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أثر استخدام برنامج إثرائي يف تنمية الذكاء االنفعايل لدى
طالبات املرحلة اجلامعية
وفاء سيد محمد حسين

أسماء محمد عبد الحميد

كمية التربية -جامعة الطائف

كمية التربية  -جامعة الطائف
الكممات المفتاحية :برنامج إثرائي ،الذكاء االنفعالي.

الممخص_ بينت العديد من الدراسات أن الذكاء االنفعالي والذي يشير
إلى قدرة األفراد عمى فيم انفعاالتيم وانفعاالت اآلخرين والقدرة عمى إدارة

 .1المقدمة

تمك االنفعاالت يسيم بنسبة  %80من نجاح األفراد .فاألذكياء انفعاليا

يعد الذكاء موضوعا محوريا في مجال عمم النفس وقد

أكثر قدرة عمى التعامل مع الضغوط ،وأكثر رضا عن الحياة ،وأعمى

اقتصرت النظرة لمذكاء قديما عمى الجانب العقمي ،إال أن األنظار

تحصيبل ،وأكثر نجاحا في وظائفيم ،وأقل معاناة من االنحرافات السموكية

تحولت في اآلونة األخيرة من الذكاء العقمي إلى الذكاء االنفعالي

واالضطرابات النفسية.

والذي يشير إلى قدرة الفرد عمى فيم انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين

من ىنا تحاول الدراسة الحالية تنمية الذكاء االنفعالي لدى طالبات

والقدرة عمى إدارة تمك االنفعاالت .ومنذ ظيور ىذا المفيوم في

المرحمة الجامعية من خبلل برنامج اثرائي يضم تدريبات عمى الميارات

بداية التسعينات حاز عمى االىتمام سواء في الدوائر العممية أو

الخاصة بالتعامل مع الذات وتضم:

اإلعبلمية خاصة بعد أن بينت الدراسات أن ىذا النوع من الذكاء

• ميارة الوعى بالذات.

أكثر إسياما في نجاح الفرد من الذكاء العقمي فقد أشارت الدراسات

• ميارة إدارة الذات (إدارة الغضب ،وادارة الضغط العصبي والقمق ،إثارة

إلى أن معامل االرتباط بين الذكاء العام ومجموعة متنوعة من

الدافعية الذاتية ،الثقة بالنفس).
 -ميارات خاصة بالتعامل مع اآلخرين وتضم:

مؤشرات النجاح في الحياة ال تتعدى  .]1[ 0.45كما أشارت إلى

• ميارة إدراك انفعاالت اآلخرين.

أن الذكاء العقمي يسيم بنسبة  %20من العوامل المؤثرة في نجاح

• ميارة إدارة تمك االنفعاالت (التعاطف ،والتحدث مع اآلخرين والييم،

الفرد في حياتو تاركا  %80لعوامل أخرى يمكن عزوىا لمذكاء

والقيادة وصنع القرار).

االنفعالي [.[2,3

فرضيات الدراسة:

ورغم أن الذكاء االنفعالي مفيوما حديثا نسبيا إال أن البدايات

 -1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء

األولى ليذا المفيوم ظيرت من خبلل بعض النظريات السابقة ومن

البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي لصالح األداء

أشيرىا نظرية ثورنديك [ ]4والتي يصنف من خبلليا الذكاء إلى

البعدي.

ثبلثة أنواع ىي الذكاء المجرد ،والذكاء الميكانيكي ،والذكاء

 -2توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

االجتماعي والذي يتضمن القدرة عمى فيم اآلخرين والتفاعل معيم

والمجموعة الضابطة في األداء البعدي عمى اختبار الذكاء االنفعالي

والتصرف بحكمة في العبلقات اإلنسانية .كما تضمن نموذج البناء

لصالح المجموعة التجريبية.

العقمي لجيمفورد المحتوى السموكي ويشير إلى معمومات غير لفظية
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تشمل التفاعل االجتماعي والذي يتطمب الوعى بمدركات وأفكار

حجم األرباح بتوظيفيا لمديري توزيع مرتفعي الذكاء االنفعالي ،كما

ورغبات وانفعاالت الذات واآلخرين [ ،]5كما أشار أبو حطب []6

كان ىؤالء المديرين أكثر استق ار ار في عمميم حيث أصبحت نسبة

في نموذجو الثبلثي إلى وجود الذكاء الوجداني واالجتماعي إلى

المديرين الذين يتركون وظيفتيم  %6فقط بعد إن كانت ىذه النسبة

جانب الذكاء المعرفي .ويشير جاردنر [ ]7من خبلل نموذجو

 %50خبلل األعوام السابقة [ .]14كما حققت القوات الجوية

لمذكاءات المتعددة إلى الذكاء الشخصي وذكاء العبلقات بين

األمريكية وف ار سنويا مقداره ثبلثة مبليين دوالر من اإلنفاق

األشخاص وجميعيا مفاىيم متضمنة في الذكاء االنفعالي .إال أن

الحكومي باعتمادىا عمى درجات الذكاء االنفعالي في اختيار

مفيوم الذكاء االنفعالي تم تقديمو بشكمو الحالي بواسط Salovey,

المجندين بخط الدفاع األول في ىذا السبلح [.[15

 [8] P. & Mayer, J.والمذان يعرفان الذكاء االنفعالي بأنو

كما اتجيت مؤسسات أخرى لتدريب موظفييا عمى ىذا النوع

القدرة عمى إدراك االنفعاالت وانتاجيا لتيسير عممية التفكير ،والقدرة

من الميارات فقد حقق البائعون بإحدى شركات التأمين عمى الحياة

عمى استخدام المعرفة االنفعالية لتوجيو النمو المعرفي واالنفعالي.

ممن تم تدريبيم عمى ميارات التفاؤل زيادة في المبيعات أكثر من

ثم بواسطة  [2] Goleman, D.,والذي يرى أن الذكاء االنفعالي

زمبلئيم المتشائمين [ ،]16كما أدى تدريب مجموعة من

يتضمن الوعى بالذات وادارة المشاعر والدافعية والتعاطف وادارة

المتطوعين لمدة عام بشركتين أمريكيتين لخدمات البيع عمى

العبلقات ،ثم توالت الدراسات والمقاالت وأصبح المفيوم أكثر

الميارات االنفعالية إلى زيادة المبيعات بمعدالت تراوحت من

رواجا عمى مستوى العامة والمتخصصين.

 %18إلى  %46في األقسام المختمفة باإلضافة إلى انخفاض

وقد أظيرت األبحاث التي أجريت بواسطة عمماء األعصاب

الضغط العصبي بنسبة  %29وزادت نسبة الحاالت االنفعالية

والتربويين ارتباطا قويا بين االنفعاالت والتفكير ،وبالتالي كمما

اإليجابية بنسبة  %24وقل الغضب بنسبة  %13كما تحسنت

تحسن الجانب االنفعالي لممتعمم زاد تعممو [ .]9,10وىذا ما تؤكده

الحالة الجسدية لدى المتدربين بصورة دالة [.[17

دراسة واسعة أجريت من خبلل الييئة األمريكية لبلمتحانات

ومع تأكيد العديد من الباحثين عمى قابمية الذكاء االنفعالي

الجامعية حول أسباب انخفاض مستوى التحصيل لدى الطبلب

لمتنمية [ ،]18,19اتجيت العديد من الدراسات لبلىتمام بتنمية ىذا

الجدد بالجامعة حيث توصمت الدراسة إلى أن األسباب األساسية

النوع من الذكاء من خبلل مقررات دراسية []20,21,22,23,24

لتدنى األداء ليست أسباب معرفية بل ىي أسباب انفعالية تتعمق

أو

الغرض

بالشعور بالوحدة وفقدان اليدف والشعور بعدم الكفاءة [ ،]11بل أن

].[25,26,27,28,29,30,17,16,11

األبحاث تشير إلى ضرورة االىتمام بالجانب االنفعالي في األنواع

من

خبلل

برامج

تدريبية

معدة

ليذا

 .2مشكمة الدراسة
تتمخص مشكمة الدراسة الحالية في أنو رغم وجود العديد من

المختمفة من برامج التدريب لما لو من تأثير في أداء المدربين
والمتدربين وفاعمية برامج التدريب [.[12,13

تمك الدراسات التي اىتمت بتنمية الذكاء االنفعالي من خبلل

ومع انتشار ىذا المفيوم وايمان العديد من المسئولين بأىميتو

البرامج أو المقررات الدراسية وتمكن ىذه الدراسات من تحسين

في مجاالت العمل والدراسة والتدريب اتجيت العديد من المؤسسات

ميارات الذكاء االنفعالي لدى األفراد ،إال أن عددا من الباحثين

إلى االعتماد عمى مؤشرات الذكاء االنفعالي عند اختيار موظفييا،

يؤكدون وجود قصور في المعمومات الخاصة بنتائج تمك الدراسات

فقد حققت إحدى الشركات األمريكية الكبرى لممشروبات زيادة في

[ ]31,1,32,33مما يشكك في فاعمية البرامج المستخدمة خبلل
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تمك الدراسات ،ويرجع الباحثين جانبا أساسيا من ىذا القصور إلى

 -ميارة إدارة تمك االنفعاالت (التعاطف ،والتحدث مع اآلخرين

عدم اعتمادىا عمى نموذج محدد في تنمية الذكاء االنفعالي حيث

والييم ،والقيادة وصنع القرار).

تركز كثير منيا عمى جوانب معينو لمذكاء االنفعالي دون غيرىا،

ب .أهمية الدراسة

كذلك العتماد تمك الدراسات عمى مؤشرات غير مباشرة لمداللة

لمدراسة الحالية أىمية تتعمق بالجانب األكاديمي والنفسي والميني:

عمى فاعميتو برامجيا ،أو استخداميا لمقاييس تفتقر إلى

 -1األىمية األكاديمية:

الخصائص السيكومترية المناسبة لقياس الذكاء االنفعالي.

تحاول الدراسة الحالية تحسين مستوى الذكاء االنفعالي لدى
األفراد ومن المتوقع أن ينعكس ذلك عمى مستوى التحصيل

ووجود مثل ىذه المشكبلت المتعمقة بتصميم برامج تنمية
الذكاء االنفعالي ،إلى جانب المشكبلت المتعمقة بقياس فاعمية ىذه

األكاديمي ليؤالء الطبلب فقد بينت دراسة [34] Petrides, et al

البرامج في تنمية الذكاء االنفعالي ،إلى جانب افتقار البيئة العربية

أن الذكاء االنفعالي يتوسط العبلقة بين القدرة المعرفية واألداء

لبرامج خاصة بتنمية الذكاء االنفعالي رغم أىمية مثل ىذه البرامج

االكاديمي،

الدراسات

يدعو إلجراء مزيد من الدراسات التي تعتمد عمى استخدام برامج

[ ]35,36,37,38,3,39,40,41وجود عبلقة موجبة بين الذكاء

تيتم بتنمية الجوانب المختمفة لمذكاء االنفعالي وفقا لنماذج محددة،

االنفعالي والتحصيل الدراسي .كما أن مرتفعي الذكاء االنفعالي

وتعتمد أيضا عمى استخدام أدوات دقيقة لقياس فاعمية تمك البرامج.

أفضل من منخفضي الذكاء االنفعالي في األداء الدراسي تحت

وىو ما تسعى إليو الدراسة الحالية من خبلل تصميم برنامج لتنمية

الضغط العصبي مع ضبط القدرة المعرفية [.[42

الذكاء االنفعالي يتبلفى مثل ىذه المشكبلت حيث يتم بناؤه في

 -2األىمية النفسية:

كما

أكدت

مجموعة

من

ضوء نماذج القدرة ) ،(ability modelsونماذج السمة (trait

يؤدى االرتقاء بمستوى الذكاء االنفعالي لدى األفراد إلى

) modelsبحيث يشمل الجوانب المختمفة لمذكاء االنفعالي كقدرات

تحسين حاالتيم النفسية ،فاألفراد األعمى ذكاء انفعالي أقل معاناة

عقمية أو كسمات شخصية.

من األعراض النفسية المتعمقة بالخبرات الصادمة [ ،]43كما إنيم

أ .أهداف الدراسة

أكثر قدرة عمى مواجية الضغوط النفسية [ ،]44,45كما يرتبط

تيدف الدراسة الحالية إلى زيادة مستوى الذكاء االنفعالي لدى

الذكاء االنفعالي ايجابيا بالرضا عن الحياة [ ]46,47وايجابياً

طالبات المرحمة الجامعية من خبلل استخدام برنامج تم بناؤه في

بالتوافق االجتماعي [ ،]48وسمبيا ببعض السموكيات المنحرفة

ضوء نماذج القدرة ونماذج السمة معا ييتم بتدريب الطالبات عمى

كالتدخين وتعاطي الكحول [ ،]49والقمق [ ،]46واضطرابات

تدريبات لتحسين ميارات الذكاء االنفعالي حيث يضم:

الشخصية [.[50

 -ميارات خاصة بالتعامل مع الذات وتضم:

 -3األىمية المينية:
االرتقاء بمستوى الذكاء االنفعالي لطالبات المرحمة الجامعية

• ميارة الوعى بالذات.
• ميارة إدارة الذات (إدارة الغضب ،وادارة الضغط العصبي والقمق،

يحسن أداء ىؤالء الطالبات خبلل ممارستين وظائفين مستقببل،

إثارة الدافعية الذاتية ،الثقة بالنفس).

فقد توصمت الدراسات إلى وجود أثر لمذكاء االنفعالي عمى األداء

 -ميارات خاصة بالتعامل مع اآلخرين وتضم:

والرضا عن العمل [ ]51,52بل أن الذكاء االنفعالي لشاغمي

• ميارة إدراك انفعاالت اآلخرين.

الوظائف اإلدارية يرتبط ايجابيا برضا مرؤوسييم عن العمل [،]51
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كما يرتبط الذكاء االنفعالي سمبيا بالشعور بالتعب [ ]53ويتميز

معيم في عبلقات انفعالية اجتماعية ايجابية تساعد الفرد عمى

أداء مجموعات العمل ذات الذكاء االنفعالي األعمى عن أداء

الرقى العقمي واالنفعالي والميني وتعمم المزيد من الميا ارت

المجموعات ذات الذكاء االنفعالي األقل [ .]54كما بينت الدراسات

االيجابية لمحياة .ويشمل الذكاء االنفعالي من خبلل ىذا التعريف

وجود عبلقة بين اإلدراك االنفعالي واألداء عمى ميام صنع القرار

مجموعة من القدرات ىي:

[ ،]55بل وجدت بعض الدراسات أث ار لمذكاء االنفعالي لدى مديري

 -1المعرفة االنفعالية Emotional cognition
وىى القدرة عمى االنتباه واإلدراك الجيد لبلنفعاالت والمشاعر

المدارس عمى تحصيل تبلميذ تمك المدارس [.[56
ج .مصطمحات الدراسة

الذاتية وحسن التمييز بينيا والوعي بالعبلقة بين األفكار والمشاعر

الذكاء االنفعالي :Emotional Intelligence

واألحداث.
 -2إدارة االنفعاالت :Managing emotions

تأخذ الدراسة الحالية بتعريف  [57] Mayer, et al.لمذكاء
االنفعالي بأنو القدرة عمى إدراك واستخدام وانتاج االنفعاالت لدعم

وىى القدرة عمى التحكم في االنفعاالت السمبية وكسب الوقت

التفكير وتوجيو النمو العقمي واالنفعالي .ويشمل الذكاء االنفعالي

لمتحكم فييا وتحويميا إلى انفعاالت ايجابية ،وىزيمة القمق

من خبلل ىذا التعريف مجموعة من القدرات ىي:

واالكتئاب وممارسة ميارات الحياة بفاعمية.

إدراك االنفعاالت :Perceiving Emotions

 -3تنظيم االنفعاالت :Regulating emotions

ويشير إلى قدرة الفرد عمى معرفة االنفعاالت الذاتية

وىى القدرة عمى تنظيم االنفعاالت والمشاعر وتوجيييا إلى

وانفعاالت اآلخرين ،كذلك تحديدىا في الموضوعات والرسوم

تحقيق االنجاز والتفوق ،واستعمال المشاعر واالنفعاالت في صنع

والموسيقى وغيرىا من المثيرات.

أفضل الق اررات وفيم كيف يتفاعل اآلخرون باالنفعاالت المختمفة،

 -2تيسير التفكير :Facilitating Thought

وكيف تتحول االنفعاالت من مرحمة إلى أخرى.
 -4التعاطف :Empathy

ويشير إلى القدرة عمى إنتاج واستخدام المشاعر وتوظيفيا

وىى القدرة عمى إدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معيم

لتيسير النمو المعرفي وحل المشكبلت.

انفعاليا وفيم مشاعرىم وانفعاالتيم والتناغم معيم واالتصال بيم

 -3فيم المشاعر :Understanding Emotions

دون أن يكون السموك محمل باالنفعاالت الشخصية.

ويشير إلى القدرة عمى فيم المعمومات االنفعالية وكيف تتجمع

 -5التواصل :Communication

وتتطور خبلل تحويبلت العبلقات ،كما تتضمن فيم المعاني

وىى القدرة عمى التأثير اإليجابي في اآلخرين عن طريق

االنفعالية ،والعبلقات بين االنفعاالت .
 -4إدارة المشاعر :Managing Emotions

إدراك انفعاالتيم ومشاعرىم ومعرفة متى تقود ومتى تتبع اآلخرين

يشير إلى قدرة الفرد عمى تعديل انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين.

وتساندىم والتصرف معيم بطريقة الئقة.
التعريف اإلجرائي:

كما تأخذ الدراسة بتعريف كبل من عثمان ،رزق [ ]58بأن
الذكاء االنفعالي يتضمن القدرة عمى االنتباه واإلدراك الجيد

الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى اختبار الذكاء االنفعالي

لبلنفعاالت والمشاعر الذاتية وفيميا وصياغتيا بوضوح وتنظيميا

(إعداد الباحثات(.

وفقا لمراقبة وادراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرىم لمدخول
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التابعة ليذه الفئة نموذج  [8] Salovey & Mayerوالذي يفترض

.3اإلطار النظري والدراسات السابقة

أن الذكاء االنفعالي يضم مجموعة من القدرات ىي:

مفيوم الذكاء االنفعالي:

 -1إدراك االنفعاالت :Perceiving Emotions

بعد اقتصار مفيوم الذكاء لدى العديد من الباحثين ولفترة
زمنية طويمة عمى الجانب العقمي ،تغيرت النظرة الحالية لمذكاء

وتشير إلى القدرة عمى معرفة االنفعاالت الذاتية وانفعاالت

وأصبح ينظر لمجانب االنفعالي كأحد الجوانب اليامة لمذكاء ،وقد

اآلخرين ،كذلك تحديدىا في الموضوعات والرسوم والموسيقى

تبمور ىذا االىتمام بالجانب االنفعالي في ظيور مفيوم جديد

وغيرىا من المثيرات ،وتمثل تمك القدرة األساس لباقي القدرات

لمذكاء وىو الذكاء االنفعالي ،ورغم أن البدايات األولى ليذا المفيوم

وتتضمن عممية التسجيل واإلصغاء وحل الشفرات المتعمقة

ظيرت قديما من خبلل الذكاء االجتماعي في نظرية ثورنديك [،]4

بالرسائل االنفعالية والتي يمكن أن تظير من نبرة الصوت

ومن خبلل المحتوى السموكي في نموذج البناء العقمي لجيمفورد

وتعبيرات الوجو والجسم والرسومات.

[ ،]5والذكاء الوجداني واالنفعالي في نموذج أبو حطب [ ،]6كذلك

 -2تيسير التفكير :Facilitating Thought

الذكاء الشخصي وذكاء العبلقات بين األشخاص في نموذج

وتشير إلى القدرة عمى إنتاج واستخدام المشاعر وتوظيفيا لتيسير

الذكاءات المتعددة لجاردنر [.[7

النمو المعرفي وحل المشكبلت.
 -3فيم المشاعر :Understanding Emotions

إال أن تقديم مفيوم الذكاء االنفعالي بصورتو الحالية اعتمد

وتشير إلى القدرة عمى فيم المعمومات االنفعالية وكيف تتجمع

بصفة أساسية عمى جيود كبل من  ،[8] Salovey & Mayerثم

وتتطور خبلل تحويبلت العبلقات ،كما تتضمن فيم المعاني

 ،[2] Golemanوقد تتابعت جيود الباحثين منذ ذلك الحين في
محاولة لتناول الجوانب المختمفة ليذا المفيوم ومحاولة إيجاد

االنفعالية ،والعبلقات بين االنفعاالت.

األدوات المناسبة لقياسو ،وايجاد العبلقة بينو وبين غيره من

 -4إدارة المشاعر :Managing Emotions

المفاىيم ،ثم العمل عمى تنميتو ،وقد اختمفت الدراسات من حيث

وتشير إلى قدرة الفرد عمى إدارة مشاعره الذاتية وادارتيا لدى

تناوليا لمفيوم لمذكاء االنفعالي إال أنيا تندرج تحت فئتين رئيستين

اآلخرين.

[ ]59,60الفئة األولى تتناول الذكاء االنفعالي كأحد أنواع الذكاء

أما الفئة الثانية من النماذج فتتناول الذكاء االنفعالي

وتتعامل معو كمجموعة من القدرات العقمية لذا أطمق عمييا نماذج

كمجموعة من سمات الشخصية لذا يطمق عمييا نماذج السمة

القدرة ) (ability modelsوالتي تفترض أن الذكاء االنفعالي أحد

) (trait modelsويطمق عمييا أحيانا النماذج المختمطة (mixed

أنواع الذكاء وذلك من خبلل مقابمتو لمجموعة من المعايير ىي:

) modelsباعتبارىا تتناول الذكاء االنفعالي كمجموعة من السمات

المعيار االرتباطي حيث يضم الذكاء االنفعالي مجموعة من

والقدرات معا .ومن أشير النماذج التي تنتمي إلى ىذه الفئة نموذج

القدرات التي يرتبط كل منيا باآلخر مثمما تميل القدرات العقمية

 Bar-on,1997والذي يرى أن الذكاء االنفعالي عبارة عن عدد

لبلرتباط معا ،والمعيار النمائي حيث ينمو الذكاء االنفعالي بزيادة

من القدرات غير المعرفية المؤثرة عمى سموك األفراد وتضم:

العمر الزمني والخبرة لدى الفرد كما ىو الحال مع القدرات العقمية،

 -1القدرات داخل الفرد :Intrapersonal abilities

ىذا إلى جانب انو يتم قياسو باستخدام اختبارات أداء أقصى مثمما

وتشير إلى قدرة الفرد عمى فيم انفعاالتو ،والتعبير عن مشاعره

ىو الحال مع اختبارات القدرات العقمية [ .]61ومن أشير النماذج

وحاجاتو وتوصيميا لآلخرين.
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لذاتو ،ومن أشير ىذه المقاييس .[64] Bar-on

:abilities

ويعتمد قياس الذكاء االنفعالي في الدراسة الحالية عمى أسموب

وتشير إلى قدرة الفرد عمى التعاطف مع اآلخرين ،وتحمل

التقرير الذاتي.

المسئولية االجتماعية  ،واقامة عبلقات ناجحة مع اآلخرين.

دراسات سابقة
مع تأكيد الباحثين عمى قابمية الذكاء االنفعالي لمتنمية اتجيت

 -3القدرة عمى التكيف :Adaptation
وتشير إلى مرونة الفرد وفاعميتو في التعامل مع التغيرات

العديد من الدراسات إلى محاولة تحسين مستوى الذكاء االنفعالي

وااليجابية في التعامل مع المشكبلت اليومية.

لدى األفراد من خبلل مقررات دراسية أو من خبلل برامج تيتم

 -4إدارة الضغوط :Stress Management

بتدريب األفراد عمى ميارات الذكاء االنفعالي ،وقد توصمت سمسمة

وتشير إلى قدرة الفرد عمى االحتفاظ بيدوئو والتحكم في دوافعو

من الدراسات الطولية التي أجريت عمى خريجي أحدى الجامعات

والعمل تحت الظروف الضاغطة.

األمريكية من خبلل استخدام برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي اىتم

 -5المزاج العام :General Mood

بتدريب األفراد عمى ميارات التحكم بالذات ،التقمص ،االنتباه

وتشير إلى قدرة الفرد عمى الشعور بالتفاؤل والسعادة ألنفسيم ولمن

لمتفاصيل ،المرونة ،المبادرة ،التوجو نحو الكفاءة ،الثقة بالنفس،

حوليم ،والنظرة االيجابية لؤلمور.

استخدام التكنولوجيا ،تنمية اآلخرين ،االتصال الشفوي ،العمل

مداخل قياس الذكاء االنفعالي

الجماعي ،التفاوض ،اإلقناع والتفكير التحميمي إلى وجود أثر

يعتمد قياس الذكاء االنفعالي عمى نوعين من األساليب ىما:

لمبرنامج المستخدم في تحسين ىذه القدرات [ ،]25,26,27كذلك

 -1اختبارات األداء األقصى :وتقيس الذكاء االنفعالي من منظور

بينت دراسة  ،[23] Richardson & Evansكما توصمت دراسة

نماذج القدرة ) (ability modelsحيث تتعامل مع الذكاء

 [30] Curtisإلى وجود أثر لئلرشادات المتعمقة بميارات الذكاء

االنفعالي كمجموعة من القدرات العقمية .وتقيس اختبارات األداء

االنفعالي في تنمية الذكاء االنفعالي وتحسين مفيوم الذات ،وتقييم

األقصى القدرة الفعمية لمفرد وليس معتقداتو حول ىذه القدرات،

الذات ،وادارة العواطف لدى طبلب المرحمة الثانوية .كما توصمت

وتتميز بعدم تأثرىا باالستحسان االجتماعي ،كما أنيا غير قابمة

دراسة  [29] Goreإلى وجود أثر لمتدريب عمى التعاون واالتصال

لمتزييف ومن أشير ىذه االختبارات اختبار [63] Mayer, et

والتعبير عن المشاعر وتقبل التنوع وحسم الصراعات في تحسين

al.والمستخدم في الدراسة الحالية.

الذكاء االنفعالي لدى الطبلب .كما أدى تدريس مقررات حول

 -2التقرير الذاتي :ويقيس الذكاء االنفعالي باعتباره مجموعة من

الذكاء االنفعالي لمطبلب في مرحمة التعميم الجامعي إلى تحسين

سمات الشخصية كما تشير نماذج السمة ) ،(trait modelsأو

مستوى الذكاء االنفعالي لدييم [ .]20كذلك أدى تدريس مقرر في

القدرات والسمات معا كما تشير النماذج المختمطة (mixed

اإلدارة يركز عمى الميارات االجتماعية إلى تحسن الذكاء االنفعالي

) modelsويعتمد ىذا األسموب عمى استخدام مجموعة من

لدى طبلب المرحمة الجامعية  ،[24] Clark, et aكما بينت

التعبيرات الوصفية وعمى الفرد أن يحدد درجة انطباق تمك

دراسة  [22] Fischerوجود أثر لتدريس مقرر حول الذكاء

التعبيرات عميو ،وتتأثر عممية تحديد الفرد لقدراتو عمى فيمو لذاتو،

االنفعالي لمرحمة التعميم الجامعي في زيادة قدرة الطبلب عمى

حيث تصبح تمك القياسات أكثر دقة كمما كان الفرد أكثر فيما

تعريف ومعالجة وتأمل االنفعاالت والسيطرة عمييا .كما بينت نتائج
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دراسة  [65] Bruno, et alوجود أثر لتطبيق برنامج ضم خمس

 -2توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات األداء القبمي

وحدات ىي االستماع ،والمشاعر ،والتحكم في الغضب ،واتخاذ

واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي

القرار ،واالنحياز لآلراء في دعم قدرة الطبلب عمى تعريف

في بعد القدرات الخاصة بعبلقة الفرد مع اآلخرين لصالح األداء

الحاالت االنفعاالت بدقة ،كما أدى دمج برنامج لمذكاء االنفعالي

البعدي.

ييتم بتدريس ميارات إدارة الغضب ،وادارة القمق ،والوعي

 -3توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي

االجتماعي ،والتقمص ،والتأثير االيجابي ،وصنع القرار ،وادارة

واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي

الوقت ،والتغيير االيجابي ،واستغبلل مواطن القوة ،وتقدير الذات،

في بعد التكيف لصالح األداء البعدي.

وادارة الذات ،وااللتزام األخبلقي ضمن المقررات الدراسية لخمس

 -4توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي

كميات بوالية تكساس األمريكية إلى تحسن ىذه الميارات لدى

واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي

الطبلب إلى جانب تحسن مستواىم االكاديمي والميني ].[11

في بعد إدارة الضغوط لصالح األداء البعدي.

ومن المبلحظ أن ىذه الدراسات حاولت تحسين مستوى الذكاء

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي

دراسية

واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي

االنفعالي

لدى

األفراد

[]20,21,24,22,23

من

خبلل

مقررات

في بعد المزاج العام لصالح األداء البعدي.

أو من خبلل برامج تدريبية معدة ليذا

الغرض [ ]25,26,27,65,29,30,17,16,11إال أن عديد من

 -6توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي

تمك الدراسات استخدم مقررات دراسية أو برامج تيتم بتنمية ميارات

واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي

معينة ال تمثل الذكاء االنفعالي بصورة كاممة []16,24,29,65

ككل لصالح األداء البعدي.

كذلك اعتمد كثير منيا عمى مؤشرات غير مباشرة لبيان فاعمية

ب .حدود الدراسة

التدريب كاالعتماد عمى مؤشر نسبة المبيعات أو االعتماد عمى

الحدود الموضوعية :برنامج اثرائي – ميارات الذكاء اإلنفعالي.

مبلحظة أولئك المحيطين بالفرد أو استخدام اختبارات تقيس جوانب

الحدود المكانية :كمية التربية – جامعة الطائف.

انفعاليو محددة دون استخدام االختبارات المعدة ليذا الغرض والتي

الحدود

األول

تغطى الجوانب المختمفة لمذكاء االنفعالي في ضوء نماذج القدرة أو

1435/1434ىـ.

نماذج السمة [ ]65,21,22,11,17,16لذا تحاول الدراسة الحالية

ج .عينة الدراسة

تصميم برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي يتناول جميع جوانب الذكاء

الزمانية:

الفصل

الدراسي

لمعام

الدراسي

تكون مجتمع الدراسة من طالبات كمية التربية بجامعة الطائف

االنفعالي في ضوء نماذج القدرة ونماذج السمة.

في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 1435/1434ىـ ،وتكونت
عينة الدراسة الحالية من ( )34طالبة تم اختيارىا بطريقة عشوائية

 .4الطريقة واالجراءات
أ .فروض الدراسة

من مجتمع الدراسة.

 -1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي

د .أدوات الدراسة

واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي

 -1مقياس الذكاء االنفعالي
تم بناء المقياس في ضوء نموذج  Bar-on,1997والذي يرى

في بعد القدرات داخل الفرد لصالح األداء البعدي.
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أن الذكاء االنفعالي عبارة عن عدد من القدرات غير المعرفية

القدرات الخاصة بعبلقة الفرد مع اآلخرين ،القدرة عمى التكيف،

المؤثرة عمى سموك األفراد ،ويضم المقياس الحالي ( )42فقرة تقيس

إدارة الضغوط ،المزاج العام ويبين جدول ( )1توزيع عبارات

الذكاء االنفعالي من خبلل خمسة أبعاد ىي :القدرات داخل الفرد،

المقياس تبعا لؤلبعاد.

جدول1

توزيع مفردات مقياس الذكاء االنفعالي تبعا لألبعاد
البعد

الفقرات

 -1القدرات داخل الفرد

36 ،*31 ،26 ،21 ،16 ،*11 ،6 ،*1

 -2القدرات الخاصة بعبلقة الفرد مع اآلخرين

*41 ،*37 ،32 ،22،27 ،17 ،12 ،7 ،2

 -3القدرة عمى التكيف

38 ،33 ،23،28 ،18 ،13 ،8 ،3

 -4إدارة الضغوط

42 ،39 ،34 ،29،*24 ،19 ،14 ،*9 ،4

 -5المزاج العام

40 ،35 ،*30،*25 ،20 ،15 ،10 ،5

* عبارات سمبية

تم بناء البرنامج الحالي في ضوء نماذج القدرة ونماذج السمة

تصحيح المقياس
تتراوح الدرجة الخاصة بكل مفردة من ( ،)1-5حيث يعطى

معا حيث تضمن مجموعة من الميارات الخاصة بالتعامل مع

البديل (دائما) خمس درجات( ،غالبا) أربع درجات( ،أحيانا) ثبلث

الذات وتضم ميارة الوعى بالذات ،وميارة إدارة الذات ،إلى جانب

درجات( ،ناد ار) درجتان( ،أبدا) درجة واحدة لمعبارات االيجابية

مجموعة من الميارات الخاصة بالتعامل مع اآلخرين وتضم ميارة

ويتم التصحيح بالعكس حال العبارات السمبية.

إدراك انفعاالت اآلخرين ،وميارة إدارة تمك االنفعاالت ،وقد تم بناء

صدق المقياس

البرنامج بالرجوع إلى الدراسات التالية ]66,67,68,69[ :كما تم

تم حساب معامل االرتباط بين المقياس الحالي واختبار الذكاء

تخصيص جمسات مستقمة لمتدريب عمى إدارة الغضب ،وادارة

االنفعالي وقد بمغت قيم معامل االرتباط بين المقياسين ()0.85

الضغط العصبي والقمق ،إثارة الدافعية الذاتية ،الثقة بالنفس ضمن

وىو معامل ارتباط مرتفع ودال عند مستوى ( )0.01مما يشير الى

التدريب عمى ميارة إدارة الذات ،كذلك تم تخصيص جمسات

صدق المقياس الحالي.

مستقمة لتدريب الطبلب عمى التعاطف ،والتحدث مع اآلخرين

ثبات المقياس

والييم ،والقيادة وصنع القرار ضمن التدريب عمى ميارة إدارة
اآلخرين.

تم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق عمى ( )30من
طبلب الفرقة الثالثة شعبة رياض األطفال بكمية التربية بتربة-

تم تقديم البرنامج خبلل 10جمسات عمى مدار خمسة أسابيع

جامعة الطائف ،وقد كان معامبلت االستقرار ،0,92 ،0,94

بواقع جمستان أسبوعيا تستغرق الجمسة الواحدة ساعة ونصف

 ،0,93 ،0,95 ،0,88 ،0,93وذلك ألبعاد القدرات داخل الفرد،

تقريبا ،بدأ البرنامج بجمسة تمييدية تم خبلليا تعريف الطبلب

القدرات الخاصة بعبلقة الفرد مع اآلخرين ،القدرة عمى التكيف،

بأىداف البرنامج ،كما تم تعريفيم بمفيوم الذكاء الوجداني ومكوناتو

إدارة الضغوط ،المزاج العام ،والدرجة الكمية وجميعيا معامبلت

وأىميتو.
تم استخدام مجموعة من األنشطة خبلل البرنامج تمثل

ارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى 0,01

الجوانب المختمفة لمذكاء االنفعالي في ضوء نماذج القدرة أو نماذج

 -2البرنامج المقترح
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السمة والتي تتعامل مع مواقف واقعية يمر بيا الطبلب ،أو

سموكيات وما ىو مناسب منيا وما كان من الممكن تعديمو لمحاولة

يبلحظونيا لدى اآلخرين [ .]66,67,68,69وقد اعتمدت بعض

التغمب عمى ما يقابميم من صعوبات.

التدريبات عمى المدخل المعرفي متمثبل في تدريب الطبلب عمى

 .5النتائج
نتائج الفرضية األولى:

التفكير االيجابي ،وتعديل الحوار الذاتي ومواجية المعتقدات
الخاطئة لتشجيع الذات والتحكم باالنفعاالت السالبة ،كما تم

الختبار صحة الفرضية األولى والذي

ينص عمى "توجد

االعتماد أيضا عمى المدخل السموكي متمثبل في استخدام

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء

االسترخاء كاستجابة مضادة لمقمق والغضب والضغط العصبي

البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي في بعد

[.[73,74

القدرات داخل الفرد لصالح األداء البعدي .تم استخدام اختبار (ت)

طمب من المتدربين تسجيل تقارير يومية حول ما استطاعوا

لحساب الفروق بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء البعدي

تطبيقو من الميارات التي تم تدريبيم عمييا من خبلل البرنامج فيما

لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي في بعد القدرات

يمر بيم من مواقف خبلل حياتيم اليومية ،وقد تم إجراء مناقشات

داخل الفرد ،ويوضح جدول ( )2تمك النتائج.

جماعية حول ىذه التقارير لمتعميق عمى ما قام بو المتدربين من
جدول 2

نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى بعد القدرات داخل الفرد
البعد

المجموعة

ن

م

ع

قبمي

34

24.62

6.43

بعدي

34

32.76

3.07

داخل

درجات الحرية

ت

33

**9.37

**دالة عند مستوى ...1

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي في بعد القدرات

درجات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى

الخاصة بعبلقة الفرد مع اآلخرين لصالح األداء البعدي ،تم

اختبار الذكاء االنفعالي في بعد القدرات داخل الفرد لصالح األداء

استخدام اختبار (ت) لحساب الفروق بين متوسطي درجات األداء

البعدي مما يشير إلى صحة الفرضية األولى.

القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء

نتائج الفرضية الثانية:

االنفعالي في بعد القدرات الخاصة بعبلقة الفرد مع اآلخرين،
ويوضح جدول ( )3تمك النتائج.

الختبار صحة الفرضية الثانية والذي ينص عمى "توجد فروق
دالة إحصائيا بين متوسط درجات األداء القبمي واألداء البعدي

جدول 3
نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية بعد القدرات الخاصة بعالقة الفرد مع اآلخرين
البعد

المجموعة

ن

م

ع

قبمي

34

27.7353

4.33

بعدي

34

36.6765

3.94

عالقات
**دالة عند مستوى ...1
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درجات الحرية

ت

33

**13.73
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الختبار صحة الفرضية الثالثة والذي ينص عمى "توجد فروق

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء البعدي

درجات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى

لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي في بعد التكيف

اختبار الذكاء االنفعالي في بعد القدرات الخاصة بعبلقة الفرد مع

لصالح األداء البعدي.

اآلخرين لصالح األداء البعدي مما يشير إلى صحة الفرضية
الثانية.

تم استخدام اختبار (ت) لحساب الفروق بين متوسطي درجات

نتائج الفرضية الثالثة:

األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار
الذكاء االنفعالي في بعد التكيف ،ويوضح جدول ( )4تمك النتائج.

جدول 4
نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية في بعد التكيف
البعد

المجموعة

ن

م

ع

قبمي

34

23.88

4.79

بعدي

34

32.76

2.74

تكيف

درجات الحرية

ت

33

**12.93

** دالة عند مستوى ...1

لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي في بعد إدارة

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

الضغوط لصالح األداء البعدي.

درجات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى

تم استخدام اختبار (ت) لحساب الفروق بين متوسطي درجات

اختبار الذكاء االنفعالي في بعد التكيف لصالح األداء البعدي مما
يشير إلى صحة الفرضية الثالثة.

األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار

نتائج الفرضية الرابعة:

الذكاء االنفعالي في بعد ادارة الضغوط ،ويوضح جدول ( )5تمك
النتائج.

الختبار صحة الفرضية الرابعة والذي ينص عمى "توجد فروق
دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء البعدي

جدول 5

نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية في بعد ادارة الضغوط
البعد

المجموعة

ن

م

ع

قبمي

34

27.68

4.52

بعدي

34

37.18

2.84

ضغوط

درجات الحرية

ت

33

**13.71

** دالة عند مستوى ...1

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

الختبار صحة الفرضية الخامسة والذي ينص عمى "توجد

درجات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء

اختبار الذكاء االنفعالي في بعد ادارة الضغوط لصالح األداء

البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي في بعد

البعدي مما يشير إلى صحة الفرضية الرابعة.

المزاج العام لصالح األداء البعدي.
تم استخدام اختبار (ت) لحساب الفروق بين متوسطي

نتائج الفرضية الخامسة:
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تمك النتائج.

اختبار الذكاء االنفعالي في بعد المزاج العام ،ويوضح جدول ()6
جدول 6
نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية في بعد المزاج العام
البعد

المجموعة

ن

م

ع

قبمي

34

24.21

4.43

بعدي

34

31.94

2.91

المزاج العام

درجات الحرية

ت

33

**12.05

** دالة عند مستوى ...1

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األداء القبمي واألداء

درجات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى

البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الذكاء االنفعالي ككل

اختبار الذكاء االنفعالي في بعد المزاج العام لصالح األداء البعدي

لصالح األداء البعدي.
تم استخدام اختبار (ت) لحساب الفروق بين متوسطي درجات

مما يشير إلى صحة الفرضية الخامسة.

األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى اختبار

نتائج الفرضية السادسة:

الذكاء االنفعالي ككل ،ويوضح جدول ( )7تمك النتائج.

الختبار صحة الفرضية السادسة والذي ينص عمى "توجد

جدول 7
نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لمذكاء االنفعالي
البعد

المجموعة

ن

م

ع

قبمي

34

128.12

20.91

بعدي

34

171.32

11.31

الدرجة الكمية

درجات الحرية

ت

33

**14.89

** دالة عند مستوى ...1

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

العممي الذي مارستو المتدربات أثناء تنفيذ البرنامج عبلوة عمى

درجات األداء القبمي واألداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى

ممارستين لؤلنشطة المختمفة المتضمنة أثناء التدريب وأثناء

اختبار الذكاء االنفعالي ككل لصالح األداء البعدي مما يشير إلى

ممارستيم الفعمية ليذه الميارات مع الزميبلت في الكمية ومع أفراد

صحة الفرضية السادسة.

األسرة ،كان ليا الدور الفعال في تحسين مستوي األداء لديين في
تمك الميارات وأتضح ذلك في يوميات أفراد العينة.

 .6مناقشة النتائج
يتضح من الجداول ( )2،3،4،5،6،7وجود فروق دالة

وتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره المنظرين من أن الفرد يمكن لو

إحصائيا عند مستوى  0.01لصالح التطبيق البعدي ألفراد

أن يتعمم كيف ينمي ذكاءه االنفعالي عن طريق التعمم والتعميم

المجموعة التجريبية في األبعاد المختمفة المدروسة والدرجة الكمية

والتدريب كما تتفق ىذه النتيجة بصفة عامة أيضا مع معظم نتائج

لمذكاء االنفعالي وفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن البرنامج التدريبي

الدراسات السابقة التي قدمت البرامج التدريبية لعينات مختمفة من

كان لو اثر ممموس في تحسين أداء مستوي الطالبات في القياس

األفراد كبا ار وصغا ار معممين ومتعممين وغيرىا من الفئات والتي

البعدي ،ويعود ذلك إلى أن التدريب بشقيو النظري والتطبيقي

أكدت بدورىا عمي أىمية البرامج التدريبية وأثرىا في تحسين أداء
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األفراد بعد االنتياء من مرحمة التدريب وىذا ما تؤكده نتائج

استخدام االسترخاء كاستجابة مضادة لمقمق والغضب والضغط

دراسات كل من [ ]79,78,75,76,77في أن التدريب الذي تتمقاه

العصبي [.]73,74

عينة البحث أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي يؤدي إلى تحسين األداء،

كذلك ترجع فاعمية البرنامج لما قدمو من تغذية راجعة

وىذا من شانو أن يدلل عمي أن تمرس أفراد العينة عمي استخدام

لممتدربين طوال فترة التدريب ،حيث كان يطمب منيم تدوين تقارير

ميارات الذكاء االنفعالي يؤدي إلي تعمميم كيف يفيمون انفعاالتيم

يومية حول ما استخدموه من الميارات التي تم تدريبيم عمييا خبلل

وكيف يتحكمون فييا ويديرونيا بشكل جيد نحو اتخاذ الق اررات

البرنامج فيما يمر بيم من مواقف ،ومن خبلل ىذه التقارير يبلحظ

الصائبة والسيطرة والتحكم في االنفعاالت السمبية وتحويميا إلي

الطبلب مدى تقدميم في اكتساب الميارات المطموبة ،كذلك يتم

انفعاالت ايجابية ،كما أصبح لدييم القدرة عمي تقييم االنفعاالت

التعميق عمى ىذه التقارير في بداية كل جمسة وتوضيح ما قام بو

بموضوعية ،وكيفية مواءمة االنفعال مع أىمية المشكمة أو

المتدربين من سموكيات مناسبة وما كان من الممكن تعديمو وذلك

الموقف ،إلى جانب القدرة عمى التعرف عمى مشاعر اآلخرين

من خبلل مناقشة جماعية مع المتدربين ،وقد تم تعديل مسار

وانفعاالتيم المختمفة بما يتيح بمشاركتيم الوجدانية؛ وىذه الميارات

بعض الجمسات في ضوء ما تم تدوينو خبلل تمك التقارير.

من شأنيا أن تعينيم عمى ترقية الجانب الميني والسموكي.

 .7التوصيات
من خبلل النتائج السابقة توصى الدراسة بما يمي:

ويؤكد كل من اكيرس وبورتر [ ]80عمى أىمية السعي
المتبلك ميارات الذكاء االنفعالي حيث أن نجاح الفرد يعتمد بدرجة

 -1تدريب الطبلب عمى ميارة إدارة الذات ضمن برامج تنمية

كبيرة عمي قدرة الفرد عمى قراءة الناس ومن ثم السموك وفقا لذلك،

الذكاء االنفعالي لتحسن قدرة األفراد عمى إدراك مشاعرىم الذاتية.

كما أكد عمي ضرورة قيام الفرد بتنمية ميارات الذكاء االنفعالي

 -2االىتمام بتدريب الطبلب عمى ميارة إدارة العبلقات مع

البلزمة لتحقيق فيم وتعاطف أفضل مع اآلخرين.

اآلخرون ضمن برامج تنمية الذكاء االنفعالي لتحسين قدرتيم عمى
التحكم بانفعاالتيم.

ويرى لورانس شابيرو [ ]81أن األفراد الذين يتمتعون بامتبلك
ميارات الذكاء االنفعالي يكتسبون المزيد من العواطف والسموكيات

 -3تدريب الطبلب عمى إدارة الغضب ضمن ميارات إدارة الذات.

التي تعكس االىتمام باآلخرين والمشاركة وتقديم المساعدة وتغذية

 -4تدريب الطبلب عمى إدارة الضغط العصبي والقمق ضمن

اآلخرين باألفكار السميمة ويتسمون بالتسامح والرغبة في إتباع

ميارات إدارة الذات.

القواعد والنظم االجتماعية ،ويميل ىؤالء إلى أن يكونوا أقل عدوانية

 -5تدريب الطبلب عمى الثقة بالنفس ضمن ميارات إدارة الذات.

وينجزون أعماال تخدم المجتمع.

 -6تدريب الطبلب عمى تشجيع الذات واثارة الدافعية الذاتية ضمن
ميارات إدارة الذات.

كما ترجع فاعمية البرنامج أيضا لما تضمنو من أنشطة
تتعامل مع األبعاد المختمفة لمذكاء االنفعالي في ضوء نماذج القدرة

 -7االىتمام بتدريب الطبلب عمى التفكير االيجابي ضمن ميارات

ونماذج السمة .كما اعتمد البرنامج عمى المدخل المعرفي متمثبل

إدارة الذات لمسيطرة عمى المشاعر السمبية.

في تدريب الطبلب عمى التفكير االيجابي ،وتعديل الحوار الذاتي

 -8تقديم تدريبات خاصة باالسترخاء لمتغمب عمى حاالت الغضب

ومواجية المعتقدات الخاطئة لتشجيع الذات والتحكم باالنفعاالت

والقمق واالحتفاظ بحالة من اليدوء النفسي.

السالبة ،كما اعتمد أيضا عمى المدخل السموكي متمثبل في

 -9تدريب الطبلب عمى قراءة لغة الجسد ضمن ميارة إدراك
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Abstract_ Many studies have shown that emotional intelligence, which refers to the
individuals' ability to understand their emotions and the emotions of others, and the
ability to manage such emotions, contributes 80% of the individuals success. Emotional
intelligent are more capable of coping with stress, more satisfied about life, achieving
more than others, more successful in their jobs, and less suffering from abnormal
behaviors and mental disorders.
The purpose of the current study is to investigates the impact of using an enrichment
program in developing emotional intelligence of university students contains training
on Emotional cognition, Managing self emotions, Regulating others emotions.
The hypotheses of the study are:
1- There are statistical significant differences between pretest and post test of the
experimental group to the pre test at emotional intelligence test.
2- There are statistical significant differences between the control group and the
experimental group to the control group in the posttest of emotional intelligence test.
Keywords: Enrichment Program, Emotional intelligence.
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