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 لص ادل

ودؼ البحث إلي تحسيف فاعمية الذات لدى طالب المرحمػة اععداديػة ذ ص وػا بات الػتامـ مػف 
( طالبػا  51خالؿ إعداد برنامج إرشادص انتقائي لتنمية الذكاء الر حي لديىـ،  تك نت عينة البحث مف )

( 51-51وػا بات الػتامـ، ترا حػت اعمػاروـ بػيف ) طالبة مف طالب الوؼ الثاني اععػدادص مػف ذ ص 
سػػنة مػػف الطػػالب الممتحقػػيف بمدرسػػتي الناوػػرية اععداديػػة المشػػتركة،  بنػػاي س اععداديػػة المشػػتركة 

( طػالب مػف 8بمدينة الزقازيؽ محافظة الشرقية، تـ تقسػيمىـ لمممػ عتيفإ إحػداوما تمريبيػة  عػددوا )
 1 –ذكػػ ر  4( طػػالب مػػف المنسػػيف )7بطة  عػػددوا )إنػػاث(،  ارخػػرى  ػػا 4 –ذكػػ ر  4المنسػػيف )

إناث(، ُطبؽ عميىـ اختبار القدرات الاقمية )إعداد فار ؽ م سى(، اختبار المسػ  الني ر لػ مي السػري  
)إعػػداد عبػػدال واب كامػػؿ(، مقيػػاس المسػػت ى االقتوػػادص  االمتمػػاعي  الثقػػافي )إعػػداد محمػػد سػػا اف، 

)إعػػػداد الباحثػػة(، مقيػػاس فاعميػػة الػػذات )إعػػداد الباحثػػػة(،  دعػػاء خطػػاب(، مقيػػاس الػػذكاء الر حػػي 
 البرنامج اعرشػادص المسػتخدـ )إعػداد الباحثػة(،  اشػارت النتػائج إلػي فااليػة برنػامج اعرشػاد االنتقػائي 
المستخدـ لتنمية الذكاء الر حي في تحسيف فاعمية الذات لدى طالب المرحمػة اععداديػة ذ ص وػا بات 

 فااليته باد انتىاء البرنامج  خالؿ فترة المتاباة.التامـ،  استمرار 
 .وا بات التامـ –فاعمية الذات  –الذكاء الر حي  –إ اعرشاد االنتقائي الكلواخ ادلفتاحيح

 

The search aimed to improve self – efficacy in preparatory – school 

students with learning disabilities through developing a selective counseling 

program to enhance spiritual intelligence, participants were 15, , 2
nd

 prep. 

grade, their ages ranged from 13-15. They were divided into two matched 

groups; experimental (n=8), and control (n=7), search tools: mental ability 

test, by Farouk Mousa (1989), quick neurological screening test, by Abdul 

Wahaab Kamel (1999), economic, social, and cultural scale, by Mohamed 

Saffan & Doaa Khattab (2016), spiritual intelligence scale, (by researcher), 

self – efficacy scale, (by researcher). The results showed the effectiveness of 

a selective counseling program to enhance spiritual intelligence in improing 

self – efficacy in preparatory – school students with learning disabilities. 

Keywords: Selective Counseling – Spiritual Intelligence – Self-Efficacy 

– Learning Disabilities 
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 هقدهح:
ُتمثؿ فاعمية الذات احد الا امؿ المىمة لنماح ال رد في اداء المىاـ  السم كيات التي ُت كؿ إليػه 
ا  يطم  إليىػا، حيػث تػ ثر فػي مسػت ى ك اءتػه الشخوػية  ثقتػه بذاتػه فػي م امىػة الوػااب  تخطػى 

ة نظرية  اساة تتمثؿ الاقبات  ال غ ط في تن يذ مىامه  ادائىا،  ياتمد م ىـ  فاعمية الذات عمي خم ي
في النظرية االمتماعية المارفية عند "باند را"  الذص ينظر ل اعمية الذات عمي انىا ُتمثؿ ماتقدات ال ػرد 

نماز السم كيات المطم بة منه في ال قت المحدد   ,Balouna, et al., 2016)في قدرته عمي تنظيـ  ا 

45) . 
حػدد مسػت ى دافايػتىـ، كمػا ُتحػدد مقػدار الممىػ د  ماتقدات ارفراد ح ؿ فاعمية الػذات لػديىـ تُ 

الذص يبذل نه  مثابرتىـ في م امىة الاقبػات  الاراقيػؿ ا  الخبػرات الوػابة،  وػي ُتاتبػر سػم كيات تُػ ثر 
بشكؿ ق ص في درمة نماح ال رد في ارداء، فكمما زادت ثقة ارفراد في فاعمية الذات زادت مىػ دوـ  زاد 

ابمىـ مػف عقبػات  ع ائػؽ، فػي حػيف اف الػذيف ُياػان ف مػف الشػك ؾ الذاتيػة إوراروـ عمػي تخطػى مػا يقػ
عندما ي امى ف باض المشكالت فإنىـ سرعاف ما يقمم ف مى دوـ فيحا ل ف حمىا بطرؽ غيػر نا ػمة 

 (.819 – 818، 5998ا  يترك نىا )محمد عبدالرحمف، 
الػػذات  فاعميػػة الػػذات  ُياػػاني ذ   وػػا بات الػػتامـ مػػف مشػػكالت عديػػدة مثػػؿ انخ ػػاض تقػػدير 

 عػػدـ الشػػػا ر بالك ػػػاءة، حيػػػث ياتقػػػد ف اف   ػػػاىـ لػػف يتحسػػػف،  بالتػػػالي وػػػـ اكثػػػر ُعر ػػػة لمقمػػػؽ 
 االكتئاب  اعحباط  ال غ ط نظرا  لما يتار  ف له مف خبرات فشؿ متكػررة فػي المىػاـ اركاديميػة، كمػا 

التػػدعيـ يػػ دص إلػػي فقػػداف الثقػػة  اف تكػػرار ال شػػؿ  الرسػػ ب  النبػػذ مػػف مانػػب ارقػػراف  الماممػػيف  نقػػص
مكانػػاتىـ،  اف وػػذن المشػػاعر قػػد تكػػ ف بمثابػػة   انخ ػػاض الدافايػػة لػػديىـ   ػػاؼ اعتقػػادوـ بقػػدراتىـ  ا 

 .  (Panicker & Chelliah., 2016, 20)عقبة كبيرة اماـ ت افقىـ  نماحىـ في المستقبؿ 
لن سية،  له تأثير  ا   فػي حيػاة  ُياد الذكاء الر حي مف الم اويـ الحديثة في ميداف الامـ  ا

ارفػػراد فػػي كافػػة ممػػاالت الحيػػاةا فالػػذكاء الر حػػي وػػ  الػػذكاء الُمطمػػؽ الػػذص يممػػ  بػػيف مميػػ  انػػ اع 
الذكاءات المتاددة لإلنساف،  يتاامؿ مػ  المانػب اررقػي لإلنسػاف،  وػ  المانػب الر حػي الػذص يت ػمف 

ظىار  تمسيد الموادر الر حية التي ُي مف بىا  ممم عة مف القدرات التي يستخدمىا ال رد في تطبيؽ  ا 
 القيـ،  استخدامىا في حياتػه الي ميػة فػي محا لػة لمتكيػؼ مػ  احػداث الحيػاة  ال وػ ؿ إلػي حالػة مػف 

 .(Emmons, 2000, 25)الس اء  الوحة الن سية 
نظـ الػذكاء  تتمثؿ اومية الذكاء الر حي في انه ُيغير ارفكار  المشاعر السمبية إلي إيمابية  ُيػ

المارفي  االن االي  الحكمة  النزاوة  ُي وؿ القدرات اعنسانية إلي مسػت يات متقدمػة  وػ  ُياتبػر اقػ ى 
د افػػ  النمػػاح الشخوػػي  المىنػػي لم ػػرد، كمػػا ُي ظػػؼ مػػا لػػدى ال ػػرد مػػف قػػدرات خاوػػة  ُينميىػػا لتكػػ ف 

مػف ثقتػه بن سػه  بػانخريف،  يسػاعد  اف ؿ، كما ُيسىـ في إعطاء ال رد استبوارا  مديػدا  بذاتػه،  ُيزيػد
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ال رد عمي اف يك ف اكثر ثباتا   ود ءا  ن سيا ،  يمامه اقؿ  غطا   تػ ترا  مػ  مػا يتاػرض لػه مػف  ػغ ط 
 .(Fry & Wigglesworth, 2010, 2)ن سية مف قبؿ انخريف 

كػراـ السػاايدة، ا 9159  قد اشارت نتائج الاديد مف الدراسػات مثػؿ دراسػة )باسػـ ابػ  ك يػؾ،  ا 
Awasthi, 2018; Chaleshtari, et al., 2017; Dev, et al., 2018; Lari Gol, et al., 

لي الاالقػة اعيمابيػة بػيف 2020 ( إلي الد  اعيمابي لتنمية الذكاء الر حي في تحسيف فاعمية الذات،  ا 
 الذكاء الر حي  فاعمية الذات.

ا بشػرى 9159يػب،  غػادة عبػدالح يظ، كما اس رت نتػائج دراسػات عديػدة مثػؿ دراسػة )امػؿ حب
ا 9191ا فاطمة المالكي، 9151ا داليا ي سؼ، 9151ا حوة البميدص،  عالء عمي، 9118ارن ط، 

( عف ارتبػاط الػذكاء الر حػي بالحكمػة ;Tamannaeifar & Panah, 2019ا 9151فيوؿ الربي ، 
والح ارفراد  بناء قدراتىـ الخاوة،  مساعدت ىـ فػي م امىػة ال ػغ ط  الا ائػؽ،  القيادة،  بتحسيف  ا 

  بناء شخوياتىـ،  زيادة تقديروـ لذ اتىـ،  تحقيؽ النماح،  الشا ر بالساادة،  م دة الحياة.
في   ء ما سبؽ يت   اف الػذكاء الر حػي عامػؿ مىػـ عثػراء م انػب عديػدة فػي حيػاة ارفػراد 

ة  التػػي تتمثػػؿ فػػي فػػاعميتىـ عامػػة  ذ ص االحتيامػػات الخاوػػة  مػػف بيػػنىـ ذ ص وػػا بات الػػتامـ خاوػػ
الذاتية، حيث ُيسىـ الذكاء الر حي بشكؿ إيمابي في تنمية قدرات ال رد  ُيزيد مف ك اءته  ثقته بن سه، 

 ارمر الذص يساعدن عمي تحقيؽ الت افؽ  الوحة الن سية.
 مف ونا ماء البحػث الحػالي بىػدؼ تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى طػالب المرحمػة اععداديػة ذ ص 

  بات التامـ مف خالؿ إعداد برنامج إرشادص انتقائي لتنمية الذكاء الر حي لديىـ.وا
 هشكلح الثحث: 

ُياد مماؿ وا بات التامـ  مػا يػرتبط بػه مػف مشػكالت اكاديميػة  ان االيػة  امتماعيػة  سػم كية 
ا 9157مف المماالت الخوبة النخ اض فاعميػة الػذات، حيػث اشػارت دراسػة كػؿ مػف )احمػد ابػ  زيػد، 

( إلػي اف ارفػراد ; Jessica, 2002; Penlope, 2003ا 9159ا ويػاـ شػاويف، 9157امػؿ الزغبػي، 
 ذ ص وا بات التامـ ُياان ف انخ ا ا  ممح ظا   عمزا   ا حا  في فاعمية الذات.

 & Aikhomu, 2015; Lackayeا 9154كمػػا اشػػارت دراسػػة كػػؿ مػػف )احمػػد إبػػراويـ، 

Margalit, 2008;اعمية الذات لدى ذ ص وا بات التامـ مقارنة بأقرانىـ الاادييف.( إلى انخ اض ف 
 مف ناحية اخرى ي تقر و الء ارفراد ذ ص وػا بات الػتامـ إلػي امػتالؾ مىػارات الػذكاء الر حػي 
التػػي تسػػاعدوـ عمػػي زيػػادة  تحسػػيف فػػاعميتىـ الذاتيػػة  تنميػػة ك ػػاءتىـ  زيػػادة ثقػػتىـ بأن سػػىـ، حيػػث 

 ;Khadivi, et al., 2019; Siddiqui & Khan, 2018)اشػػػارت دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

Tamannaeifar & Panah, 2019)  إلػػي انخ ػػاض مىػػارات الػذكاء الر حػػي لػػدى ذ ص وػػا بات
 التامـ مقارنة بأقرانىـ الاادييف.
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 نظػػرا  روميػػة الػػذكاء الر حػػي فػػي تحسػػيف فاعميػػة الػػذات، فػػإف تنميتػػه يػػناكس إيمابيػػا  عمػػي 
لاديد مف مىارات الذكاء الر حػي التػي تسػاعدن فػي تحسػيف فاعميػة الػذات مساعدة ال رد عمي اكتساب ا

لديػػه، بمػػا ُيحقػػؽ لػػه السػػ اء  الوػػحة الن سػػية  النمػػاح فػػي المسػػتقبؿ،  قػػد اشػػارت نتػػائج الاديػػد مػػف 
 Awasthi (2018); Chaleshtari, et al. (2017); Lari Golالدراسػات مثػؿ دراسػة كػؿ مػف 

 لتنمية الذكاء الر حي في تحسيف فاعمية الذات.إلي الد ر اعيمابي  (2020)
 مف ونا حا لت الباحثة التارؼ عمي فاالية برنامج إرشادص انتقائي لتنمية الذكاء الر حػي فػي 

 تحسيف فاعمية الذات لدى طالب المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ.
  تتحدد مشكمة البحث في ارسئمة التاليةإ

المممػػ عتيف التمريبيػػة  ال ػػابطة مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص وػػؿ ي مػػد اخػػتالؼ بػػيف  -5
 وا بات التامـ في القياس البادص عمي مقياس فاعمية الذات؟

وػػؿ ي مػػد اخػػتالؼ بػػيف القياسػػيف القبمػػي  الباػػدص لمممم عػػة التمريبيػػة مػػف طػػالب المرحمػػة  -9
 اععدادية ذ ص وا بات التامـ عمي مقياس فاعمية الذات ؟

 مػػد اخػػتالؼ بػػيف القياسػػيف الباػػدص  التتباػػي لمممم عػػة التمريبيػػة مػػف طػػالب المرحمػػة وػػؿ ي -1
 اععدادية ذ ص وا بات التامـ عمي مقياس فاعمية الذات ؟

 هدف الثحث:
يىدؼ البحػث الحػالي إلػي تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى طػالب المرحمػة اععداديػة ذ ص وػا بات 

قػػائي لتنميػػة الػػذكاء الر حػػي لػػديىـ،  التأكػػد مػػف اسػػتمرارية الػػتامـ مػػف خػػالؿ إعػػداد برنػػامج إرشػػادص انت
 فاالية البرنامج اعرشادص باد االنتىاء مف تطبيؽ البرنامج  خالؿ فترة المتاباة.

 إأهويح الثحث
االوتماـ ب ئة ذ ص وا بات التامـ، حيث تحتاج وذن ال ئة إلي الامؿ بشكؿ مستمر عمي تنمية  -5

 لديىا. الم انب الن سية اعيمابية
ُياد الذكاء الر حي مف اوـ مق مات الشخوػية،  وػ  اف ػؿ م شػر لمسػاادة  الراحػة الن سػية،  -9

  ُيسىـ في بناء قدرات ارفراد  ت ميىىـ لتحقيؽ النماح  الت افؽ في حياتىـ.
ُتاد فاعمية الذات مف المتغيرات الىامة التي البد مف دراستىا  الامؿ عمي تنميتىا، فىػي تامػؿ  -1

ماينات ذاتية ا  كما قات ذاتية في م امىة المشكالت، كما اف لىػا ثثػار ن سػية عديػدة عمػي ك
 حياة ال رد  ت افقه.

ال ت مػػد دراسػػة فػػي البيئػػة الاربيػػة اوتمػػت بتحسػػيف فاعميػػة الػػذات لػػدى الطػػالب ذ ص وػػا بات  -4
ي حػد د إطػالع التامـ مف خالؿ برنامج إرشادص انتقائي لتنميػة الػذكاء الر حػي لػديىـ،  ذلػؾ فػ

 الباحثة.
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ترم  اومية البحث اي ا  إلي ارسم ب اعرشادص المستخدـ  وػ  اعرشػاد االنتقػائي بمػا يشػممه  -1
مف انتقاء فنيات عديدة مف مدارس نظرية مختم ػة يمكػف اسػتخدامىا فػي تحقيػؽ وػدؼ البحػث 

 الحالي.
 هصطلحاخ الثحث اإلخسائيح:

  Learning Disabilitiesإ صعىتاخ التعلن
"موػػطم  عػػاـ ُيشػػير إلػػي ممم عػػة غيػػر متمانسػػة مػػف اال ػػطرابات التػػي تظىػػر عمػػي ويئػػة 
وا بات ذات داللة في اكتساب  استخداـ القدرة عمي االستماع، ا  التحدث، ا  القراءة، ا  الكتابػة، ا  

وػػػذن  الت كيػػػر، ا  القػػػدرة الريا ػػػية اص القػػػدرة عمػػػي إمػػػراء الامميػػػات الحسػػػابية المختم ػػػة.  ُتاػػػد مثػػػؿ
الوػػا بات م وريػػة بالنسػػبة لم ػػرد  ُي تػػرض اف تحػػدث لػػه بسػػبب اخػػتالؿ فػػي ارداء الػػ ظي ي لممىػػاز 
الاوػػبي المركػػزص، كمػػا انىػػا قػػد تحػػدث فػػي اص  قػػت خػػالؿ فتػػرة حياتػػه. وػػذا  قػػد تحػػدث مشػػكالت فػػي 

نػب وػػا بات السػم كيات الدالػة عمػي التنظػيـ الػذاتي،  اعدراؾ االمتمػاعي،  الت اعػؿ االمتمػاعي إلػي ما
التامـ.  لكف مثؿ وذن المشكالت ال ُتمثؿ في حد ذاتىا  ال ُتاتبر وا بة مف وا بات التامـ" )واالواف، 

 (.195، 9118 ك فماف، 
  Students with Learning Disabilitiesإ الطالب ذوو صعىتاخ التعلن

دائىػـ ال امػي  ذلػؾ مقارنػة  "وـ ا لئؾ الطالب الذيف ُيظىر ف تباعدا  داال  بػيف ادائىػـ المت قػ   ا
بمف وـ في مست ى عمروـ الزمني،  مست ى ذكائىـ،  و ىـ الدراسي، م  التأكد اف القو ر الم مػ د 
لديىـ ُياد ني ر ل ميا ، كما ُيستثنى مف ا لئؾ الذيف ُياان ف مف اص إعاقة حسية ا  حركية ا  عقمية ا  

ابات ان االيػة ا  سػم كية  فقػا لتقػارير ماممػيىـ، حرماف بيئي ا  ثقػافي،  كػذلؾ مػف ُياػان ف مػف ا ػطر 
 في البحث الحالي وـ طالب الوؼ الثػاني اععػدادص ذ ص وػا بات الػتامـ، ممػف تتػرا ح اعمػاروـ بػيف 

 ( سنة".51-51)
  Self-Efficacyإ فاعليح الراخ

"وػػي إدراؾ ال ػػرد لقدراتػػه الشخوػػية مػػف خػػالؿ ثقتػػه فػػي قدرتػػه عمػػي إنمػػاز المىػػاـ  تحقيػػؽ 
روػػداؼ،  مثابرتػػه اثنػػاء ارداء، مػػ  االسػػت ادة مػػف خبراتػػه السػػابقة،  اخػػذ خطػػ ات إمرائيػػة لمبػػدء فػػي ا

 تحقيؽ اودافه".
 ذلؾ كما ُيقاس مف خالؿ )الدرمة الكمية لممم ع استمابات الطالب ذ ص وا بات الػتامـ عمػي 

 مقياس فاعمية الذات المستخدـ في البحث الحالي(.
  Spiritual Intelligenceإ الركاء السوحي

مكانياته الر حية التي تمامه اكثر قدرة عمي ال عي الذاتي، التسػامي بالػذات  "وي قدرات ال رد  ا 
  االرتقاء بىا، إدراؾ مانى الحياة، التكامؿ الداخمي،  ُتزيد مف قدرته عمي الايش في سالـ  محبة".
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طالب ذ ص وا بات الػتامـ عمػي  ذلؾ كما ُيقاس مف خالؿ )الدرمة الكمية لممم ع استمابات ال
 مقياس الذكاء الر حي المستخدـ في البحث الحالي(.

  Selective Counseling Programإ تسناهح اإلزشاد االنتقائي ادلستصدم
"عممية مخططة  منظمة تقـ  عمي ت ظيػؼ اعرشػاد االنتقػائي  فنياتػه، التػي تت ػمف ممم عػة 

التػػي يػػتـ تقػػديمىا لاينػػة البحػػث مػػف الطػػالب ذ ص وػػا بات  مػػف ارنشػػطة  التػػدريبات المنظمػػة  المىػػاـ
التامـ بغرض تنمية الذكاء الر حي لديىـ،  ذلؾ خالؿ فترة زمنية محددة،  يػتـ تػدريبىـ فػي عػدد ماػيف 

 مف الممسات بما يحقؽ اوداؼ البرنامج".
 زلدداخ الثحث:

 أوالً: احملدداخ ادلنهديح
مػنىج التمريبػي لمتحقػؽ مػف فااليػة برنػامج إرشػادص اعتمدت الباحثة في البحث الحالي عمػي ال

انتقائي لتنمية الذكاء الر حػي فػي تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى طػالب المرحمػة اععداديػة ذ ص وػا بات 
 التامـ.

 ثانيًا: احملدداخ الثشسيح
( طالبػػا   طالبػػة مػػف طػػالب الوػػؼ الثػػاني اععػػدادص مػػف ذ ص 51تك نػػت عينػػة البحػػث مػػف )

(. 13499(  انحػراؼ مايػارص )5131( سنة بمت سػط )51-51ترا حت اعماروـ بيف ) وا بات التامـ،
  قد تـ تقسيـ افراد الاينة إلي ممم عتيف متكافئتيف  وماإ

( طالب مف طالب الوؼ الثاني اععدادص ذ ص وا بات التامـ 8الممم عة التمريبيةإ  تتك ف مف ) -
ة ممياا  مف الطالب الممتحقػيف بمدرسػة إناث(،  افراد الممم عة التمريبي 4 –ذك ر  4)

 الناورية اععدادية المشتركة،  خ ات وذن الممم عة لمبرنامج اعرشادص االنتقائي.
( طالب مف طالب الوؼ الثاني اععدادص ذ ص وػا بات الػتامـ 7الممم عة ال ابطةإ  تتك ف مف ) -

ب الممتحقػيف بمدرسػة إناث(،  افراد الممم عة ال ابطة ممياا  مػف الطػال 1 –ذك ر  4)
 بناي س اععدادية المشتركة،  لـ تخ   وذن الممم عة عمراءات البرنامج اعرشادص.

 ثالثًا: احملدداخ الزهنيح
ـ، فػى ال تػرة 9195/ 9191تـ تطبيؽ البرنامج خالؿ ال وؿ الدراسي ار ؿ مف الااـ الدراسي 

مراء القياس الباػدص، ـ،  في تمؾ ال ترة تـ ت94/59/9191ـ إلى 94/51/9191مف  ن يذ البرنامج  ا 
 ـ.98/5/9195اما القياس التتباي فتـ إمرا ن فى 

 زاتعًا: احملدداخ ادلكانيح
تـ تطبيؽ البحث الحالي بمدرستي بناي س اععدادية المشتركة،  الناورية اععداديػة المشػتركة 

 بمدينة الزقازيؽ محافظة الشرقية.
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 :اإلطاز النظسي والدزاساخ الساتقح
  أوالً: صعىتاخ التعلن    
 إهفهىم صعىتاخ التعلن

"تاد وا بات التامـ بمثابة موطم  عاـ يشير إلى ممم عة غير متمانسة مف اال طرابات التي 
تظىػػر عمػػى ويئػػة وػػا بات ذات داللػػة فػػي اكتسػػاب  اسػػتخداـ القػػدرة عمػػى االسػػتماع، ا  التحػػدث، ا  

درة الريا ية اص القدرة عمػى إمػراء الامميػات الحسػابية المختم ػة. القراءة، ا  الكتابة، ا  الت كير، ا  الق
 تاػػد مثػػؿ وػػذن اال ػػطرابات م وريػػة بالنسػػبة لم ػػرد  ي تػػرض اف تحػػدث لػػه بسػػبب اخػػتالؿ فػػي ارداء 
ال ظي ي لممىاز الاوبي المركزص، كما انىا قػد تحػدث فػي اص  قػت خػالؿ فتػرة حياتػه. وػذا  قػد تحػدث 

إلػى مانػب دالة عمى التنظيـ الذاتي،  اعدراؾ االمتماعي،  الت اعػؿ االمتمػاعي مشكالت في السم كيات ال
وػػا بة مػػف وػػا بات الػػتامـ" وػػا بات الػػتامـ.  لكػػف مثػػؿ وػػذن المشػػكالت ال تمثػػؿ فػػي حػػد ذاتىػػا  ال تاتبػػر 

 (.195، 9118)واالواف،  ك فماف، 
  أسثاب صعىتاخ التعلن: 
 ثؿ وذن الا امؿ فيما يميإ تتم إ راثيةالمينية ا  الا امؿ ال)ا(  

 شذ ذ في تركيب   ظي ة المانب اريسر مف المخ. –
مكانية الت ريث. -  التاريخ ارسرص المر ي  ا 
 (.Parent, 2002, 132 م د ميف مسئ ؿ عنىا ) -

تاد وذن الا امؿ بمثابة تمؾ الا امؿ التي يكػ ف ت دص إلى تش وات التك يف الا  صإ  التى ا امؿال)ب( 
ىا اف ت دص إلى حد ث نم  غير عادص ا  شاذ لممنيف، ا  حد ث تش وات مختم ة في تك ينه، مف شأن

 التػي تنػتج عػف تاػاطي ارـ الحامػؿ  (FAS) مف امثمتىا متالزمة اعػراض الكح ليػات بالنسػبة لممنػيف 
 لمكح ليات،  التسمـ بالرواص  وما سبباف محتمالف لحد ث التخمؼ الاقمي، اما تاػرض باػض ارمنػة
لمست يات منىا اقؿ ارت اعا  في دص إلى وا بات التامـ فيما باػد، اص انىػا إذا مػا ارت ػ  مسػت اوا تػ دص 

، 9118، محمػدإلى التخمؼ الاقمي، بينما إذا قؿ وذا المست ى فإنىا ت دص إلى وا بات الػتامـ )عػادؿ 
19.) 
كػػ ف لىػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى ونػػاؾ الاديػػد مػػف الحػػاالت الطبيػػة التػػي يمكػػف اف يطبيػػةإ الا امػػؿ ال)ج( 

ارط اؿ،  التي تسىـ في حد ث المشكالت المختم ة لىػـ  التػي مػف بينىػا حػد ث وػا بات الػتامـ، كمػا 
اف وذن الحاالت يمكف اف ت دص إلى التخمػؼ الاقمػي  ذلػؾ اعتمػادا  عمػى مػدى حػدة تمػؾ الحالػة فػي حػد 

ض السكر، االلتىػاب السػحائى، فقػد المناعػة ال الدة المبتسرة، مر   مف اوـ وذن الحاالت ما يميإ ،ذاتىا
 مثػؿ وػذن الحػاالت يمكػف اف تػ دص إلػى حػد ث المكتسبة فى الط  لة، ت قؼ  ػربات القمػب بشػكؿ م ػام ، 

 (.594-591، 9117، فإلى حد ث وا بات التامـ )واالواف  ثخر تمؼ ني ر ل مي مما ي دص بد رن 
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البيئية التي تماب د را  ممح ظا  في حد ث وا بات التامـ،  وناؾ الاديد مف الا امؿ)د( الا امؿ البيئيةإ 
 مػػف بػػيف وػػذن الا امػػؿ البيئيػػة تمػػؾ الا امػػؿ الخاوػػة بالبيئػػة المدرسػػية  ارسػػرية متمثمػػة فػػي اسػػاليب 
التنشئة الخاطئة،  اساليب التدريس غير ال االػة،  وػا بة المػنىج الدراسػي  عػدـ مالءمتػه لخوػائص 

بيئػػػة التػػػدريس غيػػػر المناسػػػبة. كػػػذلؾ فػػػإف الا امػػػؿ االمتماعيػػػة  االقتوػػػادية ارط ػػػاؿ  احتيامػػػاتىـ،   
 الثقافية السيئة ترتبط بممم عة مف الا امؿ التي مف بينىا نقص الرعاية الوحية لألـ الحامؿ  المنيف 
 سػػ ء التغذيػػة  تنػػا ؿ ارـ لماقػػاقير  الكح ليػػات، ا  إوػػابتىا بػػباض ارمػػراض مثػػؿ الزوػػرص  الحوػػبة 

ية، ا  تار ىا لإلشااع، كما اف وناؾ ع امؿ يك ف مف شأنىا اف تارض الط ؿ لمخاطر وػا بات المان
الػػتامـ مثػػؿ تاػػرض الط ػػؿ لإلوػػابات الدماغيػػة،  تار ػػه لػػنقص اركسػػميف اثنػػاء الػػ الدة  باػػدوا، ا  
تاػػرض الط ػػؿ لمسػػق ط ا  االرتطػػاـ ا  لحػػادث، ا  تار ػػه لمػػ اد سػػامة كالروػػاص، ا  إوػػابته بػػباض 

مػػراض. كػػؿ وػػذن الا امػػؿ يكػػ ف مػػف شػػأنىا اف تاػػرض ارط ػػاؿ لحػػد ث خمػػؿ فػػي ادائىػػـ الػػ ظي ي ار
 (.949، 9114 ،الني ر ل مي،  بالتالي حد ث وا بات التامـ لديىـ )مارتف ونمي  ثخر ف

في   ء ما سبؽ نمد اف وناؾ ع امؿ  اسباب عديدة تكمف خمؼ وا بات التامـ، إال انػه يمكػف 
سباب في حد ذاتىا ليست وي السبب المباشر لىا. فمف الممكف اال ت دص وذن الا امؿ الق ؿ اف وذن ار

لحد ث وا بات التامـ إذا لـ ت ِد إلى ذلؾ القو ر الني ر ل مي،  لكنىا س ؼ ت دص بدال  مف ذلؾ إلػى 
وا انخ اض التحويؿ ا  التػأخر الدراسػي.  مػف ناحيػة اخػرى نمػد اف وػذن ارسػباب إذا مػا ارت ػ  مسػت ا

 .التامـفإنىا ت دص إلى التخمؼ الاقمي، بينما إذا قؿ وذا المست ى فإنىا ت دص إلى وا بات 
 زلكاخ تشصي  صعىتاخ التعلن:  

 وناؾ عدة محكات لتشخيص وا بات التامـ،  مف بينىا ما يميإ
 محؾ التباعد ا  التبايف ●
 محؾ االستبااد ●
 محؾ التربية الخاوة  ●

الباحثػػة فػػي تشػػخيص ذ ص وػػا بات الػػتامـ عمػػى اكثػػر المحكػػات  تدعتمػػا فػػي البحػػث الحػػالي 
شي عا ،  ويإ محؾ التباعد،  محػؾ االسػتبااد،  ذلػؾ باسػتخداـ اختبػار الػذكاء،  االختبػارات التحوػيمية 

 مقيػػػاس المسػػػ   )درمػػػات الطػػػالب عمػػػى االختبػػػارات التحوػػػيمية المد نػػػة فػػػى السػػػمالت المدرسػػػية(،
السػػتخداـ راص المامػـ فػي البدايػة قبػػؿ اسػتخداـ محكػي التباعػد  االسػػتبااد الني ر لػ مي، وػذا باع ػافة 

عمػػى اعتبػػار اف المامػػـ اكثػػر التوػػاقا  بالتمميػػذ  اكثػػر مارفػػة بالمسػػت ى التحوػػيمي لكػػؿ تمميػػذ فػػي  ػػ ء 
ذكائػػه  قدراتػػه،  ب اسػػطته يمكػػف انتقػػاء الحػػاالت التػػي تاػػاني مػػف وػػا بات تامػػـ، ثػػـ التأكػػد باػػد ذلػػؾ 

 المحكات ارخرى اف وذن الحاالت تااني فاال  مف وا بات تامـ.باستخداـ 
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 ثانيًا: فاعليح الراخ 
 هفهىم فاعليح الراخ:

بأنىا "قدرة ال رد عمي اداء السم ؾ الذص يحقؽ نتائج مرغ بة  Bandura (1994, 75)عرفىا 
وػدار الت قاػات الذات يػة عػف كي يػة ادائػه في م قؼ مايف،  التحكـ في ارحداث التي ت ثر فػي حياتػه  ا 

  ارنشطة التي يقـ  بىا  التنب  بمدى المىد  المثابرة المطم بة لتحقيؽ ذلؾ النشاط".
( بأنىػػا "ثقػػة ال ػػرد فػػي قدراتػػه خػػالؿ الم اقػػؼ المديػػدة، ا  515، 9115 عرفىػػا عػػادؿ الاػػدؿ )

 الم اقؼ ذات المطالب الكثيرة  غير المأل فة".
( بأنىػػا "إدراؾ ال ػػرد لقدراتػػه الشخوػػية مػػف خػػالؿ 8-1، 9151كمػػا عرفتىػػا و يػػدة محمػػ د )

قناعه بقدرته عمي إنماز المىػاـ بنمػاح، باع ػافة  إنماز ارداء،  تن ع الخبرات البديمة التي يمر بىا،  ا 
 إلي استثارته االن االية التي تزيد مف قدرته عمي م امىة الم اقؼ التي ت امىه".

الػػذات ُمحػػدد مىػػـ مػػف محػػددات السػػم ؾ اعنسػػاني  يت ػػ  مػػف التاري ػػات السػػابقة اف فاعميػػة
مكانياتػه،  تاتمػد بشػكؿ اسػاس عمػي ماتقػدات ال ػرد حػ ؿ قدرتػه عمػي اداء  تت مف إدراؾ ال رد لذاته  ا 

 المىاـ المختم ة، م  إورارن  تحديه الوااب مف امؿ تحقيؽ اودافه.
قدراتػه الشخوػية مػف خػالؿ ثقتػه  ُتارؼ الباحثة فاعمية الذات إمرائيا  بأنىػاإ "وػي إدراؾ ال ػرد ل

في قدرته عمي إنماز المىاـ  تحقيؽ اروداؼ،  مثابرته اثناء ارداء، م  االست ادة مف خبراته السابقة، 
  اخذ خط ات إمرائية لمبدء في تحقيؽ اودافه".

 ذلؾ كما ُيقاس مف خالؿ )الدرمة الكمية لممم ع استمابات الطالب ذ ص وا بات الػتامـ عمػي 
 فاعمية الذات المستخدـ في البحث الحالي(. مقياس

 فاعليح الراخ يف ضىء نظسيح "تاندوزا":
ُياتبر م ىـ  فاعمية الذات مف الم اويـ الىامة في ت سير سم ؾ ارفراد خاوة مػف  مىػة نظػر 

 التػػي افتر ػػت اف سػػم ؾ ارفػػراد  البيئػػة  Banduraاوػػحاب النظريػػة المارفيػػة االمتماعيػػة  رائػػدوا 
ؿ االمتماعيػػة تتػػداخؿ بدرمػػة كبيػػرة، فالسػػم ؾ اعنسػػاني فػػي  ػػ ء نظريػػة بانػػد را يتحػػدد تبادليػػا   الا امػػ

بت اعػػؿ بثالثػػة مػػ ثرات وػػيإ الا امػػؿ الذاتيػػة، الا امػػؿ السػػم كية،  الا امػػؿ البيئيػػة،  اطمػػؽ عمػػي وػػذن 
 .(Bursal, 2010, 650)الم ثرات نم ذج الحتمية التبادلية 
كؿ مف ارحداث البيئيػة  الا امػؿ الذاتيػة الداخميػة )مارفيػة،  ان االيػة،  طبقا  لىذا النم ذج فإف 

 بي ل ميػػة( تت اعػػؿ ممياػػا  بطريقػػة متبادلػػة  اف الت اعػػؿ بػػيف وػػذن الا امػػؿ الثالثػػة سػػ اء بالسػػمب ا  
باعيمػػاب ُيسػػىـ فػػي رفػػ  ا  خ ػػض فاعميػػة الػػذات لػػدى ال ػػرد،  عمػػي الػػرغـ مػػف اف وػػذن المػػ ثرات ذات 

 ,Long)لي، إال انىا ليست بال ػر رة تحػدث فػي  قػت متػزامف، ا  انىػا ذات قػ ص متكافئػة ت اعؿ تباد

2016, 25) . 
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استنادا  لما سبؽ ترى الباحثة اف قػدرة ال ػرد عمػي تحقيػؽ مىمػة مػا بنمػاح يت قػؼ عمػي الحكػـ 
اب،  وػذا الذص يك نه عف ن سه،  وذا الحكـ ي ثر حتمػا  عمػي نتػائج سػم كه مسػتقبال  بالسػمب ا  باعيمػ

 و  المانى المت مف لم اعمية الذاتية.
 أتعاد فاعليح الراخ:

حدد بانػد را ثالثػة اباػاد ل اعميػة الػذات مرتبطػة بػارداء،  يػرى اف ماتقػدات ال ػرد عػف فاعميتػه 
 الذاتية تختمؼ تباا لىذن اربااد،  ويإ

الممػػاالت  الم اقػػؼ ) ا ( قػػدر ال اعميػػةإ  ُيقوػػد بػػه مسػػت ى قػػ ة د افػػ  ال ػػرد نحػػ  ارداء فػػي 
المختم ة،  يختمؼ وذا المست ى تباا  لطبياة ا  وا بة الم قؼ،  يتبايف قدر ال اعمية بػيف 
ارفػػراد بتبػػايف ع امػػؿ عديػػدة اومىػػاإ مسػػت ى اعبػػداع ا  المىػػارة،  مػػدى تحمػػؿ اعمىػػاد، 

  مست ى الدقة،  مدى تحمؿ ال غ ط،  ال بط الذاتي المطم ب.
قوػد بىػا عمػؽ اعحسػاس بال اعميػة الذاتيػة، بمانػى عمػؽ اعتقػاد ال ػرد اف )ب( ق ة ال اعميةإ  يُ 

بإمكانه اداء المىاـ المكمؼ بىا،  تتحدد ق ة ال اعميػة لػدى ال ػرد فػي  ػ ء خبراتػه السػابقة 
  مدى مالءمتىا لمم قؼ.

 )ج( الام ميةإ  ُيقود بىا انتقاؿ فاعميػة الػذات مػف م قػؼ مػا إلػي م قػؼ مشػابه، فػال رد يمكنػه
 .(Morrison, 2016, 2)النماح في اداء مىاـ مقارنة بنماحه في اداء مىاـ مشابىة 

إممػػاال  لمػػا سػػبؽ تػػرى الباحثػػة اف ونػػاؾ ثالثػػة اباػػاد ل اعميػػة الػػذات،  وػػيإ المقػػدارإ بمانػػى 
المست ى الذص عندن ياتقد ال رد انه ُيمكنه اف ي دص،  الق ةإ  وي تاكس ثقػة ال ػرد فػي قدرتػه عمػي اف 

عند وذا المست ى،  الام ميةإ  وي المدى الذص تمتد فيه فاعمية الذات مف م قؼ ما إلي م اقؼ  ي دص
 اخرى مشابىة.

 هصادز فاعليح الراخ:
 حدد باند را ارباة موادر ل اعمية الذات،  ويإ

تمػد ) ا ( اعنمازات اردائيةإ  وي ُتمثؿ المودر اركثر تأثيرا  في فاعمية الذات لدى ال ردا رنػه يا
اساسا  عمي الخبرات التي يمتمكىا ال ردا فالنماح يرف  ت قاػات فاعميػة الػذات بينمػا اعخ ػاؽ 

 .(Zelenak, 2015, 391)المتكرر يخ  ىا 
)ب( الخبرات البديمةإ  ُيقود بىػا الخبػرات التػي يسػتمدوا ارفػراد مػف النمػاذج االمتماعيػة، فر يػة 

اعتقادنػا بأننػا نمتمػؾ القػدرات عنمػاز ارنشػطة انخريف الذيف ُيشػبى ننا ينمحػ ف يػدف  مػف 
المتطمبػػة لمنمػػاح،  بػػن س الطريقػػة فػػإف مالحظػػة انخػػريف  وػػـ ي شػػم ف بػػالرغـ مػػف بػػذلىـ 
لمزيػػد مػػف المىػػد يخ ػػض مػػف الحكػػـ الػػذاتي لم اعميػػة  يثػػبط مػػف الىمػػة )ويػػاـ شػػاويف، 

9159 ،511.) 
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تشمي   التدعيـ مف انخريف، ا  ما ُيارؼ )ج( اعقناع الم ظيإ ُيشير وذا المودر إلي عمميات ال
باعقناع االمتماعي، فانخر ف في بيئة الػتامـ )الماممػ ف  ال الػداف  ارقػراف( يمكػنىـ إقنػاع 
المتامـ ل ظيا  بقدرته عمي النماح في مىاـ خاوػة،  قػد يكػ ف اعقنػاع الم ظػي داخميػا  حيػث 

 .(Fung, 2010, 516)يأخذ و رة الحديث اعيمابي م  الذات 
) د( الحالة ال سي ل مية  االن االيةإ  ُيقود بىا درمة  ن عية االسػتثارة التػي يخبروػا ال ػرد اثنػاء 
انخراطه في النشاط الذص يقـ  به، كما تشير إلي الا امؿ الداخمية التي تنبػه ال ػرد عمكانيػة 

بوػ ة عامػة  تحقيؽ اودافػه مػف عػدمىا.  تظىػر االسػتثارة االن االيػة فػي الم اقػؼ الشػائكة
التي يبذؿ فيىا ال رد ممى دا  كبيرا ،  وي تمثػؿ احػد موػادر فاعميػة الػذاتا فػالقمؽ  ال ػغط 
ي ثراف سمبا  عمي فاعمية الذات، كما اف ارفػراد ياتمػد ف مزئيػا  عمػي االسػتثارة ال سػي ل مية 

 .(Lu, 2016, 21)في تقييـ فاعميتىـ 
الػػذات  التػػي تتمثػػؿ فػػي اعنمػػازات اردائيػػة،  بنػػاء  عمػػي مػػا سػػبؽ يت ػػ  اوميػػة موػػادر فاعميػػة

 الخبرات البديمة،  اعقناع الم ظي،  الحالة ال سي ل مية  االن االية في بناء  تحسػيف  تطػ ير ماتقػدات 
 فاعمية الذات، ا  تاديمىا إذا كانت سمبية.

 فاعليح الراخ لدي ذوي صعىتاخ التعلن:
النماح  تح يز الىمـ لبذؿ مزيػد مػف المىػد  المثػابرة تماب فاعمية الذات د را  حي يا  في تحقيؽ 

لتحقيؽ اروداؼ المختم ة،  يزداد وػذا الػد ر قػ ة  تػأثيرا  فػي حالػة الطػالب ذ ص وػا بات الػتامـ الػذيف 
تتطمب مف الطالب الثقة  –سم كية،  مارفية،  ان االية،  امتماعية،  اكاديمية  –ياان ف مشكالت ممة 
  ال ، قبؿ االوتماـ لبذؿ المىد في المماؿ التاميمي.في قدراته  مىاراته ا

إلػي اف الاامػؿ الرئيسػي الػذص يكمػف  Wilson (2009) في وػذا الوػدد اشػارت نتػائج دراسػة 
خمػػؼ الاديػػد مػػف مشػػكالت وػػ الء الطػػالب وػػ  انخ ػػاض دافايػػتىـ الذاتيػػة،   ػػاؼ اعتقػػادوـ بقػػدراتىـ 

مكاناتىـ،  انىـ ُياان ف انخ ا ا   ا حا  ف  ي فاعمية الذات. ا 
 رومية متغير فاعمية الذات لألفراد بشكؿ عاـ،  لذ ص وا بات التامـ بشكؿ خاص فقد اتمىت 
دراسات عديػدة لدراسػة وػذا المتغيػر  االوتمػاـ بإعػداد بػرامج مختم ػة لتنميتػه لػديىـ،  مػف بينىػا دراسػة 

عػػراض القمػػؽ  تحسػػيف ( التػػي وػػدفت إلػػي تنميػػة فاعميػػة الػػذات كمػػدخؿ لخ ػػض ا9159ويػػاـ شػػاويف )
( تمميػذا  91التحويؿ الدراسي لدى عينة مف التالميذ ذ ص وا بات الػتامـ، تك نػت عينػة الدراسػة مػف )

 تمميػػذة مػػف تالميػػذ الوػػؼ الثالػػث اععػػدادص ذ ص وػػا بات الػػتامـ، تػػـ تقسػػيمىـ لمممػػ عتيف إحػػداوما 
( سػنة، ُطبػؽ 51 – 54وـ بػيف )( تالميػذ، ترا حػت اعمػار 51تمريبية  ارخرى  ابطة قػ اـ كػؿ منىػا )

عمػػيىـ اختبػػار ال ػػرز الاوػػبي السػػري ، اختبػػار الموػػ  فات المتتاباػػة الااديػػة، مقيػػاس فاعميػػة الػػذات 
)إعداد الباحثة(، مقياس القمؽ )إعداد الباحثة(،  برنامج تنمية فاعمية الذات )إعػداد الباحثػة(،  اشػارت 
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ميػة فاعميػة الػذات عمػي خ ػض القمػؽ  تحسػيف التحوػيؿ نتائج الدراسػة إلػي ارثػر اعيمػابي لبرنػامج تن
 الدراسي لدى عينة الدراسة.

( بالتارؼ عمي فاالية برنامج إرشادص في تحسيف فاعميػة 9151كما اوتمت دراسة احمد دنيا )
الػػذات لػػدى عينػػة مػػف ذ ص وػػا بات الػػتامـ منخ  ػػي الك ػػاءة االمتماعيػػة، تك نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

ر ؿ الثػػان ص مػػف ذ ص وػػا بات الػػتامـ منخ  ػػي الك ػػاءة االمتماعيػػة، ترا حػػت ( طػػالب بالوػػؼ ا51)
( سػػنة، ُطبػػؽ عمػػيىـ اختبػػار الػػذكاء الموػػ ر، مقيػػاس فاعميػػة الػػذات )إعػػداد 57-58اعمػػاروـ بػػيف )

الباحث(، مقياس الك اءة االمتماعيػة )إعػداد الباحػث(،  البرنػامج اعرشػادص )إعػداد الباحػث(،  ت وػمت 
ة إلػي فااليػة البرنػامج اعرشػادص المسػتخدـ فػي تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى ذ ص وػا بات نتائج الدراس

 التامـ.
( إلي التارؼ عمي اثر برنامج قائـ عمي المر نة الن سية 9157كما ودفت دراسة امؿ الزغبي )

فػي تحسػػيف فاعميػػة الػػذات االن االيػػة،  خ ػػض قمػػؽ المسػتقبؿ المىنػػي لػػدى عينػػة مػػف طالبػػات الماماػػة 
( طالبػة مػف ذ ات وػا بات الػتامـ بماماػة طيبػة 81 ات وا بات التامـ، تك نػت عينػة الدراسػة مػف )ذ

(، تػـ تقسػيمىف إلػي مممػ عتيف إحػداوما تمريبيػة  ارخػرى 91389بالمدينة المن رة مت سط اعماروف )
احثػػة(، ( طالبػػة، ُطبػػؽ عمػػيىف مقيػػاس فاعميػػة الػػذات االن االيػػة )إعػػداد الب11 ػػابطة قػػ اـ كػػؿ منىػػا )

مقياس قمؽ المستقبؿ المىني )إعداد الباحثة(،  البرنامج القائـ عمي المر نة الن سية )إعػداد الباحثػة(، 
 اظىرت النتائج فاالية البرنامج المستخدـ في تحسيف فاعمية الػذات االن االيػة،  خ ػض قمػؽ المسػتقبؿ 

 المىني لدى عينة الدراسة.
( إلػي التاػرؼ عمػي فاعميػة برنػامج 9157ابػ  زيػد )  في وذا الودد اي ا  وػدفت دراسػة احمػد

إرشادص لتنمية الك اءة الذاتية في تحسيف المر نة الن سية لػدى التالميػذ ذ ص وػا بات الػتامـ، تك نػت 
( تمميذا  مف الذك ر ذ ص وا بات التامـ بمدينة الرياض مف تالميذ المرحمة المت سػطة، 51الاينة مف )

( تالميػػػذ، 8( سػػػنة،  تػػػـ تقسػػػيمىـ إلػػػي ممم عػػػة تمريبيػػػة عػػػددوا )51-51ترا حػػػت اعمػػػاروـ بػػػيف )
( تالميذ، تـ استخداـ مقياس ك اءة الذات الاامة )إعداد الباحػث(، بر فيػؿ 7 ممم عة  ابطة عددوا )

مىػػارات  اتماوػػات المر نػػػة الن سػػية )تاريػػػب/ الباحػػث(،  برنػػامج قػػػائـ عمػػي الك ػػػاءة الذاتيػػة )إعػػػداد 
ائج إلي فاعمية البرنامج القائـ عمي الك اءة الذاتيػة فػي تحسػيف المر نػة الن سػية الباحث(،  اشارت النت

 لدى ذ ص وا بات التامـ.
إلػػي تحسػػيف توػػ رات الػػذات لػػدى الطػػالب ذ ص وػػا بات  Coles (2019)كمػػا وػػدفت دراسػػة 

( طػالب 51)التامـ،  تنمية ماتقداتىـ ح ؿ ال اعمية الذاتية  مىارات التكيؼ، تك نت عينة الدراسة مف 
( سػنة، ُطبػؽ 51-54مف طػالب المرحمػة اععداديػة مػف ذ ص وػا بات الػتامـ، ترا حػت اعمػاروـ بػيف )

عميىـ مقياس فاعمية الذات،  برنامج تدريبي قائـ عمي نظريػة الػتامـ االمتمػاعي،  اشػارت النتػائج إلػي 
ذ ص وػا بات الػتامـ، كمػا  فاالية البرنامج المستخدـ في الدراسة في تحسيف التو رات الذاتيػة لمطػالب



    ي انتقائي لتنمية الذكاء الروحي في تحسين فاعلية الذات لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلمفعالية برنامج إرشاد 
 دعــاء محمـد خطابد/                                       

 خاهعح تىزسعيد –رللح كليح الرتتيح                         390(                                       2021– يىليى) –(  35العدد )

اظىرت النتائج عف ظىػ ر سػتة محػا ر رئيسػية لتطػ ير ماتقػدات ال اعميػة الذاتيػة،  وػيإ د ر الخبػرة، 
انظمة الدعـ، نمذمة ارد ار، ثليات التكيؼ، التسكيف،  المامـ ال اػاؿ.  ا وػت الدراسػة ب ػر رة زيػادة 

 التامـ. تط ير التدخالت ال االة  الداعمة لمطالب ذ ص وا بات
( بػػالتارؼ عمػػي فااليػػة برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػي 9191كػػذلؾ اوتمػػت دراسػػة افػػراح باقػػازص )

النظرية المارفيػة االمتماعيػة فػي تحسػيف ال اعميػة الذاتيػة اركاديميػة لػدى تمميػذات المرحمػة االبتدائيػة 
 بات الػتامـ، تػـ ( طالبػة مػف الطالبػات ذ ات وػا91ذ ات وا بات الػتامـ، تك نػت عينػة الدراسػة مػف )

تقسيمىف إلي مممػ عتيف متسػا يتيف إحػداوف تمريبيػة،  ارخػرى  ػابطة، تػـ تطبيػؽ مقيػاس ال اعميػة 
الذاتيػػة اركاديميػػة )إعػػداد الباحثػػة(،  البرنػػامج التػػدريبي المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة،  قػػد اظىػػرت النتػػائج 

اركاديميػػػة لػػػدى التمميػػػذات ذ ات فااليػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي المسػػػتخدـ فػػػي تحسػػػيف ال اعميػػػة الذاتيػػػة 
 وا بات التامـ،  استمرار فاالية البرنامج باد التطبيؽ  خالؿ فترة المتاباة.

في   ء ما سبؽ   فقا  لما اشارت إليه نتائج الدراسات السابقة نمد اف فاعمية الذات احد اوػـ 
حقيػؽ اودافػه  المثػابرة امػاـ م مىات السم ؾ اعنساني التي تماب د را  مىما  فػي مسػاعدة ال ػرد عمػي ت

مػا اف  الا ائؽ التي ُت امىػه،  وػي سػالح ذ  حػديف فإمػا اف تكػ ف ُمح ػزة لتحقيػؽ اروػداؼ  النمػاح،  ا 
نمػاز مىامػه المكمػؼ بىػا،  تػزداد  تك ف ُمثبطة  دافاة نح  الشؾ في قدرة ال ػرد عمػي تحقيػؽ اودافػه  ا 

الػتامـ لمػا ياان نػه مػف شػؾ مسػتمر فػي قػدراتىـ الحامة ل م د فاعمية ذاتية مح زة لدى ذ ص وػا بات 
 عدـ ال ثػ ؽ بأن سػىـ،  فكػرتىـ المسػتمرة عػف ان سػىـ بػأنىـ ال يسػتطيا ف تحقيػؽ اوػداؼ  نماحػات 

 مىما بذل ا مف مىد، لذلؾ البد مف التدخؿ بالبرامج المختم ة لتنمية فاعمية الذات لديىـ.
 ثالثًا: الركاء السوحي 
 هفهىم الركاء السوحي:

( بأنػه "مركػز  موػدر ت ميػه لمػذكاءات ارخػرى لػدى ال ػرد، 581، 9158عرفته بشرى ارن ط )
 يمثػػؿ مظمػػة تممػػ  بػػيف اليقظػػة الر حيػػة،  القػػدرات الر حيػػة،  ال مػػ د الر حػػي،  يمثػػؿ الب وػػمة التػػي 

ونػا تساعد ال رد عمي التنقؿ في بحر الحياة بساادة  حكمة  ت ا ؿ،  اكتشاؼ ما يد ر في رحي الحياة 
  انف".

بأنػػه "القػػدرة عمػػي تطبيػػؽ  اسػػتخداـ القػػدرات  (Amram & Dryer, 2008, 35) عرفػػه 
  الخوائص الر حية التي تزيد مف فااليتنا في الحياة  رفاويتنا الن سية".

بأنػه "القػدرة عمػي التوػرؼ بحكمػة  رحمػة،  وػ   (Wigglesworth, 2014, 4)كمػا عرفتػه 
 لخارمي بغض النظر عف الم قؼ الذص ي مد فيه ال رد".الح اظ عمي السالـ الداخمي  ا
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ممػػا سػػبؽ يت ػػ  اف الػػذكاء الر حػػي وػػ  الػػذكاء المركػػزص  المىػػـ بػػيف الػػذكاءات ارخػػرى، فىػػ  
الب ومة التي تساعد ال رد عمي الساي نح  تحقيؽ اودافػه بغػض النظػر عػف المشػكالت التػي ت امىػه، 

 مي،  و  الم تاح الرئيسي لمو اء  الرفاوية  الساادة. تساعدن عمي تحقيؽ التكامؿ الداخمي  الخار 
مكانياتػه الر حيػة التػي تمامػه   ُتارؼ الباحثة الذكاء الر حػي إمرائيػا  بأنػهإ "وػي قػدرات ال ػرد  ا 
اكثػػر قػػدرة عمػػي الػػ عي الػػذاتي، التسػػامي بالػػذات  االرتقػػاء بىػػا، إدراؾ مانػػى الحيػػاة، التكامػػؿ الػػداخمي، 

 لايش في سالـ  محبة". ُتزيد مف قدرته عمي ا
 ذلؾ كما ُيقاس مف خالؿ )الدرمة الكمية لممم ع استمابات الطالب ذ ص وا بات الػتامـ عمػي 

 مقياس الذكاء الر حي المستخدـ في البحث الحالي(.
 النواذج ادلفسسج للركاء السوحي:

 ذن انراءإاختم ت انراء النظرية في تحديد مك نات الذكاء الر حي،  فيما يمي نارض لباض و
 إEmmons) ا ( اتمان 
عمي اف الذكاء الر حي قدرة،  يتك ف مف خمس قػدرات فرعيػة  ت مػد بػدرمات  Emmonsاكد 

 مت ا تة بيف ارشخاص،  وذن القدرات ويإ
 ( القدرة عمي الت  ؽ  السم .5)
 ( القدرة عمي الدخ ؿ في حاالت ر حانية عميقة مف الت كير كالتأمؿ  الخش ع.9)
 درة عمي ت ظيؼ الم ارد  اعمكانات الر حية في حؿ المشكالت الحياتية.( الق1)
( القػػدرة عمػػي اسػػتثمار ارنشػػطة  ارحػػداث  الاالقػػات الي ميػػة مػػ  انخػػريف  اعحسػػاس بػػالت قير 4)

مالؿ الحياة  الناس.   ا 
طػاء ( القدرة عمي المشاركة في السػم ؾ الا يػؼ ال ا ػؿ المم ػت لالنتبػان  يتممػى فػي عػرض الا1)

 التسػػػام   التابيػػػر عػػػف االمتنػػػاف لمػػػف ُيحسػػػف لمشػػػخص،  التابيػػػر عػػػف الاطػػػؼ  الت ا ػػػ  
(Emmons, 2000, 15). 

 إKing)ب( اتمان 
 اف الذكاء الر حي قدرة،  حدد مك نات الذكاء الر حي مف القدرات اررب  التاليةإ Kingاشار 

بداع المانى المبني عمي ( الت كير ال م دص الناقدإ  وذن القدرة الاقمية تاني الق5) درة عمي إنتاج  ا 
ال ىـ الاميؽ لألسئمة المتامقة بػال م د  الػ عي،  القػدرة عمػي اسػتاماؿ مسػت يات مختم ػة مػف 

 الشا ر لحؿ المشكالت.
( إنتاج المانى الذاتي ا  الشخويإ  يت مف قدرة الشخص عمػي دمػج تماربػه الماديػة  الاقميػة 9)

 إلي زيادة الر ا.م  المانى الشخوي، مما ي دص 
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( الػػػ عي المتسػػػامىإ  يػػػرتبط بالقػػػدرة عمػػػي فىػػػـ الشػػػخص لاالقتػػػه بمميػػػ  الكائنػػػات بػػػال م د، 1)
 يت ػػمف اي ػػا  القابميػػة لمتنسػػيؽ بػػيف المشػػاود المختم ػػة،  القػػدرة عمػػي اسػػتامالىا اي ػػا  ل ىػػـ 

 عميؽ لمت اعؿ  الاالقات المتبادلة م  ن سه  انخريف.
 يػػرتبط بالقػػدرة عمػػي البقػػاء فػػي حالػػة تركيػػز،  القػػدرة عمػػي اعمتػػاع عنػػد ( ت سػػي  حالػػة الػػ عيإ 4)

ت ميه اروداؼ،  الت كير التحميمي،  القدرة عمي التسام   التحمؿ،  قب ؿ التمارب غير الاادية 
ا  المتناق ة، كما انىػا تػرتبط بػإدراؾ نقػي،  بزيػادة التاػاطؼ،  بتركيػز اف ػؿ،  حسػف بػديىي 

 .(King, 2008, 40)اعظـ 
 إAmram & Dryer)ج( اتمان 

 اف الذكاء الر حي قدرة،  يتك ف مف القدرات الخمس التاليةإ Amram & Dryerراص 
( ال عيإ  تشير وذن القدرة عمي إثػارة الػ عي ا  تاديمػه،  زيػادة الحػدس  الت فيػؽ بػيف  مىػات 5)

 لن سية.نظر متاددة كمحا لة لزيادة فاعمية ال رد الي مية في الحياة  ساادته ا
( النامةإ  تاكس السالـ الداخمي  الترابط  ال طنة  الحرية  الحػب مػف امػؿ الحيػاة ماتمػدا  عمػي 9)

اعلىاـ  المماؿ  االستمتاع بالمحظات الراونة لزيادة فاعمية ال رد فػي وػذن الحيػاة  ليكػ ف اكثػر 
 ساادة  رفاوية ن سية.

ى،  ربػػط ارفاػػاؿ  ارنشػػطة  الخبػػرات بقػػيـ ( المانػػىإ  تشػػير إلػػي القػػدرة عمػػي اعحسػػاس بػػالمان1)
ال رد،  تك يف ت سيرات بطريقة تزيد مف فاعمية ال رد  ساادته حتى في ا قات الشدائد  المحػف 

  المخاطر.
( الت ػ ؽ ا  السػم إ  تاكػػس القػدرة عمػي السػػم   الت ػ ؽ عمػي الذات يػػة إلػي االنػدماج  التػػ لؼ 4)

 لن سية.بطرؽ تزيد مف فاعمية ال رد  ساادته ا
( الحقيقةإ  تشير إلي القدرة عمي الايش  المحبة  السالـ الحقيقي بطرؽ تزيد مف فاعمية ال ػرد 1)

 .(Amram & Dryer, 2008, 50)الي مية  ساادته الن سية 
 إWigglesworth) د( اتمان 

عمي اف الذكاء الر حي مىارة،    ات قائمػة بالمىػارات التػي تاتقػد  Wigglesworthاكدت 
 ا تمثؿ مىارات الذكاء الر حي،  ويإانى

 ( ال عي بارنا ارعمى لمذات.5)
 ( ال عي الشامؿ.9)
 ( إمادة الذات الاميا / ارنا.1)
 ( اعمادة االمتماعية / ال م د الر حي.4)
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 قد تػـ  وػؼ كػؿ وػذن المىػارات فػي خمسػة مسػت يات مػف الك ػاءة لممىػارة،  ياتبػر المسػت ى 
ُياتبر الشخص فػي وػذا المسػت ى انػه انتىػى بػؿ ونػاؾ دائمػا مسػاحة لمنمػ  الخامس اعمى مست ى،  ال 

(Wigglesworth, 2004, 3). 
تاقيبا  عمي ما سبؽ نمد اف وناؾ اختالؼ في تحميػؿ الاممػاء لمك نػات الػذكاء الر حػي، فمػنىـ 

عية، في مف ت وؿ إلي اف الذكاء الر حي قدرة  عميه فإنه يتك ف مف ممم عة متن عة مف القدرات ال ر 
 حيف نمد الباض انخر ت وؿ إلي اف الذكاء الر حي مىارة  له عدة مىارات فرعية مك نة له.

 أهويح الركاء السوحي:
 عمي اومية الذكاء الر حي لألسباب التاليةإ Costello (2013, 7)اكد 

لألشػخاص ُياد م مىا  في حياتنا لمارفة ال رؽ بيف ارشياء الميدة  ارشػياء السػيئة،  خاوػة  -5
الذيف ُيممك ف ت ازنا ،  يستطيا ف السيطرة عمي ان سىـ،  يمتنا ف عف عمؿ اص شيء مخالؼ 

 لمماايير  الق اعد السائدة.
 يشم  الشخص لمامؿ بشكؿ ق ص ليحقؽ احالمه. -9
 ي مه ال رد التخاذ اعمراءات الالزمة لتحقيؽ اودافه. -1
 عقمه يسيطر عمي افااله.يساعد ال رد عؿ امتالؾ قمبا  نقيا  يماؿ  -4
 يساعد ال رد عمي احت اء انخريف  تقبمىـ بغض النظر عف سم كىـ ا  حالتىـ االن االية. -1
يتي  لم رد فروة عدراؾ اف لديه ما لدى انخريف )الحب، الساادة، السالـ(،  مػف ثػـ التوػرؼ  -8

  الت اعؿ ماىـ بحرية د ف اص موال  شخوية.
 فة  ميرن  كي ية الح اظ عميه في   ء مستمدات الحياة.يساعد ال رد في مار  -7
 يساعد في تط ير المانى الحقيقي لمقيـ. -8
 ي فر لمشخص القدرة عمي ر ية ارشياء بو رة ا   . -9

 الفسق تني الركاء السوحي والركاء الىخداني 
بينىما،  قد  يخمط الباض بيف م ى مي الذكاء الر حي،  الذكاء ال مداني رغـ  م د تمايز كبير

ت سيرا  مختورا  لم رؽ بيف الػذكاء الر حػي،  الػذكاء ال مػداني يتمثػؿ فػي  Ayranci (2011, 25)قدـ 
 انتيإ

) ا ( الذكاء ال مداني له اوداؼ  ا حة  ثابتة، بينما ُيركز الذكاء الر حي عمي تقدـ الشا ر اكثػر 
 مف إنماز المىاـ.

الت،  عمػي عمميػة إدارة الا اطػؼ لتحقيػؽ اروػداؼ، بينمػا )ب( الذكاء ال مداني ياتمد عمػي االن اػا
 ياتمد الذكاء الر حي عمي ممي  وذن الاناور،  عمي الشا ر  ال عي بالك ف ككؿ.
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بػيف الػذكاء الر حػي،  الػذكاء  Zohar & Marshall (2000, 44) فػي االتمػان ن سػه ميػز 
ية لم ػرد، فػي حػيف اف الػذكاء الر حػي يطػرح ال مداني، بأف الذكاء ال مداني مبني عمي االن ااالت الذات

اسػػئمة حػػ ؿ المانػػى ا  القػػيـ،  وػػ  مبنػػي عمػػي الحيػػاة االمتماعيػػة  الر حيػػة، لػػذلؾ فإنػػه يبػػد  كطريقػػة 
عدارة عقؿ اعنساف بشكؿ فااؿ،  وذا ياني اف الشػخص الػذص يمتمػؾ مسػت ى عػاؿا مػف الػذكاء الر حػي 

 مؾ ق ة ت كير ميدة.يستطي  التحكـ بان ااالته بشكؿ ميد،  يمت
 الركاء السوحي لدي ذوي صعىتاخ التعلن:

( اف الذكاء الر حي يز دنا بمبادئ تساعد في تحقيؽ اوػداؼ 891، 9157يرى والح محمد )
الحيػاة،  تحقيػػؽ الػػذات، اص انػػه اسػم ب حيػػاة يمكننػػا مػػف الشػػا ر بالىػدؼ  المانػػى فػػي الحيػػاة، الثقػػة، 

يف، فالػذكاء الر حػي يطػ ر حيػاة ال ػرد ككػؿ،  ذلػؾ رنػه يتكػ ف مػف التناغـ م  الطبياة  الكػ ف  انخػر 
 ممم عة مف القدرات  المىارات القابمة لمتط ر  بالتالي فيمكننا اف نط رن  ننميه.

عمي اف الذكاء الر حي قدرة   ظي ة لػدى كػؿ شػخص، يمكنػه  Rossiter (2006, 117) اكد 
ا  خارقػا ، ا  خاوػا  بممم عػة وػغيرة مػف ارفػراد د ف  تاممىا لم و ؿ إليىا، فىي ليست شػيئا  غريبػا ،

غيروـ،  نظرا  رنىا ليست سائدة فقد تبد  لمباض انىا قدرة غام ة، ا  باطنية،  تنمية الذكاء الر حي 
ُيتػػي  لم ػػرد طرقػػا  مختم ػػة عمػػراء تغييػػرات غيػػر عاديػػة فػػي حياتػػه، كمػػا انػػه يسػػاعدن عمػػي تحديػػد ال قػػت 

 التغييرات.المناسب لمقياـ بىذن 
 نظرا  الفتقار ذ ص وا بات التامـ لمىارات الذكاء الر حي مقارنػة  بػأقرانىـ الاػادييف، لػذلؾ فىػـ 
كسابىـ مىاراتػه المختم ػة بمػا ُيحقػؽ لىػـ السػاادة  الت افػؽ  النمػاح فػي الحيػاة  بحامة لتنميته لديىـ  ا 

 بشكؿ عاـ. 
راد ذ ص وا بات التامـ فمـ تىتـ الدراسات  عمي الرغـ مف اومية تنمية الذكاء الر حي لدى ارف

الاربية بدراسة وذا المتغير ا  الامؿ عمػي تنميتػه لػدى ذ ص وػا بات الػتامـ، كمػا ي مػد عػدد قميػؿ مػف 
الدراسػػات ارمنبيػػة التػػي اتمىػػت لدراسػػة الػػذكاء الر حػػي لػػدى ذ ص وػػا بات الػػتامـ،  مػػف بينىػػا دراسػػة 

Siddiqui & Khan (2018) التاػػرؼ عمػػي طبياػػة الاالقػػة بػػيف الػػذكاء الر حػػي  التػػي وػػدفت إلػػي
إنػاث( مػف طػالب  17 –ذكػ ر  19( طالبػا   طالبػة )558 وا بات التامـ، تك نت عينػة الدراسػة مػف )

(، مقيػػاس King, 2008الماماػػة ذ ص وػػا بات الػػتامـ، ُطبػػؽ عمػػيىـ مقيػػاس الػػذكاء الر حػػي )إعػػداد 
 اشارت نتائج الدراسة إلػي  مػ د عالقػة ارتباطيػة  ،Smith, 1997)تشخيوي لوا بات التامـ )إعداد 

سػػالبة بػػيف الػػذكاء الر حػػي  وػػا بات الػػتامـ، بمانػػى انػػه كممػػا زاد الػػذكاء الر حػػي كممػػا قمػػت وػػا بات 
ثػارة الدافايػة لػدى  التامـ،  عقبت الدراسة بأف المامميف يمكنىـ استخداـ الذكاء الر حي كػأداة لتح يػز  ا 

لتحقيؽ النماح  االبتكارية فػي المانػب اركػاديمي  تنميػة الحػب  التاػاطؼ  الطالب ذ ص وا بات التامـ
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 الحناف نح  انخريف، بما يناكس عمي مىارات الحياة لديىـ بشػكؿ عػاـ،  اكػدت الدراسػة عمػي اف ذلػؾ 
 لف يتحقؽ د ف تمت  المامميف ان سىـ بالذكاء الر حي.

ارؼ عمػي التػأثيرات الن سػية بػالت Tamannaeifar & Panah (2019)كمػا اوتمػت دراسػة 
لمذكاء الر حي  االبتكارية عمي الشا ر بالساادة لدى الطالب الم وػ بيف ذ ص وػا بات الػتامـ، تك نػت 

( طالبا   طالبة مف طالب الوؼ الثػاني الثػان ص مػف الم وػ بيف ذ ص وػا بات 454عينة الدراسة مف )
تكاريػػة، مقيػػاس تشػػخيص لمم وػػ بيف ذ ص الػػتامـ، ُطبػػؽ عمػػيىـ مقيػػاس الػػذكاء الر حػػي، مقيػػاس االب

وػػا بات الػػتامـ،  مقيػػاس السػػاادة،  ت وػػمت النتػػائج إلػػي  مػػ د عالقػػة ارتباطيػػة م مبػػة بػػيف الػػذكاء 
الر حي  الساادة،   م د عالقة ارتباطية م مبة بيف االبتكارية  السػاادة لػدى الطػالب الم وػ بيف ذ ص 

ذكاء الر حػي  االبتكاريػة مػػف الا امػؿ المنبئػة بالسػػاادة وػا بات الػتامـ، كمػا اشػػارت النتػائج إلػي اف الػػ
لدى الطالب الم و بيف ذ ص وا بات التامـ.  ا وت الدراسة ب ر رة تنميػة الػذكاء الر حػي لػدى ذ ص 

 وا بات التامـ لما له مف مرد د إيمابي عمي حياتىـ الن سية.
قػة بػيف الػذكاء الر حػي إلي التاػرؼ عمػي الاال Khadivi, et al. (2019)كذلؾ ودفت دراسة 

 تقدير الذات  الوحة الن سية لدى طالب المرحمة الثان ية ذ ص وا بات الػتامـ، تك نػت عينػة الدراسػة 
( طالبػػا   طالبػػة مػػف طػػالب الوػػؼ الثالػػث الثػػان ص مػػف ذ ص وػػا بات الػػتامـ، ُطبػػؽ عمػػيىـ 111مػػف )

 سػػية،  اشػػارت النتػػائج إلػػي  مػػ د مقيػػاس الػػذكاء الر حػػي، مقيػػاس تقػػدير الػػذات،  اسػػتبياف الوػػحة الن
عالقة ارتباطية م مبة بيف الذكاء الر حػي  كػال مػف تقػدير الػذات،  الوػحة الن سػية لػدى الطػالب ذ ص 
وا بات التامـ، كما اشارت النتائج إلي اف الػذكاء الر حػي مػف الا امػؿ المنبئػة بتقػدير الػذات  الوػحة 

 الن سية.
ه نتائج الدراسات السابقة نمد اف تنميػة الػذكاء الر حػي في   ء ما سبؽ   فقا  لما اشارت إلي

لدى ذ ص وا بات التامـ مف ارم ر الىامة التي يمب االوتماـ بىا بالبحث  الدراسػة نظػرا  الفتقػار ذ ص 
وا بات التامـ لمىارات الذكاء الر حي مقارنة  بأقرانىـ الاادييف مف ناحية،  رف تنميػة الػذكاء الر حػي 

اادة  الت ا ؿ  البىمة  السالـ الداخمي م  الن س مف ناحية اخرى، مما يماػؿ ال ػرد اكثػر و  تنمية لمس
 قدرة عمي التحكـ في الن س،  عمي م امىة الوااب التي تايؽ نماحه  ت افقه.

 زاتعًا: الركاء السوحي وفاعليح الراخ
ي قمػة اوتمػامىـ ُيااني ذ   وا بات التامـ مف انخ اض فاعمية الذات لديىـ،  يناكس ذلؾ عمػ

بارعمػػاؿ التػػي يق مػػ ف بىػػا،   ػػاؼ المىػػ د التػػي يبػػذل نىا فػػي م امىػػة احتمػػاالت ال شػػؿ  تحقيػػؽ 
اعنماز،  عدـ ثقتىـ  اعتقادوـ في قػدرتىـ عمػي النمػاح،  وػ  مػا يػ ثر بػد رن عمػي مسػت ى التحوػيؿ 

 .(Fleming & Wated, 2016, 4) تحقيؽ اروداؼ،  عمي ت افقىـ في الحياة عامة 
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 ُياد الذكاء الر حي مف اوـ ان اع الذكاءات لما له مف اثر كبير عمي حياة ال رد، فى  يسػاعدن 
عمي حؿ مشكالته  ت ادص االتماوػات السػمبية،  يسػاعدن عمػي الػتحكـ بػالخم ؿ  الكسػؿ،  يمنػ  مميػ  

اكثر قدرة عمػي  االن ااالت التي تش ش ت كيرن، فى  يت مف الطاقة  اعورار  الحماس التي تماؿ ال رد
 .(Saidy, et al., 2009, 17)التحكـ في ن سه  السيطرة عميىا،  تخ يؼ ال غ ط التي ي امىىا 

 رومية الذكاء الر حي في تحسيف فاعمية الذات، فقد اتمىت باض الدراسات  البحػ ث لدراسػة 
ر حػي  فاعميػة الػذات، وذيف المتغيريف، فمف الدراسات التي اوتمت بالتارؼ عمي الاالقة بػيف الػذكاء ال

كػراـ السػاايدة،   ;Dev, et al., 2018; Gupta, 2012ا 9159دراسػة كػؿ مػف )باسػـ ابػ  ك يػؾ،  ا 

Mohammed, 2019; اشػػارت ممياىػػا إلػػي  مػػ د عالقػػة ارتباطيػػة م مبػػة بػػيف الػػذكاء الر حػػي  )
  فاعمية الذات.

اعمية الذات دراسػة كػال مػف  مف الدراسات التي اوتمت بتنمية الذكاء الر حي كمدخؿ لتحسيف ف
(Awasthi, 2018; Lari Gol, 2020)  حيػث اشػارت نتػائج كػؿ منىػا إلػي فااليػة اسػتخداـ الػذكاء

 الر حي كمدخؿ لتحسيف فاعمية الذات.
بػالتارؼ عمػي فااليػة  Chaleshtari, et al. (2017) فػي وػذا الوػدد اي ػا  اوتمػت دراسػة 

فػي تحسػيف فاعميػة الػذات  المسػئ لية االمتماعيػة لػدى عينػة برنامج تدريبي قائـ عمي الػذكاء الر حػي 
مف طالبات المرحمة الثان يػة ذ ات وػا بات الػتامـ،  اشػارت نتػائج الدراسػة إلػي فااليػة البرنػامج القػائـ 

 عمي الذكاء الر حي في تحسيف فاعمية الذات  المسئ لية االمتماعية لدى عينة الدراسة التمريبية.
 از النظسي والدزاساخ الساتقح:تعقية عام علي اإلط

 في   ء الارض السابؽ لإلطار النظرص  الدراسات السابقة يمكف استخالص ما يميإ
( ُيااني ذ   وػا بات الػتامـ مػف انخ ػاض فاعميػة الػذات،  ذلػؾ بشػكؿ ممحػ ظ مقارنػة  بػأقرانىـ 5)

ال ثػ ؽ بقػدراتىـ  الاادييف،  لذلؾ فىـ بحامة لتحسيف فاعمية الذات لديىـ، مما يساعدوـ عمي
  تحقيؽ اودافىـ، سايا  لتحقيؽ ت افؽ اكبر م  الحياة ككؿ.

( ي تقر ذ   وا بات الػتامـ إلػي امػتالؾ مىػارات الػذكاء الر حػي التػي تسػاعدوـ عمػي اكتشػاؼ 9)
ان سىـ  اكتشاؼ الحياة مف ح لىـ،  ُتشاروـ بالساادة  السالـ  الت ا ؿ،  تدفاىـ نح  تحقيؽ 

ا ائؽ التي ت امىىـ، لذلؾ فىـ بحامة لتنمية مىارات الذكاء الر حػي لػديىـ مػف اودافىـ رغـ ال
 خالؿ البرامج المختم ة.

( ا وػػت الاديػػد مػػف الدراسػػات التػػي اوتمػػت بدراسػػة الػػذكاء الر حػػي ا  فاعميػػة الػػذات لػػدى ذ ص 1)
اتىـ وا بات التامـ ب ر رة تنمية وػذيف المتغيػريف لػديىـ لمػا لىمػا مػف اثػر إيمػابي عمػي حيػ

ككػػؿ،  ا وػػت دراسػػات اخػػرى ب ػػر رة تنميػػة الػػذكاء الر حػػي كمػػدخؿ لتحسػػيف فاعميػػة الػػذات 
 لديىـ.
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( ركزت ماظـ الدراسات التي اوتمت بدراسة الذكاء الر حػي ا  فاعميػة الػذات عمػي دراسػة وػذيف 4)
 المتغيػػريف فػػي مرحمػػة المراوقػػة باعتباروػػا مرحمػػة حاسػػمة فػػي حيػػاة ال ػػرد تتشػػكؿ فيىػػا ارفكػػار

  االن ااالت  يحا ؿ ال رد خاللىا البحث عف مانى لحياته،  سبب ل م دن في الحياة.
( اسػػػت ادت الباحثػػػة مػػػف المقػػػاييس المسػػػتخدمة فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي إعػػػداد المقػػػاييس 1)

الػػذكاء الر حػػي(  تحديػػد اباػػادوـ،  كػػذلؾ تػػـ  –المسػػتخدمة فػػي البحػػث الحػػالي )فاعميػػة الػػذات 
رامج المسػػتخدمة لتنميػػة الػػذكاء الر حػػي فػػي توػػميـ البرنػػامج المسػػتخدـ فػػي االسػػت ادة مػػف البػػ

 البحث الحالي.
( ُياد اعرشاد االنتقائي مف المداخؿ الاالمية ذات ال االية فى  ي ـ الاديد مف ال نيات المنتقػان 8)

ب مف المدارس النظرية المختم ة التي يمكف استخدامىا لتنميػة الػذكاء الر حػي لمسػاعدة الطػال
 ذ ص وا بات التامـ في تحسيف فاعمية الذات لديىـ.

( اوتمت دراسات عديػدة بدراسػة فاعميػة الػذات  الامػؿ عمػي تنميتىػا لػدى ذ ص وػا بات الػتامـ، 7)
 اوتمت دراسات اخرى قميمة بدراسة الذكاء الر حي  عالقته بباض المتغيرات ارخرى لػدى ذ ص 

تػدخؿ ببػرامج لتنميػة الػذكاء الر حػي لػديىـ،  ال ت مػد وا بات التامـ،  لكنىا لـ تتطرؽ إلػي ال
دراسة عربية ودفت إلي التحقؽ مف فااليػة برنػامج لتنميػة الػذكاء الر حػي فػي تحسػيف فاعميػة 
الذات لدى ذ ص وا بات التامـ،  اي ا  ندرة الدراسات ارمنبيػة التػي اوتمػت بدراسػة المتغيػريف 

 ا دف  الباحثة لمقياـ بالبحث الحالي.مم – ذلؾ في حد د إطالع الباحثة  –ماا  
 فسوض الثحث:

في   ء نتائج الدراسات السابقة  الرم ع إلي اعطار النظرص يمكف وياغة فر ض البحث عمي 
 النح  التاليإ

( ت مد فر ؽ ذات داللة إحوائية بيف مت سطي رتػب درمػات المممػ عتيف التمريبيػة  ال ػابطة 5)
وػػا بات الػػتامـ فػػي القيػػاس الباػػدص عمػػي مقيػػاس فاعميػػة  مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص
 الذات لوال  الممم عة التمريبية.

( ت مد فػر ؽ ذات داللػة إحوػائية بػيف مت سػطي رتػب درمػات الممم عػة التمريبيػة مػف طػالب 9)
المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ في القياسيف القبمي  البادص عمي مقياس فاعمية الذات 

 ياس البادص.لوال  الق
( ال ت مد فر ؽ ذات داللة إحوائية بيف مت سطى رتب درمات الممم عػة التمريبيػة مػف طػالب 1)

المرحمػػة اععداديػػة ذ ص وػػا بات الػػتامـ فػػي القياسػػيف الباػػدص  التتباػػي عمػػي مقيػػاس فاعميػػة 
 الذات.
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 إخساءاخ الثحث:
 أوالً: هنهح الثحث

مػف فااليػة برنػامج إرشػادص انتقػائي لتنميػة الػذكاء استخدمت الباحثة المنىج التمريبي لمتحقػؽ 
 الر حي في تحسيف فاعمية الذات لدى طالب المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ.

 ثانيًا: عينح الثحث
ُامرى البحث الحالي عمي عينة مف طالب المرحمة اععدادية )الوؼ الثاني اععدادص( مف ذ ص 

 ُقسػمت عينػة البحػث إلػي مممػ عتيف ار لػى مثمػت عينػة حسػاب  وا بات التامـ مف الػذك ر  اعنػاث،
 الخوائص السيك مترية،  الثانية مثمت عينة البحث ارساسية. 

 ( عينح حساب اخلصائ  السيكىهرتيح:1)
( طالبا   طالبػة مػف طػالب الوػؼ الثػاني 11تك نت عينة حساب الخوائص السيك مترية مف )

رية اععدادية المشتركة بمدينة الزقازيؽ محافظػة الشػرقية، ترا حػت اععدادص  الممتحقيف بمدرسة الناو
( سنة،  مػف ذ ص الػذكاء المت سػط  تػـ اختيػاروـ بطريقػة عشػ ائية   فقػا  نراء 51-51اعماروـ بيف )

 المامميف،  استخدمت لحساب الخوائص السيك مترية لممقاييس المستخدمة.
 ( عينح الثحث األساسيح:2)

 11( طالبػا   طالبػة مػف طػالب الوػؼ الثػاني اععػدادص )81ث ار ليػة مػف )تك نت عينػة البحػ
إناث(  مف الطالب الممتحقيف بمدرستي الناورية اععداديػة المشػتركة،  بنػاي س اععداديػة  11ذك ر، 

( سػنة،   ػات الباحثػة 51 – 51المشتركة بمدينة الزقازيؽ محافظة الشرقية، ترا حػت اعمػاروـ بػيف )
 تقاء الاينة النىائية مف بيف افراد الاينة ار لية،  وذن الشر ط ويإعدة شر ط الن

) ا ( اف ُيظىر الطالب وا بات في الػتامـ  فقػا  نراء مامميػه،   فقػا  لدرماتػه التحوػيمية الرسػمية 
 ( طالبا .57المد نة في السمالت المدرسية،  قد اس رت وذن الخط ة عف استبااد )

(،  قػد اسػ رت وػذن الخطػ ة 551 – 91طالب في المست ى المت سػط ))ب( اف تك ف نسبة ذكاء ال
 ( طالبا .91عف استبااد )

( عمي اختبار المسػ  الني ر لػ مي السػري ،  قػد 11)ج( اف يحوؿ الطالب عمي درمة اعمى مف )
 ( طالبا .51اس رت وذن الخط ة عف استبااد )

( 51د اس رت وػذن الخطػ ة عػف اسػتبااد )) د( استبااد الطالب الذيف ُياان ف مف إعاقات اخرى،  ق
 طالب.

 تػـ اسػتبااد  –بطريقػة مماعيػة  –)وػ( تػـ تطبيػؽ مقيػاس فاعميػة الػذات  مقيػاس الػذكاء الر حػي 
( عمػػي مقيػػاس الػػذكاء 18الطػػالب الػػذيف حوػػم ا عمػػي درمػػات اعمػػى مػػف المت سػػط )اعمػػى مػػف 

الػذيف حوػم ا عمػي درمػات  ( طػالب،  الطػالب4الر حي  قد اس رت وذن الخط ة عف استبااد )
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( عمي مقياس فاعميػة الػذات،  قػد اسػ رت وػذن الخطػ ة عػف 49اعمى مف المت سط )اعمى مف 
 ( طالب.8استبااد )

( طالبػا   طالبػة مػف 51 في   ء تطبيؽ تمؾ الشر ط اوب  عدد افػراد عينػة البحػث النىائيػة )
( سػػنة 51 – 51عمػػاروـ بػػيف )طػػالب الوػػؼ الثػػاني اععػػدادص مػػف ذ ص وػػا بات الػػتامـ، ترا حػػت ا

(.  قػػد تػػـ تقسػػيـ افػػراد الاينػػة النىائيػػة إلػػي مممػػ عتيف 13499(  انحػػراؼ مايػػارص )5131بمت سػػط )
 متكافئتيف  وماإ

( طالب مف طالب الوؼ الثاني اععدادص ذ ص وا بات التامـ 8الممم عة التمريبيةإ  تتك ف مف ) -
بيػة ممياػا  مػف الطػالب الممتحقػيف بمدرسػة إناث(،  افراد الممم عػة التمري 4 –ذك ر  4)

 الناورية اععدادية المشتركة،  خ ات وذن الممم عة لمبرنامج اعرشادص المستخدـ.
( طالب مف طالب الوؼ الثاني اععدادص ذ ص وػا بات الػتامـ 7الممم عة ال ابطةإ  تتك ف مف ) -

الب الممتحقػيف بمدرسػة إناث(،  افػراد الممم عػة ال ػابطة ممياػا  مػف الطػ 1 –ذك ر  4)
 بناي س اععدادية المشتركة،  لـ تخ   وذن الممم عة عمراءات البرنامج اعرشادص.

 تكاف  الاينةإ
قامت الباحثة بإمراء التكاف  بيف الممم عتيف )التمريبية  ال ابطة( في ممم عة مف المتغيرات 

  ويإ
الػذكاء  –االقتوػادص  االمتمػاعي  الثقػافي  المست ى –المس  الني ر ل مي  –الذكاء  –)الامر الزمني 

 فاعمية الذات(. –الر حي 
 قد تـ اختبار التكػاف  بػيف المممػ عتيف التمريبيػة  ال ػابطة فػي المتغيػرات السػابقة باسػتخداـ 

،  ذلػػؾ قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج،  النتػػائج م  ػػحة فػػي Mann–Whitney (U)اختبػػار )مػػاف  يتنػػي( 
 (.5مد ؿ )
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 (5مد ؿ )
لم ر ؽ بيف الممم عتيف التمريبية  ال ابطة في المتغيرات الخاوة  (U)اختبار ماف  يتني نتائج 

 بالتكاف  بينىما

مت سط  ف الممم عة المتغيرات
 الرتب

ممم ع 
مست ى  U Z الرتب

 الداللة
 89311 7371 8 التمريبية الامر الزمني 

98311 13987 
غير دالة 
 18311 8399 7 ال ابطة إحوائيا  

 75311 8388 8 التمريبية الذكاء 
95311 53171 

غير دالة 
 49311 7311 7 ال ابطة إحوائيا  

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 الني ر ل مي

 81311 7394 8 التمريبية
97311 13198 

غير دالة 
 18311 8317 7 ال ابطة إحوائيا  

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ى 
االقتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادص 
 االمتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي 

  الثقافي 

 88311 8311 8 التمريبية

94311 53189 

غير دالة 
 19311 7341 7 ال ابطة إحوائيا  

 74311 9391 8 التمريبية الذكاء الر حي 
58311 53981 

غير دالة 
 48311 8317 7 ال ابطة إحوائيا  

 14311 8385 8 التمريبية فاعمية الذات 
58311 53549 

غير دالة 
 81311 9318 7 ال ابطة إحوائيا  

عدـ  م د فر ؽ دالة إحوائيا  بيف مت سطي رتب درمات المممػ عتيف  (5يت   مف المد ؿ )
المست ى االقتوػادص  –المس  الني ر ل مي  –الذكاء  –التمريبية  ال ابطة في كؿ مف )الامر الزمني 

فاعمية الذات(،  وذا يدؿ عمي تكاف  الممم عتيف في كؿ وذن  –الذكاء الر حي  – االمتماعي  الثقافي 
 المتغيرات.

 أدواخ الثحث:
 اد ات  بط الاينةإ

 (.5989اختبار القدرات الاقمية )إعدادإ فار ؽ م سى،  -5
اختبػػار المسػػ  الني ر لػػ مي السػػري  )إعػػدادإ مارمريػػت مػػ تى  ثخػػريف، تاريػػبإ عبػػدال واب  -9

 (.5999كامؿ، 
 مقيػػاس المسػػت ى االقتوػػادص  االمتمػػاعي  الثقػػافي )إعػػدادإ محمػػد سػػا اف،  دعػػاء خطػػاب، -1

9158.) 
 أدواخ القياس:

 مقياس الذكاء الر حي لدى طالب المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ )إعدادإ الباحثة(. -5
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 مقياس فاعمية الذات لدى طالب المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ )إعدادإ الباحثة(. -9
 البرنامج اعرشادص المستخدـ )إعدادإ الباحثة(. -1

 عمي شرح اد ات القياس،  ذلؾ كما يميإ  ستقتور الباحثة
 ( مقياس الذكاء الر حي لدى طالب المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ )إعداد / الباحثة(إ5)

قامػػت الباحثػػة بإعػػداد وػػذا المقيػػاس ليناسػػب عينػػة البحػػث مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص 
ب المرحمة اععداديػة ذ ص وػا بات الػتامـ. وا بات التامـ،  يىدؼ إلي قياس الذكاء الر حي لدى طال

  قد مر إعداد وذا المقياس بادة خط ات،  ويإ
اعطػػالع عمػػي التػػراث السػػيك ل مي  الدراسػػات المتاحػػة الاربيػػة  ارمنبيػػة فػػي ممػػاؿ قيػػاس  -

الػػػذكاء الر حػػػي، مثػػػؿإ مقيػػػاس الػػػذكاء الر حػػػي لماػػػادييف  ذ ص االحتيامػػػات الخاوػػػة مػػػف المػػػراوقيف 
 ,Amram & Dryer)(، مقيػاس الػذكاء الر حػي المتكامػؿ 9158)إعدادإ بشػرى ارنػ ط،   الراشديف

 .(King, 2008)، مقياس الذكاء الر حي (2008
مػراء التاػديالت  - قامت الباحثة بإعداد المقياس في و رته ار لية  عر ة عمػي المحكمػيف  ا 

ألباػاد  لمابػارات مناسػبا  لاينػة البحػث المناسبة،  راعت الباحثة في إعداد المقياس اف يكػ ف اختياروػا ل
  لمامر الزمني لىا  لخوائوىا.

  ُتارؼ الباحثة ابااد مقياس الذكاء الر حي كالتاليإ -
) ا ( ال عي الذاتيإ ُيقود به قػدرة ال ػرد عمػي مارفػة ذاتػه  متطمباتىػا،  اعحسػاس بىػا،  تقبمىػا 

دراكه لرد د افااله.بمميزاتىا  عي بىا، فى  إدراؾ ال رد لكؿ ما يحدث له  ،  ا 
)ب( التسامى بالذاتإ ُيقود به قدرة ال رد عمي السم  في الق ؿ  ال اػؿ  الت كيػر،  تمػا ز الػذات 
  ارنانية  و ال  إلي االرتقاء  اعحساس بالمماؿ  االمتناف  الحب لكؿ الكائنات في ال م د.

ؼ  قيمة  مانػى الحيػاة،  ذلػؾ مػف )ج( إدراؾ مانى الحياةإ ُيقود به قدرة ال رد عمي اكتشاؼ ود
 خالؿ كؿ ارنشطة  التمارب  الخبرات التي يمر بىا في حياته.

) د( التكامؿ الداخميإ ُيقود به قدرة ال رد عمي الايش في سالـ حقيقي  محبػة،  ذلػؾ مػف خػالؿ 
 النظر إلي الحياة نظرة شاممة،  التاايش ماىا بإيمابية بقمب  عقؿ سميـ.

( 8( عبارة، بحيػث يحتػ ص كػؿ ُباػد مػف ارباػاد اررباػة لممقيػاس عمػي )94)واغت الباحثة  -
 عبارات،  تـ وياغة كؿ عبارات المقياس بو رة م مبة.

( لمُباػد ار ؿ )الػ عي 5رتبت الباحثة عبارات المقياس ترتيبا  دائريا  بحيث تك ف الابػارة رقػـ ) -
( لمُباػد الثالػث )إدراؾ مانػػى 1بالػذات(،  الابػارة رقػـ )( لمُباػد الثػاني )التسػػامي 9الػذاتي(،  الابػارة رقػـ )
( لمُباػػد الرابػػ  )التكامػػؿ الػػداخمي(......  وكػػذا حتػػى نتمنػػب مارفػػة المسػػتميب 4الحيػػاة(،  الابػػارة رقػػـ )

 باتمان الابارات في المقياس.
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ي تتـ االستمابة عمي عبارات المقياس باختيار استمابة  احدة مف بيف ثػالث اسػتمابات،  وػ -
(،  اقوػى درمػة ُيمكػف اف 5– 9 – 1ال تنطبػؽ(  درماتىػا بالترتيػب ) –تنطبؽ احيانا   –)تنطبؽ دائما  

( فىي اقؿ درمة ُيمكػف 94( درمة، اما )79يحوؿ عميىا المستميب عمي مقياس الذكاء الر حي وي )
لػدى المسػتميب،  اف يحوؿ عميىا، حيث ُتشير الدرمة الاالية عمي المقياس إلي ارت اع الذكاء الر حي

 اما الدرمة المنخ  ة فُتشير إلي انخ ا ه.
 الخوائص السيك مترية لممقياسإ 

 ( االتساق الداخلي:1)
قامت الباحثة بحساب التمانس الداخمي  ذلؾ عف طريؽ حساب ماامػؿ االرتبػاط بػيف درمػة كػؿ 

 (.9لؾ مف مد ؿ )عبارة مف عبارات المقياس  الدرمة الكمية لمُباد الذص تنتمي إليه،  يت   ذ
 (9مد ؿ )

ماامالت االرتباط بيف درمة كؿ عبارة مف عبارات مقياس الذكاء الر حي  الدرمة الكمية لمُباد الذص 
 تنتمي إليه

 التكامؿ الداخمي إدراؾ مانى الحياة التسامى بالذات ال عي الذاتي

 رقـ الابارة
ماامؿ 
 رقـ الابارة االرتباط

ماامؿ 
 رقـ الابارة االرتباط

 ماامؿ
 رقـ الابارة االرتباط

ماامؿ 
 االرتباط

5 1385** 9 1377** 1 1375** 4 1389** 
1 1381** 8 1371** 7 1389** 8 1379** 
9 1371** 51 1381** 55 1371** 59 1389** 
51 1388** 54 1381** 51 1381** 58 1381** 
57 1388** 58 1379** 59 1379** 91 1381** 
95 1389** 99 1381** 91 1384** 94 1388** 

 (.1315دالة عند ) **
( اف مميػ  ماػامالت االرتبػاط بػيف درمػة كػؿ عبػارة  الدرمػة الكميػة لمُباػد 9يت   مف المد ؿ )

(، ممػا يػدؿ عمػػي اتسػاؽ البنػاء الػداخمي لمقيػػاس 1315الػذص تنتمػي إليػه دالػة إحوػػائيا  عنػد مسػت ى )
 الذكاء الر حي.

 ( حساب ثثاخ ادلقياس:2) 
 قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس،  ذلؾ عف طريؽإ

 كر نباخ –ماادلة ال ا  -ا
 طريقة التمزئة النو ية -ب

( ماػػػامالت ثبػػػات مقيػػػاس الػػػذكاء 1،  ي  ػػػ  مػػػد ؿ )SPSSباسػػػتخداـ البرنػػػامج اعحوػػػائي 
 نو ية.كر نباخ،  طريقة التمزئة ال –الر حي لدى الطالب ذ ص وا بات التامـ باستخداـ ماادلة ال ا 
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 (1مد ؿ )
 –ماامالت ثبات مقياس الذكاء الر حي لدى الطالب ذ ص وا بات التامـ باستخداـ ماادلة ال ا 

 كر نباخ،  طريقة التمزئة النو ية

 ماامؿ ثبات ال ا ابااد الذكاء الر حي ـ
 التمزئة النو ية

 برا ف -سبيرماف  متماف
 1395 1389 1385 ال عي الذاتي  5
 1387 1388 1384 بالذات التسامى  9
 1388 1385 1381 إدراؾ مانى الحياة  1
 1387 1384 1385 التكامؿ الداخمي  4
 1391 1388 1388 الدرمة الكمية لممقياس  1

( اف ماػامالت الثبػات الخاوػة بالػذكاء الر حػي  الدرمػة الكميػة لممقيػاس 1يت   مف المد ؿ )
 المقياس.مرت اة إلي حد كبير، مما يدؿ عمي ثبات 

 ( حساب صدق ادلقياس:3)
( محكمػيف 51) ا ( ودؽ المحكميفإ لمتحقؽ مف الودؽ الظاورص اعتمدت الباحثة عمي ثراء )

مف اع اء ويئة التػدريس تخوػص الوػحة الن سػية  التربيػة الخاوػة بكميتػي التربيػة،  عمػـ  اععاقػة 
اربااد  عبػارات كػؿ ُباػد لقيػاس الػذكاء  ماماة الزقازيؽ،  ذلؾ عبداء الراص في مدى مناسبة – التأويؿ 

الر حي لدى الطالب ذ ص وػا بات الػتامـ،  مػدى   ػ ح الابػارات  دقتىػا،  مػدى قػدرة المقيػاس عمػي 
تحديػػد مرت اػػي  منخ  ػػي الػػذكاء الر حػػي.  قػػد اسػػتبقت الباحثػػة الابػػارات التػػي  وػػمت نسػػبة االت ػػاؽ 

يؿ وػياغة باػض الابػارات،  لكػف د ف حػذؼ اص : فأكثر،  قد اس رت وذن الخط ة عمػي تاػد91عميىا 
 مف عبارات المقياس.

)ب( الوػػدؽ المػػرتبط بمحػػؾإ تػػـ حسػػاب ماامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درمػػات الطػػالب عينػػة حسػػاب 
الخوائص السيك مترية عمي مقيػاس الػذكاء الر حػي )إعػداد الباحثػة(،  درمػاتىـ عمػي مقيػاس الػذكاء 

امؿ االرتباط بيف اداء الاينة عمي الدرمة الكمية لممقياسيف ،  قد بمغ ما(King, 2008)الر حي إعداد 
(، ممػػا يػػدؿ عمػػى تمتػػ  مقيػػاس الػػذكاء 1315(  وػػ  ماامػػؿ ارتبػػاط داؿ إحوػػائيا  عنػػد مسػػت ى )1371)

 الر حي بدرمة عالية مف الودؽ.
 مف اعمرءات السابقة تأكد لمباحثة والحية مقيػاس الػذكاء الر حػي لػدى الطػالب ذ ص وػا بات 

( 94تامـ  الذص اعدته الباحثة لمتطبيؽ عمي الاينة ارساسية في و رته النىائية  التي تحت ص عمي )ال
( الوػػ رة النىائيػػة 5عبػػارة،  يتمتػػ  المقيػػاس ككػػؿ بػػدرمات وػػدؽ  ثبػػات مناسػػبة،  ي  ػػ  الممحػػؽ )

 لممقياس.
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 عداد / الباحثة(إ( مقياس فاعمية الذات لدى طالب المرحمة اععدادية ذ ص وا بات التامـ )إ9)
قامػػت الباحثػػة بإعػػداد وػػذا المقيػػاس ليناسػػب عينػػة البحػػث مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص 
وا بات التامـ،  يىدؼ إلي قياس فاعميػة الػذات لػدى طػالب المرحمػة اععداديػة ذ ص وػا بات الػتامـ. 

  قد مر إعداد وذا المقياس بادة خط ات،  ويإ
 مي  الدراسػػات المتاحػػة الاربيػػة  ارمنبيػػة فػػي ممػػاؿ قيػػاس اعطػػالع عمػػي التػػراث السػػيك ل -

(، مقيػػاس فاعميػػة الػػذات 9151فاعميػػة الػػذات، مثػػؿإ مقيػػاس فاعميػػة الػػذات )إعػػدادإ و يػػدة محمػػ د، 
(، اسػتبياف 9158(، مقياس فاعميػة الػذات الاامػة )إعػدادإ نىػاد محمػ د، 9191)إعدادإ وبه محم د، 

 .(Chen, et al., 2001)مقياس فاعمية الذات الاامة  ، (Jakesova, 2014)فاعمية الذات 
مػراء التاػديالت  - قامت الباحثة بإعداد المقياس في و رته ار لية  عر ه عمػي المحكمػيف  ا 

المناسبة،  راعت الباحثة في إعداد المقياس اف يكػ ف اختياروػا لألباػاد  لمابػارات مناسػبا  لاينػة البحػث 
  لمامر الزمني لىا  لخوائوىا.

  ُتارؼ الباحثة ابااد مقياس فاعمية الذات كالتاليإ -
يمانه بامتالكه  ) ا ( الثقة بالن سإ ُيقود بىا ثقة ال رد في قدرته عمي إنماز الامؿ المكمؼ به،  ا 

 مف القدرات  المىارات ما ُيمكنه مف تحقيؽ اودافه.
وػرارن عمػي إنمػاز المىمػة المك مػؼ بىػا،  تحمػؿ الوػا بات )ب( المثابرةإ ُيقود بىا وبر ال رد  ا 

 التي ُت امىه، مف امؿ إتماـ الامؿ  تحقيؽ الىدؼ.
)ج( االست ادة مف الخبرات السابقةإ ُيقود بىا ت قاات ال رد عف ادائه في الم اقػؼ المديػدة بنػاء  
عمػػي نماحػػه ا  فشػػمه فػػي م اقػػؼ سػػابقة مشػػابىة،  االسػػت ادة مػػف تمػػؾ النماحػػات السػػابقة 

  تمنب اعخ اقات.
د( الحػػرص عمػػي اداء المىمػػةإ ُيقوػػد بىػػا اتخػػاذ ال ػػرد خطػػ ات إمرائيػػة محػػددة مػػف امػػؿ إنمػػاز ) 

 المىمة،  تحقيؽ الىدؼ المنش د.
( 7( عبارة، بحيػث يحتػ ص كػؿ ُباػد مػف ارباػاد اررباػة لممقيػاس عمػي )98واغت الباحثة ) -

 عبارات،  تـ وياغة كؿ عبارات المقياس بو رة م مبة.
( لمُباػد ار ؿ )الثقػة 5عبارات المقياس ترتيبا  دائريػا  بحيػث تكػ ف الابػارة رقػـ )رتبت الباحثة  -

( لمُباد الثالث )االست ادة مػف الخبػرات 1( لمُباد الثاني )المثابرة(،  الابارة رقـ )9بالن س(،  الابارة رقـ )
حتػػى نتمنػػب مارفػػة  ( لمُباػػد الرابػػ  )الحػػرص عمػػي اداء المىمػػة(....  وكػػذا4السػػابقة(،  الابػػارة رقػػـ )

 المستميب باتمان الابارات في المقياس.
تتـ االستمابة عمي عبارات المقياس باختيار استمابة  احدة مف بيف ثػالث اسػتمابات،  وػي  -

(،  اقوػػى درمػػة ُيمكػػف اف 5-9-1ال تنطبػػؽ(  درماتىػػا بالترتيػػب ) –تنطبػػؽ احيانػػا   –)تنطبػػؽ دائمػػا  
( فىػي اقػؿ درمػة ُيمكػف 98( درمػة، امػا )84فاعمية الذات وي )يحوؿ عميىا المستميب عمي مقياس 
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اف يحوؿ عميىا، حيث ُتشير الدرمة الاالية عمي المقيػاس إلػي ارت ػاع فاعميػة الػذات لػدى المسػتميب، 
 اما الدرمة المنخ  ة فُتشير إلي انخ ا ىا.

 الخوائص السيك مترية لممقياسإ 
 ( االتساق الداخلي:1)

التمانس الداخمي  ذلؾ عف طريؽ حساب ماامػؿ االرتبػاط بػيف درمػة كػؿ قامت الباحثة بحساب 
 (.4عبارة مف عبارات المقياس  الدرمة الكمية لمُباد الذص تنتمي إليه،  يت   ذلؾ مف مد ؿ )

 (4مد ؿ )
ماامالت االرتباط بيف درمة كؿ عبارة مف عبارات مقياس فاعمية الذات  الدرمة الكمية لمُباد الذص تنتمي 

 هإلي

االست ادة مف الخبرات  المثابرة الثقة بالن س
 الحرص عمى اداء المىمة السابقة

ماامؿ  رقـ الابارة
ماامؿ  رقـ الابارة االرتباط

 ماامؿ رقـ الابارة االرتباط
ماامؿ  رقـ الابارة االرتباط

 االرتباط
5 1379** 9 1381** 1 1384** 4 1371** 
1 1371** 8 1381** 7 1381** 8 1378** 
9 1381** 51 1375** 55 1371** 59 1384** 
51 1389** 54 1381** 51 1371** 58 1387** 
57 1371** 58 1389** 59 1389** 91 1371** 
95 1389** 99 1371** 91 1385** 94 1385** 
91 1374** 98 1381** 97 1388** 98 1384** 

 (.1315دالة عند ) **
امالت االرتبػاط بػيف درمػة كػؿ عبػارة  الدرمػة الكميػة لمُباػد ( اف مميػ  ماػ4يت   مف المد ؿ )

(، ممػا يػدؿ عمػػي اتسػاؽ البنػاء الػداخمي لمقيػػاس 1315الػذص تنتمػي إليػه دالػة إحوػػائيا  عنػد مسػت ى )
 فاعمية الذات.

 ( حساب ثثاخ ادلقياس:2) 
 قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس،  ذلؾ عف طريؽإ

 كر نباخ –ماادلة ال ا  -ا
 طريقة التمزئة النو ية -ب

( ماػػػامالت ثبػػػات مقيػػػاس الػػػذكاء 1،  ي  ػػػ  مػػػد ؿ )SPSSباسػػػتخداـ البرنػػػامج اعحوػػػائي 
 كر نباخ،  طريقة التمزئة النو ية. –الر حي لدى الطالب ذ ص وا بات التامـ باستخداـ ماادلة ال ا 

 (1مد ؿ )
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 –ـ باستخداـ ماادلة ال ا ماامالت ثبات مقياس فاعمية الذات لدى الطالب ذ ص وا بات التام
 كر نباخ،  طريقة التمزئة النو ية

 ماامؿ ثبات ال ا ابااد فاعمية الذات ـ
 التمزئة النو ية

 برا ف -سبيرماف  متماف
 1391 1389 1381 الثقة بالن س 5
 1385 1388 1378 المثابرة 9
 1379 1385 1389 االست ادة مف الخبرات السابقة 1
 1381 1389 1384 اء المىمةالحرص عمى اد 4
 1389 1389 1389 الدرمة الكمية لممقياس  1

( اف ماػػامالت الثبػػات الخاوػػة ب اعميػػة الػػذات  الدرمػػة الكميػػة لممقيػػاس 1يت ػػ  مػػف المػػد ؿ )
 مرت اة إلي حد كبير، مما يدؿ عمي ثبات المقياس.

 ( حساب صدق ادلقياس:3)
( محكمػيف 51ورص اعتمدت الباحثة عمي ثراء )) ا ( ودؽ المحكميفإ لمتحقؽ مف الودؽ الظا

مف اع اء ويئة التػدريس تخوػص الوػحة الن سػية  التربيػة الخاوػة بكميتػي التربيػة،  عمػـ  اععاقػة 
ماماة الزقازيؽ،  ذلؾ عبداء الراص في مدى مناسبة اربااد  عبارات كؿ ُباػد لقيػاس فاعميػة  – التأويؿ 

ـ،  مػػدى   ػػ ح الابػػارات  دقتىػػا،  مػػدى قػػدرة المقيػػاس عمػػي الػػذات لػػدى الطػػالب ذ ص وػػا بات الػػتام
تحديد مرت اي  منخ  ي فاعمية الذات.  قد استبقت الباحثة الابارات التي  ومت نسبة االت اؽ عميىػا 

: فػػأكثر،  قػػد اسػػ رت وػػذن الخطػػ ة عمػػي تاػػديؿ وػػياغة باػػض الابػػارات،  لكػػف د ف حػػذؼ اص مػػف 91
 عبارات المقياس.

بط بمحػػؾإ تػػـ حسػػاب ماامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درمػػات الطػػالب عينػػة حسػػاب )ب( الوػػدؽ المػػرت
الخوػػائص السػػيك مترية عمػػي مقيػػاس فاعميػػة الػػذات )إعػػداد الباحثػػة(،  درمػػاتىـ عمػػي مقيػػاس فاعميػػة 

(،  قػػد بمػػغ ماامػػؿ االرتبػػاط بػػيف اداء الاينػػة عمػػي الدرمػػة الكميػػة 9151الػػذات إعػػداد )و يػػدة محمػػ د، 
(، مما يدؿ عمى تمتػ  مقيػاس 1315ماامؿ ارتباط داؿ إحوائيا  عند مست ى )(  و  1388لممقياسيف )

 فاعمية الذات بدرمة عالية مف الودؽ.
 مف اعمػرءات السػابقة تأكػد لمباحثػة وػالحية مقيػاس فاعميػة الػذات لػدى الطػالب ذ ص وػا بات 

( 98 التي تحت ص عمي ) التامـ  الذص اعدته الباحثة لمتطبيؽ عمي الاينة ارساسية في و رته النىائية
( الوػػ رة النىائيػػة 9عبػػارة،  يتمتػػ  المقيػػاس ككػػؿ بػػدرمات وػػدؽ  ثبػػات مناسػػبة،  ي  ػػ  الممحػػؽ )

 لممقياس.
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 ( الربناهح اإلزشادي ادلستصدم )إعداد/ الثاحثح(:3)
ُياػػرؼ البرنػػامج اعرشػػادص االنتقػػائي المسػػتخدـ فػػي البحػػث الحػػالي عمػػي انػػه "عمميػػة مخططػػة 

ـ عمي ت ظيؼ اعرشاد االنتقائي  فنياتػه  التػي تت ػمف ممم عػة مػف ارنشػطة  التػدريبات  منظمة تق  
المنظمة  المىاـ التي يتـ تقديمىا لاينة البحػث مػف الطػالب ذ ص وػا بات الػتامـ بغػرض تنميػة الػذكاء 
 الر حي لديىـ،  ذلؾ خػالؿ فتػرة زمنيػة محػددة،  يػتـ تػدريبىـ فػي عػدد ماػيف مػف الممسػات بمػا يحقػؽ

 اوداؼ البرنامج".
 أهويح الربناهح واحلاخح إليه:

) ا ( ُياد الذكاء الر حي بمثابة الب ومة الم مىػة لحيػاة ارفػراد، فىػ  ُياتبػر مركػز  موػدر ت ميػه 
لمػػذكاءات ارخػػرى لػػدى ال ػػرد، يحتػػاج كػػؿ فػػرد إلػػي امػػتالؾ مىاراتػػه  بػػارخص ذ ص االحتيامػػات 

شخوػي  المىنػي لم ػرد، كمػا ُي ظػؼ مػا لػدى ال ػرد مػف الخاوة باعتبارن اق ى د افػ  النمػاح ال
قدرات خاوة  ُينميىا لتك ف اف ؿ، مما ُيسىـ في تحقيػؽ الت افػؽ  التكامػؿ داخػؿ ال ػرد  ُيزيػد 

 مف فاعميته الن سية  ساادته.
)ب( ُياػػد اعرشػػاد االنتقػػائي احػػد المػػداخؿ اعرشػػادية ال االػػة التػػي تسػػاعد ال ػػرد فػػي اكتشػػاؼ ذاتػػه 

عمي تنميتىا  االرتقاء بىا،  ي مد ن ع مف الت افؽ بيف اوػداؼ وػذا ارسػم ب اعرشػادص  الامؿ 
  اوداؼ البرنامج، ارمر الذص يساعد في تنمية الذكاء الر حي لدى افراد الممم عة التمريبية.

في   ء ما سبؽ يت   اومية البرنامج الحالي في مساعدة الطالب ذ ص وا بات التامـ عمي 
 اء الر حي،  اناكاس ذلؾ عمي تحسيف فاعمية الذات لديىـ.تنمية الذك

 أهداف الربناهح:
 اذلدف العام للربناهح:

تنميػػة الػػذكاء الر حػػي لػػدى طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص وػػا بات الػػتامـ مػػف خػػالؿ برنػػامج 
 إرشادص انتقائي.

 األهداف الفسعيح:
 تنمية القدرة عمي ال عي الذاتي. -5
 ي التسامى بالذات.تنمية القدرة عم -9
 تنمية القدرة عمي إدراؾ مانى الحياة. -1
 تنمية القدرة عمي التكامؿ الداخمي. -4

 األهداف اإلخسائيح:
 اف يذكر الطالب م ىـ  الذكاء الر حي. -5
 اف ُيادد الطالب م انب اومية الذكاء الر حي. -9
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 اف ُيمارس الطالب مىارات الذكاء الر حي بشكؿ  ا  . -1
عطػػا ن استبوػػارا  اف  -4 يكتسػػب الطالػػب مىػػارات إيمابيػػة ُتسػػىـ فػػي تطػػ ير ذاتػػه  االرتقػػاء بىػػا،  ا 

 مديدا  بذاته.
 اف ُيطبؽ الطالب الذكاء الر حي بشكؿ مستمر في حياته ليحقؽ السالـ  التكامؿ الداخمي. -1

 الاينة المطبؽ عميىا البرنامجإ
اععدادص مف ذ ص وا بات التامـ،  وـ تـ تطبيؽ البرنامج عمي عينة مف طالب الوؼ الثاني 

( طػػالب مػػف المنسػػيف، ترا حػػت اعمػػاروـ الزمنيػػة بػػيف 8افػػراد الممم عػػة التمريبيػػة التػػي بمػػغ عػػددوا )
 ( سنة، ممف تنطبؽ عميىـ الشر ط السابؽ ذكروا عند اختيار افراد الاينة النىائية.51-51)

 خط ات إعداد البرنامج  تن يذنإ 
 زلتىي الربناهح:

 ادت الباحثة خالؿ تحديد البرنامج اعرشادص الحالي مف اعطػار النظػرص  الدراسػات السػابقة است 
 مػػف محتػػ ى باػػض البػػرامج المت ػػمنة فػػي الدراسػػات السػػابقة بمػػا تشػػممه مػػف فنيػػات  انشػػطة 
 تدريبات مختم ة تـ االست ادة منىا بما يتالءـ م  عينة البحث الحالي  بما يتالءـ مػ  اوػداؼ 

 .البرنامج
  راعت الباحثة االلتزاـ بادة اسس لمبرنػامج تشػمؿ ارسػس ال مسػ ية مػف حيػث مراعػاة اف يكػ ف

البرنػػامج فػػي  ػػ ء نظريػػة اعرشػػاد االنتقػػائي،  ارسػػس الن سػػية مػػف حيػػث مراعػػاة الحامػػات 
اعرشػادية رفػراد الاينػػة،  مراعػاة الخوػػائص المختم ػة لمطػالب ذ ص وػػا بات الػتامـ،  ارسػػس 

حيث مراعاة كي ية التاامؿ م  افراد الاينة،  ارسس االمتماعية مف حيث مساعدة  الترب ية مف
 الطالب مف خالؿ الممسات اعرشادية لمبرنامج عمي االندماج  الت اعؿ الميد.

 خلساخ الربناهح:
( ممسة ب اق  ثػالث ممسػات اسػب عيا ،  يتػألؼ البرنػامج مػف 94يتألؼ البرنامج اعرشادص مف )

(،  فيمػا يمػي  وػؼ مختوػر لمراحػؿ البرنػامج 1ي ـ كؿ منىا عددا  مف الممسػات )ممحػؽ ارب  مراحؿ 
 اعرشادص االنتقائي لتنمية الذكاء الر حيإ

 المرحمة ار لىإ )المرحمة التمىيدية(
( دقيقػػػة،  وػػػدفىا 41(  مػػػدة كػػػؿ ممسػػػة تمىيديػػػة )4-5( ممسػػػات )4 ت ػػػـ وػػػذن المرحمػػػة )
م عة التمريبية  الترحيب بىـ  تارؼ افراد الاينػة با ػىـ عمػي باػض، التاارؼ بيف الباحثة  افراد المم

 تىيئة افراد الاينة لمبرنامج  التأكيد عمي اومية المشاركة  الت اعؿ داخؿ ممسات البرنامج،  تقديـ فكرة 
عامة عف برنامج اعرشػاد االنتقػائي،  التاريػؼ بالم ػاويـ ارساسػية فػي البرنػامج  وػي الػذكاء الر حػي 

 ميته في تحقيؽ السالـ  التكامؿ الداخمي. او
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 المرحمة الثانيةإ )المرحمة اعرشادية(
( دقيقػة،  يػتـ فيىػا 41(  مػدة كػؿ ممسػة إرشػادية )58-1( ممسػة )54 ت ـ وػذن المرحمػة )

 –تػػدريب الطػػالب عمػػي مىػػارات الػػذكاء الر حػػي ارربػػ  المت ػػمنة فػػي البحػػث الحػػالي )الػػ عي الػػذاتي 
التكامؿ الداخمي(،  الامؿ عمي تنميتىا لدى وػ الء الطػالب مػف  –إدراؾ مانى الحياة  –التسامي بالذات 

 خالؿ اعرشاد االنتقائي ب نياته المختم ة.
 المرحمة الثالثةإ )مرحمة إعادة التدريب(

( دقيقػػة،  يػػتـ فػػي وػػذن 41(  مػػدة كػػؿ ممسػػة )99-59( ممسػػات )4 ت ػػـ وػػذن المرحمػػة )
لممم عػة التمريبيػة عمػي مىػارات الػذكاء الر حػي،  ذلػؾ لمتأكػد مػف تنميػة المرحمة إعادة تػدريب افػراد ا

 وذن المىارات لديىـ  عدـ حد ث انتكاسة.
 المرحمة الراباةإ )المرحمة الختامية(

( دقيقػػة،  تماػػب وػػذن 41(  مػػدة كػػؿ ممسػػة ختاميػػة )94-91 ت ػػـ وػػذن المرحمػػة ممسػػتاف )
ي مىػارات الػذكاء الر حػي لػدى افػراد الاينػة،  التاػرؼ المرحمػة د را  مىمػا  فػي تقيػيـ مسػت ى التحسػف فػ

 عمي المست ى الذص  وم ا إليه  مدى اناكاس وذا التحسف عمي تحسيف فاعمية الذات لديىـ.
 ال نيات المستخدمة في البرنامجإ

تـ اسػتخداـ باػض ال نيػات بمػا يت ػؽ  طبياػة المشػكمة  الاينػة المشػاركة  اوػداؼ البحػث  وػي 
 كالتاليإ

حا ػػػرة  المناقشػػػةإ تسػػػتخدـ لتقػػػديـ  شػػػرح المحتػػػ ى الاممػػػي لمبرنػػػامج،  مناقشػػػة الطػػػالب فػػػي الم -
 المحت ى  المىارات المت منة في البرنامج.

التازيزإ يستخدـ لتازيز السم ؾ الوحي  المرغ ب فيه،  استخدمت الباحثة التازيز المادص  المان ص  -
 خالؿ البرنامج.

 وحي  اخطاء الطالب ف ر  ق عىا  مف ثـ تاديؿ مساروـ ا ال  بأ ؿ.التغذية الراماةإ تتمثؿ في ت -
النمذمػةإ تسػتخدـ عكسػاب افػراد الاينػة السػم كيات  المىػارات المرغ بػة عػف طريػؽ مالحظػة نمػ ذج  -

  تقميدن.
ال امب المنزليإ يتمثؿ في تكميؼ الطالب بباض ال امبات في نىاية كؿ ممسة،  مراماتىا في بدايػة  -

 التي تميىا.الممسة 
لاب ارد ارإ و  قياـ الطالب بتمثيؿ سم ؾ مايف مرغ ب فيه  تكرارن حتى يوب  اكثر اُل ه به،  مف  -

 ثـ اعتيادن عمي ادائه في م اقؼ طبياية.
المراقبة الذاتيةإ يقود بىا قياـ الطالب بمالحظة  تسميؿ مػا يقػـ  بػه،  تسػاعد فػي انخ ػاض ماػدؿ  -

 رغ ب فيىا.تكرار السم كيات غير الم
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التػػدريب عمػػي حػػؿ المشػػكالتإ يت ػػمف تامػػيـ الطػػالب مىػػارات حػػؿ المشػػكالت  االعتػػراؼ بالمشػػكمة  -
  تحديدوا  اقتراح الحم ؿ الممكنة  اختيار اف مىا  التحقؽ مف الحؿ الذص تـ اختيارن.

  الاوؼ الذونيإ يتمثؿ في تشغيؿ الدماغ ب اعمية  ك اءة عنتاج افكار  مام مات مديدة. -
 التقبؿ غير المشر طإ بمانى تقبؿ افراد الاينة عمي عالتىـ بال لـ   ال تأنيب. -
 البناء المارفيإ يقود به تز يد الطالب بالمبادئ الاامة لتن يذ السم ؾ المرغ ب فيه. -
التارؼ عمي ارفكار المش وة ار ت ماتيكيػةإ تىػدؼ إلػي محا لػة التاػرؼ عمػي تمػؾ االفكػار الخاطئػة  -

 دالىا بأفكار إيمابية. استب
 هدج الربناهح:

( 41( ممسػات اسػب عيا   مػدة كػؿ ممسػة )1تـ تطبيؽ البرنامج في مدى زمني شػىريف ب اقػ  )
 ـ.9191/9195دقيقة،  تـ التطبيؽ خالؿ ال وؿ الدراسي ار ؿ مف الااـ الدراسي 

 مكاف تطبيؽ البرنامجإ
لمشتركة بمدينػة الزقػازيؽ محافظػة الشػرقية تـ تطبيؽ البرنامج في مدرسة الناورية اععدادية ا

  تـ تطبيؽ ممسات البرنامج في حمرة مناوؿ المارفة الم م دة بالمدرسة.
 تقيين الربناهح:

تػـ إمػػراء تقيػيـ مرحمػػي فػي نىايػػة كػؿ ممسػػة،  باػػد االنتىػاء مػػف التػدريب عمػػي كػؿ مىػػارة مػػف 
لؾ إمػػراء تقيػػيـ نىػػائي باػػد االنتىػػاء مػػف المىػػارات ارربػػ  لمػػذكاء الر حػػي المت ػػمنة فػػي البرنػػامج،  كػػذ

التدريب عمي كافة المىارات التي يشممىا البرنامج، كما تـ إمراء تقيػيـ باػدص لمممم عػة التمريبيػة باػد 
االنتىػػاء مػػف البرنػػامج فػػي متغيػػر فاعميػػة الػػذات  مقارنػػة النتػػائج بنتػػائج القيػػاس القبمػػي لػػن س افػػراد 

التقيػيـ فػي التحقػؽ مػف فااليػة البرنػامج اعرشػادص المسػتخدـ باػد  الممم عة،  االست ادة مف نتائج وذا
مر ر شىر مف انتىاء البرنامج،  مف ثـ مقارنة القياس التتباي بالقيػاس الباػدص لمممم عػة التمريبيػة 

 في متغير فاعمية الذات.
 خطىاخ الثحث:

 النح  التاليإقامت الباحثة اثناء البحث الحالي بممم عة مف الخط ات يمكف تمخيوىا عمي 
قامت الباحثة بتطبيػؽ مقػاييس البحػث  تشػمؿ مقيػاس الػذكاء الر حػي  مقيػاس فاعميػة الػذات  -5

عمي عينة مػف طػالب الوػؼ  –لحساب الخوائص السيك مترية لكؿ مقياس  –تطبيقا  مماعيا  
-51( طالبا   طالبة، ترا حت اعماروـ بيف )11الثاني اععدادص ذ ص وا بات التامـ، ق امىا )

 ( سنة.51
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( طالبػػا  51تػػـ اختيػػار افػػراد الاينػػة النىائيػػة  فقػػا  لمشػػر ط السػػابؽ ذكروػػا،  التػػي تك نػػت مػػف ) -9
 طالبػػة مػػف طػػالب الوػػؼ الثػػاني اععػػدادص ذ ص وػػا بات الػػتامـ، تػػـ تقسػػيمىـ لمممػػ عتيف 

 ( طالب.7( طالب،  ارخرى  ابطة عددوا )8إحداوما تمريبية عددوا )
ف  بيف الممم عتيف التمريبية  ال ابطة مف حيث الذكاء، الامر الزمني، المسػ  تـ إمراء التكا -1

 الني ر ل مي، المست ى االقتوادص  االمتماعي  الثقافي، الذكاء الر حي،  فاعمية الذات.
 تـ إمراء القياس القبمي لمممم عتيف التمريبية  ال ابطة عمي متغيرات البحث. -4
اعرشادص عمي الممم عة التمريبية عمي مدى زمني شىريف، بينما تـ تطبيؽ ممسات البرنامج  -1

 لـ تتمؽ الممم عة ال ابطة اص تدريب.
 تـ إمراء القياس البادص لمممم عتيف التمريبية  ال ابطة عمي مقياس فاعمية الذات. -8
تػػـ إمػػراء القيػػاس التتباػػي لمممم عػػة التمريبيػػة باػػد مػػر ر شػػىر مػػف تطبيػػؽ البرنػػامج عمػػي  -7

 ياس فاعمية الذات.مق
تػػـ ماالمػػة البيانػػات إحوػػائيا  مػػف خػػالؿ ارسػػاليب اعحوػػائية المناسػػبة،  اسػػتخالص النتػػائج  -8

  مناقشتىا، ثـ وياغة ت ويات البحث في   ء تمؾ النتائج.
 األسالية اإلحصائيح ادلستصدهح:

 .Mann – Whitney (U)اختبار ماف  يتني  -5
 . Wilcoxon (W)اختبار  يمك كس ف  -9

 نتائح الثحث وهناقشح نتائده: 
 اختثاز صحح الفسض األول وهناقشح نتائده أوالً:

 يػػنص ال ػػرض ار ؿ مػػف فػػر ض البحػػث عمػػي انػػهإ "ت مػػد فػػر ؽ ذات داللػػة إحوػػائية بػػيف 
مت سػػطى رتػػب درمػػات المممػػ عتيف التمريبيػػة  ال ػػابطة مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص وػػا بات 

 ادص عمي مقياس فاعمية الذات لوال  الممم عة التمريبية".التامـ في القياس الب
، Mann–Whitney (U) الختبػػار وػػحة وػػذا ال ػػرض، تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار مػػاف  يتنػػي 

لحسػاب داللػة ال ػر ؽ بػيف مت سػطي رتػب درمػات  (U)( نتائج اختبار مػاف  يتنػي 8 ي    المد ؿ )
 الممم عتيف التمريبية  ال ابطة في القياس البادص.
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 (8مد ؿ )
لحساب داللة ال ر ؽ بيف مت سطي رتب درمات الممم عتيف التمريبية  (U)نتائج اختبار ماف  يتني 

  ال ابطة في القياس البادص عمي مقياس فاعمية الذات

مت سط  الادد الممم عة اربااد
 U Z ممم ع الرتب الرتب

مست ى 
 الداللة

 99311 55311 8 التمريبية الثقة بالن س 
1311 -13141 1315 

 98311 4311 7 ال ابطة
 99311 55311 8 التمريبية المثابرة 

1311 -13118 1315 
 98311 4311 7 ال ابطة

االسػػػػػػت ادة مػػػػػػػف 
 الخبرات السابقة 

 99311 55311 8 التمريبية
1311 -13145 1315 

 98311 4311 7 ال ابطة
الحػػػػػػػرص عمػػػػػػػي 

 اداء المىمة 
 99311 55311 8 التمريبية

 4311 7 ال ابطة 1315 13815- 1311
 

98311 

الدرمػػػػػػػة الكميػػػػػػػة 
 لممقياس

 1311 99311 55311 8 التمريبية
-13111 1315 

 1311 98311 4311 7 ال ابطة

 ( ما يميإ8يت   مف مد ؿ )
 ( بػػيف مت سػػطي رتػػب درمػػات المممػػ عتيف 1315 مػػ د فػػر ؽ دالػػة إحوػػائيا  عنػػد مسػػت ى )

 ال ابطة في القياس البادص في ممي  ابااد فاعمية الػذات  الدرمػة الكميػة لىػا  ذلػؾ  التمريبية
 لوال  الممم عة التمريبية.

  وذن النتيمة تحقؽ وحة ال رض ار ؿ.
 هناقشح نتائح الفسض األول:

اشارت نتائج ال رض ار ؿ بشكؿ عاـ إلي حد ث تحسف في فاعمية الذات لدى افراد الممم عػة 
باد المشاركة في برنػامج اعرشػاد االنتقػائي لتنميػة الػذكاء الر حػي، مقارنػة  بػأفراد الممم عػة  التمريبية

ال ػػابطة التػػي لػػـ تشػػارؾ فػػي البرنػػامج اعرشػػادص المسػػتخدـ، ممػػا ُيشػػير إلػػي فااليػػة برنػػامج اعرشػػاد 
عميػػة الػػذات االنتقػػائي لتنميػػة الػػذكاء الر حػػي  تػػأثيرن عمػػي افػػراد الممم عػػة التمريبيػػة فػػي تحسػػيف فا

 )اباادوا  الدرمة الكمية لىا( بالمقارنة بالممم عة ال ابطة  التي لـ تتارض لمبرنامج.
 ُت سر الباحثة وذن النتيمة فػي  ػ ء طبياػة الػذكاء الر حػي المتمثمػة فػي ماػؿ اعنسػاف ُيقبػؿ 

ال وػ ؿ  عمي الحياة بشغؼ، رنه ياػرؼ انػه ُ مػد لىػدؼ عظػيـ عميػه تحقيقػه، فتمامػه ُيثػابر مػف امػؿ
لمساان، كما اف حالة السالـ الداخمي التي ُيمنيىا مف يتمتػ  بالػذكاء بػالر حي تمامػه يػتحكـ بان ااالتػه 
 يتاامػػؿ بحكمػػة مػػ  المشػػكالت التػػي ي امىىػػا،  تمامػػه ينظػػر لذاتػػه بطريقػػة  اعيػػة متقػػبال  لمميزاتىػػا 

 التي ت امىه. لاي بىا،  اكثر ثقة بىا  بقدراته عمي تحقيؽ اودافه  تحدص الوااب 
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 تاز  الباحثة وذن النتيمة اي ا  إلي ما تـ ممارسته مف فنيات  اساليب اعرشاد االنتقػائي  مػا 
تـ استخدامه مف انشطة مختم ة سػاعدت افػراد الاينػة عمػي اكتسػاب مىػارات الػذكاء الر حػي  تػدعيمىا 

ات مماعية  فردية اتاحت لىـ لديىـ، كذلؾ إتاحة ال روة اماـ الممم عة التمريبية لممشاركة في مناقش
التابير عف ان سىـ  عرض خبراتىـ المختم ة  االستماع إلي تمارب  خبػرات زمالئىػـ  االسػت ادة منىػا، 
 كذلؾ التارؼ عمي ارفكار  المشاعر الخاطئة فيما تـ عر ه مف خبرات مف مانب افػراد الاينػة  الامػؿ 

الستخداـ فنية البناء المارفي اثر إيمابي في إرشاد  عمي توحيحىا  استبدالىا بأخرى إيمابية، كما كاف
الطػػالب  تػػدريبىـ عمػػي مىػػارات الػػذكاء الر حػػي المت ػػمنة فػػي البرنػػامج مػػف خػػالؿ تز يػػدوـ بالمبػػادئ 
الاامة  المام مات الالزمة لتن يذ السم ؾ المرغ ب فيه، كما تـ إرشادوـ الستخداـ فنية المراقبػة الذاتيػة 

 مػػ ف بػػه مػػف سػػم كيات ممػػا سػػاعد كثيػػرا  فػػي التغمػػب عمػػي السػػم كيات غيػػر لمالحظػػة  تسػػميؿ مػػا يق
المرغػػ ب فيىػػا مػػف قبػػؿ افػػراد الممم عػػة  الػػتحكـ فيىػػا  انخ ػػاض ماػػدؿ تكراروػػا عمػػي مػػدار ممسػػات 

 البرنامج.
اي ا  كاف الستخداـ فنيات النمذمة،  لاب ارد ار،  التدريب عمي حؿ لمشػكالت د را  مىمػا  فػي 

كسابىـ مىػارات الػذكاء الر حػي،  ذلػؾ مػف خػالؿ مالحظػتىـ لمنمػاذج التػي تػـ عر ػىا  إرشاد الطالب  ا 
عميىـ اثناء ممسات البرنػامج سػ اء كانػت حيػة ا  مقػاط  فيػدي  ا  ػحت لىػـ كي يػة اسػتخداـ مىػارات 
الػػذكاء الر حػػي فػػي الم اقػػؼ الحياتيػػة المختم ػػة،  مػػدى شػػا ر ال ػػرد المتمتػػ  بالػػذكاء الر حػػي بالسػػالـ 

لتكامػػؿ الػػداخمي  التسػػام  مػػ  كػػؿ ارشػػخاص مػػف ح لػػه،  قيػػاـ كػػؿ مػػنىـ باػػد ذلػػؾ بتمثيػػؿ د ر مػػف  ا
ارد ار السػػم كية التػػي تػػـ عر ػػىا عمػػيىـ  تكراروػػا مػػف امػػؿ االعتيػػاد عمػػي ادائىػػا فػػي م اقػػؼ طبيايػػة، 

  مساعدتىـ عمي حؿ المشكالت التي ت امىىـ بإكسابىـ مىارات حؿ المشكالت.
الطػالب  تػدريبىـ عمػي مىػػارات الػذكاء الر حػي المت ػمنة فػي البحػث الحػػالي كمػا كػاف عرشػاد 

التكامػؿ الػداخمي(،  تقييمىػا اثػر إيمػابي فػي  –إدراؾ مانػى الحيػاة  –التسامى بالذات  –)ال عي الذاتي 
اكتسابىـ لىذن المىارات، حيث تػـ التػدريب عمػي كػؿ مىػارة عمػي حػدة  تقييمىػا ا ال  بػأ ؿ باػد االنتىػاء 

ا،  اي ا  تـ عمؿ تقيػيـ فػي نىايػة التػدريب عمػي كػؿ المىػارات لمتأكػد مػف اكتسػاب افػراد الاينػة لكػؿ منى
المىارات المت منة في البرنامج، كؿ ذلؾ ساوـ بشكؿ كبير في تنمية مىارات الذكاء الر حي لػدى افػراد 

عمػػي عكػػس الممم عػػة التمريبيػػة فػػاناكس بشػػكؿ إيمػػابي عمػػي تحسػػيف فاعميػػة الػػذات لػػديىـ،  ذلػػؾ 
 الممم عة ال ابطة التي لـ تتارض لمبرنامج اعرشادص المستخدـ.

 Lari Gol، دراسػة Awasthi (2018) تت ؽ وذن النتيمة م  نتائج دراسة كال مفإ دراسػة 

 التػػي اشػػارت نتػػائج كػػؿ منىػػا إلػػي فااليػػة اسػػتخداـ الػػذكاء الر حػػي كمػػدخؿ لتحسػػيف فاعميػػة  (2020)
 الذات.
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 ح الفسض الثاني وهناقشح نتائدهثانيًا: اختثاز صح
 يػػنص ال ػػرض الثػػاني مػػف فػػر ض البحػػث عمػػي انػػهإ "ت مػػد فػػر ؽ ذات داللػػة إحوػػائية بػػيف 
مت سػػطي رتػػب درمػػات الممم عػػة التمريبيػػة مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص وػػا بات الػػتامـ فػػي 

 القياسيف القبمي  البادص عمي مقياس فاعمية الذات لوال  القياس البادص".
،  ي  ػػ  Wilcoxon (W) الختبػػار وػػحة وػػذا ال ػػرض، تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  يمك كسػػ ف 

لحسػػػاب داللػػػة ال ػػػر ؽ بػػػيف مت سػػػطي رتػػػب درمػػػات  (W)( نتػػػائج اختبػػػار  يمك كسػػػ ف 7المػػػد ؿ )
 الممم عة التمريبية في القياسيف القبمى  البادى.

مت سطي رتب درمات الممم عة لحساب داللة ال ر ؽ بيف  (W)نتائج اختبار  يمك كس ف  (7مد ؿ )
 التمريبية في القياسيف القبمي  البادص عمي مقياس فاعمية الذات

اتمان  ن ع القياس اربااد
 الرتب

عدد 
 الرتب

مت سط 
 الرتب

ممم ع 
مست ى  Zقيمة  الرتب

 الداللة
 الثقة بالن س 

 قبمي/بادص
 18311 4311 8 الم مبة

 1311 1311 1 السالبة 1315 93898-
   1 التسا ص

 المثابرة 
 قبمي/بادص

 18311 4311 8 الم مبة
 1311 1311 1 السالبة 1315 93181-

   1 التسا ص
االسػػػػػػػػت ادة مػػػػػػػػف 
 قبمي/بادص الخبرات السابقة 

 18311 4311 8 الم مبة
 1311 1311 1 السالبة 1315 93754-

   1 التسا ص
الحرص عمي اداء 

 /بادصقبمي المىمة 
 18311 4311 8 الم مبة

 1311 1311 1 السالبة 1315 93818-
   1 التسا ص

الدرمػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة 
 قبمي/بادص لممقياس

 18311 4311 8 الم مبة
 1311 1311 1 السالبة 1315 93898-

   1 التسا ص

 ( ما يميإ7يت   مف مد ؿ )
 ( 1315 مػػػ د فػػػر ؽ دالػػػة إحوػػػائيا  عنػػػد مسػػػت ى ) بػػػيف مت سػػػطى رتػػػب درمػػػات الممم عػػػة

التمريبية في القياسيف القبمي  الباػدص عمػي مقيػاس فاعميػة الػذات )اباػادن  الدرمػة الكميػة لػه( 
  ذلؾ لوال  القياس البادص. 

  وذن النتيمة تحقؽ وحة ال رض الثاني.
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 هناقشح نتائح الفسض الثاني:
في فاعمية الذات لدى افراد الممم عة اشارت نتائج ال رض الثاني بشكؿ عاـ إلي حد ث تحسف 

التمريبيػػة باػػد التاػػرض لمبرنػػامج اعرشػػادص المسػػتخدـ لتنميػػة الػػذكاء الر حػػي، مقارنػػة  بالقيػػاس القبمػػي 
لػػن س الممم عػػة قبػػؿ اف تتاػػرض رص برنػػامج، ممػػا ُيشػػير إلػػي  مػػ د تػػأثير إيمػػابي رنشػػطة  فنيػػات 

ص اناكػس تػأثيرن عمػي تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى افػراد البرنامج المسػتخدـ لتنميػة الػذكاء الر حػي  الػذ
 الممم عة التمريبية باد المشاركة في البرنامج.

 ُت سر الباحثة وذن النتيمة في   ء اف تنمية مىارات الذكاء الر حػي المت ػمنة فػي البرنػامج 
ميػػة وػػذن  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اعرشػػاد االنتقػػائي بمػػا ي ػػمه مػػف فنيػػات عديػػدة كػػاف لػػه اثػػر إيمػػابي فػػي تن

المىػػارات لػػدى افػػراد الممم عػػة التمريبيػػة باػػد التاػػرض لمبرنػػامج، حيػػث تػػـ إرشػػادوـ  تػػدريبىـ خػػالؿ 
ممسػػات البرنػػػامج عمػػػي تنميػػة الػػػ عي الػػػذاتي بمػػػا يت ػػمنه مػػػف تنميػػػة قػػػدرة ال ػػرد عمػػػي مارفػػػة ذاتػػػه 

دراكػػه لقدراتػػه  ثقتػػه فيىػػا ،  تنميػػة التسػػامى  متطمباتىػػا  اعحسػػاس بىػػا  تقبمىػػا بمميزاتىػػا  عي بىػػا  ا 
بالذات بما يت منه مف قدرة ال رد عمي السم   االرتقاء بذاته في القػ ؿ  ال اػؿ  الت كيػر،  تنميػة إدراؾ 
مانى الحياة بما يت منه مف قدرة ال رد عمي اكتشاؼ قيمة  وػدؼ الحيػاة  اسػتنتاج ماناوػا مػف خبراتػه 

ه مػػف شػػا ر ال ػػرد بالسػػالـ الحقيقػػي  السػػاادة الحياتيػػة المختم ػػة،  تنميػػة التكامػػؿ الػػداخمي بمػػا يت ػػمن
 المحبة مف خالؿ التاايش م  الحياة بإيمابيػة بقمػب  عقػؿ سػميـ  ر ح وػافيةا  قػد تػـ التػدريب عمػي 
تنمية كؿ وذن المىارات في إطار اعرشاد االنتقائي ب نياته  اساليبه المختم ة، ممػا كػاف لػه اثػر إيمػابي 

لدى افراد الاينػة التمريبيػة حيػث انىػـ ي تقػر ف إليىػا  يحتػام ف مػف  في تازيز مىارات الذكاء الر حي
 يرشدوـ  يساعدوـ عمي تط يروا لديىـ.

كما كاف لمشاعر ال د  ارل ة  التقبؿ غير المشر ط  كسر حامز الخ ؼ بيف الباحثة  الطالب، 
إيمػػابي فػػي دفاىػػـ   االسػػتماع إلػػيىـ  اعمابػػة عػػف اسػػئمتىـ  است سػػاراتىـ،  تقػػديـ يػػد الاػػ ف لىػػـ اثػػر

لالستمرار في استكماؿ ممسات البرنامج لمنىاية  المشاركة ال االة خالؿ الممسات،  بالتالي اناكػس كػؿ 
وذا عمي تنمية الذكاء الر حػي لػدى افػراد الاينػة التمريبيػة،  الػذص اناكػس بػد رن عمػي تحسػيف فاعميػة 

 الذات لديىـ مقارنة بالقياس القبمي.
 التػي اشػارت نتائمىػا إلػي  Chaleshtari, et al. (2017)  دراسػة  تت ػؽ وػذن النتيمػة مػ

 م د فر ؽ ذات داللة إحوائية بيف مت سػطي رتػب درمػات الممم عػة التمريبيػة مػف طالبػات المرحمػة 
الثان ية ذ ات وا بات التامـ في القياسيف القبمػي  الباػدص عمػي مقيػاس فاعميػة الػذات لوػال  القيػاس 

 البادص.
(  التػػي اشػػارت نتائمىػػا إلػػي فااليػػة اعرشػػاد 9157مػػ  دراسػػة وػػالح محمػػد ) تت ػػؽ اي ػػا  

 االنتقائي في تنمية الذكاء الر حي.
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 ثالثًا: اختثاز صحح الفسض الثالث وهناقشح نتائده
 ينص ال رض الثالػث مػف فػر ض البحػث عمػي انػهإ "ال ت مػد فػر ؽ ذات داللػة إحوػائية بػيف 

يػػة مػػف طػػالب المرحمػػة اععداديػػة ذ ص وػػا بات الػػتامـ فػػي مت سػػطي رتػػب درمػػات الممم عػػة التمريب
 القياسيف البادص  التتباي عمي مقياس فاعمية الذات".

،  ي  ػػ  Wilcoxon (W) الختبػػار وػػحة وػػذا ال ػػرض، تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  يمك كسػػ ف 
لحسػػػاب داللػػػة ال ػػػر ؽ بػػػيف مت سػػػطي رتػػػب درمػػػات  (W)( نتػػػائج اختبػػػار  يمك كسػػػ ف 8المػػػد ؿ )

 عة التمريبية في القياسيف البادص  التتباي.الممم  
 (8مد ؿ )

لحساب داللة ال ر ؽ بيف مت سطي رتب درمات الممم عة التمريبية  (W)نتائج اختبار  يمك كس ف 
 في القياسيف البادص  التتباي عمي مقياس فاعمية الذات

اتمان  ن ع القياس اربااد
 الرتب

عدد 
 الرتب

مت سط 
 الرتب

ممم ع 
مست ى  Zة قيم الرتب

 الداللة
 الثقة بالن س 

 بادص/تتباي
 4311 9311 9 الم مبة

 9311 9311 5 السالبة غير دالة 13177-
   1 التسا ص

 المثابرة 
 بادص/تتباي

 59311 4311 1 الم مبة
 9311 1311 1 السالبة غير دالة 13111-

   9 التسا ص
االسػػػػػػػػت ادة مػػػػػػػػف 
 دص/تتبايبا الخبرات السابقة 

 9311 9311 5 الم مبة
 4311 9311 9 السالبة غير دالة 13177-

   1 التسا ص
الحرص عمي اداء 

 بادص/تتباي المىمة 

 8311 1311 9 الم مبة
 4311 9311 9 السالبة غير دالة 13178-

   4 التسا ص
الدرمػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة 

 بادص/تتباي لممقياس

 1311 9311 9 الم مبة
 51311 1311 1 السالبة غير دالة 13881-

   1 التسا ص

 ( ما يميإ8يت   مف مد ؿ )
  عدـ  م د فر ؽ دالة إحوائيا  بػيف مت سػطي رتػب درمػات الممم عػة التمريبيػة فػي القياسػيف

 البادص  التتباي عمي مقياس فاعمية الذات )ابااد  الدرمة الكمية له(.
 الثالث.  وذن النتيمة تحقؽ وحة ال رض
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 تفسري نتائح الفسض الثالث:
اشارت نتائج ال رض الثالث بشكؿ عاـ إلي عدـ  م د فر ؽ بيف درمات القياس البادص  الػذص 
تـ مباشرة باد انتىاء البرنامج،  القياس التتباي الذص تـ تطبيقه باد انتىاء البرنامج  مر ر شىر عمي 

 مج حتى باد االنتىاء منه ب ترة. تطبيقه،  وذا ي كد عمي استمرار تأثير البرنا
 ُت سر الباحثة وذن النتيمة في   ء فاالية برنامج اعرشاد االنتقائي  تأثيرن في تنمية مىػارات 
الذكاء الر حي حيث استمر تأثيرن اعيمابي فػي تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى افػراد الممم عػة التمريبيػة، 

ى البرنػامج  مناسػبته لطبياػة عينػة البحػث، حيػث ركػز  كذلؾ فقد كاف لمبرنامج فاالية مػف خػالؿ محتػ  
عمي تنمية  تط ير مك نات الػذكاء الر حػي التػي ُتسػىـ فػي بنػاء شخوػية متكاممػة قػادرة عمػي تحقيػؽ 
دراؾ مانػػى الحيػػاة مػػف م اقػػؼ ارلػػـ  الػػ عي الػػذاتي،  السػػم   االرتقػػاء بالػػذات بايػػدا  عػػف ارنانيػػة،  ا 

 الشا ر بالتكامؿ الداخمي،  وذن المىارات لمذكاء الر حي ال تنتىي بممرد  المااناة التي يمر بىا ال رد، 
التا د عميىا، بؿ ُتالـز ال رد فترة مػف الػزمف إف لػـ تكػف ُتالزمػه بقيػة حياتػه، فىػي تاطػي مانػى اسػمى 
لمحيػاة،  تػدف  ال ػػرد لتنميػة قدراتػه الذاتيػػة  تزيػد مػف فاعميتػػه،  ذلػؾ باسػتخداـ عػػدد كبيػر مػف ال نيػػات 

 اعرشادية القائمة عمي اعرشاد االنتقائي.
كمػػا اتاحػػت المناقشػػة المماعيػػة فروػػة رفػػراد الممم عػػة التمريبيػػة لمػػدخ ؿ فػػي حػػ ار م تػػ ح 
 مناقشة وادفة م  الباحثة لمتاػرؼ عمػي اوميػة الػذكاء الر حػي فػي ت ميػه حيػاة ارفػراد نحػ  ارف ػؿ، 

دراؾ كػؿ مػنىـ   مساعدتىـ في السيطرة عمي ان سىـ  ر يػة ارشػياء بشػكؿ وػحي   بوػ رة ا  ػ ،  ا 
اف لديه ما لػدى انخػريف  لكػف ينقوػه الػ عي بذاتػه  ال ثػ ؽ بىػا،  السػاي المػاد نحػ  تحيػؽ اودافػه، 
 قامػػت الباحثػػة خػػالؿ تمػػؾ المناقشػػات بت  ػػي  ارفكػػار  المشػػاعر الخاطئػػة التػػي كػػاف ُيابػػر عنىػػا افػػراد 

دالىا بأفكار  مشاعر إيمابية،  وذا بد رن ساوـ في مساعدة الممم عة خالؿ ح اروـ،  الامؿ عمي استب
داركىـ لكؿ ما يحدث ح لىـ بشكؿ ادى إلي تحسيف  افراد الممم عة عمي إدراكىـ لذ اتىـ   عيىـ بىا  ا 

 فاعميتىـ الذاتية في الحا ر  استمرار وذا التحسف ماىـ.
ـ في مساعدة افراد الممم عة عمػي اي ا  كاف لم امبات المنزلية،  التدريب عمي التاميـ د ر وا

تاميـ المىارات المتاممة خالؿ ممسات البرنامج  ممارستىا بشكؿ مسػتمر فػي م اقػؼ مختم ػة  مػ  كػؿ 
ارشػػخاص الػػذيف يتاػػامم ف ماىػػـ،  الامػػؿ عمػػي تط يروػػا داخػػؿ كػػؿ فػػرد مػػنىـ  مراقبػػة كػػؿ فػػرد ردائػػه 

المرغ ب فيىا،  تاميـ التغيرات اعيمابية التي باستمرار لتحسيف ارداء  انخ اض مادؿ السم كيات غير 
اُنمػػزت فػػي الممسػػات فػػي شخوػػياتىـ  فػػي حيػػاتىـ ال اقايػػة  مامىػػا اسػػم ب حيػػاة،  عميػػه فخػػالؿ فتػػرة 
المتاباة،  التػي كانػت بمثابػة تمربػة عمميػة رفػراد الممم عػة التمريبيػة، اكػدت عمػي اف المىػارات التػي 

 مج ادت بد روا إلي تحسيف فاعمية الذات لديىـ.اكتسب وا خالؿ مشاركتىـ في البرنا
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 Lari Gol، دراسػة Awasthi (2018) تت ؽ وذن النتيمة م  نتائج دراسة كؿ مػفإ دراسػة 

حيػث اشػارت ممياىػا إلػي اسػتمرار فااليػة البػرامج  Chaleshtari, et al.(2017)، دراسػة (2020)
ات لدى افراد الممم عػة التمريبيػة باػد انتىػاء القائمة عمي تنمية الذكاء الر حي في تحسيف فاعمية الذ

 البرنامج،  خالؿ فترة المتاباة.
 التىصياخ: 

باد الارض السابؽ  في   ء ما ت ومت إليه نتائج البحػث يمكػف عػرض اوػـ الت وػيات عمػي 
 النح  التاليإ

حتيامػات االوتماـ بإعداد البرامج المختم ة لتنمية الذكاء الر حي لدى فئات مختم ة مػف ذ ص اال -5
 الخاوة.

ت ػػميف باػػض التطبيقػػات الترب يػػة لنظريػػة الػػذكاءات المتاػػددة خاوػػة الػػذكاء الر حػػي  ػػمف   -9
 المناوج الدراسية.

 توميـ برامج إرشادية  تدريبية مختم ة لتحسيف فاعمية الذات لدى ذ ص وا بات التامـ.  -1

رشػادوـ الكتسػاب مىاراتػه، حتػى   -4 يتمكنػ ا مػف نقمىػا إلػي تنمية الذكاء الر حي لدى المامميف  ا 
 طالبىـ،  تازيزوا لديىـ.

الت سػػ  فػػي إمػػراء مزيػػد مػػف الدراسػػات  البحػػ ث التػػي تسػػتىدؼ تنميػػة الػػذكاء الر حػػي لػػدى   -1
 الطالب ذ ص وا بات التامـ.

 االوتماـ بتنمية الم انب اعيمابية لدى ذ ص وا بات التامـ.  -8
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 ادلساخع
ي تحسػيف فاعميػة الػذات لػدى عينػة مػف ذ ص وػا بات (. برنػامج إرشػادص فػ9151احمد البد ص دنيػا )

التامـ منخ  ي الك اءة االمتماعيػة. رسػالة مامسػتير غيػر منشػ رة، كميػة التربيػة، ماماػة 
 بنىا.

(. فاعميػػػة الػػػذات  المسػػػاندة االمتماعيػػػة  عالقتىمػػػا بم ىػػػـ  الػػػذات 9154احمػػػد عبػػػدالغني إبػػػراويـ )
 ص وػا بات الػتامـ  الاػادييف. مممػة كميػة انداب اركاديمي لدى تالميذ التاميـ اععػدادص ذ

 .419 – 989، 89ماماة الزقازيؽ، 
(. فاعميػػة برنػػامج إرشػػادص لتنميػػة الك ػػاءة الذاتيػػة فػػي تحسػػيف المر نػػة 9157احمػػد محمػػد ابػػ  زيػػد )

، 58الن سية لدى التالميػذ ذ ص وػا بات الػتامـ. مممػة التربيػة الخاوػة ماماػة الزقػازيؽ، 
998 – 998. 

(. فاالية برنامج تدريبي قائـ عمي النظرية المارفية االمتماعيػة فػي تحسػيف 9191راح سالـ باقازص )اف
ال اعمية الذاتية اركاديمية لػدى تمميػذات المرحمػة االبتدائيػة ذ ات وػا بات الػتامـ. المممػة 

 .48-5، 78الترب ية ماماة س واج، 
ي المر نػة الن سػية فػي تحسػيف فاعميػة الػذات (. اثػر برنػامج قػائـ عمػ9157امؿ عبدالمحسف الزغبػي )

 خ ػػض قمػػؽ المسػػتقبؿ المىنػػي لطالبػػات الماماػػة ذ ات وػػا بات الػػتامـ اركاديميػػة. مممػػة 
 .984 – 949، 58البحث الاممي في التربية، 

(. الػذكاء الر حػي  عالقتػه بػباض متغيػرات 9159امؿ عبدالمناـ حبيب،  غػادة محػر س عبػدالح يظ )
دراسة عاممية. المممػة الترب يػة ماماػة  –لبات كمية التربية ماماة بيشة الشخوية لدى طا

 . 914 – 541، 87س واج، 
كػػراـ مسػػا د السػػاايدة ) (. الػػذكاء الر حػػي  عالقتػػه بالك ػػاءة الذاتيػػة 9159باسػػـ عمػػي ابػػ  ك يػػؾ،  ا 

 95 المدركة لدى طمبة التاميـ ارساسي في ماماة ارزور بغزة. مممػة ماماػة ارزوػر بغػزة،
(9 ،)517 – 574. 

(. الذكاء الر حي  عالقتػه بمػ دة الحيػاة. مممػة رابطػة التربيػة الحديثػة، 9118بشرى إسماعيؿ ارن ط )
5 (9 ،)151 – 189. 

(. تط ير مقياس الذكاء الر حي لماادييف  ذ ص االحتيامات الخاوة مف 9158بشرى إسماعيؿ ارن ط )
 .598 – 511، 48ي ماماة عيف شمس، المراوقيف  الراشديف. مممة اعرشاد الن س
(. الذكاء الر حي  عالقته بكؿ مف السػاادة 9151حوة بنت غازص البميدص،  عالء عبدالرحمف عمي )

الن سػػية  باػػض انمػػاط الشخوػػية لػػدى طالبػػات ريػػاض ارط ػػاؿ بماماػػة المػػ ؼ. دراسػػات 
 .519 – 591(، 89) 58الط  لة، 
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الر حػػي  الحكمػػة كمنبئػػات بأنمػػاط القيػػادة لػػدى القيػػادات (. الػػذكاء 9151داليػػا عبػػدالخالؽ ي سػػؼ )
إكمينيكية(. رسالة دكت ران غير منش رة، كمية التربية، ماماة  –الترب ية )دراسة سيك مترية 

 الزقازيؽ.
ليزابيػث مػارتنيز ) (. وػا بات 9117دانياؿ واالواف،  م دل يد،  ميمس ك فمػاف،  مارمريػت  يػس،  ا 

التامػيـ الاالمػي )ترممػة عػادؿ عبػداد محمػد(. عمػافإ دار  –تىػا طبيا –التامـإ م ى مىا 
 (.9118ال كر لمطباعة  النشر  الت زي  )الكتاب ارومي منش ر 

(. سػيك ل مية ارط ػاؿ غيػر الاػادييف  تامػيمىـإ مقدمػة فػي 9118دانياؿ واالوػاف،  مػيمس ك فمػاف )
ال كػر لمطباعػة  النشػر  الت زيػ  التربية الخاوة )ترممة عادؿ عبداد محمػد(. عمػافإ دار 

 (.9117)الكتاب ارومي منش ر 
(. فاعميػة برنػامج إرشػادص فػي تنميػة الػذكاء الر حػي لػدى طمبػة الماماػة. 9157والح محمد محمػد )

 .711 – 851، 571ممة كمية التربية ماماة ارزور، 
 ة  وا بات التامـ. (. قو ر المىارات قبؿ اركاديمية رط اؿ الر  9118عادؿ عبداد محمد )

 القاورةإ دار الرشاد.

(. تحميؿ المسار لماالقة بيف مك نات القدرة عمي حػؿ المشػكالت االمتماعيػة 9115عادؿ محمد الادؿ )
، 91 كؿ مف فاالية الذات  االتمان نح  المخاطرة. مممة كمية التربية ماماة عيف شػمس، 

595 – 578. 
 (. القاورةإ مكتبة النى ة.4القدرات الاقمية )ط (. اختبار5989فار ؽ عبدال تاح م سى )
(. عالقػػة الػػذكاء الر حػػي بتقػػدير الػػذات لػػدى الطمبػػة المت ػػ قيف عقميػػا  9191فاطمػػة محمػػد المػػالكي )

 الاادييف في المدارس اععداديػة بمممكػة البحػريف. مممػة الامػـ  الترب يػة  الن سػية ماماػة 
 .178 – 147(، 5) 95البحريف، 

(. الذكاء الر حي  عالقته بالمنس  مست ى التحوؿ لدى طمبة كمية التربية 9151لربي  )فيوؿ خميؿ ا
 .184 – 111(، 4) 9في ماماة اليرم ؾ بارردف. المممة ارردنية في الامـ  الترب ية، 

(. خوائص التالميذ ذ ص الحامات الخاوة 9114مارتف ونمي،  ر برتا رافرص،  ر برت الم زيف )
 تدريسىـ )ترممة مابر عبدالحميد مابر(. القاورةإ دار ال كر الاربي. استراتيميات 

(. اختبػػار المسػػ  الني ر لػػ مي السػػري  5999مارمريػػت مػػ تى،  وار لػػد سػػيزلنج،  ن رمػػا سػػبالدينج )
 )تاريب عبدال واب محمد كامؿ(. القاورةإ دار النى ة المورية.

لمست ى االقتوادص  االمتماعي  الثقافي. (. مقياس ا9158محمد احمد سا اف،  دعاء محمد خطاب )
 القاورةإ دار الكتاب الحديث.

 (. نظريات الشخوية. القاورةإ دار قباء لمنشر  الت زي .5998محمد السيد عبدالرحمف )
 (. مقياس فاعمية الذات الاامة. القاورةإ مكتبة ارنمم  المورية.9158نىاد عبدال واب محم د )
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فاعميػػة برنػػامج إرشػػادص مارفػػي سػػم كي لتنميػػة مىػػارات تنظػػيـ الػػذات (. 9191وبػػه سػػامي محمػػ د )
 ال اعمية الذاتيػة لػدى عينػة مػف تالميػذ المرحمػة اععداديػة. مممػة اعرشػاد الن سػي ماماػة 

 .481 – 187، 85عيف شمس، 
 (. مقياس فاعمية الذات. القاورةإ مكتبة ارنمم  المورية.9151و يدة حن ي محم د )

(. فاعميػة الػذات مػدخؿ لخ ػض اعػراض القمػؽ  تحسػيف التحوػيؿ الدراسػي 9159ف )وياـ وابر شاوي
 – 547(، 4) 98لػػدى عينػػة مػػف التالميػػذ ذ ص وػػا بات الػػتامـ. مممػػة ماماػػة دمشػػؽ، 
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