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 مستخلص البحث 
إلى   الحالية  الدراسة  للمعلم  هدفت  الذاتية  الفعالية  متغير  بين  العالقات  يفسر  بنائي  نموذج  تقديم 

)متغير وسيط(، وبعض المتغيرات النفسية متمثلة في الحماس للعمل، والذكاء االنفعالي )متغيرين  
تابعين(، وقد أجرى الباحثان دراستهما على   نمستقلين(، والهناء النفسي، والرضا الوظيفي )متغيري 

( قوامها  )206عينة  اإلعدادية  المرحلة  معلمي  من  أعمارهم   90ذكور،    116(  متوسط  إناث(، 
(37,83( قدره  معياري  بانحراف  سنة،  وأظهرت9,05(  سنة،  للنموذج  النتائج    (  مطابقة  وجود 

ال جودة  مؤشرات  كانت  حيث  الدراسة  عينة  بيانات  مع  المثالي، مالمقترح  مداها  في  كلها  طابقة 
تأثيرات مباشرة موجبة ودالة احصائيا عند مستوى   لكل من الحماس للعمل والذكاء    0,01ووجود 

مستوى  عند  احصائيا  ودال  موجب  مباشر  تأثير  ووجود  للمعلم،  الذاتية  الفعالية  على  االنفعالي 
اء النفسي، كما كشفت عن وجود  ن للفعالية الذاتية للمعلم على كل من الرضا الوظيفي واله  0,01

 للحماس للعمل على الرضا الوظيفي. 0,01تأثير مباشر موجب ودال احصائيا عند مستوى 

الرضا  ،  الهناء النفسي،  الذكاء االنفعالي،  الحماس للعمل،  الفعالية الذاتية للمعلمالكلمات المفتاحية:  
 الوظيفي.
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 ة:   ـ مقدم 
العمل  أهم عناصر  أحد  المعلم  ومنفذها    ةيُيعد  ومحركها  األساسي  ركنها  فهو  التعليمية، 

التقدم   ومع  بها،  يقومون  الذين  المعلمين  بكفاءة  تعليمية  عملية  أي  جودة  تقاس  ولهذا  ومقومها، 
المعلم أدوار  تعددت  فقد  الحالي  العصر  يشهده  الذي  في  -الهائل  وعضو  ومرشد،  وقائد،  معلم، 

بمجموعة  -فريق المعلم  يتصف  أن  ذلك  والسمات  م  ويتطلب  والمهنية  التدريسية  الكفايات  ن 
الشخصية التي تمكنه من أداء األدوار المنوطة به، ومنها "فعالية الذات"، والتي تشير إلى معتقدات 
لديه  الذي  الفعَّال  المعلم  إلى  بحاجة  فنحن  التدريسية؛  بالمهام  القيام  قدرته على  في  وثقته  المعلم 

 ام بمهام ومتطلبات هذه المهنة السامية. ي قالقناعة والثقة في قدراته على ال

-Teacher Selfوقد شهدت السنوات الماضية توسًعا في دراسة الفعالية الذاتية للمعلم  

efficacy   يندرج ضمن بحوث فعالية المدرسة إلى كونها مجال رئيسي من كونها مجال صغير 
إلى تحول انتباه العلماء إلى   كل، وقد يعزى ذ(Zee et al., 2016, p. 39)في علم النفس التربوي 

المعلم   لكفاءة  للمعلم كمحدد  الذاتية   ,Teacher effectiveness  (Klassen & Tzeالفعالية 

؛ حيث أشارت األدبيات إلى أن لها تأثير  (Holzberger et al., 2013)ولجودة التعليم    ،(2014
الطالب   تحصيل  على  االلتزا(Chang, 2015)قوي  على  تؤثر  وأنها  للمعلم    م،  المهني 

Occupational commitment  (Klassen & Chiu, 2011) وتزيد من مثابرته في التعامل ،
لديه  التدريس  وسلوكيات  التدريسية  الممارسات  على  وتؤثر  المراس،  صعبي  الطالب  مع 

(Klassen & Tze, 2014, p. 61).   أهم أحد  أنها  على  للمعلم  الذاتية  للفاعلية  ينظر  ولهذا 
الصفية    تاالمتغير  البيئة  وإدارة  التعلمية  العملية  سير  وعلى  التدريسي،  أدائه  على  تؤثر  التي 

(Perera et al., 2019, p. 186) الفعالية التي تؤثر في  ، ولذلك فقد كان البحث عن العوامل 
 .       (Klassen & Tze, 2014, p. 60)الذاتية للمعلم أحد أولويات البحث والسياسة العالمية 

للمعلم  ا  ويعد االنفعالي  المرتبطة   Emotional Intelligenceلذكاء  العوامل  من 
للمعلم   الذاتية  الفعالية   ,.Alrajhi et al., 2017; Sahin, 2017; Wu et al)والمؤثرة على 

، حيث أن المعلمين ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع يؤدون بشكل أكثر فعالية كقادة؛ وذلك  (2019
ارتهم النفعاالتهم وانفعاالت طالبهم، وتكييف سلوكهم وفًقا للمواقف المختلفة دإمن خالل إدراكهم و 

(Iordanoglou, 2007, p. 57) ،والضجر باإلحباط،  الشعور  ضد  وقائية  أداة  يعد  أنه  كما   ،
 ، وكلها عوامل ترتبط سلًبا بالفعالية الذاتية للمعلم.(Mehta, 2013, p. 20)واالحتراق، واالكتئاب 

من بين العوامل التي تؤثر أيضا على الفعالية    Zest for workس للعمل  امويعد الح
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للمعلم   للسمات  (Sezgin & Erdogan, 2015)الذاتية  األخير  التصنيف  في  ُأدرج  وقد   ،
، وهو سمة إيجابية تؤثر على توجه  Character Strengthsاإليجابية كواحدة من قوى الشخصية  
ال ينظر  حيث  العمل؛  نحو  حياتهم عماألفراد  أساس  أنه  على  للتدريس  الحماس  مرتفعو  لمون 

اللذين  (Peterson et al., 2009, pp. 161-162)ومتعتهم،   والمثابرة  بالصبر  وتزودهم   ،
ُيمك ِّناهم من إنجاز مهامهم التدريسية بمزيد من الطاقة والفكاهة، وتساعدهم على التواصل الفعَّال  

التغلب على السلبية من ضغوط وإنهاك  ا  مع الطالب والزمالء، وعلى   ,Chowdhury)لعوامل 

 ؛ وبالتالي فليس من المستغرب أن يكون لديهم مستوى عاٍل من الفعالية الذاتية.(2020

مختلف   على  والمتغيرات  العوامل  من  لكثير  محدًدا  للمعلم  الذاتية  الفعالية  وتعتبر 
متعلقة بالمعلم والتي ترتبط وتتأثر  لا، ومن بين المتغيرات  "المعلم، والمدرسة، والطالب"المستويات  

فعاليته   للمعلم  "بمستوى  الوظيفي  الموضوعات "Job Satisfactionالرضا  أحد  يعد  والذي   ،
فيها.  العاملين  وانتاجية  المنظمات  كفاءة  بين  العالقة  تفحص  التي  الحديثة  األبحاث  في  الرئيسة 

واح للمعلمين  الوظيفي  الرضا  يعتبر  التربوي،  المجال  كفاءة  دً وفي  في  تسهم  التي  العوامل  من  ا 
، ويظل الرضا (AYTAÇ, 2015, p. 427)المدرسة، وزيادة أداءات المعلمين، والتزامهم المهني  

الوظيفي للمعلمين محط اهتمام الباحثون التربويون، ويرجع ذلك نتيجة للروابط القوية التي تربطه 
 Getahun)لتزام، والفعالية، واإلنتاجية  البالسلوك التنظيمي الذي يمكن تفسيره في ضوء عوامل ا

et al., 2016, p. 382)  . 

النفسي   الهناء  لتحقيق  األساسية  احتياجاته  أحد  بالفعالية  المعلم  إحساس  ويعد 
Psychological well-being  على كبير  تأثير  لها  وإمكاناته  قدراته  عن  معتقداته  أن  حيث   ،

المبذول في عمله، ونتيجة لذل الجهد  فالمعلمون األكثر فعالية يسعون لتحسين معرفتهم    ؛كمقدار 
ويستخدمون   الجودة،  عالية  التعليم  مخرجات  على  والتركيز  بتدريسه،  يقومون  الذين  بالمحتوى 
استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات التي تواجههم أثناء التدريس؛ فهم يحددون المشكالت التي  

ل ذلك يساعدهم على تحقيق النجاح األكاديمي، والذي  كو تجعل التدريس صعًبا ويحاولون حلها،  
 .   (Cansoy et al., 2020, p. 44)يعد عاماًل حاسًما في تحقيق الهناء النفسي 

والذكاء   للعمل،  )الحماس  للمعلم  بالنسبة  الدراسة  متغيرات  أهمية  سبق  مما  ويتضح 
لنفسي(؛ حيث يتصور الباحثان لو أن  ا  االنفعالي، والفعالية الذاتية للمعلم، الرضا الوظيفي، والهناء

المعلم أصبح بالذكاء االنفعالي متَّقًدا، وبالحماس مفعًما؛ سيكون بالفعالية مزوًدا، وبالتدريس راضًيا، 
بنائي   نموذج  تقديم  إلى  الحالية  دراستهما  خالل  من  الباحثان  يسعى  ولذا  منعًما،  النفسي  وبالهناء 
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 تأثيرات المحتملة فيما بينها. لايربط بين هذه المتغيرات للكشف عن 

 ة: ـ مشكلة الدراس 

غير     االهتمام  وهذا  للمعلم"،  الذات  "الفعالية  بمتغير  متزايًدا  اهتماًما  األخيرة  السنوات  شهدت 
أهمها   ومن  الحديثة  التعليم  أنظمة  العديد من  تواجه  التي  الرئيسة  التحديات  إلى  بالنظر  مستغرب 

معدالت اإلنهاك بين المعلمين. وتشير األبحاث الحالية إلى أن    لي تعزيز الفعالية لدى المعلم وتقل
فعالية الذات لدى المعلم، ورضاه عن العمل من العوامل المؤثرة في نواياه وقراراته بشأن االستمرار  

 . (Granziera & Perera, 2019, p. 75)في المهنة أو تركها 

أهم من  الذاتية  والفعالية  االنفعالي  الذكاء  تأثيرات  خ  ويعتبر  لها  التي  المعلم  صائص 
المحتوى   اتقان  على  التركيز  من  الحديثة  األبحاث  وجهة  تحولت  ولهذا  الطالب،  على  إيجابية 
وتطوير خطط التدريس إلى تحديد معتقدات المعلم والتنظيم الذاتي االنفعالي له واللذين يعدان اآلن  

 . (Valente et al., 2020, p. 916)من المتطلبات األساسية لتدريس وتعليم الطالب 

كبير   تأثير  لها  والتي  التربوي  المجال  في  الحديثة  المتغيرات  من  للعمل  الحماس  ويعد 
على الفعالية الذاتية للمعلم؛ فذلك الشعور المتوهج بداخله يجعل المعلم يقبل على العمل بكم كبير  

فعيته، وزيادة فعاليته مما يمكنه ا دمن الطاقة والنشاط والحيوية له بالغ األثر في علو همته، وإثارة  
شعوره  وهو  ومبتغاه  مراده  على  النهاية  في  ليتحصل  وجه  أكمل  على  التدريسية  مهامه  أداء  من 

 بالهناء النفسي.   

 وتتمثل مبررات المشكلة في اختيار متغيرات الدراسة فيما يلي:

: بالنسبة لمتغير الفعالية الذاتية للمعلم:  أوالا
للمعلم    Klassen et al. (2009, p. 74)أشار   -1 الذاتية  الفعالية  مفهوم  عالمية  إلى 

Universality of TSE  وضرورة أن تستكشف البحوث المستقبلية العوامل المسهمة في ،
 الفعالية الذاتية للمعلم.   

إلى ضرورة اجراء دراسات مستقبلية تتبنى نماذج   Malinen et al. (2013, p. 43)أشار   -2
 معلم لتزيد من تفسير ووضوح المفهوم.للللفعالية الذاتية 

الزال البحث حول متغير الفعالية الذاتية للمعلم كمنبئ أو متنبأ به محدوًدا، وهناك حاجة لمزيد   -3
 ,Cansoy et al., 2018)من الدراسات لفحص التنبؤ به على المستوى الفردي والجماعي  

p. 142) . 
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ا -4 وجه  على  المستقبلية  الدراسات  تستكشف  أن  الذاتية  ت ليجب  للفعالية  الوسيط  الدور  حديد 
 ,Diaconu-Gherasim et al., 2019)للمعلم، وعمل تناغم جيد مع المتغيرات األخرى 

p. 154) . 
تحقيق   -5 في  للمعلم  الذاتية  الفعالية  تلعبه  قد  الذي  الدور  عن  للكشف  بحوث  إجراء  يجب 

الوظيفي، والهناء النفسي(    اضالسعادة المهنية )والتي يرى الباحثان أن من دالئل تحققها الر 
(Frazier et al., 2019, p. 269). 

لألبحاث   Aldhafri (2016, pp. 139-155)قام   -6 وسيكومترية  نظرية  مراجعة  بعمل 
العربية المنشورة دولًيا في مجال الفعالية الذاتية للمعلم خلص منها ببعض األفكار، متمثلًة  

 في:
تحدي  - على  العربية  الدراسات  معظم  العربي،    دركزت  للمعلم  الذاتية  الفعالية  مستويات 

)النوع،  مثل  الديموغرافية  المتغيرات  باختالف  المستويات  هذه  تختلف  وكيف 
 والتخصص، وسنوات الخبرة( 

الفعالية  - بين  العالقة  لفهم  االرتباطية  التصميمات  العربية  الدراسات  معظم  استخدمت 
 لم. عمالذاتية للمعلم والمتغيرات األخرى المرتبطة بال

من األسباب المنطقية وراء قلة األبحاث في هذا المجال في الثقافات المختلفة )وخاصة   -
فحصت   التي  الدراسات  في  قلة  هناك  أن  إذ  القياس،  تحدي  هي  العربية(  الثقافة 

لمقياس   السيكومترية   Teachers Sense of Efficacy Scaleالخصائص 

(TSES)،   الذاتية    والمستخدم الفعالية  لنموذج  لللقياس  استناًدا  -Tschannen) معلم 

Moran & Hoy, 2001) . 

 وفي ضوء هذه األفكار قدم بعض التوصيات:
لدى   -أ الذاتية  الفعالية  متغير  لفحص  الدراسات  من  مزيد  إلجراء  ماسة  حاجة  هناك 

مما   الفعالة؛  للمدرسة  حيوًيا  مكوًنا  باعتباره  وذلك  المختلفة،  المراحل  في  المعلمين 
االستمرار في  ف  يجعل  ضرورًيا  أمًرا  بالمعلم  المرتبطة  بالعوامل  ارتباطه  فحص  ي 

 . (Aldhafri, 2016, pp. 148-149)السياق العربي 
تعقيًدا وتقدًما، وال   -ب ينبغي أن تستخدم الدراسات المستقبلية تصميمات إحصائية أكثر 

 .(Aldhafri, 2016, p. 145) تقتصر على العالقات االرتباطية 
س سواء بالنسبة للمقاييس المعدة سابًقا أو تقديم مقاييس جديدة اي االهتمام بقضية الق -ج

 . (Aldhafri, 2016, p. 148)للعينات المختلفة في الثقافة العربية 
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وذلك في حدود    –بالنسبة للدراسات المصرية في مجال الفعالية الذاتية للمعلم فهي محدودة   -7
الباحثين   المتغيرات مثل ل  وقد ركزت على العالقات االرتباطية  –اطالع  لمفهوم بغيره من 

بركات،   إبراهيم  )مايا  النفسي  واالحتراق  الفصل  العلمي 2007إدارة  بالتقدم  وعالقته   ،)
السيد عبدالقادر زيدان،   الشامل  2010للطالب )حنان  التعليم  المعلمين نحو  (، واتجاهات 

(Emam & Mohamed, 2011 ). 
العربية -8 البيئة  في  دراسات  توجد  حدو   -ال  الباحثين    دفي  الفعالية   -اطالع  متغير  تناولت 

 الذاتية للمعلم في عالقاته السببية بالمتغيرات موضع الدراسة الحالية.   

 ثانيا: بالنسبة لمتغيرات )الحماس للعمل، والذكاء االنفعالي(:
مهمة    Hoy and Tarter (2011, p. 437)أشار   -1 تبدو  سمًة  يعد  للعمل  الحماس  أن  إلى 

نفحص سلوك المعلمين، فهو مفهوم يستحق التدقيق لمعرفة هل له آثار   ابشكل خاص عندم
 إيجابية على أدائهم أم ال. 

ال توجد دراسات في البيئة العربية تناولت مفهوم الحماس للعمل بصفة عامة، وعالقته بالفعالية   -2
إلى أن    Sezgin and Erdogan (2015, p. 15)الذاتية للمعلم بصفة خاصة، وقد أشار  

العملية   ري متغ في  جديًدا  مفهوًما  باعتباره  االهتمام  من  مزيد  إلى  يحتاج  للعمل  الحماس 
للمعلم  الذاتية  الفعالية  بين  العالقة  لفحص  البحوث  من  لمزيد  حاجة  هناك  وأن  التعليمية، 

 والحماس للعمل بشكل أكثر تفصياًل.
ت   Karaçam (2018, p. 392)أشار   -3 التي  الدراسات  في  ندرة  هناك  أن  مفهوم ان إلى  ولت 

 الحماس للعمل على الصعيد التربوي.
إلى أن التحدي األساسي في التعامل مع مفهوم الحماس يتمثل    Chowdhury (2020)أشار   -4

للباحثين في مجال  تحدي  يعد مهمة  الفرد  لدى  الحماس  تقدير  فإن  قياسه، ولهذا  في كيفية 
يس متطلبات ونتائج الحماس قت علم النفس اإليجابي. وعلى الرغم من وجود مقاييس يمكن أن  

مقدار   لتحديد  مقاييس  هناك  يكن  لم  الخ(  والدافعية....  واإلبداع،  والرضا،  السعادة،  )مثل 
 الحماس لدى الشخص بشكٍل موضوعي.

5- ( إبراهيم  شوقي  تامر  النفسية 186،  2017أشار  المتغيرات  بعض  دور  دراسة  ضرورة  إلى   )
 يفي لدى المعلمين.ظو مثل الذكاء االنفعالي في تحقيق الرضا ال
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لفحص    Alrajhi et al. (2017, p. 386)أشار   -6 مستقبلية  لدراسات  حاجة  هناك  أن  إلى 
العوامل  االعتبار  في  األخذ  مع  الذاتية  وفعاليتهم  للمعلمين،  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة 

 األخرى المرتبطة بالمعلم مثل الرضا الوظيفي وذلك في شكل نماذج توسطية.  

  النسبة لمتغيرات )الهناء النفسي، والرضا الوظيفي(:ب ثالثاا:
إلى أنه بالرغم من وجود عالقة ارتباطية بين الفعالية  Klassen et al. (2009, p. 74)أشار  -1

أو  استنتاجها  ينبغي  ال  بينهما  السببية  العالقات  أن  إال  الوظيفي،  والرضا  للمعلم  الذاتية 
 فحص تلك العالقات السببية.  ةتخمينها. ولذا فقد رأى الباحثان ضرور 

بين   Klassen and Chiu (2010, p. 741)أشار   -2 الواضحة  العالقة  من  بالرغم  أنه  إلى 
الكثير عن   ُيعرف  إنه ال  المهني والرضا الوظيفي، إال  للمعلم وعوامل االلتزام  الذاتية  الفعالية 

 كيفية ارتباط الفعالية الذاتية للمعلم بالرضا الوظيفي.
إلى أنه ينبغي أن تدرس البحوث المستقبلية عن كثب   Avanzi et al. (2013, p. 77)أشار   -3

 عالقة الفعالية الذاتية للمعلم بالرضا الوظيفي.
الوظيفي    Ilgan et al. (2015, p. 69)أشار   -4 الرضا  متغير  فحص  المهم  من  أنه  إلى 

 للمعلمين؛ كونه يؤثر على انتاجية المعلم وسلوكياته الوظيفية.
إلى أن فحص العالقات البينية بين الفعالية   Zee and Koomen (2016, p. 1009)أشار   -5

 الذاتية للمعلم والهناء يعد مساًرا مهًما للبحث البد من متابعته.
إلى ضرورة اجراء مزيد من الدراسات المستقبلية لتحليل    Özü et al. (2017, p. 154)أشار   -6

مخت  ثقافات  في  للمعلمين  النفسي  الهناء  والكشف فلمفهوم  المفهوم،  ذلك  فهم  لتعزيز  وذلك  ة؛ 
 عن العوامل المؤثرة فيه.

النفسي -7 الهناء  بمتغير  للمعلم  الذاتية  الفعالية  عالقة  تناولت  التي  الدراسات  في  ندرة   هناك 

(Cansoy et al., 2020, p. 42; Soni & Bakhru, 2019, p. 174).  

بين الفعالية بنائي المقترح للعالقات  ل اوعليه تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار النموذج  
والرضا  مستقلين(،  )متغيرين  االنفعالي  والذكاء  للعمل  والحماس  وسيط(،  )متغير  للمعلم  الذاتية 

 الوظيفي والهناء النفسي )متغيرين تابعين(. 



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
. 
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عالي  فن ( النموذج البنائي المقترح لعالقة الفعالية الذاتية للمعلم بالحماس للعمل والذكاء اال1شكل ) 

 والرضا الوظيفي والهناء النفسي 

 ومما سبق تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية:    
ما مدى مطابقة )اتفاق( النموذج المقترح للعالقات بين الفعالية الذاتية للمعلم )متغير وسيط(،   -1

وا الوظيفي  والرضا  مستقلين(،  )متغيرين  االنفعالي  والذكاء  للعمل  النفسي  هلوالحماس  ناء 
 مع بيانات عينة الدراسة؟ )متغيرين تابعين( 

 ما التأثيرات المباشرة لمتغيري الحماس للعمل، والذكاء االنفعالي في الفعالية الذاتية للمعلم؟ -2
 ما التأثيرات المباشرة للفعالية الذاتية للمعلم في متغيري )الرضا الوظيفي، والهناء النفسي(؟  -3

 مصطلحات الدراسة 
 عمل لل الحماس  -1

سمة إيجابية تولد لدى الفرد شعور بالنشاط والحيوية يجعاله "يعرفه الباحثان على أنه  
الحاجة  دون  وذلك  األكمل،  الوجه  على  يتمه  أن  إلى  طاقته  بكامل  فيه  ويستمر  عمله  على  يقبل 

 لمراقبين خارجيين".
 الذكاء االنفعالي   -2

الباحثان ال  يعرفه  على  المدركة  الفرد  قدرة   " أنه  وانفعاالت عت على  انفعاالته  على  رف 



 

 

 عباس منشاوي عباس . رياض سليمان السيد طه  & د/ أحمدد/ 

 ( 201) 2021ر أكتوب -الثالثون المجلد الحادي و  113المصرية للدراسات النفسية العدد ة لمجلا

وحل  التفكير  تيسير  في  منها  واالستفادة  اآلخرين،  وانفعاالت  الذاتية  انفعاالته  وإدارة  اآلخرين، 
 المشكالت" 

 ويتكون من أربعة أبعاد:
الذاتية وسبب  إدراك االنفعاالت:   -أ التعرف على االنفعاالت  القدرة على  ويشير إلى 

 خرين من خالل النظر إلى وجوههم واالستماع لنبرة صوتهم. آلتغيرها، والتعرف على انفعاالت ا
الذاتية:   -ب االنفعاالت  الذاتية إدارة  االنفعاالت  في  التحكم  على  القدرة  إلى  وتشير 

    وتنظيمها وتوجيهها.
اآلخرين:   -ج انفعاالت  انفعاالت إدارة  وتوجيه  وتنظيم  ضبط  القدرة على  إلى  وتشير 

 . اآلخرين
االنفعاالت:   -د عمليات   ري ويشاستغالل  في  االنفعاالت  توظيف  على  القدرة  إلى 

 معرفية أخرى كتيسير التفكير وتوليد حلول إبداعية للمشكالت. 
 الفعالية الذاتية للمعلم  -3

الباحثان أنها    يعرفها  التدريسي  "على  عمله  مهام  أداء  على  بقدرته  وإيمانه  المعلم  ثقة 
وائه لكافة طالبه وجذبهم إليه والسيطرة  ت حبكفاءة، والذي يتضمن تطبيق نظام إداري صفي يكفل له ا

والتنويع   المناسبة  والتقييمية  التدريسية  استخدام االستراتيجيات  يساعده على  السلوك؛ مما  على سيئي 
  . "بينها، ويضمن له مشاركة كافة الطالب في العملية التعليمية بفعالية واقتدار

 وتتكون من ثالثة أبعاد:
إلى اعتقاد المعلم في قدرته على وضع نظام   وتشير   :ةيالفاعلية في اإلدارة الصف -أ

 للفصل الدراسي والمحافظة عليه. 
إلى اعتقاد المعلم في قدرته    وتشيرالفاعلية في استخدام استراتيجيات التدريس:   -ب

 على استخدام طرق بديلة في التدريس والتقييم. 

اعتقاد المعلم في   ىوتشير إلالفاعلية في مشاركة الطالب في العملية التعليمية:    -ج
 قدرته على إقامة عالقات جيدة بالطالب، وتعزيز دافعيتهم واندماجهم في التعلم. 

 الرضا الوظيفي للمعلم  -4

الباحثان على أنه   نها في  "يعرفه  ُيكو ِّ التدريس، والتي  المعلم ومعتقداته حول مهنة  أراء 
ع بوجه  وظيفته  حول  اإليجابية  أو  السلبية  التقييمية  أحكامه  منها ماضوء  نوعية  جوانب  حول  أو   ،

مدى   على  تتوقف  والتي  االجتماعي(،  الجانب  المهني،  الجانب  المادي،  الجانب  اإلداري،  )الجانب 
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ادراكه لالختالفات بين توقعاته والواقع المهني الذي يعيشه فيما يتعلق بما يريد أن يحققه في التدريس، 
له كمعلم، وفي النهاية تساعد تلك المعتقدات على  موظروف العمل في بيئة العمل )المدرسة(، وما يقدَّ 

 ." أن تكون لديه اتجاه عام نحو عمله

 ويتكون من أربعة أبعاد:

يشير إلى آراء المعلم حول أسلوب اإلدارة المتبع في المدرسة، وإلى  الرضا اإلداري:    -أ
ة، ويقيمهم على  ن ز أي مدى ُيقِّيم مدير المدرسة عالقات إنسانية مع جميع المعلمين بدرجة متوا

مريحة،  عمل  وظروف  لهم  محبب  انفعالي  نفسي  جو  لهم  ويوفر  وموضوعية،  تربوية  أسس 
 ويتقبل اقتراحات المعلمين وآرائهم، ويراعي ظروفهم، ويوفر نظام انضباط مدرسي مناسب. 

المادي:    -ب احتياجاته الرضا  يغطى  الراتب  بأن  المعلم  يعتقد  مدى  أي  إلى  ويشير 
العمل في  ر سالشخصية واأل له  بها، وإلى أي مدى يضمن  يقوم  التي  المهام  ويتناسب مع  ية، 

 التدريس مستقباًل آمًنا، ويوفر له استقراًرا وظيفًيا وفرًصا للترقي.

ويشير إلى أي مدى يعتقد المعلم بأن عمله بالتدريس يجعله يحقق الرضا المهني:    -ج
 ى اإلبداع، وعلى تحقيق اسهام نافع للمجتمع.لعذاته، ويوفر له مركًزا اجتماعًيا جيًدا، ويشجعه 

االجتماعي:    -د مع الرضا  جيدة  عالقات  لديه  بأن  المعلم  يعتقد  مدى  أي  إلى  ويشير 
بشكل أفضل )تامر شوقي،   أداء عمله  يشجعونه على  ،  2017تالميذه وزمالئه، وأن زمالئه 

172-173.)   
 الهناء النفسي  -5

دى الفرد يتحصل عليه نتيجة سعيه الجاد لتحقيق التميز ل  شعور إيجابي"يعرفه الباحثان على أنه  
نفسه  وتقييم  ذاته  بتقبل  شعوره  ذلك  من  ويمك ِّنه  له،  بالنسبة  قيمة  ذات  أهداف  وإنجاز  والفضيلة 
وحياته الماضية بشكل إيجابي، وإقامته عالقات طيبة مع اآلخرين، وقدرته على تحديد ذاته، وعلى  

واعتقاده بأن حياته هادفة وذات معنى، واإلحساس بالنمو الشخصي   ،إدارة عالمه من حوله بفعالية
 . "المستمر

 ويتكون من ستة أبعاد، هي:   
الذات   -أ ولحياته :  Self-acceptanceتقبل  لذاته  اإليجابية  الفرد  تقييمات  في  يتمثل 

 الماضية.
ويشير  :  Positive Relations with Othersالعالقات اإليجابية مع اآلخرين    -ب
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 قامة الفرد عالقات طيبة مع اآلخرين. إ إلى
 ويتمثل في شعور الفرد بتحديد الذات.:  Autonomyاالستقالل الذاتي   -ج
البيئي   -د على  :  Environmental Masteryالتمكن  الشخص  قدرة  في  ويتمثل 

 إدارة حياته والعالم المحيط به بفعالية.
أن حياته هادفة ب   ويشير إلى اعتقاد الفرد:  Purpose of Lifeالهدف في الحياة   -ه

 وذات مغزى.
الشخصي   -و والتطور :  Personal Growthالنمو  بالنمو  الفرد  شعور  في  ويتمثل 

 المستمر كشخص. 

 أهداف الدراسة 
)متغير   للمعلم  الذاتية  للفعالية  مقترح  بنائي  نموذج  اختبار  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 

االنفع والذكاء  للعمل،  الحماس  بمتغيري  عالقتها  في  ومتغيري  لاوسيط(  مستقلين(،  )متغيرين  ي 
هذه   بين  تربط  التي  العالقات  وتفسير  تابعين(،  )متغيرين  النفسي  والهناء  الوظيفي،  الرضا 

 المتغيرات.

 أهمية الدراسة 
 األهمية النظرية للدراسة 

 تنبع أهمية الدراسة الحالية من:
عل -1 ل  ُيعوَّ والذين  المعلمين،  في  والمتمثلة  المستهدفة  العينة  الوعي هي طبيعة  نشر  في  م 

 وتشكيل العقول وبناء الفرد الذي هو نواة المجتمع. 
تناولها لمتغيرات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمعلم والتي أشارت األدبيات إلى تأثيرها في  -2

التربوي   النفس  علم  مجالي  في  للباحثين  وبالنسبة  الطالب،  أداء  ثم  ومن  أدائه؛ 
 واإليجابي.  

 ة ساألهمية التطبيقية للدرا 

 وتتمثل في:
التربوي   -1 المجال  في  حديث  لمفهوم  بمقياس  العربية  البيئة  في  النفسية  المكتبة  تزويد 

 "مقياس الحماس للعمل". 
ورفع   -2 لتنمية  برامج  إعداد  في  المعنية  والجهات  الباحثين  الحالية  الدراسة  نتائج  تفيد  قد 
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ومعرفة أثر ذلك على    ، ممستوى الحماس للعمل، والذكاء االنفعالي، الفعالية الذاتية للمعل
 الرضا الوظيفي والهناء النفسي له. 

 اإلطـار النظري 
 أوال: الفعالية الذاتية للمعلم 

تمتد جذور مفهوم الفعالية الذاتية للمعلم لتوجهين بحثيين، األول منهما يستند إلى نظرية 
Rotter’s (1966) attribution-based locus of control theory  األقوى   ووه  -، والثاني

نظرية    - إلى  قدم  Bandura's social cognitive theoryيستند  وقد   ،Bandura   مفهوم
 Self- Efficacy: Toward"( بعنوان،  1977فعالية الذات ألول مرة في مقالة نشرت له عام )

a Unifying Theory of Behavioral Change" على بقدرته  الفرد  "اقتناع  بأنها  وعرفها   ،
 ,in Tschannen-Moran et al., 1998)المطلوب بنجاح لتحقيق نتائج محددة"    كتنفيذ السلو 

pp. 204-207) . 

 تعريف فعالية الذات 

بأنها "األحكام الشخصية حول امكانية تأدية األعمال    Schunk (1984, p. 29)ُيعرفها  
 في مواقف محددة قد تكون ذات مالمح ضاغطة أو غامضة أو ال يمكن التنبؤ بها". 

أن فعالية الذات تعبر عن "اعتقاد الفرد في قدرته   Bandura (1997, p. 3)  في ويض
 على تنظيم وأداء األفعال المتطلبة لتحقيق أهداف معينة". 

"ثقة   بأنها  أيضُا  في   Confidenceوُتعرف  محددة  مهمة  تنفيذ  على  قدراته  في  الفرد 
   .(Stajkovic & Luthans, 2002, p. 130)سياق محدد" 

معتقدات"، وال توجد    -ثقة    -حثان أن فعالية الذات قد ُعر َِّفت على أنها "أحكاماب ويرى ال
فروق جوهرية بين هذه المصطلحات وأنها تعبر عن شيء واحد وهو ما يمكن تلخيصه في عبارة  

 .Bandura"، وكلها نابعة من تصور I think I can"أعتقد أني أستطيع 

 أنواع فعالية الذات 

 ية الذات هما:ل اهناك نوعان لفع  
العامة   -أ الذات  المدركة ،  General self-efficacyفعالية  للقدرات  عاًما  تقييًما  تمثل  وهي 

 للفرد. 
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المجال    -ب نوعية  الذات  لقدرة ،  Domain-specific self-efficacyفعالية  تقييم  تمثل  وهي 
والف األكاديمية،  الذات  فعالية  أداء مهمة محددة في سياق محدد مثل  الذاتية اعالفرد على  لية 

 للمعلم، وغيرها. 

 الفعالية الذاتية للمعلم 

 على   المعلم  بأنها "حكم  Tschannen-Moran and Hoy (2001, p. 783)ُيعرفها  
  يكونوا  قد   الذين  الطالب   مع  حتى  وتعلمهم،  الطالب   مشاركة  من  المرجوة  النتائج  على تحقيق   قدراته 

 متحمسين".  غير أو صعبي المراس

بأنها " أحكام ذاتية للقدرة على أداء المهام    Perera et al. (2019, p. 187)وُيعرفها  
 التدريسية بنجاح والتأثير بشكل إيجابي على الطالب".

 للفاعلية الذاتية للمعلم  (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)نموذج 

نموذج   المجال  وهو  لمعلم على ل  يةذات اللفاعلية  لعكس مستوى متوسط من خصوصية 
قدرته على أداء دوره المهني إلى معتقدات المعلم في قدرته   المعلم في  من معتقدات  حو متصل يترا

في  لمعلم  ل  يةذاتاللفاعلية  على أداء المهام التخصصية. ومن هذا المنظور متعدد األبعاد، تتحدد ا
 ثالثة أبعاد، هي:  

 Self-efficacy for classroom managementالفاعلية في اإلدارة الصفية  ▪

 إلى اعتقاد المعلم في قدرته على وضع نظام للفصل الدراسي والمحافظة عليه.  ري وتش
التدريس   ▪ استراتيجيات  استخدام  في   Self-efficacy for instructionalالفاعلية 

strategies 
 إلى اعتقاد المعلم في قدرته على استخدام طرق بديلة في التدريس والتقييم.  وتشير

الطال ▪ مشاركة  في  التعليمية    بالفاعلية  العملية   Self-efficacy for studentفي 

engagement 
وتعزيز    وتشير الطالب،  مع  جيدة  عالقات  إقامة  على  قدرته  في  المعلم  اعتقاد  إلى 

 .(Tschannen-Moran & Hoy, 2001, p. 799)دافعيتهم واندماجهم في التعلم 

 ثانيا: الحماس للعمل 

إلقبال على الحياة بحالة من اإلثارة والطاقة  ا وهو احدى قوى الشخصية، والتي تعبر عن
(Peterson et al., 2009, p. 161) نهج تعكس  إيجابية  سمة  هو  عامة  بصفة  فالحماس   .
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 الشخص في الحياة وإقباله عليها بمزيد من الطاقة واإلثارة.  

ة  ق اوالحماس للعمل يعرفه الباحثان بأنه "سمة إيجابية تولد شعور لدى الفرد بالنشاط والط
 والحيوية تجعله يستمر في عمله إلى أن يتمه على الوجه األكمل دون الحاجة لمراقبين خارجيين". 

 الحماس والعمل )التدريس(

يوفر الحماس لألشخاص كثير من الخصائص التي تساعدهم على القيام بعملهم على  
 أن هذه الخصائص يمكن حصرها في: Chowdhury (2020)الوجه األكمل، وقد أشار 

 لحماس يجلب السعادة والرضا عن العمل. ا -1

حيث يساعد األشخاص على االندماج في العمل والدخول في حالة من التدفق، وُيمك ِّنهم 
من التغلب على العوامل السلبية مثل الضغوط واإلنهاك. فاألفراد الحماسيون أكثر رضا عن العمل،  

 وأقل عرضة لإلرهاق واإلجهاد من غيرهم.  
 ى تكوين عالقات طيبة.لعالحماس يساعد   -2

مع الحماس، تتأتى لألشخاص قوة إدارة الصراعات بمزيد من الفعالية، وقدرة على فهم 
اإليجابي   والتعبير  التعاطف،  يظهرون سمات ملحوظة مثل  الحماسيون  فاألشخاص  رؤية اآلخر. 

 في العمل.  ةعن النفس، والتواصل الفعال، فهم األكثر نجاحا في تكوين األسر وإقامة روابط آمن 
 الحماس يزيد من القدرة على التحمل والتكيف.  -3

حيث يضمن الحماس إنتاجية أفضل في كافة األعمال خاصة التدريس والتمريض، حيث  
حماس  لديهم  الذين  فالمعلمون  عطفهم.  أو  صبرهم  خسارة  تحمل  المهن  هذه  ألصحاب  يمكن  ال 

والفكاه الطاقة  من  بمزيد  اليومية  مهامهم  انجاز  حيث    ةيمكنهم  حماًسا،  األقل  بالمعلمين  مقارنة 
 يصبحون غير صبورين ومنفعلين بعد الساعات األولى القليلة من العمل.

بحياته   -4 متصل  أساسي  ركن  أنه  على  لعمله  ينظر  الفرد  يجعل   as a)الحماس 

Calling)  وليس على أنه مجرد وظيفة لكسب المال ،(as a Job) . 

توج  لديهم  يكون  الحماسيون  بحياته    هفاألفراد  متصل  أساسي  ركن  أنه  على  للعمل 
(calling)    المال أنه مجرد وظيفة لكسب   .Wrzesniewski et al، ويحدد  (Job)وليس على 

(1997, p. 24)   :الفرق بين التوجهين كما يلي 
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 (: الفروق بين توجهي العمل 1جدول ) 
 العمل وظيفة لكسب المال 

Work as a job 

 ة ايالعمل ركن أساسي متصل بالح
Work as a calling 

 فهذا التوجه يجعل الفرد:
يعمل فقط لكسب المال الذي يؤم ِّن به حياته،  ▪

عمله  في  يستمر  فلن  ميسوراا  أصبح  وإذا 
 ويفضل عمل آخر. 

 يتمنى أن يمر الوقت سريعاا أثناء العمل.  ▪
والعطالت   ▪ األسبوع  نهاية  عطلة  بشدة  ينتظر 

 الرسمية.
ي ▪ فلن  للوراء،  الحياة  عادت  هذا   ارتخإذا 

 الشخص نفس العمل ويختار غيره. 
يشجع  ▪ أال  وعلى  التقاعد،  على  ا  جدا حريص 

 أصدقائه وأطفاله دخول مجال عمله. 

 فهذا التوجه يجعل الفرد:
ا  ▪ يرى العمل أحد أهم أركان حياته، ويكون سعيدا

ا بعمله في هذا المجال.  جدا
يضع عمله في أول األشياء التي يخبرها للناس  ▪

 عن نفسه. 
اصطحاب عمله معه إلى المنزل، وفي    إلى  يميل ▪

ا.   اإلجازات أيضا
يشعر بالرضا عن عمله ألنه يحبه، إذ يعتقد أنه  ▪

وأصدقاءه   أطفاله  ويشجع  أفضل،  عالمه  يجعل 
 دخول مجال عمله. 

عن   ▪ التوقف  على  أجبر  إذا  باالستياء  يشعر 
 عمله، وال يتطلع إلى التقاعد.  

 ثالثا: الذكاء االنفعالي 
الذ ومشاعر ء  اكُيعرَّف  الذاتية  وانفعاالته  مشاعره  مراقبة  على  الفرد  "قدرة  بأنه:  االنفعالي 

وسلوكه"   الفرد  تفكير  لتوجيه  المعلومات  تلك  واستخدام  بينهما  والتمييز  اآلخرين،  وانفعاالت 
(Salovey & Mayer, 1990, p. 186)  . 

ر على قدرة الفرد على تؤث   وُيعرف أيضا بأنه: "مجموعة من القدرات والكفاءات والمهارات التي
 . (Bar-On, 1997, p. 14)النجاح في التعامل مع المطالب والضغوط البيئية" 

وتختلف   سمة،  أو  مهارة،  أو  قدرة،  أنه  على  ُعر ِّف  قد  االنفعالي  الذكاء  أن  الباحثان  ويرى 
في النجاح  في  أثر  له  أن  والتعريفات  النماذج  كل  وُتجمع  تعريفه،  باختالف  قياسه  مل  الع  طريقة 

 والحياة.
 ( Salovey & Mayer, 1990)نموذج 

كقدرة  Salovey and Mayer (1990)قدم   االنفعالي  للذكاء  ثالثة ،  نموذج  من  ويتكون 
   أبعاد، هي:

 تقييم االنفعاالت والتعبير عنها  -1
من    غير اللفظيويحدث ذلك إما من خالل التعبير اللفظي عن طريق اللغة، أو التعبير  

الو  تعابير  وفهم  و   هجخالل  إدراك  انفعالًيا  األذكياء  لألشخاص  ويمكن  اإليماءات، 
 انفعاالتهم وانفعاالت اآلخرين بشكل أفضل. 



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
. 

 

 ( 208) 1202  أكتوبر –الثالثون الحادي و المجلد  113 العدد سية النف رية للدراسات المجلة المص 

 تنظيم االنفعاالت الذاتية، وانفعاالت اآلخرين  -2
ويعكس هذا البعد قدرة الفرد على إدارة انفعاالته ومزاجه، وتنظيم انفعاالت اآلخرين من  

 ، وتغيير أمزجتهم.غير السارةاالت فعن خالل مساعدتهم على التغلب على اال
 استغالل )توظيف( االنفعاالت  -3

وتوليد   المشكالت،  لحل  كطريقة  لالنفعاالت  اإليجابي  االستخدام  البعد  هذا  ويعكس 
 . (Salovey & Mayer, 1990, pp. 192-193)الخطط المرنة والتفكير اإلبداعي 

 رابعا: الرضا الوظيفي 
بل يتم   اإلجبار؛  أو  الصدفة  طريق  عن  اختيارها  غيينب   ال  من المهن التي  يعد التدريس

  من   عالٍ   بمستوى   سيحظى  بالتدريس  ويستمتع  الذي يحب  فالمعلم  والشغف،  بدافع الحب  اختيارها
عمله    مكان  في  ومنتًجا  سعيًدا  سيكون   يفعله،  عما  راضًيا  الشخص  يكون   فعندما.  الوظيفي  الرضا

 بشكل  حياته عن رضاه في إيجابي بشكل هم يسا أن شأنه من  وهذا -يومه  معظم يقضي حيث -
 .  (Erdamar & Demirel, 2016, p. 165)عام 

 تعريف الرضا الوظيفي 
 كانت  إذا  ما  شعور ذاتي يعكس"على أنه    Dawis and Lofquist (1982)يعرفه  

 .in Jiang, 2017, p) "معينة وظيفة خالل من تلبيتها  يتم ال  أو تلبيتها يتم الشخص احتياجات

326) . 

بأنه   أيضا  إليه  الفرد "ويشار  لوظيفة  اإليجابي  التقييم  عن  ناتجة  سارة  انفعالية  حالة 
(Shahnawaz & Jafri, 2009, p. 160 )" . 

حكم تقييمي سلبي أو إيجابي حول عمل الفرد أو وضعه الوظيفي "ويمكن تعريفه بأنه  
(Weiss, 2002, p. 175)" . 

بأنه   ون "ويعرف  يفعله،  لما  الفرد  عام"    حهاجتقبل  بوجه  بالسعادة  وشعوره  يؤديه،  فيما 
(Erdamar & Demirel, 2016, p. 164 )" . 

المشاعر واآلراء الذاتية العامة لدى المعلمين "ويعرف الرضا الوظيفي للمعلمين على أنه 
 . "( Mu et al., 2016, p. 341)تجاه مهنتهم وظروف عملهم 

أنه الباحثان  تع  ويرى  حول  اتفاق عام  يوجد  تعريفه  ف  ي ر ال  تم  حيث  الوظيفي؛  الرضا 
مشاعر(، وأن   –آراء ذاتية    –حكم تقييمي    –حالة انفعالية    –استجابة وجدانية    –على أنه )شعور  

يمثل   الوظيفي  التقييمية    اتاعتقادالرضا  أحكامه  في ضوء  تتكون  والتي  الفرد وأراءه حول عمله، 
بناء يصدرها  والتي  عمله،  حول  اإليجابية  أو  يتوقع    على  السلبية  ما  بين  لديه  المدركة  الفروق 
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ن اتجاهه نحو عمله يتولد لديه شعور إيجابي   الحصول عليه وبين الواقع. وبناء على أحكامه ُيكو ِّ
 أو سلبي نحو عمله.  

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي للمعلم 
ال  Wang et al. (2020, pp. 2-4)أوضح   الرضا  تؤثر على  ثالثة عوامل  ي يفظو أن هناك 

 للمعلم، تتمثل في:
 عوامل متعلقة بالطالب  ▪

الرضا  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  المهمة  العوامل  مجموعة  من  واحدة  الطالب  خصائص  تعد 
ونسبة  التحصيل،  منخفضي  الطالب  نسبة  على  الخصائص  هذه  تشتمل  وقد  للمعلم،  الوظيفي 

 دي المتدني. صات قالطالب سيئي السلوك، ونسبة الطالب ذوي المستوى االجتماعي واال
 عوامل متعلقة بالمدرسة ▪

  تغييرها،   أو  بها  التالعب  الطالب  أو  للمعلمين  يمكن  ال  القواعد التي  إلى  المدرسية  العوامل  تشير
يخص   واستقاللية  المدرسة،  ومناخ  المدرسة،  موقع  على  العوامل  هذه  وتشتمل فيما    المدرسة 
 المدرسة.  في الموزعة والقيادة التعليمية، السياسة

 مل متعلقة بالمعلم عوا ▪
التطوير   وفرص  بالطالب،  المعلم  عالقة  الزمالء،  تعاون  للمعلم،  الذاتية  الفعالية  على  وتشتمل 

 المهني، وغيرها كثير.  
 خامسا: الهناء النفسي 

األول:   الهناء،  لدراسة  توجهين  هناك  أن  إلى  الحديثة  الدراسات   Hedonic"تشير 

approach"  والثاني ،Eudaimonic approach"" حيث يؤكد المنحى األول على تعظيم المتعة ،
الذاتي   بالهناء  إليه  ويشار  األلم،  وتقليل  األخير Subjective well-beingوالملذات  يركز  بينما   ،

على تطوير مهارات الفرد ومواهبه لتحقيق الشعور بالرضا ومعنى الحياة، ويشار إليه بالهناء النفسي  
Psychological well-being . 

در اإلشارة إلى أن المنحيين ليسا متعارضين؛ فهما طريقان مختلفان لتحصيل السعادة، وتج
ولهذا فقد اعتبرت المتعة )الحياة الممتعة(، والمعنى )الحياة ذات المعنى( توجهين نحو تحقيق السعادة  

(Cansoy et al., 2020, p. 42 ) . 
 تعريف الهناء النفسي 

الهناء من  النوع  ذلك  به  والتميز،  الذ  ويقصد  الفضيلة  نحو  الفرد  سعي  نتيجة  يتحقق  ي 
وتحقيق اإلنجازات ومواجهة التحديات الموجودة بالحياة، والسعي لتحقيق أهداف جادة، والنمو والتطور 
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. وال يمكن ضمان (Chen et al., 2013, p. 1034)كشخص، وإقامة عالقات طيبة مع اآلخرين  
موارد لتحقيقها، بل البد من السعي لتحقيقها، لذا يمكن    كالت حصول الهناء بمجرد وجود أهداف أو ام

اعتبار الهناء النفسي محًكا يقاس في ضوءه مدى قرب الشخص من األهداف التي يسعى للوصول 
 . (Hidalgo et al., 2010, p. 81)إليها 

تقييمات الفرد اإليجابية عن نفسه وعن حياته الماضية، واإلحساس   ويشمل الهناء النفسي 
مع لن اب  طيبة  عالقات  وإقامة  معنى،  وذات  هادفة  حياته  بأن  واالعتقاد  المستمر،  الشخصي  مو 

 ,Magyar & Keyes)اآلخرين، والقدرة على إدارة العالم من حوله بفعالية، واإلحساس بتحديد الذات  

2019, p. 392) . 
ون  تكي و نموذًجا متعدد األبعاد للهناء النفسي،    Ryff (1989, p. 1071)وقد اقترحت  

 من ستة أبعاد، هي:
وهو جزء رئيسي من الهناء النفسي، ويتعلق بالرأي اإليجابي للشخص عن نفسه،    تقبل الذات: -أ

تقدير ذات   أو  للذات  نرجسًيا  ليس حًبا  الجوانب   ،سطحيوهذا  يشتمل على  اعتبار ذات  بل 
جازاته  إن   صخاإليجابية والسلبية. ويقوم تقبل الذات على تقييم ذاتي صادق؛ حيث يدرك الش

 وإخفاقاته وحدود قدراته مع حبه لذاته واحتضانه لها.
وتشتمل على المباهج الشخصية التي تتأتى من االتصال   العالقات اإليجابية مع اآلخرين:  -ب

 الوثيق مع اآلخرين بالحب واأللفة. 
 يوالسع  حسب إيقاعه الخاص،  السير  على  الشخص  قدرة  إلى  هذا  يشير  االستقالل الذاتي:  -ج

أو    المقبولة  المعتقدات  مع  تتعارض  كانت  ولو   حتى  الشخصية،  والقناعات  المعتقدات  ءورا
  بما  مهتم  وغير  للتقييم،  داخلي  إطار   لديه  والشخص المستقل يكون .  التقاليد السائدة بين الناس

 الشخصية.  لمعاييره وفًقا نفسه ويقيم عنه، اآلخرون  يعتقده
الفرد    تمكن   في  المتمثل  بالتحدي  ويتعلق  لهناء،ا  في  آخر  أساسي  وهو عامل  التمكن البيئي: -د 

إدارة الفرد    على  بالنفع   تعود  بيئات  خلق  مهارات  القدرة  هذه  وتتطلب  حوله،  من  البيئة  من 
 واإلبقاء عليها، وإدارتها والتحكم فيها.

الحياة: -ه في  وأن   الهدف  حياته،  في  وتوجه  معنى  إيجاد  على  الشخص  قدرة  إلى  ويشير 
أهدافا  له  ا  يضع  والشخصفي  تكون   بشكل  يعمل  الذي  لحياة،   ونوايا  أهداف  لديه  إيجابي 

 للحياة.  معنى إعطاء على يساعد هذا وكل باالتجاه، وإحساس
الشخصي:-و    وتطوير   وموهبته  إمكاناته  تحقيق  على  الشخص  بقدرة  العامل  هذا  ويتعلق  النمو 

بعمق    ينظر  أن   رءالم  نم  تتطلب   التي  الشدائد  مجابهة  قدرته على  يتضمن  كما.  جديدة  موارد
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 الجديدة.  التجارب على باالنفتاح ويرتبط هذا العامل الداخلية، قوته بحًثا عن داخله
 الدراسات السابقة 

 يصنف الباحثان الدراسات السابقة إلى محورين، هما:
بالفعالية  االنفعالي(  والذكاء  للعمل،  )الحماس  من  كل  عالقة  تناولت  دراسات  األول:  المحور 

 لم للمع  الذاتية
 دراسات فحصت العالقة بين الحماس للعمل والفعالية الذاتية للمعلم  -أ

 ( Sezgin & Erdogan, 2015)دراسة 
الذاتية  بالفعالية  للعمل  الحماس  لمتغير  والتنبؤية  االرتباطية  العالقة  فحص  إلى  وهدفت 

( قوامها  عينة  لدى  )600للمعلم  االبتدائية  المرحلة  معلمي  من  (،  ثاإن   382ذكور،    218( 
 ,Tschannen-Moran & Hoy)إعداد   (TSES)وتضمنت أدوات الدراسة مقياس فعالية المعلم  

على  (2001 بنائه  في  استندا  وقد  الدراسة  باحثي  إعداد  من  للعمل  المعلمين  حماس  ومقياس   ،
إعداد   من  الحماس  وجود (Peterson & Seligman, 2004)مقياس  عن  النتائج  وكشفت   .

موجب  ارتباطية  موجب    بين  ةعالقة  مباشر  تأثير  ووجود  للمعلم،  الذاتية  والفعالية  للعمل  الحماس 
 ودال للحماس للعمل على الفعالية الذاتية للمعلم. 

 ( Cheung et al., 2019)دراسة 
وهدفت إلى الكشف عن العالقات السببية التي تربط بين حماس المعلم، وابداعية المعلم،  

لم في إدارة سلوكيات األطفال، فعالية الذات في خلق بيئات  للمع  وسنوات الدراسة، والفعالية الذاتية
إناث(    266ذكور،    9( من معلمي قبل الخدمة )275تعلم متمركزة حول الطفل لدى عينة قوامها )

  117في عامهم الدراسي الثاني،    90في عامهم الدراسي األول،    68من سنوات دراسية مختلفة )
وتض الثالث(،  الدراسي  عامهم  أن مفي  إدارة  ت  في  للمعلم  الذاتية  الفعالية  مقياس  الدراسة  دوات 

إعداد   من  الحماس  ومقياس  الدراسة،  باحثي  إعداد  من  األطفال   & Peterson)سلوكيات 

Seligman, 2004)  وكشفت النتائج عن وجود تأثير مباشر موجب ودال للحماس للعمل على ،
 . لا الفعالية الذاتية للمعلم في إدارة سلوكيات األطف

 عقيب: ت 
 من خالل ما سبق عرضه من دراسات يتضح اآلتي:   

وجود   ▪ إلى  للمعلم  الذاتية  والفعالية  للعمل  الحماس  عالقة  تناولت  التي  الدراسات  أشارت 
للعمل على  الحماس  لمتغير  ودال  مباشر  تأثير  ووجود  بينهما،  موجبة  ارتباطية  عالقة 

 الفعالية الذاتية للمعلم. 



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
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 عالقة الحماس للعمل بالفعالية الذاتية للمعلم.لت و اقلة الدراسات التي تن  ▪
دراسة   ▪ مقياس    (Cheung et al., 2019)اعتمدت  على  للعمل  الحماس  قياس  في 

  240، وهو مقياس يتكون من  (Peterson & Seligman, 2004)الحماس من إعداد  
 ي أمفردة لقياس قوى الخلق ومنها الحماس، والذي يقيسه على أنه الحماس بوجه عام  

 حماس للحياة. ال
كانت العينات المستهدفة في كال الدراستين هي معلمي المرحلة االبتدائية ومعلمي ما قبل  ▪

 الخدمة.   
 دراسات فحصت العالقة بين الذكاء االنفعالي والفعالية الذاتية للمعلم  -ب

 ( Rastegar & Memarpour, 2009)  دراسة
بالفعال االنفعالي  الذكاء  عالقة  فحص  إلى  قوامها  لذا  يةوهدفت  عينة  لدى  للمعلم  اتية 

إناث(، وتضمنت أدوات الدراسة مقياس الفعالية   36ذكور،    36( من معلمي المرحلة الثانوية )72)
للمعلم من إعداد   الذكاء االنفعالي من  (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)الذاتية  ، ومقياس 

رتباطية دالة موجبة بين الذكاء  ا  قةال. وكشفت النتائج عن وجود ع(Schutte et al., 1998)إعداد  
 االنفعالي والفعالية الذاتية للمعلم 

 ( Barari & Barari, 2015)دراسة      
وهدفت إلى الكشف عن عالقة الذكاء االنفعالي بالفعالية الذاتية للمعلم، والكشف عن تأثير 

ال للعالقات  مقترح  نموذج  خالل  من  المعلم  فاعلية  على  االنفعالي  متغيرات ة  بي سب الذكاء  بين  يربط 
( قوامها  عينة  لدى  مقياس  225الدراسة  الدراسة  أدوات  وتضمنت  االبتدائية،  المرحلة  معلمي  من   )

المعلم   الذكاء  (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)إعداد    (TSES)فعالية  ومقياس   ،
ة موجبة  الد  ية. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط(Schutte et al., 1998)االنفعالي من إعداد  

للذكاء   ودال  موجب  مباشر  تأثير  وجود  وكشفت عن  للمعلم،  الذاتية  والفعالية  االنفعالي  الذكاء  بين 
 االنفعالي على الفعالية الذاتية للمعلم.

 ( Amirian & Behshad, 2016)دراسة 
للمعلم لدى عينة قوامها ) الذاتية  بالفعالية  الذكاء االنفعالي  (  70وهدفت إلى فحص عالقة 

إناث(، وتضمنت أدوات الدراسة مقياس    %63ذكور،    %37درسي المرحلة الثانوية والجامعية )من م
إعداد   من  للمعلم  الذاتية  الذكاء (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)الفعالية  ومقياس   ،

. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة  (Schutte et al., 1998)االنفعالي من إعداد  
 اء االنفعالي والفعالية الذاتية للمعلم.ذكالن بي 
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 ( Alrajhi et al., 2017)دراسة 
وهدفت إلى فحص عالقة الذكاء االنفعالي بالفعالية الذاتية للمعلم، والتنبؤ بأبعادها من خالل 

الذكاء االنفعالي لدى عينة قوامها ) ذكور،    %47( من معلمي الرياضيات في عمان )1240أبعاد 
الدراسة مقياس فعالية معلم الرياضيات  ن تضم، و إناث(  53% -Math Teachers' Selfت أدوات 

Efficacy  ومقياس الذكاء االنفعالي من إعداد ،(Schutte et al., 1998) وأظهرت النتائج وجود .
ذوي   المعلمين  وأن  للمعلم،  الذاتية  والفعالية  االنفعالي  الذكاء  بين  ودالة  موجبة  ارتباطية  عالقة 

تفعة في الذكاء االنفعالي لديهم مستويات مرتفعة من فعالية الذات، وكشفت أيضا عن ر المات المستوي 
 أن الذكاء االنفعالي بكل أبعاده يتنبأ بفعالية الذات بكافة أبعادها. 

   ( Sahin, 2017)دراسة 
خالل  من  بها  والتنبؤ  للمعلم،  الذاتية  بالفعالية  االنفعالي  الذكاء  عالقة  فحص  إلى  وهدفت 

ذكور(،    71إناث،    141( من معلمي قبل الخدمة )212ذكاء االنفعالي لدى عينة قوامها )لد ابعاأ
 ,Tschannen-Moran & Hoy)وتضمنت أدوات الدراسة مقياس الفعالية الذاتية للمعلم من إعداد  

. وكشفت النتائج (Petrides & Furnham, 2003)، ومقياس الذكاء االنفعالي من إعداد  (2001
أن  واالجتماعية    دينبع  عن  الذاتي،  )الهناء  االنفعالي  الذكاء  أبعاد  من   & well-beingفقط 

sociality .يتنبأن بالفعالية الذاتية للمعلم ويرتبطان بها إيجابًيا وبشكل دال ) 
 ( Wu et al., 2019) دراسة 

 ثيرتأ  وهدفت إلى الكشف عن عالقة الذكاء االنفعالي بالفعالية الذاتية للمعلم، والكشف عن
متغيرات  بين  يربط  السببية  للعالقات  مقترح  نموذج  خالل  من  المعلم  فاعلية  على  االنفعالي  الذكاء 

( قوامها  لدى عينة  مقياس  497الدراسة  الدراسة  أدوات  وتضمنت  اإلعدادية،  المرحلة  معلمي  من   )
من   يتكون  االنفعالي  اال   6للذكاء  عن  التعبير  الذاتية،  باالنفعاالت  )الوعي  الذاتية،  عاالنفأبعاد  ت 

انفعاالت الطالب(، ومقياس   انفعاالت الطالب، والتعاطف، إدارة  الذاتية، تحديد  وتنظيم االنفعاالت 
إعداد   من  للمعلم  الذاتية  عالقة  (Guoliang et al., 1995) الفعالية  وجود  النتائج  وأظهرت   .

للم الذاتية  والفعالية  االنفعالي  الذكاء  بين  ودالة  موجبة  الكليةل )ا  علمارتباطية  كما    -درجة  األبعاد(، 
كشفت عن وجود تأثير مباشر موجب دال للذكاء االنفعالي على الفعالية الذاتية للمعلم، وتأثير غير 

 مباشر من خالل تأثيره على متغير األداء التدريسي والذي يؤثر بدوره على فعالية المعلم.
 ( Valente et al., 2020) دراسة 

العال فحص  إلى  قوامها    بينقة  وهدفت  عينة  لدى  للمعلم  الذاتية  والفعالية  االنفعالي  الذكاء 
الثانوية634) المرحلة  معلمي  من  الدراسة  ذكور(،    %30.8إناث،    69.2%)  (  أدوات  وتضمنت 
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 The Emotional Skills and Competence Questionnaire for Teachersاستبيان  

(ESCQ-T) من إعداد   اليعنفاال لقياس إدراكات المعلمين عن الذكاء (Valente & Lourenço, 

التعبير عن االنفعاالت وتصنيفها، إدارة  ،  (2020 أبعاد )إدراك وفهم االنفعاالت،  ويتكون من ثالثة 
 The Teacher Efficacy in Classroom Management andومقياس  وتنظيم االنفعاالت(،  

Discipline Scale (TECMDS)    الذاتيةلقياس إعداد    ممعللل  الفعالية  من  الصفية  اإلدارة  في 
(Emmer & Hickman, 1991)  التأثيرات الشخصية،  )الفعالية  أبعاد  ثالثة  من  ويتكون   ،

وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة    الخارجية، الفاعلية في اإلدارة الصفية(.
 ا. هعادوأب بين الذكاء االنفعالي وأبعاده والفعالية الذاتية للمعلم 

 تعقيب: 
 من خالل ما سبق عرضه من دراسات يتضح اآلتي:   

للمعلم   ▪ الذاتية  والفعالية  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة  تناولت  التي  الدراسات  نتائج  أشارت 
منبًئا   يعد  االنفعالي  الذكاء  وأن  المتغيرين،  بين  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى 

 جب ودال عليه. و ر مباشبفعالية المعلم وله تأثير م
كانت العينات المستهدفة في الدراسات التي تناولت العالقة بين الذكاء االنفعالي والفعالية  ▪

الذاتية للمعلم أغلبها من المرحلتين االبتدائية والثانوية، ثم مدرسي الجامعات ومعلمي ما 
الباحثان   يعثر  ولم  الخدمة،  علمه    –قبل  حدود  في  ت   –وذلك  دراسات   نبي   ربطعلى 

 المتغيرين استهدفت معلمي المرحلة اإلعدادية.
مقياس  ▪ على  للمعلمين  االنفعالي  الذكاء  قياس  في  الدراسات  من  كبير  عدد  اعتمد 

(Schutte et al., 1998)  وهو مقياس يستند في بنائه على نموذج ، (Salovey & 

Mayer, 1990)،  .وهو أحد نماذج القدرة 
تناول دراسات  الثاني:  عالمحور  بالفعالية    ةالقت  النفسي(  والهناء  الوظيفي،  )الرضا  من  كل 

 الذاتية للمعلم 
 دراسات تناولت العالقة بين الفعالية الذاتية للمعلم والرضا الوظيفي  -أ

 ( Epps & Foor, 2015)دراسة 
(  361لدى عينة قوامها )  وهدفت إلى فحص عالقة الفعالية الذاتية للمعلم بالرضا الوظيفي

وتضمنت أدوات الدراسة مقياس الرضا الوظيفي إعداد باحثي  ،  انوية الزراعيةث ال  حلةمن معلمي المر 
إعداد   من  للمعلم  الذاتية  الفعالية  ومقياس  .  ( Tschannen-Moran & Hoy, 2001)الدراسة، 

 رضابأبعادها الثالثة ترتبط ارتباًطا قوًيا دااًل موجًبا بال أشارت النتائج إلى أن الفعالية الذاتية للمعلمو
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 ظيفي للمعلمين الخبراء والمبتدئين.و ال
 ( Wang et al., 2015) دراسة 

وهدفت إلى الكشف عن مدى اسهام متغيري الفعالية الذاتية للمعلم، والعزو السببي في التنبؤ 
 ( من معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية523بالرضا الوظيفي وغيره من العوامل لدى عينة قوامها )

إعداد  ،  (كورذ  83إناث،    440) من  للمعلم  الذاتية  الفعالية  مقياس  الدراسة  أدوات  وتضمنت 
(Tschannen-Moran & Hoy, 2001)    النسخة المختصرة(، ومقياس الرضا الوظيفي من إعداد(
(Moè et al., 2010) ،وقد أشارت النتائج إلى أن بعدي فعالية المعلم )الفاعلية في اإلدارة الصفية .

 طالب في العملية التعليمية( يتنبأن بالرضا الوظيفي المرتفع للمعلمين. لة ااركوالفاعلية في مش
   (Nathaniel et al., 2016)دراسة 

يربط  نموذج  وتقديم  الوظيفي،  بالرضا  للمعلم  الذاتية  الفعالية  عالقة  فحص  إلى  وهدفت 
ل باالختبار  المتعقلة  والضغوط  الوظيفي،  والرضا  للمعلم  الذاتية  الفعالية  قوامها   ةعين دى  بين 

وتضمنت أدوات الدراسة  ذكور(،    %29.9إناث،    %80.1)  ( من معلمي المدارس العامة1242)
. وقد أشارت  (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)مقياس الفعالية الذاتية للمعلم من إعداد  

لرضا ام و معلالنتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين األبعاد الثالثة للفعالية الذاتية لل
الوظيفي، كما أشارت إلى أن بعدي الفعالية الذاتية للمعلم )الفاعلية في اإلدارة الصفية، والفاعلية 
متغير   وبعدي  الوظيفي  الرضا  بين  العالقة  تتوسط  التعليمية(  العملية  في  الطالب  مشاركة  في 

م تأثير  للمعلم  الذاتية  للفعالية  يكون  باالختبار، حيث  المتعلقة  جب ودال على و ر مباشالضغوط 
 الرضا الوظيفي للمعلم.

 ( Liu et al., 2018)دراسة 
عن الكشف  إلى  للمعلم،    وهدفت  الذاتية  الفعالية  لمتغيري  النسبي  وتصورات  اإلسهام 

المرحلة  المعلمين الستخدام بيانات تحصيل الطالب في التقييم في التنبؤ بالرضا الوظيفي لمعلمي  
( إعداد ن تضم، و معلم ومعلمة(  425الثانوية  للمعلم من  الذاتية  الفعالية  الدراسة مقياس  أدوات  ت 

(Tschannen-Moran & Hoy, 2001)  إعداد من  الوظيفي  الرضا  ومقياس   ،(Nagy, 

 من تباين الرضا الوظيفي.  %28. وقد أشارت النتائج إلى أن الفعالية الذاتية للمعلم تفسر (2002
 ( Sun & Xia, 2018)دراسة 

ة بين الفعالية الذاتية للمعلم، والرضا الوظيفي، ونمط القيادة الموزعة  ق عالال  وهدفت إلى فحص
كما يدركها المعلم وذلك من خالل تقديم نموذج بنائي يربط بينها، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات 
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النتائجTALIS (2013)المستمدة من   ب   . وأشارت  للمعلم تتوسط العالقة  الذاتية  الفعالية  ين  إلى أن 
الرضا ضالر  على  ودال  موجب  مباشر  تأثير  لها  وأن  المعلم،  يدركها  كما  الموزعة  والقيادة  الوظيفي  ا 

  الوظيفي للمعلم.
 ( Lopes & Oliveira, 2020)دراسة 

عن الكشف  إلى  الذاتية    وهدفت  )الفعالية  بالمعلم  المتعلقة  المتغيرات  لبعض  النسبي  اإلسهام 
وا،  للمعلم الصفي،  االنضباط  )تعاون  ارة  لخب مناخ  بالمدرسة  المتعلقة  المتغيرات  وبعض  لتدريسية(، 

لمعلمي   الوظيفي  بالرضا  التنبؤ  في  الموزعة(،  المدرسية  والقيادة  المدرسي،  المناخ  المدرك،  المعلمين 
. وكشفت النتائج  TALIS (2013)المرحلة الثانوية، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المستمدة من  

المتغيرات أن  للمعلمين  قمتعال  عن  الوظيفي  بالرضا  تتنبأ  للمعلم  الذاتية  الفعالية  بينها  ومن  بالمعلم  لة 
  بشكل أفضل من المتغيرات المتعلقة بالمدرسة.   

 ( Wang et al., 2020) دراسة 
عن الكشف  إلى  الذاتية    وهدفت  )الفعالية  بالمعلم  المتعلقة  المتغيرات  لبعض  النسبي  اإلسهام 

طالب، والتطوير المهني الفعال، والخبرة التدريسية، والنوع(، وبعض المتغيرات لبا  علموعالقة الم،  للمعلم
)موقع بالمدرسة  يخص  واستقاللية  المتبادل،  واالحترام  المدرسة،   المتعلقة  فيما    السياسات  المدرسة 

الموزعة،  التعليمية، بالط  أصحاب  بين  والمشاركة  القيادة  المتعلقة  المتغيرات  وبعض    البالمصلحة(، 
الرضا  ل)ا في  المتدني(   واالقتصادي  االجتماعي  والمستوى  السلوكية،  المشكالت  المنخفض،  تحصيل 

.  TALIS (2013)الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المستمدة من  
ي أفضل المتنبئات هلم لمعوكشفت النتائج عن أن المتغيرات المتعقلة بالمعلم ومن بينها الفعالية الذاتية ل

 بالرضا الوظيفي للمعلمين يليها المتغيرات المتعلقة بالطالب يليها المتغيرات المتعلقة بالمدرسة. 
 تعقيب: 

 من خالل ما سبق عرضه من دراسات يتضح اآلتي:   
د وجو أشارت نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين الفعالية الذاتية للمعلم والرضا الوظيفي إلى   ▪

بالرضا  الع منبًئا  تعد  للمعلم  الذاتية  الفعالية  وأن  المتغيرين،  بين  دالة  موجبة  ارتباطية  قة 
 الوظيفي للمعلم ولها تأثير مباشر موجب ودال عليه. 

والرضا  ▪ للمعلم  الذاتية  الفعالية  بين  العالقة  تناولت  التي  الدراسات  في  المستهدفة  العينات  كانت 
 بتدائية والثانوية، وقليل منها في المرحلة اإلعدادية. ال ن التي الوظيفي له أغلبها من المرح

 
 Teaching and Learning International Survey (TALIS)  ،المسح الدولي للتدريس والتعلم 

 دولة حول العالم.  34في  والتي أجرته    منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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 والهناء النفسي  دراسات تناولت العالقة بين الفعالية الذاتية للمعلم -ب
 ( Cansoy et al., 2020)دراسة 

والهناء النفسي، والتنبؤ بالهناء النفسي    وهدفت إلى فحص العالقة بين الفعالية الذاتية للمعلم
الفعال خالل  للمعلم  االذية  من  )تية  قوامها  عينة  والثانوية412لدى  االبتدائية  المرحلة  معلمي  من   ) 

إعداد ذكور(،    124إناث،    288) من  للمعلم  الذاتية  الفعالية  مقياس  الدراسة  أدوات    وتضمنت 
(Tschannen-Moran & Hoy, 2001)  إعداد النفسي من  الهناء  ومقياس   ،(Ryff, 1989)  .

ارتباطية موجبة دالة بين الفعالية الذاتية للمعلم والهناء النفسي، وأن    ةالقد عالنتائج عن وجو وأشارت  
 الفعالية الذاتية للمعلم تتنبأ بالهناء النفسي للمعلمين. 

 ( Liang et al., 2020)دراسة 
تقديم نموذج مقترح تتوسط فيه الفعالية الذاتية للمعلم العالقة بين مجموعة التعلم   وهدفت إلى

 الجماعية،  ة)الرؤية والقيم الجماعية، والمسؤولي   professional learning communityالمهني  
والهناء   الحاسم(  التعاون  الداعمة،  والظروف  المشتركة،  الفردية  الممارسة  الجماعي،  القرار  واتخاذ 

 ( من معلمي المرحلة االبتدائية واإلعدادية، وتضمنت844لدى عينة قوامها )النفسي والهناء الذاتي  
،  (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)الدراسة مقياس الفعالية الذاتية للمعلم من إعداد    واتأد

للمعلم  الذاتية  الفعالية  أن  إلى  النتائج  وأشارت  الدراسة.  باحثي  اعداد  من  النفسي  الهناء  ومقياس 
بين   العالقة  المهنيتتوسط  التعلم  تأ  مجموعة  لها  وأن  الذاتي،  والهناء  النفسي  شر  امب   ثيروالهناء 

 موجب ودال على الهناء النفسي.
 ( Lipińska-Grobelny & Narska, 2021)دراسة 

للمعلم العامة  الذات  بين فعالية  النفسي    وهدفت إلى فحص العالقة  لدى عينة قوامها  والهناء 
والثانوية100) االبتدائية  المرحلة  معلمي  من  الدراسة  ذكور(،    24إناث،    76)  (  أدوات  وتضمنت 

ف إعداد  اية  عالمقياس  من  للمعلم  العامة  ومقياس  (Jerusalem & Schwarzer, 1992)لذات   ،
إعداد   من  النفسي  دالة (Ryff & Singer, 2006)الهناء  عالقة  وجود  النتائج  أوضحت  وقد   .

موجبة بين فعالية الذات العامة للمعلم والهناء النفسي، وأن المستويات المرتفعة لفاعلية الذات ترتبط 
 رتفعة للهناء النفسي بكافة أبعاده. مال ياتبالمستو 

 تعقيب: 
 من خالل ما سبق عرضه من دراسات يتضح اآلتي:   

إلى وجود  ▪ النفسي  والهناء  للمعلم  الذاتية  الفعالية  بين  العالقة  تناولت  التي  الدراسات  نتائج  أشارت 
ت  للمعلم  الذاتية  الفعالية  وأن  المتغيرين،  بين  دالة  موجبة  ارتباطية  بالهناء  ئً منب عد  عالقة  ا 
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 النفسي للمعلم ولها تأثير مباشر موجب ودال عليه. 
 قلة الدراسات التي تناولت عالقة الفعالية الذاتية للمعلم بالهناء النفسي. ▪
تباينت العينات المستهدفة بالدراسة رغم قلة الدراسات ما بين معلمي المراحل االبتدائية واالعدادية  ▪

 والثانوية. 
  ( Ryff, 1989)ي قياسها للهناء النفسي على مقاييس تقوم على نموذج  فات  راساعتمدت كافة الد ▪

 سداسي األبعاد.
 تعليق عام على الدراسات السابقة 

 من خالل ما سبق عرضه من دراسات يتضح اآلتي:  
الذاتية  ▪ بالفعالية  النفسي  للعمل والهناء  تناولت عالقة متغيري الحماس  التي  الدراسات  قلة 

 للمعلم.
غ ▪ نموذج  دية  الب تبنت  المعلم  فعالية  للفعالية    (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)راسات 

الذاتية للمعلم، وقد القي هذا النموذج دعًما امبريقًيا كبيًرا، وسوف يتبناه الباحثان في دراستهما  
لقياس    Teachers Sense of Efficacy Scale (TSES)الحالية، وقد استخدمت مقياس  

 والذي يستند لهذا النموذج، وهو ما سيعتمد عليه الباحثان في القياس. علمللمالفعالية الذاتية 
اعتمدت كافة الدراسات التي تناولت العالقة بين الفعالية الذاتية للمعلم والهناء النفسي على نموذج   ▪

(Ryff, 1989)  ،وسوف يتبناه الباحثان في دراستهما.للهناء النفسي 
مع ▪ استهدفت  التي  الدراسات  الدراسة مال  لميقلة  عينة  الباحثان  يختار  وسوف  اإلعدادية،  رحلة 

 الحالية من معلمي تلك المرحلة.
، والذي يستند  (Schutte et al., 1998)اعتمد الباحثان في قياس الذكاء االنفعالي على مقياس   ▪

نموذج   في (Salovey & Mayer, 1990)على  الدراسات  من  كثير  عليه  اعتمدت  وقد   ،
 ;Gignac et al., 2005; Ng et al., 2010)تع ببنية عاملية مستقرة  ميت   نهقياسه، وذلك أل

Qualter et al., 2010)  مرتفعة سيكومترية   ;Dumitrescu et al., 2014)  وخصائص 

Gong & Paulson, 2018; Jonker & Vosloo, 2008; Naeem & Muijtjens, 

2015). 
 فروض الدراسة

الم -1 للنموذج  )اتفاق(  مطابقة  لقتر توجد  وسيط(، لح  )متغير  للمعلم  الذاتية  الفعالية  بين  عالقات 
النفسي   والهناء  الوظيفي  والرضا  مستقلين(،  )متغيرين  االنفعالي  والذكاء  للعمل  والحماس 

 مع بيانات عينة الدراسة.)متغيرين تابعين( 
الف  -2 على  االنفعالي  والذكاء  للعمل،  الحماس  لمتغيري  إحصائًيا  دال  مباشر  تأثير  ية عال يوجد 
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 لذاتية للمعلم.ا
يوجد تأثير مباشر دال إحصائًيا لمتغير الفعالية الذاتية للمعلم على متغيري )الرضا الوظيفي،   -3

 والهناء النفسي(. 
   إجراءات الدراسة

 أوال: منهج الدراسة
 . للدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، باعتباره المنهج األنسب 

 سة الدرا   عينة :  ثانيا 
 السيكومترية ألدوات البحث  صصائ الخالتحقق من  عينة -أ

وتمتد أعمارهم من    ( مدارس حكومية،10( من معلمي المرحلة اإلعدادية في )112وتألفت من )
إلى )22) قدره )59(  بمتوسط عمري  سنة  قدره )36,178(  معياري  وانحراف  سنة   )10,1  )

إلى )1سنة، وتراوحت سنوات خبرتهم من ) بمتوسط )35(  ف  ا نحر وا  ( سنة،11,875( سنة 
قدره ) الذكور )8,761معياري  بلغ عدد  بنسبة )66( سنة، وقد  اإلناث )59%(  ( 46( وعدد 

 (. %41بنسبة )
 عينة البحث األساسية  -ب

( من  )206وتألفت  في  اإلعدادية  المرحلة  معلمي  من  حكومية،17(  مدرسة  وتمتد    ( 
 ( من  )22أعمارهم  إلى   )58( قدره  عمري  بمتوسط  سنة  وانحراف37,83(  سنة  قدره    ي يار مع  ( 

( سنة، وانحراف  13,31( سنة بمتوسط )37( إلى )1( سنة، وتراوحت سنوات خبرتهم من )9,05)
( قدره  ) 8,20معياري  الذكور  عدد  بلغ  وقد  سنة،   )116( بنسبة   )56,3%( اإلناث  وعدد   )90  )

 (. %43,7بنسبة )
ا 
ً
 الدراسة   أدوات :  ثالث

 من إعداد الباحثين الحماس للعمل:   مقياس    (1)
بإعداد هذا المقياس بعد اطالعهما على اإلطار النظري في مجال الحماس    ثانباحقام ال

الحماس   مقاييس  من  توافر  وما   & Peterson & Seligman, 2004; Sezgin)للعمل، 

Erdogan, 2015)،  ( صياغة  تمت  ذلك  ضوء  لقياس 19وفي  واحد  بعد  في  متجمعة  مفردة   )
 . دات سلبيةمفر  (4)( مفردة إيجابية، 15الحماس للعمل، منها )
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  ( محكمين متخصصين في مجال علم النفس التربوي 10وقد تم عرض المقياس على )
وضوح  ومدى  للعمل،  الحماس  لقياس  المفردات  بمالءمة  يتعلق  فيما  ومقترحاتهم  آرائهم  إلبداء 

اللغوية لها، وحذف أو تعديل أي مفردات غير مال تم اإلبقاء ئ وسالمة الصياغة  للقياس، وقد    مة 
% فأكثر(، وفي ضوء آراء    80مفردات التي كانت النسبة المئوية التفاق المحكمين عليها )لى اعل

 المحكمين تم اآلتي:
أرى أن التدريس (، وهي "% 80( مفردات، والتي كانت نسبة االتفاق عليها أقل )3حذف ) ▪

ني  لتجعدة  الكثافة الزائ   "، "أحرص على إقامة عالقة طيبة مع كل زمالئي  "، "مهنة مثيرة
 ". ال أكترث بمن ال يفهم شرحي

▪ " مثل:  المفردات  بعض  صياغة  عن   تعديل  فيه  أتغيب  الذي  اليوم  في  بضيق  أشعر 
"عندما  المدرسة إلى  تعديلها  تم  المدرسة"  عن  ب   أتغيب  "ضيق الأشعر  نفسي "،  أشجع 

تواجهني التي  الصعوبات  على  "للتغلب  إلى  تعديلها  تم  على   حفزأ"  للتغلب  نفسي 
 أثناء التدريس".  ي تواجهنيت ال باتالصعو 

 الخصائص السيكومترية للمقياس 
 Exploratory Factor Analysis (EFA)التحليل العاملي االستكشافي  -أ

ل  درجات أف  راد  التحلي  ل الع  املي االستكش  افي بطريق  ه المكون  ات األساس  ية اناستخدم الباحث   
كثر لإلبق  اء عل  ى المف  ردة ف  ي ف  أ (0,30) ع، وت  م اعتم  اد التش  ب SPSS V25العينة باستخدام برن  امج 

( ق  يم تش  بع مف  ردات مقي  اس الحم  اس للعم  ل وقيم  ة الج  ذر الك  امن 2المقي  اس، ويوض  ح ج  دول رق  م )
 للعامل ونسبة التباين المفسرة.

 ( البنية العاملية لمقياس الحماس للعمل 2جدول ) 

 التشبع  تابع رقم المفردة  التشبع  المفردة 

1 0,45 9 0,63 

 
    :ن طاحون حسي  عين شمس، أ د.لي أستاذ علم النفس التربوي بتربية  أ د. جمال محمد ع  -1السادة المحكمون هم

ية عين شمس، أ د. سهير  ي أستاذ علم النفس التربوي بتربأستاذ علم النفس التربوي بتربية عين شمس، أ د. صفاء عفيف
بوي بتربية عين  أنور محفوظ أستاذ علم النفس التربوي بتربية عين شمس، أ د. محمود أحمد عمر أستاذ علم النفس التر 

النفس  س التربوي المساعد بتربية عين شمس، أ م د. زينب شعبان أستاذ علم  النف قي أستاذ علم  شمس، أ م د. تامر شو 
ين شمس، أ م د. محمد أحمد هيبه أستاذ علم النفس التربوي المساعد بتربية عين شمس، أ م التربوي المساعد بتربية ع

ال المساعد بتربية عين شمسد. ياسمين عبدالغني أستاذ علم  التربوي  النفس  ان أ، د. مجدي شعبنفس  مين مدرس علم 
 .التربوي بتربية عين شمس
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 التشبع  تابع رقم المفردة  التشبع  المفردة 

2 0,54 10 0,59 

3 0,44 11 0,66 

4 0,38 12 0,35 

5 0,51 13 0,78 

6 0,23 14 0,62 

7 0,37 15 0,53 

8 0,53 16 0,44 

 4,308 القيمة المميزة للعامل 
 

 26,924 نسبة التباين المفسرة 

، ولذا تم حذفها. في  0,3كان تشبعها أقل من    6( أن المفردة رقم  2يتضح من الجدول )و 
والذي    4,308المقياس على عامل عام كانت قيمة الجذر الكامن له  ات  فردحين تشبعت باقي م

 من التباين الكلي لدى أفراد العينة. %26,924فسر 
 االتساق الداخلي -ب

بين درجة  تم حساب معامالت االرتباط  المقياس،  لمفردات  الداخلي  للتأكد من االتساق 
  من الدرجة الكلية، ويوضح جدول دة  مفر كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس وذلك بعد حذف أثر ال

 .معامالت االرتباط( 3)
بعد حذف   (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس الحماس للعمل 3جدول ) 

 أثر المفردة من الدرجة الكلية.
 معامل ارتباطها بالبعد  رقم المفردةتابع  معامل ارتباطها بالبعد  رقم المفردة

1 0,34 ** 10 0,46 ** 
2 0,46 ** 11 0,51 ** 
3 0,37 ** 12 0,3 ** 
4 0,27 ** 13 0,67 ** 
5 0,44 ** 14 0,47 ** 
7 0,29 ** 15 0,43 ** 
8 0,44 ** 16 0,29 ** 
9 0,49 **   

 0,01** ارتباط موجب ودال عند مستوى داللة                   
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( جدول  من  ا3ويتضح  االرتباط  معامالت  قيم  جميع  أن  المفردات    حة لمصح(  بين 
 .والدرجة الكلية كانت دالة إحصائيًا مما يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس

 Confirmatory Factor Analysis (CFA)التحليل العاملي التوكيدي  -ج

الباحث  افترض  انقام  وقد  توكيدي،  عاملي  تحليل  عليه    ابعمل  تتشبع  واحد  كامن  عامل  وجود 
التوكيدي2ويبين الشكل ).  لعملمفردات مقياس الحماس ل العاملي  التحليل  ويبين الجدول ،  ( نموذج 

وكذلك  4) الكامن،  العامل  على  المفردات  لتشبعات  المعيارية  وغير  المعيارية  االنحدارية  األوزان   )
، وقد اعتمد الباحثان  ( قيم مؤشرات المطابقة وتفسيرها5يبين الجدول )، في حين  داللتها اإلحصائية

، كما هو موضح في شكل  Gaskin (2016)ؤشرات المطابقة على ما أوصي به  لمهما  في تفسير 
(3 .) 

 
(: نموذج التحليل العاملي التوكيدي المقترح لبنية مقياس الحماس للعمل 2شكل )   

( األوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المفردات على العامل الكامن الممثل للحماس  4جدول ) 
 حليل العاملي التوكيديلتمن ا للعمل والناتجة  

 المفردة  >--العامل 

الوزن  

االنحداري  

 المعياري 

الوزن االنحداري 

 غير المعياري 

الخطأ 

 المعياري 

النسبة 

 الحرجة 
 الداللة

1 ← 1 0,43 1    

1 ← 2 0,43 1,64 0,37 4,41 0,01 
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 المفردة  >--العامل 

الوزن  

االنحداري  

 المعياري 

الوزن االنحداري 

 غير المعياري 

الخطأ 

 المعياري 

النسبة 

 الحرجة 
 الداللة

1 ← 3 0,35 1,13 0,30 3,81 0,01 

1 ← 4 0,32 0,86 0,22 3,82 0,01 

1 ← 5 0,41 1,31 0,31 4,27 0,01 

1 ← 7 0,27 0,97 0,31 3,17 0,01 

1 ← 8 0,44 1,48 0,34 4,43 0,01 

1 ← 9 0,56 1,26 0,25 5,02 0,01 

1 ← 10 0,58 1,32 0,30 4,46 0,01 

1 ← 11 0,63 1,61 0,30 5,32 0,01 
1 ← 12 0,24 0,78 0,27 2,91 0,01 

1 ← 13 0,78 2,02 0,36 5,67 0,01 

1 ← 14 0,62 1,17 0,22 5,27 0,01 

1 ← 15 0,46 1,58 0,35 4,55 0,01 

1 ← 16 0,45 0,97 0,22 4,43 0,01 

 
 (: المدى المثالي لمؤشرات جودة المطابقة 3شكل )

 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح لبنية مقياس الحماس للعمل وتفسيرها.5جدول ) 
 ر سيلتفاوالقيمة  المطابقة جودةمؤشرات 

 71عند درجات حرية  81,738 2كا
 ممتاز  1,151 إلى درجات حريتها  2النسبة بين كا
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 ر سيلتفاوالقيمة  المطابقة جودةمؤشرات 

Comparative fit index (CFI) 

  المطابقة المقارن  مؤشر
 ممتاز  0,984

Standardized Root Mean squared Residuals 

(SRMR) 

 جذر متوسط مربع البواقي المعياري 
 ممتاز  0,049

Root Mean square of approximation 

(RMSEA ) 

 جذر متوسط مربع خطأ االقتراب 
 ممتاز  0,027

PClose 

 قيمة الداللة الخاصة باختبار الفرض الصفري بأن
RMSEA≤0.05 

 ممتاز  0,944

ويتضح من نتائج التحليل قبول نموذج التحليل العاملي التوكيدي، وهذا ما أكدته مؤشرات 
مد في  كانت  والتي  المطابقة،  العالاها  جودة  على  المفردات  جميع  تشبعات  أن  كما  مل  امثالي. 

 ا.كانت دالة إحصائيً كامن ال
 الصورة النهائية للمقياس 

( المفردة  حذف  تم  العاملي  والتحليل  الداخلي  االتساق  نتائج  خالل  ليصبح  6من   )
  منها وأمام كل    ( مفردات سلبية،4( مفردة إيجابية، ) 11منها )( مفردة،  15المقياس مكونا من ) 

)تنطبق   وحتى بديل،  (1قياس ليكرت خماسي، يتراوح من بديل )ال تنطبق تماما( ويقدر بدرجة )م
المفردات السالبة،  (5تماما( ويقدر بدرجة ) ر الدرجة على كل دَّ ُتقَ بذلك  و ، ويتم عكسها في حالة 

، (15)لتكون أقل درجة للمقياس يحصل عليها الطالب  ( درجة،  1-5مفردة في مدى يتراوح من )
 (.75وأعلى درجة للمقياس )

 ثبات مقياس الحماس للعمل   -د
 . وهي قيمة مرتفعة 0,797وكانت قيمته  ،معامل ألفا الثبات باستخدام تم حساب

ل والثبات  الصدق  حساب  نتائج  أن  سبق  مما  للعملمقياس  ويتضح  مقبولة،    الحماس 
 ويمكن الوثوق به واالعتماد عليه في القياس. 

   ، تعريب وتقنين الباحثين(Schutte et al., 1998)إعداد لي: عاالنفمقياس الذكاء ا (2)

نموذج   على  بنائه  في  ويستند  مدركة،  كقدرة  االنفعالي  الذكاء  لقياس   & Salovey)يهدف 

Mayer, 1990)( من  األجنبية  صورته  في  المقياس  ويتكون   ،33( منها  مفردة،  مفردة  31(   )
( مف2إيجابية،  كل  وأمام  سلبية،  مفردة  أبعاد مقردة  (  أربعة  المقياس  ويقيس  خماسي.  ليكرت  ياس 

[ االنفعاالت  )إدراك  االنفعالي  ]  10للذكاء  الذاتية  االنفعاالت  وإدارة  وإدارة    9مفردات[،  مفردات[، 
[ اآلخرين  ]  8انفعاالت  االنفعاالت  وتوظيف  واستغالل  عرض   6مفردات[،  تم  وقد  مفردات[(. 
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آرائهم ومقترحاتهم  ل  مجا   ( محكمين متخصصين في10المقياس على ) التربوي إلبداء  النفس  علم 
فيما يتعلق بمالءمة المفردات لقياس الذكاء االنفعالي، ومدى وضوح وسالمة الصياغة اللغوية لها،  

مة للقياس، وقد تم اإلبقاء على المفردات التي كانت النسبة  ئ وحذف أو تعديل أي مفردات غير مال
 فأكثر(، وفي ضوء آراء المحكمين تم اآلتي: % 80) المئوية التفاق المحكمين عليها

  80كانت نسبة االتفاق عليها أقل )( مفردات، والتي أشار المحكمين على أنها مكررة،  5حذف ) ▪
اللفظية  غير  الرسائل  فهم  في  صعوبة  "أجد  وهي  األول  البعد  في  منها  ثالثة  وكانت   ،)%

"أتع أخبرها"،  كما  بانفعاالتي  واع  "أنا  علآلخرين"،  ارف  لتعبيرات لى  بالنظر  اآلخرين  نفعاالت 
ألنني أعتقد أنني سأفشل"، وواحدة   عندما أواجه تحدًيا، أستسلموجوههم". وواحدة في البعد الثاني "

 في البعد الرابع "عندما يتغير مزاجي أرى إمكانيات جديدة"
  خرون لي اآل  سلهاأعي الرسائل غير اللفظية التي ير تعديل وإعادة صياغة بعض المفردات مثل: " ▪

" إلى  تعديلها  تم  لي"  اآلخرون  يرسلها  التي  اللفظية  التعبيرات غير  "أعي  بتخ"،  نفسي  يل  أحفز 
 بتخيل عائد جيد للمهام التي أؤديها".  نفسي  حفزأ" تم تعديلها إلى "نتيجة جيدة للمهام التي أؤديها

 الخصائص السيكومترية للمقياس 
 االتساق الداخلي   -أ

دات المقياس، تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة  لداخلي لمفر للتأكد من االتساق ا
 .معامالت االرتباط( 6) بعد حذف أثر المفردة من الدرجة الكلية، ويوضح جدولالكلية للمقياس وذلك 

في مقياس الذكاء   (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليه 6جدول ) 
 المفردة من البعد.  نفعالي بعد حذف أثراال 

 البعد األول
 االنفعاالت  إدراك

 البعد الثاني
 ت الذاتية إدارة االنفعاال 

 البعد الثالث 
 إدارة انفعاالت األخرين 

 البعد الرابع 
 استغالل االنفعاالت 

 رقم المفردة
معامل 

ارتباطها 
 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها 

 لبعدبا

رقم 
 المفردة

امل ارتباطها مع
 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها 

 بالبعد

3 0,48 ** 1 0,52 ** 2 0,28 ** 4 0,47 ** 

7 0,49 ** 5 0,46 ** 6 0,28 ** 10 0,21 ** 

12 0,49 ** 8 0,41 ** 9 0,31 ** 14 0,42 ** 

16 0,51 ** 13 0,56 ** 11 0,32 ** 19 0,53 ** 

23 0,46 ** 17 0,52 ** 15 0,43 ** 22 0,3 ** 
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 البعد األول
 االنفعاالت  إدراك

 البعد الثاني
 ت الذاتية إدارة االنفعاال 

 البعد الثالث 
 إدارة انفعاالت األخرين 

 البعد الرابع 
 استغالل االنفعاالت 

 رقم المفردة
معامل 

ارتباطها 
 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها 

 لبعدبا

رقم 
 المفردة

امل ارتباطها مع
 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها 

 بالبعد

25 0,51 ** 20 0,34 ** 18 0,41 **   

28 0,51 ** 24 0,42 ** 21 0,37 **   

  27 0,6 ** 26 0,39 **   
 0,01باط دال عند مستوى داللة ** ارت     

الذكاء   لمقياس  الكلية  والدرجة  بعد  كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  أيضا  وحسبت 
 (7)االنفعالي، وكانت على النحو المبين بجدول 

 عامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعالي. (: قيم م7جدول )

 درجة الكلية للمقياسبال معامل ارتباطه البعد

 ** 0,880 إدراك االنفعاالت 

 ** 0,905 إدارة االنفعاالت الذاتية 

 ** 0,903 إدارة انفعاالت األخرين 

 ** 0,875 استغالل االنفعاالت 

 0.01ند مستوى داللة ** ارتباط دال ع     

د الذي ويتضح أن جميع قيم معامالت االرتباط المصححة بين المفردات والدرجة الكلية للبع
للمقياس.   الكلية  والدرجة  بعد  بين درجة كل  دالة إحصائيًا، وكذلك معامالت االرتباط  إليه  تنتمي 

 النهائية.مما يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس في صورته 
 لعاملي التوكيدي التحليل ا  -ب

طة بعمل تحليل عاملي توكيدي، وقد تم افتراض وجود أربعة عوامل كامنة مرتب  انقام الباحث 
( الشكل  ويظهر  االنفعالي.  الذكاء  مقياس  مفردات  عليها  وتتشبع  العاملية 4ببعضها،  البنية   )

بعات المفردات على  وغير المعيارية لتش  ( األوزان االنحدارية المعيارية8ويبين الجدول )،  المقترحة
قيم مؤشرات    (9يبين الجدول )، في حين  العوامل الكامنة المرتبطة بها، وكذلك داللتها اإلحصائية

 .المطابقة وتفسيرها
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 ( البنية العاملية المقترحة لمقياس الذكاء االنفعالي 4شكل ) 

الكامنة لمقياس الذكاء  مفردات على العوامل ( األوزان المعيارية وغير المعيارية لتشبعات ال 8جدول ) 
 االنفعالي والناتجة من التحليل العاملي التوكيدي

 المفردة  >--العامل 
النحداري الوزن ا

 المعياري 

الوزن  

االنحداري غير  

 المعياري 

الخطأ 

 المعياري 

النسبة 

 الحرجة 
 الداللة

1 ← 3 0,56 1,02 0,15 6,68 0,01 
1 ← 7 0,63 1,13 0,16 7,30 0,01 

1 ← 12 0,61 1,16 0,16 7,14 0,01 

1 ← 16 0,60 1 
 

  

1 ← 23 0,44 0,82 0,15 5,44 0,01 

1 ← 25 0,53 0,92 0,14 6,40 0,01 

1 ← 28 0,45 0,75 0,13 5,62 0,01 

2 ← 1 0,61 0,86 0,11 7,54 0,01 

2 ← 5 0,58 0,84 0,12 7,26 0,01 

2 ← 8 0,52 0,84 0,13 6,55 0,01 
2 ← 13 0,62 1 

 
  

2 ← 17 0,56 0,96 0,14 7,01 0,01 
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 المفردة  >--العامل 
النحداري الوزن ا

 المعياري 

الوزن  

االنحداري غير  

 المعياري 

الخطأ 

 المعياري 

النسبة 

 الحرجة 
 الداللة

2 ← 20 0,37 0,63 0,12 5,34 0,01 

2 ← 24 0,49 0,90 0,15 6,22 0,01 

2 ← 27 0,68 1,03 0,13 8,15 0,01 

3 ← 2 0,46 0,77 0,13 6,04 0,01 

3 ← 6 0,40 0,61 0,11 5,31 0,01 

3 ← 9 0,31 0,70 0,17 4,22 0,01 

3 ← 11 0,38 0,80 0,16 5,10 0,01 
3 ← 15 0,59 1    

3 ← 18 0,49 0,74 0,12 6,27 0,01 

3 ← 21 0,46 0,86 0,14 6,04 0,01 

3 ← 26 0,45 0,68 0,12 5,93 0,01 

4 ← 4 0,57 0,90 0,11 8,34 0,01 

4 ← 10 0,40 0,89 0,16 5,48 0,01 

4 ← 14 0,63 0,95 0,12 8,21 0,01 

4 ← 19 0,63 1    

4 ← 22 0,47 0,88 0,14 6,39 0,01 

 ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح لبنية مقياس الذكاء االنفعالي وتفسيرها.9جدول ) 
 والتفسير القيمة  المطابقة جودةمؤشرات 

عند درجات حرية  384,150 2كا
305 

 ممتاز  1,260 إلى درجات حريتها  2النسبة بين كا

 ممتاز  0,956 (CFI) المطابقة المقارن  مؤشر

 ممتاز  0,056 (SRMR) متوسط مربع البواقي المعياري جذر 

 ممتاز  0,036 (RMSEA) جذر متوسط مربع خطأ االقتراب
PClose 

 قيمة الداللة الخاصة باختبار الفرض الصفري بأن
RMSEA≤0.05 

 ممتاز  0,898

ما أكدته مؤشرات    ويتضح من نتائج التحليل قبول نموذج التحليل العاملي التوكيدي، وهذا
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العوامل جو  على  المفردات  جميع  تشبعات  أن  كما  المثالي.  مداها  في  كانت  والتي  المطابقة،  دة 
 ا. ة بها كانت دالة إحصائيً الكامنة الخاص

 الصورة النهائية للمقياس 
المقياس مكونا من ) ليكرت خماسي،   إيجابية( مفردة  28أصبح  أمام كل منها مقياس 

)ال بديل  من  ويقدر    يتراوح  تماما(  )تنطبق  بديل،  (1بدرجة  بدرجة    وحتى  ويقدر  تماما(  )تنطبق 
ي دَّ ُتقَ بذلك  و ،  (5) مدى  في  مفردة  كل  على  الدرجة  )ر  من  درجة،  1-5تراوح  درجة (  أقل  لتكون 

 (. 140(، وأعلى درجة للمقياس )28للمقياس يحصل عليها الطالب )
   :مقياس الذكاء االنفعالي ثبات -د

حساب ا  تم  الفرعي لقيمة  لألبعاد  كرونباخ، ثبات  ألفا  معامل  باستخدام  ككل  والمقياس  ة 
 ( يوضح ذلك. 10والجدول )

 د مقياس الذكاء االنفعالي ( معامالت ألفا ألبعا10جدول ) 
 قيمة معامل ألفا أبعاد المقياس 

 0,772 إدراك االنفعاالت 
 0,772 إدارة االنفعاالت الذاتية 
 0,648 إدارة انفعاالت األخرين 

 0,613 استغالل االنفعاالت 
 0,909 المقياس ككل 

( جدول  من  الثبات10ويتضح  معامالت  تراوحت  حيث  مقبولة  الثبات  معامالت  أن  من    ( 
( في بعدي إدراك االنفعاالت وإدارة االنفعاالت  0,772( في بعد استغالل االنفعاالت إلى )0,613)

والثب  الصدق  حساب  نتائج  أن  سبق  مما  ويتضح  لاالذاتية،  االمقياس  ت  مقبولة،    نفعاليالذكاء 
 ويمكن الوثوق بها واالعتماد عليه في القياس. 

للمعلم:    (3) الذاتية  الفعالية  ترجمة  ؛  (Tschannen-Moran & Hoy, 2001)  إعدادمقياس 
 (2011وتعريب عبدهللا محمد أبوتينة، هدى أحمد الخاليلة )

 وصف المقياس 
 Tschannen-Moran)  موذجستند في بنائه على ن ي يهدف لقياس الفعالية الذاتية للمعلم، و 

& Hoy, 2001)  ،( من  المقياس  ل24ويتكون  مقياس  مفردة  كل  وأمام  إيجابية  مفردة  يكرت ( 
)تساعي بدرجة  ويقدر  جدا(  قليلة  )بدرجة  بديل  من  يتراوح  بديل،  (1،  جدا(   وحتى  كبيرة  )بدرجة 

لتكون  ( درجة،  9-1في مدى يتراوح من )  ر الدرجة على كل مفردةدَّ ُتقَ بذلك  و ،  ( 9ويقدر بدرجة )
س ويقيس المقيا،  (216(، وأعلى درجة للمقياس )24أقل درجة للمقياس يحصل عليها الطالب )



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
. 
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مفردات[، والفعالية في استخدام   8ثالثة أبعاد للفعالية الذاتية للمعلم )الفعالية في اإلدارة الصفية ]
 مفردات[(.  8لعملية التعليمية ]مشاركة الطالب في ا يمفردات[، والفعالية ف 8استراتيجيات التعلم ]

 الخصائص السيكومترية للمقياس 
 االتساق الداخلي  -أ

الد االتساق  من  كل  للتأكد  درجة  بين  االرتباط  معامالت  حساب  تم  المقياس،  لمفردات  اخلي 
للمقياس الكلية  والدرجة  جدو   ،مفردة  ويوضح  الكلية،  الدرجة  من  المفردة  أثر  حذف  بعد    ل وذلك 

 باطمعامالت االرت ( 11)
علم  (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي في مقياس فعالية ذات الم11جدول ) 

 إليه بعد حذف أثر المفردة من البعد.

 ولالبعد األ 
 الفعالية في اإلدارة الصفية 

 البعد الثاني
الفعالية في استخدام 

 استراتيجيات التعلم

 ث عد الثالالب
الطالب   الفعالية في مشاركة

 في العملية التعليمية 
رقم 

 المفردة
معامل ارتباطها 

 بالبعد
رقم 

 المفردة
معامل ارتباطها 

 عدبالب
رقم 

 المفردة
معامل 

ارتباطها 
 ** 0,57 1 ** 0,41 7 ** 0,34 3 بالبعد

5 0,41 ** 10 0,43 ** 2 0,51 ** 
8 0,37 ** 11 0,49 ** 4 0,64 ** 

13 0,48 ** 17 0,42 * * 6 0,61 ** 
15 0,52 ** 18 0,55 ** 9 0,44 ** 
16 0,38 ** 20 0,57 ** 12 0,6 ** 
19 0,4 ** 23 0,57 ** 14 0,5 ** 
21 0,43 ** 24 0,48 ** 22 0,43 ** 

 0,01** ارتباط دال عند مستوى داللة      
وحسبت أيضا معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس فعالية ذات  

 (. 12مبين بجدول )وكانت على النحو ال ،المعلم
 ذات المعلم.(: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس فعالية 12جدول ) 

 بالدرجة الكلية للمقياس معامل ارتباطه البعد
 ** 0,882 الصفية  اإلدارةالفعالية في 

 ** 0,877 الفعالية في استخدام استراتيجيات التعلم
 ** 0,883 الب في العملية التعليمية عالية في مشاركة الطلفا

 0.01** ارتباط دال عند مستوى داللة           
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م معامالت االرتباط المصححة بين المفردات والدرجة الكلية للبعد  ويتضح أن جميع قي 
ال والدرجة  بعد  كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  وكذلك  إحصائيًا،  دالة  إليه  تنتمي  ية كلالذي 

 ر إلى االتساق الداخلي للمقياس في صورته النهائية.للمقياس. مما يشي 
 التحليل العاملي التوكيدي  -ب

الباحث  تح  انقام  وجود  بعمل  افتراض  تم  وقد  توكيدي،  عاملي  كامنة    ثالثةليل  عوامل 
مقياس   مفردات  عليها  وتتشبع  ببعضها،  المعلممرتبطة  ذات  )فعالية  الشكل  ويظهر  البنية 5.   )

المقترحةامالع )  ويبين  ،لية  لتشبعات 13الجدول  المعيارية  وغير  المعيارية  االنحدارية  األوزان   )
و  الكامن،  العامل  على  اإلحصائيةالمفردات  داللتها  حين  كذلك  في   ،( الجدول  قيم  14يبين   )

 مؤشرات المطابقة وتفسيرها

 
 ( البنية العاملية المقترحة لمقياس فعالية ذات المعلم 5شكل )

ية وغير المعيارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة لمقياس فعالية  ( األوزان المعيار13) جدول

 تحليل العاملي التوكيديذات المعلم والناتجة من ال

 المفردة  >--العامل 

الوزن  

االنحداري  

 المعياري 

الوزن  

االنحداري غير  

 المعياري 

 الخطأ المعياري
النسبة 

 الحرجة 
 الداللة

1 ← 1 0,56 0,78 0,11 7,03 0,01 
1 ← 2 0,55 0,82 0,12 7,01 0,01 

1 ← 4 0,66 1 
 

  

1 ← 6 0,65 0,97 0,12 8,01 0,01 

1 ← 9 0,58 0,73 0,10 7,16 0,01 



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
. 
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 المفردة  >--العامل 

الوزن  

االنحداري  

 المعياري 

الوزن  

االنحداري غير  

 المعياري 

 الخطأ المعياري
النسبة 

 الحرجة 
 الداللة

1 ← 12 0,71 0,94 0,11 8,51 0,01 

1 ← 14 0,58 0,76 0,10 7,31 0,01 

1 ← 22 0,50 0,82 0,13 6,36 0,01 

2 ← 7 0,50 0,89 0,15 6,14 0,01 

2 ← 10 0,65 1,31 0,18 7,51 0,01 

2 ← 11 0,50 0,84 0,12 6,80 0,01 

2 ← 17 0,58 1,23 0,20 6,29 0,01 

2 ← 18 0,57 1,09 0,16 6,74 0,01 

2 ← 20 0,60 1    

2 ← 23 0,58 1,05 0,15 6,92 0,01 

2 ← 24 0,42 0,70 0,12 5,85 0,01 

3 ← 3 0,29 0,85 0,18 4,63 0,01 

3 ← 5 0,48 1,13 0,25 4,56 0,01 

3 ← 8 0,65 1,50 0,32 4,66 0,01 

3 ← 13 0,48 1,18 0,20 5,92 0,01 

3 ← 15 0,39 1 
 

  

3 ← 16 0,63 1,43 0,28 5,08 0,01 

3 ← 19 0,40 0,84 0,19 4,40 0,01 

3 ← 21 0,48 1,00 0,22 4,51 0,01 

 الفعالية الذاتية للمعلم وتفسيرها. المقترح لبنية مقياس ج ( مؤشرات جودة المطابقة للنموذ14جدول ) 
 والتفسير القيمة  المطابقة جودةمؤشرات 

 206ت حرية عند درجا 346,09 2كا
 ممتاز  1,682 إلى درجات حريتها  2النسبة بين كا

 مقبول  0,920 (CFI) المطابقة المقارن  مؤشر
 تاز مم 0,077 (SRMR) جذر متوسط مربع البواقي المعياري 

 ممتاز  0,058 (RMSEA) خطأ االقتراب جذر متوسط مربع
PClose 

 قيمة الداللة الخاصة باختبار الفرض الصفري بأن
RMSEA≤0.05 

 ممتاز  0,118
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أكدته   ما  وهذا  التوكيدي،  العاملي  التحليل  نموذج  قبول  التحليل  نتائج  من  ويتضح 
المثالي. مداها  في  كانت  والتي  المطابقة،  جودة  اك  مؤشرات  جميع  تشبعات  أن  على  ما  لمفردات 

 العوامل الكامنة الخاصة بها كانت دالة إحصائيًا.
 معلممقياس الفعالية الذاتية لل  ثبات -ج

ألفا كرونباخ،    تم حساب  باستخدام معامل  الثبات لألبعاد الفرعية والمقياس ككل  قيمة 
 ( يوضح ذلك. 15والجدول )

 لم فعالية الذاتية للمع ال( معامالت ألفا ألبعاد مقياس 15جدول ) 
 قيمة معامل ألفا أبعاد المقياس 

 0,72 الفعالية في اإلدارة الصفية 
 0,78 تيجيات التعلمالفعالية في استخدام استرا

 0,82 الفعالية في مشاركة الطالب في العملية التعليمية 
 0,90 المقياس ككل 

معامالت الثبات من   حت( أن معامالت الثبات مقبولة حيث تراو 15ويتضح من جدول )
( في بعد الفعالية في مشاركة الطالب في  0,82( في بعد الفعالية في اإلدارة الصفية إلى )0,72)

  الفعالية الذاتية للمعلممقياس  لية التعليمية، ويتضح مما سبق أن نتائج حساب الصدق والثبات لالعم
 واالعتماد عليه في القياس.  مقبولة، ويمكن الوثوق به

 ( 2016د )تامر شوقي إبراهيم، اإعدالرضا الوظيفي:  اسمقي  (4)
مفردة[،   13اري ]مفردة تقيس أربعة أبعاد للرضا الوظيفي )الرضا اإلد  (31)  ويتكون من

مفردات[(. وأمام   4مفردات[، والرضا االجتماعي ]  6مفردات[، والرضا المهني ]  8والرضا المادي ]
 وحتى بديل،  (1قدر بدرجة )ي )ال تنطبق تماما( و   يليتراوح من بد كل مفردة مقياس ليكرت خماسي  

(  1-5في مدى يتراوح من )ر الدرجة على كل مفردة  دَّ ُتقَ بذلك  و ،  (5)تنطبق تماما( ويقدر بدرجة )
(، وال  155(، وأعلى درجة للمقياس )31لتكون أقل درجة للمقياس يحصل عليها الطالب )درجة،  

إيجابية مفرداته  فكل  سلبية  مفردات  المقياس.  توجد  معد  قام  الخصائص    وقد  من  بالتحقق 
المحك آراء  على  الصدق  حساب  في  اعتمد  فقد  وثبات؛  صدق  من  للمقياس  مين،  السيكومترية 

والتحليل العاملي االستكشافي، والتحليل الموازي، والتحليل العاملي التوكيدي، ثم قام بحساب الثبات  
 بطريقة ألفا كرونباخ.

خال من  الباحثان  وجد  حسال  وقد  طرق  على  السيكومترية    باالطالع  الخصائص 
الخص حساب  لحداثة  ونظًرا  المرتفع،  والثبات  البنية  بصدق  يتمتع  أنه  السيكومترية للمقياس  ائص 

للمقياس والتي حسبت على عينة من المعلمين، فسوف يعتمدا على هذه النتائج وسيكتفيان بحساب 



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
. 
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 االتساق الداخلي والثبات للمقياس.
 وظيفيلاخلي لمقياس الرضا الداالتساق ا

بين درجة  تم حساب معامالت االرتباط  المقياس،  لمفردات  الداخلي  للتأكد من االتساق 
  والدرجة الكلية للمقياس وذلك بعد حذف أثر المفردة من الدرجة الكلية، ويوضح جدول   كل مفردة

 معامالت االرتباط( 16)
مي إليه في مقياس الرضا  تفردة والبعد الذي تنم (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل 16جدول ) 

 الوظيفي بعد حذف أثر المفردة من البعد.
 البعد األول

 الرضا اإلداري 
 د الثانيالبع

 الرضا المادي 
 البعد الثالث 

 الرضا المهني
 البعد الرابع 

 الرضا االجتماعي

رقم 
 المفردة

معامل ارتباطها 
 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها 

 عدبالب

رقم 
 المفردة

معامل 
رتباطها ا

 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
 ارتباطها بالبعد

4 0,56 ** 1 0,63 ** 2 0,56 ** 3 0,4 ** 

5 0,52 ** 6 0,72 ** 14 0,58 ** 8 0,44 ** 

7 0,49 ** 10 0,74 ** 26 0,58 ** 21 0,5 ** 

9 0,63 ** 13 0,71 ** 29 0,67 ** 23 0,4 ** 

11 0,56 ** 17 0,76 ** 30 0,64 ** 3 0,4 ** 

12 0,66 ** 18 0,59 ** 31 0,76 **   

15 0,72 ** 24 0,68 **     

16 0,58 ** 28 0,52 **     

19 0,69 **       

20 0,62 **       

22 0,67 **       

25 0,75 **       

27 0,6 **       
 0,01** ارتباط دال عند مستوى داللة          

كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  أيضا  لب   وحسبت  الكلية  والدرجة  المعد  رضا قياس 
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 (17وكانت على النحو المبين بجدول ) ،الوظيفي

 رجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي.(: قيم معامالت االرتباط بين د17جدول ) 
بالدرجة الكلية  معامل ارتباطه البعد

 ** 0,900 الرضا اإلداري  للمقياس
 ** 0,775 الرضا المادي 

 ** 0,742 مهنيالالرضا 
 ** 0,604 االجتماعي الرضا

 0.01** ارتباط دال عند مستوى داللة       

 ثبات مقياس الرضا الوظيفي 
حسا كرونباخ،   بتم  ألفا  معامل  باستخدام  ككل  والمقياس  الفرعية  لألبعاد  الثبات  قيمة 

 ( يوضح ذلك. 18والجدول )
 ي الرضا الوظيف( معامالت ألفا ألبعاد مقياس 18جدول ) 

 عامل ألفامقيمة  أبعاد المقياس 

 0,906 الرضا اإلداري 

 0,892 الرضا المادي 

 0,847 الرضا المهني

 0,648 الرضا االجتماعي

 0,932 المقياس ككل 

( أن معامالت الثبات مقبولة حيث تراوحت معامالت الثبات من 18ويتضح من جدول )
 الرضا اإلداري. عد( في ب 0,906( في بعد الرضا االجتماعي إلى )0,648)

 ( 2018إعداد )محمود سعيد عطية، اس الهناء النفسي: يمق  (5)
من للهناء    (37)   ويتكون  أبعاد  ستة  تقيس  ]مفردة  الذات  )تقبل  مفردات[،   6النفسي 

مفردات[،   7مفردات[، والتمكن البيئي ]  4مفردات[، واالستقالل ]  7والعالقات اإليجابية مع اآلخرين ]
[ الهادفة  الشخصمف  7والحياة  والنمو  ليكرت   6]  يردات[،  مقياس  مفردة  كل  وأمام  مفردات[(. 

وقد قام معد المقياس بالتحقق من الخصائص خماسي، وال توجد مفردات سلبية فكل مفرداته إيجابية. 
فقد اعتمد في حساب الصدق على آراء المحكمين، واالتساق  السيكومترية للمقياس من صدق وثبات؛

والتحليل   ثم  الالداخلي،  التوكيدي،  التجزئة قعاملي  ألفا كرونباخ، وطريقة  بطريقة  الثبات  بحساب  ام 
 النصفية، وإعادة االختبار.



 

 

الرضاا و  ة للفعالية الذاتية للمعلم في عالقتها بالحماس للعمل والذكاء االنفعاليالنمذجة البنائي
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ثان من خالل االطالع على طرق حساب الخصائص السيكومترية للمقياس  وقد وجد الباح
للمقي  السيكومترية  الخصائص  حساب  لحداثة  ونظرا  المرتفع،  والثبات  البنية  بصدق  يتمتع  ، اسأنه 

 ه النتائج وسيكتفيان بحساب االتساق الداخلي والثبات للمقياس. ذفسوف يعتمدا على ه

 نفسي االتساق الداخلي لمقياس الهناء ال

للتأكد من االتساق الداخلي لمفردات المقياس، تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة 
(  19) ولدرجة الكلية، ويوضح جلدوالدرجة الكلية للمقياس وذلك بعد حذف أثر المفردة من ا

 االرتباط.  معامالت

والبعد الذي تنتمي إليه بعد حذف أثر المفردة من  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة   ( 19جدول ) 
 البعد لمقياس الهناء النفسي 

 البعد األول
 تقبل الذات

 البعد الثاني
العالقات اإليجابية  

 مع األخرين 

 البعد الثالث 
 االستقالل

 البعد الرابع 
   البيئي نالتمك

 البعد الخامس
   الهدف في الحياة

 البعد السادس 
 النمو الشخصي

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها  

 بالبعد

قم ر
 المفردة

معامل 
ارتباطها  

 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها  

 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها  

 بالبعد

رقم 
 المفردة

معامل 
ارتباطها  

 بالبعد

قم ر
 المفردة

معامل 
تباطها  را

 بالبعد

6 0,13 1 0,37 ** 7 0,33 ** 2 0,43 ** 5 0,57 ** 3 0,39 ** 

13 0,37 ** 4 0,44 ** 22 0,25 ** 9 0,43 ** 8 0,58 ** 10 0,52 ** 

15 0,39 ** 11 0,45 ** 29 0,28 ** 14 0,55 ** 12 0,47 ** 21 0,54 ** 

17 0,42 ** 18 0,5 ** 35 0,41 ** 16 0,41 ** 19 0,53 ** 24 0,61 ** 

20 0,54* * 25 0,34 **   23 0,55 ** 26 0,63 ** 31 0,45 ** 

27 0,34 ** 28 0,49 **   30 0,48 ** 33 0,58 ** 37 0,28 ** 

  32 0,42 **   36 0,57 ** 34 0,34 **   

 0,01لة **ارتباط موجب ودال عند مستوى دال 
    

 ا تم حذفها. ، ولذلة االرتباط بين المفردة السادسة والبعد األولعدم دال (19)ل ويتضح من الجدو

جة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الهناء النفسي، وحسبت أيضا معامالت االرتباط بين در 
 (. 20وكانت على النحو المبين بجدول )
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 لنفسي.قياس الهناء ا جة كل بعد والدرجة الكلية لم(: قيم معامالت االرتباط بين در 20جدول ) 
 سلمقيابالدرجة الكلية ل معامل ارتباطه البعد

 ** 0,806 تقبل الذات
 ** 0,801 خرين العالقات اإليجابية مع األ 

 ** 0,715 االستقالل 
 ** 0,859 التمكن البيئي 
 ** 0,847 الحياة الهادفة

 ** 0,837 النمو الشخصي
 0,01ستوى داللة **ارتباط دال عند م 

 ائية للمقياس الصورة النه 
العا والتحليل  الداخلي  االتساق  نتائج  خالل  ت من  )ملي  المفردة  حذف  ليصبح  6م   )

ردة إيجابية، وأمام كل منها مقياس ليكرت خماسي، يتراوح من بديل  ( مف 36المقياس مكونا من )
ر  دَّ ُتقَ بذلك  و ،  (5يقدر بدرجة ))تنطبق تماما( و   وحتى بديل،  (1)ال تنطبق تماما( ويقدر بدرجة )

ل درجة للمقياس يحصل عليها ون أقلتك( درجة،  1-5ى كل مفردة في مدى يتراوح من )الدرجة عل
 (. 180ة للمقياس )(، وأعلى درج36الطالب )

 ثبات مقياس الهناء النفسي 
ألفا كرونباخ،   تم حساب  باستخدام معامل  الثبات لألبعاد الفرعية والمقياس ككل    قيمة 

 ( يوضح ذلك. 21والجدول )
 ت ألفا ألبعاد مقياس الهناء النفسي.( معامال21ل ) جدو

 معامل ألفاقيمة  مقياس أبعاد ال
 0,671 تقبل الذات

 0,715 يجابية مع األخرين العالقات اإل 
 0,524 االستقالل 

 0,763 التمكن البيئي 
 0,787 الهدف في الحياة 
 0,721 النمو الشخصي
 0,925 المقياس ككل 

ت مقبولة حيث تراوحت معامالت الثبات من معامالت الثبا( أن  21ويتضح من جدول )
 ة.( في بعد الهدف في الحيا0,787بعد االستقالل إلى ) ( في0,524)

 رابعاا: خطوات الدراسة 
 التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة.  -1
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 تطبيق المقاييس على عينة الدراسة، ثم تصحيحها. -2
  Structural Equation Modeling (SEM)بنائية  خدام أسلوب نمذجة المعادلة الاست  -3

ن خالل حزمة  ة النموذج المقترح مع بيانات عينة الدراسة، وذلك ممطابقللتحقق من مدى  
 . IBM SPSS AMOS 25البرامج اإلحصائية 

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري.   -4
 مناقشتها نتائج الدراسة و

 رض األول نتائج التحقق من الف
المقترح  "على:    وينص للنموذج  )اتفاق(  مطابقة  الذاتية  للعالتوجد  الفعالية  بين  قات 

لحماس للعمل والذكاء االنفعالي )متغيرين مستقلين(، والرضا الوظيفي  وا للمعلم )متغير وسيط(،  
 . "مع بيانات عينة الدراسةوالهناء النفسي )متغيرين تابعين( 

ة البنائية للتحقق من مدى مطابقة النموذج نمذجة المعادلوقد استخدم الباحثان أسلوب  
البرامقترح  الم حزمة  خالل  من  وذلك  الدراسة،  عينة  بيانات  اإلحصائية  مع   IBM SPSSج 

AMOS 25 وقد أجري هذا التحليل استناًدا إلى طريقة األرجحية القصوى، وكشفت النتائج عن ،
األو  الفرض  للتحقق  جيدة  مطابقة  بوجود  وذلك  المقترحل،  وفًقا    نموذج  الدراسة  عينة  بيانات  مع 

 يل. لمؤشرات التعد
)و  بالشكل  الموضح  استخراجه  تم  نموذج  أفضل  وا6كان  التأثيرات (،  وجود  يؤكد  لذي 

(، باإلضافة لوجود تأثير مباشر لمتغير الحماس  1المباشرة في النموذج المقترح الموضح بالشكل )
 ير تابع(. الوظيفي )متغ متغير مستقل( على متغير الرضاللعمل )
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 القات بين متغيرات الدراسة ج للعنموذج البنائي المستخر ( ال6) شكل 

 .مستخرجال البنائينموذج لالمطابقة ل ( مؤشرات جودة 22جدول ) 
 والتفسير القيمة  المطابقة جودةمؤشرات 

 )غير دالة(.  كانت، (118)عند درجات حرية ( 209,981) )2)مربع كاي 

داها ( أي في م0,5-2( تنحصر قيمتها بين )1,779) )df/2)لمعياري مربع كاي ا
 المثالي.

 ممتاز  0,047 (SRMR) جذر متوسط مربع البواقي المعياري 

 (RMSEA) جذر متوسط مربع خطأ االقتراب
 ( مقبول 0,062)

 اقتربت القيمة من صفر كانت في مداها المثالي.  كلما
PClose 

 ي بأنر الفرض الصفر قيمة الداللة الخاصة باختبا
RMSEA≤0.05 

 ممتاز  0,08

وهذا ما    ( تطابق النموذج المقترح مع البيانات محل الدراسة،22)ول  يتضح من الجدو 
 المثالي. المطابقة والتي كانت في مداها  جودةأكدته مؤشرات  

َرت قيمة التأثيرات لمتغيرات الدراسة، ويلخص ج ، ( المسارات )التأثيرات(23دول )وقد ُقد ِّ
 يارية بين متغيرات النموذج المختلفة.  ر المعنحدارية المعيارية، واألوزان االنحدارية غي واألوزان اال
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 المستخرج.لنموذج لالتحليل اإلحصائي  نتائج(: 23جدول )

 المسارات 
الوزن  
 المعياري 

الوزن  
االنحداري  

غير 
 المعياري 

الخطأ  
 المعياري 

النسبة  
 حرجة ال

 الداللة 

 ← الحماس للعمل 
تية  الفعالية الذا

 للمعلم 
0,20 0,07 0,02 3,19 0,01 

 0,01 5,87 0,02 0,09 0,39 الرضا الوظيفي  ← ل س للعمالحما

 ← االنفعالي اء  الذك
الذاتية   الفعالية 

 للمعلم 
0,80 0,81 0,16 5,08 0,01 

  الفعالية الذاتية 
 0,01 5,22 0,16 0,83 0,95 الهناء النفسي  ← للمعلم 

  الفعالية الذاتية 
 0,01 4,58 0,08 0,34 0,55 ضا الوظيفي الر  ← للمعلم 

)النتا   وكشفت بجدول  الئج  جي23موضحة  مطابقة  النموذج  تحقيق  عن  مع  (  دة 
 ، مع إضافة مسار )تأثير مباشر( من الحماس للعمل للرضا الوظيفي.الدراسةبيانات عينة 

 نتائج التحقق من الفرض الثاني 

على:  وين لمتغ"ص  مباشر  تأثير  لليوجد  الحماس  على يري  االنفعالي  والذكاء  عمل، 
 ."ة للمعلم ذاتيمتغير الفعالية ال

ي، وذلك بوجود تأثيرات موجبة مباشرة ودالة  وقد أسفرت النتائج عن تحقق الفرض الثان 
فعالية الذاتية احصائًيا لمتغيري الحماس للعمل والذكاء االنفعالي )متغيرات مستقلة( على متغير ال

 ( ما يلي:23ارت النتائج الموضحة في جدول )وسيط(؛ حيث أشللمعلم )متغير  
تأوجو  - للعمل على متغير لمتغ  0,01ثير مباشر موجب ودال احصائًيا عند مستوى  د  الحماس  ير 

مستوى   لدى  زاد  المعلم  لدى  الحماس  مستوى  ارتفع  كلما  أنه  يعني  وهذا  للمعلم،  الذاتية  الفعالية 
 Cheung et)احثان في ذلك مع  نتائج الدراسات مثل ثة، ويتفق الب الية الذاتية بمستوياتها الثالالفع

al., 2019; Sezgin & Erdogan, 2015)ا يكون  فحينما  يتسم  ؛  فإنه  الحماس  مرتفع  لمعلم 
على   وقادر  طالبه،  مع  وممتدة  جيدة  عالقات  إقامة  على  وقادر  جيد،  ومتواصل  مستمع  بكونه 
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ت )التعامل مع الطالب سيئي السلوك( دون  إدارة الصراعا ستراتيجيات إدارة فعالة، وعلى  استخدام ا
التدريس، وألن خر تعأن يخس  mastery)برات األداء  اطفه مع طالبه وصبره في تحمل مشاق 

experience)    بالفعالية  ,Bandura)تعد الطريقة والمصدر األكثر أهمية في خلق شعور قوي 

1995, p. 3)وثقة بقدرته على إدارة الفصل   لديه إيماًنا كل ذلك من صفات وممارسات تخلق ، فإن
)الفعال فالدراسي  أيضية  الحماس  مرتفع  المعلم  ويكون  الصفية(.  اإلدارة  الهمة، ي  وعالي  نشًطا،  ا 

من  بحالة  عمله  في  واالندماج  األكمل،  الوجه  على  عمله  أداء  من  تمكناه  وحيوية  بطاقة  ومزوًدا 
تسا الالتدفق  العوامل  على  التغلب  على  ضغط  عده  من  ينشغل  سلبية  يجعله  ذلك  وكل  وإنهاك، 

متنوعة تتناسب مع    وأدائه، ويساعده على ابتكار طرق تدريسية وتقييمية  نفسهبعمله، ويطور من  
مختلف الطالب في مختلف األجيال التي تمر عليه، وهذا من شأنه أن يخلق لديه الحس المرتفع  

استخدام استراتيجيات التدريس(. وإذا )الفعالية في  خدام استراتيجيات تدريس فعالة  بالفعالية في است 
المع اللم اتمكن  حفاظ على جذب الطالب  لحماسي من إدارة الفصل والحفاظ على انضباطه، مع 

على   قادرا  يكون  فإنه  فعالة  تدريسية  باستراتيجيات  استعان  وإذا  معهم،  جيدة  عالقات  وإقامة  إليه 
ال بالثقة في قدرته على أداء ذلك، ولذا  ق لديه شعور عالب في العملية التعليمية ويخلإدماج الط

ة، ويكون لديه حس مرتفع بالفعالية ثقة وإيمان في قدرته على أداء كافة مهامه التدريسي ديه  يكون ل
 التدريسية.  

ي على متغير لمتغير الذكاء االنفعال  0,01وجود تأثير مباشر موجب ودال احصائًيا عند مستوى   -
الذاتية   وهذا  الفعالية  المللمعلم،  لدى  االنفعالي  الذكاء  ارتفع  كلما  أنه  مستوى  علم  يعني  لدى  زاد 

ف الباحثان  ويتفق  الذاتية،  مثل  الفعالية  الدراسات  نتائج  مع   ذلك   ;Alrajhi et al., 2017)ي 

Barari & Barari, 2015; Wu et al., 2019)ال بأن  ذلك  الباحثان  ويفسر  االنفعالي ،  ذكاء 
عاالته التي تمكنه  انف  لذاتية للمعلم من خالل قدرته على إدارة وتنظيملى الفعالية ايمكن أن يؤثر ع

خفض تأثير انفعاالته السلبية عليه فيصبح قادًرا على متابعة عمله  من تعظيم انفعاالته اإليجابية و 
فته، وتفكيره نحو متطلبات ومهام وظي بكفاءة، وعلى توظيف االنفعاالت في توجيه عملياته المعرفية  

الفعا  فيمك ِّنه التدريسية  االستراتيجيات  اختيار  من  اذلك  في  لة  فيشركهم  طالبه  مع  تتناسب  لتي 
بشكل جيد، ويكون قادًرا على إدارة وتنظيم انفعاالت طالبه فيمك ِّنه ذلك من إقامة   العملية التعليمية

م ومشاركتهم  ذلك على انجذاب الطالب لمعلمه  جسور التواصل الشخصي والفكري معهم، وينعكس
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 ي العملية التعليمية بفعالية. ف

للذكاء     الت االن ويمكن  الضغوط  عبء  تخفيف  خالل  من  أيًضا  يؤثر  أن  ي  فعالي 
يتعرض لها المعلم؛ فالتدريس من المهن ذات األعباء الكثيرة، فأعباء العمل وضغط الوقت بسبب  

ور؛ كل ذلك  وأولياء األم  لتي تمارس عليه من قبل الرؤساءمشاكل انضباط الطالب، والضغوط ا
الستنزاف النفسي واإلجهاد والقلق وانخفاض اإلنجاز ر بامن شأنه أن يجعل المعلم عرضة للشعو 

المعلم    ;Klassen & Chiu, 2010)الشخصي، وكلها عوامل تؤثر سلبًيا على مستوى فعالية 

McCormick & Ayres, 2009)دور يظهر  وهنا  مس  ،  تقليل  في  االنفعالي  هذه  الذكاء  توى 
السلبية  العوا و (Martínez-Monteagudo et al., 2019)مل  بمستوى  ،  االرتقاء  في  ثم  من 

 فعالية المعلم. 

 لتحقق من الفرض الثالث نتائج ا
)الرضا     متغيري  على  للمعلم  الذاتية  الفعالية  لمتغير  مباشر  تأثير  "يوجد  على:  وينص 

 النفسي(".الوظيفي، والهناء 

الثالث، وذلك بوجود تأثيرات موجبة مباشرة ن تحقق الفرض  وقد أسفرت النتائج ع
ط( على متغيري )الرضا الوظيفي صائًيا لمتغير الفعالية الذاتية للمعلم )متغير وسية اح ودال

 ( ما يلي: 23للمعلم، والهناء النفسي للمعلم(؛ حيث أشارت النتائج الموضحة في جدول ) 
متغير الفعالية الذاتية للمعلم  ل  0,01مستوى    مباشر موجب ودال احصائًيا عند  وجود تأثير -

عالية الذاتية للمعلم  وظيفي للمعلم، وهذا يعني أنه كلما ارتفع مستوى الفا العلى متغير الرض
 Liu et)زاد مستوى الرضا الوظيفي لديه، ويتفق الباحثان في ذلك مع نتائج الدراسات مثل  

al., 2018; Lopes & Oliveira, 2020; Sun & Xia, 2018; Wang et al., 

لذين يتمتعون بمستوى عال من الفعالية في  ين ا، ويفسر الباحثان ذلك بأن المعلم(2020
ف الدراسي يمكنهم ترسيخ قواعد االنضباط الصفي مع تكوين عالقات قوية مع  إدارة الص 

الفعالية في ا يتمتعون بمستوى عال من  والذين  التدريسيالطالب،  االستراتيجيات  ة ستخدام 
قادر  يكو يكونوا  وبالتالي  الطالب،  الجيد مع  التواصل  على  على مشاركة نوا  ين  قدرة  أكثر 

العملية ال أثناء  وإدماج الطالب في  تعليمية، كل هذا يجعلهم يحظون بمزيد من االستمتاع 
الشعور يتأتى  فأنى  بالرضا؛  للشعور  رئيًسا  مصدًرا  يعد  والذي  الوظيفي   التدريس  بالرضا 
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عبء عليه    دريسعلى أداء مهامه التدريسية، فمثل هذا يكون الت  لثقة في قدرته لمعلٍم فاقد ا
م وهذا  والقلق،  بالضغوط   للشعور  الدولي  ومصدًرا  المسح  تطبيق  نتائج  عنه  كشفت  ا 

لعام   والتعلم   Teaching and Learning International Survey  2013للتدريس 

(TALIS)والت االقتصا،  التعاون  منظمة  أجرته  والتنمية  ي   & Co-operation)دي 

Development, 2014)  ،دولة حول العالم من أن الفعالية الذاتية   34  على  والذي طبق
م تعد من المتغيرات الداعمة للرضا الوظيفي، وذلك ألن المعلمين الذين يشعرون بمزيد  للمعل

عملهم بشكل   لطالب يستمتعون بتدريسهم وبيئةمن الثقة في قدرتهم على التدريس واشراك ا
 ن ينقصهم هذا الشعور. الذيضمن لهم مستوى عال من الرضا الوظيفي من غيرهم ي

من أن المعلمين األقل فعالية في    (Nathaniel et al., 2016)وهذا ما أشار إليه  
صل الدراسي  إدارة الفصل الدراسي يرون أنفسهم منخفضي الفعالية بشكل عام، ألن إدارة الف

لل خاص  قلق  المعلهي مصدر  والتي  عديد من  العمل،  لضغوط  عرضًة  أكثر  فيكونوا  مين، 
الباحثان  رتبطت يراه  ما  وهذا  الوظيفي.  بالرضا  سلبي  الذاتية    بشكل  الفعالية  أن  من  أيضا 

للمعلم ال تزيد عن كونها اعتقاًدا، فهي ليست عًصا سحرية في يد المعلم تجعله يغير من  
الح ويرضى  واقع  ويتقبلها  التدريسية  ولكنها  ياة  حدة عنها،  من  يخفف  ومؤثر  قوي  عامل 

تؤثر   كثيرة  واإلجهاد  سلبيً عوامل  العمل  ضغوط  مثل  المعلم  على   & Schwarzer)ا 

Hallum, 2008)  ويقلل من عزم المعلم ونواياه على ترك مهنة التدريس ،(Wang et al., 

دافعيت(2015 أخرى مثل   ,Saracaloğlu & Dinçer)ه نحو عمله  ، ويزيد من عوامل 

و (2009 التدريس  ،  في  لن    -  (Skaalvik & Skaalvik, 2014)اندماجه  حالة  وهي 
 وكل هذا يزيد من تقبله لوظيفته ورضاه بها.  –يصل إليها إال من هو راٍض عن عمله 

معلم  لمتغير الفعالية الذاتية لل  0,01وجود تأثير مباشر موجب ودال احصائًيا عند مستوى   -
م  لمعليعني أنه كلما ارتفع مستوى الفعالية الذاتية لللمعلم، وهذا  على متغير الهناء النفسي  

ف الباحثان  ويتفق  لديه،  النفسي  الهناء  مستوى  مثل زاد  الدراسات  نتائج  مع  ذلك  ي 
(Cansoy et al., 2020; Liang et al., 2020; Lipińska-Grobelny & 

Narska, 2021; Salimirad & Srimathi, 2016)ذل تفسير  ويمكن  ل   ،  بالنظر  ك 
اإلن" بتحقيق  يرتبط  والذي  النفسي"  الهناء  نحو جازامفهوم  والسعي  الجادة،  واألهداف  ت، 
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والتطور، وإقامة عالقات جادة مع اآلخرين، ومواجهة التحديات لتحقيق   الفضيلة، والتميز،
 . حياة هادفة فاضلة"

مم المعلمين  أن  نجد  ُذكر  ما  ضوء  يسعوفي  مرتفعة  ذات  فعالية  لديهم  هذهن  لتحقيق   ون 
الن  الهناء  تحقيق  ثم  ومن  واإلنجازات،  الذاتية    فسي؛األهداف  الفعالية  مرتفعي  المعلمين  أن  حيث 

يهم ثقة مرتفعة وإيمان بقدرتهم على إدارة الصف الدراسي، هذه الثقة تدفعه إلى السعي نحو  يكون لد
بلين وود، و حل المشكالت الصفية بحزم، واحتواء ا ير مناخ  العمل على توفلطالب سيئي السلوك 

و  التفاعل  يسوده  الدراسي  الفصل  في  وذلك  احتر صحي  والالمباالة،  التسفيه  عن  بعيدا  اآلخر  ام 
يد عالقته بتالميذه لينقل إليهم السلوكيات المستهدفة، ويضمن مشاركتهم في العملية التعليمية لتوط

التي تعزز تعليمهم. وإذا  ة والمتنوعة و الستراتيجيات التدريسية الفعالنتيجة لتعلقهم به، والستخدامه ا 
تده نجتمعنَّا فيما سبق ذكر  الفعالية يسعى دوًما من خالل  المعلم مرتفع  ريسه لتحقيق أهداف د أن 

بأفضل االستراتيجيات، وتحقيق المشاركة الفعالة   "إدارة صفية متميزة، والتدريس  محددة متمثلة في 
بتعلمهم، وبللطالب" لي  العملية التعليمية وهو ما يصبو المعلم  التالي تتحسن  جعل الطالب يهتمون 

وإن لم يحققها    –جد أنه حقق أهدافه  ندما ينتهي المعلم من تدريسه ويقيم نفسه وأدائه في ، وعلتحقيقه
  ويكون تقييمه مصحوًبا بمشاعر إيجابية تنعكس على  –كاملة يسعى لتطوير نفسه ليحققها كاملة  

 ي. (، وتحقق له الهناء النفسلتزامه المهنيذاته )مثل رضاه عن وظيفته، وا
النتائج كشفت  لل  اأيض  وقد  الحماس  لمتغير  ودال  موجب  مباشر  تأثير  وجود  عمل  عن 

 .0,01  )متغير مستقل( على متغير الرضا الوظيفي )متغير تابع( عند مستوى 
ان  رضا وظيفي مرتفع، ويفسر الباحث وهذا يعني أن المعلمين مرتفعي الحماس يكون لديهم  

، ويتسم (as a Calling)لى أنه  مل عة بأن الحماس للعمل يرتبط بتوجه الفرد نحو العهذه النتيج
يرون عملهم أهم أركان حياتهم، ويشعرون بالسعادة أثناء أدائهم للعمل، "نهم  أصحاب هذا التوجه بأ

ة أفضل  كما يضمن الحماس للعمل إنتاجي   ويرون أنه يمكنهم جعل العالم أفضل من خالل عملهم، 
ويساعد الحماس للعمل  ، اء المهنةأعب  ة التدريس، حيث يزيد من صبر المعلمين على تحملفي مهن 

، وكل  (Chowdhury, 2020)  "دماج في العمل، والدخول في حالة من التدفق المعلمين على االن 
غلب الحماس للعمل المعلمين من الت   هذه السمات ال تجتمع إال لمن يرضى عن عمله. كما ُيمك ِّن 

عوامل واإلنهاك    على  وا(Josephson & Vingård, 2007)الضغوط  على  ،  سلبًيا  تؤثر  لتي 
، (Peterson & Seligman, 2004)لدراسة متسقة مع دراسة  الرضا الوظيفي. وجاءت نتائج ا

ا المهن  كافة  لدى  الوظيفي  بالرضا  للعمل  الحماس  ارتباط  إلى  أشارت  العينة والتي  في  لمختارة 
 بيوت(.ت الداريين، أصحاب األعمال الكتابية، العمال، وربا المديرين، اإل)الحرفيين، 
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 توصيات الدراسة
الباح عليه  اطلع  ما  خالل  بما من  نتائج، يوصيان  إليه من  وما توصال  دراسات  ثان من 

 يلي:
الوجدانية، والمهارية، وا  -1 المعلم في كافة الجوانب  لمعرفية اعداًدا  االهتمام بإعداد 

 حقيقًيا. 
 ه.مهنتادي للمعلم، ليجد الوقت الكافي لينمو من خالل ن المستوى المتحسي -2
ة مهنة التدريس لمكانتها، لتتربع  العمل على رفع المكانة االجتماعية للمعلم وإعاد -3

 على قمة الهرم الوظيفي.
   حبوث مقرتحة

 يقترح الباحثان إجراء الدراسات التالية: 
 ية الذاتية للمعلم.ؤثر في الفعالف عن مزيد من المتغيرات التي تدراسات للكش -1

عمل وقياسه، والكشف عن تأثيره وتأثره بغيره  س للدراسات تستوضح متغير الحما -2
 تغيرات. من الم

والهناء  -3 للعمل،  الحماس  في  والخبرة  النوع  متغيري  أثر  عن  للكشف  دراسات 
 النفسي.

الح -4 لتنمية  برامج  اعداد  تستهدف  الذاتية  دراسات  والفعالية  للعمل،  للمعلم،  ماس 
 اء االنفعالي له.    والذك
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Abstract  

The current study aims at presenting a structural model that might 

explain the relationships among teacher Self-efficacy variable 

(intermediate variables) and some psychological variables such as: Zest for 

Work, Emotional Intelligence (independent variables), Job Satisfaction, 

and Psychological Well-being (dependent variables). The researchers 

carried out this study on a sample of (206) preparatory schoolteachers (116 

males, 90 females), their mean age was (37.83) years with a standard 

deviation of (9.05) years. the results showed that there is a good fit for the 

proposed model with the data of the study sample. The fit indexes were all 

within their ideal range. There are direct positive and statistically 

significant effects for the zest for work and emotional intelligence on the 

teacher self-efficacy at the 0.01 level. There is a direct positive and 

statistically significant effect for the teacher self-efficacy on both job 

satisfaction and psychological well-being, at the level of 0.01. There is a 

direct positive and statistically significant effect of zest for work on job 

satisfaction at the 0.01 level.  

Key Words:  Teacher Self-efficacy, Zest for Work, Emotional 

Intelligence, Job Satisfaction, and Psychological Well-being. 

 


