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 :المستخلص
هدف البحث الحالي إلي إعداد برنامج إرشادي والتحقق من فعاليته في تنمية الذكاء      

تصميم التجريبي ذو الالوجداني لدي طالب الثانوية األزهرية، واعتمد البحث علي 
من  ب المعاهد الثانوية األزهرية،الط طالبًا من( 23)المجموعة التجريبية الواحدة، قوامها

سنة، ( 51،1)سنة بمتوسط عمري قدره ( 51،1:  51)من سن ا، الذكور بمحافظة قن
واعتمد البحث علي المنهج شبه التجريبي، حيث سنة، ( 2,،3)وانحراف معياري قدره 

لتنمية الذكاء الوجداني ( المتغير المستقل)هدف إلي التعرف علي فعالية برنامج إرشادي
إعداد )استخدام مقياس الذكاء الوجداني  لدي طالب الثانوية األزهرية، وتم( المتغير التابع)

، وأظهرت النتائج فعالية البرنامج اإلرشادي (إعداد الباحث)، والبرنامج اإلرشادي (الباحث
كما أظهرت  المستخدم في تنمية الذكاء الوجداني لدي طالب المرحلة الثانوية األزهرية،

 .ة المتابعةأيضًا استمرار التحسن في مستوي الذكاء الوجداني خالل فتر 
 

 .الذكاء الوجداني، البرنامج اإلرشادي: الكلمات المفتاحية
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Effectiveness of a counseling program to develop the emotional 

intelligence for a sample of Al Azhar secondary students. 

 
Abstract: 
     The present research aims to prepare counseling program to 

developing emotional intelligence for a sample of Al Azhar 

secondary students. The research is based on an experimental design 

with one experimental group (32) male students from Qena 

Governorate. It from Al-Azhar secondary institutes students, The 

age of the study sample ranged from (15) to (16.6) 

years with mean age (15.6) and SD (0.43) years . The Research 

depend on semi experimental method, it aims to identify the 

effectiveness of a counseling program (independent variable) to 

develop emotional intelligence (dependent variable) for a sample of 

Al Azhar secondary students, , The researchers used emotional 

intelligence scale,( prepared by the researchers), counseling 

program,( prepared by the researchers), The results revealed the 

effectiveness of the counseling program used in developing 

emotional intelligence among Al Azhar secondary students., It also 

showed a continued improvement in the level of emotional 

intelligence during the follow-up period. 

 
, counseling programemotional intelligenceKey words:  
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 :مقدمة
يشهد العصر الحالي زيادة كبيرة في االهتمام بالجانب المعرفي وقلة االهتمام       

بالجانب الوجداني رغم أهميته كأحد المكونات األساسية للنفس البشرية، حني وصل األمر 
ذاته، وكل ذلك كان بالبعض إلي قلة الوعي بانفعاالته ووجدانه وضعف قدرته علي إدارة 

له أثره الواضح في انخفاض التعاطف مع اآلخرين وفهم مشاعرهم ومن َثم سوء التواصل 
 .معهم داخل معظم مؤسسات المجتمع

وحيث إنَّ المدرسة ُتعد مؤسسة مهمة من مؤسسات المجتمع التعليمية ولها وظيفة        
لكن ما يحدث داخل المؤسسات تنمية الجانب المعرفي والوجداني للطالب، : رئيسية هي

التعليمية هو االهتمام بالجانب المعرفي والتحصيل أكثر من التركيز علي تنمية الجانب 
الوجداني، وال يتم تقييم المؤسسة التعليمية إال من خالل نسبة النجاح والرسوب، وما يوجد 

رغم  ؛للتقييم داخل المؤسسة من إمكانيات مادية، أما الجانب الوجداني فال ُيعد معيار
أهميته بالنسبة لكل عناصر العملية التعليمية خاصًة الطالب؛ حيث يساعد في تنمية 

 .شخصيته نفسيًا واجتماعيًا وعلمياً 

يحتاج الطالب إلي القدرات المعرفية والوجدانية من أجل تكامل شخصيته ولزيادة       
توافقه النفسي واالجتماعي وحتى يستطيع التحكم في سلوكه وال يحدث اختالل للنظرة 

محمد سالم العمرات، )المتزنة إلي اإلنسان بوصفه كائنًا يجمع بين العقل والوجدان 
335, ،511      .) 

أنَّ التحديات التي يعيشها ( 2,3-2,1، 3332)محمود عبد الحليم منسي ويؤكد       
اإلنسان والطبيعة اإلنسانية متأثرة بالعواطف فمشاعرنا تؤثر في كل كبيرة وصغيرة في 
حياتنا أكثر من تأثير التفكير، وذلك عندما يتعلق األمر بمصيرنا وأفعالنا، ويؤكد أيضًا أنَّ 

هم للمشاعر إذا تجاوزت ذروة التوازن، فالعقل العاطفي في المشاعر ضرورية والتفكير م
هذه الحالة يتغلب علي الموقف ويكتسح العقل المنطقي علي اعتبار أنَّ هناك عقلين 

 . أحدهما عاطفي واآلخر منطقي
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وتتضح أهمية الجانب الوجداني لإلنسان من خالل زيادة تأثير الوجدان في       
واالنفعاالت والعالقات االجتماعية  رألنه يمتلك المشاع حياته، فهو ال يشبه اآللة،

والتواصل مع اآلخرين، ولكي يتمكن اإلنسان من إدارة هذه المكونات البد من توافر بعض 
 .مهارات الذكاء الوجداني

مهارات الذكاء الوجداني في خمسة أبعاد  ),21، 3333)حدد دانييل جولمان       
 .المهارات االجتماعية، التعاطف ،الدافعية، الجوانب الوجدانيةمعالجة  ،الوعي بالذات :هي

وتتضح أهمية الذكاء الوجداني في مختلف مجاالت الحياة، ففي مجال التعليم،       
 IQأنَّ الذكاء الوجداني أهم من معامل الذكاء  Goleman,( 1995, 272) أشار حيث 

في التنبؤ بالنجاح المدرسي، وأنَّ النجاح ليس بسبب كم المعلومات والمعارف، ولكن هناك 
من نجاح اإلنسان، أما % 33دور كبير ومؤثر للعوامل الوجدانية، والتي تتنبأ بنسبة 

 .من النجاح في مجال العمل% 33الذكاء المعرفي يتنبأ فقط بنسبة 

المتعلم علي  ساعدالذكاء الوجداني يكما أظهرت نتائج بعض الدراسات أنَّ       
التركيز واكتساب المعلومات والتحصيل، وأنَّه مصدر للتكيف النفسي واالجتماعي والدراسي 
ويساعده علي ضبط الذات ويعزز الثقة بالنفس لديه وينمي الكفاءة الشخصية 

وهذا (. 1، 3351عبد الكريم سعيد المدهون، )ولية واالجتماعية، والقدرة علي َتَحُمل المسؤ 
( 3351)ودراسة نورا أحمد سعيد ( ,335)ما أظهرته نتائج دراسة نجمة حسين بالل 

ودراسة ميماس ذاكر كمور وخالد محمد الجندي ( 3351)ودراسة الخامسة صالح العيد 
ودراسة  Jiang,(2016)ودراسة ( 3351)، ودراسة ثروت نصر حسن (3351)

((2017 Holt & Wood,  ودراسةKaya, Şenyuva & Bodur, (2017)  ودراسة

Fatma, (2017). 

كما أنَّ الطالب ذوي الذكاء الوجداني المرتفع يكونون أكثر قدرة علي السيطرة       
علي بنيتهم العقلية، ويتمتعون بفكر واضح، وأكثر قدرة علي تحفيز أنفسهم واالستمرار في 
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، ولديهم القدرة علي منع االنفعاالت السلبية من تعطيل قدرتهم علي مواجهة االحباطات
التفكير؛ مما يساعد علي حشد الطاقة النفسية للفرد وتوجيهها نحو ما يقوم به من عمل 

 (.515، 3335فوقية محمد راضي، )
في ضوء ما سبق، يمكن القول أنَّ تنمية الذكاء الوجداني لدي الطالب ُيعد أحد       
مل الرئيسية لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي، وتحقيق المزيد من النجاح األكاديمي العوا

والمهني؛ لذا فإنَّ الدراسة الحالية تحاول تصميم برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني 
 .لدي طالب الثانوية األزهرية

 :مشكلة البحث
 ةزهرياألهد امعالب (أ)أول  اجتماعي في وظيفة أخصائي من خالل عمل الباحث      

 ،طالبمع ال ه المستمرتعاملو ، خالل اطالعهومن  ،عام (51)بنين ألكثر من 
، واالستفادة من خبراتهم ،األخصائيين بالمعاهد األخرىؤه وزمال ،والمعلمين ،والموجهين

 ،لعدة سنوات مضت عمل األخصائي االجتماعيمراجعة السجالت الخاصة بومن خالل 
والتي ، وسجل العمل اليومي ،وسجل المواقف السريعة ،الحاالت الفرديةسجل  :وهى

طالب، الحظ الباحث وجود قصور في مهارات الذكاء الوجداني لدي سلوكيات ال تتضمن
: وللتأكد من وجود تلك المشكلة في المجتمع قام الباحث بعمل دراسة استطالعية الطالب،

مصطفي علي مظلوم، )الطالب من إعداد وذلك بتطبيق مقياس الذكاء الوجداني علي 
وتم تطبيق المقياس علي عينة من طالب معهد السديس الثانوي بنين بمنطقة قنا  ،(3355

الدراسة ، وكان من نتائج من خارج عينة الدراسة األساسية طالب( 551)األزهرية عددهم 
 :االستطالعية علي مقياس الذكاء الوجداني

 %(. 13.17)طالب بنسبة ( 33)بالذات منخفض عددهم الطالب الذين لديهم وعي  -5
 %(.15.11)طالب بنسبة ( 32)الطالب الذين لديهم تنظيم الذات منخفض عددهم  -3
 %(.13.72)طالب بنسبة ( 12)الطالب الذين ليهم الدافعية منخفضة عددهم  -2
 %(.11.13)طالب بنسبة ( 37)الطالب الذين لديهم تعاطف منخفض عددهم  -,
طالب بنسبة ( ,7)الطالب الذين لديهم مهارات اجتماعية منخفضة عددهم  -1

(35.32.)% 
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الطالب الذين لديهم الدرجة الكلية علي مقياس  الذكاء الوجداني منخفضة عددهم  -1
 %(.17.25)طالب بنسبة ( 73)
يتضح من النتائج السابقة حصول معظم الطالب علي درجات منخفضة علي       

وجود مشكلة لدي طالب المرحلة الثانوية األزهرية ، مما يعني الوجداني مقياس الذكاء
متمثلة في انخفاض مستوي الذكاء الوجداني لديهم، لذا يسعي الباحث إلي إيجاد حل لهذه 

البرامج اإلرشادية، وهو ما أكدته أحد عن طريق  المشكلة بمحاولة تنمية الذكاء الوجداني
برامج اإلرشادية أو التدريبية في تنمية الذكاء الوجداني، بعض الدراسات التي استخدمت ال

، ودراسة علي فرح أحمد وهويدا (3352)نسرين السيد حسن  دراسة :ومن هذه الدراسات
ياسمين أشرف ودراسة ( 3351)ودراسة أالء نوري ضايع ( 3351)عباس ابوزيد 

ناصر أحمد بدوى  ، ودراسة هبه(3353)، ودراسة مهنا محمد السيد (3353)عبدالسميع 
أثبتت الدراسات السابقة قدرة حيث  ،(3357)، ودراسة عطية محمد الزبيدي (3357)

رشاد ودوره البرامج االرشادية والتدريبية علي تنمية الذكاء الوجداني؛ مما يبرز أهمية اإل
 .الفعال بالنسبة لإلنسان

القلق، والحروب، والفقر، تتضح أهمية اإلرشاد في هذا العصر الذي ُسمي بعصر       
وانتشار األمراض، ونقص التعليم، والتفكك األسري، وانتشار الجريمة، واالنحرافات 
السلوكية، وغيرها من األمور التي تجعل الحاجة إلي اإلرشاد ضرورة ُملحة لتقديم 

قرار المساعدة لألفراد الذين يعانون من القلق والتوتر والضغوط أو عدم القدرة علي اتخاذ ال
السليم، أو عدم القدرة علي التواصل مع اآلخرين، فمن خالل عملية اإلرشاد يتم إشباع 
حاجات األفراد وتنمية النواحي االيجابية في شخصياتهم والتغلب علي أي سلبيات موجودة 

رافدة عمر الحريري، سمير )لديهم؛ مما يحقق لهم التوافق النفسي واالجتماعي والمهني 
 (.31-31، 3355االمامي، 
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يستخلص الباحث مما سبق أهمية الدور الذي تؤديه البرامج اإلرشادية في تحقيق       
التوافق النفسي واالجتماعي لألفراد والجماعات من خالل التعرف علي المشكالت التي 
يعانون منها، ونقاط القوة والضعف لديهم، وتدريبهم علي كيفية حل هذه المشكالت، 

اقف الصعبة التي تسبب لهم الضغوط، وتعديل السلوك بطرق غير والتعامل مع المو 
 .مباشرة
 :مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي تهذا وتمثل      
  ما مدي فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني لدي عينة من طالب

 الثانوية األزهرية؟

 :التاليةوينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية 
هل توجد فروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي و - 5

 القياس البعدي على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده؟
هل توجد فروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي - 3

على مقياس الذكاء الوجداني  (جبعد مرور شهرين من انتهاء البرنام)والقياس التتبعي
 وأبعاده؟

 :البحثفروض 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في  -5

القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده في اتجاه القياس 
 .البعدي

متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  -3
 .في القياس البعدي و القياس التتبعي على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده

 :أهداف البحث
فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني لدي  هدف البحث الحالي إلي معرفة      

 .عينة من طالب المرحلة الثانوية األزهرية
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 :أهمية البحث
 :األهمية النظرية

قدم البحث الحالي خلفية نظرية عن الذكاء الوجداني والنماذج المفسرة له، واهم       
الدراسات التي أجريت حوله، مما قد يلفت انتباه الباحثين إلي إجراء مزيد من البحوث علي 

 .هذا الموضوع في البيئة المصرية والعربية

 :األهمية التطبيقية للبحث
 :أهمية البحث التطبيقي في ضوء الجوانب التاليةتأتي       

يعد هذا البحث من البحوث التي تقدم برنامج إرشادي معرفي سلوكي يحاول  (5)
المساعدة في معالجة مشكلة قصور في مهارات الذكاء الوجداني عند طالب الثانوية 

 .جهااألزهرية، ولألثر الذي يتركه هذا البرنامج في حياة الطالب في المدرسة وخار 
تكمن أهمية البحث في تناوله لمفهوم الذكاء الوجداني، لما له من تأثير علي أداء  (3)

 .الطالب ونجاحه األكاديمي والمهني، وفي عالقاته مع من حوله
أنَّ هذ البحث إهتم بمرحلة مهمة من مراحل التعليم وهي المرحلة الثانوية، والتي تعد  (2)

 . مية أو العمريةمرحلة فارقة في حياة الطالب سواء التعلي
القائمين علي العملية التعليمية والتربوية في كيفية التعامل مع   بحثال اساعد هذي (,)

 .الثانوية األزهرية من خالل أدوات الدراسة التي سيقوم بإعدادها الباحث طالب

 :بحثمصطلحات ال
 Counseling Program: البرنامج اإلرشادي- 0
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المنظمة والقائمة علي أسس علمية، تهدف إلي تقديم مجموعة من الخطوات "هو       
الخدمات لمساعدة الفرد أو الجماعات لفهم مشاكلهم والتوصل إلي حلول بشأنها، وتنمية 
مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق النمو السوي في شتي مجاالت حياتهم، ويتم في صورة جلسات 

حمدي عبد اهلل عبد " )مسترشدمنظمة في إطار من عالقة متبادلة متفهمة بين المرشد وال
 (.3,،  3352العظيم، 

هو مجموعة من اإلجراءات اإلرشادية المترابطة، والمنظمة والتي تتمثل : التعريف اإلجرائي
في الفنيات اإلرشادية الفردية والجماعية التي يستخدمها المرشد أو فريق من ذوي 

عينة من طالب الثانوية االختصاصات المختلفة بهدف تنمية الذكاء الوجداني لدي 
 .األزهرية
واستند الباحث في بناء البرنامج علي احدي نظريات االرشاد والعالج النفسي       

  .وهي النظرية المعرفية السلوكية
 Emotional Intelligence:  الذكاء الوجداني -2

اح في مجموعة من المهارات العاطفية التي يتمتع بها الفرد، والالزمة للنج"هو      
 (.Goleman, 1995, 271" )التفاعالت المهنية وفي مواقف الحياة المختلفة

هو وعي الفرد بذاته وباآلخرين والتعامل معهم بإيجابية وتحقيق أكبر : التعريف اإلجرائي
قدر من السعادة له ولمن حوله ويقدر بالدرجة الحاصل عليها الطالب من خالل استجابته 

 .عده الباحثأاني الذي علي مقياس الذكاء الوجد

 :اإلطار النظري
 :تناول الباحث خالل عرضه لإلطار النظري متغيرات البحث الحالي كما يلي      

 :الذكاء الوجداني -0
 :مفهوم الذكاء الوجداني -أ

مجموعة من المهارات العاطفية : "بأنهGoleman (1995, 271 )َعرَّفه  فقد       
 .الفرد، والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنية وفي مواقف الحياة المختلفة التي يتمتع بها
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عبارة عن منظومة من القدرات : " فقد َعرَّفه بأنه Bar-On ( 1997, 14)أما       
غير المعرفية والكفاءات والمهارات التي تؤثر في قدرة الشخص علي النجاح في مواجهة 

 ".متطلبات البيئة وضغوطها 

: " بأنه Mayer, Perkins, Caruso & Salovey ( 2001, 133)وَعرَّفه       
القدرة علي إدراك العواطف بدقة وتقييمها، والتعبير عنها والقدرة علي الوصول بسهولة إلي 
المشاعر وتوليدها، والقدرة التي تجعل التفكير ُمَيسرًا، والقدرة علي فهم العواطف والمعرفة 

 ".ي تنظيم العواطف التي تساعد علي النمو العاطفي العقليالعاطفية، والقدرة عل

: بأنه( 21، 3335)في حين َعرَّفه فاروق السيد عثمان ومحمد عبد السميع رزق      
القدرة علي االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها والتعبير عنها 

دراك وفهم د قيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرهم بهدف بوضوح وتنظيمها وفقًا لمراقبة وا 
الدخول معهم في عالقات انفعالية اجتماعية ايجابية تساعد الفرد علي الرقي العقلي 

 .واالنفعالي والمهني وتعلم المزيد من المهارات االيجابية للحياة

 :الذكاء الوجدانيومكونات أبعاد  -ب
أنَّ الذكاء الوجداني ( Mayer, Salovey, & Caruso, (2000, 400)رأي       

 :يتكون من
ويعني القدرة علي َتَعرُّف الفرد علي انفعاالته الفردية وانفعاالت  :إدراك االنفعاالت- 5

 .اآلخرين والتعبير عنها بشكل دقيق ومالئم اجتماعياً 
بمعني توظيف االنفعاالت؛ وذلك بهدف تحسين  :قياس االنفعاالت واستخدامها- 3

 .االنفعاالت جزءًا من العملية المعرفية كاإلبداع وحل المشكالت التفكير، وأن تصبح
ويعنى التصرف باالنفعاالت والتفكير المنطقي وفهم العالقات من  :فهم االنفعاالت- 2

 .خالل تداخل أنواع المشاعر المختلفة واستيعابها لحظة حدوثها لدي الفرد والجماعات
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نفعاالت ومراقبتها وضبطها لدي الشخص في أي إدارة وتوجيه اال :تنظيم االنفعاالت- ,
 .المواقف االجتماعية المختلفة

فقد َقسََّم الذكاء الوجداني إلي خمسة أبعاد وهي كما ذكرها  Golemanاما      
Emmerling, & Goleman,2003):.) -

وهي معرفة الفرد لذاته وتقييم نفسه، بحيث يستطيع أن يفهم نفسه  :الوعي بالذات- 0
ويدرك مشاعره وانفعاالته، بحيث يصبح قادرًا علي اتخاذ قراراته بكفاءة وتكون اقرب 

 .للصواب
ويعني قدرة الفرد علي التعامل مع المشاعر التي قد تزعجه أو تؤذيه،  :تنظيم الذات- 2

 .بحيث يوظفها لتكون متوافقة مع ما يرضيه
وهي التقدم والسعي نحو األهداف، بحيث يكون لدينا الحماس والمثابرة  :الدافعية- 1

صرار  .لالستمرار في تحقيق األهداف وانجازها بكل عزيمة وا 
دراك مشاعرهم من خالل تعبيراتهم الصوتية وتلميحاتهم وهو فهم ا :التعاطف- 4 آلخرين وا 

 .ومالمح الوجوه بهدف التفاعل مع اآلخرين وفهمهم
وهي كيفية بناء عالقات وصداقات الفرد وحسن إدارتها مع : المهارات االجتماعية- 1

قامة العالقات الجيدة  .اآلخرين والتعامل الجيد وحل المشكالت والنزاعات وا 

مكون من مكونات الذكاء الوجداني إلي خمسة ( 51)فقد قسم ال  Bar-Onأما 
- :أبعاد، ولقد تناولها كاألتي

 .والذي يمثل القدرات والكفاءات والمهارات المرتبطة بداخل ذلك الفرد :البعد الشخصي- 0
ويمثل القدرات والمهارات التي يمتلكها الفرد ومحاولة  :تكوين العالقات مع اآلخرين- 2

 .بيقها علي ارض الواقع، واالستفادة منها في إدارة ذلك الفرد لعالقاته مع اآلخرينتط
ويوضح كيفية نجاح الفرد في مواكبة الظروف والمتطلبات البيئية : القدرة علي التكيف- 1

والتكيف معها، من خالل زيادة مهاراته ومرونته في التعامل مع اآلخرين وحل 
 .المشكالت بمنطقية ومهارة
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 .ويمثل قدرة الفرد علي َتَحمُّل الضغوط والتكيف معها بفعالية كبيرة :إدارة الضغوط- 4
ويمثل قدرة ذلك الفرد ومهاراته في االستمتاع بالحياة، وفي  :الحالة المزاجية العامة- 1

الحفاظ علي مكانته ومركزه االيجابي داخل المجتمع والذي يضم كاًل من السعادة 
 .والتفاؤل

 :المفسرة للذكاء الوجداني النماذج -ج
شهدت السنوات القليلة الماضية اهتمامًا متزايدًا بمفهوم الذكاء الوجداني، تمثل هذا        

االهتمام في ظهور العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت هذا المفهوم، وقد 
من النماذج المفسرة صاحب هذا االهتمام الواسع بمصطلح الذكاء الوجداني ظهور العديد 

عداد المقاييس لقياسه  ، 3353شاد عبد العزيز موسي، ر )لهذا المفهوم وتحديد أبعاده وا 
 :تلخيص لبعض هذه النماذج( 5)وفي الجدول رقم  (32

 (0)جدول 
 لذكاء الوجدانيل النماذج المفسرة بعض

 نموذج جولمان أون -نموذج بار نموذج ماير وسالوفي

 التعريف

علي إدراك االنفعال هو القدرة 
والتعبير عنه، والقدرة علي 

استيعاب االنفعال في الفكر، 
والقدرة علي الفهم واالستدالل 
باالنفعال، والقدرة علي تنظيم 
 .االنفعال لدي الذات واآلخرين

هو نظام من القدرات 
 غير المعرفية،

والكفاءات والمهارات 
التي تؤثر في قدرة 

الفرد علي النجاح في 
متطلبات  مواجهة

 .وضغوط البيئة

هو القدرة علي التحكم 
الذاتي والحماس والمثابرة 
 .والقدرة علي تحفيز الذات

 (سمات)نموذج مختلط  (سمات)نموذج مختلط  نموذج قدرة النوع
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 األبعاد

 :إدراك االنفعال والتعبير عنه -0
تحديد االنفعاالت والتعبير عنها في 

الحاالت الفسيولوجية للفرد 
 .ومشاعره وأفكاره

تحديد االنفعاالت والتعبير عنها 
 .كما تبدو لدي اآلخرين

 :استيعاب االنفعال في الفكر -2
تتقدم االنفعاالت علي التفكير 

 .بوسائل كثيرة
تتولد االنفعاالت كعوامل مساعدة 

 .علي الحكم والذاكرة
 :فهم االنفعال وتحليله -1

 القدرة علي تصنيف االنفعاالت بما 
 في ذلك االنفعاالت المركبة     
 .والمشاعر المتزامنة   

 القدرة علي فهم العالقات المرتبطة 
 .بتحوالت االنفعال  
 :التنظيم التأملي لالنفعال -4

 .القدرة علي البقاء منفتحًا للمشاعر
 .القدرة علي تنظيم االنفعاالت

المهارات  -0
 :الشخصية

 . الوعي الذاتي الوجداني
 .   ةكيديالتو 

 .تقدير الذات
 .تحقيق الذات
 االستقاللية

المهارات -2
 :االجتماعية

العالقات بين 
 .الشخصية

 .المسئولية االجتماعية
 .التعاطف

 :مقاييس التكيف-1
 .حل المشكالت
 .إدراك الواقع

 .المرونة
مقاييس إدارة -4

 :الضغوط
 .تحمل الضغوط
 .ضبط االندفاع

 :المزاج العام-1
 السعادة -التفاؤل 

 

 :معرفة انفعاالت الفرد -0
تمييز الشعور في حالة 

 .حدوثه
مراقبة المشاعر من لحظة 

 .إلي آخري
 :إدارة االنفعاالت -2

التعامل مع المشاعر لتكون 
 .مالئمة

 .القدرة علي تهدئة الذات
القدرة علي التخلص من القلق 

 .والحزن
 :تحفيز الذات -1

ترشيد االنفعاالت لخدمة 
 .هدف

ع والتحكم في تأجيل اإلشبا
 .االندفاع

تمييز االنفعاالت لدي  -4
 :اآلخرين

 .اإلدراك المتسم بالتعاطف
التناغم مع حاجات ورغبة 

 .اآلخرين
 :التعامل مع العالقات -1

المهارة في إدارة انفعاالت 
 .اآلخرين

 .التفاعل بلطف مع اآلخرين

 (.,1-12، 3352إيمان عباس الخفاف، )

 :ومجاالت تطبيقه أهمية الذكاء الوجداني -د
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ُيعد الذكاء الوجداني عنصر هام جدًا للنجاح في كافة مجاالت الحياة؛ ألنه يجعل       
الفرد قادرًا علي بذل أقصي جهد لديه كما يجعله من أكبر المشاركين في مجتمعه، فاألفراد 
يحتاجون لفهم مشاعرهم كي يصبحوا متعلمين فاعلين، ويحتاجون إلدارة مشاعرهم حول 
اآلخرين لكي يصبحوا أصحاء وجدانيًا وبالتالي يستطيعون مساعدة أنفسهم ومساعدة 

 .اآلخرين

وقد ازدادت أهمية الذكاء الوجداني نتيجة لنجاح تطبيقاته في الميادين المختلفة؛       
كالميادين السياسية، التربوية، الصحية، التنظيمية، واالجتماعية وغيرها، وذلك بعد ظهور 

عن الذكاء الوجداني الذي نشر فيه فكرته حول أنَّ نجاح ( leman, 1995Go)كتاب 
نما يعتمد علي الذكاء الوجداني أيضًا، وكذلك  الفرد ال يعتمد فقط علي الذكاء المعرفي وا 
إشارته إلي أهمية الذكاء الوجداني في النجاح المهني للفرد في أي وظيفة، حيث أنَّ قدرة 

دارة االنفعاالت تمده بأساس الكفاءات الوجدانية التي تعد هامة الفرد على إدراك وتحديد وا  
 (.15، 3333عالء الدين كفافي وصفاء األعسر، )للنجاح 

 :أهمية الذكاء الوجداني كاألتي( 3,1، 3331)كما وضَّح السيد إبراهيم السمادوني      
خوته  .5  .وأقرانه وبيئتهيؤدي الذكاء الوجداني دورًا هامًا في توافق الطفل مع والديه وا 
 .يساعد علي تجاوز أزمة المراهقة وسائر األزمات بعد ذلك .3
 .ُيَعد الذكاء الوجداني عاماًل حاسمًا في النجاح في العمل والحياة .2
 .يساعد في إقامة عالقات اجتماعية جيدة ووثيقة مع اآلخرين .,
 .يساعد علي امتالك المهارات الكفيلة بالتعامل مع الضغوط المحيطة .1
 .في رؤية الجانب االيجابي من الحياةيساعد  .1

 :إجراءات البحث وخطواته
 :منهجية البحث -0
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استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي للتحقق من فعالية البرنامج االرشادي في 
 .تنمية الذكاء الوجداني لدي طالب الثانوية األزهرية

المجموعة التجريبية : وقد استخدم الباحث أحد أنواع التصميمات التجريبية وهو      
الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي ثم القياس التتبعي بعد مرور شهرين؛ بهدف التأكد من 

الذكاء )علي المتغير التابع ( البرنامج االرشادي)استمرارية أثر المتغير المستقل 
 (.الوجداني

 

 :ث األساسيةعينة البح -2
من تكونت عينة البحث من طالب الصف األول الثانوي األزهري بمحافظة قنا،       
سنة، وانحراف معياري قدره ( 51،1)سنة بمتوسط عمري قدره ( 51،1:  51)سن 

ُطبق مقياس الذكاء الوجداني علي طالب معهد بنين قوص الثانوي األزهري،  ،(1،33)
بطريقة عشوائية تم اختيارها من مجتمع البحث، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة 

لديهم )طالب ممن حصلوا علي أقل الدرجات علي المقياس ( 23)قصدية مكونة من 
طالب من طلبة الثانوي ( 23)ة عن ، وهذه العينة عبار (قصور في الذكاء الوجداني

 .3357/3333لفصل الدراسي األول للعام الدراسي ا خالل .األزهري

 :أدوات الدراسة -1
 :مقياس الذكاء الوجداني -أوالا 
قام الباحث بإعداد مقياس الذكاء الوجداني لتحقيق أهداف البحث، تكون المقياس       

ُبعد الوعي بالذات : فقرة، موزعة علي خمسة أبعاد كالتالي( ,1)في صورته النهائية من 
( 55)فقرة، ُبعد التعاطف ( 53)فقرة، ُبعد الدافعية ( 53)فقرة، ُبعد تنظيم الذات ( 55)

 .فقرة( 53)االجتماعية فقرة، ُبعد المهارات 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الوجداني
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 :االتساق الداخلي لمقياس الذكاء الوجداني -(0)
اعتمد الباحث علي االتساق الداخلي للتأكد من صالحية المقياس وثباته، حيث       

درجة كل قام بحساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين 
 فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين

، كما تم حساب اتساق أبعاد (3،35)، وجميعها دالة عند مستوي (153،1 ، 223،2)
المقياس فيما بينها من جهة، وبالمقياس ككل من جهة أخري، حيث تراوحت معامالت 

وجميعها دالة عند  ،(371،3،  133،3)مقياس والدرجة الكلية بين االرتباط بين أبعاد ال
   وهو ما اتضح في  للمقياس؛ االتساق الداخلي وهو ما يعني ثبات  ،(3،35) مستوي
 (:3)جدول 

 
 ( 2)جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات مقياس الذكاء الوجداني 
 (211= ن )له والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي 

 المهارات االجتماعية التعاطف الدافعية تنظيم الذات الوعي بالذات
رقم 

 المفردة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

53 ,06,0 9 ,0335 1 ,03,, 5 ,0,,6 11 ,0,6, 

59 ,0306 16 ,059, , ,061, , ,03,9 1, ,039, 

,, ,0616 10 ,0650 0 ,06,, 3 ,0,06 19 ,0,03 

,3 ,06,0 33 ,033, , ,06,, 6 ,0,6, ,, ,0353 

,6 ,00,, 36 ,0,3, ,1 ,0,03 1, ,0,,1 ,, ,0,0, 

,0 ,0,,5 30 ,030, ,, ,03,6 1, ,0560 ,3 ,0690 

,, ,03,, 3, ,0555 ,, ,0656 15 ,033, ,6 ,03,, 

,9 ,0330 6, ,030, 51 ,06,, 1, ,03,, ,0 ,0339 

3, ,0,6, 61 ,03,, 5, ,03,, 13 ,0315 ,9 ,0,06 

35 ,0,69 6, ,0390 ,, ,00,0 ,5 ,06,, 5, ,0306 

39 ,05,, 65 ,036, ,1 ,06,6 56 ,0,,0 55 ,00,, 

  6, ,0565 ,5 ,050,   5, ,0011 
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 المهارات االجتماعية التعاطف الدافعية تنظيم الذات الوعي بالذات
رقم 

 المفردة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

        50 ,063, 

        5, ,039, 

        ,, ,066, 

        3, ,0019 

        31 ,031 

        3, ,0,60 

 :ثبات مقياس الذكاء الوجداني -(2)
عن طريق معامل الثبات ألفاكرونباخ  ثبات مقياس الذكاء الوجدانيتم حساب       

، وهو معامل ثبات مرتفع (233،7)لجميع أبعاد المقياس؛ وقد بلغ معامل الثبات ككل 
بطريقة إعادة تطبيق  أيضاً  ثباتالتم حساب  كما ،(3،35)عند مستويودال إحصائيًا 

يومًا من إجراء التطبيق األول، وكانت معامالت ( 35)االختبار، وبفاصل زمني قدره 
، وجميعها معامالت ثبات مرتفعة، مما يدل علي تمتع (3.715، 3.317)الثبات ما بين 

 (:2)؛ كما هو موضح في جدول المقياس بدرجة عالية من الثبات
 ( 1)جدول 

 لقياس ثبات  إعادة تطبيق االختباروطريقة معامل ألفاكرونباخ 
 (211=ن)أبعاد مقياس الذكاء الوجداني  

 إعادة تطبيق االختبار معامل ألفاكرونباخ عدد المفردات األبعاد
 **‚210 1,111 00 الوعي بالذات

 **‚242 1,101 02 تنظيم الذات

 **‚211 1,111 02 الدافعية

 **‚241 1,114 00 التعاطف

 **‚112 1,111 01 االجتماعية المهارات

 **‚211 1,212 14 المقياس ككل

 :صدق المقياس -(1)
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 :صدق المحكمين -أ
للتأكد من صدق المقياس قام الباحث بعرض المقياس علي مجموعة من المحكمين؛      

لتحديد مدي صدق األداة الظاهري، وقد تراوحت نسب موافقة المحكمين علي فقرات 
، وهي تعد نسب %(33)، وكلها نسب أكبر من % (533 -% 32،2)المقياس ما بين

 .مقبولة، وهذا يدل علي تمتع المقياس بالصدق الظاهرى
 :صدق التحليل العاملي -ب

 Confirmatory Factorial Analysisاستخدم الباحث التحليل العاملي التوكيدي      
ة من الدرجة األولى مع التدوير لتقييم الصدق العاملي للمقياس بطريقة المكونات األساسي

وتم أخذ التشبعات وفقًا  Varimax Rotationالمتعامد بطريقة تدوير األبعاد فاريماكس 
، وبلغ مجموع عدد العوامل خمسة عوامل، وبلغ مجموع عدد 3،2± ≤لمحك جيلفورد  

فقرة موزعة علي هذه العوامل، ولقد استوعبت العوامل الخمسة ( ,1)الفقرات المستخلصة 
من التباين الكلي لمتغيرات ( %2،271,)المستخلصة من التحليل العاملي تباينًا بمقدار

 (:,) المصفوفة العاملية وذلك كما هو موضح بالجدول رقم
 ( 4)جدول 

 الجذور الكامنة والنسب المئوية لتباين العوامل المستخلصة من التحليل العاملي
 لعبارات المقياس بعد التدوير المتعامد

 النسب المئوية لتباين العامل الجذور الكامنة ترتيب العامل م

 %1,014 1,221 الوعي بالذات 0
 %2,111 1,110 تنظيم الذات 2
 %1,142 4,211 الدافعية 1
 %1,212 4,111 التعاطف 4
 %02,111 1,210 المهارات االجتماعية 1

 %41,121= النسبة المئوية للتباين الكلى للعوامل الخمسة المستخلصة 
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 :الصدق الذاتي -ج
فؤاد البهي )يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار       

، فإذا كان معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس هو (112، 5731السيد، 
 .، وهو صدق مرتفع(3،711) إذن يصبح الصدق الذاتي له( 3،723)

 :البرنامج اإلرشادي -ثانياا 
نظريات االرشاد والعالج النفسي وهي  إحدىامج علي الباحث في بناء البرناستند      

النظرية المعرفية السلوكية وتطبيقاتها المختلفة في عالج االضطرابات النفسية والسلوكية 
المرحلة التمهيدية، مرحلة العالج، : هي من ثالث مراحل وتكون البرنامج .لدي المراهقين

، بواقع ثالث جلسات أسبوعياً لسة، ج( ,3)مرحلة اإلنهاء؛ وتحتوي المرحل الثالث علي
، اتبع الباحث أسلوب االرشاد الجماعي في تنفيذ البرنامجدقيقة، ( 1,)ومدة كل جلسة 

استخدم الباحث في البرنامج االرشادي المعرفي السلوكي مجموعة من الفنيات االساسية و 
المباشر، توليد إعادة البناء المعرفي، التوجيه )والخاصة بالعالج المعرفي السلوكي مثل 

البدائل، اإلرشاد الذاتي، االسترخاء ،الدعابة، الواجب المنزلي، لعب الدور، الحوار 
وقد استعان ( والمناقشة، النمذجة، التغذية الراجعة، التعلم التعاوني، المحاضرة، السيكودراما

الباحث بهذه الفنيات بشكل متكامل في ضوء اجراءات الجلسة، وما يتناسب معها من 
 :رقم الجلسات وعنوان هذه الجلسات( 1)، ويوضح جدول فنيات

 ( 1)جدول 
 البرنامج المعرفي السلوكي جلسات ورقم عنوان

 رقم الجلسات عنوان الجلسة رقم الجلسات عنوان الجلسة
 01-01 االنفعاالت السلبية وااليجابية 0 افتتاحية وتعارف

 01 االنفعاالتإدارة  2 القياس القبلي للذكاء الوجداني
 01 التحصين ضد الضغوط 4-1 مفهوم الذكاء الوجداني

شرح مبسط لنظرية اإلرشاد 
 02 تنمية الوعي االنفعالي 1-1 المعرفي السلوكي
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 21 العالقات االيجابية مع اآلخرين 1 التعبير عن المشاعر
العالقة بين االفكار والمشاعر 

 20 تقويم البرنامج 2-1 والسلوك

للذكاء  البعديقياس ال 02-00-01 العقالنية والالعقالنيةاألفكار 
 22 الوجداني

 21 جلسة ختامية 01 اكتشاف الذات
التدريب علي الحديث الذاتي 

 والتخيالت السلبية
 قياس تتبعي للذكاء الوجداني 04

 (بعد مرور شهرين) 
24 

 :المعالجة االحصائية
في معالجة النتائج التي تم الحصول عليها  تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية      

 :بعد تطبيق أدوات البحث علي عينة البحث األساسية
 .Paired-Samples "T" Test" ت"اختبار  -5
 .حجم التأثير -3
 ,SPSS, Version) كما تم استخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية      

 .المختلفة في هذا البحثفي إجراء المعالجات اإلحصائية   ،(21

 :نتائج البحث وتفسيرها
 :نتائج الفرض األول وتفسيرها –(0)

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات "والذي ينص علي       
وأبعاده  المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس الذكاء الوجداني

 .البعديفي اتجاه القياس 
-Paired" ت"اختبار  الباحث استخدم وللتحقق من صحة هذا الفرض      

Samples "T" Test  ( 1)لحساب داللة الفروق بين عينتين غير مستقلتين، وجدول
 :يوضح نتائج هذا الفرض
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 ( 1) جدول
داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

 (12=ن)على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده ككل وحجم األثر  والبعدي

درجة  القياس المتغير
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 "ت"قيمة  المعياري

القيمة االحتمالية     
p .value 

 مربع إيتا
η2 

الوعي 
 بالذات

 القبلي
51 

5,00, 1010, 
,,050,** 

,0,,, 
 دالة

,096 
 3,,50 036,, البعدي كبير

تنظيم 
 الذات

 القبلي
51 

55019 10695 
1305,6** 

,0,,, 
 دالة 

,0,, 
 0519, ,,30, البعدي كبير

 الدافعية
 القبلي

51 
5,066 10,,, 

,,0,00** 
,0,,, 

 دالة
,093 
 50,13 ,,30, البعدي كبير

 التعاطف
 القبلي

51 
5,09, 10,53 

5100,0** 
,0,,, 
 دالة 

,090 
 0110, 5069, البعدي كبير

المهارات 
 اإلجتماعية

 القبلي
51 

31090 10,,3 
1605,,** 

,0,,, 
 دالة

,0,9 
 50656 ,6,09 البعدي كبير

المقياس 
 ككل

 القبلي
51 

1690,3 30,5, 
,,0,06** 

,0,,, 
 دالة

,09, 
 ,9000 60,6,, البعدي كبير

كما الجدولية، ( ت)المحسوبة أكبر من قيمة( ت)أنَّ قيمة ( 1)يتضح من الجدول
، (3،333)علي مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده تساوي  p .value""أنَّ القيمة االحتمالية 

، وهو ما يعني رفض الفرضية الصفرية، وقبول %(1)وهي أقل من مستوي المعنوية 
الفرضية البديلة مما يدل علي وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب 

في ( 3،35)ي القياس القبلي والقياس البعدي عند مستوي درجات المجموعة التجريبية ف
؛ وهذا يدل علي فعالية البرنامج المعرفي السلوكي في تنمية الذكاء اتجاه القياس البعدي

ويمكن تفسير هذه النتائج في ضور النظرية المعرفية السلوكية  الوجداني لعينة البحث،
ية والسلوكية والوجدانية لدي المراهقين، وتطبيقاتها المختلفة في عالج االضطرابات النفس

ويعزو هذا التحسن إلي النجاح في التخلص من األفكار واالتجاهات الالعقالنية، والتي تم 
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استبدالها بأفكار واتجاهات عقالنية ومنطقية وذلك بإعادة البناء المعرفي من خالل 
عرفي السلوكي، والذي االستراتيجيات واالساليب واالنشطة المستخدمة في البرنامج الم

يشتمل علي جوانب معرفية ووجدانية متنوعة تناسب البيئة التي ينتمي إليها الطالب، 
وتناسب المواقف اليومية التي يتعرضون إليها، حيث وفر الباحث من خالل الجلسات بيئة 
مناسبة للطالب ساعدت في تحسين مستوي الذكاء الوجداني لديهم من خالل إدراكهم 

 .للواقع وتفسير المواقف بطريقة صحيحةالصحيح 
علي أنَّ إدراك الفرد للعالم وتفسيره للواقع هو الذي  Ellis,( 1997, 18)ويؤكد        

يحدد سلوكياته؛ فاإلدراك المبني علي معطيات غير واقعية وأفكار العقالنية يؤدي إلي 
وللتأكد  .قراءة مشوهة للواقع، وبالتالي يؤدي إلي عدم توافق الفرد مع ذاته ومع من حوله

يبية تم حساب حجم التأثير للتأكد من الداللة من تأثير البرنامج علي أفراد المجموعة التجر 
لمعرفة النسبة المئوية من ( Eta squared)العملية للنتائج وذلك باستخدام مربع إيتا 

البرنامج المعرفي )ُتعزي إلي أثر المتغير المستقل ( الذكاء الوجداني)تباين المتغير التابع 
( 3،73، 3،33)كانت بين  مربع إيتا يتضح أنَّ قيمة( 1)، وبالنظر إلي الجدول (السلوكي

ما يؤكد قوة العالقة بينهما، مما يعطينا الداللة العملية للفروق االحصائية وهي قيم كبيرة، م
 Etaتأثير من خالل معادلة حجم الحساب  ، وقد تمبين المتغيرين المستقل والتابع

squared : 

2) مربع إيتا 
Ƞ  = )

3ت
واتفقت نتائج (. 5,5، 3353رجاء محمود أبوعالم، ) 5-ن +  3ت

 ،أالء نوري ضايع ؛3351، علي فرح أحمد وهويدا عباس ابوزيد) البحث مع نتائج دراسة
هبه ناصر  ؛3353، مهنا محمد السيد ؛3353، ياسمين أشرف عبدالسميع  ؛3351

   (3357، عطية محمد الزبيدي؛ 3357، أحمد بدوى

 :نتائج الفرض الثاني وتفسيرها –(2)
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب ال  "والذي ينص علي       
على مقياس الذكاء  التتبعيوالقياس  البعديالمجموعة التجريبية في القياس  درجات

 .الوجداني وأبعاده
-Paired" ت"اختبار  الباحث استخدم وللتحقق من صحة هذا الفرض

Samples "T" Test  ( 1)لحساب داللة الفروق بين عينتين غير مستقلتين، وجدول
 :يوضح نتائج هذا الفرض

 ( 1)جدول
 البعديداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين 

 (12=ن)ي على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده ككل وحجم األثر تتبعوال
 القياس المتغير

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

القيمة االحتمالية     
p .value 

 الوعي بالذات
 البعدي

51 
,,036 50,,3 

10609 
,01,5 
 ,5059 0,6,, التتبعي غير دالة

 تنظيم الذات
 البعدي

51 
,30,, ,0519 

,0,66 
,06,3 
 00,9, 3090, التتبعي غير دالة

 الدافعية
 البعدي

51 
,30,, 50,13 

,0,1, 
,0,53 
 ,,506 ,305, التتبعي غير دالة

 التعاطف
 البعدي

51 
,5069 ,0110 

,093, 
,05,, 
 0,65, ,,0,, التتبعي غير دالة

المهارات 
 االجتماعية

 البعدي
51 

6,09, 50656 
,030, 

,030, 
 50050 65019 التتبعي غير دالة

 المقياس ككل
 البعدي

51 
,,60,6 9000, 

1011, 
,0,0, 
 5,,90 6036,, التتبعي غير دالة

 علي مقياس الذكاء p .value""أنَّ القيمة االحتمالية ( 1)يتضح من الجدول
، وهي أكبر من مستوي المعنوية (3،321 ،  3،532)وأبعاده كانت بين   الوجداني
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علي عدم وجود فروق ذات  ، وهو ما يعني قبول الفرضية الصفرية، والتي تنص%(1)
 البعدي القياس في التجريبية المجموعة درجات رتب داللة احصائية بين متوسطات

عند مستوي  وأبعاده الوجداني الذكاء علي مقياس( بعد مرور شهرين)التتبعي والقياس
بعدم وجود فروق ذات داللة  نيتشير هذه النتائج إلي تحقق صحة الفرض الثا، (3،35)

احصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي و القياس 
على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده، وهذا يشير إلي بقاء أثر ( بعد مرور شهرين)التتبعي 

اد المجموعة وفعالية البرنامج المعرفي السلوكي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدي أفر 
التجريبية بعد مرور شهرين من انتهاء البرنامج؛ مما يشير إلي فعاليته واستمرار آثاره 

 .االيجابية علي الذكاء الوجداني لديهم
ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء اإلطار النظري لبقاء أثر التعلم حيث َعرَّفه       

كل ما تبقي لدي المتعلم مما :" أنَّهب( 17، 3332أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمل،)
سبق له تعلمه في مواقف تعليمية، أو ما مر به من خبرات مربية، وكلما كان التعلم في 

واتفقت نتائج هذا البحث  .األثر باقيًا كلما كان ذلك مؤشر علي كفاءة وجودة عملية التعلم
 (3353 السيد، محمد ؛ مهنا3353عبدالسميع،  اشرف ياسمين )مع دراسة
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