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 الذات توكيد مهارات تحسين في االنفعالي للذكاء جولمان نموذج إلى يستند برنامج فاعلية
  السلوك اضطرابات ذوي  الطلبة لدى الذاتية والكفاءة

  العقيل علي أسماء
 *الصمادي محمود جميلأ.د. 

 ملخص:
 للذكاء جولمان نموذج على يستند تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 ،السلوك اضطرابات ذوي  الطلبة لدى الذاتية والكفاءة الذات توكيد مهارات تحسين في االنفعالي

 الذات توكيدو  الذاتية، الكفاءة مقياس خالل من التجريبي شبه المنهج الدراسة هذه في استخدمو 
 تم ،والعاشر والتاسع الثامن الصف طالب من طالبا   (03) من الدراسة أفراد َتَكَونَ و  ،تدريبي وبرنامج
 .وضابطة تجريبية متساويتين، مجموعتين في وزعوا القصدية، بالطريقة اختيارهم

 من واالستقاللية والثقة االجتماعي، التفاعل مجالي في فروق  وجود الدراسة نتائج أظهرت
 لصالح التدريبي للبرنامج تعزى  السلوك اضطرابات ذوي  للطلبة الذات توكيد مهارات مقياس

 وجود إلى النتائج وأشارت الحقوق، عن الدفاع مجال في فروق  وجود وعدم التجريبية، المجموعة
 بية،التجري المجموعة لصالح التدريبي للبرنامج تعزى  الذاتية الكفاءة مقياس مجاالت جميع في فروق 
 لرفع تدريبية برامج توفير أهمها توصيات بعدة خرجت نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء وفي

 من النفسية الجوانب في الطالب ودعم تحفيز إلى باإلضافة الذات، وتوكيد الذاتية الكفاءة مستوى 
 .المدارس في التربويين المرشدين قبل

 .الذات توكيد الذاتية، الكفاءة اإلنفعالي، الذكاء جولمان، نموذج تدريبي، برنامج الكلمات المفتاحية:
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Efficacy of a Program Based on Goleman's Theory of Emotional 

Intelligence in Improving Self-Assertiveness Skills and Self-Efficacy 

among Students with Behavior Disorders 

Asma Ali Al-Aqeel  
* Smadi-amil Mahmoud AlJProf.  

Abstract: 

This study aimed at revealing the efficacy of a program based on 

Goleman's theory of emotional intelligence in improving self-assertiveness 

skills and self-efficacy among students with behavior disorders. The 

researchers followed the semi-experimental approach through this study 

using the self- assertiveness and self -efficacy scale and a training program. 

The sample of the study consists of (30) individuals from eighth, ninth and 

tenth-grade students. The students were selected based on non-probability 

sampling method and distributed in two equal experimental and control 

groups. The results of the study showed that there were differences in two 

domains: social interaction, trust, and independence according to self-

assertiveness skills scale for the students with behavior disorders. This was 

attributed to the trianing program in favor of the experimental group where 

there were no differences in the defense of rights domain. The results also 

indicated that their differences in all domains of self- efficacy scale and are 

attributed to the training program in favor of the experimental group. In the 

light of the findings of the study, it has resulted in several recommendations, 

the most important: provide training programs to raise the level of self-

assertiveness skills and self-efficacy, in addition to motivating and 

supporting students including the psychological aspects by educational 

counselors in schools.   

Keywords: the traning program, Goleman's theory, emotional intelligence, 

assertiveness skills, self-efficacy. 
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وأهميتهخلفية الدراسة   
ُيعد الذكاء االنفعالي من المفاهيم التي القت اهتماما  كبيرا  بين البااثثين فاي مياادين علام الانف  

لمااا لهااذا المفهااوم ماان أهميااة فااي ثياااة األفااراد وتعبياارهم عاان انفعاااالتهم وتكاايفهم االجتماااعي  ؛والتربيااة
والذكاء االنفعالي يعبار عان المهاارات االنفعالياة واالجتماعياة  ؛لنجاح في إقامة عالقات مع اآلخرينوا
ن إعلاى انفعاااالتهم وضابا ذواتهاام، إذ يجابيااا  فاي ساايطرة األفاراد إتاي تار ر فااي اآلخارين وتلعاب دورا  ال

رات انفعاليااة واجتماعيااة القاادرة العقليااة العامااة ال تكفااي لوثاادها لنجاااح الفاارد فااي ثياتااه، باال ال بااد مهااا
ثتااااى يأااااون أاثاااار نجاثااااا  وساااايطرة علااااى ساااالوكه وانفعاالتااااه، باإلضااااافة إلااااى فهاااام ساااالوك اآلخاااارين 

 وانفعاالتهم.
لقد تطور مفهوم الذكاء االنفعالي منذ القرن التاساع عشار إلاى أن تام اساتخدامه كمصاطلح عاام 

وقااد  ،فعاااالت اآلخاارين للتمييااز بياانهمليعباار عاان قاادرة الفاارد علااى مراقبااة مشاااعره وانفعاالتااه وان 1990
أم ساامات  ،أم مهاارات اجتماعياة ،اختلاف العلمااء فاي تعرياذ الاذكاء االنفعااليم هال يمثال قادرة عقلياة

 (.Al- Khader, 2006شخصية )
( الاذكاء االنفعاالي بهناهم التقيايم للتعبيار Mayer & Salovey, 1995وعرف ماير وساالوفي )
رة على التوضيح والتعرف إلى المشاعر من خالل الكلمات أو تعبيرات عن االنفعاالت، ويتضمن القد

الوجاه والعالقاات مااع اآلخارين والحأاام علاى مشاااعر اآلخارين، وأنااه التنالايم التكيفااي لالنفعااالت وذلاا  
( فقاد عرفاه بهناهم Goleman, 1998أماا جولماان ) ،عن طريق التناليم والتقويم  م تغيير االنفعاالت

والقدرة على إدارة انفعاالته بطريقاة  ،وإدرااه لمشاعر اآلخرين ،دراك مشاعره الخاصةقدرة الفرد على إ
مناساابة؛ فالااذكاء االنفعااالي بناااء  علااى ذلاا  هااو عبااارة عاان كفايااات شخصااية تتمثاال فااي ضاابا الاانف  

 والتحأم بالنزاعات والنزوات وتحفيز الذات والمثابرة.
افااااق والتكيااااف مااااع اآلخاااارين وفهاااام مشاااااعرهم وتااااهتي أهميااااة الااااذكاء اإلنفعااااالي فااااي تحقيااااق التو 
( يتطلااب نساابة كبياارة ماان Goleman, 1998والتعاااطف معهاام، فالنجاااح فااي الحياااة ثسااب جولمااان )

( فقااا، فالااذي لديااه %03(، بينمااا يسااهم الااذكاء العقلااي العااام باااا )%03الااذكاء االنفعااالي تصاال إلااى )
في الحياة وفي عالقاته مع اآلخرين، وبالتالي مستوى مرتفع من الذكاء االنفعالي يمأن التنبر بنجاثه 

فإن الذكاء االنفعالي يساعد الفارد علاى اإلباداع وتحمال المسارولية واالهتماام بااآلخرين، والتخفياف مان 
 اضطرابات السلوك، وتكوين الصداقات والرضا بشأل عام لدى األفراد عن الحياة.
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رون ناوعين رئيسااين ماان االضااطرابات وباالنالر إلااى الطلبااة ذوي اضاطرابات الساالوك فااإنهم يالهاا
الموجهة نحو اآلخرين، كالعادوان والفوضاى والتخرياب والنشاام المفارم وعادم الطاعاة، والموجهاة نحاو 
الداخل مثل القلق واالاتئاب واالنسحاب االجتماعي، وبالتالي فإن الحاجة تادعو إلاى القياام باإجراءات 

كية، ويمأاان أن يأااون التاادريب علااى مهااارات عالجيااة فعالااة، للااتخلذ ماان هااذه االضااطرابات الساالو 
الاااذكاء االنفعاااالي أثاااد هاااذه اإلجاااراءات الهاماااة، وباااالنالر إلاااى المشاااأالت السااالوكية واالنفعالياااة التاااي 
يالهرهاااا الطلباااة ذوي اضاااطرابات السااالوك التاااي تتعلاااق بالجواناااب االنفعالياااة الشخصاااية واالجتماعياااة، 

كبياار ثاجااة هاارالء الطلبااة إلااى التاادريب علااى مهااارات وأبعاااد مهااارات الااذكاء االنفعااالي يباارر وبشااأل 
 & Al-Shenawiالذكاء االنفعالي، ومهارات أخرى ذات عالقة في خفض االضطرابات السلوكية )

Abdul Rahman, 1998.) 
وماان أهاام هااذه المهااارات الكفاااءة الذاتيااة التااي تعااد أثااد أهاام موجهااات الساالوك إذ تقااوم علااى أن 

 ،اتااه الذاتياة، مماا ياانعأ  إيجاباا  علاى سالوكاته ونشاااطه وثا  اإلنجااز لديااهيارمن الفارد بقدراتاه ومهار 
ّن معتقاادات الفاارد ثااول كفاءتااه إه ماان الااتحأم بالبيئااة المحيطاة إذ اماا وتمثاال مااررة معرفيااة للفارد وتمأناا

أاثااار قااادرة علاااى توظياااف المتغيااارات البيئياااة مااان خاااالل تبناااي مجموعاااة مااان السااالوكات  الذاتياااة تجعلاااه
 (.Hijazi, 2013ي تعزز لديه الثقة بالنف  واإليمان بقدرته على إثداث الفرق )الفاعلة الت

وبالنالر إلى العالقة باين الاذكاء االنفعاالي والكفااءة الذاتياة فإنهماا يتضامنان قناعاة الفارد بوجاود 
القاادرة لديااه علااى الااتحأم بمشاااعره، فهااو قااادر علااى ضاابا مشاااعر الغضااب أو الك بااة أو الكراهيااة أو 

فااإن وجااود القاادرة لاادى الفاارد علااى ضاابا المشاااعر واالنفعاااالت فااي  ،ر السااوداوية بشااأل عااامالمشاااع
ماان  دمواجهااة الضااغوطات، باإلضااافة إلااى القاادرة علااى الااتحأم بااالتفكير والقاادرات الذاتيااة، تمأاان الفاار 

 & 9111Hamdiالتعامال ماع مشاأالت الحيااة اليومياة بشاأل فعاال ومواجهاة الضاغوطات بأفااءة )

Daoud, ). 

إلاى أن الكفااءة الذاتياة تار ر فاي  (Zimmerman & Cleary, 2006)وأشار زيمان وكلياري 
فاالفرد يميال إلاى اختياار األنشاطة التاي يعتقاد أناه  ،مالاهر متعاددة مان سالوك الفارد كاختياار األنشاطة

ثاول  ، اعتمادا  علاى معتقداتاهاسينجح فيها، ويتجنب اختيار األنشطة التي يعتقد أنه سيخفق في أدائه
افاءتاااه الذاتياااة والاااتعلم واإلنجااااز؛ فيميااال األفاااراد ذوو اإلثسااااس المرتفاااع بالكفااااءة الذاتياااة إلاااى الاااتعلم 

كما تر ر الكفاءة الذاتية في مقدار  ،واإلنجاز مقارنة بنالرائهم ذوي اإلثساس المتدني بأفاءتهم الذاتية
ءة الذاتياة إلاى باذل المزياد مان الجهاد جهد الفارد وإصاراره، فيميال األفاراد ذوو اإلثسااس المرتفاع بالكفاا
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واإلصرار على تحقيق أهدافهم، بينما يميل األفراد ذوو اإلثساس المتادني بالكفااءة الذاتياة إلاى الكسال 
 وبذل القليل من الجهد في تحقيق أهدافهم.

إن ماان أهاام المالاااهر المشااتركة لاادى األفااراد ذوي اضااطرابات الساالوك انخفااا  مسااتوى توكيااد 
واالنساااحاب، أوالخجااال أماااا العااادوان إكفااااءة الذاتياااة ثيااال يتضااامن سااالوكهم بال م، وضاااعفلاااديهالاااذات 

ويحتاجون في هذه الحالة إلى التدريب على توكيد الذات، والكفاءة الذاتية، والاذي  ،فيرتفع القلق لديهم
ين، يشااير إلااى قاادرة الفاارد علااى التعبياار عاان ثاجاتااه وانفعاالتااه والاادفاع عاان ثقوقااه باادون إيااذاء اآلخاار 

والسااايطرة علاااى انفعاالتاااه وضااابطها والاااتحأم فيهاااا، وهاااذا يمأااان أن يتحقاااق مااان خاااالل التااادريب علاااى 
 مهارات الذكاء االنفعالي.
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن الكفاءة الذاتية كما يدركها الفارد تار ر فاي توجياه سالوكه وفاي كيفياة تفكيار الفارد وشاعوره، إذ 
إذا كاناات منخفضااة ويتااه ر التغيياار الساالوكي بماادى إثساااس الفاارد إنهااا تاارتبا مااع الميااول التشااا مية 

بقدراته وبالسيطرة والتحأم في سلوكه، فإن التدريب علاى تحساين مساتوى الكفااءة الذاتياة مان شاهنه أن 
باإلضاااافة إلااااى ماااا تااام مالثالتااااه مااان تزايااااد  ،يساااهم فاااي تكيااااف الفااارد وخفااااض سااالوكه  يااار ألتكيفااااي

طلبااة فااي الماادارس، وقااد يشااأل تطااور هااذه االضااطرابات ظاااهرة االضااطرابات الساالوكية لاادى بعااض ال
تسااتحق االهتمااام والمتابعااة، وبالتااالي ال بااد ماان إيجااااد الوسااائل والباارامج التااي تحااول دون تزايااد هاااذه 
الالاهرة والعمل على عالجها،  ومن هاذا المنطلاق تاهتي الدراساة الحالياة للتعارف إلاى  فاعلياة برناامج 

فااي الااذكاء االنفعااالي فااي تحسااين مهااارات توكيااد الااذات والكفاااءة  الذاتيااة،  يسااتند إلااى نمااوذج جولمااان
 وذل  من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةم

  ( هااال هنااااك فاااروق ذات داللاااة إثصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااةα =3.30 فاااي مساااتوى مهاااارات )
 توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تعزى للبرنامج التدريبي؟

 هااال هنااااك فااا ( روق ذات داللاااة إثصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااةα =3.30 فاااي مساااتوى الكفااااءة )
 الذاتية للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تعزى للبرنامج التدريبي؟

 تبرز أهمية الدراسة من خالل جانبين، وهمام: أهمية الدراسة
  أواًل: األهمية النظرية

التااي سااتحاول التعاارف إلااى أ اار برنااامج تتمثاال أهميااة الدراسااة النالريااة فااي كونهااا ماان الدراسااات 
 الطلباة ذوي  الذاتياة لادىتدريبي قائم على الذكاء االنفعالي في تحسين مهارات توكيد الاذات، والكفااءة 
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وسااوف تساالا الدراسااة الضااوء علااى أ اار الااذكاء االنفعااالي علااى هااذه المتغياارات  ،اضااطرابات الساالوك
 لدى الطلبة من ذوي اضطرابات السلوك. المهمة بسبب أ رهما الواضح على الصحة النفسية 

 ثانيًا: األهمية العملية 
يمأااان اساااتخدامه فاااي الدراساااات  ،تبااارز أهمياااة الدراساااة العملياااة كونهاااا ساااتوفر برنامجاااَا تااادريبياَ 

المستقبلية في تعزيز بعض المتغيرات السلوكية لدى الطلبة من الفئات العمرية والمستويات األااديمية 
ل أن تقاادم الدراسااة أدوات لقياااس توكيااد الااذات، والكفاااءة الذاتيااة لاادى الطلبااة ذوي يرمااكمااا  ،المختلفااة

وبالتاااالي فاااإن الدراساااة الحالياااة تمهاااد الطرياااق لمزياااد مااان الدراساااة والبحااال فاااي  ،اضاااطرابات السااالوك
 متغيرات مختلفة مرتبطة مع المتغيرات في الدراسة الحالية لدى هذه الفئة.

 أهداف الدراسة
 الحالية إلى ما يليمتهدف الدراسة 

    ف فاعلياة برناامج تادريبي يساتند إلاى الاذكاء االنفعاالي فاي تحساين مهاارات توكياد الاذات لادى تعر
 اضطرابات السلوك. الطلبة ذوي 

    فاعليااة برنااامج تاادريبي يسااتند إلااى الااذكاء االنفعااالي فااي زيااادة مسااتوى الكفاااءة الذاتيااة لاادى ف تعاار
 الطلبة ذوي اضطرابات السلوك.

 صطلحات الدراسةم
 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتيةم

إضاافة إلاى المقادرة علاى  ،والتعبير عنها ،هو مقدرة الفرد على تقييم انفعاالته الذكاء االنفعالي:
والتعرف عليها لدى اآلخرين من خالل اإليحاءات المقدمة في سياق موقف التواصال باين  ،توضيحها
علااى أنااه أثااد أنااواع الااذكاءات المتعااددة  ُويعرررف إجراايرراً .  Mayer& Salovey, 1995)األفااراد )

والتي تم اإلشارة إليها في نموذج جولمان، ويشتمل على قدرة الفرد على فهم االنفعاالت الذاتية، وفهام 
وهااو مجموعااة ماان النشاااطات المنالمااة علااى شااأل  ،انفعاااالت اآلخاارين، وتنالاايم االنفعاااالت وإدارتهااا

دف تحسين مستوى توكيد الاذات، وزياادة مساتوى الكفااءة الذاتياة لادى الطلباة ذوي برنامج تدريبي يسته
قادرة الفارد علاى التعبيار المالئام لفالاا  وسالوكا  عان مشااعره  هاوتوكيرد الرذات: االضطرابات السلوكية. 

وأفكااااره وررائاااه تجااااه األشاااخان والمواقاااف مااان ثولاااه، والمطالباااة بحقوقاااه التاااي يساااتحقها دون ظلااام أو 
علاااى أناااه متوساااا العالماااة الكلياااة التاااي يحصااال عليهاااا وُيعررررف إجراايرررًا  . Ockey,2011)) عااادوان

 الطلبة على مقياس توكيد الذات المستخدم في هذه الدراسة.
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ل وتتمثااا ،اعتقااااد الفااارد بهناااه قاااادر علاااى القياااام بالسااالوك المر اااوب فياااه هااايالذاتيرررة: الكفررراءة 
وُتعررررف . Bandura,1997))موثاتاااه وأهدافاااه نجااااز وتحقياااق طإبمعتقااادات الفااارد ثاااول قدرتاااه علاااى 

علاااى أنهاااا متوساااا العالماااة الكلياااة التاااي يحصااال عليهاااا الفااارد علاااى مقيااااس الكفااااءة الذاتياااة إجراايرررًا 
 المستخدم في هذه الدراسة.

 ثانيًا: الدراسات السابقة
ا وفقاا  للدراسات السابقة ذات العالقاة بالدراساة الحالياة، وقاد تام عرضاه يتناول هذا الجزء عرضا  

 لتسلسلها الزمني من األقدم إلى األثدث. 
( دراسااة هاادفت إلااى الكشااف عاان أ اار برنااامج إرشااادي مسااتند Kamor, 2007أجاارت كمااور )

واالتجاهااات الساالبية نحااو  ،إلااى نمااوذج جولمااان فااي الااذكاء االنفعااالي فااي خفااض الساالوكات العدوانيااة
( طالباا  ماان طلبااة 03ت عيناة الدراسااة ماان )تكونااو  ،فاي األردنالمدرساة لاادى طلباة المرثلااة األساسااية 

أظهااارت و  ،الصااافين الثاااامن والتاساااع. ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة اساااتخدم مقيااااس السااالوكات العدوانياااة
النتااائج وجااود فااروق بااين متوسااطات المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي الساالوكات العدوانيااة تعاازى 

تجريبية، وتبين أن فرقا  في أ ر البرنامج اإلرشاادي للبرنامج، إذ انخفض السلوك العدواني للمجموعة ال
ولااام تالهااار فاااروق ذات داللاااة  ،يعاازى للجااان  إذ كاااان لاااه أ ااار فااي اإلنااااث أابااار مااان أ اااره فااي الاااذكور

إثصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فاي االتجاهاات السالبية نحاو المدرساة تعازى للبرناامج، 
وعاااة التجريبياااة، كماااا بينااات النتاااائج عااادم وجاااود فاااروق تعااازى فقاااد انخفضااات االتجاهاااات السااالبية للمجم

 الختالف الجن ، ولم تالهر فروق تعزى أل ر التفاعل بين الجن  والمجموعة.
( دراسااة هاادفت إلااى الكشااف عاان أ اار برنااامج تعليمااي مسااتند Abzakh, 2010وأجاارت أباازا  )

تكونااات عيناااة و  ،لتحصااايلإلاااى نماااوذج جولماااان للاااذكاء االنفعاااالي فاااي تحساااين التكياااف اإلجتمااااعي وا
( طالبااااا  وطالبااااة  ماااان الصاااافوف الثالاااال والرابااااع والخااااام ، وزعااااوا عشااااوائيا  علااااى 02الدراسااااة ماااان )

مجماااوعتين تجريبياااة وضاااابطة. ولتحقياااق أهاااداف الدراساااة اساااتخدم مقيااااس التكياااف االجتمااااعي، كماااا 
 ،جموعاة التجريبياةرصدت درجات التحصيل الدراسي للطالب، وتم تطبيق البرنامج التعليمي علاى الم

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إثصائيا  بين متوساطات درجاات أفاراد المجماوعتين التجريبياة و 
 والضابطة في مستوى التكيف اإلجتماعي، تعزى للبرنامج التعليمي، لصالح المجموعة التجريبية.

 ,Pour, Adibsereshki, Tajrishi)وقاام باور وأدياب سيرسأشاي وتاجريشاي وثساين زادة، 

Hosseinzadeh, 2014) أ ااار برناااامج تااادريبي اشاااتمل علاااى  تعااار ف بدراساااة فاااي إياااران هااادفت إلاااى
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الااذكاء االنفعااالي فااي خفااض المشااأالت الساالوكية لاادى الطلبااة  ماان ذوي االضااطرابات الساالوكية فااي 
م اختياارهم ( طالبا  من طالب المرثلاة األساساية، تا23تكونت عينة الدراسة من )و  ،المرثلة األساسية

بالطريقااة القصاادية، ولتحقيااق أهااداف الدراسااة، تاام تقساايم أفااراد العينااة إلااى مجمااوعتينم تجريبيااة وأخاارى 
( طالبا ، ولجماع البياناات تام اساتخدام اساتبانة المعلام للكشاف عان 03ضابطة اثتوت كلم منها على )

( 71يبي مأااون ماان )وتاام تطااوير برنااامج تاادر  ،المشااأالت الساالوكية، وبطاقااة مالثالااة ساالوك الطالااب
أشااارت النتااائج أن البرنااامج التاادريبي و  ،هااا للطلبااة فااي المجموعااة التجريبيااة  جلسااة تدريبيااة، وتاام إعطا

وبشااااأل ذات داللااااة  ،المسااااتند إلااااى الااااذكاء االنفعااااالي كااااان قااااادرا  علااااى خفااااض المشااااأالت الساااالوكية
االنضبام الصافي لادى طلباة  إثصائية مثل سلوكات العدوانية، وانتهاك القوانين المدرسية، ومشأالت

 .المجموعة التجريبية
 ,Gugliandolo, Costa, Cuzzocrea)وأجاارت جوليااان دولااو وكوسااتا وكوزكريااا والركااا 

Larcan,2015)  دراساة هادفت الااى التعارف علاى الاادور التوساطي للاذكاء االنفعااالي فاي العالقاة بااين
( طالباااا  للفئااة العمرياااة مااان 003ماان )تكوناات عيناااة الدراساااة و  ،الضاابا النفساااي والمشااأالت السااالوكية

هاااادف الدراسااااة، تاااام اسااااتخدام مقياااااس الضاااابا النفسااااي لقياااااس الااااذكاء أ ولتحقيااااق  ،( عامااااا  70-70)
أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى أن تصااورات الطلبااة ثااول و  ،االنفعااالي، وبطاقااة مالثالااة ساالوكات الطلبااة
 الضبا النفسي األسري كان ذو عالقة سلبية.

الكشااف عاان العالقااة إلااى ( دراسااة فااي الجزائاار هاادفت Al-Saker,2015امااا أجاارت الساااار )
تكوناات عينااة الدراسااة ماان و  ،االنجاااز والكفاااءة الذاتيااة لاادى طلبااة الصااف الثالاال الثااانوي  بااين دافعيااة

 ،نجاااز، ومقياااس الكفاااءة الذاتيااةاسااة، تاام اسااتخدام مقياااس دافعيااة اإل( طالبااا . ولتحقيااق أهاادف الدر 70)
اسااة إلااى وجااود عالقااة ارتباطيااة موجبااة ودالااة إثصااائيا  بااين دافعيااة االنجاااز، وبااين أشااارت نتااائج الدر و 

 الكفاءة الذاتية. 
( دراسااة فااي األردن Qattawi & Abu Jamous, 2015جاااموس ) قطاااوي وأبااووأجاارى 

هاادفت إلااى الكشااف عاان أ اار برنااامج مسااتند إلااى خدمااة المجتمااع فااي تنميااة الكفاااءة الذاتيااة لاادى طلبااة 
تااام تقسااايمهم عشاااوائيا  إلاااى مجماااوعتينم  ا  ( طالبااا121تكونااات عيناااة الدراساااة مااان )و  ،رالصاااف العاشااا

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أ ر و  ،( طالبا  57) مأونة من ( طالبا  وضابطة64) مونة من تجريبية
دال إثصاااائيا  للبرناااامج التااادريبي المساااتند إلاااى خدماااة المجتماااع فاااي تنمياااة الكفااااءة الذاتياااة لااادى طلباااة 

 صف العاشر.  ال
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فاي  (Yunusa& Abdulwahid, 2015) وهدفت الدراسة التي أجراهاا يونوساا وعباد الواثاد 
نيجيريا إلى الكشف عن فاعلية برنامج مستند على الذكاء االنفعالي في تنمياة مركاز الضابا والكفااءة 

ة المرثلاة الثانوياة ( طالباا  مان طلبا40تكونت عينة الدراساة مان )و  ،الذاتية لدى طلبة المرثلة الثانوية
ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام برنامج تدريبي مساتند إلاى الاذكاء االنفعاالي،  ،تم اختيارهم قصديا  

أشاارت نتاائج الدراساة إلاى و  ،ومقياس مركز الضبا، ومقياس الفاعلية الذاتية في عملية جمع البيانات
ن قااادرا  علااى تنميااة مركااز الضاابا والفاعليااة أن البرنااامج التاادريبي المسااتند علااى الااذكاء االنفعااالي كااا

كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إثصاائيا  فاي أ ار البرناامج  ،الذاتية لدى طلبة المرثلة الثانوية
التاادريبي المسااتند علااى الااذكاء االنفعااالي فااي تنميااة مركااز الضاابا والفاعليااة الذاتيااة األااديميااة، تعاازى 

 لمتغير الجن . 
بدراسة في كورياا الجنوبياة هادفت إلاى الكشاف عان العالقاة  (Leeosun, 2016)وقام ليوسون 
 وبااينتوكيااد الااذات واالضااطرابات الساالوكية مواقااع التواصاال االجتماااعي ومسااتوى بااين اإلدمااان علااى 

ولتحقياق أهادف الدراساة،  ،( طالباا  198تكونات عيناة الدراساة مان )و  ،شخصية لدى طلباة الجامعااتال
ات، مقياااااس العدوانيااااة نحااااو مواقااااع التواصاااال االجتماااااعي، ومقياااااس توكيااااد الااااذ تاااام اسااااتخدام اسااااتبانة

أشااااارت النتااااائج إلااااى وجااااود عالقااااة ارتباطيااااة سااااالبة بااااين اإلدمااااان علااااى مواقااااع التواصاااال و  ،اآلخاااارين
االجتماعي وبين توكيد الذات. أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالاة إثصاائيا  باين 

نترنت وباين المشاأالت السالوكية ماع اآلخارين. كماا كشافت النتاائج عان وجاود عالقاة اإلدمان على اإل
 ارتباطيه سالبة بين مستوى توكيد الذات وبين ارتفاع مستوى المشأالت مع اآلخرين. 

 التعقيب على الدراسات السابقة
العالجيااة بمطالعااة الدراسااات السااابقة التااي تاام استعراضااها يتضااح االهتمااام بااالبرامج التدريبيااة و 

واإلرشااادية، وتوظيااف هااذه الباارامج فااي تطااوير وتنميااة وعااالج الكثياار ماان المشااأالت النفسااية، وتنميااة 
(، والتااي أشااارت نتائجهااا إلااى Abzakh, 2010كمااا ورد فااي دراساة أباازا  ) ،قادرات الااذكاء اإلنفعااالي

 ه الدراسات.تنمية مهارات الذكاء اإلنفعالي ومتغيرات أخرى ضمن هذ البرامج فيفاعلية هذه 
وبالنالر إلى الدراسات التي تناولت بعض المتغيرات ذات العالقة المباشرة بالدراسة الحالية نجد 

 ,Pour, Adibsereshki, Tajrishi)بور وأديب سيرسأشي وتاجريشي وثسين زادة، أن دراسة 

Hosseinzadeh, 2014الي لخفض ( التي هدفت إلى بناء برنامج تدريبي يستند إلى الذكاء اإلنفع
جوليان المشأالت السلوكية لدى الطلبة من ذوي االضطرابات السلوكية، وكذل  يالثظ أن دراسة 



 الصمادي جميل أ.د. ،العقيل أسماء                  .........االنفعالي للذكاء جولمان نموذج إلى يستند برنامج فاعلية

622 

(، جاءت Gugliandolo, Costa, Cuzzocrea, Larcan, 2015)دولو وكوستا وكوزكريا والركا 
سي ضمن هذا اإلطار للتعرف على الدور التوسطي للذكاء اإلنفعالي في العالقة بين الضبا النف

  والمشأالت السلوكية.
-0370Alوتوكيد الذات تبرز دراسة ) ،وبالنالر إلى الدراسات التي اهتمت بتناول الكفاءة الذاتية

Saker,( ودراسة ،)Qattawi & Abu Jamous,2015( ودراسة ،)Yunusa & 

Abdulwahid,2015 وكذل  دراسة ،)(Leeosun, 2016)،  ثيل أشارت نتائج هذه الدراسات إلى
  وفاعلية البرامج التدريبية المستندة إلى الذكاء اإلنفعالي في تنمية الكفاءة الذاتية وتوكيد الذات. ،ردو 

وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يأن هناك أي من الدراسات استندت إلى نالرية جولمان في الذكاء 
ى الطلبة ذوي وتوكيد الذات لد ،العاطفي في إعداد البرامج التدريبية لتحسين الكفاءة الذاتية

بحدود -اضطرابات السلوك. وبالتالي فإن ما يميز الدراسة الحالية عن  يرها من الدراسات السابقة 
إطالع الباثثة_ أنها برنامج تدريبي يستند إلى نالرية جولمان في الذكاء اإلنفعالي لتحسين الكفاءة 

 مجها مجتمعين. وتوكيد الذات لدى الطلبة ذوي اضطرابات السلوك ضمن برنا ،الذاتية
أضف إلى ذل  أنه لم تتناول أي من الدراسات السابقة، الطلبة ذوي اضطرابات السلوك في 
المرثلة الدراسية وفي الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، وهذا ما يعزز من إجراء الدراسة الحالية، 

أن يأون لهذه ويركد تميزها عن  يرها من الدراسات السابقة، بالعديد من الخصائذ. ويتوقع 
الدراسة موقعا  ما بين الدراسات السابقة، وأن تقدم المزيد من اإلضافة في مجال التربية الخاصة، 

 وتكون انطالقة لدراسات أخرى في هذا المجال.
 تباعه من إجراءات لتنفيذ الدراسة.ايتضمن هذا الجزء ما تم : الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة
ستخدام المنهج التجريبي، بتصميم شبه تجريبي، وذل  من خالل تطبيق تم في هذه الدراسة ا

برنامج يستند إلى نموذج جولمان في الذكاء االنفعالي، ومن خالل مجموعتين تجريبية وضابطة، 
باإلضافة إلى تطبيق مقياسي اضطرابات السلوك، وتوكيد الذات، وجمع البيانات وتحليلها واإلجابة 

 عن أسئلة الدراسة.
 راد الدراسةأف

( طالبا  من طلبة الصفوف الثامن التاسع والعاشر الملتحقين في 30تكون أفراد الدراسة من )
مدرسة يبال الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية اربد األولى، وتم اختيارهم بالطريقة القصدية من 
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تم اعتماده في اختيار  الطلبة الحاصلين على درجات مرتفعه على مقياس المشأالت السلوكية الذي
عينة الدراسة، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة كل 

 ( طالبا .70مجموعة مأونة من )
 أدوات الدراسة

 في هذه الدراسة استخدام األدوات اآلتيةم تم
 أواًل: مقياس اضطرابات السلوك )التصرف(  

راسة والكشف عن مستوى اضطرابات السلوك تمهيدا  الختيار الطالب الذين أهداف الد لتحقيق
لديهم اضطرابات في السلوك، والذين سيمثلون أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة، تم استخدام 

والمأون من  (،Qurawi, 2016( والمعد من قبل قرعاوي ))التصرفمقياس اضطرابات السلوك 
 .( فقرة00)
 مقياس الكفاءة الذاتية ثانيًا:  

تحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد مقياس للكشف عن مستوى الكفاءة الذاتية لدى أفراد  أل را 
عينة الدراسة، وتم إعداد المقياس بعد الرجوع إلى األدب النالري والدراسات ذات العالقة، كدراسة 

، وتكون المقياس (Gysebres, et al, 2003) ايسبرس وزمالئه  ،(Al-Saqer, 2005الصقر )
( فقرة، تم توزيعها على أربعة مجاالت، وهيم )المجال اإلنفعالي، وتكون 00بصورته األولية من )

( 1( فقرات، والمجال السلوكي، وتكون من )0( فقرة، المجال االجتماعي، وتكون من )77من )
 ( فقرات.1فقرات، ومجال اإلصرار والمثابرة، وتكون من )

 صدق المقياس
 تم استخراج مرشرات الصدق اآلتيةم الذاتية،من مرشرات صدق مقياس الكفاءة  تحققلل

 أواًل: صدق المحتوى  
تم عرضه بصورته األولية، على  الذاتية،للتحقق من مرشرات صدق المحتوى لمقياس الكفاءة 

ا ، ( محأم70مجموعة من المحأمين المتخصصين في اإلرشاد والتربية الخاصة، والبالغ عددهم )
إبداء الرأي من ثيل سالمة الصيا ة للفقرات من الناثية اللغوية، ومدى مناسبة  منهموتم الطلب 

( فقرات، كما تم إعادة 2الفقرات للمجاالت التي ُأدرجت فيها، وبناء  على مالثالاتهم، فقد تم ثذف )
المقياس  ديالت تكون تع( فقرات، وإضافة فقرة واثدة، وبناء  على ما تم إجرا ه من 0صيا ة وتعديل )

 ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت.  03من )
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 ثانيًا: صدق بناء الفقرات
للتحقق من مرشرات صدق البناء لفقرات المقياس، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج 

وتم استخدام معامل ارتبام بيرسون الستخراج قيم معامالت ( طالبا ، 03عينة الدراسة مأونة من )
ام الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، يتبين أن قيم معامالت ارتبام الفقرات مع المجاالت التي ارتب

(، وبناء  على ذل ، فقد تم قبول جميع فقرات المقياس، 7..3-3.02تنتمي إليها، تراوثت بين )
، فقد تكّون واستنادا  إلى ما تم األخذ به من مالثالات ورراء المحأّمين، ودالالت صدق البناء للفقرات

 ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت.30المقياس بصورته النهائية من )
 ثبات المقياس

تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة  الذاتية،للتحقق من  بات مقياس الكفاءة 
( طالبا ، وتم إعادة تطبيق المقياس بعد فاصل زمني مدته أسبوعان من التطبيق 03الدراسة قوامها )

األول على نف  العينة، وتم استخراج معامل )االتساق الداخلي(، باستخدام معادلة كرونبا  ألفا، 
، للمجال االنفعاليأللفا )االتساق الداخلي( كانت  أعلى قيمةوقد كانت للمجاالت، والمقياس كأل. 

مة ألفا (، كما بلغت قي3.10(، وكانت أدنى قيمة أللفا للمجال السلوكي، وبلغت )2..3وبلغت )
(، وبناء  على ما سبق ترى الباثثة بهن المقياس يتمتع بدالالت صدق و بات 0..3للمقياس كأل )

 تسمح باستخدامه في هذه الدراسة.  
 طريقة تصحيح المقياس 

على  ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت، ولإلجابة03تكون مقياس مواجهة الكفاءة الذاتية من )
( أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع ما Xيب إشارة )فقرات المقياس يضع المستج
( درجات، وأثيانا  2( درجات، و البا  )0( الخماسي، وهي دائما  )Likertيناسبه، وفقا  لتدريج ليأرت )

( درجة واثدة، وتعأ  الدرجة في ثالة الفقرات السالبة، 7( درجتان، وأبدا  )0( درجات، ونادرا  )0)
ء  على ذل  فقد تراوثت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس بين درجة واثدة وخم  وبنا

( 03( فقرة فإن الدرجة الكلية للمقياس تراوثت بين )03درجات، وبما أن المقياس يتكون من )
( درجة، وهي أعلى درجة يمأن 703درجة، وهي أدنى درجة يمأن أن يحصل عليها المستجيب، و)

تم تصنيف المتوسطات الحسابية كما المستجيب، ولتحديد مستوى الكفاءة الذاتية ،  أن يحصل عليها
 مرتفعة(. 0.00متوسطة(، )أعلى من  0.00 -0.00منخفضة(، )من  0.00)أقل من يليم 
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 ثالثًا: مقياس توكيد الذات
 أل را  تحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد مقياس للكشف عن مستوى توكيد الذات لدى أفراد
عينة الدراسة، وتم إعداد المقياس بعد الرجوع إلى األدب النالري والدراسات ذات العالقة، كدراسة 

(Ratos,2000،)(0377Al-Dailain,،)(Mehmet,2004)،(Omar,2005)،(Kim,2003) ،
( فقرة، تم توزيعها على  ال ة مجاالت، وهيم )مجال 00وتكون المقياس بصورته األولية من )

( فقرة، 77( فقرة، مجال الدفاع عن الحقوق، وتكون من )77االجتماعي، وتكون من ) التفاعل
 ( فقرة،(.72ومجال الثقة والتعبير عن الرأي ، وتكون من )

 صدق المقياس
 تم استخراج مرشرات الصدق اآلتيةمو للتحقق من مرشرات صدق مقياس توكيد الذات، 

 أواًل: صدق المحتوى  
على  عرضه بصورته األولية المحتوى لمقياس توكيد الذات، تمللتحقق من مرشرات صدق 

( محأما ، 70والبالغ عددهم ) الخاصة،مجموعة من المحأمين المتخصصين في اإلرشاد والتربية 
وتم الطلب إليهم إبداء الرأي من ثيل سالمة الصيا ة للفقرات من الناثية اللغوية، ومدى مناسبة 

( فقرات، كما تم إعادة 0فيها، وبناء  على مالثالاتهم، فقد تم ثذف ) الفقرات للمجاالت التي ُأدرجت
( فقرة 03المقياس من ) تعديالت تكون صيا ة وتعديل فقرة واثدة، وبناء  على ما تم إجرا ه من 

 موزعة على  ال ة مجاالت.  
 ثانيًا: صدق بناء الفقرات

لى عينة استطالعية من خارج للتحقق من مرشرات صدق البناء لفقرات المقياس، تم تطبيقه ع
وتم استخدام معامل ارتبام بيرسون الستخراج قيم معامالت ( طالبا ، 03عينة الدراسة مأونة من )

ارتبام الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقد تراوثت قيم معامالت ارتبام الفقرات مع المجاالت التي 
 ،ذل ، فقد تم قبول جميع فقرات المقياس(، وبناء  على 3.02-0.30تنتمي إليها، تراوثت بين )

واستنادا  إلى ما تم األخذ به من مالثالات ورراء المحأّمين، ودالالت صدق البناء للفقرات، فقد تكّون 
 ( فقرة موزعة على  ال ة مجاالت.30المقياس بصورته النهائية من )

 ثبات المقياس
للتحقق من  بات مقياس توكيد الذات، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة 

( طالبا ، وتم إعادة تطبيق المقياس بعد فاصل زمني مدته أسبوعان من التطبيق 03الدراسة قوامها )
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األول على نف  العينة، وتم استخراج معامل )االتساق الداخلي(، باستخدام معادلة كرونبا  ألفا، 
لمجال التفاعل أعلى  قيمة أللفا )االتساق الداخلي( كانت لمجاالت، والمقياس كأل، وقد كانت ل

(، 3.10(، وكانت أدنى قيمة أللفا لمجال الدفاع عن الحقوق، وبلغت )3.00، وبلغت )االجتماعي
ع (، وبناء  على ما سبق ترى الباثثة بهن المقياس يتمت.3.0اما بلغت قيمة ألفا للمقياس كأل )

 بدالالت صدق و بات تسمح باستخدامه في هذه الدراسة.  
 طريقة تصحيح المقياس 

( فقرة موزعة على  ال ة مجاالت، ولإلجابة على 03تكون مقياس مواجهة توكيد الذات من )
( أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع ما Xفقرات المقياس يضع المستجيب إشارة )

( درجات، وأثيانا  2( درجات، و البا  )0( الخماسي، وهي دائما  )Likertلتدريج ليأرت ) يناسبه، وفقا  
( درجة واثدة، وتعأ  الدرجة في ثالة الفقرات السالبة، 7( درجتان، وأبدا  )0( درجات، ونادرا  )0)

وبناء  على ذل  فقد تراوثت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس بين درجة واثدة وخم  
( 03( فقرة فإن الدرجة الكلية للمقياس تراوثت بين )03درجات، وبما أن المقياس يتكون من )

( درجة، وهي أعلى درجة يمأن 703درجة، وهي أدنى درجة يمأن أن يحصل عليها المستجيب، و)
تم تصنيف المتوسطات الحسابية كما أن يحصل عليها المستجيب، ولتحديد مستوى توكيد الذات، 

 مرتفعة(. 0.00متوسطة(، )أعلى من  0.00 -0.00منخفضة(، )من  0.00ل من )أقيليم 
 ثالثًا: البرنامج التدريبي

هذه الدراسة إعداد برنامج تدريبي يستند إلى نموذج جولمان في الذكاء اإلنفعالي  فيتم 
داد لتحسين مهارات توكيد الذات، والكفاءة الذاتية لدى الطلبة ذووي اضطرابات السلوك، وتم إع

 ,Abzakhالبرنامج بعد اإلطالع على الدراسات، والبرامج السابقة ذات الصلة، كدراسة أبزا  )
، وتكون البرنامج من (Yilmaz, 2009)(،  يلماز Al- Sarayreh, 2003(، الصرايرة )0373

 .( يوما  23( دقيقة، واستمر تنفيذ البرنامج التدريبي مدة )20( جلسة تدريبية، مدة كل جلسة )71)
 صدق البرنامج التدريبي

المحأمين  التحقق من صدق محتوى البرنامج التدريبي من خالل عرضه على مجموعة من تم
( محأما ، من المتخصصين بالتربية الخاصة واإلرشاد النفسي وعلم النف  في 70البالغ عددهم )

ية، وجامعة رل البيت، الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، وجامعة عمان العرب
وطلب إليهم إبداء الرأي ثول محتوى الجلسات اإلرشادية ومدى مناسبة الهدف العام للبرنامج، 
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واألهداف الخاصة وطبيعة الجلسات، والنالرية التي يستند إليها البرنامج التدريبي، ودور كل من 
ية، وبناء  على مالثالات المرشدة والطالب، وطبيعة التكنيأات المستخدمة في الجلسات اإلرشاد

وتعديالت المحأمين فقد تم إعادة صيا ة بعض محتوى الجلسات اإلرشادية واإلجراءات، وطبيعة 
أهداف كل جلسة، باإلضافة إلى إجراء بعض التعديالت على المواقف المتضمنة في الجلسات 

 اإلرشادية.
 إجراءات تنفيذ الدراسة

 جراءات اآلتيةمتم تنفيذ الدراسة، وفقا  للخطوات واإل
  و باتها.إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهاية لغايات التطبيق بعد التحقق من مرشرات صدقها 
  تحدياد عاادد أفااراد مجتماع الدراسااة الكلااي، والمتمثال بااالطالب ذوي االضااطرابات السالوكية، كمااا تاام

 اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة الكلي.
 لحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من عمادة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية إلاى ا

 مديرية تربية إربد األولى.
 .تطبيق مقياس االضطرابات السلوكية )التصرف(، لتحديد أفراد عينة الدراسة 
  الضاابطة قبال تطبيق مقياسي )الكفاءة الذاتية، وتوكيد الذات( علاى مجماوعتي الدراساة التجريبياة و

 البدء من تطبيق البرنامج التدريبي.
  تطبيااق البرنااامج التاادريبي علااى أفااراد المجموعااة التجريبيااة، ويبقااى أفااراد المجموعااة الضااابطة دون

 أية معالجة أو تدريب.
  تطبيق مقياسي )الكفاءة الذاتية، وتوكيد الاذات( علاى مجماوعتي الدراساة التجريبياة والضاابطة بعاد

 بيق البرنامج التدريبي.االنتهاء من تط
  تفريااغ اسااتجابات أفااراد العينااة المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى مقياسااي الدراسااة فااي ذاااارة

لإلجابااة عاان  (SPSS)الحاسااوب، وإجااراء التحلاايالت اإلثصااائية باسااتخدام البرنااامج اإلثصااائي 
 أسئلة الدراسة التي تم طرثها.

 لمتغيرات اآلتيةماشتملت الدراسة على ا: متغيرات الدراسة
 أواًل: المتغير المستقل

 برنامج تدريبي مستند إلى نموذج جولمان في الذكاء االنفعالي.
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 ثانيًا: المتغيرات التابعة
 .الكفاءة الذاتية 
 .توكيد الذات 
 .اضطرابات السلوك 

 المعالجات اإلحصااية
فاات المعيارياة، كماا تام عن سرالي الدراساة، تام اساتخراج المتوساطات الحساابية واالنحرا لإلجابة

، باإلضااااافة إلااااى اسااااتخدام  (MANCOVA)اسااااتخدام تحلياااال التباااااين األثااااادي المتعاااادد المشااااترك 
 .(Multivariate Test)اختبار تحليلي التباين المتعدد 

 نتااج الدراسة ومناقشتها
 هذا الجزء ما تم التوصل إليه من نتائج ومناقشتها في ضوء ما تم طرثه من أسئلة. يتضمن

هنرررراك فررررروق ذات داللررررة إحصررررااية عنررررد مسررررتوى  لاألو : هررررأواًل: النتررررااج المتعلقررررة بالسرررر ا   
(α=...0 فررري مسرررتوى مهرررارات توكيرررد الرررذات للطلبرررة ذوي اضرررطرابات السرررلوك تعررر ى للبرنرررامج )

 التدريبي؟
عااان هاااذا السااارال، تااام اساااتخراج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة للقيااااس  لإلجاباااة

لاااي والبعااادي ألبعااااد مقيااااس مهاااارات توكياااد الاااذات للطلباااة ذوي اضاااطرابات السااالوك تبعاااا  للبرناااامج القب
 (.7التدربيي، كما هو مبين في الجدول )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس1جدو  )
 القبلي والبعدي 

 المجموعة االبعاد
 البعدي القبلي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 148. 3.33 230. 3.21 تجريبية التفاعل االجتماعي
 247. 3.14 247. 3.14 ضابطة

 132. 3.52 288. 3.85 تجريبية الدفاع عن الحقوق 
 297. 3.47 337. 3.73 ضابطة

 175. 3.59 213. 3.39 تجريبية االثقة واالستقاللية
 168. 3.04 175. 3.59 ضابطة
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( وجااود فااروق ظاهريااة فااي المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة علااى 7الجاادول ) يبااين
جميااع أبعاااد مقياااس مهااارات توكيااد الااذات للطلبااة ذوي اضااطرابات الساالوك، تبعااا  للبرنااامج التاادريبي، 

تبعااا   (Multivariate) Testاختبااار تحلياال التباااين المتعاادد هااذه الفااروق، تاام إجااراء  ولمعرفااة داللااة
 (.0لمتغير البرنامج التدريبي، كما هو مبين في الجدول )

لمهارات توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك  Multivariate Testاالختبار المتعدد  (2جدو  )
  تبعا للبرنامج التدريبي

 مستوى الداللة قيمة "ف" Hotelling's Trace إحصااي االختبار المتغيرات المستقل
 3.333 30.633 3.996 البرنامج التدريبي

( وجااود فااروق ذات داللااة إثصااائية علااى أبعاااد مقياااس مهااارات توكيااد الااذات 0الجاادول ) يبااين
للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي، ولمعرفة مصادر هذه الفروق، تم إجراء تحليل 

علاااى القيااااس البعااادي ألبعااااد مهاااارات توكياااد  (MANCOVA)المشاااترك بااااين األثاااادي المتعااادد الت
 ( يبين ذل .0الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي، والجدول )

على أبعاد مقياس مهارات توكيد  MANCOVAتحليل التباين األحادي المتعدد المشترك  (3)الجدو 
 برنامج التدريبيالذات تبعًا لل

مجموع  األبعاد المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصااية
(η2) مربع
 ايتا

التفاعل االجتماعي 
 القبلي)المشترك(

 303. 003. 10.871 227. 1 227. التفاعل االجتماعي
 004. 762. 094. 003. 1 003. الدفاع عن الحقوق 

 005. 716. 135. 004. 1 004. الليةواالستقالثقة 
الدفاع عن الحقوق 
 قبلي )مشترك(

 045. 286. 1.188 025. 1 025. التفاعل االجتماعي
 420. 000. 18.097 519. 1 519. الدفاع عن الحقوق 

 010. 624. 246. 007. 1 007. واالستقالليةالثقة 
واالستقاللية الثقة 
 )مشترك( قبلي

 024. 438. 622. 013. 1 013. التفاعل االجتماعي
 020. 483. 508. 015. 1 015. الدفاع عن الحقوق 

 128. 067. 3.656 103. 1 103. واالستقالليةالثقة 

 البرنامج التدريبي
 211. *016. 6.684 139. 1 139. التفاعل االجتماعي
 004. 763. 093. 003. 1 003. الدفاع عن الحقوق 

 741. *000. 71.443 2.003 1 2.003 واالستقالليةالثقة 

 الخطه
    021. 25 521. التفاعل االجتماعي
    029. 25 716. الدفاع عن الحقوق 

    028. 25 701. واالستقالليةالثقة 

 الكلي
     29 1.416 التفاعل االجتماعي
     29 1.499 الدفاع عن الحقوق 

     29 3.103 واالستقالليةالثقة 
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( وجاااود فاااروق ذات داللاااة إثصاااائية فاااي أبعااااد التفاعااال االجتمااااعي ، والثقاااة 0لجااادول )يباااين ا
 مهاارات توكياد الاذات للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك تبعاا  للبرناامج التادريبيواالستقاللية من مقيااس 

للمجماااااوعتين التجريبياااااة والضاااااابطة علاااااى القيااااااس البعااااادي، ثيااااال بلغااااات قيماااااة  ف  لبعاااااد التفاعااااال 
( ، وهاي قيماة دالاة إثصاائيا عناد 17.220(، وبلغت لبعد  الثقة واالستقاللية )0.002) االجتماعي 
(، وعدم وجود فروق ذات داللاة إثصاائية فاي بعاد الادفاع عان الحقاوق مان أبعااد α =3.30مستوى )
مهارات توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي، ثيال بلغات قيماة مقياس 
ولمعرفااة لماان (، وهااي قيمااة  ياار دالااة إثصااائيا ، 3.3.0المحسااوبة لبعااد الاادفاع عاان الحقااوق )  ف  

تعود الفروق، تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة والخطه المعياري، كماا هاو مباين فاي الجادول 
(2.) 

ًا للبرنامج المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمقياس مهارات توكيد الذات تبع (4جدو )
 التدريبي لبعدي التفاعل االجتماعي والثقة واالستقاللية

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعد  المجموعة االبعاد
 041. 3.316 التجريبية التفاعل االجتماعي

 041. 3.151 الضابطة
 048. 3.632 التجريبية واالستقالليةالثقة 

 048. 3.005 الضابطة
( أن المتوساااطات الحساااابية المعدلاااة للمجموعاااة التجريبياااة جااااءت أعلاااى مااان 2)يباااين الجااادول 

المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعة الضابطة على أبعاد التفاعل االجتماعي والثقاة واالساتقاللية، 
وهذا يدل على أن الفروق، جاءت لصالح المجموعاة التجريبياة علاى أبعااد التفاعال االجتمااعي والثقاة 

إذ بلاااغ ثجااام األ ااار لبعاااد التفاعااال  (η2)ولمعرفاااة ثجااام األ ااار، تااام ثسااااب مرباااع ايتاااا  لية،واالساااتقال
ريبي االجتماااعي ماان مقياااس مهااارات توكيااد الااذات للطلبااة ذوي اضااطرابات الساالوك تبعااا  للبرنااامج التااد

( مااان التباااين فااي بعااد التفاعااال االجتماااعي ماان مقيااااس %07.7ن)إ(، وبااذل  يمأاان القااول 3.077)
وكيااااد الااااذات للطلبااااة ذوي اضااااطرابات الساااالوك بااااين المجموعااااة التجريبيااااة والضااااابطة يعااااود مهااااارات ت

 للبرنامج التدريبي.
إذ بلغ ثجم األ ر لبعد الثقة واالستقاللية من مقياس مهارات توكيد الاذات  (η2)وبلغ مربع ايتا 

( %12.7ن )إقاول ذل  يمأان ال(، وب3.127للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التدريبي )
من التباين في بعد الثقة واالستقاللية من مقياس مهارات توكيد الذات للطلبة ذوي اضطرابات السلوك 

 بين المجموعة التجريبية والضابطة يعود للبرنامج التدريبي.
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ودوره فااااي تحفيااااز الطااااالب للقيااااام  ،ويمأاااان عاااازو هااااذه النتيجااااة إلااااى فاعليااااة البرنااااامج التاااادريبي
وتحسااين مهااارات توكيااد  ،دريبيااة التااي ماان شااهنها أن أسااهمت فااي زيااادة دافعيااة الطااالببالمهمااات الت

 الذات لدى الطلبة ذوي اضطرابات السلوك.
يمأاان تفسااير هااذه النتيجااة اسااتنادا  إلااى فاعليااة الجلسااات التدريبيااة واألنشااطة التااي تضاامنها امااا 

وكيااد الااذات لاادى الطااالب، أضااف ومااا لهااا ماان دور إيجااابي فااي تحسااين مهااارات ت ،البرنااامج التاادريبي
إلى ذل  أنها ساهمت في زياادة دافعياتهم وفااعليتهم نحاو االلتازام بالجلساات التدريبياة مماا سااعد علاى 

 تحسين مستوى المهارات لديهم.
(، ثيال أشاارت نتائجهاا إلاى Kamor, 2007واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كماور )

التدريبيااة المسااتندة إلااى الااذكاء اإلنفعااالي فااي تحسااين مهااارة الكفاااءة  وجااود أ اار دال إثصااائيا  للباارامج
 الذاتية وتوكيد الذات لدى الطلبة.

(، بااور وأديااب سيرسأشااي وتاجريشااي وثسااين Abzakh, 2010امااا اتفقاات مااع دراسااة أباازا  )
جولياااان دولاااو وكوساااتا (، Pour, Adibsereshki, Tajrishi, Hosseinzadeh, 2014)زادة، 

ليوساااااااااااااااااااون (، Gugliandolo, Costa, Cuzzocrea, Larcan,2015)والركاااااااااااااااااااا  وكوزكرياااااااااااااااااااا
(leeosun,2016 ثياال أشااارت نتااائج هااذه الدراسااات إلااى فاعليااة الباارامج التدريبيااة المسااتندة إلااى ،)

 الذكاء اإلنفعالي في تنمية مهارات توكيد الذات، والكفاءة الذاتية.
توجرد فرروق ذات داللرة إحصرااية عنرد مسرتوى  لالثراني: هرالنتااج المتعلقرة بالسر ا   :ثانياً  
( فري مسرتوى الكفراءة الذاتيرة للطلبرة ذوي اضرطرابات السرلوك تعر ى للبرنرامج α 0.05 =الداللة )
 التدريبي؟

لإلجاباااة عااان هاااذا السااارال، تااام اساااتخراج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة للقيااااس 
اتية للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تعازى للبرناامج التادريبي، القبلي والبعدي ألبعاد مقياس الكفاءة الذ

 (. 0اما هو مبين في الجدول )
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في 0الجدو  )

 القياس القبلي والبعدي على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية 

 البعدي ليالقب المجموعة األبعاد
 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط

 255. 3.23 240. 1.93 تجريبية االنفعالي
 275. 1.80 275. 1.80 ضابطة
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 البعدي ليالقب المجموعة األبعاد
 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط

 770. 2.51 262. 1.87 المجموع

 االجتماعي
 201. 3.36 249. 2.17 تجريبية
 252. 2.16 252. 2.16 ضابطة
 650. 2.76 246. 2.17 المجموع

 السلوكي
 160. 3.47 256. 2.49 تجريبية
 254. 2.55 207. 2.53 ضابطة
 511. 3.01 230. 2.51 المجموع

االصرار 
 والمثابرة

 212. 3.25 252. 1.94 تجريبية
 317. 2.04 317. 2.04 ضابطة
 670. 2.64 286. 1.99 المجموع
المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة علااى  ( وجااود فااروق ظاهريااة فااي0يبااين الجاادول )

جميع أبعاد مقياس الكفااءة الذاتياة للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك تعازى للبرناامج التادريبي، ولمعرفاة 
لمتغياار  ( تبعااا  Multivariate Test)المتعاادد داللااة هااذه الفااروق، تاام إجااراء اختبااار تحلياال التباااين 

 .(0)ن في الجدول البرنامج التدريبي، كما هو مبي
ألبعاد مقياس الكفاءة الذاتية للطلبة ذوي اضطرابات  Multivariate Testاالختبار المتعدد  (6جدو  )

 السلوك تع ى للبرنامج التدريبي
مستوى  قيمة "ف" Hotelling's Traceإحصااي االختبار  المتغيرات المستقل

 الداللة
 3.333 269.961 51.421 البرنامج التدريبي
( وجااود فااروق ذات داللااة إثصااائية علااى أبعاااد مقياااس الكفاااءة الذاتيااة للطلبااة 0يبااين الجاادول )

ذوي اضااطرابات الساالوك، تعاازى للبرنااامج التاادريبي، ولمعرفااة مصااادر هااذه الفااروق، تاام إجااراء تحلياال 
الكفااااءة الذاتياااة علاااى القيااااس البعااادي ألبعااااد  (MANCOVA)التبااااين األثاااادي المتعااادد المشاااترك 

 (.1كما هو مبين في الجدول ) بة ذوي اضطرابات السلوك، تعزى للبرنامج التدريبي،للطل
على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية  MANCOVAتحليل التباين االحادي المتعدد المشترك  (7)الجدو  

 تع ى للبرنامج التدريبي
مجموع  األبعاد المصدر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
اللة الد قيمة ف المربعات

 اإلحصااية
(η2) مربع
 ايتا

االنفعالي 
 (القبلي)المشترك

 097. 122. 2.571 092. 1 092. االنفعالي
 022. 469. 540. 022. 1 022. االجتماعي
 013. 583. 309. 009. 1 009. السلوكي
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مجموع  األبعاد المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
اللة الد قيمة ف المربعات

 اإلحصااية
(η2) مربع
 ايتا

 009. 649. 212. 004. 1 004. االصرار والمثابرة

االجتماعي 
 ()مشتركقبلي 

 193. 025. 5.746 206. 1 206. االنفعالي
 229. 013. 7.113 295. 1 295. االجتماعي
 143. 056. 4.019 115. 1 115. السلوكي

 040. 329. 993. 019. 1 019. االصرار والمثابرة

السلوكي قبلي 
 ()مشترك

 145. 055. 4.070 146. 1 146. االنفعالي
 001. 878. 024. 001. 1 001. االجتماعي
 360. 001. 13.523 388. 1 388. السلوكي

 014. 563. 343. 007. 1 007. االصرار والمثابرة
االصرار 

والمثابرة قبلي 
 ()مشترك

 134. 066. 3.706 133. 1 133. االنفعالي
 000. 960. 003. 000. 1 000. االجتماعي
 010. 628. 241. 007. 1 007. السلوكي

 752. 000. 72.963 1.392 1 1.392 االصرار والمثابرة

البرنامج 
 التدريبي

 939. *000. 372.017 13.344 1 13.344 االنفعالي
 902. *000. 221.212 9.167 1 9.167 االجتماعي
 891. *000. 195.634 5.608 1 5.608 السلوكي

 959. *000. 562.926 10.737 1 10.737 االصرار والمثابرة

 الخطه
    036. 24 861. االنفعالي
    041. 24 995. االجتماعي
    029. 24 688. السلوكي

    019. 24 458. االصرار والمثابرة

 الكلي
     29 17.198 االنفعالي
     29 12.259 االجتماعي
     29 7.560 السلوكي

     29 13.010 االصرار والمثابرة
ياااع أبعااااد مقيااااس الكفااااءة الذاتياااة ( وجاااود فاااروق ذات داللاااة إثصاااائية فاااي جم1يباااين الجااادول )

للطلبااة ذوي اضااطرابات الساالوك تعاازى للبرنااامج التاادريبي بااين المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى 
( وبلغاات لبعااد  المجااال 010.371القياااس البعاادي، ثياال بلغاات قيمااة  ف  لبعااد المجااال االنفعااالي ) 

(، و لبعااد اإلصاارار والمثااابرة 7.0.002(، وبلغاات لبعااد المجااال الساالوكي ) 007.070االجتماااعي )
(، وهاي قيماة دالاة إثصاائيا ، أي أناه يوجاد فاروق ذات داللاة إثصاائية فاي أبعااد مقياااس 00..000)

الكفاءة الذاتية للطلبة ذوي اضطرابات السلوك، تعازى للبرناامج التادريبي، ولمعرفاة لمان تعاود الفاروق، 
 (.0مبين في الجدول )تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة، كما هو 

 بعاد مقياس الكفاءة الذاتية تع ى للبرنامج التدريبيالمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري أل (8جدو )
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعد  المجموعة االبعاد
 051. 3.223 التجريبية االنفعالي
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 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعد  المجموعة االبعاد
 051. 1.802 الضابطة

 054. 3.351 التجريبية االجتماعي
 054. 2.173 الضابطة

 045. 3.469 التجريبية السلوكي
 045. 2.548 الضابطة

 037. 3.280 التجريبية والمثابرةاإلصرار 
 037. 2.005 الضابطة

( أن المتوساااطات الحساااابية المعدلاااة للمجموعاااة التجريبياااة جااااءت أعلاااى مااان 0يباااين الجااادول )
لضااابطة علااى جميااع أبعاااد مقياااس الكفاااءة الذاتيااة للطلبااة المتوسااطات الحسااابية المعدلااة للمجموعااة ا

المجموعاة التجريبياة علاى أبعااد  ذوي اضطرابات السلوك، وهذا يادل علاى أن الفاروق، جااءت لصاالح
ولمعرفاة ثجام األ ار،  المجال االنفعالي، المجال االجتماعي، المجاال السالوكي، اإلصارار والمثاابرة(،)

للطلباة الكفاءة الذاتياة غ ثجم األ ر لبعد المجال االنفعالي من مقياس إذ بل (η2)تم ثساب مربع ايتا 
( ماان %..0.(، وبااذل  يمأاان القااول أن ).0..3ذوي اضااطرابات الساالوك تبعااا  البرنااامج التاادريبي )

التبااين فاي بعاد المجاال االنفعااالي مان الكفااءة الذاتياة للطلبااة ذوي اضاطرابات السالوك باين المجموعااة 
 بطة، يعود للبرنامج التدريبي.التجريبية والضا

الكفاااءة الذاتيااة إذ بلااغ ثجاام األ اار لبعااد المجااال االجتماااعي ماان مقياااس  (η2)وبلااغ مربااع ايتااا 
( %3.0.ن )إ(، وبذل  يمأان القاول 30..3ريبي )للطلبة ذوي اضطرابات السلوك تبعا  للبرنامج التد

لطلباة ذوي اضاطرابات السالوك للمجموعاة من التباين في بعد المجال االجتماعي من الكفااءة الذاتياة ل
 التجريبية يعود للبرنامج التدريبي.

للطلباة الكفاءة الذاتية إذ بلغ ثجم األ ر لبعد المجال السلوكي من مقياس  (η2)وبلغ مربع ايتا 
( ماان %7..0ن )إ(، وبااذل  يمأاان القااول 3.0.7ريبي )ذوي اضااطرابات الساالوك تبعااا  للبرنااامج التااد

المجاااال السااالوكي مااان الكفااااءة الذاتياااة للطلباااة ذوي اضاااطرابات السااالوك للمجموعاااة  التبااااين فاااي بعاااد
 التجريبية يعود للبرنامج التدريبي.

الكفاااءة الذاتيااة إذ بلااغ ثجاام األ اار لبعااد اإلصاارار والمثااابرة، ماان مقياااس  (η2)وبلااغ مربااع ايتااا 
( %..0.ن )إيمأان القاول (، وباذل  .0..3بي)التادريللطلبة ذوي اضطرابات السالوك تبعاا  للبرناامج 

من التبااين فاي بعاد اإلصارار والمثاابرة مان الكفااءة الذاتياة للطلباة ذوي اضاطرابات السالوك للمجموعاة 
 التجريبية يعود للبرنامج التدريبي.
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ويمأاان عاازو هااذه النتيجااة اسااتنادا  إلااى مااا يتمتااع بااه البرنااامج التاادريبي ماان قااوة جااذب للطااالب 
والقيام باألنشطة بأل فاعلياة ودافعياة، األمار الاذي سااهم فاي زياادة ر باة  ،ةلاللتزام بالجلسات التدريبي

الطااالب نحااو البرنااامج التاادريبي، باإلضااافة إلااى مااا تمياازت بااه األنشااطة التااي تاام تقااديمها ماان خااالل 
الجلسات التدريبية، باإلضاافة إلاى المهاام التاي كلاف بهاا الطاالب والتاي عملات علاى تحساين مهاارات 

 تية لدى الطالب.الكفاءة الذا
(، ثيال أشاارت نتائجهاا إلاى Kamor, 2007واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كماور )

وجااود أ اار دال إثصااائيا  للباارامج التدريبيااة المسااتندة إلااى الااذكاء اإلنفعااالي فااي تحسااين مهااارة الكفاااءة 
 الذاتية وتوكيد الذات لدى الطلبة.

(، باور وأدياب سيرسأشاي وتاجريشاي وثساين Abzakh, 2010اماا اتفقات ماع دراساة أبازا  )
جولياااااااااااااان دولاااااااااااااو وكوساااااااااااااتا (، Pour,Adibsereshki,Tajrishi,Hosseinzadeh,2014)زادة، 

ليوسااااااااااااااااااااااااون (، Gugliandolo,Costa,Cuzzocrea,Larcan,2015)وكوزكريااااااااااااااااااااااااا والركااااااااااااااااااااااااا 
(Leeosun,2016ثياال أشااارت نتااائج هااذه الدراسااات إلااى فاعليااة الباارامج التدريبيااة ا ،) لمسااتندة إلااى

 الذكاء اإلنفعالي في تنمية مهارات توكيد الذات، والكفاءة الذاتية.
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