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 ملخص:

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي في تحسين 
ولتحقيق ىذا اليدف اتبعت الذكاء الوجداني لدى طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة ميسان، 

الدراسة المنيج التجريبي، حيث تم اختيار عينة عشوائية من طبلب المرحمة الثانوية ممن 
( طالبًا؛ تم 47تقع درجاتيم في حيز اإلرباعي األدنى لمقياس الذكاء الوجداني فبمغ عددىم )

لبًا(، كما اعتمدت طا 25طالبًا( والضابطة ) 22توزيعيم عمى مجموعتي الدراسة: التجريبية )
الدراسة عمى قياس الذكاء الوجداني باستخدام مقياس الذكاء الوجداني )إعداد: عثمان 

( اعتمادًا عمى الصورة المقننة في البيئة السعودية )تقنين: المطيري، 5995ورزق، 
( جمسة 55(، فيما تم بناء برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي مكون من )2156

تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى المجموعة التجريبية، ثم بتطبيق مقياس الذكاء إرشادية، وب
الوجداني بعديًا عمى مجموعتي الدراسة توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى بين المجموعتين التجريبية والضابطة عمى القياس البعدي لمذكاء الوجداني وذلك 

مسة لممقياس ودرجتو الكمية في اتجاه المجموعة التجريبية، كما دلت في كل من األبعاد الخ
نتائج اختبار حجم األثر عمى وجود أثر قوي لمبرنامج في إحداث الفروق بين المجموعتين، 

 .ووفقًا ليذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات البحثية
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The study amied to the effect of rational emotional behavioral 

concealing program in developing emotional intelligence among secondary 

school students in Maysan Governorate. To achieve this goal, the study 

followed the experimental approach in its semi-empirical design based on 

two groups: experimental and control. (22 students) and control (25 

students), applying the pilot program to the experimental group, and 

applying the emotional intelligence scale to the total number of students 

The study found that there were statistically significant differences 

between the experimental and control groups on the measurement of the 

emotional intelligence dimension in each of the five dimensions of the scale 

and its overall grade in favor of the experimental group. The results of the 

impact size test showed a strong effect of the program on the differences 

between the two groups. A number of recommendations have been 

presented to these results, including: Mainstreaming the application of the 

proposed pilot program through the current study to the Department of 

Education in Maysan governorate, in order to expand its use in developing 

the positive aspects of high school students. As they are the most 

vulnerable groups of adolescents due to the successive psychological and 

physical changes of that age, and the strength of the influence of the group 

of comrades, which requires immunization of these students against 

mental disorder or intellectual deviation, by strengthening their positive 

aspects such as emotional intelligence; Cuckoos of these disorders. 
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 مكدمة:

لموجدان اىمية في تشكيل معمومات األفراد حول بيئتيم المحيطة بيم، وتمك 
تشكل أفكارىم ومشاعرىم والمتعاقبة، ومن الطبيعي أن يختمف األفراد في  -بدورىا -المعمومات

ميارات اإلدراك االنفعالي والفيم، واستخدام ىذه المعمومات االنفعالية، وىو األمر الذي ينعكس 
 فيم ألنفسيم ولآلخرين من حوليم، وكذلك مستوى وصحة ما لدييم من أفكار. عمى مدى

من ثمَّ ُيعد التفكير السميم سميماً  إذا قام عمى الدليل والبرىان والحجة وىذا ىو التفكير 
العقبلني، وُيعد التفكير غير السميم إذا اعتمد عمى الجيل وغياب الدليل، يسمك اإلنسان 

ًء عمى ما لديو من تفكير ومعرفة، فإذا كان التفكير والمعرفة في ويتصرف في حياتو بنا
، 2156المنحنى الموجب كان التصرف والسموك في ذلك المنحى )أبو زيد وعبد الحميد، 

558) 
ويحتاج الطبلب في جميع مراحميم التعميمية إلى التمتع بمستوى مرتفع من الذكاء 

، ويحمل وُيعبر عن صفات عدة منيا: النظر مفيوم يحمل في طياتو الكثير وىو ،الوجداني
لمحياة بإيجابية واإلدراك الواضح لمدوافع الشخصية بما فييا الوعي بمختمف المشاعر حتى لو 
كان في قمة االنفعال، والقفة بالنفس وتحمل المسؤوليات، والنزوع لبلستقبلل، التمتع بدرجة 

، 2151مثل القمق والكآبة )الحارثي،  عالية من الصحة النفسية وخمو النفس من االضطرابات
65.) 

فالفرد الذي يتمتع بميارات الذكاء الوجداني يكون أكثر سعادة ورضا وكفاءة في حياتو 
ألنو يجيد عادات عقمية تضمن لو مستوى مرتفعًا من الوجداني يكون أكثر سعادة ورضا 

من الكفاءة، أما الفرد وكفاءة في حياتو ألنو يجيد عادات عقمية تضمن لو مستوى مرتفعًا 
الذي يفتقد الكفاءة في السيطرة عمى مشاعره وحياتو االنفعالية فيجد نفسو منخرطًا في 

 (.3، 2156صراعات داخمية تيدد قدرتو عمى التركيز في العمل والتفكير بوضوح )المطيري، 
ني ورغم ما لمذكاء الوجداني من أىمية، أال أنو من األمور التي تثير االنتباه تد

مستوى الذكاء الوجداني لدى الطبلب في مراحل التعميم المختمفة بصورة عامة، وفي مرحمة 
المراىقة المتوسطة المقابمة لممرحمة الثانوية بصورة خاصة؛ رغم تمتعيم باستعدادات عقمية 

 (.2155(؛ ووفاء أبو موسى )2152عالية، وىذا ما أكدتو نتائج دراسة كل من: المرواني )
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ذا اإلحساس المتزايد بخطورة تدني مستوى الذكاء الوجداني لدى الطبلب في وفي ظل ى
المرحمة الثانوية، وما يحممو من آثاٍر سمبية عمى الطالب والبيئة المدرسية والعممية التعميمية 
في مجمميا، فإن ىذا ما يستدعي ضرورة العمل عمى توظيف المداخل اإلرشادية المختمفة 

الوجداني عبر العمل عمى تقميل خطورة ىذا التدني أو تنمية السموكيات لتنمية مستوى الذكاء 
 اإليجابية المقابمة لو، بما ينعكس إيجابًا عمى السموك العام لمطبلب.

التي ُينظر إلييا عمى أنيا مناسبة لمتعامل مع المشكبلت  -ومن المداخل اإلرشادية
العقبلني السموكي، والذي ُيعد إرشادًا المختمفة التي تواجو المتعممين؛ اإلرشاد االنفعالي 

، 2156تعميميًا ييدف إلى تغير نظام معتقدات الفرد نحو الحدث )أبو زيد وعبد الحميد، 
533.) 

في ىذا اإلطار إلى أن التفكير واالنفعال والسموك لدى  Eillsوُيشير ألبرت إليس 
ل جميعًا بصورة ذات اإلنسان جوانب ال تنفصل عن بعضيا البعض، بل أنيا جوانب تتفاع

 (.533، 2113داللة )سعفان، 
عتمد عمى افتراض أن نمط أفكار الفرد منبئ بصحة الفرد يأي أن ىذا األسموب 

النفسية، وىذا يعني أن الحدث ليس ميم بقدر وجية نظر الفرد فيما يحدث، فتصور الفرد 
 ,Ezenwa& Ofojebe)أكثر من الحدث نفسو  يوفيما يتعمق بالحدث ىو الذي يؤثر عم

2013, 26). 
إلى جانب ىذا؛ ييتم اإلرشاد االنفعالي العقبلني السموكي بالصمة المتداخمة بين 

موك االنفعالي، سالتفكير واالنفعال حيث أن الحوار الداخمي ومعتقدات الفرد ينتج عنيا ال
السموك واإلرشاد يكون من خبلل تغير األفكار التي يتمخض عنيا االنفعاالت غير المبلئمة و 

دي إلى تحسين السموك، ويقوم ؤ المضطرب، وعميو يكون تغيير األفكار لتصبح عقبلنية ي
عقبلنية حبلل فنيات معرفية وانفعالية وسموكية )الشعراوي، األفكار نشط لتصبح  بدورالمرشد 
2113 ،453.) 

وفي ضوء ما سبق، فإن الدراسة الحالية تأتي كمحاولة لمتحقق من مدى إمكانية 
تفادة من اإلرشاد االنفعالي العقبلني السموكي في بناء برنامج إرشادي ييدف إلى تحسين االس

 الذكاء الوجداني لدى طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة ميسان.
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 :الدراسةمصهلة 

يمر طالب المرحمة الثانوية بمرحمة المراىقة؛ والتي ُتعد فترة نمو حرجة، فيكون الطالب 
المساعدة والعون، إذ تتميز ىذه المرحمة بالعديد من التغيرات النمائية أثناءىا في حاجة إلى 

والتطورية؛ والتي تستدعي ضرورة إشباع الحاجات النفسية والمعرفية والسموكية لممراىق، 
 حتى يمكنو المرور بيذه المرحمة دون حدوث اضطراب في شخصيتو أو سموكو.

مناسبة من الذكاء الوجداني لدى ( أن توفر درجة 425، 2152وتذكر عيادة عقوب )
 المراىقين يدعم قدراتيم، ويثري مياراتيم في التعامل مع اآلخرين.

إال أن نتائج العديد من الدراسات كما  -المذكورة سابقاً  -ورغم أىمية الذكاء الوجداني
( 2155)(؛ وأبو راسين 2156(؛ ومريم القطان )2157في دراسة كل من: الكبير ودرويش )

إلى انخفاض مستوى الذكاء الوجداني لدى طبلب المرحمة الثانوية، وىو ما يتطمب أشارت 
 ضرورة التدخل التجريبي اإلرشادي.

زاء تتناسب طبيعتيا  ارشادية برامج بناء الى الحاجة لمس الباحث فإن المواقف تمك وا 
االنفعالي  تجاهوطبيعة الذكاء الوجداني؛ القائمة عمى وجود مكونين: انفعالي ومعرفي، ووفًا لبل 

العقبلني؛ والذي يتضمن نفس المكونين، فإن الدراسة الحالية تستيدف توظيف ىذا المدخل 
 مشكمة فإن عميو، وبناءً  الثانوية، المرحمة طبلب اإلرشادي لتنمية الذكاء الوجداني لدى

الي انفع إرشادي برنامج فعالية ما :التالي الرئيس السؤال عن اإلجابة في تتحدد الدراسة
 تحسين الذكاء الوجداني لدى طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة ميسان؟ سموكي في عقبلني

السؤالين الفرعيين  عمى اإلجابة يتطمب ىذا فإن العام، السؤال ىذا عن ولئلجابة
 :التاليين

تحسين درجة بعد  في السموكي المقترح االنفعالي العقبلني اإلرشادي البرنامج فاعمية ما (5
 ميسان؟ بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب لدى النفعاالت( من أبعاد الذكاء الوجداني)إدارة ا

تحسين درجة بعد  في السموكي المقترح االنفعالي العقبلني اإلرشادي البرنامج فاعمية ما (2
 ميسان؟ بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب لدى )التعاطف( من أبعاد الذكاء الوجداني

تحسين درجة بعد  في السموكي المقترح االنفعالي العقبلني رشادياإل  البرنامج فاعمية ما (3
 بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب لدى )تنظيم االنفعاالت( من أبعاد الذكاء الوجداني

 ميسان؟
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تحسين درجة بعد  في السموكي المقترح االنفعالي العقبلني اإلرشادي البرنامج فاعمية ما (4
 بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب لدى لذكاء الوجداني)المعرفة االنفعالية( من أبعاد ا

 ميسان؟
تحسين درجة بعد  في السموكي المقترح االنفعالي العقبلني اإلرشادي البرنامج فاعمية ما (5

 بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب لدى )التواصل االجتماعي( من أبعاد الذكاء الوجداني
 ميسان؟

 : الدراسةأيداف 

إلى التحقق من فاعمية برنامج إرشادي انفعالي  -رئيس -لية بشكلتيدف الدراسة الحا
 .عقبلني سموكي في تحسين الذكاء الوجداني لدى طبلب المرحمة الثانوية

 :الدراسةأيمية 

 أواًل: األيمية الهظزية.

من طبيعة العينة التي تناولتيا الدراسة، وىي عينة من النظرية لمدراسة تنبع األىمية 
الثانوية ؛ والذين يمرون بمرحمة المراىقة، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من طمبة المرحمة 

التوافق النفسي واالجتماعي ليم، مما ينعكس عمى ما قد يقدمونو وما يقومون بو من أعمال، 
من خبلل دعميا نظريًا في تقديم االجراءات النظرية والمعرفية من أجل تحقيق التوازن بين 

تنبع أىمية الدراسة كذلك ، تي يمر بيا طمبة الثانوية العامةالسريعة الالتحوالت والتغيرات 
نظريًا من خبلل أىمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي كأحد االتجاىات والتيارات 

 .اإلرشادية الحديثة والفاعمة في تنمية الميارات الضرورية لطبلب المرحمة الثانوية
 ثانيًا: األيمية التطبيكية.

 من خبلل ما يمي: الحالية لمدراسة التطبيقية األىمية عتنب
ثراء قدراتيم توعيتيم حيث من أنفسيم الطبلب الدراسة ىذه نتائج من يستفيد (5  من وا 

مدادىم جية، عمى المستوى الشخصي  حياتيم في لمتواصل اإليجابي بالمعمومات وا 
 .واالجتماعي
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ومشبعة لمدوافع داعمة، قيق بيئة أسرية من نتائج الدراسة الحالية في تح اآلباءفيد قد يُ  (2
؛ مما يعمل عمى توجيو طبلب المرحمة اإليجابية لدي الطبلب في تمك المرحمة العمرية

 الثانوية نحو السعي نحو تنمية الذكاء الوجداني لدييم.
إعداد برامج إرشادية لتنمية الجوانب في  المرشدين الطبلبيين،تفيد نتائج الدراسة  (3

 .طبلبيم اإليجابية لدى

 :الدراسة حمددات

 تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة الحدود التالية:
الحدود الموضوعية: تناولت متغيري: اإلرشاد االنفعالي العقبلني السموكي، والذكاء  .5

 الوجداني.
 الحدود البشرية: تمثمت في طبلب المرحمة الثانوية بمدرستي حداد وقريع الثانويتين. .2
تطبيق إجراءات الدراسة الحالية بمدارس المرحمة الثانوية بمحافظة الحدود المكانية: تم  .3

 ميسان.
الحدود الزمانية: تم تطبيق إجراءات الدراسة في الفصل الثاني من العام  .4

 ه.5438/5439
 :اإلطار الهظزي

، ومن ثم أمكن يالؤلدبيات التربوية التي أصمت لمتغيراتمن الدراسة  عرض ىذا الجانب
 ين رئيسين، وىو ما يمكن تفصيمو عمى النحو التالي:تقسيمو إلى محور 

 :اإلرشاد العكالني االنفعالي السلوني

 عمى يعتمد والذي ،االنفعالي السموكي العقبلني وتحديدًا اإلرشاد -النفسي اإلرشاد ُيعد
 الشباب، مع التفاىم أدوات أىم من -والعقل والمنطق اإلرشاد، في العقل والمنطق استخدام

 بنية إلى يصموا حتى بو، يثقوا من مع أفكارىم ومناقشتيا لدحض الحاجة مسأ في وىم
، 2153والمستمرة )عبد القوي،  المتبلحقة وأحداثيا الحياة مع لمتوافق ُتؤىميم سميمة معرفية

2.) 
وتتعدد التعريفات التي تم تقديميا لتحديد مفيوم اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي، 

 النفسي اإلرشاد نظريات من نظرية أو أسموب "( بأنو86، 5981) إبراىيم حيث عرفو
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 أفكار من لدييم ما عمى التغمب في العمبلء لمساعدة معرفية وانفعالية فنيات تستخدم
 الفرد وشخصية سموك اضطراب في ُيصاحبيا والتي عقبلنية، وغير خاطئة ومعتقدات
  .المجتمع" مع التوافق عمى تساعده ومنطقية عقبلنية أكثر ومعتقدات بأفكار واستبداليا

 :إلى (66، 2115عبد العزيز ) السموكي كما يذكر االنفعالي العقبلني اإلرشادوييدف 
 المنطقية. غير أو البلعقبلنية األفكار ووجود االضطراب أسباب تحديد .5
 سوء توافقو ُتسبب التي عقبلنية الغير األفكار عمى التعرف في المسترشد مساعدة .2

 .ياالجتماع
 .المنطقي لمتفكير وتقبمو لذاتو وتقبمو بنفسو المسترشد اىتمام زيادة .3
 .بانفعاالتو والتحكم الواقعي التفكير إلى المسترشد إعادة .4
 أو عمى الظروف الموم إلقاء أو والغضب العدوان وتقميل ممكن حد أقل إلى القمق تقميل .5

 .ممكن حد أقل إلى اآلخرين عمى
نفعالي السموكي بالصمة المتداخمة بين التفكير واالنفعال، وييتم اإلرشاد العقبلني اال 

فالحوار الداخمي ومعتقدات الفرد ينتج عنيا السموك االنفعالي، ومن ثمَّ يركز اإلرشاد عمى 
تغيير األفكار وطبيعة الحوار الداخمي والمتسببان في حدوث السموك المضطرب، وعميو يتم 

ؤدي إلى تحسين السموك االنفعالي، والمرشد دوره نشط تغيير األفكار لُتصبح عقبلنية مما يُ 
ويحث عمى تغيير األفكار البلعقبلنية لُتصبح عقبلنية خبلل فنيات معرفية وانفعالية )عنقاوي، 

2151 ،366.) 
نظرية باعتبارىا  Ellisأليس ويعتمد ىذا النوع من اإلرشاد عمى نظرية عممية قدميا 

السموكية والعاطفية ىي نتاج لمتفكير غير المنطقي الذي فمسفية تقوم عمى أن االضطرابات 
ويري أليس أن النواتج االنفعالية ال تختفي بمجرد  ،ينتيجو اإلنسان في رسم معالم حياتو

التعبير عنيا، وبداًل من ذلك عمى المعالج أن يركز عمي تحويل أسموب التفكير البلعقبلني 
المرغوب فييا إلى أسموب تفكير عقبلني، وبالتالي  المسبب لمنواتج االنفعالية والسموكية غير

 ABCتكون ردود الفعل االنفعالية في الشخصية مرتكز لنظرية وممارسة اإلرشاد العقبلني 
 (.68، 2156)عمارة وعبد الوىاب، 

وترى النظرية أن الحالة االنفعالية ترجع إلى إحساس الفرد المدرك، وأن معتقدات 
م، ويرى أليس أن السموك االنفعالي يرجع إلى حديث نفسي ليذه األفراد ُتؤثر عمى سموكي



 .أثر برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في تحسين الذكاء الوجداني لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة ميسان

- 572 - 

األفكار بحيث ُيصبح جزء من تفكيره، واالضطرابات النفسية ال تنشأ عن الخبرات والحوادث 
نما سببيا االعتقادات التي يجمميا األفراد عن ىذه الحوادث )أبو دية،  التي يمر بيا الفرد، وا 

2113 ،31.) 
 اإلرشادية الفنيات من مجموعة (88-84، 2118عبد اهلل، في: أليس ) حددوقد 
 الفنيات ىذه وتنقسم ،اإلرشاد عممية أىداف في تحقيق المرشد يستخدميا التي والعبلجية
 البلعقبلنية أفكاره تغيير عمى العميل ُتساعد التي الفنيات وىي؛ معرفية فنيات :إلى اإلرشادية
 فمسفة العميل وتبني جديدة عقبلنية فكار واتجاىاتأ إلى المنطقية غير وفمسفتو واتجاىاتو
 طمب عن أن يتخمى األفضل من أنو لمفرد وُتظير العقبلنية عمى تقوم الحياة في واضحة
 العميل مشاعر تتناول فنيات وىي؛ انفعالية، ثم فنيات سعيدة حياة يعيش أن أراد إذا الكمال

 العميل، وتستخدم بمشكمة المتعمقة اضيةالم والخبرات المثيرة الصادمة والمواقف وأحاسيسو
 االنفعالي العبلج فنيات أليس بأنيا عنيا المحورية، وُيعبر العميل قيم تغيير في لممساعدة
 وظيفيُا، المختمة أعراضو تغيير في العميل تساعد فنيات وىي؛ سموكية فنيات ي، ثماإلظيار 
 فعالية، أكثر أدائو يصبح لكي التغيير الجذري، عمى ومساعدتو التوافقي السموك وتعزيز

وتجاه  اآلخرين وتجاه ذاتو تجاه ومعتقداتو لمعارفو الرئيسي التغيير عمى ولمساعدتو
 .المستقبل

 :الذناء الوجداني

ُىناك عدة ترجمات عربية لمصطمح وىي: الذكاء الوجداني، الذكاء االنفعالي، الذكاء 
مة الحرفية لممفيوم ىي الذكاء االنفعالي، العاطفي، ذكاء المشاعر، وعمى الرغم من أن الترج

لكن ُيعد مصطمح الذكاء الوجداني األكثر شمولية لجوانب المفيوم السارة وغير السارة، واألكثر 
تقمبًا لدى أوساط العامة، وذلك ألن مصطمح "انفعال" قد يحصر فيمو في الجوانب المرضية 

 .  (25، 2151وغير السارة كالخوف والحزن والغضب )الخضر، 
( الذكاء الوجداني بأنو القدرات المتعمقة بإدراكنا 224، 2157وُتعرف سعاد رحماني )

فيما ُيعرف ، لمشاعرنا ومشاعر اآلخرين وكذلك القدرات المتعمقة بإدارة االنفعاالت بصورة جيدة
( الذكاء الوجداني بأنو ىو قدرة معرفية تعمل عمى التوافق 454، 2157الكبير ودرويش )

، 2156ُتعرفو خديجة الحارثي )، كذلك صي واالجتماعي من خبلل إدارة الذات لممتعممالشخ
( بأنو مجموعة من القدرات والميارات التي يكتسبيا الفرد والتي تتمثل في: القدرة عمى إدراك 8
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المشاعر، وفيميا، وتنظيميا، والتعبير عنيا بفاعمية، وبذلك يستطيع الفرد إدارة مشاعره، 
دراك مش اعر اآلخرين واحتياجاتيم، فيوجييا االتجاه الصحيح عن طريق اتخاذ القرارات وا 

 الذكية والمناسبة التي ُتساعده عمى تحقيق التوافق والنجاح في الحياة.
وتتضح أىمية الذكاء الوجداني لمفرد في كونو وسيمة من وسائل توافق الفرد مع 

وىو الذي ُيثري شخصية الفرد، كما أن المتغيرات المتبلحقة والمتصارعة التي ُتحيط بو، 
االىتمام بتنمية الجوانب الوجدانية يدفع الفرد لمنشاط والعمل، وُيساعده عمى النجاح في 
ضفاء نوع من السعادة، األمر الذي ُيسيم بشكل كبير في لفت  مختمف شئون حياتو، وا 

التغمب عمى المشكبلت األنظار إلى أىمية تمك الجوانب في حياة الفرد، حيث يقود الفرد في 
دارة انفعاالتو بشكل فعال، وعبلقتو مع اآلخرين )الزىراني ورشدي،  ، 2119والتمييز بينيا، وا 

52). 
( أن أىمية الذكاء الوجداني في أنو 34، 2152كما يرى ماير وسالوفي )في: موسى، 

مع نفسو ومع ُيساعد الفرد عمى معرفة الخبرة الداخمية ليكون قادرًا عمى التواصل الفعال 
إلى أن الذكاء الوجداني يؤجل  Gerald and Zinderاآلخرين، وقد أشار "جيرالد وزيندر" 

الفورية ومقاومة الدوافع وتحقيق الذات وعفة األخبلق والتغمب عمى المشاكل،  تاإلشباعا
أن ارتفاع مستوى الفرد في الذكاء الوجداني ُيساعد الفرد عمى  Segalبينما ذكر "سيجال" 

دراك مشاعره ووقت حدوثيا، ويستطيع أن يتحكم في انفعاالتو ويتواصل مع اآلخرين إ
 ويتعاطف معيم.

لؤلشخاص ذوي الذكاء الوجداني المرتفع مجموعة من الخصائص ىي )السمادوني، 
2117 ،559:) 

 تحديد وتقدير القوى الوجدانية التي يمتمكيا. .5
 ت.العمل بفاعمية تحت الضغوط والمبادرة وحفز الذا .2
 التغمب عمى القمق ومقاومة اإلحباط. .3
 القدرة عمى تكوين عبلقات اجتماعية تعتمد عمى الثقة المتبادلة. .4

 وأكثر انفعاالتيم في والعبلنية بالصراحة يتميزون المرتفع الوجداني الذكاء ذوي كما إن
 ممةمتكا بشخصية ويتمتعون والشيرة القيادة عمى القدرة ولدييم واتزانا انفعاليا قبوال

 وفاعميتيا الذات باعتبار احساسا وأكثر والواقع الحقيقة مع اآلخرين ويتكيفون مع ويتعاطفون
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 أما أكاديميا، ونجاحا ذكاء وأكثر عالية معنوية بروح ومستقرون ويتمتعون ميذبون ومثقفون
 والصراخ األخرين مع والتشاحن والعراك في الحياة الفشل من ُيعانون المنخفض الذكاء ذوي
 (.353، 2151)إبراىيم،  مشاعرىم في التحكم عن يعجزونو 

أنو يجب االىتمام بالناحية الوجدانية أو االنفعالية لؤلفراد  ويخمص الباحث إلى
باعتبارىا وسيمة الفرد عمى التكيف في ضوء التحديات العصرية الحديثة، وأن الناحية 

فة عامة وطريقة تفكيره بصفة الوجدانية من النواحي المؤثرة في شخصية الفرد وسموكو بص
خاصة، وآليات اتخاذ القرار لديو وذلك ألن إدراك الفرد السريع والدقيق النفعاالتو والنفعاالت 
من ُيحيطون بو يسمح لو بردود أفعال منطقية ودقيقة واتقاءه ألفضل الردود في المواقف 

 لتحديات.االجتماعية، كما أن الذكاء الوجداني ُيساعد الفرد عمى مواجية ا
 سابكة:دراسات 

، سموكياستيدفت التحقق من فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي المن الدراسات التي 
 العبلج عمى قائم إرشادي برنامج فاعمية قياس إلى ىدفتوالتي ( 2157طنوس )دراسة 
 بةالطم من عينة لدى الذات تقدير االكتئابية وتحسين اإلعراض خفض في االنفعالي العقبلني

المنخفضة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية العبلج  السموكية-االنفعالية السمات ذوي
العقبلني االنفعالي في خفض األعراض االكتئابية وتحسين تقدير الذات، حيث ظيرت فروق 

 دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة.
ىدفت إلى الكشف عن فاعمية فقد ( 2156)وعيسى ومعاذكاوي دراسة حميمة الفيمأما 

برنامج إرشادي عقبلني انفعالي لتنمية مفيوم الذات لدى عينة من المراىقات بدولة الكويت، 
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد و 

بل تطبيق البرنامج وبعده لصالح القياس المجموعة التجريبية عمى مقـياس مفيوم الذات ق
البعدي، وىو ما ُيؤكد فاعمية البرنامج في تنمية مفيوم الذات لدي أفراد العينة، كذلك عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 

 القياسين البعدي/التتبعي عمي مقياس مفيوم الذات.
( إلى التحقق من مدى فعالية 2156دراسة عمارة وشرين عبد الوىاب ) فيما ىدفت

برنامج إرشادي عقبلني انفعالي لتحسين تأكيد الذات وأثره في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى 
طالبات جامعة الطائف وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب 
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ريبية والضابطة في القياس البعدي عمي اختبار تأكيد الذات درجات طالبات المجموعتين التج
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات طالبات و لصالح المجموعة التجريبية، 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمي مقياس اتخاذ القرار لصالح 
بين متوسطي رتب درجات طالبات  المجموعة التجريبية، كذلك وجود فروق دالة إحصائيا

المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمي اختبار تأكيد الذات لصالح القياس 
 .البعدي

ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج ( بدراسة 2156كذلك قامت زينب محمود )
عارضة إرشادى عقبلنى انفعالى سموكى، واستمرار ىذه الفاعمية في خفض اضطراب الم

لممراىقين، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية طبقًا لمنوع )ذكور، إناث(، 
والصف الدراسي )األول ، الثالث( في اضطراب المعارضة لممرحمة اإلعدادية ، وتوجد فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

البعدي لمقياس اضطراب المعارضة لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج القياس 
اإلرشادى، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة 
التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس اضطراب المعارضة مما يدل عمى أثر 

 وكى واستمرار ىذا األثر في فترة المتابعة.اإلرشاد العقبلنى االنفعالى السم
( إلى استقصاء فاعمية برنامج إرشادي عقبلني 5436دراسة أبو حجير )كما ىدفت 

انفعالي لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى طالبات المرحمة الثانوية، وقد أظيرت النتائج 
ة، وأبعادىا لدى عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط الميارات االجتماعي

المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي، حسب رأي الطالبات لصالح 
المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الميارات 

التتبعي( بحسب -البعدي-القبمي)االجتماعية لدى المجموعة التجريبية في القياسات المتعددة 
 الطالبات.رأي 

ىدفت إلي التعرف عمى مدى فاعمية البرنامج ( دراسة 2155فيما أجرت داليا الصاوي )
اإلرشادي القائم عمى االتجاه العقبلني االنفعالي السموكي في خفض حدة الكمالية العصابية 

وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ، لممراىقين المتفوقين
درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى مقياس رتب 
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كما لم تكشف  ،(1511) الكمالية العصابية في اتجاه التطبيق البعدى وذلك عند مستوى
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة 

  العصابية بين التطبيق البعدى والتتبعي.التجريبية عمي مقياس الكمالية 
فرح وىويدا نور الدين ، فمنيا دراسة استيدفت تنمية الذكاء الوجدانيأما الدراسات التي 

سعت إلى استقصاء فاعمية برنامج إرشاد جمعي سموكي معرفي في تحسين والتي ( 2155)
لخرطوم، وأسفرت الدراسة الذكاء الوجداني لدى عينة من طالبات المرحمة الثانوية بمحمية ا

لة إحصائية في أبعاد مقياس الذكاء الوجداني عن مجموعة من النتائج: توجد فروق ذات دال 
 لصالح القياس البعدي.والدرجة الكمية لو 

( فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعمية 2152أما دراسة عيادة عقوب )
ذكاء الوجداني )إدراك الوجدان، استيعاب البرنامج التدريبي في تنمية بعض ميارات ال

الوجدان، فيم الوجدان، إدارة الوجدان( لدى طالبات مرحمة التعميم الثانوي، وأسفرت النتائج 
عن جود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني لدى أفراد المجموعة 

الذكاء الوجداني، كذلك وجود فروق التجريبية )قبل وبعد( التعرض لمبرنامج التدريبي لتنمية 
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية )التي تعرضت لمبرنامج التدريبي( 
والضابطة )التي لم تتعرض لمبرنامج(؛ وُتعزى تمك الفروق إلى اآلثار اإليجابية لمبرنامج 

 يبية.المستخدم في تنمية الذكاء الوجداني لدى أفراد المجموعة التجر 
( فقد ىدفت إلى استقصاء فعالية برنامج تدريبي 2152أما دراسة صفاء خضير )

لخدمة الجماعة في تنمية ميارات الذكاء الوجداني لدى المراىقين، وقد بينت النتائج أنو توجد 
عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام البرنامج التدريبي في طريقة خدمة الجماعة 

يارة في حل المشكمة، توجد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام وتنمية الم
 البرنامج التدريبي في طريقة خدمة الجماعة وتنمية ميارة التعاطف لدى المرىقين.

( فقد سعت إلى الكشف عن فاعمية برنامج لتنمية الذكاء 2152أما دراسة المرواني )
األحداث المعرضين لبلنحراف، وقد كشفت الدراسة عن الوجداني وأثره في الدافع لئلنجاز لدى 

مجموعة من النتائج من أىميا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكاء 
 الوجداني لممجموعة التجريبية بين التطبيقيين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.
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ف عن فاعمية برنامج ( دراسة ىدفت إلى الكش2155كما أجرت وفاء أبو موسى )
إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني لدى عينة من المراىقين الفمسطينيين، وقد أسفرت النتائج 
عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط 

بينما درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده قبل تطبيق البرنامج. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي والقياس التتبعي عمى مقياس الذكاء 
الوجداني لدى أفراد المجموعة التجريبية، لصالح القياس التتبعي، أي أن لمبرنامج اإلرشادي 
م أثر ايجابي عمى أفراد المجموعة التجريبية، مما يؤكد أن فاعمية التدريب تتسم باالستمرارية ل

 .تتوقف عند حد التطبيق
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسات المحور األول التي استيدفت التحقق من فاعمية 
اإلرشاد العقبلني االنفعالي في تنمية المتغيرات النفسية اإليجابية كما في )الفيمكاوي وآخرين، 

ألحمدي، ه؛ وا5436؛ وأبو حجير، 2156؛ والغنام، 2156؛ وعمارة وعبد الوىاب، 2156
( حيث تسعى الدراسة الحالية إلى تنمية متغير الذكاء الوجداني وىو من المتغيرات 2151

النفسية اإليجابية، كذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسات المحور الثاني التي استيدفت 
؛ وأبو موسى، 2155توظيف نوع محدد من انواع اإلرشاد النفسي كما في )فرح ونور الدين، 

(، حيث تستيدف الدراسة الحالية تنمية الذكاء الوجداني عبر 2118وسميمان، ؛ 2155
 برنامج إرشادي عقبلني انفعالي.

بينما تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات التي وظفت اإلرشاد العقبلني االنفعالي في 
؛ 2156؛ ومحمود، 2157خفض حدة األعراض أو االضطرابات النفسية كما في )طنوس، 

؛ وحسين، 2152؛ وأبو ازريق، 2153؛ وعبد القوي، 2155؛ والوليدي، 2155وي، والصا
(، كما تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات التي وظفت البرامج التدريبية النفسية 2115

 (.2152؛ والمرواني، 2152؛ وخضر، 2152لتنمية الذكاء الوجداني كما في )عقوب، 
 ة تسعى الختبار صحة الفروض التالية:في ضوء ما سبق فإن الدراسة الحاليو 

بين متوسطي درجات  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  (5
لمذكاء الوجداني عند بعد )إدارة المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 .االنفعاالت(
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بين متوسطي درجات  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  (2
لمذكاء الوجداني عند بعد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 .)التعاطف(
بين متوسطي درجات  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  (3

لوجداني عند بعد )تنظيم لمذكاء االمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 
 .االنفعاالت(

بين متوسطي درجات  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  (4
لمذكاء الوجداني عند بعد )المعرفة المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 .االنفعالية(
بين متوسطي درجات  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  (5

لمذكاء الوجداني عند بعد )التواصل المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 
 .االجتماعي(

بين متوسطي درجات  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  (6
 .لمدرجة الكمية لمذكاء الوجدانيبعدي المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس ال

 :وإجزاءات الدراسة مهًج

 مهًج الدراسة: -

تم استخدام المنيج التجريبي ذي التصميم التجريبي القائم عمى وجود المجموعتين 
التجريبية والضابطة، وذي القياسات القبمية والبعدية، بيدف التحقق من فاعمية البرنامج 

السموكي في تنمية الذكاء الوجداني لدى عينة طبلب المرحمة  اإلرشادي العقبلني االنفعالي
  .الثانوية بمحافظة ميسان

 :الدراسةجمتمع وعيهة  -

شمل مجتمع الدراسة طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة ميسان لمفصل الدراسي الثاني 
( مدارس 4(، موزعين عمى )318ه، والبالغ عددىم )5438/5439من العام الدراسي 

( طالبًا تقع 47وفقًا لدرجات الطبلب عمى مقياس الذكاء الوجداني، فقد تم تحديد )، ثانوية
درجاتيم في نطاق اإلرباعي األدنى عمى المقياس، حيث تم توزيعيم عشوائيًا عمى مجموعتي 

 .(،25(، والضابطة )ن= 22الدراسة: التجريبية )ن= 
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 :الدراسة أدوات -

يار أداة لقياس الذكاء الوجداني، وبناء أخرى لتحقيق أىداف الدراسة، قام الباحث باخت
 :وىي البرنامج اإلرشادي، وىو ما يمكن توضيحو عمى النحو التالي

 .مكياس الذناء الوجداني: األداة األوىل

مقياس الذكاء الوجداني؛ الذي أعده في البيئة  استخداماعتمدت الدراسة الحالية عمى 
 (،2156لبيئة السعودية ىيفاء المطيري )( وقننتو في ا5995المصرية عثمان ورزق )

( عبارة موزعة عمى خمسة عوامل 58مكون من )ويتكون المقياس في صورتو المقننة من 
دارة االنفعاالت، وتنظيم االنفعاالت، والتعاطف، والتواصل لمقياس وىي : المعرفة االنفعالية، وا 

تم حسابو بطريقين: األولى؛ حيث االجتماعي، وقد تحققت مقننة المقياس من صدقو وثباتو، 
(، والثانية؛ 1.72( إلى )1.35صدق االتساق الداخمي، وقد تراوحت معامبلتو ما بين )

الصدق التمييزي، حيث بينت النتائج قدرة المقياس عمى التمييز بين المستويات المختمفة 
 وحت معامبلتووتراألفا،  -تم حساب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ، فيما مذكاء الوجدانيل

 .(1.93( إلى )1.52ما بين )
تطبيقو عمى عينة ، تمت في الدراسة الحالية لمتحقق من صدق وثبات المقياسو 

ويمكن توضيح  -ن خارج عينة الدراسة األساسيةم -طالباً ( 51) استطبلعية مكونة من
 :إجراءات الصدق والثبات عمى النحو التالي

 تعتمد والتي ؛الصدق البنائي طريقة باستخدام اسالمقي صدق بحساب الباحث قام الصدم:
 والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل بين لبيرسون البسيط االرتباط معامل حساب عمى
  (.1.83) إلى( 1.44)لو، فتراوحت المعامبلت ما بين  الكمية

ئة ومعادلة التجز ألفا،  –باستخدام معادلة كرونباخ  المقياستم التحقق من ثبات  جبات:ال
ما بين الثبات  تمعامبل فتراوحتبروان،  -النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان

 .لممقياس الثبات معايير توافر إلى يشير ما لؤلبعاد والدرجة الكمية( 1.96(، و)1.76)
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 .الربنامج اإلرشاديثانيًا: 

غير الذي تعتمد عميو الدراسة الحالية كمت –ُيعد اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي
ىو أحد االتجاىات األكثر رسوخًا في مجال اإلرشاد والعبلج النفسي، والذي يستند  –تجريبي

 .عمى العديد من المفاىيم المفسرة لجوانب السموك اإلنساني
 الخطوات التالية: العقبلني االنفعاليوتتضمن عممية التخطيط العام لمبرنامج اإلرشادي 

 مصادر إعداد البرنامج. .5
  يدفة من البرنامج.الفئة المست .2
 الحاجة إلى البرنامج وأىميتو. .3
 األسس العممية التي يقوم عمييا البرنامج. .4
 أىداف البرنامج. .5
 .العقبلني االنفعالي السموكيالفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي  .6
 محتوى البرنامج ويتضمن: .7

 عنوان الجمسة. -أ 
 األىداف اإلجرائية لمبرنامج تبعًا لمجمسات. -ب 
 ت واألساليب المستخدمة في البرنامج.الفنيا -ج 
 التوزيع الزمني لمبرنامج. -د 
 جمسات البرنامج واألنشطة المتضمنة فييا. -ه 
 الواجبات المنزلية. -و 

قام الباحث بإعداد البرنامج الحالي، وذلك في ضوء االطبلع عمى مجموعة المصادر وقد 
اإلرشادية التي اعتمدت التي تضمنت الكتب المتخصصة والدراسات التي قدمت برامج البرامج 

 عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي في تعديل السموك.
دي العقبلني االنفعالي السموكي، فقد وقف الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشاأما 
منيا عمى سبيل  العقبلني االنفعاليعمى مجموعة من الفنيات المستخدمة في اإلرشاد  الباحث

لمفظي، الواجبات المنزلية، التخيل العقبلني االنفعالي، التغير الجدل االمثال ال الحصر: 
 االنفعالي، التحصين التدريجي.
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تطبيق البرنامج بإحدى قاعات  ، فقد تضمنتالحدود التنفيذية لمبرنامجوفيما يتعمق ب
( 55استغرق تنفيذ البرنامج )ميسان، فيما بمحافظة  -المبلئمة إلجراءات الجمسات-مدرسة 

دقيقة حسب  51إلى  41وتستغرق كل جمسة من  ثبلث جمسات أسبوعيًا،ع جمسة بواق
 عاممالفصل الدراسي الثاني ل مع بدايةتم تطبيق البرنامج يكما ة، مقتضى ظروف كل جمس

 ه، وذلك وفق المخطط التالي:5438/5439 الدراسي
 ( يخطظ انجهضاث1جذول )

 انؼُىاٌ انجهضت

 ايجانتؼارف وانذخىل في انبزَ (1جهضت )

 تابغ يهارة تؼزف و فهى انًشاػز (2جهضت )

 (1يهارة حفز انذاث و ضبظ االَفؼاالث ) (3جهضت )

 (2يهارة حفز انذاث و ضبظ االَفؼاالث ) (4جهضت )

 (1يهارة انتؼايم اإليجابي يغ انذاث ) (5جهضت )

 (2يهارة انتؼايم االيجابي يغ انذاث ) (6جهضت )

 (1يهارة االصتًاع وانتىاصم انجيذ ) (7جهضت )

 (2تابغ يهارة االصتًاع و انتىاصم انجيذ ) (8جهضت )

 (1يهارة انتؼاطف يغ اآلخزيٍ ) (9جهضت )

 (2يهارة انتؼاطف يغ اآلخزيٍ ) (11جهضت )

 (1يهارة تُظيى انؼاللاث االجتًاػيت ) (11جهضت )

 (2يهارة تُظيى انؼاللاث االجتًاػيت ) (12جهضت )

 (1يهارة تكىيٍ انصذالاث واصتًزارها ) (13جهضت )

 (2يهارة تكىيٍ انصذالاث واصتًزارها ) (14جهضت )

 غهك انبزَايج )انختاو( (15جهضت )

 التحكل مو تهافؤ جمموعيت الدراسة يف الكياس الكبلي للذناء الوجداني:

في القياس جداني( التحقق من تجانس عينة الدراسة في المتغير التابع )الذكاء الو  تم
 استخدام اختبار )ت(، فجاءت النتائج عمى النحو التالي:ب، القبمي
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انمياس انمبهي نهذكاء " نذالنت انفزوق بيٍ يجًىػتي انذراصت في ث( َتائج اختبار "2جذول )

 انىجذاَي

 انبؼذ

 انًجًىػت انتجزيبيت

 =ٌ(22) 

 انًجًىػت انضابطت

درجت  (25)ٌ= 

انحز

 يت

 ليًت

 )ث(

 بتانًحضى

يضتىي 

 انًتىصظ انذالنت

 )و(

االَحزاف 

انًؼياري 

 )ع(

 انًتىصظ

 )و(

االَحزاف 

انًؼياري 

 )ع(

 غيز دانت 1011 45 2.22 42.12 4.25 41.14 إدارة االَفؼاالث

 غيز دانت 1046 45 3.05 36.24 3.20 35.82 انتؼاطف

 غيز دانت 1089 45 5.20 42.68 3.63 43.86 تُظيى االَفؼاالث

 غيز دانت 1036 45 4.16 38.12 5.56 38.64 ؼزفت االَفؼانيتانً

انتىاصم 

 االجتًاػي
 غيز دانت 1083 45 2.03 25.72 5.08 26.64

انذرجت انكهيت 

 نهًمياس
 غيز دانت 1086 45 4.71 184.88 5.07 186.09

 2069= 1011ػُذ يضتىي    2012= 1015( ػُذ يضتىي 2-47ليًت )ث(ػُذ درجاث حزيت )

( أن قيمة )ت( المحسوبة كانت أقل من القيمة الجدولية، مما 2ن من الجدول )يتبي
يشير إلى عدم داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في متغير الذكاء 
الوجداني )الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية(، وىو ما يشير بدوره إلى تجانس المجموعتين في 

 ذا المتغير قبل البدء في تجربة الدراسة.ىذا القياس القبمي لي
 ومهاقصتًا: الدراسة نتائج

 أواًل: نتائج الدراسة.

 :كما يمي( فروض سعت لمتحقق من صحتيا، وقد تمت اإلجابة عنيا 6قدمت الدراسة )
 :نتيجة اإلجابة عن الفرض األول

 (α 0.05): "توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة والذي نص عمى
لمذكاء الوجداني بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 ".عند بعد )إدارة االنفعاالت(
والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية 

، وذلك باستخدام اختبار يدرجة بعد )إدارة االنفعاالت( من أبعاد الذكاء الوجدانوالضابطة في 
 ، وذلك عمى النحو التالي: T-test)ت( 
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( َتائج اختبار )ث( نهفزوق في األداء انبؼذي نًجًىػتي انذراصت انتجزيبيت وانضابطت في 3جذول )

 بؼذ )إدارة االَفؼاالث( نهذكاء انىجذاَي

يضتىي 

 انذالنت

 ليًت

 )ث(

درجاث 

 انحزيت

االَحزاف 

انًؼياري 

 )ع(

انًتىص

 ط

 و() 

 انؼذد

)ٌ( 
انًجًىػا

 ث
 انبؼذ

1011 15026 45 
 انتجزيبيت 22 65.59 5.11

 إدارة االَفؼاالث
 انضابطت 25 41.96 5.45

 2069= 1011وػُذ يضتىي   2012=  1015(     ػُذ يضتىي 2-47ليًت "ث" انجذونيت ػُذ درجت حزيت )

إحصائيًا عند ( وىي قيمة دالة 55.26( أن قيمة )ت( بمغت )3يوضح الجدول )
 ≥ α( وىو ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.15مستوى )

لبعد )إدارة ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي 0.05
لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض  االنفعاالت(

؛ والذي يصبح نصو عمى النحو التالي: توجد فروق ذات داللة احصائية عند البديل الموجو
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  (α 0.05)    مستوى داللة

 لصالح المجموعة التجريبية". لمذكاء الوجداني عند بعد )إدارة االنفعاالت(القياس البعدي 
ير المتغير المستقل، ودوره في إحداث تمك الفروق التي كشفت ولمتحقق من حجم تأث

كأسموب  - Eta Squared( ²ηقام الباحث بحساب قيمة مربع إيتا )، عنيا النتيجة الحالية
 حيث أمكن التوصل لمنتائج التالية: –إحصائي مكمل لمفرضيات اإلحصائية

 ي انًتغيز انتابغ وفك َتائج انفزض األول( نتأثيزاث انًتغيز انًضتمم ف²η( ليى يزبغ إيتا ) 4جذول )

 حجى األثز درجاث انحزيت  ليًت )ث( في انفزض األول انبؼذ

 1084 45 15026 إدارة االَفؼاالث

(، وىو ما يشير إلى 1.84جاءت بمقدار ) (2) ( أن قيم مربع إيتا 4يبين الجدول )
البرنامج لتي ترجع إلى تأثير ا المجموعة التجريبيةأن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد 

درجة بعد )إدارة  ( في تنميةقويكان لو أثر )البرنامج اإلرشادي  أي أن%، 84 اإلرشادي
 .االنفعاالت(

 :نتيجة اإلجابة عو الفزض الجاني

 (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ": والذي نص عمى
لمذكاء الوجداني وعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بين متوسطي درجات المجم

 ".عند بعد )التعاطف(
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والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية 
 :كما يمي، وذلك T-test، وذلك باستخدام اختبار )ت( درجة بعد )التعاطف(والضابطة في 

زوق في األداء انبؼذي نًجًىػتي انذراصت انتجزيبيت وانضابطت في ( َتائج اختبار )ث( نهف5جذول )

 بؼذ )انتؼاطف( نهذكاء انىجذاَي

يضتىي 

 انذالنت

 ليًت

 )ث(

درجاث 

 انحزيت
االَحزاف 

 انًؼياري )ع(

 انًتىصظ

 )و( 

 انؼذد

 انبؼذ انًجًىػاث )ٌ(

1011 9019 45 
 انتجزيبيت 22 50.05 2.34

 انتؼاطف
 طتانضاب 25 40.52 4.33

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 9.59( أن قيمة )ت( بمغت )5يوضح الجدول )
( بين α ≤ 0.05( وىو ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.15)

لصالح  لبعد )التعاطف(متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي 
ما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الموجو؛ والذي المجموعة التجريبية، م

         توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة يصبح نصو عمى النحو التالي:
(α 0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي

 لصالح المجموعة التجريبية". لمذكاء الوجداني عند بعد )التعاطف(
حيث أمكن التوصل  ،Eta Squared( ²ηقام الباحث بحساب قيمة مربع إيتا )كما 

 لمنتائج التالية:
 انثاَي( نتأثيزاث انًتغيز انًضتمم في انًتغيز انتابغ وفك َتائج انفزض ²η( ليى يزبغ إيتا ) 6جذول )

 ى األثزحج درجاث انحزيت  ليًت )ث( في انفزض األول انبؼذ

 1065 45 9019 انتؼاطف 

(، وىو ما يشير إلى 1.65جاءت بمقدار ) (2) ( أن قيم مربع إيتا 6يبين الجدول )
البرنامج اإلرشاد العقبلني أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير 

درجة  ( في تنميةقوي) كان لو أثرالبرنامج اإلرشادي  أي أن%، 65ىي: السموكي  االنفعالي
 .ةلدى طبلب المجموعة التجريبيبعد )التعاطف( 

 :نتيجة اإلجابة عو الفزض الجالح

 (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  : "والذي نص عمى
 لمذكاء الوجدانيبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 ".عند بعد )تنظيم االنفعاالت(
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والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية 
 :كما يمي، وذلك T-test، باستخدام اختبار )ت( درجة بعد )تنظيم االنفعاالت(والضابطة في 

بيت وانضابطت في ( َتائج اختبار )ث( نهفزوق في األداء انبؼذي نًجًىػتي انذراصت انتجزي7جذول )

 بؼذ )تُظيى االَفؼاالث( نهذكاء انىجذاَي

يضتىي 

 انذالنت

 ليًت

 )ث(

درجاث 

 انحزيت

االَحزاف 

 انًؼياري )ع(

 انًتىصظ

 )و( 

 انؼذد

)ٌ( 
 انبؼذ انًجًىػاث

1011 25094 45 
تُظيى  انتجزيبيت 22 59.50 2.54

 انضابطت 25 42.60 1.91 االَفؼاالث

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 25.94يمة )ت( بمغت )( أن ق7يوضح الجدول )
 ≥ α( وىو ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.15مستوى )

تنظيم لبعد )( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي 0.05
فرض الصفري وقبول الفرض ، لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني رفض ال(االنفعاالت

توجد فروق ذات داللة احصائية عند  البديل الموجو؛ والذي يصبح نصو عمى النحو التالي:
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  (α 0.05)   مستوى داللة

 موعة التجريبية".لصالح المج (تنظيم االنفعاالتلمذكاء الوجداني عند بعد )القياس البعدي 
البرنامج ولمتحقق من حجم تأثير المتغير المستقل، والمتمثل عبر الدراسة الحالية في 

، ودورىا في إحداث تمك الفروق التي كشفت عنيا النتيجة اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي
يتا قام الباحث بحساب قيمة مربع إ -من فروض الدراسة الثالثالحالية الخاصة بالفرض 

(²η )Eta Squared -  كأسموب إحصائي مكمل لمفرضيات اإلحصائية عند استخدام اختبار
 حيث أمكن التوصل لمنتائج التالية: –)ت( لمجموعتين مستقمتين

 ( نتأثيزاث انًتغيز انًضتمم في انًتغيز انتابغ وفك َتائج انفزض انثانث²η( ليى يزبغ إيتا ) 8جذول )

 حجى األثز درجاث انحزيت  األولليًت )ث( في انفزض  انبؼذ

 1094 45 25094 تُظيى االَفؼاالث

(، وىو ما يشير إلى 1.94جاءت بمقدار ) (2) ( أن قيم مربع إيتا 8يبين الجدول )
البرنامج اإلرشاد العقبلني أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير 

كان لو البرنامج اإلرشادي ثمَّ يمكن القول بأن استخدام  %، ومن94ىي: السموكي  االنفعالي
 .لدى طبلب المجموعة التجريبية( تنظيم االنفعاالتدرجة بعد ) ( في تنميةقويأثر )

 :نتيجة اإلجابة عو الفزض الزابع
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 (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ": والذي نص عمى
لمذكاء الوجداني جات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بين متوسطي در 

 ".عند بعد )تنظيم االنفعاالت(
تم حساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية  والختبار صحة ىذا الفرض،

، وذلك باستخدام درجة بعد )المعرفة االنفعالية( من أبعاد الذكاء الوجدانيوالضابطة في 
لداللة الفروق بين متوسطي مجموعتين مستقمتين، وذلك عمى النحو  T-testت( اختبار )
 التالي:

( َتائج اختبار )ث( نهفزوق في األداء انبؼذي نًجًىػتي انذراصت انتجزيبيت وانضابطت في 9جذول )

 بؼذ )انًؼزفت االَفؼانيت( نهذكاء انىجذاَي

يضتىي 

 انذالنت

 ليًت

 )ث(

درجاث 

 انحزيت

االَحزاف 

ؼياري انً

 )ع(

 انًتىصظ

 )و( 

 انؼذد

 انبؼذ انًجًىػاث )ٌ(

1011 7014 45 
انًؼزفت  انتجزيبيت 22 44.27 3.55

 االَفؼانيت
 انضابطت 25 36.20 4.89

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 7.54( أن قيمة )ت( بمغت )9يوضح الجدول )
( بين α ≤ 0.05ة عند مستوى )( وىو ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي1.15)

المعرفة لبعد )متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي 
، لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض (االنفعالية

د توجد فروق ذات داللة احصائية عن البديل الموجو؛ والذي يصبح نصو عمى النحو التالي:
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  (α 0.05)    مستوى داللة

 لصالح المجموعة التجريبية". (المعرفة االنفعاليةلمذكاء الوجداني عند بعد )القياس البعدي 
حيث أمكن التوصل  Eta Squared( ²ηقام الباحث بحساب قيمة مربع إيتا )كما 
 لية:لمنتائج التا

 انزابغ( نتأثيزاث انًتغيز انًضتمم في انًتغيز انتابغ وفك َتائج انفزض ²η( ليى يزبغ إيتا ) 11جذول )

 حجى األثز درجاث انحزيت  ليًت )ث( في انفزض األول انبؼذ

 1053 45 7014 انًؼزفت االَفؼانيت

يشير (، وىو ما 1.53جاءت بمقدار ) (2) ( أن قيم مربع إيتا 55يبين الجدول )
البرنامج اإلرشاد العقبلني إلى أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير 
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كان لو البرنامج اإلرشادي %، ومن ثمَّ يمكن القول بأن استخدام 53ىي: السموكي  االنفعالي
ة، وأن لدى طبلب المجموعة التجريبي( المعرفة االنفعاليةدرجة بعد ) ( في تنميةقويأثر )

 مسؤول بشكل مباشر عن الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. البرنامج
 :نتيجة اإلجابة عو الفزض اخلامس

 (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ": والذي نص عمى
مذكاء الوجداني لبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 ".عند بعد )التواصل االجتماعي(
والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية 

، وذلك T-test، وذلك باستخدام اختبار )ت( (التواصل االجتماعيدرجة بعد )والضابطة في 
 عمى النحو التالي:

انبؼذي نًجًىػتي انذراصت انتجزيبيت وانضابطت في  ( َتائج اختبار )ث( نهفزوق في األداء11جذول )

 بؼذ )انتىاصم االجتًاػي( نهذكاء انىجذاَي

يضتىي 

 انذالنت

 ليًت

 )ث(

درجاث 

 انحزيت

االَحزاف 

انًؼياري 

 )ع(

 انًتىصظ

 )و( 

 انؼذد

 انًتغيز انًجًىػاث )ٌ(

1011 6021 47 
انتىاصم  انتجزيبيت 22 41.45 2.18

 انضابطت 25 34.44 4.89 االجتًاػي

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 6.21( أن قيمة )ت( بمغت )55يوضح الجدول )
 ≥ α( وىو ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.15مستوى )

لبعد ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي 0.05
المجموعة التجريبية، مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول ، لصالح (التواصل االجتماعي)

توجد فروق ذات داللة احصائية  الفرض البديل الموجو؛ والذي يصبح نصو عمى النحو التالي:
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  (α 0.05)عند مستوى داللة 

 لصالح المجموعة التجريبية". (التواصل االجتماعيبعد )لمذكاء الوجداني عند القياس البعدي 
حيث أمكن التوصل  Eta Squared( ²ηقام الباحث بحساب قيمة مربع إيتا ) كما

 لمنتائج التالية:
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( نتأثيزاث انًتغيز انًضتمم في انًتغيز انتابغ وفك َتائج انفزض ²η( ليى يزبغ إيتا ) 12جذول )

 انخايش

 حجى األثز درجاث انحزيت  األول ليًت )ث( في انفزض انبؼذ

 1046 45 6021 انًؼزفت االَفؼانيت

(، وىو ما يشير 1.46جاءت بمقدار ) (2) ( أن قيم مربع إيتا 52يبين الجدول )
البرنامج اإلرشاد العقبلني إلى أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير 

البرنامج الترتيب، ومن ثمَّ يمكن القول بأن استخدام %، 46ىي: السموكي  االنفعالي
لدى طبلب المجموعة ( التواصل االجتماعيدرجة بعد ) ( في تنميةقويكان لو أثر )اإلرشادي 
 .التجريبية

 :نتيجة اإلجابة عو الفزض السادس

 (α 0.05)"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : والذي نص عمى
لمدرجة الكمية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 لمذكاء الوجداني".
من أسئمة الدراسة، تم  السادسوالختبار صحة ىذا الفرض، ثم اإلجابة عن السؤال 

الدرجة الكمية لمذكاء حساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 ، وذلك عمى النحو التالي:T-testذلك باستخدام اختبار )ت( ، و الوجداني
( َتائج اختبار )ث( نهفزوق في األداء انبؼذي نًجًىػتي انذراصت انتجزيبيت وانضابطت في 13جذول )

 انذرجت انكهيت نهذكاء انىجذاَي

يضتى

ي 

 انذالنت

 ليًت

 )ث(

درجاث 

 انحزيت

االَحزاف 

انًؼياري 

 )ع(

 انًتىصظ

 )و( 

 انؼذد

 انجاَب انًجًىػاث )ٌ(

1011 22078 45 
انذرجت انكهيت  انتجزيبيت 22 260.86 10.35

 انضابطت 25 195.72 9.26 نهذكاء انىجذاَي

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 22.78( أن قيمة )ت( بمغت )53يوضح الجدول )
 ≥ α( وىو ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.15مستوى )

مدرجة ل( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي 0.05
وحيث إن اتجاه الفروق في اختبار )ت( يميل دائما نحو المتوسط  ،الكمية لمذكاء الوجداني

األعمى، فإن الفروق في ىذه النتائج تكون لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني رفض 
 ل الفرض البديل الموجو؛ والذي يصبح نصو عمى النحو التالي:الفرض الصفري وقبو
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بين متوسطي  (α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
 لمدرجة الكمية لمذكاء الوجدانيدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

 لصالح المجموعة التجريبية".
البرنامج م تأثير المتغير المستقل، والمتمثل عبر الدراسة الحالية في ولمتحقق من حج

، ودورىا في إحداث تمك الفروق التي كشفت عنيا النتيجة الحالية اإلرشاد العقبلني االنفعالي
( ²ηقام الباحث بحساب قيمة مربع إيتا ) -من فروض الدراسة السادسالخاصة بالفرض 
Eta Squared - كمل لمفرضيات اإلحصائية عند استخدام اختبار )ت( كأسموب إحصائي م

 حيث أمكن التوصل لمنتائج التالية: –لمجموعتين مستقمتين
( نتأثيزاث انًتغيز انًضتمم في انًتغيز انتابغ وفك َتائج انفزض ²η( ليى يزبغ إيتا ) 15جذول )

 انضادس

 حجى األثز درجاث انحزيت  ليًت )ث( في انفزض األول انبؼذ

انكهيت نهذكاء  انذرجت

 انىجذاَي
22078 45 1092 

(، وىو ما يشير 1.92جاءت بمقدار ) (2) ( أن قيم مربع إيتا 55يبين الجدول )
البرنامج اإلرشاد العقبلني إلى أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير 

البرنامج ول بأن استخدام %، الترتيب، ومن ثمَّ يمكن الق92ىي: السموكي  االنفعالي
الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني لدى طبلب المجموعة  ( في تنميةقويكان لو أثر )اإلرشادي 

مسؤول بشكل مباشر وقوي عن الفروق القائمة بين المجموعتين  البرنامجالتجريبية، وأن 
 التجريبية والضابطة.

 ثانيًا: تفسري الهتائج ومهاقصتًا:

ة عن فروض الدراسة الستة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بينت نتائج اإلجاب
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمذكاء الوجداني )الدرجة الكمية 

 .في إحداث ىذه الفروقواألبعاد( أن البرنامج اإلرشادي العقبلني االنفعالي كان لو أثر )قوي( 
ج الدراسات التي سعت نحو التحقق من فاعمية اإلرشاد وتتفق النتيجة الحالية مع نتائ

العقبلني االنفعالي السموكي في تنمية العيد من المتغيرات النفسية مثل: مفيوم الذات 
(، وجود الحياة )الغنام، 2156(، وتأكيد الذات )عمارة وعبد الوىاب، 2156)الفيمكاوي، 

والفاعمية األكاديمية )أبو ازريق، ه(، 5436(؛ والميارات االجتماعية )أبو حجير، 2156
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( أو خفض األعراض المرضية مثل: 2151(، وميارات الذكاء الوجداني )األحمدي، 2152
 . (2155وقمق المستقبل )الوليدي، (؛ 2157األعراض االكتئابية )طنوس، 

ويعزو الباحث النتائج الحالية التي تبين أثر البرنامج اإلرشادي العقبلني االنفعالي 
توفر لمبرنامج اإلرشادي من خصائص كثيرة من حيث اإلعداد والتنظيم، إذ موكي إلى ما الس

وفق ما أشارت إليو نتائج  -ا من الجمسات التي ُببيت عمى أسس عمميةتضمن البرنامج عددً 
من الجمسة األولى التي اىتمت بتحفيز الطبلب لبلنخراط في  ابدءً  -تحكيم ىذا البرنامج
بيان مدى فاعميتو وسرية المعمومات فيو، وربما تكون ىذه  باإلضافة إلى، البرنامج اإلرشادي

 من المسترشدين. ذه العينةميمة لي
الفنيات  من مجموعة عمى اً أيض البرنامج كما يعزو الباحث النتيجة الحالية إلى اشتمال

من كافة اإلرشادية المتكاممة في تأثيراتيا عمى الذكاء الوجداني، وتناوليا ليذا المتغير 
 جوانبو؛ مما انعكس إيجابًا عمى تنمية درجتو لدى مجموعة الدراسة التجريبية.

فقد سعت الفنيات اإلرشادية المستخدمة إلى تدريب الطبلب في المجموعة التجريبية 
عمى فيم الموقف البيئي الذي يمرون بو، وتحديد أبعاده بدقة، ومن ثمَّ إدراكو بصورة مناسبة 

مل معو بإيجابية، بداًل من إغفال العديد من جوانب ىذا الموقف، وبالتالي تمكنيم من التعا
التصرف وفق إدراك خاطئ، وىو األمر الذي يؤدي بالطبلب في نياية المطاف إلى عدم تفعيل 

 الذكاء الوجداني في المواقف االجتماعية.
الوجداني في  تنمية الذكاء في وفاعميتو اإلرشادي البرنامج كفاءة إلى السبب يعودكما 

 تعاممو المركز عمى كل جانب من جوانب الذكاء الوجداني المستيدف، وذلك كما يمي:
حيث تم تدريب طبلب المجموعة التجريبية عمى ممارسة سموكيات تجعل  إدارة االنفعاالت: .5

الطالب يتحكم في تفكيره السمبي، والسيطرة عمى المشاعر في مواقف االزعاج، ومع 
ويل االنفعال السمبي إلى إيجابي، والقدرة عمى استدعاء االنفعاالت اكتساب آليات تح

اإليجابية، وذلك عبر تقديم نموذج لشخص يحرص عمى احترام مشاعر اآلخرين، وينفذ 
تعميمات المعممين، ومع التأكيد عمى ىذه الفنية خبلل جمسات البرنامج، استقر في أذىان 

ى حسن إدارة انفعاالتيم والتحكم فييا طبلب المجموعة التجريبية ضرورة العمل عم
 وتوجيييا الوجو الصحيحة.
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حيث ركزت جمسات البرنامج عمى إكساب الطبلب في المجموعة التجريبية فنيات  التعاطف: .2
مساعدة عمى تحقيق اإلحساس العالي باحتياجات اآلخرين، ومن ثمَّ فيم مشاعرىم، 

خاصة باإلرشاد العقبلني االنفعالي والتعامل وفق ىذا اإلحساس، كما دعمت الفنيات ال
بنبض الجماعة والمشاعر التي ال يفصحون خاصة فنية التخيل، القدرة عمى الشعور 

، واستنباطيا وبالتالي التصرف وفقًا ليا نحو اآلخرين، وىو ما ساىم بشكل مباشر عنيا
عة في تنمية ميارة التعاطف من ميارات وأبعاد الذكاء الوجداني لدى طبلب المجمو 

 التجريبية.
 استخدام فقد سعى البرنامج اإلرشادي إلى تمكين المسترشدين من تنظيم االنفعاالت: .3

 بناء في الذاتيةواإلحساسات  ،الشخصية ومشاعرىم ،أفكارىم :مثل ،الداخمية المعمومات
كأفراد متعاونين قادرين عمى  لآلخرين بيا يظيرون التي الطريقة عن انطباع وتكوين

تيم وحريصين عمى إعبلء شأن المجتمع الذي ينتمون لو، وىو ما ال يتحقق تحمل مسؤولي
إال من خبلل تنظيم االنفعاالت وتوجييا، والقدرة عمى تحمل الضغوط والسيطرة عمييا، 

 والتعامل معيا بإيجابية. 
فقد وظفت أنشطة البرنامج الخاصة بالمعرفة االنفعالية العديد من  المعرفة االنفعالية: .4

ت اإلرشادية اليادفة إلى ضبط ىذا السموك، ومن ثمَّ تعديمو، فقد استيدفت جمسات الفنيا
لمشكبلتيم السموكية البرنامج العمل عمى تعديل إدراكات طبلب المجموعة التجريبية 

النفعاالتيم، وبالتالي التعبير عنيا تحديد اآلثار السمبية ، وكذلك تدريبيم عمى ووعييم بيا
 يعة الموقف الذي يمرون بو.تعبيرًا مناسبًا لطب

فقد استيدفت أنشطة البرنامج وفنياتو الخاصة بالتعامل مع بعد  التواصل االجتماعي: .5
التواصل االجتماعي، العمل عمى تدريب الطبلب في المجموعة التجريبية عمى توظيف 
 ميارة االستماع بصورة جيدة، وىو ما يمكنيم من التواصل الفعال مع اآلخرين، وبالتالي

وك منضبط ال عمى فيميم بصورة صحيحة، وتنفيذ التعميمات الصادرة منيم عمى أنيا سم
ذعان  .أنيا خوف وا 

ومع تظافر العوامل السابقة مًعا، نمى الذكاء الوجداني لدى عينة الدراسة بالشكل الذي 
 كشفت عنو النتيجة الحالية. 
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 توصيات الدراسة:

، فإنو يمكن تقديم عدٍد من التوصيات؛ التي عمى ضوء ما خُمصت إليو الدراسة من نتائج .5
 ُيرجى أن تسيم في تنمية المتغيرات موضع الدراسة، وتتمثل ىذه التوصيات فيما يمي:

ضرورة االىتمام بطبلب المرحمة الثانوية، كونيم أكثر فئات المراىقة عرضًة لبلضطراب  .2
عمرية، ونتيجة لقوة تأثير نتيجة التغيرات النفسية والجسمية المتبلحقة في تمك المرحمة ال

جماعة الرفاق، مما يتطمب تحصين ىؤالء الطبلب ضد االضطراب النفسي، وذلك عبر 
 تدعيم الجوانب اإليجابية لدييم كالذكاء الوجداني؛ والذي يعمل كواٍق من ىذه االضطرابات.

 العمل عمى تدريب الطبلب عمى تحقيق الرقابة الذاتية لسموكيم، وكذلك تدريبيم عمى .3
دارتيا،  تحقيق الضبط الذاتي لمسموك، مما يدعم لدييم القدرة عمى ضبط االنفعاالت وا 

 والمعرفة االنفعالية، وىو ما ينعكس في جممتو عمى تحقيق تواصل اجتماعي جيد.
إقامة الندوات والمقاءات الفكرية داخل المدرسة؛ والتي تعمل عمى تبصير الطبلب بممارسة  .4

كاء الوجداني، حتى يمارسيا الطبلب في البيئة المدرسية السموكيات المرتبطة بالذ
 واألسرية، وتمكنيم من تحقيق التوافق في ىذه البيئة.
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 :الدراسةمزاجع 

الذكاءات  إطار في جديدة رؤية الوجداني والذكاء اإلنساني المخ (.0202سميمان محمد ) إبراىيم،
 نشر.وال الطباعة لدنيا الوفاء اإلسكندرية: دارالمتعددة. 

الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنون  العبلج النفسي الحديث.(. 0892إبراىيم، عبد الستار )
 واآلداب.

فاعمية برنامج إرشادي عقبلني انفعالي لتنمية بعض الميارات (. 0341أبو حجير، لمعان محمد )
ة التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة، كمي االجتماعية لدى طالبات المرحمة الثانوية.

 اإلسالمية بغزة.
فاعمية برنامج إرشاد جمعي عمى مستوى الخجل والذكاء االجتماعي (. 0224أبو دية، جمال أحمد )

رسالة ماجستير غير منشورة،  لدى طمبة الصف السابع األساسي في مدارس عمان الحكومية.
 عمادة الدراسات العميا، الجامعة الياشمية.

(. أنماط التعمق في عالقتيا بكل من الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني 0202حسن ) أبو راسين، محمد
 .000 – 044، 30مصر،  -مجمة اإلرشاد النفسيلدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية. 

(. فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي 0201أبو زيد، أحمد محمد جاد الرب وعبد الحميد، ىبو جابر )
مجمة تعديل المعتقدات والالعقالنية لدى أميات األطفال ذوي اضطراب التوحد.  السموكي في

-مركز المعمومات التربوية والنفسية والبيئية بكمية التربية جامعة الزقازيق-التربية الخاصة
 .073-003(، 03ع) مصر،

  ينلدى عينة من المراىق الوجداني الذكاء لتنمية برنامج فاعمية(. 0200) أبو موسى، وفاء محمد
 .377-328، 00، مجمة البحث العممي في التربية. الفمسطينيين: دراسة تجريبية

السعودية:  العربية . المممكةالحياة العاطفي وميارات الذكاء ميارات(. 0202احمد ) ابراىيم الحارثي،
 الشقري. مكتبة

إدارة التغيير في األسرة السعودية، وعبلقتيا (. 0201يجة بنت حامد بن محمد العريفي )الحارثي، خد
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التصاميم، جامعة أم القرى.بالذكاء الوجداني لدى الزوجين. 

(، الكويت: شركة 4ط) الذكاء الوجداني إعادة صياغة مفيوم الذكاء.(. 0202الخضر، عثمان حمود )
 بداع الفكري لمنشر والتوزي..اإل
(. فعالية برنامج تدريبي لخدمة الجماعة في تنمية ميارات الذكاء 0200) خضير صفاء خضير،
المؤتمر العممي الدولي الخامس والعشرون لمخدمة االجتماعية ) وجداني لدى المراىقين. ال

 .400-072،  ظل الدولة المدنية الحديثة(  الخدمة االجتماعية في

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D8%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
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مجمة الحكمة لمدراسات التربوية (. الذكاء الوجداني وعالقتو بتقدير الذات. 0207رحماني، سعاد )
 .049-000، 8الجزائر، -لمنشر والتوزيعمؤسسة كنوز الحكمة -والنفسية

(. الرضا الميني كمنبئ لمذكاء االنفعالي لدى معممي 0228الزىراني، عمي حسن ورشدي، سري محمد )
 .43-0(، 04)0، مجمة كمية التربية بجامعة الزقازيقالتربية الخاصة. 
 حيث.القاىرة: دار الكتاب ال دراسات في عمم النفس.(. 0224سعفان، محمد أحمد )

 . عّمان: دار الفكر.تطبيقاتو– أسسو الوجداني الذكاء(. 0227إبراىيم ) السمادوني، السيد
(. فاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سموكي في تحسين 0224الشعراوي، صالح فؤاد محمد )

مجمة اإلرشاد النفسي بجامعة عين مفيوم االتزان االنفعالي لدى عينة من الشباب الجامعي. 
 .322-302، 13 مس،ش

فاعمية برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي لخفض حدة الكمالية (. 0202الصاوي، داليا يسري )
. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، العصابية لدى عينة من الطبلب المراىقين المتفوقين

 جامعة عين شمس.
(. فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى العالج العقالني االنفعالي في خفض 0207) طنوس، عادل

السموكية -عينة من الطمبة ذوي السمات االنفعالية كتئابية وتحسين تقدير الذات لدىاألعراض اال
 .027-030(، 3)33، دراسات: العموم التربويةالمنخفضة. 

 القاىرة: دار قباء. .حديثة العبلجي.. اتجاىات النفس (. عمم0220محمد ) مفتاح العزيز، عبد
(. فاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لخفض الضغوط النفسية 0204عبد القوي، رانيا الصاوي )

دراسات نفسية واألفكار الالعقالنية وتحسين مستوى الرضا عن الحياة لطالبات جامعة تبوك. 
 .42-0، 00 مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية،-وتربوية

العبلج العقبلني االنفعالي السموكي أسس وتطبيقات التفكير وتأثيره (. 0229، ىشام إبراىيم )عبد اهلل
 القاىرة: دار الكتاب الحديث. عمى انفعاالت الفرد وسموكو.

مجمة البحث العممي في اآلداب  (. برنامج تنمية الذكاء الوجداني.0200) عقوب، عيادة مسعود سعيد
 .337-308، 04، مصر -بكمية البنات جامعة عين شمس 

(. فعالية برنامج إرشادي عقالني 0201عمارة، وليد محمد وعبد الوىاب، شيرين عبدالوىاب أحمد )
ف. اتخاذ القرار لدى طالبات جامعة الطائ انفعالي لتحسين تأكيد الذات وأثره في تنمية ميارات

 .009-24(، 31ع) ،مصر-مجمة االرشاد النفسي 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%B7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%B7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20';search();
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=123112
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


 .أثر برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في تحسين الذكاء الوجداني لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة ميسان
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 تقدير تحسين في- سموكي انفعالي- عقالني ارشاد برنامج (. فعالية0202) عبد اهلل حنان عنقاوي،
– شمس عين- التربية كمية . مجمةالطائف جامعة- التربية كمية طالبات من لدى عينة الذات
 .171-140، 43، مصر

(. فاعمية برنامج إرشاد جمعي سموكي 0202)  نور الدين، ىويدا عباس أبو زيدو   فرح، عمي فرح أحمد
مجمة طالبات المرحمة الثانوية بمحمية الخرطوم.  معرفي في تحسين الذكاء الوجداني لدى عينة من

 .70-40(، 0)01، العموم التربوية
(. فاعمية برنامج 0203الفيمكاوي، حميمة إبراىيم أحمد وعيسى، أنور محمد ومعاذ، ياسر جبريل )

مجمة العموم إرشادي عقالني انفعالي لتنمية مفيوم الذات لدى بعض من المراىقات بدولة الكويت. 
 .078-031(، 4)02 اإلنسانية،

(. الذكاء االنفعالي وعالقتو بفاعمية الذات المدركة لدى عينة من طمبة 0201القطان، مريم ابراىيم )
 094(، 0)32مصر،  – ة في العموم النفسيةمجمة كمية التربيالمرحمة االعدادية بدولة الكويت. 

– 409. 
(. الذكاء الوجداني والقتو باضطراب اإلدراك لدى 0207الكبير، أحمد عمي ودرويش، ناجي محمد )

 .391-337(، 92ع) السعودية،-دراسات عربية في التربية وعمم النفسعينة من المراىقين. 
ي عقالني انفعالي سموكي في خفض اضطراب (. فاعمية برنامج إرشاد0201محمود، زينب محمود )

 المعارضة لدى المراىقين. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أسيوط.
و أثره في الدافع  الوجداني فاعمية برنامج لتنمية الذكاء(. 0200) المرواني، عبد اليادي سعد ىادي

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة  .لمعرضين لبلنحرافا  لئلنجاز لدى األحداث
 الطائف.

 لدى الذات وفعالية الوجداني بالذكاء وعبلقتو األكاديمي التسويف(. 0201جبار ) ىيفاء المطيري،
 ية التربية، جامعة القصيم.رسالة ماجستير غير منشورةـ كم جامعة الدمام. طالبات

 الذكاء الوجداني وتنميتو في مرحمتي الطفولة والمراىقة.(. 0200موسى، رشا عمى عبد العزيز )
 القاىرة: عالم الكتب.

Ezenwa, M. O. & Ofojebe, P. (2013). Rational emotive behaviour therapy and 

the African culture. Journal Home, 21 (3), 25- 31. 
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