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 إمللخص

ىل تمنية بعض همارإت إذلاكء الانفعايل دلى عينة من طلبة جامعة نزوى و تقيص فاعلية       هدفت هذه إدلرإسة إ 

( طالبًا وطالبة 02إلربانمج إل رشادي إمجلعي يف تمنية إذلاكء الانفعايل لطلبة إجلامعة، تكونت عينة إدلرإسة من )

ىل ممن حصلوإ عىل أ دىن إدلرجات عىل مقياس إذل اكء الانفعايل من طلبة جامعة، حيث مت توزيعهم عشوإئيًا إ 

( طالبات و إجملموعة 5( طالب و)5مجموعتني متساويتني: جتريبية وضابطة، تكونت إجملموعة إلتجريبية من )

ىل نظرية " 5( طالب و)5إلضابطة من ) رشاد مجعي مستند إ  ( طالبات، تلقى أ فرإد إجملموعة إلتجريبية برانمج إ 

رشادية نفذت بوإقع جلس تني يف إل س بوع، بيامن مل يتلق أ فرإد 41ان" يف إذلاكء الانفعايل، مكون من )جومل ( جلسة إ 

إجملموعة إلضابطة أ ية معاجلة، مت حفص فرضيتا إدلرإسة حبساب إملتوسطات إحلسابيــــــــــة و الاحنرإفات إملعيارية 

الانفعالية و تنظمي الانفعالت و إلتعاطف إلتوإصل الاجامتعي(، بني  دلرجات أ بعاد إذلاكء الانفعايل إل ربعة )إملعرفة

أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة عىل إلقياسني إلبعدي وإملتابعة، وللتحقق من دلةل إلفروق بني درجات إذلاكء 

جرإء إختبا ر حتليل إلتباين إلثنايئ الانفعايل كلك بني إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة حسب إلنوع الاجامتعي، مت إ 

( و ملعرفة دلةل إلفروق بني درجات أ بعاد مقياس إذلاكء الانفعالــــــي بيــــــــن Way ANCOVA-0إملصاحب )

جــرإء حتليـــــــل إلتبايـــــــن إلثنـــــــايئ  إجملموعتيــن إلتجريبيــــــــــــــة وإلضابطة حسب إلنوع الاجامتعي، مت إ 

حصائية Way MANCOVA-0إملتعــــــــدد ) إملصــاحب (، أ ظهرت نتاجئ إدلرإسة وجود فروق ذإت دلةل إ 

( بني متوسط درجات إذلاكء الانفعايل كلك وللك بعد من أ بعاده إلفرعية دلى α ≤ 2025عند مس توى دلةل ) 

ىل برانمج  أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة، لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية عىل إلقياس إلبعدي، ويعزى ذكل إ 

ىل إلنوع الاجامتعي عىل إل بعاد إلثالثة )إملعرفة  إل رشاد إمجلعي إملطبق يف إدلرإسة، وتبني عدم وجود فروق تعزى إ 

الانفعالية و تنظمي الانفعالت و إلتوإصل الاجامتعي( و وجود فروق تعزى للنوع الاجامتعي لصاحل إذلكور عىل بعد 

بيامن تبني عدم وجود أ ثر للتفاعل بني إلنوع الاجامتعي وإملعاجلة، كام أ ظهرت نتاجئ إدلرإسة وجود إلتعاطف فقط، 

حصائية عند مس توى دلةل )  ( بني متوسط  درجات إذلاكء الانفعايل كلك وللك α ≤ 2025فروق ذإت دلةل إ 
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أ فرإد إجملموعة إلتجريبية عىل قياس إملتابعة، بعد من أ بعاده إلفرعية دلى أ فرإد إجملموعتيــن إلتجريبية وإلضابطة لصاحل 

ىل برانمج إل رشاد إمجلعي إملطبق يف إدلرإسة، بيامن تبني عدم وجود أ ثر للنوع الاجامتعي وإلتفاعل بني  يعزى ذكل إ 

 إلنوع الاجامتعي وإملعاجلة.

رشاد مجعي، إذلاكء الانفعايلإللكامت إملفتاحية:   برانمج إ 

 

The effectiveness of a group counseling program in developing emotional 

intelligence with students of the University of Nizwa 

 

Abstract: The study aims at developing some emotional intelligence skills with a 

sample group of students in the University of Nizwa, and measuring the program 

effectiveness in developing emotional intelligence. The study sample consists of all 

20 students who scored the lowest n the emotional intelligence. The sample is 

divided into experimental and control groups.  The experimental consists of 5 males 

and 5 females, and the control group has 5 male students and 5 female students. The 

experimental group students undergone a group counseling program based on the 

Goleman’s theory of emotional intelligence. The program was executed in 14 

sessions of two sessions a week. The control group didn't receive and counseling.  

    The two hypotheses of the study were tested by calculating the means and 

standard deviations of four emotional intelligence dimensions (emotional awareness, 

emotions regulation, empathy, and social communication) of the two sample groups. 

The measuring was done on both scales: posttest and follow-up. To make sure of the 

differences significance of the emotional intelligence scores in general between the 

two groups based on gender, the researcher used the 2 WAY ANCOVA test. 

Moreover, to pinpoint the differences in significance of emotional intelligence 

dimensions scores between the two groups based on gender, the researcher used the 

2WAY MANCOVA test. 

    The results showed differences of statistical significance at (0.05 ≤α) in the 

emotional intelligence scores in general for each sub dimension between the two 

groups, in favor of the experimental group at the posttest.  This can be attributed to 

the group counseling program used in the study. There were no differences of 
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significance based on gender at the three dimensions (emotional awareness, 

emotions regulation, social communication), but there were difference attributed to 

gender in favor of males at the empathy dimension. There were no significant results 

for the reaction between gender and treatment.  

    The results also showed differences of statistical significance at (0.05 ≤α) in the 

emotional intelligence scores in general for each sub dimension between the two 

groups, in favor of the experimental group at the followup scale. This can be 

attributed to the group counseling program used in the study. There were no 

significant results for the reaction between gender and treatment.  

Kew words: 

Group counseling program, emotional intelligence 

 

 إملقـدمــة:

ء لقد ساد يف إلوسط إجلامعي مجموعة من الانفعالت وتركت أ اثر وإحضة عند إلطلبة إجلامعيني، جعلت هؤل    

هنم يقعون فريسة للتوترإت إلنفس ية وإلفشل إدلرإيس،  ذإ أ خفقوإ فا  إلطلبة يتذمرون من إحلياة لظروفهم إلقاس ية، فا 

ىل تكوين عالقات سلبية مع إل خرين، وبذكل ل يس تطيعون إلس يطرة عىل هذه الانفعالت )إلعاكييش،  مما يؤدي إ 

0221.) 

و تؤثر الانفعالت دإمئًا وتسامه أ و تتدإخل يف إلنتاجئ إحملمتةل، وتسهم الانفعالت إل جيابية إلاكمنة يف إلتفاعالت      

ىل الانفعالت بأ ن ل دور لها يف إلتوصل حلل إملشالكت أ و حتفزي إل خرين أ و  الانفعالية، حيث اكن إلبعض ينظر إ 

وهناك مجل وعبارإت اكنت يف إلفلسفة تقلل من إدلور إذلي تلعبه تنفيذ بعض إل جرإءإت للوصول لل هدإف، 

ىل عوإقب سيئة  هنا تؤدى إ  ىل الانفعالت عىل إ  الانفعالت يف حل إملشالكت وإختاذ إلقرإرإت، واكن ينظر إ 

(Trabun ،0220.) 

فس ية وإملعرفة ويعترب الانفعال حدث دإخيل ينسق إلنظم إلنفس ية إلفرعية، وإليت تتضمن ردإت إلفعل إلن     

ن  وإل درإك إلوإعي، والانفعال عادة يزيد من الاس تجابة لتغريإت إلعالقات إلشخصية أ و إلتغريإت إل نسانية، إ 

رشإقًا وأ كرث فرحًا  لالنفعال أ دوإر عديدة و عندما حياول إل نسان إس تعادة ذإكرته إلسعيدة يف إلطفوةل جيد إلعامل أ كرث إ 

 (.Mayer, Caruso &Salovey ،0222حاسيس وإملشاعر)وذكل ل ن الانفعال مرتبط ابل  

ىل الاهامتم ابملهارإت الانفعالية والاجامتعية وعىل إل درإك إجليد      لقد ظهر مفهوم إذلاكء الانفعايل ليوجه إل نظار إ 

قيقة لالنفعالت وإملشاعر إذلإتية و فهم هذه إملشاعر بلك وضوح و إلتنظمي لها وفق إل درإاكت إملناس بة وإدل

لنفعالت إل خرين و أ درإك مشاعرهــم من أ جل إدلخول معهم يف عالقات إجامتعيه فعاهل وإجيابية، تساعد إلفرد 
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للرىق إلعقيل والانفعايل وإملهين، وتعمل إملزيد من إملهارإت الاجيابية للحياة، وتنس يق وإعتبار أ ن إملشاعر 

 (.0222ر وإل حاسيس )إملصدر، وإل حاسيس رضورية للتفكري و إلتفكري رضوري للمشاع

 Peter salovy& John mayerويعترب أ ول من أ طلق مصطلح إذلاكء الانفعايل هو بيرت سالويف وجون ماير     

(، وأ صبح إذلاكء الانفعايل موضوعًا رئيس يًا 0244إلذلإن بدأ  سلسةل أ حباهثام عن هذإ إملفهوم )إملليل،  4995عام 

صدإر جوملان يف إل وساط إلعلمية، وأ نترش  ، وبدأ  يف الانتشار 4995كتابه يف عام  Golemanبشلك كبري بعد إ 

ىل إلقرن إلتاسع عرش،  ل أ ن جذوره إلتارخيية تعود إ  يف إلعقد إل خري من إلقرن إلعرشين، ولكونه فكرة جديدة إ 

إذلي  Thorndikeعند عامل إلنفس ثورندإيك  4902وإلبعض يقول أ ن بوإدر هذإ إلعمل بدأ ت يف الانتشار عام 

قدم درإسة بعنوإن إذلاكء الاجامتعي، وهناك بعض إدلرإسات إليت ظهرت وركزت عىل وصف وتعريف مكوانت 

 (.0222؛ إملصدر، Bar-on ،0222إلسلوك الاجامتعي )

 مشلكة إدلرإسة:

نتقال إلط       ىل تربز هذه إدلرإسة وتنبثق من إلنقص وإلتدين يف همارإت إذلاكء الانفعايل، فعند إ  لبة من إلثانوية إ 

هنم يوإهجون صعوابت عديدة وضغوطات جديدة، فهم يوإهجون ضغوطات إلس نة إجلامعية  إدلرإسة يف إجلامعات، فا 

لـــى إلكفاءإت الاجامتعية  إل وىل، وبعض هؤلء إلطلبة قد ينسحبوإ قبـــــل خترهجم وذلـــــك ل هنــــــم يفتقرون إ 

إليت لهـــــا دور مرتبـــــــط ابلنجاح الااكدميــــــي وإلتعلميــي بشكـــــــل خاص وإملهارإت الانفعاليــــــة و 

(Jdaitawi, Ishak, Taamneh, Gharaibeh &Rababah ،0244.) 

كام تربز هذه إدلرإسة من خالل ما لحظه إلباحث أ ثناء درإس ته يف جامعة نزوى، من مشالكت إنفعالية برز     

ن إلطلبة يف عهنا إلشعور ابلقلق  برإز إذلإت وتدين يف همارإت إذلاكء الانفعايل. إ  وإلوحدة إلنفس ية وعدم إلقدرة عىل إ 

حباطات متعددة خالل مسريهتم إدلرإس ية، وقد يكون من بيهنا تدين  إجلامعة يوإهجون مشالكت كثرية يف حياهتم وإ 

إل خرين و شعور إلطلبة ابلقلق مس توإمه إدلرإيس وإخلوف من إملس تقبل و مشالكت إخلوف من إلتعامل مع 

 (.0222إلنفيس و قةل إلطمأ نينة وضغط إحلياة )إلصوإيف، 

ىل إخنفاض مس توى إلكفاءة الانفعالية وتفامق إلتحدايت       ويالحظ أ ن إملشالكت الانفعالية ظهرت للطلبة نتيجة إ 

ىل وإلضغوطات و إلشعور ابلوحدة إلنفس ية و ضعف إلعالقات الاجامتعية وأ مناط إل صدإقة بني إلطلبة والافتقار إ 

إلسامت الاجامتعية إل جيابية وإخلوف وإلقلق، مما يؤثر سلبًا يف إلسلوك إلعام لطلبة إجلامعة و خيلق دلهيم مشالكت 

جيمع هذه إملشالكت حتت مشلكه وإحده  Golemanعديدة، وقد تبدو هذه إملشالكت منفصةل، ولكن جوملان 

ىل إذلاكء الا  (.0244؛ إلعلوإن، 0242نفعايل وإخنفاض يف همارإته دلى هؤلء إلطلبة ) بقيعي، يه الافتقار إ 

 Pau, Croucher, Sohanpl, Muirheadوتشري نتاجئ درإسة بو وكروتشري وسوهانبل ومويريد وس ميور     

&Seymour (0221 ىل تبين أ ساليب إلتفكري وإلتق ىل أ ن من دلهيم ذاكء إنفعايل مرتفع أ كرث مياًل إ  يمي ( إ 
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دإرة إلوقت، وأ ن من دلهيم ذاكء إنفعايل منخفض أ كرث إخنرإطا يف  ومتوإصلني إجامتعيًا ودلهيم همارة إلتنظمي وإ 

 إلسلوكيات إملرضة ابلصحة إلسوية.

ن لذلاكء الانفعايل وهمارته دورًإ يف موإهجة إلفشل، ل ن إملس تقبل يعمتد عىل قمي جديدة يه إحلدس وإلرقة      إ 

شاور وإملشاركة إلوإعية، وعىل هذه إل سس يمت تسوية إملشالكت إلكربى، فاملس تقبل س يكون وإلتعاطف وإلت 

ن لذلاكء الانفعايل قدرة يعرب عهنا من 0244ل ولئك إذلين ميتلكون معدلت ذاكء إنفعايل مرتفعة )إملفريج،  (، كام إ 

ماكانته إحلالية، خالل مجموعة من إملهارإت، تدفع إلفرد لصياغة أ هدإفه إخلاصة بعيدة إملد ى يف ضوء تقديره ذلإته وإ 

ويدرك ذإته بشلك خمتلف يسهل هل تقدير ذإته وحتقيقها، ويبذل إجلهد يف موإهجة إلفشل وجيعل تقديره وحمكه عىل 

إل مور دإخلية إملنشأ  و تصدر عنه خشصيا و تزوده ابخلربإت الانفعالية إليت جتعهل يتجنب إخلجل يف إملوإقف إليت 

 (.0222إلتفاعل فهيا نوع من إخلجل )إملصدر،  ل يتطلب

وتعترب همارإت إذلاكء الانفعايل رضورية للنجاح يف إملؤسسات إلتعلميية، حيث أ ن إلربإمج إلتدريبية وإل رشادية     

قد أ ثبتت جدوإها وهذإ ما دلت عليه من خالل فاعلية إلربإمج إليت قدمت يف درإسات عديدة لتمنية إذلاكء 

 Jdaitawi؛0222؛  صبحا، Slaski &Cartwright ،0222الانفعايل دلى إلطلبة و من هذ إدلرإسات )

&et.al ،0244 .) 

 أ هدإف إدلرإسة: 

 تمنية بعض همارإت إذلاكء الانفعايل دلى عينة من طلبة جامعة نزوى. -4

 تقىص فاعلية هذإ إلربانمج إل رشادي إمجلعي يف تمنية إذلاكء الانفعايل لطلبة إجلامعة. -0

 فرضيتا إدلرإسة:

حصائية عند مس توى دلةل ) توجد فروق ذإت دلةل  -4 ( يف متوسط درجات إذلاكء الانفعايل α ≤ 2025إ 

)مقاسة ابدلرجة إللكية للمقياس وللك بعد من أ بعاده إلفرعية(، بني أ فرإد إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل 

 إلقياس إلبعدي لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية يعزى لربانمج إل رشاد إمجلعي و إلنوع الاجامتعي و إلتفاعل بيهنام.

حصائية عند مس توى دلةل )ت -0 ( يف متوسط درجات إذلاكء الانفعايل α  ≤ 2025وجد فروق ذإت دلةل إ 

)مقاسة ابدلرجة إللكية للمقياس وللك بعد من أ بعاده إلفرعية(، بني أ فرإد إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل قياس 

 إمجلعي و إلنوع الاجامتعي و إلتفاعل بيهنام.     إملتابعة لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية يعزى لربانمج إل رشاد

 أ مهية إدلرإسة:

تنبع أ مهية إدلرإسة إحلايل من خالل إلفئة إليت إس هتدفها إلباحث يف برانمج إل رشاد إمجلعي، فلقد أ س هتدف طلبة    

من إلراكئز ( س نة ومه من فئة إلش باب، وتعترب هذه إلفئة 04 -49جامعة نزوى وإذلين ترإوحت أ عامرمه بني )
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عدإدًإ همامً لتطوير إملهارإت إلوظيفية للطلبة، ذكل ل ن  إل ساس ية للمجمتع، ويعد تطبيق إلربانمج يف هذه إملرحةل إ 

ىل  ىل وظائف خمتلفة حتتاج إ  إملرحةل إجلامعية إملرحةل إلتعلميية إل خرية يف حياة إلطلبة، وذكل للتحاقهم بعد إلتخرج إ 

حيث تسامه همارإت إذلاكء الانفعايل يف إلنجاح وإلتوإفق إملهين للفرد بدرجة تفوق ما يسهم همارإت إذلاكء الانفعايل، 

 (.0222به إذلاكء إل اكدميي )مغريب، 

ىل إل يت:      وميكن تقس مي إل مهية إ 

 من إلناحية إلنظرية: -4

ىل أ مهية إذلاكء يسهم إلبحث إحلايل يف توجيه نظر إملسؤولني يف جمال إل رشاد إلنفيس وإلصحة إلن      فس ية، إ 

(، ونظرًإ ل ن مفهوم إذلاكء الانفعايل يعد من إملفاهمي إلنفس ية وإذلي مل 0222الانفعايل يف حياة إلفرد )جودة، 

ل مع أ وإخر إلقرن إلعرشين ورمغ ذكل فقد عُد مؤرشًإ هامًا للنجاح إملهين والاجامتعي )جامع،   (.0229يظهر إ 

 من إلناحية إلتطبيقية: -0

يسهم إلبحث إحلايل من خالل إلفئة إملس هتدفة يف إلربانمج إل رشادي إمجلعي، وإليت تكونت من طلبة جامعة    

( س نة، حيث ميكن الاس تفادة من إلربانمج إل رشادي إملطبق يف 02-49نزوى و إذلين ترإوحت أ عامرمه بني )

خصائيني الاجامتعيني هذه إدلرإسة وذكل بتطبيقه عىل طلبة إللكيات وإجلامعات وإملدإرس، و  كام ميكن لل 

وإل خصائيني إلنفس يني الاس تفادة من إملهارإت وإل ساليب الارشادية والاسرتإتيجيات إملس تخدمة يف إلربانمج يف 

رشادًإ فرداًي أ و جامعيًا.  تمنية إذلاكء الانفعايل دلى إلطلبة، سوإًء اكن إ 

 مصطلحات إلبحث: 

طط منظم يف ضوء أ سس علمية لتقد م إخلدمات إل رشادية إملبارشة وغري هو" برانمج خمإلربانمج إل رشادي:   

إملبارشة فرداي وجامعيا، مجليع من تضمهم إملؤسسة)إملدرسة مثال(، هبدف مساعدهتم يف حتقيق إلمنو إلسوى وإلقيام 

نفيذه وتقيميه جلنة ابلختيار إلوإعي إملتعقل ولتحقيق إلتوإفق إلنفيس دإخل إملؤسسة وخارهجا، ويقوم بتخطيطه وت 

 (.199: 4992وفريق من إملسؤولني إملؤهلني")زإهرإن، 

نفعالية وإلشخصية –يعرف إذلاكء الانفعايل من قبل ابرإذلاكء الانفعايل :     أ ون بأ نه "منظومة من إلقدرإت إل 

 .(Bar-On, 2001:33والاجامتعية، وإليت متنح إلفرد إلقدرة عىل إلتكيف مع إلصعوابت إحمليطة به" )

 :إل طار إلنظري وإدلرإسات إلسابقة

ىل إذلاكء  الانفعايل وهمارإته من منظور إجامتعي وإنفعايل وعاطفي، فهو يتضمن إلقدرة عىل إل بدإع        ينظر إ 

نه يسامه يف قدرة  ىل إ  إلعلمي، كام ميكن من خالل تعمل همارإته إلس يطرة عىل إلعوإطف والانفعالت، ابل ضافة إ 
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ىل إجلامعات إل فرإد عىل  إلتكيف مع إلتغريإت إليت حتصل يف إلبيئة إحمليطة ابلفرد، اكنتقال إلطلبة من إملدرسة إ 

 (.Bond &Manser ،0229وإللكيات )

ن ملهارإت إذلاكء الانفعايل        ومن خالل الاختبارإت إلعديدة إليت صغيت يف إذلاكء الانفعايل، كشفت نتاجئها، إ 

ن إل فرإد إذلين ل ميتلكون هذه إملهارإت رمبا لن يكونوإ دور همم يف إلتحفزي إذل إيت وإلتكيف وحل إملشالكت، وإ 

ن  انحجني، وإذلين ميتلكون هذه إملهارإت س تكون هلم عالقات إجامتعية ومه أ كرث قابلية للتعمل، ويرى سالويف إ 

هنا بدقة ويقدرون حالهتم الانفعالية، إل فرإد إذلين يس تطيعون تنظمي حالهتم الانفعالية مه أ فضل حصة، ل هنم يدركو 

 (.Shabani &et al ،.0242ويس تطيعوإ بذكل أ ن يعربوإ عن مشاعرمه )

جيابية، فهيي إملصدر إل قوى للطاقة إل نسانية، فالشعور       هنا سلبية أ و إ  ىل الانفعالت عىل إ  جيب أ ن ل ينظر إ 

بأ ن إل فرإد إذلين يمتتعون ابذلاكء  Salovey &Caruseإل جيايب يزودان ابحليوية وإلرإحة، ويرى سالويف واكروس

دإرة إنفعالهتم وإلتفاعل مع إل خرين، ويس تخدمون هجدًإ أ قل من إل خرين يف  EQالانفعايل  مه أ فضل قدرة يف إ 

حل إملشالك، ومه مييلون ل ن يكون أ قل يأ سًا وتدمريًإ ويتفادون إلسلوك إلسليب، ومثل هؤلء ميكن أ ن يكونوإ 

 (.Adams ،0242ت لها وهجة يف إحلياة وأ هدإف قادرة عىل حتقيقها )عائال

ويعتقد أ ن جذور مفهوم إذلاكء الانفعايل يه إمتدإد ملفهوم إذلاكء الاجامتعي، ل ن هذين إملفهومني مرتإبطني وهام     

في، إلوجدإين(، و من نفس إلرتكيب، وذلكل أ صبح يطلق عىل هذين إملفهومني إذلاكء الاجامتعي الانفعايل )إلعاط

إستندإ عىل ذكل من خالل تشابه إملهارإت إملقدمة وإليت ساعدت يف إلتوإفق مع إلبيئة من خالل الاس تفادة من 

إملهارإت الانفعالية والاجامتعية، فاملهارإت الانفعالية هممة ليست فقط يف إلبقاء، ولكن لها نتاجئ يف إلعالقات 

ة إلعاطفية وإلعقلية(، ومن إلامنذج إليت إنترشت وطورت من هذإ إملفهوم، )إملدرس ية، إلعمل، إلصحة الانفعالي

 (.Shabani, Hassan, Ahmad &Baba  ،0242أ ون )-منوذج ماير وسالويف، وجوملان، وابر

 إدلرإسات إلسابقة:

ىل معرفة فاعلية برانمج تدرييب يف إذلاكء الانفعاKolbe &Weede (0224هدفت درإسة كولب وويد      يل ( إ 

( س نوإت، حيث 5-2( طفاًل ترإوحت أ عامرمه بني )25يف رفع مس توى إملهارإت الاجامتعية لعينة مكونه من )

أ ظهرت إلنتاجئ إلقبلية تدىن يف همارإت إذلاكء الانفعايل و لحظ إلباحثني أ ن إلضعف يف همارإت إذلاكء الانفعايل 

ىل ضعف يف همارإت إلتوإصل الاجامتعي و إلكفاايت الا جامتعية و أ ظهرت نتاجئ إدلرإسة زايدة ملحوظة يف أ دى إ 

ىل فاعلية إلربانمج إلتدرييب.  همارإت إذلاكء الانفعايل ويعزى ذكل إ 

ىل معرفة أ ثر إلربانمج إلتدرييب  Slaski &Cartwright  (0222و هدفت درإسة سالسيك واكراترإيت )      إ 

إلتوتر وحتسني إلصحة وإلرفاهية إلنفس ية عىل عينه مكونه  لتمنية إذلاكء الانفعايل ومعرفة أ ثره يف إلتقليل من

ىل مجموعتني جتريبيه وتكونت من)402من) ( طالبًا وطالبة و 22( من إملدإرس يف إململكة إملتحدة، قسمت إلعينة إ 
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إذلاكء ( طالبًا وطالبه و اكن من أ مه إلنتاجئ إليت توصلت إلهيا إدلرإسة وجود أ ثر إجيايب دلور 22ضابطه تكونت من)

ىل زايدة إذلاكء الانفعايل وحتسني إلصحة وزايدة إلرفاهية. ن إلتدريب أ دى إ   الانفعايل و وجد إ 

ىل نظرية جوملان لذلاكء الانفعايل يف 0222وأ جرت صبحا )      ( درإسة بعنوإن أ ثر برانمج تدرييب مستند إ 

ىل إلتعرف مس توى إلتفكري الابدإعي ومفهوم إذلإت دلى طلبة إلصف إلسادس إل سايس ، هدفت هذه إدلرإسة إ 

عىل فاعلية برانمج تدرييب مبين عىل إذلاكء الانفعايل يف تمنية إملهارإت الانفعالية والاجامتعية دلى أ طفال ما قبل 

( س نوإت، من أ طفال إلروضة 2-5( طفاًل وطفةل ترإوحت أ عامرمه من )11إملدرسة، تكونت عينة إدلرإسة من )

ىل مجموعتني: إجملموعة إلتجريبية تكونت من  ومدإرس إلغد إل هلية يف مدينة إلرايض، مت تقس مي عينة إدلرإسة إ 

ىل إلنتاجئ إل تية: وجود 00( طفاًل وطفةل و إجملموعة إلضابطة تكونت من )00) ( طفاًل وطفةل، توصلت إدلرإسة إ 

حصائية بني متوسطات درجات أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابط ة عىل إدلرجة إللكية ملقياس فروق ذإت دلةل إ 

حصائية عىل درجات إل بعاد  إملهارإت الانفعالية والاجامتعية لصاحل إجملموعة إلتجريبية و وجود فروق ذإت دلةل إ 

حصائيًا ملتغري إلنوع  ىل عدم وجود فروق دإةل إ  إلرئيس ية وإلفرعية لصاحل إجملموعة إلتجريبية و توصلت إدلرإسة إ 

 إدلرجة إللكية ملقياس إملهارإت الاجامتعية والانفعالية. الاجامتعي وإل هل عىل

ىل إلتعرف عىل أ ثر إذلاكء يف إلنجاح إل اكدميي والاجامتعي وذكل بتطبيق 0244وسعت درإسة إمخليش )     ( إ 

( س نة وتبىن 42-45برانمج يف إذلاكء الانفعايل عىل لك من إلطالب إملوهوبني وإلعاديني من إلفئة إلعمرية )

، طبق إلباحث مقياس إذلاكء الانفعايل Mayer, Salovey &Carusoحث نظرية ماير وسالويف واكروزوإلبا

( طالبًا من إملوهوبني 11( طالبًا يف إملرحةل إلثانوية و)22ومقياس إلنجاح الاجامتعي وذكل عىل عينه مقدإرها )

ىل إلنتاجئ إل تية: فاعلية هذإ طالبًا للك مجموعة(،  00ومثلهم من إلعادين )إجملموعتان إلتجريبيتان  توصلت إدلرإسة إ 

إلربانمج يف رفع مس توى إذلاكء الانفعايل دلى لك من إجملموعتني إلتجريبيتني يف لك من إذلاكء الانفعايل وإلنجاح 

 الاجامتعي، يف حني مل يظهر تأ ثريًإ عىل مس توى إلطالب يف إلتحصيل إدلرإيس.

ىل معرفة تأ ثري إذلاكء Jdaitawi &et.al( .0244وأ جرى لك من جديتاوي وأ خرون      (  درإسة هدفت إ 

( طالبًا وطالبه من 029الانفعايل يف رفع مس توى إلتكيف الاجامتعي والااكدميي، تكونت عينة إدلرإسة من )

ىل مجموعتني: مجموعة جتريبية ومجموعة ضابطة، حيث وزع  طلبة جامعات شامل الاردن، قسمت عينة إدلرإسة إ 

-Way-0ثون عينة إدلرإسة إلتجريبية حسب إلعمر، أ ظهرت نتاجئ حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب )إلباح 

Ancova ىل أ ن إلربانمج إلتدرييب اكن فعاًل بشلك كبري يف رفع مس توى إذلاكء الانفعايل دلى أ فرد إجملموعة (، إ 

ىل عدم حدوث حتسينات ملحوظة يف إلتكيف الا جامتعي والااكدميي و كام توصلت إلتجريبية و توصلت إدلرإسة إ 

ىل إرتفاع إذلاكء الانفعايل دلى إلطلبة الاكرب معرًإ من نظرإهئم إل صغر معرًإ، بيامن أ ظهرت نتاجئ إلتكيف  إدلرإسة إ 

 الاجامتعي وإل اكدميي عدم وجود فروق كبريه يف مس توى إلتكيف الاجامتعي والااكدميي بني إلطلبة حسب إلعمر.

رشاد مجعي لتمنية إذلاكء الانفعايل دلى عينة من 0244إلهنايئ ) وبيامن أ جرت     ىل بناء برانمج إ  ( درإسة هدفت إ 

 0222( للعام إدلرإيس) 1-4طلبة إحللقة إل وىل يف سلطنة عامن، تكون جممتع إدلرإسة من طلبة إلصفوف)
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( طالبًا 21ن و إلبالغ عدمه)م(، مبدرسة إلغليل للتعلمي إل سايس يف نيابة إجلبل إل خرض يف سلطنة عام0229/

( س نوإت و قد متت إختيار عينة إدلرإسة ابلطريقة إلعشوإئية إلبس يطة 42-2وطالبة و قد ترإوحت أ عامرمه بني )

ىل مجموعتني متساويتني: مجموعة جتريبية وتضم) ( طالبًا 40( طالبًا وطالبة و مجموعة ضابطة وتضم )40وتوزيعها إ 

رشاد إمجلعي ابلستناد عىل نظرية ماير وسالوفـــي يف إذلاكء الانفعايل، حيث وطالبة، مت تطبيق برانمج الا

ىل أ ن إلزايدة يف درجات إذلاكء Way-Ancova-0أ ظهــرت نتــاجئ إختبـار حتليــــل إلتـباين إلثنايئ إملصــاحب ) (: إ 

جريبية مقارنة بأ فرإد إجملموعة إلضابطة عىل الانفعايل إللكية وللك بعد من أ بعاده إلفرعية إلثالثة دلى إفرإد إجملموعة إلت

( مما يدل عىل وجود فاعلية لربانمج α=2025لك من إلقياس إلبعدي وإملتابعة اكنت ذإت دلةل إحصائية عند)

الارشاد إمجلعي يف تمنية إذلاكء الانفعايل دلى إفرإد إجملموعة، كام أ ظهرت نتاجئ حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب 

( يف درجات α=2025( عدم وجود فروق ذإت دلهل إحصائية عند مس توى )Way-Mancova-0إملتعدد )

إذلاكء الانفعايل إللكية و للك بعد من أ بعاده إلفرعية بني إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة يعزى للنوع الاجامتعي أ و 

 إلتفاعل بني إلنوع الاجامتعي وإملعاجلة.

 إلطريقة وإل جرإءإت:

 جممتع إلبحث:

تكون جممتع إلبحث من مجيع طالب جامعة نزوى، ومت إختيار عينة إلبحث من إلطلبة إذلين حصلوإ عىل أ دىن     

( س نة، مت توزيع عينة إلبحث 04-49إدلرجات عىل مقياس إذلاكء الانفعايل، وإذلين ترإوحت أ عامرمه بني)

( طالب 42ه و تكونت إجملموعة إلضابطة )( طالب وطالب42ابلطريقة إلعشوإئية، تكونت إجملموعة إلتجريبية من )

 وطالبة مت توزيعهم ابلتساوي حسب إلنوع الاجامتعي.
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 أ دوإت إدلرإسة:

( لذلاكء الانفعايل  و إلثانية برانمج 0244أ س تخدم إلباحث يف هذه إدلرإسة أ دإاتن: إل وىل مقياس إلعلوإن )    

 دلرإسة، ويه اكل يت:إل رشاد إمجلعي إذلي قام إلباحث ببنائه ل غرإض هذه إ

 أ وًل: مقياس إذلاكء الانفعايل:

عدإده إلعلوإن )     ( 14(، تأ لف هذإ إملقياس من )0244إس تخدم إلباحث مقياس إذلاكء الانفعايل وإذلي قام اب 

( فقرإت و بعد 42( فقرإت و بعد تنظمي الانفعالت )9فقره موزعة عىل أ ربعة أ بعاد، بعد إملعرفة الانفعالية )

 ( فقرإت، 9( فقرة و بعد إلتوإصل الاجامتعي )42إلتعاطف)

 إلصدق: -

مت إلتحقق من صدق إملقياس يف هذه إدلرإسة بطريقتني هام صدق إحملتوى و صدق إلبناء، وفامي يأ يت عرضًا     

 ذلكل:

 صدق إحملمكني: -4

( من إحملمكني من ذوى إخلربة والاختصاص يف إل رشاد إلنفيس و عمل 2قام إلباحث بعرض الاختبار عىل )    

 إلنفس و إلقياس و إلتقو م. 

 صدق الاتساق إدلإخيل للمقياس )صدق إلبناء(: -0

 Pearsonللتحقق من صدق الاتساق إدلإخيل للمقياس، تـــم إس تخدإم معامــــــل إرتباط بريســــــون     

Correlation( ؛ وإجلدول)  )يوحض ذكل:4 ) 

 (4جدول )

 معامالت إرتباط لك بعد ابدلرجة إللكية للمقياس

 معامل االرتباط البعد

 **0.902 المعرفة االنفعالية

 **0.736 تنظيم االنفعاالت

 **0.858 التعاطف

 **0.572 التواصل االجتماعي

 (0.0.** دالة عند )               
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( معامالت إرتباط لك بعد ابدلرجة إللكية للمقياس ومجيعها اكنت موجبة ودإةل إحصائيا، 4تبني من إجلدول )    

 وهذإ يدل عىل أ ن مجيع عبارإت إملقياس اكنت صادقة وتقيس إلهدف إذلي وضعت من أ جهل.
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 ثبات إملقياس: -

(، لس تخرإج ثبات الاختبار ابلطرق 02مت توزيع إملقياس عىل عينة عشوإئية من طلبة جامعة نزوى عددها )    

 إل تية:

جياد معامالت جيامتن   Alpha Cronbachللتحقق من ثبات إملقياس مت إجياد معامل ثبات إلفا كرونباخ        وإ 

Jetman(.0وإملقياس كلك يف إجلدول ) (( للتجزئة إلنصفية للك بعد من أ بعاد إملقياس 

 (0جدول) 

 قمي معامل إلثبات للك بعد من الابعاد وللمقياس كلك

 قيمة معامل ألفا كرونباخ البعد
 قيمة معامل جيتمان

 للتجزئة النصفية 

 0.721 0.659 المعرفة االنفعالية

 0.730 0.736 تنظيم االنفعاالت

 0.792 0.722 التعاطف

 0.690 0.620 التواصل االجتماعي

 0.882 0.835 المقياس ككل

 
( قمي معامالت أ لفا كرونباخ و قمي معامالت جيامتن للتجزئة إلنصفية للك بعد من أ بعاد 0تبني من إجلدول )    

ىل أ ن إملقياس يمتتع بقدر مرتفع من إلثبات.  إملقياس وإملقياس كلك، ويه قمي مرتفعة مما يطمنئ إ 

 إدلرإسة إحلالية:تصحيح إملقياس يف  -

( فقرة و وضع لها مخسة بدإئل ويه:) دإمئًا، عادًة، أ حيااًن، اندرًإ، أ بدًإ(، 14تكون مقياس إذلاكء الانفعايل من )    

 (.4، 0، 2، 1، 5ولغاية إلتصحيح أ عطيت إل وزإن )

 (Group Counseling Programاثنيًا: برانمج الارشاد إمجلعي )

( يف  Golemanأ ستند إلربانمج إل رشادي يف هذه إلبحث عىل إل سس إلنظرية وإلتطبيقية لنظرية جوملان )    

إذلاكء الانفعايل، حيث مت تطبيق إلربانمج عىل طلبة جامعة نزوى بربكة إملوز مبحافظة إدلإخلية، ومت إلتحقق من 
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صاص يف جمال الارشاد إلنفيس وجمال عمل صدق إلربانمج من خالل عرضه عىل س بعة حممكني من ذوي الاخت

 إلنفس إلرتبوي.

 تكون إلربانمج من إجللسات إل تية:

ىل هتيئة إجملموعة الارشادية )إجملموعة إلتجريبية( لدلخول  جلسة ما قبل إلربانمج الارشادي: هدفت هذه إجللسة إ 

لوقت وإملاكن إذلي سوف يطبق فيه يف إلربانمج الارشادي، مت إلتفاق فهيا عىل إلتأ كيد للمشاركة وحتديد إ

دقيقة بوإقع جلس تني يف 22 -22دقيقة، بيامن اكن إلوقت مجليع إجللسات بني  22إلربانمج، إس تغرقت إجللسة 

 الاس بوع.

ىل إلتعارف بني أ عضاء إجملموعة الارشادية، وبناء إل لفة وإلتعرف عىل إل رشاد  إجللسة الاوىل: هدفت هذه إجللسة إ 

 به، إس تخدم إملرشد فنيات إلعصف إذلهين و إلتغذية إلرإجعة و إلتعزيز ولعب إدلور.إمجلعي وأ سالي 

ىل إلتعرف عىل مفهوم إذلاكء الانفعايل وإبعاده إل ربعة، وإلتعرف عىل همارإت  إجللسة إلثانية: هدفت هذه إجللسة إ 

ة ويف إحلياة بشلك عام، وإلتعرف عىل إذلاكء الانفعايل، و إلتعرف عىل أ مهية إذلاكء الانفعايل يف إلعملية إلتعلميي

 إلعالقة بني إذلاكء الانفعايل وإذلاكء إملعريف.

ىل معرفة دور الانفعالت  إجللسة إلثالثة: ىل تعريف أ عضاء إجملموعة ببعد إملعرفة الانفعالية، و إ  هدفت هذه إجللسة إ 

دد هذه الانفعالت مثل فنية إلتأ مل يف حياة إل نسان، وتعريف الانفعال، أ س تخدم إلباحث بعض إلفنيات إليت حت

 وفنية إلتخيل.

ىل تدريب إجملموعة إل رشادية عىل كيفية إلتعامل مع الانفعالت إدلإخلية،  إجللسة إلرإبعة: هدفت هذه إجللسة إ 

 وكيفية إس تغالل هذه الانفعالت، مت إلتدرب عىل فنية الاسرتخاء إلتنفيس و فنية إلتأ مل )إلتأ مل إذلإيت، بوإسطة

 مشهد فيديو( للتعامل مع هذه الانفعالت.

ىل تدريب أ عضاء إجملموعة إل رشادية للتعرف عىل الانفعالت إخلارجية،  إجللسة إخلامسة: هدفت هذه إجللسة إ 

وكيفية إل حساس هبذه الانفعالت، وفصل الانفعالت إدلإخلية عن الانفعالت إخلارجية، إس تخدم لهذإ إلغرض 

إذلإيت لزايدة إلوعي هبذه الانفعالت، وقدم مجموعة من إلامترين مثل بطاقات وصف إملشاعر و إسرتإتيجية إلتأ مل 

 نوع الانفعال.

ىل تدريب الاعضاء عىل كيفية تنظمي الانفعالت بطريقة تساعدمه عىل  إجللسة إلسادسة: هدفت هذه إجللسة إ 

زإةل إلتوتر من إجلسد و مت تعلمي إل عضاء إلتفوق، ودلمع دإفعية إلتعمل، قدم إملرشد مجموعة من إلفنيات مهن ا: فنية إ 

عىل أ لية إختاذ إلقرإر أ ثناء ظهور بعض الانفعالت إلسلبية، وحتليل إملشلكة، ومت إلتدرب عىل إسرتإتيجية 

 الاسرتخاء إلعضيل للتقليل من مس توى إلتوتر والانفعال.
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ىل تعلمي إل عضاء وتدري إجللسة إلسابعة: هبم عىل أ لية وقف إل فاكر وتنظميها، أ س تخدم إملرشد هدفت هذه إجللسة إ 

 إسرتإتيجيات وقف الافاكر من خالل إس تخدإم إسرتإتيجيات وقف إل فاكر، ومعاجلة إل فاكر.

جيابية، مت تدريب إل عضاء أ وًل عىل خفض  إجللسة إلثامنة: ىل إ  ىل جعل الانفعالت إلسلبية إ  هدفت هذه إجللسة إ 

ذإ مت إلتعامل معها ابلطريقة إلصحيحة.مس توى الانفعالت إلسلب   ية، وتعلميهم فوإئد هذه الانفعالت إ 

ىل زايدة مس توى إلتعاطف دلى إل عضاء ابل خرين، من خالل  إجللسة إلتاسعة وإلعارشة: هدفت هذه إجللسة إ 

ظهار مشاعر إلتقبل، مت ت دريب تعمل إل حساس مبشاعر إل خرين ومشاركهتم إحزإهنم وأ فرإهحم، ومن خالل إ 

إل عضاء عىل كيفية تمنية مشاعر الانامتء لل خرين، وتعمل كيفية موإهجة إلغضب، وإلرتكزي عىل إلصفات إملرغوبة وغري 

 إملرغوبة للك عضو، وتعمل الابتسامة وإلتسامح.

 هدفت هذه إجللسة ل كساب أ عضاء إجملموعة همارإت إلتوإصل الاجامتعي، مت إجللسة إحلادية عرش وإلثانية عرش:

برإز إذلإت أ مام إل خرين، ومت إس تخدإم همارة إملدحي،  تدريب إل عضاء عىل كيفية زايدة ثقهتم بأ نفسهم، وكيفية إ 

وإلتدرب عىل تقوية همارإت إلتوإصل الاجامتعي من خالل إس تخدإم فنية لعب إدلور، ومن خالل إس تخدإم 

 إتيجية تأ كيد إذلإت.عبارإت تعزيزية، وإلتدرب عىل إسرتإتيجية إلكريس إخلايل، وإسرت 

: هدفت هذه إجللسة للتأ كد من حتقق أ هدإف إلربانمج إل رشادي إمجلعي دلى أ عضاء إجللسة إلثالثة عرش إخلتامية

إجملموعة إذلكور وإل انث، حيث إس تخدم إملرشد فنية إلتغذية إلرإجعة وإملناقشة وإلتعزيز لشكر أ عضاء إجملموعة عىل 

السرتإتيجيات إملس تخدمة يف إجللسات إلسابقة، من مث مت تقدم إلقياس إلبعدي إملشاركة وعىل إلفهم إدلقيق ل

 للمجموعة.

ىل معرفة أ ثر برانمج الارشاد إمجلعي إجللسة إلرإبعة عرش : جلسة ما بعد إلربانمج الارشادي، هدفت هذه إجللسة إ 

 عىل إجملموعة  عىل قياس إملتابعة.

 تصممي إدلرإسة إلبحثية:

يوحض إلتصممي إلتجرييب لدلرإسة إلطريقة إليت يسعى من خاللها إلباحث معرفة أ ثر إلربانمج الارشادي عىل       

جرإء قياس قبيل عىل إجملموعة إلتجريبية من مث مت تطبيق إلربانمج الارشادي وبعد  إجملموعة جتريبية، حيث أ نه مت إ 

جرإء قياس بعدي وقياس م  منا إكتفا الانهتاء من إلربانمج مت إ  ىل إملعاجلة وإ  تابعة، بيامن مل ختضع إجملموعة إلضابطة إ 

جرإء إلقياسات حسب إجلدول )  ( وإذلي يبني إلتصممي إلتجرييب للبحث إحلايل:2إلباحث اب 

 (2جدول )

 إلتصممي إلتجرييب للبحث

O3 02 × O1 G R 
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عةقياس إملتاب إلربانمج ) قياس بعدي 

 (الارشادي

 توزيع عشوإيئ إجملموعة (قياس قبيل)

03 02 × 

 

O1 G1 

 (إلتجريبية)

R 

03 02  

ةل توجد معاجل  

O1 G2 

 (إلضابطة)

R 

 

 إلتحليل الاحصايئ لفرضيتا إدلرإسة:

( للتحقق من تاكفؤ درجات إذلاكء الانفعايل كلك بني Way ANOVA-0مت إس تخدإم حتليل إلتباين إلثنايئ )    

دلةل إلفروق بني درجات إذلاكء الانفعايل كلك بني إجملموعتني إلتجريبية  إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة، وملعرفة

 وإلضابطة حسب إلنوع الاجامتعي.

( للتحقق من تاكفؤ درجات أ بعاد مقياس Way MANOVA-0مت إس تخدإم حتليل إلتباين إلثنايئ إملتعدد )    

ةل إلفروق بني درجات أ بعاد مقياس إذلاكء الانفعايل إذلاكء الانفعايل بني إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة وملعرفة دل

 .بني إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة حسب إلنوع الاجامتعي
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 نتاجئ إدلرإسة:

حصائية عند مس توى دلةل  )  أ وًل: إلنتاجئ إملتعلقة ابلفرضية إل وىل: ( يف α  ≤  2025توجد فروق ذإت دلةل إ 

اسة ابدلرجة إللكية للمقياس وللك بعد من أ بعاده إلفرعية(، بني أ فرإد متوسط درجات إذلاكء الانفعايل )مق

إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل إلقياس إلبعدي لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية يعزى لربانمج إل رشاد إمجلعي و 

 إلنوع الاجامتعي و إلتفاعل بيهنام.

إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية دلرجات أ بعاد إذلاكء الانفعايل لختبار إلفرضية إل وىل مت حساب إملتوسطات      

)إملعرفة الانفعالية  و تنظمي الانفعالت وإلتعاطف و إلتوإصل الاجامتعي( بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة 

 ( يوحض ذكل كام ييل: 1عىل إلقياس إلبعدي حسب إلنوع الاجامتعـــــي، وإجلــــدول )

 (1 جدول )

 إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية دلرجات أ بعاد إذلاكء الانفعايل بني أ فرإد إجملموعتني

 إلتجريبية وإلضابطة عىل إلقياس إلبعدي حسب إلنوع الاجامتعي 
 إللكي إلنوع  الاجامتعي إجملموعة إلبعد

 أ نىث ذكر

 إلعدد الاحنرإف إملتوسط إلعدد الاحنرإف إملتوسط إلعدد الاحنرإف إملتوسط

 إملعرفة

 الانفعالية

 إلضابطة

 
25،6 1,949 5 24,0 1,871 5 24.80 1.989 10 

 إلتجريبية

 
39,6 1,949 5 39,4 3,209 5 39.50 2.506 10 

 إللكي

 
32.6 7.604 10 31,7 8,486 10 32.15 7.856 20 

التتنظمي الانفع  إلضابطة 

 
31,4 3,362 5 33,4 2,881 5 32.40 3.134 10 

 إلتجريبية

 
44,2 2,864 5 40,2 3,033 5 42.20 3.490 10 

 إللكي

 
37,8 7,361 10 36,8 4,541 10 37.30 5.975 20 

 إلضابطة إلتعاطف

 
41,4 4,037 5 34,8 0,837 5 38.10 4.433 10 

 إلتجريبية

 
57,8 4,087 5 56,0 4,848 5 56.90 4.332 10 

 إللكي

 
49,6 9,454 10 45,4 11,645 10 47.50 10.546 20 

إلتوإصل 

 الاجامتعي

 إلضابطة

 
28,0 2,739 5 26,8 4,919 5 27.40 3.806 10 

 إلتجريبية

 
39,4 1,14 5 37,2 1,095 5 38.30 1.567 10 

 20 6.268 32.85 10 6,429 32,0 10 6,325 33,7 إللكي
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ىل وجود إختالف بني إملتوسطات إحلسابية دلرجات إذلاكء الانفعايل بني أ فرإد 1تشري نتاجئ إجلدول )      ( إ 

 إجملموعتني إلضابطة وإلتجريبية.

جرإء إختبار حتليل إلتباين إلثنايئ 2025ولختبار إدللةل الاحصائية لهذه إلفروق عند مس توى )     ( مت إ 

 ( يوحض ذكل.5( وإجلدول )Way MANCOVA-0إملصاحب إملتعدد )

 

 (5جدول )

( ملعرفة دلةل إلفروق يف متوسط Way MANCOVA-0نتاجئ إختبار حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب إملتعدد )

 درجات أ بعاد إذلاكء الانفعايل عىل إلقياس إلبعدي حسب متغريي إدلرإسة )إجملموعة وإلنوع الاجامتعي(

 مجموع إملربعات مصدر إلتباين أ بعاد إذلاكء الانفعايل
درجة 

 إحلرية

متوسط 

 إملربعات
 مس توى إدللةل قمية )ف(

 إملعرفة الانفعالية

 0.000 195.006 1051.119 1 1051.119 إجملموعة

 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي
3.236 1 3.236 0.600 0.450 

 تنظمي الانفعالت
 0.000 88.607 536.725 1 536.725 إجملموعة

 0.012 8.049 48.754 1 48.754 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي

 إلتعاطف

 إجملموعة
1713.991 1 1713.991 128.894 0.000 

 0.135 2.494 33.165 1 33.165 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي

 إلتوإصل الاجامتعي

 إجملموعة
536.771 1 536.771 80.148 0.000 

 0.368 0.862 5.775 1 5.775 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي

 

حصائية عند مس توى إدللةل )5تبني من جدول )      ( للمجموعة يف مجيع أ بعاد 2025( وجود فروق ذإت دلةل إ 

حصائية 20222إذلاكء الانفعايل، حيث بلغت مس توى إدللةل ) ( مجليع إل بعاد، بيامن تبني وجود فروق ذإت دلةل إ 

(، وكذكل تبني عدم وجود 20215لةل من )للنوع الاجامتعي لبعد إلتعاطف فقط حيث بلغت قمية مس توى إدل

حصائية للتفاعل بني إجملموعة وإلنوع الاجامتعي حيث بلغت قمية مس توى إدللةل أ كرب من  فروق ذإت دلةل إ 

 ( مجليع إل بعاد.2025)
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رجات ولختبار إذلاكء الانفعايل كلك يف هذه إلفرضية مت حساب إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية دل    

إذلاكء الانفعايل كلك بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة عىل إلقياس إلبعدي حسب إلنوع الاجامتعي، توصل    

ىل وجود إختالف بني إملتوسطات إحلسابية دلرجات إذلاكء الانفعايل عىل إلقياس إلبعدي بني أ فرإد  إلتحليالت إ 

جرإء إختبار2025إدللةل إل حصائية لهذه إلفروق عند مس توى )إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة، و لختبار   ( مت إ 
حصائية عند مس توى Way ANCOVA-0حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب ) (، تبني وجود فروق ذإت دلةل إ 

حصائية 20222( للمجموعة حيث بلغت مس توى إدللةل )2025إدللةل ) (، كام تبني وجود فروق ذإت دلةل إ 

حصائية 20242الاجامتعي حيث بلغت قمية مس توى إدللةل )للنوع  (، بيامن تبني عدم وجود فروق ذإت دلةل إ 

 (.20222للتفاعل بني إجملموعة وإلنوع الاجامتعي حيث بلغت قمية مس توى إدللةل )

حصائية عند مس توى دللـــــة اثنيًا: إلنتاجئ إملتعلقة ابلفرضية إلثانية: ( يف α  ≤  2025)  توجد فروق ذإت دلةل إ 

متوسط درجات إذلاكء الانفعايل )مقاسة ابدلرجة إللكية للمقياس وللك بعد من أ بعاده إلفرعية( بني أ فرإد 

إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل قياس إملتابعة لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية يعزى لربانمج إل رشاد إمجلعي و 

 .إلنوع الاجامتعي و إلتفاعل بيهنام

لختبار هذه إلفرضية مت حساب إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية دلرجات أ بعاد إذلاكء الانفعايل     

)إملعرفة الانفعالية و تنظمي الانفعالت و إلتعاطف و إلتوإصل الاجامتعي( بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة 

 ( يوحض ذكل كام ييل: 2إجلدول )عىل قياس إملتابعة حسب إلنوع الاجامتعي، و 

 (2جدول )

 إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية دلرجات أ بعاد إذلاكء الانفعايل بني أ فرإد إجملموعتني

 إلتجريبية وإلضابطة عىل قياس إملتابعة حسب إلنوع الاجامتعي
 إللكي إلنوع  الاجامتعي إجملموعة إلبعد

 أ نىث ذكر

 إلعدد الاحنرإف إملتوسط إلعدد الاحنرإف إملتوسط إلعدد الاحنرإف إملتوسط

 إملعرفة

 الانفعالية

 إلضابطة

 
23,0 4,062 5 23,2 1,483 5 23.10 2.885 10 

 إلتجريبية

 
41,4 2,302 5 41,2 1,643 5 41.30 1.889 10 

 إللكي

 
32,2 10,185 10 32,2 9,601 10 32.20 9.633 20 

تتنظمي الانفعال  إلضابطة 

 
29,8 1,789 5 30,6 1,949 5 30.20 1.814 10 

 إلتجريبية

 
44,2 2,168 5 44,8 0,447 5 44.50 1.509 10 

 إللكي

 
37,0 7,817 10 37,7 7,602 10 37.35 7.513 20 

 إلضابطة إلتعاطف

 
36,4 4,159 5 35,2 3,114 5 35.80 3.521 10 

 إلتجريبية

 
59,4 4,159 5 57,4 2,191 5 58.40 3.307 10 
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 إللكي

 
47,9 12,741 10 46,3 11,973 10 47.10 12.061 20 

عيإلتوإصل الاجامت  إلضابطة 

 
27,4 2,881 5 25,4 3,507 5 26.40 3.204 10 

 إلتجريبية

 
40,4 1,14 5 39,4 2,881 5 39.90 2.132 10 

 إللكي

 
33,9 7,156 10 32,4 7,975 10 33.15 7.415 20 

ىل وجود إختالف بني إملتوسطات إحلسابية دلرجات إذلاكء الانفعايل بني أ فرإد 5تشري نتاجئ إجلدول )     ( إ 

 إجملموعتني إلضابطة وإلتجريبية حسب إبعاد إدلرإسة.

جرإء إختبار حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب 2025ولختبار إدللةل إل حصائية لهذه إلفروق عند مس توى )  ( مت إ 

 ( يوحض ذكل.2( وإجلدول )Way MANCOVA-0دد )إملتع
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 (2جدول )

( ملعرفة دلةل إلفروق يف متوسط درجات Way MANCOVA-0نتاجئ إختبار حتليل إلتباين إملصاحب إملتعدد )

 أ بعاد إذلاكء الانفعايل عىل قياس إملتابعة حسب متغريي إدلرإسة )إجملموعة وإلنوع الاجامتعي(

 مجموع إملربعات مصدر إلتباين أ بعاد إذلاكء الانفعايل
درجة 

 إحلرية

متوسط 

 إملربعات
 قمية )ف(

مس توى 

 إدللةل

 إملعرفة الانفعالية

 0.000 232.058 1642.652 1 1642.652 إجملموعة

 0.844 0.040 0.283 1 0.283 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي

 تنظمي الانفعالت

 إجملموعة
970.429 1 970.429 333.941 0.000 

 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي
0.088 1 0.088 0.030 0.864  

 إلتعاطف

 0.000 171.158 2213.239 1 2213.239 إجملموعة

 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي
1.019 1 1.019 0.079 0.783 

 إلتوإصل الاجامتعي

 0.000 127.145 849.200 1 849.200 إجملموعة

 إجملموعة * إلنوع الاجامتعي
0.011 1 0.011 0.002 0.969 

 

حصائية عند مس توى إدللةل )2تبني من خالل جدول )     ( للمجموعة حيث 2025( وجود فروق ذإت دلةل إ 

حصائية 20222بلغت مس توايت إدللةل ) ( مجليع أ بعاد إذلاكء الانفعايل، بيامن تبني عدم وجود فروق ذإت دلةل إ 

يع إل بعاد و كام تبني عدم وجود فروق ( مجل 2025للنوع الاجامتعي حيث اكنت قمي مس توايت إدللةل أ كرب من )

حصائية للتفاعل بني إجملموعة وإلنوع الاجامتعي حيث اكنت قمي مس توايت إدللةل أ كرب من ) ( 2025ذإت دلةل إ 

 مجليع الابعاد.
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و لختبار هذه إلفرضية لذلاكء الانفعايل كلك، مت حساب إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية دلرجات    

إذلاكء الانفعايل كلك بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة عىل قياس إملتابعة حسب إلنوع الاجامتعي، أ شارت 

ىل وجود إختالف بني إملتوسطات إحل  سابية دلرجات إذلاكء الانفعايل عىل قياس إملتابعة بني أ فرإد نتاجئ إدلرإسة إ 

جرإء إختبار 2025إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة، ولختبار إدللةل الاحصائية لهذه إلفروق عند مس توى ) ( مت إ 

(، تبني من خالل نتاجئ إدلرإسة وجود فروق ذإت دلةل Way ANCOVA-0حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب )

ح (، بيامن تبني عدم وجود 20222( للمجموعة حيث بلغت مس توى إدللةل )2025صائية عند مس توى إدللةل )إ 

( و كام تبني عدم وجود 20214فروق ذإت دلةل إحصائية للنوع الاجامتعي حيث بلغت قمية مس توى إدللةل )

 (.20929قمية مس توى إدللةل ) فروق ذإت دلةل إحصائية للتفاعل بني إجملموعة وإلنوع الاجامتعي حيث بلغت

 مناقشة إلنتاجئ وإلتوصيات:

 أ وًل: مناقشة إلنتاجئ إملتعلقة بفاعلية برانمج إل رشاد إمجلعي يف تمنية إدلرجة إللكية لذلاكء الانفعايل:

 إلنتاجئ إملتعلقة ابذلاكء الانفعايل كلك: -

حصائية يف Way Ancova -0أ ظهرت نتاجئ حتليل إلتباين إلثنايئ إملصاحب )      ( وجود فروق ذإت دلةل إ 

متوسط درجات إذلاكء الانفعايل إللكية يعزى ملتغري إجملموعة ولصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية إذلين تلقوإ إلربانمج 

إل رشادي إمجلعي مقارنة ابجملموعة إلضابطة، وذكل عىل لك من إلقياسني إلبعدي وإملتابعة إملوحضني يف إلشلكني 

وإليت تبني إملتوسطات إحلسابية دلرجات إذلاكء الانفعايل كلك بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة  (0، 4)

 عىل إلقياسني إلبعدي وإملتابعة حسب إلنوع الاجامتعي.
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( إملقارنة بني إملتوسطات إحلساب دلرجات إذلاكء الانفعايل كلك بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية 4إلشلك )

 لضابطة عىل إلقياس إلبعدي حسب إلنوع الاجامتعيوإ

ن مس توى 4تبني من إلشلك )      ( وجود أ ثر لربانمج إل رشاد إمجلعي يف رفع مس توى إذلاكء الانفعايل، كام إ 

إذلاكء الانفعايل لذلكور أ عىل من إل انث، بيامن تبني عدم وجود أ ثر للتفاعل بني برانمج إل رشاد إمجلعي وإلنوع 

 .الاجامتعي عىل إذلاكء الانفعايل

 
بني إملتوسطات إحلسابية دلرجات إذلاكء الانفعايل كلك بني أ فرإد إجملموعتني إلتجريبية  ( إملقارنة0إلشلك )

 وإلضابطة عىل قياس إملتابعة حسب إلنوع الاجامتعي

( وجود أ ثر لربانمج إل رشاد إمجلعي يف رفع مس توى إذلاكء الانفعايل، بيامن تبني عدم وجود 0تبني من إلشلك )    

 و إلتفاعل بني برانمج إل رشاد إمجلعي وإلنوع الاجامتعي عىل إذلاكء الانفعايل.أ ثر للنوع الاجامتعي أ  

(  الاختالف بني متوسطات درجات مقياس إذلاكء الانفعايل إللكية دلى 0، 4وتبني لنا من إلشلكني )    

جات إذلاكء إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل إلقياس إلبعدي وإملتابعة، حيث يتضح إرتفاع يف متوسط در 

الانفعايل إللكية يف إجملموعة إلتجريبية مقارنة ابجملموعة إلضابطة عىل إلقياسني إلبعدي وإملتابعة و إرتفاع متوسط 

درجات إذلاكء الانفعايل إللكية للمجموعة إلتجريبية عىل قياس إملتابعة عن إلقياس إلبعدي، وهذإ يعين وجود أ ثر 

 توى إذلاكء الانفعايل لذلكور أ عىل من إل انث.لربانمج إل رشاد إمجلعي يف رفع مس  

اثنيا: إلنتاجئ إملتعلقة بفرضيتا إدلرإسة إليت تقيس إلفروق بني إجملموعتني إلتجريبية وإلضابطة يف إلقياسني إلبعدي 

 وإملتابعة:

حصـــائيـــة عنـــإلنتاجئ إملتعلقة ابلفرضية إل وىل:    ≥  αد مستـــوى دللــــة  ) توجــــــد فـــروق ذإت دللـــــــــة إ 

( يف متوسط درجات إذلاكء الانفعايل )مقاسة ابدلرجة إللكية للمقياس وللك بعد من أ بعاده إلفرعية( بني 2025
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أ فرإد إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل إلقياس إلبعدي لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية يعزى لربانمج إل رشاد 

 امتعي و إلتفاعل بيهنام.إمجلعي و إلنوع الاج

ىل أ نه ميكن حتسني همارإت إذلاكء الانفعايل )إملعرفة الانفعالية و تنظمي الانفعالت و      تبني من هذه إلنتيجة إ 

إلتعاطف و إلتوإصل الاجامتعي( و ذكل من خالل إلتدريب وإملامرسة عىل تعمل هذه إملهارإت و هذإ ما مت تطبيقه 

د إمجلعي إملطبق يف إدلرإسة، وإتفقت إدلرإسة إحلالية مع درإسة سالسيك واكراترإيت يف جلسات برانمج إل رشا

(Slaski &Cartwight ،0222.ىل زايدة إذلاكء الانفعايل ن إلتدريب يؤدي إ   ( يف إ 

حصائية عند مس توى دلةل  )  إلنتاجئ إملتعلقة ابلفرضية إلثانية: ( يف α  ≤  2025توجد فروق ذإت دلةل إ 

متوسط درجات إذلاكء الانفعايل )مقاسة ابدلرجة إللكية للمقياس وللك بعد من أ بعاده إلفرعية( بني أ فرإد 

إجملموعتني: إلتجريبية وإلضابطة عىل قياس إملتابعة لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية يعزى لربانمج إل رشاد إمجلعي 

 وإلنوع الاجامتعي وإلتفاعل بيهنام.

ن خصاص همارإت إذلاكء الانفعايل وفاعليهتا تزيد من خالل إملامرسة وإلتدريب، فقد سامه     تبني من هذه إلنتيجة إ 

تنظمي إل فرإد لنفعالهتم وأ فاكرمه، ومعرفهتم ابنفعالهتم إدلإخلية وإخلارجية، عىل الاس تفادة مهنا يف تعمل أ بعاد إذلاكء 

جات بعد إلتعاطف بني إذلكور وإل انث و عدم وجود فروق ذإت دلةل الانفعايل، وظهر هذإ من خالل تقارب در 

ن إس مترإر إلطلبة يف تعمل همارإت إذلاكء الانفعايل زإد يف وعهيم ومشاعرمه إجتاه  حصائية حسب إلنوع الاجامتعي، إ  إ 

سهاهما يف تمنية هماريت إلتع0222إذلإت وإل خرين. وإتفقت هذه إدلرإسة مع درإسة )صبحا،  اطف وإلتوإصل ( يف إ 

( يف أ ن إلزايدة يف درجات إذلاكء 0244الاجامتعي وإل بعاد إلفرعية إل خرى، و كام إتفقت مع درإسة )إلهنايئ، 

ىل  الانفعايل إللكية وللك بعد من أ بعاده إلفرعية تعزى لصاحل أ فرإد إجملموعة إلتجريبية عىل قياس إملتابعة تعزى إ 

 برانمج الارشاد إمجلعي.

 وصيات: اثلثًا: إلت

إس تخدإم برانمج إل رشاد إمجلعي إذلي أ عده إلباحث من قبل أ خصايئ إل رشاد وإلتوجيه وإل خصائيني  -4

 الاجامتعيني وإل خصائيني إلنفس يني وإخملتصني لتمنية إذلاكء الانفعايل دلى طلبة إجلامعات.

درإج الاس تفادة من همارإت إذلاكء الانفعايل من قبل إلقامئني يف وزإرة إلتع -0 لمي إلعايل ووزإرة إلرتبية وإلتعلمي، اب 

عدإد وتأ هيل إملعلمني.   همارإت إذلاكء الانفعايل مضن برإمج إ 

 إملرإجع:

 إوًل: إملرإجع إلعربية:
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(. إذلاكء الانفعايل وعالقته بأ مناط إلشخصية والاحرتإق إلنفيس دلى معلمي 0242بقيعي، انفز. )

-19(، 4) 05)إلعلوم الانسانية(، إلنجاح لل حباثجمةل جامعة إلصفوف إلثالثة إل وىل. 

20. 

برإهمي .) ، جامعة رساةل ماجس تري غري منشورة(. إذلاكء الانفعايل وعالقته بفاعلية إلقيادة. 0229جامع، إ 

 منتوري قس نطينة: إجلزإئر

ني (. أ ثر إذلاكء الانفعايل يف إلنجاح إل اكدميي والاجامتعي للمرإهق0244إمخليش، انيف صاحل. )

جامعة إل مام محمد بن سعود إل سالمية:  رساةل دكتورإه غري منشورة. إملوهوبني وإلعاديني.

 إلرايض.

 . إلقاهرة: عامل إلكتب للنرش وإلتوزيع.إلتوجيه والارشاد إلنفيس(. 4992زهرإن، حامد عبدإلسالم. )

(. فاعلية برانمج تدرييب مبين عىل إذلاكء الانفعايل يف تمنية إملهارإت 0222صبحا، خوةل حتسني. )

رساةل الانفعالية والاجامتعية دلى أ طفال ما قبل إملدرسة يف إململكة إلعربية إلسعودية. 

 ، لكية إدلرإسات إلرتبوية إلعليا: جامعة عامن إلعربية.دكتورإه غري منشورة

(. مس توى إل من إلنفيس دلى عينة من طلبة جامعة 0222د بن ان ر بن سعيد. )إلصوإيف، محم

 ، جامعة نزوى: نزوى.غري منشورة رساةل ماجس ترينزوى. 

إلصحة إلنفس ية وعالقهتا ابذلاكء الانفعايل دلى إلشاابت (. 0221إلعاكييش، برشى أ محد جامس. )

 22/44/0242كة إلعاملية بتارخي: . إسرتجعت من إلش بإجلامعيات يف لكية إلرتبية للبنات

 .www.shatharat.comمن إملوقع: 

(. إذلاكء الانفعايل وعالقته ابملهارإت الاجامتعية وأ مناط إلتعلق دلى طلبة 0244إلعلوإن، أ محد. )

 7 ،نية يف إلعلوم إلرتبويةإجملةل إل ردإجلامعة يف ضوء متغريي إلتخصص وإلنوع الاجامتعي. 

(2)، 125-144. 

(.إذلاكء الانفعايل وعالقته ببعض إملتغريإت الانفعالية دلى طلبة 0222إملصدر، عبدإلعظمي سلامين.)

 .622-584 ،(1) 16 جمةل إجلامعة إل سالمية، .إجلامعة

http://www.shatharat.com/
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إملهنية دلى عينة من (. إذلاكء الانفعايل وعالقته ابلكفاءة 0222مغريب، معر بن عبدهللا مصطفى.)

، جامعة أ م رساةل ماجس تري غري منشورة معلمي إملرحةل إلثانوية يف مدينة مكة إملكرمة.

 إلقرى: مكة إملكرمة.

(. بناء مقياس مقنن لذلاكء الانفعايل ملعلمي إملرحةل 0244إملفريج، مشهور بن مبارك بن شعيفان. )

 جامعة أ م إلقرى: مكة إملكرمة. .رساةل ماجس تري غري منشورةإملتوسطة وإلثانوية. 

(.إلفروق يف إذلاكء الانفعايل دلى عينة من إلطلبة إملتفوقني وإلعاديني)درإسة 0244إمللىل، سهاد.)

(، 4) 02ميدإنية عىل طلبة إلصف إل ول إلثانوي يف مدينة دمشق(.جمةل جامعة دمشق، 

022-202. 

عي يف تمنية إذلاكء الانفعايل دلى طلبة إحللقة (. فاعلية برانمج إرشاد مج0244إلهنايئ، سهام ان ر.)

 جامعة نزوى: نزوى. رساةل ماجس تري غري منشورة،إل وىل. 
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