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ملخص البحث :
في تنمیـة الـذكاء االنفعـالي لـدى طلبـة یهدف البحث إلى التعرف على اثر برنامج تعلیمي 

كلیــة التربیــة األساســیة. وقــد تحقــق هــذا الهــدف مــن خــالل قیــاس الــذكاء االنفعــالي لــدى طلبــة كلیــة 

التربیة األساسیة ومن خالل تطبیق البرنامج التعلیمي لتنمیة الذكاء االنفعالي لدى هؤالء الطلبة.

وقد تمت صیاغة فرضیات البحث بالشكل األتي:

ال یوجـــــد فـــــرق دال إحصـــــائیا بـــــین متوســـــط درجـــــات المجموعـــــة التجریبیـــــة ومتوســـــط درجـــــات  .١

المجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي لمقیاس الذكاء االنفعالي.

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في المجموعـة  .٢

اء االنفعالي.التجریبیة في االختبار ألبعدي لمقیاس الذك

ال یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیا فـــي متوســـط درجـــات طلبـــة التخصـــص العلمـــي ومتوســـط درجـــات  .٣

طلبــــة التخصــــص اإلنســــاني فــــي المجموعــــة التجریبیــــة فــــي االختبــــار ألبعــــدي لمقیــــاس الــــذكاء 

االنفعالي.

) طالـب وطالبـة، تـم ٤٠تكونت عینة البحث من مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة بواقـع (

) لطلبــة الجامعــة بعــد  ٢٠٠٣ختبــار قبلــي فــي مقیــاس الــذكاء االنفعــالي الــذي أعــده (رزق تطبیــق ا

تكییفــه للبیئــة العراقیــة فــي مجتمــع البحــث ممــثًال بطلبــة المرحلــة الثالثــة فــي كلیــة التربیــة األساســیة، 

میة واختیرت عینة البحث بطریقة قصدیة، تم بعدها تطبیق البرنامج التعلیمي الذي بناه الباحث لتن

الذكاء االنفعالي ثم تم تطبیق االختبار ألبعدي وبعد أجراء التحلیـل اإلحصـائي باسـتخدام االختبـار 

التــائي توصــل الباحــث إلــى رفــض الفرضــیة الصــفریة األولــى إذ تبــین وجــود فــروق دالــة إحصــائیا 

س، لصالح المجموعة التجریبیة وقبول الفرضیة الصفریة الثانیة حیث لـم تظهـر فـروق حسـب الجـن

طلبـــة ولمصــلحة إلــى جانــب رفــض الفرضــیة الصــفریة الثالثــة حیـــث وجــدت فــروق دالــة إحصــائیا 

وفــي ضــوء نتــائج البحــث قــدم الباحــث مجموعــة مــن االســتنتاجات والتوصــیات التخصــص العلمــي.

والمقترحات.
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Abstract:
The present research aims at knowing the effect of the students in

the college of Basic Education. This aim is really achieved through
measuring the emotional intelligence in the sample. It is also achieved
through applying this instructional program to develop the intelligence of
the students.

The assumptions of the research are made in the followings:
1. There are no indicated statistical distinctions between the average of

the marks in both the experimental group and the controlled one in the
dimensional test of the emotional intelligence measurement.

2. There are no indicated distinctions between the male and female marks
in the experimental group in the same test.

3. There is no distinction in the average of the students' marks in the
scientific and humanity departments in the experimental group of the
dimensional test of the emotional intelligence measurement.

The sample is formed of experimental and controlled groups. It is
about forty male and female students. The test is applied by me using the
emotional intelligence measurement which is set by (Riziq, 2003) for the
students after adapting it to suit the Iraqi environment. The sample is
chosen on purpose. It is presented for the students of the third stage in the
college of basic Education.

Then, the educational program is applied The researcher builds it to
develop the emotional intelligence. After that, the dimensional test is also
applied and by using the T test to do the statistical analysis, the researcher
concluded with first, the refusal of the first null assumption. It is shown
that there are indicated statistical distinctions in favor of the experimental
group. Secondly, the acceptance of the second null assumption where
there are no indicated distinctions according to the variable of the gender.
Besides, the refusal of the third null assumption where there are no
indicated statistical distinctions in favor of the students of the scientific
department, accordingly, the researcher presents a group of conclusions,
attainments and suggestions
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مشكلة البحث:
أهمیة الذكاء االنفعالي في إدارة العالقات اإلنسانیة بشـكل عـام والعالقـات بـین بالرغم من 

ب بشكل خاص ،فهناك ضرورة أخالقیة واجتماعیة تدعو لالهتمام بتنمیة الذكاء والطال نالتدریسیی

االنفعــالي تظهــر مـــن خــالل مــا نـــراه مــن عنــف فـــي العالقــات االجتماعیــة ،ولمـــا أكدتــه الدراســـات 

واألدبیات من إمكانیة تنمیة الذكاء االنفعـالي انطالقـا مـن االفتراضـات التـي طرحتهـا األدبیـات فـي 

هذا النوع من الذكاء مكتسب بل ویمكـن تنمیتـه ببـرامج جـادة ،مـع طرحهـا لآللیـات هذا الصدد بان

التي من خاللها یمكن تنمیته.

فضـال عــن قلــة الدراســات التــي عالجــت هــذا الجانــب وللحاجــة الملحــة إلــى برنــامج تعلیمــي 

ة تحكمه استراتجیات وأنشطة لتعریف الطالب معنى العاطفة واالنفعاالت والمشاعر وكیفی ةلممارس

في مواقـف الصـراع والتوتر،ورفـع مسـتوى ذكائـه االنفعـالي بشـكل عـام ،وضـع  توضبطه لالنفعاال

الباحث مشكلة بحثه بالسؤال اآلتي : هل یمكن تنمیة الذكاء االنفعالي ببرنامج تعلیمـي لـدى طلبـة 

كلیة التربیة األساسیة ؟

أھمیة البحث: 
فـــي اآلونـــة الحالیـــة ،وماواجههـــه فـــي  ةیاتیـــمجتمعنـــا مـــن مجهـــدات بیئیـــة وح هإن مـــا یواجـــ

السنوات الماضیة یفـوق الخیـال مـن احـتالل وتنـام ألعمـال العنـف والقتـل والتعبیـر عـن االنفعـاالت 

بطرق عنیفة،والذي قد یدفع الشباب إلى السلوك العدواني بشكل تتدمر فیه بنیتهم االنفعالیـة وسـوء 

كــل ذلــك وغیــره الكثیــر یلقــي العــبء  ).٦٤،ص٢٠٠٣تصــرفهم فــي مواقــف وأحــداث الحیــاة(رزق،

على المؤسسات التعلیمیـة ومنهـا الجامعـات والكلیـات التـي تعنـى بإعـداد معلمـي ومدرسـي األجیـال 

ــــــــــــــــى آلیــــــــــــــــات ضــــــــــــــــبط الحاجــــــــــــــــات وتنظــــــــــــــــیم االنفعــــــــــــــــاالت. مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل تــــــــــــــــدریبهم عل

  ).٦٥،ص٢٠٠٣(رزق،

ق والتعامــــل كمــــا إن علیهــــا تحدیــــد مصــــادر القلــــق واالضــــطراب، وتطــــویر مهــــارات التوافــــ

بفاعلیــــة مــــع مواقــــف القلــــق واإلجهــــاد لــــدى الطلبــــة ،وكیفیــــة اختیــــار االســــتراتیجیة المناســــبة إلدارة 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــاة الیومی ــــــــــــــف الحی ــــــــــــــي مواق ــــــــــــــین الطــــــــــــــالب وف االنفعــــــــــــــاالت المتكــــــــــــــررة والمتجــــــــــــــددة ب

  ).٨٨،ص٢٠٠٤المختلفة.(خوالده،

ي تنــاقش مهـــارات إن البــرامج الدراســیة فــي أعــدادها للطلبــة ال تلبـــي حاجــاتهم النفســیة فهــ

لهــا بالمجــاالت الشخصــیة ومواقــف الحیـاة االجتماعیــة واالنفعالیــة ،بــل أنهــا تعتبــر  ةعقلیـة ال عالقــ

بعــض أكثـــر مـــن كونهمـــا مجـــالین عـــن الحیــاة العقلیـــة والحیـــاة االنفعالیـــة للفــرد منفصـــلتین بعضـــها 

ى اإلنسـان فـي خدمـة متكاملین أو على األقل لهما عالقة ببعضها ،فـي حـین إن الحیـاة العقلیـة لـد

).greenspan.1989.p.34وتلبیة رغبات الحیاة االنفعالیة(
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المناهج الدراسیة منها  همن عواطف ومشاعر وانفعاالت من خالل ما تحتوی هإن ما نتعلم

ونحن أطفال وطالب ،یشكل الركائز األساسیة التي تجعل منا أفرادا متمرسین انفعالیـا علـى كیفیـة 

عالیة والتحكم فیها وتنظیم االنفعاالت وتوجیهها على أساس من الذكاء االنفعالي، إدارة حیاتنا االنف

أو أفــرادا أغبیــاء انفعالیــا تســیطر علینــا االنفعــاالت المســمومة التــي تهــدد حیاتنــا وتــدمرها، فســموم 

Golmanاالنفعاالت تدمر اإلنسان تدمیرًا كلیًا(  , 1999 . p. 13.(

Mayerویشـیر مـایر وسـالوفي(  and Salovey , )إلـى أهمیـة الـذكاء االنفعـالي 2002

فــي مجــال العمــل حیــث یریــان أن الــذكاء االنفعــالي یمكــن أن یلعــب دورا هامــا فــي عملیــات القیــادة 

والتطـــویر المهنـــي والحیـــاة العملیـــة بصـــفة عامـــة، كمـــا یفترضـــان أن یعمـــل الـــذكاء االنفعـــالي علـــى 

ك في غیاب مهارات العمل المناسبة، فإذا كـان لـدیك تحسین نواتج العمل، وان كانا ال یضمنان ذل

Meyerاتجاه لفهم نفسك وفهم اآلخرین فمن المحتمل أن تقدر اآلخرین وعملهم( and Salovey

, 2002 , p.2.(

Hein)(  ٢٠٠٠ویشیر( هین،  , ) إلى أهمیة تنمیة الـذكاء االنفعـالي فـي إشـاعة 2000

ف مشـتركة ویسـاعدنا فـي التفكیـر حـول الشـيء المهـم ، روح التوحد كنوع بشري له مشاعر وعواطـ

وكیــف نقضــي علــى الكراهیــة والعــدوان ، وتحقیــق الســعادة الشخصــیة واالجتماعیــة ، حیــث یســاعد 

الــذكاء االنفعــالي األفــراد علــى أن یكونــوا محبــوبین ومســموعین ومحتــرمین ومــؤثرین وفــاعلین فــي 

Heinالوجدانیـة كبشـر(مسـاعدتهم لآلخـرین وهـذه جوانـب تصـدر عـن حاجاتنـا  , 2000 , p.1(

Goleman ٢٠٠١جولمــان (وفــي هــذا الصــدد یشــیر  , ) إلــى أن إدارة العواطــف تعــد 2001

حاجة من الحاجات فالعواطف هي التي تقّوم التفكیر والقیم والبقاء ، وٕاذا مورست بشكل جید تنتج 

Golemanسلوكا صالحا حكیمًا (  , 2001, p.134.(

Goleman ١٩٩٥برامج تنمیة الذكاء االنفعالي، ما ذكـره( جولمـان ومما یدعم  , 1995

) بان الذكاء االنفعالي یمكن أن یبنى ویتم تعلمه من خالل تنمیة مهـارات التفاعـل مـع اآلخـرین ، 

ـــى مـــدى حیـــاة الفـــرد ـــذكاء المعرفـــي المجـــرد مســـتقرة عل ـــذكاء وانـــه إذا كانـــت نســـبة ال فـــان نســـبة ال

Golemanاالنفعـالي ( تتزایـد بالتـدریب والـتعلم لمهـارات الـذكاءاالنفعـالي یمكـن أن  , 1995 ,

p.233.(

Steing ١٩٩٦كمـــا أن ( ســـتین  , –ذكـــورا وٕاناثـــا –) یشـــیر إلـــى أن األفـــراد 1996

Emotionalیمكنهم ترقیة قدراتهم االنفعالیة  abilities حیث یمكن أن یتعلموا مهارات اإلصـرار

یة االستماع إلى اآلخرین، ویحددوا أمزجتهم ویفوزا بثقتهم وهذه مهارات مفضلة وٕادارة اإلجهاد وأهم

Steinبین شركاء العمل الواحد (  , 1996 , p.123.(

إن الذكاء االنفعالي یعمل على استثمار الطاقات الخاصـة بـالفرد فـي مواجهـة االحباطـات 

وتنظــیم الحــاالت المزاجیــة والحفــاظ والــتحكم باالنــدفاعات واالنفعــاالت، وتــأخیر بعــض االشــباعات 
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ــــى حــــل ــــاج إل ــــاة والتــــي تحت ــــي مواجهــــة مشــــكالت الحی ــــة ف ــــرد مــــن االنتكاســــات االنفعالی ــــى الف عل

Mayerجیـد( and Salovey , 1997 , p.18 تشـیر إلـى إن ١٩٨٩) فضـًال عـن إن(شـهادة (

ـــى القـــدرات التـــي تســـمى بقـــدرا ـــین األفـــراد فـــي كثیـــر مـــن الحـــاالت یرجـــع إل ـــذكاء االخـــتالف ب ت ال

االنفعــالي والتــي تشــمل ضــبط الــنفس والحمــاس والمثــابرة والقــدرة علــى حفــز الــنفس ، حیــث یمكــن 

تعلیم هذه القدرات لألفراد بما یوفر لهم فرص أفضل فـي الحیـاة أیـا كانـت المكونـات الذهنیـة لـدیهم 

  ).٣٦،ص١٩٨٩(شهادة ،

لمجتمعیــة ونســب العواطــف قــد تســهم األنانیــة والعنــف ســواء األخالقــي أو المــادي للحیــاة ا

المنحرفة في تحدید الصحة الجسدیة وٕاصابتها بالمخاطر ،الن المواقف األخالقیة تنبع مـن قـدرات 

  ).١٩٨،ص١٩٩٧اإلنسان العاطفیة فالتوازن العاطفي یحمي هذه الروح أصال.(عدس ،

ذي هـــو مفتـــاح إن الـــذكاء االنفعـــالي یعـــد مفتاحـــا للنجـــاح فـــي الحیـــاة مقارنـــة بالـــذكاء األكـــادیمي الـــ

ـــــــك مـــــــااورده العـــــــالم النفســـــــي األمریكـــــــي  ـــــــاة األكادیمیـــــــة والدراســـــــیة ویؤكـــــــد ذل النجـــــــاح فـــــــي الحی

) بــان الــذكاء األكــادیمي لــه نصــیب قلیــل مــن اإلســهام فــي التعامــل مــع golman,1995المشــهور(

ن ویغرقـون الحیاة االنفعالیة للفرد مقارنة بالذكاء االنفعـالي ، فمرتفعـي الـذكاء األكـادیمي قـد ینهـارو 

في الكبت وتكون لدیهم انفعاالت عنیدة ،مع ضـحالة مذهلـة وتـدني رهیـب فـي كیفیـة قیـادة حیـاتهم 

).goleman,1995,p,41هؤالء وتحت إمرة أفراد اقل منهم ذكاء (لالخاصة ،فكثیرا ما یعم

ن نســـبة النجـــاح التـــي ا) فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى ١٩٩٥gardener,1995ویشـــیر (كـــاردنر

-%٧٠% تاركـــة نســـبة ٢٠-%١٠لـــذكاء األكـــادیمي تصـــل فـــي أفضـــل حاالتهـــا إلـــىیســـهم فیهـــا ا

).gardner,1995.p26% للذكاء االنفعالي(٩٠

ن أهمیة البحث تبرز خالل مایاتي:انستنتج مما تقدم 

أهمیــة موضــوع الــذكاء االنفعــالي وارتباطــه بمتغیــرات الصــحة النفســیة واالتــزان االنفعــالي حیــث . ١

لتربویــة والتعلیمیــة فــي العــالم إلــى تنشــئة أبنائهــا علــى التعبیــر عــن ذواتهــم تســعى كــل األنظمــة ا

وانفعاالتهم بصورة سلیمة.

كبیــرة تتمثــل بعملهــم فــي میــدان التعلــیم الــذي  ةاهتمامــه بــأفراد یجــري أعــدادهم لتحمــل مســؤولی. ٢

یهدف إلى بناء أجیال قادرة على اخذ دورها في بناء المجتمع.

أھداف البحث:
البحث الحالي إلى:یهدف

بناء برنامج تعلیمي لتنمیة الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة.. ١

معرفة اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة الذكاء االنفعالي لدى أفراد المجموعة التجریبیة.. ٢

بعا لمتغیر الجنس .معرفة داللة الفروق ألثر البرنامج التعلیمي في تنمیة الذكاء االنفعالي ت. ٣
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البرنامج التعلیمي في تنمیة الذكاء االنفعالي تبعـا لمتغیـر التخصـص ألثرمعرفة داللة الفروق  .٤

إنساني).–العلمي ( علمي 

وفي سبیل تحقیق أهداف البحث الحالي وضع الباحث الفرضیات اآلتیة : 

ة ومتوســــط درجـــــات ال یوجــــد فــــرق دال إحصــــائیا بــــین متوســـــط درجــــات المجموعــــة التجریبیــــ.١

المجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي لمقیاس الذكاء االنفعالي. 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة .٢

التجریبیة في االختبار ألبعدي لمقیاس الذكاء االنفعالي. 

التخصــص العلمــي ومتوســط درجــات ال یوجــد فــرق دال إحصــائیا بــین متوســط درجــات طلبــة .٣

طلبـــة التخصـــص اإلنســــاني فـــي المجموعــــة التجریبیـــة فــــي االختبـــار ألبعــــدي لمقیـــاس الــــذكاء 

االنفعالي. 

حدود البحث: 
یقتصــر البحــث الحــالي علــى طلبــة الســنة الثالثــة بمختلــف التخصصــات فــي كلیــة التربیــة 

  . ٢٠٠٧. ٢٠٠٦سي األساسیة /جامعة الموصل المنتظمین بالدوام للعام الدرا

تحدید المصطلحات: 
Programأوال: البرنامج 

,Goodعرفه كود (  - ) بأنـه " مجموعـة مـن الـدروس والخبـرات المخططـة التـي یكتسـبها 1973

,Goodالطلبة تحت إشراف المدرسة أو الكلیة " (  1973, p.157(

تزویــد الطلبــة یــة تســتهدف) بأنــه " خطــة تصــمم لتحســین العملیــة التربو ١٩٨٢عرفــه الســعدي (-

، ١٩٨٢المـنهج " ( السـعدي، بخبرات واسعة یمكـن أن ینتفعـوا بهـا فـي موضـوعات أخـرى مـن

  ).  ٢١ص

) بأنــه " عبــارة عــن مــزیج متــداخل مــن مجــاالت النشــاطات والتفــاعالت ١٩٩٦عرفــه ألعتبــي ( -

اعد فـــي تســـوالخبـــرات التـــي یمـــر بهـــا أعضـــاء الجماعـــة بصـــفتهم أفـــرادا وأعضـــاء فـــي جماعـــة

،  ١٩٩٦غایـة " ( ألعتبـي ، تطویرهم ونموهم بدنیا وعقلیا ونفسیا واجتماعیا وهو وسیلة ولیس

  )  ١٣ص
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Instructionalثانیا: البرنامج التعلیمي  Program
) بأنــه " وســیلة ترمــي إلــى حــل مشــكلة قائمــة لزیــادة كفایــة وٕاتاحــة الفرصــة ١٩٦٩عرفــه حســین (-

ي مجـال نشـاط معـین وتسـاعد علـى القیـام بواجبـات العمـل بطریقـة للمتدربین للبحـث والتجریـب فـ

  ).  ٨٢، ص١٩٦٩أفضل. ( حسین، 

والتطـــور ویتضــــمن ) بأنـــه " مجموعـــة أنشـــطة قابلــــة للنمـــو١٩٨٠عرفـــه عبـــد الـــرزاق وٕابــــراهیم (-

، ١٩٨٠وقیاسها " ( عبد الـرزاق وٕابـراهیم، خطوات متتابعة وله نواتج یمكن التحسس لتطبیقاتها

   ). ٢٠ص

) بأنــه " المســاهمة فــي نمــو الطالــب عــن طریــق إحــداث تغییــر ایجــابي فــي ١٩٨٥عرفــه كمــب (-

  ).  ٢٦. ٢٥، ص ١٩٨٥اتجاهاته أو طرائق تفكیره ومعرفته أو مهاراته " ( كمب ، 

" هو مجموعة الـدروس التـي أعـدها الباحـث والتـي تبلـغ التعریف اإلجرائي للبرنامج التعلیمي : -

ـــًا ) دروس وتتضـــمن ١٠( ـــى تنمیـــة الـــذكاء االنفعـــالي وتتضـــمن الـــدروس تعریف مواقـــف تهـــدف إل

المــنخفض علــى  يوأمثلــة وتمــارین وأنشــطة وواجبــات بیتیــه لمســاعدة الطلبــة ذوي الــذكاء االنفعــال

تنمیة ذكائهم االنفعالي ". 

Emotionalثالثا: الذكاء االنفعالي:  Intelligence
درة على إدراك الفرد النفعاالته وصـوال إلـى انفعـال یسـاعد ) بأنه " الق١٩٩٧عرفه مایروسا لوفي(-

Meyerالـذهني(في التفكیر وفهم انفعاالت اآلخرین بحیث یؤدي إلى تطویر وتنظـیم النمـو &

Salovey , 1997 , p.34.(

) بأنه " القدرة على فهم اآلخرین والتصرف الحكیم في العالقات اإلنسانیة " ١٩٩٧عرفه عدس (-

  ).  ٢١٣، ص١٩٩٧( عدس، 

بأنه " التمتع بمیزتین اثنین هما ضبط النفس والقدرة على قراءة المشاعر  )٢٠٠٠عرفه جولمان(-

  ).  ٩٣، ص ٢٠٠٠" ( جولمان ، 

) بأنــه " الــذكاء الــذي یشــمل معرفــة الشــخص بعواطفــه وٕادراكهــا ٢٠٠٠عرفــه األعســر والكفــافي (-

ـــ ـــه العالق ـــافي ، ومحفـــزا لنفســـه ومعرفـــة مشـــاعر اآلخـــرین وتوجی ات اإلنســـانیة " ( األعســـر والكف

  ). ٣٢، ص ٢٠٠٠

هو وعي الفرد بطبیعة انفعاالتـه بمـا یمكنـه مـن التفكیـر بصـورة جیـدة التعریف النظري للباحث : -

وهدوء تام . 

هو مستوى وعي الفرد بانفعاالته معبرا عنه بالدرجـة التـي یحصـل علیهـا مـن التعریف اإلجرائي: -

ذكاء االنفعالي. استجابته على مقیاس ال
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خلفیة نظریة: 
Mayerیشـیر ( and Salovey, ) إلـى أن أصـول الـذكاء االنفعـالي ترجـع إلـى 1997

القرن الثامن عشر، حیث قسم العلماء العقل إلى ثالثة أقسام متباینة هي: 

Cognativeالمعرفة: .١
مختلــــف العملیــــات وتشــــمل العدیــــد مــــن الوظــــائف مثــــل الــــذاكرة والتفكیــــر واتخــــاذ القــــرار و 

المعرفیة وما ینبثق منها ، والذكاء أسـلوب مـن أسـالیب التوافـق الجیـد وان كـان سـالوفي وآخـرون ( 

Salovey etal., ) قــد میــزوا بــین الــذكاء والتوافــق ، بــان التوافــق خاصــیة مــن خصــائص 1995

الحســیة لهــا الــذكاء وان معظــم الكائنــات الحیــة قــادرة علــى التوافــق اعتمــادا علــى توظیــف النــواحي

دون الحاجة إلى الذكاء. 

Affectالعاطفة: .٢
مثـــل الفـــرح والســـرور ویشـــمل االنفعـــاالت والنـــواحي المزاجیـــة والتقـــویم ومختلـــف المشـــاعر

والغضـــب واإلحبـــاط والخـــوف والقلـــق والتبـــرم وعـــدم التحمـــل، وابســـط شـــكل االنفعـــاالت مـــا یســـمى 

عــالي بطریقــة أو بــأخرى مــرتبط بكــل مــن القســم األول بالجانــب االنفعــالي لألحاســیس، والــذكاء االنف

والثاني أي انه متغیر مستعرض بین المعرفة والعاطفة ( االنفعـال) ویحـدث تكامـل بینهمـا. إال انـه 

لـــیس كـــل مـــا یتصـــل بـــالمنحى المعرفـــي والمنحـــى االنفعـــالي یكـــّون ذكـــاء انفعـــالي مثـــل األســـالیب 

األخـــرى، وان كـــان مـــن المفتـــرض أن هـــذه المتغیـــرات المعرفیــة أو غیرهـــا مـــن المتغیـــرات المعرفیـــة 

یمكن أن تكون لهـا عالقـة قویـة بالـذكاء االنفعـالي ، وذلـك علـى ضـوء التفاعـل التبـادلي والمشـترك 

بین االنفعال والتفكیر واثر ذلك التفاعل على السلوك اإلنساني . 

Motivationالدافعیة: .٣
علمـــة أو األهـــداف التـــي یســـعى الفـــرد لتحقیقهـــا . وتشـــمل علـــى الـــدوافع البیولوجیـــة أو المت

ومازال هذا التقسیم للعقل اإلنساني معترف به من قبل العلماء المعاصـرین أمثـال( هیلجـارد ومـایر 

Motivational)ومـــن المفـــاهیم المقترحـــة الـــذكاء الـــدافعي( Intelligence )مـــن وجهـــة نظـــر(

Mayer and Geher , ى ثالثة أنواع وهي : ) في تقسیمهما للذكاء إل1996

ذكاء معرفي . .١

ذكاء انفعالي .٢

ذكاء دافعي .٣

وهي مرتبطة ببعضها بدرجة ما، ویمكن تصور تلك العالقة بالشكل اآلتي: 
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)Mayer and Salovey , 1997 , p.4. 10(

التعبیر عـن والذكاء االنفعالي یمثل قدرة الفرد على اإلدراك والتحدید والفهم الدقیق للتقییم و 

االنفعــاالت الذاتیــة وتنظیمهــا والرغبــة فــي إثرائهــا والــتحكم فیهــا وضــبطها، واســتثارتها عنــدما تعمــل 

على تسهیل التفكیر، وفهم انفعاالت اآلخرین والوعي بها: 

ومكونات الذكاء االنفعالي التي تم اشتقاقها من التراث النفسي للمفهوم خمس مكونات هي:

Selfالوعي الذاتي: .١ Ailerons
قــدرة الفــرد علــى تحدیــد وتســمیة وصــیاغة انفعاالتــه ومشــاعره الذاتیــة والتعبیــر عنهــا وعــن 

الحاجـــات المتصـــلة بهـــا بوضـــوح، والتمییـــز بینهـــا، والرغبـــة فـــي ترقیتهـــا، واإللمـــام بجوانـــب المعرفـــة 

االنفعالیة وفهم التغیر في محتوى ومستوى االنفعاالت المركبة المتناقضة. 

Selfرة الذات:إدا.٢ Management
قدرة الفرد على تنظیم انفعاالته والتحكم فیها، وفهم ما وراء االنفعـاالت والمشـاعر، وٕایجـاد 

الطرق المالئمة للتعامل معها دون كبت أو تضخیم للمعلومات التي تحملها، وتحویل السلبیة منها 

و أفضل ما یمكن قوله وفعله . إلى نهایة ایجابیة، وضبطها حتى یصبح ما یقوله أو یفعله ه

Socialالوعي االجتماعي: .٣ Awareness
قـــدرة الفـــرد علــــى التحدیـــد والفهــــم الـــدقیق لمشــــاعر وانفعـــاالت اآلخــــرین، واالنفتـــاح علیهــــا 

والتعامل معها بكفاءة، والتواصل معهم بروح الفریق الواحد، وتمییز االنفعـاالت المزیفـة والصـادقة، 

الئقة.ومتى تتبع اآلخرین وتساندهم، والتصرف معهم بطریقةومعرفة متى تقود 

Empathyالتعاطف: . ٤
القـــــراءة الذاتیـــــة لمشـــــاعر وانفعـــــاالت اآلخـــــرین والتوحـــــد معهـــــم انفعالیـــــا وفهـــــم مشـــــاعرهم 

وانفعاالتهم والتناغم معهم واالتصال معهم ومن اجلهم، ومعایشة مشكالتهم وٕاعطائهم الحلول لها. 

نفعالیــة مطابقــة الســتجابة الطــرف اآلخــر وكأنــه بظروفــه نفســها نتیجــة إدراك الحالــة فهــو اســتجابة ا

االنفعالیة لآلخرین أو ظروفه الداخلیة. 

ذكاء معرفي

انفعاليذكاء دافعيذكاء
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Usingاستخدام االنفعاالت: . ٥ Emotions
واســتخدامها فــي توجیــه القــدرة علــى ضــبط ودمــج االنفعــاالت الذاتیــة مــع حــاالت اآلخــرین،

والتـــأرجح بـــین توجیهـــات عـــدة انفعـــاالت ل االنتبـــاه لألشـــیاء المهمـــة،التفكیـــر وتیســـیر ســـبله وتحویـــ

  ) .  ٦٩. ٦٨، ص ٢٠٠٣اآلخرین( رزق ، لصنع أفضل القرارات وٕادارة العالقات مع

دراسات سابقة 
١٩٧٢Handدراسة ھاند وسلوكیوم .١ and Slocum

أثـــره علـــى فاعلیـــة هـــدفت الدراســـة إلـــى بنـــاء برنـــامج لتحســـین العالقـــات اإلنســـانیة ودراســـة

 ٥٠اإلدارة لمجموعة من مدیري الشركات واألعمال الخاصة كمجموعة تجریبیة تكونت العینة من 

 ٩٠) أســبوعا علــى جلســات اســتغرقت كــل منهــا ٢٨فــردا تــم اختیــارهم قصــدیا واســتمرت التجربــة لـــ(

یــث أصــبحوا دقیقــة وأســفرت النتــائج عــن وجــود اختالفــات بــین مــن تلقــى التــدریب ومــن لــم یتلقــوه ح

أكثــر حساســیة ووعیــا ذاتیــا وأكثــر تقــدیرًا إلــى حاجــات اآلخــرین ، كمــا كشــفت الدراســة عــن زیـــادة 

االتصــال والوئــام بــین المرؤوســین ومــدیریهم وتحســنت تقــدیرات المــدیرین لآلخــرین العــاملین تحــت 

Handأمرتهم . (  and Slocum , 1972 ,p.84(

١٩٨٤Kramerدراسة كرامر و مورس .٢ & Moors , 1984
هــدفت الدراســة إلــى معرفــة اثــر برنــامج تــدریبي فــي زیــادة التعــاطف بــین طلبــة كلیــة الطــب 

ومرضــاهم مــن خــالل تنمیــة المهــارات الشخصــیة لالتصــال والتعــاطف مــع المرضــى تكونــت عینــة 

دقیقــة قــدمت إلفــراد  ٤٥جلســات مــدة الجلســة  ١٠طالبــا أمــا البرنــامج فتكــون مــن  ٢١البحــث مــن 

وعــة التجریبیــة فــي حــین تركــت المجموعــة الضــابطة، وأظهــرت النتــائج أن المتــدربین اظهــروا المجم

Kramerزیادة في درجة اهتمامهم ومساندتهم للمرضى . ( & Moors , 1984, p.212(

٢٠٠١Smithدراسة سمیث .٣ , 2001
نفعالیــة لــدى هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اثــر برنــامج تــدریبي فــي تنمیــة الكفــاءات اال

فـردا لكـل منهـا  ٣٣مدیري الشركات تكونـت عینـة البحـث مـن مجمـوعتین ضـابطة وتجریبیـة بواقـع 

جلسة مدة الجلسة سـاعة كاملـة وأظهـرت النتـائج فرقـا داال إحصـائیا فـي مسـتوى الكفـاءة  ١٥بواقع 

Smithالكفـاءات ( االنفعالیة إزاء مواقف الحیاة وان للبرنامج اثر واضـح فـي تنمیـة هـذه , 2001

p.142.(

٢٠٠٣دراسة رزق . ٤
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هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى فاعلیــــة برنــــامج التنــــویر االنفعــــالي فــــي تنمیــــة الــــذكاء 

االنفعـــالي لطلبـــة كلیـــة التربیـــة بالطـــائف جامعـــة أم القـــرى وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن مجمـــوعتین 

لبــة اســتمرت التجربــة لمــدة مــن الط ٦٩طالبــا وطالبــة وتجریبیــة عــدد أفرادهــا  ٨٣ضــابطة عــددها 

دقیقــة وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــرق فــي متوســط  ٥٠شــهر بواقــع جلســتین أســبوعیا مــدة الجلســة 

 ٢٠٠٣درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیـة وعـن فاعلیـة واضـحة للبرنـامج ( رزق ، 

  ). ٦٢، ص

مناقشة الدراسات السابقة:
بقة جمیعـــا فـــي كونـــه یهـــدف إلـــى تنمیـــة الـــذكاء اتفـــق البحـــث الحـــالي مـــع الدراســـات الســـا

االنفعالي إال انـه اختلـف مـع دراسـتي هانـد و سـلوكیوم و سـمث فـي طبیعـة المجتمـع الـذي أجریـت 

علیه الدراسة اذ كانت الدراستان السابقتان قد اختارتا مـدیري الشـركات كمجتمـع لهـا فـي حـین كـان 

التقـت مــع دراسـتي كرامــر و مـورس ورزق فــي مجتمـع البحـث الحــالي یشـتمل علــى الطلبـة،إال أنهــا 

  ذلك.

فـردا فـي حــین كانـت عینـة البحــث  ٦٩. ٢١أمـا عینـة الدراسـات الســابقة فقـد تراوحـت بــین 

) طالبـــا وطالبـــة وبـــذلك فهـــي تتوســـط العـــدد بـــین أعـــداد أفـــراد العینـــات فـــي الدراســـات ٤٠الحـــالي (

لدراسات السابقة فـي إتبـاع المـنهج السابقة، یضاف إلى ذلك أن البحث الحالي قد اتفق مع جمیع ا

التجریبي كمنهج بحثي له.

وقـد اختلـف البحـث الحـالي عـن الدراسـات السـابقة جمیعـا فـي اعتمادهـا بـرامج تدریبیـة فــي 

حــین اعتمــد البحــث الحــالي برنامجــا تعلیمیــا یتفــق وطبیعــة عینته،فضــال عــن أن دراســات كــل مــن 

ألداة التــــي اســــتخدمتها فــــي قیــــاس الــــذكاء هانــــد وســــلوكیوم وكرامــــر ومــــورس وســــمث لــــم توضــــح ا

البحـث الحـالي ودراســة  أداةاالنفعـالي فـي حـین كـان مقیـاس الـذكاء االنفعـالي الـذي أعـده رزق هـو 

  رزق.

اتفقــت نتــائج البحــث الحــالي مــع نتــائج الدراســات الســابقة جمیعــا فــي وجــود اثــر للبرنــامج 

تدریبیا كان ام تعلیمیا في تنمیة الذكاء االنفعالي. 
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إجراءات البحث:
لتحقیق أهداف البحث تم القیام بمجموعة إجراءات لتحقیق أهداف البحث الحالي وهي اآلتیة:

أوال: مجتمع البحث وعینتھ.
مجتمع البحث:.١

یتمثــل مجتمــع البحــث الحــالي بطلبــة ألســنه الثالثــة فــي كلیــة التربیــة األساســیة فــي جامعــة 

) ذكـرا ١٨٥) طالبـًا وطالبـة بواقـع (٣٣٥ي المرحلـة الثالثـة (الموصل وقد بلغ عـدد الطلبـة الكلـي فـ

قـــــدرها  ة)طالبـــــة مـــــثلن نســـــب١٥٠%) فـــــي حـــــین كـــــان عـــــدد اإلنـــــاث(٥٥.٢مثلـــــوا نســـــبة قـــــدرها ( 

%) موزعین على األقسام العلمیة والشعب الدراسیة في الكلیة.٤٣.٨(

عینة البحث:.٢
ث على وفق الخطوات اآلتیة:بعد تحدید مجتمع البحث تمت عملیة اختیار عینة البح

طبـــق الباحـــث مقیـــاس الـــذكاء االنفعـــالي علـــى جمیـــع طلبـــة المرحلـــة الثالثـــة فـــي كلیـــة التربیـــة .١

األساسیة. 

حدد الطلبة أصحاب الذكاء االنفعالي المنخفض في كل قسم من األقسام وفـي كـل شـعبة مـن .٢

الشعب.

اء انفعالي عالي.تم استبعاد الطلبة الذین دلت إجاباتهم عن المقیاس على ذك.٣

قـــام الباحـــث باختیـــار قســـم علمـــي وآخـــر إنســـاني عشـــوائیًا، كمـــا اختـــار شـــعبة مـــن كـــل قســـم .٤

أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة تقابلهـــا الشـــعبة الثانیـــة لتمثـــل المجموعـــة  ربالطریقـــة ذاتهـــا الختیـــا

الضابطة.

قســـمین ومـــن ) طالبـــة بالطریقـــة القصـــدیة مـــن كـــال ال٢٠) طالبـــًا و(٢٠قـــام الباحـــث باختیـــار (.٥

الشعب التي اختیرت مجموعة تجریبیة، واختـار األعـداد نفسـها مـن الشـعب األخـرى ومـن كـال 

) طالبـــا ٨٠القســمین لیمثلـــوا المجموعـــة الضــابطة وبـــذلك أصـــبح مجمـــوع أفــراد عینـــة البحـــث (

)آخرین یمثلون المجموعة الضابطة وقد ٤٠) منهم یمثلون المجموعة التجریبیة و(٤٠وطالبة (

).١كما یظهر في الجدول (توزعوا 
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  )١الجدول (

  سأقسامهم العلمیة والجن بتوزیع أفراد العینة حس

القسم العلمي
الضابطةالتجریبیة

المجموع
إناثذكورإناثذكور

  ٤٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  العلوم

  ٤٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  اللغة االنكلیزیة

٢٠٢٠٢٠٢٠٨٠المجموع

تكافؤ المجموعات: .٣
ــــى ســــالمة التصــــمیم تتعــــرض  ــــى عــــدة متغیــــرات وعوامــــل تــــؤثر عل البحــــوث التجریبیــــة إل

البـد مـن ضـبطها بـین المجمـوعتین  نالبحـث كـا جولكي ال تؤثر هذه العوامـل علـى نتـائالتجریبي،

مــن اجــل تحدیــد اثــر المتغیــر المســتقل بشــكل دقیــق وألجــل ضــبط المتغیــرات فقــد عمــد الباحــث إلــى 

اإلجراءات اآلتیة:

ؤ في الجنس:التكافأ. 
تم إجراء التكافؤ بین المجموعتین التجریبیة والضـابطة فـي متغیـر الجـنس وذلـك باختیـار عـدد 

  ).٢الجدول (مماثل من كال الجنسین في المجموعتین الضابطة والتجریبیة وكما یتضح في

  )٢الجدول (

توزیع أفراد المجموعتین الضابطة والتجریبیة تبعًا لمتغیر الجنس

المجموعاإلناثالذكورالمجموعة

٢٠٢٠٤٠التجریبیة

٢٠٢٠٤٠الضابطة

٤٠٤٠٨٠المجموع

التكافؤ في التخصص العلمي: .ب
جــرى التكــافؤ بــین المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة فــي متغیــر التخصــص العلمــي وذلــك 

كمــا یتضــح اإلنســاني) فــي المجمــوعتین و -باختیــار عــدد مماثــل مــن كــال االختصاصــین( العلمــي 

).٣في الجدول(
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  )٣الجدول (

توزیع أفراد المجموعتین الضابطة والتجریبیة تبعًا لمتغیر التخصص العلمي

المجموعإنسانيعلميالمجموعة

٢٠٢٠٤٠تجریبیة

٢٠٢٠٤٠ضابطة

٤٠٤٠٨٠المجموع

التكافؤ في مستوى الذكاء:.ج
تین الضـابطة والتجریبیـة والمقـنن والمطبـق تم تطبیق اختبـار (رافـن) للـذكاء علـى المجمـوع

  ).٦٤، ص٢٠٠٣، ي)( الجر جر ١٩٨٣إعداد (الدباغ،  نعلى البیئة العراقیة م

وقــد قــام الباحــث باســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین وأظهــرت النتــائج انــه لــیس 

كانـــت القیمـــة هنـــاك فـــرق دال إحصـــائیًا بـــین متوســـط درجـــات المجمـــوعتین فـــي متغیـــر الـــذكاء، إْذ 

)والــذي ٠.٠٥) وهــي اقــل مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد مســتوى (٠.٢٨التائیــة المحســوبة تســاوي (

) یوضح ذلك. ٤یشیر إلى أن المجموعتین متكافئتان والجدول(

  )٤الجدول(

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بین المجموعتین في الذكاء

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٤٠٤٠.٤٧٤.٣٨٥الضابطة
٠.٠٥  ١.٩٨  ٠.٢٨  

٤٠٤٠.١٣٥.٢٧٨التجریبیة

التكافؤ في االختبار القبلي: .د
حاول الباحـث التحقـق مـن تكـافؤ المجمـوعتین فـي متغیـر الـذكاء االنفعـالي فـأجرى اختبـارًا 

مقیــاس الــذكاء  ىمــوعتین ولتحقیــق ذلــك اعتمــد الباحــث علــى درجــات أفــراد العینتــین علــقبلیــًا للمج

االنفعالي الذي تم تطبیقه على المجموعتین قبل البدء بالبرنامج وباستخدام االختبار التائي لعینتین 

مستقلتین، أظهرت النتائج انه لیس هناك فرق دال إحصائیًا بین متوسـط درجـات المجمـوعتین فـي 

) وهـي اقـل مـن القیمـة الجدولیـة عنـد ٠.٧٨المتغیر، إْذ كانت القیمة التائیـة المحسـوبة تسـاوي(هذا 

االختبـار القبلـي للـذكاء االنفعـالي،  ي) ویشـیر ذلـك إلـى تكـافؤ المجمـوعتین فـ٠.٠٥مستوى داللة (

) یوضح ذلك.٥والجدول(
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  )٥الجدول (

*تین في االختبار القبليیوضح نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بین المجموع

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٤٠٧٨.٤٠٤.٩١الضابطة
٠.٠٥  ١.٩٨  ٠.٧٨  

  ٦.٢٤  ٧٩.٣٧  ٤٠  التجریبیة

ثانیا:ً التصمیم التجریبي: 
األساســیة التــي تقــع علــى عــاتق الباحــث عنــد یعــد اختیــار التصــمیم التجریبــي مــن المهــام

قیامـــه بتجربـــة علمیـــة الن ذلـــك یســـاعده فـــي الحصـــول علـــى إجابـــات عـــن الفرضـــیات أو األســـئلة 

الموضــوعة للبحــث كمــا یســاعد علــى الضــبط التجریبــي إْذ أن ســالمة التصــمیم التجریبــي وصــحته 

، وقـد اختـار )٩٢،ص ١٩٨١تعدان الضمان األساسي للوصول إلى نتائج موثوق بهـا (الزوبعـي، 

المجموعــة التجریبیــة الواحــدة والمجموعــة الضــابطة الواحــدة، حیــث  يالباحــث التصــمیم التجریبــي ذ

) إلــى أن ذلــك التصــمیم یمكــن الباحــث مــن التنبــؤ بــان أیــة فــروق تالحــظ ١٩٧٧یشــیر(فان دالــین، 

، ویؤكـد (كیـر )٣٦٤، ص١٩٧٧بین المجمـوعتین إنمـا هـي نتیجـة للمعاملـة التجریبیـة(فان دالـین، 

) أن هـــــذا التصــــمیم یعـــــد مــــن التصـــــمیمات التجریبیــــة ذات الضـــــبط kerlinger)(١٩٧٣، رلنكــــ

,kerlingerالمحكم.( 1973, p:335.(التصمیم التجریبي للبحث حوالمخطط اآلتي یوض

المقارناتاالختبارالبرنامجاالختبارالمجموعة

قبليالتجریبیة
تطبیق البرنامج التعلیمي

لمتغیر المستقل)(ا
بین المجموعتینبعدي

في االختبار ألبعديبعديدون تطبیق البرنامجقبليالضابطة

عن ذكاء انفعالي منخفضدرجاتهم التي تعبر يجرت المقارنة بین المجموعتین ف*
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ثالثاً: أدوات البحث: 
مقیاس الذكاء االنفعالي:.١

وصف المقیاس:
ـــاس (رزق،  ـــة الجامعـــة وقـــد اعتمـــد ٢٠٠٣اعـــد المقی ـــذكاء االنفعـــالي لـــدى طلب ) لقیـــاس ال

)منطلقـًا نظریـًا لبنـاء مقیاسـه ویتكـون المقیـاس Mayer&Salavey((رزق) آراء مایر و سـالوفي

) بــدائل هــي (غالبـًا، كثیــرًا، أحیانــًا، قلــیًال، نــادرًا) وقــد قــام الباحــث ٥) فقــرة أمــام كــل فقــرة (٦٨مـن (

باستخراج صدق المقیاس من خالل صدق المحتوى والصدق ألعاملي والصـدق التمییـزي فـي حـین 

  ).٠.٩١إعادة التطبیق وقد بلغ الثبات (استخرج الثبات بطریقة 

إعداد المقیاس للبیئة العراقیة: 
قام الباحث باإلجراءات اآلتیة بغیة إعداد المقیاس وجعله صالحًا للتطبیق في البیئة العراقیة.

صدق المقیاس:أ. 
) الصدق الظاھري: ١(

,kidderیــرى كیــدر ( إلجــراءات )إن الحصــول علــى الصــدق الظــاهري هــو احــد ا1987

,kidderالضروریة الستخراج معامل صدق االختبار أو المقیاس( 1987, P:132 والشك فـي ،(

الصـــدق الظـــاهري هـــي عـــرض فقـــرات المقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن  جأن أفضـــل وســـیلة الســـتخرا

الخبراء والمختصین في التربیة وعلم النفس واألخذ بآرائهم حول مدى تنفیذ فقرات المقیـاس للصـفة 

ــــذكاء ٣٧٠، ص١٩٩٨قیاســــها(عودة، المــــراد ــــاس ال ــــرات مقی ــــي البحــــث الحــــالي عرضــــت فق ) وف

) علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمختصـــین فـــي ١الملحـــق ( )٢٠٠٣أعـــده (رزق،  ياالنفعـــالي الـــذ

لغـــرض معرفــة آرائهـــم حــول مـــدى صــالحیة الفقـــرات وقیاســها للـــذكاء *مجــال التربیــة وعلـــم الــنفس

ة األساسـیة وقـد حصـل المقیـاس بفقراتـه جمیعـًا علـى اتفـاق الخبـراء االنفعالي لدى طلبة كلیة التربی

)% للفقــرات فیمــا عــدا بعــض األخطــاء اللغویــة والمطبعیــة التــي ١٠٠ -٨٠وبنســبة تراوحــت بــین (

أشار إلیها الخبراء وتم تصحیحها.

كلیة التربیة/عباس            جامعة الموصل ددا لحمیأ.م.د كامل عب -١ *

.د خشمان حسن علي                     جامعة الموصل كلیة التربیة األساسیةأزم- ٢

یةأ.م.د جاجان جمعة محمد                    جامعة الموصل كلیة التربیة األساس - ٣

أ.م.د احمد محمد نوري                      جامعة الموصل كلیة التربیة األساسیة - ٤

أ.م.د أنور قاسم یحیى                         جامعة الموصل كلیة التربیة األساسیة - ٥
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) الصدق المنطقي: ٢(
كیة التي یقیسها تحقق هذا النوع من الصدق من خالل إعطاء تعریف دقیق للظاهرة السلو 

المقیاس ومن خالل التحلیل المنطقي لفقرات المقیاس بحیث تغطي الجوانب المهمـة لهـذه الظـاهرة 

)Allen&Yan, 1979, p:96 فالمقیــاس الصــادق منطقیــا هــو المقیــاس الــذي یمثــل تمثــیًال ،(

  ). ٦٨١، ١٩٧٠سلیمًا المیادین المراد دراستها(الغریب، 

(ب) ثبات المقیاس:
فهوم الثبات من المفاهیم األساسیة في القیاس ویتعین توافره في المقیاس لكي یكون یعد م

)، قام الباحث بحساب ثبات المقیـاس بطریقـة إعـادة ١٤٣، ص١٩٩٠صالحًا لالستخدام (اإلمام، 

)والتــي تعــد مــن أهــم أســالیب حســاب الثبــات إْذ تعطینــا معلومــات عــن Test—Retestالتطبیــق(

)، ولحســــاب ثبـــــات ٢٤٢، ١٩٨١جـــــود فاصــــل زمنـــــي بــــین التطبیقین(احمـــــد، بو  جاســــتقرار النتــــائ

) طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة المرحلـة الثالثـة فـي ٣٠المقیاس بهذه الطریقة قـام الباحـث بتطبیقـه علـى(

) یومــًا وباســـتخدام ١٥كلیــة التربیــة األساســیة بفاصــل زمنــي بـــین التطبیقــین األول والثــاني مقــداره(

) وهــو معامــل ثبــات عــالي (أبــو ٠.٨٤جــد معامــل ثبــات االختبــار وكــان (معامــل ارتبــاط بیرســون و 

) وبذلك أصبح المقیاس جاهزا للتطبیق النهائي. ٢٧٢، ٢٠٠٠لبدة، 

(ج) تصحیح المقیاس:
اعتمــــد الباحــــث مفتــــاح التصــــحیح الــــذي أعــــده(رزق) حیــــث أعطــــى درجــــات تتــــراوح بــــین

كثیرًا أربـع درجـات فـي حـین یعطـى البـدیل ) حیث یمنح البدیل دائما خمس درجات والبدیل ٥. ١(

أحیانًا ثالث درجات والبدیل قلیال درجتین والبدیل نادرا درجة واحدة، ولما كان المقیاس مكونـًا مـن 

)فمــن ١٧٠) درجــة وتكــون درجــة القطــع (٣٤٠. ٦٨) فقــرة لــذلك فــان الدرجــة ســتتراوح بــین (٦٨(

تمتعـه بـذكاء انفعـالي عـالي و العكـس حصل من أفراد العینـة علـى درجـة أكثـر مـن ذلـك دل علـى

صحیح.

البرنامج التعلیمي:.٢
من األهداف األساسـیة للبحـث الحـالي هـو بنـاء برنـامج تعلیمـي ومعرفـة اثـر هـذا البرنـامج 

فــي تنمیــة الــذكاء االنفعــالي لــدى أفــراد المجموعــة التجریبیــة، لــذلك قــام الباحــث باختیــار مكونــات 

داف البحــث ومــن خــالل اطــالع الباحــث علــى مجموعــة مــن البــرامج البرنــامج المناســبة لتحقیــق أهــ

التعلیمیة قام بإعداد البرنامج على وفق الخطوات اآلتیة:
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إعداد دروس البرنامج التعلیمي:)١(

)دروس، وقــد اســتند إلــى مواقــف المقیــاس فــي ١٠قــام الباحــث بإعــداد برنــامج مكــون مــن (

أمثلـة وتمارینـًا وواجبـًا بیتیـاً بوصـفه نشـاط إعداد هـذه الـدروس وسیتضـمن كـل درس مـن الـدروس، 

یتصل بموضوع الدرس تتم مناقشة الطلبة فیه خالل الدرس الالحق.

صدق البرنامج التعلیمي:)٢(

قام الباحث بإیجاد الصدق الظاهري للبرنامج وهو احد أنواع الصدق الذي یمكن االعتماد 

إلـــى أن أفضـــل  )١٩٩٧طـــانیوس، (وم )١٩٩٨البرنـــامج ویشـــیر (عـــودة،  سعلیـــه فـــي تقـــویم درو 

وســـیلة الســـتخراج الصـــدق الظـــاهري هـــو قیـــام عـــدد مـــن الخبـــراء والمختصـــین بتقـــدیر مـــدى تمثیـــل 

، ١٩٩٧)( ومطـانیوس، ٢٧٠، ص١٩٩٨فقرات دروس البرنامج للمهارات المـراد تنمیتهـا (عـودة، 

  ).٢٥٧ص

مـن الخبـراء ) تـم عرضـه علـى مجموعـة ٣فبعد تصـمیم البرنـامج بصـیغته األولیـة (الملحـق

والمختصین في التربیة وعلم النفس (الهامش السابق)لغرض معرفة مدى مالئمة الدروس واألمثلـة 

والتمـــارین والواجبـــات البیتیـــة المســـتخدمة فـــي تحقیـــق جوانـــب الـــذكاء االنفعـــالي واقتـــراح التعـــدیالت 

كلهــا بعــد واإلضــافات المناســبة، وقــد حصــل البرنــامج علــى اتفــاق الخبــراء علــى صــالحیة الــدروس

%أي أن البرنــامج یتمتــع بمؤشــرات ١٠٠األخــذ بــبعض التعــدیالت الطفیفــة إْذ كانــت نســبة االتفــاق 

ایجابیة عالیة.

التجربة األولیة للبرنامج التعلیمي:)٣(

 ي) طالبـة فـ١٥)طالبـًا و(١٥) طالبـًا وطالبـة بواقـع (٣٠قام الباحث بتجربة البرنامج على(

) قبل تطبیق البرنـامج علـى العینـة األساسـیة وذلـك لالطـالع ٢٠٠٧. ٢٠٠٦بدایة العام الدراسي( 

على الدروس ولمدة أسبوع بواقع خمسة دروس وذلك للتعرف على الجوانب اآلتیة:

مدى وضوح الدروس ومالءمتها للطلبة.أ. 

) دقیقة.٥٠الوقت الالزم لتطبیق كل درس وقد وجد أن الوقت الالزم لكل درس كان نحو (. ب

لى الصعوبات التي یمكن أن تواجه الباحث في أثناء تطبیق البرنامج إلیجاد الصیغ التعرف ع. ج

لتخفیفها والحد منها قدر اإلمكان.

كیفیة إعداد خطة الدرس.. د
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التجربة األساسیة للبرنامج التعلیمي:)٤(

وهي عملیة التطبیق النهائي للبرنامج التعلیمي وقد قام الباحث بالتطبیق النهـائي للبرنـامج

وبواقــع جلســتین أســبوعیًا ولمــدة خمســة أســابیع تمــت  ١٧/١٢/٢٠٠٦ولغایــة ٥/١١/٢٠٠٦بتــاریخ 

لقــاء أولــي  دفــي احــد القاعــات الدراســیة فــي كلیــة التربیــة األساســیة وقــد أعــد الجــدول بتوقیتاتــه بعــ

الدراسیة والشخصیة. مجمعه بأفراد المجموعة التجریبیة وحسب ما یتفق وظروفه

ائیة:الوسائل اإلحص.٣
لغـــرض تحقیـــق أهـــداف البحـــث وفرضـــیاته وتحلیـــل البیانـــات ومعالجتهـــا إحصـــائیًا فقـــد تـــم 

استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

ـــراء علـــ.١ مـــدى صـــالحیة فقـــرات المقیـــاس ودروس  ىالنســـبة المئویـــة لحســـاب نســـبة اتفـــاق الخب

  .جالبرنام

اس بطریقــة إعــادة تطبیــق معادلــة ارتبــاط بیرســون تــم اســتخدامها لغــرض اســتخراج ثبــات المقیــ.٢

االختبار

الفــروق بــین درجــات أفــراد المجموعــة التجریبیــة  ةاالختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین لمعرفــ-ج.٣

  ) ٢٧٩– ١٠١،  ١٩٩٩( التكریتي والعبیدي ، حسب متغیرات البحث.

عرض النتائج ومناقشتھا :
البحـث مـع مناقشـة هـذه عرض للنتائج التي توصل إلیها الباحث فـي ضـوء أهـدافیأتي فیما 

النتائج على وفق الترتیب اآلتي:

بنــاء برنــامج تعلیمــي لتنمیــة الــذكاء االنفعــالي لــدى طلبــة كلیــة التربیــة األساســیة، الهــدف األول:-

وقد تم تحقیق هذا الهدف من خالل إجراءات بناء البرنامج التي تم عرضها في الفصـل الثالـث 

(إجراءات البحث).

معرفــة أثــر البرنــامج التعلیمــي فـي تنمیــة الــذكاء االنفعــالي لــدى أفــراد المجموعــة :الهــدف الثــاني-

التجریبیة، ألجـل تحقیـق هـذا الهـدف تـم تحلیـل البیانـات التـي حصـل علیهـا الباحـث مـن تطبیـق 

أداة البحــــث (المقیــــاس) علــــى أفــــراد المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي االختبــــار ألبعــــدي 

تائي لعینتین مستقلتین لمعرفة الفروق بین المجمـوعتین، إْذ اظهـر التحلیـل باستخدام االختبار ال

اإلحصــــــــائي للبیانــــــــات إن متوســــــــط درجــــــــات المجموعــــــــة التجریبیــــــــة فــــــــي االختبــــــــار ألبعــــــــدي 

)، بینمــا كــان متوســط درجــات أفــراد المجموعــة ١٣.٤٢) وبــانحراف معیــاري قــدره(٢١٤.٥٨بلــغ(

)، وبـإجراء المقارنـة ٩.٣٢انحراف معیـاري قـدره () وبـ١٩٥.١٣الضابطة في االختبار ألبعدي (

ظهــــر وجــــود فــــرق دال إحصــــائیًا بــــین متوســــط درجــــات المجمــــوعتین إْذ كانــــت القیمــــة التائیــــة 
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ــــة البالغــــة (٦.٧٠المحســــوبة ( ــــر مــــن القیمــــة التائیــــة الجدولی ــــد مســــتوى ١.٩٨) وهــــي اكب ) عن

) یوضح ذلك.٦جدول(المجموعة التجریبیة والولمصلحة ) ٧٨) ودرجة حریة (٠.٠٥داللة(

  )٦جدول(

بین المجموعتین في االختبار ألبعدي قنتائج االختبار التائي لداللة الفر

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٤٠٢١٤.٥٨١٣.٤٢الضابطة
٠.٠٥  ١.٩٨  ٦.٧٠  

  ٩.٣٢  ١٩٥.١٣  ٤٠  التجریبیة

وتبـین هـذه النتیجـة إن البرنـامج كــان لـه اثـر ایجـابي فــي زیـادة متوسـط درجـات المجموعــة 

التجریبیة ثم تنمیة الذكاء االنفعالي لدیهم وعلیه ترفض الفرضیة الصـفریة األولـى القائلـة (ال یوجـد 

ضـابطة فرق دال إحصائیًا بین متوسط درجات المجموعة التجریبیـة ومتوسـط درجـات المجموعـة ال

في االختبار ألبعدي لمقیاس الذكاء االنفعالي ) وتتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة فـي 

اثــر البرنــامج تعلیمیــا كــان أو تــدریبیا فــي تنمیــة الــذكاء االنفعــالي كدراســة هانــد وســلكیوم وســمیث 

ورزق .

نمیــة الــذكاء االنفعــالي تبعــا معرفــة داللــة الفــروق ألثــر البرنــامج التعلیمــي فــي تالهــدف الثالــث:-

إنـــاث) وألجـــل تحقیـــق هـــذا الهـــدف جـــرت معالجـــة البیانـــات التـــي تـــم -لمتغیـــر الجـــنس (ذكـــور

الحصـــول علیهــــا مــــن االختبــــار ألبعــــدي للمجموعـــة وتبعــــا لمتغیــــر الجــــنس ، إْذ تمــــت معالجــــة 

حصـائیًا إْذ البیانات إحصائیًا باستخدام االختبـار التـائي وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـرق دال إ

) ٢.٠٢١)وهي اقـل مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة البالغـة(٠.١٧تبین أن القیمة التائیة المحسوبة(

) یوضح ذلك.٧) والجدول (٣٨) ودرجة حریة (٠.٠٥عند مستوى داللة(

  )٧جدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین الجنسین

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

معیاريال

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٠١٩٤.٢٨١٠.٧٠الذكور
٠.٠٥  ٢.٠٢١  ٠.١٧  

  ١١.١٢  ١٩٤.٧٣  ٢٠  االناث
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مــن النتیجــة المعروضــة أعــاله یتبــین قبــول الفرضــیة الصــفریة الثانیــة القائلــة(ال یوجــد فــرق 

ت اإلنــاث فــي المجموعــة التجریبیــة فــي دال إحصــائیًا بــین متوســط درجــات الــذكور ومتوســط درجــا

االختبار ألبعدي لمقیاس الذكاء االنفعالي ).

وتختلــف نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة(رزق)التي أظهــرت فرقــاً داًال لصــالح اإلنــاث 

ولعل ذلك یرجع إلى نمط التنشئة االجتماعیة الذي یفرض وجوب التحلي بسلوك اجتماعي مقبول 

أو اإلناث.سواًء من الذكور 

معرفـــة داللـــة الفـــرق ألثـــر البرنـــامج التعلیمـــي فـــي تنمیـــة الـــذكاء االنفعـــالي تبعـــًا الهـــدف الرابـــع: -

إنساني).–لمتغیر التخصص العلمي (علمي 

وألجــل تحقیــق هــذا الهــدف تمــت معالجــة البیانــات التــٍيٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ تــم الحصــول علیهــا مــن 

یر التخصص العلمي إحصائیًا باستخدام االختبـار االختبار ألبعدي للمجموعة التجریبیة وتبعا لمتغ

التـــائي فـــأظهرت النتــــائج وجـــود فــــرق دال إحصـــائیًا إْذ تبــــین إن القیمـــة التائیــــة المحســـوبة تســــاوي 

)ودرجـة ٠.٠٥)عنـد مسـتوى داللـة(٢.٠٢١) وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة والبالغـة(٥.٥٥(

) یوضح ذلك.٧) والجدول (٣٨حریة (

  )٧جدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق تبعًا لمتغیر التخصص العلمي

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٠٢٠٤.٠١١٠.٢٤العلمي
٠.٠٥  ٢.٠٢١  ٥.٥٥  

  ١٠.٨٢  ١٩٤.٥  ٢٠  اإلنساني

لجــدول أعــاله تــرفض الفرضــیة الصــفریة الثالثــة القائلــة( ال ومــن النتیجــة المعروضــة فــي ا

یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیًا بـــین متوســـط درجـــات طلبـــة التخصـــص العلمـــي ومتوســـط درجـــات طلبـــة 

التخصص اإلنساني فـي المجموعـة التجریبیـة فـي االختبـار ألبعـدي لمقیـاس الـذكاء االنفعـالي) وقـد 

ه التخصص العلمي مـن تكوینـات نفسـیة تـنعكس یرجع السبب في هذه الفروق إلى طبیعة ما یشكل

بشــــكل ســــلوك یتصــــف بشــــيء مــــن الجدیــــة والرصــــانة والمیــــل إلــــى التفكیــــر العقالنــــي عنــــد طلبــــة 

التخصص العلمي مقارنة بطلبة التخصص اإلنساني.
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات:
لمؤشرات اآلتیة:من خالل ما توصل إلیه الباحث من نتائج یستنتج ااالستنتاجات:  .أ

إمكانیــة تنمیــة الــذكاء االنفعــالي باســتخدام البــرامج التعلیمیــة المناســبة فهــو متغیــر ال یتصــف .١

بالثبات شانه شان الكثیر من المتغیرات النفسیة.

فاعلیة البرنامج التعلیمي في تنمیة الذكاء االنفعالي مما یسند اآلراء النظریة التي أشـارت إلـى .٢

إمكانیة تنمیته .

في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یوصي الباحث بما یأتي:التوصیات:  .ب

االستفادة من البرنامج التعلیمي في البحث الحالي في تنمیة الذكاء االنفعالي .١

االســـتفادة مـــن البرنـــامج التعلیمـــي كمنطلـــق إلعـــداد بـــرامج مختلفـــة فـــي نـــواحي أخـــرى تخـــص .٢

اإلعداد النفسي لمعلمي المستقبل .

ن المناهج الدراسیة تدریبات وممارسـات كافیـة لكیفیـة التعـرف علـى االنفعـاالت والتمییـز تضمی.٣

بینها وتكثیف ذلك في المناهج الدراسیة .

یقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتیة:المقترحات:  .ج

إجراء دراسة مماثلة في كلیات أخرى ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالیة.. ١

اسة تتبعیة لتطور الذكاء االنفعالي عبر المراحل الدراسیة المختلفة. إجراء در . ٢

إجراء دراسات ارتباطیه عن عالقة بعض المتغیرات بالذكاء االنفعالي. . ٣

واألجنبیة: ةالمصادر العربی
،مكتبة االنجلو المصریة،القاهرة.القیاس النفسي والتربوي،١٩٨١احمد، محمد عبدا لسالم،.١

ــــذكاء الوجــــداني،٢٠٠٠والكفافي، عــــالء الــــدین،األعســــر، صــــفاء،.٢ ،دار قبــــاء للطباعــــة ١،طال

والنشر،القاهرة.

ــیم العــالي والبحــث العلمــي،دار التقــویم والقیــاس،١٩٩٠اإلمام،مصــطفى وآخــرون،.٣ ،وزارة التعل

الحكمة للطباعة والنشر،القاهرة.

ئیة في بحوث التطبیقات اإلحصا) ١٩٩٦التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد عبد (.٤

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل.التربیة الریاضیة
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١الملحق (

جامعـة الموصــل 

كلیة التربیة األساسیة 

قسم ریاض األطفال 

االنفعاليآراء الخبراء في مقیاس الذكاء

األستاذ الفاضل............................................ المحترم

تحیة طیبة : 

ینــوي الباحــث أجــراء البحــث الموســوم (( اثــر برنــامج تعلیمــي فــي تنمیــة الــذكاء االنفعــالي 

الذكاء لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة )) ، ولتحقیق أهداف البحث یروم الباحث استخدام مقیاس 

االنفعالي الذي أعده (محمد عبـد السـمیع رزق) ، وعلیـه فهـو یضـع بـین یـدیكم هـذا المقیـاس لبیـان 

آرائكم في مدى صالحیة الفقرات ، انطالقـا ممـا یعهـده فـیكم مـن خبـرة واطـالع ودرایـة ومعرفـة فـي 

هذا المیدان .

صـوال إلـى انفعـال یسـاعد فـي القـدرة علـى إدراك الفـرد النفعاالتـه و ویعـرف الـذكاء االنفعـالي بأنـه(

)یؤدي إلى تطویر وتنظیم النمو الذهني ثالتفكیر وفهم انفعاالت اآلخرین بحی

مع فائق الشكر والتقدیر

الباحث

الدكتور ثابت محمد خضیر الجبوري

أستاذ مساعد



ثابت محمد خضر

٤٢

صالحةالفقرات  ت
غیر 

صالحة
المالحظات

        ا هي فعال.أدرك مشاعري في تعامالتي مع اآلخرین بدقة وكم  .١

اشعر بصعوبة المواقف التي من المتوقـع أن تظهـر فیهـا العاطفـة أو   .٢

المشاعر. 

أنا راض عن نفسي على الرغم من انه یمكن أن أكون أفضل من   .٣

  ذلك

یختلــف األفــراد إلــى حــد كبیــر فــي إمكانیــة وســرعة تكــوین الصــداقات   .٤

وبالنسبة لي أكون معارف وصداقات بسهولة.

توفیت أم أفضل صدیق لك منذ شهر مضى وصدیقك هذا مدمر   .٥

نفسیا وحزین جدًا فمن األفضل أن تشجعه أن یتمالك نفسه.

دخلت في نقاش حاد مع صدیق مقرب لك وأنت بالطبع تحب هذا   .٦

الشخص ولكن احتد النقاش بینكما لدرجة مضطر لقول أشیاء 

مل تخبره بأنك غاضب وتحدد وألفاظ جارحة له فاضل طریقة للتعا

موعد آخر للنقاش.

اشتركت في مجموعة لمدة ساعتین لحل مشكلة عاجلة حال ابتكاریا   .٧

والكل أنهكه التعب واالنفعال فأفضل طریقة للتعامل مع ذلك 

الموقف تحاول حث المجموعة ودفعها بأهمیة إیجاد الحل.

زات وأصوات في السیارة أنت في سفر بالسیارة وفجأة حدثت اهتزا  .٨

فانك تتیقظ للحدث وتراقب السائق بعنایة.

أنت متوقع أن تحصل على تقدیر ممتاز في احد المواد الدراسیة   .٩

ولكنك بالكاد حصلت على تقدیر مقبول فانك تعقد النیة على العمل 

بأفضل من ذلك مستقبال.

وحاولت ذلك في منذ سنوات وأنت ترید أن تتعلم عزف الموسیقى   ١٠

طفولتك وأالن ترید ذلك للمتعة والتسلیة وأخیرا امتلكت عودًا وجیتارا 

فانك تحاول بجدیة ممارسة العزف یومیا.

تسیطر على حاالت نفسیة ومزاج غیر معتدل.   ١١

كنــت مشــغول  امــن الصــعب األعــداد والتجهیــز لألعمــال الصــعبة إذ  ١٢

البال بشأنها 

یري في مواجهة المشكالت االنفعالیة في حیاتي یضطرب تفك  ١٣

وعالقاتي

أقدم كل ما بوسعي ومع ذلك اشعر باألسى على األشیاء التي لم   ١٤

أنجزها

اشعر بالكدر والضیق واعرف السبب في ذلك  ١٥
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٤٣

صالحةالفقرات  ت
غیر 

صالحة
المالحظات

بعض الناس یشعروني بأنني مقصر بغض النظر عما افعله  ١٦

أستطیع منحها احصل على األشیاء التي ال   ١٧

اشغل نفسي عندما یضطرب تفكیري   ١٨

اشعر بالخجل من تصرفاتي وما أبدو علیه   ١٩

اشعر باألسف على بعض األشیاء بعد قولها  ٢٠

ال أستطیع التخلص من الشعور بالذنب وان كان على خطأ تافه  ٢١

ال أستطیع التوقف عن التفكیر في مشكالتي  ٢٢

استمتع بقضاء الوقت مع األصدقاء  ٢٣

حیاتي ملیئة بالنهایات الحزینة  ٢٤

افعل ما یتوقعه اآلخرین مني حتى وان كنت غیر راض عنه   ٢٥

یرى اآلخرین بأنني أتفاعل بحدة مع المشكالت البسیطة  ٢٦

اشعر بصعوبة التعبیر عن عواطفي حتى وان كنت اشعر بها فعال  ٢٧

ندما أكون محبطا أو مهموما ال أستطیع تحدید مصدر ذلك ع  ٢٨

عندما أرید الحصول على المكافأة أو التشجیع أفكر في االحتمال   ٢٩

األفضل واقبل على العمل وأنجزه.

أو مهموم فأنني استمر في عملي حتى انتهي منه.اعندما تكون محبط  ٣٠

ن یخبروني بهاأستطیع إدراك مشاعر اآلخرین دون أ  ٣١

أستطیع اإلحساس بنبض الجماعة والمشاعر غیر المنطوقة  ٣٢

أتحكم في مشاعري الخاصة لكي یكون عملي كما أرید  ٣٣

اشعر بأنه شيء غریب معانقة شخص ما حتى وان كان من   ٣٤

أصدقائي

أكون في أفضل حاالتي عندما اشعر بالقدرة والكفاءة   ٣٥

فع أن أكون مختلفا عن اآلخرینلدى دا  ٣٦

عندما أقرر أنجاز شيء ما فأنني أبدا بالعقبات التي تحول بیني وبینه  ٣٧

أكون هادئ وطبیعي في تعامالتي مع من ال اعرفه  ٣٨

األشخاص االنفعالیین ال یشعروني باالرتیاح  ٣٩

من وراء ذلك إذا قدم شخص ما لي خدمة لم اطلبها، أتساءل عن هدفه   ٤٠

عندما استمع لمشكلة شخص ما فان العدید من الحلول لها تتوارد   ٤١

إلى ذهني

اإلفصاح والتحدث في معظم أموري ومشاعري الخاصة یكون مع   ٤٢

األفراد المقربین من العائلة واألصدقاء في الوقت المناسب
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٤٤

صالحةالفقرات  ت
غیر 

صالحة
المالحظات

تفضل عندما ترید توصیل مشاعرك االیجابیة لشخص ما فانك   ٤٣

قولها للشخص المقصود

دخلـت أنــت وصــدیقك فــي مناقشــة كالمیــة واحتــد النقــاش وصــدر مــن   ٤٤

كل منكما هجمات شخصیة على اآلخر فإنني اعتذر لصدیقي. 

أفضل التریث والتروي على االندفاعیة في اختیار وتحقیق أهدافي  ٤٥

اجهتهاآمل في حل المشكالت وانفراج أالزمات بدال من مو   ٤٦

عندما أرید شيء ما فال یهدا لي بال حتى احصل علیه  ٤٧

ابذل قصارى جهدي في أعمالي حتى ال اشعر باألسف على النتیجة  ٤٨

افعل األفضل بالنسبة لي حتى وان كان ال یعترف به احد  ٤٩

إذا بدأت عمل ما فال اتركه حتى أتمه وانهیه  ٥٠

ل ما أو تكون نتیجته اقل مما أرید فیكون ذلك عندما افشل في عم  ٥١

نتیجة نقص جزئي في تركیز انتباهي في العمل

عندما یكون هناك عمل غیر مفضل أحاول أن أجد طریقة   ٥٢

مستساغة لفعله

السعادة في معظمها من وجهة نظري تعتمد على الطریقة التي أدیر   ٥٣

بها حیاتي

ذ عمل أو برنامج ما فمن األفضل أن تحدد عند اإلقدام على تنفی  ٥٤

  أهدافه.

كان استعدادك ومجهودك للعرض في مسابقة ما مـدهش بالنسـبة لـك   ٥٥

وأنت فخور بأدائك لكنك حصلت على المركـز الثالـث مـن قبـل لجنـة 

التحكیم فإنني انفض عني الفشل واستمر في حیاتي. 

ن فــــردا متوقــــع افتــــرض انــــك منــــدوب جمعیــــة وتتحــــدث مــــع عشــــرو   ٥٦

انضــمامهم إلیــك والــى منظمتــك وأرجــا خمســة عشــرة مــنهم رأیهــم فــي 

االنضمام إلیك دفعة واحدة لدرجة انك أصبحت محـبط فـإنني أحـاول 

بشكل جید في المرات القادمة. 

ترأست فریق عمل مكلف بحل ابتكاري لمشكلة مزعجة في مجال   ٥٧

ریق.دراستك فانك ترسم خطة عمل وتناقشها مع الف

) سنوات وخجول جدا ولدیه حساسیة عالیة لمن ٥أخوك عمره (  ٥٨

حوله ویخاف األماكن والناس الجدد وهو كذلك منذ والدته فانك 

تجهز له سلسلة متدرجة من المواقف حتى یتخلص من حساسیته.

اظهر مشاعري لآلخرین حسب متطلبات الموقف بغض النظر عن   ٥٩

انفعاالتي الخاصة
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صالحةالفقرات  ت
غیر 

صالحة
المالحظات

نفاذ بصیرتي لإلحساس بمشاعر اآلخرین تجعلني متعاطف معهم  ٦٠

اشعر باالنزعاج عندما أواجه شخص غاضب  ٦١

أتأثر بردود األفعال الحزینة من اآلخرین  ٦٢

أجامل اآلخرین عندما یستحقون ذلك  ٦٣

احتاج تشجیع اآلخرین الستمراري في عمل ما  ٦٤

عملي حتى یكافئني علیه شخص ماال اشعر بالرضا عن  ٦٥

) سنة یعاني من مشكلة في الوزن منذ مرحلة ٣٩محمد عمره (  ٦٦

المراهقة وحاول االلتزام العدید من المرات ببرامج إنقاص الوزن 

وأخیرا قرر وبدافعیة عالیة أن ینهي حیاة السمنة ویعود إلى الرشاقة 

  ها.فانك تنصحه ببرنامج خفض السعرات التي یتناول

) سنوات إلى حدیقة ٤اصطحبت مجموعة من األطفال في سن (  ٦٧

عامة وفجأة بدأ احدهم في البكاء بسبب أن اآلخرین ال یردون 

اللعب معه فانك تحاول تهدئته وٕاسكاته.

اندفع صدیق لك غاضبا من سیارته نحو سائق آخر قطع علیه   ٦٨

تخبره بان ینسى الطریق بسیارته وأنت ترید تهدئة صدیقك فانك

األمر وان ما حدث قد حدث.



ثابت محمد خضر

٤٦

بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٢الملحق(

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم ریاض األطفال

مقیاس الذكاء االنفعالي لطلبة الجامعة

عزیزتي الطالبة................عزیزي الطالب..............

تحیة طیبة 

قیــاس الــذكاء االنفعــالي الــذي یتضــمن مجموعــة مــن الفقــرات التــي تعبــر عــن بــین یــدیك م

مواقــف حیاتیــة وأمــام كــل منهــا خمســة خیــارات هــي (غالبــًا، كثیــرًا، أحیانــا، قلــیًال ،نادرًا)ومــا علیــك 

سوى قراءة كل فقرة بدقة واختیار البدیل الذي یعبر عن قناعتك حقیقة وذلك بوضع عالمة(صح ) 

یعبـر عـن قناعتـك تلـك راجـین قـراءة كـل فقـرة واإلجابـة علیهـا دون تـرك أي فقـرة تحت البدیل الذي 

وبخیار واحد لكل فقـرة علمـا أن البیانـات ال تسـتخدم إال إلغـراض البحـث العلمـي شـاكرین تعـاونكم 

مع الباحث خدمة للمسیرة العلمیة.

الباحث

ثابت محمد خضیر الجبوري

أستاذ مساعد



…علیمي في تنمیة الذكاء االنفعالياثر برنامج ت

٤٧

نادراً قلیالً أحیاناً كثیراً باً غال  الفقرات  ت

أدرك مشاعري في تعامالتي مع اآلخرین بدقة وكما هي فعال.  .١

اشــــعر بصــــعوبة المواقــــف التــــي مــــن المتوقــــع أن تظهــــر فیهــــا العاطفــــة أو   .٢

المشاعر. 

أنا راض عن نفسي على الرغم من انه یمكن أن أكون أفضل من ذلك  .٣

راد إلى حد كبیر في إمكانیة وسرعة تكوین الصداقات وبالنسـبة یختلف األف  .٤

لي أكون معارف وصداقات بسهولة. 

توفیت أم أفضل صدیق لك منذ شهر مضى وصدیقك هذا مدمر نفسیا   .٥

وحزین جدًا فمن األفضل أن تشجعه أن یتمالك نفسه.

ب هذا الشخص دخلت في نقاش حاد مع صدیق مقرب لك وأنت بالطبع تح  .٦

ولكن احتد النقاش بینكما لدرجة مضطر لقول أشیاء وألفاظ جارحة له فاضل 

طریقة للتعامل تخبره بأنك غاضب وتحدد موعد آخر للنقاش.

اشتركت في مجموعة لمدة ساعتین لحل مشكلة عاجلة حال ابتكاریا والكل   .٧

موقف تحاول أنهكه التعب واالنفعال فأفضل طریقة للتعامل مع ذلك ال

حث المجموعة ودفعها بأهمیة إیجاد الحل.

أنت في سفر بالسیارة وفجأة حدثت اهتزازات وأصوات في السیارة فانك   .٨

تتیقظ للحدث وتراقب السائق بعنایة.

أنت متوقع أن تحصل على تقدیر ممتاز في احد المواد الدراسیة ولكنك بالكاد   .٩

انك تعقد النیة على العمل بأفضل من ذلك مستقبال.حصلت على تقدیر مقبول ف

منذ سنوات وأنت ترید أن تتعلم عزف الموسیقى وحاولت ذلك في طفولتك   ١٠

وأالن ترید ذلك للمتعة والتسلیة وأخیرا امتلكت عودًا وجیتارا فانك تحاول 

بجدیة ممارسة العزف یومیا.

معتدل. تسیطر على حاالت نفسیة ومزاج غیر   ١١

كنت مشغول البال بشأنها امن الصعب األعداد والتجهیز لألعمال الصعبة إذ  ١٢

یضطرب تفكیري في مواجهة المشكالت االنفعالیة في حیاتي وعالقاتي  ١٣

أقدم كل ما بوسعي ومع ذلك اشعر باألسى على األشیاء التي لم أنجزها  ١٤

واعرف السبب في ذلكاشعر بالكدر والضیق  ١٥

بعض الناس یشعروني بأنني مقصر بغض النظر عما افعله  ١٦

احصل على األشیاء التي ال أستطیع منحها   ١٧

اشغل نفسي عندما یضطرب تفكیري   ١٨

اشعر بالخجل من تصرفاتي وما أبدو علیه   ١٩

            هااشعر باألسف على بعض األشیاء بعد قول  ٢٠

ال أستطیع التخلص من الشعور بالذنب وان كان على خطأ تافه  ٢١

ال أستطیع التوقف عن التفكیر في مشكالتي  ٢٢



ثابت محمد خضر

٤٨

نادراً قلیالً أحیاناً كثیراً باً غال  الفقرات  ت

استمتع بقضاء الوقت مع األصدقاء  ٢٣

حیاتي ملیئة بالنهایات الحزینة  ٢٤

افعل ما یتوقعه اآلخرین مني حتى وان كنت غیر راض عنه   ٢٥

یرى اآلخرین بأنني أتفاعل بحدة مع المشكالت البسیطة  ٢٦

اشعر بصعوبة التعبیر عن عواطفي حتى وان كنت اشعر بها فعال  ٢٧

عندما أكون محبط أو مهموم ال أستطیع تحدید مصدر ذلك   ٢٨

ضل عندما أرید الحصول على المكافأة أو التشجیع أفكر في االحتمال األف  ٢٩

واقبل على العمل وانجزه.

عندما تكون محبط أو مهموم فانني استمر في عملي حتى انتهي منه.  ٣٠

أستطیع إدراك مشاعر اآلخرین دون أن یخبروني بها  ٣١

أستطیع اإلحساس بنبض الجماعة والمشاعر غیر المنطوقة  ٣٢

كما أریدأتحكم في مشاعري الخاصة لكي یكون عملي   ٣٣

اشعر بأنه شيء غریب معانقة شخص ما حتى وان كان من أصدقائي  ٣٤

أكون في أفضل حاالتي عندما اشعر بالقدرة والكفاءة   ٣٥

لدى دافع أن أكون مختلفا عن اآلخرین  ٣٦

عندما أقرر أنجاز شيء ما فأنني أبدا بالعقبات التي تحول بیني وبینه  ٣٧

أكون هادئ وطبیعي في تعامالتي مع من ال اعرفه  ٣٨

األشخاص االنفعالیین ال یشعروني باالرتیاح  ٣٩

إذا قدم شخص ما لي خدمة لم اطلبها ، أتساءل عن هدفه من وراء ذلك   ٤٠

عندما استمع لمشكلة شخص ما فان العدید من الحلول لها تتوارد إلى ذهني  ٤١

فصاح والتحدث في معظم أموري ومشاعري الخاصة یكون مع األفراد اإل  ٤٢

المقربین من العائلة واألصدقاء في الوقت المناسب

عندما ترید توصیل مشاعرك االیجابیة لشخص ما فانك تفضل قولها   ٤٣

للشخص المقصود

دخلــت أنــت وصــدیقك فــي مناقشــة كالمیــة واحتــد النقــاش وصــدر مــن كــل   ٤٤

ما هجمات شخصیة على اآلخر فإنني اعتذر لصدیقي. منك

أفضل التریث والتروي على االندفاعیة في اختیار وتحقیق أهدافي  ٤٥

آمل في حل المشكالت وانفراج أالزمات بدال من مواجهتها  ٤٦

عندما أرید شيء ما فال یهدا لي بال حتى احصل علیه  ٤٧

في أعمالي حتى ال اشعر باألسف على النتیجةابذل قصارى جهدي  ٤٨

افعل األفضل بالنسبة لي حتى وان كان ال یعترف به احد  ٤٩

إذا بدأت عمل ما فال اتركه حتى أتمه وانهیه  ٥٠

عندما افشل في عمل ما أو تكون نتیجته اقل مما أرید فیكون ذلك نتیجة   ٥١
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٤٩

نادراً قلیالً أحیاناً كثیراً باً غال  الفقرات  ت

العملنقص جزئي في تركیز انتباهي في 

عندما یكون هناك عمل غیر مفضل أحاول أن أجد طریقة مستساغة لفعله  ٥٢

السعادة في معظمها من وجهة نظري تعتمد على الطریقة التي أدیر بها حیاتي  ٥٣

فمن األفضل أن تحدد أهدافه.عند اإلقدام على تنفیذ عمل أو برنامج ما  ٥٤

ودك للعرض في مسابقة مـا مـدهش بالنسـبة لـك وأنـت كان استعدادك ومجه  ٥٥

فخــور بأدائــك لكنــك حصــلت علــى المركـــز الثالــث مــن قبــل لجنــة التحكـــیم 

فإنني انفض عني الفشل واستمر في حیاتي. 

افترض انك مندوب جمعیة وتتحدث مع عشرون فردا متوقع انضمامهم إلیك   ٥٦

االنضمام إلیك دفعة واحدة والى منظمتك وأرجا خمسة عشرة منهم رأیهم في

لدرجة انك أصبحت محبط فإنني أحاول بشكل جید في المرات القادمة. 

ترأست فریق عمل مكلف بحل ابتكاري لمشكلة مزعجة في مجال دراستك   ٥٧

فانك ترسم خطة عمل وتناقشها مع الفریق.

حوله ) سنوات وخجول جدا ولدیه حساسیة عالیة لمن٥أخوك عمره (  ٥٨

ویخاف األماكن والناس الجدد وهو كذلك منذ والدته فانك تجهز له سلسلة 

متدرجة من المواقف حتى یتخلص من حساسیته.

اظهر مشاعري لآلخرین حسب متطلبات الموقف بغض النظر عن   ٥٩

انفعاالتي الخاصة

نفاذ بصیرتي لإلحساس بمشاعر اآلخرین تجعلني متعاطف معهم  ٦٠

اشعر باالنزعاج عندما أواجه شخص غاضب  ٦١

أتأثر بردود األفعال الحزینة من اآلخرین  ٦٢

أجامل اآلخرین عندما یستحقون ذلك  ٦٣

احتاج تشجیع اآلخرین الستمراري في عمل ما  ٦٤

ال اشعر بالرضا عن عملي حتى یكافئني علیه شخص ما  ٦٥

) ســنة یعــاني مــن مشــكلة فــي الــوزن منــذ مرحلــة المراهقــة ٣٩محمــد عمــره (  ٦٦

وحاول االلتزام العدید من المرات ببرامج إنقاص الوزن وأخیرا قرر وبدافعیة 

عالیـــة أن ینهـــي حیـــاة الســـمنة ویعـــود إلـــى الرشـــاقة فانـــك تنصـــحه ببرنـــامج 

خفض السعرات التي یتناولها.

ســنوات إلــى حدیقــة عامــة ) ٤اصــطحبت مجموعــة مــن األطفــال فــي ســن (  ٦٧

وفجأة بدأ احدهم في البكاء بسـبب أن اآلخـرین ال یـردون اللعـب معـه فانـك 

تحاول تهدئته وٕاسكاته.

انــدفع صــدیق لــك غاضــبا مــن ســیارته نحــو ســائق آخــر قطــع علیــه الطریــق   ٦٨

بســـیارته وأنـــت تریـــد تهدئـــة صـــدیقك فانـــك تخبـــره بـــان ینســـى األمـــر وان مـــا 

حدث قد حدث.



ثابت محمد خضر

٥٠

)٣ملحق (

البرنامج التعلیمي لتنمیة الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم ریاض األطفال

استبیان آراء الخبراء حول البرنامج التعلیمي

األستاذ الفاضل.................................... المحترم 

تحیة طیبة:

روم الباحث معرفة اثر برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاء االنفعالي لدى طلبـة كلیـة التربیـة ی

) ٢٠٠٣األساســیة وعلیــه فقــد قــام ببنــاء البرنــامج مســتندا علــى مواقــف المقیــاس الــذي أعــده (رزق، 

والذي یتضمن خمسة محاور هي:

الوعي الذاتي  . ١

  إدارة الذات  . ٢

الوعي االجتماعي  . ٣

  اطفالتع  . ٤

استخدام االنفعاالت  . ٥

وقد تم بناء البرنامج بواقع درسین لكل محور، ونظرا لما تتمتعون به من درایة وحسن اطالع في 

هذا المیدان لذا یرجوا الباحث تفضلكم في إبداء مالحظاتكم العلمیـة السـدیدة لتطـویر هـذا البرنـامج 

الـدروس مـن حیـث البنـاء واألمثلـة بما یجعله فـي مسـتوى أفضـل والحكـم علـى مـدى صـالحیة هـذه 

مع فائق الشكر والتقدیر………………والتمارین وافتراضاتها المقترحة لتطبیقها

الباحث

أ.م.د ثابت محمد خضیر الجبوري



…علیمي في تنمیة الذكاء االنفعالياثر برنامج ت

٥١

البرنامج التعلیمي لتنمیة الذكاء االنفعالي

الدرس األول: عنوان الدرس: الوعي الذاتي

تـــه وتســـمیتها وصـــیاغتها والتعبیـــر عنهـــا وعـــن الحاجـــات قـــدرة الفـــرد علـــى تحدیـــد انفعاالالتعریـــف

المتصلة بها.

: تعریــف الطلبــة بمعنــى االنفعــاالت وأفضــل صــیغ التعبیــر عنهــا والتمییــز بــین الهــدف مــن الــدرس

صیغ التعبیر ومحاولة اكتساب صیغ جدیدة ومناسبة في التعبیر عنها.

ــة: مثــال( عاالتــه فانــه یمكــن أن یــدرك طبیعــة عنــدما یقــرر طالــب مــا الســیطرة علــى انف):١األمثل

تعامله مع اآلخرین ویعبر عن انفعاالته كما هي دون تدخل منه.

هنــاك فــرق بــین الرضــا عــن الــنفس بحالهــا التــي هــي علیهــا وبــین إمكانیــة تطــویر الفــرد ):٢مثــال(

لنفسه نحو األفضل في مختلف الجوانب.

بة لي فان أول مـا یتبـادر إلـى ذهنـي هـو عندما یواجهني موقف ما یشكل مشكلة بالنس):٣المثال (

كیف امسك بزمام نفسي للتفكیر بطریقة أفضل.

مناقشة وتفسیر األمثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة.-

إن الفرد بحاجة إلى تكثیف جهوده للسیطرة على انفعاالته.التمرین األول:-

.االفتراضات المقترحة-

ترك األمور تسیر كما هي.. ١

بة الفرد لنفسه تعینه في تلك السیطرة.مراق. ٢

ممارسة الجوانب الروحیة والتدریب على ضبط النفس.. ٣

االفتراض الثالث صحیح-

إن الفرد ال یتحمـل وحـده مسـؤولیة تصـرفاته فـالظروف المحیطـة تلعـب دورا فـي التمرین الثاني:-

  ذلك.

.االفتراضات المقترحة

تحمیل الظروف كافة المسؤولیة.. ١

الستعانة باآلخرین لفهم الفرد لذاته.ا. ٢

مراقبة الذات وتدریبها المستمر على االلتزام.. ٣

االفتراض الثالث صحیح

: ما هي أفضل صیغة للتعبیر عن االنفعال.الواجب ألبیتي
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الدرس الثاني: تابع لموضوع الوعي الذاتي:

.مناقشة الطلبة في تمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق

ــال (األمث ــة: مث إن واحــدا مــن اآلراء األساســیة فــي تقیــیم األفــراد هــو فــي مــدى قــدرتهم علــى ):١ل

إدراك أنفسهم وقدراتهم وطاقاتهم على التصرف الحسن.

أن التعبیر عن الـذات مـن خـالل انفعـاالت مباشـرة وحـادة یعـد حالـة سـلبیة تحسـب علـى ):٢مثال(

الفرد دون أن یعذر تحت أي ظرف.

جاوز صعوبة ما یعتمد على المدى الذي یحدد فیه الفرد ردود فعل ایجابیة متفرقة إن ت):٣مثال (

والعمل على حلها.

مناقشة األمثلة وتفسیرها وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة:

: أن الغرض األساس في تحدید القدرات النفسیة للفـرد هـو اسـتغاللها فـي الموقـف التمرین األول-

الصعبة.

حة:االفتراضات المقتر -

ینبغي أن یستفید الفرد من كل اآلراء والجهود لتحقیق االتزان االنفعالي.. ١

أن االعتماد على النفس كاف لوحده في ذلك.. ٢

إن مواجهة موقف ما ال تحتاج إلى تفكیر مسبق.. ٣

االفتراض األول صحیح.-

ا بشكل صریح.: عندما تستحوذ االنفعاالت على التفكیر فیجب التعبیر عنهالتمرین الثاني-

االفتراضات المقترحة:-

یمكن طلب المساعدة لتجاوز حالة االستحواذ هذه .. ١

یمكن الجمع بین القدرة الذاتیة ومساعدة اآلخرین في تجاوز هذا االستحواذ.. ٢

الرضوخ لهذه الحالة والتعبیر عنها بشعور محبط.. ٣

االفتراض الثاني صحیح.-

عاالت الوسیلة المناسبة لمواجهة ضغوطها.: مسایرة االنفالواجب ألبیتي-

الدرس الثالث: عنوان الدرس:إدارة الذات:

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق.

: قـدرة الفـرد علـى تنظـیم انفعاالتـه والـتحكم فیهـا وفهـم مـا وراء االنفعـاالت وٕایجـاد الطـرق التعریـف

المالئمة للتعامل معها .

: تعریف الطلبة بمفهوم التنظیم ودوره فـي إدارة الـذات والـتحكم بهـا، ومعرفـة مـا الهدف من الدرس

ینطوي علیه التعبیر السیئ عن االنفعاالت وتحدید أفضل الطرق للتعامل مع االنفعاالت.
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ــة: مثــال( إن نجــاح الفــرد فــي الســیطرة علــى انفعاالتــه ال یعتمــد علــى مــدى صــعوبة أو ):١األمثل

مستوى ما یمتلكه من قدرة في فهم ذاته وٕادارتها. سهولة الموقف بل على

إن إخفــاق الفـرد فــي التعبیــر عــن انفعاالتــه ال یعنـي نهایــة المطــاف بــل یمكــن أن یكــون ):٢مثــال(

بدایة مثالیة لتحسین الوضع مستقبًال.

یعــد التعبیــر بانفعــال حــاد عــن إخفــاق دراســي مؤشــرا ســلبیا علــى ضــعف الطالــب ولــیس ):٣مثــال(

.اآلخرین

.مناقشة وتفسیر األمثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة-

اشتراك الفرد في جماعة عمل لحل مشكلة یعطیه دورا في حلها.التمرین األول: 

:االفتراضات المقترحة

تحاول حث المجموعة ودفعها بأهمیة إیجاد الحل.-١

إطالق النكات وتحویل الموقف إلى جو مضحك.-٢

.اقتراح أیة حلول دون تفكیر-٣

االفتراض األول صحیح-

: اللجوء إلى التنظیم والتفكیر المستمر قد یحقق مستقبال راحة كبیرة.التمرین الثاني

:االفتراضات المقترحة

المیل إلى التنظیم یعد إضاعة للوقت.-١

اختیار القرارات السهلة لحل أي معضلة.-٢

التنظیم یؤدي إلى تجنب اإلرباك.-٣

االفتراض الثالث صحیح:-

لبیتي: ماهو دور التنظیم في حیاة الفرد.الواجب أ-

الدرس الرابع: تابع لموضوع إدارة الذات 

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق.

من المؤكد أن الشخصیة مجموعة سمات متكاملة من بینها الطریقة التي یعبر ):١مثال(:األمثلة

تشــكل قاعــدة توصــف مــن خاللهــا شخصــیة الفــرد بهــا الفــرد عــن ذاتــه وانفعاالتــه والتــي یمكــن أن 

وتؤثر على ما معها من سمات أخرى.

إن نجـاح الفـرد أو مجموعـة مـن األفـراد فـي تجـاوز مواقـف ومشـكالت بشـيء مـن الهـدوء ):٢مثال(

واالتزان یراها اآلخرون صعبة ومعقدة یدل على حسن إدارة األفراد إلمكاناتهم وطریقة حشدهم لما 

.یمتلكون من طاقات

إن مـن بـین القـدرات األساسـیة التـي یجـب أن یمتلكهـا الفـرد هـو اسـتنتاج قواعـد أساسـیة ):٣مثال(

یتصرف على أساسها وتكون أساسا لبنائه الشخصي والذي یمیزه عن اآلخرین من األفراد.
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: كیف یمكن االستفادة من تجربة سابقة في تجاوز مشكلة الحقًا.التمرین األول-

:ةاالفتراضات المقترح-

إن مجرد تذكر التجربة السابقة یسهل من حل المشكلة الالحقة.-١

من البدیهي أن التجربة السابقة مفیدة.-٢

استخالص الدروس والعبر من التجارب السابقة.-٣

االفتراض الثالث صحیح.-

على ماذا یتوقف تجاوز الفرد لمشكلة ما لتحقیق أفضل تصرف.التمرین الثاني: 

:االفتراضات المقترحة-

عتماد على تحسین الفرص.اال-١

بذل الجهد واستغالل كل القدرات.-٢

االعتماد على اآلخرین في حلها.-٣

االفتراض الثاني صحیح:-

ما الذي یلعب دورا اكبر في بناء شخصیة الفرد.الواجب ألبیتي: 

الدرس الخامس:عنوان الدرس: الوعي االجتماعي:

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق:

: قــدرة الفــرد علــى التحدیــد واإلدراك والفهــم الــدقیق لمشــاعر وانفعــاالت اآلخــرین واالنفتــاح التعریــف

علیها والتعامل معها بكفاءة، والتواصل معهم بروح الفریق الواحد.

: تعریــف الطلبــة بطبیعــة العالقــات االجتماعیــة وعناصــرها ودورهــا فــي الحیــاة الهــدف مــن الــدرس

الي إزاء المواقـــف االجتماعیـــة ومحاولـــة اســـتیعاب اآلخـــرین والتفاعـــل معهـــم وأهمیـــة التـــوازن االنفعـــ

بایجابیة. 

اشعر بذنب كبیر یلح علًي عندما أسيء فهم اآلخرین.): ١األمثلة: مثال (

اشــعر باضـطراب التفكیــر وبإحبــاط كبیــر عنــدما أواجـه بعــض المشــكالت مــع اآلخــرین ): ٢مثــال (

والتي تتطلب مني ضبطا للنفس.

امتلــك مــن القــدرة مــا یمكننـــي مــن إدراك مشــاعر اآلخــرین دون أن یتفــوه بهــا اآلخـــرین ): ٣(مثــال

واستطیع استیعابها وٕاعطاؤها قدرها الحقیقي.

مناقشة وتفسیر األمثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة.-

: هل تحاول أن تفعل ما یتوقعه اآلخرین منك، وان لم تكن راض عنه.التمرین األول-

:ت المقترحةاالفتراضا-

اشغل نفسي عندما یدفعني اآلخرین إلى االضطراب.-١

اشعر باألسف لسلوك اآلخرین معي.-٢
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اعزل نفسي عن اآلخرین كي ال یزعجني سلوكهم.-٣

االفتراض األول صحیح.-

: یجب االستماع برفقة اآلخرین دائمًا.التمرین الثاني-

.االفتراضات المقترحة-

أتصرف مع اآلخرین بطباع حادة.-١

ي ملیئة بالسعادة من خالل اآلخرین.حیات-٢

ال اعبر عن أسفي لآلخرین وأن أخطأت.-٣

االفتراض الثاني صحیح-

: ما هو المعنى الحقیقي للشعور اإلنساني.الواجب ألبیتي

الدرس السادس: تابع لموضوع الوعي االجتماعي.

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق.

ــال(:األمثلــة الضــروري تكــوین صــداقات بســهولة ویســر دون الحاجــة إلــى تفكیــر كثیــر مــن ):١مث

بالمسألة.

أن من البدیهي الوقوف مع اآلخـرین فـي المواقـف المؤلمـة والمحزنـة وتـذكیرهم بـان هـذه ):٢مثال(

الحالة یمكن أن تمر بكل الناس.

هم والمـودة وان أن النقاش مـع اآلخـرین یجـب أن یتسـم بالهـدوء ویغلـب علیـه طـابع التفـا):٣مثال(

اختلفت وجهات النظر مع اآلخرین.

تــــوفي شـــخص عزیــــز علــــى صــــدیقك وأصـــابه الحــــزن وعلیــــك القیــــام بســــلوك التمــــرین األول: -

اتجاهه.

:االفتراضات المقترحة

تترك صدیقك وحیدا وتشاهد فیلما مضحكاً -١

تقف معه بشكل اعتیادي.-٢

تشجعه على أن یتمالك نفسه.-٣

االفتراض الثالث صحیح

: یواجه احد إخوانك مشكلة الخجل من اآلخرین وعلیك مساعدته.رین الثانيالتم

االفتراضات المقترحة

اقبل بان هذا من طبعه وأفكر في تأمینه.-١

تأخذه إلى طبیب نفسي.-٢

تعرضه لالماكن الجدیدة وأناس جدد قصدیًا لیتغلب على خجله.-٣

االفتراض الثالث صحیح 
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وار مع اآلخرین وان كنا ال نعرفهم ؟ما هي أفضل صیغ الحالواجب ألبیتي 

الدرس السابع : عنوان الدرس : التعاطف

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق

القــــراءة الذاتیــــة لمشــــاعر وانفعــــاالت اآلخــــرین والتوحــــد معهــــم انفعالیــــا وفهــــم مشــــاعرهم التعریــــف:

ومعایشة مشكالتهم وٕایجاد الحلول لها.وانفعاالتهم والتناغم معهم واالتصال معهم ومن اجلهم 

: تعریــف الطلبــة بمشــاعر اآلخــرین وانفعــاالتهم وأهمیــة االنــدماج معهــم وفهــم الهــدف مــن الــدرس

طبیعة مشاعرهم وانفعاالتهم والتفاعل معها بایجابیة.

مــن الطبیعــي إن تــنعكس طریقــة تعامــل الفــرد مــع مشــاعر اآلخــرین وانفعــاالتهم ):١األمثلــة:مثال(

طبیعة العالقة التي تربطه بهؤالء األفراد سلبیا أو ایجابیا.على 

عندما یكون الهدف األساسي من عالقة اإلنسان بأخیه اإلنسان ینطلق ممـا یحملـه مـن ):٢مثال(

شعور إنساني نبیل فانه یعبر عن عمق عاطفته اإلنسانیة.

ومــع مشــكالتهم ومحاولــة إن فقــدان أي فــرد القــدرة علــى فهــم اآلخــرین والتعــایش معهــم ):٣مثــال(

استیعابها یدلل على عدم االتزان االنفعالي.

:مناقشة وتفسیر األمثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة

: نحــن بحاجــة إلــى توظیــف أمثلــة لعواطفنــا ومشــاعرنا فــي التعامــل مــع اآلخــرین التمــرین األول-

لیعاملوننا بالمثل.

:االفتراضات المقترحة

اإلحسان.وما جزاء اإلحسان إال-١

على كل فرد االعتماد على نفسه في حل مشكالته.-٢

مشاركة اآلخرین تدخل فیما ال یعنیني.-٣

االفتراض األول صحیح.

كیف یمكنني أن اخلق أفضل عالقة باآلخرین.التمرین الثاني: 

:االفتراضات المقترحة-

أن أحقق ما أرید دون االنتباه لهم.-١

التعاون معهم في السراء والضراء.-٢

لهم یستمعون ألفكاري فقط .جع-٣

االفتراض الثاني صحیح-

تحدید أفضل صیغ التعامل مع مشكالت اآلخرینالواجب ألبیتي: 

الدرس الثامن: تابع لدرس التعاطف:

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق
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وآمـــالهم البـــد مـــن مشـــاركة األصـــدقاء الحمیمـــین فـــي مشـــكالتهم ومخـــاوفهم ):١األمثلـــة: مثـــال(

وطموحاتهم.

ال ابرر ألصحابي عندما یخبروني بأشـیاء ال اتفـق بهـا معهـم وأتقبلهـا بكـل تقـدیر ألنهـا ):٢مثال(

تعبر عن حب وعاطفة صادقین.

حبي لآلخرین یدفعني الن أكون أمینًا في نقلي لمشاعري وأفكاري أزاء ما یصدر عنهم ):٣مثال(

من تصرفات دون تردد.

مثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیةمناقشة وتفسیر األ

: من األحسن التحدث عن مشاعري بكل ارتیاح.التمرین األول

االفتراضات المقترحة:

التحدث عن المشاعر بصراحة كشف لحقیقة اإلنسان ال أرغبه.-١

الغموض یدل على الشخصیة القویة.-٢

اهتم بكل ما اشعر به وال اخجل منه. -٣

االفتراض الثالث صحیح

كل شخص معرض إلى مواقف ضاغطة في الحیاة.ین الثاني: التمر 

االفتراضات المقترحة.

أقف مع أي إنسان في مواقفه الصعبة وأتعاطف معه.-

أقف كمتفرج على اآلخرین في هذه المواقف.-

ال أبالي بما یحصل حولي.-

االفتراض األول صحیح 

آلخرین.: كیف یمكن أن تعبر بایجابیة عن تعاطفك مع االواجب ألبیتي

الدرس التاسع: عنوان الدرس: استخدام االنفعاالت:

.مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق

القدرة على ضبط ودمج االنفعاالت الذاتیة مع انفعاالت اآلخرین واستخدامها في توجیه التعریف:

التفكیر وتیسیر سبله وتحویل االنتباه لألشیاء المهمة.

: تعریـــف الطلبـــة بأهمیـــة ضـــبط االنفعـــاالت ودمجهـــا مـــع انفعـــاالت اآلخـــرین رسالهـــدف مـــن الـــد

واالبتعاد عن االنفراد بالتعبیر عن االنفعاالت بما ینمي التفكیر ویسهل مساراته.

من السهل االستدالل على مشاعر اآلخرین دون اإلخبار بها ومحاولة التفاعل ):١األمثلة: مثال(

بیا.معها الن ذلك یعد شیئا ایجا

ــال( یفضــل أن یتطــابق رد فعلــي إزاء موقــف معــین مــع ردود فعــل اآلخــرین وتشــابه طریقــة ):٢مث

انفعالي معهم .



ثابت محمد خضر
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ال أمیــل كثیــرا إلــى األشــخاص ذوي االنفعــاالت الحــادة والمتطرفــة الن ذلــك مــدعاة الــى ):٣مثــال(

اإلحساس بالتشنج.

:مناقشة وتفسیر األمثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة

إن االنفراد بالتعبیر عن االنفعال یعد مسألة سلبیة.مرین األول:الت-

االفتراضات المقترحة:

في ظروف معینة یجب االنفراد بالتعبیر عن االنفعاالت.-١

یمكن تاجیل االنفعال إلى أوقات مناسبة.-٢

األفضل االلتفاف مع اآلخرین في طریقة رد الفعل إزاء موقف معین.-٣

االفتراض الثالث صحیح

تمرین الثاني:ال

یمكن الجمع بین أكثر من انفعال في وقت واحد.

:االفتراضات المقترحة

هناك طریقة واحدة للتعبیر عن االنفعال.-١

أفكر كثیرا قبل التصریح بانفعاالتي.-٢

أراقب اآلخرین وأقلدهم.-٣

االفتراض الثاني صحیح

ناقش ذلك‼ید اهللا مع الجماعة الواجب ألبیتي 

ع الستخدام االنفعاالت:الدرس العاشر: تاب

مناقشة الطلبة بتمرین الواجب ألبیتي للدرس السابق.

األفضـــل أن یتحـــول االهتمـــام بالنســـبة للفـــرد مـــن نفســـه إلـــى اآلخـــرین الن ذلـــك ):١األمثلـــة:مثال(

یشعر الفرد بأنه جزء من الجماعة التي یعیش معها.

طیع بــه الفــرد أن یضــفي الفــرح علــى أن الســعادة الحقیقیــة تعتمــد علــى القــدر الــذي یســت):٢مثــال(

اآلخرین في تعامله معهم.

عند اإلقدام على عمل ما فان جمالیته تبـدو اكبـر عنـدما ینفـذ بصـورة جماعیـة وال خیـر ):٣مثال(

في أن تكون توجهات اآلخرین تتقاطع معي.

مناقشة وتفسیر األمثلة وتقدیم الطلبة ألمثلة إضافیة.

إلى أن یوازن دائما بین مشاعره ومشاعر اآلخرین.: یحتاج الفردالتمرین األول

االفتراضات المقترحة:

تتحقق ذاتي من خالل الجماعة.-١

تأجیل المشاركة بالنشاطات الجماعیة.-٢



…علیمي في تنمیة الذكاء االنفعالياثر برنامج ت
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مشاعري أوال ثم یأتي اآلخرون.-٣

االفتراض األول صحیح-

: لیس من الضروري أن تكون ردود فعلي مقبولة من الجمیع.التمرین الثاني

:ت المقترحةاالفتراضا

یمكن أن افرض رأیي وقناعتي على اآلخرین.-١

یمكنني التراجع عن بعض قناعاتي أمام رغبة اآلخرین.-٢

من الضروري أن أقود الجماعة.-٣

االفتراض الثاني صحیح-

مراجعة عامة-


