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*  
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  15/9/2019 تاريخ قبوله                                                                                               10/7/2019 تاريخ تسلم البحث

 
إرشاد جمعي يستند  برنامج فعالية عن إلى الكشف الحالية الدراسة هدفت :ملخص

العـار لـدى عينـة مـن     إلى نظرية جولمان في تنمية الذكاء االنفعالي وخفـض وصـمة   
 مـن األحـداث الجـانحين،    افـرد ) 30( مـن  الدراسة عينة تكونت. األحداث الجانحين

ــين  أعمــــارهم تراوحــــت ــم ســــنة،) 18-10(بــ ــة تــــوزيعهم تــ ــى عشــــوائية بطريقــ  إلــ
) 15(مجموعـة تجريبيـة ومجموعـة ضـابطة، تكونـت كـل مجموعـة مـن          :مجموعتين

مقيـاس الـذكاء االنفعـالي، ومقيـاس      ولتحقيق أهداف الدراسـة، تـم اسـتخدام    .احدًث
بــين  إحصــائية داللــة ذات فـروق  وجــود الدراســة نتــائج وقــد أظهـرت . وصـمة العــار 

متوسطات درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضـابطة علـى مقياسـي    
ــاده الفرعيــــة  ــاالتي، وإدارة ( الــــذكاء االنفعــــالي وأبعــ إدراك االنفعــــاالت، وإدارة انفعــ

البعــد ( ، ووصــمة العــار وأبعــاده الفرعيــة )خــرين، واســتخدام االنفعــاالتانفعــاالت اآل
فـي القيـاس البعـدي،    ) النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد التمييزي، والبعـد الـديني  

 إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  كما أظهرت النتـائج وجـود  . لصالح المجموعة التجريبية
القيــاس بــين القيــاس البعــدي و بــين متوســطات درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة   

التتبعي علـى الدرجـة الكليـة لمقيـاس وصـمة العـار وأبعـاده الفرعيـة، لصـالح القيـاس           
بـين متوسـطات    إحصائية داللة ذات فروق فيما أظهرت النتائج عدم وجود. التتبعي

الدرجة في التتبعي القياس القياس البعدي و علىدرجات أفراد المجموعة التجريبية 
   .قياس الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعيةالكلية لم

وصـمة العـار، األحــداث    الـذكاء االنفعـالي،   نظريـة جولمـان،  : الكلمـات المفتاحيـة  ( 
  )ن، اإلرشاد الجمعيوالجانح

  
ــة ــال فـــي هامـــة مكانـــة األحـــداث جنـــوح تحتـــل ظـــاهرة  :مقدمـ  مجـ

 ومــدى وشــدتها تتفــاوت أشــكالها عالميــة، ظــاهرة وهــي النفســية، الدراســات
 توليهــا التــي البلــدان المتقدمــة  فــي مقلقــة ظــاهرة حتــى أصــبحت  انتشــارها،

. والتأهيــل والرعايــة والوقايــة والبحــث الدراســة صــعيد علــى كبيــرا اهتمامــا
ويزداد تفاقم هذه المشكلة بسبب انشـغال اآلبـاء واألمهـات وانصـرافهم عـن      

ــاء     ــراف علـــى األبنـ ــة، واإلشـ ــة األبويـ ــورة هـــ  . توجيـــه الرعايـ ــح خطـ ذه وتتضـ
الظــاهرة فــي تعــدد الجوانــب المرتبطــة بهــا، و تعــدد أنــواع الســلوك الجــانح   
الذي يقوم به الجانحون، وتأثير ذلك على األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
والقانونية واألخالقية في المجتمع الذي يعيشون فيه، إن لـم يجـدوا بـرامج    

 . العالج والتأهيل المناسبة
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  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

  
 
 
 

The Effectiveness of a Group Counseling Program Based 
on Goleman Theory in Developing Emotional Intelligence 
and Reducing Stigmatization among Juvenile Delinquents  
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Ali Ghazo, Ministry of Education, Jordan.  
Bara'ah Mahmoud, Hashemite University, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed to determine the effectiveness of a 
group counseling program based on Goleman theory in 
developing emotional intelligence and reducing  stigmatiza-
tion among a sample of juvenile delinquents. The study 
sample consisted of (30) juvenile delinquents with ages 
between (10-18) years, who were assigned randomly to two 
equal group; experimental and control group, each group 
consisting of (15) juvenile delinquents. To achieve the aim of 
the study, emotional intelligence scale and stigmatization scale 
were used. The results of the study showed that there were 
statistically significant differences between the mean scores of 
the experimental and control groups on the emotional 
intelligence scale and its subscales (emotion awareness, 
management of emotion, managing emotions of others and 
using emotions), as well as on the stigmatization scale and its 
subscales (psychological dimension, social dimension, 
discriminatory dimension and religious dimension) in the post-
test, in favor of the experimental group. The results also 
showed statistically significant differences between the mean 
scores of the experimental group on the post-test and follow-
up test on the stigmatization scale and its subscales 
(psychological dimension, social dimension, discriminatory 
dimension, and religious dimension), in favor of the follow-up 
test. However, the results revealed no statistically significant 
differences between mean scores of the experimental group on 
the post-test and follow-up test on the emotional intelligence 
scale and its subscales. 

(Keywords: Goleman Theory, Emotional Intelligence, 
Stigma, Juvenile Delinquents, Group Counseling) 
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كثير من العلماء والمفكرين؛ البال ظاهرة الجنوح  تشغلو
منها مختلف الدول؛ لما لها من نتائج سلبية  تعانيكونها مشكلة 

وقد تنوعت . تؤدي إلى تأخير عجلة التنمية والتقدم للمجتمعات
في -وجهات النظر حول العوامل التي تسبب هذه المشكلة، وحاولت 

تقديم تفسير وحلول لتلك المشكلة أو التخفيف من  - مجملها
أن سبب هذه المشكلة يعود إلى عوامل  البعض يرىو .حجمها

مشكالت الطالق والعنف األسري، والبعض اآلخر في أسرية تتمثل 
ها إلى البيئة التي يسكن فيها الحدث، أو العوامل االقتصادية رد

في السلوك المنحرف عادة يتمثل و. ، أو إلى عوامل وراثيةوالفقر
السرقة، واإليذاء، و ألفعال الجرمية المحددة بالقانون، مثل العنف،ا
فضًال  .إضرام النيران، وتخريب الممتلكات العامة وممتلكات الغيرو

ومثل هذه  .ي والعناددالكذب والتح مثل ،أخرى ةنحرافياعن أنماط 
على مشكالت أخرى في مرحلة المراهقة االسلوكيات قد تكون مؤشر 

)Al-Rashidi, 2000(.  

األحداث جنوح مفهوم فإن مجتمع، كل معايير الختالف اونظر 
 بأنه يعرف االجتماعية الناحية فمن ناحية؛ من أكثر من له ينظر
 ذات من العوامل أكثر أو لعامل الحدث فيه يخضع اجتماعي موقف
 مقبول وغير توافقي، غير سلوك إلى به يؤدي الضاغطة؛ مما القوة

ااجتماعي )Al-Amiri & Al-Qahtani, 2010( .الناحية من أما 
-Al(به  الله أمر ما ترك أو عنه الله نهى ما فعل فهو ،الدينية

Jower, 1990.( أو لفعل الحدث ارتكاب بأنه يعرف اوقانوني 
 عليها ويعاقب القانوني العرف عن خارجةال األفعال من مجموعة
) Baqli, 2005(عرف بقلي يو .)Al-Diwiri, 1985(القانون 

والمعايير المتعارف عليها ضمن الجنوح بأنه الخروج عن القواعد 
جماعة واحدة من خالل القيام بفعل أو سلوك مخالف لتلك المعايير 

بالرفض والمعارضة من تلك  -في الغالب -والقواعد، ويواجه
بأنه  )Fuller,2009(فيعرفه فولر  ،أما الحدث الجانح. الجماعة

أو ارتكابه  ،للقانون هالشخص الذي يتم تحديده من خالل كسر
 إلى يفتقر ،وهو شخص قاصر .رائم تهدد الدولة التي يعيش فيهاج

  .وال يتم الحكم عليه كالبالغ ،المسؤولية

في تحديد األشخاص الذين لديهم دوافع  األسرة ويسهم جو
مما يدفعهم  ،بنائهم الشخصي فيألن تربية األطفال تؤثر  ؛جراماإل
 نهم ماألطفال الذين يتم رفضف. تبني سلوكيات إجراميةلى إ

سودها الصراع والخالف، أو الذين ال يون في منازل أوالديهم، وينش
 & Wright(هم أكثر عرضة للخطر  ،يتم اإلشراف عليهم

Wright,1994 .( الحليبي دراسة وقد أكدت)Al-Halibi, 
أما . جنوح األحداثووجود عالقة بين التفكك األسري ) 2008

الدعامة األساسية  بمثابة دفتع ،األوضاع االقتصادية لألسرة
صعوبة الظروف االقتصادية  كما أن. الستمرار األسرة وقيامها

ر من األحيان إلى خروج األبناء إلى ثيوالحرمان قد تؤدي في ك
وقد يلجأ بعض األطفال للعمل  .الشارع لطلب المساعدة أو التسول

وهذه العوامل تشكل  .بأجور زهيدة في بيئات غير آمنة وغير صحية
 في مجملها دوافع قوية النحراف األطفال وارتكابهم الجرائم

)Ibrahim, 2008( . جنوح  في لألهل يؤثر المستوى التعليميكما
إدراك األسر لحاجات الطفل وكيفية عدم األحداث من خالل 

فاألسرة التي يكون فيها األب واألم على مستوى جيد من  .شباعهاإ
بعكس األسر األمية  ،إلى األساليب الحديثة في التربية تتجه ،التعليم

  .)Issawi, 1985( أو ذات التحصيل المتدني

عند األحداث أنفسهم، بل وال يقف خطر جنوح األحداث 
منه االجتماعي، ويحطم األواصر أليهدد بقاءه و ،يتعداه إلى المجتمع

عن  اتعويض ،االندماج في عصاباتإضافة إلى  هذا .بين أفراده
مما يدفعهم إلى  ؛حقيقيالشعور باألمن غير ال في أمًالو ،أسرهم

 ،واالستهتار ،والعنف ،يقوم على السرقة ،أسلوب حياة جديد
 ,Al-Jumaili(والالمباالة، ليندفع بعضهم إلى عالم الجريمة 

1985(.  

 ،وهنالك العديد من النظريات التي فسرت جنوح األحداث
  :منها

أن  نظريةال هيرى أصحاب هذ :الوراثية النظرية البيولوجية -1
بمعنى أن  ؛من السلف إلى الخلف اجرامي ينتقل وراثيالسلوك اإل

يعرف المجرم على أنه الشخص الذي  ا؛ إذالمجرم يورث مجرم
أي أنه  ؛البيولوجي يعتاد ارتكاب الجرائم ألسباب أصيلة في تكوينِه

 ,Khafaji( ورث االستعداد اإلجرامي من اآلباء واألمهات
1977( .  

أن العوامل النفسية  نظريةال هيرى أصحاب هذ :النظرية النفسية -2
االختالالت  هي السبب وراء السلوك المنحرف الذي يتمثل في

الغريزية والعواطف المنحرفة واألمراض النفسية والتخلف العقلي 
)Sheta, 1984(.  

 نظريةال هيرى أصحاب هذ :نظرية الصراع االجتماعي والثقافي -3
أن السلوك الجانح يأتي من الفوضى االجتماعية، والتوزيع 

ودورها في  ،والفقر، واختالف الثقافات ،الجغرافي، واالكتظاظ
عدم االستقرار االجتماعي، إلى باإلضافة  ،ظهور االنحراف

ن إ؛ إذ ى التعليم، وارتفاع مستوى األميةوالتفكك، وتدني مستو
لمناطق العشوائية وغير النظامية في أكبر نسبة للجنوح تأتي من ا

  ).Sutherland, Cressey & Lukenbill,1992(المدن 

أن الجنوح  نظريةال هيرى أصحاب هذ :نظرية الوصم االجتماعي -4
ه خليط اجتماعي بين المنحرف ورد أنو عوامل،ناتج عن عدة 

ما ينبذه ويعيده إلى بيوصم الجانح من المجتمع ؛ إذ فعل المجتمع
  .)Al-Hanaki, 2006( رافاالنح

 .لجانحبسبب النظرة االجتماعية ل والجنوح يخلقه المجتمع
فالجماعات تساعد على خلق االنحراف بوضعها القواعد التي تقف 

حدوث عملية ةيتركز أمام اندماج الجانحين في الحياة العامة،  حائًال
الوصم على التأثيرات العملية التي يحدثها إلصاق صفة االنحراف 

هؤالء األفراد، ونظرة األفراد إلى من خالل نظرة المجتمع  ،باألفراد
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غيرهم أنماط التفاعل بينهم وبين  فييؤثر ما وهو ألنفسهم، 
)Becker,1963.(  

 إلصاقعلى أن  )Mc Gratz, 2009(قراتز  كويؤكد ما
نتائج اجتماعية  إلى يمكن أن يؤدي باألفرادالعالمات والصفات 

وضع العالمات لألفراد المنحرفين  مناإلكثار وأن ومهنية سلبية، 
مما يؤدي إلى  ،يؤدي إلى زيادة المشاركة في النشاط اإلجرامي

ومن هذه الوصمة ما يطلق على األحداث  .زيادة العودة إلى المراكز
يستقر في ف ،عند مثولهم أمام المحكمة الجنائية، ونظرة اآلخرين لهم

 تحدثو. ر عرضة لإلجرامويكونون أكث ،أنفسهم الشعور بالعار
الوصمة عندما يعتقد الشخص أنه يمتلك بعض السمات التي تخفض 

وتتقاسم  .في السياق االجتماعي اخصوص ،قيمة هويته االجتماعية
أن األشخاص الذين يعانون من الوصم  افتراضتعريفات الوصمة 

أو يعتقدون أن لديهم سمة تميزهم بأنهم مختلفون عن  ،لديهم
وقد . خفض قيمتهم في عيون اآلخرين إلى غيرهم، وهذا يؤدي

وربما يمكن السيطرة أو  ،تكون عالمات الوصم مرئية أو غير مرئية
وقد ترتبط بالمظهر كالتشوهات  .ال يمكن السيطرة عليها

ط بسياق اجتماعي الجدير بالذكر أن الوصمة ترتبومن  .واإلعاقات
رغبة التقلل من  ؛ فالوصمة)Link & Phellam, 2001(محدد 

 وتجعل الفرد الدافعية للموارد والفرص المتقدمة، لقلتو ،العملب
تمنع اآلخرين من مساعدة  كماالعزلة، واليأس، ويشعر بالنقص، 

وتمنعهم من القيام بأدوارهم اإلرشادية في  ،والعناية به ،الموصوم
  ).World Health OrganizationWHO, 1984(مجتمعهم 

أن وصمة  )Bathje & Pryor, 2011(وبريور  اثيويؤكد ب
العار العامة تؤثر بشكل مباشر في ظهور وصمة العار الذاتية، وذلك 
من خالل الوعي الذاتي لنظرة اآلخرين للفرد، وانعكاسها على ذات 

 بأنها الوصمة) Goffman, 1963( ويعرف جوفمان. الحدث
وصمة العار الذاتية  رفوتع .وصف مشوه لإلنسان بشكل عميق

 ،بأنها األفكار التقييمية والخوف الناجم عن نظرة الفرد لذاته
العملية التي من خاللها يظهر رد فعل  يوه .ومقارنتها باآلخرين

مثل الندوب ( ظاهرةالتشوهات ال: تتمثل فيولها أشكال  .اآلخرين
الوصمة االنحرافية في و ؛)قة وغيرهاوالمظاهر المادية من اإلعا

دمان على مثل االنحراف السلوكي واإل(الصفات الشخصية 
هي المختصة بالدين والعرق و(الوصمة القبلية و، )المخدرات

  ).واللون

تعرف الوصمة بشكل عام بأنها اتجاهات اجتماعية سلبية و
تتعلق بقصور عقلي أو بدني أو  فقد ؛تتصل بخصائص الشخص

، وربما تؤدي إلى عدم العدالة ااجتماعي ا، وتتضمن رفضاجتماعي
وتعرف الوصمة . عن الجماعة اه بعيدئقصاإوالتمييز ضد الشخص و
أنها عالمة مرئية أو خاصية مرضية تدل بحسب قاموس أكسفورد 

وهي عبارة عن اتجاه أو  .على الخزي أو العار أو سوء السمعة
بحيث يصبح منعزًال عنهم  يز الفرد عن الجماعةياعتقاد يقوي تم

)Soanes & Hawker, 2008 .( وتعرف الوصمة االجتماعية
بأنها الرفض الشديد واالستياء من شخص أو مجموعة على أساس 

وقد تنشأ  .ن في المجتمعواآلخر األعضاءمميز اجتماعي ينظر له 
الوصمة االجتماعية بناًء على مرض عقلي، أو أمراض معدية 
وسارية، أو اتجاه هوية جنسية، أو عرق، أو لون البشرة، أو دين، 

سياقات االجتماعية لل اأن الوصمة تختلف تبع ويعني ذلك .أو تعليم
جاء في قد و .)Jopling, 1991( والسياسية التي يتبعها المجتمع

 American Psychiatric( األمريكية للطب النفسيدليل الجمعية 
Association, 2002(  أن الوصمة هي الصورة النمطية السلبية

زية أو يوالمعتقدات الضارة لدى الناس، فضًال عن الممارسات التمي
غير المنطقية التي يمكن أن تنتج عن ذلك، ومستوى البنية 

عادلة، والتي تختلف الاالجتماعية التي تسبب االتجاهات السلبية غير 
 ,Sartorius, Graebel(باختالف المجتمعات والعادات والتقاليد 

Cleveland, Stuart, Akiyama, & Arboleda-Florez, 
2010.(  

 ,Paterson( وليندزي وماكينزي باترسونويرى 
McKenzie & Lindsay, 2012(  أن هناك أدلة قوية على أثر

الحالة النفسية، وخفض الثقة بالنفس،  بشكل سلبي علىالوصمة 
 ,Crocker( وفويلكل وكومويل ومايجوروأكد كروكر . والمزاج

Voelkl, Comwell & Major,1989( د عالقة بين وجو
األفراد،  في اتؤثر النظرة العامة سلب؛ إذ الوصم واضطراب الذات

 يؤديمما  ،الصفات السلبية للمجتمع إلى شعورهم الذاتيتتسلل و
فقد ) Balawi, 2011( أما البلوي .ى انخفاض احترام الذاتإل

أكد من خالل دراسته لدور الوصم االجتماعي في العودة إلى 
األهل  نعالقة إيجابية بين الوصم االجتماعي مجود و .الجريمة

لجريمة، وانعدام الفرص االقتصادية لدى ا ة إلىوالجيران والعود
العائدين المفرج عنهم ينظرون  تبين أنكما  .العائدين المفرج عنهم

  .على المجتمع األنفسهم نظرة سلبية، ألنهم يعتبرون أنفسهم عبًئ

، فقد أما عن األساليب التي تعمل على خفض وصمة العار
 ,Maimane ,Campbell(أشار مايمني وكامبل وفولس وسيبيا 

Foulis & Sibiya, 2005 (إلى أنها تتمثل في نشر الثقافة لدى 
إيجاد قوانين ويهم، فاألفراد حول حقيقة الوصمة وأنها ال تؤثر 

إيجاد مشاركة اجتماعية من أجل مواجهة وز، يوتشريعات تمنع التمي
للتوافق مع الوصمة  نيطريقت ويرى البعض أن هناك. وصمة العار
بوضع نفسه ضمن موقع  الشخص فيهايقوم األولى  ،االجتماعية
أن يحاول  والثانيةاالجتماعية،  عدم إخفاء وصمتهمع أهميته 

الوصمة  وطأةالموصوم االندماج مع المجموعة السائدة وتقليص 
   .االجتماعية

العديد من الدراسات أن اآلثار السلبية الناتجة عن  أثبتقد و
 مثل ،النفسية ن االضطراباتمجموعة مفي وصمة العار تتمثل 
انخفاض والفصام، واضطرابات في الشخصية، واضطرابات المزاج، 

الوصمة عندما ال يتصالح الفرد مع  آثار وتظهر .الذكاء االنفعالي
أما السعي  احيث تكون الوصمة حاجزب ،نفسه، ويزيد في لوم ذاته

في عدم مما ينعكس  ،تحقيق أهداف األفراد في الحياة الكريمةإلى 
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 ,Luoma, Kohlenber, Hays(و تأخره أ ،تقبل العالج
Hnting & Rye, 2008.(  

على يد مجموعة من فقد ظهر مفهوم الذكاء االنفعالي أما 
ويعد  .الذين سعوا إلى تغيير النظرة التقليدية للذكاء ،علماء النفس

الذين األوائل  من )Mayer & Salovey, 2004(ماير وسالوفي 
الذي أحدث ضجة كبيرة في األوساط العلمية  ،هذا المفهوم أطلقوا

، إال 1990ة أبحاثهما على هذا المفهوم في عام لمنذ أن قاما بسلس
إلى جولمان  يرجعأن الفضل األكبر في انتشار هذا المفهوم 

)Goleman, 1998 ( ويعود. "الذكاء االنفعالي"في كتابه الشهير 
 ،التطور العلمي والتكنولوجي إلىسبب شيوع مفهوم الذكاء االنفعالي 

د مع البيئة، وانتشار وسيطرة الماديات على أساليب تعامل الفر
العلماء إلى أهمية فهم  تنبه وقد. العنف واإلرهاب وانتهاك الحقوق

اإلنسان لذاته، وفهمه لآلخرين، وقدرته على توظيف هذا الفهم 
كما والتحكم فيها،  وانفعاالتِه نه من السيطرة على مشاعرِهالذي يمّك

هم القدرة على فهم مشاعر اآلخرين والتعاطف مع ينمي لديِه
نبئ تومساندتهم، إضافة إلى النظر إلى هذا المفهوم على أنه أفضل م

 ,Naser(وتحقيق الرضا عن الحياة  ،نجاح في الحياة االجتماعيةبال
ن ين ومتداخلتين متفاعلتياالنفعال والتفكير عمليتويعد ). 20111

والذكاء االنفعالي يقوم على فكرة مؤداها أن نجاح  .ال يمكن فصلهما
 ي الحياة االجتماعية والمهنية ال يتوقف على ما يوجد لديِهالفرد ف

من  ، ولكن على ما يمتلكه)الذكاء العام(من قدرات عقلية فقط 
 ,Sala(مهارات انفعالية واجتماعية تشكل مكونات هذا الذكاء 

2001.(   

 الذكاء االنفعالي بأنهGoleman, 1995 ((عرف جولمان يو
قدرة الفرد على مراقبة انفعاالته وانفعاالت اآلخرين والتمييز بينها، 

ماير ويعرفه  .بطريقة أفضلتها وإداروقدرته على إنتاج انفعاالته 
) Mayer, Caruso & Salovey, 1999( وكاروزو وسالوفي

القدرة على مراقبة المشاعر واالنفعاالت الذاتية ومشاعر  بأنه
 بأنهZee & Schakel, 2002( (وشاكيل ي ز كما يعرفه. اآلخرين

 ن الفرد من التمييز بين مشاعرِهمجموعة من القدرات التي تمّك
، ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم، واستخدام هذه المعلومات وانفعاالتِه

  .في توجيه التفكير واتخاذ القرارات

الذكاء  نسبةأن إلى  (Goleman, 2000)جولمان ويشير 
)I.Q. (سهم في ت)فقط من العوامل التي تحدد النجاح في ) %20

فالغالبية العظمى من  .للعوامل األخرى %)80( اتارًك ،الحياة
الحاصلين على مراكز متميزة في المجتمع والمتميزين في مجاالت 

وإنما  ،ذكاء نسبةالحياة ال يرجع تميزهم إلى ما يمتلكونه من 
كذلك و .)Bukhari, 2007(المتالكهم مهارات الذكاء االنفعالي 

على  ،مجالين متعارضين اي ليسنفعالالذكاء والذكاء اال نسبةن فإ
فمن  .الرغم من أنهما أسلوبان مختلفان ومنفصالن لقياس الذكاء

انفعاليوذكاء  ةذكاء مرتفع نسبةأن نجد من يجمع بين  االنادر نسبي 
اقع أن والو .مرتفع انفعاليوذكاء  ةذكاء منخفض نسبةأو  ،منخفض

الذكاء وبعض مظاهر الذكاء  نسبةهناك عالقة متالزمة بين 

وأن األفراد الذين يجمعون بين المستويات المرتفعة في  ،االنفعالي
سيكونون أكثر قدرة على  نفعاليكل من الذكاء العقلي والذكاء اال

 .)Muammariyah, 2005(المختلفة التوافق مع مواقف الحياة 
مهارات الذكاء االنفعالي  عليم األبناءتالضروري  منفإن لذا 

لحياة آمنة، ال سيما أن هذه المهارات تنمى وتكتسب من  إلعدادهم
سفر عن تنمية مهارات الذكاء االنفعالي تو ،خالل التعليم والتدريب

لدى الفرد عن شخصية متزنة لديها القدرة على تحمل المسؤولية 
كما تستطيع حل  .وتأكيد الذات، وتفهم اآلخرين ومشاعرهم

المشكالت، وضبط النفس في مواقف الصراع واالضطراب واتزان 
 ،المشاعر والسلوك والفكر، وتمتلك مهارة عالية على التواصل الفعال

  .)Goleman, 2000(وتوقع النتائج المترتبة على السلوك 

 مكونات أساسية ةتكون مفهوم الذكاء االنفعالي من خمسوي
 )Salovey & Mayer, 1990(ي وماير كما أشار إليها سالوف

وتعني  ،)Emotional Cognition(المعرفة االنفعالية : فيتتمثل 
 القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية
، والتمييز بينها، والوعي بالعالقة بين األفكار والمشاعر واألحداث

وتعني القدرة  ،)Emotion Management(إدارة االنفعاالت و
على التحكم في االنفعاالت السلبية وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية، 

 Emotion(تنظيم االنفعاالت ، ووممارسة مهارات الحياة بفاعلية
Regulation (عني القدرة على تنظيم االنفعاالت والمشاعر يو

وتوجيهها إلى تحقيق اإلنجاز والتوافق، واستخدام االنفعاالت في 
عني القدرة على يو ،)(Empathyالتعاطف ، وارات أفضلصنع قر

التواصل ؛ واإدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معهم انفعالي
)Communication(، عني القدرة على التأثير اإليجابي في يو

  . معهم اآلخرين وإدارة العالقات

 بعدة صفات، تتمثل في ويتصف الفرد صاحب الذكاء االنفعالي
 خاصة في أوقات ضيقهم، ويسهل عليه تكوين ،مع اآلخرين هتعاطف

األصدقاء والمحافظة عليهم، ويتحكم باالنفعاالت والتقلبات 
الوجدانية، ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه بسهولة، ويتفهم 
المشكالت بين األشخاص ويحلها بيسر، ويحترم اآلخرين ويقدرهم، 

مع اآلخرين،  التهمودة في تعاماللطف واليظهر درجة عالية من و
ألمور من إلى اويتفهم مشاعر اآلخرين ودوافعهم، ويستطيع أن ينظر 

األمور، على يميل إلى االستقالل في الرأي والحكم ووجهات نظرهم، 
ويتكيف مع المواقف االجتماعية الجديدة بسهولة، ويواجه المواقف 

لتي ويشعر بالراحة في المواقف الحميمية ا ،االصعبة بسهولة أيض
يستطيع أن يتصدى لألخطاء وتبادل المشاعر والمودة،  تتطلب

 يكما أن األفراد ذو). Abu-Saad, 2005(ي واالمتهان الخارج
ويؤسسون عالقات االذكاء االنفعالي المرتفع أكثر صحة ونجاح ،

اشخصية قوية، ويمتلكون مهارات قيادية فعالة ونجاح أكثر  امهني
مقارنة مع نظرائهم من ذوي القدرات المحدودة في الذكاء االنفعالي 

)Cooper & Sawaf, 1997 .(  

الوثيق بالصحة  وتبرز أهمية الذكاء االنفعالي من خالل ارتباطِه
وانفعاالت اآلخرين  فالفرد القادر على إدراك انفعاالتِه ؛العقلية للفرد
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 .دارتهاإلفعال النفعاالته ووفهمها هو األكثر قدرة على التنظيم ا
والنجاح  وبالتالي هو األكثر سعادة، وقدرة على التكيف االجتماعي

  ). Salovey & Mayer, 1990(في تحقيق أهدافه 

 العنف مشكالت أن )(Goleman, 1998ويرى جولمان 
 الذكاء مهارات في الواضح النقص إلى تعود الطلبة لدى والعدوان
 وإدارة اآلخرين مع التواصل مهارات إلى يفتقرون فهم االنفعالي؛
 رسائل وإرسال اإلصغاء مهارات إلى ويفتقرون والنزاعات، الصراعات
 مع الوجداني التعاطف مهارات في ضعًفا لديهم أن كما إيجابية،
 الذات ضبط مهارات ويفتقدون وحاجاتهم، مشاعرهم وفهم اآلخرين
 وتحمل التغير مع والتكيف الغضب وإدارة االنفعاالت في والتحكم

  . المشكالت حل ومهارة المسؤولية

 ,Andreou, 2006; Babu( وتشير العديد من الدراسات
2007; Goleman, 2000( نماط السلوكات العدوانية إلى أن أ

تشير إلى افتقار واضح للمهارات االنفعالية أو العاطفية،  الشائعة
ويتضح  .الطلبةوإلى نقص في الكفاءة االنفعالية واالجتماعية لدى 

تنقصهم مهارات العالقات االجتماعية من تلك الدراسات أن الطلبة 
العاطفية، تلك المهارات الضرورية للتكيف االجتماعي السليم 
والعالقات االجتماعية البناءة التي يدرك فيها المرء مشاعر اآلخرين، 

ويظهر ذلك فيما  .بهم ونيحيط نتنقصهم مهارة التعاطف مع م كما
  .فون به من حدة الطباع والسلوك العنيفيتص

وما زالت األبحاث تتوالى حول دور الذكاء االنفعالي في التأثير 
جميع جوانب الحياة والصحة النفسية، والتعلم والسلوك  في

وقد استخدمت برامج الذكاء االنفعالي  .والعالقات والتطور المهني
عالج حاالت وفي  من االضطرابات السلوكية، عديدفي معالجة ال

قام سليجمان  فقد ؛االكتئاب وعدم النضج االنفعالي لدى المراهقين
)Seligman ( في جامعة بنسلفانيا بتطبيق برامج عديدة لعالج

االكتئاب ومشاعر الغضب بين المراهقين تستند إلى نظرية الذكاء 
االنفعالي كأساس للبرامج اإلرشادية، ودعا إلى تطوير مهارات هذا 

خالل البرامج اإلرشادية الوقائية من ى المراهقين الذكاء لد
بحيث يكون الهدف األساسي لبرامج اإلرشاد  ،والعالجية والتنموية

 تطوير الكفايات االنفعالية واالجتماعية لدى المراهقين
)Ackerman & Shelton, 2006.(  

 ,Eddy, Reid & Fetrow( وريد وفترو يديإقام و
إلى توضيح كيف يمكن لبرامج بدراسة تجريبية هدفت  )2000

التدخل المبكر المعتمد على مهارات الذكاء االنفعالي أن تقلل من 
عينة تكونت  .حداث المراهقين وسلوكياتهم العنيفةتطور جنوح األ

ضابطة  :مجموعتين إلى، تم توزيعهم امراهًق) 36(من  الدراسة
 األول يتضمن  :مجاالت ةم تدريب المراهقين على ثالثتو. وتجريبية

  والثالثبعض المشكالت السلوكية، والثاني العدوان الجسدي، 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة . عالقة المراهق بزمالئه

لصالح  ،لسلوكيات المراهقين نتيجة للتدريب على البرنامج اإحصائي
  .المجموعة التجريبية

 ,Ulutas & Omeroglu( لوغروموأووأولتاس قام و
 تدريبي تعليمي فاعلية برنامج فحصإلى  هدفت بدراسة) 2007

تحسين الذكاء للذكاء االنفعالي في  سالوفينظرية  إلىيستند 
) 120(تكونت عينة الدراسة من  .االنفعالي لدى عينة من األطفال

 .واألخرى تجريبية ،إحداهما ضابطة :إلى مجموعتين واقسم طفًال؛
ما تكونت المجموعة طفًال، في) 80(من  الضابطة مجموعةالتكونت 

وأظهرت النتائج وجود أثر دال للبرنامج  .طفًال) 40(التجريبية من 
أفراد لدى تدريبي التعليمي في تحسين مستوى الذكاء االنفعالي ال

  .المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى معرفة  )Grewan, 2008( وأجرى جروان
الذكاء االنفعالي ستند إلى نظرية جولمان في يأثر برنامج إرشادي 

 ،في خفض السلوكيات العدوانية واالتجاهات السلبية نحو المدرسة
لدى عينة من طلبة الصفين الثامن والتاسع من مديرية تربية عمان 

وطالبة، تم توزيعهم  اطالب) 60( بلغ عدد أفراد الدراسة .الثانية
وأظهرت  .بالتساويضابطة تجريبية و إلى مجموعتين ياعشوائ

ائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياسي السلوكيات النت
لم فيما  ،العدوانية واالتجاهات السلبية لصالح المجموعة التجريبية

  .التفاعل بين الجنس والمجموعة إلى أثرتظهر فروق تعزى 

إلى دراسة هدفت  )Al-Harthy, 2013(الحارثي  كما أجرى
في تنمية الذكاء  معرفة فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي

االنفعالي وخفض حدة السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة 
 المرحلة الثانوية،في ا طالب) 20(تكونت عينة الدراسة من  .الثانوية

وأظهرت  .تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة
نفعالي رشادي في تنمية الذكاء االالنتائج وجود أثر دال للبرنامج اإل

  .يوانخفاض حدة السلوك العدوان

بدراسة هدفت ) Al-Mansour, 2014( قام المنصوركما 
العالج العقالني إلى يستند األول  ؛إلى قياس أثر برنامجين إرشاديين

النظرية الواقعية في خفض  إلىويستند الثاني ، العاطفي السلوكي
تكونت  .وصمة العار لدى عينة من األحداث الجانحين في األردن

من دور رعاية األحداث الجانحين في  اجانح) 45(عينة الدراسة من 
وتقسيمهم إلى ثالث مجموعات  ،ااألردن، تم اختيارهم عشوائي

كل  ضمت .مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة ؛متكافئة
وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج  .اجانح احدًث) 15( ةمجموع

والبرنامج القائم على النظرية الواقعية في العقالني العاطفي السلوكي 
  .خفض وصمة العار لدى األحداث الجانحين

إلى  تهدراسفقد هدفت ) Mahmoud, 2015(أما محمود 
نظرية جولمان للذكاء  إلىرشادي يستند إفاعلية برنامج  فحص

 .االنفعالي في خفض السلوك العدواني لدى الفتيات الجانحات
إلى مجموعتين  تم تقسيمهن ةفتا) 36(تكونت عينة الدراسة من 

) 18(تكونت كل مجموعة من  .واألخرى تجريبية ،إحداهما ضابطة
) 18- 12( بينتتراوح أعمارهن الالتي من الفتيات الجانحات  ةفتا

رشادي في خفض وأظهرت النتائج وجود أثر دال للبرنامج اإل .سنة
  .السلوك العدواني لدى الفتيات الجانحات



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 340

أثر  تقصي إلى دراسة هدفت )Jamal, 2015( وأجرت جمال
نظرية جولمان للذكاء االنفعالي في  إلىالبرنامج التدريبي المستند 

تنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية والهوية المنجزة لدى طالبات مرحلة 
طالبة تراوحت أعمارهن ) 40(تكونت عينة الدراسة من  .المراهقة

) 20(ضابطة  :ى مجموعتينسنة، تم تقسيمهن إل) 15-14(بين 
أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة  .طالبة) 20(تجريبية وطالبة، 

بالكفاءة الذاتية األكاديمية وجود فروق ذات داللة إحصائية على 
أما فيما يتعلق بالهوية . المقياس ككل، ولصالح المجموعة التجريبية

ة على أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيفقد  ،المنجزة
المقياس ككل، لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على وجود أثر 

  .للبرنامج التدريبي على عينة الدراسة

دراسة  )Abedulraman, 2016( أجرى عبد الرحمنكما 
معرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية جولمان إلى هدفت 

 بةماعية لدى طلللذكاء االنفعالي في تنمية المهارات العاطفية واالجت
بتدائية وأثره في خفض اتجاهاتهم السلبية نحو المرحلة اال

المرحلة  طلبةمن  اطالب) 50(تكونت عينة الدراسة من  .المدرسة
أظهرت و .سنة )12.5-11.5(تراوحت أعمارهم بين  ،االبتدائية

النتائج فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية المهارات العاطفية 
  .نحو المدرسةللطلبة تجاهات السلبية االواالجتماعية وخفض 

بدراسة هدفت  )Al-Manshawi, 2018( قام المنشاويو
 إلى نظرية جولمان فاعلية برنامج إرشادي جمعي مستنٍد إلى فحص

ي والتواصل االجتماعي لدى عينة تنمية مهارات الذكاء االنفعال في
) 32(مكونة من  متيسرةتم اختيار عينة  .من الممرضين في األردن

تجريبيةو ضابطة :تم تقسيمهم إلى مجموعتين ،وممرضة اممرض ،
وممرضة من قسم  اممرض) 56( ا من بينتم اختيارهم عشوائيوقد 

أدنى  لحصولهم على ؛العناية المركزة في مستشفى الحسين للسرطان
أظهرت النتائج وجود و .الدرجات الكلية على مقياس الذكاء االنفعالي

فروق ذات داللة إحصائية في مهارات الذكاء االنفعالي والتواصل 
مما يشير إلى فاعلية  .لصالح المجموعة التجريبية ،االجتماعي

  .في تنمية الذكاء االنفعالي والتواصل االجتماعي البرنامج اإلرشادي

تعدد الدراسات ، يالحظ اسات السابقةرلدامن خالل مراجعة 
 انظرية جولمان واتفاقها على وجود أثر دال إحصائي إلى المستندة
فهناك دراسات  .اختالفها في العينة المستهدفةكما يالحظ  .لبرامجها

 ,Abedulrahan, 2016; Grewan( استهدفت طالب المدارس
 ,Mahmud( ات الجانحاتودراسات استهدفت المراهق، )2008

2015; Jamal, 2015(، ودراسة استهدفت الممرضين )Al-
Manshawi, 2018( .ختالف المتغيرات المستهدفة ا كما يالحظ

خفض السلوك  هدفت إلىهناك دراسات ف .في هذه الدراسات
 ;Eddy, 2000( العدواني واالتجاهات السلبية نحو المدرسة

Grewan, 2008; Mahmud, 2015(.  هنالك الوقت نفسهوفي ،
تنمية الذكاء االنفعالي والتواصل االجتماعي إلى هدفت دراسات 

 ;Al-Harthy, 2013; Jamal, 2016( والكفاءة الذاتية
Abedluraman, 2016; Grewan, 2008(.  الدراسة ام

كونها هدفت إلى تنمية الذكاء في عن غيرها  ، فتتفردالحالية
ا إلى لدى األحداث الجانحين، استناداالنفعالي وخفض وصمة العار 

إال دراسة واحدة وا لم يجدعلما بان الباحثين . نظرية جولمان
هي و ،هدفت إلى خفض الوصمة لدى األحداث الجانحين في األردن

  ).Al-Mansour, 2014(دراسة المنصور 

  مشكلة الدراسة وفرضياتها 

وقد تمع، ُتعد ظاهرة جنوح األحداث خطرا يهدد كيان المج
ويؤيد  .نالت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين والعاملين في هذا الحقل

كدراسة غرياني  ،هذا نتائج بعض الدراسات التي قام بها الباحثون
)Gharyani, 2001 ( االنحراف من أخطر التي أشارت إلى أن

عاني منها دول العالم المعاصر، وتزداد تالمشاكل االجتماعية التي 
عندما يأخذ أشكاًال وأنماًطا عديدة، ودراسة السرحان خطورته 

)Sarhan, 2004 ( مثِّل من الناحيةالتي أشارت إلى أن االنحراف ي
في ضوء التزايد الحاليةٍ  وجاءت الدراسة. االجتماعية ظاهرة خطيرة

على  المستمر لظاهرة جنوح األحداث بأشكاله المختلفة، سواًء
إلى  إذ يعود هذا التزايد ؛محليالصعيد العالمي أو الصعيد ال

 .أسرية واقتصادية واجتماعية وثقافية عوامل متعددة ذات أبعاد
إلى رعاية  ا من المجتمع يحتاجفئة األحداث الجانحين جزًءُتعد و

اليوم من أنواع الوصم االجتماعي  منه لما يعانون ،واهتمام
عالقات النقص في الوعي االجتماعي، وصعوبة في بناء و واألسري،

الوقوف أمام سلوكياتهم بكل حزم،  األمر الذي يتطلب ،مع اآلخرين
لتخلص من هذه السلوكيات ليصلوا إلى مرحلة على اومساعدتهم 

من جهة  المجتمعمع و من جهة من التعايش والتصالح مع أنفسهم
بعض  وتغيير األحداثات وإلى ذوهذا يتطلب الدخول . أخرى

لديهم من مهارات اجتماعية  اوالكشف عم ،لديهم سلبيةالتصورات ال
من دور  لذلكلما  ؛تساعدهم في رفع مستوى الذكاء االنفعالي

يجعلهم  الذيأساسي في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي، 
خفض يؤدي إلى بمستوى عال من الصحة النفسية، و نيتمتعو

على أنه حاجة ضرورية ع التأكيد ، ممستوى شعورهم بالوصم
بعد الخروج من دور رعاية  في الحياة والعمل والتعليم للنجاح

  .وانقضاء فترة محكوميتهم األحداث

 ناإلجابة علتحاول جاءت الدراسة الحالية  وفي ضوء ما تقدم،
نظرية  إلىرشاد جمعي مستند إبرنامج  ما أثر: األتيالسؤال 

جولمان في تنمية الذكاء االنفعالي وخفض وصمة العار لدى 
فقد حاولت الدراسة  ،وبشكل أكثر تحديدا ؟الجانحين األحداث

  : الحالية فحص الفرضيات اآلتية

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرضية األولى 
 المجموعة أفراد درجات متوسطات بين )α=0.05( داللةال

 على الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات التجريبية
  .البعدي االختبار في االنفعالي الذكاء مقياس
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 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرضية الثانية 
المجموعة  أفراد درجات متوسطات بين )α=0.05( داللةال

 على الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات التجريبية
  .البعدي االختبار في العار وصمة مقياس

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرضية الثالثة 
 المجموعة أفراد درجات متوسطات بين )α=0.05( داللةال

 البعدي االختبار في االنفعالي الذكاء مقياس على التجريبية
  .التتبعي االختبار في عليه درجاتهم ومتوسطات

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرضية الرابعة 
 المجموعة أفراد درجات متوسطات بين) α=0.05( داللةال

 البعدي االختبار في العار وصمة مقياس على التجريبية
 .التتبعي االختبار فيعليه  درجاتهم ومتوسطات

  أهمية الدراسة

تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي 
تناولته، ومن االهتمام الذي توليه دور التربية االجتماعية ظاهرة 

ن األعداد الكبيرة لألحداث الجانحين ُتعد إاألحداث الجانحين؛ إذ 
مؤشرا على ضعف البرامج والخطط اإلرشادية الوقائية في حماية 

وتكمن األهمية النظرية . ماس في السلوك الجانحهذه الفئة من االنغ
للدراسة الحالية في فحص كفاءة برنامج إرشاد جمعي مستند إلى 
نظرية جولمان في تنمية الذكاء االنفعالي، وخفض مستوى وصمة 

كما . العار لدى عينة من األطفال الجانحين في دور رعاية األحداث
 فئة وهي، رة في المجتمعبراز فئة متجذإتتضح األهمية النظرية في 

المؤسسات  حثيثة منالرعاية الإلى  ااألحداث الجانحين، وحاجته
الوصم  فيما يتعلَّق بظاهرة خاصةالمجتمع، المعنية وجميع أفراد 

ذات الحدث  إلى تتسللإذ  ؛المجتمعأفراد التي يعمل على تأصيلها 
برز أهمية كما ت .وتفرض عليه االنطواء والعزلة واالقصاء االجتماعي

المجتمع باآلثار النفسية التي  أفرادتعريف الدراسة النظرية في 
بانخفاض ة تلك اآلثار ين وعالقحيسببها الوصم لدى األحداث الجان

األمر الذي سيسهم بدوره في الحد من انتشار الذكاء االنفعالي، 
   .هذه الظاهرة وتفشيها في المجتمع

األدوات من خالل  فتظهر للدراسة التطبيقيةاألهمية أما 
تنمية الذكاء والمواد اإلرشادية التي من الممكن أن تستخدم في 

االنفعالي وخفض وصمة العار لدى عينة من األحداث الجانحين، 
، اهام اباعتباره متغير هذه الفئةودراسة موضوع الوصمة لدى 

على خفض  اوتوعية اُألسر بأهم االستراتيجيات التي تساعده
من ثقة األفراد بأنفسهم ومن  ستزيد التي بدورهاوبالوصمة  الشعور

  .ذكائهم االنفعالي

  التعريفات اإلجرائية

يعرف على أنه برنامج اإلرشاد الجمعي : برنامج اإلرشاد الجمعي •
حداث الجانحين راض الدراسة الحالية لعينة من األالمصمم ألغ

وارتفاع  الذين يعانون من تدن في مستوى الذكاء االنفعالي،

وصمة العار، الذي طبق في الدراسة الحالية على أفراد المجموعة 
  . اجانح احدًث) 15(التجريبية فقط، البالغ عددهم 

هي العالمة التي تجرد الفرد من أهلية ): Stigma( وصمة العار •
فهي العملية التي تنسب األخطاء  .القبول االجتماعي الكامل

واآلثام الدالة على االنحراف إلى أشخاص المجتمع، فيوصفون 
األنظار السلبية  بصفات وسمات تجلب لهم العار، وتجعلهم محّط

بالدرجة الكلية التي يحصل عليها  اإجرائي عرفتو .لآلخرين
  .الحالية المستخدم في الدراسة المفحوص على مقياس الوصمة

هو قدرة : )Emotional Intelligence( ذكاء االنفعاليال •
 ،وإدارة انفعاالته بشكل جيد ،الفرد على إدراك مشاعره الذاتية

وإدراك مشاعر  ،ز ذاته لزيادة دافعيته وتعاطفه مع اآلخرينيوتحف
بالدرجة الكلية التي  اويعرف إجرائي. اآلخرين وإدارة عالقاتهم معه

المستخدم  قياس الذكاء االنفعاليفحوص على ميحصل عليها الم
  .الحالية في الدراسة

هو الفرد الذي  ):Juvenile Delinquent( الحدث الجانح •
ا بأنه ويعرف إجرائي. وصل سن التمييز ولم يصل إلى سن الرشد

وارتكب  ،أي فرد أتم السابعة من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة
عمًال يخالف المعايير االجتماعية السائدة في المجتمع األردني، 

األحداث األردني، وهو نزيل أحد  قانونبمقتضى وعوقب عليه 
  .)Jordanian Juvenile Law, 2007( مراكز رعاية األحداث

  محددات الدراسة

لخصائص ل اتتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية تبع
شخصية والديمغرافية ألفراد عينة الدراسة من األطفال النفسية وال

الجانحين الذين يعانون من الشعور بتدني مستوى الذكاء االنفعالي 
-10(من الفئة العمرية الواقعة بين  ،وارتفاع مستوى وصمة العار

كما تتحدد بالخصائص السيكومترية ألدوات جمع . سنة) 18
دراسة الحالية، وظروف البيانات والمعلومات المستخدمة في ال

  . تطبيق البرنامج اإلرشادي

  الطريقة 

  عينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع األحداث الجانحين 
لموجودين في دار رعاية ين جانحأحداث ) 109(البالغ عددهم 
تكونت و. أثناء فترة التطبيق واختيار عينة الدراسةفي أحداث عمان 

 أعمارهم تراوحت من الذكور، اجانح احدًث) 30(عينة الدراسة من 
 من يعانون أنهم الذاتية تقديراتهم نتائج أظهرت سنة،) 18- 10( بين

 .الوصمة من مرتفع ومستوى االنفعالي الذكاء من منخفض مستوى
المتيسرة، من الموجودين في  بالطريقة ى العينةعل الحصول تموقد 

وتم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى . دار رعاية أحداث عمان
حدًثا، والمجموعة ) 15(المجموعة التجريبية وضمت : مجموعتين

وللتأكد من تكافؤ المجموعة . حدًثا) 15(الضابطة وضمت 
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الضابطة، تم تطبيق مقياس الذكاء االنفعالي والمجموعة التجريبية 
العار على أفراد المجموعتين قبل بدء البرنامج ومقياس وصمة 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 1(والجدول . اإلرشادي

لمستوى الذكاء االنفعالي ووصمة العار لدى ) ت(المعيارية وقيم 
  .أفراد المجوعتين

لمستوى الذكاء االنفعالي ووصمة العار ) t-test(ونتائج االختبار التائي ) ع( واالنحرافات المعيارية) م( المتوسطات الحسابية): 1(جدول 
  القبلية

  مستوى الداللة  قيمة ت  درجات الحرية  ع  م  العدد ةالمجموع  المتغيرات

  إدراك االنفعاالت
  0.28  2.41  16  الضابطة

28  1.652-  0.11  
  0.39  2.62  16  التجريبية

  إدارة انفعاالتي
  0.29  2.49  16  الضابطة

28  0.228-  0.82  
  0.22  2.51  16  التجريبية

إدارة انفعاالت 
  اآلخرين

  0.26  2.43  16  الضابطة
28  0.401-  0.69  

  0.34  2.48  16  التجريبية

  استخدام االنفعاالت
  0.24  2.38  16  الضابطة

28  0.350  0.72  
  0.27  2.35  16  التجريبية

  الذكاء االنفعالي
  0.17  2.48  16  الضابطة

28  0.785  0.34  
  0.11  2.44  16  التجريبية

  البعد النفسي
  0.92  3.25  16  الضابطة

28  0.066  0.94  
  0.90  3.22  16  التجريبية

  البعد االجتماعي
  0.88  3.61  16  الضابطة

28  0.539  0.59  
  1.22  3.40  16  التجريبية

  البعد التمييزي
  0.92  3.55  16  الضابطة

28  0.179  0.85  
  1.26  3.47  16  التجريبية

  البعد الديني
  1.40  3.69  16  الضابطة

28  0.230  0.82  
  1.04  3.59  16  التجريبية

  وصمة العار
  0.70  3.52  16  الضابطة

  0.76  3.42  16  التجريبية  0.70  0.383  28
                

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 1(يتبين من الجدول  
 ي ووصمة العار لدى أفراد المجموعتينفي مستوى الذكاء االنفعال

. اغير دالة إحصائي) ت(كانت جميع قيم ؛ فقد التجريبية والضابطة
والمجموعة وهذا يدل على وجود تكافؤ بين المجوعة التجريبية 

  .الضابطة

  الدراسة أداتا

لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحثون مقياس الذكاء 
  :وفيما يلي وصف لكل منهما .االنفعالي، ومقياس وصمة العار

  مقياس الذكاء االنفعالي: أوًال

 نوآخري لشاتيه االنفعالي الذكاء مقياسالباحثون  استخدم
)Schutte et al., 1998 ( اللغة من بترجمتهبعد أن قاموا 

إعادة الترجمة من اللغة العربية  ثم ومن، العربية اللغة إلى نجليزيةاإل
) 33( منتكون المقياس . سالمة الترجمة من للتأكدإلى اإلنجليزية؛ 

لهذا  تإدراك االنفعاالت، وخصص: هي أبعادعلى أربعة  موزعة فقرة

 )9(لهذا البعد  تخصص، ويوإدارة انفعاالت ،فقرات) 9(البعد 
 ،فقرات) 9(لهذا البعد  تانفعاالت اآلخرين، وخصص إدارةو ،فقرات

 وتكون. فقرات )6(لهذا البعد  تواستخدام االنفعاالت، وخصص
: لمقياس ليكرت الخماسي اوفًق المقياس على المفحوص استجابة

5( ادائم(، اغالب )3( اأحياًن ،)4(، انادر )فقراتلل) 1( امطلًق ،)2 
 تراوحوت. في حين يتم عكس األوزان للفقرات السالبة ،ةموجبال

  ).165-33( من المقياس على الكلية الدرجة

  صدق المقياس بصورته األصلية

بالتحقق من ) Shcutte et al., 1998(قام شاتيه وآخرون 
صدق مقياس الذكاء االنفعالي باستخدام الصدق التالزمي، وذلك 

وطالبة من طلبة  اطالب) 346(من بتطبيق المقياس على عينة مكونة 
بلغ معامل . الجامعة في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية

 نفعالي ومقياس تورنتو لألكسثيمااالرتباط بين مقياس الذكاء اال
). 0.48(وبلغ معامل ارتباط المقياس مع مقياس المزاج  ).0.24(



  الغزو ومحمودغزو وعبود و

 343

). 0.26(وبلغ معامل ارتباط المقياس مع مقياس التفاؤل للحياة 
  ). - 0.37(وبلغ معامل ارتباط المقياس مع قائمة بيك لالكتئاب 

  صدق المقياس في الدراسة الحالية

مقياس الذكاء  تم التحقق من صدق ،وفي الدراسة الحالية
الصدق التالزمي، وصدق المحتوى، وصدق  لي من خاللاالنفعا
  .البناء

  الصدق التالزمي

ومقياس الذكاء االنفعالي  ،تم تطبيق مقياس الذكاء االنفعالي
، ومقياس الذكاء )Al-Alwan, 2011(المطور من العلوان 

على عينة ) Al-Nabhan, 2003(االنفعالي المطور من النبهان 
بلغ معامل . فًال من األحداث الجانحينط) 40(استطالعية مكونة من 

االرتباط بين مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس العلوان للذكاء 
، وبلغ معامل االرتباط بين مقياس الذكاء االنفعالي )0.87(االنفعالي 

  ).0.86(ومقياس النبهان للذكاء االنفعالي 

  صدق المحتوى

تم عرض فقرات المقياس على تسعة من المحكمين 
تخصصين في علم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي، والقياس الم

والتقويم من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم النفس التربوي 
وتم إجراء بعض التعديالت . واإلرشاد النفسي في الجامعة الهاشمية

إذ تم تعديل الصياغة  ؛ا ألراء المحكمينعلى فقرات المقياس وفًق
من المحكمين %) 80(اتفاق واعتمد معيار  .اللغوية لبعض الفقرات

  .لقبول الفقرة من عدمهفما فوق 

  ءصدق البنا

للتحقق من صدق بناء مقياس الذكاء االنفعالي، تم حساب 
معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، كما 

  ).2(هو مبين في الجدول 

  قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية للمقياس): 2(جدول 

  الكليةالدرجة   استخدام االنفعاالت  إدارة انفعاالت اآلخرين  يإدارة انفعاالت  إدراك االنفعاالت  األبعاد
          1  إدراك االنفعاالت
        1  0.41  إدارة االنفعاالت

      1  0.63  0.35  إدارة انفعاالت اآلخرين
    1  0.81  0.61  0.54  استخدام االنفعاالت

  1  0.90  0.85  0.80  0.71  الدرجة الكلية
            

أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد ) 2(يتبين من الجدول  
، وأن )0.90-0.71(المقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين 

-0.35(قيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس تراوحت بين 

كما تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد الذي ). 0.81
الكلية للمقياس من جهة أخرى، كما  تنتمي إليه من جهة، والدرجة

  ). 3(هو مبين في الجدول 

  أبعادها والدرجة الكلية للمقياسوقيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس الذكاء االنفعالي ): 3(جدول 

  استخدام االنفعاالت  إدارة انفعاالت اآلخرين  يانفعاالتإدارة   إدراك االنفعاالت
  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة

1.  0.55  0.26  10.  0.56  0.40  19.  0.79  0.72  28.  0.61  0.48  
2.  0.66  0.61  11.  0.57  0.43  20.  0.53  0.42  29.  0.49  0.33  
3.  0.77  0.35  12.  0.54  0.53  21.  0.47  0.24  30.  0.82  0.78  
4.  0.68  0.53  13.  0.58  0.31  22.  0.53  0.49  31.  0.81  0.74  
5.  0.61  0.41  14.  0.62  0.32  23.  0.66  0.58  32.  0.58  0.55  
6.  0.57  0.31  15.  0.46  0.35  24.  0.71  0.69  33.  0.69  0.67  
7.  0.57  0.46  16.  0.76  0.65  25.  0.70  0.62        
8.  0.80  0.60  17.  0.30  0.26  26.  0.44  0.31        
9.  0.66  0.52  18.  0.53  0.35  27.  0.28  0.23        

                        
أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد ) 3( يتبين من الجدول 

وتراوحت ). 0.80- 0.55( إدراك االنفعاالت مع مجالها تراوحت بين
معامالت ارتباط فقرات بعد إدراك االنفعاالت مع الدرجة الكلية قيم 

قيم معامالت ارتباط فقرات تراوحت و). 0.61- 0.26(للمقياس بين 
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وتراوحت قيم ). 0.76-0.30( مع مجالها بين يبعد إدارة انفعاالت
مع الدرجة الكلية  يمعامالت ارتباط فقرات بعد إدارة انفعاالت

قيم معامالت ارتباط تراوحت و). 0.65-  0.26(للمقياس بين 
). 0.79-0.28( فقرات بعد إدراك انفعاالت اآلخرين مع مجالها بين

وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بعد إدراك انفعاالت اآلخرين 
قيم تراوحت و). 0.72-0.23(بين  مع الدرجة الكلية للمقياس

 مجالها بين نفعاالت معاالمعامالت ارتباط فقرات بعد استخدام 
وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بعد استخدام ). 0.82- 0.49(

وتعد قيم ). 0.78-0.33(نفعاالت مع الدرجة الكلية للمقياس بين اال
معامالت االرتباط مقبولة حسب ما أشار إليه ننالي وبرنشتاين 

)Nunnally & Bernstein, 1994.(  

  ثبات المقياس بصورته األصلية

بالتحقق من ) Shcutte et al., 1998(وآخرون  قام شاتيه
إعادة - ثبات مقياس الذكاء االنفعالي باستخدام طريقة التطبيق

طبق المقياس على عينة استطالعية فقد ). test-retest(التطبيق 
وطالبة من طلبة الجامعة في جنوب شرق  اطالب) 27(مكونة من 

تم تطبيق  ،ينوبعد مرور أسبوع. الواليات المتحدة األمريكية
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين . هانفسالعينة المقياس على 
كما قام شاتية ). 0.78(إذ بلغ معامل االرتباط  ؛مرتي التطبيق

بحساب معامل االتساق ) Shcutte et al., 1998(وآخرون 
  ).0.87(الداخلي باستخدام طريقة كرونباخ ألفا، وقد بلغت قيمته 

  ء االنفعالي في الدراسة الحاليةثبات مقياس الذكا

إعادة التطبيق - تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة التطبيق
)test-retest(إذ طبق المقياس على عينة استطالعية مكونة من  ؛
وبعد  .طفًال من األحداث الجانحين من خارج عينة الدراسة) 40(

حساب وتم . هانفسالعينة مرور أسبوعين، تم تطبيق المقياس على 
كما تم حساب معامل . معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق

االتساق الداخلي باستخدام طريقة كرونباخ ألفا، كما هو مبين في 
  ).4(الجدول 

  قيم معامالت الثبات لمقياس الذكاء االنفعالي): 4(جدول 

  عدد الفقرات  األبعاد
إعادة -التطبيق

  التطبيق
  كرونباخ ألفا

  0.76  0.83  9  االنفعاالتإدراك 
  0.70  0.78  9  إدارة انفعاالتي
إدارة انفعاالت 

  0.71  0.79  9  اآلخرين

  0.71  0.77  6  استخدام االنفعاالت
  0.73  0.85  33  المقياس ككل

أن معامل ثبات مقياس الذكاء ) 4(يتبين من الجدول  
، وبلغ معامل )0.85(إعادة التطبيق بلغ -االنفعالي بطريقة التطبيق

ثبات مقياس الذكاء االنفعالي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 
معامالت الثبات ألبعاد المقياس بطريقة تراوحت و). 0.73(

وتراوحت معامالت ). 0.83-  0.77(وإعادة التطبيق بين -التطبيق
- 0.70(ين بالثبات ألبعاد المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

0.76 .(  

  مقياس وصمة العار: اانيث

 على اطالعهم بعد وصمة العار مقياس بإعداد الباحثون قام
 وصمة العار، بموضوع السابقة المتعلقة والدراسات النظري األدب

يليتي إودراسة وليم و ،)Al-Mansour, 2014(كدراسة المنصور 
، ودراسة لي )(William, Eliette & Birgitta, 2013وبيرقتا 

)Lee,2012(. األحداث الجانحين عن من عينة بسؤال قاموا كما 
 منها لالستفادة ؛المواقف والمشاعر التي ترافق إحساسهم بالوصمة

) 43( من األولية بصورته المقياس تكون .فقرات المقياس إعداد في
والبعد  فقرة،) 12(البعد النفسي : هي أبعاد على أربعة موزعة فقرة،

فقرة، والبعد الديني ) 12(والبعد التمييزي  فقرة،) 12(االجتماعي 
 لمقياس اوفًق المقياس على المفحوص استجابة وتكون .فقرات )7(

 بدرجة وتنطبق ،)5( اجد كبيرة بدرجة تنطبق :الخماسي ليكرت
قليلة  بدرجة وتنطبق ،)3(متوسطة  بدرجة وتنطبق ،)4(كبيرة 

 عكس ويتم .الموجبة للفقرات) 1( اجد قليلة بدرجة وتنطبق ،)2(
المقياس  على الكلية الدرجة وتراوحت. السالبة للفقرات التصحيح

إحساس مرتفع  إلى المرتفعة الدرجة وتشير .)215-  43( بين
إحساس منخفض  إلى فتشير المنخفضة الدرجة أما بالوصمة،
  . بالوصمة

  صدق المقياس 

تم التحقق من صدق مقياس وصمة العار من خالل صدق 
  .ى، وصدق البناءالمحتو

  صدق المحتوى

تم عرض فقرات المقياس على تسعة من المحكمين 
والقياس  ،المتخصصين في علم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي

والتقويم من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم النفس التربوي 
واإلرشاد النفسي في الجامعة الهاشمية، وتم إجراء بعض التعديالت 

إذ تم تعديل الصياغة  ؛المحكمينراء ا آلعلى فقرات المقياس وفًق
من المحكمين ) 80(%قبول واعتمد معيار . اللغوية لبعض الفقرات

  .قبول الفقرة من عدمهلفما فوق

  صدق البناء

للتحقق من صدق بناء مقياس وصمة العار، تم حساب 
معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، كما 

  ).5(هو مبين في الجدول 
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  وصمة العار والدرجة الكلية للمقياسقيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس ): 5(جدول 

  الدرجة الكلية  الديني  التمييزي  االجتماعي  النفسي  األبعاد
          1  النفسي

        1  0.73  االجتماعي
      1  0.81  0.75  التمييزي
    1  0.48  0.32  0.39  الديني

  1  0.62  0.93  0.88  0.87  الدرجة الكلية
            

أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد ) 5(يتبين من الجدول 
وأن  ،)0.93-0.62(المقياس والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين 

-0.32(قيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس تراوحت بين 

الذي  كما تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد). 0.81
تنتمي إليه من جهة، والدرجة الكلية للمقياس من جهة أخرى، كما 

  ). 6(هو مبين في الجدول 

  أبعادها والدرجة الكلية للمقياسوقيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس وصمة العار ): 6(جدول 

  البعد الديني  البعد التمييزي  البعد االجتماعي  البعد النفسي
  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة

1.  0.35  0.32  13.  0.74  0.66  25.  0.85  0.80  37.  0.34  0.22  
2.  0.87  0.86  14.  0.83  0.76  26.  0.41  0.37  38.  0.22  0.20  
3.  0.28  0.20  15.  0.70  0.68  27.  0.70  0.58  39.  0.32  0.25  
4.  0.70  0.66  16.  0.76  0.75  28.  0.75  0.68  40.  0.33  0.26  
5.  0.82  0.77  17.  0.68  0.55  29.  0.68  0.62  41.  0.33  0.28  
6.  0.69  0.65  18.  0.70  0.61  30.  0.70  0.54  42.  0.32  0.23  
7.  0.80  0.65  19.  0.67  0.61  31.  0.77  0.69  43.  0.30  0.25  
8.  0.80  0.68  20.  0.73  0.71  32.  0.66  0.61        
9.  0.90  0.71  21.  0.44  0.24  33.  0.64  0.57        

10.  0.76  0.70  22.  0.63  0.41  34.  0.68  0.67        
11.  0.89  0.73  23.  0.59  0.42  35.  0.69  0.62        
12.  0.74  0.62  24.  0.51  0.45  36.  0.54  0.54        

أن قيم معامالت ارتباط فقرات البعد ) 6( يتبين من الجدول
وتراوحت قيم ). 0.90- 0.28( النفسي مع مجالها تراوحت بين

 معامالت ارتباط فقرات البعد النفسي مع الدرجة الكلية للمقياس بين
 قيم معامالت ارتباط فقرات البعدتراوحت و). 0.86- 0.20(

وتراوحت قيم معامالت ). 0.83- 0.44( االجتماعي مع مجالها بين
 ارتباط فقرات البعد االجتماعي مع الدرجة الكلية للمقياس بين

قيم معامالت ارتباط فقرات البعد تراوحت و). 0.76- 0.24(
وتراوحت قيم معامالت ). 0.85- 0.41( التمييزي مع مجالها بين

لدرجة الكلية للمقياس بين ارتباط فقرات البعد التمييزي مع ا
قيم معامالت ارتباط فقرات البعد الديني تراوحت و). 0.80- 0.37(

وتراوحت قيم معامالت ارتباط ). 0.34-0.22( مع مجالها بين
). 0.28-0.20(فقرات البعد الديني مع الدرجة الكلية للمقياس بين 

وتعد قيم معامالت االرتباط مقبولة حسب ما أشار إليه ننالي 
  ).Nunnally & Bernstein, 1994(برنشتاين و

  

  ثبات مقياس وصمة العار

التطبيق -تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة
)test-retest(إذ طبق المقياس على عينة استطالعية مكونة من  ؛
طفًال من األحداث الجانحين من خارج عينة الدراسة، وبعد ) 40(

وتم حساب . نفسها مرور أسبوعين، تم تطبيق المقياس على العينة
كما تم حساب معامل . معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق

لفا، كما هو مبين في االتساق الداخلي باستخدام طريقة كرونباخ أ
  ).7(الجدول 
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  قيم معامالت الثبات لمقياس وصمة العار): 7(جدول 

  األبعاد
عدد 
  الفقرات

إعادة -التطبيق
  التطبيق

  كرونباخ ألفا

  0.73  0.83  12  النفسي
  0.70  0.76  12  االجتماعي
  0.69  0.76  12  التمييزي
  0.65  0.69  7  الديني

  0.74  0.84  43  المقياس ككل

أن معامل ثبات مقياس وصمة العار ) 7(يتبين من الجدول 
وبلغ معامل ثبات ). 0.84(بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق بلغ 

). 0.74(مقياس وصمة العار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
معامالت الثبات ألبعاد المقياس بطريقة التطبيق وإعادة تراوحت و

معامالت الثبات ألبعاد  وتراوحت). 0.83- 0.69(التطبيق بين 
  ). 0.73-  0.65(ألفا بين  المقياس بطريقة كرونباخ

  مادة الدراسة

  برنامج اإلرشاد الجمعي

لى نظرية إقام الباحثون ببناء البرنامج اإلرشادي المستند 
جولمان، بعد مراجعتهم لألدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة 

 ,Al-Manshawi, 2018; Grewan( بموضوع الدراسة الحالية
2008; Mahmud, 2015(،  والتعلم االجتماعي)Bandura, 

). Yalom, 1995(باستخدام أسلوب اإلرشاد الجمعي  )1982
جلسة، مدة كل جلسة ) 14( اإلرشادي جلسات البرنامج عدد وبلغ

 جلستين بواقع أسابيع،) 7( البرنامج واستغرق تطبيق. دقيقة) 60(
 و )2019 /3/3(وتم تطبيقه خالل الفترة الواقعة بين  أسبوع، كل
 انتهاء من شهر بعد متابعة جلسةوكنت هناك . )11/4/2019(

  :وفيما يلي وصف مختصر للبرنامج اإلرشادي ومحتوياته. البرنامج

 أعضاء تعارف إلى الجلسة هذه هدفت): تمهيدية( الجلسة األولى
 التي الصعوبات على والتعرف المرشد، علىوتعرفهم  المجموعة
تحقيقها، ومناقشة توقعات  المرجو األهداف وتحديد تواجههم،

 اإلرشادية الجلسة بقواعد األعضاء، والتأكيد على االلتزام
  .اعليه المتفق والمكان والزمان البيتية والواجبات

 هذه هدفت): األحداث على وتأثيرها الوصمة( الجلسة الثانية
وأنواعها،  الوصمة، مفهوم على األعضاء تعرف إلى الجلسة

  .حياة األعضاء بشكل عام على تؤثر وكيف وأسبابها،

 هدفت): النفسية بالصحة وعالقته االنفعالي الذكاء( الجلسة الثالثة
 االنفعالي، الذكاء مفهوم على األعضاء تعرف إلى الجلسة هذه

 بالصحة الوثيق وارتباطه حياتهم، في األفراد نجاح في وأهميته
 كما االنفعالي الذكاء مكوناتتعريفهم ب باإلضافة .والنفسية العقلية
 االنفعاالت وإدارة بالذات، الوعي: المتمثلة في جولمان أشار

 الشخصية والعالقات والتعاطف، الذاتية، والدافعية الذاتية،
  .الفعالة

 تنمية إلى الجلسة هذه هدفت): الوعي بالذات( الجلسة الرابعة
ومشاعر  مشاعرهمل هموإدراك الوعي بالذات، علىاألعضاء  قدرة

  .لديهم والضعف القوة بنقاط فهميعرتو اآلخرين،

 الجلسة هذه هدفت): الذاتية االنفعاالت إدارة( الجلسة الخامسة
 االنفعاالت إدارة استراتيجيات أهم األعضاء على تعريف إلى

 وكيفية ،هاوتحليل االنفعاالت فهم على تدريبهم خالل من وضبطها،
 انفعاالت إلى السالبة االنفعاالت تحويل على والقدرة عليها، الحكم
  .موجبة

 إلى تنمية الجلسة هذه هدفت): الذاتية الدافعية( الجلسة السادسة
 وتنمية القدرة وإنجازها، األهداف تحقيق نحو األعضاء دافعية
 والقدرة الهدف، إلى تعوق الوصول التي التحديات تجاوز على
 والمتعة بالرضا شعورهم مع لهم، الموكولة المهمات إنجاز على
  .المهمة إنجاز أثناءفي 

 مفهوم إلى توضيح الجلسة هذه هدفت): التعاطف( الجلسة السابعة
 على األعضاء قدرة وتنمية الفرد، حياة في وأهميته التعاطف

  .اانفعالي معهم والتوحد والتناغم اآلخرين بمشاعر اإلحساس

 الجلسة هذه هدفت): الفعالة الشخصية العالقات( الثامنةالجلسة 
 ومميزة فعالة شخصية عالقات بناء على األعضاء قدرة تنمية إلى
 الحوار مهارات وإكسابهم ويسر، سهولة بكل اآلخرين مع

  .اآلخرين مع الفعال واالتصال

 تنمية إلى الجلسة هذه هدفت): نفسك اضبط( الجلسة التاسعة
 مواجهتهم خالل انفعاالتهم في التحكم على األعضاء قدرة

  .اآلخرين من والعدائية المؤلمة للمواقف

 هذه هدفت): جديد هو ما كل مع التكيف( الجلسة العاشرة
 المواقف مع التكيف على األعضاء قدرة إلى تنمية الجلسة
 لهم تسمح عاطفية بمرونة معها والتعامل سهولة، بكل الجديدة
  .النفسي بالتوافق

الجلسة  هذه هدفت): مشاعرك عن رعب( الجلسة الحادية عشرة
 سواء كانت مشاعرهم، عن التعبير على األعضاء قدرة إلى تنمية

 وإكسابهم ويسر، سهولة بكل لآلخرين ،سلبية أو إيجابية
  .مثًال كالتخيل التعبير، على تساعدهم متنوعة استراتيجيات

 تنمية إلى الجلسة هذه هدفت ):المبادأة( الجلسة الثانية عشرة
 لإلجبار رضوخهم دون بنفسهم، أعمالهم إنجاز على األعضاء قدرة
 قبل بالمشكالت والمبادأة التنبؤ والقدرة على اآلخرين، من

  .وقوعها
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 هدفت): بناءة بطريقة معي وتحاور تواصل( الجلسة الثالثة عشرة
 وتعريفهم األعضاء ات التواصل لدىمهار تنمية إلى الجلسة هذه
 على تساعدهم التي اللفظية وغير اللفظية التواصل مهارات بأهم

  .فعالة بطريقة اآلخرين مع التواصل

 إلى الجلسة هذه هدفت): ختامية تقويمية( الجلسة الرابعة عشرة
 القياس تطبيق خالل من اإلرشادي، البرنامج نجاح مدى تقييم

ة األعضاء من استفاد مدى ومعرفة األحداث على البعدي
  .البرنامج

هدفت هذه الجلسة إلى معرفة  ):المتابعة( الجلسة الخامسة عشرة
مدى استمرارية فاعلية البرنامج اإلرشادي لدى األعضاء من 

  .خالل تطبيق قياس المتابعة

  اإلجراءات

  :اآلتيةاإلجراءات  تباعاتم 

لتطبيق أدوات الدراسة  في وزارة التنمية الرسمية الجهات مخاطبة. 1
  .2018/2019لعام الدراسي ل في دار عمان لرعاية األحداث

 تطبيق على مأموره وأولياءالمشاركين خذ الموافقة الخطية من أ. 2
 من البرنامج اإلرشادي في والمشاركة المبدئية الدراسة مقياسي

  .الموافقة نماذج خالل

 ،الذكاء االنفعالي مقياسفي  تينتطبيق أداتي الدراسة المتمثل. 3
 الختيار اتمهيد ،كاختبار قبلي على مجتمع الدراسةوصمة العار 
 شروط عليها التي تنطبق الحاالت إلى والوصول عينة الدراسة

ومستوى  ،منخفض من الذكاء االنفعاليمستوى  :وهي ،الدراسة
   .مرتفع من وصمة العار

إحداهما على مجموعتين مشاركين بطريقة عشوائية توزيع ال. 4
، للبرنامج اإلرشادي تخضع ،اجانح احدًث )15=ن(تجريبية 

واألخرى ضابطة  ية التطبيق حوالي شهر ونصف،ملواستمرت ع
دون تدخل إرشادي وعلى قائمة  اجانح احدًث) 15=ن(

  .االنتظار

  .تطبيق أداتي الدراسة كاختبار بعدي على عينة الدراسة. 5

وعة متتبعي على أفراد المجتطبيق أداتي الدراسة كاختبار . 6
 .التجريبية فقط بعد شهر من تطبيق االختبار البعدي

  تصميم الدراسة

تم استخدام المنهج شبه التجريبي في الدراسة الحالية كما 
  :يأتي

EG: O1 X O2 O3  

    CG: O1- O2  

  

:EG المجموعة التجريبية  

CG :المجموعة الضابطة  

X :برنامج االرشاد الجمعي  

O1 :القياس القبلي  

O2 :القياس البعدي  

O3 :القياس التتبعي  

  متغيرات الدراسة

  :هيالمتغيرات عددا من الدراسة الحالية  تضمنت

  .برنامج اإلرشاد الجمعي: المتغير المستقل -

  . وصمة العار. 2. الذكاء االنفعالي.1: المتغيران التابعان -

  المعالجة اإلحصائية

لحساب المتوسطات الحسابية،  تم استخدام التحليل الوصفي
وتم استخدام اختبار ليفين لتجانس التباين . واالنحرافات المعيارية

)Leven's test for equality of variances ( للتحقق من
تجانس درجات ميل االنحدار لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية 
على مقياس الذكاء االنفعالي، ومقياس وصمة العار في القياس 

 وقد بلغت قيمة ف للتجانس لمقياس الذكاء االنفعالي .القبلي
لمقياس وصمة العار، وهي قيم غير دالة ) 0.175(، و)0.065(

داللة الا عند مستوى إحصائي)α=0.05(مؤشر الستخدام  ذا، وه
وتم استخدام االختبار ). ANCOVA(تحليل التباين المصاحب 
للمقارنات ) Paired sample t-test(التائي للعينة المترابطة 

  . البعدية والتتبعية لدى أفراد المجموعة التجريبية

  النتائج ومناقشتها

توجد فروق ذات داللة  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: أوًال
بين متوسطات درجات ) α=0.05(داللة الإحصائية عند مستوى 

أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة 
  ومناقشتها ،الضابطة، على مقياس الذكاء االنفعالي في االختبار البعدي

للتحقق من صحة هذه الفرضية، تم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعتين التجريبية 
والضابطة لألداء البعدي على مقياس الذكاء االنفعالي ككل، وعلى 

راك االنفعاالت، إدارة انفعاالتي، إدارة إد(أبعاده الفرعية األربعة 
، كما هو مبين في الجدول )انفعاالت اآلخرين، واستخدام االنفعاالت

)8.(  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 348

  

  للمجموعة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية وفًق): 8(جدول 

  العدد  المجموعة  المتغيرات
  القياس البعدي  القياس القلبي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  إدراك االنفعاالت
  0.51  2.67  0.28  2.41  15  الضابطة
  0.39  3.72  0.39  2.62  15  التجريبية

  انفعاالتيإدارة 
  0.84  2.56  0.29  2.49  15  الضابطة
  0.38  3.96  0.22  2.51  15  التجريبية

إدارة انفعاالت 
  اآلخرين

  0.68  2.50  0.26  2.43  15  الضابطة
  0.54  3.93  0.34  2.48  15  التجريبية

استخدام 
  االنفعاالت

  1.00  2.42  0.24  2.38  15  الضابطة
  1.04  3.62  0.27  2.35  15  التجريبية

  الذكاء االنفعالي
  0.47  2.54  0.17  2.48  15  الضابطة
  0.38  3.81  0.11  2.44  15  التجريبية

              
وجود فروق ظاهرية في مستوى ) 8(يتبين من الجدول  

إدراك (الذكاء االنفعالي ككل، وفي األبعاد األربعة الفرعية المكونة له 
االنفعاالت، وإدارة انفعاالتي، وإدارة انفعاالت اآلخرين، واستخدام 

في القياس البعدي ألفراد المجموعة التجريبية مقارنة مع ) االنفعاالت
كما تم حساب المتوسطات الحسابية . عة الضابطةأفراد المجمو

المعدلة واألخطاء المعيارية للدرجات على مقياس الذكاء االنفعالي 
إدارة انفعاالتي، إدارة إدراك االنفعاالت، و(فرعية األربعة وأبعاده ال

، في االختبار البعدي لكل )انفعاالت اآلخرين، واستخدام االنفعاالت
  ). 9( ة والضابطة، كما هو مبين في الجدولمن المجوعتين التجريبي

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لألداء على مقياس الذكاء االنفعالي في االختبار البعدي لدى أفراد المجموعتين  ):9(جدول
  التجريبية والضابطة

  الخطأ المعياري  المعدلالحساب المتوسط   المجموعة  المتغيرات

  إدراك االنفعاالت
  0.118  2.62  الضابطة
  0.118  3.77  التجريبية

  إدارة انفعاالتي
  0.172  2.56  الضابطة
  0.172  3.96  التجريبية

  إدارة انفعاالت اآلخرين
  0.162  2.51  الضابطة
  0.162  3.92  التجريبية

  استخدام االنفعاالت
  0.226  2.41  الضابطة
  0.226  3.63  التجريبية

  الذكاء االنفعالي
  0.114  2.53  الضابطة
  0.114  3.82  التجريبية

 One-Way(ولمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في القياس البعدي، تم استخدام تحليل التباين األحادي المشترك  
ANCOVA( كما هو مبين في الجدول ،)10.(  
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  لمتغير المجموعة ااالنفعالي في القياس البعدي وفًقللذكاء ) One-way ANCOVA(نتائج تحليل التباين األحادي المشترك ): 10(جدول

  المتغيرات  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  القياس القبلي

  0.101  0.09  3.047  0.606  1  0.606  إدراك االنفعاالت
  0.002  0.83  0.045  0.020  1  0.020  انفعاالتيإدارة 

  0.017  0.50  0.468  0.184  1  0.184  إدارة انفعاالت اآلخرين
  0.034  0.34  0.938  0.991  1  0.991  استخدام االنفعاالت
  0.006  0.691  0.162  0.031  1  0.031  الذكاء االنفعالي

  المجموعة

  0.624  *0.00  44.779  8.906  1  8.906  إدراك االنفعاالت
  0.550  *0.00  33.066  14.710  1  14.710  إدارة انفعاالتي

  0.586  *0.00  38.173  14.995  1  14.995  إدارة انفعاالت اآلخرين
  0.282  *0.00  10.599  11.196  1  11.196  استخدام االنفعاالت
  0.698  *0.00  62.530  12.028  1  12.028  الذكاء االنفعالي

  الخطأ

        0.445  27  12.011  إدراك االنفعاالت
        0.385  27  10.790  إدارة انفعاالتي

        0.393  27  10.606  إدارة انفعاالت اآلخرين
        1.056  27  28.521  استخدام االنفعاالت
        0.192  27  5.194  الذكاء االنفعالي

  الكلي المصحح

          29  26.722  إدراك االنفعاالت
          29  26.125  إدارة انفعاالتي

          29  26.125  إدارة انفعاالت اآلخرين
          29  40.320  استخدام االنفعاالت
          29  17.335  الذكاء االنفعالي

                

عند  اوجود فروق دالة إحصائي) 10(يتبين من الجدول  
بين متوسطات أداء أفراد المجموعة ) α=0.05(داللة المستوى 

التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس 
الذكاء االنفعالي ككل، وعلى األبعاد األربعة الفرعية المكونة له 

إدراك االنفعاالت، وإدارة انفعاالتي، وإدارة انفعاالت اآلخرين، (
غير المجموعة، مما أدى إلى تعزى إلى مت) واستخدام االنفعاالت

تبين أن المتوسط الحسابي المعدل  فقد. قبول الفرضية البحثية
للدرجات على االختبار البعدي للذكاء االنفعالي للمجموعة التجريبية 
كان أعلى من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة، وأن 

دراك المتوسط الحسابي المعدل للدرجات على االختبار البعدي إل
االنفعاالت للمجموعة التجريبية كان أعلى من المتوسط الحسابي 
المعدل للمجموعة الضابطة، وأن المتوسط الحسابي المعدل 
للدرجات على االختبار البعدي إلدارة انفعاالتي للمجموعة التجريبية 
كان أعلى من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة، وأن 

عدل للدرجات على االختبار البعدي إلدارة المتوسط الحسابي الم
انفعاالت اآلخرين للمجموعة التجريبية كان أعلى من المتوسط 
الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة، وأن المتوسط الحسابي 
المعدل للدرجات على االختبار البعدي الستخدام االنفعاالت 

 للمجموعة التجريبية كان أعلى من المتوسط الحسابي المعدل
  . للمجموعة الضابطة

ولتحديد نسبة مساهمة برنامج اإلرشاد الجمعي القائم على 
نظرية جولمان في األداء على مقياس الذكاء االنفعالي ككل، وعلى 
أبعاده الفرعية األربعة، تم حساب قيمة مربع إيتا لقياس حجم 

وقد بلغت قيمة مربع إيتا للذكاء االنفعالي ). Effect size(األثر
%) 55(لبعد إدراك االنفعاالت، و%) 62.4(، و%)69.8(ككل

لبعد إدارة انفعاالت اآلخرين، %) 58.6(لبعد إدارة انفعاالتي، و
وهذا يدل على وجود أثر . لبعد استخدام االنفعاالت%)  28.2(و

لبرنامج اإلرشاد الجمعي القائم على نظرية جولمان في  ادال إحصائي
  .حداث الجانحينتنمية الذكاء االنفعالي لدى األ

عزو الباحثون هذه النتيجة إلى األنشطة والتمارين التي تم وي
استخدامها في البرنامج، والتي ركزت على تنمية وعي األعضاء 

 ات اآلخرين، وقدرتهم على إدارة انفعاالتهم مع اآلخرينواتهم وذوبذ
، والتفاعل معهم بطريقة تتسم باالنسجام، مما يجعلهم وضبطها

السلبية  من إدراكهم للمواقف التي يتعرضون لها ى تغييرقادرين عل
 مع عالقات إقامةعلى قدرتهم  ذلك من واألهم. اإليجابية إلى

وهذا من شأنه أن يسهل عليهم التعبير . التعاطف يسودها اآلخرين
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تساعدهم  فعالة بطريقة معهم عن انفعاالتهم لآلخرين، والتواصل
تم ذلك من قد و. نحو تحقيقهاوالسعي  بدقة أهدافهم على تحديد

االجتماعي التي  التواصل مهارات من مجموعة على خالل تدريبهم
تجعلهم قادرين على مواجهة الصعوبات والضغوطات، باعتمادهم 

. على أنفسهم، واتخاذهم قرارات تشعرهم بأنهم مسؤولون عنها
من ذلك والجانحون بحاجة إلى تنمية الذكاء االنفعالي لديهم، لما ل

كون لديهم دافعية ذاتية، تدور كبير في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأن 
ومبادأة نحو إنجاز المهمات التي يرغبون فيها، دون رضوخهم 

على أن األفراد الذين يمتلكون مثل هذه ع التأكيد لآلخرين، م
تضمن كما .االمهارات سوف يرتفع مستوى ذكائهم االنفعالي تدريجي 

 والتقنيات واألساليب للفنيات اكبير اعتنو اإلرشادي البرنامج
 والتمارين األنشطة من العديد البرنامج ضم فقد .فيه المستخدمة

 التدريب خالل تعلمه تم ما وربط الفعال، للتعلم مناسبة بيئة لتوفير
 إلى مهارات من تعلموه لما عضاءاأل نقل أن كما .والفائدة بالمتعة

 وجود ذلك في فعال بشكل ساهم وقد .إيجابي أثر له حياتهم كان
 على يعمل ما وهو .البرنامج تضمنها التي" المنزلية الواجبات"

 ما إلى باإلضافةهذا  .األعضاء لدى جديدة يجابيةإ عادات غرس
 للمهارات الفرد امتالك إن ؛ إذتكيفية مهارات من البرنامج احتواه

 والضغوطات المختلفة المواقف مع التعامل على قدرة أكثر جعلهي
وجاءت نتيجة هذه الدراسة متفقة مع عدد من . يواجهها التي

 ,Ulutas & Omeroglu( ، مثل دراسةالدراسات السابقة
التي ركزت على أهمية التدريب  ،)Eddy, 2000(، ودراسة )2007

على أبعاد التعبير والفهم االنفعالي والتحكم في االنفعاالت وإدارتها 
  . في تنمية الذكاء االنفعالي لدى أفراد المجموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: اثاني
متوسطات درجات بين ) α=0.05(داللة الإحصائية عند مستوى 

ات درجات أفراد المجموعة أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط
  ومناقشتها ،على مقياس وصمة العار في االختبار البعدي الضابطة

للتحقق من صحة هذه الفرضية، تم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعتين التجريبية 

لى مقياس وصمة العار ككل، وعلى أبعاده والضابطة لألداء البعدي ع
البعد والبعد االجتماعي، والبعد النفسي، ( :الفرعية األربعة

  ).11(، كما هو مبين في الجدول )التمييزي، والبعد الديني

  للمجموعة العار وأبعاده الفرعية وفًقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس وصمة ا): 11(جدول 

  العدد  المجموعة  المتغيرات
  القياس البعدي  يلبالقياس الق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  البعد النفسي
  0.78  3.27  0.92  3.25  15  الضابطة
  0.58  2.42  0.90  3.22  15  التجريبية

  البعد االجتماعي
  1.09  3.27  0.88  3.61  15  الضابطة
  0.75  2.28  1.22  3.40  15  التجريبية

  البعد التمييزي
  1.26  3.37  0.92  3.55  15  الضابطة
  0.58  2.21  1.26  3.47  15  التجريبية

  البعد الديني
  1.22  3.52  1.40  3.69  15  الضابطة
  1.32  2.61  1.04  3.59  15  التجريبية

  وصمة العار
  0.70  3.36  0.70  3.52  15  الضابطة
  0.70  2.38  0.76  3.42  15  التجريبية

              

وجود فروق ظاهرية في مستوى ) 11(يتبين من الجدول 
البعد (وصمة العار ككل، وفي األبعاد الفرعية األربعة المكونة له 
في ) النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد التمييزي، والبعد الديني

القياس البعدي ألفراد المجموعة التجريبية، مقارنة مع أفراد 
المتوسطات الحسابية المعدلة  كما تم حساب. المجموعة الضابطة

واألخطاء المعيارية للدرجات على مقياس وصمة العار وأبعاده 
البعد النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد ( :الفرعية األربعة

وعتين م، في االختبار البعدي لكل من المج)التمييزي، والبعد الديني
  ). 12( التجريبية والضابطة، كما هو مبين في الجدول
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لألداء على مقياس وصمة العار في االختبار البعدي لدى أفراد المجموعتين  ):12(جدول
  التجريبية والضابطة

  الخطأ المعياري  المعدلالحسابي المتوسط   المجموعة  المتغيرات

  البعد النفسي
  0.181  3.27  الضابطة
  0.181  2.41  التجريبية

  البعد االجتماعي
  0.239  3.29  الضابطة
  0.239  2.26  التجريبية

  البعد التمييزي
  

  0.251  3.36  الضابطة
  0.251  2.22  التجريبية

  البعد الديني
  0.318  3.50  الضابطة
  0.318  2.63  التجريبية

  وصمة العار
  0.186  3.36  الضابطة
  0.186  2.38  التجريبية

        
 One-way(ولمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في القياس البعدي، تم استخدام تحليل التباين األحادي المشترك 

ANCOVA(كما هو مبين في الجدول ، )13.(  

ا لمتغير لمستوى وصمة العار في القياس البعدي وفًق) One-way ANCOVA(نتائج تحليل التباين األحادي المشترك ): 13(جدول 
  المجموعة

  المتغيرات  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

  ف قيمة
مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  القياس القبلي

  0.012  0.57  0.326  0.160  1  0.160  البعد النفسي
  0.074  0.15  2.159  1.835  1  1.835  البعد االجتماعي
  0.065  0.18  1.867  1.769  1  1.769  البعد التمييزي
  0.104  0.08  3.123  4.724  1  4.724  البعد الديني
  0.001  0.90  0.015  0.008  1  0.008  وصمة العار

  المجموعة

  0.298  *0.00  11.441  5.615  1  5.615  البعد النفسي
  0.257  *0.00  9.337  7.935  1  7.935  البعد االجتماعي
  0.275  *0.00  10.262  9.720  1  9.720  البعد التمييزي
  0.122  *0.04  3.749  5.670  1  5.670  البعد الديني
  0.337  *0.00  13.714  7.098  1  7.098  وصمة العار

  الخطأ

        0.491  27  13.250  البعد النفسي
        0.850  27  22.947  البعد االجتماعي
        0.947  27  25.574  البعد التمييزي
        1.513  27  40.481  البعد الديني
        0.518  27  13.974  وصمة العار

  الكلي المصحح

          29  19.049  البعد النفسي
          29  32.037  البعد االجتماعي
          29  37.357  البعد التمييزي
          29  51.704  البعد الديني
          29  21.152  وصمة العار
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عند  اوجود فروق دالة إحصائي) 13(يتبين من الجدول  
بين متوسطات أداء أفراد المجموعة ) α=0.05(داللة المستوى 

فراد المجموعة الضابطة في القياس متوسطات أداء أالتجريبية و
البعدي على مقياس وصمة العار ككل، وعلى األبعاد الفرعية األربعة 

البعد النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد التمييزي، (المكونة له 
ما يؤدي إلى قبول وهو تعزى إلى متغير المجموعة، ) والبعد الديني

أن المتوسط الحسابي المعدل للدرجات تبين  فقد. الفرضية البحثية
على االختبار البعدي لوصمة العار للمجموعة التجريبية كان أدنى 
من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة، وأن المتوسط 
الحسابي المعدل للدرجات على االختبار البعدي للبعد النفسي 

عدل للمجموعة التجريبية كان أدنى من المتوسط الحسابي الم
للمجموعة الضابطة، وأن المتوسط الحسابي المعدل للدرجات على 
االختبار البعدي للبعد االجتماعي للمجموعة التجريبية كان أدنى من 
المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة، وأن المتوسط 
الحسابي المعدل للدرجات على االختبار البعدي للبعد التمييزي 

ن أدنى من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية كا
للمجموعة الضابطة، وأن المتوسط الحسابي المعدل للدرجات على 
االختبار البعدي للبعد الديني للمجموعة التجريبية كان أدنى من 

  . المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة

ولتحديد نسبة مساهمة برنامج اإلرشاد الجمعي القائم على 
نظرية جولمان للذكاء االنفعالي في األداء على مقياس وصمة العار 
ككل، وعلى أبعاده الفرعية األربعة، تم حساب قيمة مربع إيتا لقياس 

إذ بلغت قيمة مربع إيتا لوصمة العار  ؛)Effect size(حجم األثر 
للبعد %) 25.7(للبعد النفسي، و%) 29.8(، و%)33.7(ككل 

للبعد %) 12.2(للبعد التمييزي، و%) 27.5(االجتماعي، و
وهذا يدل على وجود أثر ذي داللة لبرنامج اإلرشاد . الديني

الجمعي القائم على نظرية جولمان في خفض وصمة العار لدى 
  .األحداث الجانحين

البرنامج  إلى ما تم تقديمه في ويعزو الباحثون هذه النتيجة
لجانحين، من مهارات من أجل تنمية الذكاء االنفعالي لدى األحداث ا

على نقاط يتعرفون أفضل النفعاالتهم، و بحيث يصبح لديهم إدراك
عن الوصم  اأن لكل مشكلة حًال بعيديعون ، ولديهم القوة والضعف

أو غيره من السلوكات العدوانية واالنفعاالت السالبة التي يتعرضون 
فقدرتهم على التحكم بانفعاالتهم في حال تعرضهم . ا من اآلخرينله

للوصم، وكيفية التصرف وضبط غضبهم من أساسيات نجاح الفرد 
لتمتع ذلك الفرد بمستوى مرتفع من الذكاء  افي حياته، وتعد مؤشر

ألن الحدث الجانح هو المحور األساسي في هذه و. االنفعالي
يجب أن  ا،ب سيزيد المشكلة تعقيدالعملية، وأي رد فعل غير مناس

يمتلك الحدث الجانح أساليب وأدوات تساعده في ضبط انفعاالته، 
ألنها تزيد من قدرته على التعبير عن انفعاالته بطريقة سليمة، بعيدة 
كل البعد عن االنفعاالت السالبة بشكل عام والوصم بشكل خاص، 

ن احترامه لذاتهه بنفسه، ويزيد معلى تحديد مشكلت اويكون قادر 
  .التعبير بكل سهولةعلى قدرته من و

 اإلرشادي البرنامج حققها التي اإليجابية النتائج تفسير ويمكن
 الذي الشعور بالوصم، مشكلة تجاوز في المجموعة رغبةب الجمعي
 بناءفي  وصعوبة االجتماعية، عالقاتهم في اقصور لهم أحدث
 أنشطة اإلرشادي البرنامج تضمن فقد .ناجحة صداقة عالقات
تعزيز و بأنفسهم، الوعي زيادة على المشاركين ساعدت وتمارين
 في المشاركين مهارات من زادت وتمارين لديهم، القوة عناصر
حقوقهم  عن والدفاع اآلخرين، مع التفاعل أثناءفي  أنفسهم حماية
  .تعرضهم للوصم من األخرينعند 

متفقة مع العديد من الدراسات، وجاءت نتيجة الدراسة الحالية 
 ,Mater(، ودراسة مطر )Rizkullah, 2004(كدراسة رزق الله 

د مهارات الذكاء افر، التي توصلت جميعها إلى أن امتالك األ)2004
االنفعالي يساعدهم على ضبط انفعاالتهم، وخفض سلوكياتهم غير 
السوية، ويجعلهم يتصرفون بشكل أفضل في كثير من مجاالت 

  . تعرضهم للوصم بشكل خاصعند تهم بشكل عام، وحيا

توجد فروق ذات داللة  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: اثالًث
بين متوسطات درجات ) α=0.05(داللة الإحصائية عند مستوى 

أفراد المجموعة التجريبية على مقياس الذكاء االنفعالي في االختبار 
  ومناقشتها ،االختبار التتبعيالبعدي ومتوسطات درجاتهم في 

للتحقق من صحة هذه الفرضية، تم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية لألداء 
البعدي والتتبعي على مقياس الذكاء االنفعالي ككل، وعلى أبعاده 

ة انفعاالت إداروإدارة انفعاالتي، وإدراك االنفعاالت، ( :الفرعية األربعة
كما تم تطبيق االختبار التائي ). اآلخرين، واستخدام االنفعاالت

  ).14(للعينات المترابطة، كما هو مبين في الجدول 

عدي والتتعبي لمقياس الذكاء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بين درجتي القياس الب): 14(جدول 
  للقياس البعدي والتتبعي ااالنفعالي وأبعاده الفرعية وفًق

  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القياس  المتغيرات

  إدراك االنفعاالت
  0.39  3.72  بعدي

1.315  0.21  
  0.47  3.54  تتبعي

  انفعاالتي إدارة
  0.38  3.96  بعدي

1.552  0.14  
  0.46  3.76  تتبعي

  إدارة انفعاالت اآلخرين
  0.90  -0.121  0.54  3.93  بعدي
  0.30  3.95  تتبعي
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  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القياس  المتغيرات

  استخدام االنفعاالت
  0.08  -1.840  1.04  3.62  بعدي
  0.40  4.12  تتبعي

  الذكاء االنفعالي
  0.73  -0.345  0.38  3.81  بعدي
  0.13  3.84  تتبعي

            
ا بين عدم وجود فروق دالة إحصائي) 14(يتبين من الجدول 

متوسطات أداء أفراد المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم برنامج 
القياسين البعدي والتتبعي على مقياس الذكاء  فياإلرشاد الجمعي 

  . االنفعالي ككل وعلى أبعاده الفرعية األربعة

 المجموعة أفراد تعرض هذه النتيجة إلى الباحثون ويعزو
للبرنامج اإلرشادي، وجلسة المتابعة بعد مرور شهر من  التجريبية

الحتوائه استمرت فاعلية البرنامج اإلرشادي فقد  .تطبيق البرنامج
على مهارات تنمي الذكاء االنفعالي من خالل استخدام مهارات 
اجتماعية متنوعة، وأساليب متعددة كالحوار والمناقشة مع األحداث، 

هذا  .والتقبل الحب يسوده ومعهم ضمن ج إرشادية عالقة وإقامة
 عن المسؤول هو الحدث أن على والتأكيد االندماج إلى باإلضافة
 اأن يكون واعيإلى الماسة  إليها، وحاجته صلو التي المرحلة

بانفعاالته وانفعاالت اآلخرين، والتعبير عن مشاعره بطريقة مناسبة، 
 في بإيجابية التصرف كيفية على تساعده وفعالة جديدة اطرًق وتعلمه

عن استمرارية فعالية  أما. لمواقف أذى من اآلخرين تعرضِه حال
األحداث بمهارات الذكاء االنفعالي التي عود إلى تمسك البرنامج، فت

تطبيق ما في ، واستمرارهم لها اومتطلب من حياتهم اأصبحت جزًء

 ويؤكد. تعلموه داخل البرنامج، ونقل أثر التعلم إلى الخارج
 األساسية البنى أهم تعد والعواطف والسلوك العقل أن الباحثون

 مع التعامل على وقدرتهم بأنفسهم ثقتهم تجديد في األحداث لدى
 من العديد مع متفقة الدراسة هذه نتيجة وجاءت .اآلخرين

 ودراسة ،)Al-Mansour, 2014( المنصور كدراسة الدراسات،
  .)Al-Manshawi, 2018( المنشاوي

توجد فروق ذات داللة  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: ارابع
بين متوسطات درجات  )α=0.05(داللة الإحصائية عند مستوى 

أفراد المجموعة التجريبية على مقياس وصمة العار في االختبار 
  ومناقشتها ،البعدي ومتوسطات درجاتهم في االختبار التتبعي

للتحقق من صحة هذه الفرضية، تم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية لألداء 

على مقياس وصمة العار ككل، وعلى أبعاده الفرعية  البعدي والتتبعي
البعد النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد التمييزي، والبعد (األربعة 
كما تم تطبيق االختبار التائي للعينات المترابطة، كما هو ). الديني

  ).15(مبين في الجدول 

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بين درجتي القياس البعدي والتتعبي لمقياس وصمة العار المتو): 15(جدول 
  للقياس البعدي والتتبعي اوأبعاده الفرعية وفًق

  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القياس  المتغيرات

  البعد النفسي
  0.58  2.41  بعدي

2.575  0.02  
  0.28  1.91  تتبعي

  البعد االجتماعي
  0.75  2.88  بعدي

2.539  0.02  
  0.25  1.71  تتبعي

  البعد التمييزي
  0.58  2.21  بعدي

3.361  0.00  
  0.27  1.62  تتبعي

  البعد الديني
  1.32  2.61  بعدي

2.679  0.01  
  0.32  1.60  تتبعي

  وصمة العار
  0.70  2.38  بعدي

3.265  0.00  
  0.12  1.71  تتبعي

            
ا بين وجود فروق دالة إحصائي) 15(يتبين من الجدول  

متوسطات أداء أفراد المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم برنامج 
القياسين البعدي والتتبعي على مقياس وصمة  فياإلرشاد الجمعي 

العار ككل، وعلى أبعاده الفرعية األربعة، مما أدى إلى قبول الفرضية 
ما يدل على أن التحسن استمر لدى أفراد المجموعة وهو البحثية، 

تبين أن  فقد. التجريبية بعد انتهاء برنامج اإلرشاد الجمعي
ر التتبعي لوصمة العار المتوسط الحسابي للدرجات على االختبا

للمجموعة التجريبية كان أدنى من المتوسط الحسابي للمجموعة 
التجريبية في القياس البعدي، وأن المتوسط الحسابي للدرجات على 
االختبار التتبعي للبعد النفسي للمجموعة التجريبية كان أدنى من 
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المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس البعدي، وأن 
المتوسط الحسابي للدرجات على االختبار التتبعي للبعد االجتماعي 
للمجموعة التجريبية كان أدنى من المتوسط الحسابي للمجموعة 
التجريبية في القياس البعدي، وان المتوسط الحسابي للدرجات على 
االختبار التتبعي للبعد التمييزي للمجموعة التجريبية كان أدنى من 

للمجموعة التجريبية، وأن المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 
للدرجات على االختبار التتبعي للبعد الديني للمجموعة التجريبية 
كان أدنى من المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس 

  . البعدي

 المجموعة أفراد تعرض هذه النتيجة إلى الباحثون ويعزو
 من شهر بعد مرور المتابعة وجلسة اإلرشادي، للبرنامج التجريبية

 ألي تتعرض لم التي الضابطة بالمجموعة مقارنة البرنامج تطبيق
تجعلهم  وتتمركز فاعلية البرنامج حول تضمنِه مهاراٍت .معالجة

سيساهم بشكل إيجابي في خفض مشاعر  ذلك اتهم، ألنوواعين بذ
الوصم لديهم، وزيادة قدرتهم على حل مشكالتهم دون اندفاع، في 

باإلضافة إلى أن هذا . ل تعرضهم لمواقف وصم من اآلخرينحا
مهارة تنظيم الذات ساهمت في تدريبهم على كيفية التعامل مع 
المشاعر واالنفعاالت السالبة التي تؤذيهم وترعبهم، وتولد لديهم 

االنفعاالت وتحويلها المشاعر والحقد والكراهية، والتخلص من هذه 
  . ئج في خفض الوصم لدى األحداثإلى موجبة، لما لذلك من نتا

 في طبقت التي األنشطة إلى النتيجة كذلك ويعزو الباحثون
األعضاء  شخصية صقل في فعال دور من لها كان وما البرنامج
 اختباربسمحت للمشاركين  فقد .واتجاهاتهم سلوكهم وتعديل

 أثر يعزو الباحثون استمرار كما .المجموعة من كجزء اتهموذ
 تم التي األنشطة أن إلى التجريبية المجموعة أفراد على البرنامج

 وحظيت المشاركين، حاجات تالمس كانت البرنامج في استخدامها
 وغير اللفظي التواصل مهارات األنشطة تلك ومن .لديهم كبير بقبول

 على وتدريبهم اإليجابي، والحديث الصوت نبرة مثل ،اللفظي
، إلى والتكيف مع كل ما هو جديد اإلصغاء مثل االجتماعية المهارات
. المهارات من ضبط االنفعاالت وغيرها مهارة على تدريبهمجانب 

كما يعزو الباحثون هذه النتيجة إلى التزام عينة الدراسة بحضور 
 الجلسات جميعها، واهتمامهم بالواجبات البيتية ومشاركتهم الفعالة

التعلم إلى  هل عليهم نقل أثرفي أثناء التطبيق، األمر الذي س
  .الخارج

  التوصيات

الدراسة، تم تقديم  إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 
  :التوصيات اآلتية

ثر البرامج اإلرشادية أإجراء المزيد من الدراسات حول  .1
والتدريبية القائمة على نظرية جولمان في خفض سلوكات 

  .المدارس بأعمار مختلفة ةلدى عينة من طلب - كالتنمر- عدوانية

ذكاء لى أهمية الإ دور رعاية األحداثتوجيه نظر المسؤولين في  .2
 .االنفعالي ودوره في خفض وصمة العار لدى األحداث الجانحين

تدريب المرشدين القائمين على رعاية األحداث على أساليب  .3
 .إرشادية متنوعة في تنمية الذكاء االنفعالي

اية قد دورات ومحاضرات وندوات للعاملين في دور رعع -4
األحداث حول أهمية الذكاء االنفعالي في الحياة االجتماعية 

 .والمهنية وخطر الوصمة االجتماعية وسلبياتها
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