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الذكاء العاطفي لمديري التربية والتعميم في محافظة إربد وعالقتو بالرضا الوظيفي
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تاريخ قبول البحث 2019/8/17

ممخص:

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى الذكاء العاطفي لمديري التربية والتعميم في محافظة إربد

وعالقتو بالرضا الوظيفي من وجية نظر العاممين في المديريات ،ولتحقيق أىداف الدراسة ،تم
استخدام المنيج الوصفي االرتباطي ،واستخدمت االستبانة كوسيمة لجمع البيانات ،تكونت عينة
الدراسة من ( )325فرداً من موظفي مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد خالل العام الدراسي

 2019/2018م .أظيرت النتائج أن درجة الذكاء العاطفي لدى مديري التربية والتعميم في محافظة
إربد كانت متوسطة ،وأن الرضا الوظيفي لدى العاممين كان منخفضاً .كما تبين وجود عالقة

ارتباطية دالة إحصائياً بين مستوى الذكاء العاطفي لممديرين ومستوى الرضا الوظيفي لمعاممين.
الكممات المفتاحية :الذكاء العاطفي ،الرضا الوظيفي ،مديرو التربية والتعميم.

* كلية التربية /جامعة اليرموك /األردن.
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Emotional Intelligence for superintendents in Irbid Governorate and
its Relationship to Job Satisfaction
Alaa Ahmad Al-Tahat
Prof. Munira Mahmoud Al-Sharman*
Abstract:
This study aimed to identify the emotional intelligence of the
educational principals in the Irbid Governorate and its relationship to job
satisfaction from the point of view of employees in the directorates. In
order to achieve the objectives of the study, the descriptive correlational
method was used. The questionnaire was used to collect data. The study
sample consisted of (325) employees from the Irbid governorate during the
academic year 2018/2019. The results showed that the degree of emotional
intelligence of the superintendents in Irbid governorate was medium and
that the job satisfaction of the employees was low. A statistically
significant relationship was found between the level of emotional
intelligence of superintendents and the level of employees' satisfaction.
Keywords: Emotional intelligence, job satisfaction, superintendents.
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المقدمة:

يرتبط الذكاء العاطفي بالكفاءة الشخصية واالجتماعية لمفرد ،ومدى نجاحو في إدارة نفسو

وادارة اآلخرين من خالل الوعي الذاتي واالجتماعي ،ومقدرتو عمى اإلحساس بالمشاعر وفيميا
وتطبيقيا بفاعمية في التواصل والتأثير ،وقد تسيم ميمات اإلدارة في تجربة المديرين في التربية

والتعميم لمجموعة من المشاعر السمبية ،مثل القمق أو الغضب التي تتطمب بذل جيداً عاطفياً،

تولد لدييم مشاعر يمكن أن تحدث حتى في أقوى
لمواجية التحديات وتبعات المساءلة التي ّ
المدراء ،لذا أصبحت المقدرة عمى التعامل مع المشاعر اإلنسانية بطريقة حكيمة تعد ذات قيمة
أساسية وتستحق التدريب والتطوير.
يعد مفيوم الذكاء العاطفي من المفاىيم التي بحثت من قبل الباحثين وعمماء النفس؛ لما لو

من أىمية في مجاالت السموك التنظيمي ،وادارة الموارد البشرية .إذ أشار جولمان ( Goleman,
 )2000إلى أن الذكاء المعرفي ال يشكل سوى  %20من عوامل النجاح في الحياة ،تاركاً ()%80
لعوامل أخرى منيا عوامل الذكاء العاطفي.

كما أشار ماير وسالوفي وكاروسو ) (Mayer, Salovey & Caruso, 2000إلى أن

الذكاء العاطفي يشمل المقدرة عمى إدراك االنفعاالت بدقة وتقييميا والتعبير عنيا ،والمقدرة عمى
توليد المشاعر أو الوصول إلييا ،والمقدرة عمى فيم االنفعال والمعرفة الوجدانية ،بما يعزز النمو
الوجداني والعقمي .وبين جولمان ( )Goleman, 2006في أُنموذجو خمس ميارات لمذكاء تتوزع
عمى بعدين رئيسين :ىما الكفاءة الشخصية وتعني تنظيم الذات والوعي بالذات والدافعية ،والكفاءة

االجتماعية وتعني التعاطف والميارات االجتماعية.

فامتالك ميارات الذكاء االنفعالي تزود اإلدارة بالمقدرة عمى :إدراك أىمية المناخ المحيط
وضرورة االنفتاح عميو ،والتعامل معو عمى أساس أنو مصدر لمموارد المختمفة ،واستيعاب
التكنولوجيا الجديدة والمتجددة وتوظيفيا بكفاءة لتحقيق مزيد من التفوق والتميز ،واستثمار الوقت؛
ألنو من أىم الموارد المتاحة ويجب العمل عمى إدارتو لتعظيم االستفادة منو وتوظيفو لصالح
المؤسسة ،والتخمص من القوالب التنظيمية الجامدة ،واألنماط واليياكل اإلدارية التقميدية ،وتصميم

التنظيم المرن المتكافئ مع الظروف والمتغيرات ،والعمل عمى تنمية العمل الجماعي ،وروح الفريق،
وتنظيم األعمال من خالل مجموعات مختمفة من الفرق المتفاعمة ،واإليمان بأىمية تفعيل الطاقات
واإلمكانيات المتاحة لممنظمة؛ بإتاحة فرص التفاعل والتكامل بينيا وصوالً إلى أعمى مستويات
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التميز (.)Hussein & Hussein, 2006
الذكاء العاطفي

قدم الباحثون عدداً من التعريفات لمذكاء العاطفي ،فقد عرفو ماير وسالوفي ( & Mayer

 )Salovey, 1995بأنو :نوع من أنواع الذكاء االجتماعي ،والذي يتضمن مقدرة الفرد عمى تعرف

انفعاالتو ،وانفعاالت اآلخرين من أجل التمييز بينيا ،واستخدام ىذه المعرفة لتوجيو طريقة تفكير
الفرد وأفعالو الخاصة.
وعرفو جولمان ( )Golemanالمشار إليو في رود وموني وآرثويدي ونير وبمدوين وروبن
وبومر ( Rode, Mooney, Arthaud‐Day, Near, Baldwin, Rubin & Bommer,
 )2007بأنو :المقدرة عمى إدراك االنفعاالت ،وفيم انفعاالت اآلخرين ومعرفتيا ،بحيث يؤدي ذلك
إلى تنظيم النمو االنفعالي المرتبط بتمك االنفعاالت وتطويره من خالل الوعي بالذات وادارة

االنفعاالت والدافعية والتعاطف والميارات االجتماعية.
وعرفو زي وثجز وشاكيل ( )Zee, Thijs & Schakel, 2002بأنو :مجموعة من العمميات
والمقدرات المعرفية التي تمكن الفرد من التمييز بين مشاعره وانفعاالتو ،ومشاعر اآلخرين
وانفعاالتيم ،واستخدام ىذه المعمومات في توجيو التفكير واتخاذ اإلجراءات.

يتضح من مجموع ىذه التعريفات اإلشارة إلى جوانب الذكاء العاطفي الشخصية واالجتماعية
واالنفاعمية .وفي ضوء ذلك يمكن تعريف الذكاء العاطفي بأنو :مقدرة الفرد عمى فيم مشاعره
وانفعاالتو وادراكيا ،والتحكم فييا بميارة ولياقة؛ َلي ُكون منسجما مع ذاتو ،ووعيو لمشاعر اآلخرين
وانفعاالتيم؛ ليكون أكثر فاعمية وانتاجية.
ويتكون الذكاء االنفعالي من عدة أبعاد كما أشار كل من ماير وسالوفي ( & Mayer
 )Salovey, 1995وجولمان ( .)Goleman, 2000وىذه األبعاد تتشابو فيما بينيما في المفيوم
والداللة.
أ .أبعاد الذكاء العاطفي حسب ماير وسالوفي :يتضمن الذكاء االنفعالي أربعة أبعاد ىي (Al-
:)asar & Kafafi, 2000, 215

 .1معرفة االنفعاالت وادراكيا :ويتضمن التعرف إلى انفعاالت الذات ،وانفعاالت اآلخرين،
والتعبير عنيا بدقة ،والتمييز بين االنفعاالت الصادقة والمزيفة.
 .2توظيف االنفعاالت :ويعني استخدام االنفعاالت لتوجيو االنتباه لممعمومات الميمة في
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الموقف ،وتوليد االنفعاالت الحية ،والتأرجح بين عدة انفعاالت لرؤية األمور من زوايا
مختمفة.

 .3فيم االنفعاالت :ويقصد بو تسمية االنفعاالت ،والتمييز بين المتشابو منيا ،وفيم
االنفعاالت المركبة مثل :الغيرة ،فيي تتضمن الغضب ،والحسد ،والخوف .واالنفعاالت
المتناقضة مثل :الجمع بين الحب والكراىية لشخص ما ،ومالحظة التغييرات التي تحدث
في مستوى االنفعاالت سواء من ناحية الشدة كالغضب أم من جية النوع.
 .4إدارة االنفعاالت :وتعني تقبل المشاعر واالنفعاالت السارة وغير السارة ،وادارة االنفعاالت
الذاتية وانفعاالت اآلخرين دون كبتيا.

ب .أبعاد الذكاء العاطفي حسب جولمان :لقد حدد جولمان ( )Goleman, 2000خمسة أبعاد
لمذكاء العاطفي إذ يشتمل كل بعد عمى عديد من االنماط السموكية التي تسيم في رفع مستوى
الفرد في إدارة المشاعر والتعبير عنيا ،وتوظيف تمك المشاعر في خدمة المجتمع ،وىذه

األبعاد ىي:

 .1الوعي بالذات :ويعني وعي الفرد بمشاعره حين حدوثيا ،واالنتباه المستمر لمحالة
الشخصية الداخمية ،وفي ىذه الحالة من الوعي التأممي الشخصي يقوم العقل بمالحظة
الخبرات ومراقبتيا والتي يمر بيا صاحبيا بما تتضمنو من مشاعر .فالوعي بالذات ىو

إدراك الفرد لمشاعره أو انفعاالتو أو عواطفو ،وأفكاره المرتبطة بيذه العواطف
واالنفعاالت ،وىو أساس الثقة بالنفس (.)Al-asar & Kafafi, 2000, 50
 .2معالجة الجوانب الوجدانية أو إدارة االنفعاالت :ويقصد بيا كيفية تعامل الفرد مع
المشاعر واالنفعاالت السمبية التي تؤذيو وتزعجو ،أي التخمص من االنفعاالت السمبية
إلى اإليجابية ،وسماىا جولمان ( )Goleman, 2000فيما بعد بتنظيم الذات ،وىذا ال

يعني كبت االنفعاالت ،ولكن ترشيدىا بصورة تساعد عمى التوافق مع الموقف.

 .3ا لدافعية :وىي القوة المحركة لسموك الفرد لبموغ ىدف معين ،والقاعدة األساسية ىي أن
لكل سموك دافعاً سواء أكان ىذا الدافع داخمياً أم خارجياً ،والدوافع القوية ىي التي تحث

األفراد عمى التقدم والسعي نحو تحقيق األىداف ،وغالباً ما يختمف المديرون في مستوى

الدافعية ،ولذلك فإن المدير الذكي وجدانياً ىو الذي يمتمك دافعية قوية تدفعو إلى النجاح
في العمل ،وتكون نابعة من داخمو ،وليس من المال أو األلقاب ،ومن ثم يشعر المدير
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بالتفاؤل والثقة حتى في أحمك المحظات ،ويكون من الصعب جدا زعزعة ثقتو بنفسو،
فالدافعية من أىم مميزات المدير الناجح ،ومع ذلك فميست الدافعية مقتصرة فقط عمى
المديرين الفعالين ،ولكن من الميم جدا توافر تمك الخصيصة لدى جميع أفراد العمل؛

وبذلك يشعرون بالترابط والتحفيز تجاه االنخراط في مشروعات العمل في المؤسسة
(.)Hussein & Hussein, 2006, 78
 .4التعاطف :يعني مفيوم التعاطف مقدرة الفرد عمى قراءة مشاعر اآلخرين من نبرات
أصواتيم ،وتعبيرات وجوىيم ،وليس بالضرورة مما يقولون ،والتعرف إلييا واالستجابة ليا،
فالتعبيرات غير المفظية كتعبيرات الوجو واإليماءات أصدق بكثير من التعبيرات المفظية،

فكثي اًر ما تسيء المغة أو تعجز عن التعبير عما يشعر بو الفرد ويفكر فيو ،فقد يتوافق
الشخص مع غيره لسانياً في حين يدل وجيو ونبرات صوتو عمى الرفض ،فالتعاطف
يكبح قسوة الفرد مما يسيم في استم اررية العالقات بين األفراد من خالل الحفاظ عمى

القيم والمشاعر واالىتمامات (.)Al-Asar & Kafafi, 2000, 70

 .5إدارة العالقات :وىي الفنون االجتماعية أو الكفاءة االجتماعية أو التواصل االجتماعي،
وتعني تأثير الفرد القوي واإليجابي في اآلخرين عن طريق إدارة انفعاالتيم ومشاعرىم،
ومعرفة متى يقود ،ومتى يتبع اآلخرين ،ويتصرف معيم بطريقة مالئمة ،فاإلنسان كائن

اجتماعي ،ومقدرتو عمى السموك بصورة سميمة مع اآلخرين عامل فعال في توافقو مع

غيره ،فالكفاءة االجتماعية معنية بالمقدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين وانفعاالتيم بصورة
مثمى حسب الموقف ،وتظير في المقدرة عمى التأثير في اآلخرين ،والتواصل معيم
وقيادتيم بشكل فعال (.)Muammariyah, 2007, 36
أشارت البوريني ( )Al-Bourini, 2006إلى أىمية الذكاء العاطفي كونو يرفع من درجة

االنسجام بين العواطف والمبادئ والقيم؛ مما يشعر الفرد بالرضا واالطمئنان ،واتخاذ الق اررات
الحياتية بطريقة أفضل ،عالوة عمى الصحة الجسدية والنفسية ،والمقدرة عمى تحفيز الذات ،وايجاد
ا لدافعية الذاتية ،والحصول عمى معاممة أكثر احتراما ،وتكوين العالقات والصداقات الجيدة،
والنجاح الوظيفي.

تعددت تعريفات الرضا الوظيفي وذلك الختالف المداخل التي تناولت ىذا المفيوم ،وارتباطو

بمشاعر الفرد التي غالباً يصعب تفسيرىا ألنيا متغيرة بتغير مشاعر األفراد في المواقف المختمفة
03
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( .)Abu Assaf & Al-Marai, 2019وعرفت الحنيطي ( )Al-Hunaiti, 2000, 15الرضا
بأنو عبارة عن" :مشاعر العاممين تجاه أعماليم وأنو ،ينتج عن إدراكيم لما تقدمو الوظيفة
الوظيفي ّ
ليم ،ولما ينبغي أن يحصموا عميو من وظائفيم ،كما أنو محصمة لالتجاىات الخاصة نحو مختمف
العناصر المتعمقة بالعمل ،والمتمثمة بسياسة اإلدارة في تنظيم العمل ومزاياه في المنظمة ،واألمان
بالعمل ،ومسؤوليات العمل ،وانجازه ،واالعتراف والتقدير"
وعرف الفالح ( )Al-Faleh, 2001, 71الرضا الوظيفي بأنو" :يمثل حصيمة لمجموعة من
العوامل ذات الصمة والتي تقاس أساساً بقبول الفرد ذلك العمل بارتياح ورضا نفس وفاعمية

باإلنتاج؛ نتيجة لمشعور الوجداني الذي يمكن لمفرد من القيام بعممو دون ممل أو ضيق".

وعرفو روستان ( )Rostanكما أشار إليو منصوري ( )Mansouri, 2010بأنو :نتيجة ما
ينتظره العامل من عممو ،وما الذي حصل عميو ،وفي ضوء ىذه النتيجة ُيفَسر الرضا الميني.
وترى الباحثتين بأن الرضا الوظيفي ىو الحالة النفسية اإليجابية الناتجة عن االنطباع الجيد

لعمل الفرد في أثناء أداء عممو ،والناتجة عن تقبل الفرد لكل جوانب عممو مما ينعكس إيجاباً عمى

اإلنتاجية ،وىي اليدف المنشود لكل المؤسسات ،ويتحقق بالربط بين ما يتوقعو الفرد من عممو
ومقدار ما يحصل عميو فعمياً في العمل؛ وذلك إلشباع احتياجاتو وتوقعاتو في بيئة عممو.

يعد الرضا الوظيفي ذا أىمية كبيرة بالنسبة لإلدارة ،فعن طريقو يمكن التعرف إلى مشاعر

األفراد واتجاىاتيم المتعددة نحو مختمف جوانب عمميم ،ويتم بذلك معرفة جوانب القصور لتالفييا،
ويتم أيضاً معرفة المشكالت التي تيم األفراد العاممين لوضع الحمول المناسبة التي تكفل التقدم،
وزيادة اإلنتاجية ،والجودة العالية في تقديم الخدمات (.)Tyilana, 2005

ولقد تبين من الدراسات عديدة في مجال الرضا الوظيفي أن الرضا الوظيفي المرتفع لمعاممين
غالباً ما يزيد اإلنتاجية ،ويقمل معدل دوران العمل ،ويخفض نسبة الغياب ،ويرفع معنويات العاممين،

ويجعل الحياة ذات معنى أفضل عند األفراد (.)Al-Mishaan, 1992
الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي

أشار كباجودا ( )Kappagoda, 2011إلى أن العواطف في مكان العمل تؤثر في الرضا

الوظيفي؛ فالمدير الذكي عاطفياً يتعرف |إلى احتياجات موظفيو ويقيميا ويمبييا ،وتعتمد كفاءات
الذكاء العاطفي لممديرين دائماً عمى بناء عالقة إيجابية مع الموظفين ،وان بعض أبعاد الذكاء

العاطفي مثل العالقات الشخصية تؤثر بشكل مباشر في بعض جوانب الرضا الوظيفي مثل الراتب
03

آالء الطاىات ،أ.د .منيرة الشرمان

الذكاء العاطفي لمديري.........

ذكاء عاطفياً وفاعمية يكونوا
وفرص الترقية ،كما أن الموظفين الذين يصنفوا قادتيم بأنيم أكثر
ً
راضين عن العمل.

وان الموظفين ذوي الذكاء العاطفي العالي سيكون لدييم رضا عمل أعمى ،وذلك ألن

ا لموظفين ذوي الذكاء العاطفي العالي قادرون عمى تطوير استراتيجيات لمتغمب عمى العواقب
المحتممة التي قد تنشأ عن اإلجياد في حين أن أولئك الذين لدييم مستوى ذكاء عاطفي أقل لن
يكونوا في وضع يمكنيم من التغمب عمى حاالت التوتر والضغوط ( Ealias & George,
.)2012

وتعد ميارات الذكاء االنفعالي احد األسس لمعمل بفاعمية وكفاءة مع اآلخرين ،إذ يساعد

الذكاء االنفعالي الفرد في التفكير بشكل مبدع من خالل رؤية المشكالت من رؤى عديدة ،وامتالك
عديد من األفكار المبدعة والجديدة وتوليد أفكار وحمول لممشكالت ،فضالً عن ذلك يساعد األفراد

عمى العمل مع اآلخرين من خالل التأثير في الناس أو بناء االتفاق والثقة باآلخرين والتعاطف،

ويعد الذكاء االنفعالي من ميارات إدارة فريق العمل ،وصميم اإلمكانات اإلدارية تكمن في الذكاء
االنفعالي والتأثير الجيد في فريق العمل وحل مشكمتو ،كما تساعد الزيادة في الذكاء االنفعالي
العاممين عمى توسيع ابتكاراتيم وان األفراد األذكياء قادرون عمى معرفة ذواتيم وفيم الرسائل
الصادرة من داخميم والتي تقودىم إلى التصرفات المالئمة في مواقف حياتيم وىم قادرون عمى

البقاء مسيطرون ومؤثرون بشكل مرن ،ومن جية أخرى إذا كان الفرد ال يممك مستوى عال من
الذكاء االنفعالي فقد تكون األعمال صعبة أو أقل رضا لدى الفرد (.)Al-Khafaf, 2016
الدراسات السابقة

أجريت عديد من الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء العاطفي وعالقتو بالرضا الوظيفي

وأىميتو في تحسين بيئة العمل ،ومدى امتالك القادة والمديرين التربويين لمذكاء العاطفي وتوظيفو
في العمل والتأثير في العاممين داخل المؤسسات التربوية.
ومن ىذه الدراسات دراسة أبو الخير ( )Abu El-Khaeir, 2018والتي سعت لتعرف

مستوى الذكاء العاطفي لممديرين ،وعالقتو بتحسين أدائيم من وجية نظر المشرفين في مدارس
المرحمة األساسية في منطقة غرب غزة التعميمية .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،
واالستبيان كأداة لجمع البيانات .وتألف مجتمع الدراسة من مشرفين تربويين في المدارس االبتدائية
في محافظة غرب غزة .توصمت الدراسة إلى أن مستوى الذكاء العاطفي لمديري المدارس االبتدائية
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في منطقة غرب غزة التعميمية من وجية نظر المشرفين كان متوسطاً .وأن أداء مديري المدارس

كان مرتفعاً .وتم العثور عمى عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الذكاء العاطفي لممديرين
وتحسين أدائيم .ولم تكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى

مستوى الذكاء العاطفي لممديرين المنسوبة لمتغيرات النوع االجتماعي ،وعدد سنوات الخدمة.
وأجرت الحردان ( )Alhrdan, 2017دراسة ىدفت إلى معرفة درجة الذكاء العاطفي
لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعالقتو بالثقة التنظيمية لممعممين من وجية نظرىم في
العاصمة عمان ،وكانت عينة الدراسة طبقيو عشوائية بمغ أفرادىا ( )260معمماً ومعممة منيم ()97

معمماً و( )163معممة .تم تطوير استبانتين لغرض جمع البيانات ،وتوصمت إلى عدد من النتائج

من أىميا أ ن درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان
ودرجة الثقة التنظيمية ليم من وجية نظر المعممين كانت متوسطة.
وأجرى القداح والعساف ( )Al-Kadah & Al-Assaf, 2016دراسة بيدف الوقوف عمى

مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي الصفوف الثالثة األولى في عمان في األردن ،وعالقتيا
بالذكاء االنفعالي .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )257معمماً ومعممة تم اختيارىم بطريقة عشوائية

طبقية وفق متغيرات( :الجنس ،والمستوى التعميمي ،ونوع المدرسة) .تم تطوير أداتين لجمع
البيانات إحداىما لمرضا الوظيفي ،واألخرى لمذكاء االنفعالي .وقد أظيرت النتائج عالقة ارتباطية

موجبة بين الرضا الوظيفي والذكاء االنفعالي ،ومستويات مرتفعة في المجاالت كافة باستثناء مجال
القوانين واألنظمة والحوافز؛ إذ جاء المستوى منخفضاً .كما أفرزت النتائج اختالفاً داالً إحصائياً

في تمك العالقة تبعاً لمتغيري الجنس ونوع المدرسة ،ولم يظير أثر لمتغير المستوى التعميمي في

ىذا االختالف.

كما أجرى كاسم وبامبال وجكادا ( ،)Kassim, Bambale & Jakada, 2016دراسة

سعت إلى معرفة العالقة بين الذكاء العاطفي لممحاضر ورضاه الوظيفي في الجامعات داخل والية
كانو .تألفت عينة الدراسة من ( )2502محاض اًر من جميع الجامعات في والية كانو ( Kano

 ،)Stateوقد اعتمدت الدراسة مقياس وونغ ولو ( Wong and Law Emotional
 )Intelligence scaleلقياس الذكاء العاطفي ،ومقياس ماكدونولد وماكمنتر ( & Macdonold

 )Maclntyreلقياس مدى الرضا الوظيفي .واستخدمت انحدارات خطية متعددة لمتحميل .أظيرت
النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي.
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كما قام سنغ وكومار ( )Singh & Kumar, 2016بدراسة كان اليدف منيا معرفة أثر
الذكاء العاطفي ونوع الجنس عمى الرضا الوظيفي لمعممي المدارس االبتدائية .تكونت العينة من

 300معمم ومعممة ( 150معمم و 150معممة) في المدارس االبتدائية بشكل عشوائي ،وتم استخدام

مقياس الذكاء العاطفي ( ،)Emotional Intelligence Scaleومقياس الرضا الوظيفي لممعممين
( )Teachers’ Job Satisfaction Scaleلجمع البيانات .أشارت الدراسة إلى وجود عالقة
إيجابية كبيرة بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي ،وأظيرت النتائج أن تأثير التفاعل بين الجنسين
والذكاء العاطفي لم يكن كبيرا .كما أشارت إلى أن مستوى الذكاء العاطفي يؤثر بشكل كبير في

الرضا الوظيفي لمعممي المدارس االبتدائية ،وال يوجد فرق كبير بين المعممين من الذكور واإلناث

فيما يتعمق بمستوى الرضا الوظيفي.
وأجرت بن غربال ( )Bin Gerbal, 2015دراسة ىدفيا كشف العالقة االرتباطية بين
الذكاء العاطفي والتوافق الميني لدى أساتذة جامعة محمد خيضر في الجزائر ،ومعرفة العالقة بين

الذكاء العاطفي والتوافق الميني لدى األساتذة في ضوء متغيرات( :الجنس ،والتخصص العممي،
والخبرة المينية) .تكونت عينة الدراسة من ( )150أستاذاً وكان من أىم نتائجيا :يتمتع األساتذة
الجامعيون بمستوى ذكاء عاطفي مرتفع ،وتوافق ميني مرتفع ،وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين

الذكاء العاطفي والتوافق الميني لدى ىؤالء األساتذة ،وىناك عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء
العاطفي والتوافق الميني لدى األساتذة الجامعيين تعزى لمتغير الجنس.

وقامت سالم ( )Salem, 2014بدراسة ىدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين الذكاء العاطفي
لمديري مدارس المرحمة الثانوية ،والوالء التنظيمي لمعممي مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة.
وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،وتم استخدام استبانتين األولى خاصة بالمديرين والثانية
خاصة بالمعممين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )250معمماً و( )87مديرا .أشارت الدراسة إلى أن
مستوى الذكاء العاطفي لمديري المرحمة الثانوية في محافظات غزة كان مرتفعا ،كما أظيرت وجود
عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي لمديري مدارس الثانوية بمحافظات
غزة ،والوالء التنظيمي لممعممين ،فضالً عن وجود فروق جوىرية في الدرجة الكمية لمذكاء العاطفي

ومجاالتو( :الوعي الذاتي ،والتعاطف ،والميارة االجتماعية) تعزى لنوع الجنس لممديرين ،وجاءت

الفروق لصالح المديرات.

وقامت البمييد ( )Al Blaihed, 2014بدراسة ىدفت التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي
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لدى الموظفات اإلداريات في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن في السعودية وعالقتو ببعض
المتغيرات الديمغرافية .أشارت النتائج إلى أن مستوى الرضا الوظيفي لمموظفات اإلداريات في

الجامعة كان متوسطاً بشكل عام ،وال توجد فروق دالة إحصائياً بين :الرضا الوظيفي ومتغير

العمر ،والرضا الوظيفي ومتغير الرتبة الوظيفية ،ومستوى الرضا الوظيفي لمموظفات اإلداريات

ومتغير المؤىل التعميمي ،ومستوى الرضا الوظيفي لمموظفات اإلداريات ومتغير سنوات الخبرة.
كما أجرى رابح ( )Rabeh, 2011دراسة ىدفت التعرف إلى الذكاء الوجداني لدى بعض
الجامعات في والية الخرطوم السودانية ،باستخدام المنيج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن

مقياس الذكاء الوجداني .وتكونت عينة الدراسة من ( )140عامالً تم اختيارىم بطريقة العينة

العشوائية البسيطة .خمصت الدراسة إلى أن الذكاء الوجداني لمعامل كان مرتفعا ،وأنو ال توجد
فروق في الذكاء الوجداني لمعمال في بعض الجامعات ترجع لمتغير النوع والدرجة العممية ،وليس
ىناك عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني لطمبة بعض الجامعات ومتغير العمر.

تبين من خالل استعراض الدراسات السابقة وجود عالقة موجبة بين الذكاء الوجداني

والرضا الوظيفي ،كدراسة أبو الخير( )Abu El-Khaeir, 2018والحردان()Al-Hrdan, 2017
والقداح والعساف ( )Al-Kadah & Al-Assaf, 2016وكاسم وبامبال وجكادا ( Kassim,
 )Bambale & Jakada, 2016وسنغ وكومار ( )Singh & Kumar, 2016وىذه الدراسات

تشير إلى االىتمام الواضح بالذكاء العاطفي وأىميتو في بيئة العمل ،مما دفع الباحثتين لتناول
الذكاء العاطفي لمديري التربية في مديريات محافظة إربد وعالقتو بالرضا الوظيفي من وجية نظر
العاممين في المديريات ،وتميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الفئة التي استيدفتيا وىي
مديري التربية والتعميم في محافظة اربد .وقد استفادت الباحثتين من الدراسات السابقة في اإلطار
النظري ،وبناء االستبانة ،وتحميل النتائج.
مشكمة الدراسة

إن نجاح الفرد في مينة ما يتطمب منو المقدرة عمى التكيف مع محيط عممو المادي ،واقامة

عالقات أكثر توافقاً ،مما يشعره بأىمية ذاتو ،والسعي إلى تطويرىا ضمن إمكاناتو ومقدراتو
المتاحة ،وبذل أقصى جيوده لمنجاح باستمرار .والعمل اإلداري من بين ىذه المين؛ فالمدير

المتوافق عاطفياً ومينياً يكون باستطاعتو أداء ميماتو وواجباتو المينية بنجاح ،ومقتد اًر عمى تحقيق
األىداف اإلدارية.
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أما إذا كان المدير يعاني من سوء التوافق العاطفي والميني فقد تضطرب شخصيتو؛ فيشعر
بعدم الرضا وعدم مقدرتو عمى التأثير بالعاممين لديو؛ مما يؤدي إلى شعورىم بعدم الرضا الوظيفي
الذي قد يصل إلى االحتراق النفسي ،وبخاصة إذا كان عدم الرضا الوظيفي مستم اًر نتيجة لظروف

العمل المادية والنفسية واالجتماعية ،وبالتالي عدم المقدرة عمى األداء الجيد ،وفشل العممية
اإلدارية .كما أن فاعمية العمل اإلداري تتوقف عمى كفاءة المدير ومقدرتو عمى استغالل ذكائو
العاطفي ،والتأثير بالعاممين .ومن خالل عمل الباحثتين في الميدان التربوي الحظتا وجود تباين
في مستويات الرضا الوظيفي لدى مديري التربية والتعميم وانطالقاً من أىمية الذكاء العاطفي في
العمل اإلداري ،تتحدد مشكمة ىذه الدراسة في الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء العاطفي

والرضا الوظيفي لدى مديري التربية من وجية نظر العاممين في المديريات ،وألجل معالجة ىذه
المشكمة تم طرح األسئمة الثالثة اآلتية:
 .1ما مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده لدى مديري التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظر
العاممين معيم؟

 .2ما مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد من
وجية نظرىم؟
 .3ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )= 0.05بين مستوى
الذكاء العاطفي لمديري التربية والتعميم ،والرضا الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية

والتعميم في محافظة إربد من وجية نظر العاممين؟
أىداف الدراسة

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 .1تعرف مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده لدى مديري التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية
نظر العاممين معيم.
 .2تعرف مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد من
وجية نظرىم.

 .3تعرف طبيعة العالقة بين مستوى الذكاء العاطفي لمديري التربية والتعميم ،والرضا الوظيفي
لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظر العاممين.
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أىمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة الحالية في اآلتي:

األىمية العممية:

 تساعد مديري التربية والتعميم في التعرف إلى مستوى الذكاء العاطفي وعالقتو في تحقيق
الرضا الوظيفي لمعاممين في المديريات ،مما يسيم في زيادة اىتمام مديري التربية والتعميم
بتنمية الذكاء العاطفي لدييم.

 تساعد ىذه الدراسة المديرين في صقل شخصياتيم المينية ورفع كفاياتيم وتطوير ذاتيم
وتوظيف طاقاتيم في عمميم ،والسيما مع العاممين لدييم في المديريات.
األىمية العممية:

 تزويد المكتبة العربية بأحدث ما توصل إليو العمم في مجال الذكاء العاطفي ،وتفتح المجال
أمام الباحثين في اإلدارة التربوية لمبحث في مفيوم الذكاء العاطفي لدى مديري التربية وعالقتو
بمتغيرات أخرى مثل األداء الوظيفي.
حدود الدراسة

تتحدد الدراسة باآلتي:

 الحدود البشرية :العاممون في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد.

 الحدود المكانية :مديريات التربية والتعميم في محافظو إربد( :بني عبيد ،وبني كنانة ،والرمثا،
واألغوار الشمالية ،والوسطية ولواء الطيبة ،والكورة ،والمزار الشمالي ،وقصبو إربد).

 الحدود الزمانية :الفصل األول من العام الدراسي  2019/2018م.
مصطمحات الدراسة

اشتممت الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:

 الذكاء العاطفي :ىو مجموعة من الكفايات والسمات والميارات التي تؤثر في مقدرة الفرد في
التكيف مع ضغوط الحياة ،ومتطمبات البيئة التي يعيش فييا ( Amer & Issa, 2018,

 .)54وتُ ّعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عمييا المستجيب عن إجابتو عن فقرات مقياس
الذكاء العاطفي المعد ليذا الغرض في ىذه الدراسة.
 الرضا الوظيفي :ىو ذلك الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع الحاجات
والرغبات والتوقعات مع العمل نفسو ومحتوى بيئة العمل ومع اإلحساس بالثقة والوالء واالنتماء
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لمعمل ( .)Al-Baroudi, 2015, 38وُي ّعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عمييا المستجيب
عن إجابتو عن فقرات مقياس الرضا الوظيفي المعد ليذا الغرض في ىذه الدراسة.
الطريقة واإلجراءات
منيج الدراسة

من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من كافة العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد (بني

عبيد ،وقصبة إربد ،والطيبة والوسطية ،وبني كنانة ،والكورة ،ولواء المزار الشمالي ،ولواء الرمثا،
واألغوار الشمالية) خالل العام الد ارسي  ،2019/2018والبالغ عددىم ( )907موظفين وفق
إحصائيات و ازرة التربية والتعميم واألردنية لمعام 2018م.

عينة الدراسة

طبقت ىذه الدارسة عمى عينة اختيرت بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة والمؤلفة من

( )325موظفاً وموظفة من العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد ،إذ تم توزيع
( )350استبانة واسترجاع ( )338استبانة ،وكانت ( )325منيا قابمة لمتحميل والترميز ،وىم يمثمون
ما نسبة ( )%35.8من المجتمع األصمي لمدراسة.
أداة الدراسة

تم بناء االستبانة باالستعانة بالدراسات السابقة ( Abu El-Khaeir, 2018; Al-Hrdan,

 ،)2017; Al-Kadah & Al-Assaf, 2016إذ تكونت األداة بصورتيا األولية من قسمين ىما،
األول :اشتمل عمى البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة من العاممين في مديريات التربية
والتعميم في محافظة إربد .وفي القسم الثاني تم تناول محورين رئيسين ىما :مقياس الذكاء العاطفي
بواقع ( )30فقرة ،ومقياس الرضا الوظيفي بواقع ( )30فقرة.
وبعد التحقق من مؤشرات الصدق والثبات ،اشتممت األداة بصورتيا النيائية من قسمين ىما،

األول :اشتمل عمى البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة من العاممين في مديريات التربية
والتعميم في محافظة إربد .وفي القسم الثاني تم تناول محورين رئيسين ىما :مقياس الذكاء العاطفي
بواقع ( )34فقرة ،واشتمل عمى خمسة مجاالت ،وىي :إدارة االنفعاالت ( )7فقرات ،والوعي بالذات
( )7فقرات ،والدافعية ( )6فقرات ،والتعاطف ( )7فقرات ،والميارات االجتماعية ( )7فقرات ،بينما
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اشتمل مقياس الرضا الوظيفي عمى ( )35فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ،وىي :العمل ()7
فقرات ،والعالقات بين العاممين ( )5فقرات ،وفرص النمو والتقدم الوظيفي ( )7فقرات ،واإلدارة
المباشرة ( )9فقرات ،والراتب والمكافآت األخرى ( )7فقرات.

تصحيح المقياس

استخدم مقياس ليكرت الخماسي ،وحددت خمسة مستويات عمى النحو اآلتي :كبيرة جداً

( ،)5كبيرة ( ،)4متوسطة ( ،)3قميمة ( ،)2قميمة جداً ( )1لإلجابة عن تمك الفقرات ،إذ تمثل
الدرجة ( )5درجة مرتفعة ،كما تمثل الدرجة ( )1درجة متدنية .وذلك بوضع إشارة (√) أمام

اإلجابة التي تعكس درجة موافقتيم ،كما تم االعتماد عمى التصنيف اآلتي لمحكم عمى المتوسطات
الحسابية:

تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة اآلتية:

(الحد األعمى لممقياس  -الحد األدنى لممقياس)/عدد فئات المقياس = (1.33 = 3/)1-5
ومنيا يكون( :أقل من  )2.33درجة قميمة ،و(من  )3.67-2.34درجة متوسطة ،ومن
( )5 -3.68درجة مرتفعة.
صدق أداة الدراسة
 .1صدق المحتوى :تم عرض االستبانة بصورتيا األولية عمى ( )11محكماً ومحكمة من ذوي
االختصاص والخبرة في اإلدارة التربوية وعمم النفس التربوي؛ لمتأكد من جودة محتوى الفقرات،

وابداء الرأي في الصياغة المغوية وسالمتيا ،ومدى مالءمة الفقرة لممجال الذي اندرجت تحتو،
فضالً عن أي مالحظات أخرى قد يرونيا مناسبة سواء أكان بالحذف أو اإلضافة أو التعديل.

بناء عمى إجماع غالبية
وتم األخذ بمالحظات المحكمين ومقترحاتيم وتعديل فقرات االستبانة ً
المحكمين بنسبة اتفاق بمغت ( )%87عمى إجراء التعديل ،واخراج االستبانة بصورتيا النيائية.
 . 2الصدق البنائي ألداة :بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة ،تم التحقق من صدق

مكونة من ( )30موظفاً
البناء؛ إذ تم تطبيق األداة عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
وموظفة من األعضاء العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد؛ لمتأكد من
مؤشرات الصدق البنائي ،وحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليو
واالستبانة ككل .ويوضح الجدول ( )1تحميل معامالت االرتباط لفقرات مجاالت أداة الدراسة.
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الجدول ( :)1معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكمية لممجال المنتمي
رقى انفقزة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

يقياس انزضا انىظيفي
يعايم االرتباط انفقزة يع
رقى انفقزة
انًقياس
انًجال
انعًم
**0.42
**0.59
35
*0.41
*0.45
36
**0.60
**0.57
37
**0.70
**0.74
38
**0.78
**0.80
39
**0.70
**0.62
40
**0.77
**0.83
41
انعالقاث بين انعايهين
**0.63
**0.52
42
**0.62
**0.72
43
**0.74
**0.88
44
**0.50
**0.72
45
**0.72
**0.70
46
فزص اننًى وانتقدو انىظيفي وانتزقيت
**0.60
**0.72
47
**0.66
**0.69
48
**0.57
**0.70
49
**0.47
**0.56
50
**0.43
**0.68
51
**0.82
**0.79
52
**0.50
**0.64
53
اإلدارة انًباشزة
**0.59
**0.69
54
**0.61
**0.80
55
**0.53
**0.64
56
**0.67
**0.74
57
**0.79
**0.85
58
**0.66
**0.57
59
**0.77
**0.75
60
**0.64
**0.70
61
**0.60
**0.70
62
انزاتب وانًكافآث
*0.42
**0.45
63
**0.50
**0.54
64
**0.41
**0.54
65
**0.80
**0.64
66

يقياس انذكاء انعاطفي
يعايم االرتباط انفقزة يع
انًقياس
انًجال
إدارة االنفعاالث
**0.53
**0.70
**0.77
**0.80
**0.53
**0.71
**0.43
**0.64
**0.68
**0.50
*0.44
*0.45
**0.60
**0.74
انىعي بانذاث
**0.70
**0.62
**0.66
**0.78
**0.55
**0.61
**0.55
**0.78
**0.82
**0.87
**0.64
**0.72
**0.54
**0.67
اندافعيت
**0.57
**0.80
**0.52
**0.66
**0.60
**0.88
**0.51
**0.67
**0.53
**0.80
**0.61
**0.70
انتعاطف
**0.53
**0.60
**0.57
**0.60
**0.51
**0.71
**0.58
**0.79
**0.49
**0.48
*0.39
*0.42
**0.71
**0.69
انًهاراث االجتًاعيت
**0.68
**0.65
**0.60
**0.73
**0.43
**0.55
**0.56
**0.75
**0.63
**0.76
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رقى انفقزة
33
34

يقياس انذكاء انعاطفي
يعايم االرتباط انفقزة يع
انًقياس
انًجال
**0.55
**0.62
**0.48
**0.57

رقى انفقزة
67
68
69

يقياس انزضا انىظيفي
يعايم االرتباط انفقزة يع
انًقياس
انًجال
*0.40
**0.53
**0.58
**0.68
**0.53
**0.62

** دالة إحصائياً عند مستوى ).(=0.05

يظير من الجدول ( )1أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الذكاء العاطفي

والمجال الذي تنتمي إليو تراوحت بين ( ،)0.88-0.42كما تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات
والمقياس ككل بين ( ،)0.82-0.39وأن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الرضا
الوظيفي والمجال الذي تنتمي إليو تراوحت بين ( ،)0.88-0.45كما تراوحت معامالت االرتباط

بين الفقرات والمقياس ككل بين ( .)0.82-0.40وىي معامالت ارتباط دالة ومقبولة ألغراض
تطبيق ىذه الدراسة.
ثبات أداة الدراسة

لمتحقق من ثبات أداة الدراسة ،تم التحقق بطريقة االتساق الداخمي؛ وذلك بحساب معامل

الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا ( )Cronbach–Alphaلقياس مدى التناسق في إجابات أفراد

العينة عن كل الفقرات الموجودة في االستبانة ،وتم تطبيق االستبانة عمى مجموعة من خارج عينة

مكونة من ( )30عضواً من األعضاء العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة
الدراسة ّ
إربد.
الرقم

1

2

الجدول ( :)2معامل االتساق الداخمي ألداة الدراسة وفقاً لمعادلة كرونباخ ألفا

المجاالت
المحاور الرئيسية
إدارة االنفعاالت
الوعي بالذات
الدافعية
الذكاء العاطفي
التعاطف
الميارات االجتماعية
المجموع الكمي لممقياس
العمل
العالقات بين العاممين
فرص النمو والتقدم الوظيفي
الرضا الوظيفي
اإلدارة المباشرة
الراتب والمكافآت األخرى
المجموع الكمي لممقياس
المجموع الكمي لألداة الكمية
33

عدد الفقرات
7
7
6
7
7
34
7
5
7
9
7
35
69

معامل كرونباخ ألفا
0.78
0.84
0.84
0.72
0.79
0.93
0.78
0.75
0.80
0.88
0.66
0.94
0.93
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يظير من الجدول ( )2أن معامالت االتساق الداخمي لمقياس الذكاء العاطفي تراوحت بين
( ،)0.84–0.72كما بمغ معامل كرونباخ ألفا لممجموع الكمي ( ،)0.93وأن معامالت االتساق

الداخمي لمقياس الرضا الوظيفي تراوحت بين ( ،)0.88–0.66كما بمغ معامل كرونباخ ألفا
لممجموع الكمي ( .)0.94وىي معامالت مرتفعة وتدل عمى درجة ثبات عالية لتطبيق أغراض

الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة

تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائياً:

 -1لإلجابة عن السؤال األول والسؤال الثاني؛ تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية والرتب لمفقرات.

 -2لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ( Pearson Correlation
.)Coefficient
 -3تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا ()Cronbach – Alpha؛ إليجاد معامل االتساق الداخمي،
ومعامل ارتباط بيرسون ()Pearson Correlation Coefficient؛ إليجاد معامل صدق
االتساق الداخمي ألداة الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتيا

النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول :ما مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده لدى مديري

التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظر العاممين معيم؟ لإلجابة عن ىذا السؤال تم
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقدير والرتب لدرجة الذكاء العاطفي لدى
مديري التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظر العاممين معيم بشكل عام ،ولكل مجال من
مجاالت الدراسة .والجدول ( )3يوضح ذلك:

الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الذكاء العاطفي لدى مديري التربية
المجال
الرقم
إدارة االنفعاالت
.1
الوعي بالذات
.2
التعاطف
.3
الدافعية
.4
الميارات االجتماعية
.5
المتوسط الحسابي الكمي

والتعميم في محافظة إربد مرتبة تنازلياً
المتوسط الحسابي
2.46
2.37
2.35
2.33
2.33
7.32
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االنحراف المعياري
0.62
0.58
0.55
0.60
0.56
3.53

المستوى
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قميمة
قميمة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
4
4
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يظير الجدول ( )3مجاالت درجة الذكاء العاطفي لدى مديري التربية والتعميم في
محافظة إربد ،إذ حصل مجال إدارة االنفعاالت عمى أعمى مستوى إذ بمغ المتوسط الحسابي
( )2.46وبانحرافات معيارية ( )0.62وبمستوى تقييم متوسط ،وفي الرتبة الثانية جاء مجال الوعي

بالذات إذا بمغ المتوسط الحسابي ( )2.37وبانحراف معياري ( )0.58وبمستوى تقييم متوسط،
وفي الرتبة الثالثة جاء مجال التعاطف إذا بمغ المتوسط الحسابي ( )2.35وبانحراف معياري
( )0.55وبمستوى تقييم متوسط ،وفي الرتبة الرابعة واألخيرة جاء مجال الدافعية ،ومجال الميارات
االجتماعية إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )2.33وبانحرافات معيارية ( )0.60و( )0.56وبمستوى

تقييم قميل ،كما بمغ المتوسط الحسابي الكمي عمى مقياس الذكاء العاطفي ككل ( )2.37وبانحراف
معياري ( )0.53ومستوى تقييم متوسط .ويرجع السبب في ذلك إلى أن تركيز مديري التربية
والتعميم في محافظة اربد عمى إنجاز الميمات المطموبة وبالوقت المحدد ،دون إعطاء األىمية
واألولوية ألبعاد الذكاء العاطفي التي تجعميم أكثر قدرة عمى التصرف والمقدرة عمى فيم مشاعر
العاممين وعواطفيم ودوافعيم وتأثيرىا في العمل ،ويؤدي عدم التركيز عمى أبعاد الذكاء العاطفي
إلى انخفاض المقدرة عمى ضبط وتوجيو االنفعاالت ،وارتقاب األجور والترقيات والمركز
الشخصي ،ويحد من كفاءتيم في إدارة العالقات وبنائيا وايجاد أرضية مشتركة بينيم وبين
العاممين .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبو الخير ( )Abu El-Khaeir, 2018والحردان (Al-
 )Hrdan, 2017إذ أشارتا إلى وجود الذكاء العاطفي بنسبة متوسطة.

ومن أجل تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تندرج تحتيا ،فقد تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مستوى الذكاء العاطفي بأبعاده لدى مديري التربية والتعميم
في محافظة إربد من وجية نظر العاممين فييا لكل فقرة عمى حدة ،وتم وضع ترتيب لفقرات كل
مجال ،وفيما يأتي عرض لمنتائج حسب المجاالت وفقاً لاللجدول (:)4

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الذكاء العاطفي مرتبة تنازلياً
المجاالت

الرقم

الفقرة

إدارة
االنفعاالت

2
1
6
5
4

يتفيم عواطف اآلخرين ومشاعرىم
يتحكم في عواطفو
يضبط نفسو عند تمقي أمر مزعج
يتجاوز ما مر بو من مشكالت
يمتزم اليدوء عند انفعال اآلخرين
يبحث عن النواحي اإليجابية الرغم
الظروف التي يتعامل معيا

3

30

المتوسط
الحسابي
2.81
2.76
2.41
2.39
2.37

االنحراف
المعياري
0.89
0.98
0.77
0.77
0.76

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.36

0.77

متوسطة

المستوى

الرتبة عمى
المجال
1
2
3
4
5
6
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المجاالت

الرقم
7

الوعي
بالذات

8
12
9
10
11
13
14
15
20
17

الدافعية

16
18
19
21
27
25

التعاطف

23
24
22
26

28
الميارات
االجتماعية

31
32
30
29
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الفقرة

يعتذر عن أخطائو
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
يستطيع إدارة ذاتو
يستطيع التعامل مع التغيير بسرعة
يمتمك الثقة بالنفس
يعرف نقاط القوة والضعف لديو
يتقبل النقد البناء
يحمل كثي اًر من التفاؤل
يستطيع مواجية مشاعره السمبية
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
ييتم بإنجاز العمل دون النظر إلى
النتائج
يكون متحمساً لتحقيق أىدافو
وخططو
يستطيع العمل تحت الضغوط
والتعب
يستطيع إنجاز العمل باىتمام
وتركيز عال
يستطيع تحقيق النجاح تحت أي
ضغوط
يتحمى بالصبر حتى لو فشل في
تحقيق نتائج ممموسة
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
يييئ جواً من الرضا بين العاممين
يحرص عمى إشاعة السرور عند
زمالئو
يحاور اآلخرين بأسموب جيد
يصعب عميو التحدث عن مشاعره
الداخمية العميقة
يعد نفسو موضع ثقة من اآلخرين
يتفيم مشاعر اآلخرين
يخمق شعو اًر من التوتر عند تعاممو
مع اآلخرين
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
يبادر إلى حل مشكالت زمالئو
بالعمل
يستمع إلى ما يقولو اآلخرون
يستطيع التأثير في اآلخرين
يحترم اآلخرين وان لم يتفقوا معو
يجيد فن التعامل مع اآلخرين
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المتوسط
الحسابي
2.12
2.46
2.44
2.40
2.36
2.36
2.36
2.34
2.33
2.37

االنحراف
المعياري
0.85
0.62
0.72
0.76
0.79
0.72
0.78
0.73
0.77
0.58

قميمة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قميمة
متوسطة

2.40

0.80

متوسطة

1

2.36

0.85

متوسطة

2

2.35

0.79

متوسطة

3

2.33

0.76

متوسطة

4

2.32

0.70

قميمة

5

2.25

0.83

قميمة

6

2.33
2.40

0.60
0.70

قميمة
متوسطة

1

2.40

0.73

متوسطة

1

2.39

0.76

متوسطة

2

2.37

0.78

متوسطة

3

2.34
2.28

0.74
0.83

متوسطة
قميمة

4
5

2.27

0.68

قميمة

6

2.35

0.55

متوسطة

2.43

0.69

متوسطة

1

2.35
2.35
2.33
2.30

0.78
0.75
0.71
0.76

متوسطة
متوسطة
قميمة
قميمة

2
2
3
4

المستوى

الرتبة عمى
المجال
7
1
2
3
3
3
4
5
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المجاالت

الرقم

الفقرة

يشارك في االجتماعات بفاعمية
34
يبادر في الحديث مع اآلخرين
33
المتوسط الحسابي الكمي لممجال

المتوسط
الحسابي
2.29
2.28
2.33

االنحراف
المعياري
0.74
0.68
0.56

المستوى
قميمة
قميمة
قميمة

الرتبة عمى
المجال
5
6

يبين الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من الفقرات

في المجاالت التي تنتمي إلييا إذ كانت عمى النحو اآلتي:
أوال :ادارة مجال االنفعاالت

يبين الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات

مجال االنفعاالت والمجال ككل .ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا المجال تراوحت بين
( )2.81–2.12وبمستوى تقييم ما بين متوسطة إلى قميمة من درجة التقدير عمى الفقرات ،أما
المجال ككل فقد حصل عمى متوسط حسابي ( )2.46وبانحراف معياري ( )0.62وبمستوى درجة
تقييم متوسطة .وحصمت عمى الرتبة األولى الفقرة ( )2ونصت عمى" :يتفيم عواطف اآلخرين
ومشاعرىم" بمتوسط حسابي ( )2.81وانحراف معياري ( )0.89وبمستوى درجة تقييم متوسطة.

وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )1ونصت عمى" :يتحكم في عواطفو" بمتوسط حسابي ()2.76
وانحراف معياري ( )0.98وبمستوى درجة تقييم متوسطة .وحمت الرتبة األخيرة الفقرة ( )7ونصت
عمى" :يعتذر عن أخطائو" بمتوسط حسابي ( )2.12وانحراف معياري ( )0.85وبمستوى درجة

تقييم قميمة .ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى العوامل والمثيرات التي تزيد من االنفعاالت وتؤدي إلى
تعرضو لموقف ما ،مما يؤثر في طرق
حاالت ّ
نفسية ووجدانية تتممك الفرد بشكل فجائي ،بسبب ّ
السيطرة عمى االنفعاالت والتحكم في العواطف ،ويؤدي إلى ارتكاب مزيد من األخطاء ،األمر الذي
يتطمب االعتذار عن مثل ىذه األخطاء.
ثانياً :مجال الوعي بالذات

يالحظ من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية عمى مجال الوعي بالذات تراوحت بين

( ) 2.44–2.33وبمستوى تقييم قميمة من درجة التقدير عمى جميع الفقرات ،أما المجال ككل فقد
حصل عمى متوسط حسابي ( )2.37وبانحراف معياري ( )0.58وبمستوى درجة تقييم متوسطة.

وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )8وتنص عمى" :يستطيع إدارة ذاتو" بمتوسط حسابي ()2.44
وانحراف معياري ( )0.72وبمستوى درجة تقييم متوسطة .تمتيا في الرتبة الثانية الفقرة ( )12وتنص
عمى" :يستطيع التعامل مع التغيير بسرعة" بمتوسط حسابي ( )2.40وانحراف معياري ()0.76
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وبمستوى درجة تقييم متوسطة .أما الرتبة األخيرة فكانت لمفقرة ( )14وتنص عمى" :يستطيع
مواجية مشاعره السمبية" بمتوسط حسابي ( )2.33وانحراف معياري ( )0.77وبمستوى درجة تقييم
قميمة .وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المديرين يممكون وعياً ذاتياً لكن ال يمكنيم من استبصار

واقعيم وقت الغضب وعند االكتئاب والتصرف بشكل خاطئ ،وعمييم لزيادة الوعي الذاتي أن
يعمموا بفاعمية عند اختبار الطباع المتغيرة ،وفيم األسباب التي تجعميم يشعرون باالرتباك ،وفيم
أسباب ردود الفعل العاطفية ومن ثم التعامل معيا ،وانشاء تصميم مبنى عمى ىذه القوى يمكن أن
يكون طريقة فعالة لتعزيز المقدرة عمى إدراك الذات.
ثالثاً :مجال الدافعية

يتضح من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من

فقرات مجال الدافعية تراوحت بين ( )2.40-2.25وبمستوى درجة تقييم قميمة عمى جميع الفقرات،
أما المجال ككل فقد حصل عمى متوسط حسابي ( )2.33وبانحراف معياري ( )0.60وبمستوى
درجة تقييم قميمة .ولقد جاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )15وتنص عمى" :ييتم بإنجاز العمل دون
النظر إلى النتائج" بمتوسط حسابي ( )2.40وانحراف معياري ( )0.80وبمستوى درجة تقييم

متوسطة .وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )20وتنص عمى" :يكون متحمساً لتحقيق أىدافو

وخططو" بمتوسط حسابي ( )2.36وانحراف معياري ( )0.85وبمستوى درجة تقييم متوسطة .أما
الرتبة األخيرة فكانت الفقرة ( )19وتنص عمى" :يتحمى بالصبر حتى لو فشل في تحقيق نتائج

ممموسة" بمتوسط حسابي ( )2.25وانحراف معياري ( )0.83وبمستوى تقييم قميمة .وتعزو الباحثتين
السبب في ذلك إلى أن المديرين لدييم ضعف في تحديد أىدافيم بشكل واضح ،وضعف االىتمام

بالمحفزات كافة التي تم ّكنيم من الحصول عمييا عند الوصول لميدف وتدفعيم لإلنجاز بشكل
أكبر ،وعندما تكون دافعيتيم أفضل يصبح لدييم المقدرة عمى حل جميع المشكالت التي تواجييم

العصبية ،واستخدام استراتيجيات مدروسة وفعالة ليذا
بالطرق اإليجا ّبية بعيداً عمى القمق والتوتّر و
ّ
الغرض.
رابعاً :مجال التعاطف

يالحظ من الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من

فقرات مجال التعاطف والمجال ككل ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المجال بين (-2.27
 ) 2.40وبمستوى تقييم قميمة من درجة التقدير عمى الفقرات ،أما المجال ككل فقد حصل عمى
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متوسط حسابي ( )2.35وبانحراف معياري ( )0.55وبمستوى تقييم متوسطة .وجاءت في الرتبة
األولى الفقرتان ( )21و( )27وتنص الفقرة ( )21عمى" :يييئ جوا من الرضا بين العاممين " ،كما

تنص الفقرة ( )27عمى" :يحرص عمى إشاعة السرور عند زمالئو" بمتوسط حسابي ()2.40

وانحرافين معياريين ( )0.70و( )0.73عمى التوالي وبمستوى درجة تقييم متوسطة .وجاءت في
الرتبة الثانية الفقرة ( )25وتنص عمى" :يحاور اآلخرين بأسموب جيد" بمتوسط حسابي ()2.39
وانحراف معياري ( )0.76وبمستوى درجة تقييم متوسطة .وكانت الرتبة األخيرة لمفقرة ( )26وتنص
عمى" :يخمق شعو اًر من التوتر عند تعاممو مع اآلخرين" بمتوسط حسابي ( )2.27وانحراف معياري

( )0.68وبمستوى درجة تقييم قميمة .ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدير ييتم بتييئة البيئة
المناسبة لمعم ل ويسيم في إقامة تفاعالت وعالقات بين العاممين ،ولكن يركز عمى العمل أكثر من
تركيزه عمى إدراك ما يشعر بو اآلخرين ومعرفة أحاسيسيم ،وقراءة مشاعر اآلخرين ،وتفيم ىذه
المشاعر واحتراميا وعدم إدانتيا أو االعتراض عمييا واإلشعار بذلك.
خامساً :مجال الميارات االجتماعية

يالحظ من الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من

فقرات مجال الميارات االجتماعية والمجال ككل ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المجال بين
( ) 2.43-2.28وبمستوى تقييم قميمة من درجة التقدير عمى جميع الفقرات ،أما المجال ككل فقد
حصل عمى متوسط حسابي ( )2.33بانحراف معياري ( )0.56وبمستوى تقييم قميمة .ولقد جاءت
في الرتبة األولى الفقرة ( )28وتنص عمى" :يبادر إلى حل مشكالت زمالئو بالعمل" بمتوسط

حسابي ( )2.43وانحراف معياري ( )0.69وبمستوى درجة تقييم متوسطة .وجاءت الرتبة الثانية

الفقرتان ( )31و( )32وتنص الفقرة ( )31عمى" :يستمع إلى ما يقولو اآلخرون " ،كما تنص الفقرة
( )32عمى" :يستطيع التأثير في اآلخرين " ،بمتوسط حسابي ( )2.35وانحرافين معياريين ()0.87
و( )0.75وبمستوى درجة تقييم متوسطة .بينما كانت الرتبة األخيرة لمفقرة ( )33وتنص عمى:
"يبادر في الحديث مع اآلخرين" بمتوسط حسابي ( )2.28وانحراف معياري ( )0.68وبمستوى
درجة تقييم قميمة .ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى ضعف التركيز عمى العالقات االجتماعية بين
العاممين واالىتمام بإنجاز األىداف بغض النظر عن التفاعل مع اآلخرين ،عمى الرغم من أن
تكوين عالقات مع اآلخرين والتفاعل معيم بفاعمية وادارتيا وبناء روابط اجتماعية جيدة معيم،
تحقق نسيج اجتماعي سميم في العمل مما يحقق الصحة النفسية ويدفع إلى التعاون والعمل الفعال،
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والمقدرة عمى امتالك قموب العاممين ،والمقدرة عمى التأثير وتغير قناعاتيم.
النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ما مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين في

مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظرىم؟ لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقدير والرتب لدرجة الرضا الوظيفي عن مديري

التربية والتعميم في محافظة إربد والجدول ( )5يوضح ذلك:
الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الرضا الوظيفي لدى العاممين في
مديري التربية والتعميم في محافظة إربد مرتبة تنازلياً.

المجال
الرقم
العمل
1
العالقات بين العاممين
2
فرص النمو والتقدم الوظيفي
3
اإلدارة المباشرة
4
الراتب والمكافآت األخرى
5
المتوسط الحسابي الكمي

المتوسط الحسابي
2.20
2.21
2.11
2.12
1.92
7.22

االنحراف المعياري
0.48
0.47
0.40
0.41
0.39
0.36

التقييم
قميمة
قميمة
قميمة
قميمة
قميمة
قميمة

الرتبة
2
1
4
3
5

يظير الجدول ( )5مجاالت درجة الرضا الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم

في محافظة إربد من وجية نظرىم  ،إذ حصل مجال العالقات بين العاممين عمى أعمى درجة وبمغ

متوسطو الحسابي ( )2.21وبانحرافات معيارية ( )0.47وبمستوى تقييم قميل ،وجاء في الرتبة

الثانية مجال العمل الذي بمغ متوسطو الحسابي ( )2.20وبانحراف معياري ( )0.48وبمستوى
تقييم قميل ،وجاء في الرتبة الثالثة مجال اإلدارة المباشرة إذ بمغ متوسطو الحسابي ()2.12
وبانحراف معياري ( )0.41وبمستوى تقييم قميل ،وفي الرتبة الرابعة جاء مجال فرص النمو والتقدم
الوظيفي إذ بمغ المتوسط الحسابي لو ( )2.11وبانحراف معياري ( )0.40وبمستوى تقييم قميل ،أما
في الرتبة الخامسة واألخيرة فقد جاء مجال الراتب والمكافآت األخرى إذ بمغ متوسطو الحسابي
( )1.92وبانحراف معياري ( )0.39وبمستوى تقييم قميل ،كما بمغ المتوسط الحسابي الكمي عمى
مقياس الرضا الوظيفي ككل ( )2.11وبانحراف معياري ( )0.36ومستوى تقييم قميل.
ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن درجة الرضا الوظيفي تتأثر بعوامل مرتبطة بالوظيفة أو

العمل ذاتو وىي بمثابة دوافع تؤدي إلى رضا العاممين عن أعماليم ،ومنيا إحساس الفرد باإلنجاز،
وتحمل المسئولية ،وتوفر فرص الترقية لموظائف األعمى والمشاركة في اتخاذ الق اررات المتعمقة
بالعمل ،وعوامل محيطة بالوظيفة أو العمل وىي عبارة عن دوافع تؤدي إلى عدم رضا العاممين
عن أعماليم ،وحصرىا في الظروف التي تحيط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو نمط
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القيادة ،وطبيعة العالقات بين الموظف وزمالئو ،وبينو وبين ورؤسائو ،وظروف البيئة المحيطة
بالعمل .ويعد ضعف استخدام الذكاء العاطفي من قبل المديرين ورؤساء األقسام في مديريات
التربية في محافظة اربد بدرجة مرتفعة واحداً من األسباب التي تؤدي إلى عدم رضا العاممين عن

وظائفيم ،إذ يؤدي إلى وجود مشاعر االستياء تجاه العمل ،وبالتالي عدم وجود الرغبة في االبتكار
واإلبداع ،مما يؤثر في أداء العاممين .واختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة القداح والعساف (Al-
 )Kadah & Al-Assaf, 2016التي أظيرت أن مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي الصفوف
الثالثة األولى في محافظة العاصمة كان مرتفعاً في جميع المجاالت كافة باستثناء مجال القوانين

واألنظمة والحوافز ،إذ جاء المستوى منخفضاً.

ومن أجل تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تندرج تحتيا ،فقد تم حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مستوى الرضا الوظيفي بأبعاده لدى العاممين في مديريات
التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظرىم لكل فقرة عمى حدة ،وتم وضع ترتيب لفقرات كل

مجال ،والجدول ( )6يوضح ذلك.

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الرضا الوظيفي مرتبة تنازلياً
المجاالت

الرقم
5
1
7

العمل

4
6
3
2
10

العالقات
بين
العاممين

12
8
9
11

الفقرة
تتيح لي الوظيفة الحرية واالستقاللية والمشاركة
في صنع الق اررات
يالئم عممي مؤىالتي
تعدد ميماتي ومسؤولياتي في العمل
تتيح الوظيفة لي اكتساب معارف وميارات
جديدة
تتيح الوظيفة لي فرص اإلبداع واالبتكار
يتناسب الوصف الوظيفي لمميمات الموكمة
إلي في العمل
يتناسب عممي ميولي وقدراتي
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
يتيح لي عممي الفرصة لتكوين صداقات
وعالقات اجتماعية
تتوافر ميارات االتصال الجيد بين العاممين
أتعاون مع الزمالء العاممين في إنجاز العمل
يوفر لي عممي االحترام والتقدير
يتعاون العاممون فيما بينيم لحل مشكالتيم
الشخصية والمشاركة في مناسباتيم االجتماعية
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

الرتبة عمى
المجال

2.35

0.93

متوسطة

1

2.26
2.22

0.67
0.68

قميمة
قميمة

2
3

2.20

0.86

قميمة

4

2.20

0.65

قميمة

4

2.12

0.68

قميمة

5

2.05
2.20

0.67
0.48

قميمة
قميمة

6

2.40

0.88

متوسطة

1

2.16
2.20
2.15

0.60
0.63
0.68

قميمة
قميمة
قميمة

3
2
4

2.15

0.63

قميمة

4

2.21

0.47

قميمة

الذكاء العاطفي لمديري.........
المجاالت

الرقم
16
15

فرص
النمو
والتقدم
الوظيفي

13
17
14
18
19
21
25

اإلدارة
المباشرة

27
26
28
24
23
20
22
35

الراتب
والمكافآت
األخرى

34
33
32
31
30
29
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الفقرة

الرغبة في التقاعد المبكر أو العمل بوظيفة
أخرى لنقص فرص الترقية
الشعور باإلحباط وضعف الدافعية لنقص
فرص الترقية
تعتمد الترقية أسساً مرضية لمجميع
يوفر لي عممي المشاركة في دورات ومؤتمرات
ذات عالقة بطبيعة العمل
ترتبط الترقية بالكفاءة واتقان العمل
مدى تقدير المجتمع المحمي لمدور الذي تقوم
بو مديريات التربية والتعميم
يتيح لي العمل االستقرار النفسي
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
يتواصل المدير مع العاممين من خالل سياسة
الباب المفتوح وتبادل اآلراء واألفكار
يتقبل المدير النقد والطرح البناء لسياسات
المديرية
تشجع اإلدارة ثقافة الموظف المتميز
تدعم اإلدارة اإلبداع واالبتكار
توضح اإلدارة التعميمات والسياسات
تشجيع اإلدارة العمل التعاوني والعمل بروح
الفريق
يراعي المدير ظروف العاممين ومشكالتيم
الفردية
توافر الكفاءة وميارات التواصل االجتماعي
لممدير
يتابع المدير العاممين بعدل ومساواة
المتوسط الحسابي الكمي لممجال
توفر بعض االمتيازات األخرى لمراتب(:ادخار،
تأمين صحي ،إسكان ،تأمين عمى الحياة)
تعد مكافأة نياية الخدمة مناسبة لعممي
تعد الزيادة السنوية عمى الراتب مناسبة
توفر المكافآت والحوافز التشجيعية
ال وظيفياً آمنا
يوفر الراتب مستقب ً
يغطي الراتب تكاليف حياتي اليومية واألسرية
يتناسب الراتب الذي أتقاضاه ومجيود العمل
المتوسط الحسابي الكمي لممجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

الرتبة عمى
المجال

2.21

0.68

قميمة

1

2.16

0.66

قميمة

2

2.13

0.61

قميمة

3

2.13

0.61

قميمة

3

2.09

0.62

قميمة

4

2.05

0.50

قميمة

5

1.98
2.11

0.70
0.40

قميمة
قميمة

6

2.20

0.68

قميمة

1

2.15

0.60

قميمة

2

2.14
2.13
2.13

0.66
0.62
0.60

قميمة
قميمة
قميمة

3
4
4

2.12

0.62

قميمة

5

2.10

0.64

قميمة

6

2.08

0.71

قميمة

7

2.03
2.12

0.70
0.41

قميمة
قميمة

8

2.05

0.65

قميمة

1

2.01
1.99
1.92
1.87
1.80
1.73
1.92

0.63
0.60
0.61
0.60
0.63
0.61
0.39

قميمة
قميمة
قميمة
قميمة
قميمة
قميمة
قميمة

2
3
4
5
6
7

يبين الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من الفقرات

في المجاالت التي تنتمي إلييا إذ كانت عمى النحو اآلتي:
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أوال :العمل

يبين الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات

مجال العمل والمجال ككل .ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا المجال تراوحت بين
( )2.35 – 2.05وبمستوى تقييم قميمة من درجة التقدير عمى الفقرات ،أما المجال ككل فقد حصل
عمى متوسط حسابي ( )2.20وبانحراف معياري ( )0.48وبمستوى درجة تقييم قميمة .وجاءت في

الرتبة األولى الفقرة ( )5ونصت عمى" :تتيح لي الوظيفة الحرية واالستقاللية والمشاركة في صنع
الق اررات" بمتوسط حسابي ( )2.35وانحراف معياري ( )0.93وبمستوى درجة تقييم متوسطة.
وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )1ونصت عمى" :يالئم عممي مؤىالتي" بمتوسط حسابي ()2.26
وانحراف معياري ( )0.67وبمستوى درجة تقييم قميمة .وكانت الرتبة األخيرة لمفقرة ( )2ونصت
عمى" :يتناسب عممي ميولي وقدراتي" بمتوسط حسابي ( )2.05وانحراف معياري ()0.67

وبمستوى درجة تقييم قميمة .وتعزو الباحثتين السبب في ذلك إلى أن محتوى العمل ىو العامل
الرئيسي لمسعادة في العمل بل أنو ربما يكون الوحيد بالنسبة لبعض العاممين ،وجاء مستوى ىذا
مجال العمل بدرجة قميمة نظ اُر لعدم تنوع ميمات العمل األمر الذي يشعر الموظف في المدى

القصير بالممل من العمل ،وعدم شعوره بالرضا .كما وأن درجة السيطرة الذاتية المتاحة لمعاممين
قميمة لذا فيو ال يمتمك الحرية في اختيار طرق أداء العمل وال يقوى عمى اتخاذ الطريقة التي يشعر

أنيا األفضل واألسرع إلنياء العمل المطموب منو.
ثانياً :العالقات بين العاممين

يالحظ من الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية عمى مجال العالقات بين العاممين تراوحت

بين ( )2.40 – 2.15وبمستوى تقييم قميمة من درجة التقدير عمى جميع الفقرات ،أما المجال ككل
فقد حصل عمى متوسط حسابي ( )2.21وبانحراف معياري ( )0.47وبمستوى درجة تقييم قميمة.

وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )10وتنص عمى" :يتيح لي عممي الفرصة لتكوين صداقات
وعالقات اجتماعية" بمتوسط حسابي ( )2.40وانحراف معياري ( )0.88وبمستوى درجة تقييم
متوسطة .وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )8وتنص عمى" :أتعاون مع الزمالء العاممين في إنجاز
العمل" بمتوسط حسابي ( )2.20وانحراف معياري ( )0.88وبمستوى درجة تقييم قميمة .وجاءت في

الرتبة األخيرة الفقرتان ( )9و( )11وتنص الفقرة ( )9عمى" :يوفر لي عممي االحترام والتقدير "،
كما تنص الفقرة ( )11عمى" :يتعاون العاممون فيما بينيم لحل مشكالتيم الشخصية والمشاركة في
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مناسباتيم االجتماعية" بمتوسط حسابي ( )2.15وانحرافين معياريين ( )0.68و( )0.63عمى
التوالي ،وبمستوى درجة تقييم قميمة .وربما يعود السبب في ذلك إلى وجود فرصة قميمة إلقامة
عالقات وصداقات في بيئة العمل نظ ار لوجود عديد من لميمات إلنجازىا لذا ال بد من توفير بيئة

يرتاح ليا العاممين ،وذلك إلقامة عالقات وتفاعالت بينيم ليصبحوا أكثر مقدرة عمى العطاء مما
يرضييم عن العمل بشكل أكبر.
ثالثاً :مجال فرص النمو والتقدم الوظيفي

يتبين من الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من

فقرات مجال فرص النمو والتقدم الوظيفي تراوحت بين ( )2.21-1.98وبمستوى درجة من تقييم
قميمة عمى جميع الفقرات ،أما المجال ككل فقد حصل عمى متوسط حسابي ( )2.11وبانحراف

معياري ( )0.40وبمستوى درجة تقييم قميمة .وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )16وتنص عمى:
"الرغبة في التقاعد المبكر أو العمل بوظيفة أخرى؛ لنقص فرص الترقية" بمتوسط حسابي ()2.21
وانحراف معياري ( )0.68وبمستوى درجة تقييم قميمة .وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )15وتنص
عمى" :الشعور باإلحباط وضعف الدافعية لنقص فرص الترقية" بمتوسط حسابي ( )2.16وانحراف

معياري ( )0.66وبمستوى درجة تقييم قميمة .وكانت الرتبة األخيرة لمفقرة ( )19وتنص عمى" :يتيح
لي العمل االستقرار النفسي" بمتوسط حسابي ( )1.98وانحراف معياري ( )0.70وبمستوى درجة
تقييم قميمة .ويرجع السبب في ذلك إلى عدم شعور العاممين بأن ما يقومون بو من أعمال ىي
محل شكر وتقدير وانو ال بد وسيحصمون عمى ترقية تمكنيم من تحسين وضعيم ،لذا عمى

مديريات التربية والتعميم االىتمام أكثر بفرص النمو والتقدم الميني نظ ار الن العاممين كمما أصبحوا
راضين عن العمل أكثر ارتفعت كفاءتيم في العمل.
رابعاً :مجال اإلدارة المباشرة

يالحظ من الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من

فقرات مجال اإلدارة المباشرة والمجال ككل ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المجال بين
( )2.20-2.03وبمستوى درجة تقييم قميمة من درجة التقدير عمى الفقرات ،أما المجال ككل فقد
حصل عمى متوسط حسابي ( )2.12وبانحراف معياري ( )0.41وبمستوى درجة تقييم قميمة.

وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )21وتنص الفقرة عمى" :يتواصل المدير مع العاممين من خالل
سياسة الباب المفتوح وتبادل اآلراء واألفكار " ،بمتوسط حسابي ( )2.20وانحرافات معيارية
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( )0.68وبمستوى درجة تقييم قميمة .وحمت في الرتبة الثانية الفقرة ( )25وتنص عمى" :يتقبل
المدير النقد والطرح البناء لسياسات المديرية" بمتوسط حسابي ( )2.15وانحراف معياري ()0.60

وبمستوى درجة تقييم قميمة .وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )22وتنص عمى" :يتابع المدير
العاممين بعدل ومساواة" بمتوسط حسابي ( )2.03وانحراف معياري ( )0.70وبمستوى درجة تقييم
قميمة .ويرجع السبب في ذلك إلى انشغال المديرين بأعمال وميمات عالية المستوى تحد تواصميم
وتفاعميم مع العاممين ،األمر الذي يستدعي تواجد مشرفين قادرين عمى استيعاب العاممين ،فكمما
كان لدى ىؤالء العاممين رضاً كافياً عن أعماليم ،استطاعوا أن يؤدوا ميماتيم في الوقت المحدد
وبكفاءة عالية.

خامساً :مجال الراتب والمكافآت األخرى

يالحظ من الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من

فقرات مجال الراتب والمكافآت األخرى والمجال ككل ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المجال
بين ( )2.05-1.73وبمستوى درجة تقييم قميمة من درجة التقدير عمى الفقرات ،أما المجال ككل
فقد حصل عمى متوسط حسابي ( )1.92وبانحراف معياري ( )0.39وبمستوى تقييم قميمة .وجاءت

في الرتبة األولى الفقرة ( )35وتنص عمى" :توفر بعض االمتيازات األخرى لمراتب (ادخار ،تأمين
صحي ،إسكان ،تأمين عمى الحياة) بمتوسط حسابي ( )2.05وانحراف معياري ( )0.65وبمستوى
درجة تقييم قميمة .وكانت الرتبة الثانية لمفقرة ( )34وتنص الفقرة عمى" :تعد مكافأة نياية الخدمة
مناسبة لعممي" ،بمتوسط حسابي ( )2.01وانحرافات معيارية ( )0.63وبمستوى درجة تقييم قميمة.

وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )29وتنص عمى" :يتناسب الراتب الذي أتقاضاه ومجيود العمل"،
بمتوسط حسابي ( )1.73وانحراف معياري ( )0.61وبمستوى درجة تقييم قميمة .وربما يعود السبب
في ذلك إلى ضرورة أن تتوافق ساعات العمل مع وقت راحة الموظف وما يتقاضاه من دخل،
ونظ ار لذلك عمى و ازرة التربية والتعميم االىتمام بتوفير الراتب والمكافآت لمعاممين التي تساعد
العاممين عمى زيادة شعورىم الوجداني عن بعض أجزاء ومكونات العمل .وىنا يكون العامل قد

وصل لدرجة رضا كافية عن بعض جوانب العمل بشكل يحسن من أدائو.

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )= 0.05بين مستوى الذكاء العاطفي لمديري التربية والتعميم ،والرضا
الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد من وجية نظر العاممين؟
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الجدول ( :)2معامل ارتباط بيرسون بين مستوى الذكاء العاطفي لمديري التربية والتعميم ومستوى الرضا
الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد

مقياس
الدراسة

الذكاء العاطفي لمديري التربية

الرضا الوظيفي لمعاممين

المجاالت
العمل
العالقات
بين
العاممين
فرص
النمو
والتقدم
الوظيفي
اإلدارة
المباشرة
الراتب
والمكافآت
األخرى
األداء
الكمي
لمرضا
الوظيفي

الدافعية

التعاطف
**0.486

الميارات
االجتماعية
**0.393

األداء الكمي
لمذكاء العاطفي
**0.458

إدارة
االنفعاالت
**0.509

الوعي
بالذات
**0.383

**0.320

**0.475

**0.436

**0.402

**0.448

**0.307

**0.363

**0.319

**0.261

**0.290

**0.335

**0.268

**0.319

**0.345

**0.257

**0.204

**0.407

**0.275

**0.325

**0.245

**0.309

**0.217

**0.250

**0.323

**0.293

**0.420

**0.390

**0.322

**0.428

**0.421

**0.430

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ).(0.05

يالحظ من نتائج الجدول ( )7أن قيمة معامل االرتباط بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي
قد بمغت ( )0.430بمستوى داللة ( ،)0.000وىذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

( .)0.05كما كانت قيم معامالت االرتباط بين مجاالت الذكاء العاطفي ومجاالت الرضا
الوظيفي مقبولة وذات داللة إحصائية ،وىذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين جميع

المجاالت .ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن استخدام أبعاد الذكاء العاطفي وتطبيقيا في العمل
يحسن من بيئة العمل وجعميا أكثر مرونة ،ومبنية عمى التفاعل االجتماعي والعالقات التي تزيد

من التوافق بين المديرين والعاممين ،مما يؤثر في العاممين ويجعميم أكثر رضا عن العمل ،وعمل
عمى تحقيق األىداف بشكل أكثر فاعمية وكفاءة .فالذكاء العاطفي يساعد المدير ويوجيو لمتواصل

تولد التفاعل المثمر في العمل وكذلك الحياة
بوضوح مع الموظفين ،وقيادتيم بطريقة مناسبة والتي ّ
الشخصية .ىذا وان فيم مشاعر العاممين واظيار التعاطف معيم وتعزيز الثقة المتبادلة بينيم ،من
23
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أىم ما يعتمد عميو الرضا الوظيفي لمعاممين ،وليذا فان عمى مديري مديريات التربية والتعميم في
محافظة اربد تطوير ميارات الذكاء العاطفي ،لمساعدتيم عمى بناء بيئة عمل أكثر سعادة

وايجابية .فالذكاء العاطفي يتضمن مقدرة الشخص عمى فيم مشاعره ،وفيم مشاعر اآلخرين،
وكيف أن ىذه المشاعر قد تؤثر سمباً أو إيجاباً في الدافعية واإلنتاجية والسموك العام .فالمديريات
التي يتمتع مديروىا بدرجة عالية من الذكاء العاطفي تكون نسبة الرضا الوظيفي ومؤشر السعادة
عاليين.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة أبي الخير ( )Abu El-Khaeir, 2018التي

بينت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الذكاء العاطفي لممديرين وتحسين أدائيم بنسبة
متوسطة .وكذلك دراسة الحردان ( )Al-Hrdan, 2017التي توصمت إلى أن درجة الذكاء
العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان ودرجة الثقة التنظيمية ليم من
وجية نظر المعممين كانت متوسطة .بينما كشفت دراسة القداح والعساف (Al-Kadah & Al-

 )Assaf, 2016عن عالقة ارتباطية موجبة بين الرضا الوظيفي والذكاء االنفعالي.

وكشفت دراسة كاسم وبامبال وجكادا ( )Kassim, Bambale & Jakada, 2016عن
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي .وأظيرت دراسة سنغ
وكومار ( )Singh & Kumar,2016عالقة إيجابية كبيرة بين الذكاء العاطفي والرضا الوظيفي.
التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة ،توصي الباحثتين باآلتي:

 .1عقد دورات تدريبية لتطوير مقدرات مديري التربية والتعميم في إدارة االنفعاالت ،والسيطرة عمى
المشاعر السمبية ،وتوجيييا نحو سموك إيجابي.
 .2ضرورة إعطاء محاضرات متعددة من قبل متخصصين في عمم النفس وعمم االجتماع ،وذلك
بحضور مديري التربية والعاممين معاً؛ لبيان مفيوم الذات واآلخر ،وكيفية تعاونيما في بيئة
العمل ،واجراء حوارات مفتوحة ما بين العاممين أنفسيم من جية ومدير التربية من جية أخرى
لكسر حدة اإلدارة المباشرة من طرف المدير.

 .3دعوة مديريات التربية والتعميم من خالل مديرييا؛ لمتعرف إلى أىم العوامل التي من شانيا
التأثير في مشاعر موظفييا واالستفادة منيا في ترشيد ىذه المشاعر والسموك باتجاه تحقيق
أىداف المديرية.
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. تطوير بيئة العمل وتحديثيا؛ لما ليا من دور في الرضا الوظيفي عند العاممين في المديريات.4
 إعادة النظر بنظام الحوافز والرواتب والمكافآت وساعات الدوام الطويل؛ وذلك لتحفيز الرضا.5
.الوظيفي عند العاممين في مديريات التربية

 ضرورة اطالع و ازرة التربية والتعميم األردنية عمى تجارب الدول المتقدمة في مجال دراسة.6
 بيدف خمق إيجاد عمل منسجمة في مديريات،الذكاء العاطفي وعالقتو بالرضا الوظيفي
. ومخرجات تعميم حقيقية،التربية والتعميم؛ ألجل إنتاجية أعمى
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