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  ملّخـص
ة من ذوي صعوبات إلى أبعاد الذآاء االنفعالي السائدة لدى الطلبهدفت الدراسة التعّرف 

، آما هدفت إلى تحديد طبيعة العالقة بين هذه األبعاد وآل التعلم في محافظة الكرك باألردن
خامس، (، وجنس الطالب، وصفه الدراسي )قراءة، آتابة، حساب(من صعوبات التعلم 

مقياس الذآاء االنفعالي الذي أعدته شرنك ، ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحثون )سادس
)Shrink, 1996 ( والذي قام) ،والذي بترجمته وتعييره على البيئة األردنية ) ٢٠٠٦أبو دية

تكّون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الطلبة ذوي . يتمتع بدرجات صدق وثبات مقبولين
صعوبات التعلم المتواجدين في المدارس التي يتواجد بها غرف مصادر تعلم في محافظة 

، حيث بلغ مجتمع الدراسة ٢٠٠٩/٢٠١٠لدراسي األول من العام الكرك خالل الفصل ا
مع الدراسة هو طالبًا وطالبة، ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم اعتبار مجت) ١٩٥(

وقد توصلت الدراسة إلى أن أبعاد الذآاء االنفعالي الشائعة لدى أفراد عينة . نفسه عينة الدراسة
اقامة العالقات االجتماعية يليها معرفة اإلنسان النفعاالته، ثم : هي الدراسة مرتبة ترتيبًا تنازليًا

آما . ، وأخيرًا تحفيز اإلنسان لذاتهت والتحكم بهاتقدير انفعاالت اآلخرين، ثم إدارة االنفعاال
بّينت الدراسة أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الذآاء االنفعالي بين أنواع 

المختلفة وهذه الفروق لصالح األفراد من ذوي صعوبات التعلم الكتابية،  الصعوبات التعلمية
. )تحفيز اإلنسان لذاته، ومعرفة اإلنسان النفعاالته(وقد ظهرت هذه الفروق في آل من بعدي 

وذلك  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس على الذآاء االنفعاليآما أظهرت 
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بعاد مقياس الذآاء االنفعالي، وأخيرًا لم تبين نتائج الدراسة إلى لصالح اإلناث على جميع أ
وانتهت الدراسة . وجود فروق في أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي تعود لصف الطالب الدراسي

  .بعدد من التوصيات
 
Absrtact 

The goal of this study was to Identify dimensions of emotional 
Intelligence common among student with learning disabilities in Alkarak 
governorate in Jordan, and their impact on the type of learning disability, 
gender, and grade, and to accomplish these goals the researcher used the 
Emotional intelligent scale that was prepared (shrink, 1996) in which 
(Abu Deiah 2006), translated and evaluated it on the Jordanian 
Environment which have a great deal of acceptable truth and proof. The 
environment of current study from all the students that are in during the 
first semester of the year 2010/2011, in which the number of the students 
(227) students, due to their small amount of the study was considered 
also as the sample of the study. the study reached that the Dimensional 
Common Emotional Intelligence widespread for the individuals of the 
study was prepared in a decreasing order was commonly used and was 
finished less commonly: after the community relationship afterwards 
comes the emotional of the person within their self, after the evaluation 
of the other students, and then by managing their emotional ,and finally 
the motive for the students themselves in which he was at the most 
extreme distance in commonness for the sample of the study. the study 
also showed significant differences in the statistical analysis of 
Dimensional Common Emotional Intelligence in the different age groups 
these differences are for the advantage of the individual from the age 
group of (writing) this showed the difference from the extreme 
(distinguishing the individual by himself, and his emotional) it also 
showed a difference in statistical proof that works in effect on the 
difference in gender of Dimensional common Emotional Intelligence and 
that is for the females more on all sides of the emotional scale, and 
finally the results of the study were distributed to show differences in the 
Dimensional common Emotional Intelligence draws back to the specialty 
and the study ended in a few recommendations. 
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  مقدمة
ة     يالحظ آل من تتاح له الفرصة لتدريس الطلبة في المرحلة األساسية وجود نسبة من الطلب
ذآاء،     الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة أو الحساب على الرغم مما يظهر عليهم من سمات ال
 وما يمتلكونه من قدرات عقلية متوسطة أو فوق المتوسطة، ويكون لديهم مهارات واضحة تظهر  

ي      : في عدة مجاالت مثل ود الت رغم من الجه ى ال المجاالت الفنية أو الموسيقية أو اإلجتماعية، عل
ابية       ة أو الحس ة أو الكتابي دراتهم القرائي ة ال   . تبذل من قبل معلميهم في تحسين ق وإن هؤالء الطلب

انون من ال  د يع م ق ع أنه ًا م اقين عقلي وفين أو المع ات المكف تطيع تصنيفهم ضمن فئ صعوبات نس
  .)Learning Difficulties(التعلمية، وهذه الفئة من الطلبة تعرف بفئة ذوي صعوبات التعلم 

ة  منذ وقت ليس بالقريب لذلك سعى الباحثون ديهم        لمعرف ا ل ة م ة ومعرف سمات هؤالء الطلب
ي  تحكم ف ي ت ا والعوامل الت ي يواجهونه ة الت ى تخطي الصعوبة التعلمي اعدهم عل درات تس من ق

لوآه ذآاءات         س اد ال ه أبع ات لمعرفت عت الدراس ا س هم ومم اعرهم وأحاسيس االتهم ومش م وانفع
بنشر  )  Mayer&Salovy (قام آل من ماير وسالوفي  ١٩٩٠في عام ف. اإلنفعالية السائدة لديهم

ام      دأ االهتم ك الوقت ب الي   المقالة األولى عن الذآاء االنفعالي، ومنذ ذل ذآاء اإلنفع ار   بال ى اعتب عل
  ).٢٠٠٦الحمصي، ( بشكل واضح سلوآه فياإلنسان وفي ؤثر أنه ي

االت  لذلك فإن مفهوم الذ رتبط باالنفع ام والمشاعر واألحاسيس     ، واآاء االنفعالي ي زاج الع لم
ذان             دما يعمل ه ومي، وعن راد الي الي في سلوك األف ذآاء االنفع ي وال ذآاء العقل ويتحكم آل من ال

ة  النوعان من الذآاء بانسجام وفعالية ي  .)Schilling, 1996(رتفع أداء الفرد وآذلك القدرة العقلي
ه     العديد من العلماء والباحثين  وأآد ا ل ا مم أهمية تعليم األفراد فهم انفعاالتهم والتواصل من خالله

رين من       . اتجاهات نموهم ونجاحهم في الحياةاألثر في العديد من  دين األخي ا ظهر في العق من هن
الي القرن الماضي نوع جدي ز      ،د من أنواع الذآاء أطلق عليه اسم الذآاء االنفع ى حي د ظهر عل وق

اء أمث       ا العلم ام به نين ق دى س ى م ة عل اث طويل د أبح ود بع اردنر  : الالوج اير وج الوفي وم س
الي في مساهمة        . وغيرهم ذآاء االنفع ل ال ذهني مقاب ذآاء ال ربما من الصعب علينا تحديد أهمية ال

اح اإل  دى نج ي م ا ف ل منهم ي   آ ع ف ه دور واس الي ل ذآاء االنفع اهر أن ال ن الظ ه، لك ان بحيات نس
ان             د ذآر جولم ه، فق احي حيات رد في شتى من دار نجاح الف ة مق ه  ) Goleman, 1995(معرف أن

الي أم              ذآاء االنفع رد هو ال ق نجاحات الف ر في تحقي ه دور آبي ا ل د أيهم بالرغم من صعوبة تحدي
رًا من ال   ل      الذآاء الذهني إال أن آثي ذهني يمث ذآاء ال ط من مجمل    %) ٢٠(دراسات بينت أن ال فق

  .فيعود إلى الذآاء االنفعالي%) ٨٠(نجاحات الفرد أما الباقي وهو 
 

  اإلطار النظري للدراســـة
اء       ل ى أن ج ة، إل رة طويل ان لفت ى األذه يطرة عل د مس ذآاء الواح رة ال ت فك د بقي   ق

اردنر  " وارد ج ام   Haward Gardner" ه ي   بنظري ١٩٨٣ع ه ف ددة "ت ذآاءات المتع " ال
)Multiple Intellegence(     ذآاءات واع ال د أن و أح الي ه ذآاء اإلنفع ا أن ال ار فيه ذي أش وال

ا اإلنسان   ه     المتعددة التي يمتلكه دم في آتاب ل  (، حيث ق وم  ) Frames of Mind) (أطر العق مفه
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اءات متنوعة يم    درجات     الذآاءات المتعددة ورأى أن النجاح في الحياة يتطلب ذآ رد ب ا آل ف تلكه
واع    بعة أن ي س نفها ف ة وص ذآاء      : متباين اني،  ال ذآاء المك ي،  ال ذآاء المنطق وي، ال ذآاء اللغ ال

داخلي الشخصي    ذآاء ال ذآاء البينشخصي، ال يقي، ال ذآاء الموس مي، ال ات . الجس همت آتاب وأس
وع    ائم ن اء دع ي إرس ذآاء البينشخصي، ف داخلي الشخصي وال ذآاء ال اردنر عن ال ن ج د م جدي

ه أي       الفرد وذات ق ب ذآاء البينشخصي يتعل الذآاء، هو الذآاء االنفعالي، حيث أوضح جاردنر أن ال
ال       ييم االنفعاالت الشخصية الداخليةعلى إدراك وتق ى األفع ين األشخاص فيرآز عل ذآاء ب ، أما ال

روق    ة الف ى مالحظ درة عل رين و الق االت اآلخ ة انفع من إدراك ومعرف ة، ويتض  الخارجي
م و  ائعهم ودوافعه زجتهم وطب ين أم ًا ب زهم، خصوص خاص وتميي ين األش دهمب   مقاص

)Gardner, 1999.(  

ام  ي ع ام ١٩٨٨ف ار أون" ق ين ب ذآاء  Reuven Bar-On)(" ريف ه عن ال بتطوير مفهوم
مات الشخصية  ية والس ال الصحة النفس ي مج الي ف ذلك فااالنفع ة ، ول بة وقيم ظ نس تخدم لف ه اس ن

ار  الذآاء لوصف نمو رى ب ذآاء   -ذجه الخاص بتقييم الكفاءات االنفعالية واالجتماعية وي أون أن ال
ذا الموقف            ة في ه ه الوجداني االنفعالي يعكس آيف يتفاعل الشخص مع الموقف ويستخدم حاالت

)Bar-On, 2000( . الي "جولمان آتابه األول بعنوان أصدر ١٩٩٥وفي عام اذا  ": الذآاء االنفع لم
ذآاء  يعني أآثر مما تعن  )Emotional Intelligence:Why it can matter more than IQ(ي نسبة ال

دون اآتساب          اديمي والشخصي والمهني ال يمكن أن يتحقق ب والذي أآد فيه على أن النجاح األآ
الفرد للمهارات االنفعالية واالجتماعية، ويرى أن فهمه للذآاء االنفعالي مبني على مفهوم جاردنر 

ذآاءات  ي ال ددةف ذآاء الشخصي والبينشخصي المتع ه عن  . وخاصة ال وير نظريت ام بتط د ق ولق
ية، فاستندت          اهج المدرس ا في مجال المن ى تطبيقه الذآاء االنفعالي في المجال التربوي وسعى ال
ة       ة واالجتماعي ات االنفعالي ة الكفاي ى تنمي دف ال ي ته ة الت رامج التربوي ن الب ر م ا الكثي إليه

)Goleman, 1995.(  
 

  مفهوم الذآاء االنفعالي
د   لقد تعددت تعريفات الذآاء االنفعالي عند الباحثين، ورغم تعددها إال أنها اشترآت في تحدي

ان   ه يمكن   ) ٢٠٠١(مجاالت معينة له، ومن خالل دراسة تعريفات الذآاء االنفعالي، يقول عثم ان
ى قسمين   اً   تقسيمها ال ر تحفظ ذآاء االنف  ، القسم األول أآث ه   ، ويعرف ال الي بأن م    "ع ى فه درة عل الق

ف       ي المواق ل ف رين والتعام االت اآلخ م انفع ق فه ا وف ا وتنظيمه تحكم فيه ة وال االت الذاتي االنفع
 )Mayer & Salovey , 1997(تعريف ماير وسالوفي آما يشير  ).٢٧: ٢٠٠١ عثمان،( الحياتية

ه   الي بأن ذآاء االنفع ا  "لل ة وانفع االت الذاتي م االنفع ى فه درة عل ا  الق ز بينه رين، والتميي الت اآلخ
ا    ي بهم ل الرق ن أج لوك م ر والس ه التفكي االت لتوجي ذه االنفع تخدام ه الوفي   ".واس ير س ا يش آم

ذين  ) Salovey & Sluyter, 1993:22(وآخرون  راد ال ز األف الي يمي ذآاء االنفع ى أن ال إل
االتهم   نهم من    يحاولون التحكم في مشاعرهم ومراقبة مشاعر اآلخرين وتنظيم انفع ا، ويمّك وفهمه

استخدام استراتيجيات سلوآية للتحكم الذاتي بالمشاعر واالنفعاالت، وأن مرتفعي الذآاء االنفعالي 
ا و الحساسية لحل            تحكم فيه االتهم ومشاعرهم وال ة انفع ى مراقب درة عل ديهم الق يرجع أن يكون ل
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الي   أما القسم. وتنظيم تلك االنفعاالت وفق انفعاالت ومشاعر اآلخرين اآلخر فيعرف الذآاء االنفع
ة       رد، الالزم ا الف ع به ي يتمت ة الت ة واالجتماعي ات االنفعالي ارات والكفاي ن المه ة م ه مجموع بأن

اة  ان    . للنجاح المهني في الحي ى       ) ١٩٩٥(حيث عرف جولم رد عل درة الف ه ق الي بأن ذآاء االنفع ال
ت    ا واس ز بينه رد     مراقبة انفعاالته وانفعاالت اآلخرين، والتميي دليل للف ة آ خدام المعلومات االنفعالي

في التفكير والسلوك، فهمه لذاته وآيفية إدراآها لمساعدته في حل المشكالت من أجل حياة ناجحة 
  ).Goleman, 1995(وفعالة 

ي      ا يل الي آم ذآاء االنفع كل ال ي تش ات والعناصر الت ان المكون دد جولم ّذات : وح  ضبط ال
)Self-Control( ة اطف )Motivation(، والدافعي ة ) Empathy(، والتع ارة االجتماعي والمه
)Social Skill( والوعي الذاتي ،)Self-Awareness .(   ل ى يقاب إن الذآاء االنفعالي بهذا المعن

ة    "أو ) Gardner, 1999(الذآاء الذاتي والذآاء االجتماعي عند جاردنر   ات المتبادل اء العالق ذآ
  :القدرات، أهمهامن  ، الذي يشمل عددًا"بين األشخاص

  .القدرة على إدراك المشاعر اإلنسانية، والدوافع، والحالة المزاجية لآلخرين -

  .القدرة على بناء العالقات الناجحة مع اآلخرين، وعلى فاعلية العمل مع اآلخرين -

  .القدرة على التعاطف مع اآلخرين -

لذي يتضمن القدرة ومن ناحية أخرى يعد الذآاء اإلنفعالي نوع من الذآاء االجتماعي وا
واستخدام المعلومات في ، على ان يتابع ويراقب االنسان نفسه وعواطف االخرين وان يميز بينهم

  .)Goleman, 1995(التفكير و التفاعالت 

يتضمن الذآاء اإلنفعالي آال من  )Salovey & Sluyter, 1993: 29( من وطبقا لكل
ن القدرات التي يمكن تصنيفها في خمسة الذآاء الشخصي الداخلي والخارجي آما أنه يتضم

  :نطاقات على النحو التالي

  .مالحظة النفس والتعرف على المشاعر آما هي بالشكل الذي تحدث به: الوعي الذاتي -

معالجة المشاعر، إدراك ما وراء الشعور، إيجاد طرق اآتشاف الرعب، : إدارة العواطف -
  .القلق، الغضب، الحزن

ف وتحويلها في خدمة الهدف، الضبط العاطفي للنفس، حق جعل العواط: تحفيزالنفس -
  .االندفاع

اإلحساس بشعور االخرين والترآيز على ما يهتم به االخرين، تقدير اختالف : التعاطف -
  .وجهات النظر حول ما يشعر به االنسان، وشعور الناس باالشياء المختلفة

  .رات االجتماعيةإدارة عواطف االخرين، القدرات والمها: معالجة العالقات -

ذآاء شخصي (ومعالجة العالقات ) ذآاء شخصي داخلي(ويمثل الوعي الذاتي والتعاطف 
لقد تحقق الباحثون من أبعاد الذآاء اإلنفعالي ، هذا واالبعاد االساسية للذآاء االجتماعي) خارجي
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لمهارات مثل ا. من خالل قياس المفاهيم والعالقات وآذلك العالقات بين المفاهيم المختلفة
    ).Bar-On, 2000(، والوعي العاطفي ، والنضج النفسياالجتماعية، المعالجة الشخصية الداخلية

آذلك آان معلموا الصفوف الدراسية المختلفة يعلمون ما هي أساسيات الذآاء اإلنفعالي منذ 
ت والتعليم وظهرثم تطورت مناهج علم النفس  ،في الواليات المتحدة االمريكية ١٩٧٨عام 

ومفهوم التعلم العاطفي االجتماعي " التطور االجتماعي والتنمية االجتماعية" :مفاهيم جديدة مثل
حقيق تنمية القدرات االجتماعية ومفهوم الذآاء الشخصي حيث آانت المفاهيم تهدف آلها الى ت

  .)Goleman, 1995: 62(العاطفية و
  

  نماذج الذآاء االنفعالي وأبعاده
ود الع ن وج الرغم م ة ب ك أربع الي إال أن هنال ذآاء االنفع ة لل ات المختلف ن النظري د م  دي

ي           ك وه وص ذل ا بخص ل إليه م التوص ي ت اذج الت رز النم ل أب اذج تمث اير  : نم وذج م  نم
الوفي  ه )Mayer & Salovey's Model, 1995(وس ان وفريق ال جولم وذج داني ، نم

)Goleman, 1995( ،    وفيتش وهيجز ، )(Dulewcz & Higg's Model, 1999نموذج ديل
دم   ). Bar-On & Parker's, 2000(نموذج بار أون وبارآر  وعلى الرغم من أن آل نموذج يق

ات            ك النظري الي، إال أن تل ذآاء االنفع ل هيكل ال ي تمث درات الت ات والق مجموعة فريدة من الكفاي
درات والسمات ال    اس الق إدراك   تشترك فيما بينها في الرغبة العامة لكل منهم في فهم وقي متصلة ب

  ).Petrides, Perez & Juan, 2003( وضبط المشاعر الخاصة بالفرد

  يما يلي توضيح ألبرز هذه النماذجوف
اير وسالوفي   الوفي      :نموذج م اير وس ام آل من م ام   (Mayer & Salovey)ق  ١٩٩٥ ع

الي      ذآاء االنفع ال ، بتقديم نموذجهما للذآاء في بحث منشوربعنوان ال ة  ،الخي شخصية  وال ،المعرف
Emotional Intelligence personality, Imagination and cognition.    را أن وذآ

دها      ى تولي درة عل ي الق نهم ف ا بي راد فيم اوت األف ة، ويتف ات هام رد معلوم نح الف االت تم  ،االنفع
ا وعي به يرها ،وال ا ،وتفس ادة منه ذآاء   ،واإلف ر، وال ق بشكل أآث ن أجل التواف ا م تجابة له واالس

اير    االنف الوفي وم ه س ه قدم ا قدم الي آم ي  ) ١٩٩٠(ع االت ه ة مج من أربع ن  : يتض ر ع التعبي
  : تيسير االنفعال للتفكيرو االنفعاالت وفهم االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت

ا .١ ر عنه االت والتعبي ي  : إدراك االنفع ذات وف ي ال االت ف ى إدراك االنفع درة عل و الق وه
ة والقصص    باإلضافة إلى إدراآها في األ  اآلخرين، ياء واللغ ة      .ش ى الدق ز عل تم الترآي ا ي هن

ة الرضاعة حيث       . التي يتعرف بها األفراد على انفعاالتهم ومحتوياتها ذ مرحل ك من دأ ذل ويب
رد     و الف ادة نم يميز الطفل بين انفعاالت وجه األم ويستجيب لوجوه الوالدين واآلخرين، وبزي

االت اآل  ه       .خرين تزداد الدقة في تحديد انفعاالته وانفع ة انفعاالت ه مراقب رد الناضج يمكن والف
االت اآلخرين    ،بدقة وعناية د انفع ك بالتفاعل    . فيستطيع تحديدها بوضوح وتحدي ويتطور ذل

ى الشعور بصدق أو         ادرا عل ى أن يكون ق مع اآلخرين والمواقف االجتماعية حتى يصل إل
  .أو سلوآهمزيف انفعاالت ومشاعر اآلخرين من تعبيرات وجوههم أو آالمهم 
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االت   .٢ م االنفع االت    : (Understanding of emotion)فه م االنفع درات فه من ق تتض
ى      ة للتعرف إل واستخدام المعرفة االنفعالية السابقة فيتعرف الفرد على انفعال ما ويحدده بدق

اه   م معن واه وفه رين     ،محت ع اآلخ ه م دود عالقت ي ح ك ف الموقف    ،وذل االت ب ط االنفع ورب
  .فهم تسلسل االنفعاالت والمشاعر جوهر الذآاء العاطفي ويعّد. واألحداث

د      : (Regulation of Emotions)تنظيم االنفعاالت  .٣ ى التنظيم الشعوري المتعم ترآز عل
ة        ة والعقلي ة آل من الجوانب االنفعالي ى ترقي ذه   . لالنفعاالت، وتهدف في تنظيمها إل دأ ه وتب

م       المهارات في الظهور بعد تحديد المشاعر واالنف  ى اآلخرين، ومع تعل اح عل االت واالنفت ع
  . الفرد عدم التعبير الصريح عن انفعاالته فقد يبتسم وهو حزين

ر     .٤ ال للتفكي ويرآز في األحداث    : (Emotions Facilition of Thining)تيسير االنفع
ل       . االنفعالية وتأثيرها على الذآاء والتفكير ه أساسي للعق ال يخدم آنظام تنبي  حيث إن االنفع

  ).,Salovey, 1997 &Mayer (ويعمل آمرشد هام نتيجة تغيرات في البيئة أو الشخص 

ار وذج ب ار : (Bar- on Model)أون  -نم د توصل ب د  Bar – onأون -لق ى واح   إل
ذآاء             بة ال وم نس ى مفه دًا عل الي معتم ذآاء االنفع يم ال تخدمة لتقي اييس المس م وأول المق ن أه م

Emotional Quotient Inventory   ات األداء درات وإمكان اس ق وذج بقي ك النم ويتصل ذل
  :الوظيفي والنجاح المهني للفرد، ويتناول خمسة أبعاد أساسية للذآاء االنفعالي وهي

  :ويتألف البعد الشخصي من خمس قدرات هي (Intrapersonal): الذآاء الشخصي  .١

  .اتيةالوعي الذاتي االنفعالي وهو القدرة على معرفة وفهم المشاعر الذ  .أ 

 .وهو القدرة على التعبير عن المشاعر والمعتقدات واألفكار: التوآيد  .ب 

  .وهو تقدير الذات بدقة: اعتبار الذات  .ج 

  .وهو القدرة على إدراك اإلمكانات الكامنة عند الشخص: تحقيق الذات  .د 

  .وهي القدرة على توجيه الذات والسيطرة على تفكيرها وتصرفاتها :االستقاللية  .ه 

  :ويتألف هذا البعد من ثالث قدرات هي (Interpersonal) شخصيالذآاء البين  .٢

  .وهو القدرة على إدراك وفهم وتقدير مشاعر اآلخرين: التقمص العاطفي  .أ 

اء   :المسؤولية االجتماعية  .ب  وهي القدرة على إظهار النفس آشخص متعاون ومشارك وبن
  .ضمن مجموعته االجتماعية التي يعيش فيها

ية   .ج  ات الشخص ي ال: العالق رين     وه ع اآلخ ية م ة ُمرض ات متبادل اء عالق ى بن درة عل ق
  .وإدامتها بحيث تتصف هذه العالقة بالحميمة االنفعالية

  :وتتألف إدارة الضغوط من قدرتين هما: (Stress Management)ٍٍٍٍ إدارة الضغوط  .٣
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غوط  .أ  ل الض ة    : تحم ة لطبيع داث المناوئ ة األح ى مقاوم درة عل ي الق وه
ا بشكل         الشخص،والظروف الصعبة د ق التكيف معه ك عن طري ا وذل ون الرضوخ له

  .إيجابي وفعال

دفاع   .ب  ى االن يطرة عل ه    : الس ال أو تأجيل دفاع واالنفع ة االن ى مقاوم درة عل ي الق وه
  .والسيطرة عليه

ة والتي      : (General Mood) :الحالة المزاجية العامة  .٤ ة المهم رات الدافعي يعتبر من المتغي
ويتألف المزاج العام من   .مختلفة األخرى في الذآاء االنفعاليتعمل على تسهيل المكونات ال

  عنصرين رئيسين 

ة  .أ  ى  : التفاؤلي اة والمحافظة عل ي الحي ى الجانب المضيء ف ى النظر إل درة عل وهي الق
  .موقف إيجابي تجاهها حتى في الظروف القاسية

عادة  .ب  نف    : الس ع ال ا م ع به اة والتمت ي الحي ا ف عور بالرض ى الش درة عل ي الق ع وه س وم
  .اآلخرين، واالستمتاع بالوقت واالنبساط قدر اإلمكان

  :ويضم التكيف ثالث قدرات هي: (Adaptability)القدرة على التكيف   .٥

  .وهي القدرة على التحقق من صدق انفعاالت اآلخرين: اختبار الواقعية  .أ 

  .وهي القدرة على التكيف مع مشاعر اآلخرين وأفكارهم: المرونة  .ب 

ا      حل المشكالت وه  .ج  ال له اد حل فع دها وإيج ي القدرة على التعرف على المشكلة وتحدي
)Bar-on & Parker, 2000(.  

 
  صعوبات التعلم 

ة      ر متجانسة من الطلب تعد صعوبات التعلم اصطالحًا تربويًا حديثًا، يطلق على مجموعة غي
ات االحتياجات الخاصة، آالص           ر مشمولين ضمن فئ م غي م، ذوي االحتياجات الخاصة، ممن ه

ك  ابه ذل ا ش ة، وم طرابات االنفعالي ًا، وذوي االض وقين عقلي وفين، والمع ر . والمكف ذا وتعتب ه
وًا متسارعًا،       ي شهدت نم صعوبات التعلم من الموضوعات الجديدة في مجال التربية الخاصة الت

زه وآان للتقدم الذي أحر  .واهتمامًا متزايدًا بحيث أصبحت محورًا للعديد من األبحاث والدراسات
وم   مجال صعوبات التعلم في العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي بالغ األهمية، فقد تحدد مفه
دارس   صعوبات التعلم وتم إقراره، آما انتشرت وتوسعت وتنوعت برامج التربية الخاصة في الم

ويم      اليب التشخيص والتق ارات وأس ذا   العامة وتكاتفت الجهود لبناء وإعداد األدوات واإلختب في ه
  ).٢٠١٠ القمش والمعايطة،(المجال 
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Learning Disabilities (Concept of(صعوبات التعلم تعريف 

ام     رة في ع ان     ) م١٩٦٣(لقد ظهر مصطلح صعوبات التعلم ألول م رن الماضي وآ من الق
ذا االصطالح  تخدم ه ن اس رك(أول م رك  )صموئيل آي رح آي ث اقت ن ) Kirk(حي د م ذي يع ال

في هذا المجال، صيغة التعريف وقدمها إلى اجتماع لممثلي عدد من المجتمعات  أشهر المختصين
اغي أو صعوبات في اإلدراك    ة   . المهتمة بشؤون األطفال الذين يعانون من تلف دم وتمت الموافق

أخر أو اضطرابات أو تخلف في      "على التعريف بنصه اآلتي  ى ت يشير مفهوم صعوبات التعلم إل
يات الكالم، اللغة، القراءة، التهجئة، والكتابة، أو العمليات الحسابية، نتيجة  واحدة أو أآثر من عمل

دماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكالت سلوآية        ال     . لخلل وظيفي في ال ك األطف تثنى من ذل ويس
افي           ان ثق ي أو حرم ان حسي أو تخلف عقل تعلم الناتجة عن حرم " الذين يعانون من صعوبات ال

  ).٤٩: ٢٠١٢ القمش،(

م     ثم ب ي عرض أله ا يل عد ذلك تنوعت تعريفات العلماء حول مصطلح صعوبات التعلم وفيم
  :هذه التعريفات

تعلم     ((لقد عرفها : Myklebust تعريف مايكل بست ية عصبية في ال بأنها اضطرابات نفس
ًا        د يكون السبب راجع وتحدث في أي سن وتنتج عن انحرافات في الجهاز العصبي المرآزي وق

  )).المرض أو التعرض للحوادث أو ألسباب نمائيةإلى اإلصابة ب

  :وقد تضمن بعدين رئيسيين هما: Lernerتعريف ليرنر

األسباب الفسيولوجية ((لتعريف صعوبات التعلم، ويرآز في هذا التعريف على : البعد الطبي .١
  )).الوظيفية والتي تتمثل في الخلل العصبي أو تلف الدماغ

وي .٢ د الترب ف صعوبات : البع ير لتعري تعلم ويش ة  ((ال ة بطريق درات العقلي و الق دم نم ى ع إل
ة،            ة والتهجئ راءة والكتاب ارات الق اديمي، وبخاصة في مه ك عجز أآ منتظمة، ويصاحب ذل
والمهارات العددية، وال يكون سبب ذلك العجز األآاديمي عقليًا أو حسيًا، آما يشير التعريف 

اديمي       يل األآ ي التحص اين ف ود تب ى وج وي إل رد  الترب ة للف درة العقلي   )). والق
)Lerner, 2000.(  

ات الحسية         " ١٩٨٥سنه "دولجيز"تعريف  ذآاء واإلمكان اديين في ال ال الع م هؤالء االطف ه
  ".والذين يظهرون تباعدًا واضحًا بين االداء االآاديمي المتوقع واألداء الفعلي

نة       تعلم س عوبات ال ة لص ة االمريكي س الرابط ف مجل عوبات ان مفه. "١٩٨٦تعري وم ص
خاصة في التعلم يشير الى حالة مزمنة ترجع الى عيوب تخص الجهاز العصبي المرآزي والتي   
يم    تؤثر في النمو والتكامل او نمو القدرات اللغوية او غير اللغوية وان الصعوبة الخاصة في التعل

اة ، وتظهر            اين في درجة حدتها خالل الحي ة متنوعة تختلف او تتب من خالل   توجد آحالة اعاق
  ."ممارسة المهنة والتطبع االجتماعي واألنشطة الحياتية اليومية
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تعلم سنة      ة لصعوبات ال ر متجانسة     " .١٩٨٧تعريف مجلس الوآالة الدولي هو مجموعة غي
من االضطرابات التي تتضح من خالل الصعوبات الواضحة في االآتساب واالستماع والكالم او  

تدالل ة او االس راءة او الكتاب ذه   الق ة وان ه ارات االجتماعي اب او المه درات الحس او ق
د تحدث             تعلم ق ان صعوبات ال ذا ف از العصبي المرآزي ل ل في الجه االضطرابات ترجع الى خل
طراب          ي، االض ف العقل ية، التخل ة الحس ل االعاق رى، مث ة األخ روف االعاق ع ظ احبة م متص

ة االجت    ذلك التأشيرات البيئي ر       االنفعالي او االجتماعي، وآ تعلم غي ة، ال روق الثقافي ل الف ة مث ماعي
ذه         اإلدراك وان آل ه وب الخاصة ب ة وخاصة العي المناسب او غير الكف او العوامل النفس جيني

  ".الحاالت من الممكن ان تسبب مشكالت تعلم، ولكن صعوبة التعلم ليست نتيجة لهذه الحاالت

ن قب       ديد م د ش ان لنق رض التعريف د تع ك فق ن ذل رغم م ى ال ين  وعل ن المختص ر م ل الكثي
ات النفسية واالضطرابات       ل العملي ًا مث الستخدامهما بعض العبارات التي يصعب وصفها إجرائي

د       . في اإلدراك أو الخلل الوظيفي في الدماغ ريفين لتحدي ال آال التع اول إغف د تن آما أن بعض النق
عوبة تع        ى ص ة عل ا دال ن اعتباره ى يمك أخر حت طراب أو الت دة االض ة ش ة  درج م خاص ل

  ).١٩٨٨عبد العزيز  زيدان؛ السرطاوي، السرطاوي،(

ذين يتمتعون        (Robert, 1999) ويعرف روبرت   ال ال أنهم األطف تعلم ب ذوي صعوبات ال
ي          يلهم الدراس توى تحص ع مس ائهم م توى ذآ ق مس ذين ال يتواف طة وال اء متوس ة ذآ بدرج

.(Mercer, 1997)  

ذه الد      احثون في ه اه الب ذي تبن م     : راسة هو  والتعريف ال تعلم، ه ة ذوي صعوبات ال أن الطلب
ع         م المتوق ين أدائه دًا واضحًا ب ذين يظهرون تباع ذآاء    (أولئك الطلبة ال ارات ال اس باختب ا يق  ،)آم

ي  م الفعل ارات التحصيل (وأدائه اس باختب ا يق ة ) آم االت األآاديمي ن المج ر م ال أو أآث ي مج . ف
ام ال       م للمه أقرانهم في       ويكون ذلك في صورة قصور في أدائه ة ب ذا المجال، بالمقارن مرتبطة به

ي      ي والصف الدراس توى العقل ي والمس ر الزمن س العم ذ؛ ذوو   . نف ؤالء التالمي ن ه تثنى م ويس
و   اإلعاقات الحسية والمتأخرون عقليًا والمضطربون انفعاليًا والمحرومون ثقافيًا واقتصاديا وبطيئ

  ).٢٠١٢القمش والجوالدة، ( التعلم
 

  التعلم فئات صعوبات
يتألف ميدان صعوبات التعلم من حاالت متنوعة وواسعة من المشكالت التي يظهرها الطلبة 

وعين   ) Hallahan & Kauffman(ويشير هلهان وآوفمان  ذوي صعوبات التعلم، إلى وجود ن
  : من الصعوبات هما

ي       : صعوبات التعلم النمائية  .١ ة الت ارات األولي ا  وهي اإلضطراب في الوظائف والمه يحتاجه
ة   ذاآرة وتناسق حرآ ارات اإلدراك وال ة آمه رد بهدف تحصيل الموضوعات األآاديمي الف

ة ذوي صعوبات ا  ين الطلب يوعًا ب ة ش تعلم النمائي ر صعوبات ال د، ومن أآث ين والي تعلم الع ل
  : يمكن حصرها ضمن بعدين وهما
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  . ،اإلدراكالذاآرة وهي اإلنتباه،: االولية الصعوبات النمائية  .أ

  . وهي التفكير واللغة الشفوية: الصعوبات النمائية الثانوية  .ب

ويقصد بصعوبات التعلم األآاديمية المشكالت التي تظهر أصًال   : صعوبات التعلم األآاديمية  .٢
ة،       دارس وهي الصعوبات الخاصة بالكتاب ة الم ة     من قبل طلب والصعوبات الخاصة بالتهجئ

  ).Hallahan & Kauffman, 2003( بالحسابوالتعبير الكتابي ، والصعوبات الخاصة 
 

  وأسئلتها مشكلة الدراسة
التعرف على أبعاد الذآاء االنفعالي السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات  الدراسة الحالية سعت

ع     التعلم في محافظة الكرك باألردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، حيث    احثون من واق الحظ الب
ة      تجربتهم الشخصية في اإلشراف  د من تصرفات الطلب ة، أن العدي على مساق التطبيقات الميداني

ه          ا ل رغم لم ى ال الي عل ذآاء االنفع اد ال من ذوي صعوبات التعلم غير منسجمة أو متناغمة مع أبع
ى مستوى تحصيلهم           ؤثر عل ه ي ي، حيث أن تقبلهم المهن اتهم ومس من عالقة وثيقة بنجاحهم في حي

اتهم  األآاديمي وخصوصًا في هذه المرحل أثيرًا      . ة العمرية من حي ؤثر ت الي ي ذآاء الطالب االنفع ف
رة  . آبيرًا على دافعيته لالنجاز آما أشارت العديد من نتائج الدراسات التربوية ومن هنا تولدت فك

ة من               د الطلب ائعة عن الي الش ذآاء االنفع اد ال ان أبع ى ضرورة بي ورت إل ي تبل ة الت الدراسة الحالي
  .  ذوي صعوبات التعلم

 
  أسئلة الدراسة

  : سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية 

 ما أبعاد الذآاء االنفعالي السائد لدى طلبة صعوبات التعلم في محافظة الكرك في األردن؟  .١

 ما مستوى الذآاء االنفعالي السائد لدى طلبة صعوبات التعلم في محافظة الكرك في األردن؟ .٢

ات الطل    .٣ طات درج ف متوس ل تختل ذآاء       ه اس ال اد مقي ى أبع تعلم عل عوبات ال ة ذوي ص ب
 ؟ ) قراءة، آتابة، حساب(االنفعالي من تبعا لمتغير نوع الصعوبة التعلمية 

ذآاء            .٤ اس ال اد مقي ى أبع تعلم عل عوبات ال ة ذوي ص ات الطلب طات درج ف متوس ل تختل ه
 االنفعالي تبعًا لمتغير الجنس ؟ 

عوبا      .٥ ة ذوي ص ات الطلب طات درج ف متوس ل تختل ذآاء     ه اس ال اد مقي ى أبع تعلم عل ت ال
 ؟ ) خامس، سادس(االنفعالي تبعًا لمتغير الصف 
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  ومبرراتها أهمية الدراسة

  من الناحية النظرية
ة ذوي      دى الطلب الي ل ذآاء االنفع ا لموضوع ال ي تناوله ة ف ة للدراس ة النظري ن األهمي تكم

ة        تعلم، وهي من الدراسات القليل م الب     -صعوبات ال ذا      -احثونفي حدود عل ى ه ي تطرقت إل الت
  .الموضوع مع فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم

ة         وي النظري والبحوث والدراسات التجريبي ألدب الترب آما تقدم الدراسة عرضًا مفصًال ل
الي         ذآاء االنفع وم ال ة لمفه ة والتطبيقي ذات الصلة بمتغيرات الدراسة،  وتعرض الجوانب النظري

  .ومكوناته

  التطبيقية لهذه الدراسة فيمية وتبرز األه
ذآاءاإلنفعالي بصعوبات           - ة ال ى عالق ا استطعنا التعّرف عل ا إذا م تنبع أهمية الدراسة من أنن

ين من مسؤوليين       أنه مساعدة المهتم التعلم لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، فإّن ذلك من ش
  .ومخططين في تحديد أبعاد الذآاء اإلنفعالي الواجب توفرها لدى الطلبة

زة    آما أن الكشف ع - ة الممي ر المعرفي تعلم يضيف     ن الخصائص غي ة ذوي صعوبات ال للطلب
  .المعلومات العلمية عن هذه الفئة إلى رصيد

ة ذوي       - ين الطلب روق ب تعلم موضع الدراسة     آذلك إن الكشف عن مدى الف ؛ في  صعوبات ال
ذين المت        ين ه اط ب ة حدود االرتب د في معرف ه جدواه     أبعاد الذآاء اإلنفعالي يفي رين يكون ل غي

اعي   ف النفسي واالجتم ابليتهم للتكي ن ق د م دراتهم، ويزي تثمار األفضل لق ي االس ة ف . العملي
 .وينّمي دافعيتهم الخاصة للنجاح واإلنجاز عمومًا

  الدراسة فيمكن توضيحها بما يليأما مبررات 
على  -الباحثين على حد علم - عدم توفر دراسات أو أبحاث تناولت موضوع الدراسة الحالية -

  .  المستوى العربي آان أدعى إلى تناول الموضوع بالبحث والدراسة

ة من ذوي        إ - ة للطلب رامج ودورات تدريبي مكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في إعداد ب
 . عالي التي بحاجة إلى تنمية لديهمصعوبات التعلم بشكل عام حول أنماط الذآاء االنف

  اتهاومحدد حدود الدراسة
  تتحدد الدراسة في ثالثة حدود رئيسية هي 

تعلم        :حدود بشرية تعلم المتواجدين في غرف مصادر ال تتمثل في الطلبة ذوي صعوبات ال
  . والتعليم التابعة لمحافظة الكركفي مدارس مديريات التربية 

  .٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي  الفصل الدراسي األول من تتمثل في :حدود زمانية
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 . تتمثل في موقع محافظة الكرك الكائن  في جنوب األردن :انيةحدود مك

ة   ذه الدراس ددات ه ا مح ن ذوي       أم أنهم م ميًا ب ين رس ة المشخص ى الطلب ت عل د أجري فق
صعوبات التعلم المتواجدين في المدارس التي يتواجد بها غرف مصادر تعلم تم اختيارهم بطريقة 

ا إال     قصديه، وآذلك على مدى صدق وثبات أداة الد يم نتائجه ذلك ال يمكن تعم راسة المستخدمة، ل
 . على مجتمعها اإلحصائي والمجتمعات المماثلة لها في الخصائص

  
  واإلصطالحيةالتعريفات اإلجرائية 
ى    :يالذآاء االنفعال ويعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عل

  . المقياس المعد لهذا الغرض

ر المتجانسة لحاالت صعوبات         :لتعلمصعوبات ا مصطلح عام يشمل عدد من المظاهر غي
ة والحساب،           ة،والقراءة والكتاب ارات اإلصغاء والمحادث م مه دو في صعوبات تعل التعلم والتي تب
از العصبي           ل إضطرابات في الجه رد مث ة في الف وترجع مثل هذه الصعوبات إلى عوامل داخلي

ى ود إل ا ال تع ى  المرآزي، ولكنه ة أو السمعية أو البصرية أو إل ات العقلي ق باإلعاق عوامل تتعل
  .)Lerner, 2000(عوامل بيئية أو ثقافية أو إنفعالية 

ن            انون م أنهم يع ميًا ب ين رس ة المشخص انهم الطلب ة؛ ب ذه الدراس ي ه ًا ف رف إجرائي وتع
  .عة من قبل وزارة الترية والتعليمصعوبات تعلم وفق المعايير واألسس المتب

راءة   عوبات الق وم       ):Dyslexia(ص ا يق م م راءة أو فه ى الق درة عل ي الق ي ف ز جزئ عج
  ).Hallahan & Kauffman, 2003(بقراءته الفرد قراءة صامتة أو جهرية 

ن            انون م أنهم يع ميًا ب ين رس ة المشخص انهم الطلب ة؛ ب ذه الدراس ي ه ًا ف رف إجرائي وتع
ية     ارات التشخيص ق اإلختب راءة وف ي الق عوبات ف مية المعتم ص ة  الرس ل وزارة التري ن قب دة م

  .والتعليم

ة   عوبات الكتاب اني         ):Dyfgraphia(ص ن المع ر ع ى التعبي رد عل درة الف دم ق ي ع وه
  ).Hallahan & Kauffman, 2003( واألفكار من خالل مجموعة من الرموز المكتوبة

أنهم          ميًا ب ين رس ة المشخص انهم الطلب ة؛ ب ذه الدراس ي ه ًا ف رف إجرائي ن  وتع انون م يع
مية المعتم       ية الرس ارات التشخيص ق اإلختب ة وف ي الكتاب عوبات ف ة   ص ل وزارة التري ن قب دة م

  .والتعليم

ات    ):Dyfcalulia(صعوبات الحساب  ام والعملي وتتمثل في عجز الطفل التعامل مع األرق
ات الري  اضية  والقوانين الرياضية بشكل صحيح أو في الترتيب المنطقي لخطوات الحل في العملي

   ).Hallahan & Kauffman, 2003( والحسابية
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ن            انون م أنهم يع ميًا ب ين رس ة المشخص انهم الطلب ة؛ ب ذه الدراس ي ه ًا ف رف إجرائي وتع
مية  المعتم  ارات التشخيصية الرس ق اإلختب ي الحساب وف ة صعوبات ف ل وزارة التري ن قب دة م

  .والتعليم
 

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية :أوًال
ي قام وان ) ٢٠٠١(ت راض ة بعن إجراء دراس يل "ب ه بالتحص الي و عالقت ذآاء االنفع ال

دافها     "عين شمس جامعةالبتكاري لدى طالب الدراسي والقدرة على التفكير ا ان من أه ، والتي آ
ة      ة، تكونت عين تحديد ما إذا آان هناك فروق في الذآاء االنفعالي بين الجنسين من طالب الجامع

ين  ) ٢٨٩(البحث من  نة،  ) ٢٠-١٩(طالبا بالفرقة الرابعة شعبة لغة إنجليزية بكلية التربية في ب س
روق ذات           ى وجود ف ة، توصلت الدراسة إل ه الباحث ذي أعدت الي ال استجابوا الختبار الذآاء االنفع

  .إلناث في عوامل الذآاء االنفعاليداللة إحصائية بين الذآور وا

د أجرت    ى    ) ٢٠٠٤ مطر، (لق امج تعليمي     دراسة هدفت إل ر برن ى أث تعلمي   –التعرف عل
دواني      ل من السلوك الع مستند إلى نظرية جولمان في الذآاء اإلنفعالي في تنمية هذا الذآاء والتقلي
ا     الغ عدد أفراده لدى عينة من طلبة الصف الخامس والسادس في مديرية الرصيفة في األردن الب

ى ) ٧٨( وزعين إل ًا م ورًا و )٣٨(طالب ر دال  إناث) ٤٠(ذآ ود أث ن وج ة ع فت الدراس ًا، وآش
ن    م يك ة، ول ة التجريبي الي ولصالح المجموع ذآاء اإلنفع اس ال ة لمقي ة الكلي ى الدرج إحصائيًا عل
د التنظيم             ى بع ر دال إحصائيًا عل ذلك وجود أث ذاتي، آ وعي ال ى ال للبرنامج أثر دال إحصائيًا عل

ة،    ارات االجتماعي د المه ة، وبع د الدافعي ذاتي، وبع ى   ال ر دال إحصائيًا عل امج أث ان للبرن ذلك آ آ
ة        ى الدرجة الكلي ذلك عل ة أنفسهم، وآ الدرجة الكلية على قائمة السلوك العدواني وفق تقدير الطلب

  .لقائمة السلوك العدواني وفق تقدير المعلمين

ى      )٢٠٠٤ أبو غزال،(آما أجرى  تند إل دريبي مس امج ت دراسة هدفت إلى التحقق من أثر برن
رى            نظرية  ال ق ة من أطف دى عين الي ل ذآاء اإلنفع درات ال ة ق الوفي في تنمي في  ) SOS(ماير وس

ين        ) ٥٤(األردن بلغ حجمها  ا ب ارهم م األردن، وتراوحت أعم د ب ة إرب  – ٨(طفًال وطفلة في مدين
ة       ) ١١ داهما تجريبي وعتين إح ى مجم وائيًا عل ر عش نس والعم ر الج ق متغي وزيعهم وف م ت نة ت س

ى     . واألخرى ضابطة دريبي عل امج الت ودلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية للبرن
ل       نس، والتفاع ة والج ري المجموع زى لمتغي ي يع الي الكل ذآاء اإلنفع ار ال ي اختب ال ف أداء األطف

ذآاء     . بينهما ة لل اد الثالث آما آشفت نتائج تحليل التباين المصاحب عن وجود أثر للبرنامج في األبع
ال  م،إدراك(ي اإلنفع االت ، فه ر دال   ) إدارة االنفع م يظهر أث ي حين ل ر المجموعة، ف يعزى لمتغي

  .إحصائّيًا لمتغير الجنس أو التفاعل بين المجموعة والجنس

ع     ) ٢٠٠٨(آذلك قامت سطوف  الي وداف ذآاء االنفع ين ال بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة ب
من أهداف الدراسة أيضا التعرف إلى أثر متغير  لدى الطلبة الموهوبين في األردن، وآان زاإلنجا

ة الدراسة         د بلغت عين الي وق ذآاء االنفع دارس     ) ١٢٠(الجنس على شيوع ال ة من م ا وطالب طالب
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انوي، و    ) ٦٨(الملك عبد اهللا للتميز، منهم  ة من الصف األول الث ة   ) ٥٢(طالبا وطالب ا وطالب طالب
ار     ولغايات تحديد مستو. من الصف الثاني الثانوي م استخدام اختب ة ت ى الذآاء االنفعالي لدى العين

وقد . والذي استخرج له معايير صدق وثبات) ٢٠٠٦أبو دية، (الذآاء االنفعالي الذي قام بتطويره 
ة دلت نتائج الدراسة ع ا        لى وجود عالقة ارتباطيه ايجابي ع االنجاز، آم الي وداف ذآاء االنفع ين ال ب

ة  أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  تعزى  ) ٠.٠٥ ≤ α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
  .وذلك لصالح اإلناثلتأثير متغير الجنس على اختبار الذآاء االنفعالي 

  الدراسات األجنبية :ثانيًا
بدراسة هدفت للكشف عن أبعاد الذآاء ) Mayer & Salovey, 1999(قام ماير وسالوفي 

الي        االنفعالي بوصفها قدرات قابلة للقياس ل  ذآاء االنفع اس ال يقهم لمقي ق تطب راد عن طري دى األف
ى   ة،     ٢٩٠متعدد العوامل الذي قاما بإعداده عل ة الثانوي ة بالمرحل ًا وطالب ارهم    طالب تراوحت أعم

ين  نة ١٨و ١١ب يس ا يل تلخص فيم ه الدراسة في ا آشفت عن م م ا أه ًا من : ، أم ر تفوق اث أآث اإلن
اءة في    ) من ذآور وإناث(م، المراهقون األآبر سنًا الذآور في الذآاء االنفعالي بشكل عا ى آف أعل
نًا الي من األصغر س ذآاء االنفع ذه واتفقت. ال ر ال ه ا متغي ي تناوله ة ف ع الدراسة الحالي دراسة م
  .الذآاء االنفعالي وأثر الجنس والعمر

ا وجورج       د أجرت مارث ذلك فق وان    (Martha & George, 2001)آ ذآاء  "دراسة بعن ال
تكونت عينة الدراسة من   . أثر الجنس والتحصيل الدراسي والعرق في الذآاء االنفعالي: الياالنفع

ة المكسيك       ) ١٥٧(طالبًا،  )١٦٢(طالبا وطالبة، ) ٣١٩( ة في مدين ة من مدرسة إعدادي م  . طالب ت
 Tapia, & Burry – Stuck , 1998)(استخدام قائمة جرد تدعى قائمة جرد الذآاء االنفعالي المعدلة 

ا     : ياس أربعة أبعاد للذآاء االنفعاليلق ات واالنخراط به دبير العالق التعاطف، وإدارة المشاعر، وت
الي            ذآاء االنفع اد ال ى أبع ر الجنس عل ر لمتغي ى وجود أث وضبط النفس، أشارت نتائج الدراسة إل

نفس     ( بط ال ا وض راط به ات واالنخ دبير العالق اعر، وت اطف، وإدارة المش ات  ) التع ن البيان ولك
اإلحصائية أظهرت أن هناك دليال آافيا على وجود أثر لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي في    

نفس     (بعدين من أبعاد الذآاء االنفعالي  ا وضبط ال ات واالنخراط به ، حيث توصلت   )تدبير العالق
ات             دبير العالق اث في آل من ت ذآور واإلن ين ال ة إحصائية ب روق ذات دالل الدراسة إلى وجود ف

روق  . خراط بها والتحصيل الدراسي، وذلك لصالح الذآورواالن آما توصلت الدراسة إلى وجود ف
ك     نفس والتحصيل الدراسي وذل ن ضبط ال ل م ي آ اث ف ذآور واإلن ين ال ة إحصائية ب ذات دالل

  .لصالح اإلناث

ام آل من    دس  آما ق ز، وجوان  بتري بدراسة  ) Petrides, Perez & Juan, 2003( ، بيري
ائهم  الطلبةمستوى الذآاء االنفعالي لدى بعض  هدفت إلى قياس ، ومقارنته بحكمهم الذاتي على ذآ

ة من  الي، تكونت العين نهم ) ٢٦٠(االنفع ًا، م ة،  ١٧٥(طالب ًا ٨٥طالب ات ) طالب الث جامع ن ث م
ي     ر زمن ط عم ة بمتوس اس       ٢٣,٣بريطاني الي بمقي ذآاء االنفع توى ال اس مس م قي نة، وت س

)Schutte (م تصميمه ذي ت نة  ال ن  ١٩٩٨س ون م ذآاء   ٢٣المك توى ال اس مس م قي ا ت دا، آم بن
تبانه     الي باستخدام اس م تصميمها سنة    ) Furnham, et. al(االنفع ة من    ١٩٩٩ت ) ١٥(المكون
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اد   قدرة، وقد أظهرت النتائج تفوق اإلناث على الذآور في المهارات االجتماعية المتضمنة في أبع
ي      الذآاء االنفعالي، آما اتضح أن الع ًا، والمعدالت الت ا ذاتي م عليه القة بين المعدالت التي تم الحك

الي،       ذآائهم االنفع تم قياسها باختبار الذآاء االنفعالي دالة وإيجابية، وآشفت عن تبصر الطالب ب
ل     د تحلي ديهم، وأآ وتفوق الطالب على الطالبات في حكمهم الذاتي على مستوى الذآاء االنفعالي ل

  .لنوع محدد دال على التقدير الذاتي للذآاء االنفعالياالنحدار أن عامل ا

قياس الذآاء العاطفي دراسة هدفت إلى  )Woitaszewski, 2004(آما أجرى ويتزوسكي 
للكشف عن درجة  ) Mayer, & Salovey, 1997(باعتباره قدرة حسب نظرية ماير وسالوفي 

ا  ) ٣٩(كونت عينة الدراسة من ت. مساهمتة في النجاح االجتماعي واألآاديمي عند المراهقين طالب
ة    وطالبة من المراهقين من الصف الحادي عشر والث      بالوسط  اني عشرالملتحقين بمدرسة ثانوي
اس مطور     . سنة) ١٨ -١٥(الغربي من الواليات المتحدة، تراوحت أعمارهم من  م استخدام مقي ت

و  الوفي وآاروس اير وس ل م ن قب اطفي، ومق)١٩٩٦(م ذآاء الع اس ال د ، لقي اس البع اس لقي ي
آشفت النتائج بأن الذآاء العاطفي ليس له مساهمة ذات . وآخر لقياس البعد األآاديمي االجتماعي،

راهق    ؤالء الم اديمي له اعي واألآ اح االجتم بة للنج ة بالنس تويين  قيم ال المس ي آ وبين ف ين الموه
  ).الصف الحادي عشر والثاني عشر(
  
  جراءات الدراســةإ

  تهاينمجتمع الدراسة وع
تكّون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف 
مصادر التعلم في جميع المدارس التي يتواجد بها غرف مصادر والتابعة لمديريات التربية 

موزعين  ٢٠١٠/٢٠١١والتعليم لمحافظة الكرك خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
طالبًا ) ٢٢٧(اسيين هما الخامس والسادس األساسي، حيث بلغ مجتمع الدراسة على صفين در

مع الدراسة هو نفسه عينة وطالبة، ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم اعتبار مجت
إستبانة وبعد ) ٢٢٧(حيث تم توزيع . ، أي أنه تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصديهالدراسة

إستبانات لعدم تحقق ) ٥(إستبانة آما تم إستبعاد ) ٣٠(وجود نقص  استعادتها وتدقيقها تبين
ويوّضح الجدول رقم . إستبانة أخضعت للتحليل) ١٩٢(الشروط العلمية فيها ليستقر العدد على 

نوع الصعوبة التعلمية والجنس  توزيع أفراد مجتمع وعّينة الدراسة حسب متغّيرات) ١(
  .والصف الدراسي
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فراد عّينة الدراسة حسب متغيرات نوع الصعوبة التعلمية والجنس والصف توزيع أ: )١(جدول 
  .الدراسي

 نوع الصعوبة
اإلستبانات   الصف الدراسي  الجنس  التعلمية

  المجموع  سادس  خامس  الخاضعة للتحليل

  ٥٢  ٦٤  ٢٨  ٣٦  ذآور  قراءة
  ٢٦  ٢٨  ١٢  ١٦  إناث

  ٣٣  ٤٤  ٢٠  ٢٤  ذآور  آتابة
  ٣٠  ٣٣  ١٨  ١٥  إناث
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الفصل   -إحصائية غير منشورة صادرة عن مديريات التربية والتعليم بمحافظة الكرك:المصدر* 
  ٢٠١١/  ٢٠١٠الدراسي األول من العام الجامعي 

ى األدب النظري الخاص بموضوع الدراسة فق      اإلطالع  من خالل  : أداة الدراسة ام  عل د ق
احث  ه شرنك         ونالب ذي أعدت الي ال ذآاء االنفع اس ال المكون من   ) Shrink, 1996(باستخدام مقي

ام ) ١٢٥( ذي ق رة وال ة، (فق و دي ون   ) ٢٠٠٦أب ث تك ة حي ة األردني ى البيئ ره عل ه وتعيي بترجمت
أبعاد حيث اشتمل بعد معرفة اإلنسان  ) ٥(فقرة موزعة على ) ٩٦(المقياس بصورته النهائية من 

ى ال ه عل ى  ) ١٨(نفعاالت ا عل تحكم به االت وال د إدارة االنفع رة، وبع ز ) ٢٢(فق د تحفي رة، وبع فق
ى   فقرة وبعد تقدير) ٢١(اإلنسان لذاته على  رة ) ١٤(انفعاالت اآلخرين عل ة    فق د إقام رًا بع ، وأخي

  .)١(ملحق رقم . فقرة) ٢١(العالقات االجتماعية على 

اس ة، ( عرض :صدق المقي و دي ى عشر )٢٠٠٦أب ه عل د ترجمت اس بع محكمين من المقي
يم       دف تقي ة، به ات األردني ي الجامع ي ف اد النفس نفس واإلرش م ال ال عل ي مج دآتوراه ف ة ال حمل
رى            ث أج الي حي ذآاء االنفع اس ال ا لقي ة مالءمته ث درج ن حي اتهم م داء مالحظ رات وإب الفق

احث م ت   ونالب ين وت ى توصيات المحكم اءًا عل ة بن ديالت المقترح ة  التع ضمينها بالصورة النهائي
ة    اس بصورته النهائي رات المقي دد فق ث أصبحت ع اس بحي رة) ٩٦(للمقي ن أصل  فق ) ١٢٥(م

ذه الدراسة    . فقرة ق         آما قام الباحثون في ه اس من خالل تطبي املي للمقي التحقق من الصدق الع
ة من    املي الستجابات الط     )N=80(المقياس على عينة مكون ل الع ى   ، حيث أجري التحلي ة عل لب

ة المحاور     اس باستخدام طريق ات (فقرات المقي  Principal Axis Factoringالرئيسة  ) المكون
د   اآس المتعام دوير فاريم راء ت ه إج ع  Varimax Rotationتبع اس يتمت ن أن المقي ين م ، وتب

  .آما هو مبين أدناه بدرجة صدق مقبولة

بيق معامل ارتباط بيرسون حيث   وللتحقق من ثبات المقياس قام أبو دية بتط :ثبات المقياس
ه  ي ) ٠.٨٦(بلغت قيمت ات البحث العلم ة إحصائيا لغاي ة مقبول ة . وهي قيم ة الحالي ي الدراس وف
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حسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي على عينة أخرى غير التي تم تطبيق المقياس عليها مكونة 
ن  اخ ) ٦٠(م ا لكرونب ل ألف غ معام ة، وبل ا وطالب ى ا يمم) ٠,٨٨(طالب اس عل ة المقي د محافظ ؤآ
  .ثباته

ين في     :تطبيق األداة تعلم الملتحق تم تطبيق أداة الدراسة على جميع الطلبة ذوي صعوبات ال
ام الجامعي          تعلم خالل الفصل الدراسي األول من الع موزعين   ٢٠١٠/٢٠١١غرف مصادر ال

واع من الصعوبات التعلم الث أن ى ث ة عل ة، حساب(ي راءة، آتاب ام ال) ق ة حيث ق احثون بمناقش ب
ل            ة من قب ة ذاتي ا بطريق ة عليه ة، وتمت اإلجاب اإلستبانة وفقراتها وما تهدف إلى قياسه مع الطلب
احثون        لم الب د تس ة، وق ة اإلجاب ة بطريق ة والخاص ات الدقيق دهم بالتعليم د تزوي ك بع ة وذل الطلب

دقيق   تقريبًااالستبانات المعبأة بعد أسبوع  تبانات وت تعادة اإلس ين وجود نقص    ، وبعد اس ) ٣٠(ها تب
دد     ) ٥(إستبانة آما تم استبعاد  تقر الع ا ليس ة فيه ى  إستبانات لعدم تحقق الشروط العلمي ) ١٩٢(عل
  .إستبانة أخضعت للتحليل

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

 لمتعلقة بالسؤال األول والذي نصهالنتائج ا: أوًال
الي " ذآاء االنفع اد ال ا أبع ائد م دى  الس ة ذوي ل تعلم الطلب رك  صعوبات ال ة الك ي محافظ ف
األردن الي " ؟ب ذآاء االنفع اد ال ة ألبع ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس د ت فق
راد  ) ٢(، ويبين الجدول رقم ، وذلك من أجل المقارنةالخمسة أبعاد الذآاء االنفعالي السائدة لدى أف

دءًا بأآثر     ًا ب ًا تنازلي ة ترتيب ا شيوعاً    ه عينة الدراسة مرتب اء بأقله ذا    ا شيوعًا وانته ، ويتضح من ه
ابي             ط حس ة، بمتوس ات االجتماعي ة العالق د إقام ي بع يوعًا ه اد ش ذه األبع ر ه دول أن أآث الج

اري ) ٣٥.٢١( راف معي ريني) ٦.٢٠(وانح االت اآلخ دير إنفع د تق ا بع ابي ليه ط حس ، بمتوس
اري ) ٣١.٣٧( راف معي ان ، )٥.٩١(وانح ة اإلنس د معرف م بع هث ابي إلنفعاالت ط حس ، بمتوس
ه، بمتوسط حسابي       )٤.١٩(وانحراف معياري ) ٣٠.٩٧( ز اإلنسان لذات د تحفي ) ٢٧.٩٢(، ثم بع

اري  راف معي اد    )٧.٢٧(وانح ل األبع ان أق ث آ ا حي تحكم به االت وال د إدارة االنفع رًا بع ، وأخي
  .)٧.٤٤(وانحراف معياري  )٢٢.٧٥(شيوعًا لدى أفراد عّينة الدراسة بمتوسط حسابي 

 .أبعاد الذآاء االنفعالي الشائعة لدى أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازليًا: )٢(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الترتيب
  ٦.٢٠  ٣٥.٢١  إقامة العالقات االجتماعية   ١
  ٥.٩١  ٣١.٣٧  تقدير انفعاالت اآلخرين   ٢
  ٤.١٩  ٣٠.٩٧  معرفة اإلنسان النفعاالته  ٣
  ٧.٢٧  ٢٧.٩٢  تحفيز اإلنسان لذاته   ٤
  ٧.٤٤  ٢٢.٧٥  إدارة االنفعاالت والتحكم بها   ٥
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أن عينة الدراسة تمتلك أبعاد الذآاء االنفعالي لكن بدرجات ) ٢( من الجدول رقميتضح 
حاز على الترتيب األول لدى عينة  قامة العالقات االجتماعيةاآما يتضح لنا أن بعد . مختلفة

إلى أن الطلبة  ن تفسير ذلك من وجهة نظر الباحثينويمك. آبير عن باقي األبعاد الدراسة وبفارق
ذوي صعوبات التعلم يطلب منهم عمل أوراق عمل ومشاريع مشترآة لمناقشتها داخل غرفة 
المصادر على شكل مجموعات آما أن طبيعة التدريب على التمارين والواجبات بحاجة إلى 

ك فإن أعمار الطلبة سمحت لهم المرور بخبرات اجتماعية متعددة التعاون ما بين الزمالء، آذل
تطوير هذا البعد ساعدتهم على النجاح في إقامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين مما ساهم في 

للمرتبة األخيرة فربما يعود  إدارة االنفعاالت والتحكم بها أما سبب احتالل بعد. من الذآاء لديهم
احثين إلى أن طبيعة الخصائص السلوآية واإلجتماعية لدى الطلبة ذوي ذلك من وجهة نظر الب

أن آلخ  قد ساهمت ب. ..صعوبات التعلم من تشتت في اإلنتباه والحرآة الزائدة ومشكالت إدراآية 
  . يتصف هؤالء الطلبة بهذه السمة

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه: ثانيًا 
الي السائد لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في محافظة الكرك ما مستوى الذآاء االنفع"

   "باألردن؟

لإلجابة عن الفرع األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
ترتيبها تنازليًا حسب المتوسطات ثم  ،المعلمين على آل فقرة من فقرات مقياسالذآاء اإلنفعالي

  .تبين ذلك) ٧-٣(والجداول منلبيان درجة األهمية، 

مرتبة لبعد إقامة العالقات االجتماعية المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية : )٣(جدول 
 .مستوى شيوعهاحسب 

االنحراف المستوى
 المعياري

المتوسطات
 الرقم  الفقرة الحسابية

يصعب علي التعبير عما يجول في نفسي من مشاعر  ٤.٨٧ ,٤٣ مرتفع
 ١  ظم األحيانفي مع

أتقلب بين االرتياح والمرح وحالة الضيق والغضب   ٤.٨٠ ,٤١ مرتفع
 ٢  والكآبة بسرعة

 ٣  أثق أن المستقبل مليء بفرص النجاح ٤.٨٠ ,٤١ مرتفع
 ٤  أحترم مشاعر اآلخرين أيا آانوا ٤.٧٣ ,٤٥ مرتفع
 ٥  أشعر بالسعادة عندما أساعد اآلخرين ٤.٧٣ ,٥٢ مرتفع
 ٦  أشعر بالحزن والكآبة مهما آانت أخطائي صغيرة ٤.٦٧ ,٤٨ مرتفع
 ٧  أتحكم بنفسي عند الغضب الشديد ٤.٦٧ ,٧١ مرتفع
غالبا ال أحسن استخدام قدراتي وإمكانياتي بما فيه  ٤.٦٣ ,٤٩ مرتفع

 ٨  الكفاية
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  )٣( متابع جدول رق... 

االنحراف المستوى
 المعياري

المتوسطات
 الرقم  الفقرة الحسابية

 ٩  أخجل عند الحديث مع أشخاص ال أعرفهم ٤.٦٣ ,٦١ مرتفع
 ١٠  أصر على تحقيق أهدافي مهما آانت الصعاب ٤.٦٠ ,٥٠ مرتفع
 ١١  أفضل أن أتجنب قول أشياء سيئة تضايق اآلخرين ٤.٦٠ ,٥٦ مرتفع
 ١٢  أهتم بفهم المشكالت االجتماعية ٤.٥٧ ,٦٣ مرتفع
 ١٣  ورأنزعج بشكل آبير ألبسط األم ٤.٥٣ ,٥٧ مرتفع
 ١٤  أصبر على الشدائد وال أفقد األمل أبدا ٤.٤٧ ,٦٨ مرتفع
 ١٥  أعاني من التوتر ٤.٤٧ ,٦٣ مرتفع
 ١٦  يسهل إثارة غضبي ألبسط األمور ٤.٤٧ ,٩٧ مرتفع
أشعر أن هناك أمور آثيرة في الحياة ال أستطيع ٣.٦٠ ,٩٣ مرتفع

 ١٧ مواجهتها
 ١٨  فيها الثقة بنفسي أشعر أن هناك مواقف أفقد ٣.٥٣ ,٩٠ مرتفع
أتخلى عن إنجاز بعض األعمال لشعوري بعدم القدرة ٣.٣٠ ,٧٥ متوسط

 ١٩ على إنجازها
 ٢٠ أترك انطباعا إيجابيا لدى من أقابلهم ولو لمرة واحدة ٣.٢٧ ,٤٥ متوسط
 ٢١  ينتابني القلق دون سبب ٣.٢٧ ,٦٤ متوسط
 ٢٢  أرى أني آثير الطموح والحيوية ٣.٢٠ ,٥٥ متوسط
 ٢٣  أمدح اآلخرين عندما يستحقوا ذلك ٣.١٧ ,٥٣ متوسط
 ٢٤  أشعر أنني شخص غير مهم بالنسبة لآلخرين ٣.١٣ ,٣٥ متوسط
أغضب بدرجة عالية عند حدوث تغيير في مواقف  ٢.٨٧ ,٥٧ متوسط

 ٢٥ الحياة اليومية
 ٢٦  أشعر انه ال يوجد ما اطمح للوصول إليه ٢.٧٠ ,٧٩  متوسط
 ٢٧  عبر عن مشاعري بصراحة ووضوحأ ٢.٦٧ ,٤٨ متوسط
 ٢٨  أبكي وأصرخ ألتفه األسباب ٢.٦٠ ,٦٧ متوسط
منخفض أشعر بأنني أـواجه من الفشل أآثر مما يواجهه ١.٦٦ ,٩٩

 ٢٩ اآلخرين
منخفض  ٣٠  أمر في حاالت ال أستطيع أن أقول فيها شيئا ١.٦٤ ,٧٦
منخفض  ٣١  ع تحملهاأـشعر بالحزن والتعاسة لدرجة ال أستطي ١.٦٣ ,٦٧
منخفض  ٣٢  لدي شعور بعدم الرضا والملل من آل األشياء ١.٥٧ ,٧٣
منخفض عندما أستمع لمشاآل اآلخرين يخطر ببالي حلول  ١.٥٧ ,٩٤

 ٣٣  آثيرة لهذه المشاآل

منخفض  ٣٤  أشعر بالقلق وآأني أريد شيئا ال أعرفه ١.٥٠ ,٧٣
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رات ذات  ) ٣(يتبين من الجدول  ع  المستوى الم أن الفق ا      رتف د المتوسط الحسابي له ي يزي الت
غ عددها   ) ٣.٣٣(عن   ين   ) ١٨(بل رة من ب رة ) ٣٤(فق غ   , فق ا بل رات ذات المستوى   بينم عدد الفق

راوح   المتوسط ا من    والتي يت راوح   )٣.٣٣- ١.٦٧(  الوسط الحسابي له رات ) ١٠(يت أتي  . فق وي
ل المتو   منخفضة المستوى بالمرتبة األخيرة الفقرات  ي يق ا عن     وهي الت ) ١.٦٦(سط الحسابي له

  .فقرات) ٦(وبلغ عددها 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات بعد تقدير انفعاالت اآلخرين : )٤(جدول 
  .مستوى شيوعهامرتبة حسب 

 االنحراف  المستوى
  المعياري

المتوسط 
 الرقم  الفقرة  الحسابي

 ١  ط قوتيتقدير انفعاالت آخرين أحد نقا ٤.٨٠ ,٤١  مرتفع
 ٢  أشعر بعدم حب اآلخرين لي  ٤.٧٧ ,٤٣ مرتفع
ال أستطيع أن أآون فكرة عن الحب أو عدم الحب ٤.٧٠ ,٥٣ مرتفع

 ٣  تجاه اآلخرين

من الصعب أن أهدأ بسبب انزعاجي من حادث ٤.٦٧ ,٤٨ مرتفع
 ٤  مؤسف

مهما آانت العقبات صعبة فأنني أواظب على ٤.٦٧ ,٥٥ مرتفع
 ٥  تقدمي نحو هدفي

من خالل عالقاتي باآلخرين أستطيع التحديد بدقة  ٤.٥٧ ,٥٠ مرتفع
 ٦  من يحب من ومن يقف ضد من

 ٧  أقيم عالقات مع اآلخرين ٤.٥٣ ,٦٨ مرتفع

عادة ما تكون معنوياتي عالية بغض النظر عما ٣.٢٣ ,٩٣  متوسط
 ٨  أواجه من متاعب

ة أسأل عندما يهاجمني شخص ما باأللفاظ السيئ ٣.٣٠ ,٤٧ متوسط
 ٩  عن تفسير

 ١٠  أفضل نفسي على اآلخرين ٢.٩٣ ,٣٧ متوسط

عندما يهاجمني شخص ما باأللفاظ السيئة أسأل ٢.٧٣ ,٤٥ متوسط
 ١١  عن تفسير

 ١٢  أشعر بأنني مستعد للحياة ومتطلباتها ١.٦٦ ١.٤٩  منخفض

عندما يهاجمني شخص ما بألفاظ السيئة أغضب  ١.٦٠ ١.٠٧ منخفض
 ١٣  وأنتقم بسرعة

 ١٤  أتعاون مع اآلخرين في مواقف متنوعة ١.٤٣ ,٨٢ منخفض



 "......ت التعلم في أبعاد الذآاء االنفعالي السائد لدى طلبة صعوبا"ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رات ذات  ) ٤(يتبين من الجدول  ع   أن الفق ا      المستوى المرتف د المتوسط الحسابي له ي يزي الت
ين   ) ٧(بلغ عددها ) ٣.٣٣( عن  رة،  ) ١٤(فقرات من ب رات ذات    فق غ عدد الفق ا بل المستوى   بينم

 ،فقرة) ١٤(فقرات من بين ) ٤) (٣.٣٣ - ١.٦٧(ا من والتي يتراوح الوسط الحسابي لهالمتوسط 
نخفض    ويأتي بالمرتبة األخيرة  رات ذات المستوى الم ا       الفق ل المتوسط الحسابي له ي يق وهي الت

   .فقرات) ٣(وبلغ عددها ) ١.٦٦(عن 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات بعد معرفة اإلنسان النفعاالته  :)٥(جدول 
 .مستوى شيوعهاة حسب مرتب

 االنحراف المستوى
  المعياري

المتوسط 
  الرقم  الفقرة الحسابي

عندما أآون منزعجا ال يمكنني التحديد بدقة أي ٤.٧٧ ,٤٣  مرتفع
  جوانب المشكلة أزعجتني

١ 

آل شخص لديه بعض المشاآل ولكن لدي أشياء  ٤.٧٣ ,٤٥ مرتفع
  خاصة تجعلني ال أحب نفسي

٢ 

 ٣  أرى أني إنسان سعيد ومحظوظ ٤.٧٠ ,٤٧ مرتفع
 ٤  أقدم المساعدة لآلخرين عندما يحتاجون إليها ٤.٧٠ ,٤٧ مرتفع
أشعر بعدم االرتياح عندما أآون في موقف يعبر  ٤.٦٣ ,٦١ مرتفع

  عن انفعال الحب
٥ 

 ٦  أقوم بشراء أشياء فوق طاقتي ال حاجة لي فيها ٤.٦٠ ,٥٦ مرتفع
يء إلى شخص ما أصر على موقفي وال عندما أس ٣.٩٩ ,٥٧ مرتفع

  يهمني ما يحصل له
٧ 

أبدو غريبا حينما أعانق شخصا غير أفراد عائلتي  ٣.٣٣ ,٧٧  متوسط
  والمقربين

٨ 

عندما أآون مضطربا أقول أشياء غريبة مثل أنا  ٣.٣٢ ,٦١ متوسط
  ضائع أنا غبي أنا غير قادر على عمل شيء

٩ 

وني أشعر بالذنب تجاه نفسي بعض الناس يجعل ٢.٧٧ ,٦٣ متوسط
  مهما أنجزت من عمل

١٠ 

عندما أود إبداء مشاعري إلى اآلخرين فإنني أعبر  ٢.٧٠ ,٧٠ متوسط
  عنها بشكل لطيف

١١ 

 ١٢  أخاف من بناء عالقات مع اآلخرين ١.٦٥ ١.٨١ منخفض
منخفض  ١٣  أقول أشياء وأندم عليها فيما بعد ١.٦٠ ١.٥٩
منخفض  ١٤  بخصوص شكلي وتصرفاتيأخجل  ١.٥٧ ١.٥٠
منخفض عندما أآون مصمما على فعل شيء معين أواجه  ١.٥٣ ١.٠٧

  مشكالت آثيرة تمنعني من الوصول للهدف
١٥ 



 ٧٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،مصطفى القمش

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا      المستوى المرتفع أن الفقرات ذات ) ٥( يتبين من الجدول د المتوسط الحسابي له والتي يزي
ين    ) ٧(بلغ عددها  ) ٣.٣٣(عن  رات من ب رة،  ) ١٥(فق رات ذات    بينم فق غ عدد الفق المستوى  ا بل

رة ) ١٥(من بين   فقرات) ٤) (٣.٣٣ - ١.٦٧(التي يتراوح الوسط الحسابي لها من المتوسط   ، فق
رات   نخفض   ويأتي بالمرتبة األخيرة الفق ا       ذات المستوى الم ل المتوسط الحسابي له ي يق وهي الت

   .فقرات) ٤(وبلغ عددها ) ١.٦٦(عن 
ابية االنحرافات المعيارية لفقرات بعد تحفيز اإلنسان لذاته مرتبة المتوسطات الحس: )٦(جدول 
  .مستوى شيوعها حسب

 االنحراف المستوى
 المعياري

المتوسط 
الرقم  الفقرة الحسابي

 ١ أجد صعوبة في تكوين صداقات مع اآلخرين ٤.٤٢ ,٨٢  مرتفع
ال أشعر,عندما أرى أشياء أود الحصول عليها ٤.٤١ ,٨٢ مرتفع

 ٢ ح ما لم أحصل عليهاباالرتيا
أبذل آل جهدي في عملي حتى لو أن أحدا ال يالحظ  ٤.٤١ ,٨٣ مرتفع

 ٣ ذلك
عندما أآون وسط مجموعة من الناس يغلب علي ٤.٤١ ,٩٠ مرتفع

 ٤ الشعور بالعزلة وعدم القيمة
 ٥ أحتاج تشجيعا من اآلخرين حتى أبدأ بعمل شيء معين ٤.٠٨ ١.٠٢ مرتفع
أفضل طريقة لالنسجام مع اآلخرين هي فهم مشاعرهم ٤.٠٣ ١.٠٢ مرتفع ٦ 
 ٧  أشعر باالرتباك مع الجماعة وال أظهر على حقيقتي ٣.٩٩  ١.٠٢ مرتفع

أجد صعوبة بقول أشياء معينة مثل أحبك حتى لو أني  ٣.٣٢  ,٦٧ متوسط
 ٨ أشعر بذلك فعال

 ٩ ال أرضى عن عملي ما لم يقدره اآلخرون ٣.٢٢ ,٥٣ متوسط

عندما أرى صديقي في مشكلة ما أفضل التواجد معه  ٢.٨٦ ,٣٤ متوسط
١٠ باستمرار

١١ أشعر بأني غير ناجح في تعاملي مع الناس ٢.٧٧ ,٤٢ متوسط
١٢  ال أستطيع التوقف عن التفكير في مشاآلي الخاصة ٢.٦٧ ,٦٦ متوسط
أقوم بانجاز العمل الذي يطلب مني ١.٦٠ ,٣٧  منخفض ١٣
١٤ ل أن أآون لدي الكثير من الصداقاتأفض ١.٥٧ ١.٢٨ منخفض
مهما أنجزت من العمل ينتابني شعور باالنزعاج بأنه  ١.٥٠ ١.٣٢ منخفض

١٥ آان يجب علي أن أعمل أآثر
١٦ أستمتع بقضاء وقتي مع أصدقائي ١.٤٢ ,٤٠ منخفض
١٧ عندي ثقة في قدراتي  ١.٤٠ ١.٢٠ منخفض
قبل الهجوم على شخص أعطي نفسي فرصة للتفكير ١.٣٧ ١.٠٦ منخفض

١٨ ما
١٩ عندما أنضم إلى جماعة جديدة أنسجم بسهولة  ١.٣٠ ,٨٤ منخفض



 "......ت التعلم في أبعاد الذآاء االنفعالي السائد لدى طلبة صعوبا"ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رات ذات  ) ٦(يتبين من الجدول  ع   أن الفق ا      المستوى المرتف د المتوسط الحسابي له ي يزي الت
ر ) ٧(بلغ عددها  ) ٣.٣٣(عن  ين    اتفق رة،  ) ١٩(من ب رات ذات     فق غ عدد الفق ا بل المستوى  بينم

ط  ن   المتوس ا م ابي له ط الحس راوح الوس ي يت رات) ٥) (٣.٣٣ - ١.٦٧(الت ة  ،فق أتي بالمرتب وي
غ  ) ١.٦٦(وهي التي يقل المتوسط الحسابي لها عن ذات المستوى المنخفض األخيرة الفقرات  وبل

  .فقرات) ٧(عددها 

لتحكم بعد إدارة االنفعاالت واالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات : )٧(جدول 
  .مرتبة حسب درجة األهميةبها 

المستوى  االنحراف
  المعياري

المتوسط 
 الرقم  الفقرة الحسابي

 ١  السعادة في رأيي تعتمد على الحظ ٤.٤١ ,٩٠  مرتفع
أشعر بعدم القدرة على التخمين ووضع ٤.٤٠ ,٧٩ مرتفع

 ٢  االستراتيجيات المناسبة

 ٣  مشاعر صديقي ألجأ إلى الكذب ألتجنب إيذاء ٤.٣٧ ,٨٠ مرتفع
 ٤  تقدير شخصيات اآلخرين أحد نقاط قوتي ٤.٢٨ ,٨٨ مرتفع
 ٥  التكلم عن السلبية مع اآلخرين شيء جيد ٤.٢٧ ,٨٩ مرتفع
 ٦  حياتي مليئة بنهايات عقيمة وغير سعيدة ٤.٢٤ ,٨٤ مرتفع
 ٧  أفضل زيارة األصدقاء على الذهاب لحفلة ٤.٢٣ ,٨٦ مرتفع
متوسط  ٨  معارف والصداقات بسهولةأتخذ ال ٣.١٧ ,٥٠
متوسط أتجاوب بانفعال أآثر مما يجب تجاه المشاآل البسيطة ٣.٠٩ ,٣٠ ٩ 

متوسط عندما أفشل في عمل مهمة معينة أنسب ذلك إلى ٣.٠١ ,٤٣
 ١٠  عوامل خارجية

 ١١  يلزمني وقت طويل التخاذ المعارف والصداقات ٢.٦٠ ,٥٦ متوسط

منخفض تصور لما سأقوم به وأعمل ما  أقوم بعمل أفضل ١.٦٥ ,٣٨
 ١٢  بوسعي إلنجازه

منخفض  ١٣  عندما أآون منزعجا ال أضيع وقت لتحديد شعوري ١.٦٠ ,٢٩

منخفض عندما أآون محبطا من عمل ما أترك العمل لفترة ثم  ١.٥٣ ,٣٩
 ١٤  أواصل مرة أخرى

ع   أن الفقرات ذات ) ٧(رقم يتبين من الجدول  د ال  المستوى المرتف ي يزي متوسط الحسابي   الت
المستوى  بينما بلغ عدد الفقرات ذات فقرة، ) ١٤(فقرات من بين ) ٧(بلغ عددها ) ٣.٣٣(لها عن 

ا من     المتوسط  ين    ) ٤) (٣.٣٣-١.٦٧(التي يتراوح الوسط الحسابي له رات من ب رة ) ١٤(فق . فق
رات   نخفض   ويأتي بالمرتبة األخيرة الفق ل المتوسط الح    ذات المستوى الم ي يق ا   وهي الت سابي له

   .فقرات) ٣(وبلغ عددها ) ١.٦٧(عن 



 ٧٢٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،مصطفى القمش

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والذي نصهالثالث النتائج المتعلقة بالسؤال : ثالثًا
هل تختلف متوسطات درجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم على أبعاد مقياس الذآاء "

د االنفعالي تبعًا لمتغير نوع الصعوبة التعلمية ؟ فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي لبيان وجو
المتوسطات قد أستخرجت و. أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغّير العمر

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على أبعاد الذآاء االنفعالي حسب نوع 
  .)٨(فكانت آما في الجدول رقم  الصعوبة التعلمية

عيارية لدرجات أفراد الدراسة على أبعاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم: )٨(جدول 
  .الذآاء االنفعالي حسب متغير نوع الصعوبة التعلمية

  البعد  م
  نوع الصعوبة التعلمية

  حساب  آتابة  قراءة
  ع  م  ع  م  ع  م

إقامة العالقات   .١
  االجتماعية 

٥.٦٢ ١٦.٤٤  ٥.٤٢  ١٩.٨٥  ٤.٨٢  ١٦.٤٥  

معرفة اإلنسان   .٢
  النفعاالته

٦.٨٧ ١٨.٨٧  ٥.٣٧  ١٩.٤٩  ٤.٥٩  ١٨.٨١  

  ٦.٥٥ ١٨.٦٣  ٦.٣٣  ٢٢.١٨  ٥.٢٣  ١٩.٤٥  تقدير انفعاالت اآلخرين  .٣
إدارة االنفعاالت   .٤

  والتحكم بها
٥.٧٧ ١٤.٥٩  ٤.٦٧  ١٥.٣٩  ٤.٣٦  ١٥.٨٧  

  ٦.٩١ ٢٠.٤٤  ٧.٦٧  ٢٢.٣٢  ٧.٧٨  ٢٢.٣٦  تحفيز اإلنسان لذاته  .٥

صعوبة التعلمية ولمعرفة إذا وجود فروق ظاهرة تعزى لنوع ال) ٨(يتضح من الجدول رقم 
 آانت الفروق ذات داللة فقد استخدم تحليل التباين فكانت النتائج آما هي موضحة بالجدول رقم

)٩.(  

تحليل التباين األحادي للدرجات على أبعاد الذآاء االنفعالي حسب متغّير نوع : )٩(جدول 
  .الصعوبة التعلمية

متوسط المربعات   البعد  م
  بين المجموعات

توسط م
مستوى   قيمة ف  مربعات الخطأ

  الداللة
  ٠.٠٠٠١ * ٢٦.٨٧  ٢٧.٨٨  ٧٤٩.٣٦  إقامة العالقات االجتماعية   .١
  ٠.١١٤٢  ٢.٢٠  ٣٢.٨٨  ٧٢.٦٥  معرفة اإلنسان النفعاالته  .٢
  ٠.٠٣١٤  * ٤.٢٥  ٣٣.٣٠  ١٤١.٥٣  تقدير انفعاالت اآلخرين  .٣
  ٠.١٠٦٤  ٢.٢٢  ٢١.٢٣  ٤٧.٢٢  إدارة االنفعاالت والتحكم بها  .٤
  ٠.١٧٢٣  ١.٦٨  ٥٤.٣٩  ٩١.٤٣  تحفيز اإلنسان لذاته  .٥
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ذات داللة إحصائية في أبعاد الذآاء االنفعالي  ًاأن هنالك فروق) ٩(يتضح من الجدول رقم 
تقدير (، وقد ظهرت هذه الفروق في آل من بعدي نواع الصعوبات التعلمية المختلفةبين أ

ففيما يتعلق ببعد تقدير إنفعاالت اآلخرين آانت ). اعيةإنفعاالت اآلخرين وإقامة العالقات اإلجتم
، وهذه الفروق )٠.٠٥=  α(وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٤.٢٥=ف (قيمة 

متوسط درجات هذه الفئة بلغ لصالح األفراد من ذوي صعوبات التعلم في الكتابة، حيث 
، )١٩.٤٥(انون من صعوبات القراءة ، في حين بلغ متوسط درجات األفراد الذين يع)٢٢.١٨(

آما هو مبّين ) ١٨.٦٣(وآذلك بلغ متوسط درجات األفراد الذين يعانون من صعوبات الحساب 
ف (أما فيما يتعلق ببعد إقامة العالقات اإلجتماعية فقد آانت قيمة . )٨(في الجدول رقم 

وهذه الفروق أيضًا ، )٠.٠٥=  α(، وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى )٢٦.٨٧=
) ١٩.٨٥(متوسط درجات هذه الفئة بلغ لصالح األفراد من ذوي صعوبات التعلم في الكتابة حيث 

) ١٦.٤٥(في حين بلغ متوسط درجات األفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم في القراءة 
مبين في آما هو ) ١٦.٤٤(وآذلك بلغ متوسط األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم الحساب 

ن من تعلم الكتابية ال يعلم بها اآلخرووربما يعود ذلك إلى أن صعوبات ال. أيضًا) ٨(الجدول رقم 
زمالء وأقران وبالتالي ال تحد من عالقات الطالب اإلجتماعية بينما صعوبات التعلم القرائية 

  .والحسابية تظهر واضحة وجلية لآلخرين مما يتسبب بإنسحاب المصاب بها إجتماعيًا

  والذي نصه الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال: رابعاًً
ذآاء       " اس ال اد مقي ى أبع تعلم عل عوبات ال ة ذوي ص ات الطلب طات درج ف متوس ل تختل ه

نس   ر الج ا لمتغي الي تبع ار   " االنفع تخدام اختب م اس د ت روق   (t-Test)؟ فق ة الف د دالل ين لتحدي ب
وأشارت  . الذآاء االنفعالي بين أفراد الجنسيندرجات أفراد الدراسة على أبعاد مقياس  متوسطات

اث    ذآور واإلن ين ال الي ب ذآاء االنفع اس ال اد مقي ع أبع ي جمي روق ف ود ف ى وج ار إل ائج االختب نت
  .ولصالح اإلناث 

درجات أفراد الدراسة على لمتوسطات  ( t-Test)نتائج اختبار ) ١٠(ويوّضح الجدول رقم 
  .غّير الجنسأبعاد مقياس الذآاء انفعالي حسب مت

درجات أفراد الدراسة على أبعاد مقياس  بين متوسطاتلداللة الفروق " ت"قيم : )١٠(جدول 
  .الذآاء االنفعالي حسب متغّير الجنس

  ع  م  ع  م  الداللة  قيمة ت  إناث  ذآور  البعد  م
 *٠.٠٣١  ٢.١٦٦  ٣.١٥  ١٢.٠٣  ٣.٦٣  ١١.٠٠  إقامة العالقات االجتماعية   .١
 *٠.٠٠٥  ٢.٨٦  ٣.٤٤  ١١.٨٦  ٢.٩٧  ١٣.١٣  ن النفعاالتهمعرفة اإلنسا  .٢
 *٠.٠٠٥  ٢.٨٢  ٣.٤٥  ٩.٠٤  ٣.٢٥  ١٠.٣٤  تقدير انفعاالت اآلخرين  .٣
 *٠.٠٠٢  ٣.١٦  ٢.٩٥  ١١.٥٣  ٣.٢٣  ٩.٦١  إدارة االنفعاالت والتحكم بها  .٤
 *٠.٠٠٥  ٢.٨٦  ٣.٣٧  ١٢.٨٠  ٣.٥٥  ١٠.٦٩  تحفيز اإلنسان لذاته  .٥
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤال الثال  أظه ائج الس م     رت نت دول رق ي الج و ف ا ه ة   ) ١٠(ث آم روق ذات دالل ود ف وج
الي    ذآاء االنفع ى ال نس عل ر الج أثير متغي زى لت ائية تع ة  إحص اث بدالل الح اإلن ك لص ، وذل

ذآاء     اس ال اد مقي المتوسطات الحسابية والذي آانت قيمتها أعلى لإلناث من الذآور على جميع أبع
ى الجوانب     أن السبب في ذلك ق ونويرى الباحث .االنفعالي اث ترتكز عل د يعود إلى أن طبيعة اإلن

ارات     ة المه ى تنمي العاطفية أآثر من الذآور، إضافة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية التي ترآز عل
ذآور    دى ال ا ل د أورد   .االجتماعية الالئقة لدى اإلناث أآثر منه ر   األدب النظري  وق اث أآث أن اإلن

ذآور في     ة      المخاطر نت تجنب  عرضة من ال ات االجتماعي ى إدراك خطر العالق درتهن عل يجة ق
الي    ذآاء االنفع توى ال ر مس ذلك يعتب ع ل ة المجتم لوآية أو ثقاف اتهن الس ع توجه ارض م ا تتع ألنه

ائج  . لديهن على بعد إقامة العالقات االجتماعية أعلى منه لدى الذآور وقد اتفقت هذه النتيجة مع نت
الوفي     اير وس ودراسة  ، )٢٠٠١راضي،  (ودراسة  ، )Mayer & Salovey, 1999(دراسة م

دس  ز، وجوان  بتري اتهم     ، حيث )Petrides, Perez & Juan, 2003( ، بيري ائج دراس أآدت نت
ذآ  ن ال ًا م ر تفوق اث أآث ى أن اإلن ام عل كل ع الي بش ذآاء االنفع ي ال ذه . ور ف ت ه ين اختلف ي ح ف

دي     ي أظهرت   ) ٢٠٠٦(الدراسة مع دراسة الجن روق ذ   الت ين    عدم وجود ف ة إحصائية ب ات دالل
  .الذآور واإلناث على أبعاد الذآاء االنفعالي

  والذي نصه  الخامس النتائج المتعلقة بالسؤال: خامسًا
ذآاء       " اس ال اد مقي ى أبع تعلم عل عوبات ال ة ذوي ص ات الطلب طات درج ف متوس ل تختل ه

ار  ". االنفعالي تبعا لمتغير الصف الدراسي؟  روق     (t-Test)فقد تم استخدام اختب ة الف د دالل لتحدي
راد الصفين       ين أف الي ب ذآاء االنفع اس ال اد مقي ى أبع ة عل راد الدراس ات أف طات درج ين متوس ب

ين  . الخامس والسادس ولم تشر نتائج االختبار إلى وجود فروق في أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي ب
ار ) ١١(الصفين، ويوّضح الجدول رقم  راد الدراسة    لمتوسطات در  ( t-Test)نتائج اختب جات أف

  .على أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي حسب متغير الصف الدراسي

درجات أفراد الدراسة على أبعاد مقياس  بين متوسطاتلداللة الفروق " ت"قيم : )١١(جدول 
  .الذآاء االنفعالي حسب متغّيرالصف الدراسي

  ع  م  ع  م  الداللة قيمة ت  السادس  الخامس  البعد  م
 ٠.١٣٨  ١.٤٨ ٢.٦٤  ١٢.٠٣  ٢.٩٨  ١٢.٦١ العالقات االجتماعية  إقامة  .١
 ٠.٩٧٨ ٠.٠٢٧ ٣.٢١  ١٢.٥٤  ٣.٣١  ١٢.٥٥  معرفة اإلنسان النفعاالته  .٢
 ٠.١٢٤  ١.٥٤ ٣.٥٠  ٨.٨٤  ٢.٩٥  ٨.١٥  تقدير انفعاالت اآلخرين  .٣
إدارة االنفعاالت والتحكم   .٤

  بها
٠.٤٦١  ٠.٧٣ ٣.١٨  ٩.٢٢  ٤.١٢  ٩.٦٠ 

 ٠.٠٥١  ١.٩٦ ٣.٤٨  ١٠.١٨  ٣.٢٦  ٩.٢٧  ن لذاتهتحفيز اإلنسا  .٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

عدم وجود فروق في أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي بين الصفين  ويعتقد الباحثون أن
نتيجة منطقية خصوصًا إذا ماعرفنا أن هنالك قواسم مشترآة عديدة بين يعد  )الخامس والسادس(

، ويرى  يزيد عن سنة زمنيةزمني والذي الطلبة الصفين الدراسيين أهمها تقارب العمر ال
درجات أفراد  بين متوسطاتالباحثون أن هذا السبب لربما هو سبب آاٍف لعدم ظهور فروق 

  . الدراسة على أبعاد مقياس الذآاء االنفعالي حسب متغّير الصف الدراسي
  

  التوصيات
الفروق بين الطلبة ذوي صعوبات على العمل على إجراء دراسة مقارنة تهدف التعرف  -

 .التعلم والطلبة العاديين في أبعاد الذآاء االنفعالي لديهم

إعداد برامج تدريبية ذات عالقة بتنمية أبعاد الذآاء االنفعالي المختلفة لدى الطلبة بشكٍل عام  -
ولدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم بشكٍل خاص لما له من أهمية آبرى في زيادة دافعيتهم 

 . لإلنجاز

اسات التي تبحث عن أسباب إنخفاض مستوى بعض أبعاد الذآاء إجراء المزيد من الدر -
  .اإلنفعالي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

  
  واألجنبيةالمراجع العربية 

ذآاء         ". )٢٠٠٦( .اشرف،  أبو دية - ع اإلنجاز وال ة داف اد جمعي في تنمي امج إرش فاعلية برن
ام ف الث ة الص دى طلب الي ل ةاالنفع اء الحكومي دارس الزرق ي م ي ف الة  ."ن األساس رس

  .األردن. الزرقاء. الجامعة الهاشمية. ماجستيرغير منشورة
زال - و غ ود ، أب ة محم ا" .)٢٠٠٤( .معاوي ر برن اير أث ة م ى نظري تند إل دريبي مس مج ت

رى       دى ق الي ل ذآاء اإلنفع درات ال وراة    ."في األردن  SOSوسالوفي في تنمية ق الة دآت رس
  .األردن.عمان. الجامعة األردنية .ورةغير منش

دي - ادة،  الجن ة     . ")٢٠٠٦( .غ وبين والطلب ة الموه ين الطلب الي ب ذآاء االنفع ي ال روق ف الف
جامعة عمان العربية . رسالة ماجستيرغير منشورة ."العاديين وعالقته بالتحصيل األآاديمي

  . األردن. عمان. للدراسات العليا
ماط الرعاية المؤسسية وأثرها على مستوى الذآاء االنفعالي أن" .)٢٠٠٦( .باسم ، الحمصي -

  .األردن .عمان. الجامعة األردنية. غير منشورة.رسالة ماجستير ."لدى األطفال
ى     " ).٢٠٠١( .فوقية،  راضي - درة عل العالقة بين الذآاء االنفعالي والتحصيل الدراسي والق

   .٥٤-٣٢ . القاهرة .ة عين شمسجامع. )١١(٢ .المجلة التربوية ."التفكير أالبتكاري
ان - اروق، الروس بو .ف ال، الخطي اطور .جم ادة، والن تعلم .)٢٠٠٤( .مي . ١ط. صعوبات ال

  . الكويت .منشورات الجامعة العربية المفتوحة
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ات - طفى ، الزي ي مص تعلم" .)١٩٩٨( .فتح عوبات ال ية  :ص ة والتشخيص س النظري األس
  .القاهرة. دار النشر للجامعات. "والعالجية

ة        ". )٢٠٠٨( .نهاية أيوب،  سطوف - دى الطلب ع اإلنجاز ل الي وداف ذآاء االنفع ين ال العالقة ب
ي األردن وبين ف تير. "الموه الة ماجس ورة رس ر منش ة . غي اء التطبيقي ة البلق لط. جامع . الس

  .األردن
امج تعليمي  " ).٢٠٠٦( .مصطفى ، صبري  - ة برن ة    –فاعلي اؤل وتنمي يم التف ي تعل تعلمي ف

  .األردن .عمان .الجامعة األردنية. رسالة دآتوراه غير منشورة ."إلنجازدافعية ا
 .القاهرة .دار الفكر العربي. القلق وإدارة الضغوط النفسية). ٢٠٠١( .فاروق السيد ، عثمان -
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