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 صملخ
فاعلية برنامج إرشادي إلكتروني عبر شبكات سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

 جامعة األقصى،البات التواصل االجتماعي في تحسين مستوى الذكاء االنفعالي لدى عينة من ط
الكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة على الدرجة الكلية كما سعت إلى 

في القياسين القبلي والبعدي، والقياسين البعدي والتتبعي،  الذكاء االنفعاليمقياس وأبعاد 
إعداد (، والبرنامج اإلرشادي )2011العلوان، (واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي 

من طالبات كلية التربية في جامعة األقصى ممن ) 22(ذلك على عينة مكونة من و )الباحثة
دالة وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق  .من الذكاء االنفعالي يعانين من مستوى منخفض

ً بين متوسطات درجات عينة الدراسة على الدرجة الكلية وأبعاد   مقياس الذكاء االنفعاليإحصائيا
في القياسين القبلي والبعدي، والقياسين البعدي والتتبعي مما يؤكد على فاعلية البرنامج اإلرشادي 

 الباتشبكات التواصل االجتماعي المستخدم في تحسين الذكاء االنفعالي لدى ط اإللكتروني عبر
  .جامعة األقصى

  .البرنامج اإلرشادي، شبكات التواصل االجتماعي، الذكاء االنفعالي :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study sought to identify the effectiveness of an electronic 
counseling program via social communication networks in improving 
emotional intelligence level of a sample of Al-Aqsa University students. 
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The study also aimed to reveal the significant differences between the 
means of the participants' scores in pre-measurement and post-
measurement on one hand and post-measurement and follow-up 
measurement on the other hand. The study administered emotional 
intelligence scale (Elwan, 2011) and a counseling program constructed 
by the researcher to 22 College of Education students whose emotional 
intelligence levels were low. The study concluded that there were 
statistically significant differences between the means of the participants' 
scores in the overall score and dimensions of the emotional intelligence 
scale in the pre and post measurements and post and follow up 
measurements, the thing which confirms the effectiveness of the 
electronic counseling program via social networks in improving Al-Aqsa 
University students' emotional intelligence. 

Key Words: Electronic Counseling Program, Social Communications 
Networks, Emotional Intelligence. 

  
  مقدمة
حوالت كبيرة في تكنولوجيا االتصال، تؤثر في العالقات السياسية ت شھد عالمنا المعاصري

واالقتصادية، وفي أنماط التفكير في المجتمعات المختلفة، وقد قامت شبكات التواصل االجتماعي 
إمداد اإلنسان بكثير من المعلومات والمواقف واالتجاھات، الرقمية وال تزال بدور فعال في 

نتج عن التطورات وقد  ).2013الدبيسي، والطاھات، (مساھمة في تشكيل وعيه وإعداده 
الستفادة من شبكات باالحاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توجھات عديدة تنادي 

لفرد التفاعل ا بموجبھا يستطيع ديمقراطي، إلكترونيالتواصل االجتماعي لما توفره من فضاء 
مكانات كبيرة إ، وفرت قدرات و)افتراضية مجتمعات(ضمن مايطلق عليه  والحوار والنقاش،

على اختراق الحدود واألزمنة، ولم تعد العالقات االنسانية مرتبطة بنطاق بيئي معين بل تجاوز 
حدودھا شاشة الكمبيوتر مدعمة ذلك لتصبح في حدود الكون الذي أصبح أشبه بقرية صغيرة 

 .بشبكات التواصل االجتماعي الحديثة

التقدم الحادث في مجال التكنولوجيا وتعدداتھا بأوجه مختلفة في شتى مجاالت ھذا مع و
 االنترنت وتقنياتھا التواصلية بين األفراد، والتي قدمت إطاراً ات الحياة، ومع تعدد خدمات شبك

وقد اتسع نطاق استخدام االنترنت السيما فسية مستعينة بتلك التقنيات في مجال الخدمات الن جديداً 
 في تنمية ااء لالستفادة منھنَّ ب وجذبه النتباه الشباب، يصبح من المفيد استخدامھا استخداماً 

معارفھم وتحسين سلوكھم، وخاصة في مرحلة التعليم الجامعي التي قلما يجد الشباب فيھا من 
  ).2011كريا، وفتحي، ز(ينصت إلى مشكالتھم 
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 وتعتبر شبكات التواصل االجتماعي مواقع ويب خدماتية تتيح لألفراد تقديم لمحة 
 عن حياتھم بصورة عامة أو شبه عامة، والتخاطب مع قائمة من األشخاص المشتركين 

 .(Boyd & Ellison 2007)ن ممن يشتركون معھم ومعھم، ومتابعة ومشاھدة ما يبديه اآلخر
 الشبكات االجتماعية بأنھا أدوات  )Dabbagh & Reo, 2011(" باج وريودا"ويعرف 

االتصال والتعاون : شبكية أو تقنيات تؤكد على الجوانب االجتماعية على شبكة الويب، مثل
اعية ھي إلى أن الوسائط االجتم" كونلواليفيزو"ويشير. الخ..والتشارك والتعبير االبتكاري
 نت، وتتيح فرص التفاعل والتواصل االجتماعي بين أعضائھا نترتكنولوجيات تعتمد على اإل

)Conole & Alevizou, 2010 .(  

 وأكثرھامن أبرز الشبكات االجتماعية  ،وتويتر واليوتيوب والمدونات الفيسبوكيعد و
تشير دراسة مركز شئون المرأة في غزة وعلى الصعيد الفلسطيني، حيث ، في العالم انتشاراً 

لديھم حساب في إحدى شبكات التواصل ) 180(من عينة الدراسة  )%84(أن ) 2011(
، يليه )%81.2(المرتبة األولى في االستخدام بنسبة  Facebook)(االجتماعي، واحتل موقع 

  ). %7.9(بنسبة  (Twitter)، ثم )%17.4(بنسبة  YouTubeموقع 

األشخاص مع  اويعتبر موقع فيسبوك الشھير، شبكة تواصل اجتماعي يتقابل من خاللھ
 ,Boyd & Ellison) بعضھم البعض لتبادل المعلومات والصور ومناقشة األفكار فيما بينھم 

2008; Raacke& Bonds-Raacke, 2008) ،حيث أكدت سيلوين )Selwyn, 2009 ( في
تحليلھا لمشاركات الطلبة في شبكة الفيسبوك على أنھا تركزت على تبادل المعلومات األكاديمية 

الشباب لشبكات  على أن استخدام) 2012(كما أكد منصور . وتقديم الدعم ،، واللقاءاتوالعملية
معلومات، حاجات /حاجات معرفية: التواصل االجتماعي يھدف لتحقيق خمس حاجات، ھي

تواصل، حاجات الھروب / براغماتية، حاجات اجتماعية/ سيكلوجية، حاجات شخصية/وجدانية
  .الفراغ ءمل/ من الواقع

فرانسيسكو، وأخذت ھذه  في كلية سان 1997دأ اإلرشاد عبر شبكة االنترنت في عام وقد ب
التزايد ھو سھولة وصول الطالب  ذاتتزايد بمرور الوقت، ولعل السبب وراء ھ الممارسة

وإتاحة مواعيد الجلسات عبر المسافات  ،الجامعي إلى المرشدين عبر الشبكة، مع توفيره للوقت
 .Garica, 2008)(والمرشد البعيدة بين الطالب 

بأنه  لكترونياإلرشاد اإل  (Harun & Mastur, 2001)قد عرف ھارون ومستورو
صاالت سواء بالتليفون العملية التي يتم من خاللھا توصيل مواد إرشادية باستخدام تكنولوجيا االت

ديم لخدمة بأنه تق (Mallen, 2005)عرفه مالين كما . مسترشدنترنت من المرشد للأو شبكة اإل
صحة نفسية أو تعديل للسلوك يمتد ليشمل االستشارات والتربية النفسية التي يتم تقديمھا بواسطة 
أفراد متخصصين في المھنة إلى عمالئھم، وتقدم ھذه الخدمة في صورة غير مباشرة دون اللقاء 

 ً غير  لكترونيإلد ايو البرألوجه من خالل أساليب التواصل التكنولوجية عن بعد كالھاتف،  وجھا
  . المتزامن، أو غرف الحوار المتزامنة، أو مؤتمرات الفيديو المرئية
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الشبكات كوسيلة لنقل المعلومات وتقديم  إلى استخدامنترنت اإلرشاد عبر شبكات اال ويشير
، وبالتالي تقدم الخدمة اإلرشادية من (Harun & Mastur, 2001)المواد التي يحتاجھا العميل 

لعمالء، بھدف مساعدة العمالء على التزود بحلول لمشاكلھم واالمرشد بين الت تفاعخالل ال
  .النفسية في المواقف المختلفة، وتعديل سلوكھم، وتنمية قدراتھم ومھاراتھم

عرفه ، ويامتزامنً  ايً تواصل اقديم الخدمة اإلرشادية عبر الشبكات االجتماعية نمطً ويعتبر ت
اء حوار نصي مكتوب أو مسموع أو مرئي بين المرشد إجر بأنه(Sussman, 2004) سوسمان

اني بينھما، وبذلك يتم تقديم وعمالئه بصورة آنية في نفس اللحظة على الرغم من التباعد المك
ً  نذية الراجعة الفورية المستمرة بين كال الطرفيالتغ   .وفي كال االتجاھين معا

د من المزايا، فھو مناسب للعمالء عدباستخدام اإلرشاد النفسي عبر شبكة االنترنت  ويتميز
ً ذين ينتقلون إلى أماكن جغرافية مخال لإلرشادات النفسية، كما يناسب العمالء  تلفة وبعيدة طلبا

نترنت كوسيط، المتالكھم قدرات يمكن تفعيلھا عن الذين يشعرون براحة أكثر في استخدام اإل
شعرون بحرج من طلب إرشادات طريق ھذا األسلوب التباعدي، كما يناسب العمالء الذين ي

على األمانة والصراحة والتعاون من خالل  مسترشدالصحة النفسية بشكل مباشر، ويساعد ال
آلية  وفر، ويالجلسة بتوفير البيئة اآلمنة الخالية من اإلحراج مما يشجعه على الكشف عن ذاته

ت التواصل القائمة على مساعدة لتحليل مستوى التقدم النفسي للعمالء عن طريق االحتفاظ بسجال
   .(Attridge, 2004) النص المكتوب

إلى أن أكثر )  ,2004Rochlen, Zack & Speyer( وزاك وسبيير ويشير روكلين
ھم الذين يعانون من المشكالت النفسية في  لكترونياألفراد مناسبة للعالج باستخدام اإلرشاد اإل

الت القلق النفسي، وحاالت الخوف مجاالت النمو الشخصي، واإلنجاز، واإلدمان، وحا
عدم وجود  (Daniel, 2006) وقد أكدت دراسة دانيييل. االجتماعي، ومشاعر اإلحساس بالذنب

  .نترنتالتقليدية وطريقة اإلرشاد عبر اإلفروق بين طريقة اإلرشاد 

عالت تأثيراً عميقاً على التفا 2.0لقد أثرت التغيرات التكنولوجية السريعة المرتبطة بالويب 
 االجتماعية، والطرق التي يتفاعل بھا األفراد مع أنفسھم، ومع بعضھم لبناء قدراتھم 

على قدرة المستخدمين على يعتمد االجتماعية حتى أصبح نجاح خدمات الشبكات االجتماعية 
  الطرق التي يستخدمونھا للتعبير عن وجھة نظرھمعلى المشاركة في العواطف الجماعية، و

) (Ben Youssef, Ben Youssef, 2011.  

لتعاون والتشارك والتفاعل بما تتيحه من فرص لشبكات التواصل االجتماعي  وانعكس تأثير
ً على التحسين التواصل والتفاوض في   اوما يرتبط بھنفعالي االمرتبطة بالذكاء المھارات إيجابا
كات االجتماعية المجال الشب ، حيث تتيحفرادلدى األ لمشاعر واالنفعاالتوإدارة ا ضبطفھم ومن 

لكل مستخدم للتعبير عن ذكائه من خالل ھويته الرقمية السيما لدى ذوي الذكاء االنفعالي 
المنخفض في الحياة الحقيقية، والذين يشعرون بأنھم أفضل في العالم االفتراضي عبر الشبكات 

تلفة وجديدة بسبب االجتماعية، فاألفراد قادرون على التعبير عن مشاعرھم وعواطفھم بطرق مخ
ً للفرد للفھم وبالتالي غياب تأثيرھا على عمليات التفكير،  ،ھمغياب الحواجز بين إنھا توفر فرصا
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الجيد وإدراك لعواطفه من خالل التغذية الراجعة من خالل ردود فعل المشاركين، وتسمح لھم 
واالبتكار، حيث يصبح بالتعبير العاطفي عن عواطفھم بما يساعد على تنمية قدراتھم اإلبداعية 

قدرة على التعبير واإلبداع ألنھم ال يخشون أي رقابة كما في العالم الحقيقي،  وھذا يتطلب لديھم 
ً جديدة للتكيف مع الوسائل المستعملة والتي يستخدمھا اآلخرون للتعبير عن أنفسھم  طرقا

)(Ben Youssef, Ben Youssef, 2011.  

درة الفرد على أن يدرك ويعبر عن االنفعاالت، وينظمھا، ق"بأنه نفعالي يعرف الذكاء االو
كما . (Mayer & Solvey, 1997) "وذلك بھدف تحسين النمو االنفعالي والمعرفي للفرد

،  Non cognitive capabilitiesمجموعة من اإلمكانات غير المعرفية"يعرف بأنه 
درة الفرد على النجاح التي تؤثر على ق Skills، والمھارات Competenciesوالكفاءات 

بأنه قدرتنا "ويعرفه جولمان . (Bar-On, 1997b, 2000)ومواجھة متطلبات وضغوط البيئة 
جولمان، (على التعرف على مشاعرنا، ومشاعر اآلخرين، وعلى تحفيز ذواتنا، وإدارة انفعاالتنا 

2000.(  

كفاءة، فضالً عن كونه سبيالً فعاالً لحياة تسودھا قيم النجاح وال الً مدخنفعالي الذكاء اال ويعد
ً من المشكالت السلوكية، وھو جوھر تنمية قدرة الفرد على التوافق مع المتغيرات البيئية،  واقيا
وإقامة عالقات اجتماعية مستقرة، وبقدر ما يتوافر للفرد من عوامل الذكاء االنفعالي ومكوناته 

عن االنطواء، والعصابية، والعدوان،  بقدر ما يتمتع باالنبساط، واالتزان االنفعالي، ويبتعد
ً في النجاح في العمل والدراسة ). 2007البحيري، ( والكذب فالذكاء االنفعالي يلعب دوراً ھاما

ً بالذكاء المعرفي  ;(Goleman,1995)والحياة االجتماعية، وھو أكثر أھمية لنجاح الفرد قياسا
(Schilling, 1996).  

في توجيه التفكير، وتخصيص القدرات التي تسھم في ني وجدالذكاء التتمثل أھم وظائف او
ً أفضل من غيرھم  حل المشكالت، مما يؤثر بشكل إيجابي على شخصية الفرد، فاألذكياء انفعاليا
في التعرف إلى انفعاالتھم، وانفعاالت اآلخرين، والتعبير عنھا بصورة دقيقة تمنع سوء فھم 

اقبة انفعاالتھم ومشاعرھم، والتحكم في ھذه المشاعر، اآلخرين لھم، حيث أنھم أكثر مھارة في مر
  .  (Salovey & Mayer, 1990)وتنظيم االنفعاالت الذاتية وفقاً لمشاعر وانفعاالت اآلخرين

أن من لديھم مستوى متميز من الذكاء االنفعالي يعرفون مشاعرھم، إلى الدراسات  وتشير
اآلخرين بكفاءة، وھم أنفسھم الذين نراھم  ولديھم القدرة على إدارتھا، والتعامل مع مشاعر

ً بالرضا عن أنفسھم، والتميز بالكفاءة في  متميزين في كل مجاالت الحياة، وھم األكثر إحساسا
ً إلى األمام  جولمان، (حياتھم، واألقدر على السيطرة على بيئتھم العقلية، مما يدفع إنتاجھم قدما

2000 .( ً فالذكاء االنفعالي يدفع الفرد ، )2003والخطاب،  ،سىمو(باالبتكارية  وھم أكثر اتصافا
إلى تحقيق قدراته وطاقته الكامنة وأھدافه، وتنشيط قيمه الداخلية وطموحاته ويحولھا من أشياء 

، ويساعد على رفع مستوى سرعة Cooper & Sawaf, 1997)(يفكر فيھا إلى أشياء يعيشھا 
قدة مع اآلخرين، والدافعية الذاتية واالبتكارية البديھة واإلدراك والدخول في المناقشات المع

(Woodard & Robyn, 2000) . الذكاء المرتفع استجابات أكثر تعاونية ذووويحقق 
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قدر عال من الضغوط، وعلى التواصل مع اآلخرين  تحمل، وھم قادرون على )2003ھريدي، (
فرد في مواجھة اإلحباطات على استثمار طاقات الالذكاء االنفعالي عمل حيث ي،)2007عكاشة، (

ندفاعات، وتأخير بعض اإلشباعات، وتنظيم الحاالت المزاجية، والحفاظ على والتحكم في اال
، هللا رزق(الفرد من االنتكاسات االنفعالية في مواجھة مشكالت الحياة التي تحتاج إلى حل جيد 

د الفرد على التوافق النفسي، فاإلدراك الجيد لالنفعاالت، والمشاعر الذاتية وفھمھا تساع ).2003
زيدان واإلمام، (كسبه العديد من المھارات اإليجابية في الحياة يوعلى الرقي االنفعالي والمھني، و

وزيادة فاعليته وإدارته لذاته ، لفرد مع العالملفالذكاء االنفعالي يعمل على خلق توازن  ).2002
(Hamachec, 2000)ت البيئة من مواجھة متطلبا الفرد ، ويمكن(Bar-On, 1997a) 

  ).2005خليل والشناوي، (واستخدام استراتيجيات المواجھة 

 & Salovey)(وماير  وقد ظھرت نماذج عدة للذكاء االنفعالي، ومنھا نموذج سولفاي
Mayer  الذي وضع في ضوء محتوى الذكاءIntelligenceوعرف بنموذج القدرة ، 

 Ability model  االنفعالي مجموعة من القدرات العقلية تساھم في ، والذي اعتبر الذكاء
ويتكون من أربع ، (Johnson, 2008)تعزز التفكير التي التفكير المنطقي، واالنفعاالت 

، Emotion perception and expressionإدراك االنفعاالت والتعبير عنھا  :عمليات، ھي
 ، فھم وتحليل االنفعال Assimilating emotion in thoughtتمثل االنفعاالت في التفكير 

Understanding and analyzing emotion.وتنظيم االنفعال ، Reflective regulation 
 (Mayer, Salovey& Caruso, 2000).  

فقدم نموذجا للذكاء عرف بالنموذج المختلط، إذ يفسر الذكاء االنفعالي في  )أون–بار (أما 
والذي ينظر للذكاء على أنه نظام من ، Personality theoryضوء محتوى نظرية الشخصية

، competenciesوالكفاءات ،  non Cognitive Capacitiesغير المعرفية اإلمكانات
مھارة، تتوزع على خمس ) 15(واعتبر أن الذكاء االنفعالي يتكون من . skillsوالمھارات 

داخل الشخص مھارات : مكونات في الجوانب الشخصية واالجتماعية واالنفعالية، ھي
Intrapersonal skillsومھارات العالقات بين األشخاص ، Interpersonal skills والقدرة ،

 ، والمزاج العامStress management ، وإدارة الضغوطAdaptability على التكيف
General mood )(Bar-On, 1997b, 2000 .إلى ثالثة عوامل،  نفعاليوقسم أبعاد الذكاء اال

تشمل الوعي بالذات االنفعالية، والتوكيدية، واختبار الواقع، وضبط : جوھرية عوامل-1: ھي
وتشمل االستقاللية، والمسئولية االجتماعية، والتفاؤل، وتحمل : عوامل مساندة -2. االنفعال
وتشمل حل المشكالت، والعالقات االجتماعية، وتحقيق الذات، : عوامل محصلة-3. الضغوط
 .)2011العلوان، (، )2002الخضر، (والسعادة 

 للذكاء االنفعالي من خالل نظرية األداء انموذجً  (Golman, 2001b) ووضع جولمان
Performance theory وھو ينظر للذكاء االنفعالي على أنه مجموعة من الكفاءات   

  تنظيم ، وSelf-Awarnessوعي الذات : مجاالت أساسية، ھي ثالثتتضمن الشخصية 
  ، والكفاءات االجتماعيةMotivationالدافعية ، وSelf management إدارة الذاتو
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  Social Competencies  ،التعاطف: وتضم بعدين ھماEmpathyة، والمھارات االجتماعي  
  Social Skill) ،2011العلوان(. 

: فقد حدد ثالثة أبعاد للذكاء االنفعالي، ھي (Sutarso, 1996) أما ساتارسو
 & ,Rieff, Halzes, Bramel)التناغم  - ضبط الذات/ الذاتالتعاطف، الوعي ب/الشفقة

Gibbon 2000) .وحدد كوبر وسواف  (Cooper, Sawaf, 1997) بعاد للذكاء أأربعة
 شاروأ .المعرفة االنفعالية، اللياقة االنقعالية، النسق االنفعالي، التأجيل االنفعالي: االنفعالي، ھي

االنفعالي يشير لمجموعة من السمات مثل التفاؤل  أن الذكاءإلى   (Epstein, 1999)بستينإ
والتي يجب تعليم األفراد كيف يكونون سعداء مسرورين ولديھم  ،والمثابرة، والحماس والدفء

  .الطاقة والحيوية

 -وتوجد فرص لتعلمه بطرق منظمة وعملية - ويتميز الذكاء االنفعالي بأنه قدرة متعلمة
تقييمھا وتدريسھا  ويتكون من مھارات خاصة يسھل ويتطلب عملية تعلم مقصودة وفعالة،

ويمكن تنميته لدى الطالب من خالل تدريبھم على مھارات ، (Nelson, Low, 2000) وتعلمھا
، ويؤكد جولمان على )2008الفيل، (إدراك، وفھم، وإدارة االنفعاالت في الذات، وفي اآلخرين 

ة كجزء من المقرر الدراسى والحياة المدرسية ضرورة تقديم برامج التنمية الوجدانية واالجتماعي
ألن ھذه البرامج تقود إلى أفضل النتائج حين تمتد  ؛على أن تشمل كل من ھو موجود بالمدرسة

 ). 2000روبنز وسكوت، (لفترة زمنية طويلة 

ن الشبكات االجتماعية ليست مجرد واقع للتعرف على أصدقاء جدد أو التواصل مع إ
أضافت السيما وأنھا  ،ومورد مھم للمعلومات ،عاليةفاة مبھرة إذا تم استخدامھا بنھا أدإاألصدقاء، 

ً من الشكل اإلنساني، من خ وأتاحت لكل فرد ، الل مشاركة وتفاعل العنصر البشريجانبا
تحسين رأس المال  الفرصة ألن يجد الخدمات المناسبة واالستفادة منھا، وبالتالي فإنھا تساھم في

لذا ينبغي تسخيرھا وتوظيفھا لالستفادة منھا في تنمية جوانب  المستخدمين؛االجتماعي لدى 
  .إيجابية لدى مستخدميھا

  مشكلة الدراسة
في ضوء ما قدمته التحليالت النظرية والتجريبية التي أكدت على أھمية الشبكات 

واعتماداً ، التفاعل والتواصل البناءوصوالً لتعزيز فراد االجتماعية في تفعيل التشارك بين األ
من أن الذكاء االنفعالي ھو بوابة النجاح في  (Bar-On, 2000)أون -على ما أشار إليه بار

من أن االنفعاالت تعد غطاًء  (Goleman, 1995) الحياة العامة، وعلى ما يؤكده جولمان
لإلقبال الشديد  نظراً وومجاالً فعاالً بالنسبة للذكاء، وأن الذكاء االنفعالي له تأثيراته في الشخصية، 

لذا كان الجامعات على استخدام الشبكات االجتماعية بما يلبي حاجاتھم المختلفة، لبة من قبل ط
ً علينا كباحثين السعي الستثمار ھذا التأثير بما يسھم في توجيه استخدام ھذه الشبكات بما  لزاما

محاضرة كمن خالل عملھا الباحثة  لمستقد ويخدم ھؤالء الشباب وينعكس إيجاباً عليھم، السيما 
جامعة األقصى لعدة فصول، وجود ضعف لدى الطلبة في  -في كلية التربية لمقررات عدة

الحالية للتحقق من فاعلية تھا دراسالباحثة في  اتجھتلذا  ؛إدارة االنفعاالتالمشاركات والتفاعل و



 "......فاعلية برنامج إرشادي إلكتروني عبر "ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1034

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )6( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لدى ء االنفعالي الذكامستوى  تحسينعبر الشبكات االجتماعية في  إلكترونيبرنامج إرشادي 
  :فييمكن صياغة السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة و. معة األقصىجا الباتعينة من ط

الذكاء مستوى حسين عبر الشبكات االجتماعية في ت إلكترونيبرنامج إرشادي فاعلية  ما
  :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية جامعةاألقصى؟البات طعينة من لدى  االنفعالي

ً ھل تو .1 الدرجة الكلية وأبعاد مقياس في  α =(0.05(عند مستوى جد فروق دالة إحصائيا
 ؟القبلي والبعدي ينفي القياسجامعة األقصى  الباتطعينة من لدى الذكاء االنفعالي 

2.  ً مقياس  الدرجة الكلية وأبعادفي  α =(0.05(عند مستوى  ھل توجد فروق دالة إحصائيا
 البعدي والتتبعي؟ ينجامعة األقصى في القياس الباتطعينة من لدى الذكاء االنفعالي 

  أھداف الدراسة
 :التعرف على ھدفت الدراسة الحالية إلى

الذكاء مستوى  عبر الشبكات االجتماعية في تحسين إلكترونيفاعلية برنامج إرشادي  .1
  .جامعة األقصىالبات طعينة من االنفعالي لدى 

 الباتالطلدى الذكاء االنفعالي  ة وأبعاد مقياسالدرجة الكليفروق في الالتعرف على طبيعة  .2
 .البعدي والتتبعيو ،القبلي والبعدي ينفي القياس

  أھمية الدراسة
  :تنبع أھمية الدراسة الحالية من

سعيھا لتوظيف الشبكات االجتماعية كوسيط لتقديم الخدمة اإلرشادية النفسية للطالب في  −
ً في عملية التنشئة اليوم ت ضحأالسيما وأنھا الذكاء االنفعالي،  حسينت تلعب دوراً ھاما

العادات والسلوكيات اإليجابية والسلبية، كما  الباتاالجتماعية، وتساھم في إكساب الط
ً كبيرة في العمل  ، يميل إليھا الطلبةأدة من أدوات بناء الشخصية أصبحت ويقضون أوقاتا

  .من خاللھا

الذي أصبح من و ،كل المھارات التي يشتمل عليھاتھتم ھذه الدراسة بتنمية الذكاء االنفعالي ب −
أھم أھداف برامج التدريب في معظم األنظمة التربوية المتقدمة لتنشئة األجيال المتمتعة 

، السيما وأن الذكاء االنفعالي يلعب دوراً كبيراً في تمكين لتوافق النفسيبالصحة النفسية وا
ة، ھذا فضالً عن أھميته في إدارة األفراد من اكتساب الكثير من المھارات الشخصي

  .العالقات اإلنسانية بشكل عام، والعالقات بين الطالب بشكل خاص

نصر البشري يشكلن العواتي لالابات أي الشالبات أھمية العينة التي تتناولھا وھي عينة الط −
في السيما برامج كبيرة في المستقبل، وھي عينة تحتاج لمثل ھذه ال الھام المنوط به أدوار

قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض الشباب في حباطات التي يعاني منھا ظل الظروف واإل
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نفعالي تنمية الذكاء االلوبالتالي تأتي أھمية الدراسة الحالية ، من قبل االحتالل اإلسرائيلي
ومع  نوذواتھالبات الذي سيؤدي بالنھاية إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي بين الط

م والتعاطف معھم، ويزيد من حماسھن من فھمھ ن، ويمكنھن والمحيطين بھنزمالئھ
   .ن وتحفيز ذواتھنمثابرتھو وإصرارھن

كاء الذ تحسينسوف تفيد الدراسة القائمين والمختصين في إعداد وتنفيذ البرامج للعمل على  −
  .االنفعالي بمكوناته المختلفة

التي اھتمت بموضوع  - ةعلم الباحث ودفي حد - تعد الدراسة الحالية من أوائل الدراسات −
للدراسات والبحوث التي أجريت في الوطن  ةبه الباحث تك من خالل مسح قاملوذ، الدراسة
 .عامة وفلسطين خاصة العربي

  مصطلحات الدراسة
  :تشتمل الدراسة على المصطلحات التالية

وات دً ة من األبأنھا منظومة الباحث تعرفھا: Social Media شبكات التواصل االجتماعي
االتصال والتعاون وتؤكد على الجوانب االجتماعية مثل ،  2.0والتكنولوجيات التي وفرتھا الويب

كلية  الباتبھدف تنمية الذكاء االنفعالي لدى ط تستخدمھا الدراسةوالتي  ،والتشارك والتفاعل
 .التربية بجامعة األقصى

 Elctronicاالجتماعية عبر شبكات التواصل لكترونياإلالبرنامج اإلرشادي 
Counselling Programm Throw The Social Media : تعرفه الباحثة بأنه برنامج

تفاعالت  عبر  لبةللط مخطط، ومنظم في ضوء أسس علمية، يھدف إلى تقديم خدمات إرشادية
يتم تيسيرھا عن طريق استخدام الشبكات و، النطاق التقليدي لعملية اإلرشاد تحدث خارج

تقديم المعلومات والمساعدات واألنشطة للطالب عبر ويتم من خالله ، )الفيس بوك(اعية االجتم
، سعيا لتنمية الذكاء االنفعالي باستخدام ما توفره من أساليب تواصل بين الباحثة والطالبات الشبكة
  .نلديھ

ھو قدرة الفرد على الوعي بحالته :  Emotional  Intelligenceالذكاء االنفعالي
والتواصل  ،والتعاطف ،وتنظيم انفعاالته وانفعاالت اآلخرين ،وانفعاالت اآلخرين ،فعاليةاالن

ً ة عرفه الباحثتو .)2011العلوان، ( االجتماعي مع األفراد المحيطين به بأنه الدرجة التي  إجرائيا
  .على مقياس الذكاء االنفعالي المستخدم في الدراسة ةحصل عليھا الطالبت

  حدود الدراسة
  :بالمحددات التالية دت الدراسة الحاليةتحد
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الذكاء االنفعالي لدى مستوى تنمية ل عبر الشبكات االجتماعية لكترونياإلرشادي اإلبرنامج  −
-2013جامعة األقصى خالل الفصل الدراسي األول كلية التربية في  الباتطعينة من 

2014.  

  .تجريبي المستخدم في الدراسةالشبه المنھج  −

طالبات كلية التربية بجامعة األقصى بغزة تم  من) 22(مكونة من دمة والالعينة المستخ −
  .بطريقة قصدية ممن لديھن مستوى منخفض من الذكاء االنفعالي ناختيارھ

البرنامج اإلرشادي و، )2011العلوان، (مقياس الذكاء االنفعالي : وھي ،األدوات المستخدمة −
  .من إعداد الباحثة لكترونياإل

 .تحليل النتائج، وتفسيرھاصائية المستخدمة في األساليب اإلح −

  الدراسات السابقة
ذات العالقة بمتغيرات الدراسة، وقدمت عرضاً باستعراض الدراسات  ةالباحث تقام

  .من الدراسات من األحدث لألقدملمجموعة 

 ,Ruiz-Aranda) وكاستيلو وسالكيرو و كابلو وفيماندز بيروكال وباليركا قام رويزاراندا
Castillo, Salquero, Cabello, Fernandez-Berrocal, &Balluerka, 2012) 

برنامج تدريبي للذكاء االنفعالي وأثره على الصحة النفسية لدى عينة من  فاعليةبدراسة لفحص 
وأشارت . شھراً  24، واستمر البرنامج )ضابطة وتجريبية( الطالب موزعة على مجموعتين
يبة التي تعرضت للبرنامج سجلوا يلمراھقين في المجموعة التجرنتائج الدراسة إلى أن الطالب ا

مستويات أعلى في الذكاء االنفعالي، وأقل في االكتئاب والضغط االجتماعي مقارنة مع العينة 
   .الضابطة

 (Saadi, Honarmand, Najarian, Ahadi, &Askari, 2012)وأجرى سادي وآخرون 
. فحص أثر برنامج تدريبي لمھارات الذكاء االنفعالي ھدفت إلىالطالبات دراسة على عينة من 

وأظھرت ). ضابطة وتجريبية خضعت للبرنامج التدريبي(تين عينة الدراسة إلى مجموت عوقسم
في درجة العدوانية بعد  االطالبات وانخفاضً نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى 

  .ينة الضابطةالتعرض للبرنامج التدريبي مقارنة مع الع

إلى تمييز  (Ben Youssef, Ben Youssef, 2011)وھدفت دراسة بن يوسف 
وأشكال الذكاء االنفعالي التي يستخدمھا األفراد في ھذا  2.0التفاعالت االجتماعية في الويب 

عبر  الدراسة الذكاء االنفعالي كبديل لشرح وتفسير التفاعالت االجتماعية قدمتو. السياق
من الناس الذين لديھم مستوى منخفض من الذكاء  نتائج الدراسة على أن كثيراً كدت ، وأالشبكات

الي في التواصل يشعرون بمستوى أفضل في الذكاء االنفعاالنفعالي في الحياة الواقعية، 
نترنت، وأكدت الدراسة على أن األفراد يستطيعون التعبير عن عواطفھم االفتراضي عبر اإل

وتوليد األفكار والعواطف وفھمھا وإدارتھا من خالل التواصل عبر وإدراكھا واستخدامھا 



 1037ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جولتان حجازي

 2015، )6( 29لمجلد ا) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 ً ً للتجارب المتنوعة، كما  المشاركة عبر الشبكات التي تمنحھم فرصا لتغذية  وتوفر لھم فرصا
نترنت اإلعبر المھارات العاطفية الرئيسية ھمية تنمية أعلى الدراسة وأكدت ھوياتھم الشخصية، 

  .االجتماعية جتماعي واالستفادة من التفاعالتمن أجل بناء رأس المال اال

  وكوستو وجويدباش وھانسن وويتنز ودوبيوس وميكوالجسزاك نيلس درسو
 (Nelis, Kotsou, Quoidbach, Hansenne, Weytens, Dupuis, &Mikolajczak, 2011) 

 مجموعتين ضابطةإلى  تقسممن الطالب أثر برنامج تدريبي للذكاء االنفعالي على عينة 
وانتھت نتائج الدراسة إلى نجاح البرنامج التدريبي المستخدم في رفع مستوى الذكاء  .وتجريبية

مقارنة بالمشاركين في المجموعة يبة التي تعرضت للبرنامج يلدى المجموعة التجرفعالي ناال
الضابطة، كما أظھرت النتائج زيادة كبيرة في مستوى الرضا عن الحياة والسعادة وتحسن في 

حيث أظھرت النتائج انخفاض الشكاوى الجسدية، وتحسن األداء  ،وى الصحة النفسيةمست
  .اطفيعاالجتماعي، وزيادة مستوى االنبساط واالستقرار ال

إلثراء معنى  إلكترونيبرنامج إرشادي فاعلية بدراسة ) 2011(وقامت زكريا وفتحي 
 اطالبً ) 32(عة على عينة مكونة من الحياة وبعض المتغيرات النفسية المرتبطة به لدى طلبة الجام

ً . خضعوا للبرنامج اإلرشادي في متوسطات  وانتھت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا
درجات العينة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقاييس معنى الحياة، وفعالية الذات، 

  .وحسن الحال

بدراسة  (Reuben, Sapienza&Zingales, 2009) وزينقالس بين وسابينزاور كما قام
فحص أثر برنامج تدريبي لعينة من طالب الجامعة على مھارات الذكاء االنفعالي وفقا  ھدفت إلى

نجاح البرنامج  وتوصلت النتائج إلى. (Mayer & Salovey, 2004) لنموذج مايروسالوفي
اء على اختبار دلى في األحيث سجل الطالب في المجموعة التجريبية مستويات أع ،المستخدم

  . الذكاء االنفعالي من الطالب في العينة الضابطة

دراسة ھدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي لتنمية ) 2008(جرت العبدالت أو
الذكاء االنفعالي في التكيف األكاديمي واالجتماعي وفي االتجاھات نحو المدرسة لدى الطلبة 

وطالبة قسموا لمجموعتين ضابطة  اطالبً ) 60(ت عينة الدراسة من وتكون. الموھوبين في األردن
ً . وتجريبية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين  وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

  .ريبيةجلدراسة تعزى للبرنامج التدريبي لصالح المجموعة التاعلى مقاييس 

دراسة ھدفت  (Dong, Urista & Gundrum, 2008) وجاندرام وأجرى دونق ويريستا
إلى الكشف عن تأثير الذكاء االنفعالي، وتقدير الذات، وصورة الذات على االتصاالت 

. فرداً ) 240(على عينة مكونة من  My Space الرومانسية من خالل شبكة ماي سبيس
في االتصاالت  مارتباط سلبي بين الذكاء االنفعالي وااللتزاوجود توصلت النتائج إلى و
نترنت تالئم بشكل أفضل أن الشبكات االجتماعية على اإلمما يعني  نترنتلرومانسية على اإلا

  .الذين يعانون من مستوى منخفض من الذكاء االنفعالي
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دراسة ب) Ellison, Steinfield & Lampe, 2007(والمب  ليسون وستينفيلدإ قامو
وانتھت الدراسة إلى أن الطالب . بفوائد الفيس بوك على عينة من الطال لتعرف علىا ھدفت إلى

الذين استفادوا بشكل أكبر من الفيس بوك في الناحية االجتماعية ھم الذين لديھم أكبر نقص في 
 .تقدير الذات والرضا عن الحياة

بدراسة لفحص أثر برنامج تدريبي لتنمية مھارات الذكاء ) 2006(وقامت رزق هللا 
) 40(ت عينة الدراسة من مجموعتين، ضابطة مكونة من وتكون. العاطفي لدى الطالب السوريين

وأظھرت  .خضعت للبرنامج التدريبي وطالبة ابً لطا) 61(وطالبة، وتجريبية مكونة من  اطالبً 
 ً لصالح المجموعة التجريبية في مھارات الذكاء  نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا

  .عاطفيال

 ,Lopes, Brackett, Nezlak) ن وسالوفيھدفت دراسة لوبيز وباركت ونيزلك وسليو
Sellin & Salovey, 2004)   وأثره إلى استقصاء أثر تطبيق برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي

وتكونت عينة . على التكيف االجتماعي لدى طلبة الجامعة في الواليات المتحدة األمريكية
ً قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريب) 118(الدراسة من  ية خضعت لبرنامج الذكاء طالبا

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات الذكاء . االنفعالي
االنفعالي والتكيف االجتماعي تعزى إلى أثر البرنامج المستخدم لصالح المجموعة التجريبية، 

  .عي بين الطلبةووجود عالقة بين القدرة على تنظيم االنفعاالت وجودة التفاعل االجتما

دراسة ھدفت  (Liew, Eisenberg & Pidada, 2004) وبيدادا جرى ليو وايسنبرغأو
إلى فحص أثر الذكاء االنفعالي على جودة التكيف االنفعالي االجتماعي لدى الطلبة األندونيسيين، 

ية بين وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قو. اطالبً ) 112(وتكونت عينة الدراسة من 
القدرة على تنظيم االنفعاالت والحالة الفيزيقية السلبية المنخفضة وبين التكيف االنفعالي 

  . االجتماعي السوي اإليجابي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور

بدراسة ھدفت إلى تدريب  (Schutte & Mallouff, 2002) ومالوف وقام سشات
ة من الطلبة كجزء من نبالذكاء االنفعالي على عيالطالب على المعلومات والمھارات المتعلقة 

تزويد الطالب لوتعرض أفراد العينة لبرنامج تدريبي . الدراسة التمھيدية للدراسة الجامعية
المستخدم وانتھت النتائج إلى نجاح البرنامج . بالمعلومات والتدريبات على المھارات الالزمة

يات أعلى في الذكاء االنفعالي من الطالب في حيث سجل الطالب في المجموعة التجريبية مستو
  . العينة الضابطة

  تعليق على الدراسات السابقة
يتضح من عرض الدراسات ندرة الدراسات التي اھتمت بموضوع الدراسة في البيئة 

الفلسطينية، حيث لم تعثر الباحثة على أي دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية العربية و
تضح أن معظم الدراسات السابقة قد أكدت على أھمية البرامج اإلرشادية في ، كما يھاحسب علم

على فاعليتھا الشبكات االجتماعية دور كما أكدت الدراسات التي تناولت تنمية الذكاء االنفعالي، 
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وتميزت الدراسة الحالية ، السيما لدى منخفضي الذكاء االنفعالي في تنمية الذكاء االنفعالي
يھدف إلى تنمية الذكاء االنفعالي عبر الشبكات  إلكترونييم برنامج إرشادي باتجاھھا لتصم

على البرامج التي  ةاالجتماعية، في حين اعتمدت معظم البرامج التي تبنتھا الدراسات السابق
صياغة مشكلة في ، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة تقليديطبقت بشكل 

اس المستخدم، وتصميم البرنامج اإلرشادي، وتحليل النتائج يتيار المقالدراسة، وفرضياتھا، واخ
  .ومناقشتھا

  إجراءات الدراسة
، حيث ةالحاليدراسة التجريبي في تنفيذ الشبه المنھج  ةالباحث تاستخدم:دراسةمنھج ال

تم تطبيق المقياس التصميم التجريبي وفق تصميم قبلي بعدي لمجموعة واحدة، حيث  استخدمت
من الطالبات اللواتي لديھن  قصدية وفي ضوء النتائج تم اختيار عينةطالبة، ) 200(ي على القبل

  .البعديقياس ال تم تنفيذوبعد المعالجة التجريبية  ية،التجرلتنفيذ أدنى مستوى من الذكاء االنفعالي 

 حصلن علىمن الطالبات اللواتي ) 22(تكونت عينة الدراسة التجريبية من  :عينة الدراسة
في ضوء نتائج القياس القبلي ممن بشكل قصدي مستوى من الذكاء االنفعالي، تم اختيارھن  أدنى
وبعد تنفيذ التجربة حيث تم تشكيل عينة مجموعة مغلقة، ، نترنتمكانية التواصل عبر اإلإ نلديھ

  .تم تنفيذ القياس البعدي، والقياس التتبعي

  أدوات الدراسة
  :دوات، تمثلت فيمن األ استخدمت الدراسة عدداً 

 مقياس الذكاء االنفعالي: أوالً 
 .)2011 العلوان،(إعداد استخدمت الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي من 

  :أبعاد، ھي )4(فقرة موزعة على  )41(يتكون المقياس من : وصف المقياس

  .)23-22-21- 20-19-16-8- 3-2 ( :فقرات، ھي) 9(ويشتمل على : المعرفة االنفعالية .1

  .)35-25- 24-18- 17-7- 6-5-4- 1 (:فقرات، ھي) 10(ويشتمل على : االنفعاالتتنظيم  .2

-37- 36-34-33- 32-31- 30-29- 15-14-9(: فقرة، وھي) 13(ويشتمل على : التعاطف .3
39-40(.  

-38- 28-27-26- 13-12- 11-10(: فقرات، وھي) 9(ويشتمل على: التواصل االجتماعي .4
41(. 

ً لسل :تصحيح المقياس : خيارات، ھي ةم تدريجي مكون من أربعيصحح المقياس وفقا
) ً ً ، عادة ،دائما  .على التوالي )1 ، 2 ،3 ،4( تأخذ الدرجات )أبداً ، أحيانا



 "......فاعلية برنامج إرشادي إلكتروني عبر "ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1040

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )6( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

للتأكد من صدق المقياس وصالحيته لقياس ما وضع من : (Validity)صدق المقياس 
 :أجله، تم قياس الصدق من خالل ما يأتي

نفس ) 9(ى قامت الباحثة بعرض المقياس عل: صدق المحكمين − م ال محكمين مختصين في عل
ا وضعت لقياسه،  يس كل م اس صادقة تق والصحة النفسية؛ وذلك للتأكد من أن فقرات المقي
ة  رات ومدى انسجامھا مع عين باإلضافة إلى آرائھم ومالحظاتھم حول وضوح صياغة الفق

اس للتطبي ى صالحية المقي ق المحكمون عل د اتف ات، وق دون الدراسة، ووضوح التعليم ق ب
 . إجراء أي تعديالت

طالبة من خارج ) 20(تّم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من : بناءصدق ال −
، مقياسوالدرجة الكلية لل درجة كل بعدعينة الدراسة، وتّم حساب معامالت االرتباط بين 

  :يبين ذلك )1(والجدول 

= ن (لمقياس الدرجة الكلية لاالنفعالي و معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء : )1(جدول 
20(. 

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط بيرسون المجال
 دالة 0.799 المعرفة االنفعالية
 دالة 0.789 تنظيم االنفعاالت

 دالة 0.851 التعاطف
 دالة 0.828 التواصل االجتماعي

ة  د والدرج ل بع رات ك ين فق اط ب امالت االرتب اب مع م حس ا ت د، وتراوحت كم ة للبع الكلي
ل د كك ة والبع ة االنفعالي ين معامالت االرتباط بين فقرات بعد المعرف ، وتراوحت )0.82-0.52(ب

ل  د كك االت والبع يم االنفع د تنظ رات بع ين فق اط ب امالت االرتب ينمع ، )0.767-0.489( ب
ت  ل وتراوح د كك اطف والبع د التع رات بع ين فق اط ب امالت االرتب ينمع ، )0.793 -0.454( ب
ل وتراوحت  د كك اعي والبع د التواصل االجتم رات بع ين فق اط ب امالت االرتب ينمع -0.473( ب

0.761(.  

  (Reliability) مقياسالثبات 
 :للتأكد من ثبات المقياس، تم قياس الثبات من خالل الطرق التالية

ة :الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) 20(من  تّم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكون
ة  وباستخداممن خارج عينة الدراسة،  ةطالب راون(معادل بيرمان ب ات  )س ة معامل ثب لحساب قيم

ار  ة) 0.97(المقياس، وعليه فإن قيمة معامل ثبات االختب اس  وھي درجة عالي ات المقي تشير لثب
  .وصالحيته للتطبيق
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= ن (درجة الكلية للمقياس معامالت الثبات بين أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي وال :)2(جدول 
20(.  

  معامل الثبات بعد التعديل قبل التعديل معامل الثبات المجال
 0.89 0.799 المعرفة االنفعالية
 0.74 0.59 تنظيم االنفعاالت

 0.94 0.88 التعاطف
 0.90 0.82 التواصل االجتماعي
 0.97 0.94  المقياس ككل

اخ ا كرونب م  : الثبات بطريقة ألف ق تت ة من طبي ة استطالعية مكون ى عين اس عل ) 20(المقي
م ة، وت ة الدراس ارج عين ن خ ة م داخلي  طالب اق ال ل االتس اب معام ا (حس اخ" α –ألف ") كرونب

دة ألغراض ، وھي )0.91(مساوية ) α(، وكانت SPSSمج اإلحصائيةباستخدام حزمة البرا جي
  .الدراسة الحالية

= ن (الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية للمقياس  معامالت الثبات بين أبعاد مقياس :)3(جدول 
20(. 

 معامل ألفا المجال
 0.75 المعرفة االنفعالية
 0.85 تنظيم االنفعاالت

 0.86 التعاطف
 0.66 التواصل االجتماعي

 0.91  المقياس ككل

  لكترونياإل البرنامج اإلرشادي: نياً ثا
من خالل  جامعة األقصىالبات الي لدى طالذكاء االنفعتحسين ھدف البرنامج المستخدم إلى 

، واعتمد على التواصل والحوار بين أفراد إلكترونياستخدام شبكة الفيس بوك كأداة إرشاد 
مھارات للذكاء على المجموعة المشاركة من خالل عدد من األنشطة والفعاليات التي ركزت 

ل الدراسي األول للعام ر خالل الفصأشھ )3(حوالي  برنامجاالنفعالي، واستغرق تطبيق ال
 . 2014-2013الدراسي 

ً لنموذج قامت الباحثة بت :ومكوناته وصف البرنامج حليل مھارات الذكاء االنفعالي وفقا
عبر شبكة الفيس  المطروحةمھارات ال، بھدف تحديد الموضوعات التي تم طرحھا ضمن جولمان
  :مھارات رئيسية، ھي) 4(وقد تضمنت . بوك
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وتشير إلى القدرة على االنتباه واإلدراك  :Emotional Kowledgeيةالمعرفة االنفعال .1
الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية، وحسن التمييز بينھا والتعبير عنھا والوعي بالعالقة بين 

 .األفكار والمشاعر واألحداث

وتشير للقدرة على تحقيق التوازن : Emotional Managementتنظيم االنفعاالت .2
ً االنفعالي أ ً  و القدرة على تھدئة النفس وكبح جماح اإلفراط في االنفعاالت سلبا على  أو إيجابا
 .نحو مناسب

ً وھو القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معھم انفعالي: Empathyالتعاطف .3  ا
 .ن لم يفصحوا عنھاإوفھم مشاعرھم واالھتمام بھا، والحساسية النفعاالتھم حتى و

ويشير إلى قدرة الفرد على التأثير : Social Comunication يالتواصل االجتماع .4
اإليجابي في اآلخرين وذلك من خالل إدراك وفھم انفعاالته ومشاعره ومعرفة متى يقود 
اآلخرين، ومتى يتبعھم ويساندھم ويتصرف معھم بطريقة الئقة حتى ال يظھر آثار االنفعال 

 ).2011العلوان، (السلبي كالضيق والغضب 

 المطروحةنشطة األوتم منھا اشتقاق . تفرعت عن المھارات األربع مھارات فرعية وقد
شبكة ، كما تم تحليل ھذه األنشطة إلى مھمات تدريبية تم عرضھا عبر شبكة الفيس بوكعبر 

  .الفيس بوك من خالل عدد من الفنيات

  أھداف البرنامج

  ھداف العامةاأل
  .ترونيإلكإرشاد استخدام شبكة الفيس بوك كأداة  .1

برنامج إرشادي جامعة األقصى من خالل  الباتطعينة من الذكاء االنفعالي لدى حسين ت .2
 .عبر الفيس بوك

 .على أساس االحترام المتبادل اتلباوالط ةتدعيم العالقة المھنية بين الباحث .3

  األھداف الخاصة

  أھداف معرفية

  .توضيح معنى شبكات التواصل االجتماعي −

  .نفعالي، وأھميتهالتحديد مفھوم الذكاء ا −

 .تحديد الفنيات واالستراتيجيات المستخدمة −

 أھداف وجدانية

 .قدرة الطالبة على اكتشاف مشاعرھا وأفكارھا والوعي بھاحسين ت −
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  .القدرة على ضبط االنفعاالت وإدارتھاحسين ت −

 .القدرة على التعاطف مع اآلخرين وفھم مشاعرھم والتوحد معھمحسين ت −

 .واصل االجتماعيالقدرة على التحسين ت −

 .تنمية القدرة على حل النزاعات، وبناء التحالفات −

 .تنمية مشاعر إيجابية لدى الطالبات −

 .تنمية قدرة الطالبات على توليد األفكار وتنظيمھا والتعبير عنھا −

 أھداف سلوكية

 .تدريب الطالبات على ممارسة ضبط السلوكيات في المواقف المختلفة −

 .تجاه اآلخرينسة السلوكيات اإليجابية على ممارتشجيع الطالبات  −

 .المشاركة االجتماعية الفعالة بين أعضاء المجموعة −

 تراضات التي يقوم عليھا البرنامجاالف
ذكاء االنفعالي السيما للشبكات االجتماعية السيما الفيس بوك قدرة كبيرة على التأثير على ال .1

 .لدى منخفضي الذكاء االنفعالي

ة والدراسات السابقة يمكن تنمية الذكاء االنفعالي من خالل التدريب في ضوء األطر النظري .2
 .والمرور بالخبرات

3.  ً ھا المختلفة، ويشكل بوابة على شخصية الطلبة بجوانب تنمية الذكاء االنفعالي ينعكس إيجابا
 .للنجاح

  اإلرشادات العامة

  للباحثة

  .الترحيب بمشاركات الطالبات وتقبلھا دون نقد أو تجريح −

 .ة الفرصة للطالبات لتوليد األفكار وتنظيمھا، وإدارة االنفعاالت وضبطھاإتاح −

 .الجدية وااللتزام خالل فترة التطبيق −

المتابعة اليومية والتأكد من تحقق األھداف واستيعاب الطالبات للفنيات واألنشطة والفعاليات  −
 .المقدمة
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 للطالبات المشاركات

  .لفعالياتالمشاركة الفعالة في كافة األنشطة وا -

  .المبادرة وتقديم األفكار وتنظيمھا وترتيبھا -

 .دارتھا بتمكن وفھم انفعاالت اآلخرينإفھم انفعاالتھا وضبطھا و -

المناقشة والحوار، : عدداً من الفنيات، منھا الدراسةاستخدمت : الفنيات المستخدمة
ص، بطاقات، عرض فيديو، نصو، عرض التعزيز، عرض صور، القصة، عرض أوراق عمل

  .خرائط ذھنية، روابط لصفحات ويب أخرى

تم انتقاء محتوى التدريب بناء على األھداف التي تم تحديدھا في  :جلسات البرنامج
البرنامج، وكذلك بناء على الفنيات المستخدمة، وقد راعت الباحثة مجموعة من المعايير في 

  :اختيار محتوى التدريب، أھمھا

  .اضحة والمفھومةاستخدام األلفاظ والعبارات الو −

  .التسلسل المنطقي في تقديم المھارات التي يتضمنھا البرنامج −

  .مناسبة النشاطات للفئة المستھدفةمراعاة  −

  .توافق األنشطة مع األھداف الموضوعةمراعاة  −

  .التنوع في استخدام الفنيات واألنشطة لتقوية الترابط والتفاعل بين أعضاء المجموعة- −

  .الزمنية الالزمة مناسبة األنشطة للفترة −

تحقيق التعاون اإللكتروني، وتعزيز الجانب النفسي، والتفاعل ھدفت إلى  :الجلسة األولى
تقنيات الاالجتماعي، والتحاور والتفاوض بين المشاركات، واعتمدت على مجموعة من الفنيات و

األنشطة التعزيز، وتم عرض مجموعة من والمناقشة والحوار، ، المحادثة النصية: من أھمھا
واستخدمت الباحثة . رفعھا على الشبكةة، وتجيب عليھا كل مشاركت والمھمات التي االلكترونية

  . من أدوات الدعم االنفعالي ومنھا رموز المشاعر الرقمية عدداً 

ھدفت إلى تعزيز إيجابيات شبكات التواصل االجتماعي، وإبراز سلبياتھا،  :الجلسة الثانية
المناقشة والحوار، ، المحادثة النصية: تقنيات من أھمھاالالفنيات و واعتمدت على مجموعة من

ة جيب عليھا كل مشاركتلمھمات وال لكترونية، وتم عرض مجموعة من األنشطة اإلالتعزيزو
رموز المشاعر  مثلمن أدوات الدعم االنفعالي  واستخدمت الباحثة عدداً . رفعھا على الشبكةوت

نشاط فردي إلكتروني، ومھمات تجيب عليھا : االلكترونية التالية ، وتم استخدام الفنياتالرقمية
  .كل مشاركة وترفعھا على الشبكة
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ھدفت إلى تعزيز اكتساب مفھوم الذكاء االنفعالي وأبعاده، وإدراك أھمية  :الجلسة الثالثة
أداة التحاور النصي  :ھاالذكاء االنفعالي، واعتمدت على مجموعة من الفنيات والتقنيات من

من خالل مستندات  لكترونية، وتم عرض مجموعة من األنشطة اإلالمحادثة النصيةوالبصري، و
جيب عليھا تمھمات لجوجل، وعرض نصوص حول شبكات التواصل االجتماعي، كما تم تقديم 

 :مثل: عاليمن أدوات الدعم االنف واستخدمت الباحثة عدداً . رفعھا على الشبكةتو ةكل مشارك
نشاط فردي إلكتروني، ومھمات : لكترونية التاليةاستخدام الفنيات اإل، وتم رقميةرموز المشاعر ال

  .تجيب عليھا كل مشاركة  وترفعھا على الشبكة

ھدفت إلى اكتساب أھمية المشاركة في البرنامج، وفھم لخطوات البرنامج،  :الجلسة الرابعة
كما تم عرض لنصي والبصري، أداة التحاور ا :ومنھا ،ن الفنيات والتقنياتعدد موتم تقديم 

لكترونية من خالل مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من مجموعة من األنشطة اإل
خارطة ذھنية، وعرض بوربوينت، وعرض مقال : وتشمل تقديم عدة مصادر منھا ،قبل الطالبات

من أدوات الدعم  اً واستخدمت الباحثة عددوالحوار، التعزيز،  المناقشة،كما تم استخدام نصي، 
نشاط فردي : لكترونية التاليةاستخدام الفنيات اإل، وتم رموز المشاعر الرقمية :ومنھا ،االنفعالي

  .إلكتروني، ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة  وترفعھا على الشبكة

وتضمنت تنمية الوعي بأھمية  ،يجابيات الذاتتنمية الوعي بإھدفت إلى  :الجلسة الخامسة
يجابيات الذات، واعتمدت على مجموعة من الفنيات تنمية الوعي اإليجابي بإاالنفعالية، والمعرفة 

مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطلبة تشمل تقديم  :والتقنيات من أھمھا
 ياعرف(عرض بوربوينت، قصة، فيديو تعليمي، وعرض بطاقات وأوراق : عدة مصادر منھا

، والمناقشة والحوار، وعرض مجموعة من الصور )اليجابيات والسلبيات فيھاعرض ا - صفاتك 
، وتم تكليف الطالبات بواجب )ذاتك يصف(التي تعرض صفات إيجابية، وعرض فعالية من أنت 

، واستخدمت )سبب اختيارھا مع توضيحاختاري أربع صور تصف سلوكك اليومي (ورقة عمل 
استخدام الفنيات ، وتم رموز المشاعر الرقمية :ومنھا ،فعاليمن أدوات الدعم االن الباحثة عدداً 

نشاط فردي إلكتروني، ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا على : لكترونية التاليةاإل
  .الشبكة

إدراك االنفعاالت والتمييز بينھا والتعبير عنھا، واعتمدت ت إلى فھد :الجلسة السادسة
رموز المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي : ي مثلعلى عدد من أدوات الدعم االنفعال

مشاركة حرة عبر الفيس، : من التقنيات واألنشطة التي تمثلت في والبصري، واستخدمت عدداً 
مشاھدة فيديو عبر : تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطالبات، وتشمل تقديم عدة مصادر منھا

، وعرض ورقة )إلخ ......طالب تعيس،  طالب سعيد، طالب متذمر،(اليوتيوب، وعرض صور، 
 ةجيب عليھا كل مشاركتمھمات  ، وتم تقديم )نفسك من خالل الصور يمن أنت منھا، صف(عمل 

الصورة األنسب لك،  ياختار( ، وتم تكليف الطالبات بواجب ورقة عملرفعھا على الشبكةتو
نشاط فردي إلكتروني، : ةلكترونية التالياستخدام الفنيات اإل، وتم )سبب اختيارھا يواذكر

  .ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا على الشبكة
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ھدفت إلى إدراك العالقة بين األفكار والمشاعر واألحداث، واعتمدت  :الجلسة السابعة
رموز المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي : على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثل

وتقوم عليھا  ةجيب المشاركتمن التقنيات واألنشطة والمھمات التي  دداً والبصري، واستخدمت ع
مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطلبات، : برفعھا على الشبكة، ومنھا

موقف قصف، (مشاھدة فيديو عبر اليوتيوب، عرض موقفين : وتشمل تقديم عدة مصادر منھا
مناقشة ، و)أفكارك في كال الموقفين ومشاعرك يصف(ثم عرض ورقة عمل ) موقف النجاح

نشاط فردي إلكتروني، ومھمات : لكترونية التاليةاستخدام الفنيات اإل، وتم وحوار بين الطالبات
  .تجيب عليھا كل مشاركة  وترفعھا على الشبكة

، التحكم في االنفعاالت :ھدفت إلى تحقيق التوازن االنفعالي من خالل :الجلسة الثامنة
رموز المشاعر الرقمية، وأداة : واعتمدت على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثل

مشاركة : التي تمثلت في من التقنيات واألنشطة التحاور النصي والبصري، واستخدمت عدداً 
عرض، :تشمل تقديم عدة مصادر منھا الباتحرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطلب

 يفكر(في العجلة الندامة، ثم عرض بطاقة  -قصة، أوراق عمل، وعرض قصة بوربوينت،
 كنتلو  ينحالتك الشعورية بعد قراءة القصة، وماذا تفعل يصف( ، وعرض ورقة عمل)جيداً 
ومھمات تجيب عليھا كل نشاط فردي إلكتروني، : لكترونية التاليةاستخدام الفنيات اإلوتم  ).ةالبطل

  .شبكةمشاركة وترفعھا على ال

القدرة على : ھدفت إلى تنمية القدرة على إدارة االنفعاالت من خالل :الجلسة التاسعة
رموز : التحكم باالنفعاالت وإدارتھا، واعتمدت على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثل

لتي من التقنيات واألنشطة ا واستخدمت عدداً  المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي والبصري،
، وتشمل تقديم اتلبامشاركة حرة عبر الفيس بوك، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الط: تمثلت في

موقف النزاع مع (عرض بوربوينت، قصة، عرض فيديو، عرض فيديو  :عدة مصادر منھا
، )كيف تقيمين تصرفات أفراد األسرة( ، عرض ورقة عمل)األسرة لتوزيع مھام العمل في البيت

وتم تقديم . ن الطالبات والباحثة حول اإليجابيات والسلبيات في اآلراء التي قدمتوالمناقشة بي
تقسيم الطالبات لمجموعتين، تكليف كل مجموعة بكتابة تقرير حول موضوع ( واجب مع المتابعة

، )ما، توزيع األدوار داخل كل مجموعة، عرض للخالفات بين الطالبات والنزاع على األدوار
، وتم )صفي سلوك كل فرد في المجموعة، ماذا تفعلين لو كنت مكانھا( ورقة عملوتم تقديم 

مھمات تجيب عليھا كل مشاركة وإلكتروني، نشاط فردي : استخدام الفنيات االلكترونية التالية
  .وترفعھا على الشبكة

من خالل ضبط االنفعاالت ھدفت إلى تنمية القدرة على ضبط االنفعاالت  :الجلسة العاشرة
رموز المشاعر : واعتمدت على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثلفي مواقف غاضبة، 

من التقنيات واألنشطة التي تمثلت  واستخدمت عدداً  الرقمية، وأداة التحاور النصي والبصري،
عرض  :مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطلبات بعدة مصادر منھا: في

التأخر عن  -فقدان جھاز الموبايل: (نت، قصة، فيديو تعليمي، وعرض مواقف مختلفةبوربوي
، وعرض ورقة عمل )المحاضرة ولم يسمح لك بالدخول، الرسوب في مادة القياس والتقويم
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، والمناقشة )لھا لين في المواقف السابقة لو تعرضتماذا تفع(تتضمن مجموعة من األسئلة حول 
رض لإليجابيات والسلبيات الواردة فيھا، وتتم المناقشة بادارة الباحثة لآلراء المطروحة مع ع

ثم عرض صور لمالمح وجه غاضب، ومالمح وجه ھادئ، . حول الخيارات اإليجابية والسلبية
استخدام الفنيات وتم ثم عرض ورقة عمل تطلب من الطالبات كتابة األفكار حول كل صورة، 

مھمات تجيب عليھا كل مشاركة  وترفعھا على وإلكتروني، نشاط فردي : لكترونية التاليةاإل
  .الشبكة

فھم االخرين وإدارك مشاعرھم ھدفت إلى تنمية القدرة على : الجلسة الحادية عشرة
واعتمدت على استخدام عدد ، مراعاة مشاعر اآلخرين، وفھم اآلخرين :واالھتمام بھا من خالل

 عر الرقمية، وأداة التحاور النصي والبصري،رموز المشا: من أدوات الدعم االنفعالي مثل
مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب : من التقنيات واألنشطة التي تمثلت في واستخدمت عدداً 

شاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب م: التعقيب عليھا من قبل الطلبات بعدة مصادر منھا
لرجل يتبرع بما ادخره ( قصة فيديو تعليمي، عرض: عليھا من قبل الطلبة بعدة مصادر منھا

مشاعر المرأة  يما رأيك بتصرف الرجل ، صف(، عرض ورقة عمل )لشراء سيارة ألسرة فقيرة
، ومناقشة وحوار إلبراز اإليجابيات والسلبيات الواردة )الفقيرة، ومشاعر الرجل الذي ساعدھا

إلكتروني، نشاط فردي : اليةلكترونية التاستخدام الفنيات اإلوتم في األراءالمختلفة، والتعزيز، 
  .مھمات تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا على الشبكةو

ھدفت إلى تنمية القدرة على إدراك مشاعر اآلخرين، والتوحد معھم  :الجلسة الثانية عشرة
ً إ رموز المشاعر : ومساعدتھم، واعتمدت على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثل نفعاليا

من التقنيات واألنشطة التي تمثلت  ة التحاور النصي والبصري، واستخدمت عدداً الرقمية، وأدا
عرض : مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطلبة بعدة مصادر منھا: في

طالب مدرسة يزورون األطفال مرضى السرطان ويقدمون الھدايا لھم من ( فيديو لمواقف
صفي مشاعرك *صفي مشاعر الطالب الذين قدموا الھدايا، (*، وعرض ورقة عمل )تبرعاتھم
، )ھل تصرفھم إيجابي من وجھة نظرك، ولماذا؟*صفي مشاعر األطفال المرضى، * اتجاھھم،

طلب منك التبرع لصالح مخيم اليرموك، ھلى (ورقة عمل : وتم تكليف الطالبات بواجب تمثل في
ماذا، وما ھي نتائج تصرفك سواء كان بالموافقة توافقين على المساھمة، اذا كانت إجابتك نعم، فل

ومھمات تجيب عليھا نشاط فردي إلكتروني، : لكترونية التاليةاستخدام الفنيات اإلوتم ). أو عدمھا
  .كل مشاركة وترفعھا على الشبكة

عرض : االتصال والتواصل من خاللھدفت إلى تنمية القدرة على  :الجلسة الثالثة عشرة
ل والتواصل االجتماعي، واعتمدت على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي إيجابيات االتصا

من التقنيات  رموز المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي والبصري، واستخدمت عدداً : مثل
مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطالبات بعدة : واألنشطة التي تمثلت في

انضمام زميالت جدد للمجموعة؟ : مثلمواقف، *بطاقات تتضمن  عرض: مصادر منھا
االنضمام *اصطحاب أسرتك لزيارة أسرة صديقكم، *مقاطعة زميلتك لك بعد سبك وشتمك، *

، )ما المشاعر التي تنتابك إزاء كل موقف( ورقة عمل-، )للنادي اإلرشادي في جامعة األقصى
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وتم تكليف . اإليجابيات والسلبيات الواردة فيھاومناقشة وحوار حول اآلراء المطروحة وإبراز 
كيف ستتصرفين إزاء ھذه المواقف، ما إيجابيات وسلبيات ( الطالبات بواجب تمثل في ورقة عمل

نشاط فردي إلكتروني، ومھمات : وتم استخدام الفنيات االلكترونية التالية). كل تصرف من قبلك؟
  .تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا على الشبكة

ھدفت إلى تنمية القدرة على القيادة، واعتمدت على استخدام عدد  :الجلسة الرابعة عشرة
رموز المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي والبصري، : من أدوات الدعم االنفعالي مثل

مشاركة حرة عبر الفيس، تتطلب : واستخدمت عددا من التقنيات واألنشطة التي تمثلت في
طلب منك أن تكوني قائدة ( عرض ورقة عمل: قبل الطالبات بعدة مصادر منھا التعقيب عليھا من

ماذا ستفعلين، ماذا سيترتب على تصرفاتك، ما ھي اإليجابيات والسلبيات فيما أبديته : لمجموعتك
وتم استخدام . ، ومناقشة وحوار حول ما يطرح من آراء من قبل الطالبات لبعضھن)من آراء؟

ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا نشاط فردي إلكتروني، : التالية الفنيات االلكترونية
  .على الشبكة

آليات حل النزاعات، : ھدفت إلى حل النزاعات من خالل :الجلسة الخامسة عشرة
رموز المشاعر الرقمية، وأداة : واعتمدت على استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثل

مشاركة : تخدمت عددا من التقنيات واألنشطة التي تمثلت فيالتحاور النصي والبصري، واس
عرض بطاقة  :حرة عبر الفيس، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطالبات بعدة مصادر منھا

ما ھي إيجابيات تصرفك *أن تفعلي،  ماذا عليك (* ورقة عمل-) مشاجرة أثناء دخولك الجامعة(
نشاط فردي : وتم استخدام الفنيات االلكترونية التالية .، والمناقشة فيما يعرض من آراء)وسلبياته؟

  .إلكتروني، ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة  وترفعھا على الشبكة

ھدفت إلى تنمية القدرة على ممارسة السلوم التعاوني، وتشكيل  :الجلسة السادسة عشرة
ت، واعتمدت على ليات بناء التحالفاآإدراك أھمية العمل التعاوني، و: التحالفات من خالل

رموز المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي : استخدام عدد من أدوات الدعم االنفعالي مثل
مشاركة حرة عبر الفيس، : من التقنيات واألنشطة التي تمثلت في والبصري، واستخدمت عدداً 

 ينكيف تستقبل: (عرض نص: بعدة مصادر، منھا اتلباتتطلب التعقيب عليھا من قبل الط
ما رأيك ( عرض ورقة عملو، )مجامالتھم؟ ينوتستقبل ،ھمينوتجامل ،معھم ينوتتعامل ،ناآلخري

كيف تساھمين في بناء تحالف طالبي قوي في : (*عرض ورقة عملثم ، )فيما ورد في النص؟
المناقشة ثم ، )حددي اإليجابيات والسلبيات فيما ورد في النص؟*ضوء ما ورد في النص؟ 

نشاط فردي : لكترونية التاليةوتم استخدام الفنيات اإل. راء المختلفة، والتعزيزاآل حولوالحوار 
  .إلكتروني، ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا على الشبكة

ھدفت إلى إجراء التقييم البعدي، وتحقيق التعاون اإللكتروني،  :الجلسة السابعة عشرة
: مثل ،ستخدام عدد من أدوات الدعم االنفعاليونشر ثقافة التقويم اإللكتروني، واعتمدت على ا

من التقنيات  رموز المشاعر الرقمية، وأداة التحاور النصي والبصري، واستخدمت عدداً 
 اتلبا، تتطلب التعقيب عليھا من قبل الطبوك مشاركة حرة عبر الفيس: واألنشطة التي تمثلت في
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وحوار حول المھارات التي تم اكتسابھا، التطبيق البعدي للمقياس، ومناقشة : بعدة مصادر، منھا
نشاط : لكترونية التاليةاستخدام الفنيات اإلومناقشة وحوار حول الصعوبات والتحديات، وتم 

  .فردي إلكتروني، ومھمات تجيب عليھا كل مشاركة وترفعھا على الشبكة

ذة علم من أسات) 10(تم عرض البرنامج اإلرشادي بصورته األولية على : تحكيم البرنامج
النفس والصحة النفسية واإلرشاد النفسي وتكنولوجيا التعليم والحاسوب، للحكم على صحة 
إجراءاته، والتأكد من صالحيتة ومالءمته للتطبيق، وتم إجراء التعديالت المطلوبة، وتم إعداد 

  .الصورة النھائية للبرنامج

تم تصميمه على  إلكترونيرابط ياس الذكاء االنفعالي من خالل قتم تطبيق م :تقييم البرنامج
، )بمساعدة أحد الزمالء المتخصصين في تكنولوجيا التعليم( مجموعة من الطالبات بشكل عشوائي

وتم اختيار مجموعة من الطالبات كعينة للدراسة ممن بعانين من مستوى منخفض من الذكاء 
م بعد شھر من القياس البعدي االنفعالي، وبعد انتھاء تطبيق البرنامج تم تطبيق القياس البعدي، ث

  .للقياس التتبعي

  األساليب اإلحصائية: خامساً 
، وتم معالجة البيانات باستخدام (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعياري، معامل ارتباط : األساليب اإلحصائية التالية
 .كسونويلكواختبار بيرسون، 

 نتائج الدراسة
 ً   :لنتائج الدراسة سيتضمن ھذا الجزء من الدراسة عرضا

توجد فروق ذات  ھل"الذي ينص على جابة على السؤال األول لإل :ألولسؤال انتائج ال
ي الذكاء االنفعالمقياس  في الدرجة الكلية وأبعاد α =(0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، "ويلككسون"، قامت الباحثة بتطبيق اختبار "وبعده لكترونيشادي اإلالبرنامج اإلرقبل تطبيق 
 :يعرض النتائج) 4(، والجدول  SPSSوذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية

القياس  علىلداللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة  ويلككسوناختبار  :)4( جدول
  .القبلي والبعدي لمقياس الذكاء االنفعالي

المتوسط   القياس  عدالب
 متوسط  العدد  الرتب  الحسابي

  الرتب
 مجموع
الداللة  Zقيمة   الرتب

  االحصائية
المعرفة 
  االنفعالية

 253 11.5 22 السالبة 28.5 البعدي  0.001 4.109 0 0 0 الموجبة 17 القبلي
تنظيم 

 االنفعاالت
 253 11.5 22 السالبة 29.9 البعدي  0.001 4.110 0 0 0 الموجبة 20.1 القبلي
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 )4(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   القياس  البعد
 متوسط  العدد  الرتب  الحسابي

  الرتب
 مجموع
الداللة  Zقيمة   الرتب

  االحصائية

 11.98251.5 21 السالبة 40 البعدي  0.001 4.061 1.5 1.5 1 الموجبة 29.3 القبلي  التعاطف
التواصل 
 االجتماعي

 253 11.5 22 السالبة 28 البعدي  0.001 4.109 0 0 0 الموجبة 16 القبلي
الذكاء 

االنفعالي 
 ككل

 0 0 0 الموجبة 82.9 القبلي
 253 11.5 22 السالبة 126.5 البعدي  0.001 4.107

ة ) 4(يتضح من الجدول  د مستوى دالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ) (α= 0.01وجود ف
اطف، المعرفة االنفعالية عادأببين متوسطي درجات عينة الدراسة في  االت، والتع ، وتنظيم االنفع

ة  امج اإلوالتواصل االجتماعي والدرجة الكلي ق البرن ل تطبي الي قب ذكاء االنفع اس ال يلمقي  لكترون
ة  ث أن قيم ده، حي ة ) z(وبع ة حري د درج ة ) 21(عن توى دالل د مس ائياً عن ة إحص دال

ى أن ، ي، وكانت الفروق لصالح القياس البعد0.000<0.05 دل عل اد وھذا ي امج اإلرش ق برن حق
  .الذكاء الوجدانيحسين تحجم تأثير كبير في 

توجد فروق ذات داللة  ھل"الذي ينص على  سؤال الثانيالجابة على إلل :لثانياسؤال ال
بعد  الذكاء االنفعاليمقياس  في الدرجة الكلية وأبعاد α =(0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

، قامت الباحثة بتطبيق "والقياس التتبعي )القياس البعدي( لكترونياإلرشادي اإل تطبيق البرنامج
،  SPSSللعينات المرتبطة، وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية" ويلككسون"اختبار 

 :يعرض النتائج) 5(والجدول 

لقياس لداللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في ا" ويلككسون"اختبار  :)5( جدول
  .لمقياس الذكاء االنفعالي والتتبعيالبعدي 

المتوسط   القياس  البعد
  متوسط العدد  الرتب  الحسابي

  الرتب
 مجموع
الداللة Zقيمة   الرتب

  االحصائية
المعرفة 
  االنفعالية

175.5 13.5 13 السالبة 26.8 التتبعي  0.11 1.59 77.5 8.61 9 الموجبة 28.5 البعدي
تنظيم 

 االنفعاالت
0.18 11.11100 9 الموجبة 29.9 البعدي

 110 10 11 السالبة 29.7 التتبعي  0.851 8

10.05110.5 11 السالبة 38.6 التتبعي  0.275 1.09  60.5 8.64 7 الموجبة 40 البعدي  التعاطف
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 )5(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   القياس  البعد
  متوسط العدد  الرتب  الحسابي

  الرتب
 مجموع
الداللة Zقيمة   بالرت

  االحصائية
التواصل 
 االجتماعي

 146 13.3 11 السالبة 26.9 التتبعي  0.287 1.06 85 8.5 10 الموجبة 28 البعدي
الذكاء 

االنفعالي 
 ككل

 79.5 9.94 8 الموجبة 126.5 البعدي
12.39173.5 14 السالبة 120.4 التتبعي  0.127 1.53

دول  ن الج ح م و) 5(يتض دم وج ةع توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل    د ف
)α= 0.05(  أبعاد المعرفة االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت،  فيبين متوسطي درجات عينة الدراسة

اعي واالدرجة  ة والتعاطف، والتواصل االجتم د درجة حري د مستوى ) 21(عن ة إحصائياً عن دال
اء  ، مما يشير إلى استمرار التحسن0.112>0.05داللة  د االنتھ الي بع ذكاء االنفع فس مستوى ال

  .من تطبيق البرنامج وخالل فترة المتابعة

  مناقشة النتائج
ائج اليتضح من  ابقة ونت ة الدراسة في الدرجة الس جود تحسن في متوسطات درجات عين

ة وأبعاد مقياس الذكاء االنفعالي، وينسب ھذا التحسن إلى  الكلية ادية اإلما حققته الجلسات التدريبي رش
ارات ت عليه من لبما اشتم الي، أنشطة تضمنت مھ ذكاء االنفع اد ال ق بأبع ددة تتعل حيث تضمنت متع
اه واإلدراك والتي المعرفة االنفعالية لتنمية أنشطة  ى االنتب ات عل انعكست إيجابياً على قدرة الطالب

اعر االتھن ومش د النفع ر  ھنالجي ى التعبي درتھن عل ا، وزادت ق ز بينھ ا زاد والتميي ا، كم عنھ
اردإ ا بومشاعر ھنراكھن ووعيھن بالعالقة بين أفك ا تضمنت أنشطة  .األحداثھن وارتباطھ كم
الي  تنظيم االنفعاالتل وازن انفع دوء وت ر في التعامل بھ ارة دافعيوالتي ساھمت إلى حد كبي ة وإث

ى إدراك الذي قاد لتنمية قدرة الط وأنشطة لتنمية التعاطف ،تھنومثابر نوحفزھ الطالبات ات عل الب
اج إوالتي نجحت في  التواصل االجتماعيھا، وتضمنت أنشطة لتنمية انفعاالت اآلخرين وفھم دم

ة،  درة الطالبات في التفاعالت االجتماعي ة ق اعي من خالل تنمي و االجتم ق النم ا ساھم في تحقي مم
ات من خالل اكت اء التحالف ا وبن شاف مشاعر اآلخرين الطالبات على التقاط اإلشارات والتفاعل معھ

رين ع اآلخ ة م ات حميم ة عالق الي إقام ً . وبالت ا ن انفعالي و آم وفير ج ي ت امج ف اھم البرن الي س  وبالت
ا سمح لھن باستشعار عضويتھن في المجموعة انتھن وقيم ،للطالبات مم ز مك الي  ،ھنتوتعزي وبالت

ة ائھن للجماع ذاتھن وانتم ديرھن ل ين تق ا  .تحس اكم امج الطالب اعد البرن قس ى تحقي د  ت عل م جي فھ
واطفھلوإدراك  ارك نع ل المش ن خالل ردود فع ة م ة الراجع ن خالل التغذي ي سمحت ن، ويم الت

  .يةتنمية قدراتھن اإلبداعية واالبتكارب

اد اإل ة اإلرش امج وھي طريق ا البرن دم بھ يإن الطريقة التي ق د ساھمت في نجاح  لكترون ق
ك ود ذل الي، ويع ذكاء االنفع ة ال ى  برنامج تنمي زات الإل ا ممي ز بھ ي يتمي اد اإلاإلالت يرش ، لكترون

اد اإل ) ,2004Molasso(ويتفق ھذا مع ما ذكره موالسو  زات اإلرش يعن ممي ة  لكترون المتمثل
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رج،  ل دون ح ه، ويتعام ن ذات ا ع ر انفتاح ون أكث أن يك ل ب مح للعمي ه يس ي أن ره ف ا ذك ع م وم
)(Attridge,2004  ث ن حي ب لھم ذين و مناس الء ال تخدام لعم ي اس ر ف ة أكث عرون براح يش
ذا األسلوب التباعدي، اإل ق ھ ا نترنت كوسيط، المتالكھم قدرات يمكن تفعيلھا عن طري وفر كم ي

  .بيئة اآلمنة الخالية من اإلحراجلألمانة والصراحة والتعاون بتوفير االفرصة ل

من  أتاحتهبما  )الفيس بوك(إن تقديم الخدمة اإلرشادية للطالبات عبر الشبكات االجتماعية 
ويتفق الذكاء االنفعالي،  حسينساھم في ت االبتكاروفرص لالتصال والتعاون والتشارك والتعبير 

شبكات التواصل  من حيث أن  (Ben Youssef, Ben Youssef, 2011)ھذا مع ما ذكره
بما تتيحه من فرص للتعاون والتشارك والتفاعل في تحسين التواصل تساھم االجتماعي 

ً على المھوالتفا تتيح ، حيث ارات المرتبطة بالذكاء االنفعاليوض األمر الذي ينعكس إيجابا
الي المجال لكل مستخدم للتعبير عن ذكائه من خالل ھويته الرقمية السيما لدى ذوي الذكاء االنفع

وحرية التعبير مثل رموز  من أدوات للتواصلأتاحته كذلك بما ،المنخفض في الحياة الحقيقية
  .ر الرقمية والصور ذات الداللة عن الحالة المزاجية والنفسية للمشاركالمشاع

بشكل عام لمثل ھذه  بةنامج المستخدم في ھذه الداسة على حاجة الطلرنجاح الب ويؤكد
البرامج لتحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي بين الطالب وذواتھم ومع زمالئھم والمحيطين بھم، 

باطات التي يعاني منھا الشباب في قطاع غزة نتيجة الحصار السيما في ظل الظروف واالح
المفروض من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والتي تزيد من الضغوط الواقعة عليھم خاصة في ظل 
حالة الفقر والبطالة واالنغالق الفكري، ھذا باإلضافة إلى التدھور الحادث في بنية الرعاية 

، بناء فى أسرھم بسبب الضغوط الواقعة على األسراالجتماعية والوجدانية التى تقدم لأل
   .فيصبحون في حاجة لتقديم ھذه البرامج التي تساھم في تنمية النواحي اإليجابية كالذكاء االنفعالي

من حيث أن الذكاء االنفعالي  Nelson, Low, 2000)(وتتفق نتائج الدراسة مع ما ذكره 
ن حيث أن الذكاء االنفعالي يمكن تنميته لدى الطالب م )2008(، ومع ما ذكره الفيل قدرة متعلمة

كما  .النفعاالت في الذات، وفي اآلخرينمن خالل تدريبھم على مھارات إدراك، وفھم، وإدارة ا
 (Saadi et al, 2012)، (Ruiz-Aranda et al, 2012)كل من تتفق مع نتائج دراسة 

(Neliset, 2011) ،(Rouben, Sapienza & Zingales, 2009) ورزق هللا ، 
)2006( ،(Lopes, Salovey, Brackett, Nezlak, Sellin, 2004)ودراسة ، 
 (Liew, Eisenberg & Pidada, 2004) اإلرشادية ، والتي انتھت إلى نجاح البرامج

التجرييبة التي تعرضت  التدريبية المستخدمة في رفع مستوى الذكاء االنفعالي لدى المجموعات
) Ellison, Steinfield & Lampe, 2007(تتفق مع دراسة و .ف الدراساتللبرنامج في مختل

 إلى أن الطالب الذين يتميزون بوجود نقص في تقدير الذات والرضا عن الحياة أشارتالتي 
  .استفادوا بشكل أكبر من الفيس بوك في الناحية االجتماعية

  التوصيات

  ج الدراسة، توصي الباحثة بما يليفي ضوء نتائ
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ة في تقديم الخدمات اإلرشادية من قبل المتخصصين لكترونيولوجية اإلنالمداخل التك تفعيل .1
 .نترنتمثل الھاتف المحمول وشبكة اإل

-فردية(لتقديم الخدمات اإلرشادية المختلفة  لكترونيتبني برامج اإلرشاد النفسي اإل .2
 ).جماعية

اإلرشادية النفسية للطالب بما التوسع في استخدام الشبكات االجتماعية كوسيط لتقديم الخدمة  .3
  . يساھم في تنمية جوانب ھامة في شخصية الطالب كالذكاء االنفعالي

حول ) المرشدين- المحاضرين(عقد ورش العمل الھادفة إلى تثقيف األطراف ذوي العالقة  .4
 .مفھوم الذكاء االتفعالي وأبعاده وأھميته في تنمية الجوانب النفسية واالجتماعية للطالب

ل من قبل القائمين والمختصين في وزارة التربية والتعليم العالي، والشباب والرياضة العم .5
وإعداد وتنفيذ البرامج للعمل على تنمية الذكاء  ،على رسم وتخطيط السياسات الخاصة

مناھج  للتنمية الوجدانية واالجتماعية بشكل عام  لمختلفة، واقتراحاالنفعالي بمكوناته ا
ألن  في ضوء القصور الموجود؛ يكجزء من المقرر الدراس بشكل خاص، والذكاء االنفعالي
  .ؤدي إلى تنمية المھارات الشخصية لدى الطالبھذه البرامج ت
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 )1(ملحق 
  نفعاليمقياس الذكاء اال

  
أبداً   الرقم الفقرة دائماً عادة أحياناً 

 1 استمتع عند قيامي بانجاز مھمة ما    
 2 يسھل على التعبير عن مشاعري تجاه اآلخرين    
 3 أستطيع إدراك مشاعري الصادقة    
 4 أستطيع انجاز أعمالي بنشاط وتركيز عالي    
 5 أتحلى بالصبر إذا لم أحقق نتائج سريعة    
 6 استطيع تحقيق النجاح تحت الضغوط    
 7 اعتبر نفسي مسئوال عن مشاعري    
 8 أنا حساس لما يحتاجه اآلخرين    
 9 لدى القدرة على اكتشاف أحاسيس أصدقائي    
 10 أنا شخص متعاون    
 11 يصعب على التحدث مع الغرباء    
 12 لدي القدرة في التأثير في اآلخرين    
 13 بناء الصداقات أمر مھم بالنسبة لي    
 14 أفھم مشاعر األفراد المحيطين بي جيدا    
 15 أستطيع إدراك مشاعر اآلخرين دون أن يخبروني بھا    
 16 استطيع أن أتحدث بسھولة عن مشاعري    
 17 أتحكم في مشاعري الخاصة لكي يكون عملي كما أريد    
 18 أغضب بسھولة    
 19 درك أن لدي مشاعر رقيقةأ    
 20 لدى القدرة على معرفة صفاتي اإليجابية    
 21 لدي فھم جيد لالنفعاالت    
 22 لدي فھم حقيقي بما أشعر    
 23 أدرك مشاعري في تعاملي مع اآلخرين بدقة كما ھي فعال    
 24 أستطيع أن أنحي عواطفي جيدا عندما أقوم بانجاز عمل    
 25 ما أقرر انجاز أعمالي فإنني أبدأ بالعقبات التي تحول بيني وبينھاعند    
 26 اعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرين    
 27 لدي قدرة في التأثير على اآلخرين    
 28 أشعر أنني طيب مع اآلخرين    
 29 أجامل اآلخرين عندما يستحقون ذلك    
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 30 قائي من سلوكياتھملدى القدرة على معرفة انفعاالت أصد    
 31 أتأثر بردود أفعال اآلخرين    
 32 أتصف بالھدوء في تعاملي مع األخرين    
 33 أستطيع اإلحساس بنبض الجماعة والمشاعر غير المنطوقة    
لدي القدرة على االنتباه للمؤشرات الدقيقة التي تدل على مشاعر     

 الشخص اآلخر
34 

 35 اعر اإلجھاد التي تعوق أداء األعمالأستطيع احتواء مش    
 36 لدي القدرة على معرفة فيما إذا كان أحد أصدقائي غير سعيد    
 37 أحاول فھم أصدقائي من خالل تفھم رؤيتھم لألشياء    
 38 أغضب من األسئلة المحرجة الموجھة من اآلخرين    
 39 صدر من اآلخرينلدي القدرة على فھم اإلشارات االجتماعية التي ت    
 40 استمتع بصحبة األشخاص اآلخرين    
 41 أستطيع مشاركة اآلخرين في أحاديث تخصھم    
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  )2(لحق م
  جدول يوضح الموضوعات التدريبية خالل جلسات البرنامج

  س2لقاء واحد بواقع   عدد اللقاءات عبر الويب  تمھيد وتعارف  الموضوع  1
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  عم االنفعاليأدوات الد  المھارات المتضمنة

تحقيق التعاون  −
 اإللكتروني

 تعزيز الجانب النفسي  −
 التفاعل االجتماعي −
  التحاور والتفاوض −

رموز المشاعر  −
  .الرقمية

نشاط فردي  −  
  إلكتروني

مھمات يجيب  −
عليھا كل مشارك 
على حدا ويرفعھا 

  على الشبكة
شبكات التواصل   الموضوع  2

 جتماعي اال
  س2لقاء واحد بواقع   عدد اللقاءات عبر الويب

  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة
تعزيز إيجابيات شبكات  −

 التواصل االجتماعي
إبراز سلبيات شبكات  −

  االجتماعي التواصل

  .رموز المشاعر الرقمية −
أداة التحاور النصي  −

  .والبصري
  

  مستندات جوجل −
  عرض نصوص حول شبكات −
  التواصل االجتماعي −
  مناقشة وحوار −
  تعزيز −

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا -  −

كل مشارك على حدا 
  على الشبكة ويرفعھا

واحد بواقع لقاء  −  عدد اللقاءات عبر الويب الذكاءاالنفعالي  الموضوع  3
  ساعتين

  الفنيات اإللكترونية  لتقنيات واألنشطةا  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة
اكتساب مفھوم الذكاء  −

 االنفعالي وأبعاده
أھمية الذكاء  إدراك −

  االنفعالي

  .رموز المشاعر الرقمية −
النصي  أداة التحاور −

  .والبصري
  

  مستندات جوجل −
  عرض نصوص -  −
  حول شبكات −
  التواصل االجتماعي −
  مناقشة وحوار −
  تعزيز −

  نشاط فردي إلكتروني −
ب عليھا مھمات يجي-  −

كل مشارك على حدا 
  الشبكة ويرفعھا على

  س 4واقع لقاءان ب −  عدد اللقاءات عبر الويب التعريف بالبرنامج  الموضوع  4
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

اكتساب أھمية المشاركة  −
 في البرنامج

  فھم لخطوات البرنامج −

ور النصي أداة التحا −
  .والبصري

  

مشاركة حرة عبر الفيس، −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

الطالبات وتشمل تقديم عدة 
  :مصادر منھا

 خارطة ذھنية −
 عرض بوربوينت −
  مقال نصي −
 عرض نصوص، مناقشة، −

  .وحوار، تعزيز

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

على حدا  كل مشارك
  ويرفعھا على الشبكة



 1063ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جولتان حجازي

 2015، )6( 29لمجلد ا) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

واحد بواقع  ءلقا −  عدد اللقاءات عبر الويب معرفة االنفعاليةال  الموضوع  5
  ساعتين

  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة
الوعي اإليجابي تنمية  −

  :بايجابيات الذات كالتالي
الوعي بأھمية  المعرفة  −

 االنفعالية
تنمية الوعي اإليجابي  −

  تالذا بايجابيات

 رموز المشاعر الرقمية −
 تعليقات ومشاركات −

  المشاركين

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

الطلبة تشمل تقديم عدة مصادر 
عرض بوربوينت، قصة، : منھا

 فيديو تعليمي
عرض بطاقات وأوراق  −

عرض  - اعرف صفاتك (
  ).االيجابيات والسلبيات فيھا

  المناقشة والحوار، -  −
وعة من الصور عرض مجم −

  .التي تعرض صفات إيجابية
  )صف ذاتك( فعالية من أنت  −
ورقة ( واجب منزلي −

اختار أربع صور تصف :عمل
سلوكك اليومي ووضح سبب 

  )  اختيارھا

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

كل مشارك على حدا 
  على الشبكة ويرفعھا

  س6ت بواقع ءالقا 3  لويبعدد اللقاءات عبر ا المعرفة االنفعالية  الموضوع  6
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

إدراك االنفعاالت والتمييز 
  بينھا والتعبير عنھا

  المشاعر الرقميةرموز  −
أداة التحاور النصي  −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

شمل تقديم عدة الطلبة، وت
مشاھدة فيديو : مصادر منھا
  عبر اليوتيوب

طالب سعيد، (عرض صور،  −
طالب متذمر، طالب تعيس، 

  .إلخ.........
من أنت منھا، (ورقة عمل  −

  ).صف نفسك من خالل الصور
اختار : ورقة عمل: (واجب −

الصورة األنسب لك، واذكر 
  )سبب اختيارھا

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

مشارك على حدا  كل
  على الشبكة ويرفعھا

  س6لقاءات بواقع  3-   عدد اللقاءات عبر الويب المعرفة االنفعالية  الموضوع  7
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

إدراك العالقة بين األفكار 
  والمشاعر واألحداث

  رموز المشاعر الرقمية −
لتحاور النصي أداة ا −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

الطلبة وتشمل تقديم عدة 

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

كل مشارك على حدا 
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مشاھدة فيديو عبر :مصادر منھا
  اليوتيوب

موقف قصف، (عرض موقفين  −
ورقة عمل - –موقف النجاح 

صف أفكارك في كال الموقفين (
  ومشاعرك

  بين الطالبات مناقشة وحوار −

  على الشبكة ويرفعھا

  س 2لقاء بواقع  2-   عدد اللقاءات عبر الويب تنظيم االنفعاالت  الموضوع  8
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

تحقيق التوازن االنفعالي 
  :من خالل

  التحكم في االنفعاالت

  موز المشاعر الرقميةر −
تحاور النصي أداة ال −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

الطلبة تشمل تقديم عدة مصادر 
عرض، بوربوينت، قصة، :منھا

  أوراق عمل 
في العجلة  - عرض قصة −

فكر (عرض بطاقة -الندامة، 
( ورقة عمل عرض- ، ) جيداً 

صف حالتك الشعورية بعد 
القصة، وماذا كنت تفعل قراءة 

  )لو أنك البطل

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

كل مشارك على حدا 
  على الشبكة ويرفعھا

  س 6لقاء بواقع  3-   عدد اللقاءات عبر الويب تنظيم االنفعاالت  الموضوع  9
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

إدارة االنفعاالت من 
  :خالل

القدرة على التحكم 
  باالنفعاالت وإدارتھا

  رموز المشاعر الرقمية −
أداة التحاور النصي  −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

الطلبة ، وتشمل تقديم عدة 
عرض :مصادر منھا

  بوربوينت، قصة، عرض فيديو
موقف النزاع ( عرض فيديو  −

سرة لتوزيع مھام العمل مع األ
كيف ( ورقة عمل- ) في البيت

  .تقيمين تصرفات أفراد األسرة
المناقشة بين الطالبات والباحثة  −

حول اإليجابيات والسلبيات في 
واجب مع - . اآلراء التي قدمت

تقسيم الطالبات (المتابعة
لمجموعتين، تكليف كل 

مجموعة بكتابة تقرير حول 
موضوع ما، توزيع األدوار 

خل كل مجموعة، عرض دا
للخالفات بين الطالبات والنزاع 

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

كل مشارك على حدا 
  على الشبكة ويرفعھا
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  ) على األدوار
صفي سلوك كل  (ورقة عمل −

فرد في المجموعة، ماذا تفعلين 
  )لو كنت مكانھا

واحد بواقع  لقاء  عدد اللقاءات عبر الويب تنظيم االنفعاالت  الموضوع  10
  ساعتين

  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة
ضبط االنفعاالت في 

  :مواقف غاضبة من خالل
القدرة على ضبط 

  االنفعاالت

  رموز المشاعر الرقمية −
النصي  أداة التحاور −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
قبل تتطلب التعقيب عليھا من 

الطلبة بعدة مصادر 
 عرض بوربوينت، قصة:منھا

  فيديو تعليمي −
فقدان : (عرض مواقف مختلفة −

التأخر عن  -جھاز الموبايل
المحاضرة ولم يسمح لك 

بالدخول، الرسوب في مادة 
  ).القياس والتقويم

عرض ورقة عمل تتضمن  −
ماذا (مجموعة من األسئلة حول 

تفعلين في المواقف السابقة لو 
ا، المناقشة لآلراء لھ تعرضتي

المطروحة مع عرض 
لإليجابيات والسلبيات الواردة 

فيھا، وتتم المناقشة بادارة 
الباحثة حول الخيارات 

  .اإليجابية والسلبية
عرض صور لمالمح وجه  −

غاضب، ومالمح وجه 
ھادئ، ثم ورقة عمل يطلب 
من الطالبات كتابة األفكار 

  .حول كل صورة

  نشاط فردي إلكتروني −
جيب عليھا مھمات ي −

على حدا  كل مشارك
  ويرفعھا على الشبكة

  س 4لقاء بواقع  2-   عدد اللقاءات عبر الويب التعاطف  الموضوع  11
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

فھم االخرين وإدارك 
مشاعرھم واالھتمام بھا 

  :من خالل
 مراعاة مشاعر اآلخرين −
  اآلخرين فھم −

  رموز المشاعر الرقمية −
تحاور النصي أداة ال −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

  :الطلبة بعدة مصادر منھا
 قصة −
  فيديو تعليمي −
لرجل يتبرع بما ( عرض قصة −

ادخره لشراء سيارة ألسرة 

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

على حدا  كل مشارك
  ويرفعھا على الشبكة
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  .فقيرة
ما رأيك بتصرف (ورقة عمل  −

الرجل ، صفي مشاعر المرأة 
لفقيرة، ومشاعر الرجل الذي ا

  ).ساعدھا
مناقشة وحوار إلبراز  −

اإليجابيات والسلبيات الواردة 
  .في األراءالمختلفة

  .التعزيز −
  س 4لقاء بواقع  2-   عدد اللقاءات عبر الويب التعاطف  الموضوع  12

  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  متضمنةالمھارت ال
إدراك مشاعر اآلخرين 

والتوحد معھم انفعاليا 
  ومساعدتھم

  رموز المشاعر الرقمية −
لتحاور النصي أداة ا −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من 
قبل الطلبة بعدة مصادر 

  :منھا
 قفعرض فيديو لموا-  −

طالب مدرسة يزورون (
األطفال مرضى السرطان 

ويقدمون الھدايا لھم من 
  ).تبرعاتھم

صفي مشاعر (*ورقة عمل  −
الطالب الذين قدموا الھدايا، 

* صفي مشاعرك اتجاھھم،*
صفي مشاعر األطفال 

ھل تصرفھم *المرضى، 
إيجابي من وجھة نظرك، 

  ) ولماذا؟ 
طلب (ورقة عمل : واجب  −

خيم منك التبرع لصالح م
اليرموك ، ھلى توافقين على 
المساھمة، اذا كانت إجابتك 
نعم، فلماذا، وما ھي نتائج 

تصرفك سواء كان بالموافقة 
  ).أو عدمھا

نشاط فردي  −
  إلكتروني

مھمات يجيب  −
عليھا كل مشارك 
على حدا ويرفعھا 

  على الشبكة

  س 4 لقاء بواقع 2-   عدد اللقاءات عبر الويب التواصل االجتماعي  الموضوع  13
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

االتصال والتواصل من 
  :خالل

عرض إيجابيات االتصال 
  والتواصل االجتماعي  

  رموز المشاعر الرقمية −
النصي  أداة التحاور −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

  :بعدة مصادر منھاالطلبة 
عرض بطاقات تتضمن  −

  فردي إلكترونينشاط  −
مھمات يجيب عليھا  −

على حدا  كل مشارك
  ويرفعھا على الشبكة
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انضمام : مواقف، ھي*
زميالت جدد للمجموعة؟ 

مقاطعة زميلتك لك بعد سبك *
اصطحاب أسرتك *وشتمك، 

لزيارة أسرة صديقكم، 
االنضمام للنادي اإلرشادي *

ورقة - ، )في جامعة األقصى
ما المشاعر التي تنتابك (عمل

  ) إزاء كل موقف
 مناقشة وحوار حول اآلراء −

المطروحة وإبراز اإليجابيات 
  . والسلبيات الواردة فيھا

كيف (ورقة عمل: واجب-  −
ستتصرفين إزاء ھذه المواقف، 

ما إيجابيات وسلبيات كل 
  ).قبلك؟ تصرف من

  س 4لقاء بواقع  2-   ر الويبعدد اللقاءات عب التواصل االجتماعي  الموضوع  14
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

  رموز المشاعر الرقمية −  القيادة 
أداة التحاور النصي  −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

-: الطلبة بعدة مصادر منھا
طلب منك أن (ورقة عمل

ماذا : تكوني قائدة لمجموعتك
ستفعلين، ماذا سيترتب على 

تصرفاتك، ما ھي اإليجابيات 
  والسلبيات فيما أبديته من آراء؟

مناقشة وحوار حول ما يطرح  −
من آراء من قبل الطالبات 

  لبعضھن

  فردي إلكترونينشاط  −
مھمات يجيب عليھا  −

على حدا  كل مشارك
  ويرفعھا على الشبكة

  س 4لقاء بواقع  2-   عدد اللقاءات عبر الويب االجتماعي التواصل  الموضوع  15
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

  :حل النزاعات من خالل
  آليات حل النزاعات

  رموز المشاعر الرقمية −
أداة التحاور النصي  −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
يھا من قبل تتطلب التعقيب عل

: الطلبة بعدة مصادر منھا
مشاجرة أثناء (عرض بطاقة 
ورقة -) دخولك الجامعة

ماذا عليكي أن تفعلي، (* عمل
ما ھي إيجابيات تصرفك *

  ). وسلبياته؟
  يعرض من آراء المناقشة فيما −

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

كل مشارك على حدا 
  على الشبكة ويرفعھا
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  س 4لقاء بواقع  2-   عدد اللقاءات عبر الويب واصل االجتماعيالت  الموضوع  16
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  المھارت المتضمنة

التعاون وتشكيل التحالفات 
  :من خالل

إدراك أھمية العمل  −
  التعاوني

  بناء التحالفات أليات −

  رموز المشاعر الرقمية −
 أداة التحاور النصي −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

  :الطلبة بعدة مصادر، منھا
كيف تستقبل : عرض نص −

اآلخرين وتتعامل معھم 
  وتجاملھم وتستقبل مجامالتھم؟ 

ما رأيك فيما ورد ( ورقة عمل −
  ).في النص؟

كيف تساھمين : (*ورقة عمل −
في بناء تحالف طالبي قوي في 

لنص؟ ضوء ما ورد في ا
حددي اإليجابيات والسلبيات *

المناقشة -) فيما ورد في النص؟
والحوار في اآلراء المختلفة، 

  .التعزيز

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

على حدا  كل مشارك
  ويرفعھا على الشبكة

  س2لقاء واحد بواقع -   عدد اللقاءات عبر الويب التقييم البعدي  الموضوع  17
  الفنيات اإللكترونية  التقنيات واألنشطة  أدوات الدعم االنفعالي  ةالمھارت المتضمن

 تحقيق التعاون اإللكتروني −
نشر ثقافة التقويم  −

  اإللكتروني

  رموز المشاعر الرقمية −
تحاور النصي أداة ال −

  والبصري

مشاركة حرة عبر الفيس،  −
تتطلب التعقيب عليھا من قبل 

 :الطلبة بعدة مصادر، منھا
 التطبيق البعدي −
اقشة وحوار حول المھارات من −

 التي تم اكتسابھا
مناقشة وحوار حول الصعوبات  −

  والتحديات

  نشاط فردي إلكتروني −
مھمات يجيب عليھا  −

كل مشارك على حدا 
  ويرفعھا على الشبكة

  


