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The Impact of an Educational Program based on the Components of Emotional
Intelligence according to the Golman Model in the Development of Ethical
Behavior in Islamic Education
Zainab A, Al-Ajmi , Mohammad A, Al- Ayasrah* & Rashed S, Al- mehrzi
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
____________________________________________

Abstract: This study aimed at identifying the effect of an Islamic Educational Programme based on
Emotional Intelligence on developing Ethical Behaviors of tenth grade female students in the
Sultanate of Oman. The study adopted a semi-experimental model using a sample of 137 students
from Muscat and Southern Batinah schools. To achieve the study aims, an Educational Program
based on Emotional Intelligence and Ethical Behaviors Scale (Self-control, Honesty, Respecting
others, Respecting rules) was used. The validity of the scale was measured using trustee validity and
discriminate validity. Cronbach’s Alpha coefficient was used to estimate the reliability of the scale; it
was 0.90 which indicates fairly high reliability. The results showed statically significant differences in
regards of Self-control, Honesty, Respecting others and Respecting Rules in favor of the experimental
group. In the light of the above findings, the study recommended the importance of integrating
Emotional Intelligence skills into the curriculum to prevent ethical problems of teenage students. It
also suggested the activation of educational strategies and classroom activities in training the
students to develop their ethical behaviors.
Keywords: Islamic education, emotional intelligence, Goleman model, ethical behaviours.
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مااير وساالوفي
حول مكانة العواطف ودورهاا فاي تنظايم
المشاااعر واالنفعاااالت .وقااد مهاادت هااذه
الدراسااات الطريااق أمااام دانيااال جولمااان
( )Daniel Golemanإلصدار كتابه "الذكاء
العاطفي" " Emotional Intelligence: Why it
 "Matterr More Than IQفااي عااام ٜٜ٘ٔم،
والذي يعد المرجع الرئيساي فاي موضاوع
الذكاء العاطفي .وقد بناى جولماان فهماه
وتعريفااه للااذكاء العاااطفي اعتمااادًا علااى
نظرية جاردنر  Gardenerللذكاء المتعادد
 ،Multiple Intelligenceوماان هنااا عاارّ
جولمان في كتابه الذكاء العااطفي بنناه:
"قدرات ومهارات متنوعة يمتلكهاا األفاراد،
ويُمكن تعلمها وتحسينها وتشامل المعرفاة
االنفعاليااة ،وإدارة االنفعاااالت ،والحماااس،
والمثابرة ،وحفز الانفس ،وإدراك انفعااالت
اآلخاارين ،وإدراك العبلقااات االجتماعيااة".
( .)Golman, 1995, 38, 39وقد وضع جولمان
نموذجاً بين فيه أن للذكاء العاطفي خمسة
مكونات ،هي:
()Mayer & Slovey, 1990

وخلق ا﵀ تعالى العواطف في
نفوس البشر من أجل وظيفة معينة وهي
حماية اإلنسان ،واالرتقاء بوجوده ،فعاطفة
الغضب مهمتها مساعدة اإلنسان في الدفاع
عن حقوقه عندما يُعتدى عليها ،أما عاطفة
الحب فإنها تدفع اإلنسان إلى التضحية في
سبيل من يحب (العيتي .)ٕٗ ،ٕٓٓٙ ،وقد
شغلت قضية الذكاء الفبلسفة ،وعلماء
النفس ،والتربويون على مدار القرون التي
مضت ،وظلت الجوانب غير المعرفية من
العقل البشري محور دراسات العلماء
وأطروحاتهم ،وفي أواخر سنة ٓٓٔٛم بدأ
كل من غالتون ( ،)Galtonوكاتل ()Cattell
تجاربهما المتعددة من أجل قياس الذكاء
كمحاولة أولية للفصل بين التفكير
والعاطفة (.)Leo, 2007, 4
ولقد ارتبط نشوء الذكاء العاطفي
بمساهمات مجموعة من العلماء ،إذ ظهر في
أعمال ثورنديك ( Edwart Thorndike,
 ،)1903ووكسلر(،)David Wechsler, 1943
وجيلفورد (،)Joy Paul Guilford, 1967
وجرينسبان (،)Stanly Greenspan, 1980
وثيرستون (،)Louis Leon Thurstone, 1983
وجاردنر (،)Howard Gardner, 1983
وستيرنبرج ( .)Robert Sternberg, 1985وفي
سنة ٜٔٛٙم درس باين  Paynمفهوم الذكاء
العاطفي في اطروحته التي قدمها لنيل
درجة الدكتوراة حيث كان أول من درس
العواطف ،وقدّم مفهوم الذكاء العاطفي
كمرشد لتنمية تكامل الذات اإلنسانية ،وقد
اعتبر باين أن العاطفة هي القوة الرئيسية
للسلوك اإلنساني ،كما أنها المحفز
األساسي للتغيير في داخل الشخصية
وخارجها.

الوعي بالاذات  :Self-Awarenessفاي هاذاالمكون باين جولماان (Goleman, 1995,47,
) 48أن علماء النفس استخدموا مصطلح "ما
بعد االنفعاال" ليشاير إلاى تنمال اإلنساان
النفعاالته ،لكن جولماان يارى أن مصاطلح
"الوعي بالاذات" هاو األفضال ألناه يعناي
االنتباه إلى الحاالت الداخلية التاي يعيشاها
اإلنسان ،وهذا الوعي الاذاتي باالنفعاال هاو
قدرة مهمة تبنى على أساسها قدرات أخارى
مثل السيطرة الذاتية ،وضبط االنفعاالت.
إدارة العواطااف أو تنظاايم الااذات :Managingإن مفتاااح السااعادة العاطفيااة
يكمن في ضبط االنفعااالت بصاورة دائماة،
وال شك في أن تقلبات الدهر بما فياه مان
سعادة وتعاسة يحتاج إلى التوازن بين كال
من العواطف اإليجابياة والسالبية ،ويشاير
جولماااان ) (Goleman, 1995, 59إلاااى أن
الطبلب الذين يعانون من التوتر ،أو الغضب،
ال يمكنهم التعلم ،وال يستوعبون المعلومات
Self-

وبعد دراسة باين توالت دراسات باار -أون
 Bar-onمناذ عااام  ،ٜٔٛٛو كاذلك دراسااة
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بكفاءة؛ إذ تحاوّل االنفعااالت السالبية مان
عملية االنتباه إلى االنشغال بالاذات ،مانعاة
بذلك أي محاولاة للتركياز علاى شايء
آخر.
الااذاتSelf-:

الدافعيااة الذاتيااة أو تحفيااز :Motivationإن تحقيق اإلنسان للنجاح فاي
الحياة يمكن إرجاعه إلى وجود دافاع ،إلاى
جانب وجود القدرات الفطرية التاي تايدي
دورًا مهمًا في ذلك النجااح .وتتمثال قاوة
االنفعاااالت فااي تنثيرهااا علااى التفكياار،
والتخطيط والتدريب للوصول إلاى الهاد
المطلوب ،وهذه القوة االنفعالية هاي التاي
تاادفع الفاارد ،وتحفاازه نحااو تحقيااق
االنجااازات ،كمااا أنهااا أصاال الااتحكم فااي
االنفعاالت النفسية (.)Goleman, 1995, 80
المشاااااركة الوجدانيااااة أو الااااتقمالوجداني :Empathyيقوم التعاطف علاى
أساس الوعي الذاتي ،فبقدر ما يكون الفارد
قادراً على تقبل مشااعره وإدراكهاا يكاون
قادراً على قراءة مشااعر اآلخارين ،إضاافة
إلى أن انعادام التعااطف ماع اآلخارين لاه
تنثير شاديد أيضااً؛ إذ يايدي الانق فاي
مشااااعر التعااااطف إلاااى االضاااطرابات
السااالوكية .ويااارى هوفماااان Hoffman
المشار إليه فاي جولماان أن القادرة علاى
التعاطف هي التي تادفع النااس إلاى اتبااع
مبادئ أخبلقية معينة كالتساامح ،والصادق
أو االحترام (.)Goleman, 1995, 96, 105
المهارات االجتماعية  :Social-Skillsيتطلابالتوافااق مااع اآلخاارين قلاايبلً ماان الهاادوء
النفسي مع التحكم في االنفعاالت؛ إذ أن فن
إدارة العبلقااات بااين البشاار يتطلااب نضااج
مهارتين أساسايتين :الاتحكم فاي الانفس،
والتعاطف ،وأن النق في هذه المهارات هو
سبب فشل العبلقات بين األفراد بمان فايهم
األذكياء ،فالمهارات االجتماعية التي يتمتع
بها اإلنساان هاي التاي تجعلاه قاادراً علاى
تكااوين العبلقااات الناجحااة مااع اآلخاارين،
والتنثير فايهم (Goleman, 1995, 112, 113,
).116

ويُبلحاام ممااا ساابق أن نمااوذج جولمااان
ينطااوي علااى مهااارات عاطفيااة :فرديااة،
وجماعية ،وهي تتكامل بحيث تتيح الفرصة
للطلبااة إلكتشااا ذواتهاام ،واكتسااابهم
القدرة على التوازن االنفعالي ،كماا تعمال
على تهذيب عواطفهم ،والتعامل الصحيح مع
انفعاالتهم ،األمر الذي يمكن توظيفه تربويًا
في تادريب الطلباة علاى تنمياة الجواناب
السلوكية اإليجابية لديهم.
وأما السلوكات األخبلقية فهاي تمثال فاي
نظاار اإلساابلم جااوهر الرسااالة؛ ذلااك أن
القرآن الكريم إنما هو دعوة إلاى السالوك
القااويم األمثاال ،قااال تعااالىِ ﴿ :إنَّّ هَّاااٰذَّا
ٱ ْلقُاارْآنَّ َّيهْاادِي لِلَّّتِااي هِاايَّ أَّقْااوَّمُ وَّ ُيبَّشِّاارُ
ٱلْ ُميْ ِمنِينَّ ٱلَّّذِينَّ يَّعْمَّلُونَّ ٱلصَّّالِحَّاتِ َّأنَّّ َّلهُامْ
أَّجْاراً كَّبِياراً﴾ (اإلساراء ،)ٜ :وأماا السانة
المطهرة فقد بيّنت لنا أن الرسول صلى ا﵀
عليه وسلم إنما بعث وأرسل إلتماام مكاارم
األخبلق ومحاسنها ،حيث قال الرسول صلى
ا﵀ عليه وسلم" :إنما بعثاتُ ألتمّامَّ صاالحَّ
األخبلقِ" (الهيثماي ،ٜٕٔٛ ،بااب فاي حُسان
خُلُقه وحيائه وحسن معاشرته ،)ٜ/ٔ٘ ،ومان
أهم السلوكات األخبلقية التي يحتاج طلباة
المدارس إلى توعية تربوية مستمرة بشننها
ما يلي:
ضاابط الاانفس :حيااث يواجااه الطلبااة فااي
المدارس العديد من المشاكبلت والتحاديات
التي تتطلب منهم ضبط الانفس ،ويختلاف
الطابلب فااي أسااليب االسااتجابة للمواقااف
والضااغوط النفسااية ،فماانهم ماان تكااون
استجابته لها بطريقة مبلئمة ،ومانهم مان
يحااول الغضااب إلااى ساالوك عاادواني.
(الحموري ،والعنزي .)ٔٓٓ ،ٕٓٔٛ ،والغضاب
الشديد يعطل الوظائف العقلياة والنفساية،
وقد ذم الشرع الغضب ،ونهات عناه اآلياات
القرآنية ،واألحادياث الشاريفة ،فعان أباي
هريرة رضي ا﵀ عنه ،أن رجبلً قاال للنباي
صاالى ا﵀ عليااه وساالم "أوصااني .قااال :ال
تغضااب .فااردد مااراراً ،قااال :ال تغضااب"
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(البخاري ،ٕٕٓٓ ،كتااب األدب ،بااب الحاذر
من الغضب ،ٕٜٔ٘ ،حديث رقم.)ٙٔٔٙ :
الصدق :والصدق من أعظام األخابلق التاي
يتصف بها اإلنسان ،قال ا﵀ تعالى﴿ :يَّاٰأ ُيّهَّا
ٱلَّّااذِينَّ آمَّنُااواْ ٱ َّتّقُااواْ ٱللَّّااهَّ وَّكُونُااواْ مَّااعَّ
ٱلصَّّادِقِينَّ﴾ (التوبة .)ٜٔٔ ،وكان رسول ا﵀
صلى ا﵀ عليه وسلم قدوة في صفة الصدق،
وأمر به الرسول صلى ا﵀ عليه وسلم حين
قال" :إن الصدق يهدي إلى البار ،وإن البار
يهدي إلى الجنة ،وإن الرجل ليصادق حتاى
يكون صديقاً ،وإن الكذب يهدي إلى الفجور،
وإن الفجور يهدي إلاى الناار ،وإن الرجال
ليكااذب حتااى يكتااب عنااد ا﵀ كااذاباً"
(البخاري ،ٕٕٓٓ ،كتاب األدب ،باب قاول ا﵀
تعالى( :ينيها الذين آمنوا اتقوا ا﵀ وكونوا
مع الصادقين) وما ينهى عان الكاذب،ٕٔ٘٘ ،
حديث رقم( )ٜٙٓٗ :محمد.)ٖ٘ٓ -ٖٜٗ ،ٕٖٓٔ ،
ويشير كل من (ماالكي والقحطااني،ٕٖٓٔ ،
ٖٕٓ؛ و) Bradberry & Greaves, 2005, 106
إلى أن مطابقة قول المرء فعله أمار لايس
باليسير ،خاصة عنادما يواجاه المارء فاي
طريقه الكثير من العثرات ،ولكان التادريب
على مهارات إدارة الاذات ،وتحفياز الانفس
يمكن أن يساعد على تنمياة جاناب الصادق
لدى الفرد؛ حيث إن المشاكبلت السالوكية
التي يعاني منها بعض الطلبة هاي مشاكبلت
في التفكير ،وفاي نظارتهم نحاو أنفساهم
ونحو العالم ،وبالتالي يمكن توجيه الطلباة
ومساعدتهم على تغيير سلوك الكذب الاذي
قد يلجنون إليه في حياتهم.
احتاارام اآلخاار :وهااو ياايدي إلااى وحاادة
الجماعااة ،وتماسااكها ،حيااث أماار اإلساابلم
باحترام اآلخر ،وهذا يعني احترام التعددياة
الثقافية ،واحترام الثقافات لبعضاها ويبايّن
محمااد ( )ٕٔٔ ،ٕٓٔٙإن اكتساااب الطلبااة
لسلوك احترام اآلخر يجعلهم أكثر تعاونًاا
لتحقيااق األهاادا المشااتركة ،وهااو مااا
يكسبهم بالتاالي احتارام التناوع الثقاافي،
وتقادير اآلخارين ،فيعملاون علاى تكااوين

محيط ينجح في إدارة هاذا االخاتبل مماا
يجعلهاام يبتعاادون قاادر االسااتطاعة عاان
االنحياز والتعصاب .وييكاد عماار (،ٕٜٓٓ
 )ٕٗٛأن الممارسة الصحيحة لسلوك احترام
اآلخر تقتضي تدريب الطلبة عليه من خبلل
مواقف حياتية تقاوم علاى الحاوار البنااء،
وترسيخ مهارة احترام الرأي اآلخر وتقبله.
احترام النظام :إن الدين اإلسبلمي هو ديان
نظام ،وانضاباط سالوكي وأخبلقاي ،وهاو
يفرض على المسالم أن يكاون منظّمًاا فاي
جميع أمور حياته ،واحتارام النظاام يعناي
ذوبااان الساالوك الفااردي الااذاتي وبااروز
السلوك الجمعاي .ويعتبار احتارام النظاام
سلوكًا دينيًا ،وحضاريًا ،وهاو يمثال تلاك
القناعة التي يجب أن تكون عند كال فارد
في أي مجتمع من المجتمعات بانن يحتارم
األنظمة السارية في ببلده ،من حيث :احترام
األماان العااام ،واحتاارام السااكينة العامااة،
واحترام القايم األخبلقياة ،واآلداب العاماة
(القرشي ومحمد وأحماد.)ٖٔ٘ ،ٕٖٔ ،ٕٓٔٗ ،
ويشير كل من الحريري ،وحسانين (،ٕٓٔٙ
 )ٜٔٙأن على اإلنساان أن يادرك أن النظاام
سالوك دينااي وحضااري ،وماان الضااروري
توعية األفراد وحثهم علاى تنمياة مظااهر
االنضباط الذاتي ،واحترام النظام العام فاي
المجتمع.
وقد أجريت العديد من الدراسات واألبحااث
المتعلقة بالمشاعر والعواطف وأثرها علاى
خفااض بعااض المشااكبلت الساالوكية لاادى
المتعلم ،والرقي بسالوكه وأخبلقاه ،كماا
تزايد االهتمام بالدور الذي تيديه المهارات
العاطفية واالجتماعية في مواجهة الضغوط،
وتحقيااق التااوازن االنفعااالي ،فقااد هاادفت
دراسااة عيسااى ( )ٕٓٔٛإلااى تعاار عبلقااة
الذكاء العاطفي بالكفاءة االجتماعياة لادى
التبلميذ الموهوبين ذوي صاعوبات الاتعلم،
واستخدمت الباحثة مقياس الذكاء العاطفي
وفق نموذج بار-أون .وبينت النتائج وجاود
عبلقة ارتباطية موجبة دالاة إحصاائيًا باين
الذكاء العاطفي والكفاءة االجتماعية ،وتام

عزو هاذه النتيجاة إلاى أن تعلام الطابلب
مهارات الذكاء العاطفي وخاصاة المهاارات
االجتماعية ساعدتهم على تحقياق التاوازن
االنفعالي ،والتغلاب علاى بعاض المشاكبلت
السلوكية التي يعاني منها بعاض الطابلب.
كمااا أجاارى اباان حسااين ( )ٕٓٔٛدراسااة
استهدفت الكشف عن العبلقاة باين الاذكاء
العاطفي وأساليب مواجهة الضغوط النفسية
لدى فئاة متعااطي المخادرات وفئاة غيار
المتعاااطين ،وقااد أظهاارت النتااائج وجااود
عبلقااة إيجابيااة ذات داللااة إحصااائية بااين
الااذكاء العاااطفي ومكوناتااه الفرعيااة،
وأساليب مواجهاة الضاغوط لادى مادمني
المخدرات ،ولدى فئة غير المتعاطين ،حيث
بينت نتائج الدراساة أن للاذكاء العااطفي
وظيفااة نفسااية جوهريااة أهمهااا عبلقتااه
بالقدرة علاى مواجهاة الضاغوط النفساية
وارتباطه عكسيًا بالسلوك المشكل.
وهد كل من زياد ،وساعود (ٕ٘ٔٓ) فاي
دراستهما إلى إعاداد برناامج إرشاادي فاي
تنمية الذكاء العاطفي ،ومعرفة أثاره فاي
خفض المشكبلت السلوكية ،ولتحقيق هد
الدراسااة اسااتخدم مقياااس بااار-أون فااي
الااذكاء العاااطفي ،ومقياااس المشااكبلت
السلوكية .وأسفرت نتائج البحث عن وجود
فااروق ذات داللااة إحصااائية علااى مقياااس
المشااكبلت الساالوكية لصااالح المجموعااة
التجريبية ،وأظهرت النتائج كذلك فاعلية
البرنامج اإلرشاادي المساتخدم فاي تنمياة
الااذكاء العاااطفي ،وخفااض المشااكبلت
السلوكية لدى الطبلب ،كما أظهرت أيضًاا
اسااتمرار التحساان فااي خفااض المشااكبلت
السلوكية خبلل فتارة المتابعاة .وناقشات
بسيوني (ٕٕٔٓ) في دراسة ارتباطية العبلقاة
بين الاذكاء العااطفي وبعاض المتغيارات
النفسية ومنهاا انفعاال الغضاب ،وكشافت
النتائج عن وجود عبلقاة ارتباطياة ساالبة
دالة إحصائيًا على مقيااس الغضاب لصاالح
الطالبات ذوات الاذكاء العااطفي المرتفاع،
وعاازت الباحثااة وجااود تاانثير للااذكاء

العاطفي على متغير الغضب إلاى أن درجاة
الذكاء العاطفي عند المرء هاي المسايولة
عن إدارة االنفعاالت ،وتنظيمها وضبطها.
وباإلضااافة إلااى الدراسااات السااابقة فقااد
أجريت دراسات عديدة هادفت إلاى معرفاة
أثر مكونات الذكاء العاطفي وفاق نماوذج
جولمان على سلوك الطبلب العدواني ،ومان
بينها دراسة أبو جروة (ٕٕٔٓ) حياث تمثال
الهد من الدراسة في الكشف عان العبلقاة
بين مكوناات الاذكاء العااطفي والسالوك
العااادواني اللفظاااي والماااادي (الغضاااب،
واإلعتااداء علااى ممتلكااات اآلخاارين) لاادى
األطفال ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود
عبلقة إيجابية بين مكونات الذكاء العاطفي
وبين السلوك األخبلقي السوي ،وفسرت هذه
النتيجااة :أن األطفااال الااذين ال يتمتعااون
بالقدر المناسب من الذكاء العاطفي يتزايد
لديهم السلوك العدواني ساواء أكاان هاذا
العاادوان موجهًااا نحااو الااذات ،أم نحااو
اآلخرين .وفاي ذات الساياق هادفت دراساة
كاال ماان شاااه زاد ومشااتاق ( &Shahzad
 )Mushtaq, 2014, 71إلى معرفة أثر الذكاء
العاااطفي لاادى طاابلب وطالبااات الماادارس
الثانويااة علااى ساالوكهم داخاال الصااف.
وأظهرت نتائج الدراساة أن الطابلب الاذين
يتمتعون بمستوى عال من الذكاء العااطفي
يتصفون بسالوكات تعاونياة ،أماا الطابلب
الااذين يتمتعااون بمسااتوى ماانخفض ماان
الذكاء العاطفي فكانوا أكثر عدوانية.
وقد أجريات أناواع أخارى مان الدراساات
تضمنت برامج تدريبياة وتعليمياة طبقات
مكونااات الااذكاء العاااطفي وفااق نمااوذج
جولمان على الطلباة؛ فقاد أجارى محماد
( )ٕٓٔٙدراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية
برناامج تادريبي لتنمياة مهاارات الاذكاء
العاطفية واالجتماعية لدى طبلب المرحلة
االبتدائياة وأثاره فاي خفاض اتجاهااتهم
السلبية نحاو المدرساة .وأسافرت نتاائج
الدراسة عن فاعلية البرنامج التادريبي فاي
تنميااة مهااارات الطاابلب العاطفيااة
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واالجتماعية ،كما أسفرت النتائج عن األثر
اإليجابي للبرنامج وأنشاطته فاي تطاوير
اتجاهات إيجابية للطابلب نحاو المدرساة.
وبالمثاال أجاارى كمااور ( )ٕٓٓٚدراسااة
تجريبية هدفت إلى بنااء برناامج إرشاادي
مستند إلاى نظرياة جولماان فاي الاذكاء
العاطفي في خفاض السالوكات العدوانياة،
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية علاى مقيااس السالوك
العدواني في القياس البعدي وذلك لصاالح
المجموعة التجريبية ،وكان للبرنامج أثار
على اإلناث أكبار مان الاذكور ،وقاد ردّ
الباحث هذا األثر اإليجابي إلاى أن مكوناات
الذكاء العااطفي قاد أساهمت فاي تادريب
الطلباااة علاااى التعامااال ماااع المشااااعر
واالنفعاالت السلبية وتحويلها إلاى مشااعر
إيجابية ،مماا انعكاس بادوره علاى خفاض
السلوكات العدوانية لديهم.
يتضح مما سبق اهتماام الدراساات الساابقة
بدور الذكاء العاطفي في مجاال األخابلق،
إالّ أن جميعها انحصرت فاي مجاال خفاض
السااالوك العااادواني ،وتحقياااق االتااازان
االنفعالي ،وفي مواجهة الضاغوط النفساية،
وانفااردت الدراسااة الحاليااة عاان تلااك
الدراسااات بدراسااة أثاار برنااامج تعليمااي
مستند إلى الذكاء العااطفي وفاق نماوذج
جولمان في تنمية السلوكات األخبلقية في
مادة التربية اإلسبلمية مما لم تتطرق إلياه
تلك الدراسات ،السيما في البيئاة العُمانياة
التي يخلو الميدان–في حدود علم الباحثين-
من أية دراسة من هذا الناوع؛ لاذا تحااول
هذه الدراسة الحالية تقديم إضاافة علمياة
تتمثل في تدريس برنامج تعليمي في ماادة
التربيااة اإلساابلمية يعماال علااى تنميااة
الساالوكات األخبلقيااة (ضاابط الاانفس،
والصدق ،واحترام اآلخر ،واحتارام النظاام)
لدى الطالبات في الصف العاشر.

مشكلة الدراسة
تنبع أهمياة السالوك األخبلقاي وضارورة
تنميته من جوهر التربية اإلسبلمية ،وخيار
دليل على ذلك وصف ا﵀ عزوجل لرساوله
الكريم صلى ا﵀ عليه وسالم بنناه صااحب
الخُلُق العظيم ،وذلك فاي قولاه سابحانه:
إضافة إلاى أن
الساالوكات األخبلقيااة تاارتبط بالساالوك
اإلنساني العام ،وتشكل الهوية األخبلقية لدى
الفرد ،وكل ما ينبغي أن يتحلى به اإلنسان
في سلوكه ،ومن هنا الباد أن تكاون هاذه
السلوكات منضبطة بقواعاد الادين ،وروح
اإلساابلم ،وفااي الوقاات ال اذي تواجااه فيااه
المجتمعااات اإلساابلمية هجمااات شرسااة
تستهد القيم األخبلقية ،تبرز الحاجة إلى
المحاوالت العلمية الهادفة إلى إيجاد أرضية
نظرية وتطبيقية لتعديل السلوك األخبلقاي
خاصة لدى طلبة المرحلة الثانوية (ماالكي،
والقحطاني .)ٔٙٙ ،ٕٖٓٔ ،ومن زاوية أخارى
فقااد توصاالت مجموعااة ماان الدراسااات:
(الجبااارٕٓٓٙ ،؛ وأبااو جااروةٕٕٓٔ ،؛ Scott,
;2004; Harati, 2013; Matthews, 2014

 )Boillch, 2016إلااى أن اإلنسااان فااي عااالم
اليوم يعاني من أزمة في السلوك األخبلقي،
كما أن التوساع التكنولاوجي فاي القارن
الحااادي والعشاارين أضااا الكثياار ماان
التحديات إلى الميسسات التربوية ،وفارض
على المهتمين بالتربية والتعليم البحث عن
نظريات حديثاة ،وابتكاار بارامج تربوياة
والتحقق مان مادى تنثيرهاا علاى تنمياة
التفكير العلمي السديد ،والسلوك األخبلقاي
الحميد.
وتتفق نتائج دراسة هاردي وباين وأولسان
( ، )Hardy, Bean & Olsen, 2015, 1542ماع
نتائج دراسات كل مانMatthews, 2014( :؛
Dunbar, 2005؛  )Goleman, 1995فاااي أن
المشكبلت السلوكية الموجودة لادى بعاض
الطلبااة فااي الماادراس مردهااا فااي الواقااع
المشااكبلت األخبلقيااة التااي يعااانون منهااا،
فالساالوك العاادواني ،والساارقة ،والكااذب،

والغا  ،وعاادم االحتاارام ،وكساار قواعااد
المجتماع ليساات جساامية باني معنااى ماان
المعاني ولكنها خُلُقية في أصلها ومظهرها.
ويشير ( )Ritz, 1996, 2إلى أن الطابلب فاي
المدارس األمريكياة يفتقارون إلاى القايم
األخبلقية؛ وأن هناك حاجة إلى غرس تلك
القاايم بااين الطاابلب وتعلاايمهم الصاادق،
والمسيولية ،والتسامح ،واالحترام من خبلل
المناهج الدراسية.
ولعل مان المناساب القاول أن السالوكات
السلبية المنتشرة بين بعض طبلب المدراس
كقلة االحترام ،والفوضى ،ومجانبة الصدق،
قد يعود إلى وجود مشاكلة كبيارة تتمثال
في عدم االهتمام الكافي بالجانب األخبلقاي
في الميسسات التربوية ،حيث إن االقتصاار
على االهتمام بالجانب المعرفي ليس كافيًا
لتنمية الفرد خُلقيًا؛ ذلك أن تنمية الجانب
األخبلقي يتطلب تفعيل الجوانب العاطفياة،
واالجتماعياااة ،وتاااوفير نمااااذج القااادوة
الصااالحة قااوالً وعم ابلً (الجبااارٕٓ ،ٕٓٓٙ ،؛
وحساان .)ٕٜٖ ،ٕٓٔٔ ،وقااد أشااارت نتااائج
دراسات كل من( :فراجٕٓٓ٘ ،؛ وأبو غزالاة،
ٕٕٔٓ؛ والعجميٕٕٓٔ ،؛ والشهريٕٖٓٔ ،؛ Ritz,
;1996; Scott, 2004; Dunber, 2005
Mahoney, 2006; Maddix, 2011; Stein,
&Book& Kanoy, 2013; Hardy, Bean
; )Oslen, 2015إلى وجود عبلقة إيجابية بين

برامج الاذكاء العااطفي وتنمياة السالوك
األخبلقي ،ومن ميشرات ذلاك ماا أكدتاه
نتااائج تلااك الدراسااات ماان أن الااذكاء
العاطفي مرتبط باالنمو االنفعاالي للفارد،
وكذلك بالكفاءات العاطفياة ،وفاي ضاوء
تلااك النتااائج أوصاات الدراسااات السااابقة
بضرورة إجراء دراسات تجريبية عان أثار
الذكاء العااطفي علاى السالوك األخبلقاي،
ودراساة دور مكوناات الاذكاء فاي تنميااة
وتعزيز السلوكات األخبلقية المرغوبة.
وبالرغم من أن تلك الدراساات والبحاوث
تشير إلى أهمية الكفاءة العاطفية في تنمية
السلوك األخبلقي ،إالّ أنه من المهم التعماق
في دراساة السالوك األخبلقاي ،فماا زالات

الحاجة قائمة لدراسته لادى الطالباات فاي
المدارس خاصة في مرحلة المراهقة؛ نظرًا
لما تتميز به هذه المرحلة من إثبات الذات،
وحااب االسااتقبلل ،والااتخل ماان بعااض
الضوابط األسرية ،والتمارد علاى األنظماة
واللااوائح المدرسااية ،إضااافة إلااى بعااض
المشكبلت النفساية والسالوكية كالكاذب،
وعدم االحترام التي يُتوقع أن تظهار لادى
الطالبات بدرجة ما في هذه المرحلة ،وهاذا
ما أكدته دراسة كل مان( :الجاراحٕٖٓٓ ،؛
وعيساااىٕٓٔٛ ،؛ )Ritz, 1996; Scott, 2004؛
ولذلك فإن هذه السالوكات بحاجاة إلاى
تهااذيب وتصااحيح ،األماار الااذي يتطلااب
ضرورة وجود برامج تعليمياة تعمال علاى
تنمية اإلتجاهاات اإليجابياة نحاو السالوك
األخبلقي الحسان ،حياث إن تقاديم الماادة
العلميااة بنساااليب خارجااة عاان الماانلو ،
تستثير الجانب العاطفي لدى المتعلمين مما
يعاازز قاايم االحتاارام ،والصاادق ،وضاابط
النفس .كما ذكرت العديد مان الدراساات
أن المشاااعر األخبلقيااة والااوعي العاااطفي
ييديااان أدوارًا مهمااة فااي كيفيااة تحكاام
الطالبات في المواقف التاي تتطلاب ضابط
الااااانفس ( ;Krettenauer, Colasante,
Malti, 2014

Buchmann,؛

Matthews,

 ،)2014ولذا فمان المهام فاي ضاوء ذلاك
دراسة وتعر أثار برناامج تعليماي قاائم
على مكونات الاذكاء العااطفي فاي تنمياة
الساالوك األخبلقااي ،وهااو مااا تسااعى هااذه
الدراسة إلى تحقيقه.
وقد أجارى البااحثون دراساة اساتطبلعية
بهد تعر أثر الذكاء العاطفي في تنمية
الساالوكات األخبلقيااة اإليجابيااة لاادى
الطالبات ،وقد أظهارت نتيجاة الدراساة أن
نسبة األثار المتوقاع فاي تنمياة السالوك
األخبلقي من وجهة نظر أفراد العينة بلغات
(ٖ ،)ٝٚٙ,حيااث تباايّن أن العاطفااة تاادفع
الطالبات إلى االلتزام بالسلوكات الحسانة،
وتساعد على ضبط انفعااالتهن كالغضاب.
وقد جاءت نسب المشكبلت األخبلقياة التاي
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تواجه أفراد العينة في المدرساة كااآلتي:
الصدق بنسبة (ٓ ،)ٝٚيلياه احتارام النظاام
بنسبة (ٕ ،)ٝٙٚ,ثام احتارام اآلخار بنسابة
(ٖ ،)ٝٙٙ,ثاام ضاابط الاانفس بنساابة (،)ٜٝ٘
وتلك الميشرات تشاير إلاى وجاود خلال
واضح في منظومة السالوك الخُلُقاي لادى
الطالبات ،وكذلك يُمكان االساتنتاج منهاا
وجود مشاكبلت أخبلقياة حقيقياة أبرزهاا
ضااعف الصاادق فااي الماادارس؛ وماان هااذه
المنطلقات تسعى هذه الدراسة لتعرّ أثار
برنامج تعليمي في التربية اإلسبلمية مستند
إلى الذكاء العاطفي فاي تنمياة السالوك
األخبلقي لدى طالبات الصاف العاشار فاي
مادة التربية اإلسبلمية بسلطنة عمان.
سياال الدراسة :تحاول هذه الدراسة اإلجابة
عن السيالين اآلتيين:
ٔ .ماا أثاار برنااامج تعليماي فااي مااادة
التربية اإلسبلمية مستند إلى الذكاء
العاطفي وفاق نماوذج جولماان فاي
تنمية السلوك األخبلقي لدى طالباات
الصف العاشر؟
ٕ .هل يختلف أثر البرنامج التعليمي في
مادة التربية اإلسبلمية المساتند إلاى
الذكاء العاطفي وفق نموذج جولمان
باختبل السلوكات األخبلقية( :ضبط
الاانفس ،والصاادق ،واحتاارام اآلخاار،
واحترام النظام) لدى طالبات الصاف
العاشر؟
فرضيتا الدراسة :كما تحاول الدراسة
اختبار الفرضيتين اآلتيتين:
ٔ .توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد
مساااتوى الداللاااة ( )ٓ,ٓ٘=αباااين
متوساااطات األداء البعااادي ألفاااراد
المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة
على الدرجة الكلية لمقيااس السالوك
األخبلقي.
ٕ .توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد
مساااتوى الداللاااة ( )ٓ,ٓ٘=αباااين

متوساااطات األداء البعااادي ألفاااراد
المجموعتين التجريبية والضابطة في
مقياس السالوك األخبلقاي لكال مان:
(ضاابط الاانفس ،والصاادق ،واحتاارام
اآلخر ،واحترام النظام).
أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضاوع
الذي تتناوله ،وهو الكشف عن أثر برناامج
تعليمي مستند إلى مكونات الذكاء العاطفي
في تنمية السلوكات األخبلقية لدى طالبات
الصف العاشار ،وهاي مرحلاة حرجاة مان
مراحل نماوهن النفساي والعااطفي ،حياث
يمكن أن تسهم في تنمية السلوك األخبلقاي
لدى الطالبات في ظل قيم ومبادئ التربياة
اإلسبلمية ،كماا يمكان لهاذه الدراساة أن
تزود معلمي التربية اإلسابلمية باألسااليب
التربويااة المناساابة لتنميااة الساالوكات
األخبلقية لادى الطلباة ،ويتوقاع أن تقادم
إطاارًا مرجعيًاا متكااامبلً يسااعد مخططااي
البرامج التدريبية علاى تادريب المعلماين
على مهاارات الاذكاء العااطفي فاي أثنااء
الخدمااة ممااا يعاازز خبااراتهم ويطااور
مهاراتهم ،كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها
لدى البااحثين مان خابلل تقاديم برناامج
تعليمي في مكونات الذكاء العاطفي يمكان
اإلفادة منه في دراسات وبحاوث مساتقبلية
فااي مااادة التربيااة اإلساابلمية ،ماان خاابلل
االستفادة من مواد وأدوات هذه الدراسة.
حدود الدراسة :اقتصرت هذه الدراسة علاى
اسااتخدام نمااوذج جولمااان فااي الااذكاء
العاطفي ،وعلى قياس السلوكات األخبلقياة
اآلتية( :ضبط الانفس ،والصادق ،واحتارام
اآلخر ،واحترام النظام) ،وقاد طبقات علاى
طالبات الصف العاشر مان الحلقاة الثانياة
بالتعليم األساسي في مادة التربية اإلسبلمية
بسلطنة عمان ،وذلك في مدرساة أم ساعد
األنصاااارية للصااافو (٘ )ٔٓ-التابعاااة
للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة
مسقط ،ومدرسة األمال للتعلايم األساساي

الصفو (ٓٔ )ٕٔ-التابعة للمديرياة العاماة
للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطناة،
وتم التطبيق في الفصل الدراسي األول مان
العام الدراسي (.)ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚ

التصااميم شاابه التجريبااي لمجمااوعتي
الدراسة.
جدول 1
التصميم شبه التجريبي لمجموعتي الدراسة

مصطلحات الدراسة

مجموعتا

البرنااامج التعليمااي :مجموعااة متسلساالة
ومنظمة من األهدا  ،واألساليب التعليمياة،
واألنشطة الصفية وغير الصافية ،وأسااليب
التقويم أعدت بهد تنمية مكونات الاذكاء
العاطفي لدى طالبات الصاف العاشار وفاق
نموذج جولمان ،ثم قياس أثرها على تنمياة
السلوك األخبلقي من خبلل محتوى منهااج
التربية اإلسبلمية للصف العاشر األساسي.

المجموعة

الذكاء العاطفي :هو قدرة عقلية أو سامة
شخصية لدى طالبات الصف العاشار تهاد
إلى ضبط النفس ،والصدق ،واحترام اآلخر،
واحتاارام النظااام ،وتتمثاال هااذه القاادرة
أوالسمة في الوعي باالنفعااالت والمشااعر،
وحُسن إدارتها في المواقاف الساارة وغيار
السارة ،ماع ضابط السالوك ،ومراقباة ا﵀
تعالى في السر والعلن.
مكونااات الااذكاء العاااطفى وفااق نمااوذج
جولمان :تتضمن مهارات الاذكاء العااطفي
وفااق نمااوذج ( ،)Goleman, 1995وهااي:
(الوعي بالذات ،وتنظيم الذات ،وحفز النفس
(الدافعيااااة) ،والمشاااااركة الوجدانيااااة
(التعاطف) ،والمهارات االجتماعية).
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ضبط العوامل التي قد تهدد صدق الدراسة:
حاول الباحثون استبعاد أية مهددات محتملة
للصدق الداخلي والخارجي على مجماوعتي
الدراسة من خبلل الخطوات اآلتية:
أوال :مهددات الصدق الداخلي:
التاااريخ والنضااج :اختياارت فتاارة زمنيااة
مناسبة للتطبيق تمثلات فاي اختياار مادة
زمنيااة متوساااطة ماان (ٔ ٕٓٔٚ/ٔٓ/إلاااى
ٕٓٔٚ/ٕٔ/ٚم) ،كمااا اختياارت العينااة ماان
مجموعااات الدراسااة ماان نفااس الصااف
والمرحلة العمرية.

تنمية السالوك األخبلقاي :وهاو الترجماة
العملية لضبط الانفس ،والصادق ،واحتارام
اآلخر ،واحترام النظام من خابلل البرناامج
التعليمي ،ويتم قياس السلوك األخبلقي مان
خبلل مقياس السلوك األخبلقي الذي أعاده
الباحثون والاذي يتضامن مواقاف تربوياة
ساالوكية فااي ضاابط الاانفس ،والصاادق،
واحترام اآلخر ،واحترام النظام.

أدوات القياس :تم التقليل من تنثيرهاا مان
خاابلل وضااع فتاارة زمنيااة مناساابة بااين
التطبيقااين القبلااي والبعاادي للمقياااس
استمرت طوال الفصل الدراسي األول ،كماا
تم التحقق مان ثباات األدوات المساتخدمة
وصاادقها ،وحساااب معااامبلت الصااعوبة
والتمييز لكل منها.

منهج الدراسة :اتبعت هذه الدراسة المانهج
شاابه التجريبااي ماان خاابلل مجمااوعتين
تجريبيااة وضااابطة ،وجاادول ٔ يظهاار

اإلنحدار اإلحصائي :تم التقليل من أثره من
خاابلل التوزيااع العشااوائي للطالبااات فااي
الصفو من قبل إدارة المدرساتين ،وأيضاا
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من خبلل االختياار العشاوائي لمجموعاات
الدراسة في صفو المجموعتين التجريبية
والضابطة.

تخصااي المتغياارات :عرّفاات المتغياارات
تعريفااا بحثيااا وإجرائيااا دقيقاا ،ووصاافت
اإلجراءات وصفا تفصيليا حيال كل متغير.

اختيار عينة الدراسة :اختيرت عينة الدراسة
وقسمت عشوائيا إلى مجماوعتين تجريبياة
وضابطة ،وحسب التكاافي باين مجموعاات
الدراسااة ماان نتااائج االختبااار القبلااي،
واستخدمت المعالجات االحصائية المناسابة
لتحقيق التكافي.

تحيااز الباحااث وخبراتااه الشخصااية :تاام
االستعانة بمعلمتين متعاونتين ومتكاافئتين
في الخبارة فاي كابل المحاافظتين قامتاا
بالتطبيق ،واقتصر تطبيقهما علاى تادريس
المجموعة التجريبية فقاط ،وكاذلك لام
يتم التدخل المباشر في التدريس مان قبال
الباحثين ،واقتصر حضاورهم علاى متابعاة
سااير التطبيااق ،وتاادوين المبلحظااات فااي
بطاقة المبلحظة الصفية ،والمناقشاة حاول
سير أداء التدريس بعد االنتهاء من الحصاة
مباشاارة مااع تقااديم التغذيااة الراجعااة
المناسبة.

التسرب :وضحت فكرة البرناامج التعليماي
للطالبات من قبل الباحثين ومن قبال إدارة
المدرسة ،كماا أن الطالباات أفاراد العيناة
كن من الطالبات المنتظماات دراسايا فلام
يحدث تسرب بينهن.
التفاعل باين االختباار والنضاج :اختيارت
مجموعااات الدراسااة ماان نفااس المرحلااة
العمرية ،وتم إخضاعها للمعالجة والتقيايم
بصورة متزامنة لجميع مجموعات الدراسة.
شيوع المعالجة التجريبية :تم االتفاق باين
الباحثين وباين المعلماة المتعاوناة وإدارة
المدرسة ورتبات الظارو بحياث ال ياتم
الكشف أو التصريح عن المجموعة الضابطة
حتى يتم التقليل من احتمال االتصاال باين
أفااراد المجموعااة التجريبيااة والمجموعااة
الضابطة ،وأن ال يكون هناك ما يشعر أفراد
المجموعة التجريبية بننهم يعاملون معاملة
خاصة.
ثانيا :مهددات الصدق الخارجي:
التفاعل باين االختباار والمعالجاة :طبقات
التجربة طوال الفصل الدراسي األول وهاي
فترة طويلة؛ وبالتالي فاإن هنااك احتماال
كبير بتبلشي أثر التطبياق القبلاي ألدوات
الدراسة في أثناء التطبيق.
التفاعل بين االختبار والمعالجاة :اختيارت
مجموعاااات الدراساااة مااان محاااافظتين
مختلفتين بحياث تكاون ممثلاة للمجتماع
األكبر؛ ليصبح باإلمكان تعميم التجربة.

أفراد الدراسة :تكونت عيناة الدراساة مان
( )ٖٔٚطالبة من مدرسة أم سعد األنصاارية
بمحافظااة مسااقط ،وماان مدرسااة األماال
للتعليم األساسي بمحافظة جناوب الباطناة،
وزعن عشوائيًا لمجموعة تجريبياة تكونات
من ( )ٙٛطالبة ،وأخرى ضابطة تكونت مان
( )ٜٙطالبة في كل من المدرساتين .وتام
اختيار المدرساتين بطريقاة قصادية .أماا
المعلمتااين المتعاااونتين فااي كاال ماان
المدرستين فقد تم التنكد من تكافيهما من
خاابلل مراعاااة ساانوات الخباارة ،والكفاااءة
التدريسية ،إضافة إلى تدريب المعلمتين في
ثبلث جلسات تدريبية مشتركة.
مواد الدراسة :أعد الباحثون مواد الدراساة
بعااد االطاابلع علااى الدراسااات السااابقة،
واألدبيات المتعلقة بنموذج جولماان فاااي
الذكاء العاطفي ،كما تم االطابلع علاااى
العديااااد ماان المااواد والبرامااااااااج
التعليميااة التااي اسااتخدمها العديااد ماان
الباحثين ،منها( :سعيدٕٓٓٙ ،؛ وأباو غزالاة،
ٕٕٔٓ؛ ومحمااادٕٓٔٙ ،؛ ;Goleman, 1995
 .)Matthews, 2014ولتحقيق أهدا الدراسة
أعد البااحثون ماواد الدراساة علاى النحاو
اآلتي:

أوالً :مااواد الدراسااة :وتضاامنت البرنااامج
التعليمااي المسااتند إلااى مكونااات الااذكاء
العاطفي وفق نموذج جولمان ،إضاافة إلاى
السلوكات األخبلقية المساتهدفة ،واشاتمل
البرنامج ما ينتي:
اإلطااار النظااري :ويتضاامن المقدمااة،
والتعريااف بالااذكاء العاااطفي ،ومكوناتااه،
وتحديد السلوكات األخبلقياة المساتهدفة،
إضافة إلى إرشادات عامة لكل مان المعلماة
والطالبة في أثناء تنفيذ البرنامج.
اإلطار اإلجرائي :ويتضمن جميع الخطاوات
واإلجراءات التي تقوم بهاا المعلماة داخال
الحصااة الدراسااية لتنفيااذ الاادروس وفااق
مكونااات الااذكاء العاااطفي ،وهااو يشاامل
األهاادا الساالوكية للاادروس ،واألساااليب
واألنشااطة الصاافية ،والوسااائل التعليميااة،
ومصاااادر الاااتعلم ،والتقاااويم البناااائي
والختامي.
كتيب األنشطة :ويتضمن أوراق عمل تنفذ
الطالبات من خبللها أنشطة الدروس الصفية
وغير الصفية ،ويتضمن أهدا كل نشااط
والازمن الابلزم لتطبيقاه وناوع النشاااط:
فااردي أو ثنااائي أو جماااعي ،وتنوعاات
األنشااطة حسااب المهااارات التااي يسااعى
البرنامج إلى تنميتها لادى الطالباات كماا
يمارسن السلوكات األخبلقية المستهدفة.
حقيبااة تدريبيااة :أعاادت حقيبااة تدريبيااة
متكاملة تتكون مان أوراق العمال الخاصاة
بكل جلسة من جلساات التادريب ،وعارض
تقاااديمي  ،Powerpointوأوراق األنشاااطة
والتدريبات العملية ،وتم تدريب المعلمتاين
المشاركتين في البرنامج لمدة ثبلثة أيام.
وبعد االنتهاء من إعداد البرناامج التعليماي
عاارض علااى مجموعااة ماان المحكمااين
المختصين في منااهج التربياة اإلسابلمية،
والمتخصصااين فااي مجااال علاام الاانفس
التربااوي ،والتوجيااه واإلرشاااد ،ومعلمااي
ومشرفي مادة التربية اإلسبلمية ،ومختصين
في البارامج التدريبياة ،ممان لهام خبارة

سابقة في مجاال الاذكاء العااطفي إلباداء
آرائهاام ومبلحظاااتهم العلميااة والتربويااة
حول محتوى البرنامج.
ثانيًااا :مقياااس الساالوك األخبلقااي :بعااد
اإلطبلع على عادد مان الدراساات الساابقة
(الغامااادئٜٜٛ ،؛ والقصاااا ،والمحيساااي،
والصاامديٕٓٔٔ ،؛ وأحمااد ،ومحماادٕٓٔٗ ،؛
Rest,J, Narvaez, D, Bemeau, M & Thoma,
 )S, 1999; Martin, T, 2012أعاد البااحثون

مقياسًا للسلوك األخبلقي على شكل مواقاف
سلوكية تربوية؛ للتحقق من ضبط النفس،
والصدق ،واحترام اآلخر ،واحتارام النظاام،
وتم استخدام هذا المقيااس كوناه إحادى
الوسائل التي يتم من خبللهاا الكشاف عان
مدى نمو السلوكات األخبلقياة المرغوباة.
وقد صيغت النصوص القرائية في المواقاف
الساالوكية بحيااث تكااون مكتوبااة بلغااة
مبسطة ،ومباشرة ،ومختزلاة؛ حتاى يظهار
السلوك المراد قياسه بوضوح في كل ن ؛
لئبل ينصر جهاد الطالباات فاي القاراءة
بعيدًا عن فهم السلوك المراد قياسه ،وقد تم
التركيز على المواقف السلوكية الحياتياة
الواقعية للطالبات.
صدق مقياس السلوك األخبلقاي :للتحقاق
من صدق المحتوى للمقيااس ،أعاد نماوذج
للمحكمين يتضمن تحديد رأيهم بكال نا
قرائاي تمات كتابتااه مان حياث مبلءمتااه
لطالبااات الصااف العاشاار ،ودقااة الصااياغة
اللغوية للن  ،وللعباارات الاواردة أسافله،
ومدى انتماء النصوص والعباارات للسالوك
األخبلقي المراد قياسه .ثم عرض المقيااس
على مجموعة مان المحكماين مان أعضااء
هيئة التدريس والمناهج بجامعاة السالطان
قابوس ،والمشرفين الترباويين والمعلماين
في مادة التربية اإلسبلمية ،إضافة إلى بعض
المتخصصين والمهتمين بكتاباة النصاوص
القصصااية .وقااد أباادى المحكمااون بعااض
المبلحظات من حيث تغيير بعض النصاوص
لعاادم انتمائهااا للساالوك األخبلقااي المااراد
قياسه ،إضافة إلاى حاذ وتعاديل وإعاادة
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صااياغة بعااض العبااارات .وقااد أُخااذت
مقترحاااتهم بعاااين االعتبااار ،وأجريااات
التعديبلت المناسبة طبقًاا لاذلك .وتكاوّن
المقياس في صورته النهائية من اثني عشر
نصًااا توزعاات علااى الساالوكات األربعااة
المستهدفة ،بحيث يضم كل سلوك أخبلقي
ثبلثة نصوص ،وتكونت العبارات أسفل كال
ن من خمس عبارات بمعادل (ٓ )ٙعباارة
للمقياس ككل )ٖٓ( :عبارة إيجابياة تعبار
عن السلوك ،و(ٖٓ) عبارة سلبية ال تعبر عن
السلوك ،بحيث يتم تصحيح االستجابات فاي
العبارات اإليجابية التي تعبار عان السالوك
بإعطاااء درجااة (ٕ) فااي حالااة الموافقااة،
ودرجااة (ٔ) فااي حالااة غياار الموافقااة،
(والعكس في العبارات السلبية التي ال تعبار
عن السلوك) ،مع إضافة سيالين بعاد كال
موقف تُجيب عنهما الطالبة .وبذلك تكاون
الدرجة الكلية للمقياس (ٕٓٔ) درجة.
ثبات مقياس السلوك األخبلقي :للتحقق من
ثبات المقياس تم تطبيقاه علاى عيناة مان
خارج عينة الدراسة بلغ عادد أفرادهاا (ٔ)ٜ
طالبة .ثم حسب الثبات عن طرياق معامال
االتساق الداخلي ألفا كرونباخ ،حياث بلاغ
(ٓ .)ٓ,ٜولحساب ثباات معامال االساتقرار
أعيد تطبيق المقيااس بعاد أسابوعين مان
التطبيااق األول لااه ،وبلااغ معاماال ثبااات
التطبيق ()ٓ,ٚٙ؛ وهي قيماة دالاة إحصاائيًا
عنااد مسااتوى (ٔٓ )ٓ,ممااا يعنااي أن األداة
صااالحة للتطبيااق ،كمااا قااام معاادو األداة
بحساب معامل االرتباط باين كال موقاف
سلوكي ،والدرجة الكلية للمقياس ،ويوضح
جدول ٕ قيم معامبلت االرتبااط باين كال
موقف سلوكي وبين المواقاف السالوكية
ككل والدرجة الكلية للمقياس.
يتضح من جدول ٕ أن قيم معامبلت
االرتباط تراوحت ما بين (ٖ )ٓ,ٖٕٛ-ٓ,ٖٛمما
يدعو إلى الثقة في استخدامه.
التكافي بين مجموعتي الدراسة :من أجل
ضمان التكافي بين مجموعتي الدراسة،

الحسابية
المتوسطات
استخرجت
واالنحرافات المعيارية لنتائج الطالبات في
الصف التاسع في المدرستين المستهدفتين
(نتائج الدور األول) ،ثم اختيرت شعبتين
متقاربتين في متوسطاتهما الحسابية من
كبل المدرستين بطريقة عشوائية.
التكافي في مقياس السلوك األخبلقي :تم
اختبار تكافي مجموعتي الدراسة التجريبية
والضابطة في مقياس السلوك األخبلقي
وذلك من خبلل التطبيق القبلي للمقياس
لجميع أفراد العينة ،حيث حسبت
واالنحرافات
الحسابية
المتوسطات
المعيارية لمجموعتي الدراسة ،ولمعرفة ما
إذا كانت الفروق في المتوسطات دالة
إحصائيًا استخدم اختبار (ت) للعينتين
المستقلتين ،وجدول ٖ يوضح نتائج حساب
التكافي في مقياس السلوك األخبلقي
لمجموعتي الدراسة.
يبين جدول ٖ أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس
السلوكات األخبلقية ،وهذا يشير إلى تكافي
الخبرات لدى أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في السلوكات األخبلقية
المستهدفة في الدراسة.

إجراءات الدراسة
نفذت هذه الدراسة وفقًا للخطوات اآلتية:
بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية من أجال
تطبيق الدراسة طبقت مواد وأدوات الدراسة،
حيااث درباات المعلمتااين علااى البرنااامج
التعليمي ،ومهارات الذكاء العاطفي.
التطبياااق القبلاااي ألداة الدراساااة علاااى
مجموعتي الدراسة ،وكاان متوساط زمان
إجراء االختبار (٘ )ٕ٘,دقيقة.

جدول 2
قيم معامالت االرتباط بين كل موقف سموكي وبين الدرجة الكمية لممقياس
ضبط النفس

الموقف السموكي
ضبط النفس

احترام اآلخر

الصدق

احترام النظام

**

425,0

الصدق

احترام اآلخر

**

**

**

**

**

**

**

**

42087

احترام النظام

42,9,

الدرجة الكمية

4276,

**دال عند مستوى 4240

426,5

42,8,

4204,

42787

428,,

**

427,4

جدول 3

نتائج اختبار (ت) لحساب التكافؤ في مقياس السموكات األخالقية بين مجموعتي الدراسة
المدرسة

المجموعة التجريبية

المدرسة 0

المدرسة ,

(ن =)68

المجموعة الضابطة
(ن = )69

الصف

الصف

0/04

6/04

,/04

0/04

420

0278

قيمة (ت)

القيمة االحتمالية

4268

42478

البدء بتطبياق البرناامج التعليماي ،حياث
استغرقت عملية التطبيق شاهرين كااملين
بمعدل (ٗ) حص في األسبوع ،حيث درست
المجموعااة التجريبيااة بطرائااق التاادريس
المناسااابة لمكوناااات الاااذكاء العااااطفي
وباستخدام المعينات التدريسية مثل كتياب
األنشطة الصافية وغيار الصافية ،ودرسات
المجموعااة الضااابطة بطرائااق التاادريس
المعتادة.

فرضية الدراساة األولاى ونصاها" :توجاد
فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى
الداللااة ( )ٓ,ٓ٘=αبااين متوسااطات األداء
البعاادي ألفااراد المجمااوعتين التجريبيااة
والضااابطة علااى الدرجااة الكليااة لمقياااس
السلوك األخبلقي" اساتخرجت المتوساطات
الحسابية واالنحرافات المعيارياة لمقيااس
الساالوك األخبلقااي ككاال بااين مجموعااات
الدراسة وجدول ٗ يوضح ذلك.

التطبيق البعدي ألداة الدراسة بعد االنتهااء
ماان تطبيااق البرنااامج علااى مجمااوعتي
الدراسة.

يتبيّن من جدول ٗ وجاود فاروق ظاهرياة
بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبياق البعادي
لمقياااس الساالوك األخبلقااي؛ حيااث تشااير
النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لادرجات
الطالبااات فااي المجموعااة التجريبيااة بلااغ
(ٖٔ )ٔٔ٘,بانحرا معياري مقاداره (ٕٔ،)ٗ,
في حين بلغ المتوساط الحساابي لادرجات
الطالبات في المجموعة الضاابطة ()ٔٓٚ,ٜٚ
بااانحرا معياااري مقااداره ( )ٚ,ٜ٘ٛأي أن
هناك فرق ظاهري في المتوساط الحساابي
بين المجموعتين التجريبية والضابطة فاي
مقياس السلوك األخبلقي مقداره (ٖٖ٘.)ٚ,

طريقاااة تحليااال البياناااات :اساااتخدمت
المتوساااطات الحساااابية ،واالنحرافاااات
المعيارية ،ومعامل ألفا كرونباخ ،واختباار
تحليل التباين األحادي المصاحب ( Analysis
 )of Covarianceمااان خااابلل الرزماااة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

نتائج الدراسة
لئلجابة عن سايال الدراساة األول ونصاه:
"ما أثر برنامج تعليمي فاي ماادة التربياة
اإلسبلمية مستند إلى الذكاء العاطفي وفاق
نموذج جولمان في تنمية السلوك األخبلقي
لدى طالبات الصف العاشر؟" والختبار

ولمعرفااة مااا إذا كاناات الفااروق فااي
المتوسااطات الحسااابية لاادرجات طالبااات
المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي
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العاطفي بعد ضابط أثار التطبياق القبلاي
للمقياس؛ مماا يادل علاى األثار اإليجاابي
للبرنااامج التعليمااي المسااتند إلااى نمااوذج
جولمان في تنمية السلوك األخبلقي.

التطبيق البعدي لمقياس السلوك األخبلقاي
ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة
( )ٓ,ٓ٘≤αوبهااد عاازل الفااروق بااين
المجموعتين في التطبياق القبلاي لمقيااس
السلوك األخبلقي إحصائيا ،استخدم تحليال
التباااين األحااادي المصاااحب ( One Way

ولتع ارّ حجاام أثاار البرنااامج التعليمااي
المستند إلى مكونات الذكاء العاطفي علاى

 )ANCOVAكما استخرج مربع إيتاا (),η
لتعاارّ حجاام أثاار التاادريس باسااتخدام
البرنامج التعليماي المساتند إلاى مكوناات
الذكاء العاطفي ،وجاءت النتائج كما تظهر
في جدول ٘.

السلوك األخبلقي تم حساب مربع إيتا (),η
حيث بلغت ( ،)ٕٝٛوهي تدل على أن مقدار
حجم األثر الذي أحدثه البرنامج التعليماي
لدى المجموعاة التجريبياة كاان كبيارًا
وفقًا لمعايير الحُكم على قيمة حجم األثار
المستخرجة بواسطة ميشار كاوهين ""d
( .)Cohen, 1988ولتحديد اتجاه الفروق في
متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
التجريبية والضابطة على التطبياق البعادي
لمقيااس السالوكات األخبلقياة -وباالعودة
لجدول ٗ الذي يوضح المتوسطات المعدلة-
فإن قيمة المتوسطات المعدلة الناتجاة عان
عاازل أثاار التطبيااق القبلااي لمقياااس
السلوكات األخبلقية لطالبات المجماوعتين
التجريبيااة والضااابطة علااى أدائهاان فااي
التطبيااق البعاادي للمقياااس تشااير إلااى أن
الفرق لصالح المجموعة التجريبياة ،حياث
حصلت علاى متوساط حساابي معادل بلاغ
( )ٔٔٗ,ٜٛوهو أعلى من المتوسط الحسابي

يتبيّن من النتائج في جدول ٘ وجود فاروق
ذات داللة إحصائية بين متوساطات درجاات
الطالبااات فااي المجمااوعتين التجريبيااة
والضاابطة فاي التطبيااق البعادي لمقياااس
الساالوك األخبلقااي؛ حيااث إن قيمااة " "
المحسوبة تشير إلى وجود فارق ذي داللاة
إحصائية عناد مساتوى الداللاة (،)ٓ,ٓ٘=α
فقد بلغات قيماة" " المحساوبة ()ٕ٘,ٛٚ
وهذه القيمة دالاة إحصاائيا عناد مساتوى
الداللااة ( ،)ٓ,ٓ٘=αوبالتااالي يااتم قبااول
الفرضية التي تشير إلى وجاود فاروق ذات
داللة إحصائية في مقياس السلوك األخبلقي
تُعزى إلاى التادريس باساتخدام البرناامج
التعليمااي المسااتند إلااى مكونااات الااذكاء

جدول 4

المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لدرجات مقياس السموك األخالقي لمجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي
مجموعتا الدراسة

حجم

المتوسط

االنحراف

المتوسط الحسابي
المعدل

الخطأ

المعياري

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

68

00520,

020,

000289

4266

الضابطة

69

047279

7258

04824,

4266

جدول 5

نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب ( )One Way ANCOVAلدرجات مقياس السموك األخالقي وفقًا لمتغير طريقة التدريس بعد
ضبط أثر االختبار القبمي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسطات المربعات

قيمة "ف "

القيمة

االحتمالية

األثر

القياس القبمي

044,284

0

044,284

,,206

42444

4209

المجموعة

059924,

0

059924,

5,287

42444

42,8

الخطأ

045,206

الحرية

0,0

,42,0

المحسوبة

حجم

المعااادل للمجموعاااة الضاااابطة الباااالغ
(ٖٓ.)ٔٓٛ,
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات سابقة
اسااتخدمت باارامج تعليميااة فااي الااذكاء
العاطفي وفق نموذج جولمان وتوصلت إلاى
فاعلية تلاك البارامج فاي تنمياة الجاناب
األخبلقي ،كدراسة (كمورٕٓٓٚ ،؛ ومحماد،
 ،)ٕٓٔٙوكذلك اتفقت مع نتاائج دراساات
تناولت أثر مكونات الذكاء العااطفي وفاق
نموذج جولمان في تنمية السلوك األخبلقي
كدراسة أبو جروة (ٕٕٔٓ) ،كما اتفقت مع
نتااائج الدراسااات السااابقة التااي تناولاات
السلوك األخبلقاي كمتغيار (فاراجٕٓٓ٘ ،؛
وأبااااو غزالااااةٕٕٓٔ ،؛ والعجمااااي،ٕٕٓٔ ،
وبساايونيٕٕٓٔ ،؛ والشااهريٕٖٓٔ ،؛ وزيااد
وسعودٕٓٔ٘ ،؛ وابن حسينRitz, 1996; ٕٓٔٛ ،
Scott, 2004; Krettenauer, Colasante,
،)Buchmann, Malti, 2014; Matthews, 2014

وأيضًا اتفقت مع نتائج دراسات أعدت برامج
تعليمية في تنمية القيم األخبلقية كدراسة
(الجااراحٕٖٓٓ ،؛ وحساانٕٓٔٔ ،؛ وعكاشااة،
وعبدالمجياادٕٕٓٔ ،؛ ومااالكي ،والقحطاااني،
ٖٕٔٓ).
ويمكن تفسير النتائج اإليجابية التي ظهرت
لصالح المجموعة التجريبية فاي ضاوء ماا
أكدتاه البحااوث والدراساات باانن الااذكاء
العاطفي مرتبط بالكفاءات العاطفية كإدارة
وضبط الذات ،وتحفيز النفس نحو السلوك
اإليجابي ،وتعزيز المهارات االجتماعية حيث
ييكد كال مانGoleman, 1995; Scott, ( :
 )2004; Stain, Book& Kanoy, 2013أن
الاااذكاء العااااطفي يمكااان تعلّماااه ،وأن
استمرارية التدريب على تطاوير الكفاياات
االنفعالية والعاطفياة يمكان أن يقلال مان
السلوكات غير السوية ،ويعزز السالوكات
اإليجابية ،كما يمكن تفسير هاذه النتيجاة
ب انن البرنااامج التعليمااي قااد ارتكااز فااي
تصااميمه علااى أنشااطة تربويااة عمليااة،
مرتبطة بالجانب األخبلقي المتعلق بسالوك
الطالبات ،ومشاكلهن.

وباإلضافة إلى ما سبق فإن ارتباط محتاوى
األنشطة الصافية وغيار الصافية بمواقاف
حياتية عامة قاد تواجاه الطالباات بالفعال
بشكل مباشر أو غير مباشر عمل على إيجاد
مرتكااز لاادى الطالبااات لفه ام انفعاااالتهن،
وأسهم في تنمية الجانب األخبلقاي لاديهن
طااوال فتاارة تاادريس البرنااامج .كمااا أن
تصميم أنشطة البرنامج قاد ارتكازت علاى
مناقشااة المشااكبلت الساالوكية ،وربطهااا
بالجانب المعرفي والعااطفي المتمثال فاي
القص واألمثال المرتبطة بحياة الصحابة
والتابعين التي تمثال القادوة الحسانة فاي
حياة الطالبات؛ مما سااعدهن علاى تعزياز
السلوكات اإليجابية ،وييكد هذا التفساير
ما أكدته نتائج دراسات كل مان( :حسان،
ٕٔٔٓ؛ والشهريٕٖٓٔ ،؛ ومالكي ،والقحطاني،
ٖٕٔٓ) حيث أظهرت نتائج هذه الدراساات أن
محتوى البرناامج التعليماي الاذي يعارض
مواقف وقيم أخبلقية ،ويقدم قصصًا تربوية
مرتبطة بالسلوكات األخبلقية يعزز الجانب
األخبلقي لدى أفراد المجموعة التجريبية.
كما أتاحت األنشطة غيار الصافية فرصاة
للطالبات كي يطبقن السلوكات األخبلقياة
اللواتي تعلمنها في أثناء تادريس البرناامج
سواء بصورة فردية أم جماعية مرة أخارى
في المنزل حيث كانت تاتم مناقشاتها فاي
الحصااة التاليااة لمعرفااة أوجااه القصااور
ومعالجتها وتدعيم جوانب القوة؛ مما ساعد
على امتداد أثر تطبيق السلوك بعاد انتهااء
الحصة .وهذا المناخ التعليمي الاذي قدماه
البرنامج التعليماي ألفاراد الدراساة سااعد
علااى اكتساااب وتنميااة مهااارات ساالوكية
إيجابية ،مما يفسار ارتفااع درجاات عيناة
الدراسااة فااي التطبيااق البعاادي مقارنااة
باادرجاتهن فااي التطبيااق القبلااي .وهااذه
النتيجة تعكس ما ييكاده الفكار الترباوي
من أن ضعف امتبلك بعض األفراد للمهارات
التي يتضمنها الذكاء العاطفي قد يجعلهام
أكثر عرضاة للتعامال غيار الرشايد ماع
المواقف أو األزمات التي يمرون بهاا (ابان
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حسااينٕٓٔٛ ،؛ وعيسااىٕٓٔٛ ،؛

يتبيّن من نتائج جدول  ٙوجود فاروق ذات
داللااة إحصااائية بااين متوسااطات درجااات
الطالبااات فااي المجمااوعتين التجريبيااة
والضابطة في التطبيق البعادي علاى كال
سلوك من السلوكات األربعة في المقيااس،
والمتمثلااة فااي :ضاابط الاانفس ،والصاادق،
واحترام اآلخر ،واحترام النظام؛ حيث تشير
النتااائج إلااى وجااود فااروق ظاهريااة فااي
المتوسااط الحسااابي بااين المجمااوعتين
التجريبيااة والضااابطة فااي كاال ماان
السلوكات األربعة ،ولمعرفة فيما إذا كانت
الفروق في المتوسطات الحسابية لادرجات
طالبات المجموعتين التجريبياة والضاابطة
في التطبيق البعدي لكل سلوك أخبلقي ذات
داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة
( )ٓ,ٓ٘≤αوبهااد عاازل الفااروق بااين
المجموعتين في التطبيق القبلي للسلوكات
األخبلقية إحصائيا استخدم تحليال التبااين
األحادي المصاحب كما استخرج مربع إيتاا

Ellertson,

.)Ingerson & Williams, 2016

ولئلجاباة عان السايال الثااني مان أساائلة
الدراسة ونصه" :هل يختلف أثر البرناامج
التعليمي في مادة التربية اإلسبلمية المستند
إلى الذكاء العاطفي وفق نماوذج جولماان
باااختبل الساالوكات األخبلقيااة( :ضاابط
النفس ،والصدق ،واحترام اآلخار ،واحتارام
النظااام) لاادى طالبااات الصااف العاشاار؟"،
والختبار فرضية الدراسة الثانياة ونصاها:
"توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد
مستوى الداللة ( )ٓ,ٓ٘=αباين متوساطات
األداء البعدي ألفراد المجموعتين التجريبية
والضااابطة لكاال ساالوك ماان الساالوكات
األربعة( :ضبط النفس ،والصادق ،واحتارام
اآلخاار ،واحتاارام النظااام)" ،فقااد حساابت
المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات
المعيارية لهذه السلوكات األربعة ،ويوضح
جدول ٙالمتوسطات الحسابية واالنحرافاات
المعيارية والمتوساطات المعدلاة لادرجات
الطالبااات فااي المجمااوعتين التجريبيااة
والضابطة لكل سلوك أخبلقي على حدة في
التطبيق البعدي.

( ),ηلتعرّ حجم أثر التدريس باساتخدام
برنامج تعليمي مستند إلى مكونات الاذكاء
العاااطفي علااى كاال ساالوك ماان هااذه
السلوكات ،وكانت النتائج كما في جدول
.ٚ
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة لكل سموك أخالقي في التطبيق البعدي
السموك

المجموعات

حجم العينة

ضبط

التجريبية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط الحسابي المعدل

الخطأ المعياري

النفس

الضابطة

68
69

,82760

02575

,8266,

42,0,

الصدق

التجريبية

68

,8257,

020,8

,8258,

42,06

احترام

التجريبية

68

,82790

02044

,8267,

42099

اآلخر

احترام

النظام

الضابطة

69

,72009
,628,6

,2000
,2047

,72554
,62808

42,00
42,05

الضابطة

69

,7209,

,2,47

,7260,

42097

الضابطة

69

,604,9

,2796

,60408

42,54

التجريبية

68

,92444

02,9,

,92400

42,50

جدول 7
نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب لدرجات اختبار كل سموك من السموكات األخالقية وفقًا لمتغير طريقة التدريس بعد ضبط أثر التطبيق
القبمي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسطات

قيمة "ف "

القيمة

السموك

ضبط

القياس القبمي
المجموعة

6027,

0

6027,

,42,9

4244

النفس

الخطأ

047257

0,0

,240,

الصدق

المجموعة

04620,

0

0,627,

0,0

,208

,72,,

0

,72,,

القياس القبمي
الخطأ

00206
00280

احترام

القياس القبمي
المجموعة

58249

اآلخر

الخطأ

0

المربعات
002,,
00280

0

0

0,26,

4249

04620,

,,200

42456
42444

58249

,0297

42444

4200

احترام

القياس القبمي

,502,6

المجموعة

68200

0,0

,46275

0

,46275

النظام

الخطأ

57525,

0,0

68200

,270

4244

420,

424,

,260

0

المحسوبة

االحتمالية

حجم األثر

00200
0529,
7020,

42444
42444
42444

42,4

4249
4204
42,0

02,9

منها .ولتعرّ حجم أثر البرنامج التعليمي
المستند إلى مكونات الذكاء العاطفي علاى
كل سلوك من السلوكات األربعة تم حساب
مربع إيتا ( )ٕηحيث يتضح من جادول ٚأن
مقدار حجم األثار الاذي أحدثاه البرناامج
التعليمااي لاادى الطالبااات فااي المجموعااة
التجريبية كان كبيرًا في السلوك الخااص
باحترام النظام وفقًاا لميشار كاوهين ،إذ
تدل على أن (ٖٗ )ٝمن التباين فاي احتارام
النظام يعزى إلى البرناامج التعليماي بعاد
ضبط أثر التطبيق القبلي للمقيااس ويلياه
الصدق ،ويليه ضبط النفس ،ويلياه احتارام
اآلخر .وفيما ينتي تفصيل لمناقشاة نتاائج
كل سلوك من السلوكات األربعة التي تام
قياسها في الدراسة:

يتضح من نتائج جدول  ٚوجود فاروق ذات
داللااة إحصااائية بااين متوسااطات درجااات
الطالبااات فااي المجمااوعتين التجريبيااة
والضابطة في التطبيق البعدي لكال سالوك
من السلوكات األربعة؛ حيث إن قيماة " "
المحسوبة تشير إلى وجود فارق ذي داللاة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )ٓ,ٓ٘=αفي
كل من :ضبط النفس ،والصادق ،واحتارام
اآلخر ،واحتارام النظاام .ولتحدياد اتجااه
الفااروق -بااالعودة للجاادول  -ٙيُبلحاام أن
قيمة المتوسطات المعدلة الناتجة عن عازل
أثاار التطبيااق القبلااي لكاال ساالوك ماان
السالوكات األربعاة تشاير إلاى أن الفارق
لصالح المجموعة التجريبية ،إذ يُبلحام أن
المتوسااط الحسااابي المعاادل للمجموعااة
التجريبية التي درست بالبرناامج التعليماي
المستند إلى مكونات الذكاء العاطفي أعلاى
من المتوسط الحسابي المعادل للمجموعاة
الضااابطة التااي درساات بطرائااق التاادريس
السااائدة فااي جميااع الساالوكات األربعااة
المستهدفة ،وبالتالي ياتم قباول الفرضاية
التي تشاير إلاى وجاود فاروق ذات داللاة
إحصائية لكل سلوك من السلوكات األربعة
تُعزى إلاى التادريس باساتخدام البرناامج
التعليمي بعد ضبط أثر التطبيق القبلي لكل

احترام النظام :أشارت نتائج الدراساة إلاى
وجااود فاارق ذو داللااة إحصااائية بااين
المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي
سلوك (احترام النظام) لصاالح المجموعاة
التجريبيااة ،حيااث إن مقاادار األثاار الااذي
أحدثه البرنامج التعليمي كان كبيارًا فاي
التطبيق البعدي ،وذلك يعني أن ما يفساره
المتغير المستقل (البرنامج التعليماي) مان
التباااين الكلااي للمتغياار التااابع (احتاارام
النظام) يسااوي (ٖٗ .)ٝويمكان عازو نماو
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ساالوك احتاارام النظااام لاادى طالبااات
المجموعة التجريبية إلى أن تعليم الطالبات
السالوك االجتماااعي المرغاوب فيااه ومنااه
احترام النظام يكون من خبلل إدراكهان أن
النظام سلوك ديني ،وواجب إنساني ،ينم عن
وعي حضاري ،كماا أن الممارساة الفعلياة
لئلساااتراتيجيات التدريساااية ،واألنشاااطة
التعليمية ،والمواقف التربوية التاي تحفاز
إبداء الرأي ،أو تصحيح السالوك المخاالف
قد حفازت الطالباات نحاو سالوك حفام
النظااام واحترامااه ،وجاااءت نتااائج هااذه
الدراسة متوافقة مع الدراسات التاي أخاذت
احترام النظاام كعامال متغيار (القرشاي،
ومحمد ،وأحمدٕٓٔٗ ،؛ والحريري ،وحسنين،
.)ٕٓٔٙ
كما يمكن عزو هذه النتيجة إلى أن
الطالبات في المجموعة التجريبية زودن
بمعايير الحكم على السلوك المستند على
القيم األخبلقية من القرآن الكريم عن
طريق حفز مشاعرهن الذاتية التي انعكست
إيجابًا على تنفيذ األنشطة التعليمية
وتحليل المواقف الواردة فيها ،فعلي سبيل
المثال :طُلب من الطالبات في نشاط
تقويمي الصفي من درس (القرآن المكي
والمدني /الوحدة األولى) أن يبيّن كيف
تحدّث القرآن المدني عن احترام النظام
واحترام الغير في آياته وسوره؟ وكيف
يحافظن على النظام داخل الصف
والمدرسة؟ فكانت إجاباتهن تدل على
إدراكهن لسلوك االحترام ،انطبلقًا من
القيم األخبلقية التي دعا إليها القرآن
الكريم ،حيث أجبن أن القرآن الكريم حث
على احترام النظام ورغّب فيه ،ودعا
المسلمين إلى إتباعه ،وبالتالي يجب
المحافظة على النظام داخل المدرسة عن
طريق احترام القوانين ،وعدم تخريب
الممتلكات ،وهذا بدوره قد انعكس إيجابًا
على استجابات الطالبات على الشق الثاني
من المقياس والمتعلق بمدى اتفاقهن مع
سلوك احترام اآلخر الذي برز في أحداث

المواقف التربوية الثبلثة حيث بلغت نسبة
اتفاق الطالبات (ٓٓٔ.)ٝ
أما الشق الثالث من المقياس والمتضمن
سياالً عن رأي الطالبات حول أحداث كل
موقف فنجبن بما يدل على قدرتهن على
تحفيز النفس نحو احترام النظام .ومن
أمثلة ما كتبته الطالبات حول الموقف
(احترام النظامٔ) :كيف يكون سلوككِ
في حفبلت نهاية العام الدراسي في
المدرسة؟ :نقيم حفلة بسيطة نعبر فيها عن
فرحتنا بطريقة حضارية ،بحيث نحافم
على ممتلكات المدرسة ،مع إدراكنا أن من
بعدنا سيستخدمن هذه الممتلكات .ومن
أمثلة ما كتبته الطالبات حول الموقف
(احترام النظامٕ) :لو كنتِ مكان ليلى،
وكان عليكِ الذهاب إلى المدرسة لتندية
اختبار ما ،كيف تتصرفين داخل
المستشفى؟ :ليس من حقي أن أتخطى دور
اآلخرين داخل المستشفى ،وإن لزم األمر
سو أستنذن بطريقة الئقة من المرضى
وأشرح لهم ظرفي ،وإن تخطي الدور
سلوك غير أخبلقي .ومن أمثلة ما كتبته
الطالبات حول الموقف (احترام النظامٖ):
كيف تتصرفين إذا طُلب منكِ المحافظة
على النظام داخل األسرة ،ولكنكِ تشعرين
أن هذا االلتزام سيقيّد رغبتكِ في
االستمتاع بوقتكِ؟ :سو التزم بالنظام،
ألنه يعلمني تنظيم الوقت ،وأحترم القوانين
سواء داخل البيت أو خارجه ،ألن الحياة
عبارة عن قوانين وأنظمة يجب التقيد بها،
فاحترام النظام ليس عقابًا ،وإنما هو أسلوب
حياة.
الصدق :أشارت نتائج الدراسة إلى وجود
فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية في سلوك الصدق
لصالح المجموعة التجريبية .حيث إن
مقدار األثر الذي أحدثه البرنامج التعليمي
كان كبيرًا في التطبيق البعدي ،وذلك
يعني أن ما يفسره المتغير المستقل
(البرنامج التعليمي) من التباين الكلي

للمتغير التابع (الصدق) يساوي (ٕٓ.)%
ويمكن عزو نمو سلوك الصدق لدى طالبات
المجموعة التجريبية مقارنة بطالبات
المجموعة الضابطة إلى أن مكونات الذكاء
العاطفي والمتمثلة في إدارة الذات،
والمهارات االجتماعية ساعدت على تنمية
مفهوم الصدق لدى أفراد المجموعة
التجريبية؛ حيث إن إدراة الفرد لمشاعره
ووعيه بها حين يكذب اآلخرون عليه ،مع
القدرة على التوفيق بين مشاعره ،وبين
القيم والمبادئ التي ييمن بها يسهم في
تهذيب األخبلق وتقويم السلوك .إضافة إلى
أن ربط الجانب العاطفي بالجانب السلوكي
من خبلل تقديم مواقف حياتية قد تواجه
الطالبات في حياتهن ،واختيار حلول تعبر
عن مكانة الصدق لديهن بطريقة غير
منلوفة تحفزهن على تجنب الكذب .وهذه
النتيجة تتوافق مع دراسة (مالكي،
والقحطاني )ٕٖٓٔ ،التي تناولت الصدق
كعامل متغير.
ومن بعاض األمثلاة التاي توضاح التانثير
اإليجااابي للبرنااامج التعليمااي فااي تنميااة
سلوك الصدق ،ما ورد في النشااط الصافي
الفردي ٔ من درس (النقل /الوحدة الرابعة)
حيث سُئلت الطالبات( :صافي مشااعركِ إذا
نقل عنكِ أحدهم خبراً غيار صاحيح إلاى
صديقتكِ المقربة وأدى ذلاك إلاى قطاع
صداقتها معكِ .وكيف تتصرفين فاي هاذا
الموقف؟) فقد أجابت إحدى الطالبات أنهاا:
سو تتحدث معها بكل هادوء وتحااول أن
تثبت لها أن هذا الخبر غير صحيح ،وأجابت
طالبة أخرى أن نقال األخباار الكاذباة هاو
سلوك مذموم ويجعل مان الفارد شخصاية
غير محبوبة من قبل اآلخرين.
وقد ساعدت المعلمات القائمات على تنفياذ
التجربة البحثية فاي تاوفير منااخ صافي
يسوده التفكير اإليجاابي ،والصادق ،األمار
الذي انعكس إيجابًاا علاى شاعور الطالباات
بالثقة للتحدث بصراحة ودون خاو مماا
انعكااس باادوره علااى آليااة اسااتجابتهن

للمقياس ،فمن خابلل اساتجابات الطالباات
على الشق الثاني ماان المقيااس والمتعلاق
بمدى اتفاقهن مع سلوك الصدق الذي ظهار
في أحداث المواقف التربوية الثبلثة كانات
نسبة عدم اتفاق الطالبات مع سلوك الفتااة
غياار الصااادق (ٓٓٔ )ٝفااي المااوقفين األول
والثاني ،وأما في الموقف الثالث فقد بلغات
نسابة اتفاااقهن مااع أمار مصااارحة الفتاااة
والدها (٘.)ٜٝٛ,
أما الشق الثالث مان المقيااس والمتضامن
سياالً عن رأي الطالبات حول أحاداث كال
موقف فقد كانات مقترحااتهن تادل علاى
قدرتهن على تحفيز الانفس نحاو السالوك
الصادق بدافع الخو من ا﵀ تعاالى .ومان
أمثلة ما كتبتاه الطالباات حاول الموقاف
(الصدقٔ) :لو كناتِ مكاان نجاوى كياف
تتصرفين بعد مواجهة زميلتكِ لكِ بزيف
حسابكِ؟ :أنا فتاة أخاا ا﵀ تعاالى ،ولان
أفعل شيئا يغضب ا﵀ مني .ومن أمثلاة ماا
كتبته الطالبات حول الموقاف (الصادقٕ):
لااو كاناات لااديكِ موهبااة ساامر ،فكيااف
تستفيدين من قص اآلخرين ومان شابكة
المعلومات العالمية؟ :ال مانع أن أنقل بعض
االقتباساات مان قصا اآلخارين ،بشاارط
كتابااة أساامائهم وعناااوين كتاابهم التااي
اقتبستُ منها تحريًا لؤلمانة والصدق .ومان
أمثلة ما كتبتاه الطالباات حاول الموقاف
(الصدقٖ) :لو كنتِ يومًا مكان صديقة هذه
الطالبة ،كيف تتصرفين إذا طلبتْ منكِ أن
تكذبي ألجل مصلحتها ،وكُنتِ الترغبين في
خسران صداقتها؟ :أخبرها أن الكذب حارام،
ومن الصفات المذموماة ،وعليهاا أن تكاون
صااادقة مااع والاادها ،وسااو أنصااحها أن
تقتدي بالرسول صلى ا﵀ عليه وسلم.
ضبط النفس :أشارت نتاائج الدراساة إلاى
وجااود فاارق ذو داللااة إحصااائية بااين
المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة فااي
ساالوك ضاابط الاانفس لصااالح المجموعااة
التجريبيااة .حيااث إن مقاادار األثاار الااذي
أحدثه البرنامج التعليمي كان متوسطًا في
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التطبيق البعدي ،وذلك يعني أن ما يفساره
المتغير المستقل من التباين الكلي للمتغير
التابع يساوي ( .)ٜٝويمكن عزو نمو سلوك
ضاابط الاانفس لاادى طالبااات المجموعااة
التجريبية إلى أن مهارات الذكاء العااطفي
بطبيعتها قد أسهمت في تنمية سلوك ضبط
النفس لديهن؛ حيث شكلت مهاارتي الاوعي
بالاااذات ،وإدارة الاااذات ،حاااافزًا للاااوعي
بانفعاالتهن ،والقادرة علاى التعبيار عنهاا،
بطريقااة غياار تقليديااة ،وخارجااة عاان
المنلو  ،وهو األمر الذي أكدته نتائج عدة
دراسات منها( :فراجٕٓٓ٘ ،؛ وكماورٕٓٓٚ ،؛
والعجميٕٕٓٔ ،؛ وبسيونيٕٕٓٔ ،؛ والشاهري،
ٖٕٔٓ؛ وابن حساينٕٓٔٛ ،؛ ،)Matthews, 2014
حيااث أظهاارت نتااائج هااذه الدراسااات أن
الطبلب الذين تلقوا برامج تعليمياة قائماة
على الذكاء العاطفي تكون مشاعر الغضاب
لديهم منخفضة مقارنة بالطبلب الذين لام
يتعرضوا ألية برامج.
كما يمكن تفسير هذه النتيجة من خبلل ما
تم مبلحظتاه فاي أثنااء تطبياق التجرباة
البحثية ،والمتمثلة في ازدياد وعي الطالبات
بمشاعرهن ،والقدرة على التحكم فيهاا مان
خبلل إجابتهن عن المواقاف التاي ركازت
عليهااا األنشااطة ،ففااي النشاااط الفااردي
التقااويمي البلصاافي فااي درس (الفطاارة/
الوحدة الرابعة)( :تنملي ذاتاكِ وأناتِ فاي
وضع الغضب والصراخ .بم تصفين نفسكِ؟
تاانملي ذاتااكِ وأنااتِ فااي وضااع الهاادوء
والساايطرة علااى انفعاالتااكِ .مااا هااو
شعوركِ؟) .فكانت إجاباتهن تدل على وعاي
جيد بمشاعرهن وقت الغضب ،حيث وصافت
إحدى الطالبات نفسها بننها (عاود كبريات
مشتعل) ،فاي حاين وصافت طالباة أخارى
نفسها (بالوردة ذات الرائحة الطيباة حاين
تكون في حالة هدوء) .كما أجابات طالباة
أخرى أن الهدوء واللجوء إلى االستغفار من
األمور التي تساعدها علاى ضابط الانفس.
ويتضح من إجابات الطالبات قادرتهن علاى
التعر على انفعاالتهن والبحث عان آلياات

للسيطرة عليها؛ مما مانحهن فرصاة لنماو
جانب ضبط النفس لديهن.
وبالنظر إلى نتائج استجابات الطالبات على
الشق الثاني من المقياس والمتعلق بمدى
اتفاقهن مع سلوك ضبط النفس الذي ظهر
في أحداث المواقف التربوية الثبلثة
فيبلحم أنها تنسجم مع النتيجة السابقة،
حيث بلغت نسبة اتفاق الطالبات ( )ٜٝٛفي
الموقف األول ،و( )ٝٚٙفي الموقف الثاني،
و(ٓٓٔ )ٝفي الموقف الثالث .أما الشق
الثالث من المقياس والمتضمن سياالً عن
رأي الطالبات حول أحداث كل موقف فقد
كانت مقترحاتهن تدل على القدرة على
ضبط النفس .ومن أمثلة ما كتبنه حول
الموقف (ضبط النفسٔ) :لو كنتِ يومًا
مكان رقية ،كيف تتعاملين مع هذا
الموقف؟ :يجب أن أتحلى بخُلُق الرسول
محمد ﷺ فالتسامح من أخبلق
المسلمين .ومن أمثلة ما كتبنه حول
الموقف (ضبط النفسٕ) :لو سخر أحدهم
من قريبٍ لكِ ،كيف تتصرفين؟ :الموقف
محرج وغير أخبلقي ،ولكن سنتصر
بحكمة ،وأتجنب الرد القوي والعنيف في
مثل هذه المواقف .أما في الموقف (ضبط
النفسٖ) :لو كان لديكِ أخت تتميز
بالذكاء واألخبلق الرفيعة ،كيف تتعاملين
معها؟ فقد كتبن :هي أختي الكبرى ،فبل
أصرخ بوجهها ،بل يجب أن أتخذها قدوة لي
في األخبلق الحسنة.
احترام اآلخر :أشارت نتائج الدراسة إلى
وجود فرق ذو داللة إحصائية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية في
سلوك (احترام اآلخر) لصالح المجموعة
التجريبية ،حيث إن مقدار األثر الذي
أحدثه البرنامج التعليمي كان متوسطًا في
التطبيق البعدي ،وذلك يعني أن ما يفسره
المتغير المستقل من التباين الكلي للمتغير
التابع يساوي ( .)ٜٝويمكن عزو نمو سلوك
احترام اآلخر لدى طالبات المجموعة

التجريبية إلى أن تعليم الطالبات المهارات
االجتماعية وربطها بالمهارات العاطفية،
وتدريبهن عليها يكسبهن مجموعة من
السلوكات االجتماعية ومن بينها احترام
اآلخر ،واحترام مشاعره ،مما يجعلهن أكثر
مع
موضوعية ،وأكثر تقببلً لبلختبل
اآلخر في رأيه وتفكيره (عمار.)ٕ٘ٓ ،ٕٜٓٓ ،
كما يمكن تفسير هذه النتيجة من خبلل ما
تم مبلحظته فعليًا في أثناء تطبيق التجربة
البحثية ،والمتمثلة في التفاعل اإليجابي
بين الطالبات واحترامهن لبعضهن بعض،
واحترام آرائهن على اختبلفها في أثناء
النقاش وتنفيذ األنشطة الصفية الجماعية.
ويتفق هذا التفسير مع نتائج دراسات كل
من( :محمدٕٓٔٙ ،؛ وعكاشة ،وعبدالمجيد،
ٕٕٔٓ؛ والجراح )ٕٖٓٓ ،حيث كشفت نتائج
هذه الدراسات عن وجود فروق ظاهرية بين
متوسطات درجات الطلبة على مقياس
السلوك األخبلقي (االحترام) .كما يمكن
تفسير هذه النتائج في ضوء استجابات
الطالبات على الشق الثاني من المقياس
والمتعلق بمدى اتفاقهن مع سلوك احترام
اآلخر الذي ظهر في أحداث المواقف
التربوية ،حيث كانت نسبة اتفاق الطالبات
مع سلوك الفتاة التي أظهرت احترامًا
لآلخرين ( ،)ٜٝٛو(ٔ )ٜٝفي الموقفين األول
والثاني على التوالي ،أما في الموقف الثالث
فقد بلغت نسبة عدم اتفاقهن مع سلوك
الفتاة التي لم تحترم الضيو ( .)ٜٝٛأما
الشق الثالث من المقياس والمتضمن سياالً
عن رأي الطالبات حول أحداث كل موقف
فقد كانت مقترحاتهن تدل على وعيهن
بنهمية احترام اآلخر ،ومن أمثلة ما كتبته
الطالبات حول الموقف (احترام اآلخرٔ) :لو
كنتِ يومًا في موقف رباب ،كيف تتعاملين
مع زميلتكِ التي ترين أنها مختلفة
عنك؟ :االختبل أمر فريد يميز الناس عن
بعضهم ،واختبلفهم عنا ال يعني أنهم أقل
منزلة منا ،ومنه أن نعاملهم بكل احترام،
ولو اختلفت ثقافاتنا .ومن أمثلة ما كتبته

الطالبات حول الموقف (احترام اآلخرٕ) :لو
كنتِ يومًا في موقف هذه الطالبة ،كيف
تتعاملين مع معلمتكِ؟ :سنكلم معلمتي
بكل احترام وأشرح لها الموقف بهدوء،
وأظهر احترامي لها فهي بمقام أمي .ومن
أمثلة ما كتبته الطالبات حول الموقف
(احترام اآلخرٖ) :لو كنتِ مكان مريم
وطُلب منكِ الترحيب والجلوس مع ضيو
يختلفون عنكِ في المستوى االجتماعي،
بكل
كيف تتصرفين؟ :أعامل الضيو
احترام ،فالمسلم منمور باحترام الضيف
اقتدا ًء بما أرشدنا إليه الرسول صلى ا﵀
عليه وسلم في هذا الصدد.
مما سبق عرضه أن
ويمكن أن نستخل
الطالبات في المجموعة التجريبية ،ونتيجة
لتعاملهن مع إستراتيجيات تعليمية متنوعة،
ومواقف تربوية دمجت بين مكونات الذكاء
العاطفي والسلوكات األخبلقية قد أصبح
لديهن وعي بنوعية السلوك المرغوب فيه،
مما أكسبهن المهارات البلزمة للتعامل
الصحيح ،وجعلهن أكثر تعودًا مع هذه
المواقف مقارنة بالمجموعة الضابطة ،األمر
الذي انعكس دون شك على استجاباتهن
على مقياس السلوك األخبلقي.
التوصيات
في ضوء النتائج التي تمخضات عنهاا هاذه
الدراسة فإن الباحثين يوصون بما ينتي:
ٔ .دمااج مكونااات الااذكاء العاااطفي فااي
مناهج التربية اإلسبلمية لما لهاا مان
آثار تربوياة إيجابياة علاى معالجاة
السلوكات األخبلقية غير السوية لدى
الطلبة خاصة في مرحلة المراهقة.
ٕ .تنظيم الادورات والبارامج التدريبياة
لتدريب المعلمين على مهارات الذكاء
العاطفي.
ٖ .ضرورة تنمية السالوكات األخبلقياة
لدى الطلبة في المادارس مان خابلل
تفعيااال االساااتراتيجيات التعليمياااة،
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واألنشطة الصفية وغير الصافية بماا
يكفاال تعزيااز الجانااب األخبلقااي،
وتحقيق التوازن االنفعالي لديهم.

البخاري ،أبو عبدا﵀ محمد بن إساماعيل
(ٕٕٓٓ) .صحيح البخاري .بيروت :دار
ابن كثير.

ٗ .إعداد بارامج تعليمياة وتدريبياة فاي
مكونات الذكاء العاطفي وفق نماوذج
جولمان في مادة التربية اإلسبلمية في
مراحل دراسية مختلفة ،ودراسة أثرها
علااى معالجااة ساالوكات أخبلقيااة
مختلفاااة مثااال األماناااة ،والصااابر،
ومتغيرات أخرى مثل تطوير الاذكاء
األخبلقي ،وتنمية المعرفة األخبلقياة،
والوعي األخبلقي.

بساايوني ،سااوزان صااادق عباادالعزيز
(ٕٕٔٓ) .الااذكاء االنفعااالي وعبلقتااه
بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات
النفسااية لاادى طالبااات جامعااة أم
القرى ،مجلة بحوث التربية النوعية،
ٕٗ.ٔٛٗ-ٔٗٔ ،
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تربوية .مجلة التربية -مصر،)ٜٔ(ٜ ،
.ٖٔٗ-ٔٚ
الجااراح ،عبدالناصاار ذياااب ذيااب
(ٖٕٓٓ) .أثر برنامج تدريبي فاي ماا
وراء المعرفة األخبلقية على تطوير
المعرف ة فاوق األخبلقياة والسالوك
األخبلقي لدى فئة من طلبة جامعاة
اليرمااوك .رسااالة دكتااوراة غياار
منشااورة ،جامعااة عمااان العربيااة،
األردن.
الحريري ،أحماد بان ساعيد ،وحسانين،
ناديااة عباادالعزيز ( .)ٕٓٔٙثقافاااة
احترام النظاام ووعبلقتهاا بكال مان
المسااايولية االجتماعياااة والقااايم
األخبلقية اإلسبلمية لادى عيناة مان
طبلب وطالبات جامعة الطائف .مجلة
التربيااة (جامعااة األزهاار) -مصاار،
الجزء الثاني.٘ٙٓ-ٗٛٛ ،ٔٚٔ ،
حساان ،حساان عمااران (ٕٔٔٓ) .فاعليااة
برنامج مقترح في الثقافة اإلسابلمية
لتنمية القيم األخبلقياة لادى طابلب
الصف األول ،مجلاة كلياة التربياة
بنسيوط -مصر.ٖٖٖ-ٕٜٕ ،)ٕ(ٕٚ ،
الحموري ،خالد ،والعنزي ،سارة (.)ٕٓٔٛ
إسااتراتيجيات إدارة الغضااب لاادى
الطلبة الموهوبين ،المجلاة الدولياة

للبحوث التربوية ،جامعاة اإلماارات،
ٕٔ(ٔ).ٕٔٓ-ٜٛ ،
زيد ،العربي محمد علي ،وساعود ،أميار
عبدالصاامد (ٕ٘ٔٓ) .فعاليااة برنااامج
إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني فاي
خفض بعاض المشاكبلت السالوكية
لدى الطابلب الموهاوبين أكاديميًاا.
مجلااة التربيااة الخاصااة-مركااز
المعلوماااات التربوياااة والنفساااية
والبيئيااة بكليااة التربيااة جامعااة
الزقازيق -مصر.ٖٔٔ-ٙٛ ،ٖٔ ،
سعيد ،سعاد جبار ( .)ٕٓٓٙأثار برناامج
تعليمي في التربية اإلسبلمية مستند
إلى نظرياة الاذكاء االنفعاالي فاي
تنمية مفهوم الذات ودافعياة الاتعلم
لدى طلبة المرحلة األساسية العلياا
فااي األردن ،رسااالة دكتااوراه غياار
منشاااورة ،األردن :جامعاااة عمّاااان
العربية.
الشااهري ،خالااد ناصاار (ٖٕٔٓ) .فاعليااة
برنامج تعليمي مستند إلاى نظرياة
الذكاء االنفعالي فاي تحساين إدارة
الغضب والتحصيل لدى الطلباة ذوي
صعوبات التعلم في المملكة العربياة
السااعودية .رسااالة دكتااوراة غياار
منشورة ،الجامعة األردنية -األردن.
العجمي ،محماد ساعود (ٕٕٔٓ) .الاذكاء
الوجداني وعبلقتاه بمشااعر الغضاب
والعنف لدى الطابلب بطياا الاتعلم
المدموجين في مدارس التعليم العاام
فااي دولااة الكوياات .مجلااة القااراءة
والمعرفة -مصر.ٖٓٗ-ٕٙٗ ،ٖٖٔ ،
عكاشااة ،محمااود فتحااي؛ وعبدالمجيااد،
أماني فرحات (ٕٕٔٓ) .تنمية المهارات
االجتماعية لؤلطفال الموهاوبين ذوي
المشااكبلت الساالوكية المدرسااية،
المجلاة العربياة لتطاوير التفااوق-
مصر.ٔٗٚ-ٔٔٙ ،ٗ ،

عمار ،سام ( .)ٕٜٓٓمهارة احترام مهاارة
احترام الرأي اآلخر ومقومات نشرها
وتعميقها فاي ميسسااتنا التربوياة.
مجلة التربية -قطر ،السانة ،ٔٚٓ ،ٖٛ
ٕٕٗ.ٕ٘ٔ-
العيتي ،ياسر ( .)ٕٓٓٙالاذكاء العااطفي
نظرة جديدة في العبلقة بين الذكاء
والعاطفة .ط .ٙدمشق :دار الفكر.
عيسى ،يسرى أحمد سيد ( .)ٕٓٔٛالذكاء
الوجااااداني وعبلقتااااه بالكفاااااءة
االجتماعية لدى التبلميذ الموهاوبين
ذوي صعوبات التعلم ،مجلاة العلاوم
التربوية -جامعة اإلماام محماد بان
سعود اإلسبلمية -الساعودية-ٕٓ٘ ،ٔٗ ،
ٗ.ٕٚ
الغامااادي ،حساااين عبااادالفتاح (.)ٜٜٔٛ
اختبااار قاابس الموضااوعي للحُكاام
األخبلقي .صورة منقحة عن النسخة
األصاالية .ترجمااة :القاااطعي ()ٜٔٛٙ
وسيد عبدالرحمن ( .)ٜٜٔٛجامعاة أم
القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية
السعودية.
فااراج ،محمااد أنااور إبااراهيم (ٕ٘ٓٓ).
الذكاء الوجداني وعبلقتاه بمشااعر
الغضب والعدوان لدى طبلب الجامعة.
مجلة دراسات عربية في علم النفس-
مصر.ٔ٘ٔ-ٜٖ ،)ٔ(ٗ ،
القرشااي ،خلااف سااليم؛ ومحمااد ،شااحاتة
سااليمان ،وأحمااد ،أشاار محمااود
(ٕٗٔٓ) .العواماال الخمسااة الكباارى
للشخصية وعبلقتها بااحترام النظاام
لدى طابلب جامعاة الطاائف .مجلاة
الثقافة والتنمية -مصر ،السنة ٗٔ،ٚٛ ،
.ٕٜٓ-ٔٔٚ
القصا ،محمد فرحان؛ والمحيسي ،محمد
عثمااان ،والصاامدي ،حاااتم محمااد
(ٕٔٔٓ) .مرحلاااة الحكااام الخُلُقاااي
السائدة لدى عينة من طلباة جامعاة

أثر برنامج تعليمي مستند إلى مكونات الذكاء العاطفي وفق نموذج جولمان
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