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 ملخص الدراسة
 .الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية لدى عينة من معلّمي المرحلة الثانوية في مدينة مكّة المكرمة :عنوان الدراسة

التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي ومكوناته والكفاءة المهنية وأبعادها لدى معلّمي المرحلـة   هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة

 .الثانوية في مدينة مكّة المكرمة

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة :منهج الدراسة

ـ    -٢). ٢٠٠١(د عثمان وعبد السميع مقياس الذكاء االنفعالي للمعلّمين ، من إعدا -١ :أدوات الدراسة  ومقياس الكفـاءة المهنيـة وه

 .عبارة عن بطاقة تقويم لكفايات المعلم من إعداد الباحث

معلّماً من الذين يدرسون في المدارس الثانوية الحكومية واألهلية في التعليم العام بمدينـة   ١٤٦تألّفت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

 .هـ١٤٢٧/١٤٢٨لفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي مكة المكرمة خالل ا

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية :نتائج الدراسة

أكثر أبعاد الكفاءة المهنية توفراً لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة هي الكفايات الشخصية، يليها الكفايـات   -١

 .ات المعرفية، وأقلها الكفايات اإلنتاجيةاالجتماعية، ثم الكفايات المهارية، فالكفاي

 :بين الذكاء االنفعالي ومكوناته، والكفاءة المهنية للمعلم وأبعادها على النحو التالي ارتباطيهتوجد عالقة  -٢

 .٠.٠١بين الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، والدرجة الكلية للكفاءة المهنية، عند مستوى  

) المعرفية، الشخصية، المهارية، اإلنتاجية، االجتماعية( عالي، وأبعاد الكفاءة المهنية بين الدرجة الكلية للذكاء االنف 

 .٠.٠١عند مستوى 

 تنظـيم االنفعـاالت،   إدارةمعرفـة االنفعـاالت،   (بين الدرجة الكلية للكفاءة المهنية، ومكونات الذكاء االنفعـالي   

 .٠.٠١عند مستوى ) االنفعاالت، التعاطف، التواصل االجتماعي

 .وأبعادهالم تكن كل مكونات الذكاء االنفعالي ذات داللة إحصائية في التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم  -٣

 . ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة على الذكاء االنفعالي أو أي من مكوناته الفرعية -٤

 .التعاطف كأحد مكونات الذكاء االنفعاليتوجد تأثيرات دالة إحصائياً للتخصص األكاديمي على  -٥

 .ال توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة على أي من الذكاء االنفعالي أو مكوناته الفرعية -٦

 .أبعادهاال توجد تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة على الكفاءة المهنية للمعلم أو أي من  -٧

 .الكفاءة المهنية للمعلم أبعادصائياً للتخصص األكاديمي على الكفاءة اإلنتاجية كأحد توجد تأثيرات دالة إح -٨

 ).درجة كلية(توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة في الكفاءة المهنية للمعلم  -٩

 .توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة في الكفاءة المهارية للمعلم -١٠

 .يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي وتأثيرها في الكفاءة المهنية للمعلمنموذج بنائي تم التوصل إلى  -١١

 .الكفاءة المهنية للمعلم وأبعادتم التوصل إلى نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي  -١٢

 : التوصيات

 .تكرار هذه الدراسة مع إدخال متغير الجنس إليها -١

 .إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في موضوع الكفاءة المهنية للمعلمين من جوانب نفسية -٢

نشر ثقافة الموضوعات المتعلقة بالذكاء االنفعالي في أوساط العاملين بالمدارس والجامعات، وتبيين دورها في نجاح األفراد  -٣

 .مهنياً

 .في برامج إعداد وتكوين وتدريب المعلمين إعطاء موضوع الذكاء االنفعالي قدر مناسب من األهمية -٤

تدريب المعلمين على كيفية المساهمة في تحسين الذكاء الوجداني لألطفال من ضمن البرامج التي تهدف لالرتقاء بمسـتوى   -٥

 .العملية التعليمية وتطويرها

 

 

 
 



 

Abstract 
Title of Study: Emotional Intelligence and its Relation with Vocational Efficiency In a sample of Secondary School 
Teachers in the Holly City of Makkah.  
Objective of the Study: This study aims to identify the relationship between emotional intelligence and its 
components and vocational efficiency of its  dimensions in secondary school teachers in the Holly City of Makkah. 
Method of the Study: The researcher has used the descriptive correlation approach in conducting this study.  
Tools of the Study: ١- Teacher Emotional Intelligence Scale by Othman & abdul-Samea, (٢٠٠١). ٢- Vocational 
Efficiency Scale: this is an efficiency evaluation card designed by the researcher himself. 
Sample of the Study: The sample of this study is composed of ١٤٦ teachers who are teaching in secondary private 
and public schools in the Holly City of Makkah during the second term of the academic year ١٤٢٨-١٤٢٧AH. 
Result of the Study: This study has revealed the following results:  

١. The most prevailing vocational efficiency dimensions among secondary school teachers in the Holly City of 
Makkah are personality efficiencies followed by social efficiencies, and cognitive efficiencies. The least 
available are the productive efficiencies. 

٢. There is a significant correlation between emotional intelligence and its components, and the vocational 
efficiency and its dimensions as followed: 

- between  the overall degree of emotional intelligence and the overall degree of vocational efficiency at the 
level of ٠.٠١. 

- between  the overall degree of emotional intelligence and the vocational efficiency dimensions which 
include (Knowledge, personality, skills, productivity and social) at the level of ٠.٠١. 

- between  the overall degree of vocational efficiency, and emotional intelligence components (knowledge 
of emotions, emotion control, emotion organization, sympathy and social communication) at the level of 
٠.٠١. 

٣. Not all components of emotional intelligence are statistically significant in predicting vocational efficiency 
and its decimations among the teachers. 

٤. There are no statistically significant effects for the interaction between specialty and the years of 
experience on the level of emotional intelligence or any of its sub-components. 

٥. There are statistically significant effects for the academic specialty on sympathy as one of the components 
of emotional intelligence. 

٦. There are no statistically significant effects for the years of experience on the emotional intelligence or any 
of its sub-components. 

٧. There are no statistically significant effects for the interaction between specialty and years of experience on 
the vocational efficiency of the teacher or on any of its dimensions. 

٨. There are statistically significant effects for the academic specialty on the level of  productive efficiency as 
one of  the dimensions of the teacher vocational efficiency. 

٩. There are statistically significant effects for the years of experience on the vocational efficiency of the 
teacher (total degree). 

١٠. There are statistically significant effects for the years of experience on the teacher skill efficiency. 

١١. A constructive model has been attained. This model explain the interrelated effects between the emotional 
intelligence components and their effects on the vocational efficiency. 

١٢. A constructive model has been attained. This model explain the interrelated effects between the emotional 
intelligence components and the various dimensions of the teachers' vocational efficiency.  

 Recommendations:  
١- This study should be repeated with the inclusion of the sex variable. 

٢- Conducting further studies that investigate teachers' vocational efficiency from psychological 
perspectives. 

٣- Spreading of culture on topics related to emotional intelligence among school teachers and university 
staff and explaining its role in helping individuals to attain vocational success. 

٤- Giving the topic of vocational intelligence more attention in teacher training programs. 

٥- Training teachers on how to improve the emotional intelligence of the children as part of the programs 
that aim to promote the level of the educational process. 
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 شكر وتقدير
  )٧راهيمإب(} لَِئن شَكَرتُم َألزِيدنَّكُم { : الحمد هللا القائل في كتابه العزيز

والصالة والسالم على سيد الخلق، المبعوث بالهدى والنور، نبينا وسيدنا محمد وعلـى  
 .آله وصحبه أجمعين

الحمد هللا أوالً وأخراً، ظاهراً وباطناً على ما من به علي من استكمال هذا العمل الـذي  
 .آمل أن أكون قد وفقت في إنجازه على الوجه الذي يرضيه عنّي

 ر الناس لم يشكر اهللا،،،ومن لم يشك
شكري وتقديري إلى جامعتي العريقة، التي نهلت بين جنباتها ما قدر اهللا لـي   

من واسع علمه وفضله، وأخص بالشكر كلية التربية ممثلّة في قسم علم النفس، رئيسـاً  
وأعضاء هيئة تدريس على جهودهم الميمونة، والتي كان لها أطيب األثر فـي تنـامي   

 . لتزود بالعلم والمعرفة، فجزاهم اهللا خير الجزاءرغبتي في ا
، محمد حمزة السـليماني األستاذ الدكتور وشكر عاطر إلى أستاذي الموقر، 

الذي كان له فضٌل علي بعد فضل اهللا سبحانه وتعالى، في إنجاز هذه الدراسـة، فقـد   
ـ   ب رواءه، شرفت بالتتلمذ على يديه وسعدت بإشرافه واهتمامه، فكان معينـاً ال ينض

محتمالً تقصيري وخطأي، لم يألوا جهداً في توجيهي نحو الصواب والسـداد، أسـأل   
 .المولى عز وجّل أن يجزيه عنّي خير الجزاء وأوفره

و أتقدم بخالص الشكر لسعادة الدكتور هشام مخيمر، وسعادة الدكتور محمـد المـري،   
مـا بعـد معرفـي أثـرى     على تفضلهما بمناقشة خطّة الدراسة، حيث كان لتوجيهاته

 .الموضوع بشكل واضح
كما أشكر األساتذة الكرام، والزمالء األعزاء الذين استجابوا لطلبي في تحكـيم  
أداة من أداتي الدراسة، حيث منحوني  تغذية راجعة استفدت منها كثيراً فـي تعـديل   

 .وتحسين وتطوير األداة
األسـتاذ الـدكتور   ، بقبول مناقشة الرسالة، سعادة رئـيس القسـم   ولمن تفضل

، أوفر الثنـاء وأطيبـه،   الدكتور محمد جمل الليلاألستاذ وسعادة ، عبدالمنان مالّ بار
 .شاكراً لهما ما قدماه من مالحظات وتوجيه وإرشاد، جزاهما اهللا عنّي خير الجزاء



 

والشكر موصول إلى إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة، لتفضلها بالسماح لي بإجراء 
 .الدراسة على عينة من معلميها في المرحلة الثانوية هذه

وفي الختام ال يفوتني شكر كّل من تكرم علي برأي أو مشورة  في سبيل إخراج 
هذه الدراسة بالشكل الالئق، أسأل اهللا العلي القدير أن يوفقنا جميعـاً إلـى مـا يحبـه     

ـ  ا أن الحمـد هللا رب  ويرضاه، وأن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل، وآخر دعوان
 .العالمين

 الباحث                                                     
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 ٩مصطلحات الدراسة

 ١٠ حدود الدراسة

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

 أرقام الصفحات املوضوعات

 ١٢ اإلطار النظري

 ١٢الذكاء االنفعالي: أوالً
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 ٣٨الكفاءة المعرفية:  البعد األول
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 ٤٠الكفاءة المهارية أو األدائية: البعد الثالث
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 الكفاءة المهنية للمعلم
٦٠ 

 ٦٤التعليق على الدراسات السابقة

 ٦٦ فروض الدراسة

 

 

 الفصل الثالث
 منهج وإجراءات الدراسة 
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 ٦٩اء االنفعاليمقياس الذك: أوالً 

 ٧٣مقياس الكفاءة المهنية للمعلمين: ثانياً 
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 أرقام الصفحات املوضوعات

 ٧٨نتائج الفرض األول وتفسيرها

 ٧٩نتائج الفرض الثاني وتفسيرها

 ٨١نتائج الفرض الثالث وتفسيرها

 ٨٣ائج الفرض الرابع وتفسيرهانت

 ٨٩نتائج الفرض الخامس وتفسيرها

 ٩٢نتائج الفرض السادس وتفسيرها

 

 
 الفصل اخلامس 

 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات 
 

 ٩٧ملخص نتائج الدراسة

 ٩٨التوصيات والمقترحات

 ٩٩ المراجع

 ١٠٤ المالحق
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 ةالصفحالعنوان م

 ٤٨ العوامل المؤثرة في كفاءة المعلم كما يراها زيدان ١

٢ 
نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء 

 االنفعالي وتأثيرها في الكفاءة المهنية للمعلم
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 األبعاد والدرجة الكلية
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 ٧٥ نقيم معامل ألفا لمقياس الكفاءة المهنية للمعلمي ١٤

١٥ 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألبعاد الكفاءة المهنية لدى عينة 

 الدراسة
٧٨ 

١٦ 
معامالت االرتباط بين الذكاء االنفعالي ومكوناته الفرعية والكفاءة 

 المهنية للمعلم ومكوناتها الفرعية
٧٩ 

١٧ 
للذكاء االنفعالي  )Stepwise(باستخدام طريقةتحليل االنحدار

 ته الفرعية على الكفاءة المهنية للمعلم ومكوناتها الفرعيةومكونا
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متوسطات درجات الذكاء الوجداني ومكوناته في ضوء التخصص 
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 ٨٤ التخصص والخبرة على الذكاء االنفعالي ومكوناتهتحليل التباين لتأثير ١٩

نية وأبعادها في ضوء التخصص متوسطات درجات الكفاءة المه ٢٠

 والخبرة

٨٦ 

 

 ٨٧ التخصص والخبرة على الكفاءة المهنية وأبعادهاتحليل التباين لتأثير ٢١

مؤشرات جودة المطابقة لنموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بين مكونات  ٢٢

الذكاء االنفعالي وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في الكفاءة المهنية 

علمللم

٩٠ 

معامالت االنحدار المعيارية وداللتها اإلحصائية للمتغيرات ذات التأثيرات  ٢٣

الدالة في النموذج
٩٢ 

مؤشرات جودة المطابقة لنموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بين مكونات  ٢٤

.الذكاء االنفعالي، والكفاءة المهنية وأبعادها
٩٣ 

لتها اإلحصائية للمتغيرات ذات التأثيرات معامالت االنحدار المعيارية ودال ٢٥

الدالة في النموذج
٩٥ 
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 مقدمـة
اإلنسان في العقود األخيرة من القرن العشرين تغيـراً لـم    رت مالمح حياةتغي

 يعرف له مثيل في أي حقبة سابقة من تاريخ البشرية، وسيشهد العـالم فـي السـنوات   
ظهور العديـد مـن    ينتج عنها وال شكرات أكثر حدة، سوتطورات القليلة القادمة تغي

قتصادية التي ستواجه األفـراد  القضايا والمشكالت العلمية والمعرفية واالجتماعية واال
رات المتالحقة التي تسم عصر ثـورة  ذه المتغيه وفي ظل. والمجتمعات على حد سواء

ية المؤسسات التربوية والتعليمية من بين كافـة  تبرز أهم المعلومات وتقنية االتصاالت،
 .المؤسسات الخدمية التي تُعنى بالتربية والتوجيه واإلرشاد

 
ة بناء مجتمع قائم علـى  ممنظومة التربوية والتعليمية اليوم، مهإن على عاتق ال 

المعرفة، والعمل على تنشئة األجيال بطريقة عصـرية، ومسـاعدتهم علـى مواكبـة     
األحداث والتأقلم مع المستجدات، واالنطالق بهم نحو آفاق المستقبل مع المحافظة على 

 . أصالة الموروث
 

 أهـم م مركزاً رئيساً باعتبـاره  المعل خذيتمية وفي هذه المنظومة التربوية التعلي
العناصر المؤثرة في فاعلية وجودة التعليم، وتحقيق أهداف النظـام التعليمـي، وهـو    

يقف  ه، كيف ال وهو العنصر البشري الذيالزاوية في البناء التعليمي كلبالتأكيد حجر 
 .لعند خط اإلنتاج األو

 
ثل القيادة اإلدارية وظـروف العمـل   ية بعض العوامل موعلى الرغم من أهم" 

أن  لذين ينتظمون في قاعات الـدرس إال ب اأهميتها بالنسبة للطال باعتبارها عوامل لها
ومتولي،  دعبد الجوا". (س ودوره في العملية التعليميةرهذه العوامل ال تقارن بأثر المد

١٩: ١٤١٨( 
واجتماعيـة رفيعـة،    وفي شرعنا اإلسالمي القويم نال المعلمون مكانةً دينيـةً 

والشواهد التي رفعت من شأن العلم والعلماء كثيرة في القرآن الكريم والسـنّة النبويـة   
إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتاً، ولكن بعثني : ( المطهرة، يقول صلّى اهللا عليه وسلّم

 )*معلماً ميسرا 
 

 ).١٤٧٨(حديث رقم ). ١٠/٧٠ج( ته ال يكون طالقاً إالّ بالنية مسلم في كتاب الطالق، باب بيان أن تخيير امرأرواه * 



 

م هو المنطلق األساس في أي مشروع على أن المعل يكاد يجمع علماء النفس والتربيةو
ـ  ة للتطوير واإلصالح التربوي والتعليمي، فالتربية الفاعلة التي ننشدها تعتمد على نوعي

يتهم فـي  وجـد  بقواعد المهنة وأخالقياتهـا، تهم والتزامهم ، ومدى فهمهم لمهممينالمعل
 .العمل وحماسهم ورغبتهم فيه

 
ه ليس هناك مدرسة أفضل من مدرسيها، ولـيس  يرى كرمن وبرومان أن ولهذا"

ومتولي،  دعبد الجوا". (م يمكن أن ترتفع فوق مستوى المعلمة للتعلهناك منهج أو وسيل
٢٢: ١٤١٨( 

 
ـ د ، فلم يعد المعلم مجـر ونة األخيرةم في اآلومهام المعلرت أدوار لقد تغي ن ملق

ـ ملعاً للـتع ، بل أصبح موجهاً وميسراً ومشـج للمعارف وناقل للخبرات فقط زاً ، ومحف
م إتقان بعـض  ة ال تتطلب من المعلة الحقّوالمهني. للتالميذ على التفكير الناقد واالبتكار

ب القدرة على المـزج  تتطلها أنالمهارات الكفيلة بتوصيل المعلومات للتالميذ فقط، بل 
 .   بين المعرفة وبين الوجدان في التدريس ألجل تقديم رعاية متكاملة لهم

 
م الكفء القـادر علـى أداء   لمعلإن اآلمال معقودة في المجتمع المعاصر على ا

وما من شك بـأن  . والقيام بواجباتها وأعبائها وفق معايير األداء المطلوبة ،مهام المهنة
م مجموعة من السمات الشخصية والكفايات المهنية فـي  توفر في المعلذلك يتطلب أن ي

 . ة المجاالت، المعرفية والمهارية والشخصية واالجتماعية واإلنتاجيةكاف
 

ال وتفاعل بـين المعلـم   اجتماعية، وهي مهنة اتص إن مهنة التعليم مهنةٌ إنسانيةٌ
ـ . وشخصيته بشكٍل واضحم اتية المعلم، تظهر فيها ذوالمتعل م، ومزاجـه  فسمات المعل

سلباً أو إيجاباً على أداءه المهنـي وعلـى    ، تنعكس وال شكالشخصي، وطريقة تفكيره
 . كفاءته اإلنتاجية

 
د أن للعاطفة واالنفعاالت دور مهم فـي توجيـه الفكـر والسـلوك     لمؤكومن ا

وحـديثاً   ويزخر التراث النفسي قديماً. اإلنساني، وتحديد عالقة الفرد بعالمه الخارجي
فقـد  " بموضوعات تشير إلى وجود عالقة تفاعل متبادل بين مشاعر الفرد وتفكيـره،  

 .إلى وجود عالقة بين الجانب العقلي والجانب االنفعالي Buzanأشار بوزان 



 

ر مجموعة من الدراسات التي تؤكد تـأث  Wardeell & Royceم وارديل ورويس وقد
 ".لنظام المعرفي والنظـام االنفعـالي  فاعل بين االشخصية اإلنسانية بمدى التجانس والت

 )٢٤٩: ١٤٢٣عبده وعثمان، (
 

أهمية تحلـي الشـخص بالقـدرات والكفـاءات     "إلى ) ١٤٢٦(ويشير جولمان 
الوجدانية للنجاح في الحياة، ويؤكد على أن األشخاص الذين يعرفون مشاعرهم الخاصة 

جيدة هم أولئك الذين يتميزون  جيداً، ويتفهمون ويتفاعلون مع مشاعر اآلخرين بصورة
 ٥٩ص". في كل مجاالت الحياة، وخصوصاً حياتهم المهنية

 
إن عملية التفاعل بين الجانب العقلي واالنفعالي ): " ١٤٢٣(يقول عبده وعثمان 

يمكن أن تظهر وتتبلور من خالل الذكاء االنفعالي، والذي يعبر عن نفسه فـي صـور   
". النفعاالت الذاتية، وإدارتها، وإدراك انفعاالت اآلخرين سلوكية متعددة، منها إدراك ا

 ٢٤٩ص
 

وال شك  أن نجاح المعلّمين في مهنة التدريس يتأثّر بمدى توافقهم وتجانسهم مع 
ذواتهم ومع اآلخرين، واالنفعاالت التي يبديها المعلّمون في مواقفهم التدريسية قد تؤثّر 

 .اجيةعلى قدرتهم المهنية، وكفاءتهم اإلنت
 
ويتطلب النجاح المهني أن يتحلى الفرد بمجموعة من القدرات الوجدانية، تتجلى "

في قدرته على وعيه بمشاعره وانفعاالته، والتحكم في نزواته ونزعاته، أي في قدرتـه  
على إدارة حياته الوجدانية بذكاء، وقراءته لمشاعر اآلخرين، والتفاعل معها بمرونة في 

 ) ٨٦: ١٤٢٦ان، جولم".(عالقته معهم
 

الكشف عن العالقة بين الـذكاء  بالباحث  سوف يقومفي ضوء المعطيات السابقة 
المهنية في كافّة األبعاد المعرفية والمهارية  بين الكفاءة، وومكوناتها االنفعالي للمعلّمين

 .والشخصية واالجتماعية واإلنتاجية
 
 
 



 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
ئيسةً في النظام التعليمي بوصفه حجر األساس والمسـئول  يتّخذ المعلّم مكانةً ر

   إعـداد ل عن تحقيق أهداف التربية والتعليم، والمعلّم الكفء هو المعلّم الذي ُأعـداألو
التكيف  تمكنه من بمجموعة من السمات التيإلى تمتعه  إضافةًتربوياً وتخصصياً جيدا، 

 .تنمية ذاته وتحديث معلوماته باستمرارعلى ، وقدرته ت التربويةجدامع المستوالتوافق 
 

 جودة البرنامج التربوي تتوقف على التدريس، وبالتالي فإن ومما ال شك فيه أن
تكوين وإعداد المعلم القادر على أداء مهام المهنة وأعبائها يعد مـن أهـم المكونـات    

 .الجوهرية للمدخالت التربوية
 
تعليمي تؤثر في العملية التربوية، إالّ أن ومع أن كل عناصر مدخالت النظام ال"

   المعلم مفتاح عملية التنمية اإلنسانية، وعامل حاسم في نجاح أو فشل التربيـة فـي أي
 ) ٤٠٨: ١٤٢٣الشراح، ". ( مجتمع

 
ويشير التراث النفسي إلى أن الذكاء من أهم الخصائص المعرفية المؤثرة فـي  

دراسات بار وزمالءه ودراسات مورش وولـدر  فقد أشارت . " نجاح المعلم بالتدريس
إلى أن ذكاء المعلم يرتبط بكفاءة المعلم المهنية ارتباطاً ليس له داللة إحصائية، وعلـى  

بمعنـى أنـه مـن    . كل حال فالذكاء يعتبر عامالً مؤثراً ومحدداً في نجاح التـدريس 
ليتحقـق  )  عتبـة الـذكاء  ( الضروري توافر حد أدنى معين حرج وحاسم من الذكاء 

 ) ٢١٢: )ب(١٩٩٦أبو حطب، . ( التدريس الفعال
 

، حيـث  )الذكاء االنفعـالي (ومن السمات التي قد تكون مؤثّرة في أداء المعلّم، 
أشارت العديد من الدراسات إلى أن الذكاء االنفعالي يؤثّر في سلوك الفرد، ونظرته إلى 

رت نتائجها عدد من الخصائص أظه" Geeryففي دراسة لجيري  .الحياة، وإتقان المهام
السلوكية لمديري المدارس مرتفعي الذكاء االنفعالي تتمثّل في استخدام المعرفة للحفـاظ  
على الهدوء والتحكّم في االنفعاالت، والتفاؤل والتحكّم في االستجابات السـلبية، وحـّل   

ير الصراعات بهدوء وتروي، وفهم انفعاالت اآلخرين لمنع تصعيد الصـراع، وتطـو  



 

وبناء جسور من الثقة مع اآلخرين، واستخدام االنفعاالت في حثّ واستثارة اآلخـرين،  
 )٢٥٥: ١٤٢٣عبده وعثمان، ". (وتوقّع الصراع وإدارته بحكمة وفاعلية 

 
عن أن الذكاء المعرفي يسهم فـي التنبـؤ    Gardnerوكشفت دراسة جاردنر " 
و % ٨٠اً نسبة تتـراوح مـابين   تارك% ٢٠و% ١٠ح المهني بنسبة تتراوح بين بالنجا
: ١٤٢٣عبده وعثمان، ". (يمكن تفسيرها لمتغيرات أخرى منها الذكاء االنفعالي % ٩٠
٢٥٥( 

 
ـ  كما  اح أوضحت نتائج كثير من الدراسات أن الذكاء االنفعالي له دور فـي نج

 التحقق مـن ستقوم بغير التعليمية، والدراسة الحالية  تالعاملين في المؤسسات والمنشآ
 .هذا الدور بالنسبة للمعلم في المرحلة الثانوية

 
هل توجد عالقة بين الـذكاء  : وبناء عليه تبرز مشكلة الدراسة في تساؤٌل رئيس هو

 : االنفعالي والكفاءة المهنية للمعلّمين؟ ويتفرع عن هذا السؤال العديد من التساؤالت
لمرحلة الثانوية في مدينة ما أبعاد الكفاءة المهنية األكثر توافراً لدى معلّمي ا -١

 مكّة المكرمة؟ 

ذات داللة إحصائية بين مكونات الذكاء االنفعالي،  ارتباطيةهل توجد عالقة  -٢
 وأبعاد الكفاءة المهنية لدى معلّمي المرحلة الثانوية في مدينة مكّة المكرمة؟ 

االنفعـالي ومكوناتـه الفرعيـة،     ءهل توجد فروق دالة إحصائياً في الـذكا  -٣
 ، لدى المعلم راجعة لتأثير التخصص والخبرة؟وأبعادهاءة المهنية والكفا

 ومكوناتـه هل يمكن التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم من خالل الذكاء االنفعالي  -٤
 الفرعية؟

 مكونـات هل يمكن التوصل إلى نموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بـين   -٥
رة فـي الكفـاءة المهنيـة    الذكاء االنفعالي وتأثيراتها المباشرة وغير المباش

 للمعلم؟

مكونـات  هل يمكن التوصل إلى نموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بـين   -٦
 ؟الكفاءة المهنية للمعلم وأبعادالذكاء االنفعالي 

 



 

 أهمية الدراسة
تبحث هذه الدراسة في العالقة بين الذكاء االنفعالي ومكوناته، والكفاءة المهنيـة  

ثانوية في كافّة األبعـاد، المعرفيـة، والمهاريـة، والشخصـية،     لدى معلّمي المرحلة ال
 . واالجتماعية، واإلنتاجية

 
، وتطرقها إلى بعض العوامل المؤثرة في حيوية مهنة التعليموتكمن أهميتها في 

والتـي   –الذكاء االنفعالي  - النفسيةالكفاءة المهنية للمعلّمين، وتناولها ألحد المتغيرات 
النفسي بأنّه يسهم في النجاح والتوافق المهني للفرد بدرجة تفوق ما يسهم أشار التراث 

فإذا كان الذكاء األكاديمي والمهارات المعرفية الزمة للحصـول  . " به الذكاء األكاديمي
 ,Goleman ".(على وظيفة ما، فإن الذكاء االنفعالي يعمل على النجاح الوظيفي للفرد 

١٥ :١٩٩٥( 
 

 :ة الدراسة فيما يليويمكن تحديد أهمي
 : من الناحية النظرية

تهتم الدراسة بمعرفة مستوى الذكاء االنفعالي، وأبعاد الكفاءة المهنيـة لـدى    -١
معلّمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة، إيماناً من الباحـث بأهميـة   
هذين الموضوعين لما لهما من تأثير مباشر فـي جـودة النتـاج التعليمـي     

 .في مدارس التعليم العاموالتربوي 
على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الكفاءة المهنية للمعلّـم   -٢

بوجه عام إالّ أن الباحث لم يعثر على دراسة تتطرق إلى الموضـوع مـن   
جانب نفسي في حدود اطالعه، حيث أن معظم الدراسات التي تم االطـالع  

 .عليها كانت من منظور إداري

ن تكشف الدراسة عن عامل مهم من العوامل المؤثرة فـي الكفـاءة   يتوقع أ  -٣
المهنية للمعلمين في المرحلة الثانوية في دول الخليج العربي بشـكٍل عـام،   

 . وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص

 
  



 

 :ومن الناحية التطبيقية

لكفـاءة  نتائج الدراسة قد تكشف عن عامل مهم من العوامل المـؤثرة فـي ا   -١
المهنية للمعلّمين، وهو الذكاء االنفعالي، األمـر الـذي قـد يلفـت اهتمـام      
المسئولين إلى أهمية هذا النوع من الذكاء، ومن ثم أخذه بعين االعتبار فـي  

كما أن االهتمام بالذكاء االنفعالي في أمـاكن  . برامج إعداد وتكوين المعلّمين
ة المعلمين يساعد فـي اختيـار   العمل، والتعرف على مدى تأثيره على كفاء

أفضل الطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية التربية للعمل في مهنـة التـدريس   
 .والذين تتوافر فيهم خصال وسمات المعلم الكفء

من خالل التعرف والكشف عن أهم المكونات الوجدانية المنبئة بكفاءة المعلم  -٢
ء االنفعالي لدى المعلّمـين  يمكن إعداد برامج تدريبية تهتم ببناء وتنمية الذكا

 .  عن طريق برامج التدريب أثناء الخدمة، والتي تقدم للمعلّمين بشكل مستمر

قد تكشف هذه الدراسة عن جانب خفي من الجوانب النفسية للفرد والتي تؤكد  -٣
الدراسات النفسية على أثرها في النجاح المهني، ومن ثم لفت انتباه المعلّمين 

 .بالشكل الصحيح إليه للتعامل معه
 

 أهداف الدراسة
 : هذه الدراسة إلى هدفت
التعرف على أبعاد الكفاءة المهنية األكثر توافراً لدى معلّمي المرحلة الثانوية  -١

 . في مدينة مكّة المكرمة

التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي ومكوناته والكفاءة المهنية وأبعادها  -٢
 .ية في مدينة مكّة المكرمةلدى معلّمي المرحلة الثانو

الكشف عن الفروق في الذكاء االنفعالي ومكوناته، والكفاءة المهنية وأبعادها   -٣
 .بين معلمي المرحلة الثانوية بمدينة مكّة المكرمة تبعاً للتخصص والخبرة

 .الفرعية ومكوناتهالتنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم من خالل الذكاء االنفعالي  -٤

الـذكاء   مكونـات ذج عام يفسر التأثيرات المتبادلـة بـين   التوصل إلى نمو -٥
 .االنفعالي وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في الكفاءة المهنية للمعلم



 

مكونـات الـذكاء   التوصل إلى نموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلـة بـين    -٦
 .الكفاءة المهنية للمعلم وأبعاداالنفعالي 

 
 مصطلحات الدراسة 

 Emotional Intelligence: ء االنفعاليالذكا: أوالً

القدرة على فهم االنفعاالت، ومعرفتها، والتمييز : " بأنهالذكاء االنفعالي ان مجول يعرف
 )١٠ :١٩٩٥ ,Goleman ( "بينها، والقدرة على ضبطها والتعامل معها بإيجابية

طة بتجهيـز  بمجموعة من المهارات والكفاءات العقلية المرتب"  ويعرفه ماير وسولفاي
ومعالجة المعلومات االنفعالية وتختص بصفة عامـة بـادراك االنفعـاالت واسـتخدام     

        ".االنفعاالت في تيسير عملية التفكير والفهـم االنفعـالي وتنظـيم وإدارة االنفعـاالت    
) Mayer & Salovey, ٥٦ :١٩٩٧( 

 
نتبـاه واإلدراك  القدرة على اال" وهو  :التعريف اإلجرائي التاليويتبنّى الباحث 

الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح، وتنظيمها وفقاً لمراقبـة  
وإدراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرهم، للوصول معهم إلـى عالقـات انفعاليـة    
اجتماعية إيجابية تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي والمهني، وتعلّم المزيد من 

 )٢٥٦: ١٤٢٣عبده وعثمان،" (ارات اإليجابية للحياة المه
 

 للمعلّم ) Vocational Efficiency(الكفاءة المهنية  : ثانياً

، المقدرة والجدارة وجودة األداءيقصد الباحث بالكفاءة المهنية في هذه الدراسة، 
وبشكل بالقدرة على أداء العمل بطريقة صحيحة على الوجه المطلوب : ويعرفها إجرائياً

 .متقن، ويمكن قياس هذه الكفاءة من خالل األداء المهني الذي يظهر في سلوك الفرد
 

فهي مجموعة المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهـات  : أما الكفايات المهنية
التي تساعد المعلّم على القيام باألدوار والمهام والواجبات التعليمية والتربوية المنوطـة  

 .ءة المهنية للفرد من خالل درجة تمكنه من هذه الكفايات وممارسته لهابه، وتتحدد الكفا
 



 

ولغرض هذه الدراسة تم تصنيف الكفايات المهنية في خمسـة مجموعـات، كفايـات    
. معرفية، وكفايات شخصية، وكفايات مهارية، وكفايات إنتاجية، وكفايـات اجتماعيـة  

وجدارتـه وجـودة   اءة المهنية للمعلم فالكفوتشكل هذه الكفايات أبعاد الكفاءة المهنية، 

 .، ومدى ممارسته لهادد بمدى توافر هذه الكفايات لديهتتحأدائه 
 

 حدود الدراسة
 : تتحدد هذه الدراسة بما يلي

 : البعد الموضوعي
يقتصر البحث على مكونات الذكاء االنفعالي، والكفاءة المهنيـة للمعلّمـين فـي كافّـة     

 .أبعادها
 

 : البعد المكاني
 . اقتصار هذه الدراسة على معلّمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

 
 : البعد الزمني

 .هـ ١٤٢٧/١٤٢٨تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
 

 : البعد اإلجرائي
عثمان : األداة التي استخدمها الباحث في دراسته هي مقياس الذكاء االنفعالي، من إعداد

، وبطاقة تقويم الكفاءة المهنية لمعلّمي المرحلة الثانويـة مـن   )م ٢٠٠١(  عد السميوعب
  .إعداد الباحث

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 
الً 
ّ
 اإلطار النظري: أو

 )الوجداني (  الذكاء االنفعايل -أ
 

 )حملة تارخيية (  الذكاء االنفعايل  بدايات العواطف واملشاعر واالنفعاالت
 مكونات الذكاء االنفعايل مفهوم الذكاء االنفعايل
 نظريات الذكاء الذكاء االنفعايل واملهنة

دة
ّ
 الذكاء الوجداني من منظور إسالمي نظرية الذكاءات املتعد

 
 

مني -ب
ّ
 الكفاءة املهنية للمعل

 
 والكفاية يف املهنةمفهوم الكفاءة  الكفاءة يف اللغة

 أبعاد الكفاءة املهنية لدى املعلمني ة املهنية يف جمال الرتبية والتعليمالكفاء
 اإلعداد املهني ملعلمي املرحلة الثانوية مظاهر ومؤشرات الكفاءة املهنية 
 خصائص معلمي املرحلة الثانوية عوامل رفع الكفاءة املهنية للمعلم

 قياس الكفاءة املهنية وتقويم أداء املعلم
 

 الدراسات السابقة : ثانيًا 
 فروض الدراسة

 
 

 



 

 اإلطار النظري: أوالً

 )الوجداني ( الذكاء االنفعالي  - أ

 بدايات العواطف والمشاعر واالنفعاالت

تلعب االنفعاالت دوراً هاماً في تشكيل شخصية الفرد وسـلوكه، وتتـألف مـن    
بدوا يتمثل في التعبيرات والحركات التي ت نب شعوري ذاتي، وجانب خارجي ظاهرجا

على الفرد المنفعل، وكذلك في االختالالت الوظيفية التي تطرأ علـى أجهـزة الجسـد    
 .كاضطرابات التنفس وخفقان القلب

 
بحالة جسمية نفسية ثائرة يضـطرب لهـا   " االنفعاالت ) ١٤٠٤( يعرف زيدان 

  ٨٦ص" اإلنسان كله جسماً ونفساً
 

سـمية وظيفيـة داخليـة،    حالة تؤثر في الكائن الحي تصحبها تغيرات ج"وهي 
 )١٥٧: ١٩٩٢ حمزة،( "ومظاهر جسمانية خارجية غالباً ما تعبر عن نوع هذا االنفعال

 
بدأ اهتمام الفالسفة وعلماء النفس األوائل بالوجدان واالنفعاالت كمكون للـنفس  

 أن إلـى العوالم الخارجيـة  نحو  قديماً موجهاًكان االتجاه الفلسفي اإلنسانية منذ القدم، و
النفس البشـرية، فاتخـذ مـن     أعماقجاء سقراط ليتجه بالفلسفة نحو البحث في داخل 

حواراته وقد تمثل ذلك في حكمتـه  تفكيره وفي  أساسيةوطبائعه وغرائزه مادة  اإلنسان
سـقراط هـو    إنقيل وقد ). اعرف نفسك: (المشهورة التي دونت على باب معهد دلفي

 .رضاأل إلىنزل الفلسفة من عليائها أالذي 
 

ومن المالحظ أن اإلنسان قد اهتم في مراحل تاريخه بمالحظة الفروق الفرديـة  
بين األفراد ووصفها، هذه الفروق التي تتجلّى في تصورنا عـن عالمنـا الشخصـي،    
وخبراتنا الذاتية ومشاعرنا الخاصة ودوافعنا وانفعاالتنا وقـدرتنا وقيمنـا ومعتقـداتنا    

يا، هذا االهتمام ولّد لدى الفالسفة القدماء الرغبة في دراسة وأفكارنا وآرائنا ومثلنا العل
النفس اإلنسانية للتعرف على أسباب هذه الفروق وأثرها، وقد ميز أفالطون قديماً بـين  

 . ثالثة أجزاء من النفس، العقل والشهوة والغضب
 



 

لحـديث  أن مفاهيم أفالطون يمكن التعبير عنها بلغة علم الـنفس ا "  Burtويرى بيرت 
كما يمكن أن   Moralوالخلقية Emotionalواالنفعالية  Intellectualبالنواحي العقلية 

أبو ". (Conationوالنزوع  Affectionوالوجدان  Cognitionتستخدم ألفاظ المعرفة 
 )   ٤٣: )أ(١٩٩٦حطب، 
 

صور أفالطون النفس  سوفي أسطورة العربة التي وردت في محاورة فيدا رو
ريـق األصـل سـلس القيـادة             ها جوادان ويقودها سائق، أحد الجوادين عبعربة يجر

وسـائق  ) الرغبة والشهوة ( أما اآلخر فرديء الطبع جامح غضوب عصي ) اإلرادة( 
العربة هو العقل، فالعقل هو الذي يقود سلوك اإلنسان والمكونـان اآلخـران يزودانـه    

أو   Cyberneticيمثل العنصـر السـيبرناتي    بالقوة والطاقة، ويمكن القول أن العقل
التحكم الذاتي في الشخصية أما العنصـران اآلخـران فيمـثالن الجانـب الـدينامي      

Dynamic  ٤٤: )أ(١٩٩٦أبو حطب، ". (فيها( 
 
ويذهب ديكارت إلى أن وظيفة العقل التفكير والشعور، فالتفكير في نظره مـا  "

العقلية، ونقصد بالشعور ما يجده الفرد فـي   ينطوي تحت النشاط الشعوري من الناحية
ونسـتطيع  . نفسه من أحوال السرور واأللم أو الرضا والسخط، أو الميول والرغبـات 

القول أن ديكارت قد أفاد علم النفس كثيراً حين وجه االهتمام بدراسة الشعور بدالً مـن  
 ) ٢٧: ١٩٩٢حمزة،  ". (العقل، فأصبح علم النفس هو علم الشعور

 
ذكر وليم جيمس في كتابه دروس مختصرة في علم الـنفس   ١٨٩٢وفي عام " 

خير تعريف لعلم النفس هو وصـف حـاالت   : تعريفاً اُعتبر في حينه قياسياً حين قال
 ) ٤٤: ١٩٨٧عاقل،  " (الشعور وتفسيرها بحد ذاتها

 
إلى أن على علم النفس أن يبحث في ما نسميه بـالخبرة   wundtويشير فونت "

اخلية، وأعني بها إحساسنا الخاص ومشاعرنا الخاصة، وأفكارنا وعزمنـا، وذلـك   الد
: ١٩٨٧عاقل،  " (تمييزاً لها عن الخبرة الخارجية التي تكون موضوع العلوم الطبيعية

٤٤ ( 
 



 

جهداً في تبيـين المنـابع    ١٩٠٨ عام في William Mc dougalلقد بذل ماكدوجال 
وذكر بأن العواطف تتكون عنـد  . الراشدة وأوضاعهاالغريزية الممكنة لعواطف الحياة 

الطفل نحو الناس كأبيه وأمه مثالً أو نحو المؤسسات كمدرسته وناديه مبكراً، وأن هذه 
كما يتكون عند اإلنسان عاطفة نحـو نفسـه   . العواطف تثير في نفسه انفعاالت مختلفة

خـالق واإلنتـاج، وهـذه    يعلّق عليها ماكدوجال أهمية كبرى في ضبط النفس وفي األ
 . العاطفة نحو الذات مبنية بصورة رئيسية على غريزتي تثبت الذات والخضوع

 
ويعتقد ماكدوجال أن هذه العواطف ال الغرائز المجردة هي العوامـل الدافعـة   

إنّه ال يقوم كما زعم البعض أن كل سلوك بشري تدفعـه  " المباشرة في السلوك الراشد 
كن ما يقوله هو أن كّل سلوك بشري مدفوع بالعواطف الناجمة عن الغرائز مباشرة، ول

 )  ٢٥١: ١٩٨٧عاقل،  " (الغرائز 
 

إن السلوك ال يندفع باعتبارات عقلية محضة بـل بالحـب والكـره    : " ويقول 
 )  المرجع السابق". (واالهتمام والحماس والمنافسة وغيرها من العواطف 

 
والـذي تـأثر بمدرسـة    ) الغرضية ( لقصدية المدرسة ا يمثّل ويليم ماكدوجال

التحليل النفسي واهتم بعلم النفس االجتماعي، وإليه يعود الفضل في ظهور علم الـنفس  
حياة االنفعال وتالعب الـدوافع هـو   "كان يؤمن بأن . االجتماعي كفرع من علم النفس

: ١٩٨٧عاقل ،  " (ه الجزء من حياتنا النفسية الذي ال يمنع التأمل الباطني في النفوذ إلي
٢٤٥  ( 

 
إلى ما يسـمى بـاألداء    ١٩٦٣في عام Cronbach وعندما تعرض كرونباخ 

للفرد فهو في الحقيقة يشير إلى أهميـة السـلوك      Typical performanceالمميز 
 . االجتماعي في األداء

 
وهكذا تلعب العاطفة دورها الكبير في تسيير حياتنا والـتحكم فـي أسـاليب    " 

كنا، فكثيراً ما نالحظ اندفاع الناس وراء عواطفهم يحاولون تحقيقها بمختلف الطرق سلو
 )١٥١: ١٩٩٢ حمزة،". (الممكنة، المشروع منها وغير المشروع

 



 

 الذكاء االنفعالي 

 -:لمحة تاريخية

التصـنيف الثالثـي    Robert Thorndikeاقترح ثورنـدايك   ١٩٢٦في عام 
تماعي والميكانيكي، حيث يعرف الذكاء االجتماعي بأنّه المجرد واالج: المشهور للذكاء 

القدرة على فهم الرجال والنساء والفتيان والفتيات، والتحكم فيهم وإدارتهم بحيث يؤدون 
بطريقة حكمية في العالقات اإلنسانية ويقرر بأن موضوع الذكاء االجتماعي هو البشر 

 .  أنفسهم ، يعمل فيهم اإلنسان عملياته المعرفية
 

تعريفاً للذكاء علـى أنـه     David Wechslerوضع ويكسلر ١٩٤٣وفي عام
المقدرة الكلية أو الشاملة للشخص لكي يؤدي غرض معين، ويفكّر بعقالنيـة ويتعامـل   
بفعالية مع عناصر البيئة المحيطة، وأشار إلى أهمية القدرات العاطفية للتنبؤ بقدرة أي 

 .شخص على النجاح في الحياة
 
أكثر من ربع قرن أعيد تناول الذكاء الشخصي حين عـرض جيلفـورد    وبعد "

Guilford  نموذجه المعدل حول بنية العقل، وحينئذ ذكر احتمال إضافة فئة  ١٩٦٧عام
جديدة لفئات المحتوى أسماه المحتوى السلوكي الذي يشتمل على القدرات التي تتطلـب  

 )٣٨٨: )أ(١٩٩٦ أبو حطب،". (وسلوك اآلخرين من الشخص إدراك سلوكه
 

اقترح أبو حطب  أن الذكاء دالـة لنشـاط الشخصـية ككـل      ١٩٧٣وفي عام 
كـان تصـنيفنا   : " فالمعرفة والوجدان طرفان فيها ويقع بينهما الذكاء االجتماعي، يقول

المبكر ألنواع الذكاء أنّها من ثالث فئات هي الذكاء المعرفـي والـذكاء االجتمـاعي    
 ) ١٦٧: )أ(١٩٩٦و حطب،  أب". (والذكاء الوجداني 

 
وقد أشار في تصنيفه السباعي أيضاً إلى الذكاء االجتماعي وذكر أنّه نوع مـن  
الذكاء يتيح لألفراد التعامل مع المعلومات التي تتضمن الوعي بـاآلخرين والمعايشـة   

 . والتعاطف والتفاعل المتبادل
 
وراً نظرياً تص ١٩٧٨ في عام Wardeel & Royceكما قدم وارديل ورويس "

حيث ذهب إلى وجـود عالقـة    ،في إطار نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال



 

قوية بين كٍل من النظام االنفعالي والنظام المعرفي، ويظهر تأثيرها علـى الشخصـية   
عبده وعثمـان،  ". (اإلنسانية بأكملها في تكاملها وتخيالتها ونظرتها وتعاملها مع العالم

٢٤٩: ١٤٢٣( 
 
إلى التكامل بين الجانب العقلي والجانب  Buzanأشار بوزان  ١٩٨٠في عام و"

االنفعالي داخل الفرد، حيث يظهر هذا التكامل ويتبلور من خالل الـذكاء االنفعـالي،   
 )المرجع السابق". (والذي يعبر عن نفسه في صور سلوكية متعددة 

 
ذ علم النفس أستا  Howard Gardnerاقترح هاورد جاردنر  ١٩٨٣وفي عام 

وذكـر منهـا الـذكاء     . أساسية على األقـل  تفي جامعة هارفارد وجود سبعة ذكاء آ
القدرة على إدراك أمزجة " ويعرفه بأنّه   Interpersonal Intelligenceاالجتماعي 

 )١١: ١٤٢٤جابر، ". (اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها 
 

بمعرفة الـذات  "   Intrapersonal Intelligenceكما عرف الذكاء الشخصي 
والقدرة على التصرف توافقياً على أساس تلك المعرفة، ويتضمن وعي الفرد بأمزجتـه  
الداخلية ومقاصده ودوافعه وحاالته المزاجية واالنفعالية ورغباته والقدرة على تأديـب  

 ) ١٢: ١٤٢٤جابر،  ". (الذات وفهمها وتقديرها 
 
نموذج لتعلم الذكاء االنفعالي في ضوء نظريـة   ١٩٨٩نسبان في عام كما قدم جري"

وفي هـذا النمـوذج   . بياجيه للنمو المعرفي ونظريات التحليل النفسي والتعلم االنفعالي
 : عرض جرينسبان مستويات تعلّم الذكاء االنفعالي

وفيه يتعلم الطفل االنفعاالت المرتبطة   Somatic Learningالتعلم الجسمي  -١
 . لحاجات الجسمية با

وهو مستوى يتعلّم فيه الطفـل    Consequence Learningالتعلم بالنتائج  -٢
 . األفكار والمعاني 

ويحدث فيه أعلى   Representational Structuralالتعلم التركيبي التمثيلي -٣
 )٢٤٧: ١٤٢٣عبده وعثمان،  ". (درجات تعلّم األفكار والمعاني واالنفعاالت

 



 

مقاالً بعنـوان   Salovey and Mayerشر كل من سولفاي وماير ن ١٩٩٠وفي عام "
الذكاء االنفعالي، وأشارا فيه بأن الذكاء االنفعالي هو نوع من الذكاء االجتماعي، وأهم 

وكانـا علـى   . وظائفه إرشاد التفكير وتخصيص القدرات التي تسهم في حل المشكالت
، لقد وصفا الذكاء العاطفي علـى  دراية تامة بما سبق من عناصر الذكاء غير المعرفي

أنه نوع من الذكاء االجتماعي المرتبط بالقدرة على مراقبة الشخص لذاته، ولعواطفـه،  
وانفعاالته، ولعواطف وانفعاالت اآلخرين، والتمييز بينها واستخدام المعلومات الناتجـة  

 )المرجع السابق. (عن ذلك في ترشيد تفكيره وتصرفاته وقراراته
 

أفضل ما كُتب عن الذكاء االنفعالي فـي   Golmanقدم جولمان  ١٩٩٥وفي عام 
، وطبيعة )بالعقل االنفعالي ( كتابه الشهير الذكاء االنفعالي، والذي تناول فيه ما أسماه 

الذكاء االنفعالي والمجاالت التي له دور فيها، ودوره في براعة اإلنسان وتقدمـه فـي   
 . ذكاء األكاديمي الذي يبرز دوره في حياة الفرد التعليميةمجاالت الحياة العملية قياساً بال

 
، ذكاء ذكاء معرفي: اء إلى ثالثة أنواع قسم ماير وجيهر الذك ١٩٩٦وفي عام 

انفعالي، ذكاء دافعي، وتؤكد أبحاث ماير أن المزاج الشخصي عموماً يؤثر في تفكيـر  
 . األفراد 

 

 مفهوم الذكاء االنفعالي

االنفعالي أيضاً الذكاء الوجـداني، والـذكاء العـاطفي، وذكـاء     يطلق على الذكاء 
مجموعة مـن المهـارات والكفـاءات العقليـة     "المشاعر، ويعرفه ماير وسولفاي بأنّه 

المرتبطة بتجهيز ومعالجة المعلومات االنفعالية وتختص بصفة عامة بادراك االنفعاالت 
ـ    م االنفعـالي وتنظـيم وإدارة   واستخدام االنفعاالت في تيسير عمليـة التفكيـر والفه

 )٨٦ :١٩٩٧ ,Mayer & Salovey . ("االنفعاالت
 

وقد بدأ االهتمام حديثاً بمفهوم الذكاء االنفعالي كبنية نفسية يمكن من خاللـه فهـم   
ويلقى هذا المفهوم في اآلونـة األخيـرة اهتمامـاً    . الكثير من جوانب السلوك اإلنساني
بقت العديد من الدراسات والبحوث الحديثة في هـذا  متزايداً من قبل الباحثين، حيث ط

 .الموضوع محاولة البحث في العالقة بينه وبين العديد من المظاهر النفسية والسلوكية



 

وتجمع كل هذه الدراسات والبحوث على أن للذكاء االنفعالي أثر فـي سـلوك الفـرد    
األكـاديمي، وأن  وسماته الشخصية واالجتماعية بدرجة تفوق تأثير الـذكاء العقلـي و  

 .ارتباط العقل باالنفعاالت أمر ال يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه
 

فلقد كان من المعتقد في الفترات المبكرة لدى علماء النفس أن النشاط العقلي يتمايز 
أو ينفصل عن االنفعاالت اإلنسانية، أما اآلن فالعمليات االنفعالية يرى أو يعتقـد أنهـا   

اطع مع أنشطة التفكير العقلية ولذا بات هناك اقتناع لدى علماء النفس بـأن  تلتقي أو تتق
 .دراسة االنفعاالت من الممكن أن تساعد في فهم السلوك التوافقي لإلنسان بصفة عامة

 
أن زيـادة االهتمـام   ): "٢٠٠٦(نقالً عن عيسى ورشوان    Austinأوستن ويذكر

 :نبمفهوم الذكاء الوجداني قد يرجع إلى سببي
يكمن في فكرة اختالف األفراد في المهـارات االنفعاليـة القابلـة    : األول منهما 

للقياس والتي تعد من األفكار الهامة في حد ذاتها، فهي تُعد إذناً بفـتح منطقـة   
جديدة تماماً في مجال الفروق الفردية لم يتم تغطيتها بعد من خـالل المقـاييس   

 . المعهودة للذكاء والشخصية

أهمية النتائج المتوقعة من الناحية النظرية عن ارتباط الذكاء الوجداني : وثانيهما 
بمدى كبير من المتغيرات ذات األهمية، فالمهارات االجتماعية لـدى مرتفعـي   
الذكاء الوجداني يتوقع أن ترتبط بالمواطنة الصالحة والعالقات الشخصية، بينما 

ل تنظيم المزاج يتوقع أن مهارات داخل الشخص كجزء من الذكاء الوجداني مث
    ٢ص". ترتبط بارتفاع مستوى الرضا وانخفاض مستوى الضغوط والقلق

 بين الـذكاء الوجـداني كسـمة    بأنه يجب أن نميز) ٢٠٠٦(وينوه عيسى ورشوان 
Trait  والذكاء الوجداني كقدرة عقليةAbility " حيث شار إلى الذكاء الوجداني كسمة ي

سمات الشخصية بينما الذكاء الوجداني كقدرة عقلية يعرف بأنه بأنه ميول تفضيلية تشبه 
  .ذات الطابع االنفعاليلمعلومات اتجهيز ومعالجة القدرة على 

" الفاعليـة الذاتيـة االنفعاليـة   "وكذلك يشار إلى الذكاء الوجـداني كسـمة بأنـه    
Emotional Self-Efficacy   حيث يعبر عن المعتقدات الذاتية بالقـدرات والميـول 



 

المتعلقة باالنفعاالت وقدرة الفرد على تنظيمها بهدف تحقيق قدر من التوافق، بينما يشار 
 ٢ص". إلى الذكاء الوجداني كقدرة بأنه القدرة المعرفية االنفعالية

مختلفين يتبنى كالً منهما وبالتالي يمكن تصنيف نماذج الذكاء الوجداني في اتجاهين "
 نمـاذج القـدرات  : ؛ وهماذكاء الوجداني ومفهومهبحث ووجهة نظر مختلفة لل منهجية

والتي تركز على التفاعل بين االنفعاالت والذكاء بمفهومة التقليدي في وصفها للـذكاء  
أو كما تعرف بالنماذج المختلطة والتـي تصـف الـذكاء    ونماذج السمات ، الوجداني

"   جية والشخصـية ميول والنواح المزاالوجداني في ضوء الدمج بين القدرات العقلية وال
  ) ٣: ٢٠٠٦عيسى ورشوان، ( 

 
 مكونات الذكاء االنفعالي 

 : أشار جولمان إلى وجود خمس مكونات أساسية للذكاء االنفعالي وهي
 Self-awareness)المعرفة االنفعالية ( الوعي باالنفعاالت والمشاعر الذاتية   -١

كما هـي، وهـذا الـوعي     ويقصد به وعي الفرد بانفعاالته الشخصية وحالته المزاجية
باألفكار والمشاعر واالنفعاالت تولد لدى الفرد القدرة على التحكم في االنفعال وضـبط  

 .النفس
العمليـة المعرفيـة   "بأن المعرفة االنفعالية هي ) ٢٠٠٦( ويذكر عيسى ورشوان

التي تُحول أو تترجم فيها المدخالت الحسية إلى خبرات ذات معنى وال يختلف اإلدراك 
النفعالي كثيراً عن هذه المعني حيث يشير إلى العملية المعرفية التي يتم فيها ترميـز  ا

 ٨ص". وتفسير المعلومات واإلشارات الوجدانية الذاتية والخاصة باآلخرين
ويصف كالً من سولفاي وماير هذا المكون بأنه يعكس قدرة الفرد علـى إدراك  

ن ذلك الكفاءة في معرفة االنفعاالت التـي  االنفعاالت الذاتية والخاصة باآلخرين ويتضم
 .تبدو على وجوه اآلخرين وفي الرسائل غير اللفظية الصادرة عنهم

وبصفة عامة يتضمن هذا البعد إدراك الرسائل غير اللفظية والتعبيرات االنفعالية   
         .التي تظهر على الوجه وفي نبرة الصوت وكل قنوات االتصال الممكنة مع اآلخـرين 

) ١٩٩٧ ٨٦Mayer & Salovey, : ( 



 

 Emotional management إدارة االنفعاالت -٢

تعني إدراك ومعرفة ما الذي يكون وراء هذه المشاعر وكيفية معالجـة القلـق   
وكـأن  " أعـرف نفسـك   " والمخاوف والغضب والحزن، وهذا ما يؤكد قول سقراط 
الوعي بمشـاعره وفهمهـا   المعرفة هي مفتاح الشفاء، فالشخص الذي لديه قدرة على 

والوعي بأفكاره عنها تكون لديه قدرة على االنتباه إلى مشاعره وتفحصـها ومالحظـة   
 .وبالتالي يسيطر على األفعال، أفكاره ومراقبتها كي يستطيع السيطرة على االنفعال

 
 Self- motivation) التحفيز الذاتي ( تنظيم االنفعاالت  -٣

بطريقة منتجة، االنفعاالت واستخدام  لخدمة الهدفتوجيه العواطف واالنفعاالت 
االنـدفاعات،   بمعنى تأجيل اإلشباع وكـبح  .قبل أن تتحول إلى أفعال يهاعلوالسيطرة 

يتحلى بالصبر اً ولذلك فإنه كلما استطاع الشخص أن يملك دفة انفعاالته كلما كان حكيم
ماعته ويحقق ج رتولى أموالتفهم، وهي خصائص إيمانية يستطيع من خاللها المرء أن ي

 . النجاح في عمله وعالقاته
 
 Empathy المشاركة الوجدانية والتعاطف -٤

الحساسية تجاه مشاعر اآلخرين واالهتمام بهم وتفهمهم ووضعهم في ويقصد بها 
، والتـي  عن مشاعرهم تجاه األشـياء  ر االختالف بين الناس في التعبيراالعتبار وتقدي

توازن بين المشاعر السـلبية واإليجابيـة وتخفـف الغضـب     تسهم في عمل ال بدورها
 .وعواقبه الضارة بالشخص وباآلخرين

 
 Social skills) المهارات االجتماعية (  العالقات الشخصية المتبادلة فن معالجة -٥

التعامل مـع اآلخـرين وتحقيـق     قدرة الشخص على تنظيم وإدارة انفعاالته في
إلى التعاون والعمل المنـتج   يحقق الصحة النفسية ويدفع النسيج االجتماعي السليم الذي

  . الفعال
 

 



 

 الذكاء االنفعالي والمهنة 

يبدوا أن هناك اتفاقاً بين أوساط المهتمين بموضوع الـذكاء واالنفعـاالت إلـى    
   وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي ونجاح األفراد في الحياة العملية، ومـن الثابـت أن

مفرده ال يضمن تحقيق النجاح وإنّما يحتاج الفرد إلى تـوفر مـزيج مـن    الذكاء العام ب
التعقّل والمشاعر بحيث يؤدي هذا المزيج إلى إحداث تناغم بين االنفعـاالت والتفكيـر   

 . والتي يتحقّق من خاللها نجاح الفرد في مجاالت الحياة المختلفة
 

كن إرجاعها فقـط إلـى   إن الكفاءة المهنية التي يتصف بها بعض العاملين ال يم
الذكاء المجرد بالمعنى التقليدي للذكاء بل أن هناك صفات ومهارات تتعلّق بالمشـاعر  

 . واالنفعاالت ثبت توفرها لديهم
 

من المعروف للجميع أن من يتفوقون أثناء دراستهم ): " ١٤٢٦( يقول جولمان 
ممـن يكـون معامـل     ال يكونون بالضرورة ناجحين ومتفوقين في خضم الحياة فكثير

بـل  ذكائهم عالياً يتعثرون ويفشلون ليس في حياتهم األسرية وعالقتهم باآلخرين فقـط  
 ٧ص" وفي مجال عملهم 

 
إن الذكاء االنفعالي يعلّمنا كيف نغير من أنماط تفكيرنا ومن طريقة نظرتنا إلـى  

خـرين، إنّنـا ال   العالم من حولنا ويولد في أنفسنا مشاعر إيجابية تجاه الذات وتجاه اآل
ولكننا نستطيع أن نقرر ماذا نفعل حيالها، فنحن ال نستطيع  ،نستطيع أن نقرر عواطفنا

أن نقرر متى نغضب ومتى نخاف ومتى نقلق ومتى نحب ولكننا نستطيع أن نقرر كيف 
 نتعامل مع الغضب والخوف والقلق والحب . 

 
ارة مشاعره وانفعاالتـه والتعبيـر   فالفرد الذكي انفعالياً هو الفرد القادر على إد

ويذكر انكيمـان  . "عنها بطريقة فعالة وتمكنه من التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم 
أن العديد من الدراسات أشارات إلى أن الكثير من الشـبان ذوي المـؤهالت الواعـدة    

التواصل  فشلوا، وكان سبب فشلهم تدني معدل الذكاء االنفعالي لديهم وعدم قدرتهم على
" مع اآلخرين، فالفشل غالباً ما ينشأ عن أسباب عاطفية أكثر منها أسباب فنية أو مهنية 

 ) ٢٧، ٢٠٠٤خوالدة، (
 



 

 اًموجب اًيرتبط ارتباط الوجدانيالذكاء  أن) ٢٠٠١(لسمادونى ل دراسة وأظهرت
نية، مهنة التدريس من المهن التي تقـدم خـدمات إنسـا   : "وأن. للمعلم المهنيبالتوافق 

ويتطلب النجاح في تلك المهنة أن يؤدي المعلم أدواره المتعددة بكفاءة دون الشعور بعدم 
قدرته على السيطرة على انفعاالته، واإلرهاق االنفعالي، ونقـص الشـعور باإلنجـاز    

 )٨١: ٢٠٠١السمادوني، ". ( الشخصي

 

 نظريات الذكاء

أن العقل "كات، وملخصها الملمن أوائل النظريات التي بحثت في الذكاء نظرية 
البشري يتألف من عدد من القوى أو الوسائط المستقلة التي تؤدي إلى حدوث األنشطة 

ملكة، وحددوا لكل منها  ٣٠العقلية المختلفة، ويذكر جال وسبرزهايم أنهما توصال إلى 
 )  ٣٢٥: )أ(١٩٩٦أبو حطب،". ( موضعاً في المخ

 
م، أو ما يسمى بالقدرة العامة والتي كـان  ثم ظهرت بعد ذلك نظرية العامل العا

من أبرز رجاالتها سبنسر، وجالتون، وبينيه الذي استطاع وضع مقياس لقياس الـذكاء  
 .في صورة درجة عامة هي العمر العقلي

 
وبعد سنوات ظهرت نظرية العاملين لسبيرمان الذي يرى أن القـدرات العقليـة   

قبل التنمية أو التعديل، وال يتأثر بالبيئـة،  عامل عام، وهو عامل فطري ال ي"تتألف من 
وعامل خاص يتألف من مجموعة من االستعدادات الفطرية القابلة للتنمية والتدريب، أو 

 ) ٣٤٣: )أ(١٩٩٦أبو حطب،". ( التدهور والتخلف
 

بدأ مفهوم الذكاءات المتعددة بالظهور على يد ثيرستون بالرغم  ١٩٤٨وفي عام 
ثالثة أنواع من الذكاء، هـي الـذكاء المجـرد،     ١٩٢٦رح عام من أن ثورنديك قد اقت

 . والذكاء الميكانيكي، والذكاء االجتماعي
 
 
 



 

 الذكاءات المتعددة  نظريات

 -:نظرية الذكاءات المتعددة عند أبو حطب -أ

م، أثنـاء  ١٩٦٦ -١٩٦١بدأ اهتمام أبو حطب بالعمليات المعرفية فـي الفتـرة   
، واستمر هذا االهتمام حتّى عودته إلى بلده مصر في عـام  دراسته العليا بجامعة لندن

م، والذي تُوج باستحداثه وتدريسه لمقرر جديد في العمليات المعرفية  لطـالّب  ١٩٦٧
 .الدراسات العليا في علم النفس

 
م عرض أبو حطب نموذجه في الذكاءات ألول مرة ، والذي يتألّف ١٩٧٣وفي عام 

م اقتـرح  ١٩٧٨في عام و. ذكاء االجتماعي، والذكاء الوجدانيمن الذكاء المعرفي ، وال
 : أبو حطب نموذجاً أخر للذكاءات يتألّف من سبعة فئات، هي

  Sensoryالذكاء الحسي  -١
يرتبط هذا الذكاء بأنشطة متخصصة للحواس المختلفة، فهناك ذكاء بصري، وذكاء 

 .سمعي
  Motor الذكاء الحركي   -٢

كاء األفعال والحركـات األساسـية كاالنتقـال المكـاني     يتضمن هذا النوع من الذ
 . والمعالجة، وكذلك حركات التآزر والمهارات الحركية الدقيقة، واالتصال الحركي

  Perceptual الذكاء اإلدراكي   -٣
شكل، حجم، ( ويشمل ما يسميه جيلفورد بمحتوى األشكال، والتي قد تكون بصرية 

، أو من نوع ، أو لمسية)واإليقاع وأصوات الكالم  كاللحن( ، أو سمعية موسيقية )لون
 . اإلحساس الحركي

   Symbolicالذكاء الرمزي  -٤
أو ) األصـوات الكالميـة   ( ويتمثّل في الحروف األبجدية أو األعداد أو المقـاطع  

 . التدوين الموسيقي وغيرها من عناصر التشفير
 Semantic الذكاء السيمانتي  -٥

صور ذات (اني سواء كانت في صور لغوية أو غير لغوية ويتمثّل في األفكار والمع
 ). معنى



 

  Personalالذكاء الشخصي   -٦
) التي تتعامل مع ما يتضمن الوعي بالـذات  ( ويشتمل على المعلومات الشخصية 

 . والمعلومات االجتماعية
 Socialالذكاء االجتماعي   -٧

ل العالقـات النفسـية،   ويتعامل مع المعلومات التي تتضمن الوعي باآلخرين، وتشم
 . واإلدراك االجتماعي وإدراك األشخاص

 
م عـاد  ١٩٨٣ويبدوا أن أبو حطب لم يرتح كثيراً لهذا التصنيف السباعي، ففي عام 

. إلى التصنيف الثالثي مع تعديل واضح، وهو التصنيف الذّي استمر عليه حتّى وفاتـه 
 Impersonalشخصـي  الذكاء الموضوعي أو غيـر ال : ويشتمل هذا التصنيف على

   Interpersonal، والـذكاء االجتمـاعي   )العالقات مع الموضـوعات المحايـدة   (
 ).  العالقات داخل الشخص الواحد ( ، والذكاء الشخصي )العالقات بين األشخاص (
 
  -:نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة -ب

من الذكاءات، النـوع   تتألّف نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة من سبعة أنواع
األول والثاني تم تقييمها كنموذج في المدارس، والثالث التالية ذكاءات تتعلّق بـالفنون،  

 :وهذه األنواع هي. والنوعين األخيرين تعد من الذكاءات الشخصية
 

 Linguistic intelligenceالذكاء اللغوي  -١
كتوبة، والقدرة على تعلّـم  يتضمن الذكاء اللغوي حساسية الفرد للغة المنطوقة والم

اللغات، واستعمال اللغة في تحقيق بعض األهداف كالقدرة على التعبير عما يدور فـي  
الكتّاب والشعراء والمحامون والخطباء يمتلكون بشكل . النفس بشكل بالغي أو شاعري

 . كبير هذا النوع من الذكاء
 

 Logical-mathematical intelligenceالذكاء المنطقي الرياضي  -٢
القدرة على تحليل المشكالت منطقياً، وتنفيذ : يشتمل الذكاء المنطقي الرياضي على
وكذلك القـدرة علـى اكتشـاف األنمـاط     . العمليات الرياضية، وتحري القضايا علمياً



 

هذا النوع من الذكاء يـرتبط غالبـاً بـالعلوم والتفكيـر     . واالستنتاج والتفكير المنطقي
 . الرياضي

 
 Musical intelligenceلموسيقي الذكاء ا -٣

يتضمن الذكاء الموسيقي مهارة في األداء، وتركيب وتـذوق األنمـاط الموسـيقية،    
 .وأيضاً القدرة على التعرف وإعداد الدرجات الموسيقية والنغمات واإليقاعات

 
 Bodily-kinesthetic intelligenceالذكاء الجسمي الحركي  -٤   

لحركي إمكانية استخدام كامل الجسم أو أجزاء منـه لحـل   يستلزم الذكاء الجسمي ا
ويرى جاردنر . المشكالت، والقدرة على استخدام القدرات العقلية لتنسيق حركات الجسم

 . أن النشاط العقلي والطبيعي ذو عالقة بهذا النوع من الذكاء
 

 Spatial intelligenceالذكاء المكاني  -٥
نية التعرف واستعمال األماكن المفتوحـة، وكـذلك   يشتمل الذكاء المكاني على إمكا

 . المحصورة المساحات
 
 Interpersonal intelligence) االجتماعي ( الذكاء بين الشخصي  -٦     

الذكاء بين الشخصي يهتّم بالقدرة على فهم نوايا ودوافع ورغبات اآلخـرين،  إنّـه    
ومندوبو المبيعات ورجـال الـدين   المربون . يسمح للجميع  للعمل بفاعلية مع اآلخرين

 . والقادة السياسيون والمستشارون يحتاجون إلى شكل متطور من هذه الذكاءات
  

  Intrapersonal intelligence) الذاتي ( الذكاء الشخصي  -٧     
، أن يقـدر الفـرد   )الـذات  ( يستلزم الذكاء الشخصي الذاتي القدرة على فهم النفس  

ومن وجهة نظر جاردنر البد وأن نمتلك نمـوذج عملـي   . وافعهمشاعره ومخاوفه ود
 . فعال عن أنفسنا، بحيث نكون قادرين على استعمال المعلومات في حياتنا

    



 

قطعة واحـدة؛  ما كيرى جاردنر أن الذكاء البين شخصي والشخصي يمكن التعامل معه
في أغلـب األحيـان   بسبب عالقتهما المتينة في معظم الثقافات، فهما يرتبطان ببعض 

ويؤكد جاردنر أن هذه الذكاءات السبع نادراً ما تعمل بشكل مستقل، فهي متممة لبعضها 
 . البعض، وغالباً ما تعمل في نفس الوقت عندما يستخدم الفرد مهاراته أو يحل مشكالته

 
 هل هناك ذكاءات جديدة ؟ 

، بدأت تدور الكثيـر  م١٩٨٣بعد أن أعلن جاردنر عن هذه الذكاءات السبع في عام  
  من المناقشات بين أوساط المهتمين، هل هناك ذكاءات جديدة يمكن أن تضـاف؟ أم أن
هناك ذكاءات أوردها جاردنر يمكن أن تحذف؟ وفي الحقيقة فقد أضاف جاردنر فيمـا  

، )الوجـداني  ( الذكاء الطبيعي، والذكاء الروحي : بعد ثالثة أنواع من الذكاءات وهي
 ). األخالقي ( جودي اإلنساني والذكاء الو

 

من خالل العرض السابق للتطور التاريخي الذي يوضح اهتمام علمـاء الـنفس   
على مر العصور بالمشاعر والعواطف واالنفعاالت، وما تم تفصيله حول مفهوم الذكاء 
االنفعالي ومكوناته، يظهر لنا بوضوح أن محاوالت اإلنسان لفهم خفايا النفس البشـرية  

مرة على الدوام، وأن النفس البشرية مجال خصب للبحث واالكتشاف، وأن ال حـد  مست
 .للمعرفة فهي متجددة ومتطورة، والعلم لبنات يبنى بعضها على بعض

إن مضمون الذكاء االنفعالي في الحقيقة ليس جديداً على علم النفس، فالعواطف 
النفس منـذ القـدم، غيـر أن     واالنفعاالت من أوائل الموضوعات التي اهتم بها علماء

صبغة التقنية التي تسم العلماء الغربيين في هذا العصر قد أكسبتهم القدرة على تجريب 
المعرفة وتطبيقها، وقد أظهرت الدراسات التي ُأجريت علـى العواطـف والمشـاعر    

، واالنفعاالت اإلنسانية أن هناك مهارات وقدرات انفعالية يتفاوت األفراد في امتالكهـا 
هذه المهارات والقدرات تؤثر في سلوك األفراد نفسـياً واجتماعيـاً، وهـي مهـارات     
وقدرات باإلمكان اكتسابها وبناؤها وتنميتها بالتعلم والممارسـة، وأن بإمكـان الفـرد    
الوصول إلى األفضل في جميع شؤون الحياة إذا ما أخذ في اعتباره دور وأثر المشاعر 

 .واالنفعاالت



 

إليه علماء النفس المعاصرون في الغرب من أهمية للمشاعر واالنفعـاالت  إن ما يشير 
وأثرها في سلوكيات األفراد في كافة جوانب الحياة، وأن نجاح الفرد ال يتوقـف فقـط   

، قد سبقهم إليـه  )EQ ( بل على الذكاء االنفعالي أيضاً )  IQ( على الذكاء األكاديمي 
ويزخر التراث اإلسـالمي  . تحدثوا عن العقل والقلب علماء اإلسالم قديماً وحديثاً عندما

بالكثير من الموضوعات التي تتحدث عن التفكير والمشاعر، وأن القلب يفكر ويعقـل  
وهذا ما . كما العقل، وكالهما له دور وتأثير في تيسير حياة الفرد ووصوله إلى الحقيقة

 .ظور إسالميسيتضح لنا عندما نلقي نظرة على الذكاء االنفعالي من من
 

 -:الذكاء الوجداني من منظور إسالمي

  الشريعة اإلسالميةالعقل والقلب في 
 

يزخر التراث اإلسالمي بإشارات عديدة وواضحة إلى تأثر السلوك اإلنساني بكِل 
من العقل والقلب، ويكاد يتفق المختصون قديماً وحديثاً إلى أن العقـل محـل اإلدراك   

إن اإلدراك ): " ١٤٢١(من المشاعر واألحاسيس، يقول نجاتي والتفكير، وأن القلب مك
الحسي وظيفة يشترك فيها كل من اإلنسان والحيوان، غير أن اهللا سبحانه وتعالى قـد  

وهي العقل الذي به  ،خص اإلنسان بوظيفة إدراكية أخرى هامة يتميز بها عن الحيوان
ر في المعاني المجـردة كـالخير   يستطيع أن يعلوا بإدراكه عن األشياء المحسوسة فيفك

والشر والفضيلة والرذيلة والحق والباطل، وبه يستطيع أن يستدل على المبادئ العامـة  
 ١٢٣ص" من المالحظات والتجارب 

 
القلب هو مكمن المشـاعر مـن حـب وبغـض     ): " ١٤١٧(ويقول الشنقيطي 

ـ     رار، ووساوس وخطرات، وهو قبل ذلك موضع اإليمـان والكفـر، واإلنابـة واإلص
 ٢٠٢ص" والطمأنينة واالضطراب

 
ولكل من العقل والقلب دور في تيسير حياة اإلنسان وتكيفه وتعايشه مـع مـن   

وذلك أن عمر اإلنسان يقاس بعقله ووجدانه ال " حوله، وبلوغه الهدف الذي يسعى إليه 
بسني حياته وأيام زمانه، وأنه على مقدار حظ العقل من العلم ونصيب الوجـدان مـن   

 )٩: ١٩٨٠الجوزو، ". (فات الحس تكون الحياة اإلنسانية عرضاً وعمقاً وغنىمره



 

إنها لدى المؤمنين تلك الرؤية اإليمانية التي تضيء القلب بنور اإليمان فيرى الوجـود  "
بعين البصيرة ال بعين البصر، ويدرك الحقيقة إدراكاً من الداخل ال مـن الخـارج أو   

القلب، ولكن القلب هنا قلب مبصر مشرق مضـيء،  الظاهر، فهي البصيرة إذن، إنها 
قلب يعقل ويدرك، قلب تنكشف أمامه الحقائق كما يسلط النور على األشـياء فتتضـح   

 )١٨٨: ١٩٨٠الجوزو، " (وسط الظلمة
 

الحكمة هـي قـدرة   : " كالماً في هذا الصدد، يقول) ١٩٩٦( ويذكر أبو حطب 
 ٤٢١ص". والوجدان والعقل القدرات اإلنسانية التي تتوازن فيها المعرفة

 
الحكمة لفظ من ألفاظ القرآن الكريم، ورد اللفظ في عشرين موضعاً من : "ويقول

يؤتي الْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الْحكْمةَ فَقَد ُأوتـي  {: كتاب اهللا ومن ذلك قوله تعالى

لُواْ اَأللْبِإالَّ ُأو ذَّكَّرا يما ويرا كَثر٤٢٠ص". سورة البقرة) ٢٦٩( }ابِخَي 
 

" ويشير إلى تعريف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر إلى كلمة الحكمة بأنّهـا  
إصابة الحق في قول أو فعل أو رأي، وهي من الملكات النفسية العليا التي يمنحهـا اهللا  

 ٤٢١ص" سبحانه وتعالى من هو أهل لها
 

، ١٠٠٠لغة االنجليزية إالّ حوالي عام وينوه إلى أن كلمة الحكمة لم تظهر في ال
القدرة على الحكم حكماً صحيحاً على األمور " ويورد معجم أكسفورد معنى اللفظ بأنه 

وصحة الحكم عند االختيار للوسائل والغايات، وبمعنى أقل . المرتبطة بالحياة والسلوك
 ٤٢١ص". تحديداً يعني اإلحساس الصائب وخاصة في األمور العملية

 
كالم نفيس في هذا الباب وهو من وجهة نظري كالم يشـير  ) ١٩٨٠(جوزو ولل

بعد المقارنـة  : " إلى مفهوم الذكاء الوجداني الذي يقصده علماء النفس الغربيين، يقول
بين مفهوم العقل ومفهوم القلب في القرآن والسنّة يمكننا أن نذهب إلى القـول بوجـود   

تركان في الناحية الفكريـة، ويخـتص   عموم وخصوص وجهي بين اللفظين، فهما يش
العقل يستعرض الطبيعة واإلنسان والحياة، ويستدل منها على . القلب بالناحية الوجدانية

. وجود الصانع الخالق المبدع، ويستخرج النتائج التي توصله إلـى اإليمـان واليقـين   
عميـق،  والقلب يفعل نفس الشيء، ولكنه يفكر بأسلوب مختلف، يستند إلى الوجـدان ال 



 

، تظهر عالماته في أعمـال  وتحركه إلى الخير أو الشر تحرك باطنيوالبصيرة النفاذة 
هناك فرق في الدور الذي يؤديه كل منهمـا، العقـل يسـتعرض    . اإلنسان وتصرفاته

والقلب يدرك هذه المعلومات . المعلومات وينظمها، ويستنتج منها ما يرشده إلى المعرفة
، قد يكون العقل عامالً مساعداً فيها، أو قد يكون جزءاً ال يتجـزأ  إدراكاً باطنياً وجدانياً

 .من القلب، يندرج تحته ويكون في خدمته، ألن المعرفة الحقيقية هي معرفة القلب
فالعقل تأمل وإدراك والقلب إحساس ويقين وفهم عميق، العقل هو وسـلة المعرفـة أو   

ا القلب في القرآن والسـنة فإنـه   أداتها كما هو متعارف عليه في مختلف العصور، أم
يبدوا متميزاً عن العقل بأنه عقل ملهم، عقل مبصر، عقل يشعر مـن أعمـاق الـذات    
اإلنسانية، ويدرك حقائق األشياء بنور يقذفه اهللا فيه، فهو مكان الوحي، وهـو مكـان   
اإليمان، وهو مكان التقوى ومكان العلم، بل هو أعظم عضو في اإلنسـان، إذا صـلح   

 ٢٧٥ص ."الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله صلح
 

نستنج مما سبق أن هذا الترابط والتكامل بين العقل والوجدان، والذي نجده فـي  
التراث النفسي اليوم ممثالً في الحديث عن الذكاء العقلي والذكاء الوجداني، هـو فـي   

اء الشـرعيين مـن   الحقيقة ترابط وتكامل ثابت لدينا في التراث اإلسالمي، فكتب العلم
السلف الصالح والمعاصرين والتي تتحدث عن العقل والقلب تشير بوضوح إلـى هـذا   
الترابط وهذا التكامل، فما أحوجنا فعالً كمتخصصين في علم النفس أن نستفيد من تراثنا 
الشرعي اإلسالمي في فهم الموضوعات النفسية، ومحاولة الوصـول إلـى نظريـات    

 .تخدم المجتمع اإلسالمي في كافة جوانب الحياةوتطبيقات نفسية جديدة 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الكفاءة المهنية للمعلمين -ب

  -:الكفاءة في اللغة
ماثله : جازاه ، وكافأه فالناً: كافأه مكافأةً وكفاء):  ١٤٠٧( يذكر الفيروزآبادي 

والكَفَـاء   الكَفَـاءةُ : واالسم. ما يكون مكافئاً له: وراقبه ، والحمد هللا كفاء الواجب، أي
والجميـع  . مثله: وهذا كفاءه وكفأته وكفيئه وكُفؤه وكَفؤه وكفؤه وكفوؤه. بفتحها ومدها
فاءوك ٦٣ص. أكفاء 

 
ولم يكن له كفـواً  :( الكفء المثل، قال اهللا تعالى ) : ١٤١٨( ويقول بن زكريا 

تتكافـأ  المسـلمون  { : قال رسـول اهللا  . والتكافؤ التساوي". ٤:اإلخالص ) " أحد 
 ٩٣٠ص. أي تتساوى} دماؤهم 
 

وكذلك الكفء والكفـؤ علـى   . النظير: والكفيء) : ١٤١٠( ويقول ابن منظور 
ومنه الكفاءة في النكاح، وهـو أن يكـون   . فعل و فعول والمصدر الكفاءة بالفتح والمد

 ١٣٩ص. كالزوج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذل
 

حدث خلط بين الكفاءة والكفاية، فالكفاءة كما تقدم، أما الكفاية فمـن  وكثيراً ما ي
الكاف والفاء والحرف المعتل أصل : كفا):  ١٤١٨( يقول بن زكريا . الفعل كفا وكفى

وقد كفى كفاية ، صحيح يدل على الحسب الذي ال مستزاد فيه، يقال كفاك الشيء يكفيك
 ٩٢٩ص .إذا قام باألمر

 
وكفاك الشيء واكتفيت ، كفاه مؤونته يكفيه كفاية): ١٤٠٧( ي ويقول الفيروزآباد

 ١٧١٢ص. ورجل كاف وكفي، والجمع كفايات، واستكفيته الشيء فكفانيه، به
 
أما الكفاية فتأتي ، وبهذا يتضح لنا أن الكفاءة في اللغة الندية والمماثلة والمساواة  

تين الكلمتين المتحدتين من فاء وعين وبالتالي من ها." بمعنى سد الحاجة والقيام باألمر
 :الكلمة والمختلفتين في الم الكلمة نتيجة اإلبدال والتسهيل في بعض األحيان، نجد أن

والثانية وهـي كلمـة   ء في القدرة والمنزلة والمساواة، األولى هي كفأ تدل على الكف 
    ".عـن غيـره   سد حاجته وجعله في غنى : كفى تدل على كفاية الشيء يكفيه كفاية أي

 ) ٢٧: ٢٠٠٣الفتالوي، سهيلة ( 



 

 مفهوم الكفاءة

وربما يكون السبب هو استخدام هذا ، تعددت مفاهيم الكفاءة وتباينت بشكل كبير
فالكفاءة في العمـل  . المصطلح في أكثر من مجال فاختلف المفهوم باختالف االستخدام

، مهن في السياسة واإلعـالم من الموضوعات التي نالت اهتمام المسئولين في مختلف ال
وفي الصحة وفي مجال التربية والتعليم وفي غيرهـا مـن   ، وفي الصناعة واالقتصاد

 . المجاالت
 

ومنهم من عرفها بالقيام بعمل ما بمسـتوى  ، فمنهم من عرفها بالمقدرة واألهلية
 أن Goodويـرى جـود   " معين من األداء، ومنهم من ربط بينها وبين القدرة واألداء 

الكفاءة هي القابلية على تطبيق المبادئ والتقنيات الجوهرية لمـادة حقـل معـين فـي     
 )  ٢٨: ٢٠٠٣الفتالوي،سهيلة " (المواقف العملية 

 
ويميز هيتلمان بين الكفاءة واألداء، فالكفاءة هي القدرة على أداء سلوك ما فـي  "

" المظهر العملي للكفاءة فاألداء هو، حين أن األداء هو إظهار المهارة بشكل يمكن قياسه
 ). ٢٧: ١٤٠٨بخش، هالة ( 

 
هي القدرة علـى أداء سـلوك   : " الكفاءة وتقول)  ١٤٠٨( بخش هالة وتعرف 

معين يرتبط بمهام معينة ويعبر عنها بمجموعة من التصرفات أو الحركات أو األفعال 
تتصـل   التـي ، وتتكون من مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات، أو األقوال

اتصاالً مباشراً  بمجال معين وتؤدي بمستوى معين من اإلتقان يضمن تحقيق األهداف 
  ٣٢ص". بشكل فعال 

بالحد الذي وصل إليه الموظـف  " الكفاءة المهنية )  ١٤٠٨( ويعرف النمري  
 ٢٤ص" في أداء العمل وإتقانه 

علـى أداء   القدرةويستخلص الباحث من هذه التعريفات وغيرها أن الكفاءة هي 
يقول صلى اهللا عليه وسلم، ، العمل بطريقة صحيحة على الوجه المطلوب وبشكل متقن

إشارة إلى الكفاءة المقصودة في الحديث )* إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه( 
 . في هذا البحث

 .)١١١٣(لباني، حديث رقم انظر السلسلة الصحيحة لأل. وهو حديث حسن) ٣/١١٦ج(رواه البيهقي في شعب اإليمان *



 

 :هذه الكفاءة التي تتشكل لدى الفرد نتيجة
 .المؤهل العلمي الذي يحصل عليه الفرد أثناء األعداد للمهنة  
 .الخبرة العلمية والممارسة العملية في مجال العمل  

 
وللربط بين المعنى اللغوي للكفاءة والذي يعني المماثلة والندية والمساواة كما سبق، 

مفاهيم التي أشرنا إليها، يرى الباحث أن هناك تناسقاً بين المعنى اللغوي والمفهـوم  وال
والعامل الكفء . فالكفاءة في العمل تعني المماثلة والندية لهذا العمل، والقدرة على أدائه

 .هو العامل القادر على القيام بأعباء العمل وواجباته فهو كفيء وند ونظير
 

يتم إنجاز العمل المهني من خالل ممارسـة جيـدة يوفرهـا     فالكفاءة إذن تعني أن
 .اكتساب مهارة في األداء تستند إلى إطار نظري يحدد متطلبات المهنة

 
وبين الكفاءات . وينوه الباحث إلى ضرورة التمييز بين الكفاءة بهذا المفهوم والكفاية

ستخدام احدهما مكان والكفايات، فبالرغم من تقارب المعنى اللغوي بينهما بحيث يسوغ ا
اآلخر إال أنه يرى أن الكفايات هي مجموعة المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات 

مهنية بسهولة ويسر دون عنـاء ،   ةالتي يحتاجها العامل ألداء عمله وتسمح له بممارس
 .والتي يفترض أن يكتسبها أثناء إعداده وتدريبه للعمل

 
على أنها قدرات نعبر عنها بعبارات " الكفايات  ) ٢٠٠٣( الفتالوي سهيلة وتعرف 

تكـون األداء النهـائي   ) وجدانيـة   -مهارية  -معرفية( سلوكية تشمل مجموعة مهام 
المتوقع إنجازه بمستوى معين مرضي من ناحية الفاعليـة والتـي يمكـن مالحظتهـا     

 ٢٩ص . وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة
 
تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات المعرفة ويعرف درة الكفاية بأنها "

والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهـام المحـددة   
 ) ٢١: ٢٠٠٣ الفتالوي،سهيلة (". بنجاح وفاعلية

 
بأنّها مجموعة من المعارف والمهـارات واإلجـراءات   ) " ٢٠٠٥(ويعرفها األحمد 

التي يحتاجها المعلم للقيام بعمله بأقل قدر من الكلفة والجهد والوقت والتي واالتجاهات 



 

ال يستطيع بدونها أن يؤدي واجبه بالشكل المطلوب، ومن ثم ينبغي أن يعد توافرها لديه 
 ٢٤٢ص" شرطاً إلجازته في العمل

 
ويرى الباحث أن الكفايات بهذا المفهوم مطلب أساسي لبلـوغ الكفـاءة، فتـوفر    

 .فايات الخاصة بالعمل لدى الفرد تؤدي وال شك إلى كفاءة الفرد في العملالك
 
بين كفاءة المعلم وهي قدرته علـى إحـداث النتـائج      Schalockويميز شالوك " 

هالة ". ( المطلوبة عند التالميذ وبين المعلومات والمهارات الالزمة إلظهار هذه الكفاءة 
 ) ٣١: ١٤٠٨بخش، 

 
لباحث خمسة أبعاد للكفاءة المهنية، يتألف كل بعد من مجموعـة  لذلك فقد اعتمد ا

من الكفايات المهنية التي تشكل في مجموعها الكفاءة المهنية للمعلم، بمعنـى أننـا   

 .يمكن أن نعتبر الكفاءة المهنية المحصلة الكلية لكفايات المعلم المهنية
 

 الكفاءة المهنية في مجال التربية والتعليم 

لكفاءة المهنية من المصطلحات المتداولـة فـي مجـال التربيـة     يعد مصطلح ا
والتعليم، فكثيراً ما نسمع عن الكفاءة التعليمية وكفاءة النظام التعليمي والكفاءة التربوية، 
والكفاءة اإلنتاجية في التعليم وكفاءة المعلم، وقد نال موضوع الكفاءة التعليمية اهتمـام  

أن الكفاءة في التعليم مطلب مهم لتحقيق أهداف التربية  الكثير من الدارسين الذين يرون
 .والتعليم 

 
" تعرف الكفاءة اإلنتاجية للنظام التعليمي بأنها )  ٢٠٠٣( الفتالوي سهيلة فنجد 

  ٢٨ص". قدرة النظام التعليمي على تحقيق األهداف المنشودة منه 
 

هـر الكفـاءة   إلى التعريف السـابق مظ )  ١٩٨٦( أبو السميد سهيلة وتضيف  
  ٥٦ص". تحقيق النتائج المطلوبة في سلوك التالميذ " وهدفها وهو 

 
أن الكفاءة هي القدرة على تحويل إجراءات التدريس   Borichويذكر بوريش  "

 ) ٢٨: ١٤٠٨بخش، هالة ". ( إلى سلوك يظهر عند التالميذ 



 

نيـة، و مـن   أنّها مجموعة من التصرفات االجتماعيـة الوجدا " )١٤١٩( ويرى يونس
من المهارات النفسية الحس حركية التي تمكّن مـن ممارسـة    المهارات المعرفية، أو
 ."مهمة أو عمل معقّد على أكمل وجه دور، وظيفة، نشاط،

 
أنّها تتفق جميعاً  التعاريف المختلفة للكفاءة فإن الباحث يجدومن خالل استعراض 

 : في
 .مهارات ومعارف تتشكل الكفاءة المهنية نتيجة توفر عدة 

 .تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للمالحظة 

االجتماعية أو  الشّخصية أو: يمكن أن تطبق الكفاءات في ميادين مختلفة منها 
 .المهنية

 
 الكفاءة المهنية للمعلم تعني قدرة المعلـم  ويميل الباحث من خالل ما سبق إلى أن

عليمية والتربوية المنوطة به على الوجـه  على القيام باألدوار والمهام والواجبات الت

األمثل وبشكل متقن بحيث يمكن قياس هذه الكفاءة من خالل األداء الذي يظهر فـي  

 .سلوكه المهني
 

والتربوية عملية مثمرة تتم فيها عمليـات اسـتثمار اجتماعيـة     ةإن العملية التعليمي
والمعلم وكـل مـن    واقتصادية ذات مدخالت ومخرجات، المدخالت تتمثل في الطالب

يشارك في العملية التعليمية، أما المخرجات فهي عائد هذا التعليم ونتاجه والذي يتمثـل  
 .في انعكاس أثر التعليم على مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
والشك أن المعلم وهو حجر الزاوية في العملية التعليمية، يقـع عليـه العـبء    

تهيئتهم للحياة الكريمة، وهو مرشد ومصلح اجتماعي يسـاعد  األكبر في تربية النشء و
المتعلمين على تكوين اتجاهات ووجهات نظر سليمة نحو المجتمع والحيـاة والكـون،   

 .وليس مجرد حشو األذهان بالمعارف والمعلومات 
 



 

وعليه يمكن أن نؤكد أن الكفاءة المهنية للمعلم هي أهم العناصر التي تتوقـف عليهـا   
بمستوى مهنة التعليم  عوتوافر المعلم الكفء واالرتفا" اإلنتاجية للنظام التعليمي الكفاءة 

 )  ١٨: ١٤١٣عبد الجواد ومتولي،  ". ( سوف يزيد من فاعلية النظام التربوي 
 

من الحقائق الواضحة بذاتها أن المعلم يعد أحـد  ): "  ١٩٩٦( يقول أبو حطب 
التالي فإن معرفة كفاية المعلم لها أهمية خاصـة،  المتغيرات الهامة في عملية التعلم، وب

 ٧٨٦ص". مما جعلها تحظى باهتمام الباحثين لسنوات طويلة
 

مـن تطـوير    –بكل تأكيد  –ويشير تقرير مجموعة هولمز إلى أننا لن نوفق " 
نوعية التعليم في مدارسنا ما لم نطور مستوى المدرسين الذين يعملون في تلك المدارس 

أن ندعي أن من تخطيط المناهج أو المواد التعليميـة أو تـوافر قاعـات     وال نستطيع
وعلـى  . الدرس الفاخرة، أو اإلداريين األكفاء ما يكفي لمواجهه سلبيات التعليم الرديء

الرغم من أهمية بعض العوامل مثل القيادة اإلدارية وظروف العمل باعتبارها عوامـل  
ظمون في قاعات الدرس إال أن هـذه العوامـل ال   لها أهميتها بالنسبة للطالب الذين ينت

 )    ١٩: ١٤١٣عبد الجواد ومتولي،  ".( تقارن بأثر المدرس ودوره في العملية التعليمية
 

يتفق قادة الفكر والمربون على أن المعلم هو العنصـر الفعـال فـي تحقيـق     و
تعلوها أداة وال تفوقها األهداف التربوية، والركيزة التربوية في العملية التعليمية التي ال 

ال يغني عـن مقـدرة    –مهما بلغت دقته  –وسيلة، فأي برنامج مخطط لتربية النشء 
من هنا يـرى  . " المعلم وال فائدة منه إذا لم يحسن المعلم تنفيذه بعلمه وخبرته ومهارته

كرمن وبرومان أنه ليس هناك مدرسة أفضل من مدرسيها، وليس هناك منهج أو وسيلة 
 )     ٢٢: ١٤١٣عبد الجواد ومتولي،  " ( يمكن أن ترتفع فوق مستوى المعلم  للتعلم

 
  أبعاد الكفاءة المهنية لدى المعلمين

يتفق التربويون على أن المعلم الكفء هو الذي يمتلـك الكفايـات األساسـية    
للتعليم، لكنهم يختلفون حين يحددون هذه الكفايات وقد طـور كـالً مـن ملحـم     

قائمة بالكفايات التعليمية الخاصة بالمعلمين فـي المرحلـة   )  ٢٠٠١( والصباغ 
 :الثانوية اشتملت على أربعة مجاالت رئيسية هي



 

وتتضمن تحديد األهـداف التعليميـة   : كفايات التخطيط للدرس وأهدافه -١
 .والنشاطات والوسائل المالئمة لهابالمادة التعليمية ومضمونها  ةالخاص

ل على تنفيذ الخبرات التعليمية والنشاطات وتشتم: كفايات تنفيذ الدرس -٢
 .لها وتوظيفها في العملية التعليمية التعلّمية المصاحبة

القيـاس المناسـبة للمـادة    أدوات وتشتمل على إعداد : كفايات التقويم -٣
 .التعليمية 

وتتضمن بناء عالقات إنسانية إيجابية بـين  : كفايات العالقات اإلنسانية -٤
 ٤٦٢ص . طالب أنفسهم المعلم والطالب وبين ال

 
ومن المؤكّد أن للكفاءة المهنية أكثر من بعد، تندرج جميعها في النهايـة تحـت   

وتتضمن الكفاءة من تحليلها النهـائي بعـدين   . بعدين رئيسين، بعد معرفي وبعد أدائي
أساسين أحدهما كمي يشير إلى النسبة بين المدخالت والمخرجات، واآلخر كيفي يعبـر  

 .ه تلك النسبة من دالالت تحمل معاني الجودة واالكتفاءعن ما تتضمن
 
مفهوم الكفاءة المهنية مفهوماً متسعاً " أن )  ١٤١٣( ومتولي  ديذكر عبد الجوا 

والجدول  .، واالتجاهاتتو المهارا ،المعلومات: مل على األقل على ثالثة أبعاد هييشت
    ١٨ص. يلخص مكونات الكفاءة المهنية) ١(

 )١(جدول 
 عناصر الكفاءة المهنية

 اتجاهاتمهارات معلومات

مجاالت أكاديمية -
 عالقات متداخلة -
 قيم -

أداء مهارات نفس حركية-
 التفاعل مع اآلخرين -

ميل ذاتي نحو ممارسة المهنة  -
 التزام عاطفي -
 االستعداد للتعرف مهنياً -

 
 :إلى خصائص وصفات المعلم الفعال )١٤٢٦( وآخرونوصنّف طعيمة 

 .الصفات الشخصية، والخصائص والصفات المهنية، والخصائص االجتماعية
 



 

 : أن هناك أربعة أبعاد لكفايات المعلم هي)  ٢٠٠٤( وتذكر سهيلة الفتالوي 
 البعد األخالقي 
 البعد األكاديمي 
 البعد التربوي 
 .بعد التفاعل والعالقات االجتماعية واإلنسانية 

 ٣٣ص.فقرة لمالحظة أداء المعلم ٥٠بطاقة تتألف من  وفي ضوء هذه األبعاد أعدت
 

 :هيأربعة أنواع  إلى الكفايات المهنية) ٢٠٠٧( ويصنّف السيد 
 :  Cognitive Competenciesالكفايات المعرفية  – ١

فـي شـتى   ) المعلـم (وتشير إلى المعلومات والمهارات العقلية الضرورية ألداء الفرد 
 ) .تعلُّميالتعليمي ـ ال(مجاالت عمله 

 :  Affective Competenciesالكفايات الوجدانية  – ٢
وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته، وهذه الكفايات ) المعلم(وتشير إلى استعدادات الفرد 
وثقته بنفسه واتجاهه نحو المهنـة  ) المعلم(حساسية الفرد : تُغطي جوانب متعددة مثل 

 ) .التعليم(
 :  Performance Competenciesالكفايات األدائية  – ٣

وتتضمن المهارات النفس حركية ) المعلم(وتشير إلى كفاءات األداء التي يظهرها الفرد 
وأداء هـذه  ) الـخ … كتوظيف وسائل وتكنولوجيا التعليم وإجراء العروض العمليـة  (

 .سابقاً من كفايات معرفية ) المعلم(المهارات يعتمد على ما حصله الفرد 
 : Consequence or Product Competenciesايات اإلنتاجية الكف – ٤

، أي أثر كفايات )التعليم(للكفاءات السابقة في الميدان ) المعلم(تشير إلى أثر أداء الفرد 
 .المعلم في المتعلمين، ومدى تكيفهم في تعلمهم المستقبلي أو في مهنهم 

 
، قام بتصنيف الكفاءة االسابقة وغيره ومن خالل اطالع الباحث على التصنيفات

المهنية في خمسة أبعاد، يتألف كل بعد من مجموعة من الكفايات المهنية، وعلى أساسها 
تم إعداد وتصميم مقياس الكفاءة المهنية الذي استخدم في تقـويم الكفايـات المهنيـة،    

 :والكفاءة المهنية للمعلم في هذه الدراسة، وفيما يلي هذا التصنيف



 

 لكفاءة المعرفيةا:  البعد األول
المعلومات والمهارات العقليـة الضـرورية    وتضم الكفايات المعرفية، ويقصد بها 

 :ألداء المعلم في شتى مجاالت عمله، ويمكن حصرها في العناصر التالية
 

 )٢(جدول 
 )الكفايات المعرفية( البعد األول من أبعاد الكفاءة المهنية 
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قة ومترابطة بمادتهر معرفة متعميظه
 وشواهد على حداثة مادته العلميةيقدم أدلّة

هداف التربويةيبدي وعياً متميزاً باأل
بالمصطلحات والممارسات التربوية ملم 
دي وعياً بخصائص نمو  المتعلّمينيب

 عبرة ومناسبة لمستوى المتعلّمينيحرص على استخدام لغة سليمة وم
 ية والتربوية بالقراءة واالطّالعتخصصيثري مادته ال
 اد دراسات وبحوث تربوية وتخصصيةيبادر إلى إعد
 خطاء العلمية في الكتاب المدرسييصوب األ

يشارك في المسابقات البحثية
هتّم باألبعاد التطبيقية للمقرري

 
 الكفاءة الشخصية: البعد الثاني 

قصـد بهـا سـمات المعلّـم االنفعاليـة      وتتألف من الكفايات الشخصية التي ي
وأخالقياته، مثل القدوة الحسنة، والوقار والهيبة، والحلم واألناة، وتمسـكه بأخالقيـات   

 : ، وقد تم حصرها في العناصر التاليةوالتقيد بمواعيد العملالمهنة، 
 
 
 



 

 )٣(جدول 
 )الكفايات الشخصية( البعد الثاني من أبعاد الكفاءة المهنية 
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يمثّل قدوة حسنة لزمالئه
 يواظب على الدوام في العمل ويلتزم بمواعيده
 يتصرف في المواقف الطارئة باتزان وحكمة

يهتم بمظهره
يتفهم ويتقبل التوجيهات

يقدر المسئولية
يتبع التعليمات ويلتزم بالنظام
يتميز بالبشاشة وسعة الصدر

 يق آداب اللياقة في حياتهيعمل على تطب
يتميز بتعدد هواياته

يفهم ما يقصده اآلخرون في الحديث أو الكتابة
يتمتّع بالحكم الموضوعي
يتقبل النقد ويستفيد منه

يربط بين األحداث الدولية الهامة
يفهم القضايا الدولية
يدرك البيئة المحلّية

دقيق في تعبيراته الشفهية
دقيق في أعماله التحريرية
يتفهم مشكالت المتعلّمين

يحرص  على  التكتّم والسرية في شئون المتعلّمين الخاصة
ملتزم بأخالقيات مهنة التعليم

 
 



 

 الكفاءة المهارية أو األدائية: البعد الثالث

وتضم الكفايات المهارية أو األدائية، ويقصد بها مهارات التدريس التـي يجـب   
توافرها في المعلم لكي يستطيع أن يؤدي عمله على أكمل وجه لتحقيق أهدافه التربوية 

مثل قدرته على التخطيط، وإدارة الصفّ، واسـتثارة دافعيـة المتعلّمـين،    . والتعليمية
واستخدامه لطرائق تدريس متنوعة، وتمكنّه من توظيف المـواد واألدوات التعليميـة،   

 :ين المتعلّمين وغيرها، وقد تم حصرها في العناصر التاليةومراعاته للفروق الفردية ب
 

 )٤(جدول 
 )الكفايات المهارية( البعد الثالث من أبعاد الكفاءة المهنية 
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 يحرص  على التخطيط للدرس بانتظام
 يمتاز التخطيط بشمولية األهداف وتنوعها

 تناسب استعدادات المتعلّمينيثري تخطيطه بأنشطة وخبرات
 يثري خبرات المتعلّمين بخبرات معرفية متميزة

يوظّف المادة في مواقف حياتية
 يقدم تهيئة حافزة متميزة ومناسبة للزمن

يعمل  على جعل المتعلّمين يستمتعون بدراسة المادة
 يعرض المادة العلمية مراعياً التسلسل والترابط والتدرج

عي مستويات المتعلّمينيرا
ينوع في طرائق التدريس
يغير في نبرات صوته

 يطرح أسئلة متميزة من حيث  الصياغة والتنوع
 يطرح أمثلة تنمي مهارات التفكير لدى المتعلّمين

يستخدم التقنيات التربوية المناسبة لمستوى المتعلّمين
 يدرسهايبتكر بعض الوسائط لخدمة المادة التي 

 ينوع في األنشطة التعليمية مراعياً مستويات المتعلّمين



 

يقدم أنشطة إثرائية وتعزيزية
 يطرح أسئلة مراعياً الفروق الفردية للمتعلّمين

ينمي مهارات االبتكار لدى المتعلّمين
يعمل على صقل مواهب المتعلّمين

 زة للتعليم والتعلّميوفّر جواً من الرضا والطمأنينة وبيئة حاف
 يوفّر للمتعلّمين فرصاً كافية لالستكشاف
 يشجع المتعلّمين على التفاعل مع بعضهم

 يستخدم التعزيز المادي والمعنوي بصورة مناسبة
يحفّز المتعلّمين على االنضباط

يثير انتباه المتعلّمين
 يشجع المتعلّمين على المشاركة بأساليب فاعلة

 إدارة الوقت وتوزيعه على فعاليات الموقف التعليمييحسن
يهتم بالبيئة الصفّية المادية

 يراعي استمرارية التقويم وشموليته وتنوعه
 يوظّف نتائج التقويم في تحسين أداء المتعلّمين

 ينجز أعمال تقويم المتعلّمين في مواعيدها
 يوثّق أعمال التقويم في سجالت خاصة

ز المتعلّمين على تقويم أدائهم ذاتياًيحفّ
 يظهر اهتماماً واضحاً بملفات انجاز المتعلّمين

 يبادر إلى االشتراك في الدورات التدريبية الخاصة
 يشارك في البرامج التدريبية على مستوى المدرسة والمنطقة بفاعلية

يشعر بأهمية التنمية المهنية المستدامة
حو التعلّم الذاتييشعر بإيجابية ن

يوزع مفردات المنهج بطريقة مالئمة للفترة الزمنية
 



 

 الكفاءة اإلنتاجية: الرابع البعد

وتضم الكفايات اإلنتاجية، ويقصد بها أثر أداء المعلّم في سلوك المتعلّمين، مثـل  
مدى تحقيقه لألهداف التعليمية، ومستوى التحصيل الدراسـي للمتعلّمـين، واكتسـاب    

تعلّمين لسلوكات ومهارات متنوعة، وانجازاته المهنية األخرى، وتتمثل في الكفايات الم
 :المهنية التالية

 
 )٥(جدول 

 )الكفايات اإلنتاجية( البعد الرابع من أبعاد الكفاءة المهنية 
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وضوح المفاهيم لدى المتعلّمين
يظهر المتعلّمون رغبة واضحة للتعلّم

عل المتعلّمون مع المعلّميتفا
يتفاعل المتعلّمون مع بعضهم

 مستوى التحصيل الدراسي للمتعلّمين متميز
 يكسب المتعلّمين سلوكات ومهارات أدائية وعقلية متنوعة

يبادر لتقديم أفكار تطويرية للعمل
 يسهم في البرامج والمشروعات التطويرية بفاعلية

 مين أنماطاً سلوكية مرغوب فيها وبأساليب متنوعةيعمل على إكساب المتعلّ
 يحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلّمين

 
 الكفاءة االجتماعية: الخامس البعد

التوافـق  وتتألف من الكفايات االجتماعية، ويقصد بهـا قـدرة المعلّـم علـى     
مـع المتعلّمـين   ومـدى تفاعلـه   مع اآلخرين،  وحسن التعامل والتعاون ،االجتماعي

 :والمجتمع من حوله، ويضم هذا البعد الكفايات المهنية التالية
 
 



 

 )٦(جدول 
 )الكفايات االجتماعية ( البعد الخامس من أبعاد الكفاءة المهنية 
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يبادر للتعاون مع زمالئه
يبادر للتعاون مع إدارة المدرسة
يحرص على العمل بروح الفريق

اعل تفاعالً إيجابياً مع المدرسةيتف
يتفاعل مع المجتمع المحلّي

 يبادر للمشاركة في األنشطة الال صفية ويسهم فيها بفاعلية
 يحرص على متابعة أنشطة المتعلّمين الال صفية باستمرار

يحرص على تكوين عالقات إيجابية مع الطالّب وأولياء أمورهم
 

 هنية للمعلمينمظاهر ومؤشرات الكفاءة الم

يستهدف علم النفس المهني رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للعامـل أو الجماعـة   
العاملة في أي مهنة، وذلك عن طريق التوجيه واإلرشاد المهني، والتدريب والتطوير، 
وحّل المشكالت التي تبرز في مجال المهن حال إنسانياً يقوم على مبادئ علـم الـنفس   

 . ومفاهيمه
 

نظر إلى المعلّمين كعاملين في المهن التعليمية، يمكننا أن نقرر أن الكفـاءة  وبال
للمعلّم من أهم المحاور التي يجب أن يهتّم بها المسؤولون عن التنمية المهنيـة  المهنية 
 . للمعلّمين
 

تعتمد الكفاءة المهنية للمعلّم على إتقان المعلّم لعمله، وهذا اإلتقان ال يتوقف فقط 
الستعداد العلمي واإلعداد المهني للمعلّم، بل أنّه يرتكز كذلك على عوامل نفسـية  على ا

استمتاع المعلّم بعمله، ثم إدراكه أهمية وقيمة العمل الـذي يقـوم بـه،    : ومعرفية منها
وبانتمائه إلى المؤسسة التعليمية، والتي يفترض أن تهتم به كإنسان وتعمل على إرضاء 

نفسية واالجتماعية، وتستمع إلى شكاواه، وتشركه في الرأي وصـنع  حاجاته المادية وال
 .القرار 



 

الكفاءة المهنية كسلوك يظهر في األداء يمكن أن يالحظ مـن خـالل مجموعـة مـن     
فكثيراً ما نسمع في مجال العمل أن هذا المعلـم  . المظاهر والمؤشرات المتعلقة بالعمل

هذه الحكم غير دقيق إال أنه يؤكد على  كفء وذاك المعلم غير كفء، ومع إقرارنا بأن
أن هناك مجموعة من المظاهر والمؤشرات التي يمكن أن تظهر سـلوك وأداء المعلـم   

 .مدى كفاءة المعلم ويستدل من خاللها على
  

عامـل األداء،  : "ثالثة عوامل للكفاءة المهنية وهي )  ١٤٠٨(وقد حدد النمري 
 ٢٧ص" لشخصيالعامل اعامل القدرة على التطوير، و

 
للمعلمين يمكن أن تظهـر مـن    ةوبصورة عامة يمكننا القول بأن الكفاءة المهني

 .يات التدريس، العالقات اإلنسانيةتقدير مهنة التعليم، كفا: خالل
 

 اإلعداد المهني لمعلّمي المرحلة الثانوية 

لقد شغلت قضية إعداد المعلم مساحة كبيرة من اهتمام المسئولين عـن التربيـة   
والتعليم، وذلك ألن القضية تستمد أهميتها من أهمية المعلم نفسه، وموقعه من العمليـة  
التعليمية والتربوية، وقد أوكلت مهمة تكوين وإعداد معلّمي المرحلة الثانوية إلى الكليات 

 . التربوية المتخصصة في الجامعات
 

في فتـرة إعـدادهم    تمر عملية بناء الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الثانوية
 :وتكوينهم  بعدة مراحل يمكن إيجازها فيما يلي

 
 : مرحلة اختيار األفراد -١

تبدأ عملية تكوين المعلم باختيار أكثر األفراد صالحية للعمل في هـذه المهنـة،   
ويفترض أن يتم االختيار من خالل شروط ومعايير دقيقة للتأكد من صـالحية الفـرد   

للتوجيه المهني دور فاعل في تكوين المعلمين حيث من المهم أن لمهنة التعليم، كما أن 
تتم عملية التعرف على خصائص األفراد من مراحل التعليم األخيرة من التعليم العـام  
والتعرف على قدراتهم ومواهبهم وتوجيه من يتوقع نجاحه منهم في مهنـة التـدريس   

 .لاللتحاق ببرنامج إعداد المعلمين 



 

 :الطالب المعلممرحلة إعداد  -٢

تعتبر مرحلة إعداد المعلمين مرحلة مهمة في عملية تكـوين المعلمـين وبنـاء    
المعلمين األكفاء، حيث يتم التحاق األفراد المختارين لمهنة التدريس إلى كليات التربية 
و المعاهد المتخصصة ويتلقى الطالب المعلم في هذه المرحلة العديـد مـن البـرامج    

ة من جوانب ومجاالت متعددة تشمل الجانب المعرفي التخصصي، والمقررات الدراسي
والجانب التربوي المهني، والجانب الثقافي، والجانب الشخصي، خالل أربعة سـنوات  

 .في الغالب
 

 : مرحلة تدريب الطالب المعلمين -٣
تبدأ عملية تدريب الطالب المعلم على مهنة التعليم في السنة األخيرة من مرحلة 

حيث يتلقى الطالب المعلم لفترة فصل دراسي واحد تدريباً مباشراً بالعمل فـي  اإلعداد 
المدارس من خالل برنامج التربية العملية تحت إشراف أكاديميين من الكلية أو المعهد 
و بتعاون من خالل بعض المعلمين األساسيين في المدرسة التي يتدرب فيهـا الطالـب   

 .المعلم
 

ناء الخدمة لتنمية قدرات المعلمين وإمكانـاتهم ورفـع   وتستمر عملية التدريب أث
مستواهم األكاديمي والمهني و الثقافي واالجتماعي و الشخصـي مـن خـالل تحديـد     
الكفايات المهنية التي يحتاجونها فيما يتعلق بالمناهج وأساليب التعلم وطرائق التـدريس  

ي الحقيقة أهميـة التـدريب   والوسائل التعليمية والقياس والتقويم وغيرها ، وال يخفى ف
أثناء الخدمة ودورها في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين حيث من الضروري أن يتلقـى  
المعلم بين فترة وأخرى برامج تدريبية منوعة سواء من مراكز التدريب المتخصصة أو 

 .التدريب داخل المؤسسة التعليمية نفسها
 

الدقيق للطالب المتقـدمين لمهنـة   وإلعداد المعلم الكفء يجب أن يتم االختيار 
والشخصية والنفسـية   ةالتدريس والتعرف على قدراتهم واستعداداتهم من الناحية العقلي

والصحية، وتطوير كافة المقررات والبرامج التي تدرس في كليات التربية في ضـوء  
ملـي  الع االحتياجات الفعلية واالتجاهات العالمية المعاصرة ، مع التأكيد على الجانـب 

 .التطبيقي في هذه المرحلة



 

ترتبط الكفاءة المهنية للمعلم ارتباطاً وثيقاً بانتقاء األفراد الصالحين للعمل فـي مهنـة   
فنجـاح  لعناية بإعداد وتكوين المعلمـين،  ولتزداد كفاءة المعلم يجب أن تزداد ا ،التعليم

ال تتحقق إالّ بوضعه  دالمؤسسات التعليمية تتوقف على كفاءة العاملين فيها، وكفاءة الفر
التوجيـه  صيته وميوله وقدراتـه واسـتعداداته، ويعتبـر    التي تتفق مع شخفي المهنة 

من عوامل رفع الكفاءة المهنية للمعلمين وذلك من  من العوامل المهمةواإلرشاد المهني 
خالل توفير احتياجات المؤسسات التعليمية من المعلمين األكفاء، ويفتـرض أن يبـدأ   

ه المهني من السنوات المتأخرة من التعليم العام والتي يتم فيها توجيـه التالميـذ   التوجي
 . توجيهاً تربوياً نحو المهن واألعمال

 
 عوامل رفع الكفاءة المهنية للمعلم

المعلومـات  ( انطالقاً من المفهوم الواسع  للكفاءة المهنية، وأن مكوناتها الثالثة 
دة وإنما متغيرة ومتفاعلة وتتفاوت فـي معـدالت   ليست جام) والمهارات واالتجاهات 

تغيرها، فاالتجاهات تتغير ببطء خاصة إذا كانت تمثل جانباً من الهوية الذاتية للممارس 
، بينما تتغير المعلومات والمهارات المهنية بسرعة أكبر نظراً لالنفجار المعرفي والتقدم 

فإن الكفاءة المهنيـة تتطلـب مـن     لذا. "العلمي والتقني الذي يتميز به عصرنا الحالي
المعلمين أن يظلوا على اطالع واسع على التطـورات الحديثـة فـي مجـال التعلـيم      
والتدريس، فالتعليم الذاتي والمستمر مطلب مهم للمعلم لكي يظل محتفظاً بكفاءته المهنية 

 )  ٥٨، ١٤١٣ومتولي،   دعبد الجوا". ( 
 
الع على ما سيحدث فـي مجـاالت   وإن من يتخلف في مهنة الطب عن االط" 

)     ٥٩، ١٤١٣ومتـولي،    دعبد الجـوا " . ( تخصصه يمثل خطراً حقيقياً على مرضاه
وبشكل عام تتحدد كفاءة األفراد في مهنتهم بالمقدرة والحافز، المقدرة على أداء العمـل  

ومـن  . من خالل اإلعداد والتأهيل والتدريب والحوافز التي تمثل دافعاً للعمل واإلنتاج
المهم توافر المقدرة والحافز كليهما فإذا توفرت المقدرة ولم يتوفر الحافز فلن تظهر هذه 

أي أن " المقدرة في األداء ، وإن توفر الحافز ولم تتوفر المقدرة فلن يكون للحافز معنى 



 

زيـدان،   ". ( المقدرة والحافز جزءان ضروريان ومتكامالن لضـمان األداء الفعـال   
٢٠: ١٤٠١ ( 

 
وليس بالضرورة أن تكون الحوافز حوافز مادية كاألجر و المكافآت، بل يمكـن  
أن تكون حوافز معنوية كفرص الترقية وااللتحاق بالبرامج والدورات التدريبية وتحسين 

إن التنمية المهنية للمعلمين هي األساس في تطوير النظم التربوية .ظروف وبيئة العمل
ى أن تطوير هذه النظم ينبغي أن يكون شامالً لجميع الجوانب والتعليمية، ومع التأكيد عل

التربوية والتعليمية كالمباني والمناهج وأساليب التقويم، إالّ أن المعلم يظل هو العامـل  
 .األهم في التحسين والتطوير

 
 : حدد مصادر تطوير الكفايات المهنية للمعلّم كالتالي)  ١٩٨٩( وفي دراسة لمقابلة 

 الذاتي  التعلّم  -١
 الدورات التدريبية -٢

 الخبرة في التدريس -٣

 الجامعة أو المعهد الذي تخرج منه -٤

ووجد أن أكثر المصادر تأثيراً في الكفايات المهنية هي الخبرة فـي التـدريس بنسـبة    
ثم التأهيل األكاديمي من الجامعة أو المعهـد  % ٢٧.٨ثم التعلّم الذاتي بنسبة % ٤٩.٧
 %.٨.٠٦بنسبة 

 
لى وجه العموم رفع الكفاءة المهنية للمعلم من خالل االهتمـام بالعوامـل   ويمكن ع

 : التالية
 االختيار والتوجيه المهني 
 اإلعداد والتكوين المهني 
 الممارسة والخبرة والتدريب 
 ممارسة البحث العلمي 
 بيئة وظروف العمل 

 )  ١(ة المعلّم في الشكل العوامل المؤثرة في كفاء) ١٨٣: ١٤٠١(ويلخص زيدان 
 



 

 )١(شكل 
 العوامل المؤثرة في كفاءة المعلم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص معلّمي المرحلة الثانوية 

تعليم النشء ومساعدتهم على النمو والترقي في أوكل إليه المجتمع المعلّم إنسان 
كافة جوانب الشخصية؛ وذلك ليأخذوا مكانهم مستقبالً في المجتمع والمشاركة في بنائه 

وال يتصور أن يحقّق المعلم ما هو مطلوب منه في تكـوين أفـراد مثقفـين     .وتطوره
ومجتمع واع إالّ إذا كان هو نفسه مثقفاً واعياً متفهماً لطبيعة مهنته، إن التربية المتكاملة 
للمجتمع تتطلّب معلّمين تتوفر فيهم القيم اإلنسانية المثلى، الفكرية والخلقيـة والعلميـة   

 .ادية والجمالية وغيرهاوالمهنية واالقتص
لم يعد في الوجود اليوم ما يسمى بالعالم الذي يعرف كّل شيء، ربما وجد ذلك العـالم  
قديماً في يوم من األيام عندما كان للفلسفة والفالسفة حضور قـوي فـي المجتمعـات    

:المدرسة والمجتمع المحلي

 التجهيزات المادية 

 مجموعة الشخصيات 

 القوانين والعرف 

 حاجات وأفكار أعضاء المجتمع المحلي 

 :النتائج طويلة المدى

 بتحصيل أو تكيف الطال 

 أراء جديدة في التربية 

 احترام المهنة 

:الخبرات التكوينية
 التدريب 

 التطبيع االجتماعي 

 المواقف الموروثة 

:مواقف الفصل

 التجهيزات المادية 

 األحداث االجتماعية 

 :صفات المدرس:                    سلوك  المدرس:                            اآلثار المباشرة

 ميذ الصريحة                    السمات                            المهاراتاستجابات التال

 استجابات التالميذ المستمرة                االستجابات للبيئة                        الدوافع 

  العادات                                                                                   

 المعرفة                                                                                   



 

القديمة، وبالرغم من أن هذا المسمى قد ينطبق على سقراط وأرسطو وأفالطون إالّ أن 
ؤالء في الحقيقة لم يكونوا يحذقون كّل العلوم في عصرهم مـع االعتـراف بكـونهم    ه

 .علماء وفالسفة شموليين بارزين
 

إن أمثال هؤالء العلماء ال يمكن تصور وجودهم في الوقـت الحاضـر نظـراً    
التساع المعرفة وتعمقها، ولم يعد التخصص العلمي مطلبـاً فـي المجـاالت العليمـة     

 . ط، بل أصبح واقعاً في المجال العلمي الواحدالمختلفة فق
 

وفي مجال التربية والتعليم نجد أن على المعلّم أن يحصر نفسه في مجال دراسي 
ولكي يكون المعلم قادراً على القيام بدور الشريك الفعال في عمليـة  . معين ويتعمق فيه

معلومات وتقديم إجابات مرضية عن أسئلة التعلّم واإللمام بالتقنيات التعليمية ومصادر ال
 .الطالّب البد له من امتالك معرفة متعمقة في التخصص والمادة التي يدرسها

 
إن معلّم المرحلة الثانوية معلّم متخصص أعد إعداداً مهنياً طويالً، تلقّى خـالل  

صول مهنة فترة إعداده الكثير من المواد النظرية المشتملة على التخصص األكاديمي وأ
 .التدريس وأساليبها، وذلك حتّى يتمكن من التفاعل البنّاء مع طلبته

 
بـين التعلـيم    الرئيسـة الحلقـة  و التعليم العامتعد المرحلة الثانوية المرحلة الثالثة في 

التـي   بجملة من الخصائص الهامـة هذه المرحلة تتميز  واألساسي و التعليم العالي ، 
ي المعلمين الذين يقومون بالتدريس فيها، ومـن هـذه   تستلزم توفر خصائص خاصة ف

 :الخصائص
 .الميل الواضح نحو التخصصية  

الفكرية و  الدينية والقيمية التوجه نحو استقرار الهوية في المجاالت المختلفة 
 .المهنية واالجتماعية والنفسية السياسية

وض بمتطلبات ترسيخ البناء العام للشخصية المستقلة القوية القادرة على النه 
 .المستقبل كأشخاص و كمجتمع يتكون من أفراد أقوياء

 .تنمية روح االختيار واتخاذ القرارات لدى الطلبة 



 

تهيئة الطالب لحياة جامعية ناجحة و تعويده الدراسة في أجواء و ظروف أقرب  
 . لمثيلته  في الجامعات 

 
حة ومتانـة الخلـق،   أن من أهم خصائص المعلم الناجح، الص) ١٤٠١(ويرى زيدان 

والثقافة العامة، وحب الوطن، والميل الخاص، والطموح، والرغبة في العمل، ومعرفة 
 ٥٠ص . الذات

 
أن خصائص المعلم الناجح تتركز على األقـل فـي أربعـة    ) ١٤٢٣( ويرى الشراح 
 :مجاالت واسعة

 .اإللمام بمادة التخصص ومتابعته لها: األول
 .الحديثة واتباع طرق تدريس فاعلة استخدام التقنيات: الثاني
 .شخصية المعلم: الثالث
 ٤١١ص . سلوك المعلم وتوافقه مع المهنة: الرابع

 
الخصائص التي تميز الشخص المتوافق مهنيـاً فـذكر    Schultzوقد ناقش شولتز 

اهتمامه بعمله، وحبه لمهنته وإخالصه لها، مشيراً إلى أن شخص المحقق لذاتـه  "منها 
مل بقدر أكبر من الشخص غير المتوافق وينسجم في عمله ويستغرق فيـه  هو الذي يع
 )٨٥: ٢٠٠١السمادوني، ". (ويستمتع به

 
 قياس الكفاءة المهنية وتقويم أداء المعلم 

تعد الكفاءة المهنية الغرض النهائي لعملية تكوين وإعداد وتدريب األفراد علـى  
الكفاءة المهنية من خـالل اإلعـداد فـي     المهنة، حيث تبدأ عملية التكوين المهني ببناء

المعاهد والكليات، واستمرار عملية التنمية والتحسين والتطوير من خالل التدريب أثناء 
 .الخدمة وتنتهي العملية بقياس وتقويم الكفاءة المهنية أثناء العمل

 
ويمكن قياس كفاءة المعلم بقياس التغير في أداء التالميذ كمستوى التحصيل، أو 

تقدير المديرين والموجهين التربويين، وتعد حركة إعداد المعلمين القائمة على الكفايات ب
من أبرز مالمح التربية المعاصرة حيث تهدف إلى إعداد معلمين أكفاء وتدريبهم وفـق  



 

أحدث نظريات التعلم، ويقوم برنامج إعداد المعلم القائم على الكفايات بتحديد الكفايـات  
المعلم كما يحدد المعايير والطرائق التي سيتم من خاللها تقـويم   ابهالتي يجب أن يكتس

 .أداء المعلم
 

أنه باإلمكان قياس كفاءة المعلـم مـن خـالل معيـار     ) " ١٤٠١(ويرى زيدان 
 ٣٨ص. "ملية والتفاعل، ومعيار التنبؤاإلنتاج، ومعيار الع

  
 : معيار اإلنتاج 

ة والتي يمكن أن تظهر في سلوك ويقاس من خالل مدى تحقيق األهداف التعليمي
التالميذ، كما يمكن تلمسه من خالل أثر المدرس على عمليات المدرسة وعلى العالقات 

وهذا يتضمن ما يتعلمه التالميذ في جميـع المجـاالت المعرفيـة    . في مجتمع المدرسة
 .  والمهارية والوجدانية 

 
 : معيار العملية والتفاعل

ل المدرسة وأداءه للمهـام والواجبـات المطلوبـة    ويتمثل في سلوك المعلم داخ
يمكن مالحظته من وأيضاً . ت اإلنسانية في المدرسةكالتدريس وضبط الطالب والعالقا

 . خالل سلوك الطالب كمحبتهم لمدرسيهم وانضباطهم وتعاونهم مع بعضهم البعض
 

 :معيار التنبؤ

قـدرات الشخصـية   ويتمثل في التنبؤ بأداء المعلم من خالل بعض السـمات وال 
للمعلم كالذكاء والتوافق الشخصي ومستواه التعليمي ومؤهالته وميوله واتجاهاته نهـو  

والحقيقة أن هذا المعيار غير دقيق وغير صالح لالعتماد عليه بمفرده في . مهنة التعليم
. قياس كفاءة المعلم ، فصفة هذا المعيار تتوقف على معيار اإلنتـاج ومعيـار العمليـة   

القول بوجه عام أن معيار التنبؤ إذا أضيف إلى معيار اإلنتاج ومعيار التفاعل أو ويمكن 
 . العملية يمكن أن يغير من المعايير التي تفيد في الحكم على فاعلية المدرس

 
إن جميع الدالئل والمشاهد في جميع مناشط حياتنا تشير بوضوح إلى أن الحياة 

األساس بالعلم وموجهة بالتقنية، وأن المجتمعات البشرية التي نحياها اليوم محكومة من 



 

التي تحتل الصدارة في الحضارة المادية في العالم تمتلك نظماً تعليمية مرتفعة الجـودة  
والتربوية تقاس بمدى قدرتها علـى   ةوالفاعلية، والشك أن كفاءة وفاعلية النظم التعليمي

تمكنهم من المساهمة في بنـاء   اكتساب ا لمتعلمين المهارات والمعارف والقدرات التي
نهضة مجتمعاتهم وأمتهم، وهنا يبرز الدور المحوري للمعلم باعتباره الركيزة األساسية 

 .لتحقيق أهداف النظام التعليمي والتربوي 
 

وبالرغم من أهمية عناصر النظام التعليمي األخرى كالمباني المدرسية الحديثة، 
التعلـيم المتقدمـة، واإلدارة التعليميـة الواعيـة،     والمناهج الدراسية المطورة، وتقنية 

والمقومات اإليجابية للبنية المحيطة، إال أنه يبقى للمعلم الدور األكبر في نجاح األنظمة 
بالشأن التربوي  نوهكذا فلقد بات من األمور المتفق عليها بين جميع المهتمي. "التعليمية

 يوي بين نوعية األداء في أي نظام تعليميعلى اختالف توجهاتهم الفكرية  ثمة ارتباط ق
 ) ١٢٠:  ١٤٢٦، وآخرون طعيمة". ( ونوعية أداء المعلمين العاملين فيه 

 
ال  من أنّـه )  ١٤١٣( ومتولي  دوبهذا يتفق الباحث مع ما ذهب إليه عبد الجوا

و ال يوجد مدرسة أفضـل  يمكن ألي نظام تعليمي أن يرتقي أعلى من مستوى معلميه أ
  .سيها، وليس هناك منهج أو وسيلة للتعلم يمكن أن ترتفع فوق مستوى المعلممن مدر
 

 :ويمكن القول بأن تقويم أداء المعلم محدد بهدفين رئيسيين 
ويتمثل في تحديد نقاط القوة في األداء لتـدعيمها وتطويرهـا،   : هدف تطويري 

ضافة إلى والتعرف على نقاط الضعف التخاذ اإلجراءات العالجية الالزمة، باإل
تخطيط برامج التنمية المهنية التي تقدم للمعلمين بغرض حفزهم وتطوير ذواتهم 

 . المهنية
  

ويتمثل في تحديد مستوى أداء المعلم التخاذ القـرارات اإلداريـة   : هدف إداري 
 .المتعلقة بالنقل والترفيه ومنح المكافآت أو توقيع الجزاءات واالستغناء

 
ريس لب عمل المعلم المهني، حيث يمارس المعلم من خالل يمكن اعتبار عملية التد

والشك أن الكفاءة المهنية . عملية التدريس مهمته الرئيسة وهي تربية الناشئة وتعليمهم
للمعلمين تتحدد بالقدرة على التدريس والتمكن منه، كما تتحدد بنتاج عمليـة التـدريس   



 

ليمية لدى الطالّب، ويمكن القول أن تقـويم  والمتمثلة في تحقيق األهداف التربوية والتع
الكفاءة المهنية للمعلّمين تتوقف بقدر كبير على قياس التدريس، ومالحظة أداء المعلّـم  

 .في الموقف التدريسي
وصف كمي للخصـائص أو  " قياس التدريس بـ) ١٤٠٤( هذا ويعرف حمدان 

خالً أو عمليـةً أو نتاجـاً،   مـد  المواصفات التي يمتلكها عامل التدريس سواء كان هذا
مرحلي جزئي يركز على عمليات وظروف ( األول ن من قياس التدريس، ويحدد نوعي

كلّي نهائي يتم بالصيغ والمواصفات العامة التـي ينتهـي   ( ، والثاني )التدريس الجارية
 ٢٦ص) " إليها سلوك التدريس

 
والتطـوير، والنـوع   النوع األول الغرض منه تحليل عملية التدريس للتحسين  

الثاني الغرض منه الوقوف على انجاز المسؤوليات الوظيفية المقررة إلصدار األحكـام  
 .المتعلقة بالترفيع أو النقل أو اإللغاء لمن تثبت عدم صالحيته للتدريس

 
 : المجاالت التالية)  ٣١-٣٠: ١٤٠٤( أما مجاالت قياس التدريس فيذكر حمدان 

 مدخالت التدريس 
 شروط التدريسظروف و 
 التفاعل الصفّي 
 دور المعلم في التربية المدرسية  
 أسلوب المعلم الشخصي 
 عمليات التدريس، التخطيط والتنفيذ 
 أنشطة التالميذ 
 والمجتمعية ةأنشطة المعلم الال صفي 
 نتائج التدريس 
 .آراء ومشاعر التالميذ 

 
 
 



 

 الدراسات السابقة : ثانياً 

الدراسات السابقة في مجـال الـذكاء االنفعـالي    البحوث و الباحثعندما استعرض 
 -في حدود اطالعـه   –وعالقته بالكفاءة المهنية للمعلمين، لم يجد أية دراسة أو بحث 

تناولت العالقة بين الذكاء االنفعالي والكفاءة المهنية للمعلّمين، وكذلك لم يجد أي دراسة 
هومها في هذه الدراسـة، حيـث   بحثت في موضوع الكفاءة المهنية للمعلمين كما هو مف

كانت كل الدراسات التي تم االطالع عليها تبحث فـي الكفايـات، واألداء، والتوافـق،    
 .والرضا، والسلوك القيادي، وغيرها

 
أما الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء االنفعالي فقد تميزت بالوفرة، وفيما يلي  

 :عرض بعض من هذه الدراسات والبحوث
 .التي تناولت موضوع الذكاء االنفعالي  الدراسات -١

الدراسات التي تناولت موضوعات ذات عالقة بموضوع الكفـاءة المهنيـة    -٢

 . للمعلم 

 
 :الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء االنفعالي: أوالً 

الـذكاء االجتمـاعي والقـيم    : بعنوان ) ١٩٩٧( دراسة الداهري وسفيان  -١
لدى طلبة علم النفس فـي جامعـة    فق النفسي واالجتماعياالجتماعية وعالقتهما بالتوا

التوافق ب الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية، والتي هدفت إلى التعرف على عالقة تعز
 : ، وقد استخدم الباحثان في دراستهما األدوات التالية النفسي واالجتماعي

 . من إعداد الباحثانالذكاء االجتماعي لقياس  أداة

 .ي من إعداد الباحثانالتوافق النفسي و االجتماعاس أداة لقي

البيئـة  بعد تكييفه علـى   القيم االجتماعيةلقياس  لبورت فيرنون ليندزياختبار القيم ال
 .اليمنية

 : وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
 .يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بذكاء اجتماعي عاٍل 
 .تعز بقيم اجتماعية عاليةيتمتع طلبة علم النفس في جامعة  



 

 .يتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بتوافق نفسي واجتماعي عاليين 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي والتوافـق االجتمـاعي    

 .والنفسي
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم االجتماعية والتوافـق النفسـي    

 .واالجتماعي
ي تبعاً لمتغير الجنس فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االجتماع عدم وجود 

ت فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية لصالح ، ولكن وجد
 .طلبة المرحلة الرابعة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تبعاً لمتغير المرحلـة   
داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس لصـالح   الدراسية ، ولكن وجدت فروق ذات

 .الذكور
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافـق االجتمـاعي تبعـاً لمتغيـر      

المرحلة الدراسية، ولكن وجدت فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجـنس  
 .لصالح الذكور

 .دراسيةوجود تفاعل في متغير القيم االجتماعية بين الجنس والمرحلة ال 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تبعاً لمتغيـر الـذكاء    

 .االجتماعي والقيم االجتماعية معاً
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق االجتماعي تبعـاً لمتغيـر الـذكاء     

لصالح ذوي الذكاء االجتماعي العالي والقـيم   االجتماعي والقيم االجتماعية معاً
 .الجتماعية الوسطىا

 
". الذكاء الوجداني والتوافق المهني للمعلـم "بعنوان ) ٢٠٠١(دراسة السمادوني  -٢

والتي هدفت إلى التعرف على نسبة الذكاء الوجداني للمعلم، ودرجة توافقه المهني فـي  
المرحلة الثانوية، وكذلك العالقة بين الذكاء الوجداني وكالً من جنس المعلم، وخبرتـه،  

صصه األكاديمي، وأيضاً العالقة بين التوافق المهني للمعلم وجنس المعلم، وخبرته، وتخ
معلماً ومعلمة ممن يدرسـون  ) ٣٦٠(تكونت عينة الدراسة من . وتخصصه األكاديمي



 

في المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية، واستخدم فيها مقياس الذكاء الوجداني من إعـداد  
وفيما يلي أبرز نتـائج  . هني للمعلم من إعداد الباحث أيضاًالباحث، ومقياس التوافق الم

 :الدراسة
يوجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين والمعلمات فـي الـذكاء الوجـداني     

 .لصالح المعلمين
 .ال يوجد فروق بين المعلمين في الذكاء الوجداني تبعاً للتخصص األكاديمي 

رعية لدى المعلمين وفقاً لسنوات وجود تباين في الذكاء الوجداني وقدراته الف 
 .الخبرة بالتدريس

 .ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات في التوافق المهني 

 .للتخصص األكاديمي أثر دال على التوافق المهني للمعلم 

 .يوجد فروق بين المعلمين في التوافق المهني تبعاً لسنوات الخبرة بالتدريس 
 

الذكاء الوجداني وعالقته بكل من الـذكاء  "بعنوان ) ٢٠٠٢(دراسة عجوة   -٣
والتـي  ". المعرفي، والعمر، والتحصيل الدراسي، والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة

هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني وكالً من الـذكاء المعرفـي، والعمـر،    
 .والتحصيل الدراسي، والتوافق النفسي لدى عينة من الطالب

طالباً وطالبة من تخصصات مختلفة بالفرقة الرابعـة  ) ٢٥٨(الدراسة من تكونت عينة 
أون للـذكاء الوجـداني مـن     -بكلية التربية، جامعة المنوفية، واستخدم فيها قائمة بار

وآخرون ومن تعريـب  )  Schutte(تعريب الباحث، ومقياس الذكاء الوجداني لسكوت 
يب جودة، واختبار القـدرات العقليـة   الباحث، ومقياس الذكاء الوجداني لجيرابك وتعر

 :وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة. لصالح
 .ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي 
توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعات العمرية فـي الـذكاء الوجـداني     

 .لصالح األكبر سناً

 .يزاً عن الذكاء المعرفيللذكاء الوجداني تكويناً مستقالً ومتما 

 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في الذكاء الوجداني 



 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين ذوي التخصصـات العلميـة، وذوي     
 .التخصصات األدبية في الذكاء الوجداني

 
بعنوان أبعاد الـذكاء العـاطفي علـى     ،)هـ١٤٢٥( دراسة رجاء البرعي  -٤

دراسة تطبيقية على عينة من المشرفات التربويات واإلداريات بمكتب  ،اديالسلوك القي
والتي هدفت إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي . التوجيه التربوي بمحافظة جدة

لعينة الدراسة، وأثر الذكاء العاطفي على السلوك القيادي، والعالقة بين نسـبة الـذكاء   
 .العاطفي وأثره على السلوك القيادي

وقد استخدمت الباحثة استبانة خارطة الذكاء العاطفي من إعداد كوبر والصواف، وهي 
تحتوي على إحدى وعشرون معياراً، تم تقسيمها إلى خمسة أقسام رئيسة، وقد قامـت  

 .الباحثة بتعريبه وتقسيمه إلى قسمين
 : وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي

ة في السلوك القيادي لعينة الدراسة النـاتج مـن   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي-
 .أحداث الحياة

عدم وجود تأثير لعناصر الذكاء العاطفي على أحـداث الحيـاة، اإلدراك العـاطفي     -
الذاتي، التعبيرات العاطفية، اإلدراك العاطفي لآلخرين، أعراض الصحة العامة، الحنو، 

 .خصية، الكمالالمستقبل المتوقع، البديهة، مدى الثقة، قوة الش
 

التحقق النسبي ألبعاد الذكاء االنفعالي "بعنوان ) ٢٠٠٥(دراسة الزهار وحبيب   -٥
والتي هدفت إلى التعرف على العالقات ". في التوافق المهني لمعلمي المرحلة اإلعدادية

 .االرتباطية بين أبعاد الذكاء االنفعالي والتوافق المهني لمعلمي المرحلة اإلعدادية
معلماً ومعلمة ممن يدرسون في المرحلـة اإلعداديـة   ) ٢١٠(عينة الدراسة من  تكونت

بمحافظــة اإلســماعيلية، واســتخدم فيهــا مقيــاس الــذكاء االنفعــالي مــن إعــداد 
، ومقياس التوافق المهني لمعلمي المرحلة اإلعدادية من إعداد سـرى  )٢٠٠١(عبدالنبي

)١٩٩٠ .( 
 



 

 :وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة
 .عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي، والتوافق المهني توجد 
يمكن التنبؤ بالتوافق المهني لمعلمي المرحلة اإلعدادية من درجـة الـوعي    

 .بالذات، ودرجة إدارة وتوجيه االنفعاالت
 

الذكاء الوجداني وعالقته بالسـلوك  "بعنوان ) ٢٠٠٥(دراسة محمد وعبد العال   -٦
ي هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني للمعلـم وسـلوكه   والت". القيادي للمعلم

معلمـاً  ) ١٥٠(تكونت عينة الدراسـة مـن   . القيادي مع التالميذ داخل قاعات الدرس
ومعلمة من تخصصات مختلفة في المرحلة اإلعدادية من مدينة بنها وبعـض القـرى   

ياس الذكاء الوجداني مـن  ، واستخدم فيها مق)٤٥-٣٥(المجاورة، والبالغ أعمارهم بين 
وفيما يلي . إعداد الباحثان، ومقياس السلوك القيادي للمعلم وهو من إعداد الباحثان أيضاً

 :أبرز نتائج الدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السـلوك القيـادي    

الديمقراطي والتسلطي فـي المجمـوع الكلـي لصـالح السـلوك القيـادي       
 .الديمقراطي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السـلوك القيـادي    
الديمقراطي والفوضوي في المجمـوع الكلـي لصـالح السـلوك القيـادي      

 .الديمقراطي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات السـلوك القيـادي    

 .التسلطي والفوضوي في المجموع الكلي لصالح السلوك القيادي الفوضوي

 
الذكاء الوجداني وعالقته بكـل مـن التحصـيل    "بعنوان ) ٢٠٠٥(دراسة موسى   -٧

والتي هدفت إلى تعريب وتقنـين مقيـاس   ". الدراسي والذكاء العام لدى طالب الجامعة
وآخرين، ومعرفة العالقة بين الذكاء الوجداني وكل من التحصيل ) Schutte(اسكوت 

 .الدراسي، والذكاء العام



 

طالباً وطالبة من تخصصات مختلفة في كلية التربيـة  ) ٣٩٤(الدراسة من تكونت عينة 
، الوجداني من تعريب وتقنـين الباحـث  بجامعة الزقازيق، واستخدم فيها مقياس الذكاء 

وفيما يلـي  . واختبار القدرة العقلية لموسى، وكشف درجات التحصيل الدراسي للطالب
 :أبرز نتائج الدراسة

 .ب والطالبات في الذكاء الوجدانيال توجد فروق بين الطال 
 .توجد فروق في الذكاء الوجداني تبعاً للعمر 

 .ال توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي 

 .ال توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والذكاء العام 
 

العاطفي لدى أساليب التفكير والذكاء " بعنوان ) ١٤٢٦( دهلوي ميرفت دراسة  -٨
إلـى معرفـة    هدفتوالتي . عينة من طالبات المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

أساليب التفكير والذكاء العاطفي وأبعاده لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينـة مكـة   
المكرمة، ومعرفة العالقة بين أساليب التفكير والذكاء العاطفي وأبعاده وتحديد الفـروق  

ب التفكير تبعاً للصف والتخصص الدراسي، والفروق فـي مسـتوى الـذكاء    في أسالي
 .االنفعالي وأبعاده تبعاً للصف والتخصص الدراسي

) ١٩٩٩(التفكير من إعداد عجوة وأبوسريع وقد استخدمت الباحثة اختبار قائمة أساليب
 ). ٢٠٠١(  عومقياس الذكاء االنفعالي من إعداد عثمان وعبد السمي

 
 : ئج الدراسة على النحو التاليوكانت نتا

أساليب التفكير السائدة لدى العينة هي األسلوب التشريعي يليـه األسـلوب    
 . الهرمي ثم األسلوب التقدمي 

وإدارة االنفعـاالت   التعاطف: السائدة لدى العينة هي أبعاد الذكاء العاطفي  
 . والتواصل االجتماعيوتنظيم االنفعاالت والمعرفة االنفعالية 

توجد عالقة ارتباطية بين أساليب التفكير والذكاء االنفعالي وأبعادهما لـدى   
 .طالبات المرحلة الثانوية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير بين طالبات المرحلـة   
 .الثانوية تبعاً للصفّ



 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات التخصص العلمي واألدبي فـي   
 –المحـافظ   –الكلي ( لوب التقدمي لصالح القسم العلمي، وفي أساليب األس

 . لصالح القسم األدبي) الملكي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي وأبعاده بـين   
 .طالبات المرحلة الثانوية تبعاً للصفّ

تخصـص  توجد فروق دالة إحصائياً في المعرفة االنفعالية بـين طالبـات ال   
 .العلمي واألدبي لصالح طالبات القسم األدبي

 
بعنوان الذكاء العاطفي في السيرة النبوية وتطبيقاته )  ١٤٢٧( دراسة طيب  -٩

هدفت الدراسة إلى الوقوف على بعض مواقف الـذكاء العـاطفي   . في اإلدارة التربوية
ـ   ة واإلقراريـة،  التي مارسها الرسول صلى اهللا عليه وسلم في حياته القوليـة والفعلي

واستنباط بعض المبادئ المتعلقة بالذكاء العاطفي المستنبطة من السـيرة النبويـة فـي    
تأسيس فكرة سليمة في اإلدارة التربوية، وقد استخدم الباحـث المنهجـين التـاريخي    

 : والوصفي، وكانت النتائج على النحو التالي
ائد التربـوي مثـل اتخـاذ القـرار     هناك العديد من العمليات التي يقوم بها المدير والق

 .والتقويم تعتمد على الذكاء العاطفي
تحلّي المدير التربوي بالذكاء العاطفي يؤدي دائماً إلى نتائج إيجابية ويسهم فـي دفـع   

 . العمل وسيره في الوجهة السليمة
 .الذكاء العاطفي مهارة إدارية راقية وأداة يجب توفرها لدى المدير التربوي

 
 :الدراسات التي تناولت موضوعات ذات عالقة بموضوع الكفاءة المهنية للمعلم :ثانياً 

بعض العوامل المـؤثرة فـي الكفايـة    " بعنوان )  ١٤٠١( دراسة زيدان  -١
والتي هدفت إلى التعرف علـى  " اإلنتاجية في العملية التربوية، قياسها وطرق تحسينها 

المدرس والتالميذ والتي تـرتبط ارتباطـاً   األنماط السلوكية التي تظهر في التفاعل بين 
موجباً بالتحصيل الدراسي، وكذلك السمات الشخصية التي تـرتبط ارتباطـاً موجبـاً    



 

وهل ترتبط كلفة إعداد المـدرس ارتباطـاً موجبـاً بالتحصـيل     ، بالتحصيل المدرسي
 المدرسي للتالميذ؟ 

 : وقد استخدم الباحث األدوات التالية 
 . ور من إعداد صالح اختبار الذكاء المص 
 . اختبارات التحصيل الموضوعية من إعداد الباحثين  

 .مقياس االتجاهات التربوية للمعلمين من إعداد صالح 

 .اختبار الصفات االنفعالية من إعداد صالح 

 .اختبار الشخصية من إعداد صالح 

 .بطاقة تقويم المدرس من إعداد صالح 

وأظهـرت نتـائج   . وفخر اإلسـالم قائمة أيزنك للشخصية من إعداد جابر  
 : الدراسة مايلي

قام الباحث بتقسيم مجموعتي المدرسين الجامعيين وخريجي المعاهـد إلـى    
وهما مجموعتا المدرسين األكفأ من خريجي الجامعات ) أ،ج ( مجموعتين، 

وهمـا مجموعتـا   ) ب،د ( والمجمـوعتين الفـرعيتين   . وخريجي المعاهد
 . المدرسين األقل كفاءة 

أكثر انبساطاً، وأقل عصبية، ) أ،ج (  وضحت الدراسة أن المجموعة األولىأ 
وأكثر نشاطاً وأقل ميالً للسيطرة والقيادة، وأكثر ميالً للثبات االنفعالي وأعلى 
في الميل االجتماعي، وأقل انطواء، وأكثر معلومات تربوية، وأفضـل فـي   

تسرعاً، وأكثر حزمـاً  التصرف في المواقف التربوية، وأكثر رصانةً وأقل 
وأقل تردداً وأكثر هدوءاً وأبعد قلقاً، وأكثر صراحةً وأقـل التـواء، وأكثـر    
تسامحاً، وأقل تعصباً،وأكثر مثابرة وأقل تذبـذباً، وأكثـر انشـراحاً وأقـل     
 انقباضاً، وأعلى في تقديراتهم في بطاقة تقويم المدرس من المجموعة الثانية

 ).ب،د ( 

 .ية بين المجموعتين بالنسبة للميل للمجهود العضليال يوجد فروق جوهر 

 .توزيع درجات المجموعتين متقارب 

 .التباين بين المجموعتين أكبر من التباين داخلها 



 

دراسة استطالعية في فعالية الكفايـات التعليميـة   "بعنوان ) ١٩٨٩( دراسة مقابلة  -٢
والتـي  ". رش في األردنومصادرها عند معلمي المرحلة الثانوية في مدينتي إربد وج

هدفت إلى الكشف عن أثر عدد من المتغيرات في فعالية ممارسـة معلمـي المرحلـة    
الثانوية للكفايات التعليمية، وهي الجنس، الخبرات التعليمية، الموضوع الدراسي الـذي  

 . يدرسه المعلم، والدرجة العلمية
 

للكفايات التعليميـة، ومعرفـة   إدراكه لفعاليته في ممارسته  وتقويم المدير للمعلم حسب
 .مصادر تطوير الكفاية لدى المعلم

معلماً، واستخدم الباحث مقياس الفعالية من إعـداده  ) ١٦٧(تألفت عينة الدراسة من 
 :فقرة صنفت إلى سبع مجاالت، وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة) ٥٠(الذي يتألف من 

ة الكفايات التعليمية فـي  المعلمون الذكور أكثر فعالية من اإلناث في ممارس 
 .مجال معرفة الموضوع الدراسي، واستخدام الوسائل واألنشطة التعليمية

ال يوجد اختالف بين الخبرة التدريسية للمعلم والموضوع الدراسـي الـذي    
يدرسه، والدرجة العلمية الحاصل عليها، وبين درجة فعاليته في ممارسـته  

 .ت السبعةللكفايات التعليمية على كل من المجاال

إن تقدير المدير للمعلم لها عالقة ذات داللة إحصائية مع درجة فعاليته فـي   
ممارسته للكفايات التعليمية في مجاالت معرفة الموضوع الدراسي، استخدام 

 .الوسائل التعليمية، التخطيط وتحديد األهداف، والدافعية

مـن   %٤٩.٧بخصوص مصادر تطوير الكفايات، فقد أوضحت الدراسة أن  
التعليمية من خالل خبـرة   معلمي المرحلة الثانوية طوروا فعاليتهم للكفايات

 .من خالل الجامعة والدراسة األكاديمية% ٨.٠٦، والتدريس
 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن مدى تمكن كـل  )  ١٩٩٠( حبشي ماجدة قامت   -٢
خدمت بطاقة من المعلمين المؤهلين تربوياً وغير المؤهلين تربوياً للكفايات، واست

: كفاية تعليمية توزعت على ثالثة مجاالت رئيسة، هي ٤٥مالحظة تكونت من 
الكفايات األكاديمية، الكفايات المهنية، والكفايات الشخصية، تكونت عينة الدراسة 



 

غيـر مـؤهلين   ) ٣٠(مؤهلين تربويـاً، و ) ٣٠(معلماً ومعلمة، منهم ) ٦٠(من 
وى أداء أفـراد الدراسـة للكفايـات    تربوياً، وأظهرت النتائج، انخفاض مسـت 

األكاديمية مقارنة بمعيار التمكن، وانخفاض مسـتوى األداء الكلـي للكفايـات    
بين متوسط درجات  اًالتدريسية بصفة عامة، كذلك أظهرت النتائج أن هناك فرق

أداء المعلمين المؤهلين تربوياً، ومتوسط درجات أداء المعلمين غير المـؤهلين  
 .لة إحصائية لصالح المعلمين غير المؤهلين تربوياًتربوياً له دال

الرضا الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي لدى " بعنوان )  ١٩٩٣( دراسة المعمر  -٤
وهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى   " عينة من الموجهين والموجهات بمدينة الرياض 

يين والموجهـات  درجة الرضا الوظيفي والعوامل المؤثرة فيه لدى المـوجهين التربـو  
التربويات في التعليم العام بوزارة المعارف ورئاسة تعليم البنـات بمدينـة الريـاض،    
والتعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي لـدى مجتمـع الدراسـة،    
واستخدم الباحث استبانه من إعداده، وكانت أهم نتائج الدراسة، عدم وجود عالقة ذات 

بين درجات الرضـا الـوظيفي لـدى المـوجهين      ٠.٠٥عند مستوى داللة إحصائية 
 .التربويين والموجهات التربويات وبين درجات أدائهم الوظيفي

 
االتجاهات نحـو المهنـة وعالقتهـا بـاألداء     " بعنوان ) ١٤١٦( دراسة باجابر -٣

الوظيفي لدى األخصائيين االجتماعيين واألخصائيات االجتماعيـات العـاملين   
والتي هدفت إلـى التعـرف   . الحكومية المركزية بالمنطقة الغربية بالمستشفيات

على طبيعة االتجاهات لدى األخصائي االجتماعي الطبي نحو مهنته، ومسـتوى  
األداء الوظيفي له، ومعرفة العالقة بـين االتجاهـات واألداء الـوظيفي لـدى     

هات لدى األخصائي االجتماعي الطبي، والكشف عن العوامل المؤثرة في االتجا
وقد استخدم الباحث استفتاء من إعداده خصائي االجتماعي الطبي نحو مهنته، األ

يقيس اتجاهات األخصائي االجتماعي الطبي نحو مهنته، ومقياس التقويم الذاتي 
 . Porter&Lawlerلقياس األداء الوظيفي ألفراد مجتمع الدراسة من إعداد 

 
 



 

 :وكانت أبرز نتائج الدراسة مايلي 
 .د اتجاهات ايجابية نحو مهنة الخدمة االجتماعيةوجو 
 .توجد مستويات عالية من األداء الوظيفي لدى أفراد مجتمع الدراسة 

وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين االتجاهات نحو المهنـة واألداء   
 .الوظيفي لدى األخصائيين واألخصائيات االجتماعيات

 
 سابقة التعليق على الدراسات ال: ثالثاً

بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح أن موضوع الدراسة الحالية لـم يحـظ   
بالبحث الكافي، حيث لم يعثر الباحث على أي دراسة تتناول العالقة بين متغيري البحث 

 .وهما الذكاء االنفعالي والكفاءة المهنية للمعلّمين في حدود اطالعه
 : دراسات الذكاء االنفعالي - أ
 
 -:ينةمن حيث الع -١

طبقت بعض الدراسات على الطالّب والطالبات في المرحلة الجامعية كمـا  
، )١٩٩٧(ودراسة الداهري وسـفيان  ) ٢٠٠١( عفي دراسة عثمان وعبد السمي

، كما ) ١٤٢٦( كما طبقت على طالبات المرحلة الثانوية كما في دراسة دهلوي 
على ) ٢٠٠١( ني طبقت بعض الدراسات على فئة المعلمين مثل دراسة السمادو

علـى معلمـي   )  ٢٠٠٥( معلمي المرحلة الثانوية، ودراسة الزهـار وسـالي   
 .عداديةالمرحلة اإل

 
 -:من حيث األدوات -٢

اختلفت وتباينت األدوات المستخدمة في قياس الذكاء االنفعالي في الدراسات 
التي تم عرضها، حيث استخدمت مقاييس معربة كما هو الحال في دراسـة  

، ومقاييس معدة من قبل الباحث ) ٢٠٠٥(، ودراسة موسى )٢٠٠٢( عجوة 
)  ٢٠٠١(  ع، وعثمـان وعبـد السـمي   ) ٢٠٠١( كما هو عند السمادوني 
 ). ٢٠٠٥( ودراسة الزهار وحبيب 

 
 



 

 -:من حيث النتائج -٣
أظهرت معظم الدراسات وجود عالقة ارتباطية بين متغيـر الـذكاء االنفعـالي    

)  ١٩٩٧( دراسة، فقد أظهرت دراسة الداهري وسفيان والمتغير اآلخر في موضوع ال
إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعي، كمـا  

إلى وجود عالقة بـين أسـاليب التفكيـر والـذكاء     )  ١٤٢٦( أظهرت دراسة دهلوي 
ـ )٢٠٠١(االنفعالي، وأظهرت دراسة كالً من السمادوني  ، )٢٠٠٥(ب ، والزهار وحبي

 .والتوافق المهني للمعلمين) الوجداني ( وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي 
 الدراسات ذات العالقة بالكفاءة المهنية   -ب

الحظ الباحث أن معظم الدراسات التي تناولت موضوعات الكفاءة واألداء قـد  
نـب نفسـية   التي بحثت في جوا)  ١٤٠١( دراسة زيدان  عدا تناولته من جانب إداري

. ومهنية واستخدم فيها الباحث بطاقة تقويم تم بناؤها اعتماداً على تحليل مهنة التدريس
وأظهرت الدراسات تأثر الكفاية المهنية وجودة األداء بالعديد مـن المتغيـرات، مثـل    

 . الرضا الوظيفي، واالتجاهات نحو المهنة، وبعض سمات الشخصية
 

لتي تناولت موضوع الكفاءة المهنية فـي علـم   لفت نظر الباحث قلّة الدراسات ا
رغم ارتباط الموضوع بعلم النفس وبالذات في مجال التوجيه واإلرشاد المهني، . النفس

حيث أن من أهداف التوجيه واإلرشاد المهني كما هو معلوم، مساعدة العامل على التقدم 
مهنية من خالل البـرامج  والنجاح واإلنتاج في المهنة ومجال العمل، وتكوين الكفاءة ال

 .اإلرشادية والتدريب
 

ويشير الباحث إلى أن الدراسات السابقة التي تم تناولها في هـذه الدراسـة قـد    
دراسة ، و)١٤٠١( تفاوتت في درجة صلتها بموضوع البحث، فنجد أن دراسة زيدان 

ـ  )١٩٨٩( مقابلة  الً مـن  ، كدراسات ذات عالقة بالكفاءة المهنية للمعلم، ودراسـات ك
، في )٢٠٠٥(الزهار وحبيب  و ) ٢٠٠١(  ععثمان وعبد السميو )٢٠٠١(السمادوني 

 .الذكاء االنفعالي، من أكثر الدراسات صلة بموضوع الدراسة الحالية
 
 



 

 فروض الدراسة
واإلطار النظري ونتـائج الدراسـات والبحـوث     ةالحالي دراسةفي ضوء مشكلة ال

 :كإجابات محتمله لتساؤالت الدراسة السابقة تم صياغة الفروض التالية
توافر أبعاد الكفـاءة المهنيـة لـدى    ترتيب توجد فروق دالة إحصائياً في مدى  .١

 .معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين الـذكاء االنفعـالي للمعلّمـين،      .٢

نفعـالي، وأبعـاد الكفايـة المهنيـة     وكفاءتهم المهنية، وبين مكونات الذكاء اال
 .للمعلّمين

ال يمكن التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم من خالل الـذكاء االنفعـالي ومكوناتـه     .٣
 .الفرعية

ال توجد فروق دالة إحصائياً في الذكاء االنفعالي ومكوناته، والكفـاءة المهنيـة    .٤
 .وأبعادها لدى المعلم راجعة لتأثير التخصص والخبرة

وصل إلى نموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بـين مكونـات الـذكاء    يمكن الت .٥
 .االنفعالي وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في الكفاءة المهنية للمعلم

مكونـات الـذكاء   يمكن التوصل إلى نموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بـين   .٦
 .الكفاءة المهنية للمعلم وأبعاداالنفعالي 
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 منهج الدراسة

ءمته لموضوع الدراسة، فالمنهج استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي لمال
الوصفي يهتم ويقوم بوصف وتفسير ما هو كائن، وهو من أكثر المناهج استخداماً فـي  
الدراسات اإلنسانية ؛ لكونه يركّز على تصنيف المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كماً 

كونه ارتباطي مما يسهل فهم العالقات بين مكونات الظاهرة المراد دراستها، أما  ،وكيفاً
 فالهدف معرفة ما إذا كان هناك عالقة بين متغيرين أم ال، ومعرفة مقدار هذه العالقـة  

حيث يرى عبيدات وآخرون . والتنبؤ بتأثير متغير على متغير آخر ،)سالبة أم موجبة ( 
يعنى بالكشف عن العالقات بين متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط " أنّه ) ٢٠٠٠( 

 ٢٩٠ص". ذه المتغيرات والتعبير عنها بصورة رقميةبين ه
 

 مجتمع الدراسة
الذين يقومون بتدريس الصفوف الثالثة فيهـا  حلة الثانوية يتكون من معلّمي المر

تعليم للبنين بمدينـة  بقسميها العلمي واألدبي بالمدارس الثانوية التابعة إلدارة التربية وال
 . مكة المكرمة

 
 عينة الدراسة
معلّماً من الذين يدرسون في المـدارس الثانويـة    ١٤٦عينة الدراسة من تألّفت 

الحكومية واألهلية في التعليم العام بمدينة مكة المكرمة خالل الفصل الدراسي الثاني من 
هـ، وممن كانت إجاباتهم كاملة على أسئلة أداة الدراسة، ١٤٢٧/١٤٢٨العام الدراسي 

العشوائية العنقودية بحيث كانت وحدة االختيار هـي  وقد اختيرت هذه العينة بالطريقة 
المدرسة الثانوية الكاملة، وتم تطبيق األداة على العينة في كافة التخصصات، وبلغ عدد 

معلماً في الفرع األدبي، وهم الذين يقومون بتـدريس  ) ٦٢( المعلمين وفق التخصص 
معلّماً في ) ٨٤(حاسب اآللي، و مواد التربية اإلسالمية واللغات والمواد االجتماعية وال

 . الفرع العلمي والذين يدرسون مواد الكيمياء واألحياء والفيزياء والرياضيات
 
 



 

 ) ٧( جدول 

 توزيع المعلّمين حسب التخصص و سنوات الخدمة

 النسبة المئوية العددالمتغير

 التخصص
 %٤٢.٤٧ ٦٢تخصصات أدبية

 %٥٧.٥٣ ٨٤تخصصات علمية

 سنوات الخدمة

٣١.١٧ ١٠٤٤-١% 

٥٦.٨٥ ٢٠٨٣-١١% 

١٠.٩٦ ٣٠١٦-٢١% 

٢.٠٥ ٤٠٣-٣١% 

 ١٤٦المجموع

 

 أدوات الدراسة 
 : في دراسته استخدم الباحث األداتين التاليتين

)  ٢٠٠١(  ع، من إعداد عثمان وعبد السميقياس الذكاء االنفعالي للمعلّمينم -١
تطبيقه على  تمو للمقياس،بند موزعة على خمسة عوامل  ٥٨وهو يتألّف من 

 . المعلّمين المفحوصين
مقياس الكفاءة المهنية، وهي عبارة عن بطاقة تقويم من إعداد الباحث مكونة  -٢

فقرة، في كافة األبعاد المعرفية والشخصـية والمهاريـة   )  ٩٠( من تسعين 
واإلنتاجية واالجتماعية، وقد تم تجزئتها إلى ثالثة أجزاء، يضم كـل جـزء   

فقرة، وذلك لتسهيل عملية التطبيق، وإضفاء المزيد من المصداقية في ثالثون 
الجزء الثـاني خـاص   الجزء األول يقوم المعلم بتقويم نفسه، وففي التقويم، 

مخصـص لتقـويم   فالجزء الثالث بتقويم المعلم من قبل مدير المدرسة، أما 
 . المعلم من قبل المشرف التربوي الذي يشرف عليه

 -:الذكاء االنفعاليمقياس : أوالً

لقياس الذكاء االنفعالي من خـالل  ) ٢٠٠١(  عأعد المقياس عثمان وعبد السمي
المعرفة االنفعالية، وإدارة االنفعاالت، وتنظيمها، والتعـاطف،  : مكوناته الخمسة، وهي
 .والتواصل االجتماعي



 

 ) ٨( جدول 

 توزيع فقرات المقياس على مكونات الذكاء االنفعالي

 أرقام الفقرات في االستبانةالمكونم

 ٥١,٤٩,١٤,١٠,٨,٧,٥,٣,٢,١المعرفة االنفعالية١

 ٥٦,٥٣,٥٠,٣١,٢٨,٢٦,١٨,١٧,١٦,١٣,١٢,١٢,١١,٩,٦,٤إدارة االنفعاالت٢

 ٥٨,٣٢,٣٠,٢٩,٢٧,٢٥,٢٤,٢٣,٢٢,٢١,٢٠,١٩,١٥تنظيم االنفعاالت٣

 ٥٧,٥٥,٥٤,٤٤,٤١,٤٠,٣٨,٣٧,٣٥,٣٤,٣٣ التعاطف٤

٥٢,٤٨,٤٧,٤٦,٤٥,٤٣,٤٢,٣٩,٣٦جتماعيالتواصل اال٥

 
وقد تمت عملية فحص مفردات المقياس من قبل معديه وثالثة من أعضاء هيئة 
التدريس بكلية التربية جامعة المنصورة، وذلك في ضوء التعريف اإلجرائـي للـذكاء   
االنفعالي، وبعد التعديالت تمت تجربة الصياغة اللفظية للتحقق من وضوح معنى كـّل  

لمة في المقياس والفهم الواضح للتعليمات والخطوات اإلجرائية للمقياس، وكذلك تـم  ك
لتحديد العالقة الحقيقيـة بـين المتغيـرات،    ) المتعامد(استخدام أسلوب التحليل العاملي 

 .وأسفر هذا التحليل عن تحديد الفقرات التابعة لكل مكون من مكونات الذكاء االنفعالي
 

 صدق المقياس

 :عدان بفحص صدق المقياس بعدة طرق، هيقام الم
 .الصدق التكويني من جانب محكمي المقياس -١
صدق المفردات، أي قدرة المفردة على التمييز بين مرتفعي الدرجـة علـى    -٢

المقياس األرباعي األعلى واألرباعي األدنى، وتم ذلك بحساب التباين بـين  
ـ % ٢٥األعلى عن واألقل من  ردة مـن مفـردات   لعينة الدراسة، ولكل مف

 .المقياس

صدق االتساق الداخلي، وتم ذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجات كل  -٣
فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية الستجابات عينة الدراسة، ويتضمن 

 .نتائج التحليل)  ٩( جدول 
 
 



 

 ) ٩( جدول 

 وبين المكونات والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين مكونات مقياس الذكاء االنفعالي المختلفة؛ 

التواصل 

 االجتماعي
 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت
إدارة 

 االنفعاالت

معرفة 

 االنفعاالت 
 المكونات 

    ٠.٢٢**  إدارة االنفعاالت 

 تنظيم االنفعاالت **٠.١٨ **٠.٥٥   

 التعاطف **٠.٢٦ **٠.٢٤ **٠.١٧  

 ٠.٢٥ **٠.٣٥ **٠.٤٠ **٠.٥٥** 
التواصل 

 ماعياالجت

 الدرجة الكلية **٠.٤٨ **٠.٧٤ **٠.٦٦ **٠.٦٦ **٠.٧٤

 
 

الصدق العاملي، وقد تم حساب الصدق العاملي من خالل مصفوفة معامالت  -٤
 .ارتباط العوامل بعضها ببعض، وارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس

الصدق االرتباطي، حيث تم حسابه من خالل ارتباط درجات أبعاد المقيـاس   -٥
الكلية بدرجات أحد االختبارات الفرعيـة الختبـار االسـتعدادات    والدرجة 
 .العقلية

 
 -:الصدق في الدراسة الحالية

مـن  في هذه الدراسة بتطبيقها على عينة الدراسـة  قام الباحث باختبار صدق المقياس 
خالل صدق االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بـين مكونـات الـذكاء    

 :يوضح ذلك)  ١٠( جة الكلية، والجدول االنفعالي والدر
 
 
 
 
 



 

 ) ١٠( جدول 

 معامالت االرتباط بين مكونات مقياس الذكاء االنفعالي المختلفة؛ وبين المكونات والدرجة الكلية

التواصل 

 االجتماعي
 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت
إدارة 

 االنفعاالت

معرفة 

 االنفعاالت 
 المكونات 

 التإدارة االنفعا **٠.٥٠    

 تنظيم االنفعاالت *٠.١٨ **٠.٥٥   

 التعاطف **٠.٣٩ **٠.٤١ **٠.٣٩  

 التواصل االجتماعي **٠.٣٨ **٠.٥٦ **٠.٥٨ **٠.٧٥ 

 الدرجة الكلية **٠.٥٩ **٠.٧٩ **٠.٧٥ **٠.٧٨ **٠.٨٥

 
 ثبات المقياس

ـ   اخ، قام معدا المقياس من التحقق من ثباته بحساب معامالت الثبات بطريقـة ألفاكرونب
 ):١١(وذلك من خالل درجات عينة الدراسة، كما يتضح من الجدول 

 
 ) ١١( جدول 

 معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ

 معامل الثباتالعواملم

 ٠.٥٥إدارة االنفعاالت١

 ٠.٧٧التعاطف٢

 ٠.٦٤تنظيم االنفعاالت٣

 ٠.٤٩معرفة االنفعاالت٤

٥ 
ــل التواصــــ

 االجتماعي
٠.٥٨ 

 ٠.٨١جة الكليةالدر٦

 
وهي قـيم تعطـي    ٠.٠١ويتضح من الجدول أن قيم الثبات دالة إحصائياً عند مستوى 
 .الثقة الستخدام المقياس في تقدير الذكاء االنفعالي لدى األفراد

 



 

 -:الثبات في الدراسة الحالية

كمـا  ، وكانت النتائج على عينة الدراسة الثبات باستخدام معامل ألفاقام الباحث بحساب 
 .)١٢( جدول  في

 
 ) ١٢( جدول 

 قيم معامل ألفا لمقياس الذكاء االنفعالي

المقياس 

 ككل

التواصل 

 االجتماعي
التعاطف تنظيم 

 االنفعاالت
إدارة 

 االنفعاالت

معرفة 

 االنفعاالت

الذكاء 

 االنفعالي

 (α)معامل   ٠.٨١ ٠.٧٥ ٠.٨١ ٠.٨٧ ٠.٨٥ ٠.٩٢

 
ومكوناته، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بقدر  يالحظ ارتفاع قيم معامل ألفا للمقياس

 .كبير من الثبات
 

 -:مقياس الكفاءة المهنية للمعلمين: ثانياً

قام الباحث بإعداد وتطوير مقياس الكفاءة المهنية للمعلم علـى شـكل اسـتبانه    
تحتوي على قائمة بالكفايات المهنية للمعلمين من خالل اعتمـاد الباحـث علـى األدب    

) ١٩٨٤( ي، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، مثل بطاقة حمـدان  التربو
واالستفادة من فقرات بعض البطاقات المستخدمة ). ١٩٨٨( وصالح ) ١٤٠١( وزيدان 

في تقويم أداء المعلمين، كبطاقة التقويم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكـة  
تقويم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية السعودية، وبطاقة ال

وكذلك االستفادة من أراء عدد من األسـاتذة الجـامعيين والمشـرفين    . العربية المتحدة
فقرة  ٩٢التربويين، ونتيجة لذلك صمم الباحث االستبانة بصورتها األولية مشتملة على 

بعد من مجموعة من الكفايات المهنية يتألف كل ) أبعاد ( موزعة على خمسة مجاالت 
للمعلم، وتم إعطاء كل فقرة وزناً متدرجاً وفق مقياس ليكرت الخماسي لتقـدير مـدى   

، وتمثل )تنطبق تماماً، تنطبق، تنطبق إلى حد ما، ال تنطبق، ال تنطبق تماماً( االنطباق 
 .على الترتيب) ١،٢،٣،٤،٥( رقماً 

 



 

ى مجموعة من المحكمين المختصين في التربية مـن  وقام الباحث بعرض االستبانة عل
، ) .. أنظر ملحـق رقـم  ( جامعة أم القرى، باإلضافة إلى بعض المشرفين التربويين، 

وطلب الباحث من المحكمين دراسة االستبانة وإبداء آرائهم في الكفايات المهنية التـي  
 : تضمنتها من حيث

 )ئمة، غير مالئمةمال. ( مالءمة كل عنصر للبعد الذي وضعت فيه •

 )واضحة، غير واضحة. ( وضوح الفقرات •

 .تعديل صياغة العناصر وكذلك حذف أو إضافة عناصر أخرى •
 

وقد أخذ الباحث بآراء ومالحظات ومقترحات المحكمين، ووصلت نسبة االتفـاق  
) كفايـة ( فقـرة  ) ٩٠(وبذلك أصبحت االستبانة في صورتها النهائية تتألف من % ٩٨

الكفاية المعرفية، والشخصية، واالجتماعية، والمهارية، : هيسة أبعاد، موزعة على خم
ولتسهيل عملية التطبيق وإضفاء المزيد من الدقة والمصداقية، قام الباحـث  . واإلنتاجية

بتصنيف فقرات البطاقة إلى ثالثة أجزاء، األول يتم تعبئته من قبل المعلم المفحـوص،  
لمدرسة، والثالث يعبأ من قبـل المشـرف التربـوي    والثاني يتم تعبئته من قبل مدير ا

 .المختص
 

 صدق المقياس

 :قام الباحث بفحص صدق المقياس بطريقتين
الصدق التكويني من جانب محكمي المقياس، حيث تم توزيع بطاقة التقـويم   -١

على مجموعة من المتخصصين من أكاديميين ومشرفين تربويين، نتج عنها 
 .عديل البعض اآلخرحذف وإضافة بعض الفقرات وت

صدق االتساق الداخلي، وذلك بحساب معامالت االرتبـاط بـين المكونـات     -٢
الفرعية للمقياس هذه من جهة وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس من جهـة  

 .يوضح ذلك)  ١٣( والجدول على عينة الدراسة أخرى 
 

 
 



 

 ) ١٣( جدول 

 ية المختلفة؛ وبين األبعاد والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الكفاءة المهن

االجتماعية الشخصية المهنية اإلنتاجية المعرفية   األبعاد 

 الشخصية **٠.٣٩    

 المهنية **٠.٥٩ **٠.٦٧   

 اإلنتاجية **٠.٧٧ **٠.٥٢ **٠.٦٥  

 االجتماعية **٠.٢٩ **٠.٥٤ **٠.٥٣ **٠.٥٨ 

 درجة الكليةال **٠.٥٢ **٠.٦٠ **٠.٨٢ **٠.٦٦ **٠.٥٣

 
يتضح من الجدول السابق أن العالقات بين األبعاد الفرعية للمقياس مقبولة وذات داللة 
إحصائية وكذلك العالقة بينها وبين الدرجة الكلية للمقياس مرتفعة إلى متوسطة، ممـا  

 .يؤكد صدق اتساقها الداخلي وتكون مقبولة ألغراض الدراسة الحالية
 

 ثبات المقياس

، على عينة الدراسة الثبات لمقياس الكفاءة المهنية للمعلم باستخدام معامل ألفاتم حساب 
 ): ١٤( وكانت النتائج كما يتضح من جدول 

 ) ١٤( جدول 

 قيم معامل ألفا لمقياس الكفاءة المهنية للمعلمين
المقياس ككل االجتماعية المهارية اإلنتاجية الشخصية المعرفية  الكفاءة المهنية 

 (α)معامل   ٠.٧٢ ٠.٨٥ ٠.٩٢ ٠.٨٨ ٠.٩٤ ٠.٩٦

 

 .يالحظ ارتفاع قيم معامل ألفا للمقياس وأبعاده
ومما سبق يتضح أن المقياس الحالي له مؤشرات ثبات جيده مما يؤكد صالحيته 

 .  لالستخدام في الدراسة الحالية
 



 

 المعالجة اإلحصائية

 :ج الدراسةتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في معالجة نتائ
للتحقق من مدى صـحة الفـرض   حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية  -١
 .األول
 .معامل ارتباط بيرسون للتحقق من مدى صحة الفرض الثاني -١

للتحقق مـن مـدى صـحة    ) Stepwise(باستخدام طريقة االنحدار تحليل  -٢
 .الفرض الثالث

فـي  التـأثير  لحساب حجـم   η٢واستخدام معادلة  ANOVAتحليل التباين  -٣
 .التحقق من مدى صحة الفرض الرابع

في التحقـق مـن    Structural Equation Modelنموذج المعادلة البنائية  -٤
مدى صحة الفرضين الخامس والسادس وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

Amos ١ ٤.٠ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -:نتائج الفرض األول وتفسيرها

ينص الفرض األول على أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مدى توافر أبعـاد  

 .الكفاءة المهنية لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

للتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية للكفايات 
 :يوضح النتيجة) ١٥(مثلة ألبعاد الكفاءة المهنية، والجدول المهنية الم

 
 )١٥(جدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألبعاد الكفاءة المهنية لدى عينة الدراسة

الترتيب  االنحرافات المعياريةالمتوسطاتأبعاد الكفايات المهنية للمعلم م

 ٤ ٣.٨٢٠.٤٢الكفايات المعرفية١

 ١ ٤.٢٥٠.٣٨ت الشخصيةالكفايا٢

 ٣ ٣.٩٤٠.٤٢الكفايات المهارية٣

 ٥ ٣.٧٩٠.٥٩الكفايات اإلنتاجية٤

 ٢ ٤.١٨٠.٦٩الكفايات االجتماعية٥

 
الكفايات المهنية جـاء  توافر من خالل النظر إلى المتوسطات نالحظ أن ترتيب 

ة لـدى معلمـي المرحلـة    أكثر أبعاد الكفاءة المهنية توافراً وممارس: على النحو التالي
  الثانوية في مدينة مكة المكرمة هي الكفايات الشخصية، يليها الكفايات االجتماعية، ثـم

ويرى الباحث أن هذا  .الكفايات المهارية، فالكفايات المعرفية، وأقلها الكفايات اإلنتاجية
الباً مـا  الترتيب ترتيب منطقي، حيث أن الكفايات الشخصية واالجتماعية هي كفايات غ

تتوفر في المعلمين لكونها تتألف من سمات ترتبط بالتربية واألخالق والتواصـل مـع   
المجتمع المحيط، كما أن تصميم بطاقة التقويم قد أسندت تقويم معظم الفقرات في هذين 

وجـاءت  .البعدين إلى المعلم نفسه ومن الطبيعي أن يعطي المفحوص لنفسه قيم عاليـة 
الثاً لكونها الكفايات المهنية األكثر ممارسة من قبل المعلمين، وهـي  الكفايات المهارية ث

األكثر وضوحاً في أداء المعلمين، ولعل هذا سبب توفرها إذا مـا قورنـت بالكفايـات    
. المعرفية، األكثر صعوبة في التقويم والتي تعتبر في الحقيقة مصدر الكفايات المهارية

وفراً ولعل هذا يرجع إلى كون الكفايات اإلنتاجية هي أما الكفايات اإلنتاجية فهي األقل ت



 

ثمرة الكفايات األخرى جميعها، وهي الكفايات التي يتم قياسها وتقويمها بشكل دقيق من 
 .خالل نتاج المعلم الفعلي من قبل مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص

 
  -:نتائج الفرض الثاني وتفسيرها

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الـذكاء   :ينص الفرض الثاني على أنه

االنفعالي للمعلّمين، وكفاءتهم المهنية، وبين مكونات الذكاء االنفعالي، وأبعاد الكفاءة 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب معامالت ارتباط  .المهنية للمعلّمين
) ١٦(المهنيـة وأبعادهـا، والجـدول    بيرسون بين الذكاء االنفعالي ومكوناته، والكفاءة 

  :يوضح النتيجة
 )١٦(جدول 

 معامالت االرتباط بين الذكاء االنفعالي ومكوناته الفرعية والكفاءة المهنية للمعلم ومكوناتها الفرعية

 المتغيرات
الذكاء 

االنفعالي 

 )درجة كلية(

معرفة 

 االنفعاالت

إدارة 

االنفعاالت

تنظيم 

االنفعاالت
 التعاطف

اصل التو

 االجتماعي

علم
لم
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لم
ة ا
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كف
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الكفاءة 

المهنية 

)درجة كلية(

٠.٤٨**٠.٤٥**٠.٥٠**٠.٤٣**٠.٣١ **٠.٥٩** 

 **٠.٢٣ *٠.٢١ *٠.٢١**٠.٣٠**٠.٤٧ **٠.٣٧ المعرفية

 **٠.٣٤**٠.٢٩**٠.٣٤ *٠.٢٠ ٠.٠٨ **٠.٣٥ الشخصية

 **٠.٤٤**٠.٤٠**٠.٤٦**٠.٣٦**٠.٢٢ **٠.٥٢ المهنية

 **٠.٥٢**٠.٤٩**٠.٥٢**٠.٥٣**٠.٤٠ **٠.٦٦ اإلنتاجية

 **٠.٣٥**٠.٣٨**٠.٣٩**٠.٣٦**٠.٢٤ **٠.٤٧ االجتماعية

 ٠.٠١دالة عند مستوى * * ،  ٠.٠٥دالة عند مستوى * 



 

يتضح من الجدول أن قيمة معامل االرتباط بين الذكاء االنفعالي والكفاءة المهنية للمعلم 
، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل ٠.٠١ات داللة إحصائية عند مستوى وهي ذ ٠.٥٩

من وجود معامالت ارتباط دالـة بـين الـذكاء الوجـداني،     ) ٢٠٠١( إليه السمادوني 
اللذان )  ٢٠٠٥( وتتفق أيضاً مع نتيجة دراسة الزهار وسالي . والتوافق المهني للمعلم

عاد الذكاء االنفعالي والتوافـق المهنـي   توصال إلى توفر عالقة ارتباطية موجبة بين أب
للمعلم، عدا بعد الوعي بالذات، حيث كانت العالقة عالقة ارتباط سالبة عنـد مسـتوى   

٠.٠٥  . 
 

وجميع هذه النتائج تؤكد ما يشير إليه التراث النفسي حول العالقة بـين الـذكاء   
بهذا المجال إلـى أن  وقد توصل المهتمون . " الوجداني للفرد ونجاحه في الحياة المهنية

الذكاء الوجداني أهم القدرات التي لها عالقة مباشرة بالنجاح في الحيـاة، ولكـن مـن    
الصعب أن نحدد تماماً إلى أي مدى تصل أهمية الذكاء الوجداني في اإلسـهام بتلـك   

 )٨٠، ٢٠٠١: السمادوني" (النسبة
 

نفعـالي، وأبعـاد   كما يتضح أن معظم معامالت االرتباط بين مكونات الذكاء اال
وبالذات بعد الكفايات اإلنتاجية، حيث نالحـظ أن  الكفاءة المهنية ذات داللة إحصائية، 

ترتبط ارتباط ذو داللة إحصـائية مـع المعرفـة     –عدا الشخصية  –الكفايات المهنية 
 .، وكذلك مع بقية مكونات الذكاء االنفعالي٠.٠١مستوى االنفعالية عند 

 
هذا االرتباط ال يعني تأثر الكفاءة المهنية وأبعادها بالـذكاء  وبطبيعة الحال فإن 

إن معامل االرتباط هو مجرد مقدار يقيس درجة اقتران متغيـر بمتغيـر   " الوجداني، 
: عـالّم ". ( آخر، فهذا االقتران ليس معناه أن أحد المتغيرين يسبب المتغيـر اآلخـر  

٣٦٣، ١٤٢٤ ( 
مدى تأثير الذكاء الوجداني ومكوناته  وفي الفرض التالي سنحاول التعرف على

 .على الكفاءة المهنية للمعلم في مختلف أبعادها
 

 



 

 -:نتائج الفرض الثالث وتفسيرها

ال يمكن التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم من خالل : ينص الفرض الثالث على أنه

 .الذكاء االنفعالي ومكوناته الفرعية

كونات الذكاء االنفعالي، وأبعاد الكفـاءة  معامالت االرتباط بين مبالرغم من أن 
إالّ أنه عنـدما تـم    المهنية ذات داللة إحصائية كما اتضح لنا من نتائج الفرض الثاني،

للذكاء االنفعالي ومكوناته الفرعية  )Stepwise(باستخدام طريقة إجراء تحليل االنحدار 
ذكاء االنفعـالي ذات داللـة   على الكفاءة المهنية للمعلم وأبعادها، لم تكن كل مكونات ال
ممـا يعنـي أن بعـض    . إحصائية في التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم ومكوناتها الفرعية

مكونات الذكاء االنفعالي لها تأثيرات غير مباشرة في الكفاءة المهنية للمعلم ومكوناتهـا  
 :يوضح نتائج هذا التحليل)  ١٧(والجدول . الفرعية

 



 

)١٧(جدول
كفاءة المهنية لتحليل تباين االنحدار المتعدد لل" ف " والنسبة الفائية "  R٢ "ومعامالت التحديد"  R" ومعامالت االرتباط المتعدد "  B" وغير المعيارية  " Beta"  حدار المتعدد المعياريةمعامالت االن

 للمعلم وأبعاده الفرعية علي الذكاء االنفعالي ومكوناته الفرعية

المتغيرات      
 لتابعةا

معامل 
االنحدار

معرفة  الثابت
 االنفعاالت

إدارة 
 االنفعاالت

تنظيم 
االنفعاالت

 التعاطف
التواصل 
 االجتماعي

R R٢ 
ف ودرجات 

 الحرية

) الذكاء االنفعالي(
 درجة الكلية

R 
(Beta) R٢ 

ف ودرجات 
 الحرية

لم 
لمع
ة ل
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الدرجة 
 الكلية

B١.٥٨ ٢.١٦   ١٨٠.١٤  
٠.٣٢ ٠.٥٦ 

٣٣.١٦ **
)١٤٣، ٢( 

 B الثابت
٠.٣٢ **٠.٥٧ 

٦٩.١٧ **
)١٤٤، ١( Beta    ٠.٩٩ ١٣٩.٥٩  **٠.٢٧ **٠.٣٩ 

 المعرفية
B٠.٦٥ ١٧.٠٦     

٠.٢٢ ٠.٤٧ 
٤٠.٣٤**

)١٤٤، ١( 
٠.١٤ **٠.٣٧ ٠.٠١ ١٨.٥٢ 

٢٣.٣٤ **
)١٤٤، ١( Beta  ٠.٤٧**     

 الشخصية
B٠.١٥ ٠.٣٩ ٠.٣٨  ٠.٢٦   ٦٣.٧٣ 

١٢.٤٨**
)١٤٣، ١( 

٠.١٣ **٠.٣٥ ٠.١٤ ٥٩.٦٩ 
٢٠.٥٥ **

)١٤٤، ١( Beta    ٠.٢٢  *٠.٢١* 

 المهنية
B٠.٢٧ ٠.٥٢  ٠.٧٣ ٠.٩٦   ٧٥.٦ 

٢٦.٤٢**
)١٤٣، ١( 

٠.٢٧ **٠.٥٢ ٠.٤٤ ٥٨.١٩ 
٥٣.٨٤ **

)١٤٤، ١( Beta    ٠.٢٦ **٠.٣٦**  

 اإلنتاجية
B-٠.٤٣ ٠.٦٦  ٠.٢٧ ٠.٣٢ ٠.٢٣ ٠.٣٠ ١٤.٥٦ 

٢٦.٦٥**
)١٤١، ٤( 

-٠.٤٤ **٠.٦٦ ٠.٢٣ ١٣.٤٥ 
١١٣.١٨ **

)١٤٤، ١( Beta  ٠.٢٣ **٠.٢٩ *٠.١٨ *٠.١٧**  

 االجتماعية
B٠.٢٢ ٠.٤٧  ٠.٢٥ ٠.٢٥   ٩.٩٣ 

١٩.٦٨**
)١٤٣، ٢( 

٠.٢٢ **٠.٤٧ ٠.١٣ ٤.٥٨ 
٤٠.٩٥ **

)١٤٤، ١( Beta    ٠.٢٧ **٠.٢٩**  

 ٠.٠١دالة عند مستوى * * ،  ٠.٠٥دالة عند مستوى * 

B   : ، معامل االنحدار غير المعياريBeta  : ، معامل االنحدار المعياريR ٢المتعدد ،  طمعامل االرتباR  ويعبر عن التباين المفسر للذكاء االنفعالي أو ) مربع معامل االرتباط المتعدد(معامل التحديد

 .ءة المهنية أو أحد المكونات ، ف هي النسبة الفائية لتحليل تباين االنحدار المكونات في الكفا
 

 



 

هذه النتيجة أيدت جزئياً صحة الفرض، وهي ال تتفق تماماً مع مـا يتـوارد فـي    
التراث النفسي بأن الذكاء االنفعالي عامل مؤثر رئيس في النجاح المهني، يقـول  

إن العواطف واالنفعاالت تلعـب  ) " ٢٠٠١(نقالً عن السمادوني   Cooperكوبر 
دور مهم في بناء الثقة لدى األفراد في مجال العمل، والوالء وااللتزام، وتحقيـق  

 ٨٠ص" العديد من المكاسب اإلنتاجية واالبتكارات واالنجازات العلمية
 

أن المعلم يـؤثر  " وهي ال تتفق أيضاً مع دراسة كالً من داود التي أظهرت 
كفاءة إذا اتصف باالتزان االنفعالي، والواقعية للعمـل، والقيـادة   في عمله بنجاح و

، ودراسة براون التي أسفرت نتائجها عن أن الصحة الوجدانية تكون هامة "والذكاء
، ٢٠٠١: السـمادوني ".(للتنبؤ بالنجاح في الحياة المدرسية واألسرة وحياة العمـل 

٨٨-٨٠( 
 

 -:نتائج الفرض الرابع وتفسيرها
الرابع على أنه ال توجد فروق دالة إحصـائياً فـي الـذكاء     ينص الفرض

االنفعالي ومكوناته، والكفاءة المهنية وأبعادهـا لـدى المعلـم راجعـة لتـأثير      

 .التخصص والخبرة
 

 η٢للتحقق من هذا الفرض قام الباحث بتحليل التباين وتم استخدام معادلـة  

 *لحساب حجم التأثير
 :وفيما يلي نتائج التحليل

 :تأثير التخصص والخبرة على الذكاء االنفعالي ومكوناته: أوالً
 
 
 
 
 

                                                 
 .تأثير المتغير المستقلمقدار التباين في المتغير التابع الراجع ل= حجم التأثير *



 

 )١٨(جدول 

 متوسطات درجات الذكاء الوجداني ومكوناته في ضوء التخصص والخبرة

 التخصص الخبرة

 ٤٠-٣١ البيان
 سنة

٣٠-٢١ 
 سنة

٢٠-١١ 
 سنة

١٠
سنوات 
 فأقل

 أدبي علمي
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 معرفة ٣.٦٥ ٣.٥٧ ٣.٦٠ ٣.٦٢ ٣.٤٧ ٣.٩

 إدارة ٣.٨٠ ٣.٧٢ ٣.٦٩ ٣.٧٦ ٣.٨٤ ٤.٠٧

 تنظيم ٣.٨٦ ٣.٨١ ٣.٧٤ ٣.٨٦ ٣.٩٤ ٤.١٨

 تعاطف ٤.١٣ ٣.٨٧ ٣.٨٧ ٤.٠٠ ٤.١٢ ٤.٢١

 تواصل ٣.٨٥ ٣.٧٢ ٣.٧٥ ٣.٧٦ ٣.٨٤ ٤.٢٦

 
 )١٩(جدول 

 ء االنفعالي ومكوناتهالتخصص والخبرة على الذكا تحليل التباين لتأثير

حجم 

التأثير 

* 

النسبة 

 الفائية

متوسط 

 المربعات

درجة 

الحرية

مجموع 

 المربعات
 المتغيرات التابعة مصدر التباين

٢٩٨٦.٦٧ ٣ ٩٩٥.٥٦ ٢.١٤ ٠.٠٥  الخبرة

الدرجة 

 الكلية

لي
فعا
الن
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١٥٥٣.٩٣ ٣.٧٧ ٠.٠٣ ١٥٥٣.٩٣ ٢  التخصص

٠.٠٠١ التخصص×خبرةال ٧٣.٤٧ ٢ ٣٦.٧٤ ٠.٠٨٩
  ٥٧٢٧٠.٩ ١٣٩ ٤١٢.٠٢  الخطأ

 الخبرة ٧١.٩٠ ٣ ٢٣.٩٧ ١.٥٢ ٠.٠٣

المعرفة 

 االنفعالي

 التخصص ٢٦.٥٣ ٢ ٢٦.٥٣ ١.٦٨ ٠.٠١

٠.٠٠١ التخصص×الخبرة ١.١٦ ٢ ٠.٥٨ ٠.٠٤
  ٢١٩٠.٣٦ ١٣٩ ١٥.٧٦  الخطأ

 الخبرة ١٦٥.٦٧ ٣ ٥٥.٢٢ ١.٧٤ ٠.٠٣

إدارة 

 االنفعاالت

 التخصص ٤٣.٤٤ ٢ ٤٣.٤٤ ١.٣٧ ٠.٠١

٠.٠٠٣ التخصص×الخبرة ١١.٦٢ ٢ ٥.٨١ ٠.١٨
  ٤٤١٧.٦٤ ١٣٩ ٣١.٧٨  الخطأ

تنظيم  الخبرة ٢١٥.٧٨ ٣ ٧١.٩٣ ١.٦٥ ٠.٠٣

٨٣ 



 

حجم 

التأثير 

* 

النسبة 

 الفائية

متوسط 

 المربعات

درجة 

الحرية

مجموع 

 المربعات
 المتغيرات التابعة مصدر التباين

 االنفعاالت التخصص ٦٦.٥٦٣ ٢ ٦٦.٥٦ ١.٥٣ ٠.٠١

٠.٠٠٢ التخصص×الخبرة ١٤.٤٤ ٢ ٧.٢٢ ٠.١٧
 الخطأ ٦٠٥٧.٦ ١٣٩ ٤٣.٥٨  

 الخبرة ٢٤٤.٩١ ٣ ٨١.٦٤ ٢.٢٨ ٠.٠٤

 التعاطف
 التخصص ٢٢٣.٤٧ ٢ ٢٢٣.٤٧ ٦.٢٣** ٠.٠٤

٠.٠٠٥ ٢٧.٢٥ ٢ ١٣.٦٣ ٠.٣٨ التخصص×الخبرة
  ٤٩٨٦.٠٨ ١٣٩ ٣٥.٨٧  الخطأ

 الخبرة ٧٨.١١ ٣ ٢٦.٠٤ ١.٢٥ ٠.٠٢

التواصل 

االجتماعي

 التخصص ٢٨.٢٩ ٢ ٢٨.٢٩ ١.٣٥ ٠.٠١

٠.٠٠٥ التخصص×الخبرة ١٥.٠٩ ٢ ٧.٥٥ ٠.٣٦
  ٢٩٠٣.٣٨ ١٣٩ ٢٠.٨٩  الخطأ

 
 :التالي ) ١٩(و ) ١٨(يالحظ من الجدولين 

ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة على  -١
 .الذكاء االنفعالي أو أي من مكوناته الفرعية

 
ياً بالنسبة للتأثيرات الرئيسة للتخصص، فتوجـد تـأثيرات دالـة إحصـائ     -٢

للتخصص األكاديمي فقط على التعاطف كأحد مكونات الـذكاء االنفعـالي   
بانحراف معيـاري   ٤٥.٦٦،  ٤٢.٤٨وبحساب متوسطات الدرجات كانت 

في حالة التخصصات العلمية واألدبية على الترتيـب   ٦.١٧، ٥.٩٧١قدره 
مما يدل على أن أصحاب التخصصات األدبية أكثر تعاطفاً، مع وجود حجم 

وربما يرجـع  . لكالً من متغيري التخصص وسنوات الخبرة *صغيرتأثير 
ذلك لطبيعة التخصص والتذوق األدبي والحس المرهـف لـدى معلمـي    

                                                 
 ٠.١٤  ≤ η٢ < ٠.٠٦حجم التأثير يكون صغير أما إذا كانت يكون  ٠.٠٦ ≤ η٢ < ٠.٠١إذا كانت قيمة   *

    ).١٩٩٧منصور، (يكون حجم التأثير كبير  ≤ η٢ ٠.١٤يكون حجم التأثير متوسط وإذا كانت 



 

( بينما نجد تأثير التخصص فـي دراسـة السـمادوني    . التخصص األدبي
كان على الدرجة الكلية للذكاء االنفعـالي، ومكـون التواصـل    )  ٢٠٠١

 .االجتماعي
 
ات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة على أي من الذكاء االنفعالي ال توجد تأثير -٣

( وهذه النتيجة تخالف ما توصـل إليـه السـمادوني    .أو مكوناته الفرعية
في دراسته حيث وجد تباين في الذكاء االنفعالي ومعظم مكوناتـه  ) ٢٠٠١

 .لدى المعلمين وفقاً لسنوات الخبرة
 

 :فاءة المهنية وأبعادهاتأثير التخصص والخبرة على الك: ثانياً
 

 )٢٠(جدول 

 متوسطات درجات الكفاءة المهنية وأبعادها في ضوء التخصص والخبرة

 التخصص الخبرة

 ٤٠-٣١ البيان
 سنة
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 سنة
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سنوات 
 فأقل

 أدبي علمي
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 معرفية ٣.٧٩ ٣.٨٤ ٣.٦٩ ٣.٨١ ٤.٠٧ ٤.٤٨

 شخصية ٤.٢٧ ٤.٢٤ ٤.١٩ ٤.٢٨ ٤.٢٦ ٤.٣٨

 مهارية ٣.٩٦ ٣.٩٢ ٣.٩٤ ٣.٩٦ ٤.٠٤ ٤.٤٧

 إنتاجية ٣.٨٩ ٣.٧٣ ٣.٦٦ ٣.٨٤ ٣.٨٣ ٤.٣

 اجتماعية ٤.١٧ ٤.٢١ ٤.٠٢ ٤.٢٧ ٤.١٣ ٤.٥٨

 

 

 

 

 

 

 



 

 )٢١(جدول 

 التخصص والخبرة على الكفاءة المهنية وأبعادها تحليل التباين لتأثير

 حجم

 التأثير

النسبة 

 الفائية

متوسط 

 المربعات

درجة

الحر

 ية

مجموع 

 المربعات
 مصدر التباين

المتغيرات 

 التابعة

٠.٢٤ ١٤.٧٦٢*

* 

١٨٦٧٠.١

٤ 
٣ 

٥٦٠١٠.٤

٥ 
 الخبرة

الدرجة 

 الكلية

علم
لم
ة ل
هني
لم
ة ا
اء
كف
ال

 

٠.٠٠

٠ 
 التخصص ١.٦٢ ٢ ١.٦٢ ٠.٠٠١

٠.٠٣
٤٩٧٩.٩٩ ٢ ٢٤٨٩.٩٩ ١.٩٦٩ 

التخص×الخبرة

 ص
 

 ١٣٩ ١٢٦٤.٧١ 
١٧٥٧٩٤.

٧ 
 الخطأ

٠.٠٤  الخبرة ٢٠١.٩٦ ٣ ٦٧.٣٢ ٢.٠٢٤

الكفاءة 

 المعرفية

٠.٠٠

٢ 
 التخصص ٨.٤٦ ٢ ٨.٤٦ ٠.٢٨

٠.٠٠

٧ 
٢٧.٩٤ ٢ ١٣.٩٧ ٠.٤٦ 

التخص×الخبرة

 ص
 الخطأ ٤١٨٠.٧ ١٣٩ ٣٠.٠٨  

٠.٠١  الخبرة ١٣٨.٨ ٣ ٤٦.٢٧ ٠.٧٢

الكفاءة 

الشخصية

٠.٠٠

٤ 
 التخصص ٣١.٤٤ ٢ ٣١.٤٤ ٠.٤٩

٠.٠٠

١ 
٤.٧٩ ٢ ٢.٤٠ ٠.٠٨ 

التخص×الخبرة

 ص
 الخطأ ٨٨٩٣.١ ١٣٩ ٦٣.٩٨  

٠.٠٩

٥ 
 الخبرة ٤١٩٧.٠٣ ٣ ١٣٩٩.٠١ **٤.٨٦

الكفاءة 

 المهنية 

٠.٠١  التخصص ٣٩٥.٤٩ ٢ ٣٩٥.٤٨ ١.٣٧

٠.٠٠

٣ 
١٠٦.٣٣ ٢ ٥٣.١٧ ٠.١٩ 

التخص×الخبرة

 ص
 الخطأ ٤٠٠١١.١ ١٣٩ ٢٨٧.٨٥  



 

٠.٠٣  الخبرة ٢٣١.٦٦ ٣ ٧٧.٢٢ ١.٦٢

الكفاءة 

 اإلنتاجية

٠.٠٧  التخصص ٥٠٨.٩٨ ٢ ٥٠٨.٩٨ **١٠.٦٧

٠.٠٠

٣ 
٢٠.٤٤ ٢ ١٠.٢٢ ٠.٢١ 

التخص×الخبرة

 ص
 الخطأ ٦٦٣٠.١٥ ١٣٩ ٤٧.٦  

٠.٠٣  الخبرة ١٦٦.٣٥ ٣ ٥٥.٤٥ ١.٦٧

الكفاءة 

االجتماع

 ية

٠.٠٢  التخصص ٩٤.٧٣ ٢ ٩٤.٧٣ ٢.٨٦

٠.٠٠

٥ 
٢٤.١٠ ٢ ١٢.٠٥ ٠.٣٦ 

التخص×الخبرة

 ص
 الخطأ ٤٦٠٤.٨ ١٣٩ ٣٣.١٣  

 
 

 :يالحظ من الجدول السابق أنه
ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسـنوات الخبـرة    -١

 .الفرعية أبعادهاعلى الكفاءة المهنية للمعلم أو أي من 
فاءة اإلنتاجية توجد تأثيرات دالة إحصائياً للتخصص األكاديمي فقط على الك -٢

الكفاءة المهنية للمعلم وبحساب متوسـطات الـدرجات كانـت     أبعادكأحد 
فـي حالـة    ٦.٦٠، ٧.١٣بانحراف معيـاري قـدره    ٣٩.٧٠، ٣٥.٤٩

التخصصات العلمية واألدبية على الترتيب مما يـدل علـى أن أصـحاب    
 .التخصصات األدبية أكثر كفاءة إنتاجية

ات الخبرة في الكفـاءة المهنيـة للمعلـم    توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنو -٣
، ٣٥٩.١٩، ٣٤٧.٠٩وبحساب متوسطات الدرجات كانـت  ) درجة كلية(

في المجموعات األربع لسنوات الخبرة بانحراف معياري  ٤٤٤، ٤٠٧.٤٤
، وبعــد المقارنــات المتعــددة ٦.٠٠، ٣٨.٨١، ٣٥.٦٤، ٣٦.٠٨قــدره 

لمجموعات الثانية والثالثة باستخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تفوقت ا
والرابعة على المجموعة األولى ، والمجموعات الثالثـة والرابعـة علـى    
الثانية، ولم تكن الفروق بين المجموعة الثالثة والرابعة ذات داللة إحصائية 



 

، وعليه يمكن الحكم بأن الكفاءة المهنية للمعلم تزداد بزيادة عدد سـنوات  
توصلت إليها الدراسة منطقية، حيث أن خبـرة  وهذه النتائج التي . الخبرة

المعلم بمهنة التدريس تمكنه من معرفة مهامه وأدواره المتعددة، وتكسـبه  
الثقة بالنفس وتقدير قيمة العمل الجاد، وتزيد من إيمانه بمهنـة التـدريس   

 .واالعتزاز بها

نجاح، فالخبرة بالتدريس تمكن المعلم للقيام بدوره في الحياة ب"يقول جاردنر
وإجادته لمادة تخصصه، وسعة أفقه، وعمق إدراكه لألمور، ونضج تفكيـره،  
وحسن تصرفه، ورحابة صدره، باإلضافة إلى اتزانه النفسي، وقدرته على فهم 
الحالة العاطفية لطالبه، وإدارته النفعاالته والتغلب على ما قد يعترضـه مـن   

". ( رفع مسـتوى أدائـه  صعوبات، وتكون تلك المهارات التي يكتسبها هامة ل
 )١٣٧: ٢٠٠١السمادوني، 

توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة في الكفاءة المهاريـة للمعلـم    -٤
، ١٤٩.٤٨كمكون للكفاءة المهنية وبحساب متوسطات الـدرجات كانـت   

في المجموعات األربع لسنوات الخبـرة   ١٧٨.٦٧،  ١٦٠.٥٠، ١٥٦.٤٨
وبعـد   ١١.٩٣،  ١٥.٥٢، ١٦.٨٩، ١٧.٧٥بانحراف معيـاري قـدره   

المقارنات المتعددة باستخدام اختبار شـيفيه للمقارنـات البعديـة تفوقـت     
المجموعات الرابعة فقط على المجموعة األولى ، ولم تكن الفـروق بـين   
باقي المجموعات ذات داللة إحصائية ، ويمكن أيضاً في ضوء هذه النتيجة 

 .بزيادة عدد سنوات الخبرةالحكم بأن الكفاءة المهنية للمعلم تزداد 
 

 -:نتائج الفرض الخامس وتفسيرها
ينص الفرض الخامس على أنه يمكن التوصل إلى نمـوذج عـام يفسـر    

التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي وتأثيراتهـا المباشـرة وغيـر    

 .المباشرة في الكفاءة المهنية للمعلم

 



 

ح التأثيرات المتبادلة بين مكونات عبارة عن نموذج بنائي يوض) ٢(الشكل 
الذكاء االنفعالي وتأثيرها في الكفاءة المهنية للمعلم تم التوصل للنمـوذج البنـائي   

باسـتخدام   Structural Equation Modelingالسابق باستخدام النمذجة البنائية 
ـ   والذي يستخدم في  .٤.٠١Amos Vنموذج  يـتم  ذج ااختبار مـدى مطابقـة نم

ضوء أطر نظرية للبيانات التي يتم الحصول عليها وتـم اسـتخدام   افتراضها في 
وذلك للتعرف على التـأثيرات   في تقدير معالم النموذج ML طريقة أقصى احتمال

 .المتبادلة بين المتغيرات موضوع الدراسة
وكانت مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المفترض كما هي موضـحة بالجـدول   

 :التالي
 
 
 

 )٢٢( جدول

ت جودة المطابقة لنموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي مؤشرا

 وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في الكفاءة المهنية للمعلم

χ ٢df χ ٢ /df GFI AGFI 

٠.٩٨ ٠.٩٩ ٣٠.٥٢ ١.٥٥ 

CFI TLI IFI NFI RMES
A

٠.٠٠٠ ١.٠٠١.٠٠١.٠٠٠.٩٩ 

 

رات يمكن الحكم على أن النمـوذج يطـابق تمامـاً    وفي ضوء تلك المؤش
البيانات موضوع الدراسة وهو بذلك يفسر التأثيرات المتبادلة للمتغيرات موضوع 

لحد مرتفعة جداً  (GFI, AGFI, NFI, CFI, TLI, IFI)كانت قيم الدراسة حيث 
وقيمة مؤشـر جـذر   ) لهذه المؤشرات الحد األقصى( لصحيحتساويها مع الواحد ا

 ).٠.٠٥أقل من (لصفر مساوية ل RMESAسط مربع الخطأ التقريبي متو

 



 

 



 

 

 ) ٢(الشكل 
 وتأثيرها في الكفاءة المهنية للمعلمنموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معرفة االنفعاالت

تنظيم االنفعاالت

 التعاطف

التواصل االجتماعيإدارة االنفعاالت
 الكفاية المهنية للمعلم

 مكونات الذكاء االنفعالي

 الكفاءة المهنية للمعلم



 

 :النموذجذات الداللة في ) االنحدار(لمسار يوضح معامالت ا) ٢٣(والجدول 
 

 )٢٣(جدول 

 معامالت االنحدار المعيارية وداللتها اإلحصائية للمتغيرات ذات التأثيرات الدالة في النموذج

 المنبئات     

 المتغيرات   

 التابعة 

التعاطفتنظيم االنفعاالتإدارة االنفعاالتالمعرفة االنفعالية
التواصل 

 االجتماعي

 **٠.٢٦   **٠.٤٠ إدارة االنفعاالت

 **٠.٢٤  **٠.٥٤ *٠.١٨ تتنظيم االنفعاال

     **٠.٣٩ التعاطف

 **٠.٥٧ **٠.٢٥ **٠.١٩ التواصل االجتماعي

الكفاية المهنية 

 للمعلم
  ٠.٢٧ **٠.٤٠** 

 ٠.٠١دالة عند مستوى ** ،  ٠.٠٥دالة عند مستوى * 

 
 -:نتائج الفرض السادس وتفسيرها

م يفسـر  على أنه يمكن التوصل إلى نمـوذج عـا   السادسينص الفرض 

 .مكونات الذكاء االنفعالي وأبعاد الكفاءة المهنية للمعلمالتأثيرات المتبادلة بين 

 

عبارة عن نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات )  ٣(الشكل 
الكفاءة المهنية للمعلم تم التوصل للنموذج البنـائي السـابق    وأبعادالذكاء االنفعالي 

باستخدام نمـوذج   Structural Equation Modelingائية باستخدام النمذجة البن
٤.٠١Amos V.  يتم افتراضها فـي  ذج ااختبار مدى مطابقة نموالذي يستخدم في

ضوء أطر نظرية للبيانات التي يتم الحصول عليها وتم استخدام طريقـة أقصـى   
ن وذلك للتعرف على التأثيرات المتبادلة بـي  في تقدير معالم النموذج ML احتمال

وكانت مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المفتـرض  . المتغيرات موضوع الدراسة
 :كما هي موضحة بالجدول التالي 



 

 )٢٤(جدول 

مؤشرات جودة المطابقة لنموذج عام يفسر التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء 

 .االنفعالي، والكفاءة المهنية وأبعادها

χ ٢df χ ٢ /df GFI AGFI 

٠.٩٠ ٠.٩٧ ١.٣٧ ١٩ ٢٥.٩٧ 

CFI TLI IFI NFI RMES
A

٠.٠٤ ٠.٩٧ ٠.٩٩ ٠.٩٨ ٠.٩٩ 

 

وفي ضوء تلك المؤشرات يمكن الحكم على أن النمـوذج يطـابق تمامـاً    
البيانات موضوع الدراسة وهو بذلك يفسر التأثيرات المتبادلة للمتغيرات موضوع 

لحد فعة جداً مرت (GFI, AGFI, NFI, CFI, TLI, IFI)كانت قيم الدراسة حيث 
وقيمة مؤشـر جـذر   ) لهذه المؤشرات الحد األقصى( لصحيحاقترابها من الواحد ا

 ).٠.٠٥أقل من (قريبة جداً من الصفر  RMESAمتوسط مربع الخطأ التقريبي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 )٣(الشكل 
 المهنية للمعلم نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات الذكاء االنفعالي ومكونات الكفاءة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معرفة االنفعاالت

تنظيم االنفعاالت

 التعاطف

التواصل االجتماعيإدارة االنفعاالت

 الكفاية اإلنتاجية

 الكفاية المهنية

 الكفاية المعرفية

 الكفاية الشخصية

 الكفاية االجتماعية

 أبعاد الكفاءة المهنية  مكونات الذكاء االنفعالي



 

يالحظ في النموذج أن المعرفة االنفعالية تمثل المرحلة األولى في الذكاء االنفعالي 
تنظـيم االنفعـاالت، إدارة   (فهي تؤثر في معظم مكونـات االنفعـالي األخـرى    

ومن هنا يصدق افتراض أن اإلدراك أو التعـرف علـى   ) االنفعاالت ، التعاطف
ولى في تجهيز المعلومات االنفعالية والتي تـؤثر فـي   االنفعاالت تعد المرحلة األ

 .تنظيم االنفعاالت وإدارتها والتعاطف
 

للمعلم تعد أعلى نـواتج الكفـاءة    والمهاريةة اإلنتاجية كما يالحظ أن الكفاء
لدي المعلم والتي تتأثر بمكونات الذكاء االنفعالي وكذلك تتـأثر ببـاقي مكونـات    

 )ة والمعرفيةاالجتماعية والشخصي(الكفاءة 
 :ذات الداللة في النموذج) االنحدار(والجدول التالي يوضح معامالت المسار 

 
 )٢٥(جدول 

 معامالت االنحدار المعيارية وداللتها اإلحصائية للمتغيرات ذات التأثيرات الدالة في النموذج

 المنبئات     

 المتغيرات  

 التابعة 

المعرفة 

االنفعالية

إدارة 

االنفعاالت

تنظيم 

االنفعاالت
 التعاطف

التواصل 

االجتماعي

الكفاية 

 المعرفية

الكفاية 

الشخصية

الكفاية 

 المهنية

الكفاية 

اإلنتاجية 

الكفاية 

االجتماعية

      **٠.٢٦  **٠.٤٠ إدارة االنفعاالت

      **٠.٢٤ **٠.٥٤ *٠.١٨ تنظيم االنفعاالت

         **٠.٣٩ التعاطف

التواصل

 ماعياالجت
 ٠.٥٧**٠.٢٥**٠.١٩**      

         **٠.٤٧ الكفاية المعرفية

    **٠.٤٣**٠.٣٤   **٠.٢٥الكفاية الشخصية

 **٠.٢٤ **٠.٣٩**٠.٣٠   *٠.١٥   الكفاية المهنية

**٠.٢٣  **٠.١٨**٠.٢٣ **٠.١٨ *٠.١٦**٠.٢٠ الكفاية اإلنتاجية 

   **٠.٤٣  **٠.٢٠ *٠.١٧  الكفاية االجتماعية

 ٠.٠١دالة عند مستوى ** ،  ٠.٠٥دالة عند مستوى * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 

 ملخص نتائج الدراسة
 التوصيات و املقرتحات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص نتائج الدراسة
 

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أبعاد الكفاءة المهنية تـوافراً لـدى    -١٣
ي مدينة مكة المكرمة هي الكفايـات الشخصـية،   معلمي المرحلة الثانوية ف

يليها الكفايات االجتماعية، ثم الكفايات المهارية، فالكفايات المعرفية، وأقلها 
 .الكفايات اإلنتاجية

وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعـالي ومكوناتهـا، والكفـاءة     -١٤
 :المهنية للمعلم وأبعادها على النحو التالي

ية للذكاء االنفعالي، والدرجة الكلية للكفاءة المهنيـة،  بين الدرجة الكل 
 .٠.٠١عند مستوى 

( بين الدرجة الكلية للذكاء االنفعـالي، وأبعـاد الكفـاءة المهنيـة      
عند مسـتوى  ) المعرفية، الشخصية، المهارية، اإلنتاجية، االجتماعية

٠.٠١. 

معرفة (ي بين الدرجة الكلية للكفاءة المهنية، ومكونات الذكاء االنفعال 
االنفعاالت، التعاطف، التواصل  تنظيماالنفعاالت،  إدارةاالنفعاالت، 
 .٠.٠١عند مستوى ) االجتماعي

لم تكن كل مكونات الذكاء االنفعالي ذات داللة إحصائية في التنبـؤ   -١٥
 .وأبعادهابالكفاءة المهنية للمعلم 

ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصـص وسـنوات    -١٦
 . رة على الذكاء االنفعالي أو أي من مكوناته الفرعيةالخب

توجد تأثيرات دالة إحصائياً للتخصص األكاديمي علـى التعـاطف    -١٧
 .كأحد مكونات الذكاء االنفعالي

ال توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة على أي من الـذكاء   -١٨
 .االنفعالي أو مكوناته الفرعية

المشترك بين التخصـص وسـنوات    ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل -١٩
 .أبعادهاالخبرة على الكفاءة المهنية للمعلم أو أي من 



 

توجد تأثيرات دالة إحصائياً للتخصص األكـاديمي علـى الكفـاءة     -٢٠
 .الكفاءة المهنية للمعلم أبعاداإلنتاجية كأحد 

توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة في الكفاءة المهنية للمعلم  -٢١
 ).ةدرجة كلي(

توجد تأثيرات دالة إحصائياً لسنوات الخبرة في الكفـاءة المهاريـة    -٢٢
 .للمعلم

نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات تم التوصل إلى  -٢٣
 .الذكاء االنفعالي وتأثيرها في الكفاءة المهنية للمعلم

تم التوصل إلى نموذج بنائي يوضح التأثيرات المتبادلة بين مكونات  -٢٤
 .الكفاءة المهنية للمعلم وأبعاداالنفعالي  الذكاء

 
 التوصيات 

نشر ثقافة الموضوعات المتعلقة بالذكاء االنفعالي فـي أوسـاط العـاملين     
 .بالمدارس والجامعات، وتبيين دورها في نجاح األفراد مهنياً

 
تهدف لمعلمين ل االنفعاليالذكاء  وبرامج تدريبية فيتصميم برامج إرشادية  

 .همية الذكاء االنفعالي وكيفية تنمية مهاراتهم االنفعاليةلتعريفهم بأ

وتدريسـها ضـمن المنـاهج     الوجـداني تضمين مهارات الذكاء ضرورة  
 .للطالب في مدارس التعليم العامالدراسية 

ضرورة توجيه نظر المسئولين عن إعداد وتكوين المعلمين فـي الكليـات    
لى دور الذكاء االنفعالي فـي  والجامعات ومعاهد إعداد المعلمين المختلفة إ

 .النجاح والتوافق المهني، وعالقته بالكفاءة المهنية للمعلمين

تحسين وتطوير بطاقة تقويم الكفاءة المهنية المستخدمة في هذه الدراسة والتي قـام  
 .الباحث بإعدادها واستخدامها في دراسات جديدة

 



 

 الدراسات المقترحة
 .ر الجنس إليهاتكرار هذه الدراسة مع إدخال متغي 
إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث فـي موضـوع الكفـاءة المهنيـة      

 .للمعلمين من جوانب نفسية
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 .ةاالنجلو المصري
: ، القاهرةعلم النفس التربـوي ).)ب(١٩٩٦.(صادق، فؤاد و آمال& أبوحطب  -٤

 .ةمكتبة االنجلو المصري
: العين ،معلمين من اإلعداد إلى التدريبتكوين ال). ٢٠٠٥. (األحمد، خالد طه -٥

 .دار الكتاب الجامعي
مكتبـة  : ، الرياضالسلسلة الصحيحة). ١٤٠٧. (األلباني، محمد ناصر الدين -٦

 .المعارف
االتجاهات نحو المهنة وعالقتها باألداء ). ١٤١٦.(باجابر، عادل عبد اهللا علي -٧

ت االجتماعيـات العـاملين   الوظيفي لدى األخصائيين االجتماعيين واألخصـائيا 

، رسـالة ماجسـتير غيـر    بالمستشفيات الحكومية المركزية بالمنطقة الغربيـة 
 .جامعة عين أم القرى: مكة المكرمة. منشورة

تنمية أداء المعلمات في كفاءات تدريس الكيمياء ).١٤٠٨.(بخش، هاله طاهر -٨

. اه غيـر منشـورة  ، رسالة دكتـور بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية
 .جامعة عين شمس: القاهرة



 

أبعاد الذكاء العاطفي علـى السـلوك   ). ١٤٢٥. (البرعي، رجاء علي محمد -٩

ربويات واإلداريـات بمكتـب   القيادي دراسة تطبيقية على عينة من المشرفات الت

: ، رسالة ماجستير غير منشورة، مكـة المكرمـة  التربوي بمحافظة جدةالتوجيه 
 .ىجامعة أم القر

، ٢، طمعجـم المقـاييس  ).١٤١٨.(بن زكريا، أبي الحسين أحمد بن فارس -١٠
 . دار الفكر: بيروت
الكفايات التدريسية واالتجاه نحـو مهنـة   ) "١٩٩٠.(حبشي، ماجدة حبشي -١١

التدريس لدى معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية المؤهلين تربوياً وغير المؤهلين 

 .، جامعة عين شمس٥للمناهج وطرق التدريس، ع مجلة الجمعية المصرية" تربوياً
قياس كفايـة التـدريس طرقـه ووسـائله      ).١٩٨٤.(حمدان، محمد زياد -١٢

 .الدار السعودية للنشر: ، جدةالحديثة
 .دار البيان العربي: جدة. مبادئ علم النفس). ١٩٩٢. (حمزة، مختار -١٣
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 .الشروق
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والقيم االجتماعية وعالقتهما بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة علم النفس 

 .ى شبكة االنترنت، موقع علفي جامعة تعز
http://science.arabhs.com/١٠index.htm 
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 -:قائمة بأسماء محكّمي بطاقة تقويم الكفاءة المهنية للمعلم

 

الوظيفةاالسم م

 أستاذ مشارك في قسم علم النفس هشام محمد مخيمر. د ١

 أستاذ مشارك في قسم علم النفس أحمد السيد إسماعيل. د ٢

٣ 
ضيف اهللا عواض. د

 الثبيتي

 ناهج وطرق التدريسأستاذ في قسم الم

٤ 
معبد الكريموسى. د

 الحبيب

أستاذ مشارك في قسم المناهج وطرق 

 التدريس

 مدير عام التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة بكر إبراهيم بصفر ٥

 الصحفيمحمد إبراهيم  ٦
مدير شؤون المعلمين بإدارة التربية والتعليم 

 بالعاصمة المقدسة

 يالغامد عبد اهللامحمد  ٧
مشرف تربوي لمادة اللغة العربية بإدارة 

 التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

 السيدحمدي  دعبد الحمي ٨
رئيس قسم اللغة االنجليزية بإدارة التربية 

 والتعليم بالعاصمة المقدسة

 مليانيحسين زياد  ٩

مشرف تربوي لمادة الرياضيات بإدارة 

الب التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة وط

 في مرحلة الدكتوراه بقسم علم النفس

 أبو حفاشي عبد اهللاسعيد  ١٠
مشرف تربوي لمادة االجتماعيات بإدارة 

 التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 حفظه اهللا                          /                         املعلّم أخي
 ..محة اهللا وبركاته،            وبعد السالم عليكم ور                   

الذكاء االنفعايل وعالقته بالكفاية املهنية لعينـة مـن   " فأقوم حالياً بإجراء دراسة بعنوان 
 " . معلّمي املرحلة الثانوية يف مدينة مكّة املكرمة

صـممت هلـذا    املهنية للمعلّم تتطلّب الدراسة تطبيق مقياس الذكاء االنفعايل، واستبانة عن الكفاية
الغرض، وهي مكونة من ثالثة أجزاء، اجلزء األول عبارة عن عناصر تعبأ من قبل املعلّم، واجلزء الثاين 
 .حيوي عناصر تعبأ من قبل املشرف التربوي، واجلزء الثالث حيوي عناصر تعبأ من قبل مدير املدرسة

ل الدراسة، فإنه يرجوا أن تتكرموا باالسـتجابة  ونظراً ملا يعهده فيكم الباحث من تعاون مثمر إلكما
علماً بأنّ مجيع املعلومات اليت تدون يف هذه االستبانة هي حمطّ سرية . املوضوعية للمقياس واالستبانة

 .تامة، ولن تستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي
 -:التعليمات

يل، والثاين عـن الكفايـة   حتتوي هذه الصفحات على مقياسني، األول عن الذكاء االنفعا -
 .املهنية

 .اإلجابة عن مجيع األسئلة، مع مالحظة أنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة -
 .ضع إشارة واحدة يف واحد من االختيارات اخلمس -
 .شاكر ومقدر لكم حسن تعاونكم واهللا حيفظكم ويرعاكم -

                                                                               
 الباحث                                                                           

 مغريب عمر بن عبد اهللا                                                                  
 ٠٥٥٥٥١٤٩٦٥وال هاتف ج                                                             

                                                   E. mail:    bytocom@hotmail.com 

 
 
 
 

 لسعوديةالمملكة العربية ا
 وزارة التعليم العالي

 مّكة المكرّمة –جامعة أّم القرى 
 قسم علم النفس –آلية التربية 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .................................................................................. :اسم المعّلم

 
 ............................... :العمر    ....................................................................................  :مدرسةال
  

 ............................... :سنوات الخدمة .................................................................................. :التخّصص

 
           :الصفوف التي تدرّسها

 األّول                             الثاني شرعي                      الثاني طبيعي 
 

 :الثالث طبيعي           الثالث شرعي                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مقياس الذآاء االنفعالي: أّوًال
 تعليمات

ة          اة المختلف ا مع أحداث الحي ّل من ا آ فيما يلي مجموعة من السلوآيات الحياتية التي يتفاعل به
 . والتي تعتبر مهارات وفنون الحياة التي يفّضلها آّل مّنا بدرجة ما 

 :والمطلوب منك 
 .المناسبد االختيار يآّل عبارة بدّقة وتحد ةقراءعليك  -
 

يحدث  المفردات م
 دائمًا

يحدث 
 عادًة

يحدث 
 أحيانًا

يحدث 
 نادرًا

ال 
 يحدث

استخدم انفعاالتي اإليجابية والسلبية في  ١
       .قيادة حياتي

تساعدني مشاعري السلبية في تغيير  ٢
      .حياتي

استطيع مواجهة مشاعري السلبية عند  ٣
      .تخاذ قرار يتعلق بيا

مشاعري السلبية جزء مساعد في حياتي  ٤
      .الشخصية

ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع  ٥
       .اآلخرين

      .مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح ٦
      .استطيع إدراك مشاعري الصادقة ٧
      .استطيع التعبير عن مشاعري ٨
       .تحكم في تفكيري السلبياستطيع ال ٩
      .اعتبر نفسي مسئوًال عن مشاعري ١٠

استطيع السيطرة على نفسي بعد أّي أمٍر  ١١
      .مزعج

       .أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي ١٢
       .اأنا هادئ تحت أّي ضغوط أتعرض له ١٣
      .ال أعطي لالنفعاالت السلبية أي اهتمام ١٤

استطيع أن أآافئ نفسي بعد أي حدث  ١٥
      .مزعج

      .استطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة ١٦

استطيع التحول من مشاعري السلبية إلى  ١٧
       .اإليجابية بسهولة

أنا قادر على التحكم في مشاعري عند  ١٨
      .مواجهة أي مخاطر

أنا صبور حّتى عندما ال أحقق نتائج  ١٩
       .ةسريع

عندما أقوم بعمل ممل فإنني استمتع  ٢٠
      .بالعمل

      .ن أآون مبتكرًا مع تحديات الحياةأأحاول  ٢١

نجاز أي عمل أقوم إالهدوء عند اتصف ب ٢٢
      .به



 

      .نجاز األعمال المهمة بكل قوتيإاستطيع  ٢٣
      .نجاز المهام بنشاط وترآيز عالإ استطيع ٢٤
      .شعر بالتعبأ الوجود الضغوط  في ٢٥

عادًة أستطيع أن أفعل ما أحتاجه عاطفيًا  ٢٦
      .بإرادتي

      .أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغوط ٢٧

استطيع استدعاء االنفعاالت اإليجابية  ٢٨
      .آالمرح والفكاهة بيسر

أستطيع أن أنهمك في إنجاز أعمالي رغم  ٢٩
      .التحدي

أستطيع ترآيز انتباهي في األعمال  ٣٠
      .المطلوبة مني

افقد اإلحساس بالزمن عند تنفيذ المهام  ٣١
      .التي تتصف بالتحدي

حي عواطفي جانبًا عندما ن أّنأأستطيع  ٣٢
      .أقوم بإنجاز أعمالي

      .أنا حّساس الحتياجات اآلخرين ٣٣
      .اآلخرينأنا فّعال في االستماع لمشاآل  ٣٤
      .أجيد فهم مشاعر اآلخرين ٣٥
      .أغضب إذا ضايقني الناس بأسئلتهم ال ٣٦

أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من  ٣٧
      .تعبيرات وجوههم

      .أّنا حّساس لالحتياجات العاطفية لآلخرين ٣٨

أنا على دراية باإلشارات االجتماعية التي  ٣٩
      .ينتصدر من اآلخر

      .أنا متناغم مع أحاسيس اآلخرين ٤٠
      .أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة ٤١
      .ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء ٤٢
      .عندي قدرة على التأثير على اآلخرين ٤٣

عندي قدرة على اإلحساس بالناحية  ٤٤
      .االنفعالية لآلخرين

      .ع ثقة من اآلخريناعتبر نفسي موض ٤٥

أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت  ٤٦
      .اآلخرين

امتلك تأثيرا قويًا على اآلخرين في تحديد  ٤٧
      .أهدافهم 

يراني الناس أنني فعال تجاه أحاسيس  ٤٨
      .اآلخرين

      .أدرك أن لدي مشاعر رقيقة ٤٩

امة تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات ه ٥٠
      .في حياتي

      .يغمرني المزاج السيئ ٥١
      .عندما أغضب ال يظهر علّي أثار الغضب ٥٢
      .يظل لدي األمل والتفاؤل أمام هزائمي ٥٣



 

أشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال يضطر  ٥٤
      .اآلخرون لإلفصاح عنها

إحساسي الشديد بمشاعر اآلخرين يجعلني  ٥٥
      .عليهممشفقًا 

أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحياة  ٥٦
      .ومشاعر القلق واإلحباط

أستطيع الشعور بنبض الجماعة والمشاعر  ٥٧
      .التي ال يفصحون عنها

أستطيع احتواء مشاعر اإلجهاد التي تعوق  ٥٨
      .أدائي ألعمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ظر المعّلمالكفايات من وجهة ن: ثانيًا
في المكان الذي تراه ) √( على شخصكم الكريم؟ ضع إشارة  أخي المعّلم، ما مدى انطباق العبارات التالية

 -:مناسبًا في الجدول أدناه

 العنصر م
 درجة االنطباق

تنطبق 
 تنطبق تمامًا

تنطبق 
إلى حدٍّ 
 ما

ال تنطبق  ال تنطبق
 تمامًا

القراءة أثري مادتي التخّصصية والتربوية ب ١
 .واالّطالع

     

      .األخطاء في الكتاب المدرسي أصّوب ٢
      .أهّتم باألبعاد التطبيقية للمقّرر ٣

أبتكر بعض الوسائل لخدمة المادة التي  ٤
 .أدّرسها

     

      .أنّوع في طرائق التدريس ٥

أغّير من نبرات صوتي أثناء شرح الدرس  ٦
 .بما يناسب الحال

     

      .أوّظف المادة في مواقف حياتية ٧
      .اهتّم  آثيرًا بأعمال المتعّلمين ومنجزاتهم ٨
      .أوّفر للمتعّلمين فرصًا آافية لالآتشاف ٩
      .أعمل على صقل مواهب المتعّلمين ١٠
      .أنّمي مهارات االبتكار لدى المتعّلمين ١١
      .أستخدم التعزيز المادي والمعنوي ١٢
      .أحّفز المتعّلمين على االنضباط ١٣
      .أتفّهم مشكالت المتعّلمين ١٤
      .أشّجع  المتعّلمين على تقويم أدائهم ذاتيًا ١٥
      .أشّجع المتعّلمين على التفاعل مع بعضهم ١٦

أحرص  على  التكّتم والسّرية في شئون  ١٧
 .المتعّلمين الخاّصة

     

ي البرامج التدريبية على مستوى أشارك ف ١٨
 .المدرسة والمنطقة بفاعلية

     

أبادر إلى االشتراك في الدورات التدريبية  ١٩
 .الخاّصة

     

أبادر إلى إعداد دراسات وبحوث تربوية  ٢٠
 .وتخّصصية

     

      .أشارك في المسابقات البحثية ٢١
      .أشعر بإيجابية نحو التعّلم الذاتي ٢٢
      .أشعر بأهّمية التنمية المهنية المستدامة ٢٣
      .أعمل على تطبيق آداب اللياقة في حياتي ٢٤
      .أمارس العديد من الهوايات ٢٥

أفهم ما يقصده اآلخرون في الحديث أو  ٢٦
 .الكتابة

     

      .أتقّبل النقد وأستفيد منه ٢٧



 

      .أربط بين األحداث الدولية الهاّمة ٢٨
      .أهتّم  بالقضايا الدولية وأفهمها ٢٩
      .أدرك البيئة المحّلية ٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الكفايات من وجهة نظر مدير المدرسة: ثالثًا
في المكان الذي تراه ) √( ؟ ضع إشارة  على الزميل المعّلم ، ما مدى انطباق العبارات التاليةمدير المدرسةأخي 
 :ًا في الجدول أدناهمناسب

 العنصر م
 درجة االنطباق

تنطبق 
تنطبق  تنطبق ًاتمام

ال تنطبق  ال تنطبق إلى حدٍّ ما
 تمامًا

      .يبدي وعيًا بخصائص نمو المتعّلمين ١
      .لطّالبهيمّثل قدوة حسنة  ٢

يواظب على الدوام في العمل ويلتزم  ٣
 .بمواعيده

     

      .لطارئة باتزان وحكمةيتصّرف في المواقف ا ٤
      .يهتم بمظهره ٥
      .يتفّهم ويتقّبل التوجيهات ٦
      .يقّدر المسئولية ٧
      .يتّبع التعليمات ويلتزم بالنظام ٨
      .يتمّيز بالبشاشة وسعة الصدر ٩
١
٠ 

      .يتمّتع بالحكم الموضوعي

١
١ 

      .ملتزم بأخالقيات مهنة التعليم

١
٢ 

      .لتعّلمة لحافزمن الطمأنينة وبيئة يوّفر جّوًا 

١
٣ 

      .يهتّم بالبيئة الصّفية المادية

١
٤ 

يراعي استمرارية التقويم وشموليته 
 .وتنّوعه

     

١
٥ 

يوّظف نتائج التقويم في تحسين أداء 
 .المتعّلمين

     

١
٦ 

      .ينجز أعمال تقويم المتعّلمين في مواعيدها

١
٧ 

      .ق أعمال التقويم في سجالت خاّصةيوّث

١
٨ 

يكسب المتعّلمين سلوآات ومهارات أدائية 
 .وعقلية متنّوعة

     

١
٩ 

      .يبادر لتقديم أفكار تطويرية للعمل

٢
٠ 

يسهم في البرامج والمشروعات التطويرية 
 .بفاعلية

     

٢
١ 

يعمل على إآساب المتعّلمين أنماطًا سلوآية 
 .بأساليب متنّوعةمرغوب فيها و

     

٢
٢ 

يحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي 
 .للمتعّلمين

     



 

٢
٣ 

      .يبادر للتعاون مع زمالئه

٢
٤ 

      .يبادر للتعاون مع إدارة المدرسة

٢
٥ 

      .يحرص على العمل بروح الفريق

٢
٦ 

      .يتفاعل تفاعًال إيجابيًا مع المدرسة

٢
٧ 

      .المحّلي يتفاعل مع المجتمع

٢
٨ 

يبادر للمشارآة في األنشطة الال صفية 
 .ويسهم فيها بفاعلية

     

٢
٩ 

يحرص على متابعة أنشطة المتعّلمين الال 
 .صفية باستمرار

     

٣
٠ 

يحرص على تكوين عالقات إيجابية مع 
 .الطّالب وأولياء أمورهم

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 المشرف التربويالكفايات من وجهة نظر : رابعًا

في المكان الذي ) √( ؟ ضع إشارة على الزميل المعّلمأخي المشرف التربوي، ما مدى انطباق العبارات التالية 
 :تراه مناسبًا في الجدول أدناه

 العنصر م
 درجة االنطباق

تنطبق 
تنطبق  تنطبقتمامًا

ال تنطبق  ال تنطبق إلى حدٍّ ما
 تمامًا

      دروس بانتظامحرص  على التخطيط للي ١
      تخطيطه بشمولية األهداف وتنّوعهايمتاز  ٢

يثري تخطيطه بأنشطة وخبرات تناسب  ٣
 وخبرات المتعّلميناستعدادات 

     

ًا باألهداف التربوية يبدي وعيًا متمّيز ٤
 والتعليمية

     

مة للفترة يوّزع مفردات المنهج بطريقة مالئ ٥
 الزمنية

     

      لمصطلحات والممارسات التربويةبا ملّم ٦
      ر معرفة متعّمقة ومترابطة بمادتهيظه ٧
      وشواهد على حداثة مادته العلمية يقّدم أدّلة ٨

عّبرة يحرص على استخدام لغة سليمة وم ٩
 ومناسبة لمستوى المتعّلمين

     

١
٠ 

بوية المناسبة لمستوى يستخدم التقنيات التر
 المتعّلمين

     

١
١ 

يمية مراعيًا مستويات ينّوع في األنشطة التعل
 المتعّلمين

     

١
٢ 

      يثير انتباه المتعّلمين

١
٣ 

      يئة حافزة متمّيزة ومناسبة للزمنيقّدم ته

١
٤ 

راعيًا التسلسل يعرض المادة العلمية م
 والترابط والتدرج

     

١
٥ 

      يراعي مستويات المتعّلمين

١
٦ 

لمتعّلمين بخبرات معرفية ا يثري خبرات
 متمّيزة

     

١
٧ 

ي مهارات التفكير لدى يطرح أمثلة تنّم
 المتعّلمين

     

١
٨ 

      يقّدم أنشطة إثرائية وتعزيزية

١
٩ 

متعّلمين يستمتعون بدراسة على جعل اليعمل 
 المادة

     

٢
٠ 

لمفاهيم واضحة لدى ايحرص على جعل 
 المتعّلمين

     



 

٢
١ 

      مون رغبة واضحة للتعّلمر المتعّليظه

٢
٢ 

      يتفاعل المتعّلمون مع المعّلم

٢
٣ 

مين على المشارآة بأساليب يشّجع المتعّل
 فاعلة

     

٢
٤ 

      يتفاعل المتعّلمون مع بعضهم

٢
٥ 

يحسن إدارة الوقت وتوزيعه على فعاليات 
 ف التعليميالموق

     

٢
٦ 

 تمّيزة من حيث  الصياغةيطرح أسئلة م
 والتنّوع

     

٢
٧ 

بين المتعّلمين عند  يراعي الفروق الفردية
 طرح األسئلة

     

٢
٨ 

      تحصيل الدراسي للمتعّلمين متمّيزمستوى ال

٢
٩ 

      دقيق في تعبيراته الشفهّية

٣
٠ 

      دقيق في أعماله التحريرية

 

 
 

 
 

 


