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في مجال اإلحصاء  األكاديمية الذات فعالية على قائم تدريبي برنامج
 كلية عينة من طالبات االنفعالي لدى الذكاء  بعض أبعادفيوأثره  الوصفي

  األزهر  جامعة الدراسات اإلنسانية
  

  :ملخص الدراسة
 لـذات ا فعالية على قائمال تدريبيال برنامج معرفة أثر ال         هدفت الدراسة الحالية إلى   

عينـة مـن    لدى االنفعالي الذكاءبعض أبعاد   في مجال اإلحصاء الوصفي في     األكاديمية
، واسـتخدم الباحـث المـنهج شـبه         األزهـر  جامعة طالبات كلية الدراسات اإلنسانية   

وتكونت عينة الدراسـة    استخدم مقياس الذكاء االنفعالي إعداد الباحث ،        كما   التجريبي،
بة علم النفس بالفرقة األولى كلية الدراسـات اإلنـسانية ،    طالبات شع طالبة من   )٣٩(

 طالبـة يمـثلن     )١٩( طالبة منهن يمثلن المجموعة التجريبية ،        )٢٠(،  جامعة األزهر 
وتم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية ، وتطبيق  ،المجموعة الضابطة 

  .يبية والضابطةوبعدياً على المجموعتين التجر قبلياً الدارسة أدوات
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 درجـات  متوسط بين) ٠,٠١(عند مستوى داللة     إحصائية داللة ذات فروق  وجود -١
الوعي ( في أبعاد الذكاء االنفعالي  لها الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالبات

، )  التعاطف ، والمهارات االجتماعيـة       االنفعالي ، تنظيم االنفعاالت ، الدافعية الذاتية ،       
 كمـا  .التدريبي لصالح المجموعه التجريبية      البرنامج تطبيق بعد له الكلية الدرجة وكذا
ات األكاديمية في الذكاء االنفعالي     ذالبرنامج التدريبي القائم على فعالية ال      تأثير حجم أن

كاء االنفعالي ذعلى أبعاد ال ايتا مربع قيمة لطالبات المجموعة التجريبية كان كبيراً وبلغت
  )٧٠,٠   ، ٧١,٠ ،     ٦٨,٠ ،   ٤٥,٠  ،      ٥٢,٠ ،   ٦٠,٠(والدرجة الكلية له على الترتيب      

 االنفعالين ونمو الذكاء لناحية العملية التطبيقية في تحس هذا البرنامج من اأثرمما يبرر 
  .   طالبات المجموعة التجريبيةلدى 

  

بين متوسط درجـات   ) ٠,٠١(داللة   مستوى عند إحصائية    فروق ذات داللة     وجود  -٢
ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي    )  بعدي   -قبلي(المجموعة التجريبية في القياسين     طالبات  

 كمـا أن قيمـة   . لصالح القياس البعديوالدرجة الكلية له بعد تطبيق البرنامج التدريبي  
الـذكاء  ( في المتغيـر التـابع        ) يبيالبرنامج التدر ( للمتغير المستقل ) d(حجم التأثير   

وهو حجم تأثير كبير ، مما يظهر أثـر      )  ٣٩٨,٣ ،   ٩٠٧,١(قد تراوح بين    )  االنفعالي
البرنامج التدريبي القائم على فعالية الذات األكاديمية في نمو وتحسين الذكاء االنفعـالي   

  .لدى طالبات المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي
 

 عـن  للكشف موسعة إجراء دراسة  ء هذه النتائج يوصي الباحث بضرورة          في ضو 
 بطالبات وانتهاء الروضة بأطفال بدء األكاديمية الذات وفعالية االنفعالي الذكاء مستوى
 ، دراسـية  مرحلة كل مع تتناسب ومقاييس برامج وإعداد وضع مع الجامعية المرحلة
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 قبل من إعدادها تم التي التدريبية البرامج وتنفيذ لتطبيق للمعلمات تدريبية دورات وعمل
  . االنفعالي الذكاء وتنمية األكاديمية الذاتية الفعالية لتنمية  الباحثين

  
  .الذكاء االنفعالي فعالية الذات األكاديمية ، :المفتاحية الكلمات

 
The Effect of Academic Self – Efficacy Based Training Program 

(Applied in the Field of Descriptive Statistics) on Emotional 
Intelligence among a sample of Female Students in the Faculty of 

Humanities, AL-Azhar University. 
Abstract: 

This study aimed at exploring the effect of a training program 
based upon academic self – efficacy (applied in the field of descriptive 
statistics) on emotional intelligence dimensions among a sample of 
female students in the Faculty of Humanities, Al-Azhar University. 
The researcher utilized a quasi-experimental design and established 
emotional intelligence scale. 

 
Study population consisted of thirty- nine female students in 

the first year, psychology department, faculty of Humanities, Al-
Azhar University. They were divided into two groups: experimental 
and control (twenty students in the experimental group and nineteen in 
the control group). The experimental group students were 
administrated the training program and the study tools were applied, 
before and after the experiment, on both groups. 

 
The study results revealed the following: There were 

statistically significant differences at (0.01) level  between the means 
scores of the students of the experimental group and those of the 
control group in emotional intelligence dimensions (emotional 
awareness , emotional  regulation , intrinsic-motivation, empathy and 
social skills ) and the total score, after applying the training program , 
in favor of the experimental group. The effect - size of the training 
program was great and Eta square values of emotional intelligence 
dimensions and the total score were (0.60 , 0.52 , 0.45 , 0.68 , 0.71 , 
0.70 ) respectively . This confirms the effectiveness of the training 
program on developing and improving emotional intelligence among 
the experimental group students. Besides, there were statistically 
significant differences at (0.01) level between the mean scores of the 
pre and posttest of emotional intelligence scale and the total score of 
the experimental group, after applying the training program, in favor 
of the posttest scores .The effect - size (d) values of the training 
program ranged from (1,907 to  3,398) and this effect - size was great 
. This confirms the effectiveness of the training program on 
developing and improving emotional intelligence among the 
experimental group students in favor of the posttest.  
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    To conclude, the researcher recommends that there should be 
extensive investigation to explore the levels of emotional intelligence 
and academic self – efficacy from the kindergarten level to university 
level, preparation of training programs and scales suitable to each 
study stage, and preparation of training courses in which the training 
programs, prepared by the researchers, are carried out in order to 
develop academic self – efficacy and emotional intelligence. 
  
The key words: academic self – efficacy, emotional intelligence. 

  :مقدمة
ـ فعالية الذات د عتُ    أحد المكونات الرئيسة في النظرية المعرفية اإلجتماعية لـ

Bandura,1977   من البـاحثين    كبير   اهتمام  ب حظيت النفسية التي    المفاهيممن  وهي
إمكانيـات  طاقات و  من   م كل ما لديه   ون ويبذل األفراد ىلكي يسع وفي مجال علم النفس،     

ات مرغوبة ينبغي أن تكون معتقـداتهم الذاتيـة حـول         وسلوكي لتحقيق أهداف  وقدرات
كي يتغلبون على ما يقابلهم من صعوبات أو عقبات تعتري ، إمكانياتهم وقدراتهم مرتفعة

   .طريقهم 
: وقد صيغ مفهوم فعالية الذات في األدب التربوي بـصياغات متعـددة مثـل               

هل : " سؤال عن االستطاعة    الكفاءة الذاتية ومعتقدات التحكم ، ويتحدد هذا المفهوم بال        
ويتضمن ذلك إما   " . أستطيع أن أؤدي هذا العمل أو هذه المهمة بكفاءة واقتدار أم ال ؟              

اعتقاد الفرد في قدراته وإمكاناته على األداء بكفاءة وبالتالي االنـدماج فـي المهمـة               
ه وإمكاناتـه  ، وإما عدم اعتقاد الفرد في قدرات" بنعم  " وتكون إجابة السؤال    ،  وتأديتها  

  ".بال " على األداء وبالتالي عدم االندماج في المهمة وتجنبها وتكون اإلجابة 
مبدأ الحتمية المتبادلة والذي يفسر سـلوك  إلى  (Bandura, 1997) شيروي  

وهذه العوامل )  السلوك- الفرد–البيئة (الفرد على أنه يعتمد على عدد من العوامل هي         
ضها متغيرات وسيطة وكل عامل من هذه المتغيرات يحتـوي          متفاعلة معاً ويربطها ببع   

على متغيرات معرفية منها ما يحدث قبل السلوك أو أثنائه أو بعده ، ومن المتغيـرات                 
 أو Expectation المعرفية التي تحدث قبل قيام الفرد بالسلوك ما يعرف بالتوقعـات  

ام أو الوصول إلى نـواتج  ويعني بالتوقعات قدرة الفرد على القيJudgment  األحكام 
  . بفعالية الذاتBanduraمعينة وهو ما أطلق عليه 

 فـي  نجاحهم إمكانية مدى حول معتقداتهم خالل من هموجه األفراد ياتسلوكو  
ـ  ألداء فقـط  والمهارة المعرفة لديهم تكون ألن األفراد يحتاج فالام ؛   المه أداء  امالمه

 قبـل  واإلنجاز   النجاح توقع من قدر لديهم يكون أن يجب باإلضافة إلى ذلك   لكن بنجاح
فاألفراد الذين ترتفع درجة فعاليـة الـذات    . (Bandura, 1997) المهمة في المضي

لديهم يختارون المهام األكثر تحدياً لهم ويبذلون جهداً كبيرا في أعمـالهم ويقـاومون              
  . الفشل ويضعون ألنفسهم أهدافاً بعيدة المدى 
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على نوعية   ، و  نجاز الشخصي إلاعلى مستوى الطموح و   الذات  فعالية  وتؤثر     
عـد  تُ، و النشاطات والمهمات التي يختار الفرد تأديتها، وعلى كمية الجهد الذي يبذلـه             

ـ         ، ومـستوى صـحته النفـسية   ة الفـرد  أساسـاً مهمـاً لتحديـد مـستوى دافعي
(Bandura,1994) ذلـك مـا أظهرتـه دراسـة     يوضح، ومما (Karademas & 
Kalantzi,2004)     طالباً من طالب الجامعة طُبـق علـيهم        ) ٢٩١( والتي أجريت على

مقياس الصحة النفسية ، ومظاهر الضغوط النفسية، وتوقعـات         : سلسلة مقاييس منها    
فعالية الذات، واستراتيجيات مواجهة الضغوط والمشقة ، والتي توصلت نتائجها إلى أن           

غوط والتهديدات مما ينعكس على الصحة فعالية الذات تؤدي دوراً مهماً في مواجهة الض   
النفسية للطالب، وأن توقعات فعالية الذات تعمـل كمتنبـيء بإسـتراتيجيات مواجهـة            

  .الضغوط ومظاهر الصحة النفسية  
-Generalized Selfوتتعدد أنواع فعالية الـذات، منهـا مـا هـي عامـة        

Efficacy        تية المختلفة ، وفعاليـة      ويقصد بها إدراك الفرد لكفاءته في المجاالت الحيا
 وهى تعني األحكام التي تصدر عن الفرد عن Specific Self-Efficacyالذات الخاصة 

 مدى توقعاته وقدرته على  العمل في أعمال ومهـام محـددة، والفعاليـة الجماعيـة     
Collective-efficacy          وهي اعتقاد مشترك بين مجموعة من األفراد تؤمن بقـدراتها

   . Academic Self-Efficacyجماعي، وفعالية الذات األكاديمية  وتعمل في نظام 
، من فعالية الذات الخاصة بمجال معين     وفعالية الذات األكاديمية إحدى الجوانب المنبثقة       

وتعني إدراك الفرد لقدرته على أداء المهام التعليمية المتنوعة بمستويات مرغوب فيها            
  . قاعات الدراسة سواء أكانت هذه المهام داخل أو خارج 

وتُعد فعالية الذات األكاديمية من المتغيرات المنبئـة بـاألداءات واإلنجـازات              
 )، والتحصيل األكـاديمي  ) Bandura, 1997; Kim & Park, 2000(األكاديمية  

Martinez, 2003 ) والتوافق النفسي ، )Poyrazli, 2000(   والـذكاء الشخـصي ، 
) McBain,2004 ; Catalina et     al., 2012( عالي والذكاء االنف ،) ٢٠١٤زايد ،(
  . وبخاصة لطلبة الجامعة .

     ويعد الذكاء االنفعالي التطور األخير في فهم العالقة بين العقل واالنفعال، ونقطـة             
تحول في الصراع الطويل بين المفاهيم العقلية للذكاء، والمداخل التقليدية إليه من خالل            

والنظرة ). ٢٠٠٥موسى ،(ائص الشخصية واالنفعالية للسلوك الذكي التركيز على الخص  
الحديثة لالنفعال تعترف بأهميته المتزايدة في حياة اإلنسان ، وبالتالي فـإن التوظيـف              
المتكامل للقدرات العقلية واالنفعالية معاً تساعد الفرد على التوافق ومواجهة الحيـاة ،             

ين  يعتمد علـى قدرة الفرد على التفكير وتوظيف         كما أن النجاح في العالقات مع اآلخر      
  ).Salovey & Mayer , 1990(خبـراته االنفعالية 
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  وتفوقهم ، ولذا يميز وتميزهم المتعلمين براعة رئيساً في  عامالً  وتُعد االنفعاالت      
 مـن الـذكور بـأنهم متوازنـون     االنفعالي  الذكاء مرتفعي بين) ٧١،٢٠٠٠جولمان،(

، ولديهم قدر كبيـر مـن     مع اآلخرين بعالقات إيجابية ويتمتعون ومتفائلون، اً،اجتماعي
 وعـن  أنفسهم عن وراضون ، وأكثر حماساً ومثابرة ، أخالقيون وهم المسئولية، تحمل

 االندفاعات، في التحكم فيه ، ويمتلكون القدرة على الذي يعيشون المجتمع وعن اآلخرين
 عـن  والتعبيـر  بالقرارات الحاسمة ، يتصفن عالي المرتفعاالنف الذكاء ذوات اإلناث أما

 مـع  ويستطعن التكيـف  ذات معنى ، لهن بالنسبة والحياة  بصورة مباشرة، مشاعرهن
  .جديدة عالقات تكوين ويسهل عليهن النفسية، الضغوط

  

باهتمام كبير من الباحثين في مجاالت تربويـة    ولقد حظي مفهوم الذكاء االنفعالي     
ية متعددة ،  ويرجع هذا االهتمام المتزايد بما يوفره لألفراد من فـرص متعـددة                ونفس

كمـا أنهـم ال يجـدون    .  (Bernet,1996)للنجاح في الحياة والتغلب على مشكالتهم 
صعوبة في حلها ؛ ألنهم ال يقتصرون على المهارات الفكرية التي يمتلكونها وفقط  بل               

  .(Pfeiffer, 2001)أخرى اجتماعية وانفعالية  ومهارات تيكاملون بين هذه المهارا
         

وترتبط فعالية الذات األكاديمية بالذكاء االنفعالي باعتبار أن الجانب الوجـداني أو                 
االنفعالي يتأثر بمعتقدات الفرد حول قدراته وإمكاناته في القيـام بالمهـام المختلفـة ،             

مستوى معتقدات فعالية الـذات لـدى    إلى أنه كلما ارتفع (Bandura, 1977)ويشير 
  . األفراد كلما انعكس على سلوكياتهم ، وأنماط تفكيرهم والوعي بانفعاالتهم 

  :مشكلة الدراسة 
والتي  الجامعيةالمرحلة  في   للضغوط واألعباء األكاديمية التي تواجه الطلبة      نظراً     

على النجاح من أجل الحصول تتعلق بالمناهج والواجبات الدراسية واالمتحانات والتقويم 
 إتقان بعض المهارات األكاديمية الالزمة من خالل احتفاظهم بفعالية ذات           يحتم عليهم ،  

الفعالية الذاتية  ؛ باعتبار أن    مناسبة تؤهلهم لمواجهة تلك المطالب األكاديمية المتالحقة      
ـ همإمـداد و  من خالل توجيه سـلوك الطلبـة    تسهم في رفع مستوى التحصيل     ة  بالطاق

 ) .١٥١ :٢٠٠١،بدوي  (والنشاط الدراسي
  

 ,Pajares & Schunk, 2002 ;Martinez فيه كل من      وفي الوقت الذي يوضح
أهمية فعالية الذات األكاديمية لدى الطلبة في التنبؤ بالتحـصيل وباإلنجـازات            ) (2003

من الطلبة أنه يوجد عديد يشير إلى   (Bandura,1997)إال أن .  واألداءات األكاديمية
ال يستطيعون الوفاء بالمهام األكاديمية، لديهم ضعف في معتقدات الفعالية الذاتية تجعلهم 

 النفـسية   ويتعرضون للكثير من األمـراض      ، كما تجعلهم أكثر شعوراً بالخوف والقلق     
  .مستمرالمضطربة بشكل  والسلوكيات

احثين أهمية الذكاء  فيه عديد من البيبينخر وفي الوقت الذي    وعلى الجانب اآل    
االنفعــالي بجانــب الــذكاءات المتعــددة فــي الجوانــب الحياتيــة المختلفــة إال أن 
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(Goleman,1995)        يشير إلى انخفاض الذكاء االنفعالي لدى الكثير من األفراد بقوله  :
أنه يوجد أفراد بالرغم من تمتعهم بقدرات عقلية مرتفعة إال أنهم يخفقون في حياتهم               " 

عالقاتهم االجتماعية، ويرجع السبب في ذلك إلى نقص العديد من المهـارات            المهنية و 
القدرة على فهم مشاعر اآلخرين والتعاطف معهم والقـدرة         " االنفعالية واالجتماعية مثل  

وينادي بضرورة تنميـة    " على الوعي بمشاعرهم وتوظيفها لتحقيق األهداف المرجوة        
  ".الجانب الوجداني من الشخصية

  

 ة وطالب اًطالب) ٣٤٠( التي طبقت على  في دراسته   ) ٢٠١٢القاضي ،  (جدكما و   
 بالدراسـة    المـستجدين  الطلبـة ن  أ،  من التخصصات العلمية واإلنسانية     بكلية التربية   

 وكذلك مـستوى مـنخفض مـن        االنفعالي لديهم مستوى منخفض من الذكاء       الجامعية
  . االجتماعياالندماج

طلبة الجامعة يؤثر عليهم ويؤدي إلى أضرار       وانخفاض الذكاء االنفعالي لدى       
فـي  ) ٢٠٠٥فـراج ،    (بالغة على الجوانب النفسية واالجتماعية معاً ، وهذا ما أكـده            

دراسته والتي بحثت الذكاء االنفعالي وعالقته بمشاعر الغضب والعدوان ، والتي طبقت            
د أن الطلبة ذوي    ، حيث وج   بالجامعة األولى الفرقة طلبة من وطالبة  طالباً )١٤٢(على  

  .الذكاء االنفعالي المنخفض يغضبون بسرعة ويميل سلوكهم إلى  العدوانية  
أن كثيراً مـن مظـاهر      :" ذلك بقولها   ) ٤-٣ : ٢٠٠٩الغنيمي ،   (وأوضحت            

اإلنحراف والحوادث التي يسمع عنها ترجع إلى عدم وعي األفراد بمشاعرهم وبمشاعر            
ى إقامة عالقات اجتماعية ناجحة ، وكـذا فـشلهم فـي إدارة    اآلخرين وعدم قدرتهم عل 

  ".انفعاالتهم وعدم تحكمهم  في تأجيل اشباعاتهم
أكثر وعياً بذاته، كلما كان   الشخصيةمدركاً إلمكانياته وقدراتهكلما كان الفرد و  

ولديه القدرة على إدارة انفعاالته وضبطها أو التحكم فيها ، والتعرف علـى انفعـاالت               
خرين والتعاطف معهم ، وكلما كان لدى الفرد شعور ضعيف  بفعاليته الذاتيـة غيـر     اآل

مدرك إلمكانياته وقدراته الشخصية كلما كان أقل وعياً بذاته، ولـم يـستطع أن يـدير                
  . أو يتحكم فيها أو يتعرف على انفعاالت اآلخرين ومعالجتها هانفعاالت

  

فعالية الـذات األكاديميـة والـذكاء        تناولت التيوالدراسات   األبحاث وبمراجعة        
د أن هناك عالقة ارتباطية إيجابية بينهما ، وأن األفراد ذوي المـستويات            ِجو ،االنفعالي

مرتفع ؛ أما ذوي المعتقدات المنخفضة  ذكاء االنفعالي الالمرتفعة من فعالية الذات لديهم 
 الفعالية الذاتية تُعد من المـداخل       لفعالية الذات تنقصهم مهارات الذكاء االنفعالي ، وأن       

المهمة لتنمية الذكاء االنفعالي لدى األفراد ، وأن ثقة الفرد في معتقداته الذاتيـة هـي                
   . األساس لمعرفة انفعاالته وإدارتها وتنظيمها والتواصل مع اآلخرين والتعاطف معهـم          

  Martocchio & Judge,1997 ; Chan,2004) )٢٠٠٧ ،المـزروع    ؛٢٠٠١غنـيم ،  (
  ;    Fabio & Palazzesch,   2008  ;  Catalina, Stanescu & Laura, 2012)   
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" ولذا فإن الباحث الحالي يتدخل بمعالجة تجريبية تدريبية للمتغيـر المـستقل            
" لمعرفة أثره على المتغير التابع " البرنامج التدريبي القائم على فعالية الذات األكاديمية      

 تـم   عربيـة أو أجنبيـة    وفي حدود ما اطلع عليه ال يوجد دراسة         " . الي  الذكاء االنفع 
التدريب فيها على فعالية الذات األكاديمية ومعرفة أثر ذلك على الذكاء االنفعـالي لـدى      

  . الجامعة طالبات
  

  :وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل التالي 
  

ت األكاديمية في مجال اإلحـصاء      هل للبرنامج التدريبي القائم على فعالية الذا        
 الوصفي أثر في الذكاء االنفعالي لدى عينة من طالبات كلية الدراسات اإلنسانية جامعة

  .األزهر بالقاهرة ؟  
  :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

 هل توجد فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة              -أ
  . بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟ االنفعاليبطة لها  في الدرجة الكلية للذكاء الضا

هل توجد فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة             -ب
  . بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟ االنفعاليالضابطة لها في بعد  الوعي االنفعالي للذكاء 

 طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة        هل توجد فروق بين متوسط درجات     -ج
  . بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟ االنفعاليالضابطة لها في بعد تنظيم االنفعاالت للذكاء 

هل توجد فروق بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة           -د
  .رنامج التدريبي؟  بعد تطبيق الباالنفعاليالضابطة لها في بعد الدافعية الذاتية للذكاء 

هل توجد فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيـة والمجموعـة             -هـ
  . بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟ االنفعاليالضابطة لها في بعد التعاطف للذكاء 

هل توجد فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة              -و
 بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟ االنفعاليت االجتماعية للذكاء الضابطة لها في بعد المهارا

.  
 بعدي  -قبلي(توجد فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين          هل  -ز
  . ؟ "ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية له بعد تطبيق البرنامج التدريبي) 

  :أهداف الدراسة
  : ما يليىتهدف الدراسة الحالية إل

 القائم على فعالية الذات األكاديمية في تدريبي البرنامجالتحقق التجريبي من أثر ال -
كلية طالبات الذكاء االنفعالي لدى عينة من بعض أبعاد  مجال اإلحصاء الوصفي في

  . الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر بالقاهرة
  :أهميـة الدراسـة

  :ا يليتتمثل أهمية الدراسة الحالية فيم
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 يساعد في وضع البـرامج       النظرية عن مفهوم فعالية الذات األكاديمية      اإللمام باألطر  -
التدريبية الحديثة والقائمة على األنشطة المتنوعة التي تساعد الطالبات على إدراك مـا       
لديهن من قدرات وإمكانات مختلفة، والقدرة على استثمار هـذه القـدرات واإلمكانـات       

  .وتحقيقها
: ن غاية في األهمية في علم النفس المعاصر وهماا متغيرتتناولدراسة الحالية  ال-

  فعالية الذات األكاديمية التي تستند على النظرية المعرفية اإلجتماعية لـ 
Bandura,1977  كأحد أهم أنواع الذكاء في اآلونة األخيرة الحتوائه االنفعاليوالذكاء 

  .النفعالي على جانب عقلي يتكامل مع الجانب ا
 يمكن أن تسهم هذه الدراسة في توجيه اهتمام القائمين على العملية التعليمية إلى -

استحداث دورات تدريبية للطالبات المعلمات بكليات الدراسات اإلنسانية ؛ لتساعدهن في 
 لديهن بأبعاده االنفعاليرفع فعاليتهن الذاتية من ناحية ومن ناحية أخرى تنمية الذكاء 

   .ددةالمتع
 كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من المرحلة العمرية التي تمر بها هؤالء الطالبات -

  .في الجامعة وما لهذه المرحلة من أهمية بالغة بالنسبة لهن وبالنسبة للمجتمع ككل 
 العديد من الباحثين بضرورة إعداد برامج تدريبية للطالبات المعلمات تهدف إلى مناداة -

 بأبعاده المختلفة لديهن ؛ مما قد يسهم في تحسين الذكاء االنفعاليء تحسين الذكا
 بعد تخرجهن وممارستهن لمهنة التدريس وذلك بهدف ن لطالباتهن وطالبهاالنفعالي

  .اإلرتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها
  :التعريف اإلجرائي لمصطلحـات الدراسـة

اسـة الحاليـة  حـدد إجرائيـاً     بعد إطالع الباحث على المفاهيم الخاصة بالدر      
  : مصطلحات  دراسته على النحو التالي 

   :Statistical Effect : ياألثر اإلحصائ
 بين متوسط  درجات طالبات الفارق الدال إحصائياً"  الباحث إجرائياً بأنه     هيعرف  

   " .الذكاء االنفعالي " المجموعتين التجريبية والضابطة لها في متغير الدراسة التابع 
  :Training  Program    التدريبي البرنامج
 التدريبية والخبرات والمهام األنشطة من مجموعة" الباحث إجرائياً بأنه     هيعرف  
مكونات  على قائمة  محددة أهداف ضوء في الباحث  ِقبل من والمعدة المنظمة المتنوعة

ـ     إلى وتهدف ، فعالية الذات األكاديمية     لـدى   وأبعـاده  اليتنمية وتحسين الذكاء االنفع
  . "الجامعة طالبات

  :Efficacy-Academic Selfفعالية الذات األكاديمية  
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بأنها األحكام الشخـصية للطالبـة حـول مهاراتهـا          "  يعرفها الباحث إجرائياً    
وقدراتها ومثابرتها في أداء المهام  واألنشطة األكاديمية ، وتفاعلها الناجح مع زميالتها 

وسلوكياتها ، وتحديدها ألهدافها     ومشاعرها أفكارها في  وتحكمها داخل قاعة الدراسة ،   
اآلخرين عند الحاجة ، وذلـك       األكاديمية من  المساعدة على بغية تحقيقها ، وحصولها   

 مكونات فرعية كما حددها ةويتكون هذا المفهوم من أربع. للوصول إلى النتائج المتوقعة
(Bandura,1997)   وهي  في الدراسة الحالية والتي يتم التدريب عليها:  

 إلى  يؤدي أن يمكن تبذله الذي الجهد بأن الطالبة اعتقاد ويعني : الجهد األكاديمي -١
   .المطلوبة في الوقت المحدد األكاديمية واألنشطة المهام تكملة

 فـي  الطالبـة  معتقدات وتعنى : التهديدات/لتحديات المثابره في إنجاز المهام ل     -٢
مهما بلغت درجة صعوبتها أو      األكاديمية للمهام الناجح واإلكمال تمراراالس على قدرتها
  .تعقيدها

 والـضبط  الـتحكم  على بقدرتها الطالبة اعتقاد ويعني  :الذات األكاديمي     تنظيم -٣
 بغيـة  ألهدافها الشخصي وتحديدها   وسلوكها ومشاعرها ألفكارها والمراقبة والسيطرة

 المهـام  فـي  االنـدماج  عـن  البعد في تتسبب التي األقران ضغوط ومقاومة ، تحقيقها
   .وإنجازها األكاديمية

 المـساندة  علـى  حـصولها  بإمكانيـة  الطالبة اعتقاد ويعني :  الدعم األكاديمي  – ٤
   .من اآلباء أو المعلمين أو الزميالت عند الضرورة األكاديمية

  :Emotional Intelligence :الذكاء االنفعالي
 مشاعرها وتمييز وفهم معرفة على قدرة الطالبة " ياً بأنه    الباحث إجرائ  هويعرف

 غير واالنفعاالت المشاعر في التحكم على وقدرتها ، عنها والتعبير ، الذاتية وانفعاالتها
 تلـك  واسـتخدام  ايجابية أكثر وانفعاالت مشاعر إلى وتحويلها) المرغوبة غير (السارة

 مشاعرها توجيه على وقدرتها ،  ومفيدة دةجدي أفكار إلى التوصل في اإليجابية المشاعر
 قـراءة  علـى  وقـدرتها  ، وإنجازها المرجوة أهدافها تحقيق نحو اإليجابية وانفعاالتها

 إشـاراتهم  أو وجوههم مالمح أو أصواتهم نبرات خالل من اآلخرين وانفعاالت مشاعر
ـ   والتعامل لمشاعرهم اآلخرين مشاركة على وكذا قدرتها   ، االجتماعية  معهـم  رنالم

   ويقاس بالدرجة التي يحصلن الطالبات        . وثقتهم حبهم وكسب فيهم اإليجابي والتأثير
  : خمسة مكونات أساسية هي عليها في مقياس الذكاء االنفعالي والذي يتضمن

ويعني قدرة الطالبة على معرفة مشاعرها وانفعاالتها        :  الوعي الذاتي باالنفعاالت   -١
لحقيقي لها ، ومعرفتها لمواطن القوة والضعف فيها ، وقدرتها       يتها بها ، وفهمها ا    اودر

  .على التعبير عن هذه المشاعر ، وادراكها لها خالل تعامالتها مع اآلخرين
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وتعني قدرة الطالبة على تنظيم ردود الفعـل اإلنفعاليـة    :تنظيم وإدارة االنفعاالت   -٢
ـ         شاعر واالنفعـاالت الـسلبية     وبخاصة اإلنفعاالت الشديدة والعارضة ، والتحكم في الم

 أفكار إلى التوصل واستبدالها أو تحويلها إلى مشاعر إيجابية واستعمال تلك المشاعر في
  .  ومفيدة جديدة

وتعني قدرة الطالبة على تحفيز ذاتها لمواجهـة المهـام التـي      :الدافعية الذاتية   -٣
 نحـو أهـدافها بغيـة    تتطلب قدراً من التحدي والصعوبه وتوجيه مشاعرها وانفعاالتها   

  .تحقيقها وإنجازها 
ويعني قدرة الطالبة على قراءة مشاعر وانفعاالت اآلخرين وفهمها من           : التعاطف   -٤

خالل نبرات الصوت وتعبيرات الوجه واإليماءات واإلشارات االجتماعيه ، والقدرة على           
 جانـب  عاطفأي أن للت(مشاركة اآلخرين انفعاالتهم في كل من حاالت السرور والحزن 

مـشاركة   عن يعبر وجداني وجانب اآلخرين ، انفعاالت فهم على القدرة عن يعبر معرفي
  ).اآلخرين انفعاالتهم

وتعني قدرة الطالبة على التواصل اإلجتماعي مع اآلخرين        :  المهارات االجتماعية    -٥
ه من خالل التأثير االيجابي فيهم، ومساعدتهم على التخلص من المشاعر غيـر الـسار            

  .لديهم ، وكسب حبهم وإعجابهم وثقتهم 
  :حدود الدراسة

  :تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي 
  .تتمثل في عينة من طالبات الفرقة األولى شعبة علم النفس :  الحد البشري-أ

  .كلية الدراسات اإلنسانية بنات جامعة األزهر بالقاهرة:  الحد المكاني -ب
 تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسـي األول للعـام          ترتبط بفترة  : الحد الزماني  -جـ

  م ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعي 
  .فعالية الذات األكاديمية والذكاء االنفعالي : الحد الموضوعي -د

نتائج الدراسة الحالية في إطار العينة ، وكل من إجـراءات الجلـسات             تحدد  كما ت 
   . اإلحصائية التدريبية ، واألدوات المستخدمة ، وأساليب تحليل البيانات 

  :المفاهيم النظرية والبحوث السابقة
 تأصيالً نظرياً لفعالية الذات األكاديمية والذكاء االنفعالي والعالقة         ذلك يتضمن    

  :بينهما مدعماً باألبحاث والدراسات السابقة كٍل في موضعه كما يلي
  : فعالية الذات األكاديمية: أوالً 
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مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه        بشكل عام  بأنها                تُعرف فعالية الذات  
 بـالحكم علـى مـا يـستطيع إنجـازه وهـي نتـاج للمقـدرة                 بـل فقـط   والشخص  
معتقدات الفرد عن قدراته لينجـز   وهي تعني .  (Bandura, 1983: 467)الشخصية

 على إدراك الفرد لقدرته"على أنها ) Bandura, 1994(بنجاح سلوكاً ما ، وينظر إليها 
 في تعريفه Banduraولم يقتصر  . تأدية المهام الضرورية لتحقيق األهداف المرجوة      

لفعالية الذات على أنها توقع القدرة على األداء وفقط  بل نظر إليها على أنها ما يعتقده                 
الفرد عن قدراته وإمكاناته ، وعدم االستسالم عند مواجهة المشكالت، وااللتزام بـأداء             

   .(Bandura, 1998: 36)المهام 
      وتٌعد فعالية الذات األكاديمية بمثابة إحدى الجوانب المنبثقة من الفعاليـة الذاتيـة     
والتي تعني ثقة الفرد في قدرته على إتمام مهمة أكاديمية أو تحقيق هـدف أكـاديمي                

(Allen, 2000 : 8).    
رتـه علـى   مدى اعتقاد الطالب في قد   " بأنها) ١٥٨: ٢٠٠١بدوي ، (وعرفتها    

القيام بالمهام واألنشطة األكاديمية بنجاح مع رغبته المستمرة لتحقيق النجاح والمثابرة           
 فنظر  (Hurn, 2006: 17)أما . في مواجهة ما يتعرض له من مواقف دراسية صعبة

إليها على أنها اقتناع الطالب بأداء مهمة أكاديمية معينة عند مستوى مقبول من األداء              
  .أهداف تعليميةمن أجل تحقيق 

طالباً ) ٨١٠(في دراستهما على ) Kim & Park , 2000(وعرفتها كل من   
وطالبة بالمدارس الثانوية بكوريا هدفت إلى الكشف عن القدرات النسبية لفعالية الذات            

إدراك الطلبة لكفاءتهم العامة في المجاالت األكاديمية والتي   " في المجال األكاديمي بأنها     
م على إتمام األداءات واألنشطة األكاديمية بنجاح ، ومن بين ما أظهـرت             تعكس قدراته 

نتائجها أن الذين لديهم شعوراً قوياً بفعالية الذات ينجزون المهام األكاديمية بخالف من             
  ".لديهم ضعف في معتقداتهم الذاتية

 يتضح من التعريفات السابقة  لفعالية الذات األكاديمية أنها تشير إلى الدرجـة             
التي يكون عندها الفرد واثقاً في أنه يستطيع أداء المهام األكاديمية وإنجازها  في الوقت 
المحدد لذلك ، كما أنه يراد بها إدراك الفرد لقدراته وإمكاناته حول ما يقوم أو يكلف به            
من أنشطة ومهام تعليمية سواء داخل حجرات الدراسة أم خارجها ، كما أنهـا تـشتمل     

الطلبة بقدراتهم على إتمام الواجبات الدراسـية واالنجـاز األكـاديمي ،            على معتقدات   
واستيعاب وفهم مواد التعلم ، ومواجهة التحديات والتهديدات األكاديمية ، والتعلم مـن             

  " . التعلم الذاتي " ِقبل الذات 
  

  :فعالية الذات األكاديميةأهمية 
تعلمين في المهام التعليميـة  ترجع أهميتها إلى أنها تؤثر في عملية اندماج الم    

من أن الطلبـة  (Bandura, 1997)  أوضحهومثابرتهم في المهام الصعبة ، وهذا ما 
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ذوي الفعالية الذاتية يظهرون تقييماً ذاتياً عالياً لألداء وخاصة عنـد حـل المـشكالت               
 هـا يؤدونإلى االندماج في المهام التي تحتاج بذل مزيد من الجهد، و ونيميلالصعبة ، و  
 تنظيم ستراتيجياتال أسرع من خالل استخدامهم   ، ويقيمون تقدمهم بطريقة      بشكل أفضل 

ذوي المعتقدات المنخفضة للفعالية ،  الطلبة  منام وبشكل أفضلللمه أدائهم  خاللالذات
يمكـن  من خاللها   اإلنساني و  للسلوك   الرئيسةمعتقدات الفعالية هي المحددات     حيث تُعد   

 مـن   ذلـك مـا أظهـراه كـلٌ     ويتفـق .  هام واألنشطة األكاديمية  المالتنبؤ باألداء في    
(Pintrich & De Groot, 1990) في دراستهما التي بحثت العالقة بين فعالية الذات 

والتنظيم الذاتي ، والقيمة الداخلية ، وقلق االختبـار واإلنجـاز األكـاديمي باسـتخدام              
حلـيالت االنحـدار والتـي     ، وت (MANCOVA)معامالت االرتباط ، وتحليل التغاير 

  .توصلت إلى أن فعالية الذات وقلق االختبار تُعد أفضل المحكات للتنبؤ باإلنجاز األكاديمي
األثـر  (Malpass, O'Neil & Hocevar , 1999)         وفي هذا الـصدد بحـث   

على التحـصيل  ) فعالية الذات ، وتوجه هدف التعلم ، وتنظيم الذات    (المشترك لمتغيرات   
اضي لدى عينة من الطلبة الموهوبين بالمدارس الثانوية ، وأظهـرت النتـائج أن              الري

فعالية الذات ترتبط ايجابياً بالتحصيل وبالتنظيم الذاتي ، وترتبط سلبياً بالقلق ، كما وجد      
  .أن الذكور كانوا أقل قلقاً وأكثر فعالية للذات من اإلناث

 أن فعالية الـذات األكاديميـة   (Dresel &   Haugwitz, 2005:202)        ويرى 
 أن   إلى (Lamba,1999) ويشيرتعتمد على إدراك وتصورات الطلبة لصعوبة المهام ،         

أكثر احتماالً لالندماج في المهام األكاديمية      هم  الطلبة الذين لديهم معتقدات ذات مرتفعة       
ارنة بالطلبة  الصعبة والمثابرة لمدة طويلة الستكمالها حتى في مواجهة بوادر الفشل مق          

  .ذوي فعالية الذات المنخفضة 
       وقد اهتم كثير من الباحثين بفعالية الذات ومدى ارتباطها بعديد من المتغيـرات              

المعرفية والنفسية األخرى في المجال األكاديمي ؛ ولذا أجريت العديد مـن الدراسـات               
 )١٢٢(أجريت علـى   التي  )Poyrazli, 2000(دراسة : واألبحاث في هذا الصدد منها

 فعالية الذات   مقياس طُبق عليهم  ةالدكتوراون على الماجستير    يحاصلوطالبة من ال   طالباً
ومربع ، معامل ارتباط بيرسون وباستخدام   ،  Rathusقائمة التوكيد لـ و ، األكاديمية

تعمل فعالية الذات األكاديمية    أن   ، أظهرت النتائج     )ANOVA(تحليل االنحدار   و  ، كاي
 األكثر توكيدية يظهرون فعالية ذاتية مرتفعة فـي         الطلبة بالتوافق النفسي، وأن     متنبأك

 .فعالية الذات األكاديمية   في   ، كما لم توجد فروق بين الذكور واإلناث       المجال األكاديمي   
فعالية الذات األكاديمية وفقا لمتغير الجنس :  فأجرى دراسة بعنوان(Diane, 2003)أما 

طالباً وطالبة بكلية العلوم تراوحت أعمارهم بين  ) ٢١٦(ز األكاديمي لدى    والعمر واإلنجا 
سنه طبق عليهم مقياس فعالية الذات األكاديمية واستخدم درجات االمتحـان        ) ٢٤-١٨(

النصفي والنهائي كمقياس لإلنجاز األكاديمي، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ايجابية        



 م ٢٠١٥ لسنة أكتوبر) الخامس  الجزء١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٣٩-

مي وإلى عدم وجود فروق في فعالية الذات األكاديمية         بين فعالية الذات واإلنجاز األكادي    
  إلى إهمية اهتمام الباحثين بالتـدريب        Dianeترجع إلى الجنس والعمر ،  كما أشار           

  . على فعالية الذات األكاديمية سواء من خالل مكوناتها أو مصادرها
  

كاديميـة  فعالية الـذات األ :  دراسة بعنوان (Martinez, 2003)        أيضا أجرى  
من األطفال  ) ٩٥(ووجهة الضبط األكاديمية والدافعية كمنبئات بالتحصيل األكاديمي لدى         

األسبان وغيرهم في المدارس المتوسطة طُبق عليهم اختبار لقياس إدراك التحكم لـدى             
 ٢٢تم اختيار   (الخارجي ، ومقياس مفهوم الذات      /األطفال، ومقياس في التوجه الداخلي    

 عبارة وذلـك لقيـاس فعاليـة الـذات      ٧٠ مفهوم الذات المكون من      عبارة من مقياس  
المنبئ الوحيـد المفيـد   األكاديمية ، وأظهرت نتائج الدراسة أن فعالية الذات األكاديمية         

   .ألكاديميللتحصيل ا
       ولبحث التأثير المشترك لكل من فعالية الذات األكاديمية والـضغوط فـي األداء             

ــرى  ــاديمي أج ــة  (Zajacova, Lynch & Espenshade, 2005)األك دراس
طالباً بالجامعة طبق عليهم مقياسين أحدهما لتقدير فعالية الذات األكاديمية          ) ١٠٧(علي

واآلخر لتقدير الضغوط، وتوصلت النتائج إلى أن فعالية الذات األكاديمية هـي المنبـئ              
  .األقوى بالنجاح واإلنجاز األكاديمي مقارنة بالضغوط

 مـن ) ١٣٤ (على أجريت التي تهادراس  في )٢٠٠٦ ، مصطفى ( توصلت         كما
لمدة زمنية استمرت شهرين ونصف وبمعـدل        اإلعدادي الثالث الصف وتلميذات تالميذ

 الفعاليـة  مـصادر  باسـتخدام  الذات فعالية على التدريب أن أربع جلسات اسبوعياً إلى   
) والتعبيـر  ، والتحـصيل  ، الفهم (اللغة مهارات تنمية على والتلميذات التالميذ يساعد
 بالـصف  طالباً) ٧٩ (على) ٢٠٠٧ ، أمين (دراسة فيه توصلت الذي الوقت في.  لديهم
لـدى   التحدث مهارات تنمية في يساعد الذات فعالية على التدريب أن إلى الثانوي األول

   .االنجليزية اللغة في وبخاصة الطالب
سات التجريبيـة          ونظرا ألهمية فعالية الذات األكاديمية فقد أجريت عديد من الدرا         

سـهيل ،   (والتي توضح أثر التدريب عليها في خفض السلوك الفوضـوي ، كدراسـة              
 إلـى  عـشوائياً بالتـساوي    وزعوا تلميذاً بالصف الثاني اإلعدادي   ) ٣٤(على  ) ٢٠٠٧

تدربت بالبرنامج التدريبي القائم على  لم تتلق أي تدريب ، وتجريبية   ضابطة مجموعتين
 فاعلية  بعدياً ، وأثبتت النتائج  -قبلياً الفوضوي السلوك  مقياس فعالية الذات طبق عليهم   

  .التدريبي في خفض السلوك الفوضوي لدى تالميذ المجموعة التجريبية البرنامج
       أيضا فعالية الذات األكاديمية تُحسن من دافعية الفرد واتجاهه نحو المهنة ، وهذا       

ه التي هدفت إلى التحقق التجريبي من       في دراست ) ٢٠٠٩عبد اللطيف ،  (ما توصل إليه    
أثر برنامج تدريبي للفعالية الذاتية في الدافعية المهنية واالتجاه نحو مهنة الدعوة لدى             

طالباً من الطالب الدعاة بجامعة األزهر منخفضي فعالية الذات تم تقسيمهم إلـى             ) ٨٠(
 ستة أسابيع بواقع    مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي ، واستمر البرنامج التدريبي       
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 ثالث جلسات اسبوعياً توصل من خالله إلى االثر الفعال للبرنامج التدريبي في الدافعية             
  .الدعوة مهنة نحو واالتجاه المهنية

       كما أن لفعالية الذات دور مهم في األمانة المهنية والمسؤولية الشخصية، وهـذا   
في دراستهم التي ) ٢٠٠٩ ، وسهيل ، محمود ، العبيدي ، سليم(ما  توصل إليه كل من 

هدفت إلى التعرف على أثر الفعالية الذاتية في تنميـة األمانـة المهنيـة والمـسئولية           
موظفاً بكلية التربية بعد توزيعهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ) ٣٢(الشخصية لدى 

عـدياً كمـا   ب- الشخصية قبلياًةبالتساوي طبق عليهم مقياس األمانة المهنية والمسؤولي      
تلقت المجموعة التجريبية التدريب على فعالية الذات والذي استمر خمسة أسابيع بواقع            
ثالث جلسات اسبوعياً ، وتوصلت النتائج إلى فعالية البرنامج التدريبي في تنمية األمانة     

  . الشخصيةةالمهنية والمسؤولي
 المراهقين من) ٨(لى  في دراستها التي أجرتها ع    ) ٢٠١٠فهمي ،   (         كما أكدت   

 ، ممن  المدركة الذات فعالية مستوى في وانخفاض التلعثم من ممن يعانون  والمراهقات
  ، وضابطة تجريبية مجموعتين إلى تقسيمهم بعد  عاماً) ١٦-١٢ (بين أعمارهم تتراوح

 ،  حيث أوضحت النتـائج   لها تأثير كبير على عملية عالج التلعثم    على أن فعالية الذات   
رتفـع فيـه    ت الـذي  نفس الوقت    في ينخفض    لدى المجموعة التجريبية   التلعثمشدة  أن  

  .المعتقدات اإليجابية عن الذات 
 في خفض أعراض القلق لدى األفراد الذين يعانون من فعالية الذات         أيضا تساعد   

: في دراسـتها بعنـوان   ) ٢٠١٢شاهين ، (صعوبات في التعلم ، وهذا ما توصلت إليه  
 ،  التالميذ ذوي صعوبات التعلمعينة منمدخل لخفض أعراض القلق لدى   كية الذات   فعال

تلميذات طبقت عليهن مقياس فعالية الذات ومقيـاس       ) ١٠(تكونت العينة التجريبية من     
القلق والبرنامج التدريبي القائم على فعالية الذات والذي استمر لمدة شهر ونصف بواقع 

ارت النتائج إلى عدم وجود فروق في فعالية الذات ترجع          ثالث جلسات أسبوعياً ،  وأش     
إلى الجنس ، كما أدى البرنامج التدريبي إلى خفض أعراض القلق لدى التلميذات نتيجة           

  .زيادة فعالية الذات لديهن
       ولم يقتصر الباحثون على تحديد دور فعالية الذات في إنجاز المهام األكاديميـة              

لوكيات الفوضوية أو االضطرابات النفسية وفقط ؛ بل أكدت نتائج ومعالجة الكثير من الس
البحوث والدراسات على أن الطلبة ذوي اإلحساس المنخفض بالفعالية الذاتية والكفايـة        
الشخصية يتجنبون المهام األكاديمية التي تتطلب التحدي الذهني ،  ويركـزون علـى               

يات التفكيـر الـدنيا ؛ ولـذا سـعى        االستراتيجيات السطحية للتعلم والتي تتطلب مستو     
(Lamba,1999)     إلى معرفة ما إذا كان للفعالية الذاتية أثر ودور فـي تأجيـل طلبـة 

طالباً وطالبة ) ١١٣(وذلك في دراسته التي أجراها على . الجامعة للمهام األكاديمية أم ال
ـ      د أن الطلبـة  طَبق عليهم مقياس الفعالية الذاتية ، ومقياس التلكؤ األكاديمي ، وقد وج
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ذوي المستويات المنخفضة في فعالية الذات أكثر تأخيراً للمهام األكاديميـة وتأجيلهـا             
 حيث وجد في (Skidmore, 2002) ذلك ويدعم. بالمقارنة بذوي المستويات المرتفعة

طالباً وطالبة بالجامعة أن تأجيل الطلبة للمهام األكاديمية يـرتبط          ) ١٣٩(دراسته على   
  .سالب بفعاليتهم الذاتية ، وبتوجههم الداخلي نحو الهدفبشدة وبشكل 

    : خصائص ذوي فعالية الذات األكاديمية المرتفعه 
 األفراد بمراجعة الكتابات واألدبيات التربوية ذات الصلة بفعالية الذات وجد أن

  :بالخصائص التالية يتسمون  ذوي فعالية الذات المرتفعة 
  . التعليميةيثابرون لمدة أطول في المهام  -١
   .   لديهم القدرة على مواجهة المشكالت التي قد تقابلهم لتحقيق أهدافهم  -٢
 . وكل نجاح عندهم يؤدى إلى آخر، لديهم رغبة مستمرة في مواصلة النجاح  -٣
 .  أكثر قدرة على استخدام المهارات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين  -٤
 .علم أكثر وعياً بالتفكير وأكثر قدرة على الت -٥
 . التي تنتابهمأكثر قدرة على التخلص من حاالت الحزن والقلق -٦
 .القدرة على مقاومة الفشل ومواقف اإلحباط بسرعة  -٧
  .يواجهون المهام الصعبة كتحديات وليست كتهديدات -٨

; Gibson ,  2004: 198) (Bandura, 1997; Sternberg , 1998 :  
533     

  :العوامل المؤثرة في فعالية الذات
 إلى أن هناك ثالثة عوامل تؤثر وبشكل تبادلي على  (Bandura,1977)شار أ

 ةفعالية الذات وذلك في النظرية المعرفية االجتماعية ، وأطلق على هذه المؤثرات الثالث            
  : نموذج الحتمية الثالثي وهي 

  .وتتضمن معتقدات الفرد واتجاهاته : Personal Factorsالعوامل الشخصية ) ١(
وتتضمن االستجابات الـصادرة عـن   : Behavioral Factorsامل السلوكية العو) ٢(

  .الفرد في المواقف المختلفة
وتشـمل األدوار التي يقوم بهـا  :  Environmental Factors العوامل البيئية ) ٣(

  .من يتعاملون مع الفرد ومنهم اآلباء ، والمعلمون ، واألقران 
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  (Bandura,1977) ذج الحتمية التبادليةنمو) ١(شكل 
وطبقاً لهذا النموذج فإن المتعلم يحتاج إلى عــدد مـن العوامـل المتفاعلـة               

  إلى عدم وجود أفضلية ألي مـن         Bandura، ويشير   )شخصية ، وسلوكية ، وبيئية    (
العوامل الثالثة المكونة لنموذج الحتمية التبادلية في إعطاء الناتج النهائي للـسلوك ،             

متغيرات معرفية وسيطة قد تتضمن صوراً      وأن كل عامل من هذه العوامل يحتوى على         
ذهنية أو أفكار أو معتقدات ، ومن هذه المتغيرات ما يحدث قبل الـسلوك أو أثنائـه أو            
بعده ومن بين المتغيرات التي تحدث قبل قيام الفرد بالسلوك ما يسمى بالتوقعات سواء              

لسلوك اإلجرائي نفسه أو الناتج النهائي لـه  ، ويـشير            أكانت هذه التوقعات خاصة با    
Bandura               إلى أن التوقعات وحدها سوف ال تنتج األداء المطلوب لـو أن اإلمكانـات 

األساسية غير موجودة أو ناقصة ؛ فقد توجد العديد من األشياء التي يمكن أن يعملهـا                
  . ليس لديهم الحافز لعملهااألفراد وهم على يقين من النجاح ومع ذلك ال يؤدونها ألنهم

  :المكونات الفرعية لفعالية الذات األكاديمية 
أظهرت نتائج الدراسات التي تناولت فعالية الذات األكاديمية بالتحليل العاملي 

 ) ٢٠٠١بدوي ، (حيث ترى . تبايناً في العوامل المكونه لها واألبعاد التي تتكون منها 
قوة اعتقاد الطلبة في القيام : ن من األبعاد التالية أن فعالية الذات األكاديمية تتكو

بالسلوك الناجح ، والرغبة في بدء السلوك ، والسعي المستمر لتكملته ، والمثابرة في 
أنها تتكون من األبعاد ) ٢٠٠٥اإلهواني ، (بينما يرى . مواجهة التهديدات والتحديات

  . داث توقع النجاح ، والمثابرة ، والتوقع لألح: التالية 
 أربعة مكونات فرعية لفعالية الذات األكاديمية وهي        (Bandura,1997)بينما حدد       

  :كما يلي

  عوامل شخصية 
 "ت فعالية الذا"

  عوامل بيئية
 التغذية الراجعة " 

" 

  عوامل سلوكية
 "األداء "
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ويعني اعتقاد الفرد بأن الجهد الذي يبذله يمكن أن يؤدي  إلـى              : الجهد االكاديمي    -١
  .تكملة المهام واألنشطة األكاديمية المطلوبة في الوقت المحدد 

وتعنى معتقدات الفرد في قدرته على : التهديدات /هام للتحديات المثابره في إنجاز الم-٢
  .االستمرار واإلكمال الناجح للمهام األكاديمية مهما بلغت درجة صعوبتها او تعقيدها

ويعني اعتقاد الفرد بقدرته على التحكم والضبط والسيطرة        : تنظيم الذات األكاديمي      -٣
 وتحديده ألهدافه بغية تحقيقها ، ومقاومة والمراقبة ألفكاره ومشاعره وسلوكه الشخصي

  .ضغوط األقران التي تتسبب في البعد عن االندماج في المهام األكاديمية وانجازها 
ويعني اعتقاد الفرد بإمكانية حصوله على المساندة األكاديميـة         :  الدعم األكاديمي    – ٤

  .من اآلباء أو المعلمين أو الزمالء عند الضرورة 
  :اسية للفعالية الذاتيةالمصادر األس

      يمكن تعزيز وتنمية فعالية الذات في الجوانب األكاديمية كما حددها كل من 
(Bandura, 1977 ; Bandura, 1994 : 1-6 ; Bandura, 1997 ; 

Zimmerman, 2000: 88, 89) من خالل أربعة مصادر رئيسة هي   :-  
تُعد :    Performance  Accomplishmentاإلنجازات األدائية: أوال

المصدر األكثر تأثيراً  في فعالية الذات لدى الطلبة ألنه يعتمد علـى خبـرات النجـاح                 
والفشل التي يمتلكها الفرد فالنجاح عادة ما يرفع توقعات فعالية الذات بينمـا اإلخفـاق         

 ويتم معالجة هذا المصدر من خالل    .  فعالية الذات  توالفشل المتكرر دائماً يخفض توقعا    
  :المداخل التالية أو بعضها 

  :Participant Modeling   نمذجة المشارك -أ
 أن نمذجة المشارك تساعد في تحويل المفـاهيم   (Bandura , 1977)يرى

والسلوكيات غير المرغوبة إلى مفاهيم وسلوكيات مناسبة بمعنى أنها تستخدم كوسـيلة    
ألفراد ألشخاص  يؤدون الـسلوك      رئيسة في التغيير النفسي لألفراد من خالل مالحظة ا        

مما يساعدهم على النجاح في األداء على الرغم من المخاوف التي تنتابهم من االقتراب              
  .من فعل ما يخشونه وأيضا من ضعف قدراتهم

  : Performance Desensitization تحصين األداء -ب
الخوف يعد هذا المخل أحد أساليب العالج السلوكي المستخدم في عالج حاالت            

والقلق، وهو يعني التخلص التدريجي من حساسية األداء ، وتتلخص الفكرة الرئيسة له          
كالخوف مثالً عن طريق تشجيع الفرد علـى مواجهـة          : في إزالة االستجابة المرضية     

مواقف الخوف تدريجياً من خالل إعداد قائمة شاملة للمواقف التي تثير الخـوف لـدى          
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 لمستويات متدرجة من األحداث المنفرة التي تـسبب لهـم          األفراد ؛ حيث يتم تعريضهم    
الخوف والقلق ، ويتم ذلك تدريجياً بالبدء بأقل المواقف التي تثيـر الخـوف والقلـق                
واإلنتهاء بأكثر المواقف إثارة لهما، ويتم التدريب عليه من خالل تعرض الفرد لمواقف             

لى المواقف التي تسبب أقصى حقيقية أو خلق صورة خيالية في ذهنه حتى يتم الوصول إ
وء واالسـترخاء  درجة من الخوف وينبغي خالل هذا المدخل المحافظة على حالة الهـد           

      Bandura , 1977) ;  ٩٤ :١٩٩٨الشناوي وعبد الرحمن ، (الخاصة باألفراد 
     :Performance Exposure:  تعريض األداء -جـ

 إزالـة الخـوف أو القلـق        يرتبط هذا المدخل بمدخل تحصين األداء حيث يتم       
الشديدين بتعريض األفراد ألعلى مواقف التهديد وبدون تقديم أي مساعدة مـن اآلخـر              
حتى تنطفئ وتتالشى ردود األفعال الوجدانية ، وقد وجد أن التعريض الحقيقي لمواقف             

  .(Bandura, 1977) التهديد يؤدي إلى نتائج أعلي من التعريض التخيل
 Instructed Performance – Self لى التوجيه الذاتي  األداء المعتمد ع-د
:  

يعتمد هذا المدخل في البداية على المساعدات الخارجية لألفراد ثم يتم حجبهـا      
شيئاً فشيئاً حتى يتمكنون من المواجهة بفاعلية دون مساعدة ، وبالتالي يندمج األفراد             

  .(Bandura , 1977)ها يحجمون عناوبمرور الوقت في المهام واألنشطة التي كانو
ويمثل هذا التشجيع والتدعيم  : Verbal  Persuasionاإلقناع اللفظي: ثانياً 

 وفيه يتم تعزيز ثقة الفرد ،) اآلباء ، المعلمين، األقران ( الذي يلقاه الفرد من اآلخرين 
بنفسه وتحفيزه على استكمال المهمة أو النشاط الذي بدأه وكذلك تشجيعه على المثابرة 
في إتمامه ، وقد يكون اإلقناع اللفظي داخلياً حيث يأخذ الحديث اإليجابي مع الذات ، وقد 
يكون اإلقناع خارجياً ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون القائم باإلقناع جذّاباً وذوا 

 الالزمة إلتقان تخبرة وثقة بالنفس كي يقنع األفراد أنهم يمتلكون القدرات والمهارا
 ; Bandura , 1997: 101).  مما يجعلهم يبذلون جهداً أكبر إلتقانهامهام معينه

Larson , 2008 :27  ;  Maddux , 2009 : 337).  
 إلى أن تعزيز إمكانات الفرد من اآلخرين ( Bandura,1977 ,1995)     ويشير 

 تجعله يؤدي المهام المطلوبة بإتقان ، وذلك بزيادة محاولته المستمرة لكي ينجح، ومن
  :ثم تزداد معتقدات فعاليته الذاتية ، ويتم اإلقناع اللفظي من خالل المداخل التالية 

 وهي محاولة تمثيل الحقائق أمام األفراد وجذب :Suggestion االقتراحات -أ
انتباههم وتركيزهم في موضوع معين عن طريق اإليحاء ومحاولة ربط المدركات 

  .المحسوسة بالمدركات الملموسة
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وفيها يتم تقديم النصائح من خالل موجه أو مرشد  :Exhortationائح  النص- ب
لبعض األفراد وتتوقف الفائدة منها على كياسة وأسلوب وخبرة القائم بالنصيحة 

 .وأسلوبه في اإلقناع 
 لموضوع معين دتعتمد على التحدي  :Self-instructionم الذاتي ي التعل-جـ

ل هذا الموضوع وتعليم أنفسهم وتؤدي شخصية من ويطلب من األفراد القيام بالبحث حو
  .يقوم بالتوجيه واإلرشاد دوراً كبيراً ومؤثراً في التعلم الذاتي 

تعتمد على قدرة القائم  :Interpretive Treatments   المعالجات التفسيرية -د
بالتوجيه على تفسيره للمصطلحات والمفاهيم التي يصعب على األفراد والدارسين 

  .نبها وعرضها بطريقة بسيطة يفهمها الدراسيياستيعا
وتسمى بالخبرات غير   :Vicarious Experienceالخبرات البديلة : ثالثا 

: المباشرة  ويستمدها الطلبة بالتعلم عن طريق النمذجة أو عن طريق مالحظة اآلخرين
 يحظات ففحين يجد الطالب نماذج ناجحة مماثلة له في القدرات فإنه يستخدم هذه المال

ون مهام صعبة وينجحون في تقدير فاعليته ، فرؤية األفراد اآلخرين المشابهين وهم يؤد
يرفع لديهم معتقدات الفعالية التي تجعلهم يدركون أنهم يمتلكون من اإلمكانات ما أدائها 

  .يؤهلهم لممارسة مثل هذه األنشطة بنجاح
  فقد أجرى كل منالذاتة ولتوضيح دور الخبرات البديلة في التأثير على فعالي

 (Milner & Jakson, 2002:  37) دراسة توصال خاللها إلى أن الخبرات البديلة  
ومالحظة الطالب لزمالئهم وهم ينجحون تزيد من مثابرتهم للوصول إلى أهدافهم مما 

ويوجد مدخلين لمعالجة الخبرات البديلة هما . يؤثر إيجابياً على شعورهم بالفعالية الذاتية
:  
وتسمى أيضا بالتعلم القائم على اإلقتداء وهي  :Live Modeling النمذجة الحية -أ

تعني تعلم أنماطاً سلوكية جديدة عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين أو من خالل مالحظة  
  .النماذج

وتستخدم في حالـة عـدم تـوفر     :Symbolic Modeling النمذجة الرمزية -ب
 ١٩٩٠جابر،  (اللجوء إلى النماذج التخيلية ، ويشير       النماذج الحية والمحسوسة وذلك ب    

إلى أنه يوجد قدر كبير من النمذجة الرمزية في المجتمع في الوقـت الحـالي               ) ٤٥١: 
كاألفالم والبرامج التليفزيونية والتي تعرض العديد من األنماط السلوكية التي تؤثر فـي    

  .اآلخرين
ويقصد بها العوامل  :Emotional Arousal االنفعالية االستثارة: رابعا

 على التأثير االنفعاليةيمكن للحالة الداخلية التي تحدد إمكانية قيام الفرد بهذه المهمة، و
وذلك عندما يربط الناس االستثارة الفسيولوجية المنفرة باألداء السلوكي ، فعالية الذات 
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 الخاصة الذات ةفعالي فإن واقعي أمر الخوف أو القلق أن الفرد يدرك وعندما. الضعيف
 االستثارة يجعل والذي المرضي والخوف القلق بخالف وذلك الفرد لدى ترتفع باألداء

 على االنفعالية االستثارة وتعتمد لألداء، الذاتية الفعالية خفض إلى تميل االنفعالية
 فالمواقف للفرد الذاتية المعتقدات على لتأثيرهما للفرد والجسدي النفسي الجانبين

 اإلجهاد وحاالت والتوتر والقلق الخوف من عالية درجات عنها ينتج والتي الضاغطة
 األداء على يؤثر مما الذات فعالية على كبير تأثير له والتعب باأللم والشعور الجسمي

)(Bandura,1998: 54.  

  :ويمكن معالجة االستثارة االنفعالية عن طريق المداخل التالية 
 األفراد الذين يدركون استثاراتهم على أنها نابعة من  بأنBanduraيرى  :  العزو  -أ

العجز الشخصي لديهم تنخفض توقعات فعالية الذات لديهم بشكل أكثر من الذين يعزون 
 .استثاراتهم لعوامل معينة مرتبطة بالموقف 

يحتاج الفرد إلى نوع من التغذية الراجعة والتي  : التغذية المرتدة واالسترخاء - ب
االسترخاء وتشعره بالراحة والهدوء النفسي عند تأدية المهام واألنشطة تساعده على 

 .المختلفة
يعد هذا المدخل من المداخل المهمة في إزالة الخوف والتوتر  : التحصين الرمزي-جـ

والقلق ، وتعد آثار هذا المدخل متغيرة وضعيفة مقارنة بالتعريض الحقيقي لمواقف 
 .أفضلالتهديد والتي تؤدي إلى نتائج 

وفيه  تستخدم اختبارات حسية مختلفة الستنتاج حالة الفرد  : التعريض الرمزي-د
  .النفسية واالنفعالية 

  من أو تضعفتزيدهذه المصادر األربعة  إلى أن )١٩٩٠:٤٣ ،جابر (ويشير
 بعامل أو أكثر من هذه العوامل باإلضافة إلى يها سواء تؤثر فأي أنها فعالية الذات 

   .وك الداخليةمعايير السل
    وميكن تلخيص االستراتيجيات أو املعاجلات اليت يستطيع الفرد من خالهلا أن يكتسب فعالية الذات 

  :التايل )١( يف اجلدول ( Bandura,1977 : 195) كما حددها
  توقعات الفعالية

Efficacy  Expectations  
          Mode Of Induction اتاملعـاجلــ                            Source  املصــــدر
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  اإلجنازات األدائية

Performance 
Accomplishments  

                             Participant Modeling باملشاركةالنمذجة  -١
 Performance Desensitization               حتصني األداء       -٢  

 Performance                               تعريض األداء    -٣
Exposure 

  Self-Instructed Performance   األداء القائم على التوجيه الذايت  -٤

  اخلربات البديلة
Vicarious 

Experiences  

 Live Modeling             النمذجة احلية                  -١     

                            Symbolic Modelingالنمذجة الرمزية -٢      

  اإلقناع اللفظي
Verbal 

Persuasion 

                      Suggestionsاالقتراحات                   -١
                Exhortationالنصائح                          -٢  
                          Self-Instruction التعليم الذايت -٣  
   Interpretive Treatments     ية  املعاجلات التفسري -٤ 

  االستثارة االنفعالية
Emotional Arousal  

                                                            Attribution العزو -١
   

        Relaxation Biofeedbackاالسترخاء والتغذية الراجعة احليوية  -٢
                         Symbolic Desensitizationالتحصني الرمزي -٣ 

                  Symbolic Exposureالتعرض الرمزي                 -٤   
    

  التالي يوضح العالقة المقترحة بين المكونات الفرعية لفعالية الذات)٢(والشكل 
مية وفقا لـ   والمصادر التي يستمد الطلبة منها معتقداتهم في قدراتهم األكادياألكاديمية

(Thwaites, 2013; Bandura ,1997)  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ومصادر  األكاديمية العالقة المقترحة بين المكونات الفرعية لفعالية الذات)٢(شكل

  يةالذاتالفعالية 

     املكونات الفرعية للفعالية الذاتية األكادميية

  الجهد األكاديمي

  األكاديمي  تنظيم الذات

  الدعـم األكاديمـي

 مصادر الفعالية الذاتية

   اإلنجازات األدائية

ردود الفعل اإلنفعالية  
 والفسيولوجية

  الخبرات البديلة    
  واإلقناع اللفظي  
   

 الدراسه والتهديدات المثابرة للتحديات
 على قدرته في الطالب اعتقاد ويعنى

 .الدراسه حجرة داخل  جيد بشكل والمعلم زمالئه مع والمناقشه والحوار اعلالتف
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  :Emotional Intelligence:الذكاء االنفعالي : ثانياً
 يستخدمها Emotional Intelligenceيوجد ترجمات مختلفة لمصطلح   

الباحث الحالي و. الذكاء العاطفي ، والذكاء الوجداني ، والذكاء االنفعالي:  الباحثون منها
   ."الذكاء االنفعالي"  مصطلح سوف يتبنى

     عد الذكاء االنفعالي من المفاهيم الحديثة في التراث السيكولوجي  إال أن له  وي
 باالهتمام بالجوانب غير ١٩٤٣ في وكسلر عام جذور قديمة ترجع إلى الوقت الذي اهتم

المعرفية عند تعريفه للذكاء وإلى أهمية تلك الجوانب في التنبؤ بقدرة الفرد على النجاح 
قدم فيه " أطر العقل"  كتاباً بعنوان  Gardner أصدر ١٩٨٣في الحياة ، وفي عام 

الذكاء االجتماعي  : نموذجاً للذكاءات المتعددة والذي يتضمن نمطين من الذكاء هما
والذي يعني فهم الفرد للمشاعر واألحاسيس الخاصة به والمشاعر واألحاسيس الخاصة 
باآلخرين ، والذكاء الشخصي والذي يتضمن الوعي بالذات وفهمها والتعامل مع 
المشاعر الداخلية والقيم والمعتقدات وعمليات التفكير وهذين النمطين يمثالن الذكاء 

   .( Gardner  ,1983) وجهة نظره االنفعالي من
 مقالة لهما بعنوان Salovey  and Mayer   قدم كل من ١٩٩٠      وفي عام 

الذكاء االنفعالي ، ومنذ ذلك الحين بدأ االهتمام الحقيقي بالذكاء اإلنفعالي ، وعرفاه  :
يز يالتمو ،اآلخرينالت انفعا ومشاعر ووانفعاالته مشاعرهم يقدرة الفرد على تقي: بأنه 

 : Salovey  & Mayer, 1990)ه نفعاالتا وه سلوكه ذلك في توجيواستخدامبينها، 
ولم يقتصران على تقييم انفعاالت الفرد وانفعاالت اآلخرين وفقط  بل أضافا إليه . (189
 هنفعاالتامجموعة من القدرات التي تتعلق بقدرة الفرد على التعرف على ) ١٩٩٣(عام 

وتقييمها ومعالجتها  اآلخرين انفعاالتوقدرته على التعامل مع  يها، والتحكم فوإدارتها
   . (Mayer& Salovy,1993)  بدقة

. الذكاء االنفعالي: في كتابه الشهير ) Goleman ,1995 : 43 (ويعرفه   
والذي تناول فيه ما أسماه بالعقل الوجداني والذكاء االنفعالي ودوره في براعة اإلنسان 

مجموعة من المهارات االنفعالية واالجتماعية "  جوانب الحياة بأنه وتقدمه في مختلف
التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح المهني وفي مواقف الحياة المختلفة، والتي يمكن 
تعلمها وتحسينها وتشمل المعرفة االنفعالية وإدراك االنفعاالت والحماس والمثابرة وحفز 

-Bar(أما .  وإدراك العالقات االجتماعيةالذات وإدراك انفعاالت اآلخرين
on,1997:14 ( فعرفه بأنه تنظيم مكون من المهارات والكفاءات الشخصية والعاطفية

. واالجتماعية التي تؤثر في قدرة الفرد للتعامل بنجاح مع المتطلبات البيئية والضغوط
 على ردالف قدرة على أنه(Mayer, Salovey & Caruso, 2000)  بينما نظر إليه 

بينهما،  والتمييز ، اآلخرين ومشاعرهم ومشاعره ، وانفعاالت انفعاالته تتبع ومراقبة
 بأنه (Pfeiffer, 2001)ويعرفه . وسلوكه  تفكيره في توجيه المعلومات هذه واستخدام
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 Singh,2002) ويرى  . قدرة الفرد على التحكم في انفعاالته وتنظيم الحالة االنفعالية 
ء االنفعالي هو قدرة الفرد على االستجابة بنجاح للمثيرات االنفعالية بصور  أن الذكا(7:

  .متعددة من داخل الذات والبيئة المحيطة
  :أهمية الذكاء االنفعالي 

 في توجيه اهتمام الباحثين Salovey)  و (Mayer      إذا كان الفضل يرجع إلى 
مفهوم وانتشاره يرجع إلى لدراسة الذكاء االنفعالي فإن الفضل في ترويج هذا ال

Goleman الذكاء االنفعالي وسبب : " في أول كتاب عن الذكاء االنفعالي بعنوان ، وذلك
يسهم ) (IQأشار فيه إلى أن معامل الذكاء   "IQكونه أكثر أهمية من معامل الذكاء 

رى عوامل األخلل) ٪٨٠(من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة ، تاركاً ) ٪٢٠(بنسبة 
، ويرى أن الغالبية العظمى من المتميزين في المجتمع ال يرجع التي يمتلكها الفرد 

تميزهم إلى ما يمتلكونه من معامل ذكاء وإنما يرجع المتالكهم مهارات الذكاء االنفعالي 
  . حاسيس والمزاج العامالذي يرتبط بالمشاعر واأل

د من المتغيرات ذات ومنذ ذلك الحين فقد اهتم الباحثين بدراسته مع عدي  
 إلى أن الذكاء االنفعالي  (Bernet,1996)األهمية بالصحة النفسية للفرد ؛ حيث يشير 

يعد أفضل منبئ بالنجاح في الحياة االجتماعية فاألذكياء انفعالياً متوافقون نفسياً وعاطفياً 
 ,Schutte)دراسة  وتوصلت. ومثابرون ومتفائلون ويتمتعون بصحة عقلية جيدة

Malouff, Simunek, Hollander& McKenley, 2002) الذكاء أن  إلى 
 المرتفع والتقدير اإليجابية لديهم المزاجية بالحالة يرتبط الجامعيين الطلبة االنفعالي لدى
 وجداني ذكاء مستوى لديهم الذين الطلبة أن إلى فيشير)  ٢٠٠٣سرور، ( للذات ، أما 

 لديهم الذين الطلبة من أكثر قبات التي قد تقابلهمويتخطون الع الضغوط يواجهون مرتفع 
أن إلى  )Extremera, 2005(دراسة منخفض ، وتوصلت  وجداني ذكاء مستوى
 نحو مساعدة معتقدات الفرد له قدرة تنبؤية كبيرة في االنفعالي ومكوناتهالذكاء 
ية من ويساعد على تحويل االنفعاالت السلب. والشعور بالرضا عن الحياة  ،اآلخرين

غضب وكراهية وعدوانية إلى انفعاالت ايجابية من حب وتقديم المساعدات لآلخرين 
  ).١٣: ٢٠٠٦حسين وحسين،(

وهو مهم أيضا في السعادة الشخصية لألفراد حيث أظهرت دراسة   
(Furnham  &  Petrides , 2003)االنفعالي والسعادة الذكاء سمة :  بعنوان.  

الي كسمة عاالنف الذكاء مقياس  وطالبة طُِبق عليهمطالباً) ٨٨(والتي شارك فيها 
، وأسفرت  بنداً)  ٢٩ (للسعادة ويتضمن) أكسفورد (واختبار ، بنداً )٣٠ (على  ويحتوي

االنفعالي كسمة والسعادة النفسية ، كما اتضح  الذكاء  بين دالة عالقة النتائج عن وجود
 تنظيم الفرد النفعاالته ، خالل من يتحدد  السعادة النفسية مستوى في أن التباين
ومما يؤكد ذلك ما أسفرت عنه دراسات كل . اآلخرين مع  الجيدة اإلجتماعية وعالقاته
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من وجود عالقة ارتباط ايجابية بين الذكاء ) ٢٠١٣  ؛ أبو عمشه ، ٢٠٠٧جودة ، (من 
  .  االنفعالي والسعادة النفسية

ي المواقف والتفاعالت الحياتية كما أن للذكاء االنفعالي دور بالغ األهمية ف  
ناشي،  أبو( ذلك ما أظهرته دراسة ويدعمبشكل عام والمجال األكاديمي بشكل خاص ، 

 وبين بينه العالقة طبيعة االنفعالي ومعرفة الذكاء بنية والتي بحثت خاللها ) ٢٠٠٢
ة طالباً وطالب) ٢٠٥(االجتماعية لدى  والمهارات الشخصية والسمات العام الذكاء

 لـ االجتماعية ، والمهارات االنفعالي الذكاء (اختبارات  بجامعة المنوفية أكملوا
جابر  لـ الشخصي والبروفيل السيد خيري،  لـ العالي ،  والذكاء" ١٩٩١ ""السمادوني

الذكاء  بين عالقة ارتباطيه موجبة وجود من  ")١٩٧٦ "حطب أبو وفؤاد الحميد دعب
   .الجامعة طلبة لدى االجتماعية العام والمهارات بأبعاده والذكاء االنفعالي

 بين ارتباط ايجابية عالقة وجود إلى ) Tapia,  1999( وتوصلت دراسة    
 فأسفرت )Drago, 2004(أما . الطالب  لدى الدراسي االنفعالي والتحصيل الذكاء

رف على  التنبؤ باإلنجاز األكاديمي من خالل قدرة الطالب على التعدراسته عن إمكانية
) ٤٨٦(في دراسته على ) ٢٠١٣طالفحة، (وتوصل  ،  والتحكم فيها وإدارتهاانفعاالته

 بين ةطالباً وطالبة بالسنة الجامعية األولى في جامعة مؤتة إلى وجود عالقة ايجابي
الذكاء االنفعالي  والقدرة على حل المشكالت من جهة والتحصيل األكاديمي من جهة 

 ذلك ما توصل ويدعم . عي الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير النوأخرى ولم توجد  فروق ف
طالباً )  ٣٢١( في دراسته التي أجراها على (Chamundeswari , 2013)إليه 

بالمدارس الثانوية العليا على أن هناك عالقة ارتباط ايجابية بين الذكاء االنفعالي 
  . والتحصيل األكاديمي 

 ,Mathews, Emon, Funke, zeidenr, Roberts)( دراسة وأوضحت  
Richard, Costa & Schulze,2006سرعة االنفعالي يساعد األفراد على الذكاء  أن 

عند  انفعاالتهم ومشاعرهمإدارة ، كما يساعدهم على  هاإنجازالشاقة واألعمال استكمال 
صل كما أن له دور في التوافق النفسي والتوا. تواجههم المشكالت وأثناء قيامهم بحلها 

والتي فحصت العالقة بين الذكاء ) ٢٠٠٤البلوي، (ويظهر ذلك في دراسة . مع اآلخرين 
العاطفي من جهة والتوافق النفسي والمهارات االجتماعية من جهة أخرى على عينة من 
: طالبات كلية التربية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية طبقت عليهم مقاييس

، والتوافق النفسي ، ) ٢٠٠١( عثمان ومحمد رزق الذكاء العاطفي لـ فاروق
والمهارات االجتماعية، وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين 

 . الذكاء العاطفي والتوافق النفسي والمهارات االجتماعية
: كما أن األفراد ذوي الذكاء االنفعالي يتميزون عن غيرهم بعدة خصائص منها   

  ،ويديرونها بشكل جيديعرفون مشاعرهم ، وفي حياتهم  دائما ما ينجحون أنهم
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 ، اآلخرين الداخلية ومشاعر م وعي بمشاعرهملديهو  يتفهمون مشاعر اآلخرين،و
، ولديهم قدرات عالية في حل المشكالت ، وأكثر واقعية  على القيادة م بقدرتهونيتميزو

 باالنفتاح ونيتميزو،  في التجهيز المعرفي  مهارات عاليةفي معالجة األمور ، ولديهم
  االنفعالية مع المواقفمتتناسب استجاباته و، العقلي بالنسبة لردود األفعال االنفعالية

ومعالجتها ، ويتغلبون على القلق  م التعبير عن مشاعرهميمكنه و،  المختلفةالحياتية
ين واألخذ على أيديهم وأكثر مقاومة لالحباطات ، ولديهم القدرة على مساعدة اآلخر

  &  Mayer , Salovey ;(. لتحقيق النجاح ، وهم أكثر تفـاؤالً واستبشاراً بالمستقبل 
Caruso, 2000, 400  Goleman &  reich ,1999, 28(    

  :"مكوناته " اد الذكاء االنفعالي أبع
  الذكاء االنفعالي ، ويعد" مكونات"حاول العديد من الباحثين تحديد أبعاد   

(Salovy & Mayer, 1990)  أول من حددا أبعاداً للذكاء االنفعالي كالتالي :-  
 التعرف على انفعاالتهويتضمن قدرة الفرد على : التعرف على االنفعاالت - ١

  .، والتعبير عنها ، والتمييز بين االنفعاالت الصادقة وغير الصادقة اآلخرين وانفعاالت
االنفعاالت على تنظيم النشاط المعرفي، والقدرة ويشمل أثر  :توظيف االنفعاالت - ٢

ة حل ي على المعلومات المهمة وتفعيل عملاالنتباهركيز استخدام االنفعاالت لتعلى 
 . من اآلخرين والتعامل الفعال معهمواالقترابالمشكالت وتنشيط التفكير واإلبداع 

 والتمييز ى مكوناتهاويشمل قدرة الفرد على تحليل االنفعاالت إل :فهم االنفعاالت - ٣
بين االنفعاالت المتشابهة ، وفهم االنفعاالت المركبة كالغيرة فهي تتضمن الخوف 

 وفهم أسبابها ومن ثم التنبؤ بحدوثها كما يشمل فهم االنفعاالت والغضب والحسد 
   .المتناقضة كالجمع بين الحب والكره لشخص ما

 انفعاالته  السيطرة والتحكم فيلىويقصد بها قدرة الفرد ع :إدارة االنفعاالت -٤ 
 غير مشاعرالوإدارة ، وتقبل  المشاعر واالنفعاالت السارة وغير السارة ،  هاضبطو

السارة كتهدئة مشاعر الغضب أو القلق لديه  ولدى اآلخرين ؛ مما يعني أن يكون الفرد 
  .متفتحاً ومستوعباً لكل المشاعر

  

 ، ١٩٩٥ء االنفعالي وذلك في عامي  فقدم تصوراً عن الذكا Goleman أما    
 ثالثة منها تتعلق بالكفاءات الشخصية ويعني ة يتضمن خمسة أبعاد أساسي٢٠٠١و

           :بها معرفة وإدارة االنفعاالت داخل الشخص وهي 
يعني قدرة الفرد على معرفة انفعاالته : Self  - Awareness  الوعي بالذات - ١

فالفرد " حالته المزاجية "  وانفعاالته مشاعره لفرد بواتجاهاته ومعتقداته أو دراية ا



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (امعة األزهر، العددمجلة كلية التربية، ج

  

 -٦٥٢-

في حاجة دائما ليعرف أوجه القوة وأوجه القصور لديه لكي يتخذ من هذه المعرفة 
 .أساساً لقراراته

تنظيم االنفعاالت الذاتية يشير إلى كل   :Self-Regulationتنظيم الذات  - ٢
تنظيم ردود الفعل االنفعالية العمليات الخارجية والداخلية المسئولة عن مراقبة و

وبصفة خاصة االنفعاالت الشديدة والعارضة ، وقدرة الفرد على التحكم في 
  .االنفعاالت السلبية وتحويلها إلى انفعاالت ايجابية 

الطاقة الداخلية التي تدفع الفرد للتقدم  :Self-Motivationالدافعية الذاتية  - ٣
دام الفرد لقيمته وتفصيالته من أجل نحو تحقيق أهدافه وبخطوات ثابتة، واستخ

 وزيادة النشاط وتركيز الطاقة االندفاعكما تشمل كبح  ،تحفيز ذاته وتوجيهها 
 .لألهدافول صللو

واثنين تناوال الكفاءات االجتماعية ويعني بها معرفة وإدارة االنفعاالت مع اآلخرين وهما 
:  
االنفعالية لآلخرين ويعني  القدرة على فهم الحالة    :Empathyالتعاطف  - ٤

معرفي : ومشاركتهم فيها والتعايش معهم ، وهذا يعني أن للتعاطف جانبين األول
انفعالي ويعبر عن مشاركة : ويعبر عن القدرة على فهم انفعاالت اآلخرين ، والثاني

    .اآلخرين انفعاالتهم
  

جابي ويعني القدرة على التأثير االي   : Social Skillsالمهارات االجتماعية - ٥
القوي في اآلخرين أو التعامل معهم بناء على فهم ومعرفة مشاعرهم ، وكيفية 
تكوين عالقات وصداقات أي كسب حبهم وإعجابهم، وهذا البعد ينبغي توافره في 

 .كل نشاط فردي أو جماعي 
  

 أبعاد أخرى للذكاء االنفعالي ةخمس     (Bar-On  , 1997:14)ويضيف   
، ومهارات بين شخصية ، والقدرة على التكيف، وإدارة  مهارات داخل الشخص:وهي

  : الضغوط، والمزاج العام كالتالي 
واحترام الذات ، وعي الفرد بذاته ومشاعره ويشمل  :المهارات داخل الشخص  - ١

  .وتحقيقها واالستقاللية
التعاطف ، والعالقات االجتماعية ،  وتتضمن: البينشخصيةالمهارات  - ٢

 .والمسئولية االجتماعية
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والقدرة ، والمرونة  ، إدراك الواقع  قدرة الفرد علىوتشمل :القدرة على التكيف - ٣
 .على حل المشكالت

 والسيطرة على تحمل الضغوط وتشمل القدرة على : القدرة على إدارة الضغوط - ٤
 .االندفاع ومقاومته

التعبير عن التفاؤل ووالقدرة على  الشعور بالرضا بها ويقصد :المزاج العام - ٥
 . والسعادة النفسية يجابية اإلالمشاعر

يتضح مما سبق تعدد أبعاد الذكاء االنفعالي تبعاً لتباين واختالف توجهات الباحثين 
   نظرا إلى الذكاء االنفعالي على أنه يتكون من  Salovy and Mayerحيث نجد أن 

 إليه وهذا يعني أنهما نظراالتعرف على االنفعاالت ، وتوظيفها، وفهمها ، وإدارتها ، 
 Goleman حيث اهتما بكيفية تفاعل الجوانب الوجدانية واالنفعالية ، أيضا كقدرة عقلية

نظر إليه على أنه يتكون من الوعي الذاتي ، وإدارة االنفعاالت ، وحفز الذات ، 
والتعاطف ، والمهارات االجتماعية أي أنه يتكون من مجموعة من الكفاءات الشخصية 

 أنه يتكون من مهارات داخل الشخص ، Bar-on، بينما يرى والكفاءات االجتماعية 
ومهارات بينشخصية ، والقدرة على التكيف ، وإدارة الضغوط ، والمزاج العام فهو ركز 
على الجوانب غير المعرفية ويرى أن الذكاء االنفعالي نظام من اإلمكانات والمهارات 

كما يتبين مما سبق أنه . والسماتوهذا يعني أنه نظر إليه على أنه مزيج من المهارات 
ينبغي على الفرد استثمار كل ما لديه من قدرات انفعالية ايجابية في تعامله مع اآلخرين 

 .  
ومن العرض السابق أيضاً يمكن التعرف على بعض الجوانب واالنعكاسات 

  :، والتي تتمثل فيما يلي " المكونات" التربوية المهمة لهذه األبعاد 
 التكيف مع االنفعاالت المختلفة يساعدهم على لذكاء االنفعالي با ة المتعلمينمعرف) ١ (

لمشاعر واالنفعاالت أو رفضهم لالنفعاالت غير هذه الإما بتقبلهم السارة وغير السارة 
 . السارة كتهدئة مشاعر الغضب أو القلق أو رفض هذه المشاعر

 فعاالتهم ؛ فإنهم سيكونون قادرين علىالمتعلمون إذا تمكنُوا من التنظيم الذاتي الن) ٢(
استبعاد المشاعر واألحاسيس السلبية واختيار االنفعاالت االيجابية واستغاللها أثناء 

  . عملية تعلمهم بشكل خاص وفى حياتهم بشكل عام 
المتعلمون إذا تمكنُوا من معرفتهم بانفعاالتهم ومشاعرهم ووعيهم بها سيكونون ) ٣ (

ز بين االنفعاالت الصادقة واالنفعاالت الزائفة مما يساعدهم على قادرين على التميي
  .مواجهة األحداث الحياتية بواقعية 
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المتعلمون إذا تمكنُوا من إدارة وتنظيم انفعاالتهم وكيفية التعامل مع اآلخرين وفهم ) ٤ (
 مشاعرهم فإن ذلك سيزيد من توافقهم النفسي ويثري مهاراتهم االجتماعية وينعكس أثر

  .ذلك على دافعتيهم وانجازهم األكاديمي
  :البرامج التي اهتمت بالذكاء االنفعالي وتنميته

يتناول الباحث الحالي الدراسات التجريبية المتعلقة بتنمية الذكاء االنفعالي 
كمتغير تابع لدى طلبة الجامعة ، وفي حدود ما اطلع عليه لم يتسنى له العثور إال على 

  :ت ذات الصلة بطلبة الجامعة  ومنها عدد قليل من الدراسا
التي هدفت إلى معرفة مدى فاعلية برنامج  قائم على ) ٢٠٠٣رزق، ( دراسة 

طالب وطالبة بالجامعة تم ) ١٥٢( تنمية الذكاء االنفعالي لدى التنوير االنفعالي في
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين إحداهما للذكور واألخرى لإلناث ، ومجموعتين 

هم مقياس ق عليِبطتين إحداهما للذكور واألخرى لإلناث من مختلف التخصصات طُضاب
وأظهرت النتائج تحسن في الذكاء االنفعالي لدى طالب وطالبات الذكاء االنفعالي ، 

  .المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعتين الضابطتين
 الذكاء ميةلتن مقترح برنامج فاعلية:  دراسة بعنوان)٢٠٠٧، أحمد( وأجرى

 االجتماعية المهارات مستوى عن لكشفاطالب الجامعة هدفت إلى  لدى الوجدانى
 " الخاصة التربية شعبة - الـدبلوم طلبة مـن  وطالبةاًطالب) ٢١( لـدى والوجدانية

 التربيـة النفسية ومفـاهيم مبادئ وبتطبيق البرنامج  التدريبي المقترح القائم على
 مدة أسبوعياً ، جلسات أربع بواقع أسابيع ثمانية الذي استمر لمدةاالنفعالى و والتنوير

جلـسة، وبالتحليل ) ٣٦ (البرنـامج جلسات إجمالى بلغ وقد ، دقيقة )٤٥(منها كالً
 على والبعدى القبلى االحصائي للبيانات أسفرت النتائج  عن وجود فروق بين القياسين

 تنميةفي  برنامجال فاعلية على يدل مما دىالبع القياس االنفعالي  لصالح الذكاء مقياس
  .االنفعالي الذكاء

 Qualter, Whiteley, Hutchinson & Pope, 2007)  (أما كل من
الذكاء االنفعالي  مهارات نمو لدعممعد  برنامج تطبيق إمكانية ت بحثفأجرو دراسة

طالباً ) ١٦٩( منالطلبة، وجمعت البيانات لدى مستوياته رفع في ساعدي قد ذيالو
  ،Baron and Barker,2000االنفعالي لـ  وطالبة باستخدام مقياس الذكاء

  ، وباستخدام هذين المقياسين تم   Harter, 1985الذاتي لـ  التقييم ومقياس 
 ، وباستخدام  والتقييم الذاتيتصنيف الطلبة إلى مرتفعين ومنخفضين في الذكاء االنفعالي

والتقييم الذاتي لدى  االنفعالي تحسن كل من الذكاءقد  عدةللتدخل والمساالمعد برنامج ال
    .الطلبة

فعالية برنامج تدريبي قائم على التعلم باألنموذج ) ٢٠٠٩الغنيمي ، (كما بحثت   
طالبة بكلية التربية ) ١٩٨(في تنمية الذكاء االنفعالي لدى " باندورا"اعتمادا على نظرية 
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تدربت باستخدام البرنامج : تجريبية:  لمجموعتيننمهبالمملكة العربية السعودية تم تقسي
التدريبي والذي استمر لمدة شهرين بمعدل جلستين اسبوعياً مدة الجلسة ساعتين ، 

لم تتلق أي تدريب وجمعت البيانات باستخدام مقياس الذكاء االنفعالي ، : وضابطة
  .  التجريبية وتوصلت النتائج إلى تحسن الذكاء االنفعالي لدى طالبات المجموعة

  :فعالية الذات األكاديمي والذكاء االنفعالي: ثالثاً
         إن البحث في فعالية الذات يؤكد على كل من المعرفة الذاتية والتنظيم الذاتي؛ 

 أن معتقدات الفعالية الذاتية تؤثر في تنمية وتطوير (Bandura,1997)حيث يرى 
  أن  (Martocchio & Judge,1997)الوعي الذاتي وتنظيم الذات ، وقد وجد 

 من المدربين يساعدون األفراد في تحسين فعالية الذات خالل تدريبهم ، وأن  )٪٦٧(
كما أن . أول ما يظهر عند التدريب الجيد لألفراد هو التحسن في الوعي الذاتي لديهم 

ندما ترتفع العمليات المعرفية لفعالية الذات تتأثر باالنفعاالت وبالجوانب الوجدانية وع
معتقدات الفعالية لدى األفراد يزداد وعيهم وتنظيمهم الذاتي النفعاالتهم ، ويستطيعون 
التحكم في إدارة انفعاالتهم ومشاعرهم ، وتزداد القدرة لديهم على تفهم انفعاالت 

  . ومشاعر اآلخرين وبمعنى آخر فإن الذكاء االنفعالي يتحسن لديهم 
فعالية الذات األكاديمية والذكاء تضمنت الدراسات واألبحاث  أجريت العديد من كما      

دراسات اهتمت بالطلبة المعلمين خالل دراساتهم  : إلىيمكن تصنيفها معاً االنفعالي 
  . الجامعية ، ودراسات اهتمت بالمعلمين أثناء الخدمة

 ومنها : الدراسات التي اهتمت بالطلبة المعلمين أثناء دراساتهم الجامعية) ١(
والتي حاول خاللها التحقق من بنية الذكاء االنفعالي من خالل ) ٢٠٠١غنيم ،(دراسة 

الحساسية االنفعالية ،  (ي، ومتغير اجتماع)فعالية الذات وتقدير الذات(متغيرات شخصية 
ومدى ارتباط الذكاء ) الضبط االنفعالي ، الحساسية االجتماعية والضبط االجتماعي

في المملكة ) ببيشة(طالباً بكلية المعلمين) ١٩١(ات، وذلك على  بهذه المتغيراالنفعالي
العربية السعودية ، طبق عيهم مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس فعالية الذات لـ رضوان 

، ومقياس تقدير الذات للدريني ، ومقياس المهارات االجتماعية  ١٩٩٧
 من كل من تقدير االنفعالي  ، وأظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالذكاء١٩٩١للسمادوني

الذات والمهارات االجتماعية وفعالية الذات ، كما وجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي 
   .االنفعالي في فعالية الذات لصالح مرتفعي الذكاء االنفعاليالذكاء 

 العالقة بين الذكاء االنفعالي وفعالية الذات ودور (McBain,2004)        كما بحثت 
بي وأثرهما على التقدم األكاديمي وذلك على عينة من طالب كلية إدارة المرشد الطال

األعمال، أوضحت نتائجها أن وجود المرشد الطالبي يساهم في التقدم األكاديمي ، وأن 
درجات الطالب على مقياس فعالية الذات يمكن استخدامها  في التنبؤ بكل من الذكاء 

  . االنفعالي والتطور الشخصي والوظيفي
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فعالية الذات بكل من الدافعية لإلنجاز   ففحصت عالقة)٢٠٠٧ ،المزروع(      أما 
-١٧( تراوحت أعمارهن بين طالبة من جامعة أم القرى) ٢٣٨(والذكاء االنفعالي لدى 

  Fan & Mak, 1998 لـفعالية الذات : طبقت عليهن ثالثة مقاييس وهي ، سنة) ٢٤
، )٢٠٠١( رشدي فام وماجي وليم وأحمد حسين، لـاالنفعالي  الذكاء ، مستوى اإلنجاز،

 عن وجود ارتباط النتائجأسفرت ، ) ت(وباستخدام معامل ارتباط بيرسون، واختبار 
ووجود فروق داللة ، االنفعالي  والذكاء دافعية اإلنجازوإيجابي بين فعالية الذات 

ي درجات فعالية  فاالنفعاليإحصائية بين درجات الطالبات مرتفعات ومنخفضات الذكاء 
  .  االنفعاليالذات لصالح مرتفعات الذكاء 
فعالية : دراسة بعنوان  (Catalina et     al., 2012)        بينما أجرى كل من 

دراسة " الذات األكاديمية والذكاء االنفعالي والتحصيل األكاديمي لدى طلبة الجامعة 
وطالبة من طلبة الفرقة الثانية طالباً ) ٩٢(وتكونت عينة الدراسة من ". استكشافية

عاماً طبق عليهم مقياس فعالية الذات ) ٢٥-١٨(والثالثة تراوحت أعمارهم من 
 Schutte ، ومقياس الذكاء االنفعالي لـ Owen & Froman, 1988 األكاديمية لـ

et al., 1998 وبتحليل البيانات باستخدام ، )SPSS ( أسفرت النتائج عن وجود ارتباط
ين درجات الطالب في فعالية الذات األكاديمية وبين درجاتهم في الذكاء االنفعالي ايجابي ب

ودرجاتهم في التحصيل األكاديمي للعام " إدارة االنفعاالت ، وتوظيف االنفعاالت" ببعديه
  . السابق ، وأن فعالية الذات األكاديمية تعمل كمتنبأ  بالذكاء االنفعالي

أجريت دراسات عديدة منها :  علمين أثناء الخدمة الدراسات التي اهتمت بالم)٢(
  والتي تناول خاللها العالقة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده   (Chan,2004)دراسة 

معلماً ومعلمة بالمرحلة الثانوية، وتوصلت النتائج إلى ) ١٥٨(وفعالية الذات وذلك لدى 
ت في الذكاء االنفعالي ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين والمعلما

تنظيم ( وأنه يمكن التنبؤ من درجات المعلمين والمعلمات في أبعاد الذكاء االنفعالي 
  . بفعالية الذات ) الذات ، والقدرة على توظيف االنفعاالت لتسهيل التفكير

 والتي تناولت الذكاء االنفعالي  (Fabio & Palazzesch,   2008)      ودراسة 
معلماً بالمدارس الثانوية اإليطالية طبق عليهم مقياس الذكاء ) ١٦٩(ذات لدى وفعالية ال

، ومقياس فعالية الذات للمعلمين ٢٠٠٢ النسخة المختصرة Bar- On االنفعالي لـ 
وأظهرت النتائج وجود فروق بين الذكور واإلناث في بعض األبعاد للذكاء االنفعالي 

بعد غير الشخصي ولصالح اإلناث في البعد وكانت هذه الفروق لصالح الذكور في ال
الشخصي ، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين الذكاء االنفعالي وفعالية الذات 

  . للمعلمين
وباستعراض الدراسات واالدبيات التربوية التي تناولت فعالية الذات األكاديمية  

 التدريب فيها على فعالية الذات والذكاء االنفعالي لم توجد دراسة عربية وال اجنبية تم
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األكاديمية ومعرفة أثره في الذكاء االنفعالي ، كما لم توجد دراسة عربية وال أجنبية 
استخدمت اإلحصاء في المجال التدريبي لفعالية الذات األكاديمية ولعل هذا احد مبررات 

  .إجراء مثل هذه الدراسة 
 :ه واالستفادة منتعقيب عام على االطار النظري

يتضح من العرض السابق بما تضمنه من أبحاث ودراسات سابقة تتعلق بكـل          
الهدف ، واألدوات ، والعينة ، ومـدة   : عنصر من عناصره  تنوعها وتباينها من حيث         

الدراسة  التجريبية ، والنتائج التي توصلت إليها ، وسوف يتناول الباحـث العناصـر               
  :السابقة فيما يلي 

  

هداف التي سعت الدراسات واألبحاث  السابقة لتحقيقها حيث كان  تنوعت األ:الهدف -
الهدف من بعضها التعرف على أثر التدريب على فعالية الذات في المتغيرات المختلفة 
كاألمانة المهنية والمسئولية الشخصية  والتعبير الكتابي ومهارات اللغة  والذكاء 

سات إلى التُّعرف على العالقة بين الشخصي والقلق، كما هدفت بعض األبحاث والدرا
التحصيل الدراسي والذكاء االنفعالي والتوافق النفسي : فعالية الذات األكاديمية وكل من 

والتنظيم الذاتي وقلق االختبار والسلوك الفوضوي  ، كما هدفت إلى التعرف على ما إذا 
كاديمي أم ال ؟ وهدف البعض كان لفعالية الذات دورا أساسياً للتنبؤ بالنجاح واالنجاز األ

اآلخر إلى التعرف على عالقة الذكاء االنفعالي بالعديد من المتغيرات المختلفة كالتحصيل 
االجتماعية والسعادة النفسية  والمهارات الشخصية والسمات العام الدراسي  والذكاء

  أنها وتقدير الذات وأساليب مواجهة الضغوط وحل المشكالت ، ويتضح من هذه األبحاث
تناولت في معظمها أبعاد الذكاء االنفعالي ، كما أنها تناولت فعالية الذات من خالل 

االنجازات األدائية والخبرات المباشرة  واإلقناع اللفظي : مصادرها األربعة وهي
لذا فقد حرص الباحث على أن يتم التدريب على المكونات . واالستثارة االنفعالية  

 المهام إنجاز في الجهد األكاديمي ، والمثابره: ات األكاديمية وهي الفرعية لفعالية الذ
 الدعم األكاديمي /، والتنظيم الذاتي األكاديمي ، والمساندة األكاديمية  للتحدياتوالتهديدات

من خالل مصادرها األربع والمداخل الخاصة بكل مصدر ؛ كي يقام البرنامج التدريبي في 
  .ت باتفاق معظم األبحاث  والدراساتضوء هذه المصادر والتي حظي

  تنوعت األدوات التي استخدمتها األبحاث  والدراسات السابقة في جمع : األدوات-
حيث استخدمت بعض الدراسات  أدوات ومقاييس لجمع . البيانات حول متغيراتها 

فعالية ومقياس ال مقياس فعالية الذات العامة ،: البيانات حول متغيرات فعالية الذات مثل 
 ، ومقياس ١٩٩٧، ومقياس فعالية الذات لـ رضوان  ,Fan & Mak لـ الذاتية

  كما استخدمت البعض اآلخر Owen & Froman, 1988 فعالية الذات األكاديمية لـ
 Mayerمقياس الذكاء االنفعالي لـ  : لمنها أدوات متنوعة لقياس الذكاء االنفعالي مث
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& Saloveyفعالي لـ ، واختبار الذكاء االنPalmer & Stough , 2001  ومقياس ، 
 ، ومقياس الذكاء االنفعالي لـ غنيم Schutte et al., 1998الذكاء االنفعالي لـ 

، ومقياس الذكاء ) ٢٠٠١(  ، ومقياس الذكاء االنفعالي لـ عثمان ورزق ٢٠٠١
 &  Furnhamاالنفعالي كسمة لـ   الذكاء  ومقياس Bar- On, 2002 االنفعالي لـ 

 Petrides , 2003 .   ونظراً ألن معظم الدراسات واألبحاث  السابقة استخدمت المدخل
الوصفي الذي يهتم بوصف الظاهرة ودراسة العالقة بين المتغيرات البحثية ، لذلك 

 واستند الباحث الحالي عند. تنوعت األدوات التي استخدمتها هذه الدراسات واألبحاث 
 والذي  للذكاء االنفعالي ،(Golman, 1995,2001)نموذج  ىالمقياس عل ألبعاد تحديده
تنظيم وإدارة االنفعاالت،  الذاتي باالنفعاالت ، الوعي : من خمسة أبعاد هي  يتكون

  ) الدافعية الذاتية ، التعاطف ، والمهارات االجتماعية
  تباين عدد المشاركين بين معظم الدراسات واألبحاث  السابقة حيث: حجم العينة-

فرداً من المشاركين في بعض الدراسات  الخاصة  ) ١٣٤ ، ٨(تراوح العـدد بين   
بفعالية الذات األكاديمية ، بينما تراوح عدد المشاركين في بعض الدراسات  األخرى 

ويرجع سبب استخدام بعض . فرداً   ) ٤٨٦ ، ٦٠( الخاصة بالذكاء االنفعالي بين 
 إلى أنها تعتمد على تطبيق أحد  المقاييس بشكل الدراسات  لعدد كبير من المشاركين

جماعي ، أو االعتماد على طريقة التدريس الجمعي في تنفيذ التجربة ، كما أن معظم 
العينات في األبحاث  والدراسات السابقة شملت المرحلتين الثانوية والجامعية ، والقليل 

بعد الجامعة ، واهتم البعض منها منها اهتم بالمرحلة االبتدائية أو اإلعدادية ومرحلة ما 
وقد ركز الباحث الحالي على طالبات . بمدراء المؤسسات التعليمية ، وفئة جناح األحداث

الجامعة ؛ نظرا ألن معظم النتائج أوضحت انخفاض الذكاء االنفعالي لديهن وبخاصة في 
رنة بينهم ، وتضمنت العينات الذكور واإلناث في محاولة للمقا. السنوات األولى منها 

ومعرفة ما إذا كان هناك اختالف في فعالية الذات األكاديمية يرجع إلى الجنس أم ال ؟، 
 ،  حيث أظهرت معظم النتائج  عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في فعالية الذات

والبعض منها أظهر وجود فروق بين الذكور واإلناث ترجع إلى الذكور ، والبعض اآلخر 
فروق بين الذكور واإلناث ترجع إلى اإلناث ؛ ولذا فقد اقتصر الباحث الحالي أظهر وجود 

  . على اإلناث فقط 
  تباينت الفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسات : مدة الدراسة التجريبية -

واألبحاث  التجريبية السابقة على المشاركين تبايناً واضحاً ، حيث تراوحت في 
فعالية الذات مع المتغيرات النفسية المختلفة ما بين خمسة أسابيع الدراسات التي تناولت 

وشهر )  ٢٠٠٩محمود وآخرون ، (بمعدل ثالث جلسات أسبوعياً كما في دراسة 
، وتراوحت عدد الجلسات ما بين خمسة )  ٢٠١٢شاهين ، (ونصف كما في دراسة 



 م ٢٠١٥ لسنة أكتوبر) الخامس  الجزء١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٥٩-

الجلسة ما بين ، وتراوح زمن )٢٠١٤زايد، (عشر ، وسبعة عشر جلسة كما في دراسة 
أما في الدراسات التي تناولت الذكاء االنفعالي قد بلغت . دقيقة وساعة ونصف  ) ٦٠(

) ٢٠٠٩الغنيمي ، (، ودراسة )٢٠٠٧أحمد ، (مدة التدريب شهرين كما في دراسة 
جلسه ، وتراوح زمن الجلسة ما بين )  ٣٦-١٦(وتراوحت عدد الجلسات ما بين 

   .دقيقه ) ١٢٠-٤٥(
تباينت النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة بين :   الدراسات    نتائج-

وجود عالقة بين فعالية الذات األكاديمية واإلنجاز والتحصيل األكاديمي ، والتوافق 
النفسي، والذكاء الشخصي ، ووجود أثر فعال لفعالية الذات األكاديمية في تنمية مهارات 

الدافعية المهنية واألمانة المهنية والمسئولية الشخصية اللغة ومهارات التحدث ، وتنمية 
معظم  أجمعت وخفض السلوك الفوضوي ، وتقليل شدة التلعثم لدى األفراد ؛ كما

  .بأبعاده المتعددة االنفعالي عالقة بين فعالية الذات والذكاء وجود على الدراسات
  :فروض الدراسة

ة ، فإن الباحث الحالي يسعى بعد العرض السابق للدراسات واألبحاث السابق  
  :إلى اختبار الفرضين اإلحصائيين التاليين 

  :الفرض اإلحصائي األول
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات :"        وينص على أنه 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لها  في  الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي بعد 
  ".برنامج التدريبيتطبيق ال

  :ويتفرع من الفرض السابق الفروض الفرعية التالية 

 المجموعـة  طالبـات  درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد   -١
 االنفعالي االنفعالي للذكاء  الوعي  بعد في  لها الضابطة والمجموعة التجريبية

   .التدريبي البرنامج تطبيق بعد
 المجموعـة  طالبـات  درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد   -٢

 االنفعـالي  للذكاء تنظيم االنفعاالت  بعد في  لها الضابطة والمجموعة التجريبية
   . التدريبي البرنامج تطبيق بعد

 المجموعـة  طالبـات  درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد   -٣
 بعد االنفعالي للذكاء الذاتية يةالدافع بعد في لها الضابطة والمجموعة التجريبية

   .التدريبي البرنامج تطبيق
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 المجموعـة  طالبات درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد  -٤
 بعـد  االنفعـالي  للذكاء التعاطف بعد في  لها الضابطة والمجموعة التجريبية

   .التدريبي البرنامج تطبيق
 المجموعـة  طالبـات  درجات وسطمت بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد   -٥

 للـذكاء  المهـارات االجتماعيـة    بعد في  لها الضابطة والمجموعة التجريبية
   . التدريبي البرنامج تطبيق بعد االنفعالي

  
  :الثاني اإلحصائي الفرض

 درجـات  متوسـط  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" :وينص على أنه    
بأبعـاده   االنفعـالي  للـذكاء )  بعدي - قبلي   (سين  القيا في التجريبية المجموعة طالبات

  " .التدريبي البرنامج تطبيق بعد الكلية له والدرجة
  الدراســـة إجراءات

  :المنهج : أوالً 
التجريبي ، الذي يحاول الباحث من خالله       شبه        استخدمت الدراسة الحالية المنهج     

لى فعالية الذات األكاديمية فـي      برنامج تدريبي قائم ع   ( الكشف عن أثر متغير تجريبي      
في ظروف يضبط فيها بعض ) الذكاء االنفعالي(تابع في متغير ) مجال اإلحصاء الوصفي 

  . المتغيرات األخرى في المجموعتين والتي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع 
  :العينة: ثانيا

لم الـنفس بكليـة     عو تي التربية      يتحدد مجتمع الدراسة بطالبات الفرقة األولى شعب      
 إختيار ، وتم م ٢٠١٤/٢٠١٥  الجامعيعاملالدراسات اإلنسانية جامعة األزهر بالقاهرة ل

   -: مرحلتين على عينة الدراسة
طالبـة  ) ٨٠ (عـددهن   وبلغ : االستطالعية الدراسة فى المشاركات: األولى المرحلة -

ارات أو البنود الغامضة في وذلك بهدف التعرف على العببالفرقة األولى شعبة التربية ،     
  .لمقياسلمقياس الذكاء االنفعالي ، وحساب الخصائص السيكومترية 

 الدراسة فى المشاركات  عدد بلغ :األساسية الدراسة فى المشاركات: الثانية المرحلة -
  :كالتالي هن تم اختيارطالبة ) ٤٨ (البداية فى األساسية

طالبة من شعبة علم النفس بكليـة  ) ١٩٠(لى  طبق الباحث مقياس الذكاء االنفعالي ع  -
وبناء على  ) ١اإلرباعي األدنى ر  (تم أخذ    و الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر بالقاهرة ،     

قيمته تم اعتبار الطالبات الالتي حصلن على درجة تساوي أو أقـل مـن قيمتـه هـن               
 أعمارهن مـا     تراوحت طالبة) ٤٨( ، وقد بلغ عددهن   االنفعالي  المنخفضات في الذكاء    

   . سنة) ١٨، ١٧(بين  
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 طالبـة ويتـدربن  ) ٢٤(تجريبية وعددها  : تم تقسيمهن بالتساوي إلى مجموعتين      
)  ٢٤(البرنامج التدريبي القائم على فعالية الذات األكاديمية ، وضابطة وعـددهن            على  

يبية اثنتين طالبات من المجموعة التجر) ٤(، وقد تم استبعاد بالمحاضرة العاديةوتتعلمن 
تخلفتا عن حضور الجلسات واثنتين لم يكملن اإلجابة على أدوات الدراسة ، وبالتـالي              

شـهر ،    ) ٢٢١(طالبة بمتوسط عمري    ) ٢٠(أصبح عدد طالبات المجموعة التجريبية      
طالبات من المجموعة الضابطة تخلفـن     ) ٥(، كما تم استبعاد   ) ٧,٣٥(وانحراف معياري 

االنفعالي، وبالتالي أصـبح عـدد طالبـات         الذكاء   ي لمقياس عن حضور التطبيق البعد   
شـهر ،  وانحـراف      ) ٢١٩,٤٧(طالبة بمتوسـط عمـري      ) ١٩ (الضابطةالمجموعة  

طالبة يمثِّلن طالبات المجموعتين    ) ٣٩(والعينة في صورتها النهائية     ،  ) ٤,٨٢(معياري
  . التجريبية والضابطة 

ة من الطالبات المستجدات بالجامعـة مـا    ولعل السبب في اختيار مجموعتي الدراس         
) ; Goleman, 1995 ; Bandura, 1997 ٢٠٠٥  فراج ،; ٢٠١٢القاضي، (أكده 

من أن بداية مرحلة التعليم الجامعي وبخاصة الفرق الدراسية األولى هي التـي يظهـر       
بات فيها انخفاض في فعالية الذات األكاديمية وأيضا انخفاض الذكاء االنفعالي لدى الطال           

  .وبصورة أكبر من الفرق التالية لها 
  
  

  :ضبط المتغيرات المتدخلة: ثالثاً 
المتغيـر المـستقل    مع    تتداخل  قد التيالمتغيرات  بعض  على ضبط    حرص الباحث      

 أهـم   يلي، وفيما   ) الذكاء االنفعالي ( تأثيره على المتغير التابع      في) البرنامج التدريبي (
  .تؤثر في المتغير التابعقد  التيلة يالمتغيرات الدخ

 : النوع -١
     نظراً ألن العديد من الدراسات واألبحاث التي استخدمت فعالية الذات بصفة عامـة             
وفعالية الذات األكاديمية بصفة خاصة تضمنت عينات من الذكور واإلناث في محاولـة             

تي أسفر معظم    هناك اختالف يرجع إلى النوع ، وال       نللمقارنة بينهم ، ومعرفة ما إذا كا      
نتائجها عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في فعالية الذات األكاديمية ، وبعض              
الدراسات التي أظهرت تفوق الذكور على اإلناث في فعالية الذات األكاديمية ، وبعـض              

 التي أظهرت تفوق اإلناث على الذكور في فعالية الذات األكاديميـة ؛           األخرى  الدراسات  
  . النوع فقط ؛ حتى يستبعد أثر اإلناثقتصر الباحث فى الدراسة الحالية على فقد ا
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  :الزمنيالعمر  -٢ 
 التدريب على فعالية الذات األكاديمية    في الزمنيحتى يمكن استبعاد أثر متغير العمر          

 الزمني رمتغير العم  في الدراسة   تى أن يكون هناك تكافؤ بين مجموع      الباحث؛ فقد رأى    
 التجريبيـة والـضابطة   تينالمجمـوع متوسط أعمـار     داللة الفروق بين     حسب؛ لذلك   

: التالي) ٢(كما بالجدول ، " ت " اختبار   باستخدام  
 تني التجريبية والضابطة يفاموعمتوسط  درجات  وداللتها اإلحصائية للفرق بني "ت" قيمة ) ٢( جدول 

  )٣٩=  ن  (الزمين متغري العمر 
  "ت " قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط باألشهر  العدد   اموعة
   ٣٤٨,٧   ٠٠,٢٢١ ٢٠  التجريبية
   ٨٢٣,٤   ٤٧,٢١٩  ١٩  الضابطة

٧٦٢,.   
  

 متغير  تين في المجموعمتوسط درجات    أن الفرق بين     :السابق  جدول  اليتضح من        
 ينمما يشير إلى عدم وجود فروق بـين المجمـوعت          .  غير دال إحصائياً   الزمنيالعمر  

عد مؤشراً على التكافؤ بينهما في متغير العمر الزمنيالتجريبية والضابطة ، وهذا ي.  

  
  
  

  :التكافؤ بين المجموعتين في التطبيق القبلي لمقياس الذكاء االنفعالي
حساب المتوسط  بين نتائج القياس البعدي الحقاً تم       حتى يمكن إجراء المقارنة       

 متوسـط   وداللتها اإلحصائية للفـرق بـين     "ت  "  قيمةالحسابي واالنحراف المعياري و   
تين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي للذكاء االنفعالي وجـاءت          المجموعدرجات  

  .التالي)  ٣(البيانات كما في الجدول 
  

التجريبية تني  وداللتها اإلحصائية للفرق بني متوسطي درجات اموع"ت " قيمة ) ٣(جدول 
   .)٣٩=ن (الذكاء االنفعايل أبعادوالضابطة يف 

املتوسط   أبعاد الذكاء االنفعايل  العدد   اموعات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

      ةقيم
 "ت " 

مستوى 
  الداللة

  غري دالة  ٠, ١٣     ١٧,٤   ٣٠,١٩الوعي  الذايت  ٢٠  جتريبية
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املتوسط   أبعاد الذكاء االنفعايل  العدد   اموعات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

      ةقيم
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لمعرفة الفروق بين المجمـوعتين     ) ت(أن قيم   : يتضح من الجدول السابق       
ي بأبعاده والدرجة الكلية له غيـر  التجريبية والضابطة في القياس القبلي للذكاء االنفعال      

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات             دالة إحصائياً 
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في أبعاد الذكاء االنفعالي، والمقياس ككل قبل           

  .البدء في الجلسات التدريبية 
  : األدوات التالية تالدراسة استخدمللتحقق من فروض  :أدوات الدراسة : رابعا 

البرنامج التدريبي القائم على فعالية الـذات األكاديميـة ، ومقيـاس الـذكاء              
االنفعالي ، واستمارات تقييم أهداف إجراءات البرنامج ، وهذه األدوات من إعداد الباحث 

  : ألدوات الدراسة اً وصفيليوفيما ، 
 :   البرنامج التدريبي:أوال
 التعلم أن والتي تؤكد على   االجتماعي التعلم نظرية البرنامج التدريبي إلى   تند  يس     
 الـتعلم  خالل من البعض من بعضهم  يتعلمون األفراد وأن اجتماعي سياق ضمن يحدث

 فرضياتهم يطورون األفراد   أن Bandura، ويرى  النماذج من التعلم أو  بالمالحظة
وأن معتقـدات الفعاليـة       أهدافهم إلى لوصولل تقودهم سوف التي السلوك أنواع حول
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التفاعل مع الزمالء ، والمثابرة  األداء القائم على الذاتية األكاديمية لديهم تنمو من خالل    
ة ، والمساعدة من     الذاتي في األداء ، وبذل الجهد األكاديمي، وتنظيم األفكار والسلوكيات        

 .اآلخرين عند الحاجة 
   :وات التاليةوفق الخطبناء البرنامج وتم 

وكيفية    فعالية الذات األكاديمية ،حول مراجعة ما توافر من دراسات بحثية علمية -١
 وتم االستناد الى التدريب عليها من خالل الفنيات أو اإلستراتيجيات المستخدمة في ذلك

  ,.poyrazli,2000  ; Martinez, 2003  ;  Zajacova et   al) دراسة كل من
،  )  ٢٠٠٩عبد اللطيف ،(،  )  ٢٠٠٧سهيل ، (، ) ٢٠٠٦ى ، مصطف(،  (2005

  ) . ٢٠١٢شاهين ، (
 على التعريف اإلجرائي لفعالية الذات وذلك باالعتماد:  تحديد أهداف البرنامج -٢

 أن تكون أهداف جلسات البرنامج إجرائية وقابلة  مراعاةوتم، ومكوناتهااألكاديمية 
    .عالية الذات األكاديميةللقياس ، وترتبط بمصادر ومكونات ف

في محتوى التدريب  توافر المحكين التاليين تم مراعاة :  اختيار محتوى التدريب -٣
 ة الطالبات لزيادة دافعيمقرر دراسي كامل في مادة اإلحصاء الوصفياختيار :وهما 

  . المتدرباتتضمين الموضوعات لمهام وأنشطة تثير اهتمام وانتباه ، وللمشاركة 
حديد أهم االستراتيجيات الخاصة بمكونات فعالية الذات األكاديمية والنابعـة مـن            ت -٤

، وأيـضا    عليهـا    الطالبات الرئيسة لفعالية الذات والتي يمكن تدريب        ةالمصادر األربع 
 المنخفضين في الذكاء   بالطلبة على بعض البرامج التدريبية واإلرشادية الخاصة        اإلطالع

ومنهـا دراسـة    . م مـن تلـك البـرامج الموجـة إلـيهم            ، ومدى استفادته  االنفعالي
(Vandervoort , 2006  ; (Qualter et    al.,  2007 ) ، )٢٠٠٧ ، أحمد  ( ،

 بمكونـات وقد راعى الباحث عند اختيار االستراتيجيات الخاصة        . ) ٢٠٠٩الغنيمي ،   (
 وأن تكـون    الفعالية الذاتية في المجال األكاديمي أن تكون مرنة ويسهل اسـتخدامها ،           

     .لعينةلمناسبة 
التالي يوضح االستراتيجيات التي تناسب مكونات فعاليـة الـذات          )  ٤(والجدول        

  . لفعالية الذات الرئيسة ة للمصادر األربعكاديمية موضع الدراسة وفقاًاأل
 األساسية ةعمكونات فعالية الذات األكادميية واستراتيجيات كل مكِّون وفقا للمصادر األرب) ٤(جدول 

   . (Thwaites, 2013; Bandura ,1997 ) لفعالية الذات

  االستراتيجيات املناسبة هلا  مصادر الفعالية الذاتية  مكونات فعالية الذات األكادميية  م
  . منذجة املشارك-  االجنازات االدائية  اجلهد األكادميي  ١

  . تنظيم اجلهد-           
  .كادميي العزو األ-   الفعل اإلنفعاليةردود   تنظيم الذات األكادميي  ٢
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  االستراتيجيات املناسبة هلا  مصادر الفعالية الذاتية  مكونات فعالية الذات األكادميية  م
املثابره يف إجناز املهام   ٣

  التهديدات  /للتحديات
  . التغذية املرتدة -  والفسيولوجية

  االقناع اللفظــي  الدعم األكادميي  ٤
  واخلربات البديلة

 احلديث االجيايب مع الذات  -
  ".االقناع الداخلي"

  ة النمذجه احلي-
   طلب املساعدة-

  -:ما يلي توضيحاً لهذه االستراتيجيات من حيث مفهومها وأهم خصائصهاوفي
  :دتنظيم الجهــــ: أوال 
وفيها تحاول الطالبة االلتزام باستكمال المهام وتحقيـق األهـداف بـالرغم مـن                   

الصعوبات والمشتتات التي قد تقابلها ، وهذه االستراتيجية  ال تُلـزم الطالبـة بإنجـاز          
كنها تجعلها تنظم استخدامها الستراتيجيات التعلم األخرى وتتسم بعـدة          الهدف وفقط ول  
جدية الطالبة وحرصها على تحقيق نتائج جيدة حتى لو كانـت المـادة           : خصائص منها 

المتعلمة غير ممتعة ،  وتنظيمها الستراتيجيات أخرى تساعدها على التعلم  ، وقدرتها              
 ,Chen) .على تركيز جهدها نحو الهدف على التعامل مع الفشل وتخطيه ، والمحافظة 

2002 :  14  ; Somtsewu, 2008: 18 ; Peloghitis & Black,  2011: 
365)  
  : نمذجة المشارك: ثانيا

  ويقصد بها اكتساب سلوك معين من خالل مالحظة شخص يؤدى هذا السلوك بمشاركة   
 ن ويطلب منهالطالبات  أمامةحصائيالمالحظين له ، وفيها يقوم المدرب بحل المسائل اإل       

 معه في الحل أيضا ، وتشتمل نمذجة المشارك على أنـشطة      نمالحظته بدقه ومشاركته  
قوم تبعرض سلوك ما ثم ) النموذج(  ، حيث يقوم المدرباتمصحوبة بتوجيهات للمتدرب

لـى الحـل   إ من جانب المدرب على التوصـل    ة بأداء هذا السلوك مع المساعد     ةالمتدرب
 ن عند اتبـاعه   ن بأنه الطالبات تزيد من اعتقاد     :  بعدة خصائص منها   ، وتتسم الصحيح  

 يجابي في اآلخرينالتأثير اإل، وتكسبهن مهارة  ينجحن  ننفس الخطوات المتسلسلة فإنه   
 مهـارات التخطـيط     ن وتنمـي لـديه    ن بتفكيره كثر وعياً وكسب حبهم، كما تجعلهن أ    

الشناوى ، وعبدالرحمن ، (  ،(Bandura , 1977: 195- 197) .ية الذاتةوالمراقب
  ) .٢٠١٤توبه ،(،  ) ٤٧:  ٢٠٠٦مصطفى، (،  ) ١٦١ : ١٩٩٨

  : ميالعزو األكادي: ثالثا
 في المهام األكاديميـة     ن أو فشله  ن تفسير نجاحه  الطالباتوفيه يطلب المدرب من          

كالجهد واإلسـتراتيجية ، أو إلـى       :  التحكم فيها    نإلى أسباب داخلية غير ثابتة يمكنه     
) صـعبة /سهلة(، المهمة )  سيئ/ جيد(أسباب خارجية أو داخلية ثابتة كالقدرة ، والحظ       
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أنا فشلت "  إلى إعزاءات الجهد  مثل   ا بتعديل اإلعزاءات الخاصة به    بةقوم الطال توفيها  .
 ة، ولو أني بذلت جهداً أكبر ألمكنني حـل المـسأل         " بسبب نقص المحاوالت التي بذلتها    

نجاحي دائماً ما يتوقف على استخدام اإلسـتراتيجية  " يجية مثل بشكل أفضل أو اإلسترات   
، ويتم ذلك بتحويل سبب الفشل من سبب ثابت غير متحكم فيـه مثـل       "الجيدة في األداء  

: ، وتتسم بعدة خصائص منها ) نقص الجهد(إلى عوامل متحكم فيها مثل ) نقص القدرة(
 هنالـتحكم فـي مـشاعر   ، وبلي  المـستق هن بشأن أدائاتتمنع من تشاؤم  الطالب   أنها  

 أكثر ميالً إلى بذل مزيداً من الجهـد         هنتجعل ، و  السلبية، وتحويلها إلى مشاعر ايجابية    
تؤدي دوراً كبيراً فـي تعـديل اإلعـزاءات          ، و  في مواجهة المهام األكاديمية المتنوعة    

، ) ٨: ٢٠١١حـرب ، (، ) ٢٠٠٧سـليمان ، (، )  ٢٠٠٤ندي ، أبو (. يهنالخاطئة لد
   .)  ٢٠١١ق ،الز(

  :التغذية الراجعة  : رابعا
 بعد أداء المهمة وقد تأخذ صوراً عدة منها         للطالبات المعلومات   المدربوفيها يقدم        

 المـدرب  أنها صحيحة أو خاطئة  أو أن يزود          ة على استجابة الطالب   المدربأن يحكم   : 
ون عليه االسـتجابة     ما يجب أن تك    ة باالستجابة الصحيحة  أو أن يشرح للطالب       الطالبة

ـ  ة بتغذيه راجع  الطالباتقوم  تالصحيحة ، ومن جانب آخر        بـأن يحكمـن علـى       ة ذاتي
ومـن الجمـل    .  والخطأ وتعديل األخطاء التي يقعن فيهـا       ة من حيث الصح   ناستجاباته

معلوماتك فـي    : من قبل المدرب في مواقف النجاح مثالً         الباتاإلعزائية التي تقدم للط   
 يتـي حصائيه رائعة جداً  أو أفكارك جيدة ومبتكرة  أو لقـد أد            ئل اإل الرياضيات والمسا 

 يعليك أن تعيد: أما في مواقف الفشل والحل الخاطيء مثل        .المهمة والحل بشكل رائع   
ـ وكوني المحاولة يالمحاولة مرة ثانية  أو كرر     معلوماتـك  ي أكثر تنظيماً أو لم تراجع

 الطالباتتمكن : تتسم بعدة خصائص منها     ، و  في الحل بشكل كاف    ةوالقوانين المستخدم 
، داء لى المسار الصحيح في األ    إ ، وتوجيههن  نمن وسائل الحكم على مدى دقة أعماله      

  .نحو التعلمتهن تقوي وتعزز دافعيو
قنـدوز ،   (،  ) ٢٠٠٩مهدي ، وخلـف ،    (،  )  ٢٠١١العاسمي ، (،    ) ٢٠٠٣المدني ،  (

  ).٢٠١٣والساسي ،
  

  :ة الحيةالنمذج: خامسا
 على تقدير مرتفع في العام حاصلة ةمتفوقة طالب (     وفيها يقدم المدرب نموذجا حياً  

 ةشارحها   علي ة المطروح ةقوم بحل المسأل  ت ثم   ا وتفوقه اروي أسباب نجاحه  ت) الماضي
 وكيفية التغلب   الكيفية الحل والخطوات التي اتبعت أثناء ذلك والصعوبات التي قد تقابله          

إلى مجموعـات    بتقسيم الطالبات أو يقوم المدرب    ،  ناتج الصحيح لى ال إعليها للتوصل   
ـ       مميزة ة طالب غير متجانسة تحصيلياً ؛ ثم يختار       حـل   ا من كل مجموعة ويطلـب منه
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، لى الحل الـصحيح     إ ا لكيفية توصله  ةً شارح امام مجموعته أ االمسألة المطروحة عليه  
نحو التعلم ، وتجعل     للطالباتتزيد من الدافعية األكاديمية     : وتتسم بعدة خصائص منها     

 ، كما التدريسية ت اراالمه بعض   لديهنتنميعملية تعلمهن مركزة في بؤرة التعلم ، و
  .توجه مشاعرههن وانفعهاالتهن نحو تحقيق أهداف الدراسة

   . )٣٦٥ : ١٩٩٦الزيات ، (  ، ) ٢٠١٤أبو مزيد ،(، ) ٢٠١٢محمود ، (
  خليالدا/االقناع اللفظي الخارجي: سادسا
و تقـديم   أ من خالل بعض النـصائح       ةوفيها يقوم المدرب بمحاولة إقناع الطالب            

، " االقناع الخارجي"    في االندماج في المهام وتأديتها اقتراحات التي قد ترغبهبعض اإل
"  كلمات العطف والتشجيع قبل وأثناء المهمة ة مستخدما بالتحدث مع ذاته  ةقوم الطالب تو

أنا أعمل بشكل جيد ومرضي ، ال بد أن أستذكر دروسي بجـد ،              : مثل  " خلياالقناع الدا 
 لتكرار هـذا    ةأنا مستعد " سأقوم بحل هذه المسأله بشكل صحيح مهما بلغت صعوبتها،          

، انا امتلـك  " على أداء هذا العمل بصورة جيدة      ةأنا قادر " العمل حتى ولو كان صعباً أو     
، وتتسم بعدة خـصائص      على الفهم السليم   ةدر على الحل الصحيح ولدي الق     ة فائق ةقدر

التسامح  مع بعض حـاالت الفـشل   ، والرغبة في التفوق والنبوغ وتحقيق الذات     :منها  
   .بالذات الثقة وزيادة بالعمل القيام علي  ، والتحفيزوالثقه بالذات

 (Bandura , 1997 : 101 ; Larson , 2008 : 27  ;     Maddux , 
2009 : 337)  

     طلب المساعدة:سابعا
؛ لتوضيح األشياء غير المفهومة أو      )  أو المدرب  يالتالزم (ةسأل الطالب تفيها  و       

الصعبة في مهام التعلم، وتُعد إحدى استراتيجيات التعلم ذاتـي التنظـيم الفريـدة  ألن                
بها من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ، ويؤدي ذلك إلى           ن   يجب أن يقم   الطالبات

ـ    ةطلب الطالب تأن  : تنمية مهارات التعاون داخل بيئة التعلم وخارجه مثل         ا مـن معلمه
 ،  المساعدة إذا تطلب األمرزميلتهاطلب من  تفهمها جيداً ، أوتتوضيح المفاهيم التي ال  

 أكثر على المساِعد في شرح وتوضـيح  تعتمد وبشكلأنها  :وتتسم بعدة خصائص منها    
 عن االنتظـار    ةتمنع الفشل الدراسي وتبعد الطالب     ، و   المساعدة   ةالنقاط الغامضة لطالب  

 ن ومـساعداته ن لبعضهالطالباتتسهم في فهم مشاعر واحتياجات ، و السلبي دون فهم    
 ;  24 . االستماع النشط والجيد لآلخـرين  ةتنمين ، باالضافة إلى على تحقيق أهدافه

Somtsewu,  2008 : 19)  ( Alexander,  2002 : ،)  ، ١٩٩٥هـارمن :
١٤٦(.  

 يعقد خاللهـا    أسابيع سبعةيوزع البرنامج التدريبي على     :  تحديد عدد الجلسات     -٥
 اسبوعياً ، باإلضافة إلى جلـستي القيـاس         ثالث جلسات عشرون جلسة تدريبية بمعدل     

 يوضح عـدد الجلـسات ونوعهـا والمكونـات        ) ٥( القبلي والبعدي ، والجدول التالي    
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 ، وفي هذه الجلسات يتم التدريب المستخدمة في كل جلسة من جلسات البرنامج التدريبي
من خـالل محتـوى     باستخدام االستراتيجيات سالفة الذكر     على فعالية الذات األكاديمية     

  .حصاء الوصفي اإل مادةدراسي في
  . املستخدمة يف كل جلسة من جلسات الربنامجواملكونات عدد اجللسات ونوعها وحمتواها) ٥(جدول 

  عناصر حمتوى اجللسة  نوعها  اجللسة

  متهيدية  األوىل
، ومفهوم هالتعريف بالربنامج التدرييب، أهدافه ، القواعد اإلرشادية ل

فعالية الذات األكادميية ، مكوناا ، خصائص الطالبات ذوات فعالية 
 .  املرتفعةالذات األكادميية

االستراتيجيات اخلاصه بكل مكون من مكونات  فعالية الذات   متهيدية  الثانية
  األكادميية

  متهيدية  الثالثة
" مفهوم الذكاء االنفعايل ، واآلثار السلبية املترتبة على اخنفاضه 

، ومكوناته ،  وخصائص الطالبات ذوات الذكاء االنفعايل " أضراره
  .املرتفع 

  ة اإلحصاء وبعض املفاهيم األساسية املرتبطة بهماهي  تدريبية  الرابعة
  تنظيم البيانات اإلحصائية  تدريبية  اخلامسة
  املتوسط احلسايب: أوال  : مقاييس الرتعة املركزية  تدريبية  السادسة

  تدريبية  السابعة
االحنرافات فقط واالحنرافات : حساب املتوسط احلسايب بطريقيت

  املختصرة
  الوسيـط:ا ثاني  تدريبية  الثامنة
  حساب الوسيط من اجلدول الفئوي  تدريبية  التاسعة
  املنــوال: ثالثا  تدريبية  العاشرة

  "بريسون" حساب املنوال من اجلدول الفئوي بطريقة الفروق   تدريبية  احلادية عشر
   على مقاييس الرتعة املركزيةتدريبات  تدريبية  الثانية عشر

  املدى واالحنراف املعياري: أوال  :مقاييس التشتت  تدريبية  الثالثة عشر
  حساب االحنراف املعياري من اجلدول الفئوي  تدريبية  الرابعة عشر

  االحنراف الربيعي:ثانيا   تدريبية  اخلامسة عشر
  معامل االختالف: ثالثا  تدريبية  السادسة عشر
   على مقاييس التشتتتدريبات  تدريبية  السابعة عشر
   االرتباط وأنواعهمفهوم  تدريبية  الثامنة عشر

  معامل ارتباط بريسون: أوال   تدريبية   عشرةالتاسع
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  عناصر حمتوى اجللسة  نوعها  اجللسة
  معامل ارتباط سبريمان: ثانيا   تدريبية  العشرون

تم تحديد زمن كل جلسة من جلسات البرنامج التدريبي في ضوء :   زمن الجلسات- ٦
 طبيعة االستراتيجيات التي سيتموخصائص العينة ، : عدد من المعايير من أهمها

التدريب عليها، والبحوث والدراسات السابقة، وبناء على ذلك يرى الباحث أن تكون مدة 
 -٥( راحة من اتيتخللها فتر) دقيقة) ١٢٠(كل جلسة من جلسات البرنامج التدريبي 

        .دقائق ) ١٠( ، وفترات لتطبيق أدوات التقويم دقيقة) ١٥
  : تقويم البرنامج- ٧ 

  ونات الرئيسية للبرنامج ، واتبع الباحث في البرنامج عد التقويم أحد المكي
  :الحالي إستراتيجية للتقويم تقوم على المحاور اآلتية

 طالبـات  على   االنفعالييطبق الباحث مقياس الذكاء      :" التشخيصي"  التقويم المبدئي    -أ
 االنفعـالي المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك بهدف الوقوف على مستوى الذكاء           

   . .نيهلد
يطرح الباحث مجموعة من األسـئلة أثنـاء تنفيـذ             :"البنائى"  التقويم التكويني    -ب

 في الموضوعات المقدمـة ،      الطالباتالبرنامج  بهدف تحديد نقاط القوة والضعف لدى         
المساعدة في حالة الحاجة لـذلك ،       لهن  ويقدم  لديهن ،   ويصحح األخطاء   ههن  كما يوج 

    .نلقوة وعالج مواطن الضعف لديهمما يسمح بتعزيز مواطن ا
 

  -:ويتضمن نوعين هما "  : النهائي"  التقويم الختامي -جـ
 في نهاية كل وتقدم: استمارة التقييم الذاتى :ويتمثل في :  التقويم في نهاية كل جلسة -

إلجراءات البرنامج التدريبي في األنـشطة   المتدربات معرفة مدى استخدام جلسة بهدف
كنوع من الممارسة الفعلية لما تم التدريب       : واجب منزلي   ، وو  نمقدمة إليه والمهام ال 

 نوللتأكـد مـن ممارسـته     المتدربات ،   عليه أثناء الجلسات التدريبية ، وذلك لمتابعة        
  .ثناء الجلسات التدريبيةألالستراتيجيات المستخدمة 

 على االنفعاليالذكاء تطبيق مقياس :ويتمثل في : التقييم في نهاية البرنامج التدريبي  -
وذلك بهدف معرفة أثر ) القياس البعـدي (  المجموعتين التجريبية والضابطة طالبات

 التجريبية تين المجموعطالبات لدى االنفعاليالبرنامج التدريبي المعد في الذكاء 
   .الضابطةو

  

  : يقوم الباحث بعمل التالي: إجراءات تنفيذ البرنامج التدريبي -٨
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كاديمية ي بداية البرنامج كماً مناسباً من المعلومات عن ماهية فعالية الذات األيقدم ف -
   .وبعض العناصر المرتبطة به 

 على االنتظام والحضور وعدم التخلف عن جلسات البرنامج التدريبي المتدرباتيحث  -
  . في الجلسات التدريبيةنوكذلك إحضار كراسة خاصة لتدوين مالحظاته

 للتعرف على مستواه لدى قبل تطبيق البرنامج التدريبي االنفعاليلذكاء يطبق مقياس ا -
 . المجموعتين التجريبية والضابطةطالبات

 قد تمكن من استخدام المتدرباتيقدم استمارة تقييم ذاتي بهدف التحقق من أن  -
إجراءات التدريب باالستراتيجيات المستخدمة في الجلسات، وواجب منزلي في نهاية كل 

 .سة ، وذلك بهدف الممارسة الفعلية لما تم التدريب عليه في خارج حجرات الدراسةجل
 ، وذلك االنفعالييطبق في نهاية تنفيذ جلسات البرنامج التدريبي مقياس الذكاء  -

 .لمعرفة أثر البرنامج التدريبي فيه 
  :الهدف العام من البرنامج 

ويتفرع . ونات فعالية الذات األكاديمية   اكساب المتدربات كفايات ومك   يهدف البرنامج إلى    
من الهدف العام مجموعة من األهداف السلوكية اإلجرائية والتي يمكن توضيحها فـي              

  :التالي) ٦(الجدول 
األهداف السلوكية للربنامج يف ضوء املؤشرات الدالة على كل مكون من مكونات  فعالية ) ٦(جدول 

  .ا كادميية واالستراتيجيات اخلاصهالذات األ

  م



 

 

  اجلهد األكادميي  ١

ـ     ن أن تندمج  الطالبة مع املادة املتعلمة حىت وإن كا          -  هت ال حتب مـا تفعل
      .بتحقيق األهداف اهاللتزام

وبة واستكماهلا يف املطل األكادميية واألنشطة املهام  أن تندمج الطالبة يف حل -
  . الوقت احملدد 

 أن تتناقش الطالبة مع املدرب أثناء حله للمسائل االحصائية وتوصله إىل            -
  .            احلل الصحيح 

منذجة .  (  أن حتل الطالبة املسائل االحصائية حماكية طريقة املدرب للحل       -
  )      املشارك

املهام املثابره يف إجناز  ٢
    ديداتالته/لتحدياتل

  . أن تبذل الطالبة جهداً كبرياً يف حل املهام مهما بلغت درجة صعوبتها-
.                           تتحدى قدراا كانت ولو حىت املهام أداء  أن تستمر الطالبة يف -
  .                  مملة أو غري ممتعةحىت وإن كانتاملهام  أن تستكمل الطالبة -
.                        البة مرات عديدة  عندما تفشل يف التوصل للحل الصحيح أن حتاول الط-
.                   أن تنظم الطالبة املعلومات املُتعلمة وترتبها بشكل ييسر هلا التعلم  - 
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  م



 

 

  تنظيم الذات األكادميي  ٣

.     إجنازها  تلزمها ألداء املهمة  بغية أن حتدد الطالبة املعلومات واملعارف اليت-
الطالبة سبب جناحها يف تأديتها  للمهام إىل قدراا وإمكانياـا            أن ترجع    -

  .           وجهدها 
  . أن ترجع الطالبة سبب فشلها يف املهام إىل نقص اجلهد املبذول الستكماهلا-
.                         أن تعدل الطالبة من  إجابتها  اخلاطئة بأخرى صحيحة –
.                وتصححها بأول اليت تقع فيها أوال اءالطالبة األخط  أن تكتشف-

  الدعم األكادميي  ٤

 أن تردد الطالبة ذاتياً بعض العبارات االجيابية حول أمهية املهمة اليت تقوم             -
  . ا
  . أن تركز الطالبة أثناء قيام زميلتها حبل املهمه أمامها -
  .    ام متبعة نفس اخلطوات اليت اتبعهتا زميلتها يف احلل أن حتل الطالبة امله-
 أن تسأل الطالبة الباحث أو أحد زميالا عن األشياء اليت ال تفهمها كي              -

  .             تتضح هلا 
 يف تعثرهـا  عنـد  الـزميالت  أو املدرب من الطالبة املساعدة  أن تطلب  -

    .املهمه  استكمال

 –أهدافه  ) (١(ملحق رقم      البرنامج  التدريبي المقترح    تحكيمتم   :صـدق البرنامـج   
من األساتذة المتخصـصين فـي       )٨ (من ِقبل )  طرق التقويم فيه   – إجراءاته   –محتواه  

، وذلك للحكم على مدى صالحية      ) ٢(ملحق رقم    علم النفس والصحة النفسية    : يمجال
،  يتم التـدريب عليهـا       مدى ارتباط أهداف الجلسات باالستراتيجيات التي     والبرنامج ،   

مالءمة االستراتيجيات والمهام واألنشطة ألهداف الجلسات و  مناسبة المحتوى التدريبي    و
وقد تم االلتزام  .مدى مناسبة التقويم ألهداف الجلسات و ولمحتوى التدريب ،     للمتدربات

 -%  ٧٥ (بـين  ما هماتفاق نسب تراوحتقد  و . بالتعديالت التي أوصى المحكمون بها    
  .مما يدعو إلى الثقة في البرنامج  التدريبي مرتفعة  اتفاق نسب وهى ،%)١٠٠

  

 التقييم الذاتى إلى قياس درجة مدى اتتهدف استمار :الذاتياستمارات التقييم : ثانياً
اسـتمارة  ) ٢٠( ويتضمن البرنامج     .ومهام التدريب  ألهداف الجلسة    المتدرباتتحقيق  

عبارات )  ٧( االستمارة من    تتكوندة لكل جلسة ، و    بمعدل استمارة واح   )٣(ملحق رقم   
، وعلى  )، بدرجة ضعيفة ، بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة( وأمام كل عبارة ثالثة بدائل ،

ا وتطبـق فـي      وينطبق عليه  اتحت االختيار الذي يناسبه   ) (ضع عالمة   ت أن   ةالمتدرب
ل عبـارة إذا كـان   لك) ٣(وتصحح كل استمارة بحيث تعطى الدرجة   ،    نهاية كل جلسة  
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بدرجـة  (إذا كان اختيار المتدربـة      ) ٢(وتعطى الدرجة   ) بدرجة كبيرة (اختيار المتدربة   
 تطبيقمن خالل ) بدرجة ضعيفة(إذا كان اختيار المتدربة     ) ١(وتعطى الدرجة   ) متوسطة

  .دقائق) ٧:٤(ستغرق ما بين االستمارات على المتدربات وجد أنها ت

 تهاوذلك للحكم على مدى صـالحي     ،   محكمين) ٨( على   اتتم عرض االستمار       كما  
مدى مالئمـة   ، و  الجلسات بأهداف   اتمدى ارتباط عبارات االستمار   : من حيث    للتطبيق

 -% ٨٧,٥( نسب اتفاق المحكمين مـا بـين         للمتدربات ، وتراوحت    عبارات  صياغة ال 
ة مما يدعو وبذلك تم التحقق من صدق االستمار  ،مرتفعة، وهى نسب اتفاق    %)  ١٠٠

  .نتائج الإلى الثقة فى 
  : االنفعالي مقياس الذكاء :ثالثاً

لدى بأبعاده المتعددة  لذكاء االنفعاليذا المقياس إلى معرفة مدى توافر ا     يهدف ه
  .الطالبات عينة الدراسة

  :خطوات إعداد المقياس
  

 الذكاء مفهوم تناولت التيالمتوفرة  لديه و األدبيات التربويه على الباحث باإلطالع  قام-
بالتحقق من  اهتمت التي التجريبية الدراسات على طالعاإل اوكذ ،ومراجعتها االنفعالي

    .وتحسينه تنمية الذكاء االنفعالي في  البرامج بعض  وفاعلية أثر
كل  مقياس مثل ، االنفعالي بالذكاء الصلة ذات المقاييس من لعدد ة المراجع  إجراء-

 Mayer & Salovey) ، ) ٢٠٠٢الـــدردير، (، ) ٢٠٠١ورزق ،   عثمان،: (من 
,1990) ،(Golman,1995,2001) .عبارات  صياغة في ذلك من االستفادة وتم

 فرعية أبعاد خمسة من النهائية صورته  في المقياس ويتكون الحالية، الدارسة مقياس
  .عبارات لكل بعد ) ١٠(بواقع 

 (Golman, 1995,2001)نموذج  المقياس على ألبعاد تحديده عند الباحث  استند-
تنظيم  االنفعالي ، الوعي : من خمسة أبعاد هي  يتكون والذي ، للذكاء االنفعالي

  ) .االنفعاالت، الدافعية الذاتية ، التعاطف ، والمهارات االجتماعية
في صورته  عبارة لقياس الذكاء االنفعالي) ٥٠ (الباحث ضوء ما سبق صاغ  في-

 عبارات لقياسه )١٠(أبعاده الخمسة ، حيث خُصص لكل بعد من )٤(ملحق رقم  األولية
 ، ويلي كل عبارة خمسة معكوسةبعضها ِصيغ في صيغة ايجابية واآلخر في صورة 

ينطبق علي  ينطبق علي أحياناً، ينطبق علي كثيرا ، ينطبق علي تماماً،(اختيارات هي
   .   اختيار درجةلكلو)  ال تنطبق علي إطالقاً نادراً ،

ينطبق علي  على العبارة بـ  ة درجات الستجابة الطالبأربع ويصحح المقياس بإعطاء -
ودرجتين ،  ينطبق علي كثيرا  على العبارة بـ ة الستجابة الطالبوثالثة ، تماماً
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ودرجة واحدة الستجابة الطالبة   ينطبق علي أحياناً ، على العبارة بـ ةالستجابة الطالب
 ال تنطبق علي  على العبارة بـةالستجابة الطالب  ينطبق علي نادراً ، والدرجة صفر  بـ

  ، الموجبة للعبارات)  صفر ،١ ،٢  ،٣ ، ٤ (يكون الدرجات احتساب أن ؛ أي إطالقاً
المعكوسة ، والتي تأخذ  أو السالبة للعبارات) ٤  ،٣ ،٢ ، ١ صفر،(كاألتي  وتعكس

-٤٤-٤٣-٤٢-٤١-٣٠-٢٩- ٢٨-٢٧-٢٦-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥(األرقام 
 الدرجة تشير بينما ، االنفعالي ارتفاع الذكاء إلى المرتفعة الدرجة وتشير ). ٤٥

يوضح ) ٧(والجدول التالي . لدى الطالبات  االنفعالي الذكاء انخفاض إلى المنخفضة
  .          ، وأرقام عبارات كل بعـد  أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي

  )الصورة األولية (مقياس الذكاء االنفعايل  أبعاد من بعد كل على العبارات أرقام توزيع) ٧ (جدول
جمموع   أرقام عبارات األبعاد  أبعاد املقياس  م

  العبارات
  ١٠  ٤٦-٤١-٣٦-٣١- ٢٦-٢١-١٦-١١- ٦ -١  الوعي االنفعايل  ١

  ١٠  ٤٧-٤٢-٣٧-٣٢-٢٧-٢٢-١٧-١٢-٧-٢  تنظيم االنفعاالت  ٢

  ١٠  ٤٨-٤٣-٣٨-٣٣-٢٨-٢٣-١٨-١٣-٨-٣  ةالدافعية الذاتي  ٣

  ١٠  ٤٩-٤٤-٣٩-٣٤-٢٩-٢٤-١٩-١٤-٩-٤  التعاطف  ٤

املهارات   ٥
  االجتماعية

١٠  ٥٠-٤٥-٤٠-٣٥-٣٠-٢٥-٢٠-١٥-١٠-٥  

  ٥٠  اموع

       وراعى الباحث عند صياغة وبناء عبارات المقياس أن تكون مفرداته مناسبة 
  . رتباطاً مباشراً بالبعـد الذي تقيسه لطالبات العينة وأن تكون واضحة ومرتبطة ا

  : للمقياس الخصائص السيكومترية
  :تم حساب صدق المقياس عن طريق اآلتي :صدق المقياس

محكمين منهم  ) ١٠(تم تقديم المقياس في صورته المبدئية إلى        :  صدق المحكمين    -أ
لتربيه جامعة  من المحكمين بقسم الصحه النفسيه بكلية ا      ) ٣(بقسم علم النفس ، و      ) ٧(

صـالحيته ، ووضـوح صـياغة       : وقد طُِلب منهم تحكيم المقياس من حيـث         . األزهر
تعليماته،  ومدى دقة صياغة عباراته ووضوحها، ومدى تمثيل كل مفردة للبعد الـذي              
تقيسه ، ومدى تمثيل المقياس للهدف الذي وضع لقياسه، ومـدى مالءمـة العبـارات             

 بـين  مـا  المحكمين اتفاق نسب وتراوحت ،.  الجامعةلمستوى طالبات الفرقة األولى ب    
 بتعـديل  المحكمـين  بعـض  أشار وقد مرتفعة، اتفاق نسب وهى ،%)١٠٠ -% ٨٠(
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 من ذلك ويتضح ذلك، الباحث راعى وقد العبارات وإضافة عبارات أخرى    بعض صياغة
   .اآلتي) ٨(الجدول

  قبل التعديل وبعدهالذكاء االنفعالي  مقياس عبارات)٨(جدول 
رقم 
  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  العبارة

أفكر يف مشكالت األخرين وأحاول   ٥
   يف حلهاممساعد جاهدة

ساعدة اآلخرين على حل ملأسعى جاهدة 
  مشكالم

استطيع احتواء مشاعر اإلجهاد اليت تعوق   ٧
  أدائي ألعمايل

اليت ) اإلحباط-الغضب (استطيع احتواء مشاعر 
  ائي ألعمايلتعوق أد

 سبباً يف ةإدراكي احلقيقي حلاليت املزاجي  ١٦
 تفوقي

 سبباً يف جناحي يف ةإدراكي احلقيقي حلاليت املزاجي
 مواقف احلياة

حتديدي ملواطن ضعفي وقويت يف مشاعري   ٢١
 أستطيع حتديد مواطن ضعفي وقويت يف مشاعري تساعدين يف ختطي الكثري من العقبات

أميز بين مشاعر الحزن والسعادة التي )  ٣٦(العبارة رقم :  فة فهي أما العبارات المضا
، اآلخرين   مع التواصل على قدرتي لضعف عزلتي تتزايد)  ٤٥(تنتابني ، والعبارة رقم     

 .  التميز   أجل من وأكافح الوقت طول بالتفاؤل أشعر) ٤٨(والعبارة رقم 
  : صدق االتساق الداخلي-ب

الرتباط بين درجة كل عباره والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي                تم حساب معامالت ا   
بالفرقة األولى شعبة طالبة ) ٨٠(إليه ، وذلك بعد تطبيق المقياس على عينة بلغ عددها        

يوضح معامالت االرتباط بـين   ) ٩(، والجدول التالي    كلية الدراسات االنسانية    -التربية  
  .ذي تنتمي إليه على مقياس الذكاء االنفعاليدرجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد ال

  
  
  
  

معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إلیھ على ) ٩(جدول 
  مقیاس الذكاء االنفعالي 

  

    الوعي االنفعايل
  املهارات االجتماعية  التعاطف  الدافعية الذاتية  تنظيم االنفعاالت

رقم 
 العبارة

معامالت 
  االرتباط

رقم 
 العبارة

معامالت 
  االرتباط

رقم 
 العبارة

معامالت 
  االرتباط

رقم 
الع
 بارة

معامالت 
  االرتباط

رقم 
 العبارة

معامالت 
  االرتباط

٦٣٩,٠ ٥   **٥٧٩,٠ ٤   **٤٦٩,٠  ٣   **٥٦٣,٠  ٢  **٥٨٥,٠  ١**   
٥٧٨,٠ ١٠   *٢٨٠,٠ ٩   **٦٣٠,٠ ٨   **٥٧٤,٠ ٧   **٥٩٦,٠  ٦**   

٧٢١,٠ ١٥   **٦٢٩,٠ ١٤   **٦٨٤,٠ ١٣   **٥٤٦,٠ ١٢   **٤٦١,٠ ١١**   
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٦٧٧,٠ ٢٠   **٣٧١,٠ ١٩   **٥١٧,٠ ١٨   ٠٦٠,٠ ١٧   **٤٣٢,٠ ١٦**   
٥١٠,٠ ٢٥   **٥٥٦,٠ ٢٤   **٧٤٩,٠ ٢٣   **٥١٧,٠ ٢٢   **٥٧٢,٠ ٢١**   
٦٦٦,٠ ٣٠   **٤٦٨,٠ ٢٩   **٥٤٥,٠ ٢٨   **٤٨٤,٠ ٢٧   **٣٤٧,٠ ٢٦**   
٥٩٨,٠ ٣٥   **٦٦٩,٠ ٣٤   **٦٦٨,٠ ٣٣   **٥٢١,٠ ٣٢   **٥٥٣,٠ ٣١**   
٦٥٤,٠ ٤٠   **٧٣٧,٠ ٣٩   **٥٣٦,٠ ٣٨   **٢٩١,٠ ٣٧   **٥٠٣,٠ ٣٦**   
٦٤٦,٠ ٤٥   **٤٦٨,٠ ٤٤   **٧٢٦,٠ ٤٣   **٣٠٤,٠ ٤٢   **٥٤٠,٠ ٤١**   
٧٤٤,٠ ٥٠   **٤٣٧,٠ ٤٩   **٥٨٧,٠ ٤٨   **٦٢٠,٠ ٤٧   **٥٣١,٠ ٤٦**   

 )٠،٠٥( عند مستوىدالة                   *) ٠،٠١( دالة عند مستوى     **
 ٠،٢٨٠ ( أن قيم معامالت االرتباط تراوحـت مـابين    ) ٩( يتضح من جدول       

مـن بعـد تنظـيم    ) ١٧( رقم ةوجميع هذه القيم دالة إحصائياً ، عدا العبار  ) ٠،٧٤٩-
حينما أشعر بالتوتر أو القلق أتجنب استذكار دروسي مؤقتاً إلـى  : االنفعاالت ومحتواها  

كذلك تـم حـساب     حيث كانت غير دالة  وبالتالي تم حذفها ،           االنفعاالت؛   أن تزول هذه  
معامالت االرتباط بين األبعاد وبعضها البعض وكذلك في عالقتها مع الدرجـة الكليـة،              

يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد وبعضها والدرجـة الكليـة          ) ١٠(والجدول التالي   
  .للمقياس

  
  ) ٨٠=ن(الذكاء االنفعالي  والدرجة الكلیة لمقیاس األبعاد وبعضھاین  باالرتباطمعامالت  )١٠( جدول

الوعي   األبعاد  م
  االنفعالي

تنظیم 
  االنفعاالت

الدافعیة 
المھارات   التعاطف  الذاتیة

  االجتماعیة
الدرجة 
  الكلیة

الوعي   ١
            ــــــــــ  االنفعالي

تنظیم   ٢
          ــــــــــ   **٥١٢,٠  االنفعاالت

ة الدافعی  ٣
        ــــــــــ   **٥٧٦,٠   **٥٦٨,٠  الذاتیة

      ــــــــــ   **٣١٢,٠   *٢٥٨,٠   **٤١٦,٠  التعاطف  ٤

المھارات   ٥
    ــــــــــ   **٥٧٤,٠   **٥٩٢,٠   **٥٨٢,٠   **٥٧٠,٠  االجتماعیة

  ــــــــــ   **٨٦٨,٠   **٦٤٩,٠   **٨٠١,٠   **٧٥٢,٠   **٧٩١,٠  الدرجة الكلیة  

 )٠،٠٥(دالة عند مستوى                   *) ٠،٠١(ى  دالة عند مستو    **
) ٨٦٨,٠ ،    ٢٥٨,٠ ( معامالت االرتباط تراوحت بين     قيم  يتضح من الجدول السابق أن       

وبذلك تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس وبالتـالي      ،دالة إحصائياً   وجميعها قيم   
بـارة مـن عبـارات المقيـاس     تم حساب معامالت االرتباط بين كل ع    كما   .من صدقه   

يوضح معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة      ) ١١( والجدول التالي    ،والدرجة الكلية 
  .الكلية 

  )٨٠=ن(لمقیاس الذكاء االنفعالي رتباط بین العبارات والدرجة الكلیة االمعامالت  )١١(جدول 
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رة
عبا

 ال
قم

ر
 

  معامل
  االرتباط

رة
عبا

 ال
قم

ر
 

م ا  االرتباطمعامل 
رق

رة
عبا

ل
 

معامل 
  االرتباط

رة
عبا

 ال
قم

ر
 

معامل 
  االرتباط

رة
عبا

 ال
قم

ر
 

معامل 
  االرتباط

٣٨٧,٠ ٤١   **٣٨٧,٠ ٣١   **٤٨٢,٠  ٢١   **٣٢٣,٠  ١١   **٤٥٩,٠  ١**   
٢٦٤,٠ ٤٢   **٣٩١,٠ ٣٢   **٤٨٢,٠ ٢٢   **٣٦٥,٠ ١٢   **٤٣٠,٠ ٢*   
٥٠١,٠ ٤٣   **٥٤٨,٠ ٣٣   **٥٣٦,٠ ٢٣   **٥٦٠,٠ ١٣   *٢٤٦,٠ ٣**   
٤٠٣,٠ ٤٤   **٥٥٥,٠ ٣٤   **٣٨٠,٠ ٢٤   **٤٦٤,٠ ١٤   **٥١٣,٠ ٤**   
٤٨٢,٠ ٤٥   **٥٧٠,٠ ٣٥   **٤٨٥,٠ ٢٥   **٦٤٣,٠ ١٥   **٥٧٩,٠ ٥**   
٥٦٤,٠ ٤٦   **٣٩٥,٠ ٣٦   **٣٢٨,٠ ٢٦   *٢٦٩,٠ ١٦   **٥١٢,٠ ٦**   
٤٦٧,٠ ٤٧   **٤٧٢,٠  ٣٧   *٢٣٠,٠ ٢٧  - ١٢١,٠ ١٧   **٤٦٨,٠ ٧**   
٦٠٩,٠ ٤٨   **٤٩٣,٠ ٣٨   **٤٤٩,٠ ٢٨   **٣٢١,٠ ١٨   **٥٩٥,٠ ٨**   
٢٤٢,٠ ٤٩   **٦٠٣,٠ ٣٩   **٤٣٤,٠ ٢٩  - ١١٣,٠ ١٩  - ٠٨٣,٠ ٩*   
١
٦٤٢,٠ ٥٠   **٥٥٦,٠ ٤٠   **٥٨٣,٠ ٣٠   **٥٦١,٠ ٢٠   **٥١٦,٠ ٠**   

 )٠،٠٥(دالة عند مستوى                   *) ٠،٠١( دالة عند مستوى     **
   ،    ٢٤٢,٠ (بين   ق أن قيم معامالت االرتباط تراوحت ما      يتضح من الجدول الساب          

مـن بعـد تنظـيم      ) ١٧(دالة إحصائياً، ما عدا العبارة رقم          هذه القيم    وجميع) ٦٤٢,٠
 إلـى  مؤقتاً دروسي استذكار أتجنب القلق أو بالتوتر أشعر حينما:  االنفعاالت ومحتواها 

عد التعـاطف ومحتواهمـا علـى       ب من) ١٩،  ٩(  والعبارتان    .االنفعاالت هذه تزول أن
 النفـسية  بالحالة غاضب ، أتأثر   شخص مواجهة عند بالضيق شعور ينتابني: الترتيب  

بي لم تكن دالة إحصائيا وتم حذفهما ، ، وبالتالي أصبح عدد عبارات              يحيطون من لكل
وبذلك تم التحقق من االتـساق      عبارة،  ) ٤٧(المقياس في الصورة النهائية يتكون من       

  .داخلي للمقياس وبالتالي من صدقهال
  
  
  
  
  

  :  ثبات المقياس: ثانيا 
) الفا كرونباخ (تم حساب الثبات بطريقة معامل      : معامل الفا كرونباخ    طريقة    - أ

 :  التالي)١٢(في حالة حذف المفردة غير الدالة ، وجاءت النتائج كما بالجدول 



 م ٢٠١٥ لسنة أكتوبر) الخامس  الجزء١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٦٧٧-

  )٨٠ =ن(  الدالةمعامل ألفا كرونباخ في حالة حذف المفردة غیر) ١٢(جدول 

رقم 
 المفردة

متوسط 
درجات 

المقیاس ككل 
في حالة 

  حذف المفردة

تباین المقیاس 
في حالة حذف 
 درجة المفردة

ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
  الكلیة 

قیمة 
معامل 
الفا في 
حالة 
حذف 
درجة 
 المفردة

رقم 
  المفردة

متوسط 
درجات 
المقیاس 

ككل في حالة 
حذف 
  المفردة

تباین 
المقیاس في 
حالة حذف 

درجة 
 المفردة

ارتباط 
المفردة 
بالدرجة 
  الكلیة 

قیمة 
معامل 
الفا في 
حالة 
حذف 
درجة 
 المفردة

٩١٦,٠   ٤٣٠,٠ ٤٩٥،١٣ ١٢٢،٨٦ ٢٨   ٩١٦,٠ ٤٣٨,٠ ٥٠٠،٤٨ ١٢١،٨٦  ١   
٩١٦,٠   ٤٠٤,٠ ٤٩٥،٨٩ ١٢١،٧٥ ٢٩   ٩١٦,٠ ٣٨٣,٠ ٤٩٨،٦١ ١٢٢،٢٩  ٢   
٩١٤,٠   ٥٥٤,٠ ٤٩٠،٣٦ ١٢١،٦٣ ٣٠   ٩١٧,٠ ٢٢٥,٠ ٥١٠،٧٩ ١٢١،٥١  ٣   
٩١٧,٠   ٣٤٣,٠ ٤٩٤،٤٢ ١٢٢،٨٤ ٣١   ٩١٥,٠ ٤٦٢,٠ ٤٩٨،٥٣ ١٢١،٤٥  ٤   
٩١٦,٠   ٣٥٦,٠ ٤٩٦،٧٩ ١٢٢،٨٤ ٣٢   ٩١٥,٠ ٥٤٠,٠ ٤٩٥،٨٧ ١٢١،٥٧  ٥   
٩١٥,٠   ٥١٥,٠ ٤٩٩،٥١ ١٢١،٤٠ ٣٣   ٩١٥,٠ ٤٨٥,٠ ٤٩٥،٥٧ ١٢١،٦٥  ٦   
٩١٥,٠   ٥١١,٠ ٤٩٥،٣٦ ١٢١،٧٩ ٣٤   ٩١٥,٠ ٤٣٦,٠ ٤٩٤،٤٠ ١٢٢،٧٣  ٧   
٩١٥,٠   ٥٢٢,٠ ٤٩٧،٠١ ١٢١،٧٨ ٣٥   ٩١٤,٠ ٥٧٠,٠ ٤٩٠،٦٥ ١٢٢،٠١  ٨   

٩١٦,٠   ٣٥٨,٠ ٥٠٦،٣٦ ١٢١،٢٩  ٣٦   ٩١٥,٠ ٤٩٢,٠ ٤٩٦،٧٩ ١٢٢،٠٤  ١٠   
٩١٥,٠   ٤٤٨,٠ ٤٩٩،١٦ ١٢١،٥٦  ٣٧   ٩١٧,٠ ٢٧٥,٠ ٥٠١،٠٩ ١٢١،٩٨  ١١   
٩١٦,٠   ٤٥٠,٠ ٥٠١،٠٢ ١٢١،٣٠  ٣٨   ٩١٧,٠ ٣٣٨,٠ ٤٩٩،٨٧ ١٢٣،٤٣ ١٢   
٩١٤,٠   ٥٥٩,٠ ٤٩٤،٢٦ ١٢١،٧٦  ٣٩   ٩١٥,٠ ٥١٨,٠ ٤٨٩،٧٧ ١٢٢،٤٨ ١٣   
٩١٥,٠   ٥٢٢,٠ ٤٩٨،٦٦ ١٢١،٧٣  ٤٠   ٩١٦,٠ ٤١٢,٠ ٤٩٨،١١ ١٢١،٦٣ ١٤   
٩١٧,٠   ٣٤٣,٠ ٤٩٥،٩٢ ١٢٢،٩٥  ٤١   ٩١٤,٠ ٦١٢,٠ ٤٨٨،٩١ ١٢١،٦٨ ١٥   
٩١٨,٠   ٢٣٦,٠ ٥٠٦،٠٨ ١٢٢،٦٣  ٤٢   ٩١٧,٠ ٢٢٨,٠ ٥٠٧،١٢ ١٢١،٩٤ ١٦   
٩١٥,٠   ٤٥٢,٠ ٤٩١،١١ ١٢٢،٨٦  ٤٣   ٩١٧,٠ ٢٩٢,٠ ٥٠٧،٩٢ ١٢١،٣٣ ١٨   
٩١٦,٠   ٣٦١,٠ ٥٠٠،٥٧ ١٢١،٧٥  ٤٤   ٩١٥,٠ ٥٢٢,٠ ٤٩٨،٦٦ ١٢١،٤٦ ٢٠   
٩١٦,٠   ٤٤٥,٠ ٤٨٩،٥٤ ١٢٢،٣٣  ٤٥   ٩١٦,٠ ٤٣٢,٠ ٤٩٣،٩٩ ١٢١،٧٥ ٢١   
٩١٥,٠   ٥٣٠,٠ ٤٩٨،٥٠ ١٢١،٤٤  ٤٦   ٩١٥,٠ ٤٤٤,٠ ٤٩٧،٢٢ ١٢٢،٠٣ ٢٢   
٩١٥,٠   ٤٣٩,٠ ٤٩٢،٨٢ ١٢٢،٧١  ٤٧   ٩١٥,٠ ٥١٣,٠ ٤٩٣،٣٤ ١٢٢،٣٤ ٢٣   
٩١٤,٠   ٥٨٠,٠ ٤٨٩،٧٦ ١٢١،٩٦  ٤٨   ٩١٦,٠ ٣٤٠,٠ ٥٠٣،١١ ١٢١،٥٣ ٢٤   
٩١٧,٠   ١٨٠,٠ ٥١٣،٣٥ ١٢١،١٣  ٤٩   ٩١٥,٠ ٤٤٨,٠ ٥٠٠،٥٧ ١٢٢،٠١ ٢٥   
٩١٤,٠   ٦١٢,٠ ٤٨٦،٨٥ ١٢٢،١٠  ٥٠   ٩١٧,٠ ٢٩٨,٠ ٥٠٢،٠٣ ١٢١،٩١ ٢٦   
٩١٨,٠ ٢٠٣,٠ ٥٠٥،٣١ ١٢٣،٤٥ ٢٧           

في حالة حذف درجة ) ألفا كرونباخ(أن قيم معامل : يتضح من الجدول السابق    
أما معامل الفا للمقياس ككل  )٩١٨,٠  ، ٩١٤,٠(  المفردة غير الدالة قد تراوحت بين 

 التي ائجالنت في الثقة إلى يدعو مما وهو معامل ثبات مرتفع نسبيا) ٩١٧,٠(فقد بلغ 
  .المقياس استخدام عند إليها التوصل يمكن

، وقد بلـغ  ) سبيرمان وبيراون(كما تم استخدام معادلة :  طريقة التجزئة النصفية     -ب
، وقد بلغ معامل الثبات بهذه ) جتمان(  ، ومعادلة )٨٥٢,٠(معامل الثبات بهذه المعادلة 

  . و وهي معامالت ثبات مرتفعة نسبياً)٨٥١,٠(المعادلة 
  :وصف المقياس في صورته النهائية

وحذف العبارات غير  بعد أن تم حساب الصدق والثبات لمقياس الذكاء االنفعالي  
عبارة تمثل أبعـاد الـذكاء      ) ٤٧(الدالة أصبح المقياس فى صورته النهائية يتكون من         



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (امعة األزهر، العددمجلة كلية التربية، ج

  

 -٦٧٨-

بعاد يوضح توزيع العبارات على أ    ) ١٣(، والجدول التالي رقم      )٥(ملحق رقم    االنفعالي
  .  في صورته النهائية  الذكاء االنفعالي

  
توزيع أرقام العبارات على كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي ) ١٣(جدول 

  )  الصورة النهائية(

جمموع   أرقام عبارات األبعاد  أبعاد املقياس  م
  العبارات

  الوعي االنفعايل  ١
٣٣-٢٨-٢٣-١٨-١٥-١٠-٦-١-

١٠  ٤٣-٣٨  

  االتتنظيم االنفع  ٢
٣٩-٣٤-٢٩-٢٤-١٩-١١-٧-٢-

٩  ٤٤  

  الدافعية الذاتية  ٣
٣٥-٣٠ -٢٥-٢٠-١٦-١٢-٨-٣-

١٠  ٤٥-٤٠  

  ٨  ٤٦-٤١-٣٦-٣١-٢٦-٢١-١٣-٤  التعاطف  ٤

  املهارات االجتماعية  ٥
٣٧-٣٢-٢٧-٢٢-١٧-١٤-٩-٥-

١٠  ٤٧-٤٢  

  ٤٧  اموع

-١٣-١٢-١١-١٠( في المقياس تأخذ األرقام التالية )المعكوسة (والعبارات السالبة
٤٢-٤١-٤٠-٣٩- ٣٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-١٤  (     

   :األساليب اإلحصائية المستخدمة
 األساليب اإلحـصائية  و Spssبرنامجاستخدم الباحث       للتحقق من فروض البحث 

 ، واختبـار شـيفيه   One-Way ANOVAتحليل التباين للقياسات المتكررة  : التالية
Scheffe  بين القياسات المتكررة للمجموعة التجريبية ،  ، وذلك لمعرفة اتجاه الفروق

واختبار النسبه التائيه لعينتين مستقلتين ، وذلك الختبار داللة الفروق بـين متوسـطي     
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس الذكاء االنفعالي ،           

اللة الفروق بـين متوسـطي      واختبار النسبه التائية لعينتين مترابطتين وذلك الختبار د       
لمقياس الـذكاء االنفعـالي ،   )  بعدي   –قبلي  (درجات المجموعة التجريبية في القياسين    

  . التأثير باستخدام معادلة مربع إيتاوحجم
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها
   -:يعرض الباحث في هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي على النحو اآلتي: عرض النتائج : أوالً

  

  .النتائج الخاصة باستمارات التقييم الذاتي )  أ(
  -:وتتضمن ما يأتيالرئيسة والفرعية،  النتائج الخاصة بفروض الدراسة) ب (
  .  نتائج الفروض الفرعية للفرض األول-٢        . نتائج الفرض اإلحصائي األول -١
  .  نتائج الفرض اإلحصائي الثاني -٣
  

  : ت التقييم الذاتي النتائج الخاصة باستمارا: أوال 
        لحساب نتائج استمارات التقييم الذاتي، قام الباحث بحـساب متوسـط درجـات           
المجموعة التجريبية على كل استمارة من االستمارات المقدمة في نهاية كل جلسة من             

يوضح متوسطات  ) ١٤(جلسات التدريب على فعالية الذات األكاديمية ، والجدول التالي          
   -:جموعة التجريبية على استمارات التقييم الذاتيدرجات الم

يوضح متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية على استمارات التقييم ) ١٤(جدول 
  الذاتي

رقم 
رقم   المتوسطات  الجلسة

رقم   المتوسطات  الجلسة
  رقم الجلسة  الجلسة

٨,١٧ ١٥   ٦٥,١٤  ٨   ٢٥,١١  ١   
٢٥,١٨ ١٦   ٩٥,١٤ ٩   ٧٥,١٢  ٢   
٨٥,١٨  ١٧   ٣,١٥ ١٠   ٤,١٢  ٣   
٠٥,١٩  ١٨   ٩,١٥  ١١   ٦٥,١٣  ٤   
٥,١٩  ١٩   ٢٥,١٦  ١٢   ٧,١٣  ٥   
٩٥,١٩ ٢٠   ٨٥,١٦  ١٣   ١,١٤  ٦   
٦,١٧  ١٤   ٤٥,١٤  ٧          

أن اتجاه متوسط درجات المجموعة التجريبية علـى        : يتضح من الجدول السابق          
ب القـائم علـى فعاليـة الـذات         استمارات التقييم الذاتي في تزايد خالل جلسات التدري       

) ٩٥,١٩(في الجلسة األولى إلى     ) ٢٥,١١(األكاديمية ، حيث زاد متوسط الدرجات من        
يوضح اتجاه متوسطات درجات المجموعـة      )  ٣(في الجلسة األخيرة ، والشكل التالي       

   .التجريبية على استمارات التقييم الذاتي
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رجات طالبات المجموعة التجريبية على استمارات التقييم اتجاه متوسطات د) ٣(شكل 

  .الذاتي
  

تزايد متوسط درجات المجموعة التجربيية على :       يتضح من الشكل  السابق 
استمارات التقييم الذاتي خالل جلسات البرنامج التدريبي ، وهذا يدل على زيادة وتحسين 

ل تدريبهن على مكوناتها الفرعية باستخدام فعالية الذات األكاديمية لدى الطالبات من خال
  .استراتيجياتها المختلفة

  

      كما تم حساب تحليل التباين للقياسات المتكررة وذلك للكشف عن الفـروق بـين              
متوسطات درجات طالبات المجموعة التجربيية على استمارات التقييم الذاتي ، والجدول         

لقياسات المتكررة للمجموعة التجريبية علـى      يوضح نتائج تحليل التباين ل    ) ١٥(التالي  
  .استمارات التقييم الذاتي

  
  
  
  
  
  

نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للمجموعة التجريبية على استمارات ) ١٥(جدول 
  التقييم الذاتي

  

درجات   جمموع املربعات  مصادر التباين
مستوى   )ف(قيمة   متوسط املربعات  احلرية

  الداللة
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  ٦٦٦,٣  ١٩  ٦٥٥,٦٩  األفراد

  ٩٩٠,٢٢٩  ٤  ٩٦٠,٩١٩  القياسات املتكررة

  ٧١١,٤  ٧٦  ٠٤٠,٣٥٩  اخلطأ
  ٦١٢,١٣  ٩٩  ٦٥٥,١٣٤٧  اموع الكلى

٠،٠١  ٨١٩,٤٨  

      

لمعرفة الفروق بين القياسات المتكررة     ) ف(أن قيمة   :      يتضح من الجدول  السابق      
وهى قيمـة دالـة   ) ٨١٩,٤٨(ي بلغت للمجموعة التجريبية على استمارات التقييم الذات    

مما يشير إلى وجود فروق دالـة إحـصائياً بـين           ) ٠،٠١(إحصائيا عند مستوى داللة     
  . القياسات المتكررة لدى طالبات المجموعة التجربيية على استمارات التقييم الذاتي

  

    ولمعرفة اتجاهات الفروق بين القياسات المتكررة، تـم اسـتخدام اختبـار شـيفيه             
)Scheffe (      لمعرفة الفروق بين القياسـات )فـي درجـات    ) ٢٠ ،   ١٤ ،   ٩ ،   ٤ ،   ١

يوضح نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه ) ١٦(والجدول التالي. استمارات التقييم الذاتي 
  .الفروق بين القياسات المتكررة المذكورة لدى طالبات المجموعة التجريبية

  

 اجتاه الفروق بني القياسات املتكررة للمجموعة التجريبية على نتائج اختبار شيفيه ملعرفة) ١٦( جدول 
   )٢٠= ن ( استمارات التقييم الذايت 

  القياس  املتوسطات  القياسات  م
  األول

  القياس
  الرابع

  القياس
  التاسع

  القياس
  الرابع عشر

  القياس
  العشرون

 ـ ـ ـ ـ  ـ   ٢٥,١١  األول  ١
٤٠,٢   ٦٥,١٣  الرابع  ٢

 ـ ـ ـ  ـ  *

 ٧٠,٣   ٩٥,١٤  التاسع  ٣
 ـ ـ  ـ   ٣٠,١  *

الرابع   ٤
 ٣٥,٦   ٦,١٧  عشر

*  
٩٥,٣ 
*  

٦٥,٢ 
 ـ  ـ  *

 ٧٠,٨   ٩٥,١٩  العشرون  ٥
*  

٣٠,٦ 
 *  

٠٠,٥ 
 ـ   *٣٥,٢  *

  

األول (  وجود فروق دالـة إحـصائياً بـين القياسـات          )١٦(       يتضح من  جدول     
ابـع والرابـع     الر - األول والعشرون    - األول والرابع عشر   - األول والتاسع  -والرابع

الرابـع عـشر    -التاسـع والعـشرون   -التاسع والرابع عشر  -الرابع والعشرون –عشر
القياسات األخيرة ، ويتضح ذلك مـن       لصالح  على استمارات التقييم الذاتي     ) والعشرون

 بلغ متوسـط   حيث    طالبات المجموعة التجريبية في القياسات المتكررة      متوسط درجات 
 وهذا  .)٩٥,١٩ (القياس األخير  متوسط درجات    بلغ ، في حين   )٢٥,١١( األول   القياس
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يشير إلى وجود فروق بين القياسات المتكررة لدى طالبات المجموعة التجريبية علـى             
ن فعاليـة الـذات   نمو وتحساستمارات التقييم الذاتي لصالح القياس األخير، وهذا يعنى       

ا يعد ذلك مؤشراً على أثر     األكاديمية لدى المتدربات أثناء جلسات البرنامج التدريبي، كم       
  .  البرنامج التدريبي

  

  -:وتتضمن ما يأتي: النتائج الخاصة بفروض الدراسة الرئيسة والفرعية) ب (
  -: نتائج الفرض اإلحصائي األول-

 طالبات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  "        وينص على أنه 
 بعد االنفعالي للذكاء الكلية الدرجة  في  لها ضابطةال والمجموعة التجريبية المجموعة

  ". التدريبي البرنامج تطبيق
لعينتين مستقلتين، " ت "      والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار النسبة التائية 

وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرجة           
التالي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية     ) ١٧(فعالي والجدول   الكلية للذكاء االن  

ومستوى الداللة اإلحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة فـي الدرجـة        " ت"وقيمة  
  .االنفعالي الكلية للذكاء

  

، ومستوى الداللة " ت"المتوسطات ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة ) ١٧(جدول
   التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالياإلحصائية للمجموعتين

االحنراف  املتوسط العدد اموعة
مستوى   "ت" قيمة  املعياري

  الداللة
   ٥٠٣,٢٢   ٠٥,١٥٦  ٢٠  التجريبية

 الدرجة الكلية
   االنفعايلللذكاء 

  ٠١,٠  ٣٥٧,٩  ٦١٠,١٨  ٠٠,٩٤ ١٩ الضابطة

P** > بذيلين ٠,٠١  
لمعرفة الفـروق بـين المجمـوعتين       ) ت(أن قيمة   : الجدول السابق   يتضح من         

التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعـالي بلغـت           
مما يدل على وجود    )  .  ٠١,٠(وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة        ) ٣٥٧,٩(

 المجموعتين التجريبية والضابطة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات       
وتوجه هذه الفروق لصالح المجموعة األعلـى فـي         . في مقياس الذكاء االنفعالي ككل      

المتوسط  وهي المجموعة التجريبية  ، وهذا يعد مؤشراً على أثر البرنامج التدريبي في 
التـالي  ) ٤(والشكل البياني   . ن الذكاء االنفعالي لدى طالبات المجموعة التجريبية        تحس

يوضح المتوسطات الحسابية للقياس البعدي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة          
    .في أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية للمقياس
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  الدرجة الكلیة  المھارات االجتماعیة  التعاطف  الدافعیة الذاتیة  تنظیم االنفعاالت  الوعي االنفعالي

  التجریبیة

  الضابطة

 
المتوسطات الحسابية للقياس البعدي لكل من المجموعتين التجريبية ) ٤(شكل 

   والدرجة الكليه االنفعالي مقياس الذكاء والضابطة ألبعاد
أن القياس البعدي للمجموعة التجريبية أكبر من القياس : يتضح من الشكل السابق      

البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يعني أن طالبات المجموعة التجريبية زادت درجاتهن 
لى من طالبات المجموعة االنفعالي بعد التدريب على البرنامج بدرجة أكبر وأع في الذكاء

الضابطة  مما يشير إلى فعالية البرنامج التدريبي في نمو وتحسين الذكاء االنفعالي لدى     
  .طالبات المجموعة التجريبية

  

والتي بحثـت   ) ٢٠٠٩الغنيمى ، ( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة            
فى "  النظرية المعرفية االجتماعية    " فاعلية التدريب على التعلم باألنموذج اعتمادا على        

االنفعـالي  إلى تحسن واضح فـى مـستوى مهـارات الـذكاء            االنفعالي  تنمية الذكاء   
لتنميـة تلـك   واستراتيجياته لدى الطالبات المتدربات الالتي تدربن على البرنامج المعد       

 مـن ) ٢٠٠٧أحمد ،  ( ،   )٢٠٠٣رزق،  (: ، وما توصلت إليه دراسة كل من        المهارات  
  .   البرامج التدريبية لتنمية الذكاء االنفعاليأثر وفاعلية

  

  ،(Chan, 2004)  ، ) ٢٠٠١غنيم ،(: ن مـة كل سه درايلت إلصا توــ م     أيضا
(McBain, 2004)   ، (Fabio & Palazzesch,   2008) ، (Catalina et     

al., 2012)  االنفعـالي   والـذكاء  من وجود عالقة ارتباطية موجبة بين فعالية الذات ،
  .وإمكانية التنبؤ من فعالية الذات األكاديمية بالذكاء االنفعالي بمكوناته أو أبعاده المتعددة

  

 الذكاء االنفعالي لدى طالبات المجموعة التجريبيـة  ي أن تحسن      ويرى الباحث الحال  
ى عوامل الـصدفة  تدريب وليس إلقد يرجع إلى أثر الفي الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي      

   -:وذلك لعدة أسباب وهي
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النمذجة : تدريب الطالبات على مكونات فعالية الذات األكاديمية من خالل استراتيجيات        -
 الحية والتغذية الراجعة واإلقناع اللفظي وطلب المساعدة والعـزو          ةبالمشاركة والنمذج 

لبعـدى بخـالف طالبـات    ن الذكاء االنفعالي لديهن في القياس ا أدى إلى تحس األكاديمي
المجموعة الضابطة والالتي لم تتلق أي تدريب حيث ظل الذكاء االنفعالي لديهن كما هو              

) (Gundlach, Martinko& Douglas, 2003، وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة   
 على فعالية الـذات األكاديميـة        الذين لم يتلقوا أي تدريب     والتي أشارت إلى أن الطلبة    

    . كوناتها او استراتيجياتها لم يتحسن الذكاء االنفعالي لديهمسواء من خالل م
  
 احتواء الجلسات التدريبية على موضوعات إحصائية مقررة علـيهن فـي الفـصل              -

الدراسي األول والجديدة بالنسبة إليهن قد زاد من اهتمام الطالبات بـالمحتوى المقـدم              
 التالية وأكثر استفـساراً  ومناقـشة       إليهن، كما جعلهن أكثر تشويقاً وانتظاراً للجلسات      

كما جعلهن يندمجن في حل المسائل وخاصة التي تتسم بقـدر          . للمدرب خالل الجلسات    
ن للتوصل إلـى   ، ويثابرأو تعبملل أي  دون انتهاء منهاإلحتى  من الصعوبة والتحدي  

  .حلول صحيحة ، ويحرصن على إدارة وتنظيم بيئة تعلمهن
  

احث هذه النتيجة إلى طبيعة إجـراءات التـدريب المتبعـة داخـل              كما يرجع الب  
  واأللفة والمحبـة   عالقات الود  توفير جو يسوده      على الحرص :الجلسات والمتمثلة فى    

والتعاون والحرية واالحترام والحوار والمناقشة وتبـادل اآلراء ، ومراعـاة الفـروق             
وتقديم أنشطة ومهام ومثيرات    ،  صغيرة ، والعمل فى مجموعات      المتدرباتالفردية بين   
، ومشاهد لقطـات    ) البوربوينت  ( عروض    المتمثلة في  العروض البصرية :متعددة مثل   

 من خالل عرض بعض للتفكير والتأمل المتدرباتتاحة بعض الوقت أمام فيديو قصيرة وإ
  األكاديمية على تنمية فعالية الذاتالتي ساعدت التدريبوآليات والمهام وأنشطة الصور 

 األكاديميـة  واألنـشطة  المهام تكملة في تبذله المتدربات  الذي الجهد من خالل زيادة  ،  
 ، وفي طلب العون    للمهام الناجح واإلكمال ، وفي االستمرار   المطلوبة في الوقت المحدد   

على المثابرة وبذل ن من قبل المدرب عهيشجت و، من الزميالت أو المدرب عند الضرورة
   .المتدرباتأبعاده لدى االنفعالي ب الذكاء يؤدي إلى زيادةه أن وهذا من شأن، الجهد 

 فعاليـة  وات ذالطالبـات  فى ضوء تشابه خصائص           أيضا يمكن تفسير هذه النتيجة    
القدرة على  ن   أن لديه  االنفعالي من  الذكاء   اتذوالطالبات   مع خصائص    األكاديميةالذات  
 ويحاولن  بعيدة المدى   أهدافاً نعن ألنفسه يضالمزيد من الجهد الستكمال المهام  ، و       بذل  

مـن أجـل   يثـابرن  وإدراك نقاط القوة ونقاط الضعف ،   ولديهن القدرة على     ،   تحقيقها
 وبشكل أفضل مـن   على التخطيط للمستقبل   وأكثر قدرة  ،   التغلب على العقبات والصعاب   

  .غيرهن
لـذات فـي الجوانـب    تتحسن لديها معتقدات فعالية ا التي الطالبة أن الباحث      ويرى

 االنفعالي لديها وتصبح قادرة على الذكاء مستوى األكاديمية والدراسية يتحسن بالتالي
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تكون قـادرة علـى    كما عليها والسيطرة إيجابية إلى انفعاالت السلبية انفعاالتها تحويل
  .اآلخرين  معايجابية  عالقات تكوين

  :نتائج الفروض الفرعية للفرض الرئيس األول
  : الفرعي األولالفرض

 عنـد  إحـصائية  داللة ذات فروق توجدال  " على أنه          ينص الفرض الفرعي األول   
 والمجموعـة  التجريبيـة  المجموعة طالبات درجات متوسط بين) ٠,٠١ (مستوى داللة 

   .التدريبي البرنامج تطبيق بعد االنفعالي للذكاء االنفعالي الوعي  بعد في  لها الضابطة
 لعينتـين   "ت " ر هذا الفرض استخدم الباحـث اختبـار  النـسبة التائيـة         والختبا

مستقلتين، وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي القيـاس      
التالي يوضح المتوسطات   ) ١٨(والجدول  . البعدي لبعد الوعي االنفعالي للذكاء االنفعالي     

ى الداللة اإلحصائية للمجموعتين التجريبيـة      ومستو" ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة    
  .االنفعالي للذكاء االنفعالي الوعي والضابطة في بعد

  

، ومستوى الداللة " ت"المتوسطات ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة ) ١٨(جدول
  اإلحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في الوعي االنفعالي للذكاء االنفعالي

االحنراف  املتوسط العدد اموعة
مستوى   "ت" قيمة  املعياري

  الداللة
   ٨٦٦,٥   ١٠,٣٢  ٢٠  التجريبية

الوعي بعد 
فعايل للذكاء االن

   االنفعايل
  ٠١,٠   **٥٠٢,٧  ٨٧٥,٤  ١١,١٩ ١٩ الضابطة

P** > بذيلين ٠,٠١  
لمعرفـة الفـروق بـين المجمـوعتين        ) ت(أن قيمة   :       يتضح من الجدول السابق   

االنفعالي قد    للذكاء االنفعالي الوعي بية والضابطة في القياس البعدي لدرجة بعد      التجري
 وجـود  إلى يشير ، مما ) ٠١,٠(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى       ) ٥٠٢,٧(بلغت  
، وتُعزى هذه الفـروق لـصالح األعلـى          والضابطة التجريبية المجموعتين بين فروق

عنى ذلك أن المجموعة التجريبية أعلى في بعد        متوسط وهي المجموعة التجريبية ، وم     
وهذا يعد مؤشراً علـى أثـر      . االنفعالي من المجموعة الضابطة    للذكاء االنفعالي الوعي

البرنامج التدريبي في نمو وتحسين الوعي االنفعالي للذكاء االنفعـالي لـدى طالبـات              
  .  المجموعة التجريبية

 مـن أن معتقـدات الفعاليـة        (Bandura,1997)     وتتفق هذه النتيجه مع ما أكده       
الذاتية تؤثر في تنمية وتطوير الوعي باالنفعاالت الذاتية ، كما تتفق مع مـا أوضـحته      

 مـن المـدربين   )٪٦٧( من أن  (  Martocchio & Judge,1997)دراسة كل من  



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (امعة األزهر، العددمجلة كلية التربية، ج

  

 -٦٨٦-

يساعدون األفراد في تحسين فعالية الذات خالل تدريبهم ، وأن أول مـا يظهـر عنـد                 
تدريب الجيد لألفراد هو التحسن في الـوعي الـذاتي االنفعـالي لـديهم ، ودراسـة                   ال

(Shobeiry,2013)            والتي هدفت الى معرفة العالقة بين فعالية الذات والوعي الـذاتي 
طالباً وطالبة أوضحت نتائجها أن لفعالية الـذات قـدرة تنبؤيـة          ) ١٤٧(االنفعالي لدى   

  .  بالوعي الذاتي االنفعالي 
االنفعـالي لـصالح     للـذكاء  االنفعـالي  ن الوعي ويرجع الباحث السبب في تحس          

المجموعة التجريبية إلى تدريبهن على مكونات فعالية الـذات األكاديميـة مـن خـالل        
والتي أدى إلى ، االستراتيجيات التي تعمل على تحسينها داخل حجرة التدريب وخارجها          

 لما يتم التدريب عليه داخل الجلسة سواء العروض زيادة اهتمام الطالبات وزيادة وعيهن
البصرية أو األنشطة والمهام المطلوب منهن االندماج فيها واستكمالها، وتشجيع المدرب 
لهن للتأمل والتفكير وإمعان النظر في كل ما يتم داخل الجلسة مما جعلهن أكثر قـدرة                

درة على التعبير عن هـذه      يتهن بها ، وأكثر ق    اعلى معرفة مشاعرهن وانفعاالتهن ودر    
 المشاعر ، وادراكهن النفعاالتهن خالل تعامالتهن مع زميالتهن بداخل حجرة التدريب ،           

 من شأنه أن يـؤدى إلـى تنميـة الـوعى      األكاديمية تنمية فعالية الذاتهذا يعني أن  و
المتدربات ، بخالف طالبات المجموعة الضابطة فلم تتلق أية  تـدريبات             لدى   االنفعالي

   .المجموعة التجريبية  بل درسن المحتوى المقرر عليهن بالطريقة التقليدية المعتادةك
 

  :الفرض الفرعي الثاني
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  " ينص الفرض الفرعي الثاني على أنه         

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة       )  ٠,٠١(مستوى داللة   
  .يم االنفعاالت للذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج التدريبيفي بعـد تنظ

 لعينتـين   "ت "         والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار  النـسبة التائيـة   
مستقلتين، وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي القيـاس      

التالي يوضح المتوسطات   ) ١٩(والجدول  . ليالبعدي لبعد تنظيم االنفعاالت للذكاء االنفعا     
ومستوى الداللة اإلحصائية للمجموعتين التجريبيـة      " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة    

  .االنفعالي للذكاء االنفعاالت تنظيم والضابطة في بعد
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ة للمجموعتني ، ومستوى الداللة اإلحصائي" ت"املتوسطات ، واالحنرافات املعيارية ، وقيمة ) ١٩( جدول
  االنفعايلالتجريبية والضابطة يف تنظيم االنفعاالت للذكاء 

االحنراف  املتوسط العدد اموعة
مستوى   "ت" قيمة  املعياري

  الداللة
   ٥٥٣,٦   ٠٠,٢٧  ٢٠  التجريبية

تنظيم االنفعاالت 
  االنفعايلللذكاء 

  ٠١,٠   ٣٠٥,٦  ١٩٩,٦  ١١,١٤ ١٩ الضابطة

P** > بذيلين ٠,٠١  
لمعرفة الفـروق بـين المجمـوعتين       ) ت(أن قيمة   :        يتضح من الجدول السابق   

االنفعالي قد    للذكاء االنفعالي الوعي التجريبية والضابطة في القياس البعدي لدرجة بعد      
 إلـى  يشير ، مما ) ٠١,٠(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة        ) ٣٠٥,٦(بلغت  
، وتُعزى هذه الفروق لصالح األعلى    والضابطة لتجريبيةا المجموعتين بين فروق وجود

متوسط وهي المجموعة التجريبية ، ومعنى ذلك أن المجموعة التجريبية أعلى في تنظيم 
وهذا يعد مؤشراً على أثر البرنامج      . االنفعالي من المجموعة الضابطة    للذكاء االنفعاالت

ء االنفعالي لدى طالبـات المجموعـة       للذكا التدريبي في نمو وتحسين تنظيم االنفعاالت     
 .  التجريبية

 التي بحثت فعاليـة  (Catalina et     al., 2012) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
طالباً وطالبة بالجامعة ) ٩٢(الذات األكاديمية والذكاء االنفعالي والتحصيل األكاديمي لدى 

رجات الطالبات في فعالية الـذات      والتي أسفرت نتائجها عن وجود ارتباط ايجابي بين د        
تنظيم االنفعاالت ، وتوظيـف  "      األكاديمية وبين درجاتهن في الذكاء االنفعالي ببعديه  

 (Chan,2004)ودرجاتهن في التحصيل األكاديمي للعام السابق ، ودراسـة   " االنفعاالت
ى توظيفهـا مـن   والتي توصلت إلى إمكانية التنبؤ بتنظيم االنفعاالت الذاتية والقدرة عل        

   .الفعالية الذاتية والعكس 
االنفعـالي لـصالح     ن ونمو تنظيم االنفعاالت للذكاء        ويرجع الباحث السبب في تحس    

  -:إلى    المجموعة التجريبية 
لطالبات باالنـدماج فـي مهـام التـدريب         ل أن البرنامج التدريبي يتيح فرصة كبيرة        -

ر على تنحية مشاعرهن السلبية جانبـاً دون  باستخدام استراتيجيات ساعدتهن بشكل كبي    
التفكير فيها أثناء آدائهن للمهام واألنشطة المكلفين بها واندماجهن في حـل المـسائل             

ـ          ، وتجنـبهن السـتذكار      ناإلحصائية، واحتوائهن لمشاعر اإلجهاد التي تعـوق أدائه
بات المنزليـة  دروسهن إلى أن  يزول هذا التوتر والقلق وبالتالي يؤدون المهام والواج         

المكلفين بها، وتحكمهن في انفعاالتهن وبشكل جيد وبخاصة في حالة استثارة مشاعرهن 
  .من قبل المدرب وذلك في حالة عدم تأديتهن للمهام بشكل جيد
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 تدريب الطالبات على مكون تنظيم الذات األكاديمي كأحـد مكونـات فعاليـة الـذات                -
تعلمة ويرتبنها ويحددن المعلومات والمعـارف      األكاديمية جعلهن ينظمن المعلومات الم    

التي تلزمهن ألداء المهمة  ويراقبن ويقومن أنفسهن خالل عملية التعلم ، كما جعلتهن              
يرجعن سبب نجاحهن إلى إمكانياتهن وقدراتهن العقلية وليس إلى الحظ أو الـصدفة ،              

لخاطئة بأخرى صحيحة أيضا جعلتهن يصِدرن تغذية راجعة ذاتية بتعديلهن الستجاباتهن ا
  .كل ذلك قد أدى إلى تحكمهن في مشاعرهن وانفعاالتهن الذاتية وتنظيمها

  :الفرض الفرعي الثالث
  

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية        " :ينص الفرض الفرعي الثالث على أنه         
بين متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة           ) ٠,٠١(عند مستوى داللة      

طة لها  في بعد الدافعية الذاتية للذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنـامج    والمجموعة الضاب 
  ." . التدريبي 
لعينتـين  "  ت  " والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار النـسبة التائيـة                  

مستقلتين ، وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فـي القيـاس             
التالي يوضح المتوسطات   ) ٢٠(والجدول  .  الذاتية للذكاء االنفعالي   البعدي لبعد الدافعية  

ومستوى الداللة اإلحصائية للمجموعتين التجريبيـة      " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة    
  .االنفعالي للذكاء الذاتية الدافعية والضابطة في بعد

مستوى الداللة اإلحصائية ، و" ت"يوضح املتوسطات ، واالحنرافات املعيارية ، وقيمة ) ٢٠( جدول
  االنفعايلللمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعد الدافعية الذاتية للذكاء 

االحنراف  املتوسط العدد اموعة
 املعياري

مستوى   "ت" قيمة 
  الداللة

   ٦٨٨,٦   ١٠,٣٣  ٢٠  التجريبية
الدافعية الذاتية 

  االنفعايلللذكاء 
  ٠١,٠   **٥٢٠,٥  ٥٧٦,٦  ٣٧,٢١ ١٩ الضابطة

    P** > بذيلين٠,٠١   
 المجمـوعتين  بـين  الفـروق  لمعرفـة ) ت (قيمة أن: السابق الجدول من يتضح      

  االنفعالي قـد   للذكاء الدافعية الذاتية  بعد لدرجة البعدي القياس في والضابطة التجريبية
 إلـى  يـشير   مما )٠١,٠(داللة   مستوى عند إحصائياً دالة قيمة وهي) ٥٢٠,٥ (بلغت
 األعلى لصالح الفروق هذه وتُعزى ، والضابطة التجريبية المجموعتين بين فروق وجود

 فـي  أعلـى  التجريبيـة  المجموعة أن ذلك ومعنى ، التجريبية المجموعة وهي متوسط
 أثـر  علـى  مؤشراً يعد وهذا. الضابطة المجموعة االنفعالي من  للذكاء الدافعية الذاتية 

 طالبـات  االنفعـالي لـدى    للـذكاء  الدافعية الذاتية  وتحسين ونم في التدريبي البرنامج
   .التجريبية المجموعة
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 مـن دور  )(Schunk, 1991وتتفق هذه النتيجه مع ما أوضحته نتائج دراسة        
 فعالية الذات في تحـسين الدافعيـة الذاتيـة األكاديميـة لـدى الطلبـة ، ودراسـة        

(Zemmerman,Bandura & Martinez-Pons, 1992) والتي أوضحت الدور  
المهم لمعتقدات فعالية الذات األكاديمية ووضع األهداف الشخصية في الدافعية الذاتيـة            

 والتي أوضحت أن الفعاليـة الذاتيـة   (Schunk, 1995)لإلنجاز األكاديمي ، ودراسة 
رياضية تساعد في التنبؤ بكل من الدافعية الذاتية للتعلم واألداء في المجاالت المعرفية وال

 والتي أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباط ايجابية بين (Lackey, 2013) ، ودراسة 
كل من فعالية الذات  والدافعية الذاتية للتعلم ، كما أوضحت ان الطالبات األكثر فعاليـة                

  .للذات هن األكثر دافعية للتعلم وأنه يمكن التنبؤ بالدافعية الذاتية للتعلم من فعالية الذات 
  

االنفعـالي لـصالح         ويرجع الباحث السبب في تحسين بعد الدافعية الذاتيه للـذكاء         
  -:المجموعة التجريبية إلى

  

 تهيئة حجرة التدريب بإيجاد جو من المتعة والتشويق من قبل المدرب أثنـاء تنفيـذ            -
جلسات أدى إلى إقامة عالقة طيبة بين الطالبات وبعضهن الـبعض وبيـنهن وبـين               ال

 ؛ مما أدى إلى خلق جو من االطمئنان النفسي قد ساعدهن على تحسين الـدافع      المدرب
  . الذاتي لديهن 

  

 االهتمام والمتعة والسعادة  والرغبة الناتجة أثناء الجلـسات التدريبيـة باسـتخدام              -
النمذجة بالمشاركة ، النمذجه الحية ، التغذية الراجعة ، اإلقناع اللفظي ،            (استراتيجيات  

فيما يتعلق بالمادة المتعلمة قد تزايـد وبغـزارة ،          ) اعدة ، والعزو األكاديمي   طلب المس 
المجموعـة  ( وعلى العكس من ذلك فإن الطالبات غير المستخدمات لتلك االستراتيجيات  

 وبالتالي فهن أقل دافعية ذاتيـة بـسبب عـدم           بالمحاضرة العادية قد تعلمن   ) الضابطة
  .ة استمتاعهن بتعلم الموضوعات المتعلم

  

التهديـدات كأحـد   / تدريب الطالبات على مكون المثابرة في انجاز المهام للتحـديات        -
مكونات فعالية الذات األكاديمية جعلتهن يندمجن في المهام وبشكل أطول مع بذل المزيد             
من الجهد الستكمالها ومحاولتهن المستمرة للتغلب على الصعوبات التي تعترضهن أثناء 

حصائية كل ذلك جعلهن يبذلن كل ما في وسعهن، ويتحلين بالـصبر            تأديتهن للمهام اإل  
  .والتروي والتأني لتحقيق أهدافهن وإنجاز ما بدأنه من أعمال 

  

 تعاون طالبات المجموعة التجريبية ومساعدتهن لبعضهن البعض قد أبعـدهن عـن             -
ة داخلية قوية الشعور بالقلق ، وأشعرهن باالرتياح  مما جعلهن يقُمن باألداء برغبة ذاتي

، وبخاصة المهام التي تتطلب قدراً من التحدي والصعوبة ، بخالف طالبات المجموعـة       
 فقد تنقصهن الرغبة الذاتية الداخلية ويحاولن بالمحاضرة العاديةالضابطة والالتي تعلمن 

  .ويخترن تأدية المهام السهلة "  من المهام ذات القدر من التحدي والصعوبةاالبتعاد
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  :لفرض الفرعي الرابعا

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        "  ينص الفرض الفرعي الثالث على أنه             
بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة والمجموعـة         ) ٠,٠١(مستوى داللة   

  " . الضابطة لها  في بعد التعاطف للذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج التدريبي 
  

لعينتـين  "  ت  " ختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار النـسبة التائيـة                  وال
مستقلتين ، وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فـي القيـاس             

التـالي يوضـح المتوسـطات      ) ٢١(والجـدول   . للذكاء االنفعالي  البعدي لبعد التعاطف  
داللة اإلحصائية للمجموعتين التجريبيـة     ومستوى ال " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة    

  .االنفعالي للذكاء التعاطف والضابطة في بعد
، ومستوى الداللة " ت"يوضح المتوسطات ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة ) ٢١(جدول 

  اإلحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في بعد التعاطف للذكاء االنفعالي

االحنراف  املتوسط العدد اموعة
مستوى   "ت" قيمة  املعياري

  الداللة
   ٥٣٠,٣   ٦٠,٢٨  ٢٠  التجريبية

 التعاطف
للذكاء 
   االنفعايل

  ٠١,٠   **٧٨٤,٨  ١١٩,٣  ٢١,١٩ ١٩ الضابطة

P** > بذيلين ٠,٠١  
 المجمـوعتين  بـين  الفـروق  لمعرفـة ) ت (قيمة أن: السابق الجدول من يتضح     

 بلغـت   االنفعالي قد  للذكاء التعاطف بعد لدرجة لبعديا القياس في والضابطة التجريبية
 وجـود  إلـى  يشير  مما )٠١,٠(داللة   مستوى عند إحصائياً دالة قيمة وهي) ٧٨٤,٨(

 األعلـى  لـصالح  الفـروق  هذه وتُعزى ، والضابطة التجريبية المجموعتين بين فروق
ـ  المجموعة أن ذلك ومعنى ، التجريبية المجموعة وهي متوسط  فـي  أعلـى  ةالتجريبي

 البرنـامج  أثر على مؤشراً يعد وهذا. الضابطة المجموعة االنفعالي من  للذكاء التعاطف
  .التجريبية المجموعة طالبات االنفعالي لدى للذكاء التعاطف وتحسين نمو في التدريبي

 (Siyeza & Savib ,  2010)       وتتفق هذه النتيجه مع ما أوضحته نتائج دراسة 
 خاللها استكشاف العالقة بين التعاطف وفعالية الذات والمرونة من وجود            والتي حاوال  

ارتباط ايجابي قوي بين المتغيرات الثالث ببعضهما البعض ، وقد أشار الباحثـان فـي               
  نهاية بحثهما الى أهمية التدريب على فعالية الذات فـي الجوانـب المـستقبلية نظـرا           

 Hajghani, Razmi) نه الشخصية ، ودراسة لتأثيرها االيجابي على التعاطف والمرو
 & Ghavam, 2012  والتي توصلت إلى أن تحسين فعالية الذات سيزيد من التعاطف  
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االنفعالي في إعداد المعلمين للغة االنجليزية كلغـة ثانيـة ، كمـا أن فهـم المعلمـين               
اتية لتحقيق لمشاعرهم ومشاعر وانفعاالت اآلخرين سيزيد أيضا من معتقدات فعاليتهم الذ
  .أهدافهم أي أن هناك عالقة ايجابية بين التعاطف االنفعالي وبين فعالية الذات 

االنفعالي لـصالح المجموعـة       ويرجع الباحث السبب في تحسين بعد التعاطف للذكاء   
التجريبية إلى  التفاعل المباشر بين الطالبات وبعضهن البعض من خـالل العمـل فـي         

اركة بالرأي والحوار والمناقشة  كل ذلك  ساعدهن على فهـم      مجموعات صغيرة والمش  
الحالة الوجدانية والمشاعر الخاصة بزميالتهن من خالل نبرات الصوت وتعبيرات الوجه 
، كما أكسبتهن القدرة على مشاركة زميالتهن لتلك االنفعاالت ، وجعلتهن يتأثرن بالحالة 

  .النفسية للمحيطين بهن
  :الفرض الفرعي الخامس

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        "  ينص الفرض الفرعي الثالث على أنه             
بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيـة والمجموعـة     ) ٠,٠١(مستوى داللة   

الضابطة لها  في بعد المهارات االجتماعية للذكاء االنفعالي بعد تطبيق البرنامج التدريبي 
 . "  

لعينتـين  "  ت  " هذا الفرض استخدم الباحث اختبار النـسبة التائيـة                 والختبار  
مستقلتين ، وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فـي القيـاس             

التـالي يوضـح    ) ٢٢(والجـدول   . للذكاء االنفعـالي   البعدي لبعد المهارات االجتماعية   
توى الداللة اإلحصائية للمجموعتين    ومس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة     

  .االنفعالي للذكاء المهارات االجتماعية التجريبية والضابطة في بعد
  

، ومستوى الداللة " ت"يوضح المتوسطات ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة ) ٢٢(جدول 
اإلحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في بعد المهارات االجتماعية للذكاء 

  فعالياالن
مستوى   "ت" قيمة  االحنراف املعياري املتوسط العدد اموعة

  الداللة
   ٧٩٦,٣   ٢٥,٣٥  ٢٠  التجريبية

املهارات 
 االجتماعية
للذكاء 
  ٠١,٠  ** ٥٢٤,٩  ٨٩٣,٥  ٢١,٢٠ ١٩ الضابطة   االنفعايل

P** > بذيلين ٠,٠١  
 التجريبية المجموعتين بين الفروق لمعرفة) ت (قيمة أن: السابق الجدول من     يتضح
 بلغت  االنفعالي قد  للذكاء المهارات االجتماعية  بعد لدرجة البعدي القياس في والضابطة

 وجـود  إلى يشير مما) ٠١,٠( داللة     مستوى عند إحصائياً دالة قيمة وهي) ٥٢٤,٩(
 األعلـى  لـصالح  الفـروق  هذه وتُعزى ، والضابطة التجريبية المجموعتين بين فروق

 فـي  أعلـى  التجريبيـة  المجموعة أن ذلك ومعنى ، التجريبية المجموعة وهي متوسط
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 أثر على مؤشراً يعد وهذا. الضابطة المجموعة االنفعالي من للذكاء المهارات االجتماعية
 طالبـات  االنفعالي لدى  للذكاء المهارات االجتماعية  وتحسين نمو في التدريبي البرنامج

  .التجريبية المجموعة
 (Soares, Seabra & Gomes, 2014)تتفق هذه النتيجه مع دراسة كل من        و

 والتي هدفت إلى معرفة ما اذا كان هناك عالقة بين فعالية الذات األكاديميـة والـذكاء                
والمهارات االجتماعية والتي أسفرت نتائجها عن وجود ارتباط ايجابي بين فعالية الذات            

  . األكاديمية والمهارات االجتماعية
االنفعالي لـصالح    ن بعد المهارات االجتماعية للذكاء    ويرجع الباحث السبب في تحس        

  -:المجموعة التجريبية إلى 
 نشاط الطالبات أثناء تنفيذ جلسات التدريب من خالل المشاركة اإليجابية مع زميالتهن    -

ن أو مع المدرب عند حل ما يقدم لهن من مهام أو مـسائل إحـصائية ، واسـتخدامه                 
وعملهن في مجموعـات    )  المدرب/الزميالت(الستراتيجية طلب المساعدة من اآلخرين      

صغيرة  جعلهن أكثر قدرة على التواصل االجتماعي مع بعضهن البعض ومع المدرب من 
 وغير لفظية صور بينهن بعدة  اجتماعية خالل التأثير اإليجابي فيهن ، وتكوين عالقات      

  .ض على التخلص من المشاعر غير الساره لديهنلفظية ، ومساعدتهن لبعضهم البع
  

الجهـد  (اإليجابية التي تتكون منها فعالية الذات األكاديمية والمتمثلة فـي   المنظومة -
التهديدات ، وتنظيم الذات األكـاديمي ،       /األكاديمي ، المثابرة في إنجاز المهام للتحديات      

الطالبـات   تجعـل  جهد األكاديمي المنظومة وبخاصة ال هذه أن شك ال) والدعم األكاديمي
قادرات علي إحداث التأثيرات المرغوبة في اآلخرين وفي إقامة تفاعل اجتماعي نـاجح             
معهم ومواصلة هذا التفاعل والتعبير االنفعالي اإلجتماعي واستقبال انفعاالت اآلخـرين           

لصعوبات وتفسيرها، ومبادرتهن بتقديم يد العون والمساعدة لزميالتهن ، وتفكيرهن في ا
 علـى  الطالبة كانت التي تقابل زميالتهن أثناء تأديتهن للمهام ومحاولة تخطيها ؛ فكلما

 مع بنجاح التعامل على قدرتها قد يعكس من فعالية الذات األكاديمية فإن هذا مرتفعة درجة
 والقـدرة  العالقـات،  تلك مع ضغوط بنجاح والتعامل مشاعرهم ، اختالف على اآلخرين
عليهم ؛ كما يعكس إعطاء االهتمام الكافي لآلخرين وتشجيعهم  اإليجابي التأثير في الجيدة

  .عندما يقولون شيئاً لطيفاً أو ودوداً وكسب حبهم وثقتهم وإعجابهم
نتائج السابقة الخاصة بالفرض اإلحـصائي األول       يلخص ال التالي  ) ٢٣(الجدول  و      

  .والفروض الفرعية له
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لمعرفة الفرق بين متوسط درجات المجموعتين "  ت " لنتائج اختبار النسبة التائية ملخص ) ٢٣(جدول 
 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء االنفعالي

  

أبعــاد 
الذكاء 
  االنفعايل

االحنراف   املتوسط  العــدد  اموعة
مستوى   "ت" قيمة   املعياري

  الداللة
اجتـــاه 

  الداللة

الوعي    ٨٦٦,٥   ١٠,٣٢  ٢٠  التجريبية
   ٨٧٥,٤   ١١,١٩  ١٩  الضابطة  نفعايلاال

٥٠٢,٧ 
لصاحل   ٠١,٠  **

  التجريبية
تنظيم    ٥٥٣,٦   ٠٠,٢٧  ٢٠  التجريبية

   ١٩٩,٦   ١١,١٤  ١٩  الضابطة  االنفعاالت
٣٠٥,٦ 
لصاحل   ٠١,٠  **

  التجريبية
الدافعية    ٦٨٨,٦   ١٠,٣٣  ٢٠  التجريبية

   ٥٧٦,٦   ٣٧,٢١  ١٩  الضابطة  الذاتية  
٥٢٠,٥ 
لصاحل   ٠١,٠  **

  التجريبية
   ١١٩,٣   ٢١,١٩  ١٩  الضابطة  التعاطف     ٥٣٠,٣   ٦٠,٢٨  ٢٠  التجريبية

٧٨٤,٨ 
لصاحل   ٠١,٠  ** 

  التجريبية
املهارات    ٧٩٦,٣   ٢٥,٣٥  ٢٠  التجريبية

   ٨٩٣,٥   ٢١,٢٠  ١٩  الضابطة  االجتماعية
٥٢٤,٩ 

لصاحل   ٠١,٠  ** 
  التجريبية

الدرجة    ٥٠٣,٢٢   ٠٥,١٥٦  ٢٠  التجريبية
   ٦١٠,١٨   ٠٠,٩٤  ١٩  الضابطة  الكلية

٣٥٧,٩ 
لصاحل   ٠١,٠  **

  التجريبية

P** > بذيلين ٠,٠١  
لمعرفة الفـروق بـين المجمـوعتين       ) ت(أن قيمة   : يتضح من الجدول  السابق           

ـ        الـوعي  (ي بأبعـاده    كاء االنفعـال  ذالتجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس ال
 ، المهـارات االجتماعيـة ،          ، التعاطف   االنفعالي ، تنظيم االنفعاالت ، الدافعية الذاتية      

- ٧٨٤,٨ - ٢٠٨١,٥ - ٣٠٥,٦- ٥٠٢,٧(بلغت علـى الترتيـب      ) والدرجة الكلية 
، مما يدل على  )  ٠،٠١(وهى قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ٣٥٧,٩- ٥٢٤,٩

اللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبيـة         وجود فروق ذات د   
وتعزى هـذه الفـروق     . والضابطة في أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي ، والمقياس ككل          

تحـسن الـذكاء   نلصالح األعلى متوسط وهي المجموعة التجريبية ، مما يـشير إلـى           
 طالبات المجموعة الضابطة ، االنفعالي لدى طالبات المجموعة التجريبية بدرجة أكبر من

وهذا يعد مؤشراً على أثر البرنامج التدريبي القائم على فعالية الذات األكاديمية في نمو              
  .وتحسن الذكاء االنفعالي لدى طالبات المجموعة التجريبية

 المـشاعر  بوابة هو فعالية الذات األكاديمية  أن الحالية الدراسة        وأظهرت نتائج
وانفعـاالت ومـشاعر    النفعـاالتهن  وفهمهـن  الطالبات تحقيق وعي ومفتاح ،اإليجابية
  . الوجدانية ومشاركتهن اآلخرين،
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حجم التأثير الذي أحدثته المعالجة التجريبية في الذكاء االنفعالي وقوة العالقة بـين             
  -:المتغيرين

 ريبي القائم على  البرنامج التد (لقياس حجم التأثير الذي أحدثته المعالجة التجريبية             
 قام الباحث بحساب مربـع  ) االنفعاليالذكاء (في المتغير التابع )  األكاديمية فعالية الذات 

الفعلـى ،   األثر دليل أو المتغيرين بين العالقة وتسمى أيضا  بقوة) ت(لقيمة ) 2(ايتا  
بينما من التباين الكلى على تأثير ضئيل،       ) ٠,٠٢(حيث يدل التأثير الذي يفسر حوالي         

من التباين الكلى على تأثير متوسط، فـي حـين يـدل      ) ٠,٠٦(يدل التأثير الذي يفسر     
؛  كمـا  ) Kiess, 1989:513(فأكثر على تأثير كبير) ٠,١٥(التأثير الذي يفسر حوالي 

) ٠,٢ (dويتحدد حجم التأثير في هذه الحالة بأنه إذا بلغت قيمـة  )  ( dتم حساب قيمة
فـإن التـأثير يكـون    ) ٠,٥ ((d)ئيالً، بينما إذا بلغت قيمـة      فإن حجم التأثير يكون ض    

مـراد ،   (فإن حجم التأثير يكون كبيراً              ) ٠,٨ ( dمتوسطاً، في حين إذا بلغت قيمة       
٢٤٨ -٢٤٦ :  ٢٠٠٠. (  

  االنفعايل الذكاء  املناظرة هلا ومقدار حجم التأثري يف(d)، قيمة 2قيمة ) ٢٤(جدول 
  

    2  االنفعايلأبعاد الذكاء 
   )قوة العالقة بني املتغريين(

d  
 )قيمة حجم التأثري(

  

  مقدار حجم التأثري

  كبري  ٤٧,٢  ٦٠٣,٠  الوعي االنفعايل
  كبري  ٠٧,٢  ٥١٨,٠  تنظيم االنفعاالت
  كبري  ٨١,١  ٤٥٢,٠  الدافعية الذاتية

  كبري  ٨٩,٢  ٦٧٦,٠  التعاطف
  كبري  ١٣,٣  ٧١٠,٠  املهارات االجتماعية

  كبري  ٠٨,٣  ٧٠٣,٠  الدرجة الكلية

   -:يتضح من الجدول السابق ما يأتي
  - ٦٠٣,٠(   قد بلغتا بالنـسبة لبعـد الـوعي االنفعـالي      ( d , 2)أن قيمتي       

، وبالنسبة لبعـد الدافعيـة      )٠٧,٢ -٥١٨,٠(، وبالنسبة لبعد تنظيم االنفعاالت      )٤٧,٢
، وبالنـسبة   )٨٩,٢  -٦٧٦,٠(  ، وبالنسبة لبعد التعاطف     )٨١,١  -٤٥٢,٠(الذاتية    

 االنفعـالي ، وبالنسبة للدرجة الكلية للذكاء )١٣,٣ -٧١٠,٠(لبعد المهارات االجتماعية  
على الترتيب ، وتشير هذه القيم إلى أن مقدار حجم التأثير كبير وهذا ) ٠٨,٣ -٧٠٣,٠(

 إلى  تُعزىاالنفعالي على مقياس الذكاء الطالباتمن تباين درجات )   ٪ ٣,٧٠(يعني أن 
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البرنامج التدريبي القائم   " البرنامج التدريبي ، ويدل هذا على أن تأثير المتغير المستقل           
كبير وقوي ممـا    " االنفعاليالذكاء  " على المتغير التابع      " على فعالية الذات األكاديمية     

 االنفعـالي  هذا البرنامج من الناحية العملية التطبيقية في تحسين ونمو الذكاء            أثريبرر  
    .طالبات المجموعة التجريبيةلدى 

  

  :الفرض اإلحصائي الثاني
ال توجـد فـروق ذات داللـة       :"         للتحقق من هذا الفرض الذي ينص على أنـه          

ألبعـاد  )  بعدي  -قبلي(إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين         
اسـتخدم  " .البرنـامج التـدريبي   مقياس الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية له بعد تطبيق         

"  ت " يوضح قيمـة  ) ٢٥( لعينتين مترابطتين ، والجدول التالي  t-testالباحث اختبار 
( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسـين              

  .االنفعالي لمقياس الذكاء )  بعدي–قبلي 
يف القياسني   التجريبية اموعة بني متوسطي درجات صائية للفرقوداللتها اإلح"  ت " قيمة ) ٢٥(جدول 

 االنفعايلملقياس الذكاء  ) بعدي–قبلي (

أبعاد الذكاء 
االحنراف   املتوسط  العدد  اموعة  االنفعايل

حجم   "ت" قيمة   املعياري
  التأثري

اجتاه 
  الداللة

الوعي    ١٦٩,٤   ٣٠,١٩  ٢٠  قبلي
احل لص  ٣٩٩,٢   **٦٨٠,١٢   ٨٦٦,٥   ١٠٠,٣٢  ٢٠  بعدي  االنفعايل

  البعدي
تنظيم    ٤١١,٤   ٧٥,١٣  ٢٠  قبلي

لصاحل   ٢٤٢,٢   **٤٨٥,١١   ٥٥٣,٦   ٠٠,٢٧  ٢٠  بعدي  االنفعاالت
  البعدي

الدافعية    ٦٨٨,٦   ٨٥,٢٠  ٢٠  قبلي
لصاحل   ٩٠٧,١   **٩٦٤,٦   ٧٢٥,٥   ١٠,٣٣  ٢٠  بعدي  الذاتية  

  البعدي
لصاحل   ١٩٨,٢   ** ١٨٢,٧   ٥٣٠,٣   ٦٠,٢٨  ٢٠  بعدي  التعاطف     ٢٥٥,٤   ٠٠,٢٠  ٢٠  قبلي

  البعدي
املهارات    ٨٣٢,٣   ٠٥,٢٢  ٢٠  قبلي

   ٧٩٦,٣   ٢٥,٣٢  ٢٠  بعدي  االجتماعية
لصاحل   ٠٥٦,٣   ** ٣٢٤,١٠

  البعدي
الدرجة    ٦٥٩,١٠   ٩٥,٩٥  ٢٠  قبلي

لصاحل   ٣٩٨,٣  ** ٩٥٧,١٠   ٥٠٣,٢٢   ٠٥,١٥٦  ٢٠  بعدي  الكلية
  البعدي

P** > بذيلين ٠,٠١  
 ) ٠،٠١(دالة إحصائيا عند مستوى داللـة       ) ت(أن قيمة   ): ٢٥(     يتضح من جدول    

في أبعاد المقياس وفي الدرجة الكلية له مما يدل على وجود فروق بين القياسين القبلي          
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ي بأبعاده كاء االنفعالذات األكاديمية في الذوالبعدي للبرنامج التدريبي القائم على فعالية ال
ه الفروق لصالح القياس البعدي حيث كـان المتوسـط          ذوالدرجة الكلية له ، وتعزى ه     

الحسابي للقياس البعدي أعلى من المتوسط الحسابي للقياس القبلـي ، كمـا أن حجـم          
قـد  )  االنفعاليالذكاء ( في المتغير التابع    ) البرنامج التدريبي ( التأثير للمتغير المستقل  

وهو حجم تأثير كبير ، مما يظهـر أثـر البرنـامج            )  ٣٩٨,٣ ،   ٩٠٧,١(تراوح بين   
التدريبي القائم على فعالية الذات األكاديمية في نمو وتحسين الـذكاء االنفعـالي لـدى               

  .طالبات المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي
  

مكانياتهن إل ارتفعت درجة فعالية الذات لدى الطالبات وزاد ادراكهن       كلما         أي أنه   
كانت الطالبة أكثر وعياً بذاتها، ولـديها القـدرة علـى إدارة         كلما    الشخصية وقدراتهن

. انفعاالتها وضبطها أو التحكم فيها ، والتعرف على انفعاالتها والتعاطف مع اآلخـرين            
:  فـي دراسـتها بعنـوان    )٢٠٠٧  ،المزروع(ومما يؤكد هذه النتيجة ما أشارت إليه       

 بأنه عندما تتحـسن      القتها بكل من الدافعية لالنجاز والذكاء الوجداني      فاعلية الذات وع  
معتقدات الفعالية الذاتية وتزداد لدى الطالبات فمن المتوقع أن ترتفع درجاتهن في الذكاء 

  .االنفعالي 
 مـن  (Pajares, 1996)      كما تتفق هذه النتيجة جزئياً مع ما توصلت إليه دراسة 

لونـه مـن جهـد      ذواعتقادهم بأن ما يب   تقدات األفراد في امكاناتهم     أن زيادة وتنمية مع   
 على تحقيق النجاح والصمود أمام خبرات الفشل والمثابرة على االنجاز ويؤدي يساعدهم

 .ذلك بدوره على توضيد العالقات مع اآلخرين وكسب حبهم وثقتهم
   

الح القيـاس البعـدي     لص بأبعاده   االنفعالي ن الذكاء      ويرجع الباحث السبب في تحس    
  :للمجموعة التجريبية إلى ما يلي 

  

الطالبـات   وتأديـة  ات والقائم عليهـا التـدريب ،    ذ االستراتيجيات الخاصة بفعالية ال    -
قد زاد من    ذلك كل ضوئها سواء في شكل فردي أو في مجموعات        في والمهام لألنشطة

 في قدراتهن على مواجهـة      ي أثر ذمعتقداد الطالبات حول قدراتهن وإمكانياتهن األمر ال      
المهام الصعبة وحلها بما تمتعتن به من ضبط انفعالي انعكس في قدرتهن على اتخـاذ               

ولهذا فالمسائل اإلحصائية التي اتسمت بقدر مـن  ، القرار المتعلق بمواجهة الصعوبات     
 الصعوبة  قد أثارت لدى الطالبات قدر كبير من المسئولية واستثمار الجهد والمثابرة في  

نحـو  الحل مدة أطول بهدف التوصل إلى الناتج الصحيح ، وجعل اتجـاههن ايجـابي               
تمتع تن أهذا كله يتطلب ، ولتغلب عليها في ا اتهنمكانيإقة الكبيرة بث الصعبة والالمسائل
عـدم   و زميالتهـا فكار  أ وتقبلخر  نفتاح على اآل   بصفات شخصية قائمة على اإل     الطالبة

 الذي قد أدى إلى الضبط االنفعالي القائم على فهم الطالبـة             األمر ي الواحد أالتمسك بالر 
   .النفعاالتها وادراكها لهذه االنفعاالت 
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 المشاركة اإليجابية للطالبات وآدئهن للمهام واألنشطة وقدرتهن على التفاعـل مـع             -
زميالتهن ومشاركتهن معهن في األفكار وتوظيفهن لقدراتهن واسـتعداداتهن وتكـوين           

كثر ايجابية بناء على خبرات النجاح المباشرة التي مررن بها قبل وأثنـاء      صورة ذات أ  
وبعد حلهن للمسائل اإلحصائية كل ذلك قد أدى إلى زيادة وعي الطالبـات بانفعـاالتهن               
وقراءة مشاعر وانفعاالت زميالتهن ومشاركتهن النفعاالتهن وتحكمهن في مـشاعرهن          

ماجهن في الحل مهما بلغت درجـة الـصعوبة        السلبية واستبدالها بمشاعر ايجابية واند    
  .  والتعقيد 

  

  :ملخص النتائج
ـ           إلى الحالية الدراسة        انتهت  اتذأن البرنامج التدريبي القـائم علـى فعاليـة ال

الوعي (األكاديمية في مجال اإلحصاء قد أدى إلى نمو وتحسين الذكاء االنفعالي بأبعاده             
لدى )  اتية ، التعاطف ، والمهارات االجتماعية  ذلدافعية ال االنفعالي ، تنظيم االنفعاالت ، ا     

طالبات المجموعة التجريبية شعبة علم النفس بكلية الدراسات اإلنسانية بمدينة نـصر            
للدراسات واألبحاث  النظرى الطرح تدعم إجماالً النتيجة وهذه.  جامعة األزهر  –بالقاهرة  

ات والذكاء االنفعـالي مـن أن       ذ فعالية ال  السابقة والتي أوضحت العالقة المتبادلة بين       
 كاء االنفعـالي وذلـك    ذات المنخفضة لديهن افتقار لمهارات ال     ذالطالبات ذوات فعالية ال   

 كاء االنفعالي لديها وكذاذتؤثر في ال معتقدات الطالبة حول قدراتها وإمكاناتها أن باعتبار
 يظهـر  لـم  ات األكاديمية ذة ال فعالي دور أن االعتبار فى يؤخذ أن ينبغى أنه إال. العكس

  .ه الدراسة ذتأثيرها إال على المهارات التي تم تبنيها والمستخدمة فقط في ه
 هناك أن إال نتائج من إليه توصلت ما وأهمية الدراسة هذه أهمية من الرغم       وعلى

 مـن . الدراسة نتائج تعميم قبل االعتبار فى تؤخذ أن ينبغى التى القصور جوانب بعض
بعد مرور فترة   ) كاء االنفعالي ذال(الباحث لم يقم بالقياس التتبعي للمتغير التابع         أن لكذ

ـ  زمنية من القياس البعدي لمعرفة مدى استمرار أثر البرنـامج التـدريبي فـي      كاء ذال
 قياسات تتبعيـة للمتغيـر التـابع      بعمل الباحث يوصي ثم ومن. االنفعالي لدى الطالبات  

 طالبات من عينة على أجريت الدراسة هذه أن أيضا ذلك ومن. همدى استمراريت  لمتابعة
 داخـل  أخرى جامعات على النتائج تعميم قبل الحذر توخى يستوجب مما األزهر جامعة
  . مصر

   :توصيات
 بضرورة توجيـه نظـر    الباحث فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية يوصي             

ع مقررات تساعد فـي رفـع مـستوى         المربيين وواضعى المناهج  الدراسية إلى وض      
الفعالية الذاتية األكاديمية لدى طالبات المراحل التعليمية المختلفة وبخاصـة المرحلـة            
الجامعية ، وكذا ضرورة إعداد برامج تدريبية تتناول تنمية كـل مـن فعاليـة الـذات                 

راسـية  األكاديمية والذكاء االنفعالي لدى طالبات المرحلة الجامعية وبخاصة الفـرق الد          
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وأيضا بضرورة دراسة موسعة للكشف عن مـستوى الـذكاء االنفعـالي            . األولى منها 
وفعالية الذات األكاديمية بدء بأطفال الروضة وانتهاء بطالبات المرحلة الجامعيـة مـع             
وضع وإعداد برامج ومقاييس تتناسب مع كل مرحلة دراسية ، وعمل دورات تدريبيـة              

ج التدريبية التي تم إعدادها من قبل البـاحثين  لتنميـة            للمعلمات لتطبيق وتنفيذ البرام   
الفعالية الذاتية األكاديمية وتنمية الذكاء االنفعالي ، ودمج برامج تنمية الذكاء االنفعالي            
بالمناهج والمقررات الدراسية من خالل وضع الخطط المناسبة لكل مرحلة تعليمية بمـا       

  . يتناسب وطبيعة المتعلمين
 : مقترحةدراسات وبحوث 

  :  البحثية اآلتيةالموضوعاتيمكن أن تثير الدراسة الحالية بعض      
أثر برنامج قائم على الفعالية الذاتية في التعاطف االنفعالي والرضا عن الحياة             -١

 .الجامعةلدى طالبات 
سمات الشخصية لـدى    بعض   أثر برنامج قائم على فعالية الذات في التفاؤل و         -٢

 .طالبات الجامعة
ية التدريب على الذكاء االنفعالي في التفكير االبتكاري لدى طالبات الجامعة فاعل -٣

. 
  .عالقة الذكاء االنفعالي ببعض المتغيرات المعرفية وعوامل الشخصية  -٤
أثر برنامج تدريبى قائم على فعالية الذات األكاديمية فى أنواع أخرى للـذكاء              -٥

 .الجامعةلدى طالبات 
الشخصية  وسمات العام الذكاء من بكل نفعالي وعالقتهالبنية العاملية للذكاء اال -٦

 .النفسي والتوافق
 .ثقافية عبر دراسة الجامعة طالبات االنفعالي لدى الذكاء -٧
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  المراجـــــــع
 :أوالً المراجع العربية 

ـ   ). ٢٠١٣( أبو عمشة،  إبراهيم باسل       - ذكاء الوجـداني وعالقتهمـا     الذكاء االجتماعي وال
، رسالة ماجستير غير منشورة   .  بالسعادة لدى  طلبة الجامعة في محافظة غزة        شعوربال

  .كلية التربية ، جامعة األزهر غزه
أثر استخدام النمذجه الرياضيه فـي تنميـة مهـارات        ) .٢٠١٤( أبو مزيد ، مبارك مبارك       -

 رسـالة ماجـستير  . التفكير االبداعيلدى طالب الصف السادس األساسي بمحافظة غزه         
  . ، كلية التربيه، جامعة األزهر غزهغير منشورة

   العـــام  بالـذكاء    وعالقتـه   الوجـداني   الذكاء:  ) ٢٠٠٢( سعيد ناشي،  منى  أبو-
 المـصرية  المجلـة  . )عامليـة  دراسة( الشخصية وسمات والمهـارات  االجتماعية 

  ، )١٢( جلـد الم النفـسية،  للدراسات المصرية الجمعية النفسية، تصدرها للدراسات
  .٢٠٢-١٤٥ص ص                      ). ٣٥(ع

 السببي ومستوى العزو من بكٍل وعالقته اإلبداعي التفكير). ٢٠٠٤(محمود  ندي، خالد  أبو-
رسالة مـا جـستير غيـر    . االبتدائيين الخامس والسادس الصفين تالميذ لدى الطموح
  . ،كلية التربية ، الجامعة اإلسالميهمنشورة

 لدى الوجدانى الذكاء لتنمية مقترح برنامج فاعلية). ٢٠٠٧(، خالد عبد القادر يوسف      أحمد -
   . جامعة سوهاج، كلية التربية ،رسالة دكتوراة غير منشورة. طالب الجامعة

مصادر  الضغوط النفسية  الدراسية  وعالقتها   .  )٢٠٠٥( األهواني،  هاني حسين حسين -
دراسة مقارنة  " ى طالب المرحلة الثانوية العامة واألزهرية       بفعالية  الذات األكاديمية لد    

   .٢٢٠-١٧٣، ص ص )١(، ج )١٢٨(،  ع مجلة كلية التربية،  جامعة األزهر". 
، الذكاء االنفعالي وعالقته بـالتوافق النفـسي والمهـارات          )٢٠٠٤( البلوي ، خولة سعد      -

رسـالة ماجـستير غيـر      ك،  االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية التربية بمدينة تبو        
  . ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياضمنشورة

الــذكاء الوجـــداني لـــدى     ): ٢٠٠٢( الـــدردير، عبـــد المـــنعم أحمد      -
. طــالب الجامعــة وعالقتــه بــبعض المتغيـرات المعرفيــة والمزاجيــة       

  .٢٢٩-٣٢٢، ص ص )٤( ع،)٨( المجلـد مجلـة دراسـات تربويـة واجتماعيـة،
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 الكفاءة في التحصيل ومستوى السببي العزو في التدريب أثر).  ٢٠١١( الزق ، احمد يحي -
 التربوية، العلوم دراسات،. الدراسة  على للطلبة والمواظبة المدركة األكاديمية الذاتية
   .٢٤٣٢-٢٤١٧ص ص ) ٢( ،ع  )٣٨(المجلد 

ولوجية التعليم بين المنظور االرتباطى والمنظور      سيك) : ١٩٩٦( الزيات ، فتحي مصطفى        -
  .دار النشر للجامعات : القاهرة. المعرفي

العالج السلوكي الحديث ). ١٩٩٨(الشناوي، محمد محروس ، وعبد الرحمن،  محمد السيد        -
  .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة . ، أسسه وتطبيقاته

المتمركزعلـى   اإلرشـاد  علـى  قائم إرشادي برنامج يةفاعل) . ٢٠١١( العاسمي ، رياض -
 كـسمة،  والقلق النفسي درجة الضغط تخفيض في البيولوجية الراجعة والتغذية العميل

( ، ع  )٢٧( ،المجلد دمشق جامعة مجلة. المعلمين من عينة الذات لدى مفهوم وتحسين
  .٢٨١ – ٢١٩، ص ص ) ٢، ١

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم بـاألنموذج        : ) ٢٠٠٩(  الغنيمي،  هناء عبد الفتاح        -
رسـالة ماجـستير غيـر      . في تنمية الذكاء الوجداني     "  باندورا" اعتماداً على نظرية    

  . ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ، مصرمنشورة
  

الذكاء الوجداني وعالقته باالندماج الجامعي لـدى       ).  ٢٠١٢( القاضي، عدنان محمد عبدة      -
       ، ) ٤(ع  ) ٣(المجلـد   .المجلة العربية لتطوير التفـوق    . جامعة تعز   /ة كلية التربية  طلب

   .٨٠-٢٦ص ص 
 المنزليـة  الواجبات في الراجعة التغذية أثر ).٢٠٠٣(عبدالفتاح بن محمد بن  المدني، يزن-

 رسالة ما جستير غير. االبتدائية المرحلة تالميذ على الرياضيات مادة التحصيل في على
  . ، كلية التربية جامعة ام القرى بمكة المكرمه منشورة

فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية لإلنجاز والذكاء        ): ٢٠٠٧( المزروع، ليلى عبد اهللا      -
كليـة   مجلة العلوم التربوية والنفسية   . الوجداني لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى       

  .٨٩-٦٧، ص ص) ٤(ع،) ٨(، المجلد التربية، جامعة البحرين 
برنامج مقترح قائم على فعالية الذات لتنميـة مهـارات         ) ٢٠٠٧( أمين، ايمان عبد الرحيم      -

 رسالة ماجستيرغير منشورة.  التحددث في اللغة االنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية  
  .، كلية التربية ، جامعة بنها 

 في الكفاءة األكاديمية للطالب على      أثر برنامج تدريبي  ) . ٢٠٠١( بدوي، منى حسن السيد      -
               ) ٢٩(، ع )  ١١( ، المجلـد  المجلـة المـصرية للدراسـات النفـسية       .  فعالية الذات 

   .٢٠٠-١٥١ص ص 
اثر استخدام استراتيجية النمذجه الرياضـيه علـى        ) .٢٠١٤( توبه، رباب احمد عبد القادر     -

اضيه لدى طلبة الصف السابع األساسـي       استيعاب المفاهيم الرياضيه وحل المسأله الري     
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،  ـ جامعة النجاح الوطنية في نـابلس  رسالة ماجستير غير منشورة. في وحدة القياس
  . فلسطين

البناء ، الديناميات، النمو، طـرق      :نظريات الشخصية ). ب١٩٩٠(جابر، جابر عبد الحميد      -
  .دار النهضة العربية:  القاهرة .البحث، التقويم

الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة   ). ٢٠٠٧(ل    جودة،  آما    -
             ). ٣(، ع )٢١( المجلـد    ،)العلـوم اإلنـسانية   (مجلة جامعة النجـاح لألبحـاث     . االقصى

   .٧٣٨-٦٩٧ص ص 
 :، عالم المعرفة، الكويـت  "ليلي الجبالي " ترجمة  . الذكاء العاطفي . ٢٠٠٠( جولمان، دانيال    -

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
فعالية الذات وأسلوب العزو والرجاء لـدى المتفـوقين          ) : ٢٠١١(  حرب ، سامح حسن      -

 ، كليـة التربيـة ،   رسالة ماجستير غير منشورة ،  ) دراسة عاملية   (دراسيا والعاديين   
  .جامعة بنها 

الذكاء الوجداني للقيادة   ) .٢٠٠٦( حسين ، سالمة عبد العظيم ، وحسين ، طه عبد العظيم             -
  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: ، االسكندرية١ط. التربوية

 الذكاء تنمية في االنفعالي التنوير برنامج فاعلية مدى). ٢٠٠٣ (السميع عبد محمد  رزق، -
 أم جامعـة  مجلـة . القرى أم جامعة بالطائف التربية بكلية والطالبات للطالب االنفعالي

-٣٢ ص ص.) ٢( ع،  )١٥ (واإلنسانية، المجلـد   واالجتماعية التربوية للعلوم رىالق
١٦١  

أثر برنامج تدريبي قائم على فعالية الـذات فـي الـذكاء            ). ٢٠١٤( زايد، هليل زايد هليل      -
 رسالة ماجستير غير منشورة   . الشخصي لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي       

  .،جامعة األزهر، كلية التربية بالقاهرة
الذكاء  من بكل عالقتها في الضغوط مواجهة مهارات: ) ٢٠٠٣ ( الغني عبد سعيد  سرور،-

 .٤٥-٩، ص ص)٢٩ (ع ،)٩( المجلد ،التربية مستقبل مجلة .التحكم ومركز الوجداني
فعالية التدريب على العـزو الـسببي ومـا وراء         ). ٢٠٠٧( سليمان ، منتصر صالح عمر       -

في تحسين الدافعية األكاديمية والكفاءة الذاتية والفهم القرائي لدى التالميذ الذاكرة وأثره 
  . ، كلية التربية ، جامعة أسيوطرسالة دكتوراة غير منشورة. ذوي صعوبات التعلم

أثر الفاعلية الذاتية في خفض مستوى السلوك الفوضـوي         ). ٢٠٠٧(سهيل ، حسن أحمد      -
  ، كلية التربية الجامعة    ة ماجستير غير منشورة   رساللدى طالب المرحلة المتوسطة  ،       

  . المستنصرية
فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق لدى عينٍة      ). ٢٠١٢( شاهين ، هيام صابر صادق       -

              ، )٤(، ع )٢٨(، المجلـد    مجلـة جامعـة دمـشق     . من التالميذ ذوي صعوبات الـتعلم     
  .٢٠١-١٤٧ص ص 
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 أثر الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشكالت في التحصيل          ).٢٠١٣( طالفحة، فؤاد طه       -
مجلة العلـوم التربويـة     . األكاديمي لدى طلبة السنة الجامعية األولى في جامعة مؤتة          

   .٥٤٤-٥١٧، ص ص )٤(، ع) ١٤(، المجلد والنفسية
فعيـة  اثر برنامج تدريبى للفعالية الذاتية فى الدا      ). ٢٠٠٩(  عبد اللطيف، محمد سيد محمد       -

رسالة دكتـوراة  . المهنية واالتجاه نحو مهنة الدعوة لدى الطالب الدعاة بجامعة االزهر    
  . ، كلية التربية جامعة األزهرغير منشورة

الـذكاء االنفعـالي مفهومـه    ). ٢٠٠١(  عثمان، فاروق السيد، ورزق ،محمد عبد السميع     -
، ) ١٥(، ع    ) ٥٨( المجلد    ، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب      . وقياسه

    .٥٠ – ٣٢ص ص 
الذكاء الوجداني والمهارات االجتماعية وتقدير الـذات       ).٢٠٠١( غنيم، محمد أحمد ابراهيم      -

 ،  المجلـد  مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق". دراسة عاملية " وتوقع الكفاءة الذاتية    
  .٧٧-٤٣ص ص، )٤٧( ،ع١٢

الذكاء الوجداني وعالقته بمشاعر الغضب والعـدوان  ) . ٢٠٠٥( فراج، محمد أنور ابراهيم     -
                        ) ١(، ع ) ٤( ، المجلـد     دراسـات عربيـة فـي علـم الـنفس         . لدى طالب الجامعـة   

   .١٥٣-٩٣ص ص 
برنامج تدريبي قائم على تحسين فعاليـة الـذات المدركـة           ). ٢٠١٠( فهمي، إيمان جمعة     -

 ، كليـة    رسالة ماجستير غير منـشورة    . من المراهقين   لخفض حدة التلعثم لدى عينة      
  .التربية ، جامعة بنها 

 والتغذية الشفوية الراجعة التغذية دور). ٢٠١٣( قندوز ، أحمد ، والساسي ، الشايب محمد -
 مقاربـة (الدرس لدى المدرسـين   تنفيذ مهارات تنمية في البصرية السمعية الراجعة
  .١٢٩ - ١٢١، ص ص ) ١٢(، ع النسانية واالجتماعيهمجلة العلوم ا ).نظرية تحليلية

فاعلية استخدام استراتيجيتي النمذجه والتلخيص في ) .٢٠١٢( محمود ، عبد الرازق مختار -
عالج صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءه لدى دارسـات المـدارس الـصديقه              

، )٣١(، ع ربيه المتحـده  المجله الدوليه لألبحاث التربوية ،جامعة االمارات الع      .للفتيات  
  .٢٥٨ – ٢١٩ص ص 

محمود ، محمود كاظم ، والعبيدي،  مظهر عبد الكريم سـليم ،  وسـهيل، حـسن أحمـد                -
أثر برنامج إرشادي على وفق أسلوب الفعالية الذاتية في تنمية األمانـة            ).    ٢٠٠٩(

، جامعـة    مجلة كلية التربية     .المهنية والمسؤولية الشخصية لدى موظفي كلية التربية      
   .٢١-١ص ص ).  ٤١( ، ع ديالي

األساليب  اإلحصائية  في  العلـوم  النفـسية  والتربويـة    ) : ٢٠٠٠( مراد ، صالح أحمد    -
  .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة .واالجتماعية
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برنامج تدريبي لتنمية مهارات اللغـة لـدى    ). ٢٠٠٦( مصطفى ،عبير حمدي حسنين على       -
 ،كليـة   ماجستير غير منشورة   رسالة. ضوء مصادر فعالية الذات   عينة من االطفال في     

  .التربية ، جامعة المنوفية 
 أسـاليب  مـن  أسلوبين استعمال أثر). ٢٠٠٩( مهدي ، باسم علي ، وخلف ، مؤيد سعيد -

 قسم من العربية اللغة مناهج مادة في الثالثة طلبة المرحلة تحصيل في الراجعة التغذية
  .٤١-١ص ص ) ٤١( ،ع ة دياليمجل. العربية اللغة

الذكاء الوجداني وعالقته بكل من التحصيل والذكاء       ) .٢٠٠٥(  موسى، فاروق عبد الفتاح       -
         ، ) ٦٠(، عمجلة كليـة التربيـة، جامعـة الزقـازيق ببنهـا     . العام لدى طالب الجامعة  

  .١٣٣-١٠٥ص ص
 . جيع  الـتعلم  النـشط    دليل ميسرات مدارس  المجتمع  لتـش       ) : ١٩٩٥( هارمن ، ميرل     -

  .اليونيسيف : ترجمة حسين عبد العزيز الدرينى ، القاهرة 
  :ثانياً المراجع االجنبية 
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