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*أمحد فالح العلوان.د


للحــد مــن ،نفعــاليهــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي الــذكاء اال
) 72المشكالت السلوكية لدى عينة مـن طلبـة الصـف العاشـر األساسـي. تكونـت عينـة الدراسـة مـن(

ـــاس الســـلوك الالاجتمـــاعي المدرســـي ـــدرجات علـــى مقي ـــى ال ـــى أعل ـــة ممـــن حصـــلوا عل ـــاً وطالب .       طالب
بـا وطالبـة؛ وقــد ) طال36تـم تـوزيعهم عشـوائياً إلـى مجمـوعتين: تجريبيـة وضـابطة عـدد كـل مجموعـة (

خضــع أفــراد المجموعــة التجريبيــة إلــى البرنــامج التــدريبي. ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم بنــاء برنــامج 
) جلسات استناداّ إلى نموذج جولمـان فـي الـذكاء االنفعـالي، كمـا تـم اسـتخدام 6تدريبي مكّون من (

د الدراســة كاختبــار قبلــي مقيــاس الســلوك الالاجتمــاعي المدرســي والمعــّدل للبيئــة األردنيــة علــى أفــرا
ــة عــن أســئلة الدراســة ــة، ،وبعــدي. ولإلجاب اســتخدمت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري

وتحليل التباين المصاحب، واختبار "ت".  وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى فاعليـة البرنـامج التـدريبي 
عدم وجود أثر للبرنامج في الحد كما أشارت نتائج الدراسة إلى ،في الحد من المشكالت السلوكية

من المشكالت السلوكية يعزى للجنس.  
الكلمات المفتاحية :( الذكاء االنفعالي، المشكالت السلوكية، الصف العاشر).

، األردن.كلية العلوم الرتبوية/اجلامعة اهلامشية*
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:اإلطار النظري-1

:اإلطار النظري1-1

حملة تارخيية 1-1-1

) يف السـنوات العشـر األخـرية (Emotional Intelligenceم الـذكاء االنفعـايل لقد شـهد مفهـو 
متزايداً؛ وقد متثل هذا االهتمام بشكل واضح يف تزايد أعداد البحوث املنشورة يف الـدوريات العربيـة اهتماماً 

ـذا املفهـوم جنبية، اليت تعاجل هذا املوضوع من جوانب خمتلفة. ولعّل السبب وراء هذا االهتمـام املتواأل زايـد 
م، فيمـا  يكمن يف النظرة العامة، اليت تشـري إىل أن بعـض األفـراد متوسـطي الـذكاء حيـالفهم النجـاح يف حيـا

ـــم أكثـــر ذكـــاًء مـــن غـــريهم ( ـــبعض اآلخـــر ويفشـــلون مـــع أ ,Goldenberg,Mathesonيصـــارع ال
&Manteler, 2006,p.35قـــة بـــني الـــذكاء ).  وهـــذا مـــا دفـــع علمـــاء الـــنفس إىل البحـــث يف العال

االنفعـــايل ومتغـــريات منـــاحي احليـــاة املختلفـــة يف ظـــل بـــروز نظريـــة الـــذكاءات املتعـــددة؛ إذ يعتقـــد الـــبعض أن 
.Tapia, 2001,pالــذكاء االنفعــايل يتنبــأ بالنجــاح بشــكل أفضــل ممــا يتنبــأ بــه الــذكاء العــام للفــرد (

) علــى أعلــى تقــدير يف جنــاح %20()، وقــد أشــارت الدراســات إىل أن الــذكاء املعــريف يســهم بنســبة360
,Bar-On) وأمههـا الـذكاء االنفعـايل (%80(الفـرد يف حياتـه، بينمـا تسـهم العوامـل األخـرى بنسـبة

2007, p.215   .(

ويعـّد الـذكاء االنفعـايل مـن أحـدث أنـواع الـذكاءات الـيت ظهـرت يف ميـدان علـم الـنفس يف التســعينيات 
ور الذي طرأ على العصر الذي نعيش فيه، وما يتطلبـه الفـرد مـن قـدرات عقليـة من القرن املاضي؛ نظراً للتط

,Pfeifferومهارات انفعالية حلـل املشـكالت الـيت تواجهـه؛ ممـا تطلـب رؤيـة غـري تقليديـة ملفهـوم الـذكاء (
2001, p. 27(يت . لــذا فقــد أثــار مفهــوم الــذكاء االنفعــايل اهتمامــاً عامــاً؛ لفاعليــة تطبيقاتــه العمليــة الــ

ـــاة اجلديـــدة (املللـــي،  وتعـــود ). 151، ص2010أثبتـــت جناحهـــا يف تطويـــع مهـــارات الفـــرد ملتطلبـــات احلي
Mayer)الباحثان ماير وسـالويف )، عندما نشر1990للعام (البدايات العلمية ملفهوم الذكاء االنفعايل

and Salovey, 1990, p.192) كاء االنفعـايل نوعـاً مقاًال عن الذكاء االنفعايل، وأشـارا فيـه أن الـذ
وتكمـن وظائفـه يف إرشـاد التفكـري، وختصـيص (Social Intelligence)مـن أنـواع الـذكاء االجتمـاعي

القــــــدرات الــــــيت تســــــهم يف حــــــل املشــــــكالت.  ويف بدايــــــة التســــــعينيات مــــــن القــــــرن املاضــــــي قــــــّدم جوملــــــان 
)(Goleman, 1995,p.34الـذكاء االنفعـايل يف مبينـاً فيهـا دورعـن الـذكاء االنفعـايل،وجهـة نظـره
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وتقدمــه يف جمــاالت احليــاة العمليــة، قياســاً بالــذكاء األكــادميي الــذي يــربز دوره يف حيــاة الفــرد اإلنســانبراعــة 
التعليمية. 

تعريف الذكاء االجتماعي2- 1-1

ــــذا  وبــــرغم تزايــــد االهتمــــام بالــــذكاء االنفعــــايل، إال أن تعريفــــه مــــا زال موضــــع جــــدل بــــني املهتمــــني 
، وفيمايلي بعض هذه التعريفات:ضوعاملو 

عرفه بأنه "القدرة علـى فهـم االنفعـاالت، ومعرفتهـا والتمييـز Goleman, 1995,p.16)جوملان (-
بينها، والقدرة على ضبطها والتعامل معها بإجيابية".

هــارت هــو "جمموعــة مــن امل(Mayer and Salovey, 1997,p.27)وعنــد مــاير وســالويف -
عقلية املرتبطة بتجهيز ومعاجلـة املعلومـات االنفعاليـة، وختـتص بصـفة عامـة بـإدراك االنفعـاالت، والكفايات ال

ا" .واستخدامها يف تيسري عملية التفكري وفهم االنفعاالت وتنظيمها وإدار

هو "القدرة علـى إدراك (Cherniss and Goleman, 2001,p.8)وعند تشرينيس وجوملان -
نها، وفهم االنفعاالت واستيعاب دورها يف التفكري، وتنظيم وإدارة االنفعاالت الذاتية االنفعاالت والتعبري ع

وانفعاالت اآلخرين والتعامل مع املواقف احلياتية املختلفة وفقاً لذلك". 

عرفــه بأنــه "جمموعــة مــن املهــارات الــيت متّكــن الفــرد مــن إدراك فقــد(Liff, 2003,p.31)أمــا ليــّف -
ـدف دعـم التفكـري وحـل انفعاالته وانفع االت اآلخرين، وإجياد معىن هلذه االنفعاالت، وتوليـد االنفعـاالت 

املشكالت اليت تواجهه". 

وميكــن تعريــف الــذكاء االنفعــايل يف هــذه الدراســة بأنــه القــدرة علــى االنتبــاه واإلدراك اجليــد لالنفعــاالت 
فقــاً ملراقبــة وإدراك انفعــاالت اآلخــرين ومشــاعرهم واملشــاعر الذاتيــة وفهمهــا وصــياغتها بوضــوح، وتنظيمهــا و 

بشـــكل دقيـــق، للوصـــول معهـــم إىل عالقـــات انفعاليـــة اجتماعيـــة إجيابيـــة، تســـاعد الفـــرد علـــى الرقـــي العقلـــي 
واالنفعــــايل واملهــــين، وتعلــــم املزيــــد مــــن املهــــارات اإلجيابيــــة للحيــــاة. ونظــــراً للحداثــــة النســــبية ملفهــــوم الــــذكاء 

ت الرؤى حول مكونات الذكاء االنفعايل.االنفعايل، فقد تباين
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مكونات الذكاء االنفعالي1-1-3

عند ماير وديبالو وسالوفيمكونات الذكاء االنفعالي3-1- 1-1

إىل (Mayer,Dipaolo and Salovey, 1990, p.776)توصل ماير وديبالو وسـالويف 
مخسة مكونات للذكاء االنفعايل وهي:

الوعي بالذات والتعرف إىل الشعور وقت حدوثه، ورصد املشاعر املعرفة االنفعالية: وتتضمن -
واالنفعاالت وفهمها، ويعّد الوعي بالذات البعد األساسي للذكاء االنفعايل.

ــا بشــكل مناســب، - إدارة االنفعــاالت: وتتمثــل بالقــدرة علــى التعامــل مــع االنفعــاالت وإدار
دئة النفس والتخلص من القلق واملشاعر السلبية.   و

حتفيز الذات: وتعين توجيه االنفعاالت لتحقيق هدف معني للفرد، وأن يكون الفـرد مصـدر -
الدافعية لذاته. 

م. - إدراك انفعاالت اآلخرين: وتتمثل يف القدرة على التعاطف مع اآلخرين ومعرفة انفعاال

يــة إلدارة إدراك العالقـات االجتماعيـة: وتتضـمن الكفـاءة االجتماعيـة ووجـود املهـارات التأثري -
انفعاالت اآلخرين وضبطها.  

مكونات وأبعاد الذكاء االنفعالي عند جولمان1-1-3-2

منوذجـاً يف الــذكاء االنفعـايل تضــمن مخســة (Goleman, 1995, p. 31-33)قـدم جوملــان
أبعاد، مت تصنيفها ضمن مكونني رئيسيني، مها: 

ا الفرد أموره واليت(Personal Components)املكونات الشخصية - تقرر الكيفية اليت يتدبر 
الذاتية، وتتضمن أبعاد الذكاء االنفعايل الثالثة اآلتية: 

الوعي الذايت االنفعايل: وتتضمن معرفة احلاالت الداخلية للفرد وتفضيالته ومعارفه اإلدراكية.-أ

ودوافعها ومصادرها.التنظيم الذايت االنفعايل: وتشري إىل إدارة الفرد حلاالته الداخلية،-ب

الدافعية وحفز الذات: وهي امليول االنفعالية اليت تقود الفرد حنو األهداف أو تسهل عليه حتقيقها. -ج
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ـا الفـرد عالقاتـه Social Components)املكونـات االجتماعيـة (- وتقّدربالكيفيـة الـيت يتـدبر 
باآلخرين، وتضم بعدين مها:

م. التعاطف: ويقصد به الوعي مب-أ م واهتماما شاعر اآلخرين وحاجا

دف إىل إحداث ردود الفعل املطلوبة عند اآلخرين.-ب املهارات االجتماعية: و

مكونات الذكاء االنفعالي عند ديلوكس وهيجز1-1-3-3

تقســيماً للــذكاء )(Dulewics and Higgs, 1999, p.11-14قــّدم ديلــوكس وهيجــز
مكونات هي:االنفعايل يتكون من مخسة 

الوعي بالذات: وتشري إىل معرفة الفرد ملشاعره واستخدامها يف اختاذ قرارات حكيمة.-

تنظــيم الــذات: وتتضــمن إدارة الفــرد النفعاالتــه بشــكل يســاعده وال يعوقــه والقــدرة علــى تأجيــل إشــباع -
احلاجات.

ز ذاته وتوجيهها لتحقيـق حفز الذات: وتشري إىل استخدام الفرد لقيمه وتفضيالته العميقة؛ ألجل حتفي-
أهدافها.

التعــــاطف: وتتضــــمن اإلحســــاس مبشــــاعر اآلخــــرين والقــــدرة علــــى فهمهــــا، والــــتمّكن مــــن إدارة نزعــــات -
وانفعاالت اآلخرين.

ــا قــدرة الفــرد علــى قــراءة وإدارة انفعــاالت اآلخــرين مــن خــالل عالقاتــه - املهــارات االجتماعيــة: ويقصــد 
م ، واستخدام مهارات اإلقناع والتفاوض وبناء الثقة، وتكـوين شـبكة معهم، وإظهار احلب واالهتمام 

عالقات ناجحة، والعمل يف فريق بصورة إجيابية فاعلة.

ونأ- مكونات الذكاء االنفعالي عند بار1-1-3-4

Bar)قــدم بارـــــــ أون – on, 2000, p. 29) منوذجــاً يف الــذكاء عــرف بــالنموذج املخــتلط
(Mixed Model)  مهـــارة وكفايـــة موزعـــة علـــى مخســـة مكونـــات هي:املكونـــات 15تكـــون مـــن (؛ (

، ومكونــات العالقــات بــني األشــخاص (Intrapersonal Components)الشخصــية الداخليــة
)(Interpersonal Componentsواملكونــــــات التكيفيــــــة  ،(Adaptability
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Components) مكونـات إدارة الضـغوط  (، و(Stress Management Components ،
.General Mood Components)ومكونات املزاج العـام    ( 

مكونات الذكاء االنفعالي عند ويكمان1-1-3-5

) 40) منوذجــاً يف الــذكاء االنفعــايل تكــّون مــن((Wakeman, 2006, p.75وقـّدم ويكمــان  
مهارة تقيس بعدين رئيسني، مها:

وتضــّمن مخــس (Non Cognitive Self Management)بعــد إدارة الــذات غرياملعرفيــة-
، Self-Discipline، وضــــــبط الــــــذاتSelf-Confidenceمهــــــارات فرعيــــــة هي:(الثقــــــة بــــــالنفس

، والـــــــــــــــــــــــــوعي Dependability، واملوثوقيــــــــــــــــــــــــةConscientiousnessوصــــــــــــــــــــــــحوة الضـــــــــــــــــــــــــمري
).Emotional Awarenessاالنفعايل

، وإدارة الصــــراع Leadershipلقيــــادة بعــــد الرباعــــة االجتماعيــــة وتضــــمن ســــبع مهــــارات فرعيــــة هي(ا-
Conflict Management والتواصــــــل ،Communicationوالتـــــــأثري ،Influence ،

Team، وأخالقيـــــات الفريـــــقEmpathy، والـــــتقمص العـــــاطفي Relationshipsوالعالقـــــات
Ethics.(

الـذكاء االنفعـايل؛ إذ ما الدراسة احلالية فقد اعتمـدت يف بنـاء الربنـامج التـدرييب علـى منـوذج جوملـان يفأ
أنه يتصف بالشمولية والتفصيل كونه تناول املكونات الشخصية من جهة، واملكونات االجتماعية مـن جهـة 

أخرى.  

:أهمية الذكاء االنفعالي1-1-3

الذكاء االنفعايل على درجة كبرية من األمهية؛ إذ يقوم بدور مهـم يف حتسـني يعّد امتالك الفرد ملهاراتو 
درة األفراد على التكيف مع اآلخرين، فاألفراد األذكياء انفعالياً يظهرون مستويات منخفضة يف املشكالت ق

، ويتعــاملون مــع املشــكالت االنفعاليــة حبكمــة ورويــة، ويعــاجلون (Brackett, 2001,p.23)الســلوكية
ــــأٍن  ــــذكاء )، أمــــا األفــــراد ذوي املســــتويات امل(Potter,2006,p.121املواقــــف احلياتيــــة بت نخفضــــة يف ال

,Liau, Liau, Teoh& Liauاالنفعــايل، فلــديهم مســتويات مرتفعــة مــن املشــكالت الســلوكية
2003,p.59)( وعليـــه فـــإن املشـــكالت الســـلوكية لـــدى الطلبـــة تعـــّد مشـــكلة مزعجـــة لكـــل مـــن املدرســـة .



العلوان...... د. .............................فاعلیة برنامج تدریبي في الذكاء االنفعالي للحد من المشكالت السلوكیة

17

تمع، وتظهـر علـى عـدة أشـكال منهـا: العصـيان، واملخالفـة، وعـدم االسـتجابة ل لمعلـم، والسـلوك والبيت وا
). 15، ص1999العدواين، والتصرفات الفوضوية، والشغب داخل الغرفة الصفية (داوود، 

م علــى حتقيــق األهــداف  ولقــد أصــبحت هــذه الســلوكات تشــكل إزعاجــاً للمعلمــني؛ ممــا حيــد مــن قــدر
ويـــرى ).       47، ص2005الرتبويـــة والتعليميـــة وإدارة احلصـــص الصـــفية بشـــكل مناســـب (جـــادو، 

) أن بـدايات األلفيـة الثالثـة شـهدت تزايـداً ملحوظـاً يف السـلوكات Schwartz, 1999, p.71شـوارتز(
ا. كمـا أشـار جـاميال غري (Jamila, 2007,p.614)العادية املضادة للمجتمع يف تنوعها وتفاقم حـد

ون متنبئــــاً مبجموعــــة مــــن إىل وجــــود ســــلوكات الاجتماعيــــة لــــدى الطلبــــة يف أعمــــارهم املبكــــرة؛ ميكــــن أن تكــــ
الســلوكيات املشــكلة يف احليــاة املقبلــة مثــل: التســرب مــن املدرســة واإلدمــان علــى الكحــول والعقــاقري واحنــراف 
األحــداث، ومشــكالت يف العالقــات االجتماعيــة.                           كمــا أن الكثــري مــن املشــكالت 

م للسـلوكات الالاجتماعيـة؛ إذ أظهـرت الدراسـات أن األفـراد التعليمية اليت يعاين منها الطلبة ترتبط باكتس ا
الـــذين ميارســـون الســـلوكات الالاجتماعيـــة، يظهـــرون مســـتوًى متـــدنياً يف تقـــدير الـــذات والتحصـــيل األكـــادميي 

(Jamila, 2007, p.617)  .

ة، أصـبحت تشـكل بات من املتفق عليه أن املشكالت السلوكية املصاحبة للطلبة يف مراحل التعليم املختلف
مصدر قلـق رئيسـي لألسـرة واملعلمـني؛ إذ أن ظهـور بعـض املشـكالت السـلوكية عنـد بعـض الطلبـة، قـد تعيـق 
ـا  م، والوصـول  ـدف إىل رفـع مسـتوى قـدرا تنفيذ العديد من الـربامج الرتبويـة الـيت تقـدمها املـدارس، والـيت 

ومل تقتصــر املشــكالت ). Donforth&Drabman, 1989, p.38إىل أقصــى درجــة ممكنــة (
الســلوكية علــى أفــراد جمتمــع معــني دون اآلخــر؛ إذ تشــري نتــائج الدراســات إىل أن العديــد مــن الــدول الغربيــة 
واألوروبيــة، تعــاين مــن انتشــار املشــكالت الســلوكية بــني صــفوف طلبتهــا. فعلــى ســبيل املثــال، تشــهد املــدارس 

,Golemanنتشـاراً كبـرياً للمشـكالت السـلوكية لـدى طلبتهـا (األمريكيــــــة واهلولنديـة والصـينية واألملانيـة ا
1995, p.98ــــة ــــس األمـريـــــــكــــيــــ ــــلم النــفـ ــــلى ذلـــك رابـــــــــطة عـ ــــدت عـــ ــــد أكــــــــــــــــ American). وقــ

Psychological Association, 2003, p. 9))2001) مـن خـالل قيامهـا بإحصـائية عـام (
) ماليـني حالـة عنـف حتـدث يف حـرم املـدارس واجلامعـات يف العـام الواحـد؛ 3إىل أن أكثر مـن (اليت أشارت 

أي ما يعادل حالة عنف واحدة كل ست ثوان. 

أمـــا علـــى الصـــعيد احمللـــي فقـــد بـــدأت تتصـــاعد حـــدة املشـــكالت الســـلوكية واالحنرافـــات واملخالفـــات يف 
ستغالل الطلبة للحرية املتاحة هلم، وارتيادهم للمقاهي، وتناول املدارس وكثرة الغياب والتهرب من املدرسة، وا
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ـــــي مســــتوى االنضــــباط  بعــــض احلبــــوب واملخــــدرات؛ وقــــد أدى ذلــــك إىل ضــــعف املســــتوى التعـــــليمي، وتـدنـ
ــــــــــــــــويدات ومحـــــــــــــــدي، ــــــــــــــــدرسي، وقلـــــــــــــــة وقـــــــــــــــت التعــليــــــــــــــــم (عـ ــــــــــــــــمان20،ص1997املـ ــــــــــــــــرى جول ). ويـ

)(Goleman,1995, p.91 أن أسـاس املشـكالت السـلوكية اخلطـرية يكمـن يف الـنقص يف الكفـاءة
االنفعاليــة واالجتماعيــة، مثـــل مهــارة التعــاطف، ومهـــارة حــل الصــراعات ومهـــارة الســيطرة علــى االنـــدفاعات 

أن املدرســة هــي املســؤولة عــن (Goleman,1997,p.13)وضــبطها. باإلضــافة إىل ذلــك يــرى جوملــان
األطفـالة االنفعالية من خـالل بنـاء وحتسـني مهـارات الـذكاء االنفعـايل بـدءاً مـن مرحلـة ريـاض حتقيق الكفاء

حىت املرحلة األساسية العليـا، وأن البيئـة املدرسـية الـيت ال تـوفر األمـن االنفعـايل للطالـب، جتعلـه يشـعر بـالقلق 
املواقــــف التعليميــــة فيتــــدىن والغضــــب واإلحبــــاط والتــــوتر يف عالقاتــــه بــــاآلخرين؛ ممــــا يــــنعكس علــــى تركيــــزه يف

حتصــيله، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل شــعوره بالنقـــص وفقــــدان الثقــة بقدراتــه، وبالتــايل فــإن هــذا ســيؤثر يف 
.                                         )(Bar-On,2007,p.135توافقــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومفهومــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــه األكــــــــــــــــــــــــــــــــــادميي

لذكاء االنفعـايل لـدى الطلبـة بإمكانيـة تطـويره وحتسـينه، واسـتخدامه يف لذا يرى الباحثون املهتمون يف تنمية ا
).  كمــا أشـــارت نتــائج بعـــض (Little, 2005,p.372التغلــب علــى الكـــــــــثري مــن مشـــكالت الطلبــة 

الدراسات إىل أن إثراء املناهج الدراسية مبوضوع الذكاء االنفعايل، يقلـل مـن املشـكالت السـلوكية، الـيت تـؤثر 
مسـؤولية كبـرية تقـع علـى عــاتق لـذا فـإن ).  Cohen, 1999,p.15باشـر يف عمليـة الـتعّلم (بشـكل م

املدرسة يف تنمية املهارات االنفعالية لدى الطلبة؛ وقد بدأت املدارس األمريكية و الدول الغربيـة بشـكل عـام 
احلركـــة بــــ"حركة يف الســـنوات العشـــر املاضـــية بتـــدريس هـــذه املهـــارات ضـــمن املنـــاهج الدراســـية، ومسيـــت هـــذه

التعليم االنفعايل احلديثـة" حبيـث أصـبحت نظريـة جوملـان يف الـذكاء االنفعـايل األسـاس النظـري للـربامج، الـيت 
). (Obiaker, 2001,p.15تعاجل الكثري من املشكالت املدرسية والتعليمية

:الدراسات السابقة-2

يف احلـد مـن املشـكالت الســلوكية لـدى الطلبـة مــن قـد أشـار البـاحثون إىل أمهيــة بـرامج الـذكاء االنفعــايل 
م: خالل دراسا

بعنوان" فاعلية برنامج تدرييب لتنمية الذكاء االنفعـايل يف التكيـف األكـادميي )2008دراسة العبدالالت (-
هــدفت الدراســة إىل تعــرف واالجتمــاعي ويف االجتاهــات حنــو املدرســة لــدى الطلبــة املوهــوبني يف األردن ". 

رنـــامج تــــدرييب لتنميـــة الــــذكاء االنفعـــايل يف التكيــــف األكـــادميي واالجتمــــاعي ويف االجتاهـــات حنــــو فاعليـــة ب
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) طالبـاً وطالبـة مـن طلبـة الصـف 60املدرسة لدى الطلبة املوهـوبني يف األردن.  تكونـت عينـة الدراسـة مـن(
تني: جتريبيــة، وضــابطة العاشــر مبدرســة امللــك عبــد اهللا الثــاين للتميــز يف مدينــة الســلط ، مــوزعني إىل جممــوع

) طالباً وطالبة. 30حجم كل منها (

مـــوعتني  أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات أفـــراد ا
التجريبيــة والضــابطة علــى مقيــاس التكيــف األكــادميي والتكيــف االجتمــاعي واالجتاهــات حنــو املدرســة، تعــزى 

موعة التجريبية.هذه النتائج إىل الربن امج التدرييب ولصاحل ا

ــــــــذكاء )2007دراســــــــة كمــــــــور(- بعنــــــــوان" بنــــــــاء برنــــــــامج إرشــــــــادي مســــــــتند إىل نظريــــــــة جوملــــــــان يف ال
ـــــة  ـــــدى طلب ـــــة واالجتاهـــــات الســـــلبية حنـــــو املدرســـــة ل ـــــره يف خفـــــض الســـــلوكات العدواني ـــــاس أث االنفعـــــايل، وقي

مج إرشـــــــــادي مســـــــــتند إىل نظريـــــــــة جوملـــــــــان يف املرحلـــــــــة األساســـــــــية يف األردن ". هـــــــــدفت إىل بنـــــــــاء برنـــــــــا
الــــــذكاء االنفعــــــايل يف خفــــــض الســــــلوكات العدوانيــــــة واالجتاهــــــات الســــــلبية حنــــــو املدرســــــة لــــــدى عينــــــة مــــــن 

ـــــة ـــــة تربيـــــة عمـــــان الثاني ـــــامن والتاســـــع مـــــن مديري ـــــغ حجـــــم أفـــــراد الدراســـــة يف األردنطلبـــــة الصـــــفني الث .  بل
ـــــــــاً وطالبـــــــــة، ممـــــــــن حصـــــــــلوا علـــــــــى أعلـــــــــى الـــــــــدرج60( ات علـــــــــى اســـــــــتبانة الســـــــــلوكات العدوانيـــــــــة ) طالب

ـــــوزيعهم بطريقـــــة عشـــــوائية إىل جممـــــوعتني: ضـــــابطة تكونـــــت مـــــن  واالجتاهـــــات الســـــلبية حنـــــو املدرســـــة، وّمت ت
) طالباً وطالبة. 30) طالباً وطالبة، وجتريبية تكونت من (30(

مـــــوعتني الضـــــابطة والتجريب يـــــة يف اخنفـــــاض أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة وجـــــود فـــــروق بـــــني متوســـــطات ا
ــــــــامج  الســــــــلوكات العدوانيــــــــة، واخنفــــــــاض االجتاهــــــــات الســــــــلبية حنــــــــو املدرســــــــة، تعــــــــزى هــــــــذه النتــــــــائج للربن
ـــــــامج اإلرشـــــــادي يعـــــــزى  ـــــــاً يف أثـــــــر الربن ـــــــاك فرق ـــــــائج أن هن ـــــــة، كمـــــــا بينـــــــت النت موعـــــــة التجريبي ولصـــــــاحل ا

للجنس، حيث كان له أثر على اإلناث أكرب من أثره على الذكور. 

Petrides, Frederickson andترايــــدس وفريدركســــون وفرنهمــــامدراســــة بي-
Furnham, 2004)( بعنــــــــــوان" دور الــــــــــذكاء االنفعــــــــــايل يف األداء األكــــــــــادميي والســــــــــلوك

املدرســــــــــــي". هــــــــــــدفت الدراســــــــــــة إىل معرفــــــــــــة أثــــــــــــر الــــــــــــذكاء االنفعــــــــــــايل يف األداء األكــــــــــــادميي والســــــــــــلوك 
البــــــــاً مــــــــن طلبــــــــة املــــــــدارس الثانويــــــــة يف ) ط650االجتمــــــــاعي املدرســــــــي. تكونــــــــت عينــــــــة الدراســــــــة مــــــــن (

بريطانيا. 
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ـــــــذكاء  ـــــــذين حصـــــــلوا علـــــــى درجـــــــات عاليـــــــة علـــــــى مقيـــــــاس ال أظهـــــــرت نتـــــــائج الدراســـــــة أن الطلبـــــــة ال
االنفعــــــايل والتكيــــــف األكــــــادميي، كــــــانوا أقــــــل تغيبــــــاً عــــــن املدرســــــة ومــــــن ذوي االجتاهــــــات اإلجيابيــــــة حنــــــو 

عالقـــــة ارتباطيـــــة قويـــــة بـــــني الـــــذكاء االنفعـــــايل والتكيـــــف املدرســـــة. كمـــــا أشـــــارت نتـــــائج الدراســـــة إىل وجـــــود 
االجتماعي، من خالل القدرة على إدارة االنفعال الذايت وانفعاالت الطلبة اآلخرين. 

بعنـوان " الـذكاء االنفعـايل يف الغرفـة الصـفية". هـدفت إىل احلـد ) (Brearly, 2002دراسـة بريرلـي-
مـن السـلوكات الفوضـوية داخـل الصـف الدراسـي. تكونـت عينـة من سلوكات التمرد على املعلمني والتقليـل

) طالبـــاً مـــن طلبـــة الصـــف الصـــف العاشـــر، ممـــن أظهـــروا ســـلوكات التمـــرد والعصــــيان، مت 35الدراســـة مـــن(
) 20) مدرســة مــن املــدارس األساســية يف مدينــة نيويــورك، مت تطبيــق الربنــامج مــن قبــل(16اختيــارهم مــن (

"والذي يهدف إىل بناء الثقة "MagicLearningرنامج التعلم السحري معلماً، وبعد ذلك تـم تطبيق ب
بني الطلبة مع بعضهم الـبعض مـن جهـة، وبـني الطلبـة واملعلمـني مـن جهـة أخـرى، وزيـادة الـوعي االنفعـايل، 

وفهم مشاعر الذات ومشاعر اآلخرين، وتنظيم االنفعاالت وحل الصراعات. 

ك تزايــداً يف العالقــات اإلجيابيــة بــني الطلبــة مــن جهــة، وبــني الطلبــة أشــارت نتــائج الدراســة إىل أن هنــا
واملعلمـني مـن جهــة أخـرى. كمـا أشــارت نتـائج الدراســة إىل أن هنـاك تنـاقص يف الســلوكات الفوضـوية لــدى 

أفراد الدراسة نتيجة تطبيق الربنامج التدرييب. 

ســنة للرتبيــة االنفعاليــة 35بعنــوان" دروس أساســية ملــدة )(Freedman, 2001دراســة فريــدمان-
االجتماعيـــة: كيـــف يطـــّور الـــوعي الـــذايت عالقـــات إجيابيـــة واختـــاذ قـــرارات صـــحية". هـــدفت إىل معرفـــة أثـــر 
برنامج تدرييب يف الذكاء االنفعايل يف خفض السلوكات العدوانية والتقليل من النزاعات بني الطلبـة داخـل 

لباً من طلبـة الصـف الثـاين وحـىت الصـف العاشـر، ومت ) طا209الغرفة الصفية. تكونت عينة الدراسة من(
) معلمـاً، وتكــون الربنـامج مــن ثالثـة أبعــاد: الـوعي بالــذات، وإدارة الــذات، 20(تطبيـق الربنــامج مـن قبــل

وتوجيه الذات.

أظهرت نتائج الدراسة خفض يف السلوكات العدوانية يعـزى إىل تطبيـق الربنـامج التـدرييب. كمـا أشـارت 
الدراسـة أيضـاً إىل أن هنـاك تزايـداً يف العالقـات اإلجيابيـة بـني الطلبـة مـن جهـة، وبـني الطلبـة واملعلمـني نتائج 

من جهة أخرى. 
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بعنـوان" اعتمــاد املـدارس األساســية علـى الــربامج الوقائيـة املســتهدفة ) (Eddy, 2000دراسـة يــدي-
واملعلمني". هدفت الدراسة إىل معرفة أثـر لتعديل سلوك االحنراف واجلرمية من خالل ربط اهتمامات األسر

بــرامج التــدخل املعتمــدة علــى مهــارات الــذكاء االنفعــايل يف التقليــل مــن الســلوكات اجلاحنــة لــدى املــراهقني. 
م مــن ســجالت العيــادات النفســية، الــيت  60تكونــت عينــة الدراســة مــن (  ) طالبــاً مت اختيــارهم مــع عــائال

ت ســلوكية وعدوانيــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، ومت توزيــع العينــة إىل كانــت تراجــع العيــادة بســبب مشــكال
م ضــمن ثالثــة جمــاالت:  جممــوعتني: جتريبيــة وضــابطة. وقــد اعتمــد برنــامج التــدخل علــى األطفــال وعــائال
املشــكالت الســلوكية، والعــدوان اجلســدي يف املدرســة، وعالقــات الطفــل اإلجيابيــة مــع رفاقــه، ومت اســتخدام 

، واللعب احلر، وحل املشكالت، والواجبات البيتية. األدواريات لعب اسرتاتيج

أشــارت نتــائج الدراســة إىل وجــود أثــر للربنــامج التــدرييب يف التقليــل مــن املشــكالت الســلوكية، ومعــدل 
السلوك العدواين داخل املدرسة. كما أظهرت نتائج الدراسـة حتّسـن يف عالقـات األطفـال مـع رفـاقهم نتيجـة 

يق الربنامج املذكور.  تطب

مما سبق يتضح أن الدراسات السابقة أكدت على فاعلية برامج الذكاء االنفعايل يف احلد مـن سـلوكات 
العنــف والعــدوان لــدى الطلبــة مــن جهــة، وحتســني مســتوى التكيــف األكــادميي واالجتمــاعي واالجتاهــات حنــو 

ات السـابقة يف إعـداد الربنـامج التـدرييب؛ إال أنـه ّمت املدرسة من جهة أخرى. وقد استفاد الباحث من الدراسـ
استخدم الربنامج يف هذه الدراسة للكشف عن فاعليته يف احلد من مشكالت أكثر مشولية، متثلت يف ثالثة 
أبعاد رئيسة هي: سرعة الغضب، والعدوان، والفوضوية. إضافة إىل ذلك ّمت دراسة فاعلية الربنامج على عينة 

ا الطالب يف هذه املرحلة العمرية أكثر ميًال إلظهار مثل هذه السلوكات. من طلبة الصف  العاشر؛ كو

:مشكلة الدراسة ومسوغاتها-3
تنبثق مشكلة الدراسة من التزايد الواضح يف ظهور بعض املشكالت السلوكية واالنفعالية لدى الطلبة 

ســلوكهم العــام، وســلوكهم األكاديــــمي بشــكل وافتقــارهم إىل الســمات االجتماعيــة اإلجيابيــة؛ ممــا يــؤثر يف
). إذ تشري مالحظات املعلمني إىل 21، ص1997؛ عويدات ومحدي،112،ص2007خاص ( كمور،

ــــة املــــدارس املــــراهقني يف الصــــف العاشــــر عمومــــاً  ــــزعيب، تزايــــد ظــــاهرة الســــلوك الالاجتمــــاعي لــــدى طلب (ال
فعاليـة، تشـكل عبئـاً ثقـيًال علـى كاهـل ) لذا؛ لقـد أصـبحت املشـكالت السـلوكية واالن423،ص، 2011

املعلمني، لتعاملهم اليومي واملستمر مع هذه السـلوكات؛ ونظـراً إلمكانيـة حتسـني مسـتوى الـذكاء االنفعـايل 
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لـدى الطلبـة، ومسـامهته يف احلــد مـن املشـكالت الســلوكية لـديهم؛ فقـد جـاءت هــذه الدراسـة ملعرفـة فاعليــة 
لدى عينة من طلبة الصف الالاجتماعية للحد من املشكالت السلوكية برنامج تدرييب يف الذكاء االنفعايل

العاشر األساسي.  

:أهداف الدراسة-1-3

فاعلية برنامج تدرييب يف الذكاء االنفعايل للحد من املشكالت هدفت هذه الدراسة إىل معرفة
فت الدراسة أيضاً إىل معرفة فيما . وهدالسلوكية الالاجتماعية لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي

إذا كانت فاعلية الربنامج ختتلف باختالف جنس الطالب.

:فرضيات الدراسة- 2-3
اآلتية:هدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من صحة الفرضيات

موعة التجريبية α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( - ) بني متوسط درجات ا
موعة الضابطة على مقياس املشكالت السلوكية الالاجتماعية يف القياس البعدي تعزى ومتوس ط درجات ا

للربنامج التدرييب املستخدم.

موعــــة α =0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ( - ) بــــني متوســــط درجــــات ا
موعــة الضــابطة علــى مقيــاس املشــكالت ا لســلوكية الالاجتماعيــة يف القيــاس التجريبيــة ومتوســط درجــات ا

املؤجل بعد مرور شهر على انتهاء الربنامج التدرييب.

) بـني متوسـط درجـات الطلبـة الـذكور α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( -
موعــة التجريبيــة علــى مقيــاس املشــكال موعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات الطالبــات اإلنــاث يف ا ت يف ا

السلوكية يف القياس البعدي تعزى للربنامج التدرييب املستخدم. 

:أهمية الدراسة- 3-3
تكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على جانب من اهتمامات علم النفس املتمثل بدراسة 

شكل عام بدرجة الذكاء االنفعايل؛ ويشري الرتاث النفسي أن الذكاء االنفعايل، يساهم يف النجاح باحلياة ب
تنبثق أمهية هذه . وبشكل أكثر حتديداً، (Bar-On, 2007,p.125)تفوق نظريه الذكاء العقلي
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م االجتماعية واألكادميية بشكل  الدراسة من دور الذكاء االنفعايل يف مسامهته يف جناح املتعلمني يف حيا
م السلوكية والتكيفية بشكل خاص. ويعّد  هذا الربنامج إضافة جديدة إىل عام؛ والتغلب على مشكال

الربامج املستخدمة يف معاجلة مشكلة من أكثر املشكالت تأثرياً يف السلوك األكادميي واالجتماعي للطلبة. 

لذا فإن األمهية النظرية هلذه الدراسة تكمن يف تقدمي اإلرشادات للجهات املعنية يف إرشاد الطلبة 
ية الذكاء االنفعايل لدى الطلبة، ودوره الفّعال يف احلد من املشالت وتوجيههم يف املدارس، بأمهية تنم

السلوكية اليت قد تواجههم.  

أما األمهية العملية فتكمن يف حماولتها معرفة فعالية برنامج تدرييب يف الذكاء االنفعايل للحد من 
سي، مما يؤدئ إىل:املشكالت السلوكية الالاجتماعية لدى عينة من طلبة الصف العاشر األسا

حتسني مستوى ممارسات املعلمني التدريسية داخل الغرفة الصفية إذ أن املشكالت السلوكية لدى -
الطلبة تشكل حتدياً كبرياً هلم. 

التقليل من اهلدر يف الوقت واجلهد يف معاجلة املشكالت السلوكية لدى الطلبة يف املواقف الرتبوية، -
ات الرتبوية، وعلى حتسني أدائها. وهذا يعود بالنفع على املؤسس

تمع الطاليب، يعكس مدى اهتمام - إن إجراء مثل هذه الدراسات اليت تعىن بدراسة مشكالت ا
م.  م والسعي حنو حل مشكال مدارسهم 

إن هذا يف حد ذاته ينمي اجتاهات اجيابية للطلبة حنو مدارسهم، مما يزيد من دافعيتهم للتعلم، وحيد -
ت السلوكية لديهم.   من املشكال

:حدود الدراسة ومحدداتها-4
أجريت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي يف مدارس مديرية الرتبية والتعليم 

. وتتحدد 2013/2014ملنطقة الزرقاء األوىل يف األردن خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 
ألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة، اليت تتضمن الربنامج نتائج هذه الدراسة بدالالت صدق وثبات ا

التدرييب، ومقياس السلوك الالاجتماعي املوصوفني الحقاً. 

تمعات املماثلة هلا، واألدوات املستخدمة يف  وبالتايل فإن تعميم النتائج سيقتصر على جمتمع الدراسة وا
هذه الدراسة.
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جرائياً التعريف بالمصطلحات مفاهيمياً وإ- 4-1

:الذكاء االنفعالي1- 4-1
جمموعة من املهارات اليت ميتلكها الفرد حبيث متكنه من فهم ذاته، وتنمي قدرته على التفاعل بإجيابية 

ذه الدراسة مبجموع ما يتمتع به الفرد من (Goleman,1995,p.17)مع األفراد اآلخرين .  ويُعّرف 
فعايل، وتنظيم االنفعاالت، والدافعية، ومهارات اجتماعية؛ مثل الوعي االنمهارات شخصية؛ مثل مهارات 

مهاريت التعاطف، واملهارات االجتماعية.

:الربنامج التدرييب2- 1- 4
برنامج معّد استنادًا إىل منوذج جوملان يف الذكاء االنفعايل؛ للحد من السلوكات الالاجتماعية لدى 

جلسات للتدريب على مهارات الوعي االنفعايل، وتنظيم ) 6طلبة الصف العاشر األساسي، وتضمن (
االنفعاالت، والدافعية، والتعاطف، واملهارات االجتماعية. 

:المشكالت السلوكية3- 4-1
منط من السلوك يتم فيه االعتداء على حقوق اآلخرين، وخرقًا للقوانني واملعايري االجتماعية للمرحلة 

. ويقاس يف هذه الدراسة بالدرجة اليت حيصل عليها (Jamila,2007,p.25)العمرية اليت ميرفيها الطفل
الطالب على مقياس السلوك الالاجتماعي كدرجة كلية وبدرجاته على املقاييس الفرعية الثالثة االتية: سريع 

الغضب، وعدواين، وفوضوي.

:منهجية الدراسة واجراءاتها-5
:مجتمع الدراسة وعينتها-5-1

جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف العاشر األساسي يف مدارس مديرية الرتبية والتعلـيم ملنطقـة تكّون
، والبــــالغ 2013/2014الزرقــــاء األوىل يف األردن، املنتظمــــني يف الفصــــل الدراســــي الثــــاين للعــــام الدراســــي 

طالبــاً وطالبــة، مــوزعني )7776عــددهم وفقــاً الحصــائيات مديريــة الرتبيــة والتعلــيم ملنطقــة الزرقــاء األوىل، (
). %53) طالبة بنسبة (4139) و(%47) طالباً بنسبة ( 3637حبسب متغري اجلنس إىل (
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:الدراسةعينة-5-2
اُختريت عينة الدراسة من مدرستني؛ إذ ّمت اختيار مدرسة واحدة من مدارس الذكور، فكانت مدرسة 

) طالب، ومدرسة واحدة 200لغ عدد طلبة الصف العاشـر فيها( (ابن األثري الثانوية الشاملة للبنني)، وب
ا(  أيضًا من مدارس اإلناث فكانت مدرسة ( سكينة بنت احلسني الثانوية للبنات)، وبلغ عدد طالبا

) طالبة، ومت اختيار هاتني املدرستني بالطريقة العشوائية الطبقية، مث مت تطبيق مقياس السلوك 262
لبة هاتني املدرستني؛ فتم اختـيار أكثر الطلبة ظهورًا للسلوكات الالاجتماعية، وبلغ الالاجتماعي على ط

) طالبة؛ مت توزيعهم عشوائيًا إىل جمموعتني: 36) طالباً، و( 36) طالبًا وطالبة؛ بواقع(72عددهـم( 
طالبة. ) طالبًا و 36) طالبًا وطالبة، و جمموعة ضابطة تكونت من (36جمموعة جتريبية تكونت من (

موعة وجنس الطالب. 1ويوضح اجلدول( ) توزيع أفراد عينة الدراسة حبسب ا

: توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة وجنس الطالب1جدول 

موعة    ا

اجلنس

موعة التجريبية موعة الضابطةا موع الكليا ا

181836ذكور

181836إناث

موع الكل 363672يا

مقيـاس الســلوك الالاجتمــاعي املدرســي، مت إجــراء وللتحقـق مــن التكــافؤ القبلــي بـني جممــوعيت الدراســة علــى 
مــوعتني التجريبيــة والضــابطة علــى االختبــار القبلــي، كمــا هــو  اختبــار(ت) لفحــص الفــروق بــني درجــات ا

).2مبني يف اجلدول(
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وق في األداء القبلي ألفراد عينة الدراسة على أبعاد : نتائج اختبار (ت) لفحص داللة الفر 2جدول
مقياس السلوك الالاجتماعي المدرسي والمقياس الكلي تبعاً لمتغير المجموعة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد أبعاد املقياس
الفقرات

موعة املتوسطا

احلســــايب/احلد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى  األعل

للمتوسط

االحنـــــــــــــــــــراف 
املعياري

درجــــــــــــــــــــــــات 
احلرية

مســــــــــــــــــتوى قيمة(ت)
الداللة

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع 
بالغض

4.60/51.97340.8920.396الضابطة14

4.59/51.98التجريبية

4.68/51.99340.7690.435الضابطة10العدوانية

4.69/51.96التجريبية

4.56/51.88340.8210.402الضابطة9فوضوي

4.54/51.89التجريبية

4.61/51.96340.9020.342الضابطة33الكلي

4.60/51.95التجريبية

) بــــني α =0.05) عــــدم وجــــود فـــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنـــد مســــتوى ( 2يتضـــح مــــن اجلـــدول(
موعــة الضـــابطة علــى أبعـــاد مقيــاس الســـلوك  موعــة التجريبيـــة، ودرجــات الطلبـــة يف ا درجــات الطلبـــة يف ا

) 0.902القيـــاس القبلـــي؛ إذ بلغـــت قيمـــة (ت) (الالاجتمـــاعي املدرســـي كافـــة، وعلـــى املقيـــاس الكلـــي يف 
) ألبعـــاد (ســـريع الغضـــب، والعدوانيـــة، 0.821، 0.769، 0.892للمقيـــاس الكلـــي، يف حـــني بلغـــت (

)؛ ممـا يشـري إىل تكـافؤ أفـراد α =0.05وفوضوي) على التوايل، ومجيعهـا غـري دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى (
جمموعيت الدراسة قبل تطبيق الربنامج.
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:دوات الدراسةأ-5-3
استخدمت يف هذه الدراسة األدوات اآلتية:

:مقياس السلوك الالاجتماعي-1- 5-3

مت اســتخدام املقيــاس الفرعــي املتعلــق بالســلوك الالاجتمــاعي، املشــتق مــن مقيــاس الســلوك االجتمــاعي 
بـــــل احلديــــــدي ) ،واملعــــــّدل للبيئـــــة األردنيـــــة مــــــن قMerrell,1993املدرســـــي املطـــــّور مــــــن قبـــــل مرييـــــل(

) فقـرة موزعــة 33). وقـد تكــّون مقيـاس السـلوك الالاجتمــاعي مـن (1)(ملحـق194، ص1998والزبيـدي(
على ثالثة أبعاد، هي:

ســريع الغضـــب: تضــمن هـــذا البعـــد الســلوكات املزعجـــة الـــيت تــؤدي اىل رفـــض بعـــض الطلبــة مـــن قبـــل -
فقـــرة، وتضـــمن الفقـــرات ذوات ) 14زمالئهـــم؛ كالعصـــبية الزائـــدة، واألنانيـــة، وتـــألف هـــذا البعـــد مـــن(

. 1،32،29،27،22،21،20،15،14،13،11،9،8،7األرقام:

العدوانيــة: تضــمن هــذا البعــد الســلوكات الســلبية؛ كــالعنف جتــاه القــوانني املدرســية، وإيــذاء اآلخــرين، -
) فقـــــــــــــــــــرات، وتضـــــــــــــــــــمن الفقـــــــــــــــــــرات ذوات األرقــــــــــــــــــــام:10(وتـــــــــــــــــــألف هـــــــــــــــــــذا البعـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن

25،19،18،17،12،6،5،4،3،2.

: تضـــمن هـــذا البعـــد الســـلوكات الـــيت تعطـــل األنشـــطة املدرســـية اجلاريـــة، وتـــألف هـــذا البعـــد فوضـــوي-
.33،31،30،28،26،24،23،16،10وتضمن الفقرات ذوات األرقام:) فقرات،9من(

دالالت صدق املقياس
) 472) من الصدق العاملي للمقياس، وذلك على عينة تكونت (Merrell,1993(حتقق مرييل

ـــة أبعـــاد هـــي: ســـريع طالبـــاً  وطالبـــة مـــن خمتلـــف املراحـــل الدراســـية، وقـــد كشـــف التحليـــل العـــاملي عـــن ثالث
، وقــد فّســرت مجيــع )0.30الغضــب، والعدوانيــة، وفوضــوي، بعــد حــذف الفقــرات الــيت يقــل تشــبعها عــن (

) من التباين. 67.82األبعاد ما نسبته (

ظـــاهري للمقيـــاس مـــن خـــالل عرضـــه علـــى ) مـــن الصـــدق ال1998الزبيـــدي ( احلديـــدي و كمـــا حتققـــا 
) حمكماً من املتخصصني يف علم النفس 14متخصصني اثنني يف اللغة اإلجنليزية لضمان سالمة الرتمجة، و(
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ات احملكمني، وُأجريـت التعـديالت املطلوبـة. كمـا قامـا حبسـاب معامـل ارتبـاط  ظواإلرشاد، وقد أخذا مبالح
) طالباً وطالبة مـن 35ي تنتمي إليه، على عينة تكونت من ( كل فقرة من فقرات املقياس مع البعد الذ

)، ومجيعهـا دالـة إحصـائياً 0.75ــ 0.31طلبة الصف السادس األساسي، وقـد تراوحـت هـذه القـيم بـني (
.)α =0.05( عند مستوى الداللة 

مـــني يف ويف الدراســة احلاليـــة، مت التحقـــق مــن الصـــدق الظـــاهري للمقيــاس، وذلـــك بعرضـــه علــى مخســـة حمك
ختصــص علــم الــنفس الرتبــوي، مث ّمت إجــراء بعــض التعــديالت اللغويــة البســيطة، كمــا ّمت التحقــق مــن صــدق 

) طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر 48البناء الداخلي للمقياس، وذلك بتطبيقه على عينة تكونت من(
الـــذي تنتمــي إليـــه، وقـــد األساســي مـــن خـــارج عينــة الدراســـة، ومت حســـاب معامــل ارتبـــاط كـــل فقــرة بالبعـــد

)، ومت أيضــاً حســاب معامــل ارتبــاط كــل فقــرة بالدرجــة الكليـــة 0.81ـــ 0.54تراوحــت هــذه القــيم بــني (
( )، ومجيعهـا دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة 0.77ــ 0.39للمقياس، وقد تراوحت هذه القـيم بـني (

α =0.05(جدول)،(بني أبعـاد املقيـاس) واملقيـاس ككـل، ). كما ّمت حساب معامالت االرتباط البينية3
ـــــ 0.82وتراوحـــــت هـــــذه القـــــيم بـــــني ( = α( )، ومجيعهـــــا دالـــــة إحصـــــائياً عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة 0.86ـ

وعليــه، فــإن هــذه النتــائج تعــزز صــدق البنــاء للمقيــاس، وتشــري إىل أن فقــرات املقيــاس ) 4،(جــدول)0.05
وأبعاده تقيس ما أُعدت لقياسه.

إليهارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي : قيم معامالت3جدول

وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

رقــــــــــــــــــــــــــــم 
الفقرة

معامــــــــــــــــــــــل 
ارتبـــــــــــــــــــــــاط 
الفقــــرة مــــع 
البعـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 
تنتمي إليه

معامــــــــــــــــــــــل 
ارتبـــــــــــــــــــــــاط 
الفقــــرة مــــع 
املقيـــــــــــــــــــاس  

ككل

رقـــــــــــــــــــــــــم 
الفقرة

معامـــــــــــــــل 
ارتبــــــــــــــــاط 
الفقرة مع 
البعــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــذي  ال
تنتمـــــــــــــــــي 

إليه

معامــــــــل 
ارتبـــــــــاط 
الفقـــــــــــرة 
مـــــــــــــــــــــــــع 
املقيــــاس 

ككل

رقـــــــــــــــــــــم 
الفقرة

معامــــــــــــل 
ارتبـــــــــــــاط 
الفقـــــــــــــــرة 
مع البعد 
ـــــــــــــــــذي  ال
تنتمــــــــــــــي 

إليه

معامـــــــــــــــل 
ارتبــــــــــــــــاط 
الفقرة مع 
املقيـــــــــــاس 

ككل

10.690.48120.760.60230.810.68
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20.670.39130.630.40240.760.61

30.800.77140.670.44250.800.62

40.710.42150.700.68260.610.53

50.730.52160.590.48270.680.56

60.670.55170.640.55280.580.49

70.770.41180.570.47290.800.72

80.790.70190.760.69300.730.61

90.670.58200.680.58310.790.68

100.630.49210.690.51320.760.56

110.780.72220.540.49330.690.66

: قيم معامالت االرتباط البينية ألبعاد مقياس السلوك الالاجتماعي 4جدول

وارتباط األبعاد بالمقياس ككل

املقياس ككلفوضويالعدوانيةسريع الغضبالبعد

سريع الغضب

.820العدوانية

.860.850فوضوي

.840.860.380املقياس ككل
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دالالت ثبات المقياس:
حتقـق مـن ثبـات املقيـاس ) Merrell,1993مرييل() إىل أن1998احلديدي والزبيدي ( تشري 

عـن طريـق ثبـات اإلعـادة، وذلـك بتطبيقـه علـى عينــة الصـدق نفسـها، وقـد تراوحـت قـيم معامـل الثبـات بــني 
) مــن ثبـــات املقيــاس مــن خــالل تطبيقــه علــى عينـــة 1998. حتقــق احلديــدي والزبيــدي()0.82ـــ 0.68(

ــ 0.71(ها، وإعادة تطبيقه بعد مرور أسـبوعني علـى التطبيـق األول، وقـد تراوحـت القـيم بـني الصدق نفس
0.80 .(

ويف الدراسة احلالية مت التحقق من ثبات املقياس باستخدام طريقة االختبـار، وإعـادة تطبيـق االختبـار 
) طالبـاً وطالبـة مـن طلبـة الصـف 48بعد مرور أسبوعني مـن التطبيـق األول، وذلـك علـى عينـة تكونـت مـن(

)،  0.92-0.89العاشر األساسي من خـارج عينـة الدراسـة، وقـد وجـد أن معامـل االسـتقرار يـرتاوح بـني(
حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا، وقد وجد أن معامل االتساق الداخلي للمقياس يرتاوح كما ّمت 
املقياس بـدالالت ثبـات مقبولـة ألغـراض الدراسـة احلاليـة. ، اليت تؤكد مجيعها متتع)0.90ـ 0.87(ما بني 

) قيم الثبات اخلاصة باملقياس.5ويبني اجلدول(

): معامالت ثبات مقياس السلوك الالاجتماعي وابعاده5جدول(

ـــــات االتســـــاق الـــــداخلي  معامالت ثبات االستقرارالبعد معـــــامالت ثب
αكرونباخ 

0.920.90سريع الغضب

0.890.87العدوانية

0.900.88الفوضوي

0.920.89املقياس ككل

تصحيح المقياس
قــّيم املرشــد الرتبوي/املرشــدة الرتبويــة الطالــب علــى كــل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس، وفــق تــدريج تكــون مــن 

) درجة، 2) درجات، ونادراً (3) درجات، وأحياناً (4) درجات، وعادة (5مخسة تدرجيات، وهي: دائماً(
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وللحكـم ). 33) وأدىن درجـة هـي (165درجة واحـدة. وبـذلك أعلـى درجـة نظريـة ُسـجل للطالـب (وأبداً 
على مستوى السـلوك الالاجتمـاعي غـري املقبـول، طُلـب مـن جلنـة مـن احملكمـني حتديـد هـذا املسـتوى أخـذين 

حــو ) درجــة. وقــد حــددت هـــذه األوســاط علــى الن5–1بعــني االعتبــار أن درجــة كــل فقــرة تــرتاوح بــني (
) مرتفعــة؛ أي 5–3.1) متدنيــة؛ أي تشــري إىل عــدم وجــود مشــكلة ســلوكية، ومــن (3–1(التــايل: مــن

احلــد -اعتمــاًدا علــى املعادلــة اآلتية:(احلــد األعلــى للبــديلتشــري إىل وجــود مشــكلة ســلوكية لــدى الطالــب؛ و 
عــدم وجــود رجــة (طــول الفئــة). وبــذلك تكــون د2=4/2= 2)/1-5األدىن للبديل)/عــدد املســتويات؛ أي(

وجود مشكلة سلوكية لدى تكون درجة ، و 3-1وحتديداً  من3=2+1مشكلة لدى الطالب من
.5-13.منوحتديداً 5=2+3الطالب

:البرنامج التدريبي-2- 5-3
ّمت تصــميم برنــامج تـــدرييب لغايــات هـــذه الدراســة، وفقــا ملبـــادىء منــوذج جوملـــان يف الــذكاء االنفعـــايل، 

) 18) جلسات بواقع(6ذي تضمن جمايل الكفاية الشخصية والكفاية االجتماعية. وتكّون الربنامج من(وال
) لقـاءات مـدة كـل 3) دقيقـة، وتضـمنت اجللسـة الثانيـة(40لقاء؛ تضمنت اجللسة األوىل لقاء واحد مدتـه(

نت اجللســـة ) دقيقـــة، وتضــم40) لقـــاءات مــدة كـــل منهــا(3) دقيقـــة، وتضــمنت اجللســـة الثالثــة (40منهــا(
) 40) لقاءات مدة كل منها(4) دقيقة، وتضمنت اجللسة اخلامسة (40) لقاءات مدة كل منها(4الرابعة(

) دقيقـة. وفيمـا يـأيت ملخـص جللسـات 40) لقـاءات مـدة كـل منهـا(3دقيقة، وتضـمنت اجللسـة السادسـة (
الربنامج:

الجلسة األولى:

بني املرشد الرتبوي/املرشدة الرتبوية الـيت قامـت باإلشـراف التعارف: هدفت هذه اجللسة إىل بناء عالقة
على تطبيق الربنامج والطلبة املشاركني يف الربنامج التدرييب، كما مت تعريف الطلبة على بعضهم ببعض، ومن 

ا.  مث التعريف بالربنامج وأهدافه، وأوقات اجللسات وأمهية االلتزام 

الجلسة الثانية:

االنفعايل: هدفت هذه اجللسة إىل تعريف الطلبة مبفهوم االنفعال، والتعـرف علـى وصـف الوعي الذايت 
) دقيقة.40املشاعر املصاحبة لالنفعال. وقد ّمت عقد ثالثة لقاءات مدة كل منها(
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الجلسة الثالثة:

هـدفت إىل التنظيم الذايت االنفعايل: هدفت هذه اجللسة إىل تعريف الطلبة بأعراض االنفعـاالت. كمـا 
تعريــف الطلبــة مبثريات(مســببات) االنفعــاالت، ومــا يرتتــب علــى االنفعــاالت مــن نتــائج، وقــد ّمت عقــد ثالثــة 

) دقيقة.40لقاءات مدة كل منها(

الجلسة الرابعة:

الدافعيــة: هـــدفت هـــذه اجللســة إىل تعريـــف الطلبـــة مبفهــوم الدافعيـــة، وأمهيتهـــا لتحقيــق األهـــداف، كمـــا 
ىل تعريف الطلبة مبسببات السلوك الداخلية (دافعيـة داخليـة)، واملسـببات اخلارجيـة للسـلوك هدفت اجللسة إ

) دقيقة.40(دافعية خارجية)، وقد ّمت عقد أربعة لقاءات مدة كل منها(

الجلسة الخامسة:

د التعاطف: هدفت هـذه اجللسـة إىل تعريـف الطلبـة بكيفيـة وأمهيـة فهـم مشـاعر اآلخـرين، وأمهيـة حتديـ
) 40حاجات األفراد اآلخرين، وضرورة تقدمي املساعدة لآلخرين، وقد ّمت عقد أربعة لقاءات مدة كل منها(

دقيقة.

الجلسة السادسة:

املهارات االجتماعية: هدفت هذه اجللسة إىل تـدريب الطلبـة علـى طريقـة التواصـل مـع اآلخـرين، كمـا 
مــــوع، باإلضــــافة إىل تعلــــيم الطلبــــة هــــدفت اجللســــة إىل تطــــوير وعــــي الطلبــــة مبفهــــوم ال قائــــد والعضــــو يف ا

) دقيقة.40اسرتاتيجيات حل املشكالت االجتماعية، وقد ّمت عقد ثالثة لقاءات مدة كل منها(

واملناقشــة، وّمت التــدريب علــى الربنــامج مــن خــالل اســتخدام أســاليب تدريبيــة متعــددة متثلــت يف: احلــوار
العمــل يف جمموعـــات صــغرية، والتخيــل، ولعـــب األدوار، والتغذيــة الراجعـــة، ومت وطــرح األمثلــة، واألنشـــطة، و 

تقيــّيم الطلبــة بعــد كــل لقــاء مــن خــالل التقيــّيم الــذايت مــن قبــل الطلبــة؛    إذ مت الطلــب مــن الطلبــة كتابــة مــا 
مـــاعي  تعلمـــوه بعـــد االنتهـــاء مـــن كـــل لقـــاء. وبعـــد االنتهـــاء مـــن الربنـــامج، مت تطبيـــق مقيـــاس الســـلوك الالاجت

عيد تطبيق الربنامج مرة أخرى بعد شهر من القياس البعدي أكقياس بعدي ملعرفة مدى فاعلية الربنامج، مث 
ملعرفة مدى استمرارية فاعلية الربنامج.  



العلوان...... د. .............................فاعلیة برنامج تدریبي في الذكاء االنفعالي للحد من المشكالت السلوكیة

33

وللتحقق من صدق حمتوى الربنامج ومـدى مالءمتـه لطلبـة الصـف العاشـر األساسـي، ودرجـة وضـوحه 
م منه، ّمت عرضه على تسعة حمكمني ممن حيملون درجة الـدكتوراة يف وإمكانية تطبيقه على الطلبة و  استفاد

علم النفس الرتبوي واإلرشاد الرتبوي، وثالثة ممن حيملون درجة املاجسترييف اإلرشاد يعملون يف اإلرشاد مع 
ألخـذ طلبة من الصف العاشر األساسي، وأبدوا بعض املالحظـات واملقرتحـات البسـيطة حـول الربنـامج ّمت ا

ـــم اتفقـــوا علـــى مناســـبة الربنـــامج مـــع هـــدف الدراســـة ومالءمتـــه للمرحلـــة العمريـــة للطلبـــة موضـــع  ـــا؛ إال أ
).  2الدراسة (ملحق

:إجراءات الدراسة-6

بعد أن مت االطالع على األدب الرتبوي املتعلق بالذكاء االنفعايل مت إعداد الربنامج التدرييب،وتطوير 
من -اليت مت اختيارها عشوائياً -جتماعي املدرسي، بعد ذلك مت زيارة مديري املدارس مقياس السلوك الالا

أجل إطالعهم على هدف الدرسة، وأخذ موافقتهم على تطبيق الربنامج، مت حتديد أفراد العينة بشكل دقيق 
على عينة من خالل تطبيق مقياس السلوك الالاجتماعي املدرسي، مث مت البدء بتطبيق الربنامج التدرييب

) طالبًا وطالبة مجيعًا وذلك من قبل املرشد الرتبوي/املرشدة الرتبوية 36الدراسة التجريبية والبالغ عددهم (
. مت تفريغ 32014/201العاملني يف املدرستني املعنيتني خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي

تائج وفقا لفرضيات الدراسة، وبعد حتليل نتائج اإلجابات وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل وحتليل الن
الدرسة مت مناقشتها وكتابة التوصيات املنبثقة من نتائج الدراسة. 

:تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية-6-1

تُعّد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية اليت تقوم على املقارنة بني جمموعتني؛ إحدامها جتريبية 
لربنامج التدرييب، واألخرى ضابطة مل تتعرض للربنامج التدرييب، وقد اُتبع يف هذه الدراسة تعرضت ل

قياس مؤجل).-قياس بعدي-معاجلة-قياس قبلي-التصميم (تعيني عشوائي 

وقد تضمنت الدراسة املتغريات اآلتية:

موعة التجريبية اليت جمموعات الدراسة)، وله مس(املتغري املستقل الرئيس: الربنامج التدرييب تويان: ا
موعة الضابطة اليت مل تتعرض للربنامج التدرييب. تعرضت للربنامج التدرييب، وا

املتغري املستقل التصنيفي: اجلنس، وله فئتان: ذكور، وإناث.



2016–الرابعالعدد - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس

34

املتغري التابع: درجات الطلبة على مقياس املشكالت السلوكية الالاجتماعية.

ت اإلحصــائية، مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة وحتليــل التبــاين وملعاجلــة البيانــا
املصـــاحب للتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــية األوىل للدراســـة. وللتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــيتني الثانيـــة والثالثـــة 

للدراسة، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وإجراء اختبار"ت". 

:دراسة ومناقشتهانتائج ال-7

:ى للدراسةالنتائج المتعلقة بالفرضية األول-7-1

) بني متوسط α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( والتي تنص على أنه "
موعـــة الضـــابطة علـــى مقيـــاس املشـــكالت الســـلوكية يف  موعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات ا درجـــات ا

للربنامج التدرييب املستخدم".القياس البعدي تعزى

للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية، ّمت اســتخراج املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة للــدرجات 
موعتني التجريبية والضابطة على مقياس السلوك الالاجتماعي، ويوضـح  املتحققة ألفراد عينة الدراسة يف ا

) هذه النتائج.6اجلدول(

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس السلوك الالاجتماعي ): ال6جدول(
المدرسي الستجابات أفراد عينة الدراسة على القياسين القبلي والبعدي للمقياس ككل

موعة والعدد املتوســـط احلســـايب املعـــّدل للقيـــاس السلوك الالاجتماعي(بعدي)السلوك الالاجتماعي(قبلي)ا
البعدي

وســــــــــــــــــــــــــــــــــط املت
احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــــــراف 
املعياري

املتوســـــــــــــــــــــــــــط 
احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــراف 
املعياري

املتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
احلسايب املعّدل

اخلطأ املعياري

364.601.972.500.892.510.90التجريبية

364.611.964.581.954.591.41الضابطة
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االحنرافــــــات املعياريــــــة) وجــــــود فــــــروق ظاهريــــــة بــــــني املتوســــــطات احلســــــابية و 6(يتضــــــح مــــــن اجلــــــدول
للمجمــوعتني التجريبيــة والضــابطة علــى مقيــاس الســلوك الالاجتمــاعي املدرســي الكلــي يف القيــاس البعــدي. 

) أيضـــاً وجـــود فـــروق ظاهريـــة بـــني املتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة ألفـــراد 6ويتبـــني مـــن اجلـــدول(
موعـــة التجريبيـــة يف القياســـني القبلـــي والبعـــدي.   وللتحقـــق مـــن داللـــة الفـــروق اإلحصـــائية بـــني جممـــوعيت ا

ـــاين املصـــاحب لعـــزو احلـــد مـــن (ANCOVA)الدراســـة علـــى القيـــاس البعـــدي، ّمت اســـتخدام حتليـــل التب
موعـة التجريبيـة إىل الربنـامج التـدرييب ولـيس لعوامـل أخـرى،  املشكالت السلوكية الالاجتماعية لدى أفـراد ا

).7ويتضح هذا يف اجلدول(

): نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق في المشكالت السلوكية الالاجتماعية 7(جدول
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياسين القبلي والبعدي لمقياس السلوك أفرادلدى 

الالاجتماعي المدرسي الكلي.

جممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مصدر التباين
املربعات

درجــــــــــــــــــات 
احلرية

متوســـــــــــــــــــــــــــــط 
املربعات

وى مســـــــــــــــــــــــتقيمة ف
الداللة

الداللــــــــــــــــة 
العملية

الســـــــــــــــــــــــــــــــــلوك 
الالاجتمـــــــاعي 
املدرســــــــــــــــــــــــــــــي 
(املتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

املصاحب)

41.30141.303.340.8960.04

0.0000.53*362.121362.1229.32املعاجلة

852.396912.35اخلطأ

1455.8171الكلي

)α =0.05* دالة احصائياً عند مستوى( 

ـــــني مـــــن اجلـــــدول( ـــــدرييب يف احلـــــد مـــــن الســـــلوكات ) 7يتب ـــــامج الت ـــــة إحصـــــائية للربن ـــــر ذو دالل وجـــــود أث
)؛ α =0.05) وهـي ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى( 29.32الالاجتماعية؛ فقـد بلغـت قيمـة "ف"(
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ممــا يشــري إىل فاعليــة الربنــامج التــدرييب يف احلــد مــن الســلوكات الالاجتماعيــة لــدى الطلبــة؛ إذ بلــغ متوســـط 
موعـــة الـــيت تعرضـــت للربنـــامج التـــدرييب) (الســـلوكات الال موعـــة التجريبيـــة ( ا اجتماعيـــة لـــدى طلبـــة ا

موعـة الـيت مل 2.50) موعـة الضـابطة   ( ا ، وهو أقل مـن متوسـط السـلوكات الالاجتماعيـة لـدى طلبـة ا
). 6) (جدول4.58تتعرض للربنامج التدرييب)  (

تبــــــاين الكلــــــي يف احلــــــد مــــــن املشــــــكالت الســــــلوكية ) مــــــن ال%53) أيضــــــاً أن (7ويتضــــــح مــــــن اجلــــــدول (
) هذه النتيجة حيث بلغ املتوسـط احلسـايب 6الالاجتماعية يعود إىل فاعلية الربنامج التدرييب. ويؤكد جدول(

) 4.59) وللمجموعـة الضـابطة (2.51للمجموعة التجريبية(-بعد إجراء حتليل التباين املصاحب-املعّدل
موعة التجريبية. ولصاحل ا

ـــــى أبعـــــاد مقيـــــاس الســـــلوك الالاجتمـــــاعي، ّمت اســـــتخراج  ـــــة الربنـــــامج التـــــدرييب عل وللتحقـــــق مـــــن فاعلي
مـوعتني التجريبيـة  املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعياريـة للـدرجات املتحققـة ألفـراد عينـة الدراسـة يف ا

هذه النتائج.) 8والضابطة على مقياس السلوك الالاجتماعي البعدي، ويوضح اجلدول(

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد 8جدول(
مقياس السلوك الالاجتماعي المدرسي البعدي.

موعةابعاد املقياس املتوسطا

احلسايب

االحنراف املعياري

4.581.98الضابطةسريع الغضب

2.540.89التجريبية

4.681.99الضابطةدوانيةالع

2.720.93التجريبية

4.531.90الضابطةفوضوي

2.240.85التجريبية
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) وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجمـوعتني 8يتضح من اجلدول(
الالاجتمـاعي املدرسـي؛ وللتحقـق التجريبية والضابطة على القياس البعـدي علـى كافـة أبعـاد مقيـاس السـلوك

موعة دالة إحصائياً، مت استخدام حتليـل التبـاين املصـاحب  من أن الفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري نوع ا
) يوضح نتائج هذا التحليل.9)، واجلدول((MANCOVAاملتعدد 

مقياس السلوك  ): تحليل التباين المصاحب المتعدد ألثر البرنامج التدريبي على أبعاد9جدول(
الالاجتماعي المدرسي البعدي.

قيمــــــــــــــــــــــــةاالختبار االختبار املتعدداألثر 
املتعدد

ف الكليـــــــــــة 
احملسوبة

ــــــــــــــــــــــــــــــة  الدالل
اإلحصائية

الداللـــــــــــــــــــــــــــــة 
العملية

سريع الغضب

(مصاحب)

Wilks'
Lambda

5.9854.760.004*0.40

العدوانية

(مصاحب)

Wilks'
Lambda

3.4615.030.001*0.49

لفوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية ا
(مصاحب)

Wilks'
Lambda

2.1404.93*0.0020.46

موعة Hotelling'sا
Trace

3.0265.50*0.0000.54

)α =0.05* دالة احصائيا عند مستوى( 

) يعــــزى α =0.05) وجــــود أثــــر جــــوهري عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصــــائية (9يتضــــح مــــن اجلــــدول(
ـــــــامج التـــــــدرييب علـــــــى أبعـــــــد مقيـــــــاس ا لســـــــلوك الالاجتمـــــــاعي املدرســـــــي، حيـــــــث بلغـــــــت قيمـــــــة "ف" للربن

). ولتحديــــد علــــى أي بعــــد مــــن أبعــــاد مقيــــاس الســــلوك الالاجتمــــاعي املدرســــي كــــان أثــــر 5.50احملســــوبة(
علـى أبعـاد املقيـاس كمـا هـو (MANCOVA)الربنامج، فقد ّمت إجراء حتليل التباين املصـاحب املتعـدد 

). 10مبني يف اجلدول(
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لتباين المصاحب المتعدد لداللة الفروق على أبعاد مقياس السلوك ): تحليل ا10جدول(
الالاجتماعي المدرسي على القياس البعدي

درجــــــــــــــــــــــــــــــــة جمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع
احلرية

متوســــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
املربعات

ف 
احملسوبة

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
اإلحصائية

الداللة العملية

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــريع 
الغضب

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع 
الغضب(مصاحب)

31.201131.2012.1450.7860.158

35.016135.0162.400.7420.051العدوانية(مصاحب)

40.101140.1012.8760.8020.097الفوضوي(مصاحب)

موعة 0.0000.610*675.4711675.47146.43ا

989.3316714.548اخلطأ

1771.1271الكلي

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع العدوانية
الغضب(مصاحب)

25.902125.9022.330.8760.006

23.008123.0082.070.7010.103العدوانية(مصاحب)

27.943127.9432.520.8910.020الفوضوي(مصاحب)

موعة 0.0010.593*234.1211234.12121.13ا

753.7766711.08اخلطأ

1064.7571الكلي

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع الفوضوي
احب)الغضب(مص

17.143117.1431.7120.6590.006

16.805116.8051.6780.6240.004العدوانية(مصاحب)

11.632111.6321.1620.6100.210الفوضوي(مصاحب)

موعة 19.0600.0000.556*190.8001190.800ا
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680.7226710.010اخلطأ

917.10271الكلي

)α =0.05عند مستوى( ئياً * دالة احصا

مــوعتني التجريبيــة والضــابطة علــى القيــاس البعــدي عنــد 10يتضــح مــن اجلــدول(  ) وجــود فــروق بــني ا
) علــــى أبعـــــاد مقيــــاس الســـــلوك الالاجتمــــاعي املدرســـــي كافــــة؛   إذ بلغـــــت α =0.05مســــتوى الداللـــــة(

)، ولبعـــــــــــــد 21.13ة()، ولبعـــــــــــــد العدوانيـــــــــــــ46.43قيمـــــــــــــة(ف) احملســـــــــــــوبة لبعـــــــــــــد ســـــــــــــرعة الغضـــــــــــــب(
)؛ ممــا يشــري إىل فاعليــة الربنــامج التــدرييب يف احلــد مــن الســلوك الالاجتمــاعي املدرســي، 19.060فوضــوي(

موعة التجريبية؛     إذ بلغ متوسـط سـلوك  وقد جاءت هذه الفروق على أبعاد املقياس كافة لصاحل أفراد ا
موعة ا موعة التجريبية ( ا ، وهو أقل 2.54)ليت تعرضت للربنامج التدرييب) (سريع الغضب لدى طلبة ا

موعة اليت مل تتعرض للربنامج التـدرييب)  موعة الضابطة ( ا من متوسط سلوك سريع الغضب لدى طلبة ا
) مــن التبــاين الكلــي يف احلــد مــن املشــكالت الســلوكية. %61). وقــد فّســر بعــد ســريع الغضــب  (4.58(

موعـــة الـــيت تعرضـــت للربنـــامج وقـــد بلـــغ متوســـط الســـلوكات العدوا موعـــة التجريبيـــة ( ا نيـــة لـــدى طلبـــة ا
موعة الـيت 2.72)التدرييب) ( موعة الضابطة ( ا ،وهو أقل من متوسط السلوكات العدوانية لدى طلبة ا

) مـن التبـاين الكلـي يف احلـد مـن %59). وقـد فّسـر بعـد العدوانيـة (4.68مل تتعرض للربنامج التدرييب)  (
موعـة الـيت امل موعـة التجريبيـة  ( ا شكالت السلوكية، وقد بلـغ متوسـط السـلوكات الفوضـوية لـدى طلبـة ا

موعــة 2.24)تعرضــت للربنــامج التــدرييب)  ، وهــو أقــل مــن متوســط الســلوكات الفوضــوية لــدى طلبــة ا
موعــة الــيت مل تتعــرض للربنــامج التــدرييب)  ( ) مــن %56وضــوية ()، وقــد فّســر بعــد الف4.53الضــابطة ( ا

التباين الكلي يف احلد من املشكالت السلوكية.

الذكاء االنفعايل يف احلد من مما سبق يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود أثر دال إحصائياً لربنامج
ـــة لـــدى الطلبـــة؛ وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة ;Brearly, 2002)الســـلوكات الالاجتماعي

Freedman,2001; Eddy,2000) م إىل فاعليــــة برنــــامج الــــذكاء الـــيت أشــــارت نتــــائج دراســــا
االنفعايل يف احلد من املشكالت السلوكية الالاجتماعية املختلفة كالعنف والعدوان والفوضوية. 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء األبعاد املكونة للربنامج التدرييب وهي ( الوعي بالذات، وتنظيم الذات، 
لدافعيـــة، واملهـــارات االجتماعيـــة)، حبيـــث ســـامهت مظـــاهر هـــذه األبعـــاد يف تطـــوير الكفايـــات والتعـــاطف، وا

االنفعالية واالجتماعية لدى الطلبة.
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يف البعـــد األول: الـــوعي الـــذايت االنفعـــايل، ّمت تعريـــف الطلبـــة مبفهـــوم االنفعـــال، والتعـــرف علـــى وصـــف -
ح؛ مما ترتب عليه حتقيـق فهـم وإدراك أفضـل املشاعر املصاحبة لالنفعال كانفعال اخلوف والغضب والفر 

م والوعي بانفعاالت اآلخرين، والتعرف على نقـاط الضـعف والقـوة لـدى كـل طالـب وطالبـة،  النفعاال
والوعي بأن لكل مشكلة حل، مما أدى إىل احلد من السلوكات الالاجتماعية. 

ا)، وما يف البعد الثاين: التنظيم الذايت االنفعايل، ّمت تعريف الطلبة - ا(مسببا بأعراض االنفعاالت ومثريا
م بـرتٍو حبيـث أصـبحت لـديهم  م مـع أقـرا م علـى حـل مشـكال يرتتب عليها؛ مما ساهم يف زيادة قـدر
ـــة بـــدًال مـــن  القـــدرة املناســـبة ملواجهـــة الضـــغوط والتكيـــف والتصـــرف بســـلوكات اجتماعيـــة إجيابيـــة مقبول

م. التصرف بسلوكات الاجتماعية مع أقرا

يف البعــد الثالــث: الدافعيــة، ّمت تعريــف الطلبــة مبســببات الســلوك الداخليــة (دافعيــة داخليــة)، واملســببات -
اخلارجية للسلوك (دافعية خارجية)؛ مما ساعد الطلبة على حتديـد أهـدافهم القريبـة والبعيـدة حبيـث عمـل 

معهم. على ضرورة النظر بتفاؤل حنو العالقة مع األصدقاء، والتفاعل بإجيابية 

يف البعــــد الرابــــع:  التعــــاطف، ّمت تعريــــف الطلبــــة بكيفيــــة وأمهيــــة فهــــم مشــــاعر اآلخــــرين، وأمهيــــة حتديــــد -
حاجات األفراد اآلخرين، وضرورة تقدمي املسـاعدة هلـم؛ ممـا ميـنح الطلبـة  القـدرة علـى اكتشـاف مشـاعر 

ــم، وجماملــة األصــدقاء  ــدوء، وأحاســيس أصــدقائهم، وفهــم مشــاعر األفــراد احمليطــني  والتعامــل معهــم 
م،  وتصبح لديهم القدرة على بناء الصداقات والتواصـل مـع اآلخـرين، والـتحكم يف مشـاعرهم وتصـرفا
ويكبحـــــون مشـــــاعرهم الســـــلبية، وجييـــــدون فهـــــم ومعرفـــــة مشـــــاعر اآلخـــــرين، ولـــــديهم حساســـــية جيـــــدة 

انفعــاالت ومشــاعر النفعــاالت ومشــاعر اآلخــرين، حبيــث أصــبح لــدى هــؤالء الطلبــة القــدرة علــى قــراءة
م. م وإمياءا اآلخرين من خالل أصوا

يف اخلامس: املهارات االجتماعية، فقد مت تدريب الطلبة على طريقة التواصل مع اآلخرين وذلك تطوير -
موعة، باإلضافة إىل تعليم الطلبة اسرتاتيجيات حل املشكالت  وعي الطلبة ملفهوم القائد والعضو يف ا

تعــّد خطــوات أساســية يف التعامــل مــع اآلخــرين. وعليــه عــّد املهــارات االجتماعيــة مــن االجتماعيــة والــيت
املهارات الضرورية للتكيف االجتماعي السليم والعالقات االجتماعية البناءة، وهي تشكل بعد أساسي 

يـة يف هـذا الربنـامج؛ ممـا سـاهم يف احلـد مـن السـلوكات الالاجتماعيـة لـدى الطلبـة.  فاملهـارات االجتماع
ا وتنظيمها جيداً.  متّكن الطالب من معرفة انفعاالته والوعي 
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باإلضــافة إىل ذلــك، فــإن املهــارات االجتماعيــة متّكــن الفــرد مــن التفاعــل بإجيابيــة مــع اآلخــرين، والتعبــري 
باتزان عن مشاعره اإلجيابيـة والسـلبية، وضـبط انفعاالتـه يف مواقـف التفاعـل االجتمـاعي، والتعـرف علـى 

م، وحســـن التصـــرف مبـــا يناســـب املواقـــف، ومتّكـــن الفـــرد مـــن التعـــاون مـــع مشـــاعر  اآلخـــرين وتلميحـــا
ـــة الـــذكاء االنفعـــايل لـــدى األفـــراد. كمـــا أن  اآلخـــرين باجيابيـــة، وهـــذه مجيعهـــا تعـــّد أبعـــاداً أساســـية لتنمي

ومــن مث املهــارات االجتماعيــة متّكــن الفــرد مــن مواجهــة املواقــف احملرجــة والــتخلص مــن املــآزق بكفــاءة، 
الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة، ممــا جيعلــه يشــارك اآلخــرين أنشــطتهم مبــا حيقــق لــه االســتمتاع باحليــاة والتمتــع 
بصــحة نفســية جيــدة. وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أيضــا انطالقــا مــن أن املهــارات االجتماعيــة تتضــمن 

التفاعــل معهــم علــى حنــو مهــارات انفعـــالية، تســهم يف تيســري إقامــة عالقــات وديــة مــع اآلخــرين، وإدارة
يساعد على االقرتاب منهم والتعرف عليهم، ومن املهارات الرئيسة يف هذا السـياق مهـارة التعاطف اليت 

تعّد مكوناً رئيسياً للذكاء االنفعايل. 

:النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة-7-2
ـــنص علـــى أنـــه " ) بـــني α =0.05ئية عنـــد مســـتوى ( ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــاوالتـــي ت

موعة الضابطة على مقياس املشكالت السلوكية يف  موعة التجريبية ومتوسط درجات ا متوسط درجات ا
القياس املؤجل بعد مرور شهر على انتهاء الربنامج التدرييب".

ت املعياريــة للــدرجات للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية، ّمت اســتخراج املتوســطات احلســابية، واالحنرافــا
موعة التجريبية على مقياس السلوك الالاجتماعي، ويوضح اجلدول( ) هذه النتائج.11املتحققة ألفراد ا

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد المجموعة التجريبية 11جدول(
ي المدرسيعلى القياسين البعدي والمؤجل على مقياس السلوك الالاجتماع

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباالختبارأبعاد املقياس

2.540.89البعديسريع الغضب

2.520.91املؤجل

2.720.93البعديالعدوانية

2.690.95املؤجل
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2.240.85البعديالفوضوية

2.200.87املؤجل

2.500.89البعديالدرجة الكلية

2.470.90املؤجل

موعة التجريبية على املقياس الكلـي وأبعـاده الفرعيـة يف القيـاس  وللمقارنة بني متوسط درجات أفراد ا
م علــى املقيــاس نفســه وأبعــاده يف القيــاس املؤجــل، وللكشــف عــن دالالت  البعــدي، وبــني متوســط درجــا

). 12ذلك يف اجلدول(الفروق يف هذه املتوسطات، اُستخدم اختبار(ت) للعينة الزوجية، ويتضح 

): نتائج وقيمة اختبار(ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي 12جدول(
والمؤجل على مقياس السلوك الالاجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية

الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق يف أبعاد املقياس
املتوسطات

املؤجل)-(البعدي

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة(ت)

0.020.11350.256غضبسريع ال

0.030.09350.238العدوانية

0.040.10350.124الفوضوية

0.030.09350.236الدرجة الكلية

موعــة التجريبيــة علــى 12(يتبــني مــن اجلــدول ) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألداء أفــراد ا
ة)، وكـذلك علـى األبعـاد الثالثـة املكونـة للمقيـاس بـني مقياس السلوك الالاجتماعي املدرسي (الدرجة الكلي

القياس البعدي واملؤجل.

) أيضــــاً وجــــود فــــروق ظاهريــــة بــــني متوســــطات القيــــاس البعــــدي والقيــــاس املؤجــــل 12ويتبــــني مــــن اجلــــدول(
للمجموعــة التجريبيــة لصــاحل القيــاس املؤجــل علــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس وعلــى األبعــاد الفرعيــة الثالثــة؛ 

موعة التجريبيـة الـذي ظهـر لكن ها مل تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية؛ مما يعين استمرار حتّسن أفراد ا
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يف القيــاس املؤجــل حــىت بعــد انقضــاء شــهر علــى تطبيــق الربنــامج التــدرييب، لكــن قيمــة الفــرق بــني القياســني 
= αحصــائية عنــد مســتوى (البعــدي واملؤجــل الــيت كانــت لصــاحل التتبعــي مل تصــل إىل مســتوى الداللــة اإل

0.05(.

وميكــن تفســري هـــذه النتيجــة املتعلقــة باســـتمرارية فعاليــة الربنــامج يف خفـــض الســلوك الالاجتمــاعي يف ضـــوء 
حمتويــات الربنــامج ومكونــات جلســاته. وإضــافة إىل مــا ســبق ذكــره فــإن األســاليب الــيت نُفــذت مــن خالهلــا 

ـا بـدًال مـن التلقـي السـليب للمهـارات؛ واملتمثلـة بـاحلوار، اجللسات التدريبية احملفزة على املشاركة واالخنـ راط 
واملناقشة، ولعب األدوار، وأوراق العمل، والواجبات البيتيـة، والتخيـل، والنمذجـة ميكـن أن تسـهم يف زيـادة 

مثلـة دافعية الطلبة على االستفادة من الربنامج التدرييب؛ وهو ما ميكن أن يفسر استمرار نتائج الدراسة واملت
يف اخنفـــاض درجـــة الســـلوك الالاجتمـــاعي املدرســـي بعـــد شـــهر مـــن االنتهـــاء مـــن تطبيـــق الربنـــامج التـــدرييب. 

موعة التجريبية يف القياسني البعدي واملؤجل(التتبعي) على مقيـاس 1ويوضح الشكل( ) متوسط درجات ا
السلوك الالاجتماعي املدرسي وأبعاده الفرعية.

لمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل على مقياس ): متوسط درجات ا1الشكل(
السلوك الالاجتماعي المدرسي وأبعاده الفرعية

اال

2.54
2.72

2.24
2.52.52

2.69

2.2
2.47

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

سریع الغضب  العدوانیة الفوضوي الدرجة الكلیة

القیاس البعدي
القیاس التتبعي
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:النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة للدراسة- 7-3
) بني α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( والتي تنص على أنه "

موعة متوسط درجات ال موعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات اإلناث يف ا طلبة الذكور يف ا
التجريبية على مقياس املشكالت السلوكية يف القياس البعدي تعزى للربنامج التدرييب املستخدم".

للتحقق من صحة هذه الفرضية، ّمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وإجراء اختبار 
) يوضح 13ت" لدرجات أفراد العينة على مقياس السلوك الالاجتماعي بأبعاده املختلفة. واجلدول ("

ذلك.

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس 13جدول(
السلوك الالاجتماعي المدرسي البعدي حسب المجموعة والجنس

قيمةإناثذكوراجلنس

ت

ى مســــــــــــــــــــــــــــتو 
الداللــــــــــــــــــــــــــــــــة 

اإلحصائية

موعة جتريبيةضابطةجتريبيةضابطةا

احنرافمتوسطاحنرافمتوسطاحنرافمتوسطاحنرافمتوسطالبعد

4.761.952.560.884.441.932.520.890.654.96سريع الغضب

4.701.982.700.944.661.962.740.930.530.45العدوانية

4.661.872.260.864.461.862.220.850.525.59الفوضوية

4.711.952.550.894.501.982.440.890.614.79الكلي

α) عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني اجلنسـني عنـد مسـتوى الداللـة      ( 13يتضح من اجلدول (
تـــدرييب علـــى املقيـــاس الكلـــي وأبعـــاده )  يف احلـــد مـــن الســـلوكات الالاجتماعيـــة تعـــزى للربنـــامج ال0.05=

الفرعية؛ مما يشري إىل أن فاعلية الربنامج التدرييب يف احلـد مـن السـلوكات الالاجتماعيـة ال خيتلـف بـاختالف 
) الــيت أشــارت نتائجهــا إىل أن أثــر 2007(جــنس الطالــب. وختتلــف نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة كمــور

ى الذكور؛ وقد يعود سبب اإلختالف إىل اخـتالف املوضـوع نسـبياً؛ الربنامج لدى اإلناث أكرب من أثره لد
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) هــو الســلوكات العدوانيــة بشــكل عــام واالجتاهــات املدرســية بشــكل 2007(إذ أن موضــوع دراســة كمــور
) يف العاصمة األردنية :عمان، يف حني ُأجريت 2007(خاص. باإلضافة غلى ذلك، ُأجريت دراسة كمور

نة الزرقاء وهي ذات ظروف خمتلفة عن مدينة عمان. الدراسة احلالية يف مدي

)  α=0.05ولعــّل الســبب يف عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــني اجلنســني عنــد مســتوى الداللــة ( 
يف احلد من السلوكات الالاجتماعية تعزى للربنامج التدرييب على املقيـاس الكلـي وأبعـاده الفرعيـة؛ يعـزى إىل 

بيئات ومستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية متقاربة، وتعرضوا أيضاً للخربات التعليمية العينة منأفرادأن 
نفسها؛ وبالتايل فمن املتوقع أن يؤثر الربنامج  يف احلد من املشـكالت السـلوكية لـدى مجيـع الطلبـة بالدرجـة 

م، وبالتـــايل فـــإن نفســها بغـــض النظـــر عـــن جنســـهم. باإلضـــافة إىل ذلـــك فــإن الـــذكاء االنفعـــايل ســـلوك مـــتعل
التدريب على تطوير الكفايات االنفعالية واالجتماعية واليت تعّد مهمة للحـد مـن السـلوكات الالاجتماعيـة؛ 
ساهم يف إلغاء الفروق بني اجلنسني. ومن املتفق عليه أن الفرد يتأثر اجتماعياً بأهله وجمتمعه وكـل مـا حيـيط 

تمــع الواحــد ا ملعــايري الــيت يلجــأ إليهــا للتعامــل، وبالتــايل فــإن معظــم األســر بــه، وتتشــكل لــدى األفــراد يف ا
ا بغض النظر عن النوع االجتماعي هلؤالء األبناء.  تؤدي وظائفها االجتماعية التقليدية مع أبنائها يف بيو

مقترحات البحث-8
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، يوصي الباحث مبا يأيت:

الذكاء االنفعايل ضمن برامج تعديل سلوكات الطلبة الالاجتماعية الوقائية والعالجية.إدراج-8-1

بنــــاء بــــرامج تدريبيــــة لتحســــني مســــتوى الــــذكاء االنفعــــايل؛ نظــــراً ألمهيتهــــا يف احلــــد مــــن املشــــكالت -8-2
السلوكية لدى الطلبة. 

مج يف احلــد مــن املشــكالت إجــراء املزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن مــدى اخــتالف فاعليــة الربنــا-8-3
الســلوكية الالاجتماعيــة بــاختالف جــنس الطلبــة؛ نتيجــة تنــاقض نتــائج هــذه الدراســة مــع بعــض الدراســات 

السابقة. 

إجراء املزيد من الدراسـات للكشـف عـن مـدى فاعليـة الربنـامج يف احلـد مـن املشـكالت السـلوكية -8-4
ات خمتلفة. يف املراحل الدراسية املختلفة، وعلى عينات من مدن وبيئ



2016–الرابعالعدد - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس

46

المراجع 
:المراجع العربية

. القاهرة: دار السحاب العنف المدرسي بين األسرة والمدرسة واإلعالم). 2005جادو، أمينة. (-
والتوزيع. للنشر

السلوك المدرسي االجتماعي للتالميذ ذوي ). 1998احلديدي، مىن والزبيدي، هيام.(-
.197- 180)،1(25علوم الرتبوية،جملة دراسات ال.االحتياجات التربوية الخاصة

عالقة االجتماعية والسلوك الالاجتماعي المدرسي باساليب التنشئة ). 1999داوود، نسيمة.(-
جملة . الوالدية والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن

.23-11)،1(26،دراسات العلوم الرتبوية
ين الذكاء اإلجتماعي والسلوك العدواني لدى الطلبة العاديين العالقة ب). 2011الزعيب، أمحد.(-

لة األردنية يف العلوم الرتبويةوالمتفوقين. .431-419)، 4(7،ا
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء االنفعالي في التكيف ). 2008العبدالالت، أمساء.(-

رسالة . ة الموهوبين في األردناألكاديمي واالجتماعي وفي االتجاهات نحو المدرسة لدى الطلب
غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. هدكتورا

المشكالت السلوكية لدى طالب الصفوف الثامن ). 1997عويدات، عبداهللا ومحدي، نزيه. (-
جملة دراسات العلوم . والتاسع والعاشر الذكورفي األردن والعوامل المرتبطة بها

.23-11)،1(26بوية،الرت 
). بناء برنامج ارشادي مستند إلى نظرية جولمان في الذكاء االنفعالي 2007كمور، ميماس.(-

وقياس أثره في خفض السلوكات العدوانية واالتجاهات السلبية نحو المدرسة لدى طلبة 
ات العليا، غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسهرسالة دكتورا.المرحلة األساسية في األردن

عمان،األردن. 
الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى عينة من المتفوقين ). 2010املللي، سهاد. (

.191-139)،3(26للعلوم الرتبوية والنفسية،جملة جامعة دمشقوالعاديين.



العلوان...... د. .............................فاعلیة برنامج تدریبي في الذكاء االنفعالي للحد من المشكالت السلوكیة

47

المراجع األجنبية
- American Psychological Association.(2003). Catharis increases rather

than decreases anger and aggression, according to a new study.
Retriever October 9, 2010 from: /http://tly.hlwaay het-
gorson/venting.html.

- Bar-On, R. (2007). The Impact of Emotional Intelligence on Giftedness.
Gifted Education, 23(3), 122-137.

- Bar – On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the
emotional quotient inventory. In R. Bar – On & J. D. Parker (Eds.), The
Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco, CA: Jossey- Bass.

- Brackett, M.(2001). Describing the life space and its relation to
emotional intelligence. Unpublished Doctoral Dissertation, University
of New Hampshire,Durham, NH.

- Brearly, M. (2002). Emotional Intelligence in the Classroom. Wales,
UK: Crown House Publishing Limited.

- Cherniss, C.,&Goleman, D.(2001).Emotional Intelligence Workplace.
San Francisco, CA:Jossey-Bass.

- Cohen, J. (1999). Educational minds and hearts: Social emotional
and the passage into adolescence. New York: Teachers College Press.

- Donforth,S.,&Drabman,S.(1989).Aggressive and Disruptive Behavior.In
E.Cipani(ED),The Treatment of Sever Behavior Disorder: Behavior
Analasis Approach.Washighton,DC:American Association on Mental
Deficienty.

- Dulewics, V.,& Higgs,M.(1999). Emotional Intelligence Questionaire.
User Guide U .K: Neer-Nelson Publishing Company.

- Eddy, M. (2000). An Elemantry School -Based Prevention Program
Targeting Modifiable Antecedents of Youth Delinquency and Violence:
Linking the interests of families and Teachers (LIFT). Journal of
Emotional and Behavioral Disorders, 4(2),299-315.



2016–الرابعالعدد - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس

48

- Freedman,J.(2001). Key lessons from 35 years of social – emotional
education: How Self- science builds self- awareness, positive relationships,
and healthy decisions making. Perspectives in Education,21,69-80.

- Goldenberg, I., Matheson, K.,& Manteler, J.(2006). The assessment of
emotional intelligence: A comparison of performance- based and self-
report methodologies. Journal of Personality Assessment, 86(1), 33-45.

- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Batman
Books.

- Goleman, D. (1997). Emotional intelligence in context. In P. Salovey & D.
J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence:
Education implications, (P. Xiii – Xvi). New York,NY: Basic Books.

- Jamila, M.(2007). Enhancing A Classroom Social Competence and
Problem –Solving Curriculum by Offering Parent Training to Families of
Moderate- to High-Risk Elementary School Children. Journal of
Clinical Child and Adolescent Psychology, 36(4), 605-620.

- Liau, A, Liau, W, Teoh, G&Liau, T. (2003). The Case for Emotional
Literacy: The Influence of Emotional Intelligence on Problems Behaviors
in Malaysian Secondary School Students. Journal of Moral Education,
32(1), 51-66.

- Liff, S. (2003). Social and Emotional Intelligence: Applications for
Developmental Education. Journal of Developmental Education,
26(3), 28-34.

- Little, E. (2005). Secondary School Teachers' Perception of Students'
Problem Behaviors. Educational Psychology, 25(4),369-377.

- Mayer, J., Dipaolo, M., & Salovey, P. (1990). Perceiving the affective
content in ambiguous visual stimuli. Journal of Personality
Assessment, 50: 772 – 781.

- Mayer, J., & Salovey, P. (1990). Emotional intelligence. Imagination,
Cognition and Personality, (9), 185 – 211.



العلوان...... د. .............................فاعلیة برنامج تدریبي في الذكاء االنفعالي للحد من المشكالت السلوكیة

49

- Mayer, J., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence. In P.
salovey, & D. J. Sluyter (Eds.). Emotional intelligence, (pp. 3 – 31).
New York : Basic Books.

- Merrell, K. (1993). School Social Behavior Scale. Brandon, Vermont:
Clinical Psychology Publishing Company.

- Obiaker,F.(2001). Developing Emotional Intelligence among Learners
with Behavior Problems. Special Educational Behavioral
Disorders,26(4),18-27.

- Petrides, K.,Fredrickson, N.,Furnham,A.(2004). The role of trait
emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at
school. Personality and Individual Differences, 36(2), 277-286.

- Pfeiffer, S. (2001). Emotional Intelligence.Roeper Review, 23(3), 21-32.
- Potter, T. (2006). The Underlying Dimensions Between Emotional

Intelligence and the burnout Syndrom of Mental Health Workers.
Unpublished Doctoral Dissertation, Northern Arizona University, U.S.A.

- Schwartz, W.(1999). Developing Social Competence in Children
Institute for Urban and Minority Education Terachers College.
Unpublished Doctoral Dissertation, Colombia University, NewYork,
U.S.A.

- Tapia, M. (2001). Measuring emotional intelligence. Psychological
Reports, 88,353-364.

- Wakeman, C. (2006). Emotional intelligence, testing, measurement and
analysis. Research in Education, 75, 71-83.

>>4/11/2014،  وصدرت الموافقة على نشره بتاریخ10/7/2014یخ ا البحث إلى المجلة بتار<< وصل ھذ


