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:"الذكاء االجتماعي وسمات الشخصية وعالقتهما (2008آيات فوزي الدميري)
درجة الماجستير في  ،بكفاءة األداء لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية"

التربية تخصص "علم نفس تربوي" من قسم علم النفس التربوي ،كلية التربية 
  جامعة دمنهور . -

 ملخص الدراسة                                        
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:
اختاةةار سةةماش الةخ ةةية معرفةةة  مامةةاع العبيةةة اةةيأل مدا  انفةةراد  ياةةة الاحةة    ةةى  .1

 وذكائهم االجتما ي.
 الكةف  أل العبية ايأل الذكا  االجتما ي لمع مي المرح ة االاتدائية وجودة مدائهم. .2
معرفةةة  مامةةاع العبيةةة اةةيأل مدا  انفةةراد  ياةةة الاحةة    ةةى اختاةةار سةةماش الةخ ةةية  .3

 وجودة مدائهم المهاي.
رير الذاتي،و جودة مدائة  مةأل وجهةة معرفة مدى االختبف ايأل جودة مدا  المع م االتق .4

 اظر رؤسائ ،و جودة مدائ  مأل وجهة اظر تبميذه.
 الكةف  أل العبية ايأل الذكا  االجتما ي ل مع ميأل ومهاراش التفا ل ال في لديهم. .5
 الكةف  أل العبية ايأل جودة مدا  المع ميأل ومهاراش التفا ل ال في لديهم. .6

 أهمية الدراسة:
 الدراسة الحالية فى الاقاع التالية :يمكأل إيجاز مهمية 

تفيةةد فةةي الكةةةف  ةةأل عايعةةة العبيةةة اةةيأل كةةل مةةأل الةةذكا  االجتمةةا ي وسةةماش الةخ ةةية  .1
 وجودة اندا  لدى مع مي المرح ة االاتدائية.
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تضةةيف إلةةى مكتاةةة االختاةةاراش الافسةةية العرايةةة مقياسةةا موضةةو يًا مقااةةاً و اسةةيعًا ل ةةذكا   .2
 االجتما ي .

كةم   ةى جةودة مدا  المع مةيأل االمرح ةة االاتدائيةة مةأل خةبل تعاية  مقيةا  تساهم فةي الح .3
جةةةودة مدا  مع مةةةي المرح ةةةة االاتدائيةةةة المتعةةةدد ال ةةةور، والةةةذ  يسةةةاهم فةةةي الت  ةةة    ةةةى 

 الكثير مأل المةكبش الااجمة  أل ذاتية التقويم.
ذكا  يمكةةةأل االسةةةتفادة مةةةأل اتةةةائل الدراسةةةة والويةةةوف   ةةةى سةةةماش الةخ ةةةية المرتاعةةةة االةةة .4

االجتمةةا ي وجةةودة اندا  لةةدى المع مةةيأل،ومأل ثةةم العمةةل   ةةى تاميةةة وتقويةةة ت ةة  السةةماش 
لةةةدى المع مةةةيأل ياةةةل ومثاةةةا  الخدمةةةة ،وجع هةةةا محكةةةًا الختيةةةار مع مةةةي المسةةةتقال فيمةةةا اعةةةد 

 اك ياش ومعاهد إ داد المع ميأل.
يةةةة الماةةةةودة تسةةةا د   ةةةى زيةةةادة االهتمةةةام اإ ةةةادة الاظةةةر إلةةةى انهةةةداف التراويةةةة والتع يم .5

اا تاارها مهدافًا س وكية تظهر فى مدا  المع م مثاا  ييامة  اعم يةة التةدري  ومةأل ثةم يمكةأل 
 مبحظتها ويياسها وتقويمها   ى مس    مية وموضو ية س يمة.

ت فش االاتااه إلى مهمية  م ية التقييم وماوا ها وم ادرها وتقدم مدواش مقااة لةذل . تةد م  .6
تقييم الذاتي ندائ  وتدرا    ي  ،حي  مأل هذا المدخل يتم تعايق  في لدى المع م مفهوم ال

 اظم اال تماد المهاي.
التةي مةأل ةةااها مأل تفيةد فةي -فةي ضةو  مةا تسةفر  اة  مةأل اتةائل-تقديم اعة  التو ةياش .7

إ ةةةةادة الاظةةةةر فةةةةي اةةةةرامل  ااتقةةةةا  واي ةةةةداد المع مةةةةيأل فةةةةي ك يةةةةاش الترايةةةةة وجميةةةة  الجهةةةةاش 
 داد المع م. والهيئاش المسئولة  أل إ 

 مشكلة الدراسة: 
 يمكأل تحديد مةك ة الدراسة في التساؤالش اآلتية:

 هل توجد  بية دالة إح ائيًا ايأل الذكا  االجتما ي ل مع م وسمات  الةخ ية ؟ .1
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مأل وجهة اظر مدا  مع مي المرح ة اإلاتدائية )هل توجد  بية دالة إح ائيًا ايأل جودة  .2
 ( وذكائهم االجتما ي؟ ر التبميذمأل وجهة اظ –الرؤسا  مأل وجهة اظر  –المع م افس  

هل توجد فرو  ذاش داللة إح ائية ايأل مرتفعي وماخفضي جودة اندا  مأل مع مي  .3
 ؟ رح ة االاتدائية في سماش الةخ يةالم

هل توجد فرو  ذاش داللة إح ائية ايأل جودة مدا  المع ميأل االتقرير الذاتي ،وجودة  .4
 ؟مدائهم مأل وجهة اظر تبميذهمرؤسائهم ،وجودة مدائهم مأل وجهة اظر 

هةةل توجةةد  بيةةة ذاش داللةةة إح ةةائية اةةيأل الةةذكا  االجتمةةا ي لمع مةةي المرح ةةة االاتدائيةةة  .5
 ؟في لدى مع مي المرح ة االاتدائيةودرجاتهم   ى مقيا  مهاراش التفا ل ال 

اةالتقرير االاتدائيةة )مدا  مع مةي المرح ةة هل توجد  بية ذاش داللةة إح ةائية اةيأل جةودة  .6
  ةةي مقيةةا   درجةةاتهممةةأل وجهةة  اظةةر التبميةةذ( و  –ؤسةةا  مةةأل وجهةة  اظةةر الر  –الةةذاتي 

 ؟ مهاراش التفا ل ال في
 مصطلحات الدراسة :

 الذكا  االجتما ي، سماش الةخ ية، كفا ة اندا ، جودة اندا .  
 : Social intelligenceالذكاء االجتماعي 

االجتما ي حي  يعك  كل تعريف وجهة اظر معياة ويركز  تعددش تعريفاش الذكا   
( ل ذكا  االجتما ي والذ  2001وتتااى الااحثة تعريف سي فيرا )   ى ماعاد مومكوااش معياة،

ياص   ى:"الذكا  االجتما ي هو القدرة   ى فهم اآلخريأل وفهم كيفية استجاااتهم في الموايف 
 االجتما ية المخت فة" .

 -الذكا  االجتما ي وفًقا لهذا التعريف في:وتتحدد ماعاد 
 معالجة المع وماش االجتما ية: القدرة   ى التعامل ادية م  المع وماش االجتما ية. -م
المهاراش االجتما ية: القدرة   ى الت رف افعالية في الموايف االجتما ية والةعور  - 

 ااالرتياح في ت   الموايف.
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ردود مفعال اآلخريأل في الموايف االجتما ية الو ي االجتما ي: القدرة   ى توي   -ج
  (Silvera , 2001 ,318). المخت فة

 : Personal Traitsسمات الشخصية 
ل سمة   ي ماها "جاا  ثااش اساًيا مأل خ ائص   Cattellتتااى الااحثة تعريف كاتل  

الةخ ية وهي اعد  ام ي يستخرج ااستخدام التح يل العام ي لبختااراش م  ل فرو  ايأل انفراد، 
ميَّز كاتل ايأل السماش  دوي (Cattell & Scheier, 1961,500).  وهي  ك  الحالة"

والسماش المتا  ة  –و  ال ريح سماش سه ة المبحظة في الس  – Surface traitsالسعحية 
؛وهي السماش التي توجد ا ورة م م  وتمثل عاقة الةخ ية  Source traitsمو ان ي ة 

 (.397، 1992في: اعمة  اد الكريم ،)مبحظتها انيل سهولة في 
 :   Teacher Performance Competenceكفاءة أداء المعلم 

ُتعرَّف كفا ة مدا  المع م في الدراسة الحالية   ى ماها:"يدرة مع م المرح ة االاتدائية   ى        
، خدمة مدا ه مثاا  ييام  االتدري إدارة وتوظيف ما لدي  مأل معارف ومهاراش واتجاهاش ومفاهيم ل

مجمو ة مأل  وتحقي  الهدف المع و  ادية ،احي  ال يدع مزيًدا يمكأل تحقيق ، وتظهر مأل خبل
 الس وكياش الواضحة التي يمكأل مبحظتها ويياسها".

 Teacher performance Quality :جودة أداء المعلم   
( لجودة مدا  المع م   ى ماها: تةير 1988) Scrivenوتتااى الااحثة تعريف سكرافأل   

إلى الكفا ة العالية، والتعهد االو ول إلى مستوى مرضي مأل اندا  في العمل ا   الاظر  أل 
 العائد الماد ، والتي يمكأل الحكم   يها في ضو  المحاور التالية: 

 المعرفة االمادة الدراسية -م
 المهاراش التدريسية - 
 مهاراش التقييم -ج
 المهاية -د
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 جاالش مخرى يخدم المع م المدرسة مأل خبلها.م -ه
 واإلجمالي يهدف إلى ييا  إجمالي جودة مدا  المع م االمرح ة االاتدائية.

 اإلطار النظري للدراسة:
يياس   -الاماذج مو الت وراش العق ية التي تضمات -ماعاده –-مواًل: الذكا  االجتما ي:) تعريف  

  بيت  ااع  المت يراش( .
اختااراش ومقايي  -التعور التاريخي لمجال ييا   الةخ ية-: سماش الةخ ية )تعريفهاثاايًا 

 الةخ ية(.
تعريف جودة مدا   -مؤةراتها -اةاة الكفا اش وكيفية تعوُّرها -ثالثًا : كفا ة اندا :) تعريفها

 معاييرها(.-المع م
 الدراسات السابقة وقد صنفت إلى:

 جتما ي و بيت  اسماش الةخ ية مو سماش ةخ ية المع م.موال : دراساش تااولش الذكا  اال
ثاايا : دراساش تااولش الذكا  االجتما ي و بيت  اكفا ة اندا   مومًا مو كفا ة التدري  ا فة 

 خا ة .
 ثالثًا : دراساش تااولش سماش ةخ ية المع م و بيتها اكفا ة مدائ .

ع م ا فة  امة ومع م المرح ة االاتدائية ا فة رااعًا : دراساش تااولش الكفا اش البزمة ل م
 خا ة.

: دراساش تااولش الذكا  االجتما ي وسماش الةخ ية و بيتهما اكفا ة اندا  لد  ختمسا
 مع مي  المرح ة االاتدائية.

 .المع م مدا  تقييمالمخت فة ل عاييراالم المتع قة الدراساشسادسًا: 
 نتائج الدراسة:

 مسفرش الدراسة  أل العديد مأل الاتائل يمكأل إيجازها فيما ي ي:         
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ايأل إجمالي الذكا   0.05توجد  بية إرتااعية موجاة دالة إح ائيًا  اد مستوى  .1
التحفظ(، العامل)و( )يوة اناا -العامل )م( )االجتما ية االجتما ي وكل مأل :

الخجل -)ز( )الم امرة واإليدام العامل  دم تقال المعايير الخ قية(،-ان  ى
الثقة –)ى( )الة   واإلحجام(،و بية إرتااعية سالاة ايأل الذكا  االجتما ي والعامل

االاا ( ،و بية إرتااعية موجاة دالة إح ائًيا ايأل اعد  الذكا  االجتما ي )معالجة 
 دم -إلرادة( )التيقظ ويوة ا3)م والعامل المهاراش االجتما ية(–المع وماش االجتما ية 

 التيقظ وال يأل(. 
ال توجد  بية دالة إح ائيًا ايأل إجمالي الذكا  االجتما ي وكل مأل العوامل  .2

-الذكا  الماخف (،العامل)ج( )االتزاأل االافعالي–التالية:العامل) ( )الذكا  المرتف  
 دم التحم  -)التحم  والجديةه( العامل) الخضوع(،-الع ااية(،العامل)د( )السيعرة

االلتزام -الوايعية(،العامل)ع( )الذاتية والتخيل-دم الجدية(،العامل)ح()الةا ريةو 
الق   -السذاجة(،العامل)ل( )االعمئااأل والثقة-والوايعية(،العامل) ( )الدها 

-( )اال تماد   ى الذاش2التحفظ(،العامل)م-( )التحرر1واالضعرا (، العامل)م
 الهدو (.-توتر( )ال4اال تمادية   ى اآلخريأل(،العامل)م

ودة مدا  المع م االتقرير ال توجد  بية دالة إح ائيًا ايأل إجمالي الذكا  االجتما ي وج .3
وجودة مدائ  مأل وجهة اظر الرؤسا  ،اياما توجد  بية دالة إح ائيًا  اد  ،الذاتي

وايأل إجمالي الذكا  االجتما ي ل مع ميأل وجودة مدائهم مأل وجهة ‚ . 05مستوى داللة 
 التبميذ.اظر 

 دم وجود فرو  ذاش داللة إح ائية ايأل مرتفعي وماخفضي جودة اندا  مأل مع مي  .4
التحفظ( ،)العامل  –المرح ة االاتدائية في  وامل الةخ ية التالية العامل )م( )االجتما ية 

الع ااية(   -االتزاأل االافعالية( )الذكا  الماخف ( والعامل )ج –) ( والذكا  المرتف  
 عايير  دم تقال الم – دم التحم ( والعامل )و( ) يوة اناا ان  ى  –ل هة )التحم  والعام
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( والعامل ح )الحساسية الخجل واإلحجام – امرة واإليدام المالخ قية(، والعامل )ز( )
الثقة االاا (، والعامل )ع(  –لة  ال باة والجفوة(، والعامل )ى( وهو )ا –والةا رية 

والعامل   )الق    السذاجة(، –االلتزام والوايعية( والعامل ) ( )الدها   –الذاتية والتخيل )
 3التحفظ( والعامل م –)التحرر  1االعمئااأل والثقة االاا ( والعامل م –واالضعرا  

 الهدو ( . –وهو) التوتر  4 دم التيقظ وال يأل( والعامل م –)التيقظ ويوة اإلرادة 
ايأل مرتفعي وماخفضي جودة  0.05مستو   توجد فرو  ذاش داللة إح ائية  اد .5

( ل الح الخضوع -السيعرةاندا  مأل مع مي المرح ة االاتدائية في العامل )د( وهو )
( وهو )اال تماد   ي 2ووجود فرو  في العامل) م المع ميأل ماخفضي جودة اندا ،

 ( ل الح المع ميأل مرتفعي جودة اندا  . اال تمادية   ي ال ير –الذاش 
وايأل جودة مدا  المع ميأل  0.001د فرو  ذاش داللة إح ائية  اد مستوى وجو  .6

االتقرير الذاتي وجودة مدائهم مأل وجهة اظر رؤسائهم وجودة مدائهم مأل وجهة اظر 
رؤسائهم وجودة مدائهم مأل وجهة اظر تبميذهم ل الح التقرير الذاتي فى جمي  ماعاد 

 . مقيا  جودة مدا  مع مي المرح ة االاتدائية
ايأل الاعد انول مأل ماعاد الذكا   0.01توجد  بية دالة إح ائيًا  اد مستوى داللة  .7

جمالي التفا ل ال في. االجتما ي )معالجة المع وماش االجتما ية(  واي
ايأل الاعد الثااي مأل ماعاد الذكا   0.01توجد  بية دالة إح ائيًا  اد مستوى داللة  .8

جمالي التفا ل ال في .االجتما ي )المهاراش االجتما ية(   واي
ايأل الاعد الثال  مأل ماعاد الذكا   0.01توجد  بية دالة إح ائيًا  اد مستوى داللة  .9

جمالي التفا ل ال في.  االجتما ي)الو ي االجتما ي( واي
ايأل إجمالي الذكا   0.01توجد  بية موجاة دالة إح ائيًا  اد مستوى  .10

 اراش التفا ل ال في.االجتما ي ل مع ميأل وجمي  ماعاد مقيا  مه
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ايأل إجمالي التفا ل  0.01وجود  بية ذاش داللة إح ائية  اد مستو   .11
اتقييم  –الذاتي ال في ايأل إجمالي التفا ل ال في  وجودة مدا  المع م )االتقييم 

 .(اتقييم التبميذ –الرؤسا  
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Social Intelligence, Personality Traits and their Relationship 

with the Performance competence of a Sample of elementary 

Stage Teachers 

 

Summary of the study 

 
Importance of the study: 

1- The study helps in revealing the relationship among social 

intelligence, personality traits and the quality of elementary 

teachers' performance. 

2- The study provides a simple standardized social intelligence test. 

3- Provides a standardized test for the quality of elementary teachers' 

performance 

4- The study Judges the quality of elementary teachers' performance 

and consequently helps overcome a lot of problems. 

5- The study could help identify the personality traits related to social 

intelligence and quality performance of teachers and consequently 

help improve these traits and help establish criteria for selecting 

future teachers. 

6- The study emphasizes the importance of learning objectives.  

7- Other researchers could duplicate the study on other samples of 

teachers in other stages and other locations. 

8- The study supports the idea of teacher self-evaluation as an aspect 

of international accreditation systems. 

9- The study provides some recommendations that could help 

improve teacher preparation programs. 

 

The problem of the study: 
The problem could be identified in the following questions: 
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1- Is there a statistically significant relationship between the social 

intelligence of elementary school teachers and their personality 

traits? 

2- Is there a statistically significant relationship between the quality of 

performance (from the teachers' perspective – directors' 

perspective- students' perspective) and the social intelligence of 

elementary school teachers?  

3-  Are there statistically significant differences in personality traits 

between low and high quality of performance teachers? 

4- Are there statistically significant differences among teachers' 

perspective of their quality of performance, their directors' 

perspective and their students' perspective? 

5- Is there a statistically significant relationship between the social 

intelligence of elementary school teachers and their classroom 

interaction skills? 

6- Is there a statistically significant relationship between the quality of 

performance (from the teachers' perspective – directors' 

perspective- students' perspective) and their classroom interaction 

skills? 

 

Definition of terms: 

 Social Intelligence: "the ability to understand other people and 

how they will react to different social situation". 

 Social Information Processing: "the ability to process social 

information accurately". 

 Social Skills: "the ability to perform effectively in social 

situations and to be comfortable in those situations". 

 Social Awareness: "the ability to anticipate others' reactions in 

social situations". 
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Personality traits:  
A quality or characteristic that appears in the person's behavior 

cohesively and almost permanently, distinguishes him from others, 

identifies the way he responds in different situations and could be 

measured.  

Performance competence: 
 The teacher's ability to manage and employ his knowledge, skills, 

attitudes, and concepts in teaching to achieve accuracy and perfection. 

This competence appears in obvious behaviors that can be observed and 

measured.  

Quality of teachers' performance:  
A group of criteria that the teacher should meet to improve the 

quality of teaching and teaching outcomes. These criteria appears in the 

teachers' behaviors, teaching methods, dealing with students, and are 

related to his personality traits, techniques of thinking, abilities, and his 

mastery of material. The teacher tries to improve these criteria to cope 

with personal and social needs and achieve quality of teaching.  

Review of literature: 
1- Social intelligence (definition- its relationship with other variables- 

its aspects- its models and mental perspectives- its measurement) 

2- Personality traits (definition- historical development of the field of 

personality measurement- tests and scales of personality) 

3- Quality of performance (definition- historical development of the 

term "quality" – the concept of teacher quality- standards) 

 

Related studies: 
The related studies were classified into the following categories: 

1- Studies related to social intelligence and its relationship to 

personality traits of the teacher. 
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2- Studies related to social intelligence and its relationship to the 

quality of performance in general and teaching quality in 

particular. 

3- Studies related to the personality traits and quality of performance 

of teachers. 

4- Studies related to the quality of performance of teachers and 

especially elementary school teachers. 

5- Studies related to the quality of teachers especially elementary 

school teachers. 

6- Studies related to the variety of evaluation criteria of teacher 

performance.  

 

Results of the study: 
1-  There is a Statistically significant correlation at level 0.05 between 

the total social intelligence and the following factors: Socialism 

versus Reservation, Conscientious versus Expedient, Venture 

versus Shyness, and there is a passive significant correlation 

between the total social intelligence and the factor: Suspicion 

versus Trusting, It is also found that there is  a statistically 

significant correlation between the two dimensions of social 

intelligence(social information processing, social skills)and the 

factor: Controlled versus Undisciplined self-conflict.  

2- There is no Statistically significant correlation between the total 

social intelligence and the following factors: Less intelligence 

versus more intelligence, Emotion stability versus Affection by 

feelings, Assertiveness versus Humble-bee, Sobriety versus 

Happiness go lucky, Tender minded versus Tough minded, 

imaginative versus practical, Shrewd versus Forthright, 

Unperturbed versus Apprehensive, Radicalism versus 

Conservatism, Self-sufficiency versus Group orientation, Tense 

versus Relax. 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  ماتنشر المعرفة، وتقديم الخدإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية ةلكلي والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

3- There is no Statistically significant correlation between the 

teachers' total social intelligence and the teacher quality 

performance from the teachers' perspective – directors' 

perspective), but There is a Statistically significant correlation at 

level 0.05 between social intelligence and the teacher performance 

quality, from the perspective of students.   

4- There are statistically significant differences at level 0.05 between 

primary stage teachers with high and low performance quality in 

the factor: Assertiveness versus Humble-bee, in favor of teachers 

with low performance quality.  

5- There are statistically significant differences at level 0.05 between 

primary stage teachers with high and low performance quality in 

the factor: Self-sufficiency versus Group orientation, in favor of 

teachers with high performance quality.  

6- There are statistically significant differences at level 0.01between 

the teachers' performance quality as reflected through self-report 

and their performance quality as indicated by principals, and their 

performance quality as expressed by their students in favor of self-

report in all the dimensions of the teachers' performance quality 

scale.   

7- There is a Statistically significant correlation at level 0.01between 

the first dimension of social intelligence (social information 

processing) and the total classroom interaction.  

8- There is a Statistically significant correlation at level 0.01between 

the second dimension of social intelligence (social skills) and the 

total classroom interaction.  

9- There is a Statistically significant correlation at level 0.01between 

the third dimension of social intelligence (social awareness) and 

the total classroom interaction.  

10- There is a Statistically significant positive correlation at level 

0.01between the total social intelligence of teachers and all 

dimensions of the classroom interaction skills scale. 
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11- There is a Statistically significant positive correlation at level 

0.01between the total classroom interaction and the mean of the 

three evaluations used for assessing the primary stage teachers' 

performance quality.  
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