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مستوى الذكاء االنفعايل وعالقته مبهارات التذوق 
األدبي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية 

 للمرحلة الثانوية يف منطقة جنران
 

 عبدالقادر محمد عتوم*                                محمد بن هادي الشهري*

 

  

ومعلمات اللغة العربية للمرحلة  لدى معلمي,فعالي ومستوى مهارات التذوق األدبي التعرف على العالقة بين الذكاء االنهدفت الدراسة إلى  -امللخص

فعالي, الثانوية في منطقة نجران. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي, وقام الباحثان بتصميم مقياس الذكاء االن

, ومعلمة, منهم 105نة الدراسة البالغ عددها )( فقرة, ووزع على عي20لذي تكون من )( فقرة، ومقياس التذوق األدبي, وا38والذي تكون من )
ً
( معلما

، و)33)
ً
( معلمة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، وبعد إجراء املعالجات اإلحصائية الالزمة أظهرت النتائج وجود درجة 72( معلما

ة في مهارات التذوق األدبي، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق داله ملعلمين واملعلمات، ووجود درجة كبير رة في مستوى الذكاء االنفعالي عند اكبي

ية ( بين املتوسطات الحسابية في مستوى الذكاء االنفعالي ككل لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانو α= 0.05) إحصائيا عند مستوى 

( على مقياس التذوق α=٠,٠٥ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )علمي, وسنوات الخبرة، وعدم وجود فرو تعزى ملتغيرات الجنس, واملؤهل ال

هارات التذوق األدبي ككل تعزى ملتغيرات الجنس, واملؤهل العلمي, وسنوات الخبرة, وبينت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي, وم

 للذكاء االنفعالي, وأبعاده على مهارات التذوق األدبي لدى معلمي, لمات اللغة العربية للمرحلة الثانوياألدبي لدى معلمي, ومع
ً
ة. وهناك أثر دال إحصائيا

توى مهارات التذوق األدبي عند .( من التغيرات الحاصلة في مس503حيث استطاع الذكاء االنفعالي أن يفسر ما نسبته ) ومعلمات اللغة العربية,

 , ومعلمات اللغة العربية.معلمي

 معلمي ومعلمات اللغة العربية. الذكاء االنفعالي؛ التذوق األدبي؛ الكلمات املفتاحية:
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 معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات بمستوى  هوعالقت االنفعالي الذكاء مستوى 

 نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات
 املقدمة. 1

ها تعد استجابات   تعتبر االنفعاالت من أهم مكونات شخصية اإلنسان, إذ إنَّ

 بمجموعة من االنفعاالت سلوكية فطرية, 
ً
ومكتسبة, فاإلنسان يولد مزودا

 البسيطة كالخوف
ً
, والفرح, والغضب, ولكن تلك االنفعاالت تأخذ أبعادا

 مع مرور الزمن, وذلك عن طريق التعلم, أخرى, وتصبح أكث
ً
, وتعقيدا

ً
ر تركيبا

وما يكتسب من خبرات حياتية, وعلى الرغم من صعوبة ضبط االنفعاالت إال 

  ذلك ال ينقص من كونها تضفي معنى لحياه اإلنسان؛ ملا تشكله منأنَّ 

في التواصل بين البشر, كما أنها تؤثر في سلوكهم عند تعاملهم مع مية دينا

ذواتهم, ومع اآلخرين, واألشياء من حولهم, وتساعدهم على التفاعل, والتكيف 

 في مختلف ظروفهم الحياتية. 

كهم للحاالت العاطفية التي يعيشونها من حيث ويختلف األفراد في سرعة إدرا 

لفة, والتحكم باالنفعاالت, أو يسمى بضبط النفس فهم وإدراك املشاعر املخت

[1.] 

واالنفعاالت السلبية, واإليجابية تعتبر ضرورية للحياة اليومية, وللتعبير عن  

 مختلف املشاعر وتقود اإلنسان للتحكم بقراراته, فمن املهم توفر الذكاء

ه يساعد الفرد على ال رقي, االنفعالي عند الفرد في حياته, وفي عمله؛ ألنَّ

 [.2والتقدم نحو األفضل ]

حتى ظهرت موجة  وقد سيطرت فكرة أنَّ الذكاء واحد لفتره طويلة من الزمن 

 جديدة تشير إلى وجود أنواع مختلفة من الذكاء, حيث ال تقتصر على

جاح الفرد في أي موقف وجود ذكاءات القدرات العقلية فقط, بل يتطلب لن

ألفراد في حياتهم العملية على الرغم من متعددة لديه, وفسر الباحثون نجاح ا

تعويضهم ذلك بما يمتلكونه من كفاءات تمتعهم بذكاء معرفي متواضع, ب

انفعالية, واجتماعية تسهم في تحقيق النجاح في حياتهم العملية في جميع 

 .[1] املجاالت

نواع تلك الذكاءات املتعددة ما يلي: اللغوي, املكاني, املوسيقي, وتشمل أ 

, وقد طور كل من ماير [2] تماعي, الحركي, االنفعالي, الروحي العتوماالج

يشير إلى قدرة الفرد على  مفهوم الذكاء االنفعالي, حيث أصبح [3] وسلوزي

تفكير الفرد, وقدرته على مراقبة املشاعر, واالنفعاالت, والتمييز بينها لتوجيه 

 [.2معالجة معلوماته العاطفية في املواقف املختلفة ]

القدرة على التعامل مع املعلومات  الذكاء االنفعالي بأنه [4] وعرف مبيض 

العاطفية من خالل فهمها, وإدراكها, واستقبالها, واستيعابه, وإدارتها. أما 

خدام الذكي للعواطف, [ فيشيران إلى أنه االست5غباري وأبو شعيرة ]

ه, أو لصالحه واالنفعاالت, فالفرد يستطيع أن يجعل عواطفه تعمل من أجل

نجاحه باستخدامها في ترشيد سلوكه, وتفكيره بطرق, ووسائل تزيد من فرص 

[ بالقدرة على إدراك املشاعر من خالل 6في عمله, وحياته. وعرفه جورج ]

يم املشاعر بحيث يستطيع الفرد أن التفكير, وفهم املعرفة االنفعالية, وتنظ

 يؤثر في مشاعر اآلخرين.

االنفعالي مهارة يتم تطويرها, واكتسابها, من [ أن الذكاء 7اون ] –بار  وأكد 

خالل برامج تدريبية معينة تساعد األفراد في تحقيق فرص النجاح في حياتهم, 

ضغوط, وتقلل نسبه حدوث املشاكل االنفعالية, واالجتماعية, وإدارة ال

 والتحكم في ردود األفعال وصنع القرارات, وحل املشكالت.

[ أنًّ السر في نجاح األفراد في حياتهم 9زومي ][ واملخ8دمان ]ويرى كل من فري

املهنية يعود إلى الذكاء االنفعالي ألنه يساعد في وضع األولويات املهنية, و 

اليومية لتحقيق الشخصية, واالجتماعية, ويحدد أغلب السلوكيات املهنية 

ء العام وحده ال [ من أنَّ الذكا10النجاح في املهنة, وهذا ما أكدته فاينسنت ]

ى الذكاء يكفي لضمان نجاح الفرد في املواقف الحياتية, وإنما يحتاج إل

االنفعالي؛ الذي يعد مفتاح النجاح في جميع املجاالت األكاديمية, والشخصية, 

 واملهنية.

عالي من مجموعة من القدرات, واملهارات االنفعالية, ويتكون الذكاء االنف

اد للذكاء االنفعالي ستركز عليها هذه الدراسة, وهي وأهمها تقع ضمن أربعه أبع

 : 

املعرفة االنفعالية: وهي القدرة على االنتباه, واإلدراك الجید لالنفعاالت,  -

األفكار, واملشاعر  واملشاعر الذاتية، وحسن التمیيز بینها, والوعي بالعالقة بين

 [.3الذاتية, واألحداث الخارجية ]

النفعاالت السلبية, وكسب الوقت قدرة على التحكم في اإدارة االنفعاالت: ال -

 [.3] للتحكم فيها, وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية

التواصل مع اآلخرین: التأثير اإليجابي, والقوي في اآلخرین عن طريق إدراك  -

مشاعرهم, ومعرفة متى تقود، ومتى تتبع اآلخرین, وتساندهم, انفعاالتهم, و 

 .[11] ة الئقةوالتصرف معهم بطريق

الدافعية: وهي اعتماد الفرد على قوة داخلية تدفعه نحو تحقيق األهداف،  -

 كاملتعة بالعمل، وحب التعلم، وتشمل حافز اإلنجاز، واملبادرة، والتفاؤل 

[12] 

االنفعالي, والذي يسمى كذلك بالعاطفي, والوجداني ولقد حظي الذكاء  

التربوية؛ ألهميته في نجاح الفرد,  باهتمام كثير من الباحثين في املجاالت

يره سواء في املدرسة, أو وتكيفه مع املواقف الحياتية؛ التي يتفاعل فيها مع غ

بي, وذلك املجتمع, وفي هذ الصدد يشار إلى دور الذكاء االنفعالي في التذوق األد

من تضمنه جملة من الوظائف الفكرية  [13] من خالل ما يشير له علوان

يتميز عن الحس,  دراك املفاهيم, والقدرة على التحليل, وهو بذلكالضرورية إل 

 والحواس.

وتعد الظواهر التذوقية, والجمالية من أعقد الظواهر النفسية بسبب  

فعلية, وفي مقدمة هذه الصعوبة في تحديدها, ومعرفة طبيعتها بصورة 

لقضايا, الظواهر التذوق األدبي؛ ملا يتضمنه من قضايا جمالية, وتولد تلك ا

 على شكل استجابة انفعالية, وخلق مزاج هو خبرة 
ً
واألعمال الفنية تذوقا

كما أنَّ التذوق في جوهره خبرة تأملية جمالية تتكون من االستمتاع  وجدانية,

 .[14] لفةبالجوانب السيكولوجية املخت

ه    واألدب من الفنون الجميلة؛ التي تعبر عن مشاعر النفس اإلنسانية, إذ إنَّ

يؤثر في الوجدان بقدر ما فيه من جمال التصوير, وحسن التعبير, وروعة 

, فالقارئ يشعر بلذة مع النص سواء كان قصيدة, أو مقال, أو قصة الخيال
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, أو يرى صورة جديدة كتلك اللذة التي يشعر بها حين يسمع لح
َ
 موسيقيا

َ
نا

 .[15,16جميلة ]

التي يستطاع بها  ك امللكة املوهوبةالتذوق األدبي بأنه تل [17] ويعرف الركابي  

تقدير األدب اإلنشائي, واملفاضلة بين شواهده, ونصوصه، أو تلك الحاسة 

الفنية التي يهتدي بها في تقويم العمل األدبي, وعرض مزاياه, وعيوبه. أما 

 [ فيعرفه بأنه إحساس القارئ بما أحسه الشاعر, أو الكاتب.18شحاته ]

لها أبعادها النفسية فمنها  األدبي على جوانب مهمةوتركز تعريفات التذوق  

 من السلوك ينشأ من فهم املعاني العميقة في النص األدبي, 
ً
من يبرز كونه نوعا

, وتقمص الشخصيات, أو بأنه انفعال يدفع الفرد إلى اإلقبال على القراءة

موما واملشاركة في األحداث, أو باعتباره امللكة املوهوبة, وتتضمن تعريفاته ع

 كافة الجوانب املعرفية, والوجدانية, واملهارية. 

وتتضمن عملية التذوق األدبي في بعدها النفس ي, والجمالي العنصريين 

 التاليين:

اسيس الكاتب, وقدرته على الجانب الوجداني : ويقصد به تمثل القارئ أح -أ

 أن يستشف الحالة النفسية التي يعبر عنها في فهمه.

دراك أثر كل جزئية في النص, ودورها في مجال مالي: وهو إالجانب الج -ب

 .[19] الفكرة, أو اإلحساس

 ويؤدي األدب وظائف نفسية, وجمالية أهمها: 

لة, والعواطف, يصور ما يدور في النفس اإلنسانية من املشاعر النبي -1

واألفكار فتؤثر في الوجدان, والقلب, والعقل فيدفعها إلى الغايات النبيلة, 

 املثل العليا.و 

تعد وسائل األدب كالقصة, والرواية, واملسرحية وسائل مهمه لدراسة  -2

 الحياة االجتماعية, والنفسية لألفراد, وعالقتهم بغيرهم في مجتمعهم.

 .[15] هللا تعالى من سحر, وجمال تصوير الطبيعة بما حباها -3

 ومن أبرز ما يهدف له تدريس األدب في هذا املجال ما يلي: 

مساعدة الطالب على فهم النصوص األدبية, وإدراك مواطن الجمال فيها,  -1

 وتذوقها, وتحليها. 

مساعدة الطالب على فهم أنفسهم, وحل مشكالتهم, وتوجيه حياتهم  -2

 
ً
 رشيدا

ً
 . [15] توجيها

ويزداد االهتمام بالتذوق األدبي في املرحلة الثانوية, وذلك بالتركيز على ما في  

يكون الطالب قد  عواطف, ومكونات جمالية, ووجدانية, حيث النصوص من

وصل إلى مستوى معين من النضج في كافة الجوانب العقلية, والجسمية, 

بية, وتتطور قدرته واالنفعالية, واللغوية؛ فيهتم بدراسة مختلف األلوان األد

 [.20على تحليل النصوص, وتفسيرها, ونقدها ]

ل إيمانه بأن كل ق األدبي عند طالبه, من خالوللمعلم دور في تنمية التذو  

طالب لديه القدرة على ذلك، وتدريبهم على ذلك بعقد موازنات بين ألوان 

رة أدبية في درجات منوعة من الجودة، وتقويم مداها في كل لون, مع ضرو 

توافر الحاسة األدبية عند املعلم أثناء قراءته للنص األدبي قراءة جهرية، 

ر بأداء املعلم، كما أنَّ األداء الجيد عنصر مهم في تذوق النص فاملتعلم يتأث

  .[21] األدبي

ومن خالل ما سبق تتضح أهمية التذوق األدبي, ودور اكتساب مهاراته في  

, في التعامل مع النصوص األدبية, وهو ما 
ً
, ونضجا

ً
جعل القارئ أكثر فهما

 في دراسات تعليم ا
ً
 مهما

ً
للغة العربية, وتعلمها, كما جعل التذوق األدبي محورا

سية, واالنفعالية, لكاتب أنَّ ارتباط الكثير من تلك املهارات بالجوانب النف

النص, أو القارئ, أو املستمع يزيد من أهمية إجراء الدراسات؛ التي تبحث في 

أداء املعلمين, وكيفية تنمية تدريس تلك املهارات لديهم, وربطه بجانب مهم, 

 فعالي, مما ينعكس بآثاره اإليجابية على طالبهم. وهو الذكاء االن

ت على دور الذكاء االنفعالي في تحسين األداء ولقد أكدت العديد من الدراسا 

التدريس ي للمعلم, وفاعليته في املناهج الدراسية, وتفعيل عملية التعلم, 

وتحقيق اإلنجاز األكاديمي, واإلبداع لدى الطالب مثل دراسة كمور والجندي 

. كما أكدت العبدالت [24] [, والخصاونة23[, وبن غربال ]2[, والعتوم ]22]

 مهما في تعليم الطالب ورفع مستواهم  [ أن25]
ً
الذكاء االنفعالي يلعب دورا

[ الذي بين أن الذكاء االنفعالي 3ماير و سالوفي ] األكاديمي, وهذا يتفق مع

نَّ يؤدي إلى تحسين % من النجاح االكاديمي, وأ10يستطيع التنبؤ بنسبة 

عاالت في محيط التحصيل األكاديمي, ورفع مستوى الوعي بالذات, وإدارة االنف

 بيئة التعلم. 

بالذكاء االنفعالي, وعالقته بمستوى  ويمكن تناول الدراسات ذات الصلة 

مهارات التذوق األدبي من جانبين مهمين, فاألول منهما يتعلق بدراسات 

ي, وفي الجانب اآلخر تلك الدراسات التي عنيت اهتمت بالذكاء االنفعال

 بمهارات التذوق األدبي.

[ 26العديد من الدراسات على الذكاء االنفعالي كدراسة رمضان ] وقد ركزت 

التي هدفت إلى معرفة درجة الذكاء االنفعالي، لدى معلمي مدارس, وكالة 

وكشفت  الغوث في محافظة نابلس، وتحديد أثر بعض املتغيرات على ذلك.

 الدراسة في نتائجها عن وجود درجة كبيرة للذكاء االنفعالي لدى املعلمين،

إضافة إلى الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية في بعض املجاالت تبعا 

 ملتغير حجم املدرسة، 
ً
ملتغير الجنس, والخبرة، بينما لم تظهر فروق تبعا

 واملؤهل.

درجة مستوى الذكاء العاطفي  [ فهدفت إلى الكشف عن2أما دراسة العتوم ] 

عالقته باتجاهاتهن لصفوف الثالثة األولى في محافظة جرش و لدى معلمات ا

وكشفت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفي لدى  نحو مهنة التدريس،

، كما أنَّ اتجاهاتهن 
ً
معلمات الصفوف الثالثة األولى في محافظة كان متوسطا

د عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى نحو املهنة كانت متوسطة، وظهر وجو 

 التدريس. الذكاء العاطفي, واتجاهات املعلمات نحو مهنة

[ دراسة هدفت إلى التعرف على عالقة الذكاء االنفعالي 27وأجرى الفيلكاوي ]  

بالتوافق املنهي لدى معلمي, ومعلمات املرحلة الثانوية بدولة الكويت، وأظهرت 

قة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي, والتوافق املنهي, الدراسة في نتائجها وجود عال

 %. 26النفعالي في التوافق املنهي بلغت وأن نسبة إسهام الذكاء ا

[ فقد أظهرت في نتائجها وجود عالقة ارتباطية 22أما دراسة كمور والجندي ]

 بين الذكاء االنفعالي, والكفايات املهنية, والشخصية, واالجتماعية. 

 [ والتي هدفت إلى التعرف على العالقة السببية ما بين28ي ]سة الفكوفي درا  

عالي والكفايات التدريسية والرضا املنهي لدى معلمي التربية الذكاء االنف

نتائجها على وجود درجة كبيرة ملستوى الذكاء االنفعالي عند  الخاصة, ودلت

وسطة. وعدم وجود املعلمين ما عدا بعد التألق, واأللفة االنفعالية بدرجة مت

 ملتغير الجنس عدا بعد التعاطف, والتفهم االنفعالي 
ً
لصالح فروق تبعا

 ملتغير التأهيل التربوي, والحالة الزوجية 
ً
املعلمين, وعدم وجود فروق تبعا

 للمعلم, وتوجد عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي, والكفايات التدريسية.

ر [ دراسة هدفت إلى التعرف على أث24ومن ناحية أخرى أجرى الخصاونة ] 

الطلبة في التحصيل الدراس ي الذكاء االنفعالي عند املعلمين في استجابات 
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لتالميذ املرحلة االبتدائية, وأظهرت النتائج وجود درجة متوسطة ملستوى 

الذكاء االنفعالي عند معلمي املرحلة االبتدائية، كما أظهرت النتائج عدم 

 ملت
ً
غيرات الدراسة )الجنس، العمر، املؤهل العلمي(. ووجود وجود فروق تبعا

 ملتغير الخبرة
ً
 .الوظيفية فروق تبعا

[ والتي 29العالقة بالتذوق األدبي تأتي دراسة العثيمين ] الدراسات ذات وفي 

هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة الطالبات املعلمات مهارات تدريس 

 بالعاصمة املقدسة. وتوصلت فيالنصوص األدبية في املرحلة املتوسطة 

النتائج إلى قصور في واقع ممارسة الطالبات املعلمات مهارات تدريس 

 ة في جوانب اإلعداد, والتنفيذ, والتقويم, وإهمال الطالباتالنصوص األدبي

 املعلمات املهارات التي تساعد على تنمية التذوق األدبي عند التلميذات.

يس ي للطالب هدفت إلى تقييم األداء التدر  [ والتي30أما دراسة إبراهيم ]

أن  املعلمين في النصوص األدبية في ضوء مقومات التذوق األدبي فتوصلت إلى

مستوى األداء التدريس ي للطالب املعلمين في مقومات الجانب الفكري كأحد 

, وكذلك
ً
 مقومات التذوق األدبي عند تدريس النصوص األدبية كان متوسطا

 في مقومات الكان املستوى متوس
ً
 جانب الوجداني.طا

[ في دراسته إلى الكشف عن مستوى مهارات التذوق األدبي 21وهدف مقداد ] 

لمي اللغة العربية باملرحلة األساسية العليا بقطاع غزة, وعالقته لدى مع

ه يوجد ضعف في  بمستوى الثقافة اإلسالمية. وتوصلت الدراسة إلى أنَّ

وجود فروق في  علمين عينة الدراسة, معمستوى التذوق األدبي لدى امل

مستوى مهارات التذوق األدبي تعزى إلى ملتغير سنوات الخبرة لصالح لصالح 

سنوات فأكثر, وعدم وجود فروق في متغير الجنس, وال  5املعلمين من فئة 

توجد عالقة بين مستوى مهارات التذوق األدبي, ومستوى الثقافة اإلسالمية 

 الدراسة.لدى املعلمين عينة 

[ فسعت إلى تعرف مدى توافر الكفايات 31] أما دراسة البكر والعشيوي  

املهنية الالزمة لتدريس النصوص األدبية لدى معلمات اللغة العربية باملرحلة 

الثانوية, وتوصلت إلى ضعف تدريس النصوص األدبية لدى املعلمات في 

ينما كانت كفايتا الدراسة بشكل عام, حيث كانت كفاية التخطيط متوسطة ب

 ضعيفة. التنفيذ, والتقويم

, 19وأما دراسة الهزايمة ] 
ً
[ فتوصلت إلى أنَّ طريقة االستماع كانت األكثر أثرا

وذات داللة إحصائية في قدرة الطالب على تذوق النصوص األدبية, مع وجود 

 فروق لصالح اإلناث في مهارات التذوق األدبي.

طرائق  تحقق الكفايات اللغوية في إلى ائجهافي نت [32] وأشارت دراسة صبح 

, وممتاز من وجه نظر املدرسين, 
ً
التدريس والتذوق األدبي بدرجة جيد جدا

ودرجة جيد, ووسط من وجهه نظر املوجهين, ووجود فروق لصالح املدرسين 

 بين اآلراء في جميع الكفايات )التخطيط, التنفيذ, التقويم(. 

 دبي التذوق األ ة هدفت إلى تنمية مهارات [ بدراس33وقام الشديفات ]  

باملستوى اإلبداعي من خالل بناء برنامج تعليمي قائم على مهارات التذوق 

األدبي باملستوى اإلبداعي من خالل تدريس نصوص أدبية لدى طلبة قسم 

اللغة العربية في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية, وبينت نتائج الدراسة 

التوسع, واملرونة  لة إحصائية ألثر الطريقة في مهارتيوجود فروق ذات دال

لصالح الطريقة التجريبية, وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارتي 

 ذات داللة 
َ
الطالقة, واألصالة, أما مهارة التوسع, واملرونة؛ فقد وجدت فروقا

لة إحصائية ألثر التفاعل بين الطريقة, والجنس, وعدم وجود فروق ذات دال

 ع املهارات. إحصائية تعزى ألثر الجنس في جمي

 مشكلة الدراسة. 2

لقد كشفت بعض الدراسات أن من أسباب عدم اتقان الطالب ملهارات   

التذوق األدبي تعود إلى املعلم, لعدم قدرته على تدريس النصوص األدبية كما 

ذا يحتم يجب, وعدم وقوفه على مواطن الجمال, والخيال, والعاطفة فيها, وه

العواطف, واالنفعاالت؛ التي تساعده على إيصال على املعلم أن يمتلك 

األفكار بما فيها من معاني, وتذوق جمالي, ومشاعر, وأحاسيس بالشكل املالئم 

للطالب, وهو ما يحتاج معه معلم اللغة العربية إلى قدر كبير من الذكاء 

أو األديب, والتي تظهر االنفعالي لوصف الحركة النفسية الخاصة بالشاعر, 

باستقراء شعور الطالب, ووصف مشاعرهم,  ص األدبي, وذلكفي الن

وأحاسيسهم, تجاه تلك النصوص, وتكون األسئلة, واملناقشة أساس الوصول 

إلى ذلك, وخالل ذلك يقوم املعلم بقيادة طالبه, ومشاركتهم للوصول إلى 

استخدمها الشاعر, أو  تحديد العبارات, واأللفاظ, والصور البالغية التي

والتي في ضوئها يكتشفون حالة األديب النفسية, والظروف التي  الكاتب,

 أحاطت به, وأثرت فيه. 

ومما تقدم يظهر حاجة معلمي اللغة العربية إلى الذكاء االنفعالي؛ لتنمية   

مهارات التذوق األدبي لدى طالبهم, وحيث إّن الباحثين لم يطلعا على دراسات 

مهارات التذوق األدبي عند  لي, ومستوى ي العالقة بين الذكاء االنفعاتبحث ف

اللغة  املعلمين باعتباره من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر عند معلمي

العربية؛ لتمكنهم من أداء وتدريس النصوص األدبية, وتحقيق األهداف 

ابة التدريسية الالزمة؛ فقد جاءت مشكلة هذه الدراسة, والتي حاولت اإلج

 عن االسئلة التالية:

 سئلة الدراسةأ. أ

ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى معلمي, ومعلمات اللغة العربية للمرحلة  -1

 الثانوية في منطقة نجران من وجهة نظرهم؟

ما مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية  -2

م ظرهم التي يراعونها في تدريسهللمرحلة الثانوية في منطقة نجران من وجهة ن

 للطالب؟

( في الذكاء 0.05هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -3

االنفعالي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في منطقة 

 نجران تعزى لتأثير متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟

( في مهارات 0.05داللة )إحصائًيا عند مستوى الهل توجد فروق دالة  -4

التذوق األدبي لدى معلمي, ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في 

منطقة نجران تعزى لتأثير متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات 

 الخبرة؟

( بين مستوى الذكاء 0.05هل توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى الداللة ) -5

دبي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية لي, ومستوى مهارات التذوق األ االنفعا

 للمرحلة الثانوية في منطقة نجران؟

هل يمكن التنبؤ بمستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي, ومعلمات  -6

 اللغة العربية للمرحلة الثانوية من خالل الذكاء االنفعالي, ومكوناته الفرعية؟

 أهداف الدراسةب. 

 هذه الدراسة إلى: دفته

ف على مستوى الذكاء االنفعالي لدى معلمي, ومعلمات اللغة العربية التعر  -1

 للمرحلة الثانوية في منطقة نجران.
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التعرف على مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي, ومعلمات اللغة  -2

 .العربية للمرحلة الثانوية في منطقة نجران

ومعلمات اللغة ذكاء االنفعالي لدى معلمي, التعرف على الفروق في ال -3

 العربية في منطقة نجران؛ التي تعزى لتأثير متغيرات الدراسة.

التعرف على الفروق في مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي,  -4

 ومعلمات اللغة العربية في منطقة نجران؛ التي تعزى لتأثير متغيرات الدراسة.

ذكاء االنفعالي, ومستوى رتباطية بين مستوى الالتعرف على العالقة اال  -5

 ي منطقة نجران.مهارات التذوق األدبي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية ف

الذكاء االنفعالي بمستوى مهارات التذوق األدبي لدى  تحديد درجة اسهام -6

 معلمي, ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

 أهمية الدراسة ج. 

 راسة إلى ما يلي:ة هذه الدتعود أهمي

تناولت الذكاء االنفعالي ملعلمي اللغة العربية, وعالقته بمستوى التذوق  -1

ألدبي لديهم, وهو ما يمثل إضافة بعد مهم إلى تدريس اللغة العربية لم يجد ا

, وتساهم في
ً
 كافيا

ً
إثراء املكتبة العربية, وتزويد الباحثين بأطر نظرية  اهتماما

 ال.في هذا املج

تفيد القائمين على العملية التربوية بأهمية تنمية الذكاء االنفعالي لدى  -2

غة العربية؛ ألنه يرتبط بشكل مباشر بمهارات الطالب, وعند معلمي الل

 التذوق األدبي لديهم مما ينعكس على طالبهم.

تفيد القائمين على التعليم الجامعي في تطوير املهارات االنفعالية,  -3

 ام بالتذوق األدبي عند طالب قسم اللغة العربية.واالهتم

 دود الدراسةد. ح

لى دراسة الذكاء االنفعالي, والتذوق الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة ع -

 األدبي.

 الحدود املكانية: أجريت الدراسة في جميع مدارس منطقة نجران. -

س ي الثاني من الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدرا الحدود -

 (.1439 -1438العام الهجري )

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على معلمي, ومعلمات اللغة العربية في  -

 املرحلة الثانوية.

 مصطلحات الدراسةه.  

على الوعي الذكاء االنفعالي )إجرائيا(: قدرة معلمي ومعلمات اللغة العربية  

ها، وقدرتهم على الوعي بمشاعر، بمشاعرهم، وانفعاالتهم، وفهمها، وإدارت

, السيما الطالب, وفهمها، والدخول معهم, وفق هذا الفهم وانفعاالت اآلخرين

في عالقات اجتماعية، ومهنية بناءة، ويقاس ذلك من خالل االستجابات على 

 فقرات املقياس الذي تم تطويره لهذه الغاية.

معلمو, ومعلمات  قوم بهإجرائيا(: النشاط اإليجابي الذي ي) التذوق األدبي

اللغة العربية استجابة لنص أدبي معين بما فيه من صور جمالية, وفنية, 

وعواطف, وأحاسيس, ومشاعر, والتي يراعيها املعلم أثناء تدريسه, ويقاس من 

 ه الغاية. خالل االستجابات على فقرات املقياس الذي تم تطويره لهذ

 جراءات. الطريقة وال 3

 ةمنهج الدراسأ. 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي, الذي يعتمد على دراسة   

, وذلك عن 
ً
 وكيفا

ً
الظاهرة في الواقع, ووصفها, وتحليلها, والتعبير عنها كميا

 لهذا الغرض. طريق تطبيق األدوات التي تم تطويرها من قبل الباحثين

 مجتمع وعينة الدراسةب. 

اللغة العربية للمرحلة  مي, ومعلماتتكّون مجتمع الدراسة من جميع معل 

, ومعلمة بواقع )198الثانوية في منطقة نجران, والبالغ عددهم )
ً
( 66( معلما

,
ً
ه(, وتكّونت عينة 2017/2018( معلمة, في العام الدراس ي )132و) معلما

, ومعلمة, 105الدراسة من )
ً
، و)33منهم )( معلما

ً
( معلمة، وقد تم 72( معلما

( يوضح توزيع مجتمع, وعينة 1ة عشوائية. والجدول رقم )اختيارهم بطريق

 لدراسة حسب متغيراتها.ا

 1جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة

 املتغير الفئات التكرار النسبة املئوية

 الجنس ذكر 33 31.4
 أنثى 72 68.6
 سنوات الخبرة سنوات 3اقل من  14 13.3
 سنوات 6إلى  3من  25 23.8

 سنوات 6أكثر من  66 62.9
 املؤهل العلمي   بكالوريوس 72 68.6

 بكالوريوس+دبلوم 22 21.0
 ماجستير 11 10.5

  املجموع الكلي 105 100%

 :السيكومترية وخصائصها الدراسة أدوات

 واألدب, السابقة الدراسات إلى الرجوع تم الدراسة أدوات بناء أجل من     

 اللغة معلمي عند األدبي والتذوق , االنفعالي الذكاء موضوعات ل حو , النظري 

 األولية؛ املعلومات لجمع أداتين على الحالية الدراسة اعتمدت وقد, العربية

  تطوير تم األولى األداة ففي
ً
, أبعاد أربعة على يحتوي , االنفعالي للذكاء مقياسا

(, والدافعية, اآلخرین مع صلوالتوا, االنفعاالت وإدارة, االنفعالیة املعرفة) وهي

 العتوم دراسة: التالية السابقة الدراسات إلى بالرجوع, فقرة( 25) على موزعة

 [.24] الخصاونة ودراسة[, 28] الفكي ودراسة[, 27] الفيلكاوي  ودراسة, [2]

 إلى الرجوع خالل من, فقرة( 21) من فتكون , األدبي التذوق  مقياس أما       

 [, 19] الهزايمة ودراسة, [21] مقداد دراسة: التالية السابقة الدراسات

 .[33] الشديفات ودراسة[, 32] صبح ودراسة
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 األولية بصورتها عرضها تم الدراسة، أدوات صدق من للتحقق: األداة صدق

 واإلدارة والتقويم، القياس)االختصاص مجال في املحكمين من مجموعة على

لب ،(التربوي  النفس وعلم, التدريس وطرق , التربوية
ُ
, رأيهم إبداء منهم وط

 ملحتوى  الفقرات ومناسبة اللغوية، الصياغة حيث من مالحظاتهم واقتراح

%  80) بين ما تتراوح املقبولة للفقرات االتفاق نسبة وكانت الدراسة، موضوع

 .املقترحة باملالحظات العمل وتم, الفقرات جميع على %( 100إلى

 معامل استخدام تم فقد, الدراسة أدوات ثبات من للتحقق: األداة ثبات

 (.2) رقم الجدول  في موضح هو كما ألفا كرونباخ

 2 جدول 

 الكلية وللدرجة للمجاالت ألفا نباخ كرو  ثبات معامل قيم

 املقاييس مجاالت الدارة بالتجوال معامل الثبات

 أوال: الذكاء االنفعالي املعرفة االنفعالیة 720.

 تإدارة االنفعاال  706.

 التواصل مع اآلخرین 862.

 الدافعية 769.

 الذكاء االنفعالي ككل 951.

 ثانيا: مهارات التذوق األدبي ككلمهارات التذوق األدبي  907.

 ففي, الدراسة أدوات ثبات لحساب ألفا كرونباخ معامل استخدام تم     

( 706). بين ام مقياس ملجاالت الثبات قيم تراوحت االنفعالي الذكاء مقياس

 مقياس في أما(, 951). ككل للمقياس الثبات معامل قيمة وبلغت ،(862).َو 

 تدل القيم وهذه, (907). الثبات معامل قيمة بلغت األدبي التذوق  مهارات

 عينة على تطبيقه ُيتيح مما مقبول، بثبات   تتمتع الدراسة أدوات أن على

 .الدراسة

 :اإلحصائية األساليب

 :التالية اإلحصائية اليبساأل  استخدام تم

 .املتغيرات حسب الدراسة عينة توزيع لتحديد املئوية والنسب التكرارات -

 .الدراسة ألدوات الداخلي االتساق ثبات لحساب ألفا نباخ كرو  معامل -

 .واملجاالت للفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط -

 . الدراسة غيراتتم بين الفروق عن للكشف التباين تحليل -

 االنفعالي الذكاء بين االرتباطية العالقة عن للكشف بيرسون  ارتباط معامل -

 .األدبي التذوق  ومهارات

 . األدبي التذوق  مهارات على االنفعالي الذكاء أثر عن للكشف االنحدار تحليل -

 ومناقشتها نتائجال. 4

 العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي الذكاء مستوى  ما: األول  السؤال

  نظرهم؟ وجهة من نجران منطقة في الثانوية للمرحلة

 املعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

 رقم الجدول  خالل من ذلك ويتبين املجاالت، فقرات من فقرة لكل والرتب

(3.) 

افات الحسابية املتوسطات 3 جدول   الفقرات على نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي الذكاء ملستوى  والرتب ةاملعياري واالنحر

 بعد بكل الخاصة

 الرتبة م الفقرات املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املستوى 
   

 املعرفة االنفعالیة البعد األول:
  

 4 1 شاعر طالبي.استطيع استيعاب م 2.57 0.552 متوسطة

 5 2 أعبر عن مشاعري نحو األحداث بسهولة. 2.49 0.556 كبيرة

 7 3 تساعدني انفعاالتي على اتخاذ القرارات الصائبة. 2.17 0.699 متوسطة

 6 4 أستطيع أن أفهم انفعاالتي املتناقضة. 2.4 0.644 كبيرة

 2 5 ف في ذاتي.لدي القدرة على تحديد جوانب القوة, والضع 2.67 0.527 كبيرة

 1 6 أشعر باملسؤولية عن مشاعري. 2.74 0.519 كبيرة

 واقعيا. 2.65 0.515 كبيرة
ً
 3 7 اقدر انفعاالتي وعواطفي تقديرا

   
 االنفعاالتإدارة  البعد الثاني:

  

 4 8 أتحكم بمشاعري السلبية بسهولة. 2.19 0.666 متوسطة

 3 9 بير عن ذاتي.ت التي تساعدني في التعاستطيع استدعاء االنفعاال  2.42 0.569 كبيرة

 3 10 استطيع احتواء مشاعر اإلجهاد التي تعوق أداء أعمالي. 2.42 0.633 كبيرة

 1 11 بالصبر عند إنجاز أي عمل متعب. أتحلى 2.71 0.494 كبيرة

 2 12 أستطيع ربط مشاعري بما أفكر فيه. 2.55 0.571 كبيرة
   

 اآلخرین التواصل مع البعد الثالث:
  

 3 13 لدي القدرة على التأثير االيجابي على طالبي . 2.7 0.498 كبيرة

 1 14 اشعر بثقة الطالب بي. 2.77 0.485 كبيرة

 5 15 أهتم بمشكالت طالبي. 2.58 0.647 كبيرة

 4 16 أتقبل النقد من طالبي. 2.6 0.545 كبيرة

 6 17 بي.أقيم عالقات شخصية ناجحة مع طال 2.53 0.605 كبيرة
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 الرتبة م الفقرات املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املستوى 

 3 18 مناسبة في التعامل مع طالبي. أستطيع إيجاد بيئة صفية 2.68 0.542 كبيرة

 2 19 تعبيرات لغة الجسد الصادرة من طالبي أستطيع فهم 2.76 0.509 كبيرة

 7 20 دفع طالبي إلقامة عالقات ناجحة. استطيع 2.48 0.606 كبيرة
   

 الدافعية البعد الرابع:
  

 5 21 أواجه العقبات التي تمنعني عن تحقيق أهدافي. 2.4 0.581 كبيرة

 4 22 أفضل إنجاز األعمال التي تتطلب مهارة. 2.51 0.59 كبيرة

 3 23 يزداد تقديري لذاتي عندما أتغلب على عاده سيئة. 2.81 0.455 كبيرة

 2 24 أسعى دوًما ألكون من املتميزين في أدائي التدريس ي. 2.77 0.523 كبيرة

 1 25 أسعد بتحقيق طالبي ملراكز متقدمة. 2.92 0.3 ةكبير 

 مستوى  لفقرات الحسابية األوساط أن( 3) رقم الجدول  نتائج من يتضح       

 أي ،(2.74-2.17) بين ما تراوحت, االنفعالیة املعرفة بعد في االنفعالي الذكاء

: " هاونص( 6) رقم الفقرة نالت فقد, كبيرة درجة إلى متوسطة درجة بين ما

( 3) رقم الفقرة بينما, األولى املرتبة على" مشاعري  عن باملسؤولية أشعر

 املرتبة على" الصائبة القرارات اتخاذ على انفعاالتي تساعدني: " ونصها

 ما الحسابية األوساط فتراوحت االنفعاالت إدارة بعد في أما, األخيرة

, الفقرات جميع على كبيرة درجة إلى متوسطة درجة بين أي ،(2.71-2.19)بين

" متعب عمل أي إنجاز عند بالصبر أتحلى:" ونصها( 11) رقم الفقرة نالت فقد

 بمشاعري  أتحكم: " ونصها( 8) رقم الفقرة نالت بينما, األولى املرتبة على

 اآلخرين مع التواصل بعد في أما, األخيرة املرتبة على" بسهولة السلبية

, الفقرات جميع على كبيرة بدرجة أي ،(2.77-2.48) بين ما األوساط فتراوحت

, األولى املرتبة على" بي الطالب بثقة أشعر: "ونصها( 14) رقم الفقرة نالت فقد

 عالقات إلقامة طالبي دفع أستطيع: "ونصها( 20)رقم الفقرة نالت بينما

 بين ما األوساط فتراوحت الدافعية بعد في أما, األخيرة املرتية على" ناجحة

 أسعد: "ونصها( 25) رقم الفقرة فنالت, كبيرة بدرجة أي ،(2.40-2.92)

( 21) رقم الفقرة بينما, األولى املرتبة على" متقدمة ملراكز طالبي بتحقيق

 .األخيرة املرتبة على" أهدافي تحقيق عن تمنعني التي العقبات أواجه: "ونصها

 4 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  األداة وعلى, األبعاد جميع على نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي اءالذك ملستوى  املعيارية واالنحر

 الكلية

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد الرقم الرتبة

 كبيرة 0.352 2.53 املعرفة االنفعالیة 1 3

 كبيرة 0.383 2.46 إدارة االنفعاالت 2 4

 كبيرة 0.397 2.64 التواصل مع اآلخرین 3 2

 كبيرة 0.329 2.68 الدافعية 4 1

 كبيرة 0.306 2.58 الذكاء االنفعالي ككل    

 أبعاد جميع على الحسابية األوساط أن( 4) رقم الجدول  نتائج من يتضح    

: األبعاد لكل كبيرة بدرجة أي ،(2.68 -2.46)بين ما تراوحت االنفعالي الذكاء

 أما, االنفعاالت وإدارة, االنفعالية واملعرفة, اآلخرین مع والتواصل, الدافعية

 بدرجة املعلمين لدى االنفعالي الذكاء مستوى  فجاء الكلية األداة مستوى  على

 عمل طبيعة إلى النتيجة هذه الباحثان ويعزو (, 2.58)بلغ وبمتوسط كبيرة

 الذكاء توفر وضرورة, بها قومي التي التدريسية واملهام, العربية ةاللغ معلم

 خالل من واملهنية, العملية حياته في نجاحه في دور  من له ملا, عنده االنفعالي

 يتعامل الذين اآلخرين النفعاالت وفهمه, وتفكيره, انفعاالته ضبط على قدرته

 أكدته ما وهذا, الحياه مجاالت مختلف في النجاح على يساعده مما معهم

 في الفرد نجاح لضمان يكفي ال وحده العام الذكاء نأ إلى[ 10] فاينسنت

 في النجاح مفتاح يعد الذي االنفعالي الذكاء إلى يحتاج وإنما, الحياتية املواقف

 مع النتيجة هذه واتفقت. واملهنية, والشخصية, األكاديمية املجاالت جميع

 .[2] العتوم دراسة مع واختلفت[, 28] الفكي ودراسة[, 26] رمضان دراسة

 في (0.05) الداللة مستوى  عند إحصائًيا دالة فروق توجد هل: الثاني السؤال

 في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي الذكاء

 والسنوات العلمي، واملؤهل الجنس، متغيرات لتأثير تعزى  نجران منطقة

 الخبرة؟

 واالنحرافات, الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال هذا على لإلجابة

 (.5) رقم الجدول  في كما, الدراسة متغيرات حسب املعيارية

 5 جدول 

افات, الحسابية املتوسطات  الدراسة متغيرات حسب نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي الذكاء ملستوى  املعيارية واالنحر

 املتغير املستقل املستويات العدد توسط الحسابيامل االنحراف املعياري 

 ذكر 33 2.54 0.353
 الجنس

 انثى 72 2.59 0.288

 بكالوريوس 72 2.55 0.328
 املؤهل العلمي

 بكالوريوس+دبلوم 22 2.67 0.254
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 املتغير املستقل املستويات العدد توسط الحسابيامل االنحراف املعياري 

 ماجستير 11 2.57 0.223

 سنوات 3اقل من  14 2.42 0.399

 نواتس 6إلى  3من  25 2.63 0.194 سنوات الخبرة

 سنوات 6أكثر من  66 2.59 0.313

  هناك أن 5 الجدول  يبين  
ً
  تباينا

ً
, الحسابية املتوسطات في ظاهريا

 اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي الذكاء ملستوى  املعيارية واالنحرافات

 ولبيان, الدراسة ملتغيرات تعزى  نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية

 تحليل استخدام تم الحسابية املتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة

 (.6) جدول  في كما التباين

 6 جدول 

 الدراسة متغيرات حسب نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى االنفعالي الذكاء ملستوى  التباين تحليل نتائج

 مصدر التباين مجموع املربعات ريةدرجات الح متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة

 الجنس 0.122 1 0.122 1.341 0.25

 املؤهل العلمي 0.285 2 0.142 1.562 0.215

 سنوات الخبرة 0.332 2 0.166 1.823 0.167
 الخطأ 9.027 99 0.091  
 املجموع 708.806 105   

  دالة فروق وجود عدم( 6)رقم الجدول  من يالحظ    
ً
 توى مس عند إحصائيا

(0.05 =α )معلمي لدى االنفعالي الذكاء مستوى  في الحسابية املتوسطات بين 

 واملؤهل, الجنس ملتغيرات تعزى  الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات

(, 1.341)التوالي على املحسوبة( ف) قيمة بلغت فقد, الخبرة وسنوات, العلمي

 (,167).و, 215.و(, 250: ).يالتوال على داللتها ومستوى (, 1.823)و(, 1.562)و

 متغير في النتيجة هذه وتعزى (, α= 0.05) مستوى  من أكبر جميعها وهي

 في واملعلمات, املعلمين من لكل العمل وظروف, البيئة تشابه إلى الجنس

 نتيجة مع اتفقت وقد, اليومية الوظيفية حياتهم في االنفعالي للذكاء ممارستهم

 متغير أما[, 27] الفيلكاوي  دراسة نتيجة مع تواختلف[, 24] الخصاونة دراسة

 يتخرجون  واملعلمات, املعلمين أغلب أن إلى فيه النتيجة فتعزى  العلمي املؤهل

 عليهم أثر مما التدريس؛ وطرق , النفس علم في مواد وأخذوا, تربوية كليات من

 ودراسة[, 28] الفكي دراسة مع النتيجة اتفقت وقد, الوظيفي أدائهم في

 الخبرة متغير أما[, 22] والجندي كمور  دراسة مع واختلفت[, 24] ونةالخصا

 على املعلمين جميع عند االنفعالي الذكاء ممارسة إلى فيه النتيجة فتعزى 

, فهمهم خالل من املختلفة واألنشطة, التعليمية املواقف في خبراتهم اختالف

  وأصبحت, اآلخرين وانفعاالت, النفعاالتهم ووعيهم
ً
 اليومية أعمالهم من جزءا

 مع واختلفت[, 26] رمضان دراسة مع النتيجة هذه اتفقت وقد, لها املخطط

 الخصاونة ودراسة[, 22] والجندي كمور  ودراسة[, 27] الفيلكاوي  دراسة

[24 .] 

 اللغة ومعلمات, معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات مستوى  ما: الثالث السؤال

 في يراعونها والتي, نظرهم وجهة من نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية

 للطالب؟ تدريسهم

 واالنحرافات, الحسابية األوساط حساب تم السؤال هذا عن ولإلجابة 

 خالل من ذلك ويتبين املقياس، فقرات من فقرة لكل والرتب, املعيارية

 (.7) رقم الجدول 

 7 جدول 

افات, الحسابية املتوسطات  نظرهم وجه من نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات ملستوى  والرتب, املعيارية واالنحر

 الكلية واألداة, الفقرات جميع على

 الرتبة م الفقرات املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  درجة املمارسة

 9 1 ألدبي.النص ا أستطيع تحديد وحدة املوضوع في 2.55 0.619 كبيرة

 5 2 أدرك أهمية الكلمة التعبيرية في النص األدبي. 2.65 0.568 كبيرة

 3 3 أستطيع الكشف عن العواطف املتضمنة في النص. 2.69 0.521 كبيرة

 10 4 أتمكن من استنتاج العالقة بين العواطف, وأفكار النصوص, ومعانيها. 2.55 0.571 كبيرة

 2 5 لعواطف في النصوص األدبية.قيمة ا أدرك 2.72 0.509 كبيرة

 1 6 يمكنني اختيار بيت معبر عن أحاسيس الشاعر. 2.73 0.505 كبيرة

 1 7 الصور الجمالية في النصوص األدبية. أستطيع تحديد 2.73 0.505 كبيرة

 10 8 أستطيع تحديد نوع الصور البيانية التي تتضمنها النصوص األدبية. 2.55 0.588 كبيرة

 13 9 أتمكن من التمييز بين مكونات الصور في النص. 2.49 0.573 كبيرة

 12 10 أدرك األغراض البالغية من الصور البيانية, واألساليب. 2.5 0.573 كبيرة

 8 11 أستطيع بيان قيمة الصور األدبية في إبراز الفكرة. 2.56 0.535 كبيرة

 15 12 اطف مع صور النصوص األدبية.لدي القدرة على تحديد مدى انسجام العو  2.46 0.636 كبيرة
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 الرتبة م الفقرات املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  درجة املمارسة

, أو صورة(أستطيع بيان أثر كل  2.45 0.65 كبيرة
ً
 16 13 جزئية من جزئيات الصياغة )كلمة, أو تركيبا

 17 14 أتبين مدى مهارة األديب في تجسيد املعنويات, وفهم الرمز, وتفسيره. 2.44 0.588 كبيرة

 7 15 األديب بها نفسه, أو يصف بها اآلخرين.استخدم الصفات التي يصف  2.56 0.587 كبيرة

 6 16 استخدم شواهد من النص األدبي. 2.62 0.541 كبيرة

 11 17 أرتب األبيات, والقصائد حسب جودتها, أو وضوحها, أو صدقها. 2.51 0.606 كبيرة

 14 18 بين جماليات النصوص, أو األبيات في موضوع واحد. أستطيع املوازنة 2.47 0.589 كبيرة

 18 19 األبيات, وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي. أمتلك حساسية لوزن 2.4 0.687 كبيرة

 18 20 أكتشف الحشو في األبيات, أو النص. 2.4 0.644 كبيرة

 4 21 أدرك أثر القافية في جمال األبيات. 2.68 0.542 كبيرة

     الدرجة الكلية لألداة 2.56 0.412 كبيرة

 جميع على الحسابية األوساط أن( 7) رقم الجدول  نتائج نم يتضح       

 بدرجة أي ،(2.73-2.40) بين ما تراوحت األدبي التذوق  مهارات مقياس فقرات

 اختيار يمكنني:" ونصها( 6) رقم الفقرة نالت وقد, الفقرات جميع على كبيرة

 تحديد أستطيع:" ونصها( 7) والفقرة" الشاعر أحاسيس عن معبر بيت

 رقم الفقرة بينما, األولى املرتبة على." األدبية النصوص في الجمالية الصور 

 نشاز من فيها ما وإدراك, األبيات لوزن حساسية أمتلك" :ونصها( 20)و( 19)

" النص أو, األبيات في الحشو أكتشف" ونصها( 20) رقم والفقرة" موسيقي

 الحسابي املتوسط غبل فقد الكلية األداة مستوى  على أما, األخيرة املرتبة على

 األدبي التذوق  ت مهارا مستوى  في النتيجة وتعزى , كبيرة بدرجة أي( 2.56)

 اللغة في املعلمين تخصص إلى األولى بالدرجة العربية اللغة معلمي لدى

, شعر من العربي األدب وقراءة األدبية، املطالعة من يستلزمه وما, العربية

 معايشه خالل من الجمال مواطن لمسوت, النصوص تذوق  في واملمارسة ونثر،

 اختلفت وقد, [32] صبح دراسة مع النتيجة اتفقت وقد, السامع أو, القارئ 

 مقداد ودراسة[, 30] إبراهيم ودراسة[, 29] العثيمين دراسة مع النتيجة هذه

[21.] 

 في( 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائًيا دالة فروق توجد هل: الرابع السؤال 

 في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى األدبي ذوق الت مهارات

 وسنوات العلمي، واملؤهل الجنس، متغيرات لتأثير تعزى  نجران منطقة

  الخبرة؟

 واالنحرافات, الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة

 (.8) رقم الجدول  في كما, الدراسة متغيرات حسب املعيارية

 8 ول جد

افات الحسابية املتوسطات  متغيرات حسب نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات, معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات مستوى  لتحديد املعيارية واالنحر

 الدراسة

 املتغير املستقل املستويات العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 ذكر 33 2.55 0.376
 الجنس

 انثى 72 2.56 0.427

 بكالوريوس 72 2.53 0.449

 بكالوريوس+دبلوم 22 2.59 0.362 املؤهل العلمي

 ماجستير 11 2.65 0.208

 سنوات 3اقل من  14 2.39 0.399

 سنوات 6إلى  3 من 25 2.56 0.383 سنوات الخبرة

 سنوات 6أكثر من  66 2.59 0.423

  ناكه أنَّ ( 8) الجدول  من يتبين    
ً
  تباينا

ً
, الحسابية املتوسطات في ظاهريا

 ومعلمات, معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات ملستوى  املعيارية واالنحرافات

, النوع: ملتغيرات تعزى , نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة

 بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان العلمي، واملؤهل, الخبرة وسنوات

 (.9) جدول  في كما التباين تحليل استخدام تم, الحسابية املتوسطات

 9 جدول 

 الدراسة متغيرات حسب نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات ملستوى  التباين تحليل نتائج

 مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة

 الجنس 0.006 1 0.006 0.035 0.852

 سنوات الخبرة 0.199 2 0.099 0.577 0.564

 املؤهل العلمي 0.483 2 0.242 1.404 0.25
 الخطأ 17.039 99 0.172  

 املجموع 706.873 105      
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  داله فروق وجود عدم إلى (9) رقم الجدول  يشير       
ً
 املتوسطات بين إحصائيا

, معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات ملستوى  الكلية بالدرجة سابيةالح

 ملتغيرات تعزى  نجران منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات

 املحسوبة( ف) قيمة بلغت فقد,, الخبرة وسنوات, العلمي واملؤهل, الجنس

 على داللتها ومستوى ( 1.404) و(( 577.و( 035). التوالي على للمتغيرات

 (.α= 0.05) مستوى  من أكبر جميعها وهي( 250).و(( 564.و( 852: ).التوالي

, املعلمين بين فروق وجود عدم النتائج أظهرت والتي, الجنس متغير ففي     

 أن إلى النتيجة الباحثان يعزو , األدبي التذوق  مهارات مستوى  في واملعلمات

 لذا األدبي، التذوق  ت هارام امتالك على بالقدرة قوية عالقة له ليس الجنس

 تشابه نتيجة الجنس بتغير تتغير لن األدبية النصوص تذوق  على القدرة فإن

 املعاني وفهم, املطالعة كثرة حيث من واملعلمات, املعلمين من لكل الظروف

, الشخصيات وتقمص, القراءة على واإلقبال, األدبي النص في العميقة

[, 33] الشديفات دراسة مع النتيجة ههذ واتفقت. األحداث في واملشاركة

 [.21] مقداد ودراسة

 بين فروق وجود عدم النتائج أظهرت والتي, العلمي املؤهل متغير أما    

, األدبي التذوق  مهارات مستوى  في العلمي مؤهلهم حسب واملعلمات, املعلمين

 في العربي األدب يدرسون  كلهم املعلمين أن إلى النتيجة الباحثان فيعزو 

 وال, عامة تدريس ومهارات معلومات على بعده الدبلومات وتركز, البكالوريوس

 قلة ومع املاجستير مرحلة في وكذلك, مباشر بشكل التذوق  بمهارات ترتبط

 دراسة في تتنوع تخصصاتهم فإن بعدها؛ وما, املرحلة هذه في يواصلون  من

, واإلشراف, ارةكاإلد أخرى  مجاالت في أو, تدريسها طرق  أو, العربية اللغة

  قليل فيها العربي األدب دارس ي عدد يصبح وبالتالي, واإلرشاد
ً
 بغيره مقارنة جدا

 كان وإن, التذوق  مهارات في النتائج تقارب يظهر ما وهو, التخصصات من

 [.21] مقداد دراسة مع واختلفت العلمي التأهيل في تفاوت هناك

, املعلمين بين فروق وجود دمع النتائج أظهرت والتي الخبرة متغير أما     

 الباحثان فيعزو , األدبي التذوق  مهارات مستوى  في خبرتهم حسب واملعلمات

 للدورات يكون  قد كما, التدريس على الجدد املعلمين إقبال إلى النتيجة

  خبراتهم اختالف على املعلمون  يتلقاها التي املختلفة التدريبية
ً
 زيادة في دورا

, األدبي التذوق  في قدرتهم على أثره ينعكس وبالتالي ,للنصوص وفهمهم, وعيهم

 [.21] مقداد دراسة مع واختلفت

 بين( 0.05) الداللة مستوى  عند ارتباطيه عالقة توجد هل: الخامس السؤال

, معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات ومستوى , االنفعالي الذكاء مستوى 

 نجران؟ منطقة في الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات

 الذكاء بين بيرسون  ارتباط معامالت حساب تم السؤال هذا عن ولإلجابة

 (:10) الجدول  في كما األدبي التذوق  ومستوى , وأبعاده, االنفعالي

 10 جدول 

 نجران منطقة في نويةالثا للمرحلة العربية اللغة ومعلمات, معلمي لدى األدبي التذوق  ومستوى , وأبعاده, االنفعالي الذكاء بين االرتباط معامالت

 مستوى الداللة مستوى التذوق األدبي الذكاء االنفعالي وأبعاده

 0.000 507.** املعرفة االنفعالیة

 0.000 512.** إدارة االنفعاالت

 0.000 636.** التواصل مع اآلخرین

 0.000 663.** الدافعية

 0.000 709. ** االنفعالي ككلالذكاء 

 0.01 مستوى  عند دالة**

, االنفعالي الذكاء بين االرتباط معامل قيمة أن( 10) الجدول  من يتضح      

 كما(, 0.01) عند إحصائية داللة ذات وهي**(  709).األدبي التذوق  ومستوى 

, وأبعاده, االنفعالي الذكاء مكونات بين االرتباط معامالت جميع أن يتضح

(, 0.01) الداللة وى مست عند إحصائية داللة ذات األدبي التذوق  ومستوى 

ه إلى املنطقية النتيجة هذه الباحثان ويفسر  االنفعالي الذكاء ازداد كلما أنَّ

 للنصوص األدبي التذوق  في مهاراتهم مستوى  ازداد العربية اللغة معلمي عند

, املشاعر فهم مثل املهارات من العديد على يحتوي  االنفعالي فالذكاء, األدبية

 التواصل؛ ومهارات, باالنفعاالت والتحكم, االنفعالية والتعبيرات, واألحاسيس

  ينعكس مما
ً
 وتتفق, املختلفة النصوص تذوق  في مهارتهم مستوى  على إيجابا

[, 27] اوي الفيلك ودراسة [,22] والجندي كمور  دراسة مع النتيجة هذه

 [.28] الفكي ودراسة

 لدى ياألدب التذوق  مهارات بمستوى  التنبؤ يمكن هل: السادس السؤال

, االنفعالي الذكاء خالل من الثانوية للمرحلة العربية اللغة ومعلمات, معلمي

  الفرعية؟ ومكوناته

 الجداول  في كما االنحدار أسلوب استخدام تم السؤال هذا عن لإلجابة

 : التالية

 11 جدول 

 املعلمين عند األدبي التذوق  ومستوى  وأبعاده االنفعالي الذكاء بين التحديد ومعامل, االرتباط معامل قيم

 املتغير معامل االرتباط R2معامل التحديد  معامل التحديد املصحح

0.483 0.503 a.709 
 الذكاء االنفعالي وأبعاده

 التذوق األدبي

, االنفعالي الذكاء بين االرتباط معامل قيمة أن 11 رقم الجدول  من يالحظ      

 بينما( 709). بلغت العربية اللغة لميمع عند األدبي التذوق  ومستوى , وأبعاده

 استطاعت وأبعاده, االنفعالي الذكاء بأن يعني مما(, 503). التحديد معامل بلغ

, معلمي عند األدبي التذوق  مستوى  في الحاصلة التغيرات من( 503). تفسر أن

 .أخرى  عوامل إلى تعزى .( 497) والباقي العربية اللغة ومعلمات

 12 جدول 
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 األدبي التذوق  على االنفعالي الذكاء ألثر  دار االنح تحليل

 أبعاد الدارة بالتجوال B الخطأ املعياري  Beta املحسوبة tقيمة  tمستوى داللة 

 املعرفة االنفعالية 0.594 0.099 507 5.969 0.000

 إدارة االنفعاالت 0.55 0.091 512 6.042 0.000

ینالتواصل مع اآلخر  0.66 0.079 636 8.365 0.000  

 الدافعية 0.832 0.092 0.663 8.993 0.000

 الذكاء االنفعالي ككل 0.93 0.096 0.69 9.681 0.000

 االنفعالي الذكاء أن( 12) رقم الجدول  في الواردة النتائج من يتضح      

 اآلخرین، مع التواصل, االنفعاالت إدارة االنفعالية، املعرفة)وأبعاده

 العربية اللغة ومعلمات معلمي عند األدبي تذوق ال على تأثير لها( الدافعية

 α) داللة مستوى  عند معنوية املحسوبة (t) قيم كانت حيث, الثانوية للمرحلة

 بمستوى  التنبؤ في يسهم االنفعالي الذكاء أنَّ  على النتيجة هذه وتدل(. 0.05≥

, الكاتب أحاسيس تمثيل على املعلم فقدرة املعلمين عند الدبي التذوق 

, واملشاعر, لالنفعاالت فهمه في عنها يعبر التي النفسية الحالة افواكتش

 الفرصة إتاحة أجل من األدبية النصوص في الجمالية والجوانب, واألحاسيس

, األدبية اإلعمال محاكاة على وتشجيعهم, األدبي العمل بجو لإلملام لطالبه

 دراسة مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق, منوالها على التأليف ومحاولة

 املنهي التوافق في التنبؤ في االنفعالي الذكاء قدرة في( 2015) الفليكاوي 

 . للمعلمين

 :التالية التنبؤ معادلة استنتاج ويمكن

 االنفعاالت إدارة 55+ . االنفعالیة املعرفة( 594+ ). 1.060= األدبي التذوق 

 ككل فعالياالن الذكاء 930+. الدافعية( 832+ ). اآلخرین مع التواصل 660+.

 توصياتال. 5

 :يلي بما توص ي الدراسة نتائج ضوء في

 ومعلمات ملعلمي االنفعالية القدرات لتنمية تدريبية برامج إعداد ضرورة -

 على والقدرة انفعاالته، في والتحكم, اإلدارة من يتمكن حتى العربية اللغة

 .معهم والتواصل, اآلخرين مع التعامل

 على العربية اللغة قسم في الجامعات لبةوط املعلمين تدريب ضرورة -

 خالل من لديهم االدبي التذوق  مهارات لتنمية املناسبة االستراتيجيات

 .ومهاراته االنفعالي بالذكاء وربطها, التطبيقية النصوص

 العربية اللغة معلمي تخرج التي اآلداب وكليات التربية، كليات اهتمام زيادة -

 تربي التي املتنوعة التطبيقية النصوص لخال من األدبي التذوق  بموضوع

 .ذلك في االنفعالي الذكاء مهارات من واإلفادة, التذوق  على الجامعيين الطالب

 املراجع

  العربية املراجعأ. 

  لدى بالنفس بالثقة وعالقته االنفعالي الذكاء( 2014) نجمة, بالل[ 1]

 تيزي  – معمري  مولود جامعة طالب على ميدانية دراسة" الجامعة طالب        

 .الجزائر, معمري  مولود جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة,  -وزو

 الصفوف معلمات لدى العاطفي الذكاء مستوى ( 2014) نداء, العتوم[ 2]

 مهنة نحو باتجاهاتهن وعالقته جرش محافظة في األولى الثالثة

 االردن, األوسط الشرق  جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة. التدريس

. 

: عمان. العاطفیة والصحة العاطفي الذكاء(. 2003. )مأمون  مبیض،[ 4]

 .والتوزيع للنشر اإلسالمي املكتب

 ةی(. القدرات العقل 2010خالد محمد. )  رة،يغباري، أحمد ثائر وأبو شع[ 5]

 .عیالذكاء واإلبداع.عمان: مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوز  نيب

 .77-66، 1 املعلم، مجلة. االنفعالي الذكاء(.  2005)  أمل املخزومي، [9] 

 الطاقة وسيكولوجية االنفعالي الذكاء(. 2007) سعاد, سعيد[ 12]

 .االردن,  اربد: الحديث الكتب عالم دار. الالمحدودة

 االجتماعية باملهارات وعالقته االنفعالي الذكاء(. 2011) أحمد, علوان[ 13]

ق وأنماط
ّ
 والنوع التخصص متغيري  ضوء في لجامعةا طلبة لدى التعل

 125, 3عدد, 7مج,التربوية العلوم في األردنية املجلة, للطالب االجتماعي

-144. 

 الدار. والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم (2008) حسن, شحاتة[ 14]

 .القاهرة: اللبنانية املصرية

: الرشد مكتبة. ربيةالع اللغة تدريس في فصول ( 2003) حسن, الخليفة[ 15]

   .الرياض

 – مقوماته -نظرياته -طبيعته"  األدبي التذوق (.2016)ماهر, عبدالباري [ 16]

 .عمان: الفكر دار. قياسه -معاييره

 العاشرة، الطبعة ، العربية اللغة تدريس طرق (: 2005) جودت الركابي،[ 17]

 .لبنان بيروت، املعاصر، الفكر دار

. العربي العالم في الفعال التدريس أساسيات( 2004)حسن, شحاته[ 18]

 .القاهرة: اللبنانية املصرية الدار

 التذوق  مهارات في النصوص تقديم طريقة أثر( 2009) سامي, الهزايمة[ 19]

, األردن في األساس ي العاشر الصف طلبة لدى بالجنس وعالقته األدبي

 – 322,  2دعد, 1مج,والنفسية التربوية للعلوم القرى  أم جامعة مجلة

352. 

 العام، التعليم في العربية اللغة تعليم(: "2000) كامل محمود, الناقة[ 20]

 .القاهرة الثاني، الجزء ،"وفنياته مداخله

 اللغة معلمي لدى األدبي التذوق  مهارات مستوى ( 2008) عصام, مقداد[ 21]

 ميةاإلسال  الثقافة بمستوى  وعالقته العليا األساسية باملرحلة العربية

, غزة – اإلسالمية الجامعة ,منشورة غير ماجستير رسالة. لديهم

 .فلسطين

 وعالقته الوجداني الذكاء (2014) خالد, والجندي ميماس كمور،[ 22]

 الطلبة معلمي لدى واالجتماعية والشخصية املهنية بالكفايات

, السعودية– العربي الخليج رسالة, املتغيرات بعض ضوء في املوهوبين

 .84 – 63, 13 ع,  35 س

 املنهي بالتوافق وعالقته العاطفي الذكاء( 2015) سعيدة, غربال بن[ 23]

 رسالة", خيضر محمد جامعة أساتذة من عينة على ميدانية دراسة"

 .الجزائر, بسكرة, خيضر محمد جامعة, منشورة غير ماجستير
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 تحصيل يف املعلمين عند االنفعالي الذكاء أثر( 2017) عون , الخصاونة[ 24]

 جامعة, اآلداب كلية مجلة. الشمال إقليم في االبتدائية للمرحلة طلبتهم

 .303 -265(,١) العدد( ٧٧) املجلد, القاهرة
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ABSTRACT_ The study aimed at identifying the relationship between emotional intelligence and the level 

of literary appreciation skills among Arabic language teachers for the secondary stage in Najran region. 

To achieve this aim, the researchers used the analytical method. the researchers used two questionnaires; 

the first one is to measure the level of emotional intelligence, which consists of (38) items, and the second 

one is to measure the level of literary appreciation scale, which consists of (20) items, The research sample 

consisted of (105) teachers chosen by randomly, sample,(28) males and (77) females, The results of the 

study indicated that. the level of emotional intelligence and the level of literary appreciation skills for the 

teachers was large degree. And there are no significant statistical differences (α = 0.05) at the level of 

emotional intelligence referred to the variables (gender, qualification, and experience), And there are no 

significant statistical differences (α = 0.05) at the level of literary appreciation skills referred to the 

variables (gender, qualification, and experience), In addition, the results indicated that there is a 

significant correlation between the level of emotional intelligence and the level of literary appreciation 

skills. There was a statistically significant effect of emotional intelligence and its dimensions on the level of 

literary appreciation skills among Arabic language teachers. Emotional intelligence was able to explain 

(.503) variances at the level of literary appreciation skills among teachers of Arabic language. 

KEYWORDS: emotional intelligence, literary appreciation skills, Arabic Language Teachers. 

 

 

 

 

 


