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   * التربية الخاصةمعلمي لدى االنفعالي كمنبئ للذكاء المهنيالرضا 

  حسن الزهرانىعلى بن *
  سرى محمد رشدى *                                 : مقدمة الدراسة والدافع إليها

 تتـضمن تقـديم خـدمات       التي مجال التربية الخاصة من األعمال       فيعتبر العمل       ي
 اآلونـة األخيـرة ازداد      ففي. تربوية وعالجية ألفراد يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات       

معلم التربية الخاصة ألنه يتعامل مع تالميذ غير عاديين وأصبح له دور            االهتمام بإعداد   
 يساعدهم على التغلب على اآلثـار النفـسية واالجتماعيـة           لكي تعليم تلك الفئة     فيهام  

والدراسية لتلك الفئة، ويساعدهم أيضا على التكيف مع نوع اإلعاقة، وإكـسابهم طرقـاً           
ته يعتمد إلى ن مهفيفإن نجاح معلم التربية الخاصة    وبالتاليجديدة للتعامل مع اآلخرين،     

حد كبير على مقومات شخصية، حيث إن معرفته لسماته الشخصية تؤهله لهذا الـدور              
  . التعامل مع تلك الفئات الخاصةفي، وتساعده القيادي

  )٢١٠ :٢٠٠٠ ،اليوسفى،وعبدالعزيز(
طلب التـدريب أو اإلعـداد       مجال التربية الخاصة ال يت     فيوبناء على ذلك فإن العمل        

 خاصا يساعده علـى مقاومـة       ذكاءفقط، وال ذكاء تقليديا معرفيا فحسب، ولكنه يتطلب         
 المهنـي  هذا المجال الخاص لتحقيق التوافـق        فيالضغوط النفسية، واحتواء المشكالت     

 )االنفعالي (الوجدانيللمعلم والوصول إلى أعلى مستويات األداء، هذا الذكاء هو الذكاء           
 معلمي في يجب توافرها    والتي تقع تحت مظلته جميع الصفات الشخصية اإلنسانية         الذي

 المهنيالتربية الخاصة حتى يتسنى لهم االضطالع بدورهم بنجاح وكذلك تحقق رضاهم            
  )٢٠٠٠جولمان، (.   المهنيومن ثم الوصول إلى التوافق 

 يعدان من المتغيرات    جدانيالو والذكاء   النفسيوتؤكد بعض الدراسات على أن التقبل         
  . العملفي تؤثر على التوافق واألداء والتيالنفسية الحديثة نسبيا 

 (Danaldson & Bond, 2004). 
---------------------------------------        

  بحث مدعم من قبل مركز البحوث بكلية التربية جامعة الملك سعود* 
  كلية التربية جامعة الملك سعودأستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة * 
  أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الملك سعود *
  ٢٠٠٩مجلة كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، العدد يناير ، : الناشر *
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أو بمعنى أدق    المهنيوفى هذا الصدد، تناولت العديد من الدراسات األجنبية الرضا            
، Danaldson & Bond التربية الخاصة مثل دراسـة  معلمي الرضا عن العمل لدى

دراسة واحدة فقط تناولت    ونظرة متعمقة على البيئة السعودية يتضح أنه ال توجد سوى           
 معلمـي  توصلت إلى أن     والتي )٢٠٠٤(عبدالجبار   منها دراسة    متغير الرضا المهنى    

ن التوجد دراسـات    فى حي  ،  أعلى من المتوسط   وظيفيالتربية الخاصة يتمتعون برضا     
تناولت الربط بين متغير الرضا المهنى والذكاء االنفعالى بالرغم مـن أهميـة الـذكاء               

 نابع من المعلم ذاته     الوظيفي إلى البحث عن هل هذا الرضا        ان مما دفع الباحث   االنفعالى
حيث . أم ما توفره وزارة التربية والتعليم من حوافز للمعلمين أم هناك متغيرات أخرى            

 أن معلم التربية الخاصة يجب أن يتمتع بعـدة مهـارات أهمهـا الـذكاء           ان الباحث يرى
 تناوله ، بالرغم    إلى البيئة السعودية    في تفتقر الدراسات العربية خاصة      والذي االنفعالي

ـ       مجال التربية الخاصة     فيأنه مفهوم يجب تناوله بالدراسة        ان، وهذا ما يحاول الباحث
  . لحالية الدراسة افيالتحقق منه 

  : مشكلة الدراسة
 تتطلب جهدا كبيرا من القائمين      التي مجال التربية الخاصة من األعمال       فيإن العمل      

 الـذي على العمل فيها وخاصة المعلم حيث يواجه مشكالت وضغوطاً من خالل الدور             
  . المهنييقوم به بصورة أكبر من معلم التالميذ العاديين مما يؤثر على توافقه 

 تـواجههم حيـث     التي القيام بهذا العمل رغم الضغوط       في ينجح بعض المعلمين     وقد  
 التربية الخاصة منها عالقة المعلم بالتالميذ،       معلميتتعدد مصادر الضغوط النفسية لدى      

وعالقته بزمالء العمل، وعالقته بإدارة المدرسة، وأولياء األمور، باإلضافة إلى ضغوط           
 التربية الخاصة أن يمتلكوا مهارات اجتماعية       معلميى  ، ولذلك يجب عل   الوظيفيالعبء  

 يساعده على مقاومة هذه الضغوط واحتـواء        الذيللتعامل مع المعوقين، وأيضا الذكاء      
 حيث أنه يعد أحد المؤشرات أهمية       اإلنفعالى نقصده هو الذكاء     الذيالمشكالت، والذكاء   

  .المهنيللرضا 
 المهني رضاد يفرض نفسه وهو كيف يكون ال      وفى طرح الدراسة الحالية تساؤل محد        

 حقيقـة األمـر أن   ففـي  مجال التربية الخاصة،     في لدى العاملين    اإلنفعالىمنبئاً للذكاء   
، الوظيفي لديها معدل عال من الضغط التي بيئات العمل في  ال يظهر إالاإلنفعالىالذكاء 

ق العمل وإحداث نوع من      على دعم العالقات بين أفراد فري      الوجدانيحيث يساعد الذكاء    
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 يؤدى إلى تفاعل المهارات والكفاءات داخل مجموعة العمـل،          الذياالنسجام والتناغم   
 لمعلم التربية الخاصة وما يحرزه من نجاح يوفر له أفضل الظـروف             المهني لرضافا

 تكفل حسن استغالله لقدراته وإمكاناته مما يؤدى إلى حسن سير العملية التعليميـة،              التي
 مقدار ما يحققه من توافق تتوقف فاعليته ونجاحه رغم الضغوط النفسية الواقعـة              وعلى
 التعامل مع التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة والقدرة على حـل المـشكالت             فيعليه  

  .والتواصل الفعال
 إلى أن نجاح العملية التعليمية      )٢٠٠٥(  ، عبد العال   عراقيمن  وبناء على ذلك يشير كل           

 أداء الدور المنوط به داخل القاعة الدراسية، وعلى ما يتمتـع بـه      فيلى نجاح المعلم    يعتمد ع 
 تجعله أكثر تقبال لذاته وتقبال لتالميذه، وأكثر مرونـة   التي الوجدانيالمعلم من مهارات الذكاء     

  .  التعليمي عناصر الموقف باقي التعامل مع فيوخبرة 
  :على التساؤالت اآلتية اإلجابة فيولذلك تتحدد مشكلة الدراسة  

هل توجد فروق بين معلمي التربية الخاصة في الرضا المهني وأبعاده الفرعية              -١
  ؟تبعا لمتغير نوع اإلعاقة

هل توجد فروق بين معلمي التربية الخاصة في الرضا المهني وأبعاده الفرعيـة              -٢
  ؟تبعا لمتغير سنوات الخبرة بالتدريس

ية الخاصة في الذكاء اإلنفعالى وأبعاده المختلفـة         هل توجد فروق بين معلمي الترب      -٣
  ؟ترجع إلى متغير نوع اإلعاقة

 هل توجد فروق بين معلمي التربية الخاصة في الذكاء اإلنفعالى وأبعاده المختلفـة              -٤
   ؟تبعا لمتغير سنوات خبرة التدريس

 التربية  يعلم لدى    والرضا المهنى  اإلنفعالى الذكاء     بين ارتباطيههل توجد عالقة     -٥
   ؟الخاصة

 اإلنفعـالى  التربية الخاصة من خالل الذكاء لمعلمي المهني لرضاهل يمكن التنبؤ با    -٦
  ؟وأبعاده الفرعية

  :هدف الدراسة 
 لل ذكاء االنفع الي      مؤش ر  الرض ا المھن ي   التعرف على هل     هدفت الدراسة الحالية إلى        

   .لدى معلمي التربیة الخاصة
  : أهمية الدراسة
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 تمتع الفرد بصحة نفسية جيدة يكون دافعا له إلى الرضا عـن العمـل وتوافـق        إن   
النفس ورضاه عن عمله، فالفرد المضطرب انفعاليا ال يكون قادرا على تحمل ضغوط             

 العمـل،   فـي  مواجهة ما يالقيه من مواقف إحباطية        فيعمله، كما أنه ال يكون مرنا       
 فيأخـذ بأبـسط     العادي اإلنسان   اً عن طرويدرك األمور المتعلقة بعمله إدراكا أكثر خ      

  .العوائق إلشباع حاجاته مأخذ تهدد مكانته وأمنه
 الرضـا   إتخاذمحاولة الكشف عن هل يمكن       فيولذلك تتمثل أهمية الدراسة الحالية         

  التربية الخاصة، والوقوف على طبيعة العالقةمعلمي لدى االنفعالي مؤشر للذكاء المهني
   .ات فى ضوء بعض المتغير

  :حدود الدراسة 
ن ( معلمى التربية الخاصة بمعاهد وبرامج الـدمج         ويتمثل فى  : الحد البشرى    -١
  .معلم )٢٠٧=
  . معاهد وبرامج الدمج بمدينة الرياض ويقصد به: الحد المكانى -٢
خالل الفصل الدراسـى األول للعـام   تم تطبيق الدراسة الحالية   :  الحد الزمنى    -٣

  .  هـ ١٤٣٠ – ١٤٢٩الدراسى األول 
  : مصطلحات الدراسة

   :Occupational adjustment المهني الرضا -١
 عن العمل مع الفئات الخاصة ورضاه       الذاتيهو شعور معلم التربية الخاصة بالرضا         

 المجتمع وعالقاته مع أولياء أمور هؤالء التالميذ وزمـالء العمـل       فيعن مكانة مهنته    
  .واإلدارة واإلشراف

  :  Emotional intelligence االنفعالي  الذكاء-٢
هو القدرة على فهم الشخص لذاته واآلخرين بصورة كافية والتعبير عن االنفعـاالت                

بصورة مالئمة وصحية على نحو تكون فيه انفعاالتنا عقالنية، األمر الذى يؤدى إلـى              
  . المهني والرضا الوظيفيالنجاح 

  :Special education teachers معلمو التربية الخاصة -٣
 الذين اقتصرت عليهم الدراسـة     هم المعلمون الذين يقومون بالتدريس للفئات الخاصة         

 داخل فصول التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم بمنطقة الريـاض            الحالية  
  .بالمملكة العربية السعودية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 

  

  

٦

  :  النظرياإلطار 
  : التاليحو تتحدد مفاهيم الدراسة األساسية على الن

  : المهنيالرضا : أوال
 فـق االتو للداللة على المهني الرضاأن كثيرا من أدبيات علم النفس تستخدم مصطلح          

 سوف تستخدم المصطلحات بمفهوم واحد الرتباطهمـا         يرى الباحثان أنه   ، ولذلك المهني
ا الـصدد   ، وفى هـذ   ه   للمعلم واعتبارهما مؤشرا ل    النفسيلداللة على التوافق    الوثيق با 
 فـي  عمله، بحيث يبدو     فينجاح الفرد   " بأنه   المهني رضاال )٢٥٩: ١٩٩٣(طه  يعرف  

جانبين أساسيين هما رضاه عن عمله وحبه له وسعادته به ورضا المسئولين والمشرفين             
  ". إنجازه، وتوافقه مع زمالئهفي هذا العمل وكفاءته في العمل بوجوده فيعليه 

 للمعلم هو محصلة العوامل     المهني رضا أن ال  )١٩٩٤:١٩ ( محمد    و أبو سريع ويرى     
 تجعله محبا لمهنة التدريس، ومقبال على القيام بواجبه نحو عملـه            والتيالمتعلقة بعمله   

  .طوال الوقت دون ملل أو اكتراث
 يـشمل التعـاون داخـل       المهني رضا أن ال  )٦٥: ١٩٨٧ (Thomasتوماس  ويرى     

  .ب ومشاركة األسرة والمجتمع واإلدارة والمناهجالمدرسة والرغبة فى مساندة الطال
 للمعلم بأنه قدرة المعلـم علـى مـدى          المهني رضاال )١٧ :١٩٩٣(الشخيبى  ويعرف    

 يشغلها، وقدرته علـى     التي يعمل بها، واعتزازه بالوظيفة      التي بيئة المدرسة    فيالنجاح  
يذ، أو أولياء أمور،    إقامة عالقات منسجمة مع جميع من يتفاعل معهم، سواء كانوا تالم          

  .  العمل، أو مدير المدرسة، أو الموجهين وغيرهمفيأو زمالء 
 أن المعلم المتوافق مهنيا أكثر رضا عـن         )٤٨: ١٩٩٦( القريطى   بعبدا لمطل ويذكر     

.  النشاطات المدرسـية   فيعمله، وأكثر إنتاجية وحماسا واستغراقا فيه، وأكثر مشاركة         
   .سائه وزمالئه وتالميذه مع رؤالًكما أنه أكثر تفاع

 هـو   الذي العمل   في يرتبط بالنجاح    المهني رضاأن ا  )٥٧١ :١٩٩٣(ويرى المشعان      
 يعطيه المكانة ويربطـه بـالمجتمع       الذي حياة اإلنسان ألنه المظهر      في جوهريمحور  

وفيه يجد فرصة كبيرة للتعبير عن ميوله واستعداداته وقدراته وطموحه ويتحقـق ذلـك      
وتقدير المسئولية، والرضا عن ظروف العمـل، والعمـل ذاتـه، واألجـور،             باإلنجاز  

                             .واإلشراف، والترقية
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 فيوقد أظهرت بعض الدراسات وجود عدد من عوامل الشخصية تكون ذات أهمية                
إلى أن الشخصية   )٢٥٦ : ١٩٧٥  (Holler هولرتفاعل الفرد مع الضغوط حيث أشار       

 تحقيق الرضا أو عدم الرضا عن العمل، فعدم الرضا يكـون غالبـا              في ساسيأعامل  
مرتبطا بعدم التوافق العام، وأن العاملين غير الراضين عن مهنـتهم أقـل اجتماعيـة               

 النفسي يوضح أهمية العالقة بين الرضا عن العمل والتكوين الذيوتوازنا انفعاليا، األمر 
                        .     للفرد من خالل سماته الشخصية

 دراسته لتحديد سمات الشخصية المرتبطة بالرضا       في) ٢٤٥ : ١٩٨٥(حرب  ويؤكد     
، التحـرر مـن     االنفعالياالتزان  :  التربية الخاصة أن من بينها     معلميعن العمل لدى    

                                     .     القلق، اإلحساس بالمسئولية، السيطرة االجتماعية، التفكير األصيل، العالقات الشخصية
  

 أن طبيعة عمل المعلم تتطلـب عـددا مـن           )١٩٩٣(آل ناجى   وفى هذا الصدد يؤكد        
الصبر، القدرة على التحمل، المثابرة، باإلضافة إلى أهمية البيئـة          : العوامل النفسية مثل  

 فـي مدرسة ممثلة   التعليمية المحيطة من حيث إقامة عالقات أكثر اجتماعية مع إدارة ال          
  . المدير

إلى أن بقـاء معلـم   )١٥ : ١٩٩٥( Brownell et alبرونيل وزمالؤه وقد خلص    
  . التربية الخاصة فى عمله أو مغادرته يتأثر غالبا بخصائص بيئة العمل وتأثيرها عليه

 يعد أكثـر المؤشـرات   الوجدانيوتشير بعض الدراسات األجنبية إلى أن الذكاء        
 حياة  في يمكن أن يلعبه     الذي والدور   الوجداني، وأن الذكاء    المهني للرضا   أهمية بالنسبة 

  . والمهني الشخصيالفرد من الممكن أن يساعد على النمو 
أن العالقات البينشخصية اإليجابية تعمل علـى  )٢٠٠٠ ( Abraham أبراهام ويذكر   

ة تزيد مـن    تحسين الرضا عن العمل وخفض الضغوط وأن شبكات العالقات االجتماعي         
والء العامل والتزامه، وأن األفراد األذكياء وجدانيا يكونون أكثر التزاما تجاه مؤسـسة             

       .                                           العمل
 أن العالقات الشخـصية بـين المعلمـين         )٢٠٠٢(البندرى، والعتوم    كل من       ويشير
 نجاح العملية التربوية وتحقيق التوافـق       فية   المدارس من العوامل األكثر أهمي     ومديري

             .  وتحقيق االنتماء والشعور بالمسئوليةالمهني
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 فإن الخصائص الشخصية للفرد تتمثل )١٩٨٤( يشير أبو حطب وفضال عن ذلك   
 استعداداته وميوله ورغباته وطموحاته ودوافعه فإن القدرة العقلية العامة للذكاء لها في

    .  رضا الفرد عن عمله أو عدم رضاه كذلك القدرات الخاصةفي أثر كبير
 على المؤسسة التعليمية ينبغي على أنه )١٩٩٣ (ىالسمادونوفى هذا الصدد، تؤكد     

 إشاعة في التربية الخاصة أن تسهم لمعلمي المهني تحسين التوافق فيأن تكون جادة 
 تحقيق األمن فيها تعد عامال هاما العالقات االجتماعية بين المدير والمعلم حيث أن

 البيئة المدرسية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة وإنتاجية معلم التربية الخاصة من في النفسي
.                                  أفضل من جانب آخر وكذلك بين الزمالءمهنيجانب، وتحقيق توافق 

 فـي  تـسهم    التيالمهنية من العوامل الرئيسية     فشخصية المعلم ومهاراته وكفاءته          
نجاح العملية التعليمية بصفة عامة وفى مجال التربية الخاصة بصفة خاصـة، حيـث              

 تمكـن   التـي يتطلب العمل مع ذوى االحتياجات الخاصة عددا من المقومات الشخصية           
تالميـذ نحـو   الصبر، القدرة على زيادة دافعية ال: المعلم من القيام بأدواره بفاعلية وهى  

، والمشاركة  الوجدانية مع التالميذ، وإجادة أساليب        التحديالتعلم، وضبط النفس، قبول     
  .وطرق تعليم هؤالء التالميذ بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وظروف إعاقاتهم

  يـرتبط الشعور بالرضا عن العمـل مـن عدمـه   أن  )١٩٧٨( Wall et alويذكر    
 بالرضا عـن العمـل      اإليجابيلجسمية واألسرية للفرد، والشعور     بالصحة النفسية، بل ا   

 بالصحة النفسية، والتوافق، بينما نجد عدم الشعور بالرضـا           اإليجابييؤدى إلى الشعور    
عن العمل يرتبط بمعدالت أعلى من القلق، واالكتئاب، واألمراض النفسية، والجـسمية،           

 السلسلة السببية   فيل هو حالة وسيطة     والنفسجسمية وهذا يوحى لنا بأن الرضا عن العم       
 . اإلنسانيللسلوك 

 األعمـال   شاغليوقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الرضا عن العمل يزداد لدى               
 تظهـر   التي أن العوامل    أي المجتمع،   في توفر مكانة أعلى     التياألكثر مهارة، وكذلك    

 أداء  فيلمهارة المطلوبة    مستوى ا  هي الرضا عن العمل بين المهن المختلفة        فيالفروق  
  )١٩٩٣آرجايل، (.العمل، وكذلك المكانة االجتماعية التى يوفرها العمل للقائمين به

 تحديد سمات الشخـصية المرتبطـة        أهمية  على )١٩٨٥( دراسته   فيحرب  ويؤكد      
:  التربية الخاصة فأوضحت الدراسـة الـسمات التاليـة         معلميبالرضا عن العمل لدى     

، العالقـات  األنـا ، التحرر من القلق، اإلحـساس بالمـسئولية، قـوة           الياالنفعاالتزان  
              .                         الشخصية، السيطرة االجتماعية
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 معلمي مجال التربية الخاصة، حيث أن في سهال  اً ال يبدو أمر   المهنيلرضا  ولذلك فا    
التالميذ العاديين، باإلضافة إلى  معلميالتربية الخاصة تقع عليهم مسئوليات تختلف عن 

أن هذه المهنة تحتاج إلى الصبر، وبذل الجهد، والتعاون مع الزمالء، والقناعة الذاتيـة،              
 المهنـي ، فالرضـا  االنفعاليوالقدرة على إثارة اهتمام التالميذ وهذه كلها مالمح للذكاء        

تعليمية مناسبة   ذوى االحتياجات الخاصة يعد ضرورة من ضرورات إعداد بيئة           لمعلمي
  .  ذوى االحتياجات الخاصةلمعلميتساعد على تأكيد الرعاية النفسية والتربوية والمهنية 

  : اإلنفعالىالذكاء : ثانيا
 علم النفس وفى أدبياته التربوية مكانة هامة، ودرس علماء الـنفس            فييحتل الذكاء      

 ذيتفسره كتكوين فرضى     التيالذكاء من جوانب مختلفة، وقدموا العديد من النظريات         
 أول من أدخل كلمة Herbert Spenserبنية وأبعاد ومكونات، ويعتبر هربرت سبنسر 

 علم النفس الحديث معتبرا أن الوظيفة األساسية للذكاء هى تمكين اإلنسان مـن         فيذكاء  
التوافق مع بيئته المعقدة ودائمة التغيير، ثم بعد ذلك توالت نظريات سيبرمان وثرستون             

 هذه النظريـات أنـواع      في وجولمان وجاردنر وسالوفى، وتعددت      فوردورنديك وجيل وث
  .واالنفعالي، الميكانيكي، الحسابي، االجتماعي، الحركي، اللغويالذكاء : الذكاء

 أحد مكونات الشخصية وينشأ من اتحاد مكونين رئيسيين من          اإلنفعالىويعتبر الذكاء      
، ومن المعلـوم أن مفهـوم   اإلنفعالى والجانب فيالمعرمكونات الشخصية وهما الجانب     

 & Salovey على يد سالوفى ومـاير  ١٩٩٠ قد تم بلورته رسميا عام اإلنفعالىالذكاء 

Mayer مجال العمل إال بعد أن أصدر في لم تطبق اإلنفعالى، إال أن نظرية الذكاء   
  )١٩٩٠(Emotional Intelligenceكتابه األول Golman" جولمان"

 & Mayer, Salovey" مـاير وسـالوفى وكارسـو    " أشارت أبحاث كل مـن    وقد

Carsou) إلى أن هناك تكامال بعيد المدى ال يمكن تـصوره بـين كـل مـن       )٢٠٠٠
  . األنظمة المعرفية واالنفعالية الخاصة بالفرد

 يعمل طبقـا    منطقيعقل  :  إننا نعمل بعقلين هما    )١٩٩٨ (Epstein يبستنإولهذا يرى   
 يمكن التحكم فيه، والعقل اآلخر يرتبط باالنفعـاالت ويعمـل علـى             لمنطقيالالستدالل  

  .، ويتحدد سلوك الفرد بالتأثير الموحد للعقلينالوجداني ويشمل الذكاء الالوعيمستوى 
اللـذين  " والمنطقـي  االنفعـالي "على أهمية هذين العقلين     )٢٠٠٠" (جولمان"كما أكد      

  . هما شبه مستقل عن اآلخر تناغم، ومع ذلك يظل كل منفييعمالن 
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 بأنه القدرة على اإلنفعالى الذكاء )٢٠٠٠ (Reed & Clarkريد وكالرك ويعرف    
اإلدراك والفهم والتحكم فى المشاعر كمصدر من مصادر الطاقة اإلنسانية، والمعرفـة            

 يعمق استبـصار    الوجدانيوالتواصل بين البشر، ويضيف بأن االستخدام األمثل للذكاء         
  .  للعملداعيتهبالتحديات المعقدة ويزيد الفرد 

 بأنه القدرة اإلنفعالى الذكاء )١٩٩٠ (Mayer & Salovey" ماير وسالوفى"وعرف    
على مراقبة الفرد لمشاعره وانفعاالته ومشاعر وانفعاالت اآلخرين والتمييـز بينهمـا،            

  . واستخدام هذه المعلومات إلرشاد تفكير الفرد وتصرفاته
 بيئة العمـل هـو      فيأن الذكاء الموجه    ) ١٩٩٨ (Simsسيمز  ى ذلك يرى    وبناء عل    

القدرة على أن تفهم نفسك، وتفهم اآلخرين من حولك بصورة جيدة تمكن من التعبير عن  
 والرضـا   الـوظيفي االنفعاالت بصورة صحيحة باعتبار أن ذلك يعد تمهيـداً للنجـاح            

   ٠المهنى
حتمـاالً  إ القدرة على تنظيم انفعاالتهم أقـل         أن األفراد ذوى   )٢٠٠٥(قطان  الوتذكر     

   ٠للتعرض لالضطرابات النفسية ومن ثم فهم أكثر توافقاً
 العـاطفي  الـسجل    في إلى أن االنفعاالت تلعب دوراً هاماً        )٢٠٠٠(جولمان  ويشير     

 قدرات الفرد المهنية، كما تعرضه أكثر مـن غيـره           فيللشخص فقد تؤدى إلى العجز      
 حياته وقد يرتفع مستوى أدائه إذا مارس عواطفه بطريقـة جيـدة،             فيلمخاطر شديدة   

 سالمتها وكيفية التعبير عنهـا  فيفالمشكلة ليست الحالة الوجدانية ذاتها، ولكنها تنحصر       
                                                         ٠وإدارتها

 فـي ة على خلق نواتج إيجابية      القدر" على أنه    اإلنفعالى الذكاء   )٢٠٠٢ (ويعرف بدر    
عالقة الفرد بنفسه وباآلخرين، وذلك من خالل تعرف الفرد على انفعاالته وانفعـاالت             

  .  المدرسةفياآلخرين، والنواتج اإليجابية تشمل البهجة والتفاؤل والنجاح 
قدرة الفرد على تعريف    " بأنه   اإلنفعالى الذكاء   )١٩٩٥ (Golemanجولمان  وعرف     

مشاعر اآلخرين لدفع دواتنا وإدارة انفعاالتنا بشكل فعال داخل أنفـسنا وفـى             مشاعره و 
  ". عالقتنا باآلخرين

 بأنه قـدرة تـشتمل علـى        اإلنفعالى الذكاء   )١٩٩٥ (Levinsonليفنسون  ويعرف     
، وفهم الحي المشاعر، الثقة والضمير  في، التحكم   االنفعالياإلدراك  : هيمهارات محددة   

  . ة الحتياجات نموهم ومساندة وتدعيم موقفهماآلخرين والحساسي
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 موضحا أنه ال يوجد خط االنفعالي إلى مفهوم الذكاء )٢٠٠٠ (Zippleزيبل ويشير    
، بل أنه يمكـن تعلمـه   الوجداني نقول أن الفرد يمتلك الذكاء     لكي توافره   ينبغي قاعدي

، فيختار عن   نفعالياال بذاته والضبط    الوعيوالتدريب عليه كلما زادت قدرة الفرد على        
  . المواقف المختلفة على نحو يحقق له الخير والفائدةفيقصد كيف يسلك وكيف يستجيب 

مجموعة المهـارات   " بأنه   اإلنفعالى الذكاء   )٢٠٠٠ (Abraham أبراهاموقد عرف      
 فهم اإلشارات االنفعالية لدى     في الدقيق لالنفعاالت، وأيضا     الذاتي التقدير   في تسهم   التي

  ". دفع الفرد وتحقيق اإلنجازفيخرين بهدف استخدام المشاعر اآل
  

ــذكاء       ــات ال ــق بمكون ــا يتعل ــاليوفيم ــار  االنفع ــرى ب    Bar-onأون -ي
 خمسة مكونات أساسية تضم خمسة عشر مكونـا فرعيـا           االنفعالي أن للذكاء    )١٩٩٧(

  : هي
لية التعاطف، العالقـات البينشخـصية، المـسئو      ( البينشخصى   الوجدانيالذكاء   -١

  ).االجتماعية
 ). الدفعاتفيتحمل االنضغاط، التحكم (التكيفية  -٢

 ).حل المشكالت، اختبار الواقع، المرونة(إدارة االنضباط  -٣

 ).السعادة، التفاؤل(الحالة المزاجية العامة  -٤

 االنفعـالي  دراسـته أن للـذكاء       في )١٩٨٣ (Fordفورد  وفى هذا الصدد يوضح         
  : مظاهر أساسية وهى

 لشعور اآلخرين واحترام حقوقهم مع اإلخالص لهم والقـدرة علـى            الحساسية -١
  .تحمل المسئولية

 والمشاركة والتواصـل    االجتماعي التوافق   في تتضح   والتيالكفاءة االجتماعية    -٢
 .مع اآلخرين

      المواقففيالمفهوم الموجب عن الذات والتوكيدية والحفاظ على كينونة الفرد   -٣   

                                                .المختلفة      

 فـي  أنهـا تتمثـل      في االنفعالي مكونات الذكاء    )١٩٨٦ (Herbertهيربرت  وحدد     
المهارات االجتماعية، ومهارات التعاطف، واالنفعالية، ومهارات المشاركة الوجدانيـة،         

                                                    .والكفاءة الذاتية 
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 بالذات، الـتحكم  الوعي تتضمن   االنفعالي مكونات الذكاء     أن )١٩٩٩(جودة   يرىو   
 االنفعاالت، الدافعية، حفز الذات، التعامل مع اآلخرين، يقظة الضمير، تفهم           في الذاتي

  .الذات وحساسية العالقة مع اآلخرين، واالعتراف بالواقع
ــى    ــر   و ف ــصدد ذك ــذا ال ــالوفى   ه ــاير وس    Mayer & Saloveyم

 االنفعاالت والتفـاؤل    فيأن التعارف والتعاطف والمثابرة والحماس والتحكم       ) ٢٠٠٠ (
، هذا إلى جانب مكونات أخرى مثل البهجة والنشاط والدافعيـة       الوجدانيمكونات للذكاء   

                            .                     يتسم بالذكاءالذي االنفعاليومتغيرات بيئية أخرى يمكن أن تحدد األداء 
وبالرغم من عدم اتفاق الباحثين على مكونات محددة للذكاء االنفعالي إال أن هناك    

قاسما مشتركا يلتقون عليه وهو أن الذكاء االنفعالي إنما هو مهارة متعددة الجوانب 
  .والمكونات

تفعـى الـذكاء   أن األفراد مر) ٢٠٠٢ (Gerald & Zednerأشار جيرلد وزيندر و   
 مختلف المواقف مثـل تأجيـل اإلشـباعات       يجب أن يعبروا عن التوافق فى       الوجدانى  

  .الفورية ومقاومة الدوافع وتحقيق الذات وعفة األخالق والتغلب على المشكالت 
  

أن مهارات الذكاء الوجدانى يجب أن تتكامـل        ) ١٩٩٨ (Golman   ويوضح جولمان   
ول على التفوق فى األداء ، وكلمـا زادت صـعوبة           مع مهارات الذكاء المعرفى للحص    

العمل الذى يؤديه الفرد زادت أهمية الذكاء الوجدانى للنجاح فيه ، حيث أن أى قـصور            
فى هذه القدرات يمكن أن يعوق استخدام الفرد للقدرات العقلية التى يمتلكها ، فما نحتاجه 

الفرد أن يـستثمر المهـارات      للوصول إلى النجاح يبدأ بالقوى العقلية ولكن يجب على          
االنفعالية لكى يتمكن االستفادة من قدراته على الوجه األكمل ، فالسبب فى العجز عـن               

  .االستفادة بقدراتنا العقلية والمعرفية للحد األقصى هو غياب المهارات االنفعالية 
ونـات   إال انسجام وتناسـق وتكامـل بـين مك         ويرى الباحثان أن الذكاء الوجداني ما ه      و   

ن توافق الفـرد مـع      إحيث  )  أحاسيس   - انفعاالت –مشاعر  ( الشخصية المعرفية والوجدانية    
   .نفسه ومع البيئة التى يعيش فيها تعكس صحته الوجدانية

  
وسيلة من وسائل توافق الفرد       بالنسبة للفرد ، فهو    نفعالىويتضح مما سبق أهمية الذكاء اإل         

وأن ، الذى يثرى شخصية الفـرد       ارعة التي تحيط به ،وهو    مع المتغيرات المتالحقة و المتص    
االهتمام بتنمية الجوانب االنفعالية يدفع الفرد للنشاط والعمل ويساعده على النجاح فى مختلف             
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 بشكل كبير فى لفت األنظار إلـى         يسهم ، األمر الذى  شئون حياته واضفاء نوعاً من السعادة       
يقود الفرد فى التغلب على المشكالت والتمييز بينها        أهمية تلك الجوانب فى حياة الفرد حيث        

  . وإدارة انفعاالتنا بشكل فعال داخل أنفسنا وفى عالقتنا باآلخرين 
  : سابقةالدراسات ال

  :  لدى معلمى التربية الخاصةالمهني رضادراسات تناولت ال: أوال
الرضـا  دفت إلى التعرف على مـستوى        ه  والتى )٢٠٠٤( دراسة عبد الجبار      حاولت

 التعليم العام، وذلك على عينـة قوامهـا         ومعلمي التربية الخاصة    معلمي لدى   الوظيفي
 معلمـي  أكبر لدى    وظيفي نتائجها إلى عدم رضا      فيمعلما، وتوصلت الدراسة    ) ٢٥١(

  .  التعليم العاممعلميالتربية الخاصة منه لدى 
مقارنـة   (Stempien Lorie & Loeb, 2002)لـوب   ودراسة ستمبن لورى وهدفت
 التعليم العام علـى عينـة قوامهـا    ومعلمي التربية الخاصة   معلمي بين   الوظيفيالرضا  

 في، وتوصلت الدراسة    الوظيفيمعلما ومعلمة، وطبق على العينة مقياس الرضا        ) ١١٦(
 التعلـيم العـام،     معلمـي  التربية الخاصة بشكل أكبر من       معلمينتائجها إلى عدم رضا     

 التربيـة   معلمي اإلحباط، والضغوط المهنية خاصة لدى       في وتمثلت أسباب عدم الرضا   
  . الخاصة األصغر سنا واألقل خبرة

استهدفت معرفة العوامل المرتبطة بنية )٢٠٠٢ (Bruton    وفى دراسة قام بها بروتن 
البقاء فى العمل بالتدريس لدى معلمى التربية الخاصة ، وتكونت عينة الدراسـة مـن               

  :التربية الخاصة ، وتوصلت الدراسة فى نتائجها إلى مايلى معلم من معلمى ) ١٥٦(
وجود تأثير إيجابى لكل من سنوات الخبرة بالتدريس والرضـا عـن العمـل ،                -

  .واإللتزام على البقاء بنية التدريس للفئات الخاصة 
 .أثرت الضغوط تأثيراً سالباً على الرضا عن العمل  -

 .لمعلمين إرتبطت مساندة المدير بالرضا عن العمل ل -

  
 المهنـي معرفة طبيعة العالقة بـين الرضـا        ) ١٩٩٩(دراسة مصطفى   استهدفت  و    

 لدى العاملين والعـامالت     المهني الرضا   في مجال التربية الفكرية والفروق      فيللعاملين  
) ٦٠(، وتكونت عينة الدراسة من       لدى التالميذ والتلميذات   التكيفى السلوك   فيوالفروق  

 مجال التربية الفكرية    فيمن العاملين   ) ٩٠( مدارس التربية الفكرية،     تلميذا وتلميذة من  
 مجـال التربيـة     في للعاملين   المهنيمقياس الرضا   : واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية   
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 لألسـرة،   االجتمـاعي الخاصة، مقياس السلوك التكيفى لألطفال، ومقياس المـستوى         
 مجال في للعامالت اإلناث المهنيضا وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين الر  
  .التربية الفكرية وكل من التالميذ الذكور واإلناث

  
 التعرف على الرضا عن العمل واالتجاهات       )١٩٩٧ (Ann,G.Iآن  وحاولت دراسة      

 المرحلة االبتدائية الذين يقومون بالتدريس في التالميذ العاديين  معلمينحو التدريس لدى    
 المـدارس   معلميمن  ) ٢٣٣(ت الخاصة، وتكونت عينة الدراسة من       للتالميذ ذوى الفئا  

استمارة بيانات ديموجرافيـة شخـصية،      : االبتدائية، واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية    
  . استبيان الرضا عن العمل للمعلمين، مقياس اتجاهات المعلم

ـ  التي نتائجها إلى أن أهم العوامل     فيوتوصلت الدراسة      ن العمـل   تنبأت بالرضـا ع
 التدريس، وإدراك مـدى الكفـاءات       فيسنوات الخبرة   : هيواالتجاهات نحو التدريس    

  . الرسميالمؤهلة للوفاء باحتياجات التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة، التدريب 
  

بدراسة هدفت إلى الكشف عن     ) ١٩٩٧ (Evans,Hohenshil   وقام ايفان وهوهنشيل    
 وكل من اإلشراف والترقية ، وتكونت عينـة          النفس   دالعالقة بين الرضا المهنى للمرش    

مرشد، وطبق عيهم استبيان منيسوتا للرضا، وتوصلت الدراسة فى         ) ٥٠٥(الدراسة من   
فكانوا أكثـر رضـا عـن الخـدمات         نتائجها إلى أن المرشدين راضون عن وظائفهم        

 أنهـم   يشيرون إلـى  %٧٦و٠٢االجتماعية والقيم األخالقية ، وبالرغم من رضاهم فإن         
  .كانوا ينوون ترك وظائفهم خالل السنوات الخمس المقبلة 

كـامينجس  وبما أن مجال التربية الخاصة مرتبط بالضغوط النفسية، حاولت دراسة              
Cummings) معلمـي  لـدى  الـوظيفي فحص العالقة بين الضغوط والرضا    ) ١٩٩٥ 

 التربية الخاصـة    معلميمعلما من   ) ٢٩٢(التربية الخاصة، وتكونت عينة الدراسة من       
قائمة ماسالش لالحتراق،   :  المدارس العادية، وطبق على العينة األدوات اآلتية       ومعلمي

  . الوظيفياستفتاء مينسوتا للرضا 
 التالميـذ   معلمي نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين          فيوتوصلت الدراسة   

 أيضا إلـى وجـود عالقـة        المدارس بالتعليم العام، وتوصلت    ومعلمي اإلعاقة،   مختلفي
  . والحالة االجتماعيةالوظيفي بين المتغيرات الديموجرافية بالرضا ارتباطيه
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 الـوظيفي  التعرف على مستوى الرضـا  )١٩٩٥ (Way- funفن واى   وحاول     
 على عينة قوامهـا     العقلي التخلف   بذوي المدارس الخاصة    في التربية الخاصة    لمعلمي

 نتائجها إلى أن هناك نسبة ضئيلة مـن المعلمـين           فيارسة  معلما، وتوصلت الد  ) ١١٢(
  . من المعلمين% ١١ و ٦ االستقالة من عملها بنسبة تتراوح بين فيأبدت الرغبة 

 .Billingsley & Cross  وكـروس بيلينجـسلى وفى هذا الصدد حاولت دراسـة     
 التعلـيم   لميمع لدى   المهني تؤثر على االلتزام والرضا      التي تحديد المتغيرات    )١٩٩٢(

 التربية الخاصة،   معلميمن  ) ٥٥٨(العام والتربية الخاصة، وتكونت عينة الدراسة من        
 المهنـي  نتائجها إلى أن الرضا      في التعليم العام، وتوصلت الدراسة      معلميمن  ) ٥٨٩(

 في التعليم العام يرتبط بزيادة مساندة القادة، واالنخراط         ومعلمي التربية الخاصة    لمعلمي
  ٠المستويات المنخفضة من صراع الدور والضغوطالعمل و

هدفت إلى التعرف على أثر مـساندة       )١٩٩٢ (Littrell     وفى دراسة قام بها ليتريل      
النظار على الضغوط ، والرضا عن العمل ،الصحة الشخصية ، اإللتـزام المدرسـى ،          

ونـت عينـة    ونية البقاء فى مهنة التدريس لدى معلمى التربية الخاصة والعامـة ، وتك            
من معلمى  ) ٢٠٦(معلماً من معلمى الطالب المضطربين إنفعالياً ،        ) ٢٠١(الدراسة من   

، وتشكلت عينة معلمى المـدارس العامـة عـن          القابلين للتعلم    ً الطالب المتخلفين عقليا  
طريق تعليمات من الباحث لمعلمى التربية الخاصة المشاركين فى الدراسـة بإعطـاء             

لتالميذ العاديين الموجودين معهم فى المبانى ، وتوصلت الدراسة فى االستبانات لمعلمى ا
  -:نتائجها إلى مايلى 

ارتفاع مستوى المساندة اإلنفعالية لمعلمى التربية الخاصة والعامة عنـد مقارنتهـا             -
  .بأبعاد المساندة االجتماعية األخرى 

 . ة الشخصيةوجود عالقة بين كل من الرضا عن العمل ،اإللتزام المدرسى ، الصح -

وجود عالقة سالبة ودالة بين المساندة اإلنفعالية والضغوط لدى معلمـى التربيـة              -
 .الخاصة 

 
 مجـال التربيـة الخاصـة،       في المهنيلتعرف على المتغيرات المرتبطة بالرضا          ول

 معلمي لدى الوظيفي بتحليل متغيرات الرضا )١٩٩١ (.Shang, Gشانج اهتمت دراسة 
 التربيـة الخاصـة،    معلميمعلما من   ) ٩٤( وتكونت عينة الدارسة من      التربية الخاصة، 

، وأداة مسح أبعاد المرتب، ومسئولية      الوظيفيوطبق على العينة استفتاء مينسوتا للرضا       
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المعلم، والعالقات بالموجهين، والعالقات المرتبطة بالعمل وظروف اإلعاقة، وسلوكيات 
تائجها إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين        ن فيوتوصلت الدارسة   . الطالب ومشكالتهم 

المساعدات الفردية للمعلم، والعالقات بالموجهين، وخدمات اإلشراف والتوجيـه وبـين           
  .  لمعلم التربية الخاصةالوظيفيالرضا 

 لمعلم التربية الخاصة مرتبط بالعديد من المتغيـرات         المهنييرى البعض أن الرضا        
 بيئة الصف، وهذا ما حاولت دراسة       فين المحيطين بالمعلم    أهمها المساندة االجتماعية م   

 التحقق منه من خالل دراسـة العالقـة بـين المـساندة             )١٩٨٨ (Chavarriaكافاريا  
 التربية الخاصة،   معلمياالجتماعية والضغوط المرتبطة بالعمل والرضا عن العمل لدى         

 الخاصة، وطبق علـى      التربية معلميمن  ) ١٠٨(وذلك على عينة من المعلمين قوامها       
قائمة ضغوط المعلم، استبيان الرضا عن العمل، إعداد المـساندة          : العينة األدوات اآلتية  

 نتائجها إلى وجود عالقة سالبة ودالة بين الرضا عن          فيوتوصلت الدراسة   ،  االجتماعية
العمل والضغوط الخاصة به، كما يوجد أيضا ارتباط دال بين الضغوط المرتبطة بالعمل             

لمساندة االجتماعية، كما توصلت الدراسة إلى انخفاض الشعور بالضغوط المرتبطـة           وا
 سـنوات  فـي ى المعلمين األكثـر خبـرة       دبالعمل وارتفاع مستوى الرضا عن العمل ل      

  . التدريس
 بحث عوامل الرضا لدى عينة من )١٩٨٦ (Abelson, Gأبلسون    وحاولت دراسة 

علماً، طبق علـيهم مقيـاس الرضـا المهنـي،          م)٤٨٥(معلمي التربية الخاصة قوامها     
مهارات : وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن العوامل التي تدعم الرضا الوظيفي هي             

  . إدارة السلوك، وفرص الترقي والمكانة االجتماعية للوظيفة، والمثيرات العاطفية
قة بـين    من أوائل الدراسات التي استهدفت معرفة العال       )١٩٨٥(حرب     وتعد دراسة   

الرضا عن العمل لدى معلمي التربية الخاصة ببعض سمات الشخصية، وتكونت عينـة             
معلمة مـن   ) ١٠٠(معلم من معلمي ذوى االحتياجات الخاصة، و        ) ١٠٠(الدراسة من   

بروفيـل الشخـصية، قائمـة      : معلمات التعليم العام وطبق على العينة األدوات اآلتيـة        
وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى وجود فـروق         ،الشخصية، استفتاء الرضا عن العمل

دالة بين متوسطات درجات معلمات التربية الخاصة ومعلمات التعليم العام على المقياس            
الكلى للرضا عن العمل لصالح معلمات التعليم العام، وتوجد أيضا فروق دالة بالنـسبة              

  . تربية الخاصةلسمات المسئولية االجتماعية، والذكاء العام لصالح معلمات ال
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  :  وعالقته بمتغيرات أخرىاإلنفعالىدراسات تناولت الذكاء : ثانيا
أهمية السلوك القيـادي للمعلـم فـي        ) ٢٠٠٥( عبد العال     و عراقي دراسة   تناولت   

محاولة معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني للمعلم وسلوكه القيادي مع التالميـذ داخـل              
معلمـاً ومعلمـة ذوى تخصـصات       ) ١٥٠(دراسة من   قاعات الدرس، وتكونت عينة ال    

مختلفة، وطبق على العينة مقياس الذكاء الوجداني، حيث يختلف المعلمون في مـستوى             
ذكائهم الوجداني، وبالتالي تختلف تبعا لذلك قيادة الفصل من معلم إلى آخر، فكلمـا زاد               

يد انفعاالته والـتحكم    نصيب المعلم من الذكاء الوجداني كلما زادت لديه القدرة على تحد          
  . فيها وإداراتها وبالطريقة التي يراها مناسبة لتالميذه

  
 الرضا   تأثير الوجدان على    هدفت معرفة   بدراسة )٢٠٠٥ (Downey وونىدقام   و    

 لدى مديرى الكلية المجتمعية بوالية فرجينيا ، وأشارت النتائج إلى أن المديرين             المهنى
 مرتفعة يكونون أكثـر رضـا مهنيـاً، وأن المـستويات            الذين يعملون فى رتب إدارية    

    .المرتفعة للذكاء الوجدانى يرتبط بالمستوى المرتفع من الرضا المهنى 
 استهدفت تحديد العالقة بـين  والتي )٢٠٠٤ (.Busso, I باسو  قام بها دراسةوفى    

 على تلك   لخارجيا وتوجيه مركز التحكم     المهني واألداء، وتأثير الرضا     اإلنفعالىالذكاء  
اسـتبيان  : فردا، طبق عليهم األدوات اآلتيـة     ) ٩٩(العالقة، وتكونت عينة الدراسة من      

  . الخارجي – الداخلي، ومركز ا لتحكم المهني، مقياس الرضا الوجدانيالذكاء 
 اإلنفعـالى  نتائجها إلى وجود ارتباط موجب بين الـذكاء          فيوتوصلت الدارسة     

، ووجود ارتباط موجـب بـين الرضـا         المهني والرضا   نفعالىاإلواألداء، وبين الذكاء    
  .  واألداءالمهني

   ولمعرفة الذكاء الوجدانى وعالقته ببعض المتغيرات قام كل مـن محمـود ومحمـد              
بحث العالقة بين الـذكاء الوجـدانى وبعـض متغيـرات            بدراسة هدفت إلى  ) ٢٠٠٤(

، "سـمات الشخـصية     " معرفيـة   ، والال " الذكاء العقلى التقليـدى   " الشخصية المعرفية   
طالباً وطالبة ينتمون إلى مـستويين مختلفـين فـى          ) ٢٨٥(وتكونت عينة الدراسة من     

طالبـاً وطالبـة ،     ) ١٩٦(مرحلة البكالوريوس وتكونت مـن      : المرحلة التعليمية وهما    
طالب وطالبة ، وطبق عليهم اختبار الذكاء       ) ٨٩(ومستوى الدراسات العليا وتكونت من      

أن الذكاء الوجدانى يعد انى من إعداد الباحثين ، وتوصلت الدراسة فى نتائجها إلى الوجد
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بمثابة قدرات عقلية غير معرفية وهى الحالة المزاجية العامة ، والقدرة علـى إقامـة               
عالقات خارجية ، وقدرة الفرد على التكيف مع الواقع ، والقدرة على إقامة عالقـات               

 نتائج الدراسة عن وجود ارتباط ذو داللة احـصائية بـين            داخلية مع الذات ، ولم تشير     
الذكاء الوجدانى والذكاء العقلى التقليدى ، وتوصلت أيضاً إلى أن مستوى التعليم له تأثير 
دال احصائياً على الذكاء الوجدانى ، فكلما إرتفع مستوى التعليم كلما إرتفع معدل الذكاء              

     .الوجدانى للفرد 
 إلى معرفة العالقـة بـين   )٢٠٠٠ (Cathrine Murenskyثرين كاوهدفت دراسة   

 فـي  المؤسـسي  والشخصية والقدرة على التفكير الناقد، وأداء القـادة          اإلنفعالىالذكاء  
اإلنفعـالى   نتائجها إلى أهمية الذكاء      فيالمستويات اإلدارية العليا، وقد توصلت الدراسة       

ك القائـد بخـصائص الشخـصية كالتقبـل          للقائد وارتباط سلو   العالي التنبؤ باألداء    في
  . واالنبساط ويقظة الضمير

إستهدفت الكشف عن دور الضبط المهنى  ) ٢٠٠٠ (Abraham وفى دراسة قام بها أبراهام        
كمتغير وسيط فى العالقة بين التنافر الوجدانى والذكاء الوجدانى ، وتكونت عينة الدراسة من              

 مجاالت االتصاالت ، وكان متوسط سنوات الخبـرة         من العاملين الذكور واإلناث فى    ) ١٢١(
وتوصلت الدراسة فى نتائجها إلى أن ارتفاع فعالية الذات يؤدى إلى           سنة ،    )٦و٣(فى الوظيفة   

ارتفاع الضبط المهنى ، وأن ارتفاع الضبط المهنى يؤدى إلى ارتفاع الشعور بالرضا المهنى ، 
ذكاء الوجدانى لها دور فعال فى بناء شـبكة         وأن المهارات االجتماعية كمكون من مكونات ال      

   .قوية من العالقات داخل مجموعة العمل 
  : التعليق على الدراسات السابقة 

  :التعليق على المحور األول : أوالً 
أن معظم الدراسات السابقة التى تناولت الرضا المهنى إختلفـت          من المالحظ        

ات ، هناك بعـض الدراسـات تناولـت         فيما بينها من حيث تناولها لبعض المتغير      
بين معلمى التربية الخاصة ومعلمى التعليم العام مثل دراسة ستمبن          الرضا المهنى   

، حـرب  ) ١٩٩٧ (Ann، دراسـة آن  ) ٢٠٠٢ (Stempien & Loebولـوب  
 معلمى التربيـة    المهنى لدى رضاال، والتى توصلت فى نتائجها إلى عدم        ) ١٩٩٨(

 شـعورهم باإلحبـاط     يرجع ذلك إلى   التعليم العام ،   الخاصة بشكل أكبر من معلمى    
  .نتيجة الضغوط المهنية التى تقع عليهم خاصة األصغر سناً وأقل خبرة 
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أظهرت نتائج بعض الدراسات أنه من العوامل المـؤثرة علـى الرضـا                وقد  
المهنى لدى معلمى التربية الخاصة ارتفاع مـستوى المـساندة االنفعاليـة ، وأن              

المرتبطة بالعمل مثل التفاعل مع الناظر أو المدير ، والعالقات الحميمة           المتغيرات  
( . التـى تـدل علـى المـساندة          ، والتفاؤل ، تعد من أكثر وأقـوى المؤشـرات         

Littrell,1992 (  ، )Chavarria,1988 (  ، )Bruton,2002.(  
 فان    وعن نية البقاء فى العمل لدى معلمى التربية الخاصة ، توصلت دراسة واى            

Way Fun ,1995 ) (  إلى أن هناك نسبة ضئيلة من معلمى ذوى التخلف العقلى
  .أبدت الرغبة فى االستقالة نتيجة الضغوط المهنية التى تقع عليهم 

  إتفقت معظم الدراسات على أن الخبرة فى التدريس تؤدى إلى مستوى مرتفع من             
ٍ  (ه دراسة ستمبن ولـوب     الرضا المهنى واالتجاه نحو التدريس وهذ ماتوصلت إلي       

Stempien & Loeb,2002 (  ، )Bruton,2002 (  ، )Ann ,1997 ( ، )
Chavarria,1988. (   

  :تعليق على دراسات المحور الثانى 
فت دراسات هذا المحور إلى إظهار دور الجانب االنفعالى المتمثل فى الذكاء             هد  

ين ، وقد إتفقت الدراسات حول      الوجدانى ، ومدى تأثيره على الرضا المهنى للمعلم       
العالقة بين هذين المتغيرين ، حيث توصلت فى نتائجها إلى وجـود عالقـة ذات               

( ،  ) Abraham,2000( داللة بين الذكاء الوجدانى والرضا المهنى ، مثل دراسة          
Downey,2005 (  ، )Busso,2004. (   

نفعالى بالكثير مـن    وتوصلت بعض الدراسات فى نتائجها إلى إرتباط الذكاء اال           
القدرة على التفكير الناقد ، وأداء القادة فى المـستويات اإلداريـة            : االيجابية مثل   

   ) .Cathrine,2000( العليا ، وأهمية الذكاء االنفعالى فى التنبؤباألداء العالى 
   إتفقت بعض الدراسات على أن سنوات الخبرة وارتفاع مستوى التعلـيم يـؤدى     

 (، أبراهام   ) ٢٠٠٤(عدل الذكاء الوجدانى مثل دراسة محمد ومحمود        إلى ارتفاع م  
ِAbraham,2000. (   

   إن المتأمل فى التعليق على محورى الدراسات السابقة يالحظ عدم وجود دراسة            
عربية تناولت الرضا المهنى والذكاء االنفعالى فى مجال التربية الخاصة بـالرغم            
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 محاط بالعديد من الضغوط والتى تتطلب ذكاء        من أن مجال التربية الخاصة مجال     
  .من نوع خاص للتعامل معها 

  
  : فروض الدراسة

 التربيـة   معلمي لدى   المهني الرضا و اإلنفعالى بين الذكاء    ارتباطيهتوجد عالقة    -١
  . الخاصة

 في التربية الخاصة    معلميتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات          -٢
 . ده المختلفة ترجع إلى متغير نوع اإلعاقة وأبعااإلنفعالىالذكاء 

 في التربية الخاصة    معلميتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات          -٣
 . وأبعاده المختلفة تبعا لمتغير سنوات خبرة التدريساإلنفعالىالذكاء 

 في التربية الخاصة    معلميتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات          -٤
 . وأبعاده الفرعية تبعا لمتغير نوع اإلعاقة المهني الرضا

 في التربية الخاصة    معلميتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات          -٥
 . وأبعاده الفرعية تبعا لمتغير سنوات الخبرة بالتدريسالمهني الرضا

 اإلنفعـالى يمكن التنبؤ بالتوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة من خالل الذكاء   -٦
 . الفرعية  وأبعاده

   :اجراءات الدراسة
   :منهج الدراسة -١

 على المنهج الوصفي الذي يقوم علـى جمـع المعلومـات             الحالية  الدراسة إعتمدت   
والبيانات الخاصة بموضوع الدراسة بحيث تصنف وتبوب على شكل معلومات تتـسم            

  .بالوضوح وتخضع للتحليل والتفسير 
  عينة الدراسة -٢

التربيـة   جمعلم من معلمـي معاهـد وبـرام    ) ٢٠٧(حالية من  عينة الدراسة ال   تتكون
  . في مدينة الرياض  الخاصة

  :أدوات الدراسة -٣
  :استخدم الباحثان األدوات التالية 

  الباحثان/           إعداد مقياس الذكاء االنفعالى   :والً أ
   م٢٠٠٤العبد الجبار / الرضا المهنى             إعداد مقياس  :ثانياً
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   الباحثان  /إعداد:  مقياس الذكاء االنفعالى :الثاًث
  :   إلعداد المقياس ، قام الباحثان بالخطوات التالية 

  .االستفادة من اإلطار النظرى والدراسات السابقة  -١
  .اإلطالع على المقاييس ذات العالقة  -٢

 Self  Awarenessالوعى بالذات   :  البعد األول -أ

 ويقصد به قدرة الفـرد علـى ادراك مـصادره النفـسية      عبارة،١١ويتكون هذا البعد من       
واحساساته ومشاعره وانفعاالته ، وكيفية التمييز بينها ، والوعى بالعالقة بينها وبين األحداث             

 .والمواقف المختلفة 

 Self  Control:  ضبط الذات :  البعد الثانى -ب[

د على تحريك طاقاتـه االنفعاليـة       ويقصد به قدرة الفر    عبارة،   ١٢ويتكون هذا البعد من     
وتنظيمها ومراقبة تحولها من حالة الى أخرى ، والتحكم فيها والمهارة فـى اسـتخدامها               

  .لصنع أفضل القرا رات واالنجازات وممارسة الحياة بفاعلية 
 Empathy:  التعاطف :  البعد الثالث -ج

ـ       عبارة ،و  ١٢ويتكون هذا البعد من        ى ادراك وقـراءة انفعـاالت       يقصد به قدرة الفرد عل
اآلخرين والتناغم معها واالستجابة لها بموضوعية تضمن تجنب لسوء الفهم بـين األفـراد،              

 .واألخذ فى االعتبار مشاعر اآلخرين عندما يكون الفرد بصدد قرارات حكيمة

  Social  Skillsالمهارات االجتماعية ٍ :  البعد الرابع -د
 اقامة عالقات متبادلـة مـع       علىويقصد به قدرة الفرد      ،  عبارات ٧ويتكون هذا البعد من     

وحماسـة  اآلخرين ، والتفاعل معهم بايجابية ، والقيام باألدوار االجتماعية بصبر ومرونة           
  .ومسئولية ومثابرة وانفتاح 

   :لمقياس تقنين ا-٢
  :الثبات   -١   
ى عينة استطالعية مكونة من  بتطبيق مقياس الذكاء االنفعالى علانإليجاد الثبات قام الباحث   
طريقة االتساق :  بإيجاد الثبات للمقياس بأبعاده الفرعية بطريقتين هما ثم قامامعلماً ،) ٤٠(

  .الداخلى ، وطريقة التجزئة النصفية 
  : االتساق الداخلى -١

 تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على كل من األبعاد األربعة والدرجة 
   . ٠و٠١دالة عند مستوى ، .و٥٦  االرتباط وكان معامللية لإلختبار الك

  .يوضح معامل ثبات المقياس وأبعاده الفرعية) ١(   وفيما يلى جدول رقم 
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  )                            ١(                                    جدول 
  أبعاده الفرعية  الذكاء االنفعالى و مقياس                معامالت ثبات

  
  البعد

 
تعديل سيبرمان  التجزئة النصفية معامل ألفا

  براون-

 معامل جتمان

  الوعى بالذات
 

 ٠و٦٩ ٠و٧ ٠و٥٤ ٠و٧٣

  تنظيم الذات
 

 ٠و٤٧ ٠و٤٨ ٠و٤٠ ٠و٧٢

  التعاطف
 

 ٠و٦٧ ٠و٦٨ ٠و٥٢ ٠و٦٩

المهارات 
  االجتماعية

 

 ٠و٦٣ ٠و٦٤ ٠و٤٧ ٠و٧٤

  المقياس الكلى
 

 ٠و٧٩ ٠و٨٠ ٠و٦٧ ٠و٨٨

  
  يوضح معامل ارتباط المفردة بالدرجة الكلية ) ٢(   وفيما يلى جدول رقم 

  
  )٢(                    جدول    

   معامل ارتباط المفردة بالدرجة الكلية             
ارتباطه  العبارة

 ببعده

ارتباطه 
بالمقياس 

 الكلى

ارتباطه  البند
 ببعده

ارتباطه 
بالمقياس 

 الكلى

 . و٣٣٠* ٠و٣٨٨* ٢٢ ٠و٣٩٤* ٠و٥٣٩** ١

 ٠و٤١٠** ٠و٦٢٥** ٢٣ ٠و٤٥٥** ٠و٤٨٧** ٢

 ٠و٣٢٠* .و٣٦٧* ٢٤ .و٣٦٥* ٠و٣٣٧* ٣

 ٠و٦٢٦** ٠و٣٦٣* ٢٥ ٠و٦٢١** ٠و٦٤٦** ٤

 .و٣٨٥* ٠و٥١٦** ٢٦ ٠و٣٧٠* ٠و٤٤٤** ٥

 .و٣٧٩* ٠و٣٦٨* ٢٧ ٠و٥٦١** ٠و٧٥٤** ٦

 .و٤١٧** ٠و٣٨٦* ٢٨ ٠و٤٩٦** ٠و٦٢٧** ٧
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 ٠و٣٤٧* ٠و٧١١** ٢٩ ٠و٦١٧** ٠و٥٠٦** ٨

 ٠و٣٤١* ٠و٦٢٧** ٣٠ .و٣٨٤* ٠و٤٥٢** ٩

 ٠و٤٦٧** ٠و٥٧٤** ٣١ ٠و٥٩٦** ٠و٥٨٤** ١٠

 ٠و٣٣٢* ٠و٦١٩** ٣٢ ٠و٣٤٤* .و٣٣٦* ١١

 ٠و٥١٢** ٠و٦١٢** ٣٣ ٠و٤١٦** ٠و٣٦٦* ١٢

 ٠و٥٤٣** ٠و٦٦٧** ٣٤ ٠و٥١٣** ٠و٤٧٥** ١٣

 ٠و٦٢٧** ٠و٤٦٢** ٣٥ ٠و٥٦٠** ٠و٧٠١** ١٤

 ٠و٤٠٥** ٠و٦٦٩** ٣٦ ٠و٣٦٦* ٠و٤٢١** ١٥

 ٠و٣٩١* ٠و٧٢٧** ٣٧ ٠و٢٧٨ ٠و٣٨٠* ١٦

 .و٣٨٤* ٠و٥٥٨** ٣٨ ٠و٣٩٥* ٠و٥٢٠** ١٧

 .و٣٩٦* ٠و٦٤٥** ٣٩ ٠و٤٦٧** ٠و٦٥٠** ١٨

 ٠و٥٣٥** ٠و٥٦٣** ٤٠ ٠و٥٠٩** ٠و٥٨٧** ١٩

 ٠و٤٨٣** ٠و٦٢١** ٤١ ٠و٥٩٧** ٠و٦٥٣** ٢٠

 ٠و٤٦٢** ٠و٦٦٢** ٤٢ .و٣٤٠* .و٣٤٨* ٢١

  )٠و٠٥(دالة عند مستوى * 
  )٠و٠١(دالة عند مستوى ** 

  : طريقة التجزئة النصفية -٢
 معلم مـن معلمـى      ٤٠ وعددها    وتصحيحه،   قام الباحثان بتطبيق المقياس على عينة التقنين      

، وتم تجزئة االختبار إلى قسمين يتضمن القسم األول المفـردات الفرديـة ،              التربية الخاصة   
   المفردات الزوجية لكل مفحوص على حدة ، وتم حساب معامل االرتباط بين والقسم الثانى

 وهو دال احصائياً عند مستوى      ٠و٦٤رجات نصفى المقياس ، فوجد أن معامل االرتباط هو          د
   ٠و٠١

  :الصدق  -٢
   صدق المحكمين-أ

  تم عرض المقياس على المحكمين ، وخاصة العاملين فى مجال التربية الخاصة ، واعضاء              
هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة لتحديد مدى وضوح الفقرات ومدى مالءمتها ، وبالتالى تم              
حذف بعض العبارات التى التتالءم مع البعد الذى تقيسه بناء على آراء المحكمـين وتعـديل                

  .ت فى صياغتها بعض العبارا
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معامالت االرتباط االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية وجاءت قام الباحثان باجراء   
، وهو مايعنى أن المقياس يتمتع  ٠و٠١بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية دالة عند مستوى 

    ) .  ٣ ( رقم  التالى جدولال كما هو موضح فى بدرجة عالية من الصدق ،
                  

  )٣(                                     جدول 
  معامالت االرتباط بين المقياس وأبعاده الفرعية                   

  
 

المهارات  التعاطف  تنظيم الذات الوعى بالذات
 االجتماعية

 المقياس الكلى

  الوعى بالذات
 

 ٠و٨٥٦** ٠و٦٠٣** ٠و٤٠٨** ٠و٦٩٩** 

  التعاطف
 

 ٠و٨٦٤** ٠و٤٢٩** ٠و٤٩٤**  

المهارات 
  االجتماعية

 

 ٠و٧٣١** ٠و٢٧٣   

  
 

 ٠و٦٦٦**    

  
  )٠و٠١(دالة عند مستوى ** 

أن جميع معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية معامالت ذات داللة ) ٣(   يتضح من جدول 
  .عالية ، مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة عالية من االتساق الداخلى 

  
   :المقياس تصحيح

 مفردة مقسمة على أربعة أبعاد وتدرجت اإلجابة ٤٢يتكون المقياس فى صورته النهائية من   
،وتحسب ) درجةواحدة (، ونادراً ) درجتان (،أحياناً)ثالث درجات ( على المقياس من دائماً 

  .الدرجة الكلية من خالل جميع درجات المفحوص على األبعاد األربعة 
كن استخراج الدرجة الكلية التي يحصل عليها المعلم بجمع الدرجات التـي            ومن هنا فإنه يم   

تمثل الذكاء االنفعالى على فقرات المقياس، ويمكن أن تمتد الدرجة الكلية على المقياس بأكمله              
، حيث تمثل الدرجة األولى الحد األدنى، في حين تمثل الدرجة الثانية الحد             ١٢٦ -٤٢ما بين   

  .األعلى للدرجات
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ا بالنسبة للدرجة التي يحصل عليها المعلم على كل بعد من أبعاد المقياس األربعة فيمكن               أم
ومن هنا فإن الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس يمكـن أن             . استخراجها بنفس الطريقة  

 كما هو موضح    تتراوح بين الحدين األدنى واألعلى وفق عدد فقراته، وذلك على النحو التالي           
   .)٤(رقم فى جدول 

  )٤(                                  جدول 

  األعلى لكل بعد من أبعاد مقياس االتزان االنفعالىالدرجة  يوضح الدرجة األدنى و

  فقرات البعد  مدى الدرجات  البعد

  ١١-١  ٣٣-١١من   البعد األول

  ٢٣-١٢  ٣٦-١٢من   البعد الثاني

  ٣٥-٢٤  ٣٦-١٢من   البعد الثالث

  ٤٢-٣٦  ٢١-٧من   عالبعد الراب

  ويشير ارتفاع الدرجات التي يحصل عليها المعلم على أبعاد المقياس إلى إرتفـاع مـستوى               
  .الذكاء االنفعالى 

  :صدق مقياس الرضا المهنى ثبات و: انياً ث
 Brayfield – Rothe,1951(  روث –مقياس الرضا المهنى هو مقياس من إعداد بريفلد    
، ويحتوى هـذا   ) Stempien , Lori & Loeb,2002(  ولوب وطوره ستمبن ،ولورى ،)

   .المقياس على ثمانى عشرة فقرة للتحقق من مستوى الرضا الوظيفى للمعلمين 
   :األساليب اإلحصائية 

 عدد من األسـاليب االحـصائية        بترجمة وتقنين هذا المقياس من خالل       العبد الجبار  وقد قام  
 تمثلت فى الصدق العاملى ، ومعامل ارتباط بيرسون ، عديه ببللتحقق من صدق المقياس وثباته

، واختبار  " ت  " وألفا كرونباخ ،، كما استخدم المتوسطات واالنحرافات المعيارية ، واختبار           
 ، وللعامـل الثـانى      ٠و٨٥وكانت معامالت ثبات ألفا كرونباخ للعامل األول         ،تحليل التباين   

 وذلك على عينة استطالعية مستقلة بلـغ عـددها          ٠و٩٠ ، وكان معامل ألفا للمقياس       ٠و٨٩
 معلماً ، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بالثبات والصدق حيث أن جميـع معـامالت                ٠و٨٣

   .٠و٠١االرتباط كانت دالة عند مستوى 
  :األساليب اإلحصائية 

   :التالية من األساليب االحصائية  فى الدراسة الحالية  استخدم الباحثان
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٢٦

  . ارتباط بيرسون  معامل-١
  . تحليل التباين األحادى -٢
  . المقارنات البعدية بطريقة شيفيه -٣

 Step wise بطريقة  Step wise تحليل االنحدار المتعدد بطريقة  -٤

  
  :تفسير نتائج الدراسة 

في معلمى التربية الخاصة هل توجد فروق بين :  والذي نصه األوللإلجابة عن السؤال  
 ترجع إلى متغير نوع اإلعاقة؟ المهني رضاال
  :، وقد جاءت النتائج كما يلى  تحليل التباين اآلحاديستخدام بإانقام الباحث    
  

  )٥(جدول 
 المهني ترجع إلى الرضا  نتيجة تحليل التباين اآلحادي لمعرفة الفروق بين المعلمين في 

  متغير نوع اإلعاقة 
القيمة 

 االحتمالية

قيمة 
) ف(

المحسو
 بة

 متوسط
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

بين  ٢٢٤و٦٦٧ ٧ ٣٢و٠٩٥
 المجموعات

داخل  ٤٨٦١و٩٢٢ ١٩٩ ٢٤و٤٣٢
 المجموعات

 
 ٠و٢٤٥

 
  ١و٣١٤
 

 الكلي ٥٠٨٦و٥٨٩ ٢٠٦ 

  
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المعلمين في التوافق المهني ) ٥(يتضح من جدول      

  .  نوع اإلعاقةترجع إلى متغير
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٢٧

 في معلمى التربية الخاصةهل توجد فروق بين :  والذي نصه الثانىلإلجابة عن السؤال 
 التدريس ؟بخبرة المتغير سنوات ل تبعاً  وأبعاده الفرعية المهنيالرضا

   :  ، وقد جاءت النتائج على النحو التالى حاديأل بإجراء تحليل التباين اانقام الباحث
  )٦(جدول 

ة تحليل التباين اآلحادي لمعرفة الفروق بين المعلمين في التوافق المهني ترجع إلى   نتيج
  متغير سنوات خبرة التدريس

القيمة 
 االحتمالية

قيمة 
) ف(

المحسو
 بة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

بين  ٤٧٤و٩٤٥ ٢ ٢٣٧و٤٧٢
 المجموعات

داخل  ٤٦١١و٦٤٥ ٢٠٤ ٢٢و٦٠٦
 المجموعات

 
 ٠و٠٠١

 
 ١٠و٥٠٥

 الكلي ٥٠٨٦و٥٨٩ ٢٠٦ 

    
 المهني وفقاً لمتغير سنوات رضاوجود فروق دالة إحصائياً في ال) ٩(يتضح من جدول  

 بإجراء تحليل بعدي باختبار شيفيه انالخبرة في التدريس، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق قام الباحث
  :فكان اتجاه الفروق كما يلي

ات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة فى  ذتوجد فروق
 سنوات) ١٠-٦ (أقرانهم من المعلمين ذوى مستوى الخبرة من و،سنوات) ٥-١ (التدريس من

 ، وبين)٠ و٠٤(  مستوىعند سنوات  ) ١٠-٦ ( المعلمين ذوى مستوى الخبرةلصالح، وذلك 
 ( المعلمين ذوى مستوى الخبرة منسنوات و) ١٠-٦ (المعلمين ذوى مستويات الخبرة من

عند ) ١٠-٦ ( المعلمين ذوى مستوى الخبرة من لصالح ، وذلك سنوات فما فوق)١٠
  ).٠و٠١(
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٢٨

 في معلمى التربية الخاصةهل توجد فروق بين :  والذي نصه لثلإلجابة عن السؤال الثا
   ترجع إلى متغير نوع اإلعاقة؟المختلفة وأبعاده االنفعالىالذكاء 

  :، وقد جاءت النتائج كما يلى   تحليل التباينستخدام بإانقام الباحث
  )٧(جدول 

يوضح  تحليل التباين اآلحادي لمعرفة داللة الفروق في الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية 
  وفقاً لمتغير نوع اإلعاقة 

 القيمة
  االحتمالية

ة قيم
 )ف(

المحسو
  بة

متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مجموع 
  مربعاتال

  المتغير  مصدر التباين

  ١٥٣و٢١٦  ٧  ٢١و٨٨٨
  

بين 
  المجموعات

  ٢١٠٩و١١٢  ١٩٩  ١٠و٥٩٩
  

داخل 
  المجموعات

  
  ٠و٠٤٩

  
  ٢و٠٦٥

  ٢٢٦٣و٣٢٩  ٢٠٦  
  

  الكلي

  
  الوعي

  ٢٢٥و٨٨٢  ٧  ٣٢و٢٦٩
  

بين 
  المجموعات

  ٢٦٦٧و٦٠١  ١٩٩  ١٣و٤٠٥
  

داخل 
  المجموعات

  
  ٠و٠٢٢

  
  ٢و٤٠٧

  ٢٨٩٣و٤٨٢  ٢٠٦  
  

  الكلي

  
  تنظيم

  ٣٣٨و٧٥٧  ٧  ٤٨و٣٩٤
  

بين 
  المجموعات

  ١٩٥٠و٦٩٧  ١٩٩  ٩و٨٠٢
  

داخل 
  المجموعات

  
  ٠و٠٠١

  
  ٤و٩٣٧

  ٢٢٨٩و٤٥٤  ٢٠٦  
  

  الكلي

  
  التعاطف
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٢٩

  ٧٤و٤٢٣  ٧  ١٠و٦٣٢
  

بين 
  المجموعات

  ٧٠٦و٤٦٩  ١٩٩  ٣و٥٥٠
  

داخل 
  المجموعات

  
  ٠و٠٠٥

  
  ٢و٩٩٥

  ٧٨٠و٨٩٢  ٢٠٦  
  

  الكلي

  
  المهارات 

  ٢٢٥٥و٨٤٩  ٧  ٣٢٢و٢٦٤
  

بين 
  المجموعات

و٨٧٧  ١٩٩  ٨٣و٩١٩
١٦٦٩٩  

  

داخل 
  المجموعات

  
  ٠و٠٠١

  
  ٣و٨٤٠

و٧٢٦  ٢٠٦  
١٨٩٥٥  

  

  الكلي

  
الذكاء 

  الوجداني الكلي

  
  

وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية وفقاً ) ٧(يتضح من جدول    
، وقد ختبار شيفيه ا ان باستخدامهذه الفروق قام الباحثلمتغير نوع اإلعاقة،  ولمعرفة اتجاه 

  :جاءت النتائج كما يلى 
ومعلمى  ضعاف السمع ذات داللة احصائية بين متوسط درجات معلمىتوجد فروق  -١  

،  )٠و٠١( ضعاف السمع عند مستوى  معلمى لصالح فى بعد التعاطفاالضطرابات السلوكية
 صعوبات التعلم  معلمى االضطرابات السلوكية لصالحى و معلم صعوبات التعلم معلمىوبين
  معلمى االضطرابات السلوكية  لصالحومعلمى التخلف العقلي  معلمى وبين،) و٠١(عند 

االضطرابات السلوكية  لصالح معلمى  التوحد و معلمى ، وبين)٠و٠٧(التخلف العقلي عند  
  ).٠،٠٠٧(التوحد عند  معلمى 

االضطرابات السلوكية  معلمى  التوحد و معلمى الكلي بينالنفعالىافروق في الذكاء  توجد -٢
 التوحد عند   معلمىالتوحد وأخرى لصالح معلمى ، و بين)٠و٠٣( التوحد عند   معلمىلصالح

  ) .٠و٠٣(
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٣٠

 في معلمى التربية الخاصةهل توجد فروق بين :  والذي نصه لرابعلإلجابة عن السؤال ا
   ترجع إلى متغير سنوات خبرة التدريس؟ختلفةالم وأبعاده االنفعالىالذكاء 

  :، وقد جاءت النتائج كما يلى   تحليل التباين ستخدام بإانقام الباحث
  

  )٨(جدول 
 وأبعاده الفرعیة وفقًا االنفعالى  نتیجة تحلیل التباین اآلحادي لمعرفة داللة الفروق في الذكاء 
  لمتغیر سنوات خبرة التدریس 

القيمة 
 االحتمالية

) ف(مة قي
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المتغير مصدر التباين

 بين المجموعات ١١١و٩٢٨ ٢ ٥٥و٩٦٤

 داخل المجموعات ٢١٥٠و٤٠٠ ٢٠٤ ١٠و٥٤١

 
 ٠و٠٠٦

 
 ٥و٣٠٩

 الكلي ٢٢٦٢و٣٢٩ ٢٠٦ 

 
 الوعي

 بين المجموعات ١١٤و٣٧٤ ٢ ٥٧و١٨٧

 داخل المجموعات ٢٧٧٩و١٠٩ ٢٠٤ ١٣و٦٢٣

 
 ٠و١٦ 

 
 ٤و١٩٨

 الكلي ٢٨٩٣و٤٨٢ ٢٠٦ 

 
 تنظيم

 بين المجموعات ٣٢٠و٧٩٩ ٢ ١٦٠و٤٠٠

 داخل المجموعات ١٩٦٨و٦٥٥ ٢٠٤ ٩و٦٥٠

  
 ٠و٠٠١   

 
 ١٦و٦٢١

 الكلي ٢٢٩٨و٤٥٤ ٢٠٦ 

 
 التعاطف

 بين المجموعات ٥٠و٥٣٧ ٢ ٢٥و٢٦٩

 داخل المجموعات ٧٣و٣٥٥ ٢٠٤ ٣و٥٨٠

 
 ٠و٠٠١ 

 
 ٧و٠٥٨

 الكلي ٧٨٠و٨٩٢ ٢٠٦ 

 
 المهارات 

 بين المجموعات ٢١١٢و١٤٦ ٢ ١٠٥٦و٠٧٣ 

 داخل المجموعات ١٦٨٤٣و٥٧٩ ٢٠٤ ٨٢و٥٦٧

 
 ٠و٠٠١

 
 ١٢و٧٩١

 الكلي ١٨٩٥٥و٧٢٦ ٢٠٦ 

 
الذكاء االنفعالى 

 الكلي

  
فرعية وفقاً  وأبعاده الاالنفعالىوجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء ) ٨(ويتضح من جدول    

 بعدي ستخدام بإانلمتغير سنوات الخبرة في التدريس، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق قام الباحث
  :  اتجاه الفروق كما يليتختبار شيفيه فكانا
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٣١

-١ ( متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة من الوعي بين بعدتوجد فروق في -  
فما فوق عند مستوى ) ١٠ (الخبرة المعلمين ذوى فما فوق لصالح) ١٠(سنوات و ) ٥
-١ ( متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة من، وتوجد فروق في التنظيم بين)٠،٠٢(
فما فوق عند ) ١٠(المعلمين ذوى مستوى الخبرة ، وذلك لصالحفما فوق) ١٠(سنوات و ) ٥

   ) .  ٠و٠٤(مستوى 
) ٥-١ (ستوى الخبـرة مـن   متوسط درجات المعلمين ذوى م توجد فروق في التعاطف بين  -

 ٠و٠١(سنوات عند مستوى    ) ١٠-٦ (المعلمين ذوى مستوى الخبرة من      لصالح ذلك و ،سنوات
فما فوق  ) ١٠(سنوات و   ) ٥-١ (متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة من         ، و بين  )

)   ٠و٠١(فما فـوق عنـد مـستوى        ) ١٠ ( المعلمين ذوى مستوى الخبرة من     لصالح، وذلك     
، فما فـوق  ) ١٠(سنوات و   ) ١٠-٦ (متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة من       وبين
  ) .٠و٠٢(فما فوق عند مستوى ) ١٠ (  حالمعلمين ذوى مستوى الخبرة من ح لصالوذلك
 متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة مـن          بين ذات داللة احصائية   وتوجد فروق    
، سـنوات ) ١٠-٦ (لمين ذوى مستوى الخبرة مـن     متوسط درجات المع  سنوات وبين   ) ٥-١(

 وبين،  )٠و٠٣(سنوات عند مستوى    ) ١٠-٦ (المعلمين ذوى مستوى الخبرة من    لصالح   وذلك
متوسط درجات المعلمين   و ،سنوات) ٥-١ (متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة من      

  الخبـرة مـن    المعلمين ذوى مستوى    ، وذلك لصالح   فما فوق ) ١٠ (ذوى مستوى الخبرة من   
  ) .٠و٠١(فما فوق عند مستوى ) ١٠(

-١(   ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة     توجد فروق  -
، سنوات) ١٠-٦ ( المعلمين ذوى مستوى الخبرة من        متوسط درجات   وبين  ، سنوات) ٥

) ٠و٠٨(سنوات عند مـستوى     ) ١٠-٦ (المعلمين ذوى مستوى الخبرة من     لصالح وذلك
متوسـط   و  ، سـنوات ) ٥-١ ( متوسط درجات المعلمين ذوى مستوى الخبرة من       وبين،

، وذلك لـصالح المعلمـين ذوى       فما فوق ) ١٠ (المعلمين ذوى مستوى الخبرة     درجات  
 متوسـط درجـات    وبـين ،) ٠و٠١(فما فوق عند مستوى      سنوات   )١٠ (مستوى الخبرة 

 علمين ذوى مـستوى الخبـرة      الم و ،سنوات) ١٠-٦ (المعلمين ذوى مستوى الخبرة من    
 فما فوق عند     سنوات )١٠ ( ، وذلك لصالح المعلمين ذوى مستوى الخبرة       فما فوق ) ١٠(

  ) .٠و٠٢(مستوى 
 هل توجد عالقة ارتباطيه بين الـذكاء االنفعـالى          :لإلجابة عن السؤال الخامس والذي نصه       

 والرضا المهنى  لدى معلمى التربية الخاصة ؟

جاد معامل ارتباط بيرسون بين الرضا المهني وبين الذكاء االنفعالى وأبعاده              قام الباحثان بإي  
 :الفرعية ، وقد جاءت النتائج كما يلى 
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٣٢

  )٩(جدول 
  معامالت االرتباط بين الذكاءاالنفعالى وأبعاده الفرعية وبين الرضا المهني

  العدد المتغير
 ن

معامل ارتباط 
 بيرسون

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 لمهنيالرضا ا

 الوعي

  
 و٠٠٣ و٢٠٨ ٢٠٧

 الرضا المهني

 تنظيم

  
 و٠٠٦ و١٩١ ٢٠٧

 الرضا المهني

 التعاطف

  
 و٠٠٢ و٢١٦ ٢٠٧

 الرضا المهني

 المهارات

  
 ،٠٠٠ و٣٥٤ ٢٠٧

 الرضا المهني

الذكاء االنفعالى 
 الكلي

  
٠٠٠ ،٢٩٣ ٢٠٧، 

  
 دالة إحصائياً بين الذكاء االنفعالى وجود عالقة ارتباطيه موجبة) ٩(   يتضح من جدول 

  .وأبعاده المختلفة وبين الرضا المهني
 المهني لمعلمي التربية لرضاهل يمكن التنبؤ با: لإلجابة عن السؤال السادس والذي نصه 

 الخاصة من خالل الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية؟ 

كما هى  النتائج  ،وقد جاءتStep wise تحليل االنحدار المتعدد بطريقة باستخدام انقام الباحث
  ) .١٠(موضحة فى جدول 
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٣٣

  )١٠(جدول 
   نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغير الذكاء الوجدانى على الرضا المهنى  

  
مصدر 
  االنحدار

  

معامل 
  االنحدار

الخطأ 
  المعيارى

  الداللة    ت  معامل بيتا

  الثابت
  

  .و١٤٤  ١و٤٦٦  ٣و٦٢٠  ٤و٦٣٤

  
المهارات 
  االجتماعية

  .و١٥٨  .و٨٥٣

  
  .و٣٥٤

  و٠٠٠  ٥و٤١٥

  
للذكاء لمتغير ) ، ٠٠٠( وجود تأثير دال إحصائياً عند مستوى ) ١٠(يتضح من جدول    

  : المهني ، وجاءت معادلة التنبؤ على النحو التالى على الرضاالوجداني 
   .المهارات االجتماعية ×  ،٨٥٣ + ٤، ٤٣٦= الرضا 
 وأبعاده الفرعية على ييوضح تحليل التباين النحدار الذكاء االنفعال) ١١( جدول رقم يوفيما يل

     يالرضا المهن
  )١١(جدول 

   المهنيالرضاتحليل التباين النحدار الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية على  
مصدر 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

ط متوس
 المربعات

 الداللة ف

 ٥٦٨، ٨٥٠ ١ ٥٦٨و٨٥٠ االنحدار

 ١٩، ٤٠٠ ٢٠٥ ٣٩٧٧و٠٦٦ البواقي

  ٢٠٦ ٤٥٤٥، ٩١٦ الكلي

  
٢٩، ٣٢٢ 

  
٠٠٠، 

   
للذكاء الوجداني ) ، ٠٠٠( وجود تأثير دال إحصائياً عند مستوى ) ١١(يتضح من جدول      

  :بؤ على النحو التالى  المهني ، وجاءت معادلة التنالرضاوأبعاده على متغير 
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  المهارات االجتماعية ×  ، ٨٥٣ + ٤، ٤٣٦= الرضا 
غير منبئة بالرضا ) الوعى بالذات ، التعاطف ( بينما كانت أبعاد الذكاء الوجدانى األخرى 

   . معلمى التربية الخاصةالمهنى لدى
  :مناقشة نتائج الدراسة 

  :لية   لقد أسفرت التحليالت االحصائية عن النتائج التا
   :األولمناقشة نتائج الفرض    

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المعلمين في التوافق يتضح ) ٥(جدول   بالرجوع إلى 
  .المهني ترجع إلى متغير نوع اإلعاقة

  ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأن معلمى التربية الخاصة باختالف تخصصاتهم يتفقون فى 
الفئة التى يتعامل معها من التالميذ المعوقين ، فالرضا المهنى  رضاهم المهنى بغض النظرعن

أو التوافق المهنى هوعملية دينامية مستمرة بين الفرد وبيئته المهنية واالجتماعية والنفسية 
يتفاعل بها مع بيئة عمله لكى يصل إلى حالة يتالءم معها تجعله راضياً عن عمله ،وأن معلمى 

االستراتجيات التى تمكنهم من التعامل مع بيئة العمل وإدارة مهارات التربية الخاصة يمتلكون 
التواصل وقدرات حل المشكالت والتغلب على الصعوبات التى تواجههم ، األمر الذى يؤكد 
على أن الرضا المهنى لمعلمى التربية الخاصة اليختلف فيما بينهم باختالف نوع اإلعاقة التى 

 أساس فهم تام لخصائصهم وسلوكهم وإهتماماتهم وحاجاتهم يتعامل معها من التالميذ على
  .  وطبيعة إعاقتهم ،وفى استخدام األساليب والطرق التى تتمشى معهم وتناسبهم 

إلى عدم ) ١٩٩٥ (Cummings  وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة كامينجس 
س االبتدائية والثانوية فى وجود فروق بين معلمى التالميذ مختلفى اإلعاقة ومعلمى المدار

  .التعليم العام فى الرضا المهنى 
  :مناقشة نتائج الفرض الثانى 

 المهني وفقاً لمتغيـر     رضا وجود فروق دالة إحصائياً في ال       يتضح   )٦( جدول   بالرجوع إلى   
 وذلك لصالح األكثر خبرة ، وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه            سنوات الخبرة في التدريس   

 Hester، دراسة هيستر )٢٠٠٤ (Mitchell & Arnold، دراسة ) ١٩٩٦ (المفيدىدراسة 
، والتى توصلت إلى أنه  كلما زادت خبرة المعلم زاد الرضا عن بيئة العمل حيث أن                 )١٩٩٥(

الخبرة تولد الثقة بالنفس وبالتالى الثقة باآلخرين ، فتزداد عالقاته اإلنسانية ويزداد حبه للعمل              
ت جدبدة ، ومع سنوات الخبرة يكتسب مهارات جديدة تجعلة يرتقى إلى مرحلة             باكتساب مهارا 

  .أكثر ثقة وأكثر خبرة فيزداد الرضا لديه 
 أن  إلـى )١٩٩٧( دراسـة الـسرطاوى      وتتفق نتائج هذه الدراسة أيضاً مع ماتوصلت إليه   

فـالمعلمون الجـدد    المعلمين الجدد هم أكثر الفئات احتراقاً مقارنة بذوى الخبرات المختلفة ،            
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يستغرقون وقتاً أطول فى أداء المهام المطلوبة منهم ويشعرون بـالعجز تجـاه كثيـر مـن                 
المشكالت وبالتالى يشعرون بالضغوط المهنية بصورة أكبر من المعلمـين المتمرسـين ذو             

إلى ) ١٩٧٨(، بينما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع ماتوصلت إليه األنصارى           الخبرة األكبر 
  .دم وجود عالقة بين الرضا عن المهنة وعدد سنوات الخبرة بالتدريس ع

 ويرى الباحثان أن خبرة التدريس تساعد المعلم بشكل أكبر على فهم طبيعة عملـه ، وفـى                 
نوعية األساليب والطرق التى يستخدمها فى طبيعة عمله ، وتـساعده علـى تـدعيم كفاءتـه       

درة على مواجهة المواقف التى تحدث فى البيئـة         التدريسية فى مجال تخصصه ، وإكسابه الق      
  .التعليمية الصفية والالصفية 

  :مناقشة نتائج الفرض الثالث 
وجود فروق دالة إحصائياً فـي الـذكاء الوجـداني      يتضح  ) ٧( جدول   بالرجوع إلى جدول     

   . وأبعاده الفرعية وفقاً لمتغير نوع اإلعاقة
لتربية الخاصة بمختلف فئاتها قد حصلوا على درجات        معلمى ا كشفت  نتائج الدراسة أن          و

عالية على مقياس الذكاء االنفعالى ماعدا معلمى االضطرابات السلوكلية فقد كانت درجـاتهم             
ضعيفة على المقياس وأبغاده الفرعية ، ويفسر الباحثان تلك النتيجة بأن معلمى التالميـذ ذوى               

 الفئة التى  يتعاملون معها واسـتخدام بعـض          االضطرابات السلوكية ليس لديهم وعى بطبيعة     
االستراتجيات التى تمكنهم من النجاح المهنى الذى يقوده بطبيعة الحال إلى وجـود مـستوى               
أعلى من الذكاء االنفعالى ، فالعالقة بين التالميذ والمعلمين تقوم على الفهم واالحترام المتبادل              

إلى أن  )٢٠٠٦(، وكما يشير ذلك حسين وحسين       والذى الينشأ إال عن توافر الذكاء الوجدانى        
من أهم واجبات المعلم االهتمام الكبير بتلبية احتياجات الطالب الوجدانية والعاطفية وذلك لما             

  .لها من تأثير كبير فى العملية التربوية فى كسب االحترام والثقة من الطالب 
لمى االضطرابات الـسلوكية قـد         ويشير الباحثان إلى أن انخفاض الذكاء الوجدانى لدى مع        

يرجع إلى أن هؤالء المعلمين لم يتلقوا التدريب والتأهيل فى التعامل مع تلك الفئة ، وأن أغلبية 
هؤالء المعلمين من خريجى التعليم العام غير حاصلين على بكالوريوس فى التربية الخاصة أو 

إلضطرابات السلوكية فـى قـسم   دبلوم فى التربية الخاصة ، والذى يؤكد على ذلك أن مسار ا 
 هــ،   ١٤٢٩التربية الخاصة بجامعة الملك سعود هو مسار جديد فقد تم إفتتاحه منـذ عـام                

وبالتالى فإن فئة المعلمين لذوى االضطرابات السلوكية هم فئة غير مؤهلة فى التعامل مع تلك               
جود صـعوبة فـى     األمر الذى أدى إلى إنخفاض مستوى الذكاء الوجدانى لديهم ، وو          . الفئة  

القدرة على ادراك مشاعر الطالب  ، وفى العمل على إقامة عالقات اجتماعية جيـدة بيـنهم                 
وبين التالميذ قوامها االحترام المتبادل ،وبالتالى يمكن القول بأن المعلم لن ينجح فى التـأثير               

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

 

  

  

٣٦

تالى فإن معظـم    على الطالب إال إذا قام بالعمل على تلبية الحاجات الوجدانية للتالميذ ، وبال            
معلمى ذوى االضطرابات السلوكية غير مجهزين أو مدربين علـى تحديـد وفهـم وإدراك               

مشاعر التالميذ الداخلية ، وليس لديهم وعى بالذات أو تنظيم الذات ، وفى استخدام المهارات               
ء االجتماعية التى تسهم بشكل كبير فى نجاح الفرد فى عمله وتقوده إلى أعلى مستوى من الذكا

  .االنفعالى 
   :رابعمناقشة نتائج الفرض ال

وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء الوجـداني وأبعـاده          يتضح  ) ٨(جدول  بالرجوع إلى       
وتبـدو هـذه     ،   وذلك لصالح األكثر خبـرة     الفرعية وفقاً لمتغير سنوات الخبرة في التدريس      

 سنوات خبرة التـدريس     حيث تؤكد على وجود ارتباط موجب بين عدد       النتيجة منطقية     
والقدرة على تحديد االنفعاالت بمعنى أن المعلمين مع زيادة سـنوات خبـرتهم تـزداد               

 Schutteقدرتهم على تحديد إنفعاالتهم ، وهذا يتفق مـع ماتوصـلت إليـه سـكوت                
إلى وجود عالقة موجبة وذات داللة احصائية بين الذكاء الوجدانى وسنوات الخبرة            ) ١٩٩٨(
.  

إلى وجـود ارتبـاط     ) ٢٠٠٣ (Mendesذه النتيجة أيضاً مع ماتوصل إليه مندس          وتتفق ه 
  .موجب بين عدد سنوات خبرة التدريس والقدرة على تحديد االنفعاالت 

  :الوعى بالذات : البعد األول  -١
من الثوابت األساسة فى أبعاد الذكاء الوجدانى وهو حجر الزاوية التـى   يعد الوعى بالذات        

 فهؤالء  فمن اليعرف نفسه على حقيقتها اليستطيع أن يحكم على سلوك اآلخرين            ها ، يقوم علي 
اتهم لديهم ثراء فيما يختص بحياتهم الوجدانية ، ووضوح رؤية          والمعلمون الذين لديهم وعى بذ    

بالنسبة النفعاالتهم ويتمتعون بصحة نفسية جيدة ولديهم رؤية ايجابية للحيـاة ، وإذا أصـيبوا               
 سلبية فإنهم اليتوقفون عندها ، بل يكونون قادرين على الخروج منها بسرعة ،              بحالة مرضية 

لمعلمين والقدرة على تنظيم االنفعاالت المكدرة مثل القلق والغضب ومنع االندفاع العاطفى ، فا            
ذوو كفاءة بالوعى بالذات هم على وعى بقدرتهم ومواطن قصورهم ويتعلمون من أخطائهم ،              

،  لديهم شعور اإلحساس باآلخرين والتفاعل مع ذى يحتاجون إلى تحسينه ويعرفون الموضع ال
  .اآلخرين من خالل اإلقناع والمناقشة وتقدير انفعاالت اآلخرين 

أن المرتفعين على الوعى بالذات لديهم رغبة فـى         ) ١٩٩٧ (Davis  وفى هذا الصدد يشير     
ثر دفة فى وصفهم لـسلوكهم ،       الحصول على معلومات أكثر تفصيالً حول أنفسهم ، وأنهم أك         

وأكثر تقبالً للعائد العام الذى يقدمه اآلخرون حولهم ، وأكثر ميالً للنقد الذاتى ، والوقوف على                
  .أسباب القصور لديهم 
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  :تنظيم الذات : البعد الثانى 
   ويتمثل فى قدرة الفرد فى التحكم على مشاعره وردود أفعاله السلبية ،وقدرته فى تحمـل               

لية أداءه الوظيفى ،وعلى قدرته فى التعامل مع التغييرات البيئية والمجتمعية ، فـالمعلم              المسئو
الذى لديه القدرة على كيفية التحكم فى مشاعره وانفعاالته فإنه يحيا حياة سعيدة ،  فـالمعلمين                 
األكثر خبرة هم الذين لديهم القدرة هم القادرين على ضبط مشاعرهم والخروج من المواقـف               

اغطة التى قد يتعرضون لها فى بيئة العمل ، خاصة أن معلم التربية الخاصة الذى يتعامل                الض
مع فئة ذوى االحتياجات الخاصة يحتاج إلى أن يكون أكثر قدرة على  تنظيم إنفعاالته والتحكم              
فيها ، وبالتالى يرى الباحث أن تنظيم ذات الفرد والتحكم فى مشاعره  اليأتى إال بالخبرة من                 

  .ل طبيعة العمل الذى يقوم به خال
  :التعاطف :البعد الثالث 

إن التعاطف يعد من المفاهيم الهامة الجيدة داخل بيئة العمل ، فالمعلمين الذين لديهم مهارة                  
التعاطف هم الذين يتسمون بالذكاء االنفعالى ، وهم المعلمين األكثر خبرة فى العمل ، ويعـد                

دى إلى نجاح العالقات االجتماعية بين المعلمين والطـالب ،          التعاطف من المؤشرات التى تؤ    
 Mayer et وبين المعلمين والزمالء ، وبين المعلمين والرؤساء ، وهذا ماأكده ماير وآخرون  

al) على وجود عالقة ايجابية بين مستوى التعاطف وبين الذكاء الوجدانى ) ٢٠٠٠.  
بط بالتدين ، وااللتزام األخالقى ، والشعور  يرت– Furrow et al كما يشير –  إن التعاطف 

   ).Koeing  et al ,2007( بالمسئولية االجتماعية 
  ويرى الباحثان أن المعلمين ذوى الذكاء الوجدانى المرتفع هم أكثر نجاحاً فى حياتهم حيـث               

  التعاطف مع زمالءهم ، مع طالبهم ، ومع مرؤسيهم فى العمل  ، ولديهم              علىنهم أكثر قدرة    إ
طين بهم بما يتميزون بـه      يهماً لذاتهم وللمح  فمهارات على االتصال عالية وجيده ، وهم أكثر         

من فراسة وجدانية ، فضالً عن أن عالقاتهم الشخصية مع اآلخرين جيدة ، لديهم قدرة عاليـة              
   .على تحمل المسئولية االجتماعية

دانية لآلخر ،سواء فى السراء        ومن هنا يمكن القول بأن التعاطف يحدد مدى المشاركة الوج         
  .والضراء ، ويعد دعامة لنشأة عالقة الصداقة التى تعتبر بدورها تاج العالقات اإلنسانية 

  :المهارات االجتماعية : البعد الرابع 
   تعتبر المهارات االجتماعية من المكونات الرئيسية للذكاء الوجدانى فكلما كان الفرد مزوداً            

ناسبة وكافية كلما إزدادت قدرته فى التعامل مع المواقـف واألزمـات ،             بمهارات اجتماعية م  
فالمعلمين األكثر خبرة فى التدريس هم الذين يمتلكون المهارات االجتماعية التى تحقـق لهـم               
  النجاح فى العمل ،وفى التأثير على اآلخرين ، والقدرة على إقامة عالقات بناءة مع اآلخـرين               
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ة فى التدريس  يفتقرون تلك المهارات ويعانون مـن اضـطرابات    عكس المعلمين األقل خبر   
  . سوء التوافق والخجل والقلق االجتماعى 

   ويرى الباحثان أن الذكاء االنفعالى والمهارات االجتماعية تعد ذات أهميـة فـى مـساعدة               
توافق المعلمين على تحقيق درجات مرتفعة من اإلنجاز والنجاح المهنى والتوافق ، فالمعلم الم            

مهنياً هو الذى يميل لمهنته ويحبها ويتحمس لها ، وهو القادر على تحقيق متطلباتها من حيث                
الكفاءة والقدرة على األداء فى مجال تخصصه ، وعلى مقدار مايحققه مـن توافـق تتوقـف                 

  .فاعليته ونجاحه 
   :لخامس االفرضمناقشة نتائج 

اطيه موجبة دالة إحصائياً بين الذكاء وجود عالقة ارتبيتضح ) ٩(جدول بالرجوع إلى   
ض مع نتائج دراسات كل  وتتفق نتيجة هذا الفر. المهنيرضاالوجداني وأبعاده المختلفة وبين ال

دراسة ، ) ٢٠٠١ (Livingstone، دراسة ليفنجستون ) ٢٠٠٠ (Abrahamمن إبراهام 
Schultz) ء الوجدانى والرضا والتى أثبتت وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الذكا،) ١٩٩٠

 Hendeeالمهنى للمعلم بينما نتائج الدراسة الحالية جاءت عكس ماتوصلت إليه دراسة هندى 
  .إلى عدم وجود عالقة بين الذكاء الوجدانى والرضا المهنى )٢٠٠٢(

يعنى    إن وجود عالقة ارتباطية وذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجدانى والرضا المهنى 
هو المعلم الذى لديه وعى بذاته ولديه ) المتوافق مهنياً ( لذى يتمتع بالرضا المهنى أن المعلم ا

القدرة على التحكم فى انفعاالته ، ولديه القدرة على التفهم العطوف تجاه طالبه وزمالئه 
، ورؤسائه وأولياء األمور، وقادراً على تفهم مشاعر اآلخرين وانفعاالتهم وتفهم احتياجاتهم 

لقدرة على التواصل بفاعلية ،واالستمرار فى العمل والتغلب على المشكالت والضغوط ولديه ا
  .وتحقيق الرضا المهنى فى مهنته 
إلى أن إيجاد جو من التفتح مع قنوات ) ١٩٩٨ (Goleman  وفى هذا الصدد يشير جولمان 

ة التواصل اتصال واضحة يعد بمثابة مفتاح للنجاح المهنى ، فاألفراد الذين يظهرون كفاء
  .يعتبرون أكفاء فى تبادل المعلومات االنفعالية والتعامل المباشر مع القضايا الصعبة 

مزيداً من الشعور أن ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالى يحقق وقد أكدت بعض الدراسات على    
نهم من بالرضا المهنى ، واألفراد الذين يتمتعون بالذكاء االنفعالى يتسمون بالمرونة التى تمك

 ، حيث توصلت دراسة مواجهة الصعاب على الرغم من العقبات واالحباطات التى تواجههم
Rapisarda) إلى أن الذكاء االنفعالى يرتبط ارتباطاً ذو داللة بترابط فريق العمل ) ٢٠٠٣

على أن الذكاء الوجدانى يعد عامالً هاماً ) ١٩٩٨( Sims ، وأكد سيمز وارتفاع مستوى األداء
  .ماً للنجاح الوظيفى والرضا المهنى وحاس
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  :مناقشة نتائج الفرض السادس 
) ، ٠٠٠(  وجود تأثير دال إحصائياً عند مستوى يتضح لنا) ١٠(بالرجوع إلى جدول    

  : المهني ، وجاءت معادلة التنبؤ على النحو التالى الرضاللذكاء الوجداني وأبعاده على متغير 
 أنه يمكن توصلت نتائج الدراسة ، هارات االجتماعية الم×  ، ٨٥٣ + ٤، ٤٣٦= الرضا 

بينما كانت التنبؤ بالرضا المهنى من خالل الذكاء االنفعالى على بعد المهارات االجتماعية، 
غير منبئة بالرضا )  التعاطف تنظيم الذات،الوعى بالذات ،( أبعاد الذكاء الوجدانى األخرى 

   . معلمى التربية الخاصة المهنى لدى
تعـد  و الرضا المهنى يعد مؤشر للتنبؤ بالـذكاء االنفعـالى ،          أنبويمكن تفسير هذه النتيجة        

 ذوى  وفى التعامل مـع المهارات االجتماعية على درجة كبيرة من األهمية فى مجال التدريس        
 والـذكاء    مما يساعدهم على اإلندماج فى المجتمع الذين يعيشون فيـه ،             االحتياجات الخاصة 

من العوامل التى تؤدى إلى التنبؤ بمعدل ومستوى األداء الوظيفى للمعلمين ، حيـث               االنفعالى
أن القدرة على إدارة المشاعر والتعامل مع ضغوط العمل من أهم أوجه وخـصائص الـذكاء                

وتتفـق نتـائج الدراسـة       .الوجدانى وهما يمثالن عوامل النجاح فى مستوى األداء الوظيفى          
المهارات االجتماعيـة   إلى أن   ) ٢٠٠٠ (Abrahamدراسة أبراهام   الحالية مع ماتوصلت إليه     

كمكون من مكونات الذكاء الوجدانى لها دور فعال فى بناء شبكة قوية من العالقـات داخـل                 
  . مجموعة العمل 
لدى الفرد يمكنه من ترجمة     إلى أن إرتفاع تلك المهارات االجتماعية       )٢٠٠٨(   ويشير فرج   

  .واقع سلوكى رغباته وما يؤمن به من 
  ويرى الباحثان أن العمل فى مجال التربية الخاصة اليتطلب التدريب واإلعداد فقط ، وال                 

ذكاءاً خاصاً يساعده على مواجهة الضغوط النفسية       ذكاءاً تقليدياً معرفياً فحسب ، ولكنه يتطلب        
لوصول إلى أعلى واحتواء المشكالت فى هذا المجال الخاص لتحقيق مزيد من التوافق المهنى ل

المهارات االجتماعية باعتبارها مكـون مـن مكونـات الـذكاء           أن  وى ،  باإلضافة إلى      مست
تعد ذات أهمية فى مساعدة المعلمين على تحقيق درجات مرتفعة من النجاح المهنى              االنفعالى

 الحـساسية   يـد  تدعم االنسجام داخل مجموعة العمل ، وتز       والتوافق الشخصى واالجتماعى ،   
 مساعدة اآلخرين عندما يكون الفرد منخرطاً       على الرغبة    ، وتسهم بشكل إيجابى فى     جدانيةالو

  .فى مجموعة تحتاج إلى مساعدته 
   : الدراسةتوصيات

  :ماأسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يمكن الوصول إلى بعض التوصيات اآلتية فى ضوء 
مى ذوى االحتياجات الخاصة لزيـادة       لبرامج التدريب الوجدانى لمعل    ةي عقد دورات تدريب   -١

   .فعاليتهم ومهاراتهم الوجدانية 
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  . تدريب المعلمين كيفية التعامل مع فئة ذوى االحتياجات الخاصة التى يتعامل معها -٢
 تزويد المعلمين بالمعارف والمعلومات عن طبيعة اإلعاقة التى يتعامل معها ،وخصائص            -٣

  .المرحلة العمرية لتالميذه 
 يسهمان بشكل كبير فى رفع مستوى مهاراتهم        حيث أنهما فير الدعم والمساندة للمعلمين      تو -٤

  . ، وزيادة فعالية أداءهم األكاديمى وكفاءتهم الوجدانية واالجتماعية
 يجب على المسئولون عن العملية التعليمية سواء فى المدرسة أو فى اإلدارارات التعليمية              -٥

لمين من خالل تخفيف الضغوط المهنيـة ، ومـساعدتهم علـى            تحقيق االستقرار النفسى للمع   
  . الشعور بالرضا المهنى 

 االهتمام الخاص بالمعلمين الجدد حديثى العهد بالعمل مع الفئات الخاصة، وإقامـة دورات    -٦
تدريبية خاصة لهم لتبصيرهم بطبيعة العمل مع الفئة التى سوف يتعامل معها ،وخصائه هـذه               

 مرحلة عمرية خصائص معينة يجب على المعلم معرفتها  حتى اليتعرض            الفئة ، حيث أن كل    
    . لإلحباط أو االحتراق المهنى 

 العمل على عقد الكثير من الورش والبحوث المتعلقـة بالرضـا المهنـى لمعلمـى ذوى                 -٧
االحتياجات الخاصة وحصر مختلف األسباب التى تؤدى إلى عدم الرضا المهنى حتى تتـوفر              

  .والبيانات الالزمة لدى المسئولين ومتخذى القرار المعلومات 
  :الخالصة 

   يرى الباحثان أن الذكاء االنفعالي من أكثر المؤشرات أهمية للرضا المهني لمعلمـي             
التربية الخاصة، حيث أن العمل في مجال التربية الخاصة من األعمال اإلنسانية والشاقة       

اصة للتوافق مع اإلعاقة والطـالب ذوى       في نفس الوقت ويتطلب توافر عدة مهارات خ       
  .االحتياجات الخاصة وما تفرضه إعاقته من صعوبات مع البيئة المادية للمعوق 
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  المراجـــع
   :المراجع العربية : أوالً     

     
أثر األساليب القيادية فى مـستوى الرضـا الـوظيفى    ).١٩٩٦( المغيدى ،الحسن محمد     -

، مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطـر ، العـدد           " اإلحساء التعليمية   للمعلمين بمحافظة   
   .٩٣- ٥٧،السنة الخامسة ،ص ص )١٨(
 . القدرات الخاصة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة). ١٩٨٤( أبو حطب ،فؤاد -

ترجمة فيصل عبد القادر يونس ومراجعـة       : سيكولوجية السعادة ). ١٩٩٣( أرجايل ،مايكل    -
  . جالل، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويتشوقي 

 تطبيق نظرية هيرز برج لقياس الرضا عن العمل في التعلـيم            ).١٩٩٣( آل ناجى ،محمد     -
 . ، المملكة العربية السعودية ٨٠الثانوي بمنطقة اإلحساء، اإلدارة العامة، العدد 

الرضا عن العمل بين مدرسى العلوم بالمرحلة اإلعدادية        ).١٩٧٨( األنصارى ، سامية لطفى    -
وعالقته ببعض المتغيرات ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة             

  .األزهر 
طبيعة العالقات الشخـصية بـين   ). ٢٠٠٢( البندرى ،محمد سليمان ويوسف، عدنان الشيخ  -

رضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية في سلطنة عمـان         المديرين والمعلمين وعالقتها مع ال    
، العـدد   )٣(واألردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، المجلـد            

)٣.( 

دراسة :اإلحتراق النفسى ومصادره لدى معلمى التربية الخاصة     ).١٩٩٧( السرطاوى،زيدان   -
   .٩٦-٥٧،)٢١( عين شمس ، العددميدانية ،مجلة كلية التربية ، جامعة

الضغوط النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة       ). ١٩٩٣( السمادونى، شقية إبراهيم     -
  .وعالقتها بتقدير الذات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق

المـؤتمر  " تحليلية نقديـة  دراسة  " التوافق المهني للمعلمين     ).١٩٩٣( الشخيبى ،على السيد     -
 يناير، ٢٥-٢٣السنوي األول، كليات التربية في الوطن العربي في عالم متغير، في الفترة من  

 . الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، الجزء الثاني، القاهرة

دار  سيكولوجية ذوى االحتياجـات الخاصـة وتـربيتهم،          ).١٩٩٦( القريطى ،عبدالمطلب    -
 .الفكرالعربى ، القاهرة 

  .  الذكاء الوجداني، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة).٢٠٠٥( القطان ،سامية عباس -
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 دراسات في الفروق بين الجنسين في الرضا، دار القلم          ).١٩٩٣( المشعان ،عويد سلطان     -
 .الكويت

بنـاء وعالقتهـا بالـذكاء       الحنونة كما يدركها األ    ةالوالدي). ٢٠٠٢(إسماعيل إبراهيم   ،  بدر -
 .٥٠-١،السنة العاشرة،)١٥(االنفعالي لديهم، مجلة اإلرشاد النفسي،العدد

دراسة لبعض مكونات الذكاء الوجداني في عالقتها بمركز        ). ١٩٩٩( جودة، محمد إبراهيم     -
 .١٤٣-٥٣، )٤٠(، العدد ١٠التحكم لدى طالب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد 

، عالم المعرفـة، العـدد      )ليلى الجبالى (الذكاء العاطفي، ترجمة    ). ٢٠٠٠(ان، دانيل    جولم -
 .، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والعلوم)٢٦٢(

الرضا عن العمل لدى معلمي التربية الخاصة وعالقتـه         ). ١٩٨٥( حرب، عادل سعد خليل      -
  . ، جامعة األزهرببعض سمات الشخصية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية

الـذكاء الوجـدانى للقيـادة      ).٢٠٠٦( حسين ،سالمة عبد العظيم وحسين، طه عبد العظيم          -
  .التربوية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية 

سـمات الشخـصية كمنبـئ      ). ٢٠٠٠( عبد العزيز، أمل واليوسفى، ومشيرة عبد الحميـد          -
، )١٤(اصة، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد         باألسلوب المعرفي لمعلم التربية الخ    

  ).١(العدد 
 فاعلية برنامج لتنمية الذكاء الوجداني في خفـض         ).٢٠٠٣( عبدالسالم ،سميرة أبو الحسن      -

بعض االضطرابات وتغير االتجاهات لدى عينات متباينة من األسوياء والمعـاقين، المـؤتمر             
  .٤٧٩-٣٧٩سي، جامعة عين شمس،  ص صالسنوي العاشر لمركز اإلرشاد النف

 موسوعة علم النفس والتحليل النفـسي، دار سـعاد الـصباح،            ).١٩٩٣( عبدالقادر، فرج    -
 .الكويت

 .القلق وإدارة الضغوط النفسية، دار الفكر العربي، القاهرة). ٢٠٠٠( عثمان ،فاروق السيد -

جداني وعالقته بالسلوك القيادي  الذكاء الو).٢٠٠٥( عراقي، صالح الدين وعبد العال، تحية -
للمعلم، المؤتمر السنوي الثاني عشر لمركز اإلرشاد النفسي، جامعـة عـين شـمس،ص ص               

٢١٨-١٥٩.  
تنمية مهارات إدارة العالقات الشخـصية ، عمـادة         ). ٢٠٠٨( فرج ،طريف شوقى محمد      -

  .تطوير المهارات ، مشروع تنمية اإلبداع والتميز ، جامعة الملك سعود 
الذكاء الوجدانى وعالقته بالتوافق المهنى لدى معلمـى        ). ٢٠٠٥(نديل، إيمان رجب السيد      ق -

ومعلمات التربية الخاصة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الزقـازيق ،                
 .فرع بنها 
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الذكاء الوجـدانى وعالقتـه     ).٢٠٠٤( محمود ، عبد الحى على ومحمد ،مصطفى حسين          -
غيرات المعرفية والالمعرفية للشخصية ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،المجلد ببعض المت 

   .٩٧ – ٥٥،ص ص ) ٤٣(،العدد )١٤(
 الرضا المهني للعاملين في مجال التربية الفكرية وعالقته         ).١٩٩٩( مصطفى، مؤمن حسن     -

ية التربية، جامعـة    بالسلوك التكيفى لتالميذ التربية الفكرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كل         
  .عين شمس

الرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصـة ومعلمـى         ).٢٠٠٤(العبد الجبار، عبد العزيز     -
  . ٩٥ – ٦٥ص ص . التعليم العام ، المجلة العربية للتربية الخاصة، العدد الخامس ، الرياض
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