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 ملخص البحث:
هدف البحث التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى مدرسي علم األحياء وعالقته 

مادة علم االحياء في مدارس التعليم االساسي  مدرساقتصر البحث على  ة لديهم،مدرسبالكفاءة ال
 .في مدينة السليمانية
( مدرسة للبنين    20  اختيروا من )مدرس ومدرسة ( 68 البحث من )تكونت عينة 

 .درسين% من مجتمع الم5والبنات والمدارس المختلطة، وشكلوا نسبة 
االولى:لتحديـــد مســـتوى الـــذكاء فقـــد اســـتخدمت الباحتـــة اداتـــين امـــا مـــن حيـــث ادوات البحث،

( 58بصـــي ها النها يـــة مـــن ) بعـــد اخهـــاعها الجـــراءات الصـــدق والتبـــات وتكونـــت االداةالوجـــداني 
وهـذ  االداة اعـدتها الباحتـة  مدرسين والمدرسـاتعلى مستوى االداء المهني للفقرة. التانية: للتعرف 

 ( فقرة.  25 وبعد اخهاعها الجراءات الصدق والتبات تكونت االداة بصي تها النها ية من )
 SPSSللعلـوم االجتماعيـة  ق االسـتعانة بالحقيبـة االحصـا يةيـوبعد تحليل البيانـات عـن طر 

 واستخدام االختبار التا ي لعينتين مترابطتين، ولعينة واحدة، ومعادلة ارتباط بيرسون تبين:
 التعلــيم االســاسمــدارس مــادة علــم االحيــاء فــي  مدرســين ومدرســاتل ان مســتوى االداء المهنــي .1

 وسط.متفوق ال

 .مدرسينة لدى المدرسوالكفاية ال مستوى الذكاء الوجدانيعدم وجود عالقة دالة احصا يا بين  .2

 .وقد أوصت الباحتة في هوء نتا ج البحث بعدة توصيات ومقترحات
 

Emotional intelligence and its relation with teaching efficiency of 

teachers of biology at basic schools in sulaimania . 

 

Abstract: 

           this study aims at knowing emotional intelligence of teachers of 

biology and its relation with their teaching efficiency. the study is limited 

to the teachers of biology at basic school in sulaimani. 

           the sample of the study consists of 68 teachers (from both sexes) 

who were chosen from (20) schools who represent (%5) of whole 

teachers of biology in the area. 

the research used two tools for her study, first, a........which consists of 

items which is designed to to assign the intelligence level. 

second , a.........what had 25 items and this is to know about the teaching 

efficiency of the teachers of both sex. 

after analyzing the results and by using spss program , t test and person 

formula it has ben found out that: 

1- the teaching efficiency level at biology is above the fair level. 
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2- there is no significant statistical relationship between the level of 

emotional intelligence and teaching efficiency of the teachers.  

the researcher put forward a number of suggestions and recommendations 

in the light of her study 

 

 
 

 مشكلة البحث:
متـل مهنـة التــدريس مـن أجــل المهـن وأشـرفها قــدرا،فهي بدايـة التقــدم الحقيقـي للــدول،فلو ت      

تهــعه فــي أولويــات  ذيأمعنــا الن ــر اليــوم بالــدول المتقدمــة لوجــدنا أن بوابــة تقــدمها التعلــيم الــ
عدة عوامل أهمها سياستها وبرامجها التنموية،أن نجاح العملية التربوية والتعليمية يتوقف على 

مسـتوى أدا ـه للمهمـات  ان الذي يعد أحدى دعاماته األساسية والـركن الـر يس فيهـا،اذ مدرسال
والمسؤوليات التعليميـة الملقـاة علـى عاتقـه يحـدد الـى حـد كبيـر مسـتوى العمليـة التربويـة نفسـها 

األدوار  علـى أداء مـدرسقـدرة ال كـذل  خاصة بمايحمله من اتجا  موجب نحو مهنـة التـدريس.
تــرتبط بمــدى قدرتــه علــى اكتســاب واســتخدام الكفايــات الهــرورية الالزمــة للقيــام بهــذ  المهــام، 

ووعيــه بمهماتــه واخالصــه فــي أدا هــا تتوقــف عليــه تطــوير المنــاهج وترجمــة  مــدرسفكفــاءة ال
 أهدافها إلى مواقف تعليمية وتطوير الطرا ق واألساليب التعليمية وتحسين وسا ل التقويم.

 مــــدرسة للمدرســــكشــــفت البحــــوث والدراســــات عــــن عوامــــل عديــــدة تــــؤتر علــــى الكفــــاءة ال     
كالشخصية،والخبرة،والتقافة،والبي ة،واالجر،ومعرفتنا لهذ  العوامل وتفهمها تمكننـا مـن تحسـينها 

 المنتج المتمتع بعمله.  مدرسجاد الوتطويرها واالرتقاء بها الى المستوى الذي يهمن لنا اي
 ( 10،ص2002الجنابي،) 
 مــــــدرسعــــــد مهنــــــة التعلــــــيم مهنــــــة انســــــانية اجتماعيــــــة،وهي مهنــــــة اتصــــــال وتفاعــــــل بــــــين الت

،ومزاجــــــه مدرسوشخصـــــيته بشــــــكل واهـــــ  فســــــمات ال مــــــدرسوالمتعلم،ت هـــــر فيهــــــا ذاتيـــــة ال
الشخصــــي،وطريقة تفكيــــر ،تنعكس والشــــ  ســــلبا أو ايجابــــا علــــى أداء  المهنــــي وعلــــى كفاءتــــه 

أن للعاطفـــة واالنفعـــاالت دور مهـــم فـــي توجيـــه الفكـــر ( 99 ،ص2001،الفـــتالوي ) االنتاجيـــة.
(الـــى مأهميـــة 2000والســـلو  االنســـاني،وتحديد عالقـــة الفـــرد بعالمـــه الخارجي،ويؤكـــد جولمـــان)

تحلــي الشــخص بالقــدرات والكفــاءات الوجدانيــة للنجــاح فــي الحياة،ويؤكــد علــى أن األشــخاص 
علون مع مشاعر االخرين بصـورة جيـدة الذين يعرفون مشاعرهم الخاصة جيدا،ويتفهمون ويتفا

هــــــــم أول ــــــــ  الــــــــذين يتميــــــــزون فــــــــي كــــــــل مجــــــــاالت الحياة،وخصوصــــــــا حيــــــــاتهم المهنيــــــــةم. 
ين فــي مهنــة التــدريس يتــ تر بمــدى تــوافقهم مدرســوالشــ  أن نجــاح ال،(59،ص2000)جولمــان،
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ة قـد سمدر ون في مواقفهم المدرسوتجانسهم مع ذواتهم ومع االخرين،واالنفعاالت التي يبديها ال
 ،انترنيت(2005)ابراهيم ،تؤتر على قدرتهم المهنية،وكفاءتهم االنتاجية.

يتطلب النجاح المهنـي أن يتحلـى الفـرد بمجموعـة مـن القـدرات الوجدانيـة،تتجلى فـي قدرتـه     
علـــى وعيـــه بمشـــاعر  وانفعاالتـــه،والتحكم فـــي نزواتـــه ونزعاتـــه،أي فـــي قدرتـــه علـــى ادارة حياتـــه 

راءتــــــه لمشــــــاعر االخرين،والتفاعــــــل معهــــــا بمرونــــــة فــــــي عالقتــــــه معهــــــم. الوجدانيــــــة بذكاء،وق
 (86،ص2000)جولمان،

أشارت االدبيات التربوية والنفسية الـى أن الـذكاء مـن أهـم الخصـا ص العقليـة والمعرفيـة  وقد      
  .بالتدريس واداء واجباته على أكمل وجه مدرسالمؤترة في نجاح ال

وجداني الى انه مـن اهـم القـدرات التـي لهـا عالقـة مباشـرة بالنجـاح وتوصل المهتمون بالذكاء ال    
الــى أن  Cooper,1997فقد اشــاركوبر،فــي الحيــاة بصــفة عامــة وفــي مجــال العمــل بصــفة خاصــة

االنفعــاالت اوالعواطــف تــؤدي دورًا مهمــًا فــي بنــاء التقــة لــدى االفــراد وفــي مجــال العمــل ، والــوالء 
لمكاسـب اننتاجيـة واالبتكاريـة واننجـازات العلميـة  )السـمادوني ، وتحقيق العديـد مـن ا،وااللتزام بـه

 (. 118، ص 2007
تشـــير الدراســـات الســـابقة فـــي مجـــال الـــذكاء الوجـــداني الـــى انـــه يـــرتبط ايجابيـــًا بجملـــة مـــن       

ـــاً  ـــة شخصـــيًا واجتماعي ـــاة،المت يـــرات المرةوب ـــ  ارتباطـــه بالرهـــا عـــن الحي وحجم العالقـــات ،من ذل
فاالذكياء وجـدانيًا أكتـر قـدرة علـى التكيـف ،جودتها والعالقات االيجابية مـع االصـدقاءاالجتماعية و 

واكتــر  ، كمــا انهــم افهــل فــي جانــب الصــحة النفســية والبدنيــة ،االجتمــاعي والمخالطــة االجتماعيــة
اهتمامـــًا بم هـــرهم الخـــارجي وأكتـــر اســـتعدادًا لطلـــب المســـاعدة المهنيـــة وةيـــر المهنيـــة للمشـــكالت 

)الفصـــلي وعتمـــان حمــــود   كمـــا أنهـــم أكتـــر تفوقــــًا مـــن الناحيـــة االكاديميـــة ،االنفعاليـــة الشخصـــية
 ،االنترنيت(. 2008،

 اح الفـرد فـي بي تـه ومدرسـته وعملـهأشار)جولمان( الى اهمية الذكاء الوجـداني فـي التنبـؤ بنجـ     
اكتــر فعاليــة ، علــى العمــل الجمــاعي وعلــى التعــاون والــتعلم الجمــاعي بشــكل إذ أنــه يســاعد النــاس 

 ( 23، ص 2003) مبيض ، .كما انه يسهم في اي مجال من مجاالت الحياة
 Geery دراسة لجيـري  نتا ج أ هرت،حيث الفرد يعد الذكاء الوجداني من السمات المؤترة في اداء

عــدد مـــن الخصـــا ص الســلوكية لمـــديري المـــدارس  مرتفعــي الـــذكاء الوجـــداني تتمتــل فـــي اســـتخدام 
ظ على الهدوء والتحكم في االنفعاالت،والتفاؤل والتحكم في االستجابات السلبية،وحل المعرفة للحفا

الصراعات بهدوء وفهم انفعاالت اآلخرين لمنع تصعيد الصراع،وتطوير وبناء جسور من التقة مـع 
 اآلخرين.
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كماأوهــــحت نتــــا ج كتيــــر مــــن الدراســــات أن الــــذكاء الوجــــداني لــــه دور فــــي نجــــاح العــــاملين فــــي 
ات والمنشــــيت ةيـــر التعليمية،والدراســــة الحاليــــة ســـتقوم بــــالتحقق مــــن هـــذا الــــدور بالنســــبة المؤسســـ

 .تعليم االساسفي مرحلة ال مدرسلل
تبرز مشكلة الدراسة في تساؤل ر يس هو:هل توجد عالقة بين في هؤ المعطيات السابقة        

 العديد من التساؤالت: ين؟ويتفرع عن هذا السؤالمدرسالذكاء الوجداني والكفاءة المهنية لل
ـــة التعلـــيم االســـاس فـــي مدينـــة مدرســـماأبعـــاد الكفـــاءة المهنيـــة االكتـــر تـــوافرا لـــدى  -1 ي مرحل

 السليمانية؟
ـــذكاء الوجـــداني،وأبعاد  -2 ـــات ال ـــين مكون ـــة احصـــا ية ب ـــة ذات دالل هـــل توجـــد عالقـــة ارتباطي

 ؟ي مرحلة التعليم االساس في مدينة السليمانيةمدرسالكفاءة المهنية لدى 

وجــد فــروق دالــة احصــا يا فــي الــذكاء الوجــداني ومكوناتــه الفرعيــة،والكفاءة المهنيــة تل هــ -3
 ؟التخصص والخبرة بحسب مت ير مدرسوأبعادها،لدى ال

 من خالل الذكاء الوجداني ومكوناته الفرعية؟   مدرسهل يمكن التنبؤ بالكفاءة المهنية لل -4
 

 أهمية البحث:
 -:تبرز أهمية البحث بالنقاط اآلتية   

. اجمــع التربويــون علــى أن التعلــيم مهنــة ينب ــي لمــن يزاولهــا أن يتمتــع بكفايــة خاصــة تميــز  عــن 1
ةيــر  مــن أفــراد المهــن األخــرى وان الســبيل إلــى تــوفير هــذ  الكفايــة يــتم ب عــداد  أعــدادًا مناســبًا فــي 

ل لهــم هــذا انعــداد مدرســين مــؤهلين واعــين ألهميــة مهنــتهم ممــا يكفــ نــتجمؤسســات تربويــة حتــى ي
القــدرة علــى القيــام بواجبــات المهنــة علــى الوجــه األمتــل ويكونــون فــي المســتقبل ســببًا مــن أســباب 

،  1996تحقيق المدرسة ألهـدافها بـداًل مـن أن يكونـوا معـوقين لتحقيـق هـذ  األهـداف  ) جـالب ، 
 (7-6ص
 
تــى صــل  نقطــة االرتكــاز فــي العمليــة التعليميــة وهــو األســاس فــي كــل نههــة وم مــدرس. يعــد ال2
صل  الطالـب وب صـالح الطالـب وتوجيهـه توجيهـًا سـليمًا يـؤدي األمـر إلـى إصـالح األمـة  مدرسال

 ( 9، ص 1991جمعاء ) العسكري ، 
 

ين فـي مدرسـيتوقع أن تكشف الدراسة عن عامل مهم من العوامـل المـؤترة فـي الكفـاءة المهنيـة لل.3
العراق على وجه الخصوص،االمر الـذي قـد مرحلة التعليم االساس في العراق وفي اقليم كردستان 

لين الــى اهميــة هــذا النــوع مــن الــذكاء،ومن تــم أخــذ  بعــين االعتبــار فــي بــرامج ؤو يلفــت اهتمــام المســ
ين،كما أن االهتمـام بالـذكاء الوجـداني فـي أمـاكن العمـل،والتعرف علـى مـدى مدرسـاعداد وتكـوين ال
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الطــالب المتقــدمين لاللتحــاق بكليــة التربيــة ين يســاعد فــي اختيــار افهــل مدرســتــ تير  علــى كفــاءة ال
 الكفء. مدرسللعمل في مهنة التدريس والذين تتوافر فيهم خصال وسمات ال

يمكــن اعــداد  مــدرسمــن خــالل التعــرف والكشــف عــن أهــم المكونــات الوجدانيــة المنب ــة بكفــاءة ال .4
يـق بـرامج التـدريب أتنــاء ين عــن طر مدرسـبـرامج تدريبيـة تهـتم ببنـاء وتنميــة الـذكاء الوجـداني لـدى ال

 ين بشكل مستمر.مدرسالخدمة،والتي تقدم لل
ي مرحلة التعلـيم مدرستهتم الدراسة بمعرفة مستوى الذكاء الوجداني،وأبعاد الكفاءة المهنية لدى  .5

االســاس فــي مدينــة الســليمانية،ايمانا مــن الباحتــة ب هميــة هــذين الموهــوعين لمــا لهمــا مــن تــ تير 
 تاج التعليمي والتربوي.مباشر في جودة الن

 
 أهداف البحث:    

 هدفت هذ  الدراسة الى:       
 .نييسيدر تال تعرف مستوى الذكاء الوجداني لدى -1      
 .تدريسيينلدى ال  تدريسيةتعرف مستويات الكفايات ال -2     

ة لدى يسيدرتتعرف العالقة بين الذكاء الوجداني ) األبعاد و الدرجة الكلية( و الكفايات ال -3

  تدريسيين.ال

 

 
 حدود البحث:

 تتحدد هذ  الدراسة بمايلي:
 ين .مدرسة للمدرسيقتصر البحث على الذكاء الوجداني والكفايات ال البعد الموهوعي:
ــــى  البعــــد المكــــاني: ــــة مدرســــاقتصــــار هــــذ  الدراســــة عل ــــيم االســــاس فــــي مدين ــــة التعل ي مرحل

 السليمانية.
-2011ة خــالل الفصــل الدراسـي االول مــن العــام الدراســي )تــم تطبيـق الدراســ البعـد الزمنــي:

2012 .) 
 

 تحديد المصطلحات:
 Emotional Intelligenceالذكاء الوجداني   اوال:           

يعــرف جولمـــان الـــذكاء العـــاطفي ب نـــهم مجموعـــة مـــن المهـــارات العاطفيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا  (1
) جولمــان، مواقــف الحيــاة المختلفــة م  الفــردو والالزمــة للنجــاح فــي التفــاعالت المهنيــة وفــي

2000 ،271). 
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أون الــذكاء العــاطفي ب نــه متن ــيم مكــون مــن المهــارات والكفــاءات الشخصــية -يعــرف بــار (2
والعاطفيــة واالجتماعيــة التــي تــؤتر فــي قــدرة الفــرد للتعامــل بنجــاح مــع المتطلبــات البي يــة 

 .(14، 1997أون،  -)بار واله وط م

كاء الوجـــــــــداني ب نـــــــــه مالقـــــــــدرة علـــــــــى ادرا  االنفعـــــــــاالت وفي الـــــــــذيعـــــــــرف مـــــــــاير وســـــــــال (3
بدقة،وتقييمها،والتعبير عنها،والقدرة علـى توليـد االنفعـاالت،او الوصـول اليهـا عنـدما تيسـر 
عملية التفكير،والقدرة على فهم االنفعال والمعرفة الوجدانية،والقدرة على تن يم االنفعـاالت 

 (.237: 2007رياش وآخرونوبمايعزز النمو الوجداني والعقلي. ) أبو 

مجموعــة مــن المهــارات التــي تعــزى إليهــا الدقــة فــي مب نــه  الوجــدانيعــرف إبراهــام الــذكاء ي (4
تقــدير وتصــحي  مشــاعر الــذات واكتشــاف المالمــ  العاطفيــة لهخــرين واســتخدامها ألجــل 

 (. 169، ص2000أبرهام، ) مالدافعية واالنجاز في حياة الفرد

مجمـوع الـدرجات ) الدرجـة الكليـة ( التـي يحصـل عليهـا مهـو  الوجداني : التعريف انجرا ي للذكاء
 .مالمفحوص على مقياس الذكاء الوجداني

  Competency الكفاية: تانيا
الشــــيء كفايــــة :  تعريــــف الكفايــــة ) ل ويــــًا(: إنهــــا تعنــــي االســــت ناء عــــن ال يــــر )) كفــــا  (( .1

الكمــي والكيفــي معــا وفــي مجــال  اســت نى عــن ةيــر  ، فهــو كــاف وأن الكفايــة تقــيس الجــانبين
( لداللـة علـى الكـم مـن المخرجـات فقـط دون  Efficiency التعليم يستخدم مصطل  ) كفـاءة 

 (90، ص 1989الكيف )ةنايم ، 
ر مــا يفــي المهمــة حقهــا فــي األداء مــن امــتال  المعرفــة يتــوفم ب نــه الكفايــةشيشــولم  عــرفي .2

 1983شيشــولم، (ممســتوى مقبــول مــن األداء  الهــرورية والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة لبلــو 
 (101،ص 

ـــه الكفايـــةالمســـلم  عـــرفي .3 مجموعـــة القـــدرات ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن مهـــارات يفتـــرض أن م ب ن
يـــنعكس علـــى العمليـــة ،لياته خيـــر أداءؤو يمتلكهـــا تمكنـــه مـــن أداء مهامـــه وأدوار  ومســـ مـــدرسال

وقـد  ،لمعلومـات إلـى تالميـذ وقدرتـه علـى نقـل ا مـدرسالتعليمية،وخصوصًا من ناحيـة نجـاح ال
ة اليوميـة مدرسـبذل  عن طريق التخطيط وانعـداد للـدرس وةيـر  مـن األنشـطة ال مدرسيقوم ال

) المسـلم  مداخـل الفصـل وخارجـه مـدرسوالتطبيقية ، مما يته  في  السلو  واألداء الفعلي لل
 (  31 -  30، ص 1993، 

 :ةمدرسللكفايات ال التعريف انجرا ي        
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ممجموعـــة المعلومــات والخبـــرات والمهـــارات واألنشــطة وأنمـــاط الســـلو  المختلفــة التـــي يمتلكهـــا  وهــ
 والتي يفتـرض أن يؤدوهـا فـي أتنـاء التـدريسالتعلـيم االسـاس،فـي مرحلـة  علـم االحيـاءمـادة و مدرسـ

 ويمكن مالح تها وقياسها من خالل اعتماد األداة التي ستبينها الدراسة. ،
 
 
 
     بقة:الدراسات السا 
وهـــي بعنـــوان مالـــذكاء الوجـــداني وعالقتـــه بالســـلو  القيـــادي  (2005عبـــد العـــال  )محمددراســـة -1
 ممدرسلل

وسـلوكه القيـادي مــع التالميـذ داخــل  مــدرسهـدفت الـى معرفــة العالقـة بـين الــذكاء الوجـداني لل     
فـــي ة مـــن تخصصـــات مختلفـــة مدرســـا و مدرســـ(150قاعـــات الـــدرس،وتكونت عينـــة الدراســـة مـــن )

ـــــــد أعمـــــــارهم مـــــــن ) ـــــــرى المجـــــــاورة تمت ـــــــة بنهـــــــا وبعـــــــض الق ـــــــة مـــــــن مدين ـــــــة االعدادي -35المرحل
ـــادي 45 ـــذكاء الوجـــداني مـــن اعـــداد الباحتين،ومقيـــاس الســـلو  القي (سنة،واســـتخدما فيهـــا مقيـــاس ال
 أيها، وفيمايلي أبرز نتا ج الدراسة:وهو من أعداد الباحتين  مدرسلل

 اد مقيــاس الــذكاء الوجــداني والدرجــة الكليــة لهــذا توجــد فــروق ذات داللــة احصــا ية فــي ابعــ
المقياس بين كل من السلو  القيادي الديمقراطي والسلو  القيادي التسلطي وذلـ  لصـال  

 السلو  القيادي الديمقراطي.

  توجــد فــروق ذات داللــة احصــا ية فــي ابعــاد مقيــاس الــذكاء الوجــداني والدرجــة الكليــة لهــذا
لقيادي الديمقراطي والسلو  القيادي الفوهوي وذل  لصال  المقياس بين كل من السلو  ا
 السلو  القيادي الديمقراطي.

  توجــد فــروق ذات داللــة احصــا ية فــي ابعــاد مقيــاس الــذكاء الوجــداني والدرجــة الكليــة لهــذا
المقياس بين كل مـن السـلو  القيـادي الفوهـوي والسـلو  القيـادي التسـلطي وذلـ  لصـال  

 ي.السلو  القيادي الفوهو 
 
  ممدرسبعنوانمالذكاء الوجداني والتوافق المهني لل( 2001السمادوني ) دراسة-2 

ودرجــة توافقــه المهنــي فــي  مــدرسالــى التعــرف علــى نســبة الــذكاء الوجــداني للهــدفت الدراســة       
المرحلة التانوية،وكذل  عالقتهما ببعض المت يرات كالجنس والخبرة والتخصص األكاديمي،تكونت 

ة،ممن يقومـــــون مدرســـــ(160و) مـــــدرس(200ة بواقـــــع )مدرســـــا و مدرســـــ(360دراســـــة مـــــن )عينـــــة ال
اس الـذكاء الوجـداني مـن يـال ربية،وقـد اسـتخدم الباحـث مقبالتدريس فـي المرحلـة التانويـة بمحاف ـة 

 ومقياس التوافق المهني من اعداد الباحث أيها،ومماأسفرت نتا ج الدراسة عنه:اعداد ،
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 ــذكاء الوجــداني مدرســين والمدرســ يا بــين العــدم وجــود فــروق دالــة احصــا ات فــي ابعــاد ال
)الـوعي بالـذات،وأدارة الوجــدان،وتحفيز الـذات،التعاطف(بينما كانـت الفــروق دالـة فـي بعــد 

 المهارات االجتماعية والدرجة الكلية للتخصص األكاديمي.

 وفقـــا ات فــي ابعــاد الــذكاء الوجــداني مدرســين والمدرســـوجــود فــروق دالــة احصــا يا بــين ال
خبرة،ماعــــدا بعــــدي)الوعي بالــــذات ين األكتــــر مدرســــلســــنوات الخبــــرة بالتــــدريس لصــــال  ال

 وتحفيز الذات(حيث كانت الفروق ةير دالة احصا يا.

 .وجود عالقة موجبة ودالة احصا يا بين الذكاء الوجداني والتوافق المهني 

 
ات مدرسـافـق المهنـي لالعالقـة بـين الـذكاء الوجـداني والتو  بعنـوان ( 2009جوخـب ) دراسة-3

 .المرحلة التانوية بمدينة الرياض
ات مدرســـالعالقـــة بـــين الـــذكاء الوجـــداني والتوافـــق المهنـــي لهـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى     

ة،طبقت علــــيهن مدرســــ(398تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن )المرحلــــة التانويــــة بمدينــــة الرياض،
افـق المهنـي  ومـن أهـم مـا استخلصـته أون،ومقيـاس التو -الذكاء الوجـداني لبـار الباحتة مقياس

 الدراسة من نتا ج :
 .وجود عالقة دالة احصا يا بين الذكاء الوجداني والتوافق المهني 

 ـــى -وجـــود فـــروق دالـــة احصـــا يا تبعـــا لمت يـــر التخصـــص األكـــاديمي)أدبي علمي(عل
 درجات مقياس الذكاء الوجداني لصال  القسم األدبي.

 ت يــر ســنوات الخبــرة المهنيــة علــى درجــات مقيــاس وجــود فــروق دالــة احصــا يا تبعــا لم
 الوجداني لصال  سنوات الخبرة األعلى.الذكاء 
 اجراءات البحث:

 أواًل:  مجتمع البحث :   
  

التعليم  سمادة االحياء في مدار  اتومدرس يدرسن مم  *(105ت لف مجتمع البحث من )   
السليمانية ، كما مبين في عامة لتربية مديرية اللوالتابعة لفي مركز مدينة السليمانية االساس 
 (.1جدول )

 

 
 
 (1جدول )

 مادة االحياء و مدرسات مجتمع مدرسي عدد افراد 
 الجنس مرحلة التعليم االساس مدارس

 المجموع
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 اناث ذكور
 105 75 30 المجموع        

 

 تانيًا : عينة البحث :
هـذ  النسـبة مقبولـة اذا ان ،  ءاالحيـا علـم مـادة ( مـن مدرسـي ومدرسـات%5)نسبةاعتمد 

ما قيست بدراسات اخـرى اعتمـدت نسـبة اقـل منهـا م ال يوجـد هنـا  قـانون تابـت محـدد 
ـــــة م اال ان بعـــــض  ـــــي كـــــل حال ـــــراد ف ـــــوب مـــــن االف ـــــين العـــــدد المطل ـــــي تعي يســـــاعدنا ف

تمــع الــذي ( مــن افــراد المج % 5االحصــا يين يميلــون الــى جعــل النســبة تهــم نحــو ) 
ــــــه) عــــــدس ، ( مدرســــــًا  68،وبهــــــذا اصــــــبحت عينــــــة البحــــــث )  246ص ،1980تمتل
 ( يوه  ذل  . 3( و )2)ومدرسة والجدول 

 ( 2 جدول رقم )
   الجنس يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد الجنس
 36.7 25 ذكر
 63.2 43 أنثى

 100 68 المجموع

 
 

 ( 3  جدول رقم )
   الخبرة حسب يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد الخبرة
سنوات 4أقل من   20 29.4 

سنوات 8-4من   28 41.1 
سنوات فأكثر 8  20 29.4 

 100 68 المجموع

 
  

 تالتًا: اداتا البحث:

 :  (Emotional Intelligence)الذكاء الوجدانيمقياس   -1
 بناء الصي ة األولى للمقياس:- 

 

 البحثم مع طبيعة مجتمع ءاليتعلى نحٍو  الذكاء الوجدانيناء مقياس بب ةالباحت تقام      
  :االتيةالخطوات  حسب،الحالي

 

األدبيات والشبكة األلكترونية )إنترنيت( والدراسات السابقة التي تناولت  على االطالع *
  .الذكاء الوجداني  قياس

 :  االتيةمن المقاييس  انستفادة *
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،ص 2009للذكاء الوجداني )السنكاوي، مقياس)هوشيار صديق السنكاوي( .1
106-108.) 

 (320-319،ص2007الوجداني،)السمادوني،( للذكاء2007مقياس)السمادوني، .2
 

 

 ( فقرة شكلت محتوى مقياس الذكاء الوجداني. 59) ةالباحت تونتيجة للخطوات السابقة جمع
    

 صالحية الفقرات :
 

 فيين صصختى مجموعة من الخبراء المعل مقياس الذكاء الوجدانيالباحتة عرهت        
وبعد لبيان صالحية الفقرات.  (2ملحق )كما في ال( خبيرًا 5البالغ عددهم )و التربية وعلم النفس 

( فقرة، 5وتم استبعاد )على صالحية الفقرات،م فحص الخبراء للفقرات استخرجت نسب اتفاقه
( %80على نسبة اتفاق ) لكونها لم تحصلو حسب آراء الخبراء،على متها ءوعدم ماللهعفها،

كما ، فقرة ( 54وبهذا االجراء أصب  عدد الفقرات)،معيار لصالحية الفقراتالمعتمدة على انها 
 .الخبراء حسب توصية( فقرات 9طفيفة على )تعديالت  تأجري

 
 

 :(Face Validity)الصدق الظاهري   -أ 
 

من الصدق ال اهري لالداة هو ان يقدر عدد الى ان افهل طريق للت كد ،(Ebel)يشير       
وللتحقق (57ص ،2006من الخبراء المختصين مدى تمتيل الفقرات للسمة المراد قياسها. )بكر،

على مجموعة من الخبراء  المقياس عرض،الذكاء الوجدانيمقياس  في من الصدق ال اهري 
  وكما اشير الى ذل  سابقًا .،التربية وعلم النفس فيين صصختالم

  :Reliability) )لثبات ا-ب
 
 

ويقصد به االتساق في في المقياس، يعد التبات من الخصا ص  السيكومترية الالزم توافرها   
ان يعطي المقياس نتا ج متقاربة في قياسه لم هر من م اهر السلو  اي ،النتا ج أو في المقياس
س االفراد وتحت نفس ال روف ذل  المقياس اكتر من مرة على نف تطبيق إذا ما استخدم و أعيد

وا عادة )انتساق الداخلي،بالطرق اآلتية تبات انختبار واستخرج . ( 55،ص 2008)سعدي ،
 :انختبار( 

 تطبيق المقياس : 
 :التجربة االستطالعية -أ 

 

بتطبيق  ةالباحت تالحالي قام البحثفي  للمقياسينبعد اننتهاء من االجراءات الهرورية     
من  عشوا يًا  مدرسا ومدرسة( 30قبل التطبيق النها ي على عينة مؤلفة من ) اً تجريبيالمقياسين 

الفقرات وحساب الوقت المست رق لالجابة . وقد تبين من من وهوح الت كد  ل رض،لبحثا مجتمع



 12 

 لدى افراد العينة تحليل اجابات افراد العينة االستطالعية ان فقرات المقياسين واهحة و مفهومة
 -10بين )ما فقرات مقياس الذكاء الوجداني كان يتراوح على لوقت المست رق لالجابة ان ا، 

بين ) ما فقرات مقياس التقة بالنفس كان يتراوح على وان الوقت المست رق لالجابة ( دقيقة،16
 دقيقة  .  (19 -13

 

 النهائي :  التطبيق -ب 
 

أداتا البحث طبقت  ، ت وتحديد الوقتوهوح التعليماو تبات الفقرات و  بعد الت كد من صدق    
وقد است رق التطبيق .مدرس ومدرسة( 68)على افراد العينة االساسية للبحث والبالغ عددهم 

 ( في مركز مدينة السليمانية . 16/5/2012(  الى ) 20/4/2012)مدة من ال
 كيفية تصحيح مقياس الذكاء الوجداني:  -ج 

 

ين على بدا ل مدرسالوحسب اشارات اس الذكاء الوجداني ين على مقيمدرسالتصحي  اجابات تم 
اما ( درجة واحدة للفقرات االيجابية،1)(،ونادراً 2( درجات،واحيانًا )3المقياس،أي لبدا ل ةالبًا )

( درجة 1ةالبًا  )و (2( درجات،واحيانًا )3عني لبدا ل نادرًا )يللفقرات السلبية بعكس ذل ،
أعلى درجة على مقياس و ث الدرجة الكلية لكل مستجيب،الباحوفي هوء ذل  استخرج واحدة.

  .(34( واقل درجة هي )102داني هي )الذكاء الوج

 ةمدرسالكفايات ال استبيان بناء: ثانيا

 بناء أداة البحث وفق الخطوات االتية :تم         
 استطالع آراء مجموعة من المختصين في التربية وعلم النفس: -آ 
 : ستطالعيةإجراء الدراسة اال -ب

ي مـــادة علـــم شـــملت الدراســـة توزيـــع مجموعـــة مـــن األســـ لة بموهـــوع الكفايـــات الالزمـــة لمدرســـ
علـم مـادة لمدرسـي ة الخاصـة مدرسـمن أجل الحصـول علـى اكبـر عـدد مـن الكفايـات الاالحياء 
 االحياء.

وقد تهمن  (1/استبيان مفتوح )ملحق مدرس( 35استطالعية مكونة من )عينة وجه إلى أفراد 
علــى  وهــي مــادة علــم االحيــاء يســ لة تتطلــب تحديــد كفايــات مدرســعــدد مــن األ ســتبيانهــذا اال

 النحو اآلتي :

 (1ملحق )

لـدى مدرسـي مـادة علـم االحيـاء ة الواجب توافرها مدرسما هو برأي  أهم الكفايات ال .1
 ؟ التعليم االساسفي مرحلة 
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مجـــال التخطـــيط للـــدرس ة الواجـــب توافرهـــا فـــي مدرســـ.مـــا هـــو برأيـــ  أهـــم الكفايـــات ال2
 وطرا ق التدريس ؟

 توافرهــا فــي مجــال اســتخدام المــدرس ة الواجــبمدرســ.مــا هــو برأيــ  أهــم الكفايــات ال3
 للوسا ل التعليمية ؟

 مجــــال تقــــويم المــــدرسة الواجــــب توافرهــــا فــــي مدرســــ.مــــا هــــو برأيــــ  أهــــم الكفايــــات ال5
 للطلبة؟

 ؟ ها في مجال شخصية المدرسجب توافر ة الوامدرس. ما هو برأي  أهم الكفايات ال6
ة الواجـب توافرهـا فـي مجـال العالقـات اننسـانية مدرسـما هو برأيـ  أهـم الكفايـات ال .7

 االجتماعية ؟و 
ها هــرورية فــي قيـــاس ي إهــافة أو أيــة مجــاالت أخــرى تجــديرجــى ذكــر أ مالحظةةة:

 ة لم يرد ذكرها في هذا االستبيان ؟مدرسالكفايات ال
 
بعد جمع انجابات مـن العينـة االسـتطالعية قامـت  تطالعية :إجابات العينة االس /اج

ـــات وتن يمهـــا وتصـــنفيها حســـب المجـــاالت المعـــدة ل قيـــاس الباحتـــة بتفريـــغ هـــذ  انجاب
 .ةمدرسالكفايات ال

 ومنها :االساسي االطالع على األهداف التربوية العامة للتعليم  .2
 راق .في الع علم االحياءآ/ األهداف التربوية لمادة         

االطـــالع علـــى بعـــض القـــوا م العالميـــة الجـــاهزة والتـــي عالجـــت موهـــوع الكفايـــات  .3
 وتشمل :

التــــي تناولـــــت االدبيــــات االطــــالع علــــى عــــدد مــــن الدراســـــات العربيــــة واألجنبيــــة و  .1
  واحي مختلفة من التدريس والتعليمة في نمدرسموهوع الكفايات ال

( وانحســاس بمشــكلة البحــث أفادهــا تــدريسالخبــرة الباحتــة فــي ميــدان العمل)مهنــة  .2
المرحلـــة  مدرســـاتلمدرســـي و  ة الالزمـــةيســـيدر تفـــي تكـــوين صـــورة واهـــحة للكفايـــات ال

 .التانوية
ايــــات فالخاصــــة بالك ســــتبيانالابنــــاء فقــــرات  مــــن مصــــادر تــــموفــــي هــــوء مــــا تقــــدم 

 .ة بصي تها األولية مدرسال
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 Validityالصدق 

ة المســـــتخدمة لقيـــــاس الكفايـــــات مـــــدى صـــــالحية األدا مـــــن اجـــــل التحقـــــق مـــــن      
اعتمـدت  .صـياةتها وشـموليتها الهـداف البحـث ة وصدق عباراتها مـن حيـثمدرسال

عرهــــت االســــتبانة بصــــي تها اذ  .Face Validityالصــــدق ال ــــاهري الباحتــــة 
فــي  *ة علــى لجنـة مــن المحكمـين المتخصصــينمدرســاألوليـة والمتعلقــة بالكفايـات ال
  .لتدريسالتربية وعلم النفس وطرا ق ا

 
( فـــ كتر علـــى فقـــرات االســـتبانة %80وقـــد عـــدفت موافقـــة مجموعـــة الخبـــراء بنســـبة )

 معيارًا لقبول الفقرة وقد أبدى المحكمون آراءهم في:
 إهافة عدد من التعديالت في فقرات االستبانة . -آ   
 حذف عدد من الفقرات المتكررة وال ير هرورية في قياس الكفايات  -ب  
لتـــدريس إلـــى مجـــال التخطـــيط للـــدرس جـــال التخطـــيط للـــدرس وطرا ـــق اتجز ـــة م -ج  
 ومجال تنفيذ الدرس وطرا ق التدريس.و

 

 Reliabilityخامساً: الثبات  

االختبـــار  قـــةريطعلى ةمدرســالكفايـــات الاعتمــدت الباحتـــة فـــي قيــاس تبـــات اداة 
متكونــة مــن علــى عينــة التبــات وال. فقــد تــم تطبيــق االداةTest-retestواعــادة االختبــار 

 لهــاوكانت المـدة بـين التطبيــق االول والتطبيـق التـاني ،مــدرس( 28( مـدارس تهـم )3)
اال ان الفتــرة الزمنيــة ينب ــي ان ال تتجــاوز االســبوعين او  آدامــزشــارت ( يومــًا اذ ا15)

م معامـــــل ارتبـــــاط ااســـــتخدوب .(85، ص 1964، آدامـــــز) تالتـــــة اســـــابيع )بـــــين تطبيقـــــين(
( 0.67تبــات االســتبانة يســاوي )ان وجــدت لــالداة ول والتــاني بيرســون بــين التطبيــق اال

ـــــدوهـــــو معامـــــل تبـــــات  ســـــمارة وأخـــــرون، ) (،194،ص1977)البياتي واتناســـــيوس، جي
 (.120،ص1989
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 خامساً :الوسائل االحصائية: 

 استخدمت الباحتة الوسا ل االحصا ية اآلتية:

الوسط الحسابي:                       -1
n

x
X


 

 عدد الدرجات=  Xحيث يمتل 
 (21، ص1984األفراد                                          )البياتي، = عدد  nويمتل 

االنحراف المعياري:                 -2
n

xx
S

 


2

2
)(

 
 = االنحراف المعياري. sحيث يمثل 

  (40، ص1984)البياتي،    سابي                       المتوسط الح=  xو         

 معامل ارتباط بيرسون: الستخراج تبات األداة.               -3

  
  






])()()][()([

))((.
22

1

2.
yyrxxn

yxyxn
R yx 

 = معامل االرتباط. Rحيث يمتل 
 = عدد األفراد. nوتمتل 
 = قيمتي المت يرين                                      x.yوتمتل 

 
 (:  t.testاالختبار التائي ) -4

أ ( لعينة واحدة: للتعرف عةن درجةة تحقةق أو عةدم تحقةق كةل مجةام مةن المجةاالت لةدى 
 أفراد عينة البحث.

              = المتوسط الحسابي xحيث يمتل     
n

s

Mx
t


 

    M =.متوسط مجتمع المدرسات 
    nعدد األفراد =. 
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    S.االنحراف المعياري = 
 

 ة .مدرسالكفايات البين  درجات الذكاء الوجداني و العالقة انرتباطية معرفة  -ج

  
 

 

 
 ( 288، ص 2007) الجادري ، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض النتائج و مناقشتها
 

ه وفق أهدافعلى سيتم في هذا الفصل عرض النتا ج التي تم التوصل اليها في البحث الحالي     
من أجل االستعانة به و الدراسات السابقة  تومناقشة النتا ج في هوء انطار الن ري الذي تم

 : فق أهداف البحثو الوصول الى التوصيات والمقترحات المناسبة 
 
 

  : الهدف األول
 
 

  والمدرسات ينمدرسال الذكاء الوجداني لدىتعرف مستوى: 
 

على مقياس الذكاء  المدرسين والمدرسات اباتأ هرت النتا ج أن المتوسط الحسابي نج    
وعند مقارنته بالوسط ،( درجة23.32( درجة و بانحراف معياري قدر  )219.2الوجداني قد بلغ )

ول رض ،( درجة تبين أن هنا  فرقًا واهحًا بين المتوسطين174الفرهي للمقياس و البالغ )
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وتبين أن القيمة ،لعينة واحدة ( t.test )الوقوف على داللة هذا الفرق اختبر باالختبار التا ي 
( وبدرجة 0.05(  عند مستوى داللة )1.96( هي اعلى من القيمة الجدولية ) 16.14المحسوبة )

 النتيجة الى أن وتشير هذ ،( أي ان الفرق بين المتوسطين هو ذو داللة معنوية67حرية )
 ( يوه  ذل  :4ط، والجدول )الوجداني لدى عينة البحث هو اعلى من المتوسذكاء مستوى ال

 ( 4جدول )
المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوسط الفرهي والقيمة التا ية المحسوبة لمقياس 

 افراد العينة الذكاء الوجداني لدى
 
 

عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

 مستوى  القيمة التائية
 الجدولية حسوبةالم الداللة 

68 219.2 23.32 174 16.14 1.96 0.05 
 

 
 

 ن بويمكن تفسير هذ  النتيجة ،يتمتعون بالذكاء الوجداني ينمدرسال( أن 4من الجدول )يتبين     
لديهم نوع من الحرية في التعبير عن مشاعرهم و ،االجتماعية الواعية الف اتمن  ينمدرسال

على اشباع حاجاتهم  ون قادر هم و ،طية في ميدان التربية والتعليموذل  بسبب الديمقرا ،واحاسيسهم 
ون ومتفا ل، االجتماعي مع االخرين تفاعلهمفي  ون وايهًا هم واع،بشكل مناسب دون افراط فيها

وذل  بسبب التطورات التي حدتت في المجتمع من الناحية االجتماعية و االقتصادية ،في الحياة
 والتقافية .  

 
 : الهدف الثاني

 
 

  ينمدرساللدى   ةمدرسالكفايات العرف مستويات ت: 
 

قد   ةمدرسالكفايات العلى مقياس  ينمدرسال نجاباتأ هرت النتا ج أن المتوسط الحسابي     
وعند مقارنته بالوسط الفرهي للمقياس و ،( درجة35.9)وبانحراف معياري قدر  ( 124.08بلغ )

ول رض الوقوف على داللة هذا ،واهحًا بين المتوسطين( درجة تبين أن هنا  فرقًا 90البالغ )
( هي اعلى 7.79تبين أن القيمة المحسوبة )،لعينة واحدة ( t.test )الفرق اختبر باالختبار التا ي 

( أي ان الفرق بين 67( وبدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة ) (1.96من القيمة الجدولية )
 ةمدرسبالكفايات اليتمتعون ين مدرسالالنتيجة الى أن  وتشير هذ معنوية،داللة  ذوالمتوسطين 

  .( يوه  ذل 5والجدول )،من المتوسط اعلى
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 ( 5جدول )
المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوسط الفرهي والقيمة التا ية المحسوبة لمقياس 

  افراد العينةلدى  ةمدرسالكفايات ال
 

 

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

 مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة 

68 124.08 35.9 90 7.79 1.96 0.05 
   
 

 : الثالثالهدف 
 

 

 

 لدى  ةمدرسالكفايات العرف العالقة بين الذكاء الوجداني ) األبعاد و الدرجة الكلية( و ت

 : ينمدرسال
 

 

الكفايات معامل االرتباط بين الذكاء الوجداني و  تجاستخر ن هذا الهدف لتحقق ممن اجل ا   
لدى ة مدرسالكفايات التوجد عالقة بين الذكاء الوجداني و الوا هرت النتا ج انه ،ةمدرسال
بين الذكاء  بعد استخدام االختبار التا ي لمعامل االرتباطو .(0.72وبل ت قيمتها )ين مدرسال

هي ذات  القيمة التا ية المحسوبة نأ هر ة،مدرسالكفايات الجة الكلية( و الوجداني) األبعاد والدر 
   يوه  ذل  . (6جدول )الو  ،(681وبدرجة حرية ) (0.05عند مستوى ) معنويةداللة 

ين احساســا عاليــا بقــدرتهم علــى مدرســويمكــن تفســير هــذ  النتيجــة بــ ن القــدرات الوجدانيــة تمــن  ال
وال الــى تحقيـــق الرهــا عــن المهنــة،في حــين لــم تصــل تلـــ  تخطــي العقبــات التــي يواجهونهــا وصــ

فــي مهنتــه،وربما أن  مــدرسالقــدرات الــى مســتوى التــ تير الــدال علــى االداء المرهــي الــذي يقدمــه ال
وتحقيقه لمتطلبات مهنتـه لـم تتعـرض لهـا تدريسي ال كفاءةهنا  مت يرات أخرى ذات اتر دال على 
( التعنــي بالهــرورة تـــ تر 6عــة االرتباطـــات فــي الجــدول)الدراســة الحالية،وبطبيعــة الحــال فــان طبي

الـــى أن معامـــل االرتبـــاط عـــالم  ة بالـــذكاء الوجـــداني ومكوناتـــه الفرعيـــة،حيث يشـــيرمدرســـالكفايـــة ال
احد المت يرين هو)مجرد مقدار يقيس درجة اقتران مت ير بمت ير آخر،فهذا االقتران ليس معنا  أن 

 (105 ، ص2001)عالم، يسبب المت ير االخر(
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 (6جدول )

 ةمدرسالكفايات الرتباط بين الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكلية ( و االعالقة 
 المدرسينلدى داللته انحصا ية و 

 

 ت
المتوسط  أبعاد الذكاء الوجداني

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االرتباط

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 ةمدرسالكفايات ال الداللة

1 
 3.87 35.47 المعرفة االنفعالية

0.03 14.6 

1.96 0.05 

 7.79 124.08 ةمدرسالكفايات ال

2 
 4.88 53.29 تن يم العواطف

0.19 10.9 
 7.79 124.08 ةمدرسالكفايات ال

3 
 4.69 57.941 ادارة االنفعاالت

0.13 10.4 
 7.79 124.08 ةمدرسالكفايات ال

 12.3 0.14 4.91 44.35 التعاطف 4
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 7.79 124.08 ةمدرسالكفايات ال

5 
 4.24 33.35 االجتماعية التواصل

0.07 14.6 
 7.79 124.08 ةمدرسالكفايات ال

6 
 23.32 219.2 الذكاء الوجداني)الدرجة الكلية ( 

0.03 5.49 
 7.79 124.08 ةمدرسالكفايات ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التوصيات:

 ين.مدرساعطاء موهوع الذكاء الوجداني قدر مناسب من األهمية في برامج اعداد وتدريب ال -1
 المقترحات:

  .إليها الجنس مت ير إدخال مع الدراسة هذ  تكرار-2

  المهنية الكفاءة موهوع في تبحث التي الدراسات من المزيد إجراء-3

 .نفسية جوانب من نيمدرسلل
 

 الهوامش:
 اسماء السادة المتخصصين بحسب القابهم العلمية وحروفهم الهجا ية وموقع العمل: *

 طرا ق تدريس–جواد نعمت جمعه كلية التربية االساسية /قسم رياض االطفال د م.أ. .1
 .تربيه خاصة  –أ.د حسين الياسري كلية التربية للبنات / قسم التربية وعلم النفس  .2
 ارشاد. –.د شاكر مبدر كلية التربية للبنات / قسم التربية وعلم النفس أ .3
  .مناهج وطرا ق تدريس عام–أ.د عبد هللا الموسوي كلية التربية ابن رشد/ قسم التربية وعلم النفس  .4
  .مناهج وطرا ق تدريس–أ.د منى يونس بحري كلية التربية ابن رشد/ قسم التربية وعلم النفس  .5

 المصادر:



 21 

 التةدرسسالكفايةات المهنيةة والشخصةية للعةاملين فةي مهنةة نابي ، رنا فاهـل عبـاس ، الج .1
 . 2002، مركز البحوث النفسية ، جامعة ب داد ، الجامعي 

ين لتالمـــــذتهم مدرســـــانمـــــاط معاملــــة الم(،2001الفــــتالوي ،عبـــــد الهــــادي جـــــواد علــــوان) .2
ةيـر منشـورة(،جامعة  ) رسـالة ماجسـتيرموعالقتها بتوافقهم المدرسي وتحصيلهم الدراسـي

 ب داد،كلية التربية/ابن رشد.

الـذكاء الوجـداني .. نافـذت  علـى التـوازن النفسـي والنجـاح فـي ( 2005ابراهيم ، عبدالسـتار ) .3
 من : 27/12/2012. اخذت في الحياة

http://www.hayatnafs.com/mona3at_fi_alnafs/emotionalintelligence.htm 
   

( الــــذكاء العــــاطفي ، ترجمــــة ليلــــى الجبــــالي، سلســــلة عــــالم 2000جولمــــان ، دانيــــال ) .4
 ، يصدرها المجلس الوطني للتقافة والفنون واآلداب ،  الكويت.262المعرفة ، رقم 

 
:  تنميتـــــه –تطبيقاتـــــه  –: أسســـــه  الـــــذكاء الوجـــــداني( 2007الســـــمادوني ، الســـــيد ابـــــراهيم ) .5

 االردن . –دارالفكر للنشر والتوزيع ، عمان 

اخـــــذت  . هـــــل االذكيـــــاء وجـــــدانيًا اكتـــــر ســـــعادة( 2008الفصـــــلي ، هـــــدى وعتمـــــان حمـــــود ) .6
  http://www. vb.maharty.comمن:    27/12/2012في

مي ، ، المكتـــــب االســـــال الـــــذكاء العـــــاطفي والصـــــحة العاطفيـــــة( 2003أمـــــون ) مبـــــيض ، م .7
 بلفاست،المملكة المتحدة.

بنــاء اختبــار لقيــاس الكفايــة العلميــة والمهنيــة لمدرســي التــاري  فــي جــالب ، هنــاء خهــير ،  .8
 .1996، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة ب داد ، المرحلة التانوية 

الدليل العملي لتطبيق الذكاء العاطفي لتحسين فعالية الشخصية (، 2000أون ) -بار .9
 .نيويور ، األكاديمية الصحافة .التن يميةو 

علـــم الـــنفس التربـــوي للطالـــب الجـــامعي ( ، 2007أبـــو ريـــاش ، حســـين وزهريـــة عبـــد الحـــق ) .10
 االردن. –، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  الممارس مدرسوال

 دور الرقابــــــــــــــــة الو يفــــــــــــــــة كوســــــــــــــــيط مــــــــــــــــن التنــــــــــــــــافر والعاطفــــــــــــــــة ،(2000)، إبراهــــــــــــــــام .11

 (.169-189ص )،2مجلة علم النفس التطبيقية ، العدد ،لعاطفيالذكاء ا

، الكفـاءة الداخليـة الكميـة للتعلـيم االبتـدا ي بالكويـت ، (1989)ةنايم ، فهمـي محمـد إبـراهيم  .12
 . 1989، 5، المجلد  19، العدد المجلة التربوية 

فـي مـدخل  ، بحثالعاملون في التقنيات التربوية ،  (1983) شيشولم ، مار ةريت وآخرون  .13
 . 1983الكفايات ، المركز العربي للتقنيات التربوية ، دار القبس ، الكويت ، 

http://www.hayatnafs.com/mona3at_fi_alnafs/emotionalintelligence.htm
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، دراســة مقارنــة، ي المرحلــة االبتدا يــة فــي الكويــت مدرســكفايــات ، (1993)المســلم ، بســامة  .14
 . 1993كلية التربية، الكويت ، مايو ، 

، اخذت مدرسالقيادي لل الذكاء الوجداني وعالقته بالسلو ،(2005)عبدالعال،تحية محمد .15
من:    27/12/2012في

web.tu.edu.sa/.../View_instructor_NDMyMDU4OQ==_page 
 ميدانيـة دراسـة ،مـدرسلل المهنـي والتوافـق الوجـداني الـذكاء( ٢٠٠١)إبراهيم السيد السمادوني، .16

-63ص ،٣ ع التربيـة، عـالم .العـام، التـانوي  بـالتعليم اتمدرسـوال ينمدرسـال مـن عينـة علـى
152. 

بـالتوافق المهنـي و رسـالة ماجسـتير فـي  وعالقتـه  (:الذكاء الوجداني2009)  جوخبوعا شةو .17
 .االجتماعيةوجامعة محمد بم سعود االسالميةوالسعودية علم النفس كلية العلوم

كوردســـــــتان،     ،هوشـــــــيار صـــــــديق الســـــــنكاوي للـــــــذكاء الوجداني مقيـــــــاس(، 2009الســــــنكاوي ) .18
 (.108-106)ص

:  تنميتـــــه –تطبيقاتـــــه  –الـــــذكاء الوجـــــداني : أسســـــه ( 2007الســـــيد ابـــــراهيم )الســـــمادوني ،  .19
 . (320-319، ص )االردن –دارالفكر للنشر والتوزيع ، عمان 

( االختبـــارات والمقـــاييس النفســـية، مديريـــة دار الكتـــب للطباعـــة 2006محمـــد اليـــاس )بكـــر،  .20
 .(57، ص )والنشر، جامعة الموصل

، ص ويم فــي التعلــيم علــم الــنفس وانرشــاد، نيويــور ، هولــتالقيــاس والتقــ (،1964)آدامــز،  .21
(85). 

الوصــــــفي  انحصــــــاء(، 1977اتناســــــيوس )زكــــــي البيــــــاتي ، عبــــــد الجبــــــار توفيــــــق وزكريــــــا  .22
  0(194، ص )، مطبعة جامعة ب دادفي التربية وعلم النفس  األستداللي

، دار الفكــر  1ط( : مبــادا القيــاس والتقــويم فــي التربيــة ، 1989ســمارة ، عزيــز واخــرون ) .23
 للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

، دار  3، ط االحصــــاء الوصــــفي فــــي العلــــوم التربويــــة( 2007الجــــادري ، عــــدنان حســــين ) .24
 االردن. –المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 

( : تقيـــيم فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي لتنميـــة الـــذكاء 2001ســـحر فـــاروق عبـــد المجيـــد )، عـــالم  .25
لدى عينة من طالبات الجامعة . رسالة دكتورا  ةير منشورة ، كلية البنات لهداب  الوجدانى

 جامعة عين شمس. –و العلوم التربوية 
 

 


