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  تقدیــــرشكـــــر و 

والصــالة والســالم علــى ". لــئن شــكرتم ألزیــدنكم:"الحمــد هللا تعــالى القائــل فــي كتابــه العزیــز 

.صحابه والتابعین أجمعینمعلم البشریة الرسول األمین، وعلى أ  

أقدم بدایة شكري وتقـدیري لجـامعتي التـي أعتـز بهـا وأقـدر فضـلها، جامعـة الشـرق األوسـط 

الــذین فیهــا التــي نهلــت مــن علمهــا، وأخــص بالــذكر كلیــة العلــوم التربویــة وأعضــاء الهیئــة التدریســیة 

ُحتذى به من العلم والخلق والتواضع .یمثلون أنموذجًا ی  

للمشـرف األســتاذ الـدكتور غــازي خلیفـة علــى جهـده الكبیــر الحتـرام والتقــدیر وأقـدم الشــكر وا

في اإلشراف والمتابعة، والذي أعطانا مـن وقتـه الثمـین، وعملـه الغزیـز، بـالرغم مـن كثـرة مسـؤولیاته 

 األكادیمیة، وواجباته الوظیفیة، فكان المثل والقدوة في التحمل والجلد، والعلم والتواضع، 

العرفـــان للجنـــة المناقشـــة الممثلـــة باألســـتاذ الـــدكتور محمـــد الحیلـــة واألســـتاذ وأقـــدم الشـــكر و 

.الدكتور یعقوب أبو حلو على مالحظاتهم القیمة التي أفادت الباحثة في مجال الرسالة  
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وعالقته في محافظة جرش لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى لعاطفي مستوى الذكاء ا

 مهنة التدریسهن نحو اتباتجاه

   إعداد

  نداء عقلة العتوم

   إشراف

  خلیفةجمال  غازي الدكتوراألستاذ 

 الملخص

ـــذكاء ادرجـــة الكشـــف عـــن إلـــى الحالیـــة الدراســـة  تهـــدف ت لـــدى معلمـــالعـــاطفي مســـتوى ال

، ولتحقیــق هن نحــو مهنــة التــدریساتباتجاهــ وعالقتــهفــي محافظــة جــرش الصــفوف الثالثــة األولــى 

ن مــن إعــداأهــداف الدراســة تــم  فقــرة موزعــة علــى أربعــة ) 37(د مقیــاس الــذكاء العــاطفي، الــذي تكــوّ

دارة االنفعــاالت، والــتقمص العــاطفي، والتواصــل العــاطفي مــع المعرفــة : مجــاالت هــي العاطفیــة، وإ

فقـرة، وحققـت الباحثـة معـاییر ) 27(اآلخرین، ومقیاس االتجاهات نحو مهنة التـدریس والمكـون مـن 

ات ألداتـــي الدراســـة، وطبقتـــا علـــى عینـــة مـــن معلمـــات الصـــفوف الثالثـــة مقبولـــة مـــن الصـــدق والثبـــ

  .م2014 -2013خالل العام الدراسي معلمة ) 152(األولى في مدیریة تربیة جرش وعددهن 

ـــذكاء العـــاطفي لـــدى معلمـــات الصـــفوف الثالثـــة الدراســـة نتـــائج وقـــد كشـــفت  أن مســـتوى ال

ت كانـنحـو المهنـة  هناتجاهـاتكمـا إن ، األولى في محافظة جـرش مـن وجهـة نظـرهن كـان متوسـطا

وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین مســتوى الــذكاء العــاطفي كشــفت نتــائج هــذا الســؤال و ، ةمتوســط

فـــروق إحصـــائیة  وقـــد وجـــدتواتجاهـــات معلمـــات الصـــفوف الثالثـــة األولـــى نحـــو مهنـــة التـــدریس، 

، )الصــــف(ى التعلیمـــي تعـــزى للمســــتو واتجاهـــاتهن نحــــو مهنـــة التــــدریس لمســـتوى الـــذكاء العــــاطفي 
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 ومعلمــاتالصـف الثالـث  معلمـاتعنــد مقارنتهـا مـع  الصـف الثـاني معلمـاتلصـالح وكانـت الفـروق 

  .في الدرجة الكلیة الصف األول

ضـــرورة ب أوصـــتفـــي ضـــوء نتـــائج الدراســـة الحالیـــة، واإلجابـــة عـــن أســـئلتها، فـــإن الباحثـــة 

خاصــة  وتوظیفهــا فــي البیئــة الصــفیة، تــدریب المعلمــات وتــأهیلهن علــى مهــارات الــذكاء االنفعــالي،

ـــذكاء العـــاطفي وعالقتـــه  جـــراء دراســـات مســـتقبلیة للكشـــف عـــن ال ـــة األساســـیة، وإ لـــدى طلبـــة المرحل

 .بالمتغیرات الوظیفیة والشخصیة، وفي مراحل دراسیة متنوعة كاألساسیة العلیا، والثانویة
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ABSTRACT 

  

The Study aimed to discovering The Emotional Intelligence Level 

of the First Three Grade female Teachers and its Relation to their 

Attitudes towards Teaching Profession, To achieve the objectives of the 

study, the researcher developed an emotional  intelligence scale of (37) 

items distributed into four domains: emotional knowledge, emotions 

managing, empathy, and emotional communication with other, in 

addition an attitudes questionnaire it was consisted of (27) items, the 

validity and reliability of the two tools of the study were ensured. A 

stratified sample at the first three grade female Teachers was chosen 

randomly. It was consisted at (152) female Teachers. 

The study revealed the following results:  

- The level of emotional intelligence of the first three grade female 

Teachers in Jerash Governorate from the point of view was 

medium. 

- The level of the attitudes of the first three grade female Teachers 

towards teaching profession was medium. 



 ن 
 

- There was positive relationship between the emotional intelligence 

and attitudes of the first three grade female Teachers towards 

teaching profession. 

- There was significant differences in the level of emotional 

intelligence and towards the teaching profession due to the grade 

level in favored at the second grade when it was compared with the 

first and third level in the total score.  

In light of the results of the current study, the researcher 

recommends the need to train teachers on the skills of emotional 

intelligence, and using them in the classroom environment, especially 

among the students of basic stage, and conduct future studies to reveal 

the emotional intelligence and its relation to functional and personal, 

variable in the Higher and secondary schools. 
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ٔول   الفصل ا

  راسةا مقدمة

  :تمهید

حظي موضوع الذكاء اإلنساني باهتمام كبیر لـدى البـاحثین بـالعلوم التربویـة والنفسـیة، ممـا 

أدى إلى التطور في تكوین صورة واضحة عن الـذكاء اإلنسـاني، والتحـول مـن مفـاهیم الـذكاء العـام 

ذكاء بأنـه قـدرة واحـدة كلیـة، أصـبح فـي نظـرة العلمـاء عـن الـالذكاءات المتعددة، فبعد أن كانـت  إلى

نهایــة القــرن العشــرین یــدل علــى قــدرات وملكــات متنوعــة ومتعــددة؛ لیصــبح أكثــر شــمولیة لمهــارات 

  .اإلنسان وقدراته الفردیة

ولقــد قـــدم العـــالم األمریكـــي هـــوارد جـــاردنر نظریــة الـــذكاءات المتعـــددة فـــي الثمانینیـــات مـــن 

طر العقـل لتأسـیس نظریـة الـذكاءات المتعـددة، التـي تشـیر إلـى القرن العشرین، إذ أعلن عن كتابه أ

  ). 2003حسین، (وجود أنوع متعددة للذكاء تشمل جمیع الجوانب اإلنسانیة 

اعتقاد العلماء حول حصـر الـذكاء بملكـة عقلیـة ) Gardner, 1997(وقد عارض جاردنر 

جـد ذكـاء عـام واحـد لـدى الفـرد؛ بـل واحدة، یترتب علیها الحكم على الفـرد بالـذكاء أو الغبـاء، فـال یو 

  .یوجد ذكاءات متعددة، وهذه الذكاءات ملكات مستقلة نسبیًا عن بعضها البعض

أن نظریــة الـذكاءات المتعــددة تفتـرض امــتالك ) Armstrong, 2003(ویـرى أرمسـترونج 

كـــل فـــرد ذكـــاءات متعـــددة بنســـب متفاوتـــة، فضـــًال عـــن إمكانیـــة تطـــویر الفـــرد لكـــل ذكـــاء مـــن هـــذه 

التــدریب والــدعم المالئــم لنــوع الــذكاء الــذي یــتم  تــوافرذكاءات إلــى مســتوى مالئــم مــن الكفــاءة إذا الــ

التدریب علیه، كما أن الذكاءات تعمل بشكل تعـاوني جمـاعي، فكـل مهمـة تحتـاج إلـى تعـاون أكثـر 

  .من نوع من الذكاء إلنجازها
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: ع مـــن الـــذكاء هـــيوهـــذا المفهـــوم مـــن الـــذكاء ارتكـــز فـــي األســـاس علـــى وجـــود ســـبعة أنـــوا

اللغــوي، والریاضــي، والمكــاني، والموســیقي، والجســمي، والشخصــي، واالجتمــاعي، ثــم أضــیف إلیــه 

  ).2009العنیزات، (في التسعینیات نوع جدید وهو الذكاء العاطفي 

عــــام ) Bar-on(وظهــــر مصــــطلح الــــذكاء العــــاطفي فــــي بدایــــة األمــــر علــــى یــــد بــــار أون 

 Mayer(كـل مـن مـایر وسـالوفي ینات بفعـل دراسـات وأبحـاث م، ثم تطور فـي بدایـة التسـع1985

& Salovey(بعــد نشــر جولمــان كتابــه عــام  شــائعاً  انتشــر وأصــبح مفهومــاً  ، وقــد)والــذي ) 1995

ویتكــــون الــــذكاء العــــاطفي مــــن ، )Emotional Intelligence( عــــاطفيحمــــل عنــــوان الــــذكاء ال

دارة االنفعـــاالت مجموعـــة مـــن القـــدرات والمهـــارات منهـــا وعـــي الفـــرد بذاتـــه  ومشـــاعره وانفعاالتـــه، وإ

وضــبطها، وتحفیــز الــذات لتحقیــق الهــدف، والتعــاطف وقــراءة مشــاعر اآلخــرین وتعبیــرات وجــوههم، 

  ).2007السمدوني، (وفهم انفعاالتهم، وتكوین عالقات إیجابیة ووجدانیة مع اآلخرین 

اة االجتماعیـة أو المهنیـة على فكرة مؤداها، أن نجاح الفـرد فـي الحیـالذكاء العاطفي یقوم و 

، ولكـن أیضـًا علـى مـا )الـذكاء المعرفـي(ال یتوقف على مـا یوجـد لـدى الفـرد مـن قـدرات عقلیـة فقـط 

 ,Coban( ، تشــــــكل مكونــــــات هــــــذا النــــــوع الــــــذكاءةة واجتماعیــــــعاطفیــــــیمتلكــــــه مــــــن مهــــــارات 

Karademir, Acak, Devecioglu, 2010(.  

میــة الــذكاء العــاطفي فــي مجــال العمــل، علــى أه) Goleman, 1997(وقــد أكــد جولمــان 

فالعــاملون الــذین یســتطیعون التعــرف إلــى انفعــاالتهم جــدیًا ویقومــون بإداراتهــا ویتفهمــون ویتعــاملون 

مــع مشــاعر اآلخــرین بصــورة جیــدة، هــم أولئــك الــذین یتمیــزون فــي جمیــع مجــاالت الحیــاة وخاصــة 

مـــن عوامـــل النجـــاح فـــي % 20ثـــر مـــن حیـــاتهم الوظیفیـــة والمهنیـــة، فالـــذكاء المعرفـــي ال یشـــكل أك

مـن النجـاح فـي الحیـاة المهنیـة یتوقـف علـى مـا یمتلكـه الفـرد مـن % 80الحیاة المهنیـة، بینمـا نسـبة 

  .ذكاءات أخرى وأهمها الذكاء العاطفي
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وللــــذكاء العــــاطفي تــــأثیر إیجــــابي علــــى نــــاتج العمــــل، والمعلمــــون الــــذین یتمتعــــون بالــــذكاء 

، كمـا أن قـدرتهم علـى التعـاطف مـع العاطفي یتسمون بالمرونـة الك افیـة ألن یضـعوا الصـعاب جانبـًا

اآلخرین تمكنهم من فهم منطق فلسفة المؤسسـة التـي یعملـون بهـا، ویطوعـون مشـاعرهم الشخصـیة 

  ).أ: 2010إبراهیم، (لخدمة أهداف المؤسسة التي یعملون بها 

دارتهــــا، فالــــذكاء العــــاطفي للمعلمــــة یمكنهــــا مــــن فهــــم نفســــها، والتعــــرف إلــــى ان فعاالتهــــا، وإ

باإلضــافة إلــى فهــم انفعــاالت اآلخــرین بصــورة جیــدة، وتمكــنهم مــن التعبیــر عــن انفعــاالتهم بصــورة 

مناســبة، ممــا یــؤدي إلــى نجــاح المعلمــة فــي مجالهــا المهنــي، وتحقیــق رضــاها عــن العمــل، وتكــوین 

  .اتجاهات إیجابیة نحو مهنة التعلیم

  

  الدراسة مشكلة

) Goleman, 1995(وع الــذكاء العــاطفي مــن أمثــال جولمــان أشــار المنظــرون فــي موضــ

مــن عوامــل النجــاح فــي الحیــاة المهنیــة، بینمــا نســبة % 20أن الــذكاء المعرفــي ال یشــكل أكثــر مــن 

مـــن النجـــاح فـــي الحیـــاة المهنیـــة یتوقـــف علـــى مـــا یمتلكـــه الفـــرد مـــن ذكـــاءات أخـــرى وأهمهـــا % 80

  .عاطفي أهمیة كبیرة في الدراسة والبحثوضوع الذكاء الالذكاء العاطفي، وهذا یعطي لم

لقــد تبــین للباحثـــة بعــد إطالعهـــا علــى الدراســـات الســابقة أنهـــا تناولــت العالقـــة بــین الـــذكاء 

). 2010بقیعـي، (، والتوافـق الزواجـي )2009جوخـب، (العاطفي وتغیرات أخرى كـالتوافق المهنـي 

یـة أم األجنبیـة تناولـت العالقـة بـین الـذكاء الباحثة أیة دراسة سواء في البیئة المحلیـة العرب تعثرولم 

وبهذا جـاءت هـذه الدراسـة لسـد الـنقص فـي هـذا المجـال،  .العاطفي واالتجاهات نحو مهنة التدریس

علمـات الصـفوف الثالثـة األولـى فـي دى معالقة بین مسـتوى الـذكاء العـاطفي لـتقصي الوحاولت 

    .باتجاهاتهن نحو مهنة التدریسمحافظة جرش 
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  :لدراسةأسئلة ا

لــدى معلمــات الصـــفوف  عــاطفيمســتوى الــذكاء الهــذه الدراســة الــى الكشــف عــن  تهــدف

 األســـئلة عـــن اإلجابـــة، وذلـــك مـــن خـــالل الثالثـــة األولـــى وعالقتهـــا باتجـــاههن نحـــو مهنـــة التـــدریس

 :اآلتیة

فـــي محافظـــة جـــرش مـــن  دى معلمـــات الصـــفوف الثالثـــة األولـــىلـــ عـــاطفيالـــذكاء المســـتوى  مـــا .1

 ؟وجهة نظرهن

فــي محافظـــة جــرش نحــو المهنــة مـــن  معلمــات الصـــفوف الثالثــة األولــى مســتوى اتجاهــات مــا .2

 ؟وجهة نظرهن

مسـتوى بـین  )α ≤ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصائیة داللة ذات عالقة ارتباطیة توجد هل .3

 ؟مهنة التدریسنحو  الصفوف الثالثة األولىمعلمات  اتاتجاهو  عاطفيالذكاء ال

 مسـتوى الـذكاءفـي  )α ≤ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائیة ةداللـ ذات فـروق توجـد هـل .4

 ؟)الصف(تعزى للمستوى التعلیمي  الصفوف الثالثة األولىلمعلمات  عاطفيال

اتجاهـات مسـتوى فـي  )α ≤ 0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فروق توجد هل .5

  ؟)الصف(وى التعلیمي تعزى للمستنحو مهنة التدریس  الصفوف الثالثة األولىمعلمات 

  

  :الدراسة أهمیة

تتجلـى أهمیـة الدراسـة الحالیـة فـي فــي اآلثـار المهنیـة واالجتماعیـة والفردیـة المترتبـة علــى 

ـــذكاء العـــاطفي واالتجاهـــات نحـــو المهنـــة لمعلمـــات الصـــفوف الثالثـــة األولـــى،  ارتفـــاع مســـتویات ال

النظریـة والتجریبیــة لنتـائج الدراســة ویمكـن حصــر أهمیـة الدراســة الحالیـة فــي الجوانـب الموضــوعیة و 

  :الحالیة، وهي كما یأتي
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تظهــر أهمیــة الدراســة الحالیــة فــي نــدرة الدراســات الســابقة التــي تناولــت : األهمیــة الموضــوعیة -

العالقـة بــین الــذكاء العــاطفي واالتجاهـات نحــو المهنــة لــدى معلمـات الصــفوف الثالقــة األولــى، 

  .لحالیةوهذا یعطي أهمیة موضوعیة للدراسة ا

تفیـــد الدراســـة الحالیـــة المكتبـــات العربیـــة والبـــاحثین فـــي العلـــوم التربویـــة فـــي : األهمیـــة النظریـــة -

تزویدهم بأطر نظریة حول الذكاء العـاطفي وأهمیتـه لمعلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى وعالقـة 

  .ذلك باالتجاهات نحو مهنة التدریس

خــالل الفوائــد العملیــة التــي تقــدمها الدراســة  وتظهــر األهمیــة التجریبیــة مــن: األهمیــة التجریبیــة -

الحالیـــة للعـــاملین فـــي المیـــدان التربـــوي مـــن معلمـــین ومعلمـــات، ومـــدیرین ومـــدیرات، وبـــاحثین 

ن مـــن خـــالل التعــرف علـــى أهمیـــة الـــذكاء ســـتفید مــن الدراســـة الحالیـــة المعلمــو وباحثــات، فقـــد ی

، خاصـــة فـــي الصـــفوف الثالثـــة العـــاطفي فـــي الحیـــاة المهنیـــة، ودورهـــا فـــي االتجاهـــات المهنیـــة

األولــى، كمــا قــد تفیــد المــدیرین والمشــرفین فــي تطــویر البــرامج التدریبیــة لتنمیــة الــذكاء العــاطفي 

لدى المعلمین والمعلمات، وأخیرًا فإن الدراسة الحالیة تقدم مقیاسین یستفید منهمـا البـاحثون فـي 

  .هذا المجال
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  :الدراسة مصطلحات

  :على بعض المفاهیم النظریة واإلجرائیة اآلتیةتشتمل الدراسة الحالیة 

  :)Emotional Intelligence(الذكاء العاطفي 

هـو مجموعـة مـن القـدرات والمهـارات الشخصـیة التـي تسـاعد الفـرد علـى فهـم : "المفهوم النظري -

، وفهــم مشــاعر وانفعــاالت اآلخــرین، وحســن التعامــل  مشــاعره وانفعاالتــه وســیطرته علیهــا جیــدًا

مقــدرتهم علــى اسـتغالل طاقتــه العاطفیــة فـي األداء الجیــد، وعلــى إقامـة عالقــات طیبــة معهـم، و 

 ).44، 2007السمدوني، " (مع المحیطین

هـــي الدرجـــة المتحققـــة مـــن إجابـــات المعلمـــات علـــى فقـــرات مقیـــاس الـــذكاء : المفهـــوم اإلجرائـــي -

 .العاطفي المطور لتحقیق أغراض هذه الدراسة

  :)Attitudes(االتجاهات 

علــق بتوجیــه ســلوك الفــرد هــي المكونــات المعرفیــة والمكونــات الســلوكیة، وتت: "فهــوم النظــريالم -

، 2002(، ویــــرى رمضــــان )16، 2012الغامــــدي، " (مــــا بــــالقبول أو الــــرفض نحــــو موضــــوع

ــــة مــــن االســــتعداد العقلــــي العــــاطفي للســــلوك اإلیجــــابي أو الســــلبي إزاء ) 134 أن االتجــــاه حال

 . مكون معرفي، ومكون شعوري، ومكون عملي: مكونات موضوع معین، ولالتجاه ثالثة

هي الدرجـة المتحققـة مـن إجابـات المعلمـات علـى فقـرات مقیـاس االتجاهـات : المفهوم اإلجرائي -

 .نحو المهنة المطور لتحقیق أغراض هذه الدراسة
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  :الدراسة حدود

انیـة والمكانیـة ستقوم الباحثة بإجراء هذه الدراسة ضمن الحـدود الموضـوعیة البشـریة والزم

  :والمنهجیة اآلتیة

لــدى معلمــات  عــاطفيمســتوى الــذكاء الفموضــوع الدراســة الحالیــة یتنــاول : الحــدود الموضــوعیة -

  .الصفوف الثالثة األولى وعالقتها باتجاههن نحو مهنة التدریس

 .معلمات الصفوف الثالثة األولىستشتمل الدراسة على عینة عشوائیة من : الحدود البشریة -

ســـیتم تطبیـــق الدراســـة الحالیـــة فـــي المـــدارس األساســـیة فـــي محافظـــة جـــرش : ود المكانیـــةالحـــد -

 .باألردن

ســیتم تطبیــق الدراســة الحالیــة فــي الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي : الحــدود الزمانیــة -

 . م2014/ 2013

  

  : الدراسة محددات

راســة الحالیــة، والتــي إن هنــاك مجموعــة مــن المحــددات التــي تــؤثر علــى تعمــیم نتــائج الد

  : تتمثل بمحددات األدوات، ومحددات التطبیق، وهي كما یأتي

وتظهــر مــن خــالل أداتــي الدراســة وهمــا مقیــاس الــذكاء العــاطفي ومقیــاس : محــدد األدوات -

 .االتجاهات نحو مهنة التدریس، ودرجة توفیر معاییر مناسبة من الثبات والصدق

شـــمول العینـــة، وتمثیلهـــا لمجتمـــع الدراســـة،  وتظهـــر مـــن خـــالل درجـــة: محـــددات التطبیـــق -

الدقـة والموضـوعیة فــي  تـوافرباإلضـافة إلـى تـوفیر بیئـة مناسـبة للتطبیـق تظهــر مـن خـالل 

 .إجابة عینة الدراسة على فقرات المقیاسین
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  الفصل الثاين 

راسات النظري إالطار   السابقة وا

ومـا تناولـه البـاحثون والكتـاب  یشتمل هذا الفصل على جزأین یتناول األول األدب النظري،

ـــذكاء العـــاطفي، واالتجاهـــات نحـــو المهنـــة، ویتنـــاول الثـــاني الدراســـات  مـــن مفـــاهیم واطـــر نظریـــة لل

  :السابقة حول متغیري الدراسة الرئیسین لدى عینة المعلمین والمعلمات، وذلك كما یأتي

  األدب النظري :أوالً 

ظریــــات حــــول مفهــــوم الــــذكاء العــــاطفي، یشــــتمل هــــذا الجــــزء علــــى المفــــاهیم والمبــــادئ والن  

وأهمیتـــه للمعلمـــین والمعلمـــات، كمـــا یتنـــاول مفهـــوم االتجاهـــات، ونظریاتهـــا ومبادئهـــا، واثرهـــا علـــى 

  .معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى

  :الذكاء

فــي اللغــات األوروبیــة إلــى الفیلســوف الرومــاني ) Intelligence(یرجــع مصــطلح الــذكاء 

أكثــر مــن ألــف عــام، أمــا فــي العصــور الحدیثــة فیرجــع الفضــل باســتخدام  مــن) Cicro(سیشــرون 

فــــي تقـــــدیمهما ) Spencer(، وهربــــرت سبنســــر )Galton(مصــــطلح الــــذكاء إلــــى العــــالم جـــــالتون 

علـى  القـدرةالمصطلح لالستخدام العام، وقد أقر مجمع اللغة العربیة مؤخرًا اسـتخدام الـذكاء بمعنـى 

  ).2003عبدالهادي، (وعلى التكیف إزاء المواقف المختلفة التحلیل والتخمین واالختیار، 

ـــذكاء أن مفهـــوم ) 2012(ویـــرى جـــروان  ولـــى مراحـــل، ارتبطـــت المرحلـــة األ بـــأربعمـــرّ ال

باألداء المتمیـز فـي میـدان أو أكثـر مـن وارتبطت المرحلة الثانیة العبقریة، و الموهبة والتمیز بمفاهیم 

ظهـــور اختبــارات الــذكاء الفردیـــة فـــي فقــد ارتبطــت بحلـــة الثالثــة المر  أمــا، العلمیــة واألدبیــة میــادینال

قــاس مــن خــالل االختبــارات النفســیة، واتســع المفهــوم بالمرحلــة أصــبح ، و مطلــع العشــرینات ُ الــذكاء ی
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علـى األداء المتمیـز فـي المجـاالت  القـدرةلیشمل كال من األداء العقلي المتمیز واالسـتعداد و الرابعة 

 .والفنیة واإلبداعیة وغیرها من المجاالتالعقلیة واألكادیمیة 

، إنمــــا  والـــذكاء تكـــوین فرضـــي، أي ال یمكــــن مالحظتـــه مباشـــرة وال نقیســــه قیاســـًا مباشـــرًا

معرفیــة منفصــلة تتضــمن اإلدراك والتفكیــر  قــدراتنســتدل علیــه مــن آثــاره ونتائجــه، فهــو یتكــون مــن 

المشـــكالت، والتوافـــق مـــع البیئـــة  وتوجیـــه الســـلوك الهـــادف، واالســـتفادة مـــن الخبـــرات الســـابقة لحـــل

  ).2012الضمد، (

  

  لمحة تاریخیة: العاطفيالذكاء 

یعود السبب في ظهـور الـذكاء العـاطفي إلـى اخـتالف نظـرة الكثیـر مـن العلمـاء إلـى مفهـوم 

لســــنوات األخیـــرة مــــن القــــرن العشــــرین، إذ أشـــاروا إلــــى إعــــادة النظــــر بمفهومــــه فــــي نهایــــة االـــذكاء 

االجتماعیـة والمهنیـة واألكادیمیـة، فأصـبح الـذكاء  قتضـیات النجـاح فـي الحیـاةمـع مومكوناته لیتفـق 

  ).Malekar & Mohanty, 2008(یشمل مختلف الجوانب اإلنسانیة 

وأطلــق ) Gardner, 1997(وكــان مــن أهــم التطــورات فــي الــذكاء مــا جــاء بــه جــاردنر 

تشـمل جمیـع منـاحي النشـاط ، التـي )Multiple Intelligences(علیـه مفهـوم الـذكاءات المتعـددة 

وانـب اإلنسـانیة، وتـم جاإلنساني، فالذكاء لیس محصورًا فقط بالجوانب المعرفیة، بـل یشـمل جمیـع ال

الریاضـي، والـذكاء المكـاني،  -الذكاء اللغوي، والـذكاء المنطقـي: تحدیدها ضمن سبعة ذكاءات هي

اء الشخصــي الــداخلي، ثــم أضــاف والــذكاء الموســیقي، والــذكاء الحركــي، والــذكاء االجتمــاعي، والــذك

الحقًا ذكاءات أخرى إلى هذه القائمة وهي الـذكاء المتعلـق بالطبیعـة، والـذكاء ) Gardner(جاردنر 

  .، والذكاء الروحيالعاطفي
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إلــى أن الجــذور التاریخیــة للــذكاء العــاطفي تعــود إلــى الــذكاء ) 2007(ویــرى الســمدوني 

، ویمكــن اعتبــاره )Gardner( المتعــددة عنــد جــاردنراالجتمــاعي، الــذي یعــد واحــدًا مــن الــذكاءات 

فرعــًا منــه، فهنــاك بعــض التــداخل بینهمــا، خاصــة فــي مفــاهیم اإلدراك، والتعــاطف، والوجــدان، وقــد 

یكون الذكاء العاطفي أوسع من الذكاء االجتماعي، فهـو یجمـع بـین االنفعـاالت الشخصـیة الذاتیـة، 

  .واالنفعاالت في سیاقها االجتماعي

أن نظریــة الـذكاءات المتعــددة التـي جــاء بهـا جــاردنر وخاصـة مــا ) 2000(ولمـان جوبـین 

ـــذكاء  یتعلـــق بالـــذكاء الشخصـــي والبـــین شخصـــي كـــان لهـــا الـــدور الكبیـــر فـــي ظهـــور مـــا یســـمى بال

م، 1995العـــاطفي، كمــــا كــــان لهـــا الفضــــل فــــي إصـــداره لكتابــــه األول عــــن الـــذكاء العــــاطفي عــــام 

ـــذكاء،  ـــذكاء والتأســـیس لنـــوع جدیـــد فـــي ال ـــذكاء العـــاطفي، ثـــم أصـــبح هـــذا النـــوع مـــن ال أهـــم وهـــو ال

  . المواضیع انتشارًا وتداوًال في المؤسسات التربویة والتعلیمیة

 ,Bar On(بـار أون ویعـود الفضـل فـي انتشـار هـذا المفهـوم فـي نهایـة الثمانینـات إلــى 

باإلضـافة إلـى قیاســه  لیـدل علـى الطریقـة التـي یـتم بهـا تفاعـل الفـرد مـع المواقـف المختلفـة،) 2000

   .للذكاء العاطفي بواسطة مقیاس من إعداده

ـا فــي بدایـة التســعینات سلســلة األعمـال واألبحــاث التــي فیعـود ترســیخ هـذا المفهــوم إلـى  أمّ

 العــاطفي، حیــث تــم اســتخدام مصــطلح الــذكاء )Mayer & Salovey(قــام بهــا مــایر وســالوفي 

  ).ب: 2010إبراهیم، (ألول مرة بواسطتهما 

  

  العاطفيمفهوم الذكاء 
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عنــد الرجــوع إلــى مفــاهیم الــذكاء العــاطفي فــي علــم الــنفس، یجــد القــارئ أن هــذا النــوع مــن 

 باإلضــافةالــذكاء الوجــداني، والــذكاء العــاطفي، الــذكاء یحمــل العدیــد مــن المصــطلحات مــن أهمهــا 

  .االنفعاليإلى الذكاء 

وكـــل مـــن الوجـــدان واالنفعـــال وتشــیر هـــذه المصـــطلحات إلـــى االرتبـــاط الكبیـــر بــین الـــذكاء 

ــــین العاطفــــة والتفكیــــر، فهمــــا  ــــدى الفــــرد، ممــــا یشــــیر إلــــى االتصــــال الكبیــــر ب ــــان والعاطفــــة ل عملیت

عن بعضـهما الـبعض، وهمـا أسـاس نجـاح الفـرد فـي حیاتـه  متفاعلتان ومتداخلتان ال یمكن فصلهما

  ).Sala, 2001(العامة 

حة عنـه ال بـد مـن الرجـوع إلـى العلمـاء عرفة مفهوم الذكاء العاطفي، وتحدیـد صـورة واضـول

 & Mayer(وضــعوا هــذا النــوع مــن الــذكاء، ومــن أبــرز هــؤالء العلمــاء مــایر وســالوفي الــذین 

Salovey( وبار أون ،)Bar On( وجولمان ،)Goleman( )أ: 2010، إبراهیم(.  

أن مـــن أوائـــل التعریفـــات التـــي یـــذكرها األدب التربـــوي فـــي مجـــال ) 2003(ویـــرى مبـــیض 

ــــذ ــــدایك ال ــــه ثورن ــــذكاء ) Thorndike(كاء العــــاطفي هــــو مــــا جــــاء ب ــــدما تحــــدث عــــن مفهــــوم ال عن

العالقـات اإلنســانیةن ولكـن لــم یطــرأ علــى التصــرف بحكمـة فــي  القـدرةاالجتمـاعي، معبــرًا عنـه بأنــه 

) Gardner(م عنــــدما جــــاء جــــادرنر 1983علــــى هــــذا التعریــــف أي تعــــدیل او دراســــة حتــــى عــــام 

ءات المتعــددة، التــي كانــت األســاس فــي لفــت االنتبــاه نحــو وجــود أنــواع وتحــدث عمــا ســماه بالــذكا

  . أخرى من الذكاءات ومنها الذكاء العاطفي الذي ظهر فیما بعد

، لـیعكس المفهـوم العـاطفيبتطـویر مفهومـه عـن الـذكاء ) Bar On, 2000(وقام بـار أون 

ة، كمــا حــاول قیــاس الــذكاء مــع المواقــف المختلفــ العاطفیــةحاالتــه  مكیفیــة تفاعــل الشــخص واســتخدا

  ).IQ(كنظیر لمصطلح نسبة الذكاء العقلي ) EQ(ة العاطفیمستخدما مصطلح النسبة  العاطفي
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فــي تحدیــد  دورٌ كبیــرٌ ) Mayer & Salovey, 1997(وكــان لكــل مــن مــایر وســالوفي 

علــى  القــدرة: مــن خــالل الدراســات واألبحــاث التــي قامــا بهــا فقــد عرفــاه بأنــه العــاطفيمفهــم الــذكاء 

ــــه تفكیــــر الفــــرد  مراقبــــة المشــــاعر واالنفعــــاالت الذاتیــــة وانفعــــاالت اآلخــــرین، والتمییــــز بینهــــا؛ لتوجی

  .وأفعاله

علــى  القــدرةلیشــیر إلــى  العــاطفيم طــور العالمــان مفهومهمــا عــن الــذكاء 2000وفــي عــام 

دارة انفعـاالت العاطفیمعالجة المعلومات   & Mayer(ة بما تتضمنه مـن إدراك واسـتیعاب وفهـم وإ

Salovey, 2000.(  

، الـذي یعـد العـاطفيصـاحب كتـاب الـذكاء ) Goleman, 1995(تعریف جولمان أما عن 

قــدرة الفــرد علــى : "بأنــه العــاطفيمــن اوائــل الكتــب وأشــهرها فــي هــذا الموضــوع، فقــد عــرف الــذكاء 

مســتوى  معرفــة انفعاالتــه، وفهــم مشــاعر اآلخــرین، والتعامــل معهــم بمرونــة، باإلضــافة إلــى إیجــاده

  .مقبوًال من الدافعیة

ـــذكاء العـــاطفي فمـــا عـــن تعریفـــات المـــؤلفین العـــرب أ  منهـــاالعدیـــد مـــن التعریفـــات ورد قـــد لل

ــــذكاء ) 2000( والكفــــافي تعریــــف األعســــر ــــأن ال ضــــبط الــــنفس  قــــدراتیشــــمل هــــو مــــا  العــــاطفيب

فهــم  لفــرد علــىقابلیـة ابأنــه ) 2003(العكایشــي رى ، وتـعلـى حفــز الــنفس القــدرةوالحمـاس والمثــابرة و 

بمرونـة معهــم  والـتحكم بهـا وقدرتـه علــى فهـم مشـاعر اآلخـرین والتعامـل وانفعاالتـهمشـاعره ودوافعـه 

  .الجید االتصاللمهارات  امتالكهمن خالل 

ف مبــیض  علــى التعامــل مــع المعلومــات  القــدرة: "الــذكاء العــاطفي بأنــه) 13: 2003(وعــرّ

داراتهاالعاطفیة من خالل استقبال هذه العواطف واس   ".تیعابها وفهمها وإ

ف إبــــراهیم و  قــــدرة الفــــرد علــــى إدراك : "فقـــال هــــو العــــاطفيالــــذكاء ) ب: 239, 2010(عـــرّ

دارتهــا والــتحكم فیهــا، و  علــى  القــدرةمشــاعره وعواطفــه وانفعاالتــه بشــكل جیــد، وفهمهــا وتنظیمهــا، وإ
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ـــذات، والتعـــاطف مـــع اآلخـــرین، وتفهـــم مشـــاعرهم  مـــن خـــالل اإلدراك توجیـــه االنفعـــاالت لتحفیـــز ال

  ".الدقیق النفعاالتهم

 العـــاطفيإلـــى أن الـــذكاء ) 197 ،2010(غبـــاري وأبوشـــعیرة وفـــي تعریـــف آخـــر فقـــد أشـــار 

ــــه أو : "هــــو االســــتخدام الــــذكي للعواطــــف، فالشــــخص یســــتطیع أن یجعــــل عواطفــــه تعمــــل مــــن أجل

إن كـان فـي لصالحه باسـتخدامها فـي ترشـید سـلوكه وتفكیـره بطـرق ووسـائل تزیـد مـن فـرص نجاحـه 

  ".العمل أو في المدرسة أو في الحیاة بصورة عامة

ومـن خـالل مـا ســبق فتـرى الباحثـة أن هنــاك العدیـد مـن المصـطلحات التــي تـدل علـى هــذا 

النـــوع مـــن الـــذكاء، ومنهـــا الـــذكاء العـــاطفي، والـــذكاء الوجـــداني، والـــذكاء االنفعـــالي، وترجمـــت هـــذه 

، وقـــد اختـــارت الباحثـــة مصـــطلح )Emotional Intelligence(المصـــطلحات باإلنجلیزیـــة هـــو 

  :، وهي كاآلتي)2012(الذكاء العاطفي في بحثها لعدة أسباب ذكرها جروان 

یتضــمن مفهــوم العاطفــة معنــى أقــرب مــن حالــة الثبــات واالســتقرار، بینمــا یتضــمن مفهــوم  -

 .االنفعال معنى اآلنیة والتغیر

الحنـان والتعـاطف واألمومـة وغیرهـا، یتضمن مفهـوم العاطفـة داللـة إیجابیـة تـرتبط بالحـب و  -

بینمـــا یتضـــمن مفهـــوم االنفعـــال دالالت ســـلبیة تـــرتبط بالغضـــب والقلـــق والخـــوف واالنـــدفاع 

  .  وغیرها

واختارت الباحثة مصطلح الذكاء العاطفي ألنه األقرب إلـى مفـاهیم ومبـادئ هـذا النـوع مـن 

هــا، فالــذكاء العــاطفي هــو معرفــة الــذكاء الــذي یهــتم بــالعواطف والمشــاعر اإلیجابیــة أكثــر مــن غیر 

ـــة، وكیفیـــــة ضـــــبطها وتنظیمهـــــا، باإلضـــــافة إلـــــى معرفـــــة مشـــــاعر اآلخـــــرین،  الفـــــرد لمشـــــاعره الذاتیــ

  . والتعاطف معهم، للوصول إلى ممارسة سلوكیات عاطفیة ذكیة مع النفس واآلخرین

  



14 
 

  :في الحیاة المهنیة العاطفيأهمیة الذكاء 

ن أیـرى ) أ: 2010(إبـراهیم  فـراد، فـإّن ألي في حیـاة اقبل الحدیث عن أهمیة الذكاء العاطف

لمـاذا یوجـد أفـراد نـاجحین فـي حیـاتهم، بینمـا هنـاك : هذه األهمیة تظهر باإلجابة عن السـؤال اآلتـي

أفراد یفشلون في حیـاتهم، فضـًال عـن تعرضـهم لمشـكالت ال یسـتطیعون التعامـل معهـا، بـالرغم مـن 

؟ وتكمن اإلجابة عن هذا التساؤل في تحدید الغایـة والهـدف عقلیة مرتفعة قدراتامتالكهم مواهب و 

  .  من الذكاء العاطفي

تعـود أهمیــة الــذكاء العــاطفي إلــى الغایــة التــي وجــد مــن أجلهــا هــذا النــوع مــن الــذكاء، وهــي 

رجــاع ذلــك إلــى الــذكاء العــاطفي، إذ یــرى فریــدمان  تفســیر ســرّ نجــاح األفــراد فــي حیــاتهم المهنیــة، وإ

)Freedman, 2007 ( أن السر في مقدرة الذكاء العاطفي على تحقیق النجـاح المهنـي للفـرد یعـود

یحــدد إلــى مســاعدته للفــرد فــي وضــع األولویــات المهنیــة والشخصــیة واالجتماعیــة فــي الحیــاة، كمــا 

  .السلوكیات المهنیة الیومیة المفضلة لتحقیق النجاح المهنيأغلبیة 

تفــوق فــي الحیــاة عامــة والمهــن المختلفــة إلــى أن ال )Goleman, 1997(وأشــار جولمــان 

أو الكفایــات العاطفیــة لــدى القــائمین علــى العمــل بدرجــة  القــدراتخاصــة یتطلــب تــوفیر نوعیــة مــن 

الزمـــة للقیـــام بـــاألداء، وتعـــرف هاتـــان أكبـــر مـــن الـــذكاء العقلـــي، إضـــافة إلـــى المهـــارات العملیـــة ال

  .لكفاءة االجتماعیةبالكفاءة الشخصیة الذاتیة، وا القدراتن من المجموعتا

بــل تتفاعــل مكونــات ، المعرفیــة فقــطعقلیــة ال هقدراتــ فالنجــاح المهنــي للفــرد ال یقتصــر علــى

 ,Coban( الفـرد المعرفیـة والذهنیـة لتحقیـق النجـاح المهنـي واالجتمـاعي قدراتالذكاء العاطفي مع 

Karademir, Acak & Devecioglu, 2010.(  

، فهـذا یعتمـد علــى  أمـا بالنسـبة لآللیـة التـي یقـوم بهـا الـذكاء العـاطفي فـي نجـاح الفـرد مهنیـًا

والــتحكم لالنفعــاالت الفردیــة، ومواجهــة اإلحباطــات، فــي الــوعي الــذاتي دور هــذا النــوع مــن الــذكاء 
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االنـــدفاعات، وتنظـــیم الحـــاالت المزاجیـــة، ومواجهـــة مشـــكالت الحیـــاة التـــي تحتـــاج إلـــى حـــل جیـــد ب

  ). 2003رزق، (

أن النجاح المهني الذي یحققـه الفـرد الـذكي انفعالیـًا یعتمـد علـى  )2005(وترى المخزومي 

ـــذین  وانفعـــاالتوتفكیـــره مـــن ناحیـــة وبـــین تفكیـــر ه نفعاالتـــامقـــدرة هـــذا الفـــرد فـــي تنظـــیم  اآلخـــرین ال

فــي  لوصــول إلـى النجــاحل مثمـرة وفّعالــةیتعامـل معهــم مــن ناحیـة أخــرى، بحیــث یجعـل تلــك العالقــة 

  .یاةالمجاالت المختلفة من الح

ـــــائج البحـــــوث والدراســـــات التـــــي أشـــــار إلیهـــــا مـــــارتینز  وممـــــا یـــــدعم هـــــذه االســـــتنتاجات نت

)Martinez, 1997 ( فقـد خلصـت تلـك البحـوث إلـى أن النجـاح المهنـي واالجتمـاعي فـي مختلـف

منــه علــى % 20، بینمــا یعتمــد %80المجــاالت یعتمــد بقــدر كبیــر علــى الــذكاء العــاطفي أي بنســبة 

  . الذكاء العقلي

أن الــــذكاء العــــاطفي ال یقتصــــر علــــى تحقیــــق النجــــاح المهنــــي ) 2007(رى الســــمدوني ویـــ

هذا النـوع مـن الـذكاء، إنمـا یتعـدى  قدراتوالتفوق الوظیفي، والفاعلیة االجتماعیة للفرد الذي یتمتع ب

أثــر الــذكاء العــاطفي إلــى النجــاح األكــادیمي، حیــث أشــارت نتــائج العدیــد مــن الدراســات أن الــذكاء 

  .ي یعد مؤشرًا للتفوق األكادیميالعاطف

 Elias(في العالقـات االجتماعیـة فقـد أشـار إلیـاس وویسـبیرغ  العاطفيوعن أهمیة الذكاء 

& Weissberg, 2000 ( یحـافظ علـى عالقـات جیـدة مـع العائلـة واألصـدقاء  العـاطفيأن الـذكاء

هـم االنفعـاالت الذاتیـة، وأفراد المجتمع، كمـا أنـه یسـاعد الفـرد علـى التكیـف االجتمـاعي مـن خـالل ف

  .  تهمماماتف معهم ومشاركتهم في مشاعرهم واهوانفعاالت اآلخرین، والتعاط
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مـــن الــــذكاء أن األفـــراد الــــذین یتمتعـــون بمســـتوى مرتفــــع ) 2003(ویـــرى النبهـــان وكمــــالي 

الت یمتــازون بقــدرة أكبـــر علــى تنظــیم مشــاعرهم وتكـــوین الصــداقات والــدخول فــي التفـــاع العــاطفي

  .عیة بشكل ناجح وفعالاالجتما

یســیطر علــى نزعــات العــدوان  العــاطفيأن الــذكاء ) Goleman, 1995(ویــرى جولمــان 

ة والتعاطفیة في فهـم مشـاعر اآلخـرین، وتقـدیم العاطفی هاالجتماعي من خالل توظیف الفرد لمهارات

ــــین أفــــراد المجتمــــع، وانتشــــار ا ــــل مــــن نــــوزاع العنــــف والعــــدوان ب ــــیهم، ممــــا یقل لمحبــــة المســــاعدة إل

دارة نوبــات الغضــب، وضــبط االنفعــاالت العــاطفي فــي إوالتعــاطف بیــنهم، فضــًال عــن مقــدرة الــذكاء 

  .والمشاعر السلبیة

  

  :ومكوناته العاطفينماذج الذكاء 

تنوعــت النمــاذج التــي فســرت الــذكاء العــاطفي، وهــذا یــدل علــى االهتمــام والنشــاط بدراســة 

مهتمــین، وبــرز فـي هــذا المجــال ثالثـة نمــاذج كــان بینهــا هـذا النــوع مــن الـذكاء مــن قبــل البـاحثین وال

 - Bar(نمــوذج بــار اون : بعــض التوافــق والتبــاین فــي مفهــوم الــذكاء العــاطفي ومكوناتــه، وهــي

On( ونمـوذج مـایر وسـالوفي ،)Mayer & Salovey( ونمـوذج جولمـان ،)Goleman( وهـي ،

  :كما یأتي

  : )Bar- On Model(أون  -نموذج بار

من اوائـل النمـاذج التـي فسـرت الـذكاء العـاطفي، وكـان ) Bar- On(بار أون یعد نموذج 

م، عنـــدما قـــدم فــي رســـالته للـــدكتوراة مصـــطلح النســبة العاطفیـــة كنظیـــر لمصـــطلح 1988فــي عـــام 

الــذكاء العقلــي، ویشــیر نموذجــه إلــى وجــود تــداخل بــین الــذكاء العــاطفي والســمات الشخصــیة، بــین 

  ).2007السمدوني، (عرفیة الم القدراتالسمات العاطفیة و 
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غیـر  القـدراتأن الـذكاء العـاطفي هـو مجموعـة مـن ) Bar- On, 2000(ویـرى بـار أون 

  . قدرة الفرد في التكیف مع المتطلبات البیئیة وضغوطهامعرفیة والمهارات التي تؤثر على ال

فــي نموذجــه ان الــذكاء العــاطفي یتكــون مــن خمســة ) Bar- On(وقــد أوضــح بــار أون 

  :رئیسة، یندرج ضمنها العدید من المهارات العاطفیة الفرعیة، وهي كما یأتي مهارات

، ومــن تلــك المهــارات التــي تســاعد الفــرد للنجــاح فــي التعامــل مــع نفســه: المهــارة الشخصــیة -

 . الذات وتحقیق الذات واالستقاللیة تقدیرو ، الوعي الذاتي

قـــات شخصــیة ناجحـــة وذات وهــي التــي تســـاعد الفــرد إلقامــة عال: المهــارة البــین شخصـــیة -

تأثیر إیجابي على اآلخرین، ومن مهاراتها الفرعیة التعـاطف والمسـؤولیة االجتماعیـة وبنـاء 

 . عالقات اجتماعیة

وهـــي التــي تســـاعد الفــرد علـــى التكیــف النـــاجح مــع واقـــع البیئــة ومتطلبـــات : مهــارة التكیــف -

 . حل المشكلةالحیاة المختلفة، ومن أهم مهارتها اختبار الواقع والمرونة و 

وهي التي تسـاعد الفـرد علـى الـتحكم بالضـغط النفسـي، ومـن : مهارة إدارة الضغوط النفسیة -

 . أهم مهاراتها تحمل الضغط النفسي والسیطرة على االنفعاالت

وهـــي التـــي تســـاعد الفـــرد علـــى إدراك وتغییـــر حالتـــه المزاجیـــة ورفـــع : مهـــارة المـــزاج العـــام -

 .تفاؤل والسعادةالدافعیة، ومن أهم مهاراتها ال

   :)Mayer & Salovey Model( نموذج مایر وسالوفي

 & Mayer( قـّدم هـذا النمـوذج العالمـان النفسـیان األمریكیـان بیتـر سـالوفي وجـون مـایر

Salovey ( إذ أشـــارا إلـــى ان الـــذكاء العـــاطفي یهـــتم بمقـــدرتنا للتعـــرف علـــى معـــاني االنفعــــاالت ،

االعتمــاد علــى االنفعــاالت، لــذلك یســتلزم الــذاكء االنفعــالي وعالقتهــا واالســتدالل وحــل المشــكالت ب

  ). 2013حسن، (توظیف االنفعاالت لتعزیز الفعالیة المعرفیة 
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 -Bar(بار أون عن نموذج ) Mayer & Salovey(لقد اختلف نموذج مایر وسالوفي 

On( في علــى فـي نظرتهمــا للــذكاء العــاطفي، فلـم یتعامــل كــل مــن مــایر وسـالوفي مــع الــذكاء العــاط

أنــه ســمة مــن ســمات الشخصــیة كمــا فــي النمـــاذج االخــرى، ولكنهمــا تعــامال معــه علــى أنــه مقـــدرة 

العاطفیـة والسـمات  القـدراتعقلیة مثله مثل أنواع الذكاء األخرى، فنموذجه لیس مختلطًا یمزج بـین 

بدارســة الــذكاء العــاطفي، ) Mayer & Salovey(مــایر وســالوفي كــل مــن  كمــا قــام .الشخصــیة

  ).  2007السمدوني، (لقیاسه تختلف عن المقاییس األخرى داة حدید مفهومه ومكوناته، وأعّدا أوت

) Mayer & Salovey, 2000(لـدى مـایر وسـالوفي  الـذكاء العـاطفينمـوذج ویتكـون 

  : وهي، قدراتمن أربعة 

ره قـدرة الفـرد علـى إدراك مشــاعموهـي : علـى الـوعي باالنفعـاالت والتعبیـر عنهــا بدقـة القـدرة -

 .والنفسیة العاطفیةالخاصة وعلى التعبیر عن تلك المشاعر وعن حاجته 

قدرة الفـرد علـى فهـم المشـاعر المعقـدة موتتمثل ب: والتعرف إلیها فهم االنفعاالتعلى  القدرة -

قـدرة ذلـك الفـرد علـى موالصعبة مثل شعور الفرد بالسعادة والحزن في الوقت نفسه، وأیضـًا 

 . لتحول من أحد المشاعر إلى أخرإدراك عملیة االنتقال وا

علـى تـأثیر االنفعـاالت  القـدرةوتركـز هـذه : استخدام االنفعـاالت لتسـهیل التفكیـرعلى  القدرة -

 . ة التي تساعد على المعالجة العقلیةالعاطفیفي الذكاء، إذ تصف األحداث 

لذاتیـــــة وتتمثـــــل فـــــي قـــــدرة الفـــــرد علـــــى إدارة االنفعـــــاالت ا: إدارة االنفعـــــاالتعلـــــى  القـــــدرة -

 .وانفعاالت اآلخرین وضبط االنفعاالت السلبیة ثم تغییر الحالة المزاجیة

  : )Goleman Model( نموذج جولمان
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 قـــدراتالتـــي تمـــزج بـــین  كنمـــوذج بـــار أون مـــن النمـــاذج المختلطـــة، جولمـــانیعـــد نمـــوذج 

ي مـــایر وســــالوفالـــذكاء العـــاطفي وبــــین الســـمات الشخصــــیة، إال أن نموذجـــه اعتمــــد علـــى أعمــــال 

)Mayer & Salovey) ( ،2007السمدوني.(  

الفردیـــة  القـــدرةأن الـــذكاء العـــاطفي عبـــارة عـــن  )Goleman, 1995(جولمـــان ویـــرى 

دارة االنفعـاالت ، والتواصـل للتعرف على مشاعره الذاتیة ومشـاعر اآلخـرین، وعلـى تحفیـز الـذات، وإ

أو مهــارات  قــدراتة مــن خمســمــع اآلخــرین بشــكل فعــال، وذلــك مــن خــالل أنموذجــه الــذي یتكــون 

  :یندرج ضمنها مجموعة فرعیة من المهارات وهي

الوعي بالذات، وهي معرفة الفرد النفعاالته الذاتیة، وتشمل الدقـة الذاتیـة فـي تقـدیر الـذات،  -

 .والثقة بالنفس

المختلفـــة وفـــي مختلـــف المواقـــف، وتشـــمل  هإدارة االنفعـــاالت، وهـــي تنظـــیم الفـــرد النفعاالتـــ -

لثقــة واالعتمــاد علــى الــنفس، والــوعي، والكیفیــة، والتجدیــد واالبتكــار فــي الضــبط الــذاتي، وا

 .إدارة االنفعاالت

حفـز الـذات، ویشـیر إلـى اعتمــاد الفـرد علـى قـوة داخلیـة تدفعــه نحـو تحقیـق األهـداف، مثــل  -

 .، والمبادرة، والتفاؤلالمتعة بالعمل، وحب التعلم والعمل، وتشمل حافز اإلنجاز

، وتشـمل فهـم اآلخـرین، ومعرفة مـا یحسـون بـه ر انفعاالت اآلخرینوهو استشعا: التعاطف -

وتنمیة العالقات مع اآلخرین، والتوجه نحو تقـدیم الخدمـة والمسـاعدة، واستشـعار انفعـاالت 

 .اآلخرین

دارة  - ــع اآلخـــــرین، وهـــــي المهـــــارات االجتماعیـــــة، وتشـــــمل االتصـــــال المـــــؤثر، وإ التعامـــــل مـــ

 . واالستشارة والتعاون، وفعالیة الجماعة االجتماعیةالصراع، ودعم الروابط االجتماعیة، 
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ــــى تطــــویر نموذجــــه للــــذكاء ) Goleman(أن جولمــــان ) 2007(ویــــرى نوفــــل  عمــــل عل

  :الكفاءات وهي كما یأتيمن لیصبح متضمنًا أربعة كفاءات تندرج تحت نوعین  العاطفي

ضــمن بعــدین همــا ا وتتوهــي الكفــاءة التــي تحــدد كیفیــة تنظیمنــا ألنفســن: الكفــاءة الشخصــیة -

دارة الذات الوعي بالذات  . وإ

وتشـیر إلــى الكیفیـة التــي یتـدبر بهــا الفـرد عالقاتــه بـاآلخرین وتتضــمن : الكفـاءة االجتماعیــة -

دارة العالقات   . بعدین هما الوعي االجتماعي وإ

  االتجاهات

یعــد مصــطلح االتجاهــات مــن المصــطلحات المهمــة فــي توجیــه وتعــدیل الســلوك اإلنســاني، 

ن اول اســتخدامات هــذا المصــطلح كــان لــدى )Attitudes(بلــه باللغــة اإلنجلیزیــة مصــطلح ویقا ، وإ

إن وصـولنا إلـى احكـام صـحیحة : ، وذلك عندما قال)Herbert Spencer(العالم هربربت سبنسر 

نصـغي إلـى هـذا في مسائل مثیرة لكثیر من الجدل یعتمد إلى حد كبیر على اتجاهنا الذهني ونحـن 

  ).1982 مرعي وبلقیس،(ارك فیه الجدل أو نش

فــه أبــوعمیرة  وقــد أرود العدیــد مــن البــاحثین مفهــوم مصــطلح االتجاهــات، فقــد ، 2000(عرّ

، تماعیــةه نحــو الموضــوعات والمواقــف االجاتســلوكو مفهــوم یعكــس اســتجابات الفــرد : "بأنــه) 204

  .أیضا ةوتتسم استجابات الفرد بالقبول بدرجات متباینة أو بالرفض بدرجات متباین

فـــــه عـــــالم  مشـــــاعر إیجابیـــــة أو ســـــلبیة موجهـــــة نحـــــو كینونـــــة ": بأنـــــه) 177: 2007(وعرّ

  ".اجتماعیة معینة أو مواقف أو مؤسسات او أشخاص، أو جماعات، أو أفكار

فــه الزعبــي  میــل عــام نحــو موضــوع مــا یــرتبط بمعلومــات الفــرد "بأنــه ) 174: 2001(وعرّ

تعداداته نحو ذلـك الموضـوع ویتمیـز بالثبـات النسـبي بحیـث وخبرته السابقة وبمشاعره وانفعاالته واس

  ". یمكن تعدیله أو تغییره
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دة ماســتعداد نفســي أو حالــة عقلیــة ثابتــة نســبیا مســت: بأنــه) 40: 2001( فــه وحیــدعرّ كمــا 

الشــــخص  هفــــعرّ و  .الفــــرد قبــــوال أو رفضــــا لموقــــف معــــین مــــن البیئــــة، یســــتدل علیهــــا مــــن اســــتجابة

ـــــك مـــــن اســـــتجابات : نـــــهأب) 2001( تقویمیـــــة متعلمـــــة إزاء الموضـــــوعات أو األحـــــداث أو غیـــــر ذل

  . المثیرات

درجـــــة مـــــن التفضـــــیل أو " :هـــــواالتجـــــاه أن ) 47: 2003(الســـــید وفـــــرج ومحمـــــود یـــــرى و 

ت ومعـارف ومـا ترتـب علیهـا االستهجان لموضوع ما، تكون بفضل عوامل سابقة منها تراكم معتقدا

د علـــى إصـــدار ســـلوك معـــین نحـــو أو ضـــد موضـــوع ، وتحـــث هـــذه الدرجـــة الفـــر بة وعقـــاأمــن مكافـــ

  . "االتجاه

ف  تنظــیم لمعـــارف ذات ارتباطــات موجبــة أو ســـالبة باعتبــار أن اتجـــاه : "بأنـــهاالتجــاه وعــرّ

سـتثارة دوافعـه الشخص نحو موضوع معین سواء أكان شیئًا ام شخصـًا أم جماعـة، وهـو اسـتعداد ال

  )318: 2009ملحم، " (بالنسبة للموضوع

حالة من االسـتعداد أو التأهـب العصـبي : "أن االتجاه هو) 146: 2010(ایطة ویرى المع

والنفســي مــن خــالل خبــرة الفــرد وتكــون ذات تــأثیر تــوجیهي أو دینــامي علــى اســتجابة الفــرد لجمیــع 

  ".الموضوعات والمواقف التي تستثیرها االستجابة

  

  هخصائص االتجا

بـاقي المفـاهیم والمصـطلحات فـي هـذا یتمیز االتجاه بعـدد مـن الخصـائص التـي تمیـزه عـن 

  ):2001؛ وحید، 2000عید، (المجال، وهي كاآلتي 

االتجــاه مفهــوم مكتســب ینــتج عــن التعــرض لخبــرات حــول موضــوع معــین، ویمكــن تعلمــه  -

 .وتعلیمه، أو تعدیله
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 .االتجاه یحمل صفات الثبات النسبي -

ن أحكامًا تقویمیة نحو األحداث واألشخاص والموا -  .قفاالتجاه یكوّ

 . یحمل مواقف الرفض والقبول للمواقف واألحداث االتجاه -

ســتدل علیــه مــن خــالل ردود  - ُ االتجــاه مفهــوم فرضــي، أي الیمكــن مالحظتــه مباشــرة، إنمــا ی

 .أفعال األفراد نحو المواقف واألحداث واألشخاص

  

  مكونات االتجاه

لفـــــرد یشــــتمل االتجـــــاه علــــى عـــــدة مكونــــات تتـــــآزر مــــع بعضـــــها الــــبعض لتحـــــدد مواقــــف ا

وســلوكیاته نحــو األحــداث والمواقــف واألشــخاص، وتعمــل هــذه المواقــف بشــكل متــآزر، فــال تنفصــل 

ـــــدالباقي )1999(عـــــن بعضـــــها الـــــبعض، وقـــــد حـــــدد عكاشـــــة وزكـــــي  ، والشـــــخص )1999(، وعب

  :مكونات االتجاه بثالث مكونات هي كما یأتي) 2001(

ویفهـــم موضـــوع االتجـــاه  بهـــا الشــخص ویشـــیر إلـــى الطریقــة التـــي یـــدرك: المكــون المعرفـــي -

  .ومن ثم تمثل تصور الفرد لموضوع االتجاه ومعتقداته حوله

إلــــــى الحــــــاالت الشــــــعوریة الذاتیــــــة أو المزاجیــــــة هــــــذا المكــــــون یشــــــیر  :العــــــاطفيالمكــــــون  -

كمــا یمثــل مقــدار الشــعور اإلیجــابي أو االتجــاه،  واالســتجابات الفســیولوجیة التــي تصــاحب

 .السلبي للفرد نحو موضوع االتجاه

الفـــرد ســـلوك  توجـــهالعملیـــات الجســـمیة والعقلیـــة التـــي الـــذي یشـــیر إلـــى : المكـــون الســـلوكي -

  .للتصرف بطریقة معینة

 شــــامالً منظمــــًا  تحلــــیالً ) 2004(المشــــار إلیــــه فــــي صــــوالحة  )Smith(ســــمیث م قــــدّ وقــــد 

ا لـدى یتضـمن المكـون المعرفـي لالتجـاه، كـل مـلمكونات االتجـاه المعرفیـة والعاطفیـة والسـلوكیة، إذ 
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الفـــرد مـــن عملیـــات إدراكیـــة ومعتقـــدات وأفكـــار تتعلـــق بموضـــوع االتجـــاه، ویعتمـــد المكـــون المعرفـــي 

یشـیر المكـون و لالتجاه على طبیعة الخبرات التي تراكمت عند الفرد أثناء احتكاكـه بعناصـر البیئـة، 

كـــون فـــي لالتجـــاه إلـــى مشـــاعر الفـــرد وانفعاالتـــه نحـــو موضـــوع االتجـــاه، ویتمثـــل هـــذا الم العـــاطفي

ویشـیر المكـون السـلوكي لالتجـاه یواجهها الفرد نحو موضوع االتجاه، مشاعر الحب والكراهیة التي 

إلــى اســتعداد الفــرد للقیــام بأفعــال واســتجابات معینــة تتفــق مــع اتجاهــه، ویــأتي ســلوك الفــرد ونزوعــه 

  .وعاطفته المصاحبة لهذه المعرفة تعبیرا عن رصید معرفته بشيء ما،

یـــة لمو المحصـــلة النهائیـــة والترجمـــة العهـــأن المكـــون الســـلوكي  )1996(ي ویـــرى الكنـــدر 

، إذ تظهــر معــارف الفــرد ومعتقداتــه الذاتیــة، لمعتقــدات الفــرد ومعارفــه، وانفعاالتــه حــول موضــوع مــا

باإلضافة إلى انفعاالته وحبه وكرهه لموضوع معین من خالل سلوكیاته وتصـرفاته القولیـة والعملیـة 

  . األشخاص واألحداثنحو الموضوعات و 

  

  وظائف االتجاه

على التعامـل مـع المواقـف  القدرةتقوم االتجاهات بالعدید من الوظائف التي تیسر لإلنسان 

ویـــــرى عـــــدد مـــــن البـــــاحثین أن . واألوضـــــاع الحیاتیـــــة المختلفـــــة وتســـــاعد علـــــى ســـــعادته ورفاهیتـــــه

  : )2003السید وفرج ومحمود، ( لالتجاهات أربع وظائف أساسیة هي

وتمكن هذه الوظیفة الفرد من تحقیق أهدافه المرغوبـة ، وذلـك مـن خـالل : وظیفة التكیفیةلا -

وهــذا بــدوره یزیــد مــن نفســها التواجــد مــع األفــراد الــذین یكــون لهــم االتجاهــات الخاصــة بــه 

 .رضاه ویجنبه األلم والعقاب

ن ي مــن شــأنه أرد لبیئتــه االجتماعیــة والطبیعیــة والــذفــوتتعلــق بــادراك ال :الوظیفــة المعرفیــة -

  .یجعل العالم من حوله أكثر ألفة
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وتتعلــق هــذه الوظیفــة بحاجــة الفــرد إلخبــار اآلخــرین عــن نفســه : وظیفــة التعبیــر عــن الــذات -

  .ومعرفة ذاته أي الوعي بما یعتقده ویشعر به 

نفسه ومـن اآلخـرین، فـالفرد قـد  نأي أن اتجاهات الفرد تحمیه م: وظیفة الدفاع عن الذات -

 .فشله لآلخرین تكب ذنبا وقد یعزوذا ار یؤنب نفسه إ
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  ذات الصلةالسابقة  الدراسات: ثانیاً 

تــم فــي هــذا الجــزء تنــاول الدراســات الســابقة ذات الصــلة بمتغیــري الدراســة الرئیســین لــدى 

االســــم والســــنة، والهــــدف، (عینــــة المعلمــــین والمعلمــــات، وعرضــــها مكتملــــة العناصــــر والمتمثلــــة بـــــ 

، ثم ترتیبهـا زمانیـًا مـن األقـدم إلـى األحـدث، وذلـك )ة، واألدوات، وأهم النتائجوالعینة، ومكان الدراس

  :كما یأتي

  لدى المعلمین والمعلمات العاطفيذات الصلة بالذكاء السابقة الدراسات . 1

دراســــة هـــدفت إلــــى الكشـــف عـــن الــــذكاء العـــاطفي والتوافــــق ) 2001(أجـــرى الســـمدوني 

شـوائیة مـن معلمـي المرحلـة الثانویـة بمحافظـة الغربیـة بمصـر المهني للمعلمین، وتم اختیار عینـة ع

معلمــًا ومعلمـة، وتــم اســتخدام مقیـاس الــذكاء العــاطفي ومقیـاس التوافــق المهنــي ) 360(بلـغ عــددهم 

للمعلمـین، وكشـفت نتـائج الدراســة عـن وجـود فــروق إحصـائیة فـي الــذكاء العـاطفي والتوافـق المهنــي 

وعـدم وجـود فـروق إحصـائیة فـي الـذكاء العـاطفي تعـزى إلـى  تعزى إلـى الجـنس ولصـالح المعلمـین،

التخصــص األكــادیمي، وبالنســبة لســنوات الخبــرة فقــد تبــین مــن النتــائج وجــود فــروق إحصــائیة فــي 

  . الذكاء العاطفي والتوافق المهني تعزى إلى الخبرة، ولصالح الخبرة األكثر

المشـار ) Evres, Tomac & Brouwers, 2005(أجـرى إیفـرز وتومـاس وبـرواورز 

دراسـة هـدفت إلـى معرفــة العالقـة بـین الـذكاء العـاطفي واالحتـراق النفســي ) 2010(إلیـه فـي بقیعـي 

معلمـًا ومعلمـة فـي المـدارس ) 433(لدى معلمي المدارس في هولندا، وتم اختیار عینـة مكونـة مـن 

ي، وقـــد أســـفرت الثانویـــة بهولنـــدا، وطبـــق علـــیهم مقیـــاس الـــذكاء العـــاطفي ومقیـــاس االحتـــراق النفســـ

النتــائج عــن وجــود عالقــة ارتباطیــة ســلبیة بــین الــذكاء العــاطفي واالحتــراق النفســي، فتــدني مســتوى 

  . الذكاء العاطفي یؤدي إلى ارتفاع االحتراق النفسي لدى المعلمین
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بــإجراء دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن العالقــة االرتباطیــة ) 2005(وقــام الزهــار وحبیــب 

التوافق المهني لمعلمي المرحلة اإلعدادیة بمصر، وتم اختیـار عینـة عشـوائیة بین الذكاء العاطفي و 

معلمـًا ) 210(من معلمي ومعلمات المرحلة اإلعدادیـة بمحافظـة اإلسـماعیلیة بمصـر وبلـغ عـددهم 

ومعلمــة، وطبــق علـــیهم مقیــاس الــذكاء العـــاطفي ومقیــاس التوافــق المهنـــي، وكشــفت نتــائج الدراســـة 

إیجابیة بین الـذكاء العـاطفي والتوافـق المهنـي للمعلمـین، كمـا أظهـرت النتـائج  وجود عالقة ارتباطیة

العـــاطفي وهـــي بعـــد الـــوعي  بإمكانیـــة التنبـــؤ بـــالتوافق المهنـــي للمعلمـــین علـــى بعـــض أبعـــاد الـــذكاء

  .بعد إدارة وتوجیه االنفعاالتو بالذات، 

االرتباطیــة للكشــف عــن العالقــة ) 2005(وفــي دراســة أخــرى قــام بهــا محمــد وعبــدالعال 

معلمـًا ومعلمـة یدرسـون ) 210(بین الذكاء العاطفي والسلوك القیادي للمعلم على عینـة مكونـة مـن 

مقیــاس الــذكاء العــاطفي، : المرحلــة اإلعدادیــة بمحافظــة بنهــا بمصــر، وطبــق علــیهم مقیاســین همــا

الـذكاء العـاطفي ومقیاس السلوك القیادي، وكشفت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة بـین 

  .والسلوك القیادي الدیمقراطي لدى المعلمین

إلــى الكشــف عــن مســتوى الــذكاء العــاطفي ومســتوى ) 2007(وهــدفت دراســة بنــي یــونس 

االحتــراق النفســي لــدى معلمــي المرحلــة األساســیة فــي مدیریــة تربیــة إربــد الثالثــة بــاألردن، وتكونــت 

ارهم بالطریقـة العشـوائیة العنقودیـة، ولتحقیـق هـدف معلمًا ومعلمة تم اختیـ) 438(عینة الدراسة من 

وقــد أشــارت نتــائج الدراســة . الدراســة تــم تطبیــق مقیــاس الــذكاء العــاطفي ومقیــاس االحتــراق النفســي

إلــى ان الــذكاء العــاطفي كــان بدرجــة مرتفعــة، وأن مســتوى االحتــراق النفســي كــان بدرجــة متوســطة، 

عكســیة بــین الــذكاء العــاطفي واالحتــراق النفســي، كمــا وأشــارت النتــائج إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة 

اظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق إحصــائیة فــي العالقــة بــین مســتوى الــذكاء العــاطفي واالحتــراق 

النفسي بحسب متغیر الجنس، وعدد سنوات الخبرة، كما أشارت النتـائج إلـى وجـود فـروق إحصـائیة 



27 
 

مــن بكـــالوریوس، وكانــت الفـــروق لصــالح فئـــة  فــي مســتوى الـــذكاء العــاطفي بـــین دبلــوم وفئـــة أعلــى

  .  دبلوم

دراســـة هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن العالقـــة بـــین الـــذكاء العـــاطفي ) 2008(وأجـــرى مغربـــي 

والكفاءة المهنیة لدى عینة مـن معلمـي المرحلـة الثانویـة فـي مدینـة مكـة المكرمـة، وتـم اختیـار عینـة 

، ) 146(لســعودیة، وكــان عــددهم مــن معلمــي المرحلــة الثانویــة فــي مــدارس مكــة المكرمــة با معلمــًا

طبق علیهم مقیاس الذكاء العاطفي ومقیاس الكفاءة المهنیة، وكان مـن نتـائج الدراسـة وجـود عالفـة 

ارتباطیــة إیجابیــة بــین الــذكاء العــاطفي والكفــاءة المهنیــة، فكلمــا ارتفــع مســتوى الــذكاء العــاطفي لــدى 

ـــم ارتفـــع مســـتوى كفاءتـــه المهنیـــة، وكـــان مـــن  ًا لـــدى المعلمـــین الكفایـــات تـــوافر اكثـــر الكفایـــات المعل

الشخصــیة، ثــم االجتماعیــة ثــم المهاریــة ثــم اإلنتاجیــة، وكشــفت النتــائج عــدم وجــود فــروق إحصــائیة 

  .  في الذكاء العاطفي تعزى إلى سنوات الخبرة

بــإجراء دراســة هــدفت التعــرف إلــى العالقــة بــین الــذكاء العــاطفي ) 2009(قامــت جوخــب 

مهنــي فــي ضــوء المتغیــرات الدیمغرافیــة لــدى عینــة مــن معلمــات المرحلــة الثانویــة بمدینــة والتوافــق ال

الریاض، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المـنهج الوصـفي االرتبـاطي، حیـث شـملت العینـة 

ــــذكاء ) 398( بــــق علــــیهن مقیــــاس ال ــــة الریــــاض بالســــعودیة، ُط ــــة بمدین معلمــــة فــــي المرحلــــة الثانوی

، ومقیـــاس التوافـــق المهنـــي مـــن إعـــداد الشـــهري )2003(أون والـــذي ترجمـــه هویـــدي العـــاطفي لبـــار 

،  وبعد معالجة البیانات إحصائیًا كشفت الدراسة عـن وجـود عالقـة ارتباطیـة إیجابیـة بـین )2002(

الــذكاء العــاطفي والتوافــق المهنــي، ووجــدت فــروق فــي الــذكاء العــاطفي تعــزى للتخصــص، ولصــالح 

ي الخبـــــرة ولصــــالح ســـــنوات الخبــــرة األكثـــــر، والحالــــة االجتماعیـــــة ولصـــــالح العلــــوم اإلنســـــانیة، وفــــ

  .المتزوجات
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وعالقتــه بكــل مــن فاعلیــة  العــاطفيللكشــف عــن الــذكاء ) 2009(وهــدفت دراســة العبــدلي 

ـــذات والتوافـــق الزواجـــي لـــدى عینـــة مـــن المعلمـــین المتـــزوجین بمكـــة المكرمـــة ولتحقیـــق أهـــداف . ال

، ومقیــاس فاعلیــة الــذات للعــدل )2002(لعثمــان ورزق  العــاطفياء الدراســة تــم تطبیــق مقیــاس الــذك

) 300(، وذلـك علـى عینـة تكونـت مـن )1999(، ومقیاس التوافق الزواجي لفرج وعبداهللا )2001(

معلمــًا ومعلمـــة مــن المعلمـــین المتــزوجین بمكـــة المكرمــة، وقـــد كشــفت نتـــائج الدراســة وجـــود عالقـــة 

وبــین فاعلیــة الــذات لــدى أفــراد العینــة، ووجــود  العــاطفيكاء ارتباطیــة موجبــة بــین جمیــع أبعــاد الــذ

وبـین التوافــق الزواجــي لـدى أفــراد العینــة،  العــاطفيعالقـة ارتباطیــة موجبـة بــین جمیــع أبعـاد الــذكاء 

 العـــاطفيكمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى إمكانیـــة التنبـــؤ بـــالتوافق الزواجـــي مـــن خـــالل مســـتویات الـــذكاء 

  . وفاعلیة الذات

دراسـة هـدفت إلـى الكشـف عـن ) Alegre & Benson, 2010(ي وبینسـون أجرى ألیجر و 

تكونــت عینــة . لــدى المــراهقین العــاطفيالعالقــة بــین الســلوكیات الوالدیــة ومشــاكل التوافــق والــذكاء 

مراهقــا طالبــًا تــم اختیــارهم عشــوائیا مــن مجموعــة مــن المــدارس الحكومیــة فــي ) 329(الدراســة مــن 

أشـارت نتـائج هـذه . استخدمت الدراسة االستبانة في عملیة جمع البیانـات. مدینة فیرجینیا األمریكیة

 العــاطفيالتوافـق والـذكاء و  ةالوالدیـالسـلوكیات انضـباط إیجابیـة بـین الدراسـة لوجـود عالقـة ارتباطیـة 

أشـارت نتــائج الدراسـة أن وضــوح االنفعـاالت مــن قبـل الوالــدین تلعــب  كمــالـدى المــراهقین الطـالب، 

یجابیًا  دورا متوسطاً    .نمستویات التوافق والذكاء العاطفي لدى المراهقیفي وإ

محـاوًال ) 2010(وفي دراسة أجریـت علـى معلمـي الصـفوف الثالثـة األولـى قـام بهـا بقیعـي 

ومســتوى االحتــراق النفســي، وأنمــاط الشخصــیة الســائدة لــدى معلمــي  العــاطفيقیــاس مســتوى الــذكاء 

الــة الغــوث الدولیــة بمنطقــة إربــد بــاألردن، وطبقــت أدوات الصــفوف الثالثــة االولــى العــاملین فــي وك

، ومقیـاس االحتـراق النفسـي، ومقیـاس العـاطفيمقیـاس الـذكاء : الدراسة المتمثلة بثالثـة مقـاییس هـي
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معلمــًا ومعلمــة للصــفوف الثالثــة ) 122(أنمـاط الشخصــیة علــى عینــة عشــوائیة متیســرة تكونـت مــن 

لــــدى المعلمــــین والمعلمــــات،  العــــاطفيع مســــتوى الــــذكاء األولــــى، وكــــان مــــن نتــــائج الدراســــة ارتفــــا

ـــنمط االنبســـاطي لـــدى أفـــراد العینـــة، كمـــا اظهـــرت  وانخفـــاض مســـتوى االحتـــراق النفســـي، وســـیادة ال

والــنمط االنبســاطي، كمــا اظهــرت النتــائج عــدم  العــاطفيالنتــائج وجــود عالقــة إیجابیــة بــین الــذكاء 

تــــراق النفســــي تبعــــًا لمتغیــــري الجــــنس والمؤهــــل واالح العــــاطفيوجــــود فــــروق إحصــــائیة فــــي الــــذكاء 

  .العلمي

دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن درجــة الــذكاء العــاطفي لــدى ) 2010(كمــا أجــرى رمضــان 

ـــة الغـــوث الدولیـــة بمحافظـــة نـــابلس، وتحدیـــد أثـــر الجـــنس والمدرســـة والمؤهـــل  معلمـــي مـــدارس وكال

علمـین، طبـق أداة لقیـاس الــذكاء العلمـي وسـنوات الخدمـة فـي تحدیـد درجـة الـذكاء العـاطفي لـدى الم

فقـــرة موزعـــة علـــى خمـــس مجـــاالت علـــى عینـــة مـــن معلمـــي ومعلمـــات ) 43(العـــاطفي تكونـــت مـــن 

وقــد . معلمــًا ومعلمــة) 120(مــدارس وكالــة الغــوث الدولیــة بمحافظــة نــابلس بفلســطین كــان عــددها 

ن مجـال التعـاطف كشفت نتائج الدراسة عن وجود درجة كبیرة للـذكاء العـاطفي لـدى المعلمـین، وكـا

دراة  بالمرتبـــــة األولـــــى، وأشـــــارت النتـــــائج لوجـــــود فـــــروق إحصـــــائیة فـــــي مجـــــاالت الـــــوعي الـــــذاتي وإ

االنفعاالت والدافعیة الشخصیة تبعًا لمتغیر الجنس ولصالح الذكور، ووجود فـروق لسـنوات الخدمـة 

ـــم تكـــن هنـــاك فـــروق إحصـــائیة فـــي متغیـــري المؤهـــل العلمـــي  ـــذاتي، ول وحجـــم فـــي مجـــال الـــوعي ال

  . المدرسة

  باالتجاهات نحو مهنة التدریس ذات الصلة السابقة الدراسات . 2

التعـــرف علـــى اتجاهـــات طلبـــة وطالبـــات كلیـــة فیهـــا  حـــاولدراســـة ) 1994(أجـــرى غـــوني 

الــذي یتمثــل فــي المفــردات التربیــة بالمدینــة المنــورة نحــو مهنــة التــدریس فــي ضــوء اإلعــداد النظــري 

إعـداد اسـتبانة لقیـاس درجـة  وتـم. ي یتمثـل فـي أداء التربیـة العملیـةقـي الـذ، واإلعـداد التطبیالدراسیة
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 اً طالبــ) 504(مــن تكونــت عشــوائیة عینــة طبقــت علــى  یساتجــاه الطلبــة والطالبــات نحــو مهنــة التــدر 

مســـتوى  ،مســـتجدون(مـــوزعین علـــى ثالثـــة مســـتویات دراســـیة ) طالبـــة 252طالبـــًا و 252(وطالبـــة 

نتــائج أن اإلعــداد النظــري المتمثــل فــي المقــررات الدراســیة كــان لــه وقــد أوضــحت ال ،)رابــع، تخــرج

، بینمـا لــم تـؤد التربیــة العملیـة دورهــا لطــالب إیجابیـًا نحــو مهنـة التــدریستـأثیره القـوي فــي اتجاهـات ا

كمـا أوضـحت النتـائج أن الطالبـات عنـد ، اتجاهات الطالب نحو مهنـة التـدریسالمطلوب في تقویة 

بیة كان لدیهن اتجاهات أقوى من الطلبة نحو التدریس بینما كـان تـأثیر اإلعـداد التحاقهن بكلیة التر 

هـا تـأثیر ملمـوس فـي أي ، أما التربیـة العملیـة فلـم یكـن لأفضل بالنسبة للطلبة من الطالباتالنظري 

  .من الجنسین

دراســــة هــــدفت إلــــى الكشــــف عــــن اتجاهــــات طلبــــة كلیــــة التربیــــة ) 1999(أجــــرى عســــقول 

المیة بغــزة نحــو مهنــة التــدریس بعــد تــدریبهم علــى بعــض المهــارات التدریســیة، وتــم بالجامعــة اإلســ

ــــة بالجامعــــة  ــــة التربی ــــة كلی ــــة مــــن طلب ــــة التــــدریس علــــى عین ــات نحــــو مهن تطبیــــق مقیــــاس االتجاهــ

طالــب وطالبــة مســجلین بمســاق التربیــة العملیــة، وقــد ) 100(اإلســالمیة بغــزة بفلســطین تكونــت مــن 

اتجاهــات الطلبــة كانــت إیجابیــة بعــد التــدریب مقارنــة مــع اتجهــاتهم قبــل  اظهــرت نتــائج الدراســة ان

التـدریب، وان هنــاك فروقــًا إحصــائیة فــي االتجــاه نحــو مهنــة التــدریس بــین الــذكور واإلنــاث، وكانــت 

  . الفروق لصالح اإلناث

دراسـة هـدفت الكشـف عـن اتجاهـات المعلمـین نحـو مهنـة ) 2000(وأجرى الشرعة والبـاكر 

) 356(دولة قطر ومدى تأثرها ببعض العوامل الدیمغرافیـة، وتـم اختیـار عینـة مكونـة مـن التدریس ب

اختیــروا بالطریقــة الطبقیــة العشــوائیة مــن مــدارس وزارة ) معلمــة 183معلمــًا و 173(معلمــًا ومعلمــة 

التربیـة والتعلــیم بقطـر، وطبــق علــیهم مقیـاس االتجاهــات نحــو مهنـة التــدریس، وكــان مـن أهــم نتــائج 

اسـة ان اتجاهــات المعلمــین والمعلمــات نحــو مهنــة التــدریس كــان متــدنیًا ودون المســتوى المقبــول الدر 
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، وكــان هنــاك فــروقٌ ت إحصــائیة فــي االتجــاه نحــو العمــل بمهنــة التــدریس بــین الجنســین  ربویــًا ومهنیــًا

الفـروق بین معلمي المرحلة اإلبتدائیة والثانویـة وكانـت  لفروق لصالح اإلناث، وهناك فروقٌ وكانت ا

تعزى إلى الخدمة وكانـت الفـروق لصـالح المعلمـین  المرحلة اإلبتدائیة، وهناك فروقٌ لصالح معلمي 

  . األقل خدمة

تجاهـات المشـرفین التربـویین نحـو مهنـة إلى الكشـف عـن ا) 2001(وهدفت دراسة األكلبي 

والمؤهـــل ; صوالتخصـــ; الجـــنس: وللتحقـــق مـــن تـــأثر تلـــك االتجاهـــات بـــالمتغیرات التالیـــة, التـــدریس

وتوزیـــع المشـــرفین بحســـب ; وســـنوات الخبـــرة فـــي التـــدریس; وســـنوات الخبـــرة فـــي اإلشـــراف; العلمـــي

وتوصــــلت نتــــائج الدراســــة إلــــى أن اتجاهــــات المشــــرفین  -المراحــــل الدراســــة التــــي یشــــرفون علیهــــا

 كمــا دلــت نتــائج الدراســة علــى عــدم تــأثر, التربــویین نحــو مهنــة التــدریس كانــت إیجابیــة بشــكل عــام

وفــي  -اتجاهــات المشــرفین التربــویین نحــو مهنــة التــدریس بــأي مــن المتغیــرات التــي شــملتها الدراســة

ي عجـز التأهیـل العلمـي والمهنـ: توصـل الباحـث إلـى عـدة اسـتنتاجات مـن أهمهـا, ضوء هذه النتائج

مثـل والمت, قـدم للمشـرفین التربـویین أثنـاء الخدمـة عـن تحقیـق أحـد أهـم األهـداف المرجـوة منهـا الـذي

  .في استمراریة نمو اتجاهات المشرف التربوي نحو مهنة التدریس

إلـــى الكشـــف عـــن اتجاهـــات طلبـــة الفنـــون الجمیلـــة فـــي ) 2003(وهـــدفت دراســـة الخروبـــي 

الجامعــات والكلیــات المتوســطة بفلســطین نحــو العمــل بمهنــة التــدریس بعــد التخــرج، وتكونــت عینــة 

، وطبــق علــیهم مقیــاس االتجاهــات )طالبــة 157ًا وطالبــ 126(طالبــًا وطالبــة ) 283(الدراســة مــن 

فقـــرة، وقـــد كشـــفت نتـــائج الدراســـة أن اتجاهـــات طلبـــة ) 45(نحـــو مهنـــة التـــدریس والـــذي تكـــون مـــن 

الفنــون الجمیلــة كانــت إیجابیــة نحــو االلتحــاق بمهنــة التــدریس بعــد التخــرج، كمــا كشــفت النتــائج عــن 

لتـدریس تعــزى إلـى الجــنس ومكـان الســكن، عـدم وجـود فــروق إحصـائیة فــي االتجاهـات نحــو مهنـة ا

  .      ومستوى المؤسسة التعلیمیة، والتخصص والمعدل التراكمي
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بـــإجراء دراســـة هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن اتجاهـــات طلبـــة برنـــامج ) 2005(قامـــت أبـــو دقـــة 

وقــد . التأهیـل التربـوي بالجامعــة اإلسـالمیة نحـو مهنــة التعلـیم وعالقــة ذلـك بكفایـة التــدریب المیـداني

طالبـــًا وطالبـــة مســـجلین فـــي برنـــامج التأهیـــل التربـــوي بالجامعـــة ) 143(تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

اإلســالمیة بغــزة بفلســطین، وكشــفت نتــائج الدراســة أن اتجاهــات طلبــة برنــامج التأهیــل المهنــي نحــو 

، مهنــة التعلــیم بشــكل عــام إیجابیــة، وفــي مجــال التقبــل الــذاتي للمهنــة وممارســة المهنــة كانــت ســلبیة

ن تقـدیرات أفـراد العینــة لكفایـات اإلعــداد والتـدریب المقدمـة فــي البـرامج كانــت متوسـطة، واظهــرت  وإ

النتـــائج وجـــود عالقـــة إیجابیـــة قویـــة بـــین االتجاهـــات نحـــو المهنـــة وكفایـــات اإلعـــداد والتـــدریب فـــي 

 البرنــامج، كمــا كشــفت النتــائج عــن وجــود فــروق إحصــائیة فــي االتجاهــات نحــو المهنــة تعــزى إلــى

  .متغیر الجنس، وكانت الفروق لصالح اإلناث

بؤ بالتحصیل األكـادیمي للطلبـة المعلمـین مـن التنإلى ) 2005(هادي ومراد دراسة  تهدفو 

مقیــاس وتــم تطبیــق و . وتحصــیلهم بالثــانوي العــاطفيخــالل اتجاهــاتهم نحــو مهنــة التــدریس واتــزانهم 

 )16(ن والمكـون مـ العـاطفيیـاس االتـزان مقفقـرة، و  ) 20(مـن والمكـون االتجاه نحو مهنـة التـدریس 

 )305(عینــة مكونــة مــن علــى  ت هــذه المقــاییسطبقــفقــرة، ومقیــاس االتجــاه نحــو مهنــة التــدریس، و 

، و 16(طالبــًا وطالبــة  مــن الملتحقــین بكلیــة التربیــة بجامعــة الكویــت، وكــذلك تــم ) إناثــاً  289ذكــورًا

وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدم وجـود فـروق . الحصول على معدالتهم التراكمیة بعـد عـام وبعـد عـامین

، ووجـــود عالقـــات دالـــة العـــاطفيبـــین الجنســـین فـــي درجـــات االتجـــاه نحـــو مهنـــة التـــدریس واالتـــزان 

كمــا أن ، واالتــزان العــاطفي، وكــل مــن االتجــاه نحــو مهنــة التــدریسبــین المعــدل التراكمــي إحصــائیًا 

وقــد أســهمت درجــات االتجــاه نحــو ، عــةزان العــاطفي مرتفعالقــة االتجــاه نحــو مهنــة التــدریس واالتــ

  .مع درجات الثانوي في التنبؤ باألداء األكادیمي للطالب المعلم العاطفيمهنة التدریس واالتزان 
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دراسـة هـدفت إلـى الكشـف ) Ousndy & Izvebigi, 2006(واجـرى اوسـاندي وایزفیكـي 

معلمـي نیجریـا تكونـت  عن اتجاهات المعلمـین نحـو مهنـة التـدریس، وتـم اختیـار عینـة عشـوائیة مـن

مدرسـة إبتدائیـة فـي وسـط نیجریـا، وطبـق ) 40(معلمًا ومعلمة تم اختیارهم عشوائیًا من ) 400(من 

علیهم مقیاس االتجاهـات نحـو مهنـة التـدریس، وكـان مـن أهـم نتـائج الدراسـة وجـود اتجاهـات سـلبیة 

ســـب وجهـــة نظــــر مـــن المعلمـــین نحـــو العمـــل بمهنـــة التـــدریس، وكـــان الســـبب فـــي هـــذه النتیجـــة ح

المعلمــین یعــود إلـــى العوائــد االقتصـــادیة المتدنیــة المتمثلــة بالرواتـــب، وتــدني نظـــرة المجتمــع لمهنـــة 

  .التعلیم

ــــة ) 2007(وقــــام عبــــداهللا  بــــإجراء دراســــة هــــدفت إلــــى الكشــــف عــــن اتجاهــــات طلبــــة التربی

 60(ًا وطالبــة طالبــ) 180(الریاضـیة بجامعــة البحــرین نحــو العمــل بمهنــة التــدریس، وقــد تــم اختیــار 

عشــوائیًا مــن كلبــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة البحــرین، وطبــق علــیهم مقیــاس ) طالبــة 120طالبــًا و

االتجاهـــات نحـــو مهنـــة التـــدریس، وكـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة وجـــود اتجـــاه إیجـــابي لـــدى عینـــة 

مهنـــة  الدراســـة للعمـــل بمهنـــة التـــدریس بعـــد التخـــرج، ووجـــود فـــروق إحصـــائیة فـــي االتجاهـــات نحـــو

التــدریس تعــزى إلــى الجــنس، وكانــت الفــروق لصــالح اإلنــاث، كمــا كــان هنــاك فروقــًا تعــزى لمتغیــر 

المعـدل التراكمــي، وكانـت الفــروق لصــالح ذوي المعـدل المرتفــع والمتوســط، وللسـنة الدراســیة وكانــت 

  .        الفروق لصالح ذوي السنة الثالثة والرابعة

لــى الكشــف عــن اتجاهــات المعلمــین نحــو البــرامج دراســة هــدفت إ) 2008(أجــرى الحربــي 

التدریبیــــة المقدمــــة لهــــم، وتــــم تطبیــــق مقیــــاس االتجاهــــات نحــــو البــــرامج التدریبیــــة علــــى عینــــة مــــن 

، وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى ) 323(المعلمین في محافظة الرس بالسعودیة تكونـت مـن  معلمـًا

ة كانــت إیجابیــة نحــو محتــوى البــرامج التدریبیــة أن اتجاهــات المعلمــین الملتحقــین بالــدورات التدریبیــ

والقــائمین علــى هــذه البــرامج، واظهــرت النتــائج وجــود فــروق إحصــائیة فــي االتجاهــات نحــو البــرامج 
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لـــى  التدریبیــة تعــزى إلـــى اخــتالف المؤهــل العلمـــي وكانــت الفــروق لصـــالح مــا دون البكــالوریوس، وإ

  .رحلة اإلبتدائیةاختالف المرحلة، وكانت الفروق لصالح معلمي الم

التعـــرف إلــــى اتجاهـــات طلبــــة كلیـــة التربیــــة الریاضــــیة ) 2010(وهـــدفت دراســــة أبـــو ســــالم 

) 95(بجامعــة األقصــى بغــزة نحــو العمــل بمهنتــي التــدریس والتــدریب، وتكونــت عینــة الدراســة مـــن 

ي طالبـــًا وطالبـــة تـــم اختیـــارهم قصـــدیًا مـــن طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة بجامعـــة األقصـــى بغـــزة فـــ

فلسطین، وطبق علـیهم مقیـاس االتجـاه نحـو العمـل بمهنـة التـدریس والتـدریب، وكـان مـن أهـم نتـائج 

الدراســة وجــود اتجــاه إیجــابي عــام لــدى عینــة الدراســة نحــو العمــل بالتــدریس والتــدریب، كمــا كشــفت 

  .النتائج عن عدم وجود فروق إحصائیة في االتجاه نحو التدریب تعزى إلى الجنس

دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن اتجاهــات معلمــي وكالــة ) 2010(والكســاب وأجــرى بقیعــي 

الغـوث الدولیـة فـي منطقـة إربـد التعلیمیـة نحــو مهنـة التـدریس فـي ضـوء بعـض المتغیـرات، وتكونــت 

ــــد ) 331(عینــــة الدراســــة مــــن  ــــة الغــــوث الدولیــــة فــــي منطقــــة إرب معلمــــًا ومعلمــــة مــــن مــــدارس وكال

ات نحــو مهنــة التــدریس علــى عینــة الدراســة، وكــان مــن أهــم التعلیمیــة، وتــم تطبیــق مقیــاس االتجاهــ

النتــائج أن اتجاهــات معلمـــي وكالــة الغــوث الدولیـــة نحــو مهنــة التـــدریس إیجابیــة، وان هنــاك فروقـــًا 

إحصــائیة فــي اتجاهــات المعلمــین نحــو مهنــة التــدریس تعــزى إلــى متغیــر الجــنس، ولصــالح اإلنــاث، 

ثـــر، ومتغیـــر المؤهـــل العلمـــي لصـــالح المؤهـــل العلمـــي ومتغیـــر الخبـــرة لصـــالح ســـنوات الخبـــرة االك

  .األعلى

ـــة الثانویـــة ) 2013(واجـــرت الخالـــدي  دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة اتجاهـــات معلمـــي المرحل

ومعلماتها في األردن نحو مهنة التعلیم في ضوء متغیرات النـوع والمؤهـل العلمـي وسـنوات الخدمـة، 

مــن مــدارس مدیریــة تربیــة عمــان الثانیــة والثالثــة  معلمــًا ومعلمــة) 312(وتألفــت عینــة الدراســة مــن 

بــــاألردن، وتــــم اســــتخدام مقیــــاس االتجاهــــات نحــــو مهنــــة التعلــــیم، وقــــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن 
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اتجاهـــات معلمـــي المرحلـــة الثانویـــة فـــي األردن نحـــو مهنـــة التعلـــیم جـــاءت بدرجـــة متوســـطة، كمـــا 

مهنــة التعلــیم تعــزى إلــى النــوع وكانــت  اظهــرت النتــائج وجــود فــروق إحصــائیة فــي االتجاهــات نحــو

الفــروق لصــالح اإلنــاث، وعــدم وجــود فــروق إحصــائیة فــي الدرجــة الكلیــة لمقیــاس االتجاهــات تعــزى 

إلــى متغیــر المؤهــل العلمــي، بینمــا كــان هنــاك فروقــًا إحصــائیة فــي متغیــر الخبــرة التدریســیة وكانــت 

  . الفروق لصالح الخبرة األقل

المعلمـین علـى إجــراء  إلــى تـدریب الطـالب تهـدفجراء دراسـة بـإ) 2013(وقامـت الشـافعي 

وممارســاتهم التدریســیة ، بحــوث أثنــاء تــدریبهم المیــداني وقیــاس أثــر هــذا علــى تنمیــة كفــاءتهم الذاتیــة

وقــد تتبعــت الباحثــة تطــور هــذه المتغیــرات علــى مــدار عــام تــدریب ، واتجاهــاتهم نحــو مهنــة التــدریس

) 45(وكـــان عـــددهم  البیولـــوجي بكلیـــة التربیـــة جامعـــة حلـــوان بشـــعبةالمعلمـــین  مســـتخدمة الطـــالب

لــذي وقـد تـم اسـتخدام المـنهج التفسـیري كأحـد منـاهج البحـث المخـتلط اطالبـًا وطالبـة كدراسـة حالـة، 

كمیــة (خمســة مــن أدوات البحــث  ادعــدتــم إلــذا  الكمیــة والكیفیــة: یجمــع بــین الطــریقتین فــي البحــث

 بطاقـة مالحظـة أداء الطالـب، و تـدریسالمقیاس االتجاه نحـو ، و یةمقیاس الكفاءة الذات: هي) وكیفیة

وأشـارت نتـائج . المعلمـینبطاقـة مقابلـة الطـالب ، و المعلم لتقـدیر أداءاتهـم أثنـاء الممارسـة التدریسـیة

هذه الدراسة إلى أنه لدى الطالب المعلمـین كفـاءة ذاتیـة منخفضـة أثـرت سـلبًا علـى اتجاهـاتهم نحـو 

اتهـــم التدریســــیة والتـــي تـــم التغلــــب علیهـــا عـــن طریــــق إجـــرائهم لبحـــوث الفعــــل تـــدریس وعلـــى أداءال

وبنــاء علــى هــذه النتــائج تــم تقــدیم تصــور ، المرتبطــة بالمشــكالت المصــاحبة للممارســات التدریســیة

ین قبـــل التـــدریب لنمـــوذج عملـــي إلدمـــاج بحـــوث الفعـــل فـــي بـــرامج إعـــداد المعلـــم ینقســـم إلـــى مـــرحلت

  .ى البحث بتقدیم مجموعة من التوصیات واالقتراحاتثم انته هءالمیداني وأثنا
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ز به الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة   :ما یمیّ

 العـاطفيتبین من خالل استعراض الدراسـات ذات الصـلة أن بعضـها تنـاول متغیـر الـذكاء 

) 2009(لــدى المعلمــین والمعلمــات مــع بعــض المتغیــرات الرئیســة والتصــنیفیة مثــل دراســة جوخــب 

مـع ) 2009(متغیر رئیسي وهو التوافق المهني وبعض المتغیـرات التصـنیفیة، ودراسـة العبـدلي  مع

مـع االحتـراق النفسـي، وأنمـاط الشخصـیة ) 2010(فاعلیة الذات والتوافق الزواجـي، ودراسـة بقیعـي 

  .السائدة

ثـل كما تنوعت البیئات التـي تمـت فیهـا تلـك الدراسـات فمنهـا مـا كـان فـي البیئـة السـعودیة م

بالریـــاض، ومنهـــا فـــي البیئـــة ) 2009(، ودراســـة جوخـــب مكـــة المكرمـــةب) 2009(دراســـة العبـــدلي 

ألیجـري وبینســون ، ومنهـا فــي البیئـة األجنبیــة مثـل دراســة )2010(رمضــان  الفلسـطینیة مثــل دراسـة

)Alegre & Benson, 2010 ( فـي مدینـة فیرجینیـا األمریكیـة، ولـم یكـن بـین الدراسـات السـابقة

  .بمدینة إربد) 2010(بقیعي واحدة وهي دراسة دراسة ئة األردنیة إال في البی

ولــم تجــد الباحثــة مــن خــالل إطالعهــا علــى الدراســات الســابقة ســواء رســائل الماجســتیر أم 

األبحاث العلمیة المنشورة في المجالت المحّكمة أي دراسة تتشابه مع هـدف الدراسـة والـذي یحـاول 

لــدى معلمــات الصــفوف الثالثــة األولــى وعالقتهــا باتجــاههن  فيالعــاطمســتوى الــذكاء الكشــف عــن 

 . ، ولدى عینة معلمات الصفوف الثالثة األساسیة األولى بالبیئة األردنیةنحو مهنة التدریس

التـي تناولـت العالقـة بـین بأنها األولى وبهذا فقد تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

  .باألردن الصفوف الثالثة األولىمهنة لدى معلمات الذكاء العاطفي واالتجاهات نحو ال
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  الثالث الفصل

  وإالجراءات الطریقة

یشتمل الفصل الثالث على الطریقة التي تم اتباعها للوصـول إلـى نتـائج الدراسـة، والمتمثلـة 

ــــــرات، : بــــــاإلجراءات اآلتیــــــة مــــــنهج الدراســــــة، ومجتمعهــــــا وعینتهــــــا، واألدوات المســــــتخدمة، والمتغی

  :ت، والمعالجات اإلحصائیة، وهي كما یأتيواإلجراءا

    الدراسةیة منهج

لمناســبته لغــرض الدراســة االرتبــاطي تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي لتحقیــق أهــداف الدراســة 

وألنـــه یقـــوم علـــى وصـــف الظـــاهرة كمـــا هـــي فـــي الواقـــع دون تغییـــر أو تعـــدیل ثـــم إیجـــاد الحالیـــة، 

، )2006ني والجـادري وقنـدلجي وبنـي هـاني وأبوزینــة، الحمـدا(العالقـات االرتباطیـة بـین المتغیـرات 

ـــذكاء العـــاطفي ومســـتوى االتجاهـــات نحـــو بجمـــع البیانـــات ودراســـة حیـــث قامـــت الباحثـــة  مســـتوى ال

ثــم تحدیــد العالقــة ، لــدى عینــة مــن معلمــات الصــفوف الثالثــة األولــى فــي جــرش مــاكمــا ه المهنــة

  .إحصائیة رقمیة، والتعبیر عن ذلك بصورة حسابیة االرتباطیة بینهما

  الدراسة مجتمع

الثالثــة األولــى فــي محافظــة جــرش، تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع معلمــات الصــفوف 

معلمـة ) 82(معلمـة، مـنهن ) 248(بلغ عدد معلمات الصفوف الثالثة األولى في محافظة جرش و 

ث معلمـــة للصـــف الثالـــ) 81(معلمـــة للصـــف الثـــاني األساســـي، و) 85(للصـــف األول األساســـي، و

المعلمة التي تدرس صـفین أو ثالثـة صـفوف مـن الصـفوف الثالثـة األولـى فـي  األساسین واستثنیت

  . محافظة جرش
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  الدراسة عینة

، وقامـــت الباحثـــة عـــدد معلمـــات الصـــفوف الثالثـــة األولـــى فـــي محافظـــة جـــرشتـــم حصـــر 

) 0.61(بته بمــا نســ، ممثلــة لمعلمــات الصــفوف الثالثــة األولــىالعشــوائي لعینــة الطبقــي باالختیــار 

من مجتمع الدراسة، وقد عّد كـل صـف دراسـي طبقـة واحـدة، وتـم اختیـار نسـبة مئویـة عشـوائیة مـن 

، معلمـة) 152(العینـة أفـراد عـدد  وكـانالمعلمات لكل صف دراسي مـن الصـفوف الثالثـة األولـى، 

 معلمـة، وعـدد) 46(معلمة، وعدد معلمـات الصـف الثـاني ) 58(وكان عدد معلمات الصف األول 

الصــف  ع أفــراد العینــة حســب متغیــریبــین تــوز ) 1(، والجــدول معلمــة) 48(معلمــات الصــف الثالــث 

  .الدراسي

  )1(جدول 
 حسب الصف ألولى في مدیریة تربیة جرش موزعاتمعلمات الصفوف الثالثة ا

  النسبة المئویة  عدد المعلمات  الصف  المدیریة

  مدیریة تربیة جرش
  %38  58  األول
  %30  46  الثاني
  %32  48  الثالث

  %100  152  المجموع
  

  : أداتا الدراسة

آخـــر ، ومقیـــاس عـــاطفيتـــم تطـــویر مقیـــاس للـــذكاء ال، حیـــث أداتـــینالدراســـة علـــى  تشـــتملا

  :، وهما كما یأتيالتدریس مهنةلالتجاهات نحو 

  عاطفيمقیاس الذكاء ال. 1

االتجاهـات الذكاء العـاطفي مـن خـالل الرجـوع لـألدب النظـري، ودراسـة مقیاس تطویر تم 

النظریة المفسـرة للـذكاء العـاطفي، والتعـرف علـى أبعـاده ومكوناتـه، والرجـوع للمقـاییس العالمیـة التـي 

جولمـان وضعت في الذكاء العاطفي وفق أهم النظریـات فـي هـذا المجـال، والتـي تتمثـل فـي مقیـاس 
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)Goleman, 1995( ومقیاس بار أون ،)Bar-On, 2000( مایر وسـالوفي ، ومقیاس)Mayer 

& Salovey, 1997( كدراسـة بنـي یـونس ، ومراجعـة ترجمـة تلـك المقـاییس فـي الدراسـات العربیـة

، )2008(، ودراســــــة الســــــلیماني )2008(، ودراســــــة فـــــودة )2007(، ودراســـــة الصــــــمادي )2007(

ودراســـــة بقیعـــــي ، )2009(ودراســـــة النمـــــري ) 2009(دراســـــة العبـــــدلي ، و )2009(دراســـــة جوخـــــب 

  ).2011(، ودراسة بقیعي )2010(، ودراسة رمضان )2010(ن رمضا، ودراسة )2010(

) 39(وتـم إعــداد جمیــع الفقــرات باتجــاه واحــد وهــو االتجــاه اإلیجــابي، وكــان عــدد الفقــرات 

 : موزعة على أربعة مجاالت هي

وهــي القــدرة علــى االنتبــاه واإلدراك الجیــد لالنفعــاالت والمشــاعر : مجــال المعرفــة االنفعالیــة -

مشــاعر الذاتیــة واألحـــداث التمییــز بینهـــا والــوعي بالعالقــة بــین األفكـــار وال الذاتیــة، وحســن

 ).10 - 1(الخارجیة، وفقراته 

القــدرة علــى الــتحكم فــي االنفعــاالت الســلبیة وكســب الوقــت للــتحكم فیهــا : إدارة االنفعــاالت -

 ).19 - 11(إیجابیة، وفقراته وتحویلها إلى انفعاالت 

، وفهـــم مشـــاالقـــدرة علـــى إدراك ان: التعـــاطف - عرهم فعـــاالت اآلخـــرین والتوحـــد معهـــم انفعالیـــًا

 ). 29 - 20(وانفعاالتهم، والتناغم معهم، وفقراته 

التــأثیر اإلیجــابي والقــوي فــي اآلخــرین عــن طریــق إدراك انفعــاالتهم : التواصــل مــع اآلخــرین -

ف معهـــم بطریقـــة ومشـــاعرهم ومعرفـــة متـــى تقـــود، ومتـــى تتبـــع اآلخـــرین وتســـاندهم والتصـــر 

 ).39 - 30(قة، وفقراته الئ

واختارت الباحثة تدریج خماسي، لإلجابة عن فقرات المقیـاس، فكلمـا اقتربـت اإلجابـة مـن 

، دل ذلــك علــى ارتفــاع مســتوى الــذكاء العــاطفي، وكلمــا اقتربــت اإلجابــة نحــو التــدریج )5(التــدریج 

  .انخفض مستوى الذكاء العاطفي) 1(
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  :الذكاء العاطفي صدق مقیاس

لمقیـاس الـذكاء الصـورة األولیـة من خالل عـرض  العاطفيدق مقیاس الذكاء یجاد صتم إ

فـــي المنـــاهج وطـــرق التـــدریس وعلـــم الـــنفس التربـــوي مـــن المتخصصـــین فـــي ) 10(علـــى االنفعـــالي 

تـم الطلـب مـنهم و ؛ إلبداء آرائهم وتعدیالتهم المقترحة علـى المقیـاس، )2(ملحق  األردنیةات جامعال

تــم اول الفقــرات بالحــذف واإلضــافة، و والصــیاغة اللغویــة، وتنــ، اء الفقــراتي مــدى انتمــإبــداء الــرأي فــ

  .كمعیار یحدد قبول الفقرة%) 80(اعتماد نسبة اتفاق 

، العـــاطفيوفـــي ضـــوء آراء المحكمـــین تـــم إجـــراء بعـــض التعـــدیالت علـــى مقیـــاس الـــذكاء 

  :وتمثلت تعدیالت المقیاس بما یأتي

 .من المجال نفسه) 2(لتكررها مع الفقرة من المجال األول، وذلك ) 4(حذف الفقرة  -

 .من المجال الثاني، واستبدالها بفقرة جدیدة) 22(حذف الفقرة  -

مــن المجــال الرابــع إلــى المجــال األول، ألنهــا تناســب المجــال أكثــر مــن ) 25(نقــل الفقــرة  -

 .الرابع

 .من المجال الخامس واستبدالها بفقرة جدیدة في نفس المجال) 32(حذف الفقرة  -

 .على أكثر من فكرة، لتتضمن فكرة واحدة في الفقرة نفسها تشتملیل الفقرات التي اتعد -

 .في المجال نفسه) 10(من المجال الثاني، ألنها مكررة مع الفقرة ) 13(حذف الفقرة  -

ـــــع لیصـــــبحا  - ـــــث والراب ـــــتقمص العـــــاطفي"تعـــــدیل مســـــمیات المجـــــالین الثال التواصـــــل "، و"ال

 .سمیات التعاطف، والتواصل مع اآلخرین، بدًال من م"العاطفي مع اآلخرین

 .تعدیل الصیاغة اللغویة للعدید من الفقرات، وتصحیح األخطاء اإلمالئیة والنحویة -
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 العــــاطفيوفـــي ضـــوء تعـــدیالت المحكمـــین المشـــار إلیهـــا فقـــد تـــم إعـــداد مقیـــاس الـــذكاء 

مجـــال  :فقـــرة موزعـــة علـــى أربعـــة مجـــاالت هـــي) 37(لیتكـــون مـــن ، )3(ملحـــق بصـــورته النهائیـــة 

ـــــــة  ـــــــةالمعرف ـــــــه العاطفی ـــــــه )10 - 1(، وفقرات دارة االنفعـــــــاالت، وفقرات ـــــــتقمص ، و )19 - 11(، وإ ال

 ).37 - 29(مع اآلخرین، وفقراته العاطفي ، والتواصل )28 - 20(، وفقراته يعاطفال

   : الذكاء العاطفي ثبات مقیاس

ن مدتـه اسـبوعا مـرتین بفـارق زمنـيبصـورتها النهائیـة حساب الثبات من خالل تطبیقـه تم 

الثـــة األولـــى مـــن معلمـــة مـــن معلمـــات الصـــفوف الث) 20(علـــى العینـــة االســـتطالعیة المكونـــة مـــن 

  :، واتباع طریقتین لحساب الثبات هما كاآلتيالدراسةعینة محافظة جرش غیر 

عادتــه  - وذلــك بحســاب العالقــة االرتباطیــة بواســطة : )Test- Retest(طریقــة االختبــار وإ

التطبیقــین األول والثــاني، وبلــغ معامــل  بــینون للمجــاالت واألداة ككــل معامــل ارتبــاط بیرســ

الثبــــات لمجـــــاالت معـــــامالت  ت، فـــــي حــــین تراوحــــ)0.84(الثبــــات الكلــــي بهـــــذه الطریقــــة 

 ).0.89 – 0.80(االستبانة 

 ثبـــات االتســـاقمعامـــل إلیجـــاد ): Cronbach's alpha( معادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا طریقـــة -

، فـي حـین )0.79(ذه الطریقـة ول، وبلغ معامل الثبات الكلي بهاأل التطبیق، على الداخلي

یبـــــین ) 2(، والجــــدول )0.89 – 0.76(الثبـــــات لمجــــاالت االســـــتبانة تراوحــــت معــــامالت 

 معامالت الثبات 
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  )2(الجدول 
  معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لكل مجال ولألداة ككل

  امل ثبات اإلعادةمع معامل ثبات االتساق الداخلي  المجال
 0.80 0.76  المعرفة االنفعالیة

 0.89 0.81  إدارة االنفعاالت

 0.83 0.88  طفيعاالتقمص ال

  0.85 0.88  مع اآلخرینالعاطفي التواصل 

 0.82 0.89 الدرجة الكلیة

  

  االتجاهات نحو مهنة التدریسمقیاس . 2

وع لـــألدب النظـــري، االتجاهـــات نحـــو مهنـــة التـــدریس مـــن خـــالل الرجـــمقیـــاس تطـــویر تـــم 

، )1999(عسـقول والدراسات السابقة ذات العالقة باتجاهات المعلمین نحـو مهنـة التـدریس كدراسـة 

دراســة ، و )2005(، ودراســة أبــو دقــة )2001(، ودراســة األكلبــي )2000(الشــرعة والبــاكر ودراســة 

ودراســة ، )Ousndy & Izvebigi, 2006(، ودراسـة اوسـاندي وایزفیكــي )2005(هـادي ومـراد 

، ودراسـة الخالـدي )2010(، ودراسـة بقیعـي والكسـاب )2010(، ودراسة أبو سـالم )2008(الحربي 

  ).2013(، ودراسة الشافعي )2013(

عـادة  وفي ضوء ما سبق فقد تـم اختیـار الفقـرات التـي تناسـب موضـوع الدراسـة الحالیـة، وإ

ــــة لالتجاهــــات نحــــو ال ــــار تــــدریج صــــیاغتها، لتطــــویر مقیــــاس یقــــیس الدرجــــة الكلی ــــم اختی ــــة، وت مهن

، دل ذلـــك علـــى )5(خماســـي، لإلجابـــة عـــن فقـــرات المقیـــاس، فكلمـــا اقتربـــت اإلجابـــة مـــن التـــدریج 

انخفــض مســتوى ) 1(ارتفــاع مســتوى االتجاهــات نحــو المهنــة، وكلمــا اقتربــت اإلجابــة نحــو التــدریج 

  .االتجاهات نحو المهنة

: ابي، وكـــان توزیـــع الفقـــرات كـــاآلتيإذ تـــم إعـــداد الفقـــرات باتجـــاهین همـــا الســـلبي واإلیجـــ

، 22، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 2: (الفقــــرات اإلیجابیــــة



43 
 

االتجاهــــات نحــــو مقیــــاس  ، وقــــد تكــــون)21، 7، 6، 5، 4، 3، 1: (، والفقــــرات الســــلبیة هــــي)23

  .هنة التدریسفقرة تقیس الدرجة الكلیة التجاهات المعلمات نحو م) 23(من مهنة التدریس 

  

  االتجاهات نحو مهنة التدریس صدق مقیاس

األولیـة  تهل عـرض صـور خـالاالتجاهات نحو مهنة التـدریس مـن یجاد صدق مقیاس تم إ

ات جامعـــالفـــي المنــاهج وطـــرق التـــدریس وعلــم الـــنفس التربــوي مـــن المتخصصــین فـــي ) 10(علــى 

ي مـدى تـم الطلـب مـنهم إبـداء الـرأي فـو  ؛ إلبداء آرائهم وتعدیالتهم المقترحة علـى المقیـاس،األردنیة

والصیاغة اللغویة، وتنـاول فقـرات المقیـاس بالحـذف واإلضـافة، وسـیتم اعتمـاد نسـبة ، انتماء الفقرات

  .كمعیار یحدد قبول الفقرة%) 80(اتفاق 

ضـــافة و  شــار المحكمـــون للعدیــد مـــن التعـــدیالت، والتــي كـــان بعضـــها بحــذف الفقـــرات، وإ أ

  :تعدیل اللغوي، ومن أبرز التعدیالت التي أشار المحكمون لها ما یأتيأخرى، باإلضافة إلى ال

 .تعدیل الصیاغة اللغویة لمعظم الفقرات، وتصحیح األخطاء النحویة، والطباعیة -

 .واستبدالها بفقرة جدیدة) 18(حذف الفقرة  -

 .واستبدالها بفقرة جدیدة) 13(حذف الفقرة  -

، "أمیــل للــتعلم الــذاتي: "ى الفقــرات المضــافةفقــرات جدیــدة لالســتبانة مثــال علــ) 4(إضــافة  -

ــــى نفقتــــي الخاصــــة"وفقــــرة  ــــدورات وورشــــات العمــــل عل اشــــارك فــــي لجــــان "و، "أشــــارك بال

 ".المدرسة المختلفة

ین فقـــد تـــم تعـــدیل فقـــرات االســـتبانة، وصـــیاغة فقراتهـــا بصـــورتها وفـــي ضـــوء آراء المحكمـــ

باتجـاهین همـا  هاتـم إعـداد فقـرة) 27(مـن  ، وقد تكون المقیاس بصورته النهائیة)2(ملحق  النهائیة
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، 12، 11، 10، 9، 8، 2: (الفقــرات اإلیجابیـــة: الســلبي واإلیجــابي، وكــان توزیــع الفقــرات كــاآلتي

، 5، 4، 3، 1: (بیة هـــــــي، والفقـــــــرات الســـــــل)23، 22، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13

6 ،7 ،21.(  

    التدریس مهنةالتجاهات نحو ا ثبات مقیاس

الثبــــات مـــن خــــالل تطبیــــق مقیـــاس االتجاهــــات مـــرتین بفــــارق زمنــــي معامـــل ب حســــاتـــم 

معلمة من معلمات الصـفوف الثالثـة األولـى مـن ) 20(اسبوعین على عینة استطالعیة مكونة من 

  :، واتباع طریقتین لحساب الثبات هما كاآلتيالدراسةعینة من غیر محافظة جرش 

عادتـــه  - ذلـــك بحســـاب العالقـــة االرتباطیـــة بواســـطة و : )test- Retest(طریقــة االختبـــار وإ

التطبیقـــین األول والثــــاني، وبلـــغ معامـــل الثبـــات الكلـــي بهــــذه  بـــینمعامـــل ارتبـــاط بیرســـون 

 ).0.82(الطریقة 

، الــداخلي االتســاق معامــلإلیجــاد ): Cronbach's alpha( معادلــة كرونبــاخ ألفــا طریقــة -

  ).0.79(لطریقة وبلغ معامل الثبات الكلي بهذه ا .على االختبار األول

  

  : الدراسة متغیرات

  :اآلتیة المتغیرات على الدراسة تشتملا

الصـــف األول، والصـــف الثـــاني، والصـــف : المســـتوى التعلیمـــي، ولـــه ثالثـــة مســـتویات هـــي -

 .الثالث

ـــذكاء العـــاطفي لـــدى معلمـــات الصـــفوف الثالثـــة األولـــى، ولـــه ثـــالث مســـتویات - : مســـتوى ال

 )مرتفع، متوسط، متدني(
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جاهـات نحـو مهنـة التـدریس لـدى معلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى، ولـه ثـالث مسـتوى االت -

 )مرتفع، متوسط، متدني: (مستویات

  

  : اإلحصائیة المعالجة

ات اآلتیـــة، والتــــي تتناســـب مـــع كـــل ســـؤال مـــن أســــئلة ئیحصـــاالمعالجـــات اإل اســـتخدام تـــم

  :الدراسة، وهي كاآلتي

ت الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة والرتــــب األول والثــــاني، تــــم اســــتخدام المتوســــطا الســــؤاالن -

 .ومستوى الذكاء العاطفي ومستوى االتجاهات

 للكشـف عـنلعینـة مرتبطـة ) t(السؤال الثالث، تم استخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون واإلحصـائي  -

 .ومستوى االتجاهات العاطفيالعالقة االرتباطیة بین مستوى الذكاء  داللة

، واختبــار شــیفیه )ANOVA(م اســتخدام تحلیـل التبــاین األحــادي الرابــع والخــامس، تــ السـؤاالن -

 .  للمقارنات البعدیة

  

  :الدراسة إجراءات

أجریـــت الدراســــة الحالیــــة وفــــق خطــــوات منهجیــــة منظمــــة ومتسلســــلة للوصــــول إلــــى نتــــائج 

  :الدراسة الحالیة ومناقشتها، وهي كاآلتي

مســیرة العمــل  تحـددمحـددات التــي راتهـا الرئیســة، والتحدیـد مشــكلة الدراسـة وأســئلتها ومتغی -

 .بهذه الرسالة
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األدب النظــــري والدراســــات الســــابقة، وتحدیــــد مكانــــة الدراســــة الحالیــــة مــــن علــــى  اإلطــــالع -

 .الدراسات السابقة

 .تطویر أداتي الدراسة، والتأكد من صدقهما وثباتهما -

 .تحدید مجتمع وعینتها -

خراج كتـاب تسـهیل مهمـة مـن تجهیز كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشـرق األوسـط، واسـت -

 .مدیریة تربیة جرش

زیارة الباحثة للمدارس عینة الدراسة، وااللتقاء بالمعلمات وشـرح طریقـة اإلجابـة عـن فقـرات  -

دخالها للتحلیل اإلحصائي  .االستبانة، ثم جمع االستبانات وإ

 .عرض نتائج الدراسة -

 . مناقشة النتائج ووضع التوصیات في ضوء النتائج -
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 لرابعالفصل ا

  نتائج الدراسة
ن     ة ع یتضمن ھذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة من خالل اإلجاب

  :أسئلتھا، وعلى النحو اآلتي

  : السؤال األولنتائج اإلجابة عن 

ما مستوى الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى في محافظة جرش : السؤال

  من وجهة نظرهن؟

بة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستوى لإلجا

الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى في محافظة جرش من وجهة نظرهن ولكل 

  .  مجال من مجاالت اداة الدراسة

وقد تم توضیح ذلك من خالل الجدول التالي الذي یتعلق بالمتوسطات الحسابیة 

االنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالث األولى فیم و 

  . حافظة جرش من وجهة نظرهن مرتبة تنازلیاً 

  )3(الجدول 
الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لمستوى 

  مرتبة تنازلیاً  ن وجهة نظرهناألولى في محافظة جرش م

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

 مرتفع 1 0.44 3.84 المعرفة العاطفیة 1

 مرتفع 2 0.58 3.72 التواصل العاطفي 4

 متوسط 3 0.27 3.46 اإلنفعاالت ادارة 2

  متوسط 4 0.51 3.44 التقمص العاطفي 3
  متوسط   0.24 3.63 الدرجة الكلیة  
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الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى مستوى أن ) 3(یالحظ من الجدول 

وانحراف ) 3.63(، إذ بلغ المتوسط الحسابي كان متوسطا في محافظة جرش من وجھة نظرھن

، إذ تراوحت المستویین المرتفع والمتوسطاألداة في  مجاالت، وجاءت )0.24(معیاري 

، "المعرفة العاطفیة" مجال، وجاء في الرتبة األولى )3.44 -3.84(طات الحسابیة بین المتوس

 مجال، وفي الرتبة الثانیة وبمستوى مرتفع) 0.44(وانحراف معیاري ) 3.84(بمتوسط حسابي 

، وبمستوى مرتفع) 0.58(وانحراف معیاري ) 3.72(، بمتوسط حسابي "التواصل العاطفي"

وانحراف ) 3.46(، بمتوسط حسابي "ادارة اإلنفعاالت" مجال الخیرة اقبل في الرتبة  توجاء

، "التقمص العاطفي" مجالفي الرتبة االخیرة  توجاء ، وبمستوى متوسط) 0.27(معیاري 

  .وبمستوى متوسط) 0.51(وانحراف معیاري ) 3.44(بمتوسط حسابي 

  :اما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت على النحو اآلتي

  ة العاطفیةالمعرفمجال  .1

  )4(الجدول 
الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لمستوى 

  مرتبة تنازلیاً  المعرفة العاطفیةفي مجال  األولى في محافظة جرش من وجهة نظرهن

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

  مرتفع 1 0.90 4.38 .أعبّر عن مشاعري بسهولة  .1
 مرتفع 2 0.90 4.37 .لدي القدرة على معرفة مشاعر اآلخرین  .2

 مرتفع 3 0.90 4.34 .استطیع أن أظهر ما اشعر به في سلوكي  .3

 مرتفع 4 0.79 4.26 .لدي الثقة الكاملة بنفسي  .4

 مرتفع 5 0.83 4.14 .أمتلك مشاعر حساسة ومرهفة  .5

 مرتفع 6 0.78 4.08 .مشاعري نحو األحداث بسهولةأعبر عن   .6

 متوسط 7 0.53 3.25 .استفید من التجارب العاطفیة لآلخرین  .7

 متوسط 7 0.53 3.25 .أعرف ممیزاتي اإلیجابیة والسلبیة  .8

9.  
عــــرف مــــواطن القـــــوة والضــــعف فــــي أدائـــــي أ

 .المهني
 متوسط 9 0.47 3.17

 متوسط 10 0.44 3.10أســـــــتطیع معرفـــــــة مشــــــــاعر اآلخـــــــرین عنــــــــد   .10
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المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

 م لغة الجسداستخدامه

 مرتفع  0.44 3.84 الدرجة الكلیة  

  
الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى مستوى أن ) 4(یالحظ من الجدول 

، إذ بلغ المتوسط كان مرتفعا المعرفة العاطفیةفي مجال  في محافظة جرش من وجھة نظرھن

المستویین المرتفع في  المجال فقرات، وجاءت )0.44(وانحراف معیاري ) 3.84(الحسابي 

في الرتبة األولى  ت، وجاء)3.10 -4.38(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین والمتوسط

وانحراف ) 4.38(، بمتوسط حسابي "أعّبر عن مشاعري بسھولة " والتي تنص على ) 1(الفقرة 

لدي القدرة "  والتي تنص على ) 2(فقرة ال، وفي الرتبة الثانیة وبمستوى مرتفع) 0.90(معیاري 

وبمستوى ) 0.90(وانحراف معیاري ) 4.37(، بمتوسط حسابي " .على معرفة مشاعر اآلخرین

أعرف مواطن القوة  "والتي تنص على ) 9(الفقرة االخیرة قبل في الرتبة  ت، وجاءمرتفع

وبمستوى ) 0.47(وانحراف معیاري ) 3.17(، بمتوسط حسابي "والضعف في أدائي المھني 

أستطیع معرفة مشاعر "  والتي تنص على ) 10(الفقرة في الرتبة االخیرة  توجاءمتوسط ، 

) 0.44(وانحراف معیاري ) 3.10(بمتوسط حسابي ، " اآلخرین عند استخدامھم لغة الجسد

  .وبمستوى متوسط

  التواصل العاطفيمجال 

  )5(الجدول 
الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة مستوى یة والرتب و ة واالنحرافات المعیار المتوسطات الحسابی

  مرتبة تنازلیاً  التواصل العاطفيمجال  لفقرات األولى في محافظة جرش من وجهة نظرهن

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

  مرتفع 1 0.85 4.37 .أتمكن من التأثیر في اآلخرین 29

35 
م نفسي بطریقة تترك انطباعًا جیدًا لدى أقد

  .اآلخرین
 مرتفع 2 0.88 4.30

 مرتفع 3 0.90 3.75 .أشارك اآلخرین في مناسباتهم االجتماعیة 34
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المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

 مرتفع 4 0.91 3.74 .بناء مناخ صحي في بیئة العمل فيأساعد  33

 مرتفع 5 0.93 3.70 .أمارس مهارات االتصال بكفاءة عالیة 36

 متوسط 6 0.90 3.67 .ات شخصیة حمیمة مع اآلخرینأبني عالق 30

32 
أمتلك القدرة على تكوین عالقات عاطفیة 

 .ناجحة
 متوسط 7 0.84 3.49

31 
أستطیع ان احتفظ بمشاعري االیجابیة حتى 

  للذین ال یستحقونها
 متوسط 8 0.44 3.26

37 
أستطیع حل الصراعات االنفعالیة في بیئة 

 .العمل
  متوسط 9 0.41 3.22

 مرتفع  0.58 3.72  الدرجة الكلیة  

  
  

الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى مستوى أن ) 5(یالحظ من الجدول 

، إذ بلغ المتوسط كان مرتفعا التواصل العاطفيفي مجال  في محافظة جرش من وجھة نظرھن

ستویین المرتفع الماألداة في  فقرات، وجاءت )0.58(وانحراف معیاري ) 3.72(الحسابي 

في الرتبة األولى  ت، وجاء)3.22 -4.37(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین والمتوسط

) 4.37(، بمتوسط حسابي "أتمكن من التأثیر في اآلخرین" والتي تنص على ) 29(الفقرة 

 والتي تنص على ) 35(الفقرة ، وفي الرتبة الثانیة وبمستوى مرتفع) 0.85(وانحراف معیاري 

وانحراف ) 4.30(، بمتوسط حسابي "أقدم نفسي بطریقة تترك انطباعًا جیدًا لدى اآلخرین"

والتي تنص على ) 31(الفقرة االخیرة قبل في الرتبة  ت، وجاءوبمستوى مرتفع) 0.88(معیاري 

) 3.26(، بمتوسط حسابي "الیجابیة حتى للذین ال یستحقونھاأستطیع ان احتفظ بمشاعري ا"

والتي ) 37(الفقرة في الرتبة االخیرة  توجاء ، وبمستوى متوسط) 0.44(ي وانحراف معیار

) 3.22(بمتوسط حسابي ، "أستطیع حل الصراعات االنفعالیة في بیئة العمل" تنص على 

  .وبمستوى متوسط) 0.41(وانحراف معیاري 

  اإلنفعاالت ادارةمجال  .3
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  )6(الجدول 
الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة لرتب لمستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وا

  مرتبة تنازلیاً  ادارة اإلنفعاالتفي مجال  األولى في محافظة جرش من وجهة نظرهن

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

15 
أســـتطیع تغییـــر مشـــاعري الســـلبیة عنـــد اتخـــاذ 

 .قراراتي
  فعمرت 1 0.85 3.99

18 
أجـــد حلـــوًال لكـــل مـــا یـــواجهني مـــن مشـــكالت 

 .عاطفیة
 مرتفع 2 1.00 3.68

 متوسط 3 0.50 3.64 .أستطیع التحكم بأفكاري السلبیة 14

19 
اإلیجابیـــــة فـــــي تحقیـــــق  اســـــتخدم اإلنفعـــــاالت

 .إنجازاتي الوظیفیة
 متوسط 3 1.22 3.64

13 
اتمكـــن مـــن احتـــواء مشـــاعر اإلجهـــاد النفســـي 

 .وق أدائي لمهماتيالتي یمكن أن تع
 متوسط 5 0.50 3.42

 متوسط 6 0.48 3.26 .أستطیع نسیان مشاعري السلبیة بسهولة 16

17 
اســــتطیع أن أضــــبط عــــواطفي عنــــدما أواجــــه 

 .الصراعات الوظیفیة
 متوسط 7 0.46 3.24

 متوسط 8 0.45 3.18 .أستطیع التحكم بمشاعري السلبیة 11

12 
مشـــاعر أتحـــول مـــن مشـــاعري الســـلبیة إلـــى ال

 .اإلیجابیة بسهولة
  متوسط 9 0.43 3.16

  متوسط  0.27 3.46  الدرجة الكلیة  
  
  

الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى مستوى أن ) 6(یالحظ من الجدول 

، إذ بلغ المتوسط كان متوسطا ادارة اإلنفعاالتفي مجال  في محافظة جرش من وجھة نظرھن

المستویین المرتفع األداة في  فقرات، وجاءت )0.27(ف معیاري وانحرا) 3.46(الحسابي 

في الرتبة األولى  ت، وجاء)3.16 -3.99(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین والمتوسط

، بمتوسط "أستطیع تغییر مشاعري السلبیة عند اتخاذ قراراتي " والتي تنص على ) 15(الفقرة 

) 18(الفقرة ، وفي الرتبة الثانیة وبمستوى مرتفع) 0.85(وانحراف معیاري ) 3.99(حسابي 

) 3.68(، بمتوسط حسابي "لكل ما یواجھني من مشكالت عاطفیةجد حلوًال ا" والتي تنص على 
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والتي ) 11(الفقرة االخیرة قبل في الرتبة  ت، وجاءوبمستوى مرتفع) 1.00(وانحراف معیاري 

وانحراف معیاري ) 3.18(ط حسابي ، بمتوس"أستطیع التحكم بمشاعري السلبیة"تنص على 

أتحول "  والتي تنص على ) 12(الفقرة في الرتبة االخیرة  توجاءوبمستوى متوسط ، ) 0.45(

وانحراف ) 3.16(بمتوسط حسابي ، "من مشاعري السلبیة إلى المشاعر اإلیجابیة بسھولة

  .وبمستوى متوسط) 0.43(معیاري 

 التقمص العاطفيمجال  .2
  )7(الجدول 

الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لمستوى المتوسط
  مرتبة تنازلیاً  التقمص العاطفيفي مجال  األولى في محافظة جرش من وجهة نظرهن

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  الرتبة  المعیاري

  مرتفع 1 0.96 3.84 .نأتألم عند إیذاء مشاعر اآلخری 28
 مرتفع 2 1.29 3.76 .أستطیع أن أتقمص معاناة اآلخرین 23

 مرتفع 3 0.90 3.74 .أتعاطف مع احتیاجات أصدقائي 27

21 
أصـــغي جیـــدًا عنـــدما یحـــدثني اآلخـــرون عـــن 

  .مشكالتهم العاطفیة
 متوسط 4 1.24 3.56

26 
اســــتطیع أن أعــــرف إذا كــــان أحــــد أصــــدقائي 

 .دغیر سعی المقربین
 متوسط 5 0.80 3.43

 متوسط 6 1.13 3.36 .أتعاطف مع مشكالت اآلخرین 20

 متوسط 7 0.50 3.24 .أقدر آراء زمالئي حتى لو خالفت رأیي 25

 متوسط 8 0.84 3.16 .أفرح لنجاح اآلخرین 24

  متوسط 9 1.00 3.15 .أشعر باأللم النفسي الذي یعانیه اآلخرون 22
  متوسط  0.51 3.44  الدرجة الكلیة  

  
  

الذكاء العاطفي لدى معلمات الصفوف الثالثة األولى مستوى أن ) 7(یالحظ من الجدول 

، إذ بلغ المتوسط كان متوسطا التقمص العاطفيفي مجال  في محافظة جرش من وجھة نظرھن

المستویین المرتفع األداة في  فقرات، وجاءت )0.51(وانحراف معیاري ) 3.44(الحسابي 

في الرتبة األولى  ت، وجاء)3.15 -3.84(تراوحت المتوسطات الحسابیة بین  ، إذوالمتوسط
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) 3.84(، بمتوسط حسابي "أتألم عند إیذاء مشاعر اآلخرین" والتي تنص على ) 28(الفقرة 

 والتي تنص على ) 23(الفقرة ، وفي الرتبة الثانیة وبمستوى مرتفع) 0.96(وانحراف معیاري 

) 1.29(وانحراف معیاري ) 3.76(، بمتوسط حسابي "آلخرینأستطیع أن أتقمص معاناة ا"

أفرح لنجاح "والتي تنص على ) 24(الفقرة االخیرة قبل في الرتبة  ت، وجاءوبمستوى مرتفع

في  توجاءوبمستوى متوسط ، ) 0.84(وانحراف معیاري ) 3.16(، بمتوسط حسابي "اآلخرین

، "باأللم النفسي الذي یعانیھ اآلخرون أشعر" والتي تنص على ) 22(الفقرة الرتبة االخیرة 

  .وبمستوى متوسط) 1.00( وانحراف معیاري) 3.15(بمتوسط حسابي 

  

  : السؤال الثانياإلجابة عن نتائج 

في محافظة جرش نحو  معلمات الصفوف الثالثة األولى ما مستوى اتجاهات: ؤال الثانيسال

  ؟ المهنة من وجهة نظرهن

مستوى لل تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة عن ھذا السؤا      

  .  في محافظة جرش نحو المھنة من وجھة نظرھن معلمات الصفوف الثالثة األولى اتجاھات

  )8(الجدول 
في  معلمات الصفوف الثالثة األولى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لمستوى اتجاهات

  مرتبة تنازلیاً  من وجهة نظرهنالتدریس هنة و ممحافظة جرش نح

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

2 
أحــــب مهنــــة التعلــــیم علــــى الــــرغم مــــن كثـــــرة 

 .أعبائها
 مرتفع 1 0.51 4.80

 مرتفع 2 1.00 4.61 .أقدر زمیالتي بالعمل 19

 مرتفع 3 1.10 4.39 .أحافظ على دقة مواعیدي في أثناء الدوام 18

 مرتفع 4 0.57 4.37 .أفضل العمل في مهنة غیر مهنة التعلیم 3

 مرتفع 5 0.82 4.12 .أطلع على الجدید في مجالي 23

6 
أشـــــعر بـــــالحرج عنـــــدما أتحـــــدث عـــــن مهنـــــة 

 .التعلیم
 مرتفع 6 0.24 3.94
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المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

 مرتفع 7 0.57 3.86 .أمیل إلى التعلم الذاتي 26

 مرتفع 7 0.37 3.84 .اتي التعلیمیةأحرص على تنمیة مهار  22

7 
ــــیم ال تحقــــق دخــــًال مادیــــًا  ــــة التعل أرى أن مهن

 .جیداً 
 مرتفع 9 0.38 3.83

10 
ـــــدما یعرفـــــون مهنتـــــي  ـــــي المجتمـــــع عن یحترمن

 .كمعلمة
 مرتفع 9 0.38 3.83

11 
أشعر بالفخر واالعتـزاز عنـد ممارسـتي عملیـة 

 .التدریس
 مرتفع 11 0.70 3.78

 متوسط 11 0.93 3.63 یات المدرسة المختلفةاشارك في فعال 24

12 
أفضـــل البقـــاء فـــي مهنتـــي كمعلمـــة حتـــى لـــو 

 .سنحت لي الفرصة االنتقال لوظیفة أخرى
 متوسط 13 0.50 3.49

 متوسط 14 0.50 3.48 .اشعر أن مهنة التعلیم مرهقة 5

 متوسط 15 0.48 3.36 .تشعرني مهنة التعلیم بالقلق النفسي 4

 متوسط 16 0.48 3.35 جان المدرسة المختلفةاشارك في ل 25

27 
أشــارك بالــدورات وورشــات العمــل علــى نفقتــي 

 .الخاصة
 متوسط 16 0.54 3.30

 متوسط 18 1.33 3.21 .حققت حلمي بااللتحاق بمهنتي 13

1 
أشــــعر أن مهنــــة التعلــــیم ال تلبــــي طموحــــاتي 

 .المستقبلیة
 متوسط 18 0.40 3.20

14 
ــــیم ألن  ــــة التعل ــــاء والمرســــلین أحــــب مهن األنبی

 .كانوا معلمین
 متوسط 20 1.34 3.09

8 
أشــعر بالراحــة عنــدما أتعامــل مــع طالبــي فــي 

 .المدرسة
 متوسط 21 0.25 3.07

 متوسط 21 0.24 3.06 .أعتقد أن مهنة التعلیم مهنة من ال مهنة له 21

15 
لـــــي مكانـــــة  تـــــوافرأشـــــعر أن مهنـــــة التعلـــــیم 

 .اجتماعیة مرموقة
 متوسط 23 1.30 2.99

17 
أحاول بـذل قصـارى جهـدي لتعلـیم طلبتـي فـي 

 .المدرسة
 متوسط 24 0.47 2.98

9 
أتلقـــى االحتـــرام والتقـــدیر مـــن المســـؤولین فـــي 

 .المدیریة أو في وزارة التربیة والتعلیم
 متوسط 25 0.45 2.89

 متوسط 26 0.63 2.89 .العملزمیالتي في شارك أ 20

ــــدوام لتجهیــــز  16 ــــأخر بعــــد ال  متوسط 27 0.96 2.47األنشــــطة أحــــب الت
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المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى  الرتبة

 .الالمنهجیة

 متوسط  0.22 3.55  الدرجة الكلیة  

  
  

ي محافظة اتجاھات معلمات الصفوف الثالثة األولى فمستوى أن ) 8(یالحظ من الجدول 

) 3.55(، إذ بلغ المتوسط الحسابي كان متوسطامن وجھة نظرھن التدریس مھنة جرش نحو 

، إذ تراوحت المستویین المرتفع والمتوسطاألداة في  فقرات ، وجاءت)0.22(وانحراف معیاري 

والتي تنص ) 2(الفقرة في الرتبة األولى  ت، وجاء)2.47 -4.80(المتوسطات الحسابیة بین 

وانحراف ) 4.80(، بمتوسط حسابي ".أحب مھنة التعلیم على الرغم من كثرة أعبائھا" على 

أقدر " والتي تنص على ) 19(الفقرة الثانیة ، وفي الرتبة وبمستوى مرتفع) 0.51(معیاري 

، وبمستوى مرتفع) 1.00(وانحراف معیاري ) 4.61(، بمتوسط حسابي "زمیالتي بالعمل

، "أشارك زمیالتي في العمل " والتي تنص على ) 20(الفقرة االخیرة قبل في الرتبة  توجاء

في الرتبة  تجاءووبمستوى متوسط ، ) 0.63(وانحراف معیاري ) 2.89(بمتوسط حسابي 

، "أحب التأخر بعد الدوام لتجھیز األنشطة الالمنھجیة" والتي تنص على ) 16(الفقرة االخیرة 

  .وبمستوى متوسط) 0.96(وانحراف معیاري ) 2.47(بمتوسط حسابي 

  : لثالسؤال الثانتائج اإلجابة عن 

ة مستوى عند إحصائیة داللة ذات عالقة ارتباطیة توجد ھل: السؤال الثالث  )α ≤ 0.05( الدالل

 ؟مھنة التدریسنحو  الصفوف الثالثة األولىمعلمات  اتاتجاھومستوى الذكاء العاطفي بین 
  : تمت االجابة عن ھذا السؤال على النحو اآلتي

مستوى الذكاء العاطفي بین بین لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب معامل االرتباط 

باستخدام معامل ارتباط بیرسون،   مھنة التدریسنحو  الصفوف الثالثة األولىمعلمات  اتاتجاھو

  :یبین ھذه النتائج) 9(والجدول 
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  )9(الجدول 
 مهنة التدریسنحو  الصفوف الثالثة األولىمعلمات  اتاتجاهو مستوى الذكاء العاطفي معامل االرتباط بین 

  بیرسون ارتباط باستخدام معامل
 االتجاهات المجال

 المعرفة العاطفیة
 **0.220 الداللةمستوى 

  0060. معامل االرتباط

 اإلنفعاالت ادارة
 0*163. مستوى الداللة

 0440. معامل االرتباط

 التقمص العاطفي
 0**368. مستوى الداللة

 0000. معامل االرتباط

 التواصل العاطفي
 0**410. مستوى الداللة

 0000. معامل االرتباط

الدرجة الكلیة للذكاء 
 العاطفي

 0**378. توى الداللةمس

 0000. معامل االرتباط

 )α≤0.01(دال احصائیا عند مستوى *
  )α≤0.05(دال إحصائیا عند مستوى **

ذات داللة إحصائیة عند مستوى موجبة ارتباطیة عالقة  وجود )9(من الجدول  یظھر   

نحو  األولى الصفوف الثالثةمعلمات  اتاتجاھومستوى الذكاء العاطفي بین  )α≤0.05(الداللة 

وكذلك وجود عالقة ) 0.000(وبمستوى داللة  )0.378( معامل االرتباط بلغإذ مھنة التدریس، 

  اتجاھات المعلمات نجوح مھنة التدریس معموجبة بین جمیع مجاالت الذكاء العاطفي 

  

  : السؤال الرابعنتائج 

د مستوى الداللة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عن: كان نص السؤال الرابع كما یلي

)0.05 ≤ α ( في مستوى الذكاء العاطفي لمعلمات الصفوف الثالثة األولى تعزى للمستوى

  ؟)الصف(التعلیمي 

  : تمت االجابة عن ھذا السؤال على النحو اآلتي

مستوى للالجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة         

یظھر ، و)الصف(لمعلمات الصفوف الثالثة األولى تعزى للمستوى التعلیمي الذكاء العاطفي 

  . ذلك )10(الجدول 
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  )10(الجدول 
مستوى الذكاء العاطفي لمعلمات الصفوف الثالثة األولى تعزى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  )الصف(للمستوى التعلیمي 
 حراف المعیارياالن المتوسط الحسابي العدد  الصف  المجال

 المعرفة العاطفیة

 0.32 3.95 58 األول

 0.50 3.81 46 الثاني

 0.48 3.74 48 الثالث

 0.44 3.84 152 المجموع

 اإلنفعاالتة ادار 

 0.32 3.41 58 األول

 0.25 3.55 46 الثاني

 0.23 3.44 48 الثالث

 0.27 3.46 152 المجموع

 التقمص العاطفي

 0.45 3.36 58 األول

 0.62 3.68 46 الثاني

 0.41 3.38 48 الثالث

 0.51 3.46 152 المجموع

 التواصل العاطفي

 0.52 3.47 58 األول

 0.53 4.00 46 الثاني

 0.58 3.74 48 الثالث

 0.58 3.72 152 المجموع

 الدرجة الكلیة

 0.23 3.56 58 األول

 0.25 3.76 46 الثاني

 0.17 3.58 48 الثالث

لمجموعا  152 3.63 0.24 
  

مستوى الذكاء لوجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 10(یالحظ من الجدول      

، إذ حصل )الصف(العاطفي لمعلمات الصفوف الثالثة األولى تعزى للمستوى التعلیمي 

وجاء اصحاب ، )3.76(بلغ على أعلى متوسط حسابي فئة معلمات الصف الثاني اصحاب 

وأخیرًا جاء المتوسط ) 3.58(بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ  علمات الصف الثالثفئة م

، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین )3.56( إذ بلغفئة معلمات الصف األول لالحسابي 
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تم  تطبیق تحلیل التباین  )α ≥ 0.05(المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه )One way ANOVA( األحادي 

  :)11(الجدول 

  )11(الجدول 
الثالثة األولى تعزى  ى الذكاء العاطفي لمعلمات الصفوفلمستو تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق 

  )الصف(للمستوى التعلیمي 

 مصدر التباین  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
 لمربعاتا

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

 المعرفة العاطفیة

 0.032* 3.514 0.658 2 1.316 بین المجموعات
   0.187 149 27.911 داخل المجموعات

    151 29.227 المجموع

 اإلنفعاالت ادارة

 0.026* 3.743 0.273 2 545. بین المجموعات
   0.073 149 10.857 داخل المجموعات

    151 11.402 المجموع

 التقمص العاطفي

 0.002* 6.668 1.635 2 3.269 بین المجموعات
   0.245 149 36.527 داخل المجموعات

    151 39.797 المجموع

 التواصل العاطفي

 0.000* 12.707 3.725 2 7.450 بین المجموعات
   0.293 149 43.680 داخل المجموعات

    151 51.131 المجموع

  كلیةالدرجة ال
 0.000* 13.176 0.627 2 1.253 بین المجموعات
   0.048 149 7.087 داخل المجموعات

    151 8.341 المجموع

  )α≤0.05(دال إحصائیا عند مستوى *
  

 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  إلى) 11(تشیر النتائج في الجدول 

≤ α( الثالثة األولى تعزى للمستوى التعلیمي  لمستوى الذكاء العاطفي لمعلمات الصفوف

وكذلك ) 0.000(، وبمستوى داللة )13.176(المحسوبة إذ بلغت  ف ة، استنادًا إلى قیم)الصف(

  .وجود فروق في جمیع المجاالت
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یشیر إلى نتائج ھذا ) 12(تم استخدام اختبار شیفیة للفروق، والجدول ولمعرفة عائدیة الفروق  

  .االستخدام

 )12(الجدول 

لمستوى الذكاء العاطفي لمعلمات الصفوف الثالثة األولى تعزى للمستوى التعلیمي اختبار شیفیة للفروق 
  )الصف(

  الصف المجال
المتوسط 
 الحسابي

 الثالث  الثاني األول

3.95 3.81 3.74 

 المعرفة العاطفیة
 0.21* 0.14* - 3.95 األول

 0.07 -  3.81 الثاني

 -   3.74 الثالث

  اإلنفعاالت دارةا

  الصف
المتوسط 
 الحسابي

 األول الثالث الثاني

3.55 3.44 3.41 

 0.14* 0.11 - 3.55 الثاني

 0.03 -  3.44 الثالث

 -   3.41 األول

  التقمص العاطفي

المتوسط   الصف
 الحسابي

 األول الثالث الثاني

3.68 3.38 3.36 

 0.32* 0.30* - 3.68 الثاني

 0.06 -  3.38 الثالث

 -   3.36 األول

 التواصل العاطفي

المتوسط   الصف
 الحسابي

 األول الثالث الثاني

4.00 3.74 3.47 

 0.53* 0.26* - 4.00 الثاني

 0.27* -  3.74 الثالث

 -   3.47 األول

 الدرجة الكلیة

  الصف
المتوسط 
 الحسابي

 األول الثالث الثاني

3.76 3.58 3.56 

 0.20* 0.18* - 3.76 يالثان

 0.02 -  3.58 الثالث

 -   3.56 األول
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  )α≤0.05(دال إحصائیا عند مستوى 
  

  :جاءأن الفرق  )12(یظھر من الجدول 

  الصف الثالث(معلمات عند مقارنتھا مع فئة  )الصف الثاني(معلمات لصالح فئة (

 ".طفيالتقمص العا" في الدرجة الكلیة وفي مجال ) الصف األول(وفئة 

  الصف الثالث( معلمات عند مقارنتھا مع فئة )الصف الثاني( معلمات لصالح فئةو (

الصف (عند مقارنتھا مع فئة ) الصف الثالث(ولصالح فئة ) الصف األول(وفئة 

 ".التواصل العاطفي"في مجال ) األول

 الصف األول(معلمات عند مقارنتھا مع فئة  )الصف الثاني( معلمات لصالح فئةو (

 ".ادارة اإلنفعاالت"ي مجال ف

  الثانيالصف (معلمات عند مقارنتھا مع فئة ) األولالصف (معلمات ولصالح فئة (

 ".المعرفة العاطفیة"في مجال ) الصف الثالث(معلمات وفئة 

  
  : السؤال الخامسنتائج 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : كان نص السؤال الخامس كما یلي

)0.05 ≤ α ( تعزى نحو مھنة التدریس معلمات الصفوف الثالثة األولى في مستوى اتجاھات

  ؟)الصف(للمستوى التعلیمي 

  : تمت االجابة عن ھذا السؤال على النحو اآلتي

مستوى للالجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة         

، )الصف(تعزى للمستوى التعلیمي نحو مھنة التدریس لثالثة األولى معلمات الصفوف ااتجاھات 

  . ذلك )13(یظھر الجدول و
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  )13(الجدول 
نحو مهنة ى معلمات الصفوف الثالثة األولمستوى اتجاهات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  )الصف(تعزى للمستوى التعلیمي التدریس 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  الصف

 0.21 3.49 58 األول

 0.17 3.66 46 الثاني

 0.25 3.51 48 الثالث

  

مستوى لوجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 13(یالحظ من الجدول      

تعزى للمستوى التعلیمي نحو مهنة التدریس معلمات الصفوف الثالثة األولى اتجاهات 

بلغ على أعلى متوسط حسابي معلمات الصف الثاني فئة اصحاب ، إذ حصل )الصف(

وجاء اصحاب فئة معلمات الصف الثالث بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ، )3.66(

، ولتحدید )3.49( إذ بلغفئة معلمات الصف األول لوأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ) 3.51(

 )α ≥ 0.05(مستوى داللة  فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند

، وجاءت نتائج تحلیل التباین )One way ANOVA( تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي 

  :)14(على النحو الذي یوضحه الجدول 

  )14(الجدول 
نحو مهنة األولى  معلمات الصفوف الثالثةلمستوى اتجاهات تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق 

  )الصف(مستوى التعلیمي تعزى للالتدریس 

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قیمة ف متوسط المربعات  درجات الحریة

 0.000* 9.621 0.419 2 0.838 بین المجموعات
   0.044 149 6.492 داخل المجموعات

    151 7.330 المجموع
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 ≥ 0.05(ة إحصائیة عند مستوى وجود فروق ذات دالل إلى) 14(تشیر النتائج في الجدول         

α(  معلمات الصفوف الثالثة األولى تعزى للمستوى التعلیمي لمستوى اتجاھات)استنادًا )الصف ،

  ).0.000(، وبمستوى داللة )9.621(المحسوبة إذ بلغت  ف ةإلى قیم

ھذا  یشیر إلى نتائج) 15(، والجدول تم استخدام اختبار شیفیة للفروقولمعرفة عائدیة الفروق  

   االستخدام 

 )15(الجدول 

تعزى للمستوى نحو مهنة التدریس  معلمات الصفوف الثالثة األولىلمستوى اتجاهات اختبار شیفیة للفروق 
  ،)الصف(التعلیمي 

 المتوسط الحسابي  الصف
 األول  الثالث الثاني

3.66 3.51 3.49 

 0.17* 0.15* - 3.66 الثاني

 0.02 -  3.51 الثالث

 -   3.49 األول

  ) 0.05( الفرق دال احصائیاً عند مستوى *         

  :جاءیظھر من الجدول السابق أن الفرق 

  الصف األول(وفئة ) الصف الثالث(عند مقارنتھا مع فئة  )الصف الثاني(لصالح فئة(. 
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 الخامسالفصل 

  والتوصیاتج ــــنتائمناقشة ال

وصـــل إلیهـــا، ومقارنـــة النتـــائج مـــع نتـــائج مناقشـــة النتـــائج التـــي تـــم التیتضـــمن هـــذا الفصـــل 

الدراســات الســابقة، واقتــراح التوصــیات فــي ضــوء النتــائج، وتــم مناقشــة النتــائج حســب ترتیــب أســئلة 

  :الدراسة، وذلك على النحو اآلتي

ما مستوى الـذكاء العـاطفي لـدى معلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى : السؤال األولمناقشة نتائج 

  هة نظرهن؟في محافظة جرش من وج

أن مســــتوى الـــذكاء العــــاطفي لـــدى معلمــــات الصـــفوف الثالثــــة كشـــفت نتـــائج هــــذا الســـؤال 

) 3.63(األولــى فــي محافظــة جــرش مــن وجهــة نظــرهن كــان متوســطا، إذ بلــغ المتوســط الحســابي 

، بمتوســط حســابي "المعرفــة العاطفیــة"، وجــاء فــي الرتبــة األولــى مجــال )0.24(وانحــراف معیــاري 

الــتقمص "وبمســتوى مرتفــع، وجــاءت فــي الرتبــة االخیــرة مجــال ) 0.44(معیــاري  وانحــراف) 3.84(

  .وبمستوى متوسط) 0.51(وانحراف معیاري ) 3.44(، بمتوسط حسابي "العاطفي

لقد تبین من نتائج هذا السؤال أن كفایـات معلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى دون المسـتوى 

ات الحســـابیة بمســـتویات مرتفعـــة، وربمـــا یعـــزى المقبـــول فـــي الـــذكاء العـــاطفي، فلـــم تكـــن المتوســـط

السبب في هذه النتیجة إلى حداثة موضوع الذكاء االنفعالي، مقارنـة مـع غیـره مـن المفـاهیم التربـوي 

والنفسیة، مما أدى إلى وجود بعض الغمـوض فـي مهاراتـه وكفایاتـه لـدى معلمـات الصـفوف الثالثـة 

  .األولى

كثــرة األعبــاء الوظیفیــة الملقــاة علــى كاهــل معلمــة وقــد یعــود الســبب فــي هــذه النتیجــة إلــى 

الصــفوف الثالثــة األولــى، وهــذا یــؤثر علــى الكفایــة العاطفیــة، وذكــاء المعلمــات العــاطفي، إذ تــؤدي 

كثـرة األعبــاء الوظیفیـة إلــى وصـول المعلمــة إلــى حالـة مــن الجفـاف العــاطفي، وفقـر مهــارات الــذكاء 
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اهتمـام المعلمـة بمعرفـة مشـاعرها وعواطفهـا، كمـا إن  ممـا یـؤدي إلـى عـدمالعاطفي لدى المعلمات، 

الضــغوط الوظیفیــة تــؤدي إلــى حــدوث الخلــل فــي إدارة العواطــف واالنفعــاالت لــدى المعلمــة، وهــذا 

یـؤثر علـى تعاطفهـا مـع مشـكالت اآلخـرین، شـعورها بـالفرح والحـزن واأللـم ألجـل اآلخـرین، وهـو مـا 

األعبــاء الوظیفیــة تــؤثر علــى التواصــل العــاطفي  یســمى بمهــارات الــتقمص العــاطفي، كمــا إن كثــرة

بـــین المعلمـــة وغیرهـــا مـــن المعلمـــات واألطفـــال، ألنهـــا تبـــدو مشـــغولة بأعبائهـــا الوظیفیـــة ومحاولتهـــا 

  .إلنجاز ما هو مطلوب منها

، بمتوســط "المعرفـة العاطفیـة"جـاء فـي الرتبـة األولـى مجـال بـالنظر لترتیـب المجـاالت فقـد و 

وبمســـتوى مرتفـــع، وجـــاءت فـــي الرتبـــة االخیـــرة مجـــال ) 0.44(معیـــاري  وانحـــراف) 3.84(حســـابي 

  .وبمستوى متوسط) 0.51(وانحراف معیاري ) 3.44(، بمتوسط حسابي "التقمص العاطفي"

وهذه النتیجة تـدل علـى تمیـز مقـدرة معلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى فـي مهـارات المعرفـة 

لعاطفي، وربما یعود السـبب فـي هـذه النتیجـة إلـى العاطفیة، وتدني مستواهن في مهاارات التقمص ا

أن مهــارات مجــال المعرفــة العاطفیــة تعــد مــن أســهل مهــارات الــذكاء العــاطفي، بینمــا تعــد مهــارات 

التقمص العاطفي من المهـارات المعقـدة التـي تحتـاج إلـى صـفاء ذهنـي وخلـو نفسـي مـن المشـكالت 

، وینتظرهــا العدیــد مــن األعبــاء وااللتزامــات والضــغوط الوظیفیــة والنفســیة، فالمعلمــة المنهكــة وظ یفیــًا

األســریة فــي بیتهــا، فــإن ذلــك یــؤثر علــى اكتســابها وممارســاتها لمهــارات الــتقمص العــاطفي، والتــي 

تتطلب الشعور مع اآلخرین، ومحاولة مساعدتهم، واآللم أللمهم والفرح لفـرحهم، وتقمـص مشـاعرهم 

  . وعواطفهم

هـا علــى الدراسـات الســابقة وجـود دراســة عربیـة او أجنبیــة لـم تجـد الباحثــة فـي حــدود إطالع

تتفق في نتیجتها مع نتیجة هذا السؤال، وكانت نتائج جمیع الدراسـات التـي وجـدتها الباحثـة مختلفـة 

، )2010(بقیعـي ، ونتـائج دراسـة )2007(دراسـة بنـي یـونس مع نتیجة هذا السؤال كمـا فـي نتیجـة 
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شـارت نتائجهـا إلـى أن درجـة الـذكاء العـاطفي لـدى المعلمـین التـي أ) 2010(رمضان ونتائج دراسة 

 .والمعلمات من عینة الدراسة كانت مرتفعة

  

ما مستوى اتجاهات معلمات الصفوف الثالثة األولى فـي محافظـة : السؤال الثانيمناقشة نتائج 

  جرش نحو المهنة من وجهة نظرهن ؟

صــــفوف الثالثــــة األولــــى فــــي أن مســــتوى اتجاهــــات معلمــــات الكشـــفت نتــــائج هــــذا الســــؤال 

) 3.55(محافظــة جــرش نحــو المهنــة مــن وجهــة نظــرهن كــان متوســطا، إذ بلــغ المتوســط الحســابي 

أحــب مهنــة " والتــي تــنص علــى ) 2(، وجــاءت فــي الرتبــة األولــى الفقــرة )0.22(وانحــراف معیــاري 

) 0.51(وانحــــراف معیـــــاري ) 4.80(، بمتوســــط حســــابي "التعلــــیم علــــى الــــرغم مــــن كثـــــرة أعبائهــــا

، "أقــــدر زمیالتــــي بالعمــــل"والتــــي تــــنص علــــى ) 19(وبمســــتوى مرتفــــع، وفــــي الرتبــــة الثانیــــة الفقــــرة 

وبمســتوى مرتفــع، وجــاءت فــي الرتبــة االخیــرة ) 1.00(وانحــراف معیــاري ) 4.61(بمتوســط حســابي 

، بمتوســط "أحــب التــأخر بعــد الــدوام لتجهیــز األنشــطة الالمنهجیــة"والتــي تــنص علــى  ) 16(الفقــرة 

  .وبمستوى متوسط) 0.96(وانحراف معیاري ) 2.47(ابي حس

لقــد تبــین مــن نتــائج هــذا الســؤال أن اتجاهــات معلمــات الصــفوف الثالثــة األولــى بالمســتوى 

المتوســـط، وهـــو دون المســـتوى المطلـــوب والمقبـــول مـــن المعلمـــات، وهـــذا دلیـــل علـــى أن المعلمـــات 

  .ي تدریس الصفوف الثالثة األولىیواجهن بعض الصعوبات والمشكالت المهنیة والوظیفیة ف

وربمـــا یعـــود الســـبب فـــي هـــذه النتیجـــة إلـــى كثـــرة األعبـــاء الوظیفیـــة التـــي تواجههـــا معملـــة 

الصفوف الثالثة األولى، فهي لیست معلمة فقط، بل هي معلمـة، ومربیـة ومرشـدة نفسـیة، ومعالجـة 

ثـل إعــداد الجـدوال والعالمــات سـلوكیة، باإلضـافة إلــى المهمـات اإلداریــة والمكتبیـة المطلوبـة منهــا م

ــویم، وســــجالت التقــــویم والتحضــــیر وغیرهــــا، وهــــذا بــــدروه یــــؤدي إلــــى ارتفــــاع  وقــــاوئم التقــــدیر والتقــ
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مستویات األعباء الوظیفیة والضغوط التي تواجههـا المعلمـة فـي تدریسـها للصـفوف الثالثـة األولـى، 

  .والذي یؤثر بشكل مباشر على اتجاهاتها نحو المهنة

أحــب مهنــة "والتــي تــنص علــى ) 2(الفقــرة علــى هــذا التفســیر ویؤكــد علیــه مجــئ ممــا یــدل و 

وانحـراف معیـاري ) 4.80(بمتوسـط حسـابي ، و الرتبـة األولـىب، "التعلیم على الرغم من كثـرة أعبائهـا

ــــدیهن حــــب كبیــــر للتعامــــل مــــع  مســــتوى مرتفــــع،وب) 0.51( ــــى ل ــــة االول فمعلمــــات الصــــفوف الثالث

فوف، ولكن تقف األعباء الوظیفیـة وكثرتهـا عقبـة أمـام اتجاهـاتهن نحـو األطفال والتدریس لهذه الص

  .هذه المهنة

والتـي تـنص ) 16(الفقـرة كما دل على موضوعیة هذه النتیجـة وصـدق التفسـیر السـابق أن 

الرتبـــة االخیـــرة بمتوســـط ب، جـــاءت "أحـــب التـــأخر بعـــد الـــدوام لتجهیـــز األنشـــطة الالمنهجیـــة"علـــى  

ـــــاء وبمســـــتوى متوســـــط) 0.96(معیـــــاري وانحـــــراف ) 2.47(حســـــابي  ، وهـــــذا یـــــدل علـــــى أن األعب

الوظیفیـــة الملقـــاة علـــى المعلمـــة كثیـــرة ومرهقـــة، وأحیانـــًا تحتـــاج إلـــى وقـــت أكثـــر مـــن وقـــت الـــدوام 

المدرســـي للقیـــام بهـــا، لكـــن المعلمـــة لـــدیها مســـؤولیات أخـــرى غیـــر المدرســـة كالمســـؤولیات األســـریة 

لبقاء بالمدرسة بعد الدوام إلكمال الواجبـات الوظیفیـة، ودل علـى والبیتیة؛ لذلك ال تستطیع المعلمة ا

  .ذلك آراء معلمات الصفوف الثالثة األولى في هذا السؤال

من خالل اسـتعراض نتائـد الدراسـات السـابقة فـي هـذا المجـال فقـد تبـین لـدى الباحثـة وجـود 

) 2000(لشـــرعة والبـــاكر ادراســات ســـابقة اتفقــت نتائجهـــا مـــع نتــائج هـــذا الســؤال مثـــل نتائـــد دراســة 

التــي أشـارت إلــى أن اتجاهـات المعلمــین ) Ousndy & Izvebigi, 2006(اوسـاندي وایزفیكـي 

، كمــا اتفقــت مــع والمعلمــات نحــو مهنــة التــدریس كــان متــدنیًا ودون المســتوى المقبــول تربویــًا ومهنیــاً 

لمعلمــــي عینــــة التــــي توصــــلت نتائجهــــا إلــــى ان درجــــة اتجاهــــات ا) 2013(الخالــــدي نتــــائج دراســــة 

  .الدراسة نحو مهنة التعلیم جاءت بدرجة متوسطة
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كما وجدت الباحثة بعض نتائج الدراسات السـابقة التـي اختلفـت فـي نتائجهـا مـع نتـائج هـذا 

، ونتــــائج دراســــة )2001(، ومــــع نتـــائج دراســــة األكلبـــي )1999(عســـقول الســـؤال كمــــا فـــي دراســــة 

، ونتـائج دراسـة )2007(، ونتائج دراسـة عبـداهللا )2005(، ونتائج دراسة أبو دقة )2003(الخروبي 

التـــي كشــفت عـــن اتجاهـــات إیجابیـــة ) 2010(، ونتـــائج دراســة بقیعـــي والكســـاب )2010(أبــو ســـالم 

  .لدى عینة الدراسة

  

ــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى هــل توجــد : الســؤال الثالــثمناقشــة نتــائج  عالقــة ارتباطی

كاء العـاطفي واتجاهـات معلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى بین مستوى الـذ )α ≤ 0.05(الداللة 

  نحو مهنة التدریس؟

وجـود عالقــة ارتباطیــة ذات داللـة إحصــائیة موجبـة عنــد مســتوى كشـفت نتــائج هـذا الســؤال 

بین مسـتوى الـذكاء العـاطفي واتجاهـات معلمـات الصـفوف الثالثـة األولـى نحـو ) α≤0.05(الداللة 

وكـذلك وجـود عالقـة ) 0.000(وبمسـتوى داللـة ) 0.378( الرتبـاطمهنـة التـدریس، إذ بلـغ معامـل ا

  .موجبة بین جمیع مجاالت الذكاء العاطفي مع اتجاهات المعلمات

تشــیر نتیجــة هــذا الســؤال إلــى أن ارتفــاع مســتویات الكــاء العــاطفي ومهاراتــه لــدى معلمــات 

التـدریس لــدیهن، وهــذه الصـفوف الثالثــة األولـى یــؤدي إلـى ارتفــاع مسـتویات االتجاهــات نحـو مهنــة 

النتیجــة طبیعیــة ومتوافقــة مــع األدب النظــري فــي هــذا المجــال، باإلضــافة اتفاقهــا مــع الواقــع العملــي 

ـــدیها  فـــي مجـــال الدراســـة الحالیـــة، حیـــث إن المعلمـــة التـــي یرتفـــع مســـتوى ذكاءهـــا العـــاطفي ینمـــو ل

  .اتجاهات إیجابیة نحو مهنة التدریس

ـــذكاء العـــاطفي واالتوربمـــا یعـــود الســـبب فـــي هـــذه النتیجـــ جاهـــات تتنـــاول مجـــاالت ة إلـــى ال

ـــذكاء العـــاطفي یهـــتم بالمشـــاعر  متشـــابهة، وهـــي المجـــاالت العاطفیـــة والوجدانیـــة لـــدى المعلمـــة، فال
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دارتهــا، باإلضــافة إلــى التواصــل  والعواطــف الفردیــة ومــدى قــدرة الفــرد علــى فهمهــا، والــتحكم بهــا وإ

الشــعور بــاأللم والحــزن أللــم اآلخــرین، والفــرح لفــرح العــاطفي مــع اآلخــرین، وتقمــص العواطــف مثــل 

اآلخــرین، واكتســاب المعلمــة لهــذه المهــارات یــؤدي إلــى حبهــا للمدرســة والمهنــة، وارتفــاع مســتویات 

تواصـلها مــع زمیالتهــا واإلدارة المدرســیة، باإلضــافة إلــى تحســین مهاراتهــا فــي التعامــل مــع األطفــال 

ذا یــدروه یــؤدي إلــى تحســین اتجاهاتهــا نحــو مهنــة التــدریس، وتعزیــزي الجوانــب العاطفیــة لــدیهم، وهــ

  .وحبها ومیلها المستمر نحو هذه المهنة

لـم تجـد الباحثــة فـي حــدود إطالعهـا علــى الدراسـات الســابقة وجـود دراســة عربیـة أو أجنبیــة 

تتفق في نتیجتها أو تختلف مع نتیجـة هـذا السـؤال، ویعـود السـبب فـي هـذه النتیجـة إلـى عـدم وجـود 

اسات تناولت العالقة بین درجـة الـذكاء العـاطفي واالتجاهـات نحـو مهنـة التـدریس لـدى عینـة مـن در 

  .معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى

ولــم تجــد الباحثــة مــن خــالل إطالعهــا علــى الدراســات الســابقة ســواء رســائل الماجســتیر أم 

به مع هـدف الدراسـة والـذي یحـاول األبحاث العلمیة المنشورة في المجالت المحّكمة أي دراسة تتشا

لــدى معلمــات الصــفوف الثالثــة األولــى وعالقتهــا باتجــاههن  العــاطفيمســتوى الــذكاء الكشــف عــن 

 . ، ولدى عینة معلمات الصفوف الثالثة األساسیة األولى بالبیئة األردنیةنحو مهنة التدریس

  

 0.05(عنـد مسـتوى الداللـة هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة : السؤال الرابعمناقشة نتائج 

≤ α ( فـي مســتوى الـذكاء العــاطفي لمعلمـات الصــفوف الثالثـة األولــى تعـزى للمســتوى التعلیمــي

  ؟)الصف(

لمسـتوى الـذكاء العـاطفي  )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى  إلى

ــــى تعــــزى للمســــتوى التعلیمــــي  ــــة األول ــــى قیمــــة ف  ، اســــتناداً )الصــــف(لمعلمــــات الصــــفوف الثالث إل
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وكـــــذلك وجـــــود فـــــروق فـــــي جمیـــــع ) 0.000(، وبمســـــتوى داللـــــة )13.176(المحســـــوبة إذ بلغـــــت 

الصــف الثالــث وفئــة عنــد مقارنتهــا مــع فئــة  الصــف الثــانيلصــالح فئــة ، وكانــت الفــروق المجــاالت

  .في الدرجة الكلیة الصف األول

ت ذكــاء عــاطفي تشــیر نتیجــة هــذا الســؤال إلــى أن معلمــات الصــف الثــاني لــدیهن مســتویا

أكثر من معلمات الصفوف األخـرى كالصـف األول والصـف الثالـث، وربمـا تعـزى هـذه النتیجـة إلـى 

طبیعــة الطلبــة فــي هــذا الصــف، حیــث إن الطلبــة فــي الصــف األول عــادة مــا تكــون بدایــة لمرحلــة 

ل دراسـیة جدیــدة، وتواجــه المعلمــة فـي الصــف األول العدیــد مــن الصـعوبات فــي التكیــف مــع األطفــا

فــي هــذا الصــف، وهــذا یــؤثر علــى مهاراتهــا العاطفیــة فــي التعامــل مــع الطلبــة وغیــرهم مــن اإلدارة 

  .والمعلمات

كمــا إن معلمــة الصــف األول تواجــه أعبــاء وظیفیــة أكثــر مــن معلمــة الصــف الثــاني، وذلــك 

م ألن الطلبـة جمـیعهم انتقلـوا مـن الروضـة إلـى المدرســة، وتحتـاج المعملـة إلـى وقـت كبیـر فـي تنظــی

وترتیــب ملفــات وقــوائم األطفــال، باإلضــافة إلــى األعبــاء الوظیفیــة األخــرى، وربمــا یــؤثر ذلــك علــى 

  .ممارستها لمهارات الذكاء العاطفي في البیئة المدرسیة

في حین إن طلبة الصف الثاني وصـلوا لمرحلـة مـن التكیـف المدرسـي مـع البیئـة المدرسـیة 

المعلمــــة وتدریســـها، باإلضـــافة إلـــى أن المعلمــــة الجدیـــدة ومـــع المعلمـــات، وهــــذا یســـهل مـــن عمـــل 

تعودت على الطلبة وعرفتهم، وتعرفت إلى مشاكلهم وظروفهم النفسیة واألسریة واالجتماعیـة، وهـذا 

  .   یساعدها على ممارسات مهارات الذكاء العاطفي اكثر من معلمة الصف األول

د دراســة عربیـة أو أجنبیــة لـم تجـد الباحثــة فـي حــدود إطالعهـا علــى الدراسـات الســابقة وجـو 

تتفق في نتیجتها أو تختلف مع نتیجـة هـذا السـؤال، ویعـود السـبب فـي هـذه النتیجـة إلـى عـدم وجـود 

دراسـات تناولــت درجــة الــذكاء العــاطفي لــدى عینـة مــن معلمــي ومعلمــات الصــفوف الثالثــة األولــى، 
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ة األولــى وهــي دراســـة حیــث لــم تجــد الباحثــة إال دراســة واحــدة علـــى عینــة معلمــي الصــفوف الثالثــ

، ولــدى معلمــات المرحلــة األساســیة بشــكل عــام وجــدت الباحثــة دراســة واحــدة وهــي )2010(بقیعــي 

، حیـــث كانــــت المتغیـــرات التـــي تناولتهــــا تلـــك الدراســــات غیـــر متغیــــر )2007(دراســـة بنـــي یــــونس 

  .الصف الدراسي، كمتغیر الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

  

ــائج  ــة : سالســؤال الخــاممناقشــة نت ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائیة عن هــل توجــد فــروق ذات دالل

)0.05 ≤ α ( في مستوى اتجاهات لمعلمات الصفوف الثالثـة األولـى تعـزى للمسـتوى التعلیمـي

  ؟)الصف(

 )α ≥ 0.05(وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى هذا السـؤال إلـى تشیر نتائج 

، اســتنادًا )الصــف(ولــى تعــزى للمســتوى التعلیمــي لمســتوى اتجاهــات لمعلمــات الصــفوف الثالثــة األ

لصــالح ، وكانــت الفــروق )0.000(، وبمســتوى داللــة )9.621(إلــى قیمــة ف المحســوبة إذ بلغــت 

 .وفئة الصف األول الصف الثالثعند مقارنتها مع فئة  الصف الثانيفئة 

ة تشـــیر نتیجــــة هــــذا الســــؤال إلــــى أن معلمــــات الصــــف الثــــاني لــــدیهن اتجاهــــات نحــــو مهنــــ

التـدریس أفضـل مـن اتجاهـات معلمـات الصـف األول والصــف الثالـث، وربمـا یعـود السـبب فـي هــذه 

النتیجــة إلــى طبیعــة الضــغوط الوظیفیــة واألعبــاء المهنیــة لــدى معلمــات الصــفوف الــثالث األولــى، 

ففـــي العـــادة تكـــون األعبـــاء الوظیفیـــة واإلداریـــة لـــدى معلمـــة الصـــف األول أكثـــر منهـــا لـــدى معلمـــة 

لثــاني والثالــث، وهــذا یــؤدي إلــى تــدني مســتوى اتجاهاتهــا نحــو مهنــة التــدریس مقارنــة مــع الصــف ا

  .معلمة الصف الثاني

كمـا إن معلمــة الصـف الثالــث قـد تواجــه صـعوبات مهنیــة أكثـر مــن معلمـة الصــف الثــاني، 

وسبب ذلك یعود إلى أن الخلل الذي یحصل لتدریس وتربیة الطفل فـي بعـض األحیـان فـي الصـف 
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تتحمل عبئه معلمة الصف الثالث، وذلك أن تعرض الطلبة لمشـكالت تعلیمیـة فـي المهـارات  الثاني

األساســیة فــي التــدریس فــي الصــف الثــاني یجــب علــى المعلمــة مراجعــة هــذه الصــعوبات وعالجهــا 

لدى الطلبة، باإلضافة إلى أعبائها الوظیفیة والتعلیمیـة المطلوبـة منهـا فـي تدریسـها للصـف الثالـث، 

ن نهایــة المرحلــة األساســیة الــدنیا، وینتقــل الطالــب بعــدها إلــى المرحلــة األساســیة الوســطى، وذلـك أل

وال بد للطالب من إتقان مهارات الصفوف الثالثة االولـى قبـل االنتقـال لمرحلـة جدیـدة، ووجـود خلـل 

  .    في هذه المهارات تعالجه معلمة الصف الثالث

دراسات السـابقة وجـود دراسـة عربیـة أو أجنبیـة لم تجد الباحثة في حدود إطالعها على ال  

تتفق في نتیجتها أو تختلف مع نتیجـة هـذا السـؤال، ویعـود السـبب فـي هـذه النتیجـة إلـى عـدم وجـود 

دراســات تناولـــت متغیــر الصـــف الدراســي وأثـــره علــى اتجاهـــات معلمــات الصـــفوف الثالثــة األولـــى، 

تغیــر المؤهــل العلمــي، والخبــرة التدریســیة، حیــث كانــت أغلــب متغیــرات الدراســات الســابقة تتنــاول م

  .والجنس وغیرها

  
  :التوصیات

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالیة، واإلجابة عن أسئلتها، فإن الباحثة توصي بما یأتي

ضــرورة تــدریب المعلمــات وتــأهیلهن علــى مهــارات الــذكاء االنفعــالي، وتوظیفهــا فــي البیئــة  -

 .سیةالصفیة، خاصة لدى طلبة المرحلة األسا

لفــت اهتمــام القـــادة التربــویین فــي وزارة التربیـــة والتعلــیم لتحســین بیئـــة الــتعلم لــدى معلمـــات  -

ــــة؛ لتحســــین اتجاهــــات  ــــى، فضــــًال عــــن تحســــین الظــــروف الوظیفی ــــة األول الصــــفوف الثالث

 .المعلمات نحو مهنة التدریس

ــراء دراســــات مســــتقبلیة للكشــــف عــــن الــــذكاء العــــاطفي وعالقتــــه بــــالمتغیرات الوظی - فیــــة إجــ

 .والشخصیة، وفي مراحل دراسیة متنوعة كاألساسیة العلیا، والثانویة
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إجــراء دراســات شــبه تجریبیــة للكشــف عــن أثــر بــرامج تدریبیــة قائمــة علــى نظریــات الــذكاء  -

  .  االنفعالي في تحسین مهارات الذكاء االنفعالي لدى المعلمات
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رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة . علــى معلمــات المرحلــة الثانویــة فــي مدینــة الریــاض

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، السعودیة

سلسـلة طبعـة األولـى، الجبـالي، ال لیلـى: ترجمـة. الـذكاء االنفعـالي). 2000. (ان، دانییـلجولم -

  . مطابع الوطن: الكویت عالم المعرفة،

. اتجاهات المعلمین نحو البرامج التدریبیة المقدمة لهـم). 2008. (الحربي، صالح بن رجاء -

 .عودیةرسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، الس

دار الفكـــر ناشـــرون : عمـــان. تربویـــات المـــخ البشـــري). 2003. (حســـین، محمـــد عبـــدالهادي -

 .وموزعون
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اتجاهـات معلمـي المرحلـة الثانویـة ومعلماتهـا فـي األردن نحـو مهنـة ). 2013. (الخالدي، مریم -

، 1، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة لألبحـاث والدراسـات. التعلـیم فـي ضـوء بعـض المتغیـرات

)2 :(89- 121 . 

اتجاهـات طلبــة الفنـون الجمیلــة فـي الجامعــات والكلیــات ). 2003. (الخروبـي، إبـراهیم خلیــل -

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، . المتوسطة بفلسطین نحو العمل بمهنة التـدریس بعـد التخـرج

 .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

ومــدى فاعلیتــه فــي الكشــف عــن فاعلیــة برنــامج للتنــویر االنفعــالي ). 2003(محمــد رزق،  -

رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، الجامعـــة االردنیـــة،  .الـــذكاء االنفعـــالي لـــدى طـــالب الجامعـــة

 . عمان، االردن

درجـــة الــذكاء االنفعــالي لــدى معلمـــي مــدارس وكالــة الغـــوث ). 2010. (رمضــان، حســن نبیــل -

ة القــدس المفتوحــة مجلــة جامعــ. الدولیــة وتشــغیل الالجئــین الفلســطینیین فــي محافظــة نــابلس

 .75 -45العدد التاسع عشر،  للدراسات واألبحاث،

الـــذكاء االنفعــالي وعالقتــه بأســـالیب التعامــل مــع الضـــغوط ). 2013. (حســن، أنعــام هــادي -

 .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان .النفسیة

، 1ط. المصـطلحات األساسـیة فـي الممارسـات التربویـة). 2002. (رمضان، رمضان صـالح -

 . ، منشورات جامعة المنصورة، مصر)2(ورة، سلسلة البحوث التربویة المنص

التحقـق مـن اإلسـهام النسـبي ألبعـاد الـذكاء ). 2005. (الزهار، نبیل عید وحبیـب، سـالي حسـن -

مجلــــة كلیــــة التربیــــة، جامعــــة . االنفعــــالي فــــي التوافــــق المهنــــي لمعلمــــي المرحلــــة اإلعدادیــــة

 .150 -135): 60(العدد  الزقازیق،



76 
 
دراســة میدانیــة . الــذكاء الوجــداني والتوافـق المهنــي للمعلـم). 2001. (سـمدوني، الســید إبـراهیمال -

 -63: العـدد الثالـث مجلـة عـالم التربیـة،. على عینة من المعلمین والمعلمات بـالتعلیم الثـانوي

153. 

: عمـان .أسسـه، وتطبیقاتـه، وتنمیتـه: الـذكاء الوجـداني). 2007. (السمدوني، السید إبـراهیم -

 .دار الفكر ناشرون وموزعون

علــم الــنفس االجتمــاعي ). 2003. (الســید، عبــد الحلــیم وفــرج، طریــف ومحمــود، عبــد المــنعم -

  .دار ایتراك للنشر والتوزیع: القاهرة. المعاصر

تــدریب الطــالب المعلمــین بشــعبة البیولــوجي بكلیــة التربیــة ). 2013. (الشــافعي، جیهــان أحمــد -

ث الفعـل كأسـاس لتحسـین الكفـاءة الذاتیـة وممارسـاتهم التدریسـیة جامعة حلوان على إجراء بحـو 

 106(، 27، المجلة التربویة، جامعـة الكویـت. دراسة حالـة -واتجاهاتهم نحو مهنة التدریس 

 .94 -63): 2ج

مكتبـــــــة : القـــــــاهرة. علـــــــم الـــــــنفس االجتمـــــــاعي). 2001. (الشــــــخص، عبـــــــد العزیـــــــز الســــــید -

 .القاهرة للكتاب  

اتجاهـــات المعلمـــین لمهنـــة التـــدریس بدولـــة قطـــر ). 2000. (اكر، جمـــالالشـــرعة، حســـین والبـــ -

): 56(، 14، المجلـــة التربویـــة، جامعـــة الكویـــت. ومـــدى تأثرهـــا بـــبعض العوامـــل الدیمغرافیـــة

35- 59. 

أثــر اســتخدام اســتراتیجیة التــدریس المباشــر فــي تحصــیل ). 2004. (صــوالحة، عوینــة عطــا -

. نمیـة اتجاهـاتهم ومفهـوم الـذات األكـادیمي لـدیهمتالمیـذ غـرف المصـادر فـي الریاضـیات وت

 .أطروحة دكتوراة غیر منشورة ، جامعة عمان العربیة، عمان، األردن
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دار : عمـــان. مفهومـــه وقیاســـه: الـــذكاء عنـــد األطفــال). 2012. (الضــمد، عبدالســـتار جبــار -

 .البدایة للنشر والتوزیع

مركـز : القـاهرة. النفس االجتمـاعيآفاق جدیدة في علم ). 1999. (عبد الباقي، سلوى محمـد -

 .اإلسكندریة للكتاب

اتجاهـــات طلبـــة قســـم التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة البحـــرین نحـــو ). 2007. (عبـــداهللا، فیصـــل -

 .41 -22): 8(، 21، المجلة التربویة، جامعة الكویت. العمل بمجال تخصصهم

: القـاهرة. بـداع األطفـالأثر البیئـة والتلـوث علـى ذكـاء وإ ). 2003. (عبدالهادي، محمد أحمـد -

 .إیتراك للنشر والتوزیع

ـــة الـــذات ). 2009. (العبـــدلي، ســـعد بـــن حامـــد - ـــل مـــن فاعلی ـــالي وعالقتـــه بك الـــذكاء االنفع

رسـالة ماجسـتیر . والتوافق الزواجي لدى عینة من المعلمین المتزوجین بمدینة مكة المكرمـة

 .غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة

أثــر تــدریب الطلبــة المعلمــین فــي الجامعــة اإلســالمیة علــى بعــض ). 1999. (قول، محمــدعســ -

، مجلــة الجامعــة اإلســالمیة، غــزة. مهــارات التــدریس فــي تغییــر اتجاهــاتهم نحــو مهنــة التــدریس

7 ،)1 :(108- 129. 

. االجتمــــاعي  مدخل إلى علم النفس ). 1999. (عكاشة، محمود فتحي وزكي، محمد شفیق -

  .المكتب الجامعي الحدیث: ةاالسكندری

أطروحـة . التوافق في البیئة الجامعیة وعالقتها بقلق المستقبل). 2003. (العكایشي، بشرى -

 .غیر منشورة، الجامعة المستنصریة، بغداد دكتوراه

فـــي العملیـــة القیـــاس والتقـــویم التربـــوي والنفســـي ). 2007. (عـــالم، صـــالح الـــدین محمـــود -

 .رة للنشر والتوزیعالمسیدار : عمان. التدریسیة
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دار : عمـــان. فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفسالقیـــاس والتقـــویم ). 2009. (ســـامي محمـــد، ملحـــم -

 .المسیرة للنشر والتوزیع

دار الفكـر : عمـان. نظریة الـذكاءات المتعـددة وصـعوبات الـتعلم). 2009. (العنیزات، صباح -

 .ناشرون وموزعون

 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. علم النفس االجتماعي). 2000. (عید، ابراهیم -

ــم الــنفس االجتمــاعيأســس ). 2001. (أحمــد محمــد، الزعبــي - دار زهــران للنشــر : عمــان. عل

 .والتوزیع

دار الفكـر ناشــرون : عمـان. علــم الـنفس االجتمــاعي). 2010. (خلیـل عبـدالرحمن، المعایطـة -

 .وموزعون

الفنیــة بمحافظــة جــدة اتجاهــات معلمــي ومشــرفي التربیــة ). 2012. (الغامــدي، محمــد ســعید -

رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، جامعـة أم . نحو منهج التربیة الفنیة الجدید للمرحلة اإلبتدائیة

 .القرى، مكة المكرمة، السعودیة

. القدرات العقلیة بـین الـذكاء واإلبـداع). 2010. (غباري، أحمد ثائر وأبو شعیرة، خالد محمـد -

 .توزیعمكتبة المجتمع العربي للنشر وال: عمان

اتجاهــات طلبــة وطالبــات كلیــة التربیــة بالمدینــة المنــورة نحــو مهنــة ). 1994. (غــوني، منصــور -

ــة التربویــة، جامعــة الكویــت. التــدریس فــي ضــوء اإلعــداد النظــري والتربیــة العملیــة ، 8، المجل

)31 :(45- 63. 

: یــتالكو . األســس النفســیة للســلوك االجتمــاعي الحــدیث). 1996. (الكنــدري، احمــد مبــارك -

 .منشورات كلیة التربیة األساسیة بالكویت
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ــة). 2003. (مبــیض، مــأمون - ــذكاء العــاطفي والصــحة العاطفی المكتــب اإلســالمي : عمــان. ال

 .للنشر والتوزیع

الذكاء الوجـداني وعالقتـه بالسـلوك القیـادي ). 2005. (محمد، صالح الدین وعبدالعال، محمد -

 .224 -159 مس، القاهرة،مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عین شللمعلم، 

 77-62 ):2(15، مجلة المعلم. الذكاء االنفعالي). 2005(المخزومي، أمل  -

دار : عمــان. المیســر فــي علــم الــنفس االجتمــاعي). 1982. (مرعــي، توفیــق وبلقــیس، احمــد -

 .الفرقان للنشر والتوزیع

هنیـة لـدى عینـة الـذكاء االنفعـالي وعالقتـه بالكفـاءة الم). 2008. (مغربي، عمر بن عبـداهللا -

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، جامعـة . من معلمي المرحلة الثانویـة فـي مدینـة مكـة المكرمـة

 .أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة

تطـــــویر مقیـــــاس للـــــذكاء االنفعـــــالي وتقـــــدیر ) . 2003(النبهـــــان، موســـــى ، وكمـــــالي، محمـــــد  -

 109-79ص, ) 19(1  مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،خصائصه السیكومتریة ، 

دار المســیرة للنشــر : عمــان. الــذكاء المتعــدد فــي غرفــة الصــف). 2007. (نوفــل، محمــد بكــر -

 .والتوزبع

التنبـــؤ بالتحصـــیل األكـــادیمي للطلبـــة المعلمـــین مـــن ). 2005. (هـــادي، فوزیـــة ومـــراد، صـــالح -

جلـة التربویـة، الم. خالل اتجاهاتهم نحو مهنة التـدریس واتـزانهم االنفعـالي وتحصـیلهم بالثـانوي

 .53 -33): 75(، 19، جامعة الكویت

للنشـــر دار المســـیرة : عمـــان .علـــم الـــنفس االجتمـــاعي).2001. (وحیـــد، احمـــد عبـــد اللطیـــف -

  .والتوزیع
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  )1(الملحق رقم 

  أداتا الدراسة بصورتهما األولیة

  .ـة/ المحترم................................ .....................................: ...........................ـة/ الدكتور

  : ..........................الجامعة....................... : .....التخصص

  تحية طيبة وبعد ،،،،
مسـتوى الـذكاء االنفعـالي لـدى معلمـات  (تجري الطالبة نداء عقلة العتوم دراسة تهدف إلـى الكشـف عـن 

 درجـة علـىول وذلـك اسـتكماًال لمتطلبـات الحصـ ).الصفوف الثالثـة األولـى وعالقتهـا باتجـاههن نحـو مهنـة التـدريس
، وتحقیقـًا ألهـداف الدراسـة فقـد التدریس وطرق المناهج تخصص، التربیة فيمن جامعة الشرق األوسط  الماجستیر

  : تم تطویر مقیاسین
كنظریــة تـم تطــویره مــن خــالل األدب النظــري المتعلقــة بنظریــات الــذكاء االنفعــالي  :مقیــاس الــذكاء االنفعــالي -

، )Bar- On(، ونظریــة بــار أون )Mayer & Salove(وســالوفي ، ونظریــة مــایر )Goleman(جولمــان 
، )2008(، ودراســــة فــــودة )2007(، ودراســــة الصــــمادي )2007(والدراســــات الســــابقة كدراســــة بنــــي یــــونس 

، )2011(، ودراسـة بقیعـي )2010(، ودراسـة رمضـان )2009(، ودراسة النمري )2008(ودراسة السلیماني 
موزعــة علــى أربعــة ) 38(واحــد وهــو االتجــاه اإلیجــابي، وكــان عــدد الفقــرات وتــم إعــداد جمیــع الفقــرات باتجــاه 

 ).مجال المعرفة االنفعالیة، إدارة االنفعاالت، والتعاطف، والتواصل مع اآلخرین: (مجاالت هي
تم تطـویره مـن خـالل األدب النظـري والدراسـات السـابقة مثـل دراسـة  :مقیاس االتجاهات نحو مهنة التدریس -

، إذ تــــم إعــــداد الفقــــرات )2010(، ودراســــة بقیعــــي والكســــاب )2005(، ودراســــة أبودقــــة )2003(الخروبــــي 
، 11، 10، 9، 8، 2: (الفقـــرات اإلیجابیـــة: باتجــاهین همـــا الســـلبي واإلیجــابي، وكـــان توزیـــع الفقــرات كـــاآلتي

، 7، 6، 5، 4، 3، 1: (، والفقـــرات الســـلبیة هـــي)23، 22، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12
  .فقرة تقیس الدرجة الكلیة التجاهات المعلمات نحو مهنة التدریس) 23(، وقد تكون المقیاس من )21

، دائمــاً (تــدرج لیكــرت الخماســي ي الدراســة علــى مقیاســالمعلمــات للحكــم علــى تقــدیرات  ةعتمد الباحثــتوســ
، أبداً  ، نادرًا ، أحیانًا  ).      غالبًا

كادیمیــة وعملیــة فــي هــذا المجــال، فــأرجو مــن حضــرتكم وضــع واعتمــادًا علــى مــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة أ
ضــافة مــا یلــزم مــن فقــرات تتناســب وأهــداف  جــراء التعــدیالت الالزمــة علــى فقراتهــا، وإ وإ ملحوظــاتكم علــى مقیاســي، 

  .الدراسة الحالیة

  

  مقدرًة جهودكم في هذا المجال
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  مقیاس الذكاء االنفعالي: أوالً 

  الفقرة  الرقم

مالئمة الفقرة 
  جة الكلیةللدر 

مالئمة الفقرة 
  للمجال

السالمة 
التعدیل   اللغویة

  المقترح
غیر   مالئمة

غیر   مالئمة  مالئمة
غیر   سلیمة  مالئمة

  سلیمة
وهي القدرة على االنتباه واإلدراك الجید لالنفعاالت والمشاعر الذاتیة، وحسن التمییز : المعرفة االنفعالیة: المجال األول

  .بین األفكار والمشاعر الذاتیة واألحداث الخارجیة بینها والوعي بالعالقة
                .عن مشاعري بسهولةأعبّر    .1

2.   
أســـــــتطیع فهـــــــم مشـــــــاعر اآلخـــــــرین 

  .بسهولة
        

      

3.   
ــــــــــأثیر  ــــــــــدیر درجــــــــــة ت ٌأســــــــــتطیع تق

  .مشاعري في سلوكیاتي
        

      

                .أعرف مشاعر اآلخرین جیداً    .4
                .أمتلك مشاعر حساسة ورقیقة   .5

6.   
ن مشــاعري نحــو األحــداث أعبــر عــ

  .واألشخاص بسهولة
        

      

                .امتلك الثقة الكاملة بنفسي   .7

8.   
أحــــــــاول االســــــــتفادة مــــــــن تجــــــــارب 

  .اآلخرین
        

      

                .اإلیجابیة خصائصيأعرف    .9

10.   
أعــرف مــواطن القــوة والضــعف فــي 

  . أدائي المهني
        

      

كم في االنفعـاالت السـلبیة وكسـب الوقـت للـتحكم فیهـا وتحویلهـا إلـى القدرة على التح: إدارة االنفعاالت: المجال الثاني
  .انفعاالت إیجابیة

                .أستطیع التحكم بمشاعري وانفعاالتي   .11

12.   
ـــــى  أتحـــــول مـــــن مشـــــاعري الســـــلبیة إل

                .اإلیجابیة بمرونة

13.   
أســــــتطیع احتــــــواء مشــــــاعر اإلجهــــــاد 

                .النفسي التي تعوق أدائي لمهماتي

                .لتحكم بأفكاري السلبیةأستطیع ا   .14

15.   
أســـــتطیع مواجهـــــة مشـــــاعري الســـــلبیة 
ــــــــــي الشخصــــــــــیة  ــــــــــد اتخــــــــــاذ قرارت               عن
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  الفقرة  الرقم

مالئمة الفقرة 
  جة الكلیةللدر 

مالئمة الفقرة 
  للمجال

السالمة 
التعدیل   اللغویة

  المقترح
غیر   مالئمة

  مالئمة
غیر   مالئمة

  مالئمة
غیر   سلیمة

  سلیمة
  .والوظیفیة

16.   
أســــــتطیع نســــــیان مشــــــاعري الســــــلبیة 

                .بسهولة

                .أواجه الصراعات الوظیفیة باقتدار   .17

ـــــواجهني مـــــن    .18 ـــــوًال لكـــــل مـــــا ی أجـــــد حل
  .صعوبات

              

إلیجابیـــــــة فـــــــي ا اســـــــتخدم انفعـــــــاالت   .19
  .تحقیق إنجازاتي الوظیفیة

              

، وفهــم مشــاعرهم وانفعــاالتهم، : التعــاطف: المجـال الرابــع القــدرة علــى إدراك انفعــاالت اآلخــرین والتوحــد معهــم انفعالیــًا
  . والتناغم معهم

                .أتعاطف مع مشكالت اآلخرین   .20

21.   
أصــــــــغي جیــــــــدًا عنــــــــدما یحــــــــدثني 

  .اآلخرون عن مشاكلهم
              

22.   
بـــاأللم النفســـي الـــذي یعانیـــه إحـــس 

  .اآلخرون
              

                .أتفاعل مع معاناة اآلخرون   .23
                .أفرح لنجاح اآلخرین   .24

25.   
احترم آراء زمالئـي حتـى لـو خـالف 

  .رأیي
              

26.   
ــــة مشــــاعر اآلخــــرین  أســــتطیع معرف

  .من خالل لغة أجسادهم
              

27.   
استطیع أن أعرف مـا إذا كـان أحـد 

  .غیر سعید لمقربیناأصدقائي 
              

               . أصدقائيأتحسس احتیاجات    .28
                .أستاء عند إیذاء مشاعر اآلخرین   .29

التأثیر اإلیجابي والقوي في اآلخـرین عـن طریـق إدراك انفعـاالتهم ومشـاعرهم : التواصل مع اآلخرین: المجال الخامس
  .معهم بطریقة الئقةومعرفة متى تقود، ومتى تتبع اآلخرین وتساندهم والتصرف 

أســــتطیع التحــــدث مــــع الغربــــاء بكـــــل    .30
  .سهولة
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  الفقرة  الرقم

مالئمة الفقرة 
  جة الكلیةللدر 

مالئمة الفقرة 
  للمجال

السالمة 
التعدیل   اللغویة

  المقترح
غیر   مالئمة

  مالئمة
غیر   مالئمة

  مالئمة
غیر   سلیمة

  سلیمة
                . أتمكن من التأثیر على اآلخرین   .31

32.   
ـــــدة مـــــع  أبنـــــي عالقـــــات شخصـــــیة جی

                .اآلخرین

33.   
أجامـــــــل اآلخـــــــرین إذا شـــــــعرت أنهـــــــم 

                .یستحقون ذلك

أمتلــــك القــــدرة علــــى تكــــوین عالقــــات    .34
  .اجتماعیة ناجحة

              

بناء مناخ إیجـابي فـي بیئـة  فيساعد أ   .35
  .العمل

              

36.   
ــــــي  مناســــــباتهم أشــــــارك اآلخــــــرین ف

  . االجتماعیة
              

37.   
أقـــدم نفســـي بطریقـــة تتـــرك انطباعـــًا 

  .جیدًا لدى اآلخرین
              

38.   
أمــــارس مهــــارات التواصــــل اللفظــــي 

  .وغیر اللفظي بكفاءة عالیة
              

39.   
ات الوظیفیـــة أســـتطیع حـــل الصـــراع

 .العملفي بیئة 
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 ً   نحو مھنة التدریس تجاهالامقیاس : ثانیا

  الفقرة  الرقم
التعدیل   السالمة اللغویة  مالئمة الفقرة للدرجة الكلیة

  غیر سلیمة  سلیمة  مالئمةغیر   مالئمة  المقترح

1.   
أشـــعر أن مهنـــة التعلـــیم ال تلبـــي طموحــــاتي 

  . المستقبلیة
    

      

            .ثرة أعبائهاأحب مهنة التعلیم بالرغم من ك   .2
            .أفضل العمل في مهنة غیر مهنة التعلیم   .3
            .تشعرني مهنة التعلیم بالقلق النفسي الدائم   .4
            .أعتقد أن مهنة التعلیم مرهقة وشاقة   .5

6.   
أشـــعر بــــالحرج عنــــدما أتحــــدث عــــن مهنتــــي 

  .كمعلمة
    

      

7.   
أعتقـد أن مهنــة التعلــیم ال تحقـق دخــًال مادیــًا 

  .جیداً 
    

      

8.   
أشــــــعر بالراحــــــة عنــــــدما أتعامــــــل مــــــع طالبــــــي 

            .بالمدرسة

9.   
أتلقــى االحتــرام والتقــدیر مــن المســؤولین بالتربیــة 

            .والتعلیم

10.   
یحترمنـــــي المجتمــــــع عنـــــدما یعرفــــــوني مهنتــــــي 

            .كمعلمة

أشــعر بــالفخر واالعتــزاز عنــدم ممارســتي مهنــة    .11
  .التدریس

          

ى لــــو أفضــــل البقــــاء فــــي مهنتــــي كمعلمــــة حتــــ   .12
  .سنحت لي الفرصة االنتقال لوظیفة أخرى

          

            .لو لم أكن معلمة لتمنیت أن أكون كذلك   .13

ـــــــاء    .14 ـــــــة األنبی ـــــــیم ألنهـــــــا مهن ـــــــة التعل أحـــــــب مهن
  .والمرسلین

          

15.   
أشــــعر أن مهنــــة التعلـــــیم تــــوفیر لــــي مكانـــــة 

  .اجتماعیة مرموقة
          

16.   
ـــز األنشـــطة  ـــدوام لتجهی ـــأخر بعـــد ال أحـــب الت

   .الالمنهجیة
          

17.   
ـــي  ـــیم طلبت ـــذل قصـــارى جهـــدي لتعل أحـــاول ب

  .بالمدرسة
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  الفقرة  الرقم
التعدیل   السالمة اللغویة  مالئمة الفقرة للدرجة الكلیة

  غیر سلیمة  سلیمة  مالئمةغیر   مالئمة  المقترح

            .أحضر للدوام باكراً    .18
            .أقدر زمیالتي بالعمل   .19
           .أتواصل مع زمیالتي بالعمل   .20
            .أعتقد أن مهنة التعلیم مهنة من ال مهنة له   .21
            . أطور من مهاراتي التعلیمیة باستمرار   .22
            .جدید في مجال تخصصيأطالع كل ما هو    .23
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  )2(الملحق رقم 

 أسماء المحكمین

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربویة  كمال الدواني. د. أ   .1

  جامعة عمان العربیة  المناهج وطرق التدریس  عبدالرحمن الهاشمي. د. أ   .2

  لعربیةجامعة عمان ا  علم النفس  سامي ملحم. د. أ   .3

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربویة  عباس الشریفي. د   .4

  جامعة عمان العربیة  علم النفس  محمد المصري. د   .5

 جامعة الشرق األوسط  المناهج وطرق التدریس  خالد شتات. د   .6

 جامعة الشرق األوسط  المناهج وطرق التدریس  لینا المحارمة. د   .7

  امعة عمان العربیةج  التربیة الخاصة  فؤاد الجوالدة. د   .8

  جامعة عمان العربیة  المناهج وطرق التدریس  عماد الزهراني. د   .9
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  )3(الملحق رقم 

 أداتا الدراسة بصورتهما النهائیة

  المعلمة الفاضلة ،،،

  تحیة طیبة وبعد ،،،،

مسـتوى الـذكاء العـاطفي  (تجري الطالبة نداء عقلة العتـوم دراسـة تهـدف إلـى الكشـف عـن 
ــه باتجاهــلــدى معلمــات ال ــى وعالقت ــة األول ــة التــدريساتصــفوف الثالث وذلــك اســتكماًال  ).هن نحــو مهن

 تخصـــص، التربیـــة فـــيمـــن جامعـــة الشـــرق األوســـط  الماجســـتیر درجـــة علـــىلمتطلبـــات الحصـــول 
اســــتبانة الــــذكاء : ، وتحقیقــــًا ألهــــداف الدراســــة فقــــد تــــم تطــــویر اســــتبانتینالتــــدریس وطــــرق المنــــاهج

  .هات نحو مهنة التدریسالعاطفي، واستبانة االتجا
وأخذ وجهة نظرهـا فـي فقـرات ، بوقتها لتطبیق االستبانة علیهاآمًال من المعلمة السماح لي 

فیمــا تـــراه  ون الفقــرة التـــي تعبــر عــن وجهــة نظرهــاأمــام مضــم) x(وذك بوضــع إشــارة االســتبانتین، 
ســتعامل المعلومــات مــع العلــم أن هــذه االســتبانة مصــممة ألغــراض البحــث العلمــي فقــط، و . مناســباً 

  .والبیانات بالسریة التامة
  

  :أمام الصف الذي تدرسه) X(أرجو من المعلمة وضع إشار 

   الثالث  □الثاني     □االول    □ :الصف الدراسي -

  

  

ً جھودكم في ھذا المجال   مقدرة

  الباحثة

  نداء عقلــة العتــوم
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  استبانة الذكاء العاطفي: أوالً 

  الفقرة  الرقم
  ء العاطفيمستوى الذكا

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 
ة الجیدة عن االنفعاالت والمشاعر الذاتیة، وحسن التمییز یالمعرف القدرةوهي : المعرفة العاطفیة: المجال األول

  .بینها والوعي بالعالقة بین األفكار والمشاعر الذاتیة واألحداث الخارجیة
            .عن مشاعري بسهولةأعبّر    .1
            .مشاعر اآلخرینلدي القدرة على معرفة    .2

3.   
ظهـــــر مـــــا اشـــــعر بـــــه فـــــي أن أســـــتطیع ا

          .سلوكي
  

            .أمتلك مشاعر حساسة ومرهفة   .4

ــــــر عــــــن مشــــــاعري نحــــــو األحــــــداث    .5 أعب
  .بسهولة

          

            .لدي الثقة الكاملة بنفسي   .6
            .استفید من التجارب العاطفیة لآلخرین   .7
            .والسلبیة یةاإلیجاب ممیزاتيأعرف    .8

أعـرف مــواطن القـوة والضــعف فـي أدائــي    .9
  . المهني

          

أســــتطیع معرفــــة مشــــاعر اآلخــــرین عنــــد    .10
  استخدامهم لغة الجسد

          

على التحكم في االنفعاالت السلبیة وكسب الوقت للتحكم فیها وتحویلها  القدرة: إدارة االنفعاالت: المجال الثاني
  .إلى انفعاالت إیجابیة

            .ستطیع التحكم بمشاعري السلبیةأ   .11

أتحـــــــول مـــــــن مشـــــــاعري الســـــــلبیة إلـــــــى    .12
  .المشاعر اإلیجابیة بسهولة

          

13.   
اتمكــــــن مــــــن احتــــــواء مشــــــاعر اإلجهــــــاد 
النفســـــي التــــــي یمكـــــن أن تعــــــوق أدائــــــي 

  .لمهماتي
          

            .أستطیع التحكم بأفكاري السلبیة   .14

15.   
أســــتطیع تغییــــر مشــــاعري الســــلبیة عنــــد 

            .تياتخاذ قرارا

أســـــــــتطیع نســـــــــیان مشـــــــــاعري الســـــــــلبیة    .16
  .بسهولة

          

          واجـه استطیع أن أضبط عواطفي عندما أ   .17
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  الفقرة  الرقم
  ء العاطفيمستوى الذكا

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 
  .الصراعات الوظیفیة

أجد حلوًال لكل ما یواجهني من مشـكالت    .18
            .عاطفیة

19.   
اإلیجابیــة فــي تحقیــق  اسـتخدم االنفعــاالت
            .إنجازاتي الوظیفیة

ــتقمص : المجــال الرابــع ــتقمص وفهــم مشــاعر وانفعــاالت  القــدرة: العــاطفيال علــى اإلدراك الحســي النفعــاالت ال
  . اآلخرین والتناغم معها

            .أتعاطف مع مشكالت اآلخرین   .20

21.   
أصــــغي جیــــدًا عنــــدما یحــــدثني اآلخــــرون 

            .العاطفیة همتعن مشكال

22.   
بـــــــاأللم النفســـــــي الـــــــذي یعانیـــــــه  شـــــــعرأ

            .اآلخرون

            .آلخرینتقمص معاناة اأستطیع أن أ   .23
            .أفرح لنجاح اآلخرین   .24
            .قدر آراء زمالئي حتى لو خالفت رأیيأ   .25

اســــــــــتطیع أن أعــــــــــرف إذا كــــــــــان أحــــــــــد    .26
  .غیر سعید المقربینأصدقائي 

          

           . أصدقائياحتیاجات  أتعاطف مع   .27
            .عند إیذاء مشاعر اآلخرین أتألم   .28

القدرة على التواصل العاطفي مع اآلخرین عن طریـق اإلدراك : خرینالتواصل العاطفي مع اآل: المجال الخامس
  .الحسي النفعاالتهم ومشاعرهم

            . أتمكن من التأثیر في اآلخرین   .29

أبنــــــي عالقــــــات شخصــــــیة حمیمــــــة مــــــع    .30
  .اآلخرین

          

أســـتطیع ان احـــتفظ بمشـــاعري االیجابیـــة    .31
            حتى للذین ال یستحقونها

32.   
عالقـــــــات  علـــــــى تكـــــــوین القـــــــدرةأمتلـــــــك 

            .عاطفیة ناجحة

33.   
بنـــاء منـــاخ صـــحي فـــي بیئـــة  فـــيأســـاعد 
            .العمل

34.   
مناســـــــــــباتهم أشـــــــــــارك اآلخـــــــــــرین فـــــــــــي 

            . االجتماعیة



92 
 

  الفقرة  الرقم
  ء العاطفيمستوى الذكا

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 

أقــدم نفســـي بطریقــة تتـــرك انطباعــًا جیـــدًا    .35
            .لدى اآلخرین

            .أمارس مهارات االتصال بكفاءة عالیة   .36

37.   
ات االنفعالیـــة فـــي أســـتطیع حـــل الصـــراع

           .ة العملبیئ
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 ً   تجاه نحو مھنة التدریسالااستبانة : ثانیا

  الفقرة  الرقم
  تجاه نحو مهنة التدریسال امستوى 

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 

أشعر أن مهنة التعلیم ال تلبي طموحـاتي    .1
  . المستقبلیة

          

أحــب مهنــة التعلــیم علــى الــرغم مــن كثــرة    .2
            .أعبائها

3.   
العمـــــل فـــــي مهنـــــة غیـــــر مهنـــــة  أفضـــــل
          .التعلیم

  

            .تشعرني مهنة التعلیم بالقلق النفسي   .4
            .اشعر أن مهنة التعلیم مرهقة   .5

6.   
أشــعر بــالحرج عنــدما أتحــدث عــن مهنــة 

          .التعلیم
  

7.   
ــــــق دخــــــًال  ــــــیم ال تحق أرى أن مهنــــــة التعل

          .مادیًا جیداً 
  

أشـعر بالراحــة عنــدما أتعامـل مــع طالبــي    .8
  .ي المدرسةف

          

أتلقـــى االحتـــرام والتقـــدیر مـــن المســـؤولین    .9
  .مدیریة أو في وزارة التربیة والتعلیمالفي 

          

یحترمنـي المجتمـع عنـدما یعرفـون مهنتـي    .10
  .معلمةك

          

أشـــعر بـــالفخر واالعتـــزاز عنـــد ممارســـتي    .11
            .عملیة التدریس

12.   
أفضل البقاء في مهنتي كمعلمة حتـى لـو 

ـــــي الف ـــــال لوظیفـــــة ســـــنحت ل رصـــــة االنتق
  .أخرى

          

            .حققت حلمي بااللتحاق بمهنتي   .13

14.   
أحــــــــــب مهنــــــــــة التعلــــــــــیم ألن األنبیــــــــــاء 

            .والمرسلین كانوا معلمین

لــي مكانــة  تــوافرأشــعر أن مهنــة التعلــیم    .15
  .اجتماعیة مرموقة

          

أحب التأخر بعد الـدوام لتجهیـز األنشـطة    .16
  . الالمنهجیة
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  الفقرة  الرقم
  تجاه نحو مهنة التدریسال امستوى 

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 

قصارى جهـدي لتعلـیم طلبتـي أحاول بذل    .17
            .في المدرسة

18.   
أثنــــاء فــــي أحــــافظ علــــى دقــــة مواعیــــدي 

            .الدوام

            .أقدر زمیالتي بالعمل   .19
           .العملزمیالتي في شارك أ   .20

21.   
أعتقد أن مهنة التعلیم مهنـة مـن ال مهنـة 

            .له

            . مهاراتي التعلیمیةأحرص على تنمیة    .22
            .يي مجالجدید فعلى الأطلع    .23
            اشارك في فعالیات المدرسة المختلفة   .24
            اشارك في لجان المدرسة المختلفة   .25
            .أمیل إلى التعلم الذاتي   .26

أشـــارك بالـــدورات وورشـــات العمـــل علـــى    .27
  .نفقتي الخاصة
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  )4(الملحق رقم 

  كتب تسهیل المهمة
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