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 *معر  منارصية

 ملخص

همية الكبيرةموضوع الجهد ال ظلم يح
 
والعربية بشكل  في الحقل التربوي، خاصة في اإلدارة التربوية الجزائرية عاطفي باال

هداف والغايات التربويةبسبب تركيز هذه عام،
 
خيرة على العمليات المعرفية والعقلية الالزمة لتحقيق اال

 
همية من  اال

 
كـثر ا

 
التي تبدو ا

خر
 
ي موضوع ا

 
خيرة بموضوع ا

 
ن تزايد االهتمام في السنوات اال

 
وبالجهد  ،في الحقل التربوي بصورة عامة عواطفالاالنفعاالت و، غير ا

و  يجعل من ا ،الخصوصوجه العاطفي على 
 
مرا ال مفر منه. ولذا، فإن هذا المقال يهدف ا

 
ال إلى إلقاء الضوء الهتمام بهذا الموضوع ا

صلية
 
 وتوسع على هذا المفهوم في مجاالته اال

 
 ، ومن ثم التركيز عليه في الميدان التربوي واإلدارة التربوية بشكل خاص.حيث نشا

 الجهد العاطفي، اإلدارة التربوية. العواطف، المديرون، المعلمون، التالميذ. الكلمات المفاتيح:

Résumé 

Le thème du travail émotionnel n'a pas reçu beaucoup d'attention dans le domaine de l'éducation, en 

particulier dans l'administration éducative, en raison de la concentration de cette dernière sur les processus 

cognitifs nécessaires pour atteindre les objectifs éducatifs qui semblent plus importants que tout autre sujet. Mais 

une attention croissante au cours des dernières années, au sujet des émotions, dans le domaine de l'éducation, et 

travail émotionnel, a fait naitre un intérêt inévitable pour ce sujet. Et dans ce contexte, cet article éclaire la 

question de ce concept au sein de ses champs d'origine, puis l'aborde avec concentration dans son domaine 

éducatif, l'administration de l'éducation en particulier. 

Mots clés: Travail émotionnel, l'administration de l'éducation, émotions, directeurs, enseignants, élèves. 

Summary 

The emotional labor demanded in the educational field has not received much attention, especially in the 

Algerian educational administration. The focus was put on the cognitive processes necessary to achieve the 

educational goals, but increasing attention in recent years on the subject of emotions, in general, in the field of 

education, and the emotional labor, in particular, makes of interest inevitable. This article aims at first to shed 

light on this concept in general, and then focus on this concept in the field of education and educational 

administration in particular. 

Keywords: Emotional labor, Educational administration, Emotions, Administrators, Teachers, Pupils
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 مقدمة

ت العواطف تقليديا ضد العقل والحقيقة  غالبا ما عد 

ونشدان المعرفة الموضوعية، خاصة في الحضارة اليونانية 

ته مصدر المعرفة الوحيد ن العقل وعد 
 
علت من شا

 
. وقد التي ا

لية في جدلية السيد والعبد، التي ال تزال تحكم 
 
تجلت هذه اال

ال الدور البدائي  كـثيرا و 
 
النظرة الفلسفية للعواطف، فهناك ا

قل 
 
ن العواطف بدائية وا

 
للعواطف، والتي تقوم على فكرة ا

كـثر خطورة من العقل. 
 
ذكاء وهمجية، تفتقد إلى االستقالل، وا

ن تكون مراقبة من قبل العقل، وهذه 
 
ونتيجة لهذا يجب ا

 
 
رسطو والكـثيرون من الفالسفة اال

 
ثينيين الحجة استعملها ا

 1لتبرير الوضع السياسي للعبيد"

سهمت الثنائية الديكارتية حول العقل والجسم، 
 
كما ا

ا االستقطاب الخاطئ، وقد فاقم من ذوالعقل والعواطف في ه

نثوية في ذه الوضعيةه
 
نها ا

 
، النظرة إلى العواطف على ا

ة، ول
 
لك استبعدت من البنيات ذطبيعتها ومرتبطة بالمرا

 .0كمعرفة جديرة باالهتمام والبحث المعرفية المهيمنة

ن 
 
ن العقل والحط  من قيمة غير ا

 
هذا اإلعالء من شا

كانت 
 
خيرة من الظهور، سواء ا

 
العواطف لم يمنع هذه اال

م 
 
ممارسة اجتماعية جديدة خاصة في المجتمعات المتقدمة، ا

مجاال بحثيا مهما في الدراسات اإلنسانية واالجتماعية على 

بحاث والكـتابات فقد اتجهت الخصوص. 
 
العديد من اال

الجديدة في علم النفس وعلم االجتماع إلى البحث في هذا 

ن بعض الباحثين يصفون هذا االتجاه 
 
الموضوع، حتى ا

، خاصة مع 3" الثورة العاطفية" الجديد نحو دراسة العواطف بـ

كيد كـثير من الدراسات على خطورة هذا الجانب، 
 
حيث تا

ن االضطرابات
 
التي قد تصيب العمليات  توصلت إلى ا

يؤدي إلى -القدرة على فهم العواطف والتعبير عنها -العاطفية 

عم االجتماعي، وانحالل  نتائج سلبية جدا، كـفقدان الد 

 .4الجماعات، والفشل في تحقيق الكـفاءة االقتصادية

صبحت
 
خذ حي   وفي ميدان التربية، ا

 
زا العواطف تا

كدت ، حيث لغربيةا ا في كـثير من البحوث والدراساتمهم  
 
ا

هميتها الكبيرة 
 
هداف والغايات التربوية، على ا

 
في إنجاز اال

ن العمل التربوي واإلداري عموما، غالبا ما 
 
ويعود هذا إلى ا

خذ
 
و الموضوعي، سواء  يا

 
في حسبانه الجانب الفني واإلداري ا

 
 
ما تعلق بعمليات التعليم  مما تعلق منه بعملية اإلدارة، ا

د   والتعلم التي تحدث
 
إلى  ىفي حجرات الدرس، وهو ما ا

إهمال يكاد يكون كامال لالنفعاالت المصاحبة للعمل 

التربوي، وقد كان من نتيجة هذا اإلهمال عدم تحقيق كـثير 

هدافها
 
كيد على هذه ويكـفي للت   .من اإلصالحات التي تمت ال

 
ا

الخطورة للعواطف إلى اتجاه اإلصالحات الجديدة التي تمت 

كيد على في الواليات ال
 
مريكية وبريطانيا إلى التا

 
متحدة اال

الصحة العاطفية للتالميذ والطالب، وإدراج هذا الجانب في 

هداف الجديدة لتربية القرن الواحد راسي  المناهج الد  
 
ة، واال

 والعشرين.

ن   البحوث التي تمت في ميدان التربية حول 
 
غير ا

موضوع االنفعاالت والعواطف غالبا ما ركزت على االنعكاسات 

ثيرات االنفعالية التي تصيب المعلمين والمديرين نتيجة 
 
والتا

دوارهم الوظيفية، كظاهرة االحتراق الوظيفي 
 
ممارستهم ال

ولم تهتم واإلجهاد االنفعالي، والضغط االنفعالي، وغيرها، 

كـثيرا بظاهرة الجهد العاطفي كممارسة انفعالية في ميدان 

كدت كـثير من الدراسات ارتباطها بمعظم 
 
التربية، وقد ا

ة السابقة، ويعود هذا في جانب كبير منه  ثيرات االنفعالي 
 
ا الت 

إلى عد  الجهد العاطفي ظاهرة مرتبطة بقطاع الخدمات فقط، 

 Arlie. Hochschildمنذ اكـتشافها من طرف هوشايلد 

جرت دراساتها على عينات من مضيفات ، (1233)
 
حيث ا

الطيران، ثم تلتها دراسات كـثيرة في مختلف القطاعات 

الخدمية التي توظف االنفعاالت والعواطف في عمليات 

ن  التعليم خال من هذا 
 
التعامل مع الزبائن. وقد بدا حينها ا

ن  الدراسات
 
كدت  التوظيف التجاري للعواطف، غير ا

 
الحديثة ا

ن مهنة التعليم والتربية عموما، كـثيفة بظاهرة الجهد 
 
ا

ة في حدوث معظم النتائج  دوارا مهم 
 
نه يؤدي ا

 
العاطفي، وا

االنفعالية اإليجابية والسلبية على حد سواء لدى مختلف 

طراف التربوية.
 
 اال

تي هذه 
 
في موضوع الجهد  الدراسة لتبحثومن هنا تا

همعلى  اعتماداظرية، العاطفي من الناحية الن
 
الدراسات  ا

بحاث الميدانية
 
هم ما  واال

 
توصلت إليه في في الموضوع، وا

سئلة الرئيسة التالية: 
 
 هذا اإلطار، وتبرز إشكالية الدراسة في اال

هم تصنيفاتها؟  -
 
 ما هي العواطف وما ا

هم طرق إدارته  -
 
ما مفهوم الجهد العاطفي، وما ا

 واالستراتيجيات المستخدمة في ذلك؟
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همية الجهد العاطفي من الناحية التنظيمية،  -
 
ما ا

 وما العوامل المؤثرة فيه؟

بعاد التنظيمية  -
 
ثر الجهد العاطفي على بعض اال

 
ما ا

داء؟ 
 
 كالرضا الوظيفي، وااللتزام الوظيفي، واال

همية الجهد العاطفي في اإلدارة التربوية،  -
 
ما ا

ة كالمديرين والمع طراف التربوية المهم 
 
لمين خاصة لدى اال

 والتالميذ؟ 

 العواطف تعريف -1

كمان 
 
العواطف  Keltner and Ekmanيعرف كالتنر وا

نشطة 
 
نها "استجابات قصيرة وسريعة تتضمن ا

 
على ا

فراد على 
 
فيزيولوجية، وخبراتية، وسلوكية، تساعد اال

وضاع والمشكالت ذات العالقة ببقائهم"
 
، بينما 2االستجابة لال

ثناء التفاعل بين  Lazarusيرى الزاروس 
 
ن  العواطف تظهر ا

 
ا

نها نتيجة للتقييم 
 
الفرد والمحيط االجتماعي، وتعرف على ا

نها على 
 
حداث البيئية التي يعتقد ا

 
الذي يضعه الفرد لهذه اال

هدافه ومصالحه"
 
 .6صلة وثيقة با

ما جان وتورنر 
 
نها  Jan e. and turneا

 
فيعرفانها على ا

ات على وجود تناقض بين مجموعة من اإلدراكات  "إشارات للذ 

خرين، والثقافة، والموقع في 
 
)حول الذات، والسلوك، واال

فراد 
 
البنية االجتماعية(، وكرد  فعل لهذا الالتوافق يصبح اال

 .7مدفوعين لجلب هذه اإلدراكات في مسار واحد"

نها  langlotz & locherويعرفها النغلوز ولوشر 
 
على ا

بعاد
 
، ممثلة داخليا، ويتم "فائت متالزمة ومتعددة اال

اختبارها ذاتيا، ويمكن للفرد إدراكها بصورة ذاتية من خالل 

استبطانها على مستوى الوعي والجسد. كما ترتبط قيمتها 

ة، ويمكن التعبير عنها  لبي  حكام اإليجابية والس 
 
التجريبية باال

خرين في شكل عروض ملحوظة ومختلفة، وكعمليات حكم 
 
لال

ق بالتقييم الذ ي يقوم به الفرد من خالل حواسه تتعل 

وضاعه النفسية، ودوافعه السلوكية، وتمثالته 
 
الجسدية، وا

وضاع المحيطية بشكل عام"
 
و باال

 
 .3المعرفية، ا

ونظرا لتعقد ظاهرة العواطف فإن  العديد من 

بعاد لتعريفها، فهي تتضمن 
 
راسات تقترح نموذجا متعدد اال الد 

سباب والمواضيع التي ت
 
حداث، كال من: اال

 
قوم بتحفيز اال

والتقييم، والتغيرات الفيزيولوجية، واتجاهات الفعل، 

 .2والتعبير، والتنظيم

ال من  و 
 
فانفعال كالخوف من االمتحان مثال يقيم ا

عوبة، وهذا يؤدي إلى تغيرات  حيث كونه شديد الص 

فيزيولوجية كازدياد ضربات القلب، والعصبية والتعرق، 

ة، واالستثارة وثالثا يؤدي إلى االتجاه 
 
تا
 
فعال معينة كالتا

 
نحو ا

و االرتعاش، كما يمكن التعبير عنه بالمالمح 
 
الجسدية ا

و التعبير اللفظي كـقول الممتحن 
 
وت، ا القلقة، بخفض الص 

ني خائـف جدا". ورابعا فإن هذه الحالة يمكن 
 
شعر با

 
"ا

تنظيمها، سواء من طرف الممتَحن بمحاولته ليكون شجاعا، 

م من طرف الممت
 
ن من خالل محاولته دفع الممتَحن إلى ا حِّ

 12االسترخاء.

 تصنيف العواطف -2

همها 
 
ن ا

 
هناك تصنيفات عديدة لالنفعاالت، غير ا

ولية 
 
هداف الدراسة، هو تصنيفها إلى عواطف ا

 
حسب ا

مناسبا Turner، حيث يعد  هذا التصنيف لـــتورنر  11وثانوية

ساسيين هما لطبيعة الظاهرة التربوية التي تحمل جانبين 
 
ا

طراف التربوية 
 
الجانب الشخصي المتعلق بالبعد الذاتي لال

وطريقتها الخاصة في التعبير عن العواطف، والجانب 

ثير االجتماعي على هذه العواطف 
 
االجتماعي الذي يمثل التا

 من حيث االهتمام بها، وممارستها، وطريقة التعبير عنها.

لية: -2-1 و 
 
ارا للطبيعة استمر  د  تع وهي العواطف اال

البيولوجية الهادفة إلى الحفاظ على النفس، والذي يتشاركه 

خرى، وتنبعث هذه العواطف بسبب 
 
اإلنسان مع الحيوانات اال

التحفيزات الخارجية التي يتعرض لها الكائن الحي، باإلضافة 

وضاعا 
 
إلى التمثيالت الطبيعية الفطرية، وهي تستدعي ا

ن  كزيادة ضربات القلب، وضغ ؛جسدية
 
الخالف  ط الدم. غير ا

كمان 
 
يحددها في  Ekmanيبرز في تحديد هذه العواطف، فا

نواع هي: الغضب،  ةخمس
 
الدهشة، واالشمئزاز، والخوف، وا

، كما يبرز الخالف في تحديد العوامل والسعادة، والحزن 

و في طريقة التعبير عنها. االجتماعية التي
 
ثير فيها ا

 
 تقوم بالتا

من  تتعلم وتختبروهي التي  انوية:الث   العواطف-2-2

خالل التنشئة االجتماعية، فالتفاعل االجتماعي، والخلفية 

دوار 
 
خالقية التي توجد فيها العواطف، واال

 
االجتماعية واال

المتفاعلون، تقوم بتشكيل هذه  بها االجتماعية التي يقوم

العواطف من حيث التعبير عنها وممارستها والتواصل بها. 

ليل االجتماعي لالنفعاالت على النظرة التي ترى ويقوم التح
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بموقع الفرد في البنيات  والتفاعل مضبوطاالسلوك اإلنساني 

 .10من طرف الثقافة" االجتماعية الموجهة

 الجهد العاطفي -3

مصطلح حديث  Emotional labourالجهد العاطفي 

حيث قامت  Arlie. Hochschild1983صاغته هوشايلد 

بإخراجه من الحقول النفسية والعصبية، إلى الحقل 

االجتماعي واالجتماعي النفسي، ليصبح مفهوما يالقي كـثيرا 

بحاث، والكـتابات 
 
من االهتمام عبر العديد من الدراسات، واال

 Hochschildالتي خضع لها وال يزال. وقد صاغت هوشايلد 

المستهلك،  هذا المفهوم من منظور درامي للتفاعالت مع

حيث يصبح المستهلك هو الجمهور، بينما يصبح العامل هو 

سست له من خالل 
 
الممثل، ومكان العمل هو المسرح.  وقد ا

همية 
 
صبحت عنصرا متزايد اال

 
ن العواطف ا

 
بعاد، هي: ا

 
ثالثة ا

بالنسبة للعديد من المهن والمهارات على مدى سنوات 

شارت إلى هذا البعد من خالل 
 
مفهومها عن طويلة، وقد ا

تسليع العواطف، وثانيا، فإن هذه العمليات مرتبطة ارتباطا 

سيس الالمساواة الهيكلية بين العامل وموضوع 
 
وثيقا بتا

و المستهلك، وثالثا فقد 
 
انفعاالته الذي هو عادة العميل ا

الحظت الطرق العديدة لإلدارة في محاولتها المتزايدة لممارسة 

 .13الرقابة على الجهد العاطفي

نه  Hochschildوتعرف هوشايلد  
 
الجهد العاطفي با

و الشعور، 
 
و نوع العواطف ا

 
"القيام بمحاولة تغيير في درجة ا

كما تشير به إلى الجهود التي يقوم بها الفرد ال إلى النتائج 

ال تكون ناجحة"
 
تية عن هذه الجهود، والتي يمكن ا

 
كما  14المتا

نه "الوعي بالعواطف المطلوبة
 
في عمل ما،  تعرفه على ا

واالستراتيجيات المستخدمة للتعبير عن هذه العواطف" كما 

نه "إدارة العواطف لخلق مظهر جسدي ووجهي يمكن 
 
ترى ا

 .12مالحظته علنا"

فالجهد العاطفي عمل انفعالي يقوم به الفرد في وظيفة 

معينة، لخلق عواطف خارجية، وجهية على الخصوص، 

و الزب
 
ائن الذين يتعامل معهم، إلرضاء متطلبات الوظيفة، ا

و ال 
 
صال، ا

 
ي به إلى تحريض عواطف غير موجودة ا وهو ما يؤد 

و مع 
 
خر، ا

 
ن الشخص كان في مكان ا

 
ن تكون لو ا

 
يجب ا

خرين. ويبدو هذا واضحا في الصور العاطفية التي 
 
شخاص ا

 
ا

و 
 
و العمل، ا

 
مكنة مختلفة، في البيت ا

 
شخاص في ا

 
يظهرها اال

صدقاء، حيث تختلف هذ
 
ه الصور العاطفية من مكان مع اال

خرين. فالجهد العاطفي يشير إلى 
 
شخاص إلى ا

 
خر، ومن ا

 
ال

و اهتمام صادق، وإجراء 
 
و نظرات معينة ا

 
"إظهار االبتسامة، ا

و ال 
 
شخاص غرباء قد تتعامل معهم ا

 
محادثة ودودة مع ا

خرى في المستقبل."
 
 16تتعامل معهم مرة ا

 ومراقبةالعاطفي بين الجهد  Hochschildوتفرق 

و كبتها، حيث يشير هذ
 
خير االعواطف ا

 
ن، إلى مجرد ان اال

و كبت انفعال ما، بينما يشير الجهد 
 
القيام بجهد إلخفاء ا

و 
 
وسع إلى القيام باستدعاء ا

 
تشكيل العاطفي وبشكل ا

 فس باإلضافة إلى كبتها. في الن   العواطف

خرى للجهد العاطفي، ولكنها 
 
ن  هناك تعريفات ا

 
كما ا

شفورث Hochschildن شبيهة بتعريف هوشايلد تكاد تكو
 
، فا

نه  Ashforth and Humphreyوهمفري 
 
القيام »يعرفانه على ا

بإظهار العواطف المناسبة، بهدف االنخراط في شكل من 

غراض التنظيمية
 
شكال إدارة االنطباع لال

 
. كما يعرفه 17ا

نه "الجهد  Morris & Feldmenموريس وفيلدمان 
 
على ا

ة، للتعبير عن العواطف والتخطيط، وا روري  يطرة الض  لس 

 .13المرغوب فيها تنظيميا خالل التعامالت الشخصية"

حد الطرق 
 
ن  التعبير عن العواطف هو ا

 
ويعني هذا ا

هداف التنظيمية 
 
تبعا -فالموظفون يقومون  12لتحقيق اال

دوار التي يقومون بها 
 
بتعديالت على مشاعرهم -لمتطلبات اال

طابقة مع العواطف وطرق العرض التي في العمل لتصبح مت

و المؤسسة التي يعملون بها، ويتم هذا 
 
توجد في المنظمة ا

و 
 
عبر"القيام بإدارة العواطف بغرض إنتاج مظهر جسدي ا

خرين، من خالل القيام بجهود 
 
وجهي مالحظ من قبل اال

و عن غير وعي تبعا لقواعد العرض العاطفية 
 
سواء عن وعي ا

 .02ة"التي توجد في المنظم

وتشير قواعد العرض العاطفي إلى المبادئ االجتماعية 

ن 
 
التي تحكم كيفيتنا في التعبير عن العواطف، والتي يمكن ا

نها مجموعة من القواعد المتشاركة اجتماعيا على 
 
توصف با

نها تعني "ما يجب  .01الرغم من كونها كامنة في الغالب"
 
كما ا

ن يشعر به في موقف ما، بما 
 
في ذلك الدرجة التي على الفرد ا

يشعر بها بالعواطف، وإلى كم من الوقت يجب الحفاظ عليه 

"00. 

نه "درجة  D. Zapويعرف زابف 
 
الجهد العاطفي با

التنافر بين العواطف التي يشعر بها الفرد فعال، وتلك التي 
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و كبتها"
 
ن تعقد هذه 03يتطلب العمل التعبير عنها ا

 
. غير ا

ة جوانب هي: الحاجة إلى الظاهرة جعله يحددها ضمن خمس

إظهار المشاعر اإليجابية، والحاجة إلى إظهار المشاعر السلبية 

والتعامل معها، والذي يتضمن تنوعا كبيرا في المشاعر، 

والحاجة إلى فهم مشاعر الشركاء المتفاعلين )مطالب 

يطرة على  ثير على التفاعل االجتماعي )الس 
 
الحساسية(، والتا

فاعل(، والتنافر عور الحقيقي، وذلك المعبر عنه  الت  بين الش 

 .04سطحيا )التنافر العاطفي(

همية-3-1
 
 الجهد العاطفي ا

همية الجهد العاطفي من خالل العديد من 
 
ازدادت ا

طورات الحاصلة في مجال العمل وفي المحيط االقتصادي  الت 

 Gavinواالجتماعي والثقافي عموما، ويشير غافين بوينتر 

Poynter  سهمت في بروز
 
إلى العديد من العوامل التي ا

هم  ظاهرة في ميدان العمل، خاصة مع مطلع 
 
العواطف كا

لفية الجديدة، ومنها
 
 :02اال

ناعي إلى قطاع الخدمات ل من القطاع الص  حو  الت   -

ومنها تطور العديد من  الخصائص،الذي يتميز بالعديد من 

الصناعات المتعلقة بتلبية حاجات ورغبات العمالء، كصناعة 

 السياحة...والرفاهية، والبيع بالتجزئة، 

توسع قطاع الرعاية االجتماعية والصحية، في  -

االقتصاديات المتقدمة، وتزايد االهتمام بالفائت الهشة من 

طفال والمسنين. 
 
 المجتمع كاال

المستهلك، تزايد االهتمام القائم على توجهات  -

ن التعامل بين  منرغم على الفي قطاع الخدمات، و خاصة
 
ا

حيان عن بعد 
 
صبح يتم في كـثير من اال

 
العامل والمستهلك ا

بسبب تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وليس بالتعامل 

فإن هذه القطاعات تسعى إلى محاكاة العالقة  لوجه،وجها 

 ية للتعامل المباشر.العاطف

طورات وجه نحو الجهد العاطفي بالت  ارتباط الت   -

صبحت تعي 
 
الحاصلة في السياق السياسي والثقافي التي ا

 ،من القيم الجديدة والمتطورة العواطف كمجموعةالتعبير عن 

خذت مكان الكبت العاطفي 
 
والجماعية والرزانة الفردية والتي ا

 اعي السابق.التي كان يتسم بها العصر الصن

دارة الجهد العاطفي طرق -3-2  ا 

ن طرق إدارة العواطف 
 
تجمع كـثير من الدراسات على ا

ن هناك 
 
خر، غير ا

 
في البيئة التنظيمية تختلف من فرد ال

فراد في إدارتهم 
 
بعها اال مجموعة محدودة من الطرق التي يت 

خرون  
 
د وليام وا ثالثة  William.et alلمشاعرهم، فقد حد 

ن، فبعضهم ينخرط 
 
مواقف يتبعها الموظفون في هذا الشا

بشكل وثيق في العمل مما يجعلهم غير قادرين على فصل 

نفسهم عن العمل، وهذا قد يؤدي بهم إلى االحتراق 
 
ا

نفسهم عن 
 
خر فيختارون تمييز ا

 
ما بعضهم اال

 
الوظيفي، ا

طحي والعميق للمشاعر عندما  العمل مع استخدام التمثيل الس 

ما الفئة 
 
تكون مناسبة،  ولكنها تتعرض لخطر الشعور الزائـف. ا

نفسهم عن 
 
الثالثة من الموظفين فإنهم يقومون بفصل ا

ن التمثيل هو جزء من العمل، وهذا قد 
 
دوارهم، مع اإلقرار با

 
ا

مين. و متهك 
 
ن يصبحوا ساخرين ا

 
 06يؤدي بهم إلى ا

ن 
 
ساسيتين في يإلى طر هوشايلد تشيرغير ا

 
قتين ا

 هما: العواطف،ة إدار 

مثيل-3-2-1 وهي اإلظهار العمدي  طحي:الس   الت 

خرين حول 
 
شخاص اال

 
للمشاعر التي تهدف إلى خداع اال

طحي للمشاعر مثيل الس  ل، ويعرف الت  المشاعر الحقيقية للممث  

نه "محاكاة العواطف التي ال يشعر بها الفرد فعال والتي 
 
على ا

ن تتحق  
 
الحذر لإلشارات اللفظية ق من خالل اإلظهار يمكن ا

وغير اللفظية، كـتعبيرات الوجه، التلميحات، ونبرة 

 .07الصوت"

وهو عكس التمثيل  العميق:التمثيل -3-2-2

خرين، فالتمثيل العميق 
 
السطحي الذي يسعى إلى خداع اال

ل لتعديل مشاعره الداخلية لتتطابق مع يعكس جهود الممث  

ةو ،قواعد العرض العاطفي  ،03قوم بخداع نفسه"فهو ي من ثم 

ن هناك طريقتين للقيام  Hochschild وترى هوشايلد
 
ا

ن يقوم المرء بالحث  ،بالتمثيل العميق لالنفعاالت
 
والهما ا

 
ا

ن يستدعي انفعاالت ما، والثاني 
 
العاطفي الذي يستطيع به ا

فكار، 
 
ين يقوم الفرد باستدعاء اال

 
هو التدريب الخيالي ا

والذكريات لحث العواطف ذات الصلة بالموقف  ،الصور و

 .02الذي هو فيه

شفورت
 
ضاف ا

 
 ستراتيجية ثالثة تتمثل في:ا وقد ا

ن  حيثالعواطف الحقيقية:  عرض-3-2-3
 
يرى ا

الفئة الثالثة من العواطف  د  التعبير عن العواطف الحقيقية يع
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ن يستجيبوا بها تبعا لحدث انفعالي 
 
فراد ا

 
ما، التي يمكن لال

والعميق؛ كليا عن التمثيل السطحي  النمط مختلفاهذا  ويعد  

هذا  عد  لعرض العواطف المرغوب فيها تنظيميا، كما  كطريقة

يضا طريقة لتنظيم العواطف، تنتج مستويات عالية 
 
النمط ا

ثير اإليجابي في العمالء
 
 .32من التا

 لجهد العاطفياالمؤثرة في  العوامل-3-3

ثر الجهد الع
 
اطفي بالعديد من العوامل التي غالبا ما يتا

همها العوامل االجتماعية 
 
ثير فيه، ومن ا

 
تسهم في إبرازه والتا

 .ةخصي  ة، والعوامل الش  نظيمي  قافية، والعوامل الت  والث  

بالنسبة للعوامل االجتماعية والثقافية، فإن التعبير 

الذي يكون  *عن العواطف يعتمد على بناء الهوية االجتماعية

ن الناس غالبا ما ُيصنفون 
 
نتيجة للتفيئة االجتماعية، نظرا ال

تبعا لفائت متنوعة، كالجنس، والعرق، واالنتماء السياسي 

والديني، والعضوية التنظيمية والسن، وكنتيجة لذلك، فإن  

عضاء 
 
الهوية االجتماعية تبنى وتعرف من خالل التفاعل بين ا

ثير على معتقدات ومواقف الجماعة، مما يؤدي إلى الت
 
ا

نفسهم 
 
فراد في بنائهم لهويتهم يموقعون ا

 
فراد. فاال

 
وسلوكات اال

سفل 
 
وضاعهم، سواء في ا

 
في بنى اجتماعية تحدد مستوى ا

عالها، وتبعا لذلك فإن 
 
م في ا

 
هذه التراتبية االجتماعية ا

فراد عندما 
 
العواطف تتحدد من خالل هذه البنى، فاال

ما عندما يكسبون القوة فإنهم يشع
 
من، ا

 
رون بالرضا والثقة واال

مر 
 
يفقدون هذه القوة فإنهم يشعرون بالخوف والقلق، واال

و تنظيمي 
 
نفسه يحدث عندما يحصلون على وضع اجتماعي ا

خرى  عن العزو الذي 
 
معين، كما تنتج العواطف من جهة ا

و فقدانهم لهذه القوة، فعندما يعزو 
 
فراد في حصولهم ا

 
يحدثه اال

فراد فق
 
دانهم القوة لذواتهم فإنهم يشعرون بالعار والحرج، اال

ما عندما يعزون هذا الفقدان للتراتبية االجتماعية التي 
 
ا

يوجدون فيها فإنهم يشعرون بالغضب ويوجهون هذا الغضب 

دت بهم إلى هذا الوضع
 
. ويحدد 31للبنى االجتماعية التي ا

   Lawlerالولر
 
ياق س -هنا ثالثة محددات اجتماعية للعواطف ا

التفاعل: حيث تكون العواطف نتيجة للمعايير الثقافية 

و عن البنية االجتماعية الهيكلية، 
 
المفروضة على العواطف ا

ين مسار  -ب عمليات التفاعل: التي توضح للفاعلين االجتماعي 

مخرجات التفاعل: والتي تكون في شكل  -هذا التفاعل، ج

و فشل، والتي تعمل
 
ت اجتماعية، نجاح، ا

 
على تطوير  مكافا

 30العالقات االجتماعية والتماسك والتضامن االجتماعيين.

فالعالقة هنا عالقة متبادلة، حيث تنتج العواطف عن البنى 

خرى على الحافظ على هذه 
 
االجتماعية كما تسهم من جهة ا

 . 33البنى وتطويرها

ي الثقافة دورا بارزا في هذه العملية، بما لها  كما تؤد 

ثيرات عميق
 
فراد وإدارتهم لعواطفهم، من تا

 
ة على خبرات اال

فراد من الثقافات الفردية والجماعية
 
يتجهون إلى  *ولذا فاال

فراد من الثقافات 
 
التعبير عن عواطفهم بطرق مختلفة، فاال

الفردية يعبرون عن عواطفهم بحرية، بغض النظر عن 

فراد من الثقافات الجماعية إلى قمع 
 
العواقب، بينما يتجه اال

ة لتفادي اإلخالل بالتناغم العوا طف والعواطف السلبية خاص 

ن العواطف ليست محددة 
 
الحاصل في الجماعة. ويعني هذا ا

وراثيا، ولكنها بناءات اجتماعية، تقوم على التفسير الفردي 

وضاع والحاالت التي يكون فيها، فال يمكن النظر 
 
لمختلف اال

ها الفرد في إليها وفهمها إال من خالل الطريقة التي يستخدم

 ثقافته.

وتبعا لهذا فإن الجهد العاطفي يعود في جزء كبير منه 

دوار الموجودة فيها، 
 
إلى ما تفرضه المنظمات من تعريفات لال

دوار من طرف المعلمين، فهي ليست 
 
ولطريقة عرض هذه اال

لة شخصية، بل إنها مبينة على العالقات االجتماعية، 
 
مسا

سرهم وثقافات
 
وضاعهم المدرسية. هذه ونظام القيم في ا

 
هم، وا

ثيرا عميقا في كيفية بناء العواطف، 
 
العالقات والقيم تؤثر تا

 .34والتعبير عنها، والتواصل بها

ما فيما يتعلق بالعوامل الشخصية، فإن 
 
ا

هم هذه الخصائص، في الجنس، تح  W.Grandeyغراندي
 
دد ا

 العاطفي،الفعالية، والقدرة على التعبير العاطفي، والذكاء و

والتحكم في الذات، والقدرة على إبراز العواطف اإليجابية، 

هذه العوامل مرتبطة بالقدرة على تنظيم العواطف  د  حيث تع

ماكن العمل، وتع
 
كـثر قدرة على تنظيم  د  في ا

 
اإلناث ا

ماكن العمل
 
ن شوتز، 32انفعاالتهن في ا

 
 Paul ودوكوير غير ا

A. Schutz & Jessica T. DeCuir هداف التي  يريان
 
ن اال

 
ا

يضعها الفرد والتقييمات التي يضعها حول مدى تقدمه في 

هداف، تؤثر 
 
ثيراإحراز هذه اال

 
ةفي عواطفه،  و اكبير  تا  من ثم 

حكاما حول مدى نظرتنا إلى 
 
فإن هذه العواطف تتضمن ا

هدافنا، وهذا 
 
النجاح الذي نحرزه في سعينا نحو تحقيق ا
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اطفية والتنظيمات العاطفية التقييم يرتبط بظهور الخبرات الع

ن تؤثر في نجاح  المحاوالت الموجهة نحو 
 
التي يمكن ا

 36الهدف.

، تعتبر فإن االستقالليةالمنظمة،  وبالنسبة لخصائص

هم العوامل المرتبطة بالجهد العاطفي، حيث إن 
 
من ا

االستقاللية في العمل يؤدي إلى خفض الضغط، واإلجهاد 

عر المتناقضة، بينما ترتبط إلى خفض المشا العاطفي، وكذا

بالرضا الوظيفي. كذلك فإن الدعم الذي  االستقاللية إيجابيا

يتلقاه الموظف من المشرف والزمالء، يخلق جوا إيجابيا، مما 

يؤدي إلى تحفيز المشاعر اإليجابية، والتقليل من الحاجة إلى 

 37الجهد العاطفي.

ثر -3-4
 
بعاد  ا

 
الجهد العاطفي على بعض اال

 التنظيمية

نجزتلقد 
 
العديد من الدراسات حول عالقة الجهد  ا

بعاد والظواهر التنظيمية، كالرضا 
 
العاطفي ببعض اال

داء، كما 
 
 الوظيفي، وااللتزام الوظيفي، واال

 
ت كـثير من يجرا

ثرالدراسات لتحديد 
 
هذه الظاهرة على بعض الجوانب  ا

كاالحتراق الوظيفي، وضغوط العمل، النفسية التنظيمية، 

 الظواهر. وغيرها من

بدراسة حول  Feng-Hua Yangفقد قامت فانغ هوا  

عالقة الجهد العاطفي بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى 

ن  التمثيل السطحي للعواطف 
 
الممرضات، وقد توصلت إلى ا

بان عن عالقة سلبية
 
نه ا

 
دالة  لم يرتبط بالرضا الوظيفي، غير ا

ن  التمثيل العميق للعواطف 
 
مع االلتزام التنظيمي، في حين ا

ارتبط إيجابا بالرضا الوظيفي، ولم يظهر عالقة دالة مع االلتزام 

 33التنظيمي.

كما وجدت الدراسة عالقة بين التمثيل السطحي 

للمشاعر وااللتزام التنظيمي، حيث إن  الممرضات اللواتي كن 

ا فعال، لم يؤثر ذلك على رضاهن يخترن مشاعر ال يشعرن به

ثر على التزامهن التنظيمي، في حين لم يؤثر 
 
الوظيفي، ولكن ا

 32التمثيل العميق للمشاعر على االلتزام التنظيمي.

خرى عالقة بين الجهد العاطفي، 
 
كما وجدت دراسات ا

نها تتطلب 
 
واالحتراق الوظيفي، والضغط، والرضا الوظيفي، ال

عرهم الخارجية التي تختلف عن تلك من الموظفين تغيير مشا

خرى نتائج 
 
الداخلية، بينما وجدت بعض الدراسات اال

ى الجهد العاطفي إلى نتائج إيجابية فيما  د 
 
مناقضة، حيث ا

ة، وقد وجدت  فسي  ة الن  ح  يتعلق، بخفض القلق، وتعزيز الص 

خرون  
 
ن هناك Nuran Bayram et alدراسة نوران وا

 
، ا

بعاد الجهد  -تزييف المشاعر عالقة إيجابية بين 
 
كبعد من ا

بعاد االحتراق الوظيفي،  -العاطفي
 
وإخفاء المشاعر كبعد من ا

حيث إن  الموظفين الذين يخفون مشاعرهم الحقيقية، بينما 

 42يقدمون خدماتهم للزبائن، يتعرضون لالحتراق الوظيفي

ما بالنسبة 
 
داءا

 
ن  فقد، لال

 
شارت الدراسات إلى ا

 
ا

داء في التحكم في العو
 
اطف ينعكس بصورة إيجابية على اال

ن إظهار المشاعر غير الحقيقية يؤدي إقطاع الخدمات، حيث 

إلى نتائج عكسية، فالتمثيل السطحي للعواطف يؤدي إلى 

داء، بعكس التمثيل العميق للعواطف.
 
 41نتائج سلبية على اال

ن تنظيم العواطف 
 
كذلك وجدت كـثير من الدراسات ا

ن يؤدي إلى سلوكات انسحابية، كـترك لفترة طويلة، يمك
 
ن ا

العمل والتغيب ودوران العمل، وفي هذه الحالة، فإن 

ثر 
 
ن يتا

 
االنطباع المتشكل لدى العمالء حول المنظمة يمكن ا

ن  الذين يحتاجون إلى القيام بالتمثيل 
 
بصورة سلبية. كما ا

عمالهم
 
كـثر ميال نحو تغيير ا

 
ون ا  .40السطحي للعواطف، يعد 

ن  ويتضح 
 
طحي لالنفعاالت في التمثيل الس   مما سبق ا

من قواعد العرض  اقطاعات معينة، كـتلك التي تتطلب كـثير 

العاطفي، يؤدي إلى نتائج سلبية في الغالب، سواء على 

 
 
على المنظمة، بينما يؤدي التمثيل العميق  مالعامل، ا

 لالنفعاالت إلى نتائج إيجابية. 

دارة  -4  التربويةالجهد العاطفي في اال 

ن السياسات التربوية العربية عموما، 
 
على الرغم من ا

همية الكافية 
 
واإلدارة التربوية بشكل خاص لم تول اال

لالنفعاالت والعواطف، ضمن مختلف النماذج التربوية التي 

اعتمدها، سواء قبل اإلصالحات التربوية التي باشرتها في 

و بعدها*، حيث اهتمت
 
لفية الجديدة ا

 
اإلدارة غالبا  بداية اال

لوكية  بالعقلنة المتزايدة المدفوعة معرفيا، وبالضرورات الس 

داء، 
 
هداف، واال

 
للمعرفة، والمهارات، والمعايير، واال

واإلدارة، والتخطيط، وحل المشكالت، والتقييم 

 43والمحاسبة، واتخاذ القرارات، والنتائج القابلة للقياس.

قافي وقد يعود هذا إلى السياق السياسي والث

واالجتماعي الذي توجد فيه المؤسسات التربوية، حيث 
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تتعرض للعديد من الضغوطات من مختلف القوى والتيارات 

سباب، كاالنتقادات 
 
تى هذا الضغط من العديد من اال

 
"ويتا

ة، والمطالب المحاسبية العالية، والمستوى العالي  عبي  الش 

مرونة، من الشعور بالمسؤولية، في حين تتضاءل السلطة وال

 44بسبب المتطلبات القانونية والمالية.

 
 
وعلى الرغم من هذا فإن العواطف تعد  جزءا ال يتجزا

من التربية بشكل عام، فكل  المعلمين، والمتعلمين 

ملون، 
 
وقات مختلفة، يقلقون، ويا

 
والمديرين، وفي ا

ويتحمسون، وينزعجون، ويتشككون، ويحسدون، 

ر، ويشعرون بالقلق، ويكـتئبون، ويحبون، ويشعرون بالفخ

 .42ويقنطون، ويصابون باإلحباط، وهكذا

بحاث لبحث 
 
ولذا فقد قامت العديد من الكـتابات واال

ولى 
 
موضوع الجهد العاطفي في التعليم، وهذا منذ الصياغة اال

(، وقد 1233) Hochschildلهذا المفهوم من طرف هوشايلد 

، من تم تكييف مفهوم الجهد العاطفي في الميدان التربوي

بحاث والكـتابات، ويتم التركيز في هذه 
 
طرف العديد من اال

 عن النظام 
 
الحالة على القوانين والمبادئ والضغوط التي تنشا

و اإلصالح التربوي. حيث ال تعد  العواطف ناتجة 
 
التعليمي ا

يضا كضرورة 
 
حكام التنظيمية، ولكن ا

 
فقط عن القوانين واال

اطفي في السياق بالنسبة للمعلمين. ويعرف الجهد الع

نه "العمليات التي يقوم فيها المعلم بجهد 
 
التعليمي على ا

و إدارة انفعاالته، والتعبير عنها وفقا 
 
و توليد، ا

 
لكبت، ا

للمعتقدات المعيارية والتوقعات القائمة حول مهنة 

 .46التعليم"

ن الجهد العاطفي في التعليم يفي  Winogradويرى 
 
ا

، فهي Hochschildحتها هوشايلد بالمعايير الثالثة التي اقتر 

خرين 
 
ال االتصال وجها لوجه، بين المعلم واال و 

 
تتطلب ا

خاصة التالميذ. وثانيا تتطلب من المعلم توليد حاالت انفعال 

و 
 
و القلق( في تالميذه ا

 
معينة )المتعة، والخوف، واإلثارة، ا

ب وجود درجة من الرقابة الخارجية  فيمن حوله.  وثالثا تتطل 

و المكان على ال
 
جهد العاطفي لدى المعلم، في القسم ا

التعليمي، والذي يظهر في الغالب على شكل توقعات ثقافية 

و معايير مهنية.
 
 47ا

كـثر في اإلدارة التربوية، فإنه 
 
ولتوضيح هذا البعد ا

ساس الموجودة في 
 
دوار اال

 
يحسن تناوله من خالل اال

ثير الجهد العاطفي فيها،
 
سواء من  المؤسسات التربوية، وتا

 
 
 السلبية. مالناحية اإليجابية ا

 العاطفي لدى المعلمين الجهد-4-1

يشكل المعلمون نسبة كبيرة في اإلدارة التربوية 

دوار تربوية وبيداغوجية تتطلب 
 
بشكل عام، حيث يقومون با

منهم الوفاء بالعديد من المتطلبات، فيما يتعلق بالتالميذ، 

ولياء، وهذا يؤد   ،وباإلدارة
 
ي بهم إلى وزمالء العمل، وكذا اال

نواع المشاعراختبار العديد من 
 
والعواطف، حيث يتطلب  ا

و موقف مشاعر مختلفة. 
 
 كل وضع ا

ويعد  التعليم مبدئيا عملية تواصلية، وعقالنية، 

ين يقوم المعلم وبصورة استراتيجية 
 
وإبالغية، وعالئـقية، ا

ثير في المتعلم وفي باستخدام رسائل وتلميحات عق
 
النية، للتا

ين يقوم المعلم 
 
سلوكه، في حين يعد  كذلك عملية عاطفية، ا

بإدارة وتنظيم ومراقبة انفعاالته لتحقيق فعالية التعليم ولخلق 

. كما يعد  إبالغيا حيث يهدف إلى 43محيط تعليمي إيجابي

ثير الالزمين من خالل اكـتشاف المحتوى المعرفي 
 
اإلقناع والتا

رق فاعلية.الض كـثر الط 
 
 روري للتلميذ وتنظيمه وتوصيله با

التعليم مهنة عاطفية،  firiedولذا يعد  فايريد 

ن يبتسموا ويبدوا 
 
مون غالبا ما يتوقع منهم بشكل عام ا فالمعل 

وقات التي ال يكونون فيها فعال كذلك، 
 
مرحين، حتى في اال

خر"
 
ن يكونوا في مكان ا

 
 42ويريدون على العكس ا

حيث يعد   Hargreavesيذهب إليه هارغريفس وهو ما 

ا هائال من الجهد العاطفي، ليس فقط  ن التعليم يتضمن كم 
 
ا

ظاهر  ق بتفعيل االنفعاالت بشكل سطحي، كالت  فيما يتعل 

يضا العمل بوعي من طرف الذات 
 
و بالحماس، ولكن ا

 
بالخيبة ا

داء 
 
حتى تصل حقيقة إلى اختبار العواطف الضرورية ال

 .22العمل"

خرون 
 
ن  المعلم  Tadić & alويشير تاديك وا

 
إلى ا

يواجه مطالب عمل متزايدة، كحجم العمل الزائد، وضغط 

الوقت، والسلوك السيئ من طرف التلميذ، والتفاعالت 

خرى خارج 
 
ن  هناك عوامل ا

 
المشحونة بالعواطف معهم. كما ا

ولياء غير المتعاونين، 
 
القسم، كالزمالء غير الداعمين، واال

عور بالغ ن يظهر في الش 
 
و اإلحباطوالذي يمكن ا

 
 .21ضب ا

خرون 
 
ن   Liljestrom et alويرى لوجاستروم وا

 
ا

م العاطفي،  فه  ن الت  التعليم عبارة عن ممارسة انفعالية، تتضم 
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نه ال يمكن 
 
شكال الجهد العاطفي، نظرا ال

 
كما تعد  شكال من ا

خالقية وقدرتهم على 
 
هدافهم اال

 
فصل انفعاالت المعلمين عن ا

هداف، فهي متج
 
اتهم إنجاز هذه اال ذرة في ذواتهم وهوي 

رة باختبارهم  نها مؤط 
 
ر فيها، كما ا خرين وتؤث 

 
وعالقاتهم مع اال

قافية عف، واالختالفات والسياقات الث   .20لعالقات القوة والض 

ع منه في الغالب  م يتوق  ونتيجة لذلك، فإن  المعل 

س، 
 
كبت العديد من انفعاالته، كالغضب والخيبة واليا

حماس، على الرغم من كل  الجوانب والذهاب إلى العمل ب

لبية التي قد تعيقه، والتالميذ يريدون معلما منضبطا  الس 

ن 
 
ولكنه غير تسلطي، بارع ولكنه غير هازئ، معلما بإمكانه ا

يعطي اهتماما خاصا لكل تلميذ، والسلوك بعدل من حيث 

 .23العقوبات والجزاءات التي يقوم بها

م  
 
ن يكون ا فيما يتعلق ببعض الحاالت الا

 
تي يجب ا

و 
 
ن فيها المعلم حازما، ا

 
تعامل مع ا عند اليعطي انطباعا ما

ن يبذل جهودا عاطفية خاصة، 
 
بعض الحاالت، فإن عليه ا

وضاع.
 
مهنة التعليم ليست  فإن   ،ومن هنا لمعالجة هذه اال

بعيدة من حيث وجود ظاهرة الجهد العاطفي فيها، بل قد 

كـثر المهن التي تتضم  
 
ا الجهد، ومن هذا ن هذتكون من ا

المنطلق فقد جرت العديد من الدراسات الستقصاء هذه 

ثارها على المعلم والمدرسة 
 
الظاهرة، سواء من حيث معرفة ا

و من حيث االستراتيجيات المستخدمة من طرف 
 
بشكل عام، ا

 المعلمين لمواجهتها.

 Qinومن هذه الدراسات دراسة كل من كين ووايهونغ 

Zhang &Weihong Zhu24   على المعلمين الصينيين في

المستوى الثانوي، والتي هدفت إلى استكشاف الجهد 

العاطفي لديهم وعالقته باالحتراق الوظيفي والرضا الوظيفي، 

ن المعلمين الصينيين يقومون بالتمثيل 
 
ووجدت الدراسة ا

ولى، ثم التمثيل السطحي ثانيا. 
 
العميق للمشاعر في المرتبة اال

ن التمث
 
ثار مؤذية على كما وجدت ا

 
يل السطحي للعواطف له ا

كل من االحتراق الوظيفي والرضا الوظيفي، بعكس التمثيل 

ثار إيجابية عليهما. وهو ما يتسق مع 
 
العميق الذي كان له ا

خرى التي وجدت نتائج مشابهة في بيائت عمل 
 
الدراسات اال

خرى.
 
 ا

 &Gerda Hagenauerوقام كل من سيمون وغاردا 

Simone E. Volet  بدراسة حول نظرة المعلمين في استراليا

لالنفعاالت المناسبة وغير المناسبة التي يمكن عرضها في 

العملية التعليمية، كما قامت الدراسة باستكشاف 

االستراتجيات المستخدمة في التنظيم العاطفي وإدارة الخبرات 

ذكور  6معلما ) 12العاطفية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

اث( وقد استخدم الباحث المقابلة شبه المنظمة، وقد إن 2و

ن التعبير المفتوح عن العواطف اإليجابية 
 
وجدت الدراسة ا

 من 
 
مثل: المرح والفكاهة والسعادة يعد  جزءا ال يتجزا

ما فيما يتعلق باالنفعاالت 
 
الممارسات التدريسية للمعلمين. ا

ى المعلمون ضرورة السيطرة على بعض
 
 السلبية، فقد را

 .22العواطف، والحاجة في بعض الحيان إلخفائها

ما فيما يتعلق باالستراتيجيات المستخدمة في تنظيم 
 
ا

ن المعلمين يستخدمون 
 
عواطفهم، فقد وجدت الدراسة، ا

استراتيجيات متنوعة للتعامل  مع الخبرات العاطفية السلبية، 

وهذه االستراتيجيات قد تطبق سواء قبل ظهور العواطف  

م عن طريق تقبل الوضعية  )مثل وضع
 
حدود انفعالية(  ا

و 
 
الحالية، وتكييف التوقعات )إعادة تقييم الوضعية ا

ن إخفاء بعض  26بالحديث عن العواطف(
 
كما وجدت الدراسة ا

إلى  -بعكس نتائج بعض الدراسات  -العواطف السلبية يعود 

خالقية الكامنة في مهنة التعليم )كاالهتمام 
 
الدوافع اال

ذ(،  والتي تعمل كمحددات لطرق المعلمين في إظهار بالتالمي

انفعاالتهم،  كما وجدت الدراسة اختالف المعلمين في قدرتهم 

على إخفاء بعض هذه العواطف، حيث يجد المعلمون صعوبة 

في إخفاء اإلشارات غير اللفظية للعواطف السلبية، على الرغم 

نهم من إخفاء اإلشارات اللفظية لها.  27من تمك 

خرون وق
 
كين وا

 
بدراسة هدفت إلى  Akın et alام ا

استكشاف استراتيجيات الجهد العاطفي التي يستخدمها معلمو 

المرحلة االبتدائية في تركيا، وما إذا كانت مؤشرا داال على 

 372االحتراق الوظيفي لديهم.  وقد تكونت عينة الدراسة من 

شارت النتا
 
نقرة، وا

 
ئج إلى معلما من مدارس عامة وخاصة في ا

ن المعلمين ينخرطون في عواطف حقيقية مع تالميذهم، 
 
ا

كـثر استخداما الستراتجيات التمثيل السطحي 
 
ن  اإلناث ا

 
وا

كـثر 
 
ن معلمي المدارس الخاصة ا

 
والعميق من الذكور، وا

استخداما الستراتيجيات التمثيل الحقيقي والعميق من معملي 

ن الجهد ا
 
لعاطفي يمثل المدارس العامة. كما وجدت الدراسة ا

مؤشرا حقيقيا لالحتراق الوظيفي لدى معلمي المرحلة 

تراك
 
 .23االبتدائية اال
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خرون 
 
بدراسة  G. Kinman et alوقام كينمان وا

 من 
 

هدفت إلى التعرف على العالقة بين الجهد العاطفي وكال

د  بعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعالي، وتبل 
 
االحتراق الوظيفي في ا

عور باالنجاز الشخصي( والرضا الوظيفي  ة، والش  خصي  الش 

والدعم االجتماعي في مكان العمل، وقد تكونت عينة الدراسة 

ستاذا في المرحل 1222من 
 
ة الثانوية، وقد خرجت الدراسة ا

ن هناك ارتباطا إيجابيا بين الجهد 
 
بالعديد من النتائج منها ا

العاطفي وكال من االحتراق الوظيفي في بعدين فقط هما 

اإلجهاد العاطفي وتبلد الشخصية، وارتباطا سلبيا مع الرضا 

ن هناك ارتباطا ضعيفا بين الجهد 
 
الوظيفي. كما وجدت ا

ساتذة الذي عبروا العاطفي والشعو 
 
ن اال

 
ر باإلنجاز الشخصي، وا

عن وجود دعم اجتماعي في مكان العمل عبروا عن جهد 

قل، كما عبروا عن إحساسهم 
 
قل، وتبلدا شخصيا ا

 
عاطفي ا

ما بالنسبة 
 
كبر. ا

 
باالنجاز الشخصي والرضا الوظيفي بصورة ا

للخبرة، فإن الدراسة وجدت ارتباطا إيجابيا بين الجهد 

ساتذة ذوي الخبرة الطويلة العاطفي وا
 
ن اال

 
لخبرة، حيث ا

ن هذا االرتباط كان 
 
كبر، غير ا

 
اتجهوا إلى ممارسة جهد عاطفي ا

ضعيفا، في حين ارتبطت الخبرة إيجابيا مع كل من الشعور 

ن هذا االرتباط لم يكن داال مع 
 
باالنجاز والرضا الوظيفي، غير ا

هم النتا
 
ئج التي اإلجهاد العاطفي وتبلد الشخصية. ومن ا

ن الدعم االجتماعي في مكان العمل 
 
توصلت إليها الدراسة هو ا

ثيرات السلبية للجهد العاطفي
 
ساتذة من التا

 
 .22حَمى اال

العالقة بين الجهد  Brianكما تناولت دراسة برايان 

مين، وقد  االنفعالي والتنبؤ بترك مهنة التعليم لدى المعل 

ن  التنافر في المشا
 
عر، وهو ما يماثل وجدت هذه الدراسة ا

التمثيل السطحي لدى هوشايلد، مرتبط إيجابيا بالتنبؤ بترك 

العمل لدى المعلمين، كما لم تجد الدراسة اختالفا بين 

المعلمين ذوي الخبرة القصيرة والطويلة في التنافر العاطفي 

وهو ما  62والجهد العاطفي، وكذا الرغبة في ترك العمل.

خرى، من
 
ن حوالي  توصلت إليه دراسات ا

 
من  %32ا

ولى نتيجة 
 
المعلمين يتركون العمل في السنوات الخمس اال

 .61الضغط واالحتراق الوظيفي

ما فيما يتعلق باالختالفات الموجودة بين  
 
ا

المستويات التعليمية المختلفة في العواطف، فإن الدراسات 

كـثر المراحل التعليمية 
 
ن  التعليم االبتدائي يعد  ا

 
تشير إلى ا

ن  التعليم الثانوي 
 
كـثافة من الناحية العاطفية، في حين ا

عود يعاني العديد من الصعوبات من الناحية العاطفية، وي

السبب في هذه النتائج، إلى كون التعليم الثانوي يتميز 

بالعديد من الخصائص التي تبعد المعلمين عن تالميذهم 

كالعامل الزمني المتمثل في التوزيع الزمني للحصص، 

كاديمي الذي يقوم بتوزيع المعلمين على العديد 
 
والتخصص اال

ن  القرب الفيزيائي والزمني ف
 
ي التعليم من الطالب، في حين ا

مرا ممكنا
 
. كما يمكن 60االبتدائي، يجعل من التقارب العاطفي ا

إرجاع ذلك إلى خصوصيات كل من المرحلتين التعليميتين، 

كبر  
 
حيث يكون التلميذ في المرحلة االبتدائية في حاجة ا

للعواطف، وهو ما يؤدي بالمعلم إلى السعي إلى تقديم هذه 

ما المراهق في الحاجة باإلضافة إلى الحاجة المع
 
رفية، ا

يكون في مرحلة  مختلفة  -في الغالب  -المرحلة الثانوية فإنه 

 عن فترة االنتقال، 
 
زم والصعوبة التي تنشا

 
عاطفيا، تتسم بالتا

ستاذ الزماني والمكاني عن التلميذ، وَعَدُم 
 
ويسهم ُبْعُد اال

كيدات اإلنجاز 
 
ن تا

 
ارتباطه به كـثيرا في هذه الصعوبات، كما ا

ك
 
همية في هذه المرحلة تسهم في اال

 
كـثر ا

 
اديمي  التي تكون ا

 ذلك كذلك. 

وعموما فإن دراسة الجهد العاطفي لدى المعلمين يركز 

 :63على ثالثة جوانب هي

الخاصية التقييمية، التي يتم فيها تقييم كل من  -

دوار السلبية واإليجابية التي يؤد  
 
يها المعلم، وهو ما يؤثر اال

 لعملية التعليمية ككل.عميقا في تقييم ا

ن   -
 
العواطف ظاهرة  الخاصية العالئـقية التي ترى ا

، فهي فعل لحظي وخاص   بدال من كونها مجرد رد   ،عالئـقية

خبرة تواصلية تتحدد من خالل التقاليد الفردية والثقافية 

 القسم. والسياسية في

التي تتحدد من خالل اإلمكانات  السياسية:الخاصية  -

 قاليد الموجودة في السياق التربوي.والقيود والت

 العاطفي لدى المديرين الجهد-4-2

ن  
 
ساس، حتى ا

 
تشكل اإلدارة ظاهرة عاطفية باال

ن "وظيفة اإلدارة تتمثل في إدارة العواطف" 
 
بعضهم يعد  ا

حيث تشكل طريقة المدير القيادية مؤثرا مهما على العواطف 

نه 
 
في العمل، ويعرف الجهد العاطفي في هذا اإلطار با

العمليات والسلوكات التي يقوم بها المدير، والتي تهدف إلى 



ةمعر  منارصي                                                                                                                            اجلهد العاطفي يف اال دارة الرتبوية   

 2851-ديسمرب  25العدد                                                          521                                                        جمةل العلوم الاجامتعية     

ساعدة الموظفين على تنظيم خبراتهم العاطفية في نفس م

هداف التنظيمية"
 
 .64الوقت الذي تقوم فيه بالحفاظ على اال

إلى إدارة العواطف -بصورة كبيرة -ويحتاج المديرون 

مر السهل دائما، 
 
التي يعرضونها لموظفيهم، وليس هذا باال

خرون 
 
ن   Luthans et alفقد كشفت دراسة لوثان وا

 
عن ا

ادة يحتاجون إلى عرض الثقة والسعادة والتفاؤل على الرغم الق

نهم 
 
حداث من ا

 
يواجهون نفس اإلحباطات، والعوائق، واال

تباع، وعند حدوث هذا فإن القادة 
 
المخيبة التي تصيب اال

يحتاجون إلى تقنيات الجهد العاطفي الستعادة الثقة، 

ن
 
تباعهم، ولزيادة الثقة في ا

 
فسهم والسعادة، والتفاؤل ال

يضا
 
 . 62ا

إن المديرين الذين يبتسمون ويتعاملون بحميمية، 

تباع بشكل مختلف عن المديرين الذي يبدون 
 
سيؤثرون في اال

ن  الجهد 
 
عابسين، ويعبرون عن اإلنزعاج والغضب. وكما ا

يضا 
 
العاطفي حاسم بالنسبة لفعالية الخدمات، فإنه حاسم ا

ثبتت البحوث ال
 
ن  الجهد لنجاح عملية القيادة. وقد ا

 
حديثة ا

ن يحسن الرضا الوظيفي وااللتزام العاطفي 
 
العاطفي يمكن ا

ن يقلل من دوران العمل ويعزز 
 
لدى الموظفين، كما يمكنه ا

داء المؤسسة بشكل عام.
 
 66ا

وقد تنوعت الدراسات حول ظاهرة الجهد العاطفي في 

ثير العواطف التي يعرضها 
 
اإلدارة، خاصة فيما تعلق بتا

بعات العاطفية لعمليات صنع القرار التي يقوم المدير، والت

بها، واالتصال، ودور المدير في إرساء المعايير العاطفية، 

 .67وتقدير الدعم العاطفي

توصلت  GizemÖksüzoğluففي دراسة لـ غيزمان  

ن  المدير 
 
عن طريق  تفويضه لبعض المسؤوليات   -إلى ا

و السلبي 
 
داء اإليجابي ا

 
يؤدي إلى  ظهور  -وإقراره سواء باال

ن العواطف 
 
ساتذة، كما ا

 
مشاعر الثقة واالنتماء لدى اال

اإليجابية لدى المعلمين، وارتباطها بإحساسهم بالثقة 

وباالنتماء إلى المؤسسة التي يعملون بها وبالثقة في المديرين،  

إذا ما تمت إدارتها جيدا من طرف المديرين، فإنها تؤدي إلى 

 .63زيادة الدافعية لديهم

ن المدير  Humphreyكما يذهب همفري وزمالؤه 
 
إلى ا

حداث العاطفية، ويمكن 
 
ساس لال

 
ين يكون المصدر اال

 
يمكن ا

حداث 
 
و يثبط قدرات العمال على التعامل مع اال

 
ن يساعد ا

 
له ا

 62العاطفية. 

وبسبب تعقد هذه الظاهرة في اإلدارة بشكل عام، 

وعند القائد بشكل خاص، وارتباطها بالعديد من المتغيرات، 

خرون 
 
قاموا بوضع  W.L. Gardner et alفإن غاردنر وا

نماط المختلفة للجهد العاطفي التي يتم 
 
افتراضات نظرية   لال

إظهارها اعتمادا على نموذج اشفلوت، وكذا المخرجات التي 

 من هذا العرض للعواطف في بيئة العمل، 
 
ن تنشا

 
يمكن ا

وذلك باالستناد إلى العديد من الدراسات حول الظاهرة، 

هم هذه االفتراضات والمخرجات 
 
ويمثل الجدول التالي ا

 الناتجة عنها فيما يتعلق بالمدير:

تباع (1)جدول رقم
 
دارة الجهد العاطفي وانعكاساتها على بعض الخصائص لدى القائد واال  72يمثل طرق ا 

االتساق مع قواعد  الجهد العاطفي
 العرض

تباع
 
صالة انطباعات اال

 
شعور القائد  إدراك اال

صالة
 
 باال

 رفاهية القائد الثقة في القائد

 نعم التمثيل السطحي
 ال

 منخفض/متوسط
 منخفض

 منخفض
 منخفض

 منخفض
 منخفض

 منخفض/متوسط
 منخفض

 منخفض
 منخفض

 نعم التمثيل العميق
 ال

 متوسط/مرتفع
 منخفض/متوسط

 متوسط/مرتفع
 متوسط/مرتفع

 متوسط
 متوسط

 متوسط/مرتفع
 منخفض/متوسط

 متوسط
 متوسط

العرض الحقيقي 
 للعواطف

 نعم
 ال

 مرتفع
 منخفض/متوسط

 مرتفع
 مرتفع

 مرتفع
 مرتفع

 مرتفع
 منخفض/متوسط

 مرتفع
 مرتفع

ن التمثيل العميق للعواطف هو الذي 
 
ويتضح من الجدول ا

تباع من حيث  ،يؤدي إلى نتائج إيجابية
 
سواء لدى اال

 
 
صالة المشاعر، ا

 
 مانطباعاتهم وثقتهم في القائد وشعورهم با

صالة مشاعره، 
 
ثيره ورفاهيته وشعوره با

 
لدى القائد من حيث تا

خاصة إذا اتسق مع قواعد العرض العاطفي الموجودة في 

 المؤسسة، و
 
فضل في هذه النواحي من ا

 
ن التمثيل الحقيقي ا

ثار سلبية التمثيل العميق، بي
 
نما كان التمثيل السطحي ذا ا

بعاد، خاصة إذا تعارض مع قواعد العرض 
 
على معظم هذه اال

نه العاطفي في المؤسسة، كما يتضح من الجدول الس  
 
ابق ا
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سقا مع قواعد مت   - بغض النظر عن نمطه -كلما كان التمثيل 

دىالعرض، كل  
 
فضل ما ا

 
 .71ذلك إلى مخرجات ا

هم  Seth Kaplan & allكما حدد ساث كابلن 
 
ا

المهارات العاطفية المطلوبة من المديرين، إلدارة الجهد 

 70العاطفي لدى الموظفين في:

وتشير إلى تقدير  مهارة التقدير العاطفي: -

خرين من خالل القدرة على تحديد التعبيرات 
 
انفعاالت اال

ن  
 
 العاطفية، وتصنيفها ضمن العواطف الخاصة بها، نظرا ال

بطرق عديدة لفظية وغير لفظية، وهذا العواطف تحدث 

موز التي تحملها الر   كالقيام بفك   ؛يتطلب العديد من المهارات

نواع السلوكات
 
 وتفسير معانيها وارتباطها مع بعضها. ،مختلف ا

خذ المنظور  -
 
: هو القدرة على رؤية العالم مهارة ا

بشكل مختلف، وهو يعكس العمليات المعرفية المتعلقة 

مور 
 
خرين، بينما يشير التقمص برؤية اال

 
وإدراكها بمنظار اال

خرين. وتكمن 
 
العاطفي إلى مشاركة الخبرة العاطفية مع اال

همية هذه
 
في قدرتها على قياس منظورات الموظفين  مهارةال ا

، وتقييمها وتفسيرها بما يسمح بإدارة العواطف هموتوجهات

هدافها. و المناسبة
 
 توجيهها نحو ا

وهو القيام بمساعدة  مهارة الدعم العاطفي: -

خرين على إدارة انفعاالتهم ومصدر هذه العواطف، 
 
اال

 ؛ويتطلب هذا العديد من المهارات اللفظية وغير اللفظية

ثيرات اللفظية وغير وكالدقة العاطفية، 
 
مهارة االستماع، والتا

خرين على 
 
اللفظية للحصول على المعلومات، ومساعدة اال

. وتفادي واالهتمامر الرعاية تطوير مفهومهم لذواتهم. وإظها

و لومهم. 
 
خرين ا

 
الم اال

 
عمال كمحاولة تخفيض ا

 
 القيام ببعض اال

وهي القدرة على عرض  مهارة العرض العاطفي: -

بعض التعبيرات المفضلة لتحقيق الغايات االجتماعية 

كانيزمات مراقبة يالمرغوب فيها، وتعتمد هذه القدرة على م

ة، العديد من المهارات المهم  ن هذا الذات وتنظيمها، ويتضم  

كـثر فعالية والمناسب 
 
كـتحديد ما هو المظهر الخارجي اال

للمديرين باالحتراف الفعال  مهارةللموقف، وتسمح هذه ال

سيس العروض  وكذا السماح لهملعرض العواطف، 
 
باختيار وتا

 المناسبة، واستخدام هذه العروض بفعالية.

اش ونقل وهي القدرة على النقمهارة االتصال:  -

وهي تشبه مهارة الدعم العاطفي والعرض  .الرسائل الواضحة

نها تشير بشكل محدد إلى المهارات التي 
 
العاطفي، غير ا

نها ال ترتبط 
 
كـثر في التفاعالت اليومية الشائعة، كما ا

 
تستخدم ا

ثير، وبدال من 
 
و التا

 
هداف الدعم واإلقناع ا

 
بشكل مباشر با

 ؛ت التي تبدو عاديةذلك فهي على صلة وثيقة بالتفاعال

حاديث المكـتب واإلشراف.
 
وتتضمن هذه المهارة العديد من  كا

الكـفاءات اللفظية وغير اللفظية، كاالستخدام المناسب 

عين، ...والصوت،، الصوت )النغمةلخصائص 
 
( وحركات اال

هذه المهارة ضرورية للمدير، فقد  د  واالستماع النشط. وتع

ن  
 
شارت الدراسات إلى ا

 
العديد من السلوكات التي يرى  ا

نها بليدة، كالمضايقات والتسلط، ترتبط 
 
الموظفون على ا

بفقدان مهارات االتصال، بعكس المديرين  امباشر  ارتباطا

الكياسة، واالستخدام والمجيدين لمهارة االستماع النشط، 

المناسب لنغمة الصوت المناسبة إذ بإمكانهم التفاعل بطريقة 

كـثر حساسية، وه
 
لفة.ا

 
 و ما يولد الشعور باالنتماء واال

 العاطفي لدى التلميذ الجهد-4-3

العواطف مهمة جدا بالنسبة للتالميذ والطالب،  د  تع

من عالقات المعلمين  بمعلميهم، فالعديدخاصة في عالقتهم 

بتالميذهم عالقات عاطفية في طبيعتها، والعديد منهم 

نها عالقة حب
 
شارت نتا. 73يصفونها با

 
ئج كـثير من وقد ا

ن تشكيل عالقات قريبة من التالميذ ينعكس 
 
الدراسات إلى ا

هم في الدراسة، كما حوعلى نجاالتالميذ، بصورة إيجابية على 

ن عزوف التالميذ عن التخصصات  توجد
 
خرى ا

 
دراسات ا

يرجع إلى الجانب العاطفي  -كبرهم في السن مع-العلمية 

 صات. المستخدم في هذه التخص  

ثار اإليجابي   وتدل  
 
ة لالنفعاالت هذه الدراسات على اال

وعلى مخرجات العملية  ،لها المعلمون على التالميذالتي يشك  
ن  دراسات إهذه التشير نتائج  ثحيالتعلمية لديهم. 

 
 لى ا

يجعل التالميذ ينخرطون  مإشراك الجانب العاطفي من التعل
هم تعلمهم، كما يبقي فيفي العملية التعلمية، ويسرعون 

كاديمية،  د  وتع. 74يقظين
 
العواطف في هذه الحالة عواطف ا

نها: ف على والتي تعر  
 
"العواطف التي ترتبط مباشرة، بالتعليم ا

كاديمي، والتدريس في الصفوف واإل
 
كاديمي"اال

 
 ،72نجاز اال

وضاع،  بحثتوقد 
 
هذه العواطف في العديد من المتغيرات واال

يمية المختلفة، المستويات التعلوالمدرسة، وكالقسم، 
 وغيرها.
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 Jennings and جينين وغرنبر  فقد قام كل من 

Greenberg  همية الجانب العاطفي  132بمراجعة
 
بحثا حول ا

همية اها في الصفوف الدراسية، وقد خرجا بنتيجة مؤد  
 
ا

السوسيوانفعالية للمعلمين، في تطوير جو تعليمي الكـفاءات 
بين التالميذ داعم والحفاظ عليه، وكذا العالقات 

 .76والمعلمين
بل إن االنفعاالت تصبح ضرورية جدا للتالميذ  

لفية  لتحقيق الغايات
 
التربوية التي تتضمنها المناهج في اال

نه  Tormeyالجديدة، ولذا فإن تورني 
 
هدافيرى ا

 
 لتحقيق ا

و 
 
خالقي ا

 
تربية المواطنة العالمية المتمثلة في الفعل اال

نشطة االجتماعية 
 
فإنه يجب إشراك  pro-socialبية اإليجااال

المتعلمين في حياتهم العاطفية، وفي السياقات التي يحيون 
خرين،  فيها، والعمل

 
معهم لتطوير عالقات انفعالية مع اال

 ،، واالجتماعية والثقافيةالمستويات الفيزيقيةعلى مختلف 
ي بهم إلى اإلحساس ومساعدتهم على تطوير لغة انفعالية تؤد  

 .77احةبالر  
همية للعواطف لدى التلميذ، على 

 
وتدل هذه اال

ن 
 
احتمال ممارسة الجهد العاطفي فيها، حيث يمكن للتالميذ ا

و 
 
مام معلميهم، ا

 
و إظهار عواطف ما ا

 
يقوموا بجهود لكبت ا

ثناء العملية التعليمية، فقد 
 
و ا

 
المسؤولين في المدرسة، ا

  ونوباكر    Frenzelدراسات؛ كدراسة فرنزلوجدت كـثير من ال

Pekrun  وغوتز Goetz  
 
نجاز ترتبط ارتباطا ن ضغوط اإلا

ن  
 
 إيجابيا بالقلق والغضب، وسلبيا بالمتعة والفخر. كما ا

المستويات العالية من الوضوح والتنظيم لدى المعلم ترتبط 
وسلبيا بالغضب والقلق والضجر  ،ارتباطا إيجابيا بالمتعة

س
 
خرى 73واليا

 
ارجين كدراسة ب .  كما وجدت دراسات ا

Bergin موراتيدي  وMouratidis,    وفانستينكست
Vansteenkiste  عالقة قوية بين الحماس الذي يظهره المعلم

ثناء عملية التدريس
 
كالحركة والترنيم ؛ في سلوكات يقوم بها ا
نها تزيد إ التلميذ، بحيثوعواطف  ،وحركات العين وغيرها

وتقلل من الضجر لديهم بشكل مباشر من خالل  ،من متعتهم
العدوى العاطفية. فالمعلمون المتحمسون يؤثرون على 
يضا 

 
استمتاع التالميذ في القسم. وبالعكس فإن التالميذ ا

ثير 
 
و غير مباشر -يقومون بالتا

 
في العواطف  -بشكل مباشر ا

ن المستويات 
 
لدى المعلمين، حيث بينت الدراسات ا

يوية التي يظهرها التالميذ تؤثر في حماس المرتفعة من الح
ن العواطف 

 
يضا، كما ا

 
المعلمين عن طريق العدوى العاطفية ا

ثير في الحكم على نوعية 
 
كاديمية لدى التالميذ يمكنها التا

 
اال

 72التعليم الذي يقدمه المعلم.
خرون  

 
 Scott Titsworth etوقد قام سكوت وا

al للمعلم وعالقتها بدراسة الستكشاف الخصائص التواصلية
واالتزان العاطفي  ،والجهد العاطفي ،بكل من الدعم العاطفي

 032)  اطالب 402نة من  نة متكو  لدى التالميذ، وذلك على عي  
ن الخصائص االتصالية للمعلم، (اذكور  142إناثا و

 
 ؛ووجدت ا

وهي المباشرة والوضوح والكـفاءة التواصلية ترتبط إيجابيا 
بإدراك التالميذ للدعم العاطفي واالتزان العاطفي، كما وجدت 
الدراسة ارتباطا سلبيا بين كل من هذه الخصائص والجهد 

المستويات العالية  ن  إالعاطفي الذي يمارسه التالميذ، حيث 
ة لدى المعلم، من المباشرة والوضوح والكـفاءة التواصلي

قليل من ممارسة الجهد العاطفي لدى التالميذ. ي إلى الت  تؤد  
ن  
 
لوك التواصلي للمعلم يرتبط الس   وقد خلصت الدراسة إلى ا

 .32بخبرة التلميذ العاطفية في القسم

 خاتمة

همية قصوىإن الجهد العاطفي ظاهرة 
 
في  ذات ا

 بشكل التعليميةوفي العملية  ،اإلدارة التربوية بشكل عام
هملت، وقد خاص  

 
، حيث لم تولها اكبير  إهماالهذه الظاهرة  ا

و الوطن العربي الدراسات والبحوث العلمية 
 
همية في الجزائر ا

 
ا

، فقط على نتائج هذه الظاهرة ركزت، إذ غالبا ما كافية
مراض 

 
كاإلجهاد والتعب االنفعالي، واالحتراق النفسي، واال

البحث في الظاهرة في الميدان التربوي، دون  النفسية
خرى 

 
نفسها، والتي وجدت الدراسات في كـثير من الميادين اال

نها على عالقة وثيقة بكـثير من المخرجات
 
سواء اإليجابية  ؛ا

 
 
السلبية. وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن هذه  ممنها ا

نت  من الناحية النظرية. يالظاهرة في الميدان التربو حيث بي 
هميتها الكبيرة سوا

 
م التالميذ، ا

 
م المعلمين ا

 
ء لدى المديرين ا

القيام بكـثير من البحوث الميدانية، بغرض  وهو ما يستدعي
الكشف الدقيق عنها في محيطنا التربوي الجزائري، والوصول 

كـثر موثوقي  
 
ة، ربما تساعد في إنجاز كـثير من إلى نتائج ا

هداف التي ال تزال معلقة.
 
 اال
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