   Zarafshan, Reza Mohammadi,  Ahmadi,  Arsalani,2013)مع دراسة كل من  نتائجها  التي جاء في 

 وكان أعلى بشكل ملحوظ من معلمي الصم وضعاف السمع واملت
 
.النفس ي لدى معلمي  اضطراب طيف التوحد بالتوحد جاء متوسطا

 
 خلفين عقليا

مستوى مرتفع من الضغط النفس ي واالحتراق النفس ي، كما واتفقت   نتائجها وجود(، والتي جاء في  2013شعيب،  تفقت هذه النتيجة مع دراسة )ا 

حد بمحلية (، والتي جاء في نتائجها أن مستوى الضغوط النفسية لدى املعلمات بمراكز ذوي اضطراب طيف التو 2015حسن،  مع دراسة )  هذه النتيجة

 الخرطوم مرتفعة. 

ا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى الذكاء العاطفي   ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟ التالميذ معلميلدى ثانيا

الدراسة حول أبعاد مقياس  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة  

 ( يوضح ذلك. 12الذكاء العاطفي، واملقياس ككل، الجدول رقم )

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مقياس الذكاء العاطفي واملقياس ككل مرتبة تنا12جدول ) ا (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق زليا

 للمتوسط الحسابي 

 درجة التقييم  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الُبعد  الرقم الرتبة 

 متوسطة  0.63 3.25 التواصل  4 1
 متوسطة  0.71 3.23 التعاطف  3 2
 متوسطة  0.65 3.22 املعرفة االنفعالية  1 3

 متوسطة  0.48 3.11 تنظيم االنفعاالت  2 4
 متوسطة  0.47 3.03 إدارة االنفعاالت  5 5

 متوسطة  0.57 3.17 الذكاء العاطفي ككلمقياس 

ا، إذ    التالميذ  معلميلدى  ( أن مستوى الذكاء العاطفي  12يظهر من الجدول رقم )
 
ن  أ ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام جاء متوسط

(  12تقييم متوسطة، كما يظهر من الجدول رقم )( بدرجة  3.17املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مقياس الذكاء العاطفي ككل بلغ )

( بين  ما  تراوحت  العاطفي  الذكاء  ملقياس  الفرعية  األبعاد  حول  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  تقييم 3.25-3.03أن  بدرجة   )

اآل النحو  على  الحسابي  للمتوسط  ا  تبع  الفرعية  األبعاد  ترتيب  وجاء  األبعاد،  لجميع  بمتوسط متوسطة  "التواصل"  ُبعد  األولى  املرتبة  على  حصل  تي: 

(، وباملرتبة الثالثة جاء  0.71( وانحراف معياري )3.23" بمتوسط حسابي )التعاطف(، وباملرتبة الثانية جاء ُبعد "0.63( وانحراف معياري )3.25حسابي )

االنفعاليةُبعد" )املعرفة  بمتوسط حسابي   "3.22( وانحراف معياري  و 0.65(   ،)" ُبعد  الرابعة  املرتبة  االنفعاالتاحتل  )تنظيم  بمتوسط حسابي   "3.11  )

  (.0.47( وانحراف معياري )3.03" بمتوسط حسابي )إدارة االنفعاالت(، في حين جاء باملرتبة الخامسة واألخيرة ُبعد"0.48وانحراف معياري )

في   املقبول  املستوى  دون  جاءت  أنها  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  وإنما  يعزو  مرتفعة،  بمستويات  الحسابية  املتوسطات  تكن  فلم  العاطفي،  الذكاء 

هيم جاءت متوسطة، وربما يعزى السبب في ذلك إلى حداثة موضوع الذكاء العاطفي لدى معلمي طلبة اضطراب طيف التوحد، مقارنة مع غيره من املفا

 هم. التربوية والنفسية، مما أدى إلى وجود بعض الغموض في مهاراته لدي

زيادة    كما ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كثرة األعباء الوظيفية امللقاة على كاهل معلمي املراكز الخاصة بطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، وأن

امل اهتمام  عدم  إلى  يؤدي  مما  انفعالته،  إدارة  على  وقدرته  املعلم  لدى  العاطفي  الذكاء  مهارات  في  ضعف  إلى  تؤدي  الوظيفية  بمعرفة األعباء  علمين 

تعاطفهم   في  يؤثر  وهذا  املعلمين،  لدى  واالنفعاالت  العواطف  إدارة  في  الخلل  إلى حدوث  تؤدي  الوظيفية  الضغوط  أن  كما  مع مشاعرهم وعواطفهم، 

واألل  التالميذمشكالت   والحزن  بالفرح  شعورهم  في  وكذلك ضعف  املتشعبة،  التوحد  طيف  اضطراب  وخصائص  طبيعة  بسبب  تنتهي  ال  تجاه التي  م 

ظيفية ومحاولة إنجاز اآلخرين، كما أن زيادة األعباء الوظيفية تؤثر في التواصل بين املعلم وغيره من زمالئه وأولياء األمور، ألنه يبدو مشغول بأعبائه الو 

 ما هو مطلوب منه.

العواطف واستخدامها   يتميز بطريقة فهم  العاطفي  الذكاء  أن  النظري  كيف معها بطريقة سليمة وايجابية، وبذلك  وفهمها والتوقد وضح اإلطار 

 .التواصل بفاعلية وتجاوز التحدياتيساعد على تحقيق حدة التوتر والتعاطف مع اآلخرين وحل املشكالت و 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadi%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23682248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23682248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arsalani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23682248
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 الُبعد األول: املعرفة االنفعالية  •

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "املعرفة االنفعالية " والُبعد ككل مرت13جدول ) ا (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق بة تنازليا

 للمتوسط الحسابي 

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة التقييم 

 متوسطة  0.76 3.49 نقاط قوتي.لدي قدرة للتعرف على  5 1

 متوسطة  0.87 3.35 أعبر عن مشاعري نحو األحداث واألشخاص. 1 2
 متوسطة  0.98 3.31 أمتلك مشاعر رقيقة. 7 3
 متوسطة  0.82 3.29 أقدر درجة تأثير مشاعري في سلوكياتي. 3 4

 متوسطة  0.86 3.27 لدي قدرة للتعرف على نقاط ضعفي.  6 5
 عن مشاعري.أعتبر  9 6

 
 متوسطة  0.90 3.22 نفس ي مسؤوال

 متوسطة  0.76 3.18 أشعر بالثقة العالية بنفس ي. 4 7
 متوسطة  0.84 3.17 أفهم مشاعر اآلخرين. 2 8
 متوسطة  0.52 3.16 أستطيع السيطرة على نفس ي بعد أي أمر مزعج. 10 9

 متوسطة  0.90 3.09 مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح. 8 10
 متوسطة  0.93 2.93 تتأثر عملية اتخاذي للقرارات بمشاعري. 11 11

 متوسطة  0.65 3.22 ُبعد " املعرفة االنفعالية " ككل 

-2.93( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "املعرفة االنفعالية" تراوحت ما بين )13يظهر من الجدول رقم )

3.49( رقم  الفقرة  األولى  باملرتبة  وجاءت  الفقرات؛  لجميع  متوسطة  تقييم  بدرجة  حسابي  5(  بمتوسط  قوتي،  نقاط  على  للتعرف  قدرة  لدي  ونصها:   )

(3.49( وانحراف معياري   )0.76( رقم  الفقرة  األخيرة  باملرتبة  جاءت  حين  في  بمتوسط حس11(،  بمشاعري،  للقرارات  اتخاذي  تتأثر عملية  ابي ( ونصها: 

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.22(، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )0.93( وانحراف معياري )2.93)

أن   إلى  النتيجة  الباحث هذه  التالميذيعزو  أثناء    معلمي  بها  التي يشعرون  العاطفية  األمور  القدرة على معرفة  التوحد لديهم  ذوي اضطراب طيف 

التالميذتعاملهم   إلىمع  يعود  وذلك  التعامل    .  في  مشاعره  عن   
 

مسؤوال املعلم  التالميذاعتبار  حجم  مع  ندرك  هنا  ومن  اآلخرين،  املعلمين  زمالئه  ومع   ،

ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى ذلك التأثير الكبير الذي تتركه االنفعاالت في ميوله واتجاهاته، كما   معلمي التالميذاملسؤولية التي تقع على عاتق 

املعلمين   معرفة أن  في  وحديثة  بسيطة  قدرات  لديهم  وكذلك  سلبية،  الحياة  تجاه  ومشاعرهم  متقلب،  مزاجهم  يكون  عندما  متوسطة  قدرة  لديهم 

 مشاعرهم السلبية والتعامل معها، أو التعامل مع اآلخرين. 

 الُبعد الثاني: تنظيم االنفعاالت   •

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "تنظيم االنفعاالت" والُبعد ككل مرتبة 14جدول ) ا (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق تنازليا

 للمتوسط الحسابي 

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التقييم

 متوسطة  0.91 3.42 مشاعر الحزن.أستطيع التخلص من  6 1

 عندما تتعقد األمور. 3 2
 

 متوسطة  0.91 3.29 أتريث قليال
أستطيع التحكم فـي ذاتـي عنـدما يكـون لـدي وجهـات نظـر قـد تتعـارض مـع املجتمـع املحـيط  11 3

 بي.

 متوسطة  0.92 3.26

 متوسطة  0.90 3.19 عندما أغضب أتصرف بوعي. 1 4
 متوسطة  0.76 3.16 الواجبات املوكولة لي بهدوء.أنفذ  2 5
 متوسطة  0.91 3.14 لدي انفعاالت زائدة عن الحد املعقول للمواقف التي تواجنهي. 8 6

 متوسطة  0.82 3.10 أستطيع أن أسامح نفس ي بعد وقوعي فيما يزعجني. 7 7
 متوسطة  0.46 3.08 مزاجي حاد. 4 8
 متوسطة  0.27 3.06 األشياء الخاطئة التي ارتكبتها في حق اآلخرين.أشعر بالذنب تجاه  9 9

 متوسطة  0.88 2.84 تظهر علي االنفعاالت اإليجابية كاملرح والدعابة. 5 10
 متوسطة  0.89 2.71 أنا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها. 10 11

 متوسطة  0.48 3.11 ُبعد "تنظيم االنفعاالت" ككل 

-2.71( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "تنظيم االنفعاالت" تراوحت ما بين )14يظهر من الجدول رقم )

3.42( الفقرة رقم  األولى  باملرتبة  الفقرات، وجاءت  الحزن، بمتوسط حسابي  6( بدرجة تقييم متوسطة لجميع  التخلص من مشاعر  ( ونصها: أستطيع 
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( 2.71( ونصها: أنا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها، بمتوسط حسابي )10(، في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )0.91( وانحراف معياري )3.42)

 ييم متوسطة.( بدرجة تق3.11(، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )0.89وانحراف معياري )

أن معلمي   إلى  النتيجة  الباحث هذه  االنفعاالت   التالميذ  ويعزو  وتنظيم  الضغوط  تحمل  القدرة على  لديهم  تتطور  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

مال هذه املشاعر  واملشاعر وتوجهها نحو اإلنجاز والتفوق في العمل نتيجة للظروف املناسبة التي قد تتوفر لهم في بعض املراكز، ويستطيع املعلم استع

عاالت  واالنفعاالت في صنع أفضل القرارات، حتى وإن كان تحت ضغط انفعالي من قبل اآلخرين، وكذلك يتعلم كيف يتعامل مع اآلخرين من خالل االنف

ا  بين هذه  االنتقال  إن  إلى مرحلة أخرى، حيث  االنفعاالت من مرحلة  الحزن، وكيف تتحول  التخلص من مشاعر  التروي املختلفة، مثل  ملراحل يتطلب 

 والهدوء. 

 الُبعد الثالث: التعاطف  •

ا 15جدول ) افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "التعاطف" والُبعد ككل مرتبة تنازليا ا (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
وفق

 للمتوسط الحسابي 

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التقييم

 متوسطة  0.83 3.37 أستطيع فهم مشاعر اآلخرين. 5 1
 متوسطة  0.88 3.33 أقدر آراء زمالئي حتى لو خالفت رأيي. 3 2

 متوسطة  0.80 3.25 أضع نفس ي مكان أولياء أمور اآلخرين وأشعر بمشاعرهم.  7 3
 متوسطة  0.90 3.25 أدعم اآلخرين وأساعدهم للتأقلم مع التغيير. 9 4

 متوسطة  0.82 3.24 أعتبر نفس ي في محل ثقة اآلخرين. 6 5
 متوسطة  0.82 3.21 لدي القدرة على فهم مشاعر اآلخرين. 4 6
 متوسطة  0.85 3.20 حول كيفية التعامل مع أبنائهم. التالميذ أقدم النصح واإلرشاد ألولياء أمور  2 7

ا التعابير االجتماعية واالنفعاالت. 8 8  متوسطة  0.87 3.14 أدرك جيد 
 متوسطة  0.84 3.09 اآلخرين.أتعاطف مع ما يؤرق  1 9

 متوسطة  0.71 3.23 ُبعد "التعاطف"ككل

(  3.37-3.09( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "التعاطف" تراوحت ما بين )15يظهر من الجدول رقم )

( وانحراف  3.37فهم مشاعر اآلخرين، بمتوسط حسابي )  ونصها: أستطيع(  5الفقرة رقم )بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات، وجاءت باملرتبة األولى  

(، 0.84( وانحراف معياري )3.09( ونصها: أتعاطف مع ما يؤرق اآلخرين، بمتوسط حسابي )1(، في حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )0.83معياري )

 تقييم متوسطة.   ( بدرجة3.23وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )

ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم قدرات ومهارات انفعالية قد تتطور حسب الظروف املالئمة    معلمي التالميذيعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن  

ا  مع  والتعاطف  التعامل  يستطيعون  أنهم  كما  زمالئهم،  ومشاعر  طلبتهم  وعواطف  مشاعر  تفهم  على  قدرة  لديه  ويصبح  العمل  مكان  فيما في  آلخرين 

تلميحاتهم  اتجاهاتهم وفهم  إدراك مشاعر اآلخرين، والتعرف على  القدرة على  أو فرح، ولديه  العاطفية من حزن  أفعالهم  . ويؤكد يؤرقهم، وخاصة ردود 

إن  من يفتقرون إلى هذه هي القدرة على تهدئه النفس، والتخلص من القلق، وكبح التهجم، وسرعة االستثارة والفشل،  اإلطار النظري على أن التعاطف  

 . املقدرة، يجدون أنفسهم في حالة عراك مستمرة مع الشعور بالكآبة. أما من يتمتعون بها فهم ينهضون صعوبات الحياة وتقلباتها بسرعة أكبر

 الُبعد الرابع: التواصل  •

ا16جدول ) افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ُبعد "التواصل " والُبعد ككل مرتبة تنازليا ا  (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
وفق

 للمتوسط الحسابي 
االنحراف   املتوسط الحسابي  العبارة  الرقم الرتبة

 املعياري 

درجة  

 التقييم

نقدي  8 1 لهم.يتقبل اآلخرون   متوسطة  0.90 3.43 املوضوعي 

 متوسطة  0.86 3.40 أهرب من مناقشة املشكالت مع اآلخرين. 7 2

 متوسطة  0.92 3.35 أستخدم اإليماءات املناسبة عند التعبير عن كالمي. 6 3

 متوسطة  0.91 3.28 أندمج مع اآلخرين حتى لو كان معظمهم أفرادا جددا. 3 4

 متوسطة  0.83 3.24 التحدث مع الغرباء.أجد صعوبة في   9 5

 متوسطة  0.54 3.22 أسعى إلى مساعدة اآلخرين. 4 6

 متوسطة  0.94 3.21 يرى اآلخرون أنني قادر على فهم أحاسيسهم. 2 7

 متوسطة  0.51 3.18 لدي قدرة على التأثير في اآلخرين. 10 8

 متوسطة  0.78 3.10 مناقشتهم.أحافظ على اتصالي البصري مع اآلخرين عند   5 9

 متوسطة  0.83 3.09 لدي عالقات شخصية جيدة مع اآلخرين. 1 10

 متوسطة  0.63 3.25 ُبعد "التواصل"ككل 
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( الجدول رقم  ُبعد "16يظهر من  الدراسة حول فقرات  أفراد عينة  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  أن  بين )التواصل(  (  3.43-3.09" تراوحت ما 

)بدرجة   الفقرة رقم  األولى  باملرتبة  الفقرات، وجاءت  )8تقييم متوسطة لجميع  املوضوعي لهم، بمتوسط حسابي  يتقبل اآلخرون نقدي  (  3.43( ونصها: 

( )0.90وانحراف معياري  رقم  الفقرة  األخيرة  باملرتبة  جاءت  حين  في   ،)1( بمتوسط حسابي  اآلخرين،  لدي عالقات شخصية جيدة مع  ونصها:   )3.09  )

 ( بدرجة تقييم متوسطة.3.25(، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد ككل )0.83) حراف معياري وان

أن معلم   إلى  ذلك  الباحث  َن    التالميذيعزو  يكو  أن  استطاع  اآلخرين  املناسبة مع  التواصل  بمهارات  ا  كان مزود  كلما  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

ع املواقف واألزمات التي تواجهه مع ذوي اضطراب طيف التوحد، أما أولئك الذين يفتقرون  عالقات شخصية جيدة، وكانت قدرته أفضل على التعامل م

 ملهارات التواصل، فإنهم يتخبطون ويعانون من اضطرابات في مجال التوافق والتواصل االجتماعي مع طلبتهم أو زمالئهم. 

معلم   أن  الباحث  ويستنتج  إلى    التالميذكما  يلجأ  التوحد  طيف  اضطراب  انفعاالت  ذوي  وتقبل  وفهم  طيف    التالميذاستيعاب  اضطراب  ذوي 

ذوي اضطراب طيف التوحد وتدريبهم يحتاج إلى تقبلهم وفهم مشاعرهم وانفعاالتهم   التالميذالتوحد، حتى يسهل عليه عملية التواصل معهم، فتعليم  

و  املجتمع  في  وإدماجهم  اآلخرين  التواصل مع  مهارات  والوسائل الكتسابهم  الطرق  بأفضل  ويساعدهم  احتياجاتهم،  يلبي  أن  املعلم  يستطيع  تنمية حتى 

ا، وفي الوقت نفسه  تو مهارتهم. ويوضح اإلطار النظري إلى أن التواصل هو ال  إذا كان الشخص الذي أمامي مزاجه س يء جد 
 

جه نحو مشاعر اآلخرين، مثال

أت ا معه بدل أن  أبدي تعاطف  ا   إذا كان أحدهم حزين 
 

أحاول تغيير مزاجه وتوجيهه لينفذ طلبي بكل سهولة. أو مثال جاهل مشاعره  أريد منه خدمة، فإنني 

 يشعر فيه بالحزن، بل علي  أن أساعده في تغيير مزاجه ليتحسن.  وأعبر عن فرحي وسعادتي في الوقت الذي 

 الُبعد الخامس: إدارة االنفعاالت •

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "إدارة االنفعاالت"، والُبعد ككل مرتبة 17جدول ) ا (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
ا وفق تنازليا

 للمتوسط الحسابي 

املتوسط   العبارة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التقييم

 متوسطة  0.83 3.24 أستطيع التحكم في مشاعري في املواقف التي تتطلب ذلك. 5 1
 متوسطة  0.93 3.20 أسعى لفصل عواطفي الشخصية عن عملي. 2 2

 متوسطة  0.90 3.11 أستفيد من مشاعري السلبية في حياتي العملية. 4 3
 متوسطة  0.84 3.09 أنا هادئ بالرغم من الضغوط التي أتعرض لها. 6 4

 متوسطة  0.38 3.03 أستطيع نسيان مشاعري السلبية. 7 5
 متوسطة  0.91 2.93 أنزعج ألنني حساس. 3 6
 متوسطة  0.93 2.87 عادة ما أستطيع أن أفعل ما أحتاجه عاطفيا بإرادتي. 8 7

 متوسطة  0.90 2.77 احتواء مشاعر اإلجهاد.أستطيع  1 8

 متوسطة  0.47 3.03 ُبعد "إدارة االنفعاالت" ككل 

-2.77( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات ُبعد "إدارة االنفعاالت" تراوحت ما بين )17يظهر من الجدول رقم )

( ونصها: أستطيع التحكم في مشاعري في املواقف التي تتطلب ذلك،  5الفقرات؛ وجاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم )( بدرجة تقييم متوسطة لجميع  3.24

( )3.24بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )0.83( رقم  الفقرة  األخيرة  باملرتبة  في حين جاءت  اإلجهاد، بمتوسط  1(،  احتواء مشاعر  أستطيع  ( ونصها: 

 ( بدرجة تقييم متوسطة. 3.03ككل ) (، وبلغ املتوسط الحسابي للُبعد0.90عياري )( وانحراف م2.77حسابي )

ذوي اضطراب طيف التوحد يكون بحاجة إلى أن يعرف كيفية التحكم في مشاعره في املواقف    التالميذ  يويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلم

  مع التالميذ ه التي تتطلب ذلك، وأن يبتعد عن مشاعر اإلجهاد التي تؤذيه وتزعجه، ويهتم بتلك التي تساعده على أداء واجبه وتخطي املشكالت التي تواجه

و  ا 
 
فيزداد ضبط التوحد،  اضطراب طيف  انفعاالته ذوي  نتيجة إلدارة  الصائبة  القرارات  اتخاذ  لديه قدرة على  فتتولد  املخاطر،  يتجنب   وكذلك 

 
تحمال

 يجابية.إ بطرق 

( التي جاء في نتائجها أن مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمي التربية الخاصة ومعلمي Robitailla,2010مع دراسة روبيتايال )  هذه النتيجةواتفقت  

ا، كما واتفقت    املدارس العادية
 
( التي جاء في نتائجها أن مستوى الذكاء العاطفي 2015مع دراسة املحارمة ومحمود والشريفي )  هذه النتيجةكان متوسط

ا. 
 
 لدى معلمي التربية الخاصة كان متوسط

( دراسة  له  Asrar-ul-Haq, Anwar, Hassan,2017وتشير  العاطفي  الذكاء  أن  نتائجها  في  جاء  التي  كما  (  املدراس،  في  املعلم  أداء  كبير على  تأثير 

 وأظهرت أن للوعي النفس ي، والثقة بالنفس، واإلنجاز، وتنمية السلوكيات، وإدارة الصراع عالقة إيجابية مع أداء املعلم. 

ا
ا
الثالث   :ثالث بالسؤال  املتعلقة  داللة  النتائج  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  هل  ) إحصائي:  مستوى  عند  والذكاء  (  α=   0.05ة  النفس ي  االحتراق  بين 

 العاطفي لدى معلمي ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام؟
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بيرسون ) االرتباط بطريقة  السؤال تم استخراج معامالت  النفس ي، والذكاء Pearson Correlationلإلجابة عن هذا  أبعاد مقياس ي )االحتراق  بين   )

 ( يوضح ذلك. 18العاطفي(، والجدول رقم )

 ( بين أبعاد مقياس ي )االحتراق النفس ي، والذكاء العاطفي( Pearson Correlation(: معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )18ل )جدو 

مقياس االحتراق النفس ي   نقص الشعور باإلنجاز تبلد الشعور  اإلجهاد االنفعالي   الُبعد 

 ككل  

 *0.45- *0.55- *0.49- *0.16- معامل االرتباط  املعرفة االنفعالية 

 0.00 0.00 0.00 0.02 ةحصائيالداللة اإل 

 204 204 204 204 العدد 

 *0.50- *0.59- *0.55- *0.24- معامل االرتباط  تنظيم االنفعاالت 

 0.00 0.00 0.00 0.00 ةحصائيالداللة اإل 

 204 204 204 204 العدد 

 *0.49- *0.59- *0.53- *0.19- معامل االرتباط  التعاطف 

 0.00 0.00 0.00 0.01 ةحصائيالداللة اإل 

 204 204 204 204 العدد 

 *0.37- *0.47- *0.40- *0.25- معامل االرتباط  التواصل 

 0.00 0.00 0.00 0.00 ةحصائيالداللة اإل 

 204 204 204 204 العدد 

 *0.45- *0.52- *0.48- *0.21- معامل االرتباط  إدارة االنفعاالت 

 0.00 0.00 0.00 0.00 ةحصائيالداللة اإل 

 204 204 204 204 العدد 

مقياس الذكاء العاطفي  

 ككل

 * 0.47- * 0.57- * 0.51- * 0.18- معامل االرتباط 

 0.00 0.00 0.00 0.01 ةحصائيالداللة اإل 

 204 204 204 204 العدد 

 إحصائي *دالة 
ا
 (.α=0.05عند مستوى الداللة ) ا

بين االحتراق النفس ي والذكاء العاطفي لدى  (  α=    0.05ة عند مستوى )إحصائيعالقة عكسية ذات داللة  ( أن هناك  18الجدول رقم )يظهر من  

 إحصائيمعلمي ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الدمام، حيث كانت جميع قيم معامالت االرتباط سالبة ودالة 
 
 .ا

أن مع  التوافق  القدرة على  لديهم  يكون  العاطفي  الذكاء  مهارات  يمتلكون  الذين  املعلمين  أن  إلى  النتيجة  الباحث هذه  اآلخرين،  ويعزو  ومع  فسهم 

التفاؤل، ويكون لديهم القدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين، والقدرة على ضبط انفعاالتهم، فيشعرون بالطمأنينة والسعادة، كما يشعرون باألمل و 

في   والنشاط  الجهد  املزيد من  لبذل  الدافعية  املزيد من  ويعطيهم  وفعال على معنوياتهم،  إيجابي  بشكل  يؤثر  التالميذتعلمما  طيف    يم  اضطراب  ذوي 

 التوحد. 

االجتماعية  العالقات  إقامة  على  القدرة  لديهم  تكون  مرتفع  عاطفي  بذكاء  يتمتعون  الذين  األفراد  بأن  النتيجة  هذه  تفسير  ا  أيض  ويمكن    كما 

 
 
ق اإليجابي مع ظروف العمل، وتحقيق أكبر قدر في في عمله، األمر الذي ينعكس في االندماج والتواف  اإليجابية، بحيث تسمح للمعلم بأن يكون أكثر تأثيرا

 مواجهة االحتراق النفس ي الذي يحد من إنتاجيته. 

 ( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى مرتفع من الضغط النفس ي واالحتراق النفس ي. 2013تشير دراسة شعيب )

نتائجها وجود عالقة كبيرة بين أنواع الشخصية والذكاء العاطفي وثالثة أبعاد  ( التي جاء في  Pishghadam, Sahebjam, 2012كما وتشير دراسة )

 االحتراق النفس ي )الطابع الشخص ي، والنطاق العاطفي، واإلنجاز الشخص ي( وكانت جميعها بدرجة متوسطة.

 : التوصيات

 بعد االطالع على نتائج الدراسة وتحليلها بشكل جيد يوص ي الباحث بما يلي:

النفسية كتحديد  يجب على   .1 الضغوط  من مصادر  التخفيف  في  لتساهم  ومراجعتها  اإلدارية  واللوائح  األنظمة  في  النظر  األهلية  الخاصة  املراكز 

الوظيفي في مراك األداء  اإليجابية مما يساهم في تحسين جودة  النفسية  للمعلمين، وكذلك توفير األجواء  إجازات كافية  ز  ساعات عمل، وإعطاء 

 صة.التربية الخا

تعزيز قدراتهم وامكانياتهم الدراة العملية التعليمية على أكمل  ذوي اضطراب طيف التوحد و  ملعلمي التالميذعقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية   .2

 وجه وتقليل مصادر الضغط النفس ي. 

اضطراب طيف التوحد للتعرف على أسبابه    ذوي   التالميذ  معلميلدى  إجراء املزيد من الدراسات العلمية للتعرف على مستوى االحتراق النفس ي   .3

 وعالقته بمتغيرات أخرى قد تساهم في زيادة أو تقليل مستوى االحتراق النفس ي.  



 محمد الخطاطبة                                                                                              ....مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد 

 730-710، ص: 2021 -3، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 727 

 

ذوي اضطراب طيف   التالميذ معلميلدى اجراء دراسة بحثية بعنوان )فعالية برنامج قائم على الذكاء العاطفي في خفض مستوى االحتراق النفس ي  .4

 التوحد(. 

 :املراجع 

:
ا
 :العربية  املراجع أوال

 . عمان، األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع. اإلرهاق النفس ي واملناخ التنظيمي في املدارس(. 2007بني أحمد، أحمد ) .1

التربية  (.  2015أحمد، سلمى ) .2 التوحد بمراكز  النفس ي لدى معلمات ذوي اضطراب  املتغيرات  االحتراق  الخرطوم وعالقته ببعض  الخاصة بوالية 

 السودان. .الخرطوم .جامعة أم درمان .. رسالة ماجستير غير منشورة الديموغرافية

3. ( مطيع  الخرطوم.  . (2015أحمد،  بمدينة  األساس  رحلة  معلمات  لدى  الحياتية  املهارات  ببعض  وعالقته  االنفعالي  غير    الذكاء  ماجستير  رسالة 

 السودان. .الخرطوم .جامعة النيليين .منشورة 

اململكة . . الرياضعالجه –أسبابه   –االحتراق النفس ي )ضغوط العمل النفسية( لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة ماهيته  (.2000البتال، زيد ) .4

 العربية السعودية: سلسلة إصدارات أكاديمية التربية الخاصة.

5. ( الكويت(.  2014البقش ي، فضة  في  والعادية  الفكرية  التربية  لدى معلمي  العمل  نحو  بالدافعية  النفس ي وعالقته  رسالة ماجستير غير االحتراق   .

 البحرين.  .املنامة  .جامعة الخليج العربي .منشورة 

. مجلة جامعة واالحتراق النفس ي لدى معلمي الصفوف الثالثة األولىالذكاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية    .(2012بقيعي، نافز أحمد عبد ) .6

 .82 – 49 :(1) 25 :النجاح للعلوم اإلنسانية

إيمان .7 البسيطة  .(2017) الجربوع،  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدى  االجتماعية  باملهارات  واملعلمات وعالقته  الوالدين  لدى  العاطفي  . الذكاء 

 البحرين.  .املنامة. منشورة جامعة الخليج العربيرسالة ماجستير غير 

 .الكويت: املجلس الوطني للثقافة والعلوم .ترجمة ليلى الجبالي، عالم املعرفـة  .الذكاء العاطفي(. 2000) جوملان، دانيل .8

9. ( فاروق  الذات  (.  2015الحجوج،  العاطفي وعالقته  التالميذالذكاء  السبع  لدى  بئر  في منطقة  جامعة    .رسالة ماجستير غير منشورة  ،املتسربين 

 األردن.  .عمان .عمان العربية

10. ( أنور  والراشد،  منذر  هللا،  املهنية  (.  2015حمد  عمان    التالميذ  معلميلدى  املشكالت  بين  مقارنة  ميدانية  دراسة  التوحد:  طيف  ذوياضطراب 

 . 42-1 :(4) 1: . مجلة العلوم اإلنسانيةوالرياض

االحتراق النفس ي وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة في (.  2014أبو زيتون، جمال عبد هللا والصقر، عصام حسين ) .11

 . 25 – 1 :(1) :املنارة جامعة آل البيت. مجلة محافظة جرش

الخاصة(.  2002، محمـد ومحمـود، سعيد )سـعفان .12 العامـة والتربة  التربية  فـي  إعـداده ومكانتـه وأدواره  النفس ي.  -املعلـم  جمهورية    .القاهرة اإلرشاد 

 مصر العربية: دار الكتاب الحدیث. 

. مجلة دراسات نفسية  النفس ي لدى املعلمين واملعلمات ببرامج التربية الخاصة في مدينة نجرانالضغط النفس ي واالحتراق  (.  2013شعيب، علي ) .13

 . 89-75: (2)3 :وتربوية لجودة الحياة 

 . جامعة الخليج العربي  .رسالة ماجستير  االحتراق النفس ي وعالقته بسمات الشخصية لدى معلمي التالميذ التوحديين.(.  2010العجاجي، محمد ) .14

 البحرين. .املنامة

 األردن: دار صفا للنشر والتوزيع.  .. عمانالضغوط النفسية في مجال العمل والحياة(. 2009، رضا )وعبد هللاالفرماوي، حمدي  .15

 دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.  .مدخل إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية(. 2007الكيالني، عبد هللا، والشريفين، نضال ) .16

17. ( في سلطنة عمان(.  2008وحش ي، سلوى  األساس ي  التعليم  لدى معلمي  الوظيفي  النفس ي  واالحتراق  املهنية  الضغوط  بين  رسالة  األردن-العالقة   .

 القاهرة.  .جامعة القاهرة .ماجستير غير منشورة 
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Abstract: The study aimed to figure out the level of the psychological burnout among the teachers of students 
with autism spectrum disorder in Dammam city and its relationship to their emotional intelligence. The study 
sample consisted of (204) male and female teachers of the students with autism spectrum disorder in the 
private centers in Dammam. To achieve the objectives of the study, the researcher prepared the psychological 
burnout scale and the emotional intelligence scale whose. The results showed that the level of the 
psychological burnout among the teachers of students with autism spectrum disorder in Dammam city was 
high in all the dimensions of the study where the first dimension of the emotional stress was ranked first 
followed by the sag feelings in the second and the lack of the sense of achievement in the final place.  The 
results also showed that the level of the emotional intelligence among the teachers of the students with 
autism spectrum disorder in Dammam was medium in terms of the dimension of communication followed by 
empathy in the second place, the emotional knowledge in the third, the organization of emotions and finally 
the management of emotions in the last place.  The study presented some recommendations, including the 
need that the private community centers pay attention to reducing the burden on the teachers of students 
with autism spectrum disorder. 

Keywords: Burnout; Emotional Intelligence; Autism Spectrum Disorder; Dammam City. 
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