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تصور مقرتح إلعداد الطالب املعلم بكلية الرتبية للتعلم االجتماعي 
  الوجداني يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة

  : مقدمة
ن إعداد المعلمين للقرن الواحد والعشرين يتطلب أن تـصمم بـرامج إعـداد         إ

م لديه، Cultural Brokersالمعلمين قبل الخدمة بحيث تجعلهم بمثابة وسطاء ثقافيين 
ويظهرون تعاطفا لفهـم    ،  ويمكنهم أن يروا العالم النفسي لطالبهم     ،  الوعي عبر الثقافي  

وقادرين على توفير بيئـات تعلـم وتعلـيم    ، طالبهم، وأكثر حساسية الحتياجات طالبهم    
  .  (.Bassey, 1997, 30-31 )لطالبهم تعكس الخبرات الثقافية المتنوعة 

لخبرة بالتدريس عملية معقـدة، ألنهـا تتطلـب         ويعد إعداد المعلم في مرحلة ما قبل ا       
إعدادهم لمجتمعات التعلم اإلنسانية، وهذا بما فيه من تعددية يـشكل تحـديا فكريـا، وإلنـشاء                 

رعايتها فإن هذا يتطلب معرفـة العمليـات العقليـة والعمليـات االجتماعيـة               و مجتمعات التعلم 
 ,Folsom, 2005)عـداد المعلـم   الوجدانية التي لم يتم تدريسها بشكل صـريح فـي بـرامج إ   

75) .  
 هو الكفء المعلم إلى أن) ١٦، ٢٠٠٧المطيري، وحمادة و، المفرج(ويشير 

 أن الـسمات  هذه أبرز ومن، واالجتماعية االنفعالية السمات من بمجموعة يتمتع الذي
 بآداب املطلبته،ملتز ابمح، بارزة شخصية ذا، أحاسيسه وفى انفعاالته في انمتز يكون
 يتصف وأن، معهم امحاز، طلبته شخصية يحترم وأن، بنفسه واثقا يكون وأن، نةالمه

 التفاعـل  علـى  يقـوم  إنـساني  مجتمـع  المدرسي المجتمع ألن االجتماعية بالمهارات
 ويفرض ،األمور وأولياء وموجهين وإداريين ومعلمين ةطلب من أعضائه بين االجتماعي

  .فعالة إيجابية عالقات على والمحافظة اعجمي معهم التعاون المعلم على الواقع هذا
 الذي التطور لمتطلبات امساير متغايراًا دور ومازال كان المعلم دور ألن اونظر
 التربيـة،  أدبيات في األقل على المعلم أدوار اليوم تتكاثر فانه كمهنة، يصاحب التعليم

 ،ااجتماعي ادورائ ،اسيكولوجي اومالحظ ،اومرشد اومربي ،المعم أن يكون يفترض حيث
  ). ٢٨، ٢٠٠٩كنعان،  (علميا اوباحث ،اتقني ، ومهندسااإداريا ومنظم

ولكي يصبح المعلمون على وعي بالتفكير والعمليات االجتماعيـة الوجدانيـة، فـإنهم             
بحاجة أوال إلى أن يصبحوا أكثر وعيا بفرص تعلـيم مهـارات التنظـيم الـذاتي التـي تكـون                    

دما يتحقق للمعلمين هذا الوعي فإنهم  سـيغيرون مـن طـرق    موجودة بالفعل في فصولهم، وعن   
   (.Folsom, 2009, 51-52 ) .تفكيرهم وتدريسهم، ويصبح طالبهم متعلمين أكثر تمكنا
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أن إعداد خريج ناجح في المستقبل يتطلب معلمين لديهم طرق تعلم تمكن الطالب من كما 
 تعلم مع أعضاء هيئة التدريس المشاركة في التدريس والتعلم وتمكنهم من إقامة عالقات

  . .Seal,  Naumann, Scott, & Royce-Davis, 2011, 2 ) (واألقران 
  :مشكلة الدراسة

، على الرغم من أن التعليم العالي بصفة عامة يطور المعرفة األكاديمية للطالب   
يتمثل في أن ما يقوم به من اإلعـداد للطـالب حتـى             له  إال أن النقد الروتيني الموجه      

ألن ، تمكنوا من أداء األدوار التي تحتاجها المؤسسات داخل المجتمـع  ال يعـد كافيـا       ي
هؤالء الطالب غالبا ال يتوافر لديهم الكفايات االجتماعية والوجدانية التي تمكـنهم مـن       

الجامعات أن تهتم بالطالـب     وهذا يتطلب من    ،  االستفادة الكاملة من معارفهم األكاديمية    
 .Seal,  et al(إلعداد خريج نـاجح فـي المـستقبل    ) وجدانياعيا وماعقليا واجت(كليا 

2011, 2.(.  
وإذا كان أحد األهداف األساسية للتعلم والتدريب هي إعداد األفراد ليكونوا أكثر        
فعالية، سواء كانوا إداريين أو قادة أو متخصصين، فإن هناك ثالثـة مجموعـات مـن       

ث والدراسات أنها سبب أو منبئ لـألداء         التي أثبتت البحو   Competenciesالكفايات  
الـذكاء   و ،الذكاء المعرفي : وهذه الكفايات هي  ،  المهني الفعال وتؤدي إلى نتائج ناجحة     

   ).,Boyatzis & Saatcioglu (.93 ,2008الذكاء االجتماعي  و،الوجداني
  إلـى أن اليونـسكو  (.Hromek, & Roffey, 2009, 626-627) ويشير

UNESCO  عن التربية في القرن الواحد والعشرين والذي يحمل عنوان  في تقريرها "
تعلـم  " و "تعلم للعـيش معـا    "حددت أربعة ركائز للتعليم هي      "ذلك الكنز المكنون    : التعلم

في تركيزهـا   وما ترتب على ذلك من أن التربية        ،  "تعلم لتكون " و" تعلم لتعمل "و" لتعرف
  . إلى التعلم االجتماعي والوجدانيتشير غالبا ) تعلم لتكونتعلم للعيش معا و(على

ن إعداد الطالب للنجاح في الحياة يتطلب أن يوازن التعليم بين تمكيـنهم             أكما  
،  وإعداد هؤالء الطالب ألن يكونوا كبـارا مـسئولين         من المهارات األكاديمية األساسية   

مـاعي  حيث أشارت البحوث التي أجريت في العقود القليلة الماضية إلى أن التعلم االجت            
 للحد من المشكالت السلوكية، وتعزيـز       ا واعد جد  جداني هو نهج أو اتجاه في التعلم      الو

   )..Payton, et al,  2008, 5(وتحسين األداء األكاديمي، التكيف االيجابي
أن الغالبية العظمى مـن المعلمـين    ) .Kress, et al. 2004, 69(ويوضح 

 الهدف الحقيقي من التعلـيم هـو إعـداد    ويعرفون أن،  يهتمون اهتماما عميقا بطالبهم   
كما أنهم لديهم الرغبة في تزويد طالبهم بما يحتـاجون إليـه لكـي             ،  الطالب للمستقبل 

خاصـة  ،  يكونوا أفرادا على مستوى عالمي بشكل عام وليس فقط في المجال األكاديمي           
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، ي الحياةوأن الدراسات اإلمبريقية توصلت إلى أن الذكاء الوجداني منبئ قوي بالنجاح ف
  .المهنية في المستقبل وأن الذكاء األكاديمي ليس ضامنا للنجاح في الحياة الشخصيةو

أن المهارات االجتماعية والوجدانيـة  ) .Durlak, et al. 2011, 406(يرىو
حتـى  ،  يمكن أن تعلم وتمارس وتطبق في الحاالت المختلفة من خالل منظومة التعلـيم            

  . زء من حياتهم اليومية وفي سلوكياتهميتمكن الطالب من استخدامها كج
 ).CASEL, 2003, 16(وحددت جمعية التعلم االجتماعي الوجداني األكاديمي 

أن من بين المبادئ العشرة التوجيهية لممارسة التعلم االجتماعي الوجداني بفعالية هي            
دادهم ذو جودة عالية من خالل تنميتهم ودعمهم مهنيا بإم) معلمون(توفير هيئة تدريس    

وبالنمـاذج واألسـاليب    ،  بالمعرفة النظرية األساسية حول التعلم االجتماعي الوجـداني       
باإلضافة إلى ، والتدريب المنظم لهم، والممارسات التدريسية الفعالة لهذا النوع من التعلم

  . التغذية الراجعة لهم من جانب الزمالء
تماعي الوجداني تكون  على أن فعالية التعلم االج).Elias, 2003, 23(يؤكد و

ومن خالل ، )المعلمين والموظفين(نية لجميع العاملين في المدرسة من خالل التنمية المه
نظام للدعم يتم تطبيقه في المدارس خاصة في السنوات األولى من التنفيذ، السيما وان              

لتحلي فهو يحتاج منهم إلى ا ،  التعلم االجتماعي الوجداني جديد نسبيا لكثير من المعلمين       
  .وإعطاء أنفسهم فرصة لتعلم هذا المجال الجديد، بالصبر

 أن األبحاث الحديثة فـي  ( .Dinsmore & Wenger, 2006, 57)ويوضح 
إعداد المعلم تشير إلى أنه يتم تعزيز التعلم من خالل تشجيع الـشعور باالنتمـاء إلـى                

هـي  cohort structure حيث أن بنية الجماعة ، المجتمع في برامج إعداد المعلمين
أن  و ،بمثابة نموذج للبناء المجتمعي الذي تتم داخله عملية التنشئة االجتماعية للمعلـم           

تشجيع اإلحساس باالنتماء للمجتمع في بنية الجماعة يشجع التعلم ويثبط مـن العزلـة              
  .العقلية والمهنية للمعلم

ـ               ذكاء وقد ربطت بعض الدراسات التي تمت قي البيئة العربية بـين أبعـاد ال
 ممثلة في الوعي الذاتي والتعاطف والتواصل االجتماعي وإدارة االنفعـاالت         ( الوجداني

والتوافق المهني والرضا المهني للمعلم مثل دراسة       )  االجتماعية ةتنظيمها والمسؤولي و
التي توصلت إلى   ) ٢٠٠٩جوخب  (و) ٢٠٠٥ديل  قن(و) ٢٠٠٥الزهار، وحبيب   ( كل من 

أنـه  و،  موجبة بين الذكاء الوجداني للمعلم وتوافقه المهني      وجود عالقة ارتباطيه دالة     
الزهرانـي  (ودراسـة  . بعاد الذكاء الوجـداني يمكن التنبؤ بالتوافق المهني للمعلم من أ      

التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطيه دالـة موجبـة بـين الـذكاء      ) ٢٠١٠ورشدي  
المهني للمعلـم مـن بعـد       أنه يمكن التنبؤ بالرضا     و،  الوجداني للمعلم والرضا المهني   

  .المهارات االجتماعية
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معلـم أو  الكفاءة المهنيـة لل  وكما ربطت بعض الدراسات بين الذكاء الوجداني   
والتي توصلت إلى وجود    )  ه١٤٢٩مغربي  (و) ٢٠٠٤حسين  (أدائه مثل دراسة كل من      

أنه  و ،ائهعالقة ارتباطيه دالة موجبة بين الذكاء الوجداني للمعلم وكفاءته المهنية أو أد           
  . يمكن التنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم أو أدائه من أبعاد الذكاء الوجداني

إلى وجود عالقة ارتباطية دالة موجبـة    ) ٢٠٠٨الطبيب،  (كما توصلت دراسة    
المهـارات  ، إدارة االنفعـاالت، التعـاطف  ، الـوعي الـذاتي  : بين كل من األبعاد التالية   

 أن الـوعي الـذاتي     و ،علم الديمقراطي فـي القيـادة     أسلوب الم الدافعية و ،  االجتماعية
  .التعاطف يسهما في التنبؤ باألسلوب الديمقراطي للمعلم في القيادةو

إلى أن هناك قصورا في بـرامج تربيـة    ) ٢٠٠٩كنعان،  (وقد توصلت دراسة    
المعلمين ومخرجاتها في كلية التربية من حيث اإلعداد المهنـي واإلعـداد االجتمـاعي      

أعـضاء الهيئـة     و وذلك من وجهة نظر كال من الطـالب المعلمـين         ،  معلمالشخصي لل 
  .التدريسية

 الدوليـة  بالمعايير لاللتزام سياسات المعلم إعداد كليات انتهجت ذلك أجل من
 المدخالت مستوى تحسين أبرزها من والتي المعلم إعداد مؤسسات في الواجب توافرها

 ،التعلـيم  بمتطلبات للوفاء المخرجات عيةنو عام، وتحسين بوجه المعلم إعداد لكليات
ق التوازن في بناء شخصية الطالب ، وتحقيالتعليم في العمل سوق احتياجات لسد وذلك

  ).٣-٢، ٢٠٠٩ القالف،(
 إلـى أن المجتمـع   (.King, Williams, & Warren, 2011, 51)ويشير

على تقـديم التعلـيم   العالمي يتزايد احتياجه إلى برامج إلعداد المعلمين تجعلهم قادرين        
وقادرين على فهم القيم ، الذي يشتمل على المهارات الضرورية للقرن الحادي والعشرين

  .العائلية المتنوعة ثقافيا، ويمكنهم أن يكسبوا الطالب الوعي الثقافي
  :في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي

 المعلـم بكليـة التربيـة للـتعلم       إلعداد الطالب   مقترح هل يمكن وضع تصور   
  ؟ضوء االتجاهات العالمية المعاصرةاالجتماعي الوجداني في 

  : هدف الدراسة
تسعي الدراسة الحالية إلي محاولة الربط بين برامج إعداد المعلم في ضـوء              

بغرض الوصول إلى تصور    ،  والتعلم االجتماعي الوجداني  ،  االتجاهات العالمية المعاصرة  
  .  الطالب المعلم بكلية التربية للتعلم االجتماعي الوجدانيمقترح إلعداد

   :أهمية الدراسة
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  : تتضح أهمية الدراسة الحالية في محوريين أساسيين هما
ويتمثل في محاولة الباحث التأصيل النظري اثنين من المتغيرات ذات الصلة           : نظريا_ ١

والتعلم االجتمـاعي الوجـداني      ،هما برامج إعداد المعلمين   ية  المباشرة بالعملية التعليم  
  . وما يمكن أن يضيفه ذلك إلى التراث النفسي والتربوي، ومحاولة الربط النظري بينها

ويتمثل في محاولة الباحث تقديم تصورا مقترحا إلعداد المعلم قبل الخدمة           : تطبيقيا_ ٢
المعلمين في  يمكن االستفادة منه مستقبال في برامج إعداد        ،  للتعلم االجتماعي الوجداني  

  .أو برامج التدريب للمعلمين أثناء الخدمة، كليات التربية
   :مصطلحات الدراسة

  Social Emotional Learning   التعلم االجتماعي الوجداني-١
قدرات الطالب الوجدانية واالجتماعية، من خـالل   وهو عملية تطوير إلمكانات  "

 يمكن أن  يلحد من عوامل الخطر الت    ا و تنمية كفاياته ومهاراته الشخصية والبينشخصية    
  )الباحث ". ( يتعرض لها، بهدف تحقيق النجاح في المدرسة والحياة 

                 Teacher  Preparation  إعداد المعلم-٢
 تتحمـل  التـي  والمعاهد الكليات في وتعليمه وتنظيمه إعداده يتم برنامج هو"
والتربويـة   األكاديمية المعارف المتعلمين إكساب يتم خالله ومن المعلم، إعداد مسئولية

 اكتساب من - تخرجهم بعد – ليتمكنوا التدريسية، المهارات على وتدريبيهم والثقافية،
 ، ٢٠١١الغنيم، (ةبالدرجة الالئق التدريس نةهم لممارسة والضرورية األساسية المقومات

٥(.  
  :النظرياإلطار 

  إعداد المعلم: أوال
الجزء ألربعة عناصر هامة مرتبطـة بمجـال إعـداد          يعرض الباحث في هذا     

المبادئ األساسية في   و،  وأهمية إعداد المعلم  ،  مفهوم برامج إعداد المعلم   : المعلمين هي 
  .واالتجاهات المعاصرة في برامج إعداد المعلم في كليات التربية، إعداد المعلم

  مفهوم برامج إعداد المعلم
، التعليم نةهم يزاول كي للمعلم أولية اعةصن  بمثابةهيبرامج  إعداد  المعلم 

 غيرها أو التربية وكليات المعلمين إعداد معاهد مثل متخصصة تربوية مؤسسات وتتواله
 . التعليم لنوع تبعا وكذلك فيها، المعلم يعدالتي  للمرحلة تبعا العالقة ذات المؤسسات من
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 الخدمـة  قبـل  التعليميـة  مؤسسته في وتربويا وعلميا ثقافيا المعلم الطالب يعد وبهذا
  ).٩، ٢٠٠٧حمادة،   و،المطيري  و،المفرج(

 إلى أن إعداد المعلم هو نظام لتربية المعلـم   (.Siddiqui,2009, 4)يشيرو
من خالل برامج التنمية المهنية األولية والمستمرة والتي يتوقع أن تمـده بالمكونـات              

لمعلم جزءا كبير من صناعة المعلم ألنه يمده حيث يمثل اإلعداد األولي ل، المهنية الكافية 
  . بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من أداء عمله

 برنامج إعداد المعلـم بأنـه  ) ١٠٢، ٢٠١٠حسان، وعبده  والسبع،(ويعرف 
 كليـة  والمخرجات، تنفـذها  والعمليات، المدخالت، على تشتمل منظمة منهجية عملية
 بنجاح مهنته ممارسة على قادرا ليكون التعليمية، الكفاءة علمالم إكساب فبهد التربية

  .العصر متطلبات يتناسب مع
 في وتعليمه وتنظيمه إعداده يتم برنامج بأنه)  ٥ ، ٢٠١١الغنيم، (كما يعرفه 

 المتعلمـين  إكساب يتم خالله ومن المعلم، إعداد مسئولية تتحمل التي والمعاهد الكليات
 – ليتمكنوا التدريسية، المهارات على وتدريبيهم التربوية والثقافية،و األكاديمية المعارف

 التـدريس  نةهم لممارسة والضرورية األساسية المقومات اكتساب من - تخرجهم بعد
  .ةبالدرجة الالئق

  :أهمية إعداد المعلم
 يعلم الذي هوف العربي، الوطن في التعليمية المنظومة عناصر أبرز المعلم يعد

 أن الضروري من كان  لذالألمة، المستقبلية البشرية الثروة نهم باعتبارهمويكو النشء
، األمـر  لـزم  كلمـا  لألداء معايير تحدده المستوى الذي إلى الحالي أدائه مستوى نرفع

 المخطط – المربي" إلى صفات أقرب أصبح الذي العصري المعلم مهام في النظر إلعادة
جامعة الـدول  ( ." المرشد – القائد – المتعلم – يمالمق – المفكر – الباحث – المتأمل –

  )٧، ٢٠٠٩العربية، 
 األدوار الجديدة للمعلم تتطلب نظرة جديدة لفلسفة برامج إعداد المعلم            هذه إنو

كما أن ذالك يتطلب إعادة النظر في هيكلة برامج ، طبيعة هذه األدوار ووأهدافها لتتناسب
، وتكنولوجياتهـا ،  واسـتراتيجياتها ،   عليهـا  والخطط الدراسية التي تـشتمل    ،  اإلعداد

وفي هذا اإلطار تأتي  الكفايات التدريسية باعتبارها معبرة عن          ،  والخدمات المساندة لها  
وباعتبارها المنطلق الرئيس لوضع رؤيـة واضـحة        ،  األدوار الجديدة للمعلم من ناحية    

  )٤١ ،٢٠٠٣كمال، والحر (المعلم وتدريبه من ناحية أخرى لبرامج إعداد 
 تهيئة في أساسيا دوراً ونصيبا الخدمة قبل المعلمين إعداد لمؤسسات نكما أ

 إعمال طرق وإكسابهم والتطوير، الحداثة على فكرهم وبناء الحياة مدى للتعلم المعلمين
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 مؤسـسات  جودة وان وأطيافها، وضروبها أصنافها بكل الحياة متغيرات مالتفكير لفه
إليها  تلجأ التي التعليمية العلمية المؤسسات أهم من اهكون من أهميتها تنبع ملالمع إعداد

 والثقافيـة  ريـة اوالمه التربويـة  المعلمـين  الطالب حاجات لتنمية الحديثة تالمجتمعا
  )١٠، ٢٠١١الغنيم،  (.الحياة مدى ملتعلل مهيئتهوت واألكاديمية،
 إعداد المعلم وتدريبه العربية التي تبذل جهدا في مجال تطوير الدول تقارير    وتؤكد 

 : )١٧ -١٦، ٢٠٠٩جامعة الدول العربية، (  مجموعة من النتائج من بينها على
 التربويـة   التقنيـة  والخبـرات  بالمعارف وتزويده للمعلم الجيد اإلعداد أهمية

 بالطرائق ومستجداتها العلمية المتطلبات نقل على قادرا ليكون أدائه وتطوير
  .التربوي للنظام البشرية المخرجات على اتنعكس الحق التي المناسبة

 التعليمية العملية في الجودة وضمان للمعلم الجيد اإلعداد مابين الربط. 
 تمكـين  تمهـين  ( رفيعة مهنة صاحب المتخصص والمعلم مهنة، التعليم أن 

  ). المعلم
 خـالل  إعـدادهم  من ووثوقا نجاحا أكثر التربية كليات في المعلمين إعداد أن 

 البكالوريوس( األولى الجامعية الشهادة في الدراسة إكمال بعد صيرةق دورات
 ).الليسانس أو
 سواهم من نجاحا أكثر وتربويا تخصصيا إعدادا المعدين المعلمين أن.  
 ا  كونها حيث من المعلمين إعداد برامج في العملية التربية دور أهميةال  جـزء

  .المعلم للطالب والتربوي واألكاديمي المهني اإلعداد من يتجزأ
  : المبادئ األساسية في إعداد المعلم

ترتبط مخرجات برامج إعداد المعلم وتدريبه بالكفايات الخاصة بعمله بعد تخرجه                 
مسؤولياته المهنيـة فـي موقـع العمـل      و والتي تظهر مدى كفاءته في القيام بأدواره      

بما يتواكب مع األدوار الجديدة وعليه فان تحديث الكفايات التدريسية للمعلمين ، الميداني
المبادئ العالمية التي يجب  ووأهداف تربية المستقبل أمرا يتطلب معرفة المعايير، للمعلم

أن تصمم في ضوئها برامج إعداد المعلم وتدريبه، وهي المبادئ التي تضعها المنظمات             
ادئ التي حددها   والجمعيات المهنية الخاصة بتقويم برامج اإلعداد والتدريب، ومنها المب        

اتحاد تقويم ودعم المعلمين الجدد في الواليات المتحدة األمريكية، والتي يمكن تلخيصها            
  ) ٤٣_٤١ ،٢٠٠٣ ،كمال، والحر(       في اآلتي

  .يوظفها وأن يفهم المعلم المعرفة التربوية والنفسية_ ١
  .أن يفهم المعلم اختالف المتعلمين في طرق تعلمهم_ ٢
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  .المعلم استراتيجيات تعليم مختلفةأن يستخدم _ ٣
  .أن يصمم المعلم بيئة التعلم التي تشجع التفاعل االجتماعي الناجح_ ٤
  .غير اللفظي وأن يستخدم المعلم طرق االتصال اللفظي_ ٥
  .أن يقوم المعلم بالتخطيط للدرس وإدارة العملية التدريسية_ ٦
  . وغير األساسيةأن يفهم المعلم ويستخدم طرق التقويم األساسية_ ٧
  .أن يوظف المعلم تكنولوجيا التعليم والمعلومات واالتصال في التدريس_ ٨
  .أن يمارس المعلم التفكر والتأمل والبحث عن فرص النمو المهني_ ٩

أن يكون المعلم قادرا على التواصل مع أولياء األمور وزمـالء العمـل والبيئـة               _ ١٠
  .المجتمعية

 الوطن في التعليم تطوير خطة في وتأهيلهم المعلمين بإعداد نظرال إعادة     كما إن     
 إطارهـا  في يجرى حيث التعليمي، للنسق للتخطيط النظرة الكلية من جزء هي العربي
 الجديدة والتعريفات للمفاهيم وتحديثها استجابة التدريسية العاملة القوى مهارات تغيير
 لعمـل  الجديـد  التوصيف فإن لذلك ووفقًا، وتفاعلها والتعليمية التربوية العملية لسير

، ٢٠٠٩جامعة الـدول العربيـة،   (: العديد المهام منها أصبح يشمل ومهامهم المعلمين
١٥(  
 . المعرفية التعددية منهج وفق المتعلم لدى التعليمي التطور عملية تسيير_ ١
 · .وباألسرة المحلى بالمجتمع المدرسة لربط الترويج_ ٢
 . والتعلم التعليم في المعلمين ومهارات لقدرات تمرالمس التحديث_ ٣
 · . لتالميذهم الحياتية المهارات لتنمية قدراتهم دعم زيادة_ ٤
  .إنسانية أكثر تعلم بيئة لخلق للمعلمين واألخالقية الوجدانية الجوانب تنمية_ ٥
ـ              و         م  قد وافق المجلس االستشاري للرابطـة األمريكيـة لكليـات تربيـة المعل

العشرين على مجموعة  ووالمجلس االستراتيجي للشراكة من اجل مهارات القرن الحادي
من المبادئ األساسية هي بمثابة رؤية مشتركة لدمج المهارات المطلوبة للقرن الحادي            

 ,Robinson, & Kay ) : ما يليومن هذه المبادئ، والعشرين في برامج إعداد المعلم
 2010, 5.  )   

  إعداد المعلم يجب أن تعد خريج يمتلك كفايات التدريس والتقييم لمهارات            إن برامج  -١
  .معارف القرن الحادي والعشرينو
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 إن المعلمين الجدد يجب أن يتم إعدادهم بحيث يصبحوا عوامـل تغييـر لتـضمين                -٢
  .مهارات ومعارف القرن الحادي والعشرين في المناهج التعليمية

امعي مع قيادات التعليم قبل الجامعي وقيادات المجتمـع          أن تعمل قيادات التعليم الج     -٣
المحلي إلعادة تصميم برامج إعداد المعلم لتلبي احتياجات المتعلم في القرن الحادي            

  .والعشرين
 أن كل برامج إعداد المعلم الحالية يجب تطويرها من خالل التعرف علـى مـصادر              -٤

لتتحول إلى برامج  تصلح للقرن الحادي ، القيادة لتطوير استراتيجيات التعلم والتعليم
  . والعشرين

  :االتجاهات العالمية المعاصرة في برامج إعداد المعلم في كليات التربية
 في التربية نوعية في تؤثر العالم بلدان من بلد أي في المعلمين إعداد برامج إن         
 قبـل  لهـم  تعـد  التي مجالبرا على كبير حد إلى المعلمين كفاءة تعتمد حيث، البلد ذلك

 أصبح وقد، فعالة تكون التربية فإن جيدة البرامج كانت فإذا مهنة التعليم، في انخراطهم
 فـي  تـدعو  والتي، التربوي الميدان اهتمام أثارت التي القضايا أبرز من المعلم إعداد

 ءالمعلـم واالرتقـا   إعداد ببرامج لالهتمام ايجابية أكثر جهود بذل ضرورة إلى أغلبها
االقتراحـات   وطرحـت ، وتطـويره  التعليم إلصالح المناسب األساس باعتباره ،بمهنته

 المأمول والتطوير اإلصالح إلحداث والمؤتمرات الدراسات عبر والمشاريع والتوصيات
( :يلـي  مـا  والتجديد التطوير مجاالت شملت وقد التربية، بكليات المعلم إعداد في نظم
  )٣٩، ٢٠٠٧حمادة   و،المطيري  و،المفرج

 . المهارات أساس على مهنيا المعلمين تنمية اتجاه -١
  .التربية كليات في الشاملة الجودة معايير تطبيق -٢
  .التربية لكليات األكاديمي االعتماد -٣
  .المعلم إعداد كليات في وأساليبه التدريس طرق وتنويع تحديث -٤
  .التربية تكليا في الحديثة والتكنولوجيا التقنية توظيف -٥
  . النظم أسلوب ضوء في مهنيا المعلمين تنمية اتجاه -٦
  .دائم بشكل تعيينه قبل الخريج جودة إلى االطمئنان -٧
  .للمعلم والوجداني األخالقي بالبعد االهتمام -٨
   .المعلم إعداد كليات في التعليم تفريد -٩

   .معلمال إعداد برامج وتنفيذ وضع في المجتمعية المشاركة -١٠
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  .المعلم إعداد عن المسئولية جهة توحيد -١١
  .المعلم إعداد برامج في الذاتي التعلم بأسلوب األخذ -١٢

، ٢٠٠٩،بجامعة الـدول العربيـة    ( العامة   األمانةيعرض التقرير الصادر عن      و        
٢٢_١٩(   

 بي سياساتالعر المعلم أداء لمعايير االسترشادي اإلطار" الذي يحمل عنوان و         
 لثالثة نماذج معاصرة إلعداد وتنمية المعلم مهنيا نعرض لها باختصار علـى             "وبرامج  

  :النحو التالي
  Technical Modelالتقني      النموذج-١

 وما المعلم يعرفه أن يجب ما على القائمة االستراتيجيات بوضع يعنى نموذج وهو      
 أن النمـوذج  هذا مؤيدو ويفترض .ربويةت وممارسات من مهارات إتقانه عليه يتعين

، والمهـارات  المعرفة في يكمن، وتحقيق جودته التعليمي التغيير في الرئيسي العنصر
 إطار في مهنة التدريس تنظيم وأن، المحترفين المعلمين من المستخدمة التنفيذ ومعايير

 ودته، ويعنيوج التعليم إلصالح قوية قاعدة يكون سوف  األداء معايير من النوع هذا
 الثقافية المجاالت لمعايير ضئيلة أهمية ويولي ،سالفنية للتدري بالمعايير النموذج هذا

  .واألخالقية
 Reflective )المتفكـر  الممـارس  المعلـم  نموذج ( الحقوقي اإلنساني  النموذج-٢

Practitioner Teacherالمعلمين  وتمكين المهنية التنمية من النموذج هذا   ويتخذ 
 األهـداف  أساسـية  إنسانية حقوق لهم كمواطنين وتمكينهم خبراتهم سيع مجاالتوتو

 وملحقاتهـا  اإلنـسان  لحقوق العالمية الوثيقة من النموذج هذا له، وينطلق األساسية
 حقـوق  ووثيقـة  والمدنية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت في النوعية
 مـن  وغيرها )٢٠٠٤( اإلنسان لحقوق العربي والميثاق باألطفال جدير وعالم الطفل،

 أن مـن  اإلنـساني  النمـوذج  فلسفة وتنطلق، العالقة ذات الدولية واالتفاقات المواثيق
  .أنفسهم من المعلمين تنبع أن يجب المهنية والمهارات المعرفة بمستويات االرتقاء

  التمكين أجل من  التمهين-٣
 يضعها لكنه، بضرورتها يعترف و،للمعلمين ةالمهني المسألة يقر متكامل نموذج     وهو

 تحقيق من مواتية بيئة في معا، والمتعلم المعلم يمكن الذي الخالص اإلنساني في إطارها
 القائم المعرفة مجتمع مع التعامل إمكانات تمتلك جديدة لبناء أجيا تدعم تربوية عملية
 التمكـين   أجـل  مـن  التمهـين  مـسألة  الديمقراطية والعدالـة، أي أنـه يقـر    على

Empowermentللمعلم، الذاتية األخالقية المسئولية على المهني اإلطار ، ويقوم هذا 
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 المهنية التنمية على يقوم وأيضا الكفاءة واألداء، ومعايير، الذاتي التقويم على يقوم كما
  .واجتماعيا مهنيا بالمعلم لالرتقاء األساس حجر باعتبارها

  
  
  

  عي الوجدانيالتعلم االجتما: ثانيا
 يعرض الباحث في هذا الجزء ألربعة عناصر هامـة مرتبطـة بمجـال الـتعلم                      

والـتعلم االجتمـاعي الوجـداني    ، وأهدافه، وأهميته، االجتماعي الوجداني هي مفهومه  
  .وإعداد المعلم

  : مفهوم التعلم االجتماعي الوجداني
ر سنوات الماضية اهتماما كبيرا         حظي مفهوم التعلم االجتماعي الوجداني خالل العش      

مما ترتب ، وعلم النفس التربوي بصفة خاصة، من الباحثين في علم النفس بصفة عامة
عليه تعدد تعريفات التعلم االجتماعي الوجداني، إال أنه يمكن تصنيف تلك التعريفات إلى             

  : فئتين على النحو التالي
اني على أنه عملية تنمية لقدرات الفـرد         تعريفات تنظر إلى التعلم االجتماعي الوجد      -١

االجتمـاعي   و ومهاراته االجتماعية الوجدانية مثل تعريف جمعيـة الـتعلم األكـاديمي          
عملية تطوير لقدرات الفرد في التعرف علـى  "  بأنه (CASEL, 2003,1)والوجداني 

امة عالقات واتخاذ قرارات مسئولة، وإق، والرعاية واالهتمام باآلخرين، وإدارة االنفعاالت
  ".والتفاعل مع المواقف الصعبة بشكل فعال، إيجابية

مجموعة من الكفايات الـضرورية  "  بأنه ( Zins & Elias, 2006, 1 )    وتعريف 
الالزمة لجميع الطالب وتتمثل في القدرة على معرفة وإدارة االنفعاالت، وحل المشكالت            

  ".وإقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين، بشكل فعال
  ( Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, et al., 2008, 6 )   وتعريـف  

عملية يكتسب من خاللها األطفال والبالغون المعارف واالتجاهـات والمهـارات           " بأنه  
ووضع وتحقيق األهداف اإليجابيـة، وإظهـار       ،  مالالزمة للتعرف على وإدارة انفعاالته    
عالقات إيجابية والمحافظة عليها، واتخاذ قرارات      الرعاية واالهتمام باآلخرين، وتكوين     

  ".والتعامل مع المواقف الشخصية على نحو فعال، مسئولة
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العمليـات العقليـة التـي    "  بأنه  )( Lipton & Nowicki, 2009, 99   وتعريف  
تتضمن التشفير والتفسير واالستدالل للمعلومات االجتماعية الوجدانيـة حـول الـذات            

  "واآلخرين 
عملية تهدف مساعدة األطفـال  "  بأنه) (O’Brien & Resnik, 2009,1 وتعريف   

 تنمية المهارات األساسية الالزمة لنجاحهم في المدرسة والحياة، من خالل           ىوالكبار عل 
تعلمهم المهارات الشخصية والبينشخصية التي يحتاجونها للتعامل مع أنفسهم وعالقتهم         

  ".أخالقي عملهم علي نحو فعال و وباآلخرين
 تعريفات تنظر إلى التعلم االجتماعي الوجداني على أنه طريقة أو منهج لـدعم              -٢    

 ,Marulanda, 2010 )المهارات االجتماعية الوجدانية مثل تعريف  ووتعزيز الكفايات
طريقة لمساعدة الطالب على المشاركة اإليجابية في التفاعالت االجتماعيـة،  "  بأنه( 5

مسئولة، ومعرفة وإدارة االنفعاالت وحل المشكالت بفاعلية باإلضافة إلى     واتخاذ قرارات   
  "تحقيق النجاح األكاديمي

دعم مهارات الفرد االجتماعية والوجدانيـة  " بأنه  ) Ceisel, 2010, 5( كما يعرفه   
مهارات بناء العالقات وكذلك فهـم انفعـاالت وسـلوكيات     و والتي تتضمن  ضبط الذات    

  ".اآلخرين
أن التعلم االجتماعي الوجداني هو مـنهج  ) Durlak, et al., 2011,406(تعريف   و

 التنمية للطالب للحد من عوامل الخطر وتعزيز آليـات          ليدمج تعزيز الكفايات وأطر عم    
الحماية والتكيف اإليجابي من خالل تعزيز مجموعات مترابطة من الكفايـات المعرفيـة        

  .والوجدانية والسلوكية
" نه أعلى ) Seal, Naumann, Scott, & Royce-Davis. 2010, 2(    وتعريف 

 ستخدام معلوماته االنفعالية وسـلوكياته على ا المرغوبية والدعم المستمر لقدرات الفرد      
  ."سماته التي تسهل النتائج االجتماعية المنشودةو

    وفي ضوء ما سبق حول مفهوم التعلم االجتماعي الوجداني يمكن اسـتخالص مـا              
   -:تييأ
  .  أنه عملية تطوير إلمكانات وقدرات ومهارات الفرد الوجدانية االجتماعية-١
،  أنه يركز على تنمية مجموعة من الكفايات هي التعرف على االنفعاالت وإدارتهـا             -٢

ابيـة مـع اآلخـرين     إقامـة عالقـات إيج     و ،االهتمام باآلخرين  و الرعاية وإظهار
التعامل بفاعلية مـع المواقـف    و،اذ القرار في اتخة، والمسؤولي والمحافظة عليها 

   . المختلفة
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كما يهدف إلى تحقيق النجاح     ،   أنه يهدف إلى تحقيق النجاح األكاديمي في المدرسة        -٣
  .في الحياة من خالل الحد من عوامل الخطر التي يمكن أن يتعرض لها الطالب

هـو عمليـة    " وجداني     وعلى هذا يقترح الباحث التعريف التالي للتعلم االجتماعي ال        
تطوير إلمكانات وقدرات الطالب الوجدانية واالجتماعية، مـن خـالل تنميـة كفاياتـه              

 يمكن أن يتعرض لها،     يومهاراته الشخصية والبينشخصية والحد من عوامل الخطر الت       
  ".بهدف تحقيق النجاح في المدرسة والحياة 

  
  
  

  :أهمية التعلم االجتماعي الوجداني
همية التعلم االجتماعي الوجداني من خالل مخرجات هـذا النـوع مـن             تتضح أ         

 في هذا المجال والتي تتمثل فيما      ةالتعلم، والتي أثبتتها نتائج الدراسات والبحوث السابق      
  :يأتي

 منخفـضي نجاز والطالب   الطالب مرتفعي اإل   كل من    ساعد على تقليل الفجوة بين     ي -١
لطالب بالمهـارات الالزمـة للنجـاح فـي          من خالل تزويد جميع ا     ، وذلك نجازاإل

                                ، ويكـون لهـا آثـار إيجابيـة علـى األداء األكـاديمي      المدرسة وفـي الحيـاة   
)( CASEL, 2003, 2 . ( Zins  & Elias, 2006, 3)  

 يؤدي إلى تحقيق مكاسب في أداء الطالب على اختبارات التحصيل المقننة تتـراوح      -٢
لدى مجموعات متنوعة من الطالب عبر مراحل تعليمية % ) ١٧إلى % ١١(ما بين
  .)  (O’Brien & Resnik, 2009,2 مختلفة

وإنتاج سـلوكيات اجتماعيـة أكثـر    ،  يوفر أساسا لتحسين وتعديل األداء األكاديمي     -٣
ويؤدي إلى التحسن في    ،  والضغوط االنفعالية ،  وتقليل المشكالت السلوكية  ،  إيجابية
  .( Durlak, et al., 2011, 406 ) ونتائج االختبارات التحصيلية درجات 

 ( Camacho, et al., 2007, 10) و(Zins & Elias, 2006, 5 ) يشير كل من -٤
إلى أن المخرجات أو النتائج اإليجابية للتعلم االجتماعي الوجداني يمكن تحديـدها            

   :يفي ثالثة محاور ه
  : االتجاهات) أ ( 

شعور أفضل   و مستوى عال من الكفاءة الذاتية،    :  في اآلتي  نتائج اإليجابية وتتمثل ال     
تحـسن   و يجابي نحـو المدرسـة والـتعلم،      إاتجاه   و بالرعاية من المدرسة والمجتمع،   
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طموحات ودوافع أكاديمية وتعليميـة   و االتجاهات األخالقية وااللتزام بالقيم الديمقراطية،    
تحسن في التعامـل مـع الـضغوط         و واحترامه،كبر من الثقة في المعلم      أقدر   و أعلى،

  .المدرسية وزيادة فهم عواقب التصرفات
  : السلوكيات) ب ( 

تحسن في  وتزايد السلوكيات االجتماعية اإليجابية،:    وتتمثل النتائج اإليجابية في اآلتي
انخفاض معدالت العـدوان والعنـف بـين         و نسبة الحضور وقلة الغياب من المدرسة،     

يادة المشاركة الصفية ورغبة كل طالب في العمـل علـى طريقتـه أثنـاء               ز و الطالب،
 التعلم،وانخفاض معدالت المشكالت السلوكية مثل تعاطي المخدرات والتدخين والجنس،        

زيادة االنخراط في األنشطة اإليجابية مثل       و حل الصراعات،  و تحسن مهارات التفاوض  و
  .ممارسة الرياضة

  
  : األداء األكاديمي) جـ ( 

الفنون واللغة   و تحسن المهارات في الرياضيات   :     وتتمثل النتائج اإليجابية في اآلتي    
ارتفاع المعدالت فـي     و الزيادة في التحصيل مع مرور الوقت،      و والدراسات االجتماعية، 

أداء أفضل فـي   وتحسن مهارات التعلم من أجل التعلم،   و ،درجات االختبارات التحصيلية  
  .تحسن مهارات االستدالل غير اللفظي والتخطيط وحل المشكالت،

  :أهداف التعلم االجتماعي الوجداني
،    يمكن تصنيف األهداف التي يسعى  التعلم االجتماعي الوجداني إلى تحقيقها في فئتين

وتتمثل في تعزيز وتنمية خمس مجموعات مترابطـة       : األهداف قريبة المدى  األولى هي   
والسلوكية، وتتضمن الوعي الـذاتي، وإدارة الـذات،   من الكفايات المعرفية والوجدانية  

 والفئة الثانية . تومسئولية اتخاذ القرارا، والوعي االجتماعي ،ومهارات إدارة العالقات  
وتتمثل في أن تنمية وتعزيز الكفايات السابقة  بدورها سوف          : األهداف بعيدة المدى  هي  

ا سلوكيات اجتماعية إيجابية، ودعم     توفر أساسا لتحسين األداء األكاديمي، ويترتب عليه      
شعور المتعلمين باالنتماء وتعزز دافعيتهم في المشاركة، وانخفاض معدالت المـشكالت           

  . السلوكية مثل تعاطي المخدرات والعنف والبلطجة والفشل في المدرسة
ديمي     ويتوافر من األدلة والشواهد البحثية ما يدعم هذا التصور، منها جمعيـة الـتعلم األكـا               

االجتماعي الوجداني في جامعة الينوى، وهي إحدى المؤسسات التي تهتم بـشكل كبيـر بـالتعلم         
االجتماعي الوجداني، حيث حددت ضمن معايير الـتعلم االجتمـاعي الوجـداني ثالثـة أهـداف                

  :  ) CASEL, 2003, 49 (  O’Brien & Resnik, 2009, 2 )(أساسية هي 
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المدرسة لتحقيق النجاح في     لدى الطالب     الذات إدارةت   تنمية الوعي الذاتي ومهارا    _١
  .ةوالحيا

يجابية إلوعي االجتماعي والمهارات البينشخصية لتكوين عالقات       ل  الطالب  استخدام _٢
  . والمحافظة عليهااآلخرينمع 

سواء علـى المـستوى    ، مهارات اتخاذ القرار والسلوكيات المسئولة إظهار الطالب  _٣
  .في السياقات المجتمعيةأو رسة في المدأو  الشخصي

  :التعلم االجتماعي الوجداني وإعداد المعلم
    يتوقف نجاح التعلم االجتماعي الوجداني لتحقيق أهدافه في الوصول إلـى النتـائج             

، على توافر معلمين لديهم وعي كاف بهذا النوع مـن الـتعلم           ،  اإليجابية المتوقعة منه  
أو مرتبطًا ، فاهيم األساسية للتعلم االجتماعي الوجدانيسواء كان هذا الوعي مرتبطًا بالم

  . بالممارسات واألنشطة الخاصة به داخل المدرسة
كما أن إعداد خريج ناجح في المستقبل يتطلب معلمين لديهم طرائق متنوعة للتعلم                  

وتمكنهم من إقامة عالقـات     ،  والتعليم، تمكن الطالب من المشاركة في التدريس والتعلم       
علم إيجابية مع كل من أعضاء هيئة التدريس واألقران، بما يؤدي بهم إلى التميز فـي             ت

   (Seal, et al.,  2010, 2 ) .المدرسة والعمل والحياة
ما يؤكد أهمية إعداد المعلمين، ،      ومن ناحية أخرى فإنه يتوافر من الشواهد البحثية   

التعلم، فلقـد أكـدت جمعيـة الـتعلم     سواء قبل الخدمة أو أثناء الخدمة لهذا النوع من  
(  على أن توفير هيئة تدريس  )CASEL, 2003, 16( االجتماعي الوجداني األكاديمي 

ذوي جودة عالية من خالل تنميتهم ودعمهم مهنيا، يعد أحد المبادئ األساسية            ) معلمين
  .لممارسة التعلم االجتماعي الوجداني بفعالية

 على أن فعالية التعلم االجتماعي الوجداني تكون من  )Elias, 2003, 23( يؤكد و    
ومن خالل  ،  )المعلمين والموظفين   ( خالل التنمية المهنية لجميع العاملين في المدرسة        

 بخاصة في السنوات األولى من التنفيـذ، السـيما   ونظام للدعم يتم تطبيقه في المدارس 
فهو يحتاج منهم إلـى     ،  من المعلمين أن التعلم االجتماعي الوجداني جديد نسبيا لكثير        و

  .وإعطاء أنفسهم فرصة لتعلم هذا المجال الجديد، التحلي بالصبر
تشير األبحاث الحديثة في إعداد المعلم إلى أنه يمكن تعزيز التعلم من خالل تشجيع               و  

 حيـث إن بنيـة الجماعـة    ، الشعور باالنتماء إلى المجتمع في برامج إعداد المعلمين
Cohort Structure    هي بمثابة نموذج للبناء المجتمعي الذي تـتم داخلـه عمليـة 

إن تشجيع اإلحساس باالنتماء للمجتمع في بنية الجماعـة          و ،التنشئة االجتماعية للمعلم  
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 ,Dinsmore & Wenger )يشجع التعلم ويثبط من العزلة العقلية والمهنية للمعلـم 
2006, 57 ).  

 أن الكفايـات االجتماعيـة   ( Jennings & Greenberg, 2009, 499)ويـرى      
من خـالل   ،  والوجدانية للمعلم تُسهم بفاعلية في تكوين المناخ الصحي للصف الدراسي         

التطبيق  و الطالب، واإلدارة الجيدة للصف الدراسي،-تأثيرها الفعال على عالقات المعلم   
ونـات العقليـة    كما أن فهم كـل مـن المك       . الفعال لبرنامج التعلم االجتماعي الوجداني    

واالجتماعية الوجدانية للتعلم والتدريس تساعد المعلمين على التخطيط بوضوح للفرص          
  . ( Folsom, 2009, 51 )المتاحة لكل منهما داخل المناهج الدراسية 

 ومن ثم فإن إعداد المعلم وتنميته مهنيا يمثل أحد التحديات القوية التي تواجه التعلم      
حيث أكد العديد من الباحثين على أنه لكي يصبح المعلم قادرا على ، ياالجتماعي الوجدان

فإنه يجب تدريبه على    ،  التعامل مع الذكاء الوجداني وكفايات التعلم االجتماعي الوجداني       
يتمثل التحدي الثاني في أن صانع القرار أصبح بحاجة شـديدة إلـى              و ،ذلك بشكل جيد  

ير المعـايير والـسياسات والممارسـات       معالجة النقص في الجهد المطلـوب، لتطـو       
  .( McCuin,  2012, 98)التي توفر التدريب الالزم للمعلمين ، والمؤسسات

 Schonert-Reichl, Hymel, & LeRose, 2012, 1 ) وفي هذا السياق يشير     
إلى ندرة برامج تربية المعلم قبل الخدمة للتعلم االجتماعي الوجـداني فـي أمريكـا                (

أنه من األهمية بمكان إعداد المعلمين قبل الخدمة لكفايات التعلم االجتماعي           و ،الشمالية
بما يجعلهم قادرين علـى تزويـد طالبهـم        ،  داخل سياق الممارسة التعليمية   ،  الوجداني

  . في المدرسة والحياةبالمهارات التي يحتاجونها للنجاح
  :نماذج التعلم االجتماعي الوجداني في برامج إعداد المعلمين

  يقتصر الباحث في هذا الجزء على النماذج الحديثـة للـتعلم االجتمـاعي الوجـداني               
حيث يتناول الباحث كل نموذج من حيث التعرف ، المرتبطة بإعداد المعلم بصورة مباشرة

واُألطر النظرية التي يستند عليهـا فـي        ،  على الهدف الذي يسعى النموذج إلى تحقيقه      
دئ التي ينطلق منها، ومكوناته األساسية والفرعية، وكيفية    واالفتراضات أو المبا  ،  بنائه

   . إعداد المعلمين في إطاره
 Social and )(SELنمــوذج الــتعلم االجتمــاعي الوجــداني   ) ١ ( 

Emotional Learning  
 ُأعد هذا النموذج بواسطة جمعية الـتعلم األكـاديمي واالجتمـاعي والوجـداني                  

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning 
(CASEL)            في جامعة الينوي في شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية، بهدف تنميـة 
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 )مجموعة كفايات ومهارات التعلم االجتماعي الوجـداني لـدى الطـالب والمعلمـين     
CASEL, 2003, 5).  

األولى هـي نظريـة     ،  ويستند النموذج في بنائه على اثنين من النظريات الحديثة              
، من خالل ما طرحته من أفكار حـول  Gardner,1983 الذكاءات المتعددة التي قدمها 

والثانية هي نظريـة الـذكاء الوجـداني عنـد          ،  الذكاء الشخصي والذكاء البينشخصي   
Goleman, 1995  من خالل ما قدمته عن الكفايات األساسية للذكاء الوجداني ممثلة 

( الدافعية والتنظـيم الـذاتي والتعـاطف والمهـارات االجتماعيـة          في الوعي الذاتي و   
Marulanda, 2010, 11-12.(   

     وينطلق النموذج من فرضيتين أساسيتين األولى  هي أن األنواع المختلفـة مـن              
السلوكيات المشكلة هي نتاج عوامل خطر واحدة أو متشابهة، والثانية هي أن الـتعلم               

 ,CASEL ) (قات التي تجعل التعلم أكثر تحديا وذا مغزىاألفضل ينبثق عن دعم العال
2003, 5.  

   ويعمل النموذج من خالل برنامجه على تنمية خمس كفايـات أساسـية اجتماعيـة              
المعلمين، وتتضمن كل كفاية من الكفايات الخمس مجموعة من  ووجدانية لدي المتعلمين

  Kress ) ( CASEL, 2003, 5 Zins & Elias, 2006, 3 ) (  المهارات الفرعية
& Elias, 2006, 594 )(ويمكن تناولها باختصار على النحو اآلتي  :-  

 وتتضمن مهارات مثل معرفة وتـسمية الفـرد         Self-awareness: الوعي الذاتي _ ١
وفهم األسباب والظروف وراء هذه المشاعر، والتقييم الدقيق لقدراتـه          ،  لمشاعره

 وتعبئة مشاعر إيجابية نحو     . ر بالثقة بالنفس  والشعو،  واهتماماته وجوانب قوته  
واالعتقاد في الكفـاءة    ،  ومعرفة احتياجات الفرد وقيمه   ،  الذات واألسرة والمدرسة  

  .الشخصية
 مثل تفهـم واحتـرام    ويتضمن مهاراتSocial Awareness: الوعي االجتماعي_ ٢

تبني وجهـة    و احترام الفرد لآلخرين واالستماع إليهم بعناية ودقة، وفهم       ،  التنوع
والتقـدير  ، وزيادة التعاطف مع اآلخرين والحـساسية لمـشاعرهم      ،  نظر اآلخرين 

  . والتفاعل اإليجابي مع مختلف المجموعات
 وتتضمن مهارات مثل تنظيم الفرد النفعاالتـه        Self-Management: إدارة الذات _ ٣

والمثابرة التعبير عن والتعامل مع القلق والغضب،       ،  حتى يستطيع ضبط االندفاعية   
مراقبـة التقـدم    ووضع األهداف الشخصية واألكاديمية   و ،في التغلب على العقبات   

والتعبير عن العواطف بشكل مناسب، والـسيطرة علـى العـدوان           ،  نحو تحقيقها 
  . وتعديل األداء في ضوء ردود األفعال، والضغوط الشخصية وبين األشخاص



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثاني الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٠-

 إنشاء عالقـات  تضمن مهارات مثلت وRelationship Skills: مهارات العالقات_ ٤ 
إدارة االنفعاالت فـي     و ،مجزية على أساس من التعاون والمحافظة عليها       و سليمة

إظهار الحساسية للمنبهات االجتماعية والوجدانية، وإشراك اآلخرين في  والعالقات،
وإدارة وحل الصراع والتفاوض، وممارسة القيادة واإلقناع،       ،  المواقف االجتماعية 

  . لمساعدة عند الحاجةوطلب ا
 وتتضمن مهـارات  Responsible Decision Making: مسئولية اتخاذ القرار_ ٥

مثل اتخاذ القرار في ضوء المعايير األخالقية واألعراف االجتماعيـة، والتحديـد            
االسـتجابة   و والتحليل الواضح للمشكالت،  وممارسة اتخاذ القرارات االجتماعية،       

وممارسة التقيـيم الـذاتي والتأمـل،       ،  قبات بين األشخاص  البناءة للعوائق أو الع   
  .وتحمل مسئولية اتخاذ القرارات

طبقا لهذا النموذج فإن نجاح التعلم االجتماعي الوجداني مرهون بوجود بيئة تعلم            و    
ذات مواصفات خاصة يتوافر فيها األمن والرعاية واإلدارة الجيدة والمـشاركة، بحيـث     

 الكبير من المهارات االجتماعية والوجدانية، كمـا أنـه مرهـون          تتناسب مع هذا العدد   
 إكـسابها  احتـى يـستطيعو  ، بتوافر معلمين يمتلكون الكفايات االجتماعية والوجدانيـة   

للمتعلمين، كما أن امتالك المعلمين لهذه الكفايات مرهون ببرامج اإلعـداد لهـم قبـل               
ا كله يمثل تحديات للتعلم االجتمـاعي       بالتنمية المهنية لهم أثناء الخدمة، وهذ      و ،الخدمة

  .الوجداني
 ,Schonert-Reichl,  Hymel, & LeRose )    وفي إطار هذا النمـوذج قـام   

                  تحت إشراف جمعية الـتعلم األكـاديمي واالجتمـاعي والوجـداني     و ( 1-3 ,2012
) ( CASELعي الوجـداني   بمشروع يهدف إلى التأكد من مدى تضمين التعلم االجتما

، في برامج تربية المعلمين قبل الخدمة، في كل من الواليات المتحدة األمريكيـة وكنـدا      
ووضع سلسلة من التوصيات التي يمكن اسـتخدامها فـي إدراج الـتعلم االجتمـاعي               

: الوجداني في برامج تربية المعلمين قبل الخدمة، ويتكون المشروع من المكونات اآلتية   
-  
  : ت إجازة المعلم مسح لمتطلبا-١

) الشهادة(عن طريق إجراء مسح لالحتياجات الحالية والسياسات المتعلقة باإلجازة               
التي يحصل عليها المعلم في الواليات المتحدة وكندا، واستنادا على إطار جمعية الـتعلم     

في تم وضع دليل يستخدم خالل عملية تحليل البيانات من الوثائق  و،االجتماعي الوجداني
يعكس درجة مكونـات الـتعلم   ، كل مقاطعة أو والية، حيث تخضع هذه الوثائق لمقياس       

ويتألف الدليل من ثالثة أقسام ، االجتماعي الوجداني الموجودة في متطلبات إجازة المعلم  
الكفايات االجتماعيـة الوجدانيـة      و ، للمعلم SEC)(هي الكفايات االجتماعية الوجدانية     
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مثل الوعي  (وهذه األقسام الثالثة يتضمن كل منها فئات فرعية         ،  وسياق التعلم ،  للطالب
استنادا على تعريفات مستمدة من بحوث متنوعة قام بها         ) الذاتي، والوعي االجتماعي    

  .خبراء التعلم االجتماعي الوجداني
  :   مسح برامج تعليم المعلم قبل الخدمة لمحتوى التعلم االجتماعي الوجداني-٢

 تحديد مدى تضمين محتوى التعلم االجتماعي الوجداني في المقررات             ويهدف المسح 
الدراسية القائمة، والتدريب عليها قبل الخدمة، ويتألف المسح من ثالثة مصادر للبيانات 

  : هي
بهدف جمع معلومات عن كيفية انتقال المعرفة بـالتعلم         : االستطالع عبر االنترنت  ) أ  ( 

التـي  ) مثل الكتب الدراسـية     ( لمصادر األولية   اكتشاف ا  و ،االجتماعي الوجداني 
  .تستخدم في أغلب األحيان في تلك البرامج

اني المـرتبط بالمنـاهج     البحث عبر االنترنت عن محتوى التعلم االجتماعي الوجد       ) ب( 
أو مواد المقررات األخرى المتاحة على مواقع الويب فـي          ،  )المفردات(الدراسية  

لخدمـة، وكـذلك الممارسـات ذات الـصلة بـالتعلم           برامج تربية المعلمين قبل ا    
  .االجتماعي الوجداني

تحليل محتوى الكتب الدراسية المستخدمة في تربية المعلمين قبل الخدمة لتحديد           ) جـ(
  .درجة تقديمها لمحتوى التعلم االجتماعي الوجداني

  :   إجراء مقابالت مع قادة وخبراء في هذا المجال-٣
 وعمـداء ، ت مع الخبراء في مجال التعلم االجتماعي الوجـداني         حيث تتم هذه المقابال   

أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، والهدف من هذه المقابالت الحصول على المزيد   و
التي من شأنها أن تؤدي إلى اإلدراج الناجح لمحتوى التعلم االجتماعي           ،  من المعلومات 

  . في الواليات المتحدة وكنداممارساته في برامج تربية المعلمين  والوجداني
 في التعلم االجتماعي الوجداني ج والممارساتللبرام" دراسات الحالة"  إنشاء األمثلة  -٤

وهذه األمثلة من المحتمل أن    ،  التي يمكن تطبيقها بنجاح في تربية المعلمين قبل الخدمة        
  . وفئة البرامج الواعدة، تقسم إلى فئتين هما فئة البرامج النموذجية

  والشكل التالي يوضح متغيرات برامج تربية المعلمين قبل الخدمة للتعلم االجتمـاعي            
  .الوجداني
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  تضمين التعلم االجتماعي الوجداني في برامج تربية المعلمين قبل الخدمة) ١(شكل 
( Schonert-Reichl, Hymel, & LeRose, 2012, 3 )  

  : ريس للتعلم العقلي الوجداني نموذج التد)٢ ( 
Teaching for Intellectual and Emotional Learning(TIEL) 

بهدف إمداد المعلمين بدليل توجيهي  Folsom, 2004, 2005 )  ( أعد هذا النموذج    
التعليم وبيئـة    و وبما يمكنهم من تطوير المناهج    ،  عن تدريس التعلم العقلي والوجداني    

ي إلى إعداد طالب أفضل يمتلكون المهـارات العقليـة واالجتماعيـة      التعلم بطريقة تؤد  
والوجدانية التي يحتاجون إليها على المستويين التعليمي والمهني، حيث يجمع النموذج           

 ,Folsom, 2009 ) . (االجتماعية والوجدانية للتدريس والتعلم  وبين العناصر العقلية
32  
عـن بنيـة   ) Guilford, 1977(د من نظريـة   يستند النموذج علي إطار نظري مستم و  

 حيـث يـتم     .  حول خصائص الشخصية   (Dewey)كتابات فيلسوف التربية الشهير      و العقل،
دمج كل عملية من مكون العمليات في نموذج بنية العقل مع مـا يقابلهـا مـن الخـصائص         

  Folsom,  2005, 80 ) . ( التي هي تعبير عن خصائص الشخصيةالوجدانية  واالجتماعية

 الكفايات االجتماعية والوجدانية للمعلم والمهارات التدريسية

 سياق املدرسة واتمع  وسياسة الدولة

  التطبيق الفعال
  للتعلم االجتماعي

  الوعي الذاتي       الوجداني
  إدارة              مسئولية
  الذات               اتخاذ

                      القرار 
                 

  الوعي            مهارات
  االجتماعي       العالقات

         

  العالقات
 الصحية

  إدارة
 صفية فعالة

  الدعم
 التعليمي

التحصيل األكاديمي 
والصحة االنفعالية 

  لسلوكيةوا
  للتعلم االجتماعي
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 Folsom, 2007, 323 )  (أساسية مبادئ أربعة على  في بنائه النموذجستندي    كما 
  :هي
  . االتصاالت تكون عبر مستويات متعددة-١
  . التواصل بين عمليات التفكير والعمليات االجتماعية الوجدانية-٢
  .ن في تصميم المناهج الدراسيةز التكامل والتوا-٣
  .ن المتعلم والمعلمقيمة الخبرة لدى كل م -٤

 Qualitiesاألولى هي خصائص الشخصية،     ويتكون النموذج من فئتين من العوامل

of Character   التأمـل  (الوجدانيـة هـي  _ وتضم خمسة من العوامل االجتماعية– 
ويندرج تحت كل عامل مجموعة من      )  التذوق   – التمكن   – القياس األخالقي    –التعاطف  

 وتضم  Thinking Operationsالفئة الثانية هي عمليات التفكيرو، المهارات الفرعية
 اإلنتـاج   – اإلنتاج التقاربي    –التقويم  _  الذاكرة   –المعرفة  ( خمس عمليات كبرى هي     

وقد تـم توزيعهـا     ،  يندرج تحت كل منها مجموعة من المهارات الفرعية        و )التباعدي  
يقابله عملية أساسية من عمليات     بحيث إن كل عامل من العوامل االجتماعية الوجدانية         

 ,Folsom ) .  ((Folsom, 2005, 80) وتم إعطاؤهما رمزا لونيـا واحـدا  ، التفكير
2007, 323  

   فيربط النموذج بين التأمل والمعرفة ويرمز لهما باللون الوردي، وبـين التعـاطف والـذاكرة               
ويرمز لهما باللون األخضر، وبـين      ويرمز لهما باللون األزرق، وبين القياس األخالقي والتقويم         

التمكن واإلنتاج التقاربي ويرمز لهما باللون األصفر، وبين التذوق واإلنتـاج التباعـدي ويرمـز       
  .Folsom, 2009, 33-34 )     (Folsom, 2005, 83-84 )  (لهما باللون البرتقالي

أساس خبـرات الـتعلم      يتعلم المعلمون تصميم المشروعات على       ومن خالل المناهج الدراسية      
 القـرارات  ذالتي يشارك فيها الطالب، ويتعلمون وضع معايير لتقويم تلك المـشروعات،  واتخـا   

حول التخطيط والتقويم للمشروعات، ومن خـالل تـدريس المنـاهج الدراسـية يمكـن تنميـة                 
  Folsom, 2005,  85 ) . (الكفايات والمهارات االجتماعية الوجدانية لدى المعلمين 

  األساسـية  نموذج التدريس للتعلم العقلـي الوجـداني       مكونات لشكل التالي يوضح   وا
  : المهارات الفرعية تحت كل مكونو
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   األساسية والفرعيةنموذج التدريس للتعلم العقلي الوجدانيمكونات  ) ٢( شكل 

)  ( Folsom, 2009,  34  
  

  التذوق
حب الفن _ 

  الموسيقى
   واألدب 
  .والطبيعة

التعرف _ 
على الجمال  

تطوير _ 
المعرفة 
واحترام 
  . الثقافات

احترام _ 
  .التنوع

  
 

  القياس األخالقي
  .نزاهةال_ 
  .األمانة _ 
  .االحترام _ 
  .إمعان التفكر_ 
  اتخاذ القرار في_ 

  ضوء االعتبارات 
  .األخالقية

 

  التمكن
تحسين المهارات _ 

  .األساسية
اـكتساب _ 

مهارات أساسية 
  .جديدة

تعلم محتوى _ 
  الموضوع

مقابلة معايير _ 
  التمكن الذاتي

  
 

  التعاطف
االعتناء _ 

  . بالنفس
االهتمام _ 

. باآلخرين
االهتمام _

  .بالعمل 
العطف _ 

  .والكرم 
  . المساعدة_ 
 .المجاملة_ 

  التأمل
التفكير _

الداخلي 
  .الهادئ

  .التساؤل_ 
  . الوعي_ 
والحصول _ 

على المعرفة 
  .ذاتيا
  .صرالتب_ 
 

  الذاكرة
استخدام _ 

  .الذكريات
 _

  .االستدعاء
الرجوع _ 

  بالتفكير
  .     للخلف

اإلحساس _
  باألحداث
  .  السابقة

 إجراء_ 

  التقويم
  إدارة الذات _ 
  التفكير الناقد_ 
التحليل وذكر _

  األدلة
وضع _ 

واستخدام 
_ المحكات  
  التخطيط 

  اتخاذ القرار _ 
_ الحكم  _

  القياس

  اإلنتاج التقاربي
  التفكير المنطقي _ 

إجابة واحدة _ 
  .صحيحة

إتباع _ 
  . التوجيهات

  .ترتيب األشياء _ 
 

اإلنتاج 
  التباعدي

  . االبتكارية_ 
  . المرونة_ 
  . األصالة_
  . المخاطرة_ 

رؤية _ 
  . الخيارات

روح _ 
  .الدعابة

حب _ 
 .االستطالع

  المعرفة
التحقيق _ 

  وطرح
  األسئلة 
  المالحظة_ 
التسمية _ 

  والتحديد 
جمع _ 

  المعلومات 
   االكتشاف _

  .البحث_ 
 

 خصائص الشخصية

 عمليات التفكري
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  ة في التربيةنموذج غرس الوعي والمرون ) ٣( 
 Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE) 

بمدينة Garrison Institute  تم تصميم وتطوير هذا النموذج في معهد جاريسون    
نيويورك بواسطة فريق من الباحثين والمستشارين، وهو بمثابة برنامج للتدخل موجـه    

ية للمعلمين كأساس للتنمية المهنية ،ولمساعدة      الوجدان و نحو دعم الكفايات االجتماعية   
المعلمين على بث الحيوية في تدريسهم وإدارة ضغوط حياتهم، وبالتالي تعزيز التحسن            

عالقاتهم مع الطالب، واإلدارة الجيـدة للـصف الدراسـي، والـتعلم  االجتمـاعي               :في
  . (Jennings, 2011, 137)الوجداني

ن فرضيتين أساسيين األولى أن تدريب المعلمين وفق      ويسعى النموذج إلى التحقق م
والثانيـة أن الـصفوف     ،   يحسن من كفاياتهم االجتماعية الوجدانيـة      CAREبرنامج  

 تظهر تحسنا في تنظيمها وتوفر      CARE وفق برنامج    االدراسية للمعلمين الذين تدربو   
  . ( Jennings, et al.,  2012)  الدعم االنفعالي للطالب

نعرض لكل منها باختصار على ، النموذج من ثالثة مكونات تعليمية أساسية       ويتكون  
  : (.Jennings, 2011, 138-139)النحو اآلتي 

  Emotion Skills Instructionتعليم المهارات الوجدانية    ) أ ( 
    لمساعدة المعلمين على بناء مرونتهم الوجدانية فإنه يقدم لهم المعرفة والمهـارات            

حيث تساعد كل من ، ة، من خالل الجمع بين التعليم المباشر واألنشطة التجريبيةالوجداني
المعرفة والخبرة المعلمين على فهم ومعرفة وتنظيم االستجابات االنفعالية في أنفـسهم            

  .ولدى اآلخرين الذين يعملون معهم سواء كانوا طالبا أو زمالء أو أولياء األمور
 Mindfulness and Stress Reductionلضغوط  ممارسات اليقظة وخفض ا) ب ( 

Practices  
،    حيث يتم تدريب المعلمين على كيفية تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية           

حتى يتمكنوا بصفة مستمرة من تجديد طاقتهم النفسية التي يحتـاجون إليهـا للقيـام               
مثل ) التنبيه الذهني ( وذلك من خالل مجموعة من أنشطة اليقظة        ،  بوظيفتهم بشكل جيد  

والنشاطات اليومية مثل الوقوف والمشي ولعب األدوار وبعض األنشطة ، التأمل الصامت 
  . البدنية المستمدة من فنون الدفاع عن النفس

  Listening and Compassion Exercisesتمارين االستماع والحنو      ) جـ ( 
ماع  مع االنتباه الكامل بدون الحاجة          حيث يتم تدريب المعلمين  على ممارسات االست       

كما يقدم البرنامج ممارسات الرعاية للـنفس       ،  إلى إصدار االستجابة كرد فعل لالستماع     
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أوال ثم لشخص عزيز ثم لشخص محايد ثم لشخص لديه صعوبات، حيث تـؤدي هـذه                
  . الممارسات إلى شعور بالسعادة وجودة الحياة والسالم

 للتقييم من خالل تجريبه على عينة تكونت مـن معلمـي                     وقد خضع البرنامج  
معلما، تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين إحـداهما تعرضـت        ) ٥٠(المرحلة األولية وعددها  

للبرنامج واألخرى لم تتعرض له، وجاءت النتائج إيجابيـة لـصالح الـذين تعرضـوا               
  .( Jennings, et al.,  2012)للبرنامج

ـ    ) ٤(  The Prosocialد اجتماعيـا    نمـوذج الـصف الدراسـي المؤي
Classroom Model  
لتحديـد الكفايـات   ( Jennings & Greenberg, 2009)     أعـد هـذا النمـوذج    

والتي تلعب دورا حيويا في قدرتهم على بناء مناخ للصف ، االجتماعية والوجدانية للمعلم
والوجدانيـة  اجتماعيـا، يـرتبط بالمخرجـات االجتماعيـة         ) إيجابيا(  الدراسي مؤيدا 

واألكاديمية المنشودة للطالب، حيث توفر الكفاية االجتماعية والوجدانية قاعدة مهارات          
ضرورية وترتيبات تساعد المعلمين على دعم العالقات مـع الطـالب، وإدارة الـصف              

 ,Jennings, 2011)الدراسي بفاعلية، والتطبيق الفعال للتعلم االجتماعي الوجـداني  
135) (Jennings  & Greenberg, 2009,  493 ).  

 إلى الكفاية االجتماعية ( Jennings  & Greenberg, 2009, 493-494)    وينظر
والوجدانية للمعلم على أنها بنية واسعة النطاق، تتضمن خمس كفايات رئيسة وجدانية            

والوعي االجتماعي، ومسئولية اتخاذ القـرار،      ،  ومعرفية وسلوكية وهي الوعي الذاتي    
ويستند النموذج في بنائه على تصور التعلم االجتماعي        . وإدارة الذات، وإدارة العالقات   

، كما (CASEL)الوجداني الذي طرحته جمعية التعلم األكاديمي واالجتماعي والوجداني 
  :يقوم على االفتراضات اآلتية

 -ية للمعلم تُسهم بقوة في دعم وتنمية عالقـات المعلـم       الكفاية االجتماعية الوجدان   -١
  .الطالب

 المعلم ذو الكفاية االجتماعية الوجدانية المرتفعة أكثر فعاليـة فـي إدارة الـصف               -٢
  .الدراسي

المعلم مرتفع الكفاية االجتماعية الوجدانية يطبق بفعالية منهج الـتعلم االجتمـاعي            -٣
  . الوجداني

ل المدرسة والمجتمع تؤثر في الكفاية االجتماعية الوجدانية         توجد عوامل سياق داخ    -٤
  .للمعلم
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 خـصائص المعلمـين ذوي   (Jennings & Greenberg, 2009, 495)    ويحـدد 
  : الكفاية االجتماعية الوجدانية في اآلتي

كيـف  ،  ويشير إلى مهارات المعلمين في معرفة مشاعرهم      : الوعي الذاتي المرتفع  ) أ  ( 
ومعرفة مواطن القـوة والـضعف فـي      ،  الفهم الواقعي لقدراتهم   و ،ف تُستخدم تُولد وكي 
  . انفعاالتهم

ويشير إلى مهارات المعلمين في معرفة وفهم مشاعر        :  االجتماعي المرتفع  يالوع) ب( 
اآلخرين، ومعرفة كيف تؤثر تعبيراتهم االنفعالية في اآلخرين، والقـدرة علـى إقامـة              

يأخذون فـي    و  التفاهم المتبادل  والتعاون مع اآلخرين،      داعمة من خالل   و عالقات قوية 
  .االعتبار عالقاتهم بالطالب وأولياء األمور والزمالء

وتشير إلى مهارات المعلمين في اتخاذ القرارات بنـاء         : مسئولية اتخاذ القرار  ) جـ  ( 
 تحمل مـسئولية قـراراتهم وأفعـالهم،       و ،على تقييم للعوامل المحيطة بهم وباآلخرين     

  .مراعاة القيم االجتماعية اإليجابية في قراراتهمو
سلوكياتهم  وموتشير إلى مهارات المعلمين في إدارة وتنظيم انفعاالته   : إدارة الذات ) د  ( 

  . خالل المواقف العادية أو المواقف الصعبة التي تحمل تحديات
ـ          : إدارة العالقات ) ه(  ات مـع   وتشير إلى مهارات المعلمين فـي إدارة وتنظـيم العالق

وتنفيذها بحزم مـع احتـرام      ،  من خالل وضع القيود أو الحدود لتلك العالقات       ،  اآلخرين
  .لآلخرين

عالقـات  :    ومن ثم فإن امتالك المعلم للكفاية االجتماعية الوجدانية يدعم ثالثة عوامل هي           
 ي، الطالب، وإدارة الصف الدراسي، والتنفيذ لبرنامج الـتعلم االجتمـاعي الوجـدان            –المعلم  

هذه العوامل الثالثة تدعم تكوين مناخ صحي للصف الدراسـي، يـؤدي إلـى المخرجـات                و
المنشودة في الطالب أكاديميا واجتماعيا ووجدانيا، وعالوة على ذلك فـإن المنـاخ الـصحي        
للفصول الدراسية يعزز من تمتع المعلم بالتدريس وشعوره بالكفاءة وااللتـزام نحـو مهنـة           

ئج اإليجابية يترتب عليها تغذية مرتدة يمكن أن تحـول دون االحتـراق             التدريس، وهذه النتا  
  . ( Jennings, 2011, 137 )النفسي للمعلم وتقلل من تكلفة استنزاف المعلمين 

   .   والشكل التالي يوضح مكونات  نموذج الصف الدراسي المؤيد اجتماعيا



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثاني الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٨-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,Jennings  & Greenberg)   نموذج الصف الدراسي المؤيد اجتماعيا) ٣(شكل   
2009, 494 )  

، يتضح من الشكل أن النموذج يطرح مجموعة من المتغيرات ذات العالقة التبادليـة             و 
وتلعب فيهـا   ،  تكون فيه عوامل السياق داخل المدرسة والمجتمع هي المدخل واألساس         

،  الطالب-ية دورا مهما في تنمية ودعم عالقة المعلم       كفايات المعلم االجتماعية والوجدان   
، والتطبيق الناجح لبرنامج التعلم االجتماعي الوجداني     ،  واإلدارة الفعالة للصف الدراسي   

مما يترتب عليه مناخ صحي للصف الدراسي ييسر التعلم ويعـزز النتـائج االيجابيـة               
  .للطالب

     
  
  
  
   

  
  الكفايات

  االجتماعية
  الوجدانية

  للمعلم
ــودة و جـ

 الحياة

  عالقات
   الطالب–المعلم 

  الصحية
 

  
  اإلدارة الفعالة
 للصف الدراسي

  التطبيق الفعال
للتعلم االجتماعي 

 الوجداني

  
  المناخ
  الصحي
للصف 
 الدراسي

تائج الطالب ن
االجتماعية 
الوجدانية 
 واألكاديمية

 المجتمع/ عوامل سياق المدرسة 
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   :علم للتعلم االجتماعي الوجدانيالتصور المقترح إلعداد الطالب الم

  :حمداخل بناء التصور المقتر
أهمية :     يعتمد الباحث في طرحه لهذا التصور المقترح على ثالثة مداخل أساسية هي      

اتجـاه إعـداد     و ،دمج كفايات التعلم االجتماعي الوجداني في برامج إعـداد المعلمـين          
وسوف يتناولها .المعلمين إعداد لبرامج االعتماد ومعايير، المعلمين على أساس الكفايات

  :الباحث بشئ من التوضيح علي النحو التالي
أهمية دمج كفايات التعلم االجتماعي الوجـداني فـي بـرامج إعـداد             : أوال

  : المعلمين
  :فعالية التعلم االجتماعي  الوجداني تكون من خالل أن  ).Elias, 2003, 23(  يرى    

 المهنية للمعلمين من خالل نظام للدعم خاصة في الـسنوات            التخطيط الجيد للتنمية   -١
حيث ال يمكن توقع أي نجاح للـتعلم األكـاديمي االجتمـاعي            ،  االولى من التنفيذ  

  .الوجداني دون التنمية المهنية للمعلمين وجميع العاملين في المدرسة
مـاعي  ممارسة الـتعلم االجت    و يجب أن يعطي المعلمون أنفسهم فرصة لتعلم وفهم       _ ٣

  .باعتباره مجاال جديدا نسبيا لكثير من المعلمين، الوجداني
تـدريبهم   و  تدريب المعلمين تدريبا كافيا على التنمية االجتماعية الوجدانية للطالب         -٣

، الممارسة الفعالة لطرق التـدريس والـتعلم المتعـدد الوسـائط          و على النمذجة   
  . والتغذية الراجعة البناءة من الزمالء

إلى أن إعداد المعلمين للتعليم الفعال لبـرامج        ) ٣٢٧_ ٣١٩،  ٢٠٠٤جابر، (يشير و  
  :التعلم االجتماعي الوجداني يستند على التوجيهات التالية

توفر فرص التنمية المهنية للمعلمين معرفة نظرية أساسـية لتـدريس المهـارات            _ ١
  االجتماعية والوجدانية 

ذلك أن التنمية المهنية    ،   التعلم الخبراتي  ممارسة في  و تنمية المعلمين توفر نمذجة   _ ٢
للمعلمين تزودهم بفرص ليفحصوا ويخبروا مهاراتهم االجتماعية والوجدانية بحيث 

  . يصبحون وعلى نحو متزايد نماذج قوية لطالبهم
أنشطة تنمية المعلمين تتطلب بيئة مساندة مرئية ومنتظمة من التغذيـة الراجعـة             _ ٣

  . خريناإلداريين واآل وللزمالء
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تكون برامج التعلم االجتماعي الوجداني أكثـر فاعليـة حـين يتبنـى المعلمـون               _ ٤
 للمعلم احد جوانب هـذا      ةوتعد المساندة المستمر  ،  واإلداريون منظورا بعيد المدى   

  .المنظور
 أن المعايير القومية لتعليم المعلم أكدت على .Folsom, 2009, 52-53 )( ويوضح    

وان تنميـة   ،  معلم للتنمية االجتماعية والتفاعل االجتماعي محـدودة      أن معايير إعداد ال   
وعيهم بتعليم التفكير والرعاية االجتماعية والوجدانية في برامج إعداد المعلمين أيـضا        

ولذلك غالبا ما يشعر المعلمون بأنهم غير مستعدين لتدريس عمليات التفكيـر           ،  محدودة
ثم فان المعلمين بحاجة إلـى تنميـة وعـيهم        والمهارات االجتماعية والوجدانية، ومن     

بعمليات التفكير والعمليات االجتماعية الوجدانية بما يجعلهم أكثر قدرة على إدراجها في            
تخطيطهم ويمكنهم من االستفادة الكاملة من فرص تعليم التفكير والمهارات االجتماعية           

صبحون متعلمين أكثـر  الوجدانية ضمن المناهج الدراسية، وهذا ينعكس على طالبهم في        
أكثر قدرة على مناقشة التخطيط واتخاذ القرار، والتقييم الذاتي للمشروعات التي          و تمكنا

  .يعملون فيها
 Competency Based: إعداد المعلمين علـى أسـاس الكفايـات   : ثانيا

Teacher Education     
 في الحديثة هاتاالتجا أهم من (CBTE)     يعتبر إعداد المعلمين على أساس الكفايات

حيث تتحدد أهداف برامج إعداد المعلم فـي ضـوء   ، المعلمين إلعداد التربوية األوساط
ويتضمن مجموعة ، الكفايات التعليمية التي يجب أن يكتسبها ليؤدي دوره بكفاءة وفعالية

، من اإلجراءات والعمليات والممارسات التي ينبغي أن يتمكن منها المعلم تحت اإلعـداد         
وتصنف ،  حت إشراف وتوجيه مجموعة من المتخصصين في مجال إعداد المعلم         وذلك ت 

 أدائية ومعرفية: هذه الكفايات كما طرحها الباحثون في هذا المجال إلى خمسة أنواع هي  
 ٥،  ٢٠١١الغنيم،  ) ( ٦٥،  ٢٠٠٧آخرون،   و المفرج( استقصائية   و وجدانية و إنتاجيةو
.(  

رح على كفايات التعلم االجتماعي الوجداني التي          ويركز الباحث في هذا التصور المقت     
والسابق تناولها في نماذج التعلم االجتماعي الوجداني   ،  طرحتها األدبيات في هذا المجال    

إدارة العالقات  _ إدارة وتنظيم الذات  _ الوعي االجتماعي   _ مثل الوعي الذاتي االنفعالي     
الدافعيـة  _لمـشكالت االجتماعيـة   حل ا _  اتخاذ القرار    ةمسؤولي_ واالتصال باآلخرين   

  .الذاتية
  :المعلمين إعداد لبرامج االعتماد معايير: ثالثا

المعلـم بالواليـات    إعـداد  برامج العتماد الوطني المجلس  حيث يتبنى الباحث معايير
 National Council For Accreditation Of Teacherالمتحـدة األمريكيـة    
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Education ( NCATE ) ٨ ، ٢٠٠٩المغربي، ( في ستة معايير هي  والتي تتمثل-
٩(  :  
  واتجاهاتهم ومهاراتهم الطالب  معارف -١
  الكلية في والتقويم التقييم نظام - ٢
  .منظمة ومتابعة إشراف الميدانية تحت الخبرات -٣
_ الطـالب  بها يقوم التي في المهام التنوع_ المقبولين الطالب في التنوع( التنوع  -٤

  )فيها  للتدريس يعدون التي التعليم لمراح في التنوع
  .المهنية وتنميتهم وأداؤهم التدريس هيئة أعضاء تأهيل -٥
 والخـدمات  التعليميـة  األجهزة _ مناسبة تعليمية منشآت(والمصادر الكلية إدارة -٦

  )التعليمية  والهيئة الطالب وسالمة أمن لضمان وسائل_ بها المرتبطة
اخل الثالث التي اعتمد عليها الباحث في بنـاء التـصور             والشكل التالي يوضح المد   

  المقترح العداد الطالب المعلم بكلية التربية للتعلم االجتماعي الوجداني
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  مداخل التصور المقترح إلعداد الطالب المعلم للتعلم االجتماعي الوجداني ) ٤(   شكل 

  
  :م قبل الخدمة للتعلم االجتماعي الوجدانيالتصور المقترح إلعداد المعل

  التجهيزات والمصادر: أوال
بحيـث  ،   قاعة خاصة ألنشطة وممارسات التدريب علي التعلم االجتماعي الوجداني         -١

تكون مساحتها مناسبة إلجراء ممارسات مثل النمذجـة ولعـب األدوار والـتعلم             
  . الممارساتالتعاوني، وتكون مجهزة بالمتطلبات الضرورية لمثل هذه

 معايير
 لبرامج االعتماد 

  المعلمين إعداد

  داتجاه إعدا
المعلمين على 
  أساس الكفايات

  

أهمية دمج كفايات 
التعلم االجتماعي 

الوجداني في برامج 
 إعداد المعلمين

مداخل التصور 
المقترح إلعداد 

الطالب المعلم للتعلم 
 االجتماعي الوجداني
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 معمل مصادر التعلم االجتماعي الوجداني يضم أجهزة عروض بصرية سمعية مثـل    -٢
 إلى مواد في شـكل  باإلضافة، الخ... وشاشات عرضData show  والكمبيوتر

  .أفالم وصور ورسوم عن التعلم االجتماعي الوجداني
ومنـشورات   التعلم االجتماعي الوجداني تضم كتب ودوريـات  في مكتبة متخصصة   -٣

  .خاصة بالتعلم االجتماعي الوجداني
على أن تكون هذه التجهيزات في مبنى مستقل أو في جزء مـن مبنـى لكنهـا              

  .  متجاورة بما يسهل من استخدامها وتوظيفها
المصادر الالزمـة العـداد      و والجدول التالي يوضح تصور مقترح بالتجهيزات             

  ماعي الوجداني الطالب المعلم للتعلم االجت
   )١( جدول

المصادر الالزمة إلعداد الطالب المعلم للتعلم االجتماعي  وتصور مقترح بالتجهيزات
  الوجداني

قاعة التعلم االجتماعي 
  الوجداني

معمل التعلم االجتماعي 
  الوجداني

مكتبة التعلم االجتماعي 
  الوجداني

قاعة كبيرة ذات مساحة    _ ١
طالب، ) ٢٥٠(تسمح بتواجد   

ى أن يكون لهـا أربعـة       عل
أبواب اثنان للدخول واثنـان     

  .للخروج
تزويد القاعـة بمقاعـد     _ ٢

مناسبة، ال يتم تثبيتها، وإنما     
يمكن تحريكها بسهولة إلعادة 

  .تنظيمها في أوضاع مختلفة
  
تجهز القاعة بمنصة في    _ ٣

احد جوانبها بحيـث يمكـن      
استخدامها كمسرح يقدم عليه   
ــتعلم   ــروض ال ــض ع بع

  .ي الوجدانياالجتماع
تزويد القاعـة بـشاشة     _ ٤

قاعة مناسبة مـن حيـث      _ ١
المساحة بحيث يسمح بتواجـد     

 إلـى   باإلضـافة طالب،  ) ٣٠(
ــدات تواجــد  األجهــزة والمع
  . الالزمة

ــاث _ ٢ ــل بأث ــد المعم تزوي
مناسب يمكن تحريكه وإعـادة     
تنظيمه في أوضـاع مختلفـة      
بحسب الموقف التعليمي فـي     

  .المعمل
) ٦(تزويد المعمل بعـدد     _ ٣

أجهزة كمبيوتر حديثة، وعـدد     
 Data Showجهــاز) ٢( 
جهاز العرض فوق   ) ٢( عدد  ،

جهـاز  ) ٢( الرأس، وعـدد    
 رائح الثابتة، وعدد  عرض الش 

قاعة مناسبة من حيث    _ ١
ــسمح  ــث ي المــساحة بحي

طالـــب، ) ٣٠(بتواجـــد 
 من  ويفضل أن تكون قريبة   
  .المعمل والقاعة الكبرى

تزويــدها باألثــاث  _  ٢
المكتبي المريح الذي يتـيح     
للطالب القراءة واالطـالع،    
ويساعدهم على البقاء أطول 

  .وقت بدون إرهاق أو ملل
) ٤(تزويد المكتبة بعدد    _ ٣

أجهــزة كمبيــوتر حديثــة 
متصلة بـشبكة االنترنـت،     
ومشتركة مـع عـدد مـن       

محركات البحـث    و المكتبات
علمية، بما يتيح للطالـب     ال
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قاعة التعلم االجتماعي 
  الوجداني

معمل التعلم االجتماعي 
  الوجداني

مكتبة التعلم االجتماعي 
  الوجداني

عرض كبيرة وأنظمة صـوت   
ــبة،  ــافةمناس ــى باإلض  إل

التجهيزات األخرى التي توفر    
  . الضوء والتهوية المناسبة

تزويد القاعـة بـأجهزة     _ ٥
  . األمن والسالمة المناسبة

  

  .شاشات عرض ) ٦( 
ــالم _ ٤ ــن األف ــة م مجموع

 وغيرها من   موالصور والرسو 
ـ     الـتعلم   نالمواد التعليمية ع
  .االجتماعي الوجداني

تزويد المعمـل بـأجهزة     _ ٥
  . األمن والسالمة المناسبة

  

  . التواصل والبحث
ــة _ ٤  ــد المكتبـ تزويـ

بالمراجع والكتب العربيـة    
واألجنبيـــة والـــدوريات 
والرسائل العلمية في مجال    

  . التعلم االجتماعي الوجداني
تزويد المكتبة بـأجهزة    _ ٥

  . األمن والسالمة المناسبة
  

  بكليات التربيةإعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة : ثانيا
   نظرا ألن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية هم من سيقع عليهم          

فإنه يجب أن يكونوا هم أوال علي وعي بـالتعلم          ،   تنفيذ هذا التصور المقترح    ةمسؤولي
االجتماعي الوجداني وممارسين له أيضا، وهذا يتطلب خضوعهم لدورة تدريبية تحـت            

ين في التعلم االجتماعي الوجداني من أقسام علـم الـنفس التربـوي             إشراف متخصص 
  .والمناهج وطرق التدريس بالجامعات المختلفة
 ٢٤(ساعة، توزع على النحو التالي ) ٣٦(   وتكون مدة الدورة التدريبية  شهر بواقع      

 ٦ ساعات منهـا     ٩( يتم توزيعها أسبوعيا    )  ساعة عملي    ١٢ساعة نظري في مقابل     
المفـاهيم   و بحيث يقدم في الجانب النظري الحقائق     )  ساعات عملي    ٣ و نظريساعات  

والمبادئ والنماذج المفسرة للتعلم االجتمـاعي الوجـداني واسـتراتيجيات التـدريس            
ويتضمن الجانب العملي الممارسات والتطبيقات العملية للـتعلم االجتمـاعي          ،  والتقويم
  الوجداني

باإلطار العام لبرنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس والجدول التالي يوضح تصور مقترح 
  . للتعلم االجتماعي الوجدانيإلعداد الطالب المعلمبكلية التربية 

  
   )٢( جدول

تصور مقترح لبرنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للتعلم االجتماعي 
  الوجداني
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ع   المحتوي التدريبي  اليوم  الهدف العام  األسبوع
  تالساعا

استراتيجيات 
  التدريب

ــاعي _  األول ــتعلم االجتم ال
ــداني ــشأة : الوج الن

  والمفهوم
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

ــتعلم  _   الثاني ــصائص ال خ
االجتماعي الوجـداني   

  .وأهميته وأهدافه
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

  
  
  األول

تزويد أعـضاء   
هيئة التـدريس   
بالمعلومــــات 
والمفــــاهيم 
األساسية حـول   
التعلم االجتماعي  

  الوجداني 

ــارات _   الثالث ــات ومه كفاي
الــتعلم االجتمــاعي  

  .الوجداني ونواتجه
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

ــشة _  المناقـ
  .والحوار

ــروض _  العـ
  .البصرية

المجموعات _ 
  .التعاونية

تكليفــــات _ 
  .تعلم الذاتيال

ــرض _  عــ
ــشطة  ألنـــ
ــات  التكليفــ
ــة  الجماعيــ

  .والفردية

النظرية والنمـوذج   _   األول
والمنظور في الدراسات   

  .النفسية
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

النظريات التي يستند   _   الثاني
عليها التعلم االجتماعي   

  .الوجداني
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

  
  

  الثاني

تزويد أعـضاء   
هيئة التـدريس   

ــ ات بالنظريــ
ــي  النفــسية الت
ــا  ــستند عليه ي
التعلم االجتماعي  

بأهم  و الوجداني،
الحديثة  النماذج

للتعلم االجتماعي  
  الوجداني

ــة  _   الثالث ــاذج الحديث النم
للــتعلم االجتمــاعي  

  .الوجداني
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

ــشة _  المناقـ
  .والحوار

ــروض _  العـ
  .البصرية

المجموعات _ 
  .التعاونية

تكليفــــات _ 
  .اتيالتعلم الذ

ــرض _  عــ
ــشطة  ألنـــ
ــات  التكليفــ
ــة  الجماعيــ

  .والفردية
  
  

تزويد أعـضاء   
هيئة التـدريس   
ــأهم  بـــــ

ــتراتيجيات _   األول اســـ
التدريس فـي الـتعلم     

: االجتماعي الوجـداني  

٢  
١  

ــشة _  المناقـ
  .والحوار

ــروض _  العـ
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ع   المحتوي التدريبي  اليوم  الهدف العام  األسبوع
  تالساعا

استراتيجيات 
  التدريب

  مفاهيم أساسية
  .ورشة عملي_ 

التعلم التعاوني ولعب   _   الثاني
األدوار والتعلم باللعب    

  .والتعبير الفني
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

ــتراتيجيات   الثالث اسـ
لتدريس التـي   ا

يمكن استخدامها  
فــي الـــتعلم  
ــاعي  االجتمــ
الوجداني، وكيف  

  يمكن تنفيذها

المناقشة الجماعيـة   _   الثالث
سير الحياة   و والقصص

  .والتأمل الذاتي
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

  .البصرية
  .النمذجة_ 
المجموعات _ 

  .التعاونية
عـــروض _ 

  .ةالخبرة الذاتي
تكليفــــات _ 

  .التعلم الذاتي
ــروض _  العـ

  .العملية

: رؤية جديدة للتقويم  _   األول
ــواقعي  التقـــويم الـ
مفهومــه وخصائــصه 

  .ومبادئه
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

التقويم المعتمد على   _   الثاني
ــويم  األداء، والتقـــ

  .بالتواصل
  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

  
  

  الرابع

تزويد أعـضاء   
هيئة التـدريس   

ــأ هم بـــــ
ــتراتيجيات  اسـ
ــي  ــويم الت التق
يمكن استخدامها  
فــي الـــتعلم  
ــاعي  االجتمــ
الوجداني، وكيف  

  يمكن تنفيذها
ــة _   الثالث ــويم بمراجع التق

الـــذات، والتقـــويم  
  .بالمالحظة

  .ورشة عملي_ 

٢  
١  

ــشة _  المناقـ
  .والحوار

  . النمذجة_ 
ــروض _  العـ

  .البصرية
المجموعات _ 

  .التعاونية
ات تكليفــــ_ 

  .التعلم الذاتي
عـــروض _ 

  .الخبرة الذاتية
ــروض _  العـ

  .العملية

  
  

  :لتربيةإجراءات القبول للطالب المعلم بكلية ا: ثالثا
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،  إلى اإلجراءات المتبعة في نظام القبول المعمول به حاليا في كليات التربيةباإلضافة    
يجب أن يخضع الطالب الذي يريد االلتحاق بكلية التربية لمجموعة من اإلجراءات التي             

على األقل من الكفايات االجتماعية والوجدانية، ويتم % ) ٣٠(تضمن امتالكه للحد األدنى
  :من خاللذلك 

  . خضوعه لقياسات في الكفاءة الذاتية العامة والذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي_ ١
 خضوعه لمقابلة شخصية مقننة للكشف عن قدرتـه علـى التفاعـل االجتمـاعي             _ ٢
  .مهاراتهو
خضوعه لمجموعه من المواقف السلوكية المقننة للوقوف على رد فعله االنفعـالي            _ ٣

  .  واالجتماعي فيها
  للطالب المعلم من اختبارات القبول  مقترحةنماذج

  ١يمقياس الذكاء الشخص
 مجموعة من العبارات تدور حـول مـدى فهمـك           يليفيما  /   المشارك          عزيزي

أمام العبـارة    ) (ضع عالمة     . كل عبارة جيداً قبل تحديد موقفك منها         اقرأ  . لنفسك
  . عليكانطباقهاتحت مدى 

نادراً أحيانا غالباً دائماً العبارة م

     بذاتي أكثر وعيا تجعلني التيأقرأ الكتب والمجالت  ١

      . حياتيأخصص وقتاً أقضية فى تأمل أمور   ٢

      .هادئ فى مكان األجازة يوم بنفسيانفرد   ٣

       فى المواقف المختلفة تعبيراً سليمامشاعريأعبر عن   ٤

      .يتيشخص تميز التيأدرك جوانب القوة   ٥

      .  أكلف بالقيام بهاالتيأخطط لألعمال   ٦

      .بنفسيال أهتم بأن أكون أكثر وعياً   ٧

                                                        
الذكاء الشخصي فى ضوء متغيري التخصص الدراسي ووجهة الضبط )٢٠٠٣( السيد جودة  جودة  - 1

 – ١٣١الجزء الثاني ، ) ١٢٢(لعدد الدى عينة من طالب الجامعة ، مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر ،
  )بتصرف   (  .١٧٠
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نادراً أحيانا غالباً دائماً العبارة م

       الخاصةمفكرتي الشخصية فى حياتي أحداثأسجل   ٨

      . فى األمور المختلفة توجيهاً ذاتياًنفسيأوجه   ٩

      .  عملأي على اإلقدامأفكر جيداً قبل   ١٠

      .الشخصي مظهريعن أشعر بالرضا   ١١

      .بنفسي معرفتي تزيد من التيأسأل عن األشياء   ١٢

      .ي تهمنالتي أفكر فى الموضوعات بنفسيأخلو   ١٣

      . فى المواقف المختلفةانفعاالتيأجد صعوبة فى توجيه   ١٤

      . شخصيتيأعرف مواطن الضعف فى   ١٥

  ٢االنفعاليمقياس الذكاء 
   اقرأ  . ذكائك االنفعالي  مجموعة من العبارات تدور حول       يليفيما    / المشارك   عزيزي

أمام العبـارة تحـت مـدى        ) (ضع عالمة     .كل عبارة جيداً قبل تحديد موقفك منها      
  . عليكانطباقها

  نادرا  قليال  أحيانا  كثيرا  غالبا  العبارة  م

أدرك مشاعري في تعامالتي مـع اآلخـرين          ١
  بدقة وكما هي فعال

          

اشعر بصعوبة في المواقف التي من المتوقع         ٢
  أن تظهر فيها المشاعر

          

يضطرب تفكيري في مواجهـة المـشكالت         ٣
  االنفعالية التي تواجهني

          

            استمتع في قضاء الوقت مع األصدقاء  ٤

                                                        
نمية الذكاء االنفعالي مدى فاعلية برنامج للتنوير االنفعالي في ت) ٢٠٠٣(   محمد عبد السميع رزق- 2

مجلة جامعة أم القري للعلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ، . للطالب والطالبات بكلية التربية بالطائف
  )بتصرف. ( ١٣٢-٦٢ ،  العدد الثاني)١٥(المجلد 
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  نادرا  قليال  أحيانا  كثيرا  غالبا  العبارة  م

افعل ما يتوقعه اآلخرين مني  حتى وان كنت       ٥
  .غير راض عنه

          

آلخـرين دون أن    استطيع أن أدرك مشاعر ا      ٦
  .يخبروني بها

          

استطيع اإلحساس بنبض الجماعة والمشاعر       ٧
  .غير المنطوقة

          

أكون في أفضل حاالتي عندما اشعر بالقدرة         ٨
  .والكفاءة

          

اشعر بصعوبة التعبير عن عواطفي حتى وان   ٩
  .كنت اشعر بها فعال

          

اظهر مشاعري لآلخرين حـسب متطلبـات         ١٠
  .الموقف

          

إحساسي بمشاعر اآلخرين يجعلني متعاطف       ١١
  .معهم

          

            . الحزينة من اآلخرينلأتأثر بردود االنفعا  ١٢
أتحكم في مشاعري الخاصة لكي يكون عملي   ١٣

  .كما أريد
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  ٣قائمة الذكاء االجتماعي
   اقرأ. جتماعيذكائك اال مجموعة من العبارات تدور حول يليفيما /   المشارك عزيزي

أمام العبـارة تحـت مـدى        ) (ضع عالمة     .كل عبارة جيداً قبل تحديد موقفك منها      
  . عليكانطباقها

تنطبق   العبارة  م
  تماما

تنطبق 
  كثيرا

تنطبق 
  أحيانا

تنطبق 
  قليال

ال 
تنطبق 
  إطالقا

            .اآلخرین مع تفاعلي من أفضل أتعلم  ١
            .والتفاؤل بالمرح حياتي تتسم  ٢
 مجموعـات  ضـمن  بوجودي أستمتع  ٣

  .منتجة دراسیة
          

            .االنترنت على الدردشة بغرف أستمتع  ٤
 الـسیاسیة  والمـشاركة  الرأي إبداء  ٥

  . ليمهمة
          

ــتمتع  ٦ ــالبرامج أس ــة ب  الحواری
  .واإلذاعیة التلفزیونیة

          

            .فریق فى العمل أحب  ٧
 وسـط  أكـون  عندما باالرتیاح أشعر  ٨

  .من األشخاص وعةمجم
          

 واألنـشطة  النوادي فى المشاركة أحب  ٩
  .الثقافیة

          

            .اھومسببات االجتماعیة بالقضایا تمھا  ١٠

  
  

                                                        
 فعالیة بكل من وعالقته جاردنر تصنیف ضوء فى للذكاء يالعامل البناء) ٢٠٠٧(  السيد أبو هاشم - 3

 ،  الزقازیق  جامعة – التربیة كلیة مجلة٠ الجامعة طالب لدى الدراسي والتحصیل المشكالت وحل الذات
 )بتصرف (   - ٥٥  العدد
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  ٤مقياس الكفاءة الذاتية العامة
يهدف المقياس التعرف على توقعك لكفاءتك الذاتية ويتكـون مـن      /  عزيزي المشارك   

أمام العبـارة تحـت      ) ( ضع عالمة   ،  ختياراتعبارات وأمام كل عبارة أربع ا     ) ١٠(
  . االختيار الذي يعبر عن وجهة نظرك

  دائما  غالبا  نادرا  ال  العبارة   م
عندما يقف شخص في سبيل تحقيق هدف أسعى          ١

أليه فإنني قادر على إيجاد الوسـائل المناسـبة         
  لتحقيق مرادي

        

إذا ما بذلت من الجهد الكفاية، فاني سأنجح فـي            ٢
  .  المشكالت الصعبةحل

        

          .نواياي ومن السهل علي تحقيق أهدافي  ٣
          .اعرف كيف أتصرف مع المواقف غير المتوقعة  ٤
اعتقد باني قادر على التعامل مع األحداث حتى لو    ٥

  .كانت مفاجئة لي
        

أتعامل مع الصعوبات بهدوء ألني استطيع دائمـا        ٦
  .االعتماد علي قدراتي الذاتية

        

مهما يقع لي من أحداث فاني استطيع التعامل مع           ٧
  .ذلك

        

          .أجد حال لكل مشكلة تواجهني  ٨
أذا ما واجهني أمر جديد فـاني اعـرف كيفيـة             ٩

  .التعامل معه
        

امتلك أفكارا متنوعة حول كيفيـة التعامـل مـع        ١٠
  .المشكالت التي تواجهني

        

  
  

                                                        
الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى معلمي التعليم األزهري ) ٢٠١١(  جودة السيد جودة - 4

العلوم اإلنسانية، مركز البحوث  والنفس المعاصرمجلة علم . في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية
 )بتصرف  ( ١٢٤ – ٥٧ابريل،  ) ٢٣(النفسية ،كلية اآلداب ،جامعة المنيا المجلد 

  



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثاني الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٥٢-

   والتربوي للتعلم االجتماعي الوجدانيبرنامج التأهيل النفسي: رابعا
يضاف إلى برنامج اإلعداد النفسي والتربوي المعمول به حاليـا المقـررات الدراسـية         

  : التالية
بواقع ( ،يقدم إلى طالب السنة األولى و"مدخل في التعلم االجتماعي الوجداني  " مقرر  _ ١

تطـور   و ةويتضمن موضوعات حـول نـشأ     ) ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسي      
 أهميته للنجاح   - مفهوم التعلم االجتماعي الوجداني    -التربية االجتماعية الوجدانية    

مكونات وأبعاد الـتعلم  _ أهداف التعلم االجتماعي الوجداني  _ االكاديمي وفي الحياة    
  . االجتماعي الوجداني

نة يقدم إلـى طـالب الـس       و  "نماذج التعلم االجتماعي الوجداني    و نظريات"   مقرر   -٢
  ، الثانية

ويتضمن عرض لمجموعة من نظريـات      ) بواقع ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسي       ( 
  .ونماذج التعلم االجتماعي الوجداني الحديثة

يقدم إلى طـالب الـسنة    و"استراتيجيات تدريس التعلم االجتماعي الوجداني   "  مقرر   -٣
عرض لمجموعـة   ويتضمن  ) بواقع ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسي       ( الثالثة،  

من استراتيجيات التدريس التي يجب االعتماد عليها في التعلم االجتماعي الوجداني           
المناقشة الجماعية ،و التعلم التعاوني أو في جماعات صغيرة ،و    و مثل لعب األدوار،  

التعبيـر   و والوعي بالذات وتنظيم الـذات،    ،  والتأمل الذاتي وتحديد األهداف   ،  اللعب
  .إلى تطبيقات للتعلم االجتماعي الوجداني في المقررات الدراسيةباالضافة ، الفني

بواقـع  ( يقدم إلى طالب السنة الرابعة،    و "تقويم التعلم االجتماعي الوجداني   " مقرر  _ ٤
ويتضمن عرض لمجموعة من اسـتراتيجيات  ) ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسي     

  .    التقويم للتعلم االجتماعي الوجداني
  مقترح لمقررات التعلم االجتماعي الوجدانيالتوصيف ال

  مقرر مدخل إلى التعلم االجتماعي الوجداني_ ١
سـاعتان  /     عـدد الـساعات        الثاني      /    الفصل الدراسي      األولى                / الفرقة  

  أسبوعيا 
  )٢٠(أعمال السنة _ )  ٨٠( نظري / توزيع الدرجة 
  :هدف المقرر
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 األساسية حول التعلم االجتماعي الوجداني مثل التربية         بالمعلومات  المعلم تزويد الطالب 
مفهوم التعلم االجتماعي الوجداني وخصائصه وأهميته      ،  االجتماعية الوجدانية وأهميتها  

  .نواتجه وعالقته بالتعلم األكاديمي وكفاياته ومهاراته ووأهدافه
  

  :موضوعات المقرر
  .لمحة تاريخية حول التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  . التربية االجتماعية الوجدانية وأهميتها_

  .مفهوم التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  .خصائص التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  .أهمية التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  .أهداف التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  .مهارات التعلم االجتماعي الوجداني وكفايات_ 
  .ينواتج التعلم االجتماعي الوجدان_ 
  .العالقة بين التعلم االجتماعي الوجداني والتعلم األكاديمي_ 
  مقرر نظريات ونماذج التعلم االجتماعي الوجداني_ ٢

سـاعتان  /     عـدد الـساعات   الثـاني    /    الفصل الدراسي              لثانيةا/ الفرقة  
  أسبوعيا 

  )٢٠(أعمال السنة _ )  ٨٠( نظري / توزيع الدرجة 
  :هدف المقرر

بالنظريات النفسية التي يـستند عليهـا الـتعلم االجتمـاعي             المعلم تزويد الطالب      
وأيـضا  ، والتي يمكن في ضوئها تفسير التعلم االجتماعي الوجداني   ،  الوجداني في بنائه  

الحديثة للتعلم االجتماعي الوجداني والتي يمكن فـي         تزويد الطالب المعلم بأهم النماذج    
  . االجتماعي الوجدانيضوئها وصف وتفسير التعلم

  :موضوعات المقرر
  .الفروق بينها والنموذج والمنظور والنظرية_ 
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_ الذكاء االجتماعي عند ثورنـدايك      ( النظريات األساسية للتعلم االجتماعي الوجداني      _
نظريـة  _ نظرية الذكاءات المتعددة لجـاردنر      _ نظرية التعلم االجتماعي عند باندورا      

  ). اون-بار وكل من جولمانالذكاء الوجداني عند 
 نموذج تشجيع استراتيجيات التفكيـر      -(النماذج الحديثة للتعلم االجتماعي الوجداني      _ 

 -الوجـداني  و  نموذج التعلم االجتماعي   - النموذج الدائري للتعلم ذاتي التنظيم     -البديلة
 التعلم نموذج إطار - نموذج التدريس للتعلم العقلي الوجداني   -نموذج الهرم التدريسي    

  ). نموذج التنمية االجتماعية الوجدانية -الوجداني_ االجتماعي
  مقرر استراتيجيات تدريس التعلم االجتماعي الوجداني_ ٣

 سـاعة عملـي   +  نظري    ساعتان  /عدد الساعات                       الثالثة/ الفرقة  
( نظـري  /  الدرجة توزيعالثاني                        /             الفصل الدراسي               أسبوعيا  

  )٢٠(عملي  + )٢٠( أعمال السنة +)  ٦٠
  :هدف المقرر

 المعلم بأهم استراتيجيات التدريس التي يمكن استخدامها في الـتعلم           تزويد الطالب      
وكيف يمكن تنفيذها من خالل ورش عمل تنفذ في معمل الـتعلم            ،  االجتماعي الوجداني 
  . االجتماعي الوجداني

  :موضوعات المقرر
  .مفهوم استراتيجيات التدريس في التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  .ادوار كل من المعلم والمتعلم في التعلم االجتماعي الوجداني_ 
  .استراتيجيات التعلم التعاوني_ 
  .إستراتيجية المناقشة الجماعية_ 
  ).التسميع والممارسة ( إستراتيجية لعب الدور _ 
  .إستراتيجية التعلم باللعب_ 
  . استراتيجيه القصص وسير الحياة_

  .إستراتيجية التعبير الفني_ 
  .تحديد األهداف واستراتيجي الـتأمل الذاتي_ 

يتدرب الطالب المعلم في الجزء العملي داخل المعمل على تنفيـذ هـذه             : الجانب العملي 
  . االستراتيجيات، ويقدم ورقة عمل لخطة تدريس باستخدام احد هذه االستراتيجيات
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  مقرر استراتيجيات تقويم التعلم االجتماعي الوجداني_ ٤
 سـاعة عملـي   +  نظري    ساعتان  /عدد الساعات                       الرابعة/ الفرقة  

( نظـري  / توزيع الدرجة الثاني                        /             الفصل الدراسي               أسبوعيا  
  )٢٠(عملي  + )٢٠( أعمال السنة +)  ٦٠

  :هدف المقرر
 المعلم بأهم استراتيجيات التقويم التي يمكن استخدامها فـي الـتعلم            تزويد الطالب      

وكيف يمكن تنفيذها من خالل ورش عمل تنفذ في معمل الـتعلم            ،  االجتماعي الوجداني 
  . االجتماعي الوجداني

  :موضوعات المقرر
  )ادئه مب_  أهدافه –خصائصه _  مفهومه ( رؤية جديدة للتقويم : التقويم الواقعي_ 
  ).تصميم خطواته_ فعالياته _ مفهومه  (  إستراتيجية التقويم المعتمد على األداء_

  ).خطواته _ أشكاله _ تعريفه  ( إستراتيجية التقويم بالتواصل_ 
  ).خطواته _ فعالياته _ مفهومه  ( إستراتيجية التقويم بمراجعة الذات_ 
  ).خطواته _ الياته فع_ مفهومه  ( إستراتيجية التقويم  بالمالحظة_ 

يتدرب الطالب المعلم في الجزء العملي داخل المعمل على تنفيـذ هـذه             : الجانب العملي 
  . االستراتيجيات، ويقدم ورقة عمل لخطة تقويم باستخدام احد هذه االستراتيجيات

  برنامج التربية العملية: خامسا
  : التربية العملية المنفصلة) أ ( 
ي بداية التربية العملية المنفصلة يقوم فيها عضو هيئة         ف) نظري(يخصص ساعتان   _ ١

التدريس المشرف على التربية العمليـة بتنـشيط المعلومـات المرتبطـة بـالتعلم             
  . االجتماعي الوجداني لدى الطالب المعلمين

، من التربيـة العمليـة المنفـصلة شـهريا    %) ٢٥( يخصص يوم كل شهر بواقع     _ ٢
لطالب المعلم ممارسات عمليـة للـتعلم االجتمـاعي    ويخصص هذا اليوم ليقدم فيه ا  

بحيث . الوجداني في مادة تخصصه تحت توجيه عضو هيئة التدريس المشرف عليه          
  .يقدم المشرف تغذية مرتدة للطالب المعلم لهذه الممارسات العملية

  : التربية العملية المتصلة) ب(
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لة يقوم فيها عضو هيئة     في بداية التربية العملية المتص    ) نظري(يخصص ساعتان   _ ١
التدريس المشرف على التربية العملية بتقييم الممارسات العملية المرتبطة بـالتعلم           

  .االجتماعي الوجداني التي قام الطالب المعلمين خالل التربية المنفصلة
ليقدم خاللها الطالب ، يخصص ثالثة أيام متفرقة خالل فترة التربية العملية المتصلة_  ٢

مارسات عملية للتعلم االجتماعي الوجداني في مادة تخصصه، على أن يقوم          المعلم م 
عضو هيئة التدريس المشرف على الطالب المعلم  بتقييم هذه الممارسات في نهاية             

  .اليوم
  نظام التقييم: سادسا

درجات في اختبارات القبول للطالب المعلم لبند امـتالك الطالـب            ) ١٠( يخصص  _ ١
ويعتبر الطالب الئقا فيه إذا حصل على ثالثة درجات         ،  ية الوجدانية للكفايات االجتماع 

  .فأكثر
 ) ٨٠(يتم تقييم الطالب في مقرري الفرقة األولى والثانية من خالل اختبار تحصيلي _ ٢

درجة أعمال السنة، في حين يخصص لمقرري الفرقة الثالثة والرابعة  ) ٢٠(درجة و
درجة ألنشطة وممارسـات عمليـة      ) ٢٠(و ،ألعمال السنة ) ٢٠(و، لالختبار) ٦٠(

  .يقدمها الطالب في المقرر
ممارسات التعلم االجتماعي الوجداني التي يقدمها الطالب أثنـاء          و يخصص ألنشطة _ ٣

من الدرجـة الكليـة للتربيـة        %) ٣٠(التربية العملية المنفصلة والمتصلة نسبة      
  .العملية

المصادر فـي    و وكذا التجهيزات ،  معاونةالهيئة ال  و يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس    _ ٤
  .ضوء معايير االعتماد والجودة الشاملة

الجدول التالي يلخص التصور المقترح إلعداد المعلم قبـل الخدمـة للـتعلم                      و
  االجتماعي الوجداني

  التصور المقترح إلعداد المعلم قبل الخدمة للتعلم االجتماعي الوجداني ) ٣(  جدول 
  ر محاور التصو

المقترح إلعـداد   
  المعلم

  كفايات التعلم االجتماعي الوجداني
_ إدارة وتنظيم الذات_ الوعي االجتماعي _ الوعي الذاتي االنفعالي 

حـل  _  اتخاذ القرار  ةمسؤولي_ إدارة العالقات واالتصال باآلخرين     
  الدافعية الذاتية_المشكالت االجتماعية

ــزات  طة وممارسـات التـدريب علـي الـتعلم       قاعة  خاصة ألنـش     -١التجهيــ
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  .االجتماعي الوجداني  والمصادر
  . معمل مصادر التعلم االجتماعي الوجداني-٢
  . مكتبة متخصصة فى التعلم االجتماعي الوجداني-٣

إعداد أعـضاء   
هيئة التـدريس   

  بكليات التربية

ساعة  توزع على النحو     ) ٣٦(  دورة تدريبية لمدة شهر بواقع       -
  التالي 

اطر نظرية فـي الـتعلم االجتمـاعي        ( ساعة  ) ٢٤( النظري   -١
  ).الوجداني

أنشطة وممارسات في التعلم االجتماعي     ( ساعة  ) ١٢( العملي   -٢
  ).الوجداني

إجراءات القبول  
  للطالب المعلم

قياسات في الكفاءة الذاتية العامة والذكاء الشخصي والـذكاء         _ ١
  . االجتماعي

 علـى التفاعـل     مقابلة شخصية مقننة للكشف عـن قدرتـه       _ ٢
  .مهارات التواصل واالجتماعي

مجموعه مواقف سلوكية مقننة للوقـوف علـى ردود الفعـل          _ ٣
  .االنفعالية واالجتماعية فيها

برنامج التأهيـل   
  النفسي

   والتربوي

يقدم إلى طـالب    " مدخل في التعلم االجتماعي الوجداني    " مقرر  _ ١
  .السنة األولى

يقدم إلـى  "  االجتماعي الوجدانينظريات ونماذج التعلم"  مقرر   -٢
  .طالب السنة الثانية

يقـدم  " استراتيجيات تدريس التعلم االجتماعي الوجداني    "  مقرر -٣
  .إلى طالب السنة الثالثة

يقدم إلى طالب السنة " تقويم التعلم االجتماعي الوجداني" مقرر _ ٤
  .الرابعة

برنامج التربيـة   
  العملية

  

فـي بدايـة    ) نظري(ساعتان  _ ١: صلةالتربية العملية المنف  )أ  ( 
  .التربية العملية المنفصلة

من التربية العملية المنفصلة    %) ٢٥(يوم من كل شهر بواقع      _ ٢
  ). عمليةتممارسا(
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فـي بدايـة    ) نظـري (ساعتان  _ ١: التربية العملية المتصلة  ) ب(
  .التربية العملية المتصلة

يـة المتـصلة    ثالثة أيام متفرقة خالل فتـرة التربيـة العمل        _  ٢
  ).ممارسات عملية(
  

  نظام التقييم
  

في اختبارات القبول يعتبر الطالب الئقـا فـي بنـد الكفايـات          _ ١
  .االجتماعية الوجدانية إذا حصل على ثالث درجات فأكثر

) ٢٠(و، درجـة نظـري  ) ٨٠(لمقرري الفرقة األولى والثانية  _ ٢
  .أعمال السنة

) ٢٠(درجـة نظـري ،    ) ٦٠(لمقرري الفرقة الثالثة والرابعة     _ ٣
  .درجة عملي) ٢٠(أعمال السنة، 

من الدرجة الكلية للتربية العملية لممارسات       %) ٣٠(تخصص_٤
  .التعلم االجتماعي الوجداني

المصادر لمعايير   و التجهيزات و يخضع تقييم الهيئة التدريسية   _ ٥
  .االعتماد الجودة الشاملة
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  قائمة المراجع
 .التربـوي علم النفس   : )١٩٩٠ (، آمال أحمد  صادق و عبد اللطيف،  اد، فؤ أبو حطب _ 

  .المصرية القاهرة، مكتبة األنجلو
دراسة تحليلية لعينـة مـن نمـاذج تنميـة          ): ٢٠٠٣(الدريني، حسين عبد العزيز     _ 

  .٥٦_ ١، )١١٦(، العدد مجلة كلية التربية، جامعة األزهر. االبتكارية
 ألبعـاد  النسبي اإلسهام من التحقق): ٢٠٠٥ (حسن سالي حبيب، وعيد نبيل الزهار، _

 كليـة  مجلـة  اإلعدادية، المرحلة لمعلمي المهني التوافق في االنفعالي الذكاء
  .١٥٠_١٣٥ ،)١٥(، ٦٠العدد  ،بنها فرع الزقازيق جامعة التربية

الرضـا المهنـي والـذكاء      : )٢٠١٠(و رشدي، سري محمد   ، الزهراني، علي حسن     -
، مجلة كلية التربية جامعة الزقـازيق     . لمي التربية الخاصة  االنفعالي لدى مع  

  .٣١٦_ ٢٧٣، يناير، الجزء الثاني) ٦٦( العدد
اطر مرجعية وبـرامج إعـداد    : التعلم مدى الحياة  : )٢٠١١( مرزوق يوسف   ،  الغنيم_ 

بحث مقدم إلي المؤتمر السنوي لمركز البحـوث   . المعلم قبل الخدمة وأثنائها   
 مارس ٢٨ _٢٦(، س التربوي للتنمية المهنية المستدامة   التربوية حول القيا  

 . الجمهورية اللبنانية، المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، بيروت) 
  .الكويت

 برنـامج  تقويم): ٢٠١٠( حسان، احمد  وعبده، سماح عبد الوهاب  والسبع، سعاد _ 
 معـايير  ضـوء  في اءصنع بجامعة التربية كلية في العربية اللغة معلم إعداد

، المجلد الثالث، الجامعي التعليم جودة لضمان العربية المجلة .الجودة الشاملة
  .١٣٠-٩٦،)٥(العدد

عالقة الذكاء الوجـداني بـبعض األسـاليب        : )٢٠٠٨(الطبيب، مصطفى عبد العظيم     _ 
، )٥(جامعة السابع من أكتوبر، ليبيـا، العـدد       ،  مجلة الساتل ،  القيادية للمعلم 

٩٥-٧٣.  
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تصور مقترح لبرنامج تكاملي إلعداد المعلـم قبـل    : )٢٠٠٩( نبيل عبد اهللا    ،  القالف_ 
 المنتدى الثاني للمعلم رؤيـة      . الخدمة في كليات إعداد المعلم بدولة الكويت      

  .كلية التربية األساسية، جامعة الكويت، جديدة نحو تطوير أداء المعلم
كاديمي لمؤسـسات إعـداد المعلمـين    االعتماد األ: )٢٠٠٩( محمد عباس   ،  المغربي_ 

 المنتدى الثاني للمعلـم     . كوسيلة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العام      
  .كلية التربية األساسية، جامعة الكويت، رؤية جديدة نحو تطوير أداء المعلم

 في المعاصرة االتجاهات:)٢٠٠٧( حمادة، محمد وعفاف،، المطيري والمفرج، بدرية،_ 
إدارة البحوث والتطوير التربوي، وزارة التربية، .مهنيا وتنميته مالمعل إعداد

  .الكويت
جـاري  : في. دراسة مقارنة لنماذج التصميم التعليمي    ): ٢٠٠٤(جودسون   و اندروز،_ 

ترجمـة صـالح    ( تكنولوجيا التعليم الماضي والحاضر والمـستقبل     : انجلين
عـة الملـك سـعود،      النشر العلمي والمطابع، جام   ).وبدر الصالح   ،  الدباسي

  .المملكة العربية السعودية
كلية االقتصاد  ،  محاضرات في االقتصاد اإلداري   ): ه١٤٣٠(بخاري، عبلة عبد الحميد     _ 

  المملكة العربية السعودية.جامعة الملك عبد العزيز، واإلدارة
نحو تعليم أفضل انجاز أكاديمي وتعلم اجتمـاعي        : )٢٠٠٤(جابر، جابر عبد الحميد     _ 

  .دار الفكر العربي،  القاهرة.  وجدانيوذكاء
: العربـي   المعلـم  أداء لمعايير االسترشادي اإلطار ): ٢٠٠٩(جامعة الدول العربية _ 

. إدارة التربية والتعليم والبحـث العلمـي  ،  األمانة العامة. وبرامج سياسات
  .مطبعة جامعة الدول العربية، القاهرة

اء الوجداني وعالقته بـالتوافق المهنـي       الذك): ٢٠٠٩(جوخب، عائشة علي محمد     _ 
،  رسالة ماجـستير   . "دراسة على معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض      "

جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود        ،  كلية العلوم االجتماعية  ،  قسم علم النفس  
   . اإلسالمية

والـذكاء  االنفعـالي   اإلسهام النسبي لمكونات الذكاء     ). ٢٠٠٤(محمد حبشي   ،  حسين_ 
المجلة المـصرية   . لعام في التنبؤ بالنجاح المهني لمعلم المرحلة االبتدائية       ا

  ١٧٠_١٠٠، )٤٣(العدد، )١٤( ، المجلدللدراسات النفسية
نظرية الواقعية في العالقات الدولية دراسة نقدية مقارنة        : )٢٠٠٧(أنور محمد   ،  فرج_ 

، تيجية مركز كردستان للدراسـات اإلسـترا      . في ضوء النظريات المعاصرة   
  .السليمانية
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الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المهني لدى معلمي       : )٢٠٠٥(قنديل، إيمان رجب    _ 
  . جامعة بنها، رسالة ماجستير، كلية التربية. ومعلمات التربية الخاصة

أولويـات الكفايـات التدريـسية      ): ٢٠٠٣(الحر، عبد العزيز     و كمال، أمينة عباس،  _ 
 لمعلمي المرحلة اإلعدادية في التعليم العام بدولة قطر         واالحتياجات التدريبية 

جامعـة اإلمـارات    مجلة كلية التربيـة .من وجهة نظر المعلمين والموجهين 
  .١٠١_ ٣٥، )٢٠(، العدد العربية المتحدة

 معـايير  وفـق  ومخرجاتها المعلمين تربية برامج تقييم: )٢٠٠٩(احمد علي ، كنعان_ 
 الهيئة وأعضاء الصف معلم قسم في الرابعة نةالس طلبة نظر وجهة من الجودة

  .٩٣_١٥، )٤ -٣(العدد   ٢٥ المجلد، دمشق جامعة مجلة .التعليمية
المهنية  بالكفاءة وعالقته االنفعالي الذكاء: )ه١٤٢٩( مغربي، عمر عبد اهللا مصطفي -

رسـالة  . لدي عينة من معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكـة المكرمـة           
 .جامعة أم القرى، كلية التربية،  علم النفسماجستير، قسم
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