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م.د .وجدان عبداالمري الناشي
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الفصل االول

مشكمة البحث:

التعزيف بالبحث

ان الذكاء االنفعالي شرط مسبق لتطوير وتحقيق القدرة العقمية ،فاالنسان بحاجة لمتعرف

عمى انفعاالتو واعطاءىا الوصف والتسمية المناسبة مما يساعد في تحقيق اىداف الحياة كما
يتناسب مع حاجات ومشاعر االخرين من حولنا كما نحتاج الى تنمية الميارات الالزمة لموصول

الى الطرق المالئمة لتحقيق اىدافنا وحاجاتنا المتنوعة من خالل تيدئة انفعاالتنا الخاصة وصوال
الى ارتياحنا الداخمي .وقد وضع ثورندايك  Thorndikeعام  0291بذور مفيوم الذكاء
العاطفي عندما تحدث عن مفيوم الذكاء االجتماعي  .Social Intelligenceوفي عام 0221

اشار كل من جون ماير John Magerوبيتر سالوفي  Peter saloveyالى ان الناس

يتفاوتون في دقة معرفة العواطف التي يشعرون بيا وفي التعرف عمى عواطف االخرين وكذلك في

القدرة عمى حل المشكالت المتعمقة بالعواطف والمشاعر (مبيض.)00: 9112 ،

لقد وجد من خالل بعض االدبيات ان االنسان يستمر في تقدم وارتفاع ذكائو العاطفي

حتى االربعينات او الخمسينات من العمر عمى االقل ،اي ان االنسان كمما تقدم في السن كمما
نضج ذكائو العاطفي ففي احدى الدراسات وجد ان المجموع النيائي لمذكاء االنفعالي يزداد بشكل

واضح مع تقدم العمر بحيث يصل لذروتو مع نيايات االربعينايات وبدايات الخمسين سنة وىذه
النتائج ىامة وخاصة عندما نتذكر بان الذكاء العادي المعرفي يصل لذروتو مع نياية مرحمة
المراىقة ويبقى ثابتا حتى نيايات الخمسين باالضافة الى ان الذكاء المعرفي يميل لالنخفاض

قميال بعد ىذا العمر عمى عكس الذكاء االنفعالي وينسجم ىذا مع المعتقد الشائع مع ان النضج
العاطفي ياتي مع تقدم العمر واكتساب الخبرات والتجارب (مبيض.)86: 9112 ،

وتتعرض بعض المجتمعات في الوقت الحالي الى العديد من الكوارث الناجمة عن العنف

وتمعب الجوانب االنفعالية دو ار ميما في احداث التوازن النفسي والتحكم االنفعالي ،اذ ان انييار
الحس الحضاري وفقدان االحساس باالمان الناجم عن حدوث تمك الكوارث يكون نتيجة دوافع

متدنية ناجمة عن عدم التحكم االنفعالي (جولمان.)2 :0221 :
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ان ميمة كل مربي سواء كان ابا او اما او معممة ىي ان يربي الطفل ليكون قاد ار عمى

تحمل مسؤوليتو في اعمالو وتصرفاتو وق ارراتو فالمعممون والمدرسون يحتمون مكانا ىامو وخطي ار
يتيح ليم فرصة رائعة في رفع مستوى الذكاء االنفعالي عند التالميذ وليمكنيم ان يقوموا بذلك عن

طريق رفع قدراتيم التعميمية اوال ومن ثم رفع الذكاء العاطفي لطالبيم ومن ناحية اخرى فان
لعواطف الطالب وقدراتو العاطفية تاثي ار عمى قدراتو الذكائية والتعميمية عمى مدى اندفاعو ورغبتو

في التعمم واكتساب الميارات والخبرات ومدى ثقتو بقدراتو وامكاناتو

(مبيض .)016-011 :9112،

ان عمماء النفس واالجتماع جميعا اتفقوا عمى ان عممية الضبط التربوي لالبناء التتم بين

ليمة وضحاىا بل البد من سنوات عديدة من التدريب لمتوصل الى النتائج االيجابية كذلك اكدت

جميع النظريات ان افضل وقت لمتدريب عمى الضبط العالي لمنفس لدى االبناء ىو مرحمة

الطفولة الن االساليب االنفعالية وعاداتيا التزال في مراحل التعود والتبني

(الياشمي .)078 :0268 ،

فالتدريب عمى القدرات االنفعالية يمكن ان يساعد الفرد عمى زيادة ثقتة بنفسو وبقدراتو

وبايمانو بقدراتو اكثر من تأثير اآلخرين والحظ والقدر اي ان يكون لديو ضبط داخمي ذاتي اكثر
من الضبط الخارجي غير الذاتي.

ان اغمب الدراسات التي اجريت عمى موقع الضبط قد اجريت في الواليات المتحدة

االمريكية ،عمما ان ىناك دراسات قميمة جدا قد اجريت في اسيا وافريقيا

(.(Maqsud, 1981: 216

وعميو فان مشكمة البحث الحالي تتحدد باالجابة عمى التساؤل االتي :ىل ىناك عالقة بين
الذكاء االنفعالي وموقع الضبط لدى االطفال وتحديدا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟

اهمية البحث :

مما الشك فيو ان لمذكاء العاطفي لو دو ار ميما في القدرة والكفاءة عمى االنجاز والنجاح

وعمى تحسين الصحة والحالة النفسية والعاطفية لالفراد .فاالطفال يولدون ومعيم امكانات عالية
من الذكاء العاطفي اال انيم ربما يقعون ضحية االىمال واالساءة العاطفية من معاممة الذين من

حوليم االمر الذي يجرد مالدييم من امكانات ،فمن صفات االنسان الذكي عاطفيا يمكن ان
يمتمك الكثير من المفردات العاطفية ويعرف ايضا االستعمال الدقيق ليذه المفردات في تسمية

العواطف ويستطيع كذلك ان يستعمل ىذه المفردات في التعامل مع عواطفو وعواطف االخرين

فالذكاء االنفعالي يمثل قابمية وحتى قبل ان يحدث اي تعمم ،بينما نجد ان المعمومات العاطفية
يمكن ان تساعد في التعمم ،فاالنسان المرتفع الذكاء العاطفي يمكن ان يكون اسرع في التعمم ،إذ
يمكن لمذكاء العاطفي الوالدي اما ان يطور وينمى او ان يخرب من خالل تجارب الحياة وخاصة
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الدروس العاطفية التي يتمقاىا االنسان اثناء طفولتو او مراىقتو من خالل الجو االسري والمدرسة

بحيث يمكن ان يكون نموه العاطفي صحيحا اوغير صحيح

(مبيض  9112،ص.)08-01

ويعد الذكاء االنفعالي جزءا ميما واساسيا في البناء النفسي لالنسان فقد وجد جولمان
 Golemanمن خالل مناقشتو لمجموعة من البحوث ان معامل الذكاء ( )IQيسيم بنسبة

( )%91فقط من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة تاركا نسبة ( )%61لمعوامل االخرى التي
من اىميا الذكاء االنفعالي فاالشخاص االذكياء انفعاليا غالبا ما يتيميزون بكونيم يعرفون
مشاعرىم الخاصة ويقومون بدراستيا جيدا ويتفيمون ويتعاممون مع مشاعر االخرين بصورة

ممتازة فنرى ىؤالء االشخاص متميزين في كل مجاالت حياتيم االجتماعية والعممية وىم اكثر
احساسا بالرضا عن انفسيم (جولمان .) 16-11 :0221 ،ويرى ماير وسالوفي وكوروسو

( ) Mayer, Salovey & Carusoان الذكاء االنفعالي بدا بفكرة مفادىا ان االنفعاالت تحتوي
عمى معمومات تتعمق بالعالقات الداخمية لمفرد والعالقات الخارجية اي المتعمق بالمشيرات

الخارجية من حولو وحينما تتغير عالقة الفرد مع االخرين او تجاه امور معينة فان انفعالتو تجاه

ذلك تتغير ايضا  ،ويشير الذكاء االنفعالي الى القدرة عمى التعرف عمى معاني االنفعاالت
وعالقاتيا واالستدالل عمى حل المشكالت باالعتماد عمييا وتوظيف االنفعاالت لتعزيز الفعاليات

المعرفية

(.)Mayer etal , 2001

ان رعاية االبناء في مرحمة الطفولة احداثو ميمة صعبة وكبيرة وىذا يعود الى تاثير التقدم

الحضاري وخروج المراة الى العمل مما ادى الى احداث طفرة في جسد االسرة (خضر:0266 ،

 .)021ففي مرحمة الطفولة المتاخرة تتكون المعالم االساسية لشخصية الفرد المستقمة اذ تنفع فييا
استعداداتو وقدراتو وتظير بدايات ميولة واتجاىاتو .

ان مبدأ التعزيز قد تم منذ امد طويل كمحدد رئيسي لمسموك وعادة مايرتبط مفيوم موقع

الضبط بجوليان روتر  0288وجيري فارز  0272فقد قرر (فارز) ان موقع الضبط الداخمي

والخارجي يعد توقعا ميما يتصل بالطريقة المكافأة او العقاب ووجد (ليفكورت )0270 ،ان احكام

مستقمة قياسيا باالفراد الخارجين الضبط كما ان الخارجين يميمون لالستجابة لمضغوط االجتماعية
الحادثة من جانب االخرين ويرى فارز  0281ان االفراد الداخميين يعتقدون ان افعالو يمكن ان

تؤثر في سموك االخرين ومن ثم يحاولون التعامل معيم بصعوبة افضل  ،واشار فارز ايضا اي

ا ن االفراد الداخميين اكثر ثقة وضبطا لمذات واكثر نشاطا في جيودىم المبذولة لمتحكم في البيئة
(.)Travers, 1979: 180
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وقد ذكر ) ) Deven & Stallionان الذكور االمريكين يكونون اكثر ضبطا داخميا الن

البيئة نفسيا والمجتمع يطمب من افراداه مطالبة معينة تتسم بالصراحة والقوة حيث يدفع الذكور
منذ الصغر الى شق طريقيم بمجيودىم الذاتي ( .)Deven & Sallion ,1978,78

وعمى ضوء ماتقدم يمكن تحديد اىمية البحث كون البحث محاولة عممية لدراسة العالقة

بين الذكاء االنفعالي لتالميذ المرحمة االبتدائية وعالقتو بموقع الضبط لدييم ،فقد يضيف خبرة

لمدراسات العراقية في مجال الذكاء االنفعالي و موقع الضبط.

اهداف البحث:

يستيدف البحث الحالي الى:
 .0قياس الذكاء االنفعالي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.
 .9قياس موقع الضبط لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.

 .2التعرف عمى العالقة بين الذكاء االنفعالي وموقع الضبط لدى تالميذ الصف السادس

االبتدائي.

حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بطالب الصف السادس لالبتدائي من الذكور واالناث في محافظة
بغداد في جانب الكرخ االولى والرصافة االولى لمعام الدراسي (.)9112-9116

تحديد المصطمحات:

اوال-:الذكاء االنفعالي  :Emotional intelligenعرفو كل من:

 .1سالوفي وماير  :Salovy & Mayerالقدرة عمى فيم االنفعاالت الذاتية وانفعاالت

االخرين وتنظيم االنفعاالت الذاتية لمرقي بكل من االنفعال والتفكير (عثمان:9110 ،

.)072

 .9جاردنر  :Gardnerالقدرة عمى حث النفس عمى االستمرار في مواجية االحباطات
والتحكم في النزوات .والقدرة عمى تنظيم الحالة النفسية وقمع االسى وااللم وشل التفكير،
والقدرة عمى التعاطف والشعور باالمل (حسين.)00 :9118 ،

وتتبنى الباحثتان تعريف سالوفي وماير لمذكاء االنفعالي ،كما تم تعريفو اجرائياً بأنو:

الدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في الصف السادس االبتدائي عمى مقياس الذكاء االنفعالي
وان انخفاض الدرجة وارتفاعيا عن المتوسط النظري يدل عمى مستوى الذكاء االنفعالي.

ثانيا :موقع الضبط  Locus of Controlوعرفو كل من:

 -9عرفه روترز ) :)Rotter, 1966ىو كيفية ادراك الفرد لمتدعيم الذي يمي افعالو
وتصرفاتو الشخصية ،فاذا ادركو كنتيجة لمحظ او الصدفة او القدر او لتاثير االخرين من
ذوي النفوذ او كأمر اليمكن التنبؤ بو لتعقد االمور المرتبطة بو ،فاننا نسمي ىذا االعتقاد
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بالضبط الخارجي  external controlاما اذا كان ادراك الفرد لالحداث بأنيا تقع بصورة

منسقة مع سموكو الشخصي او سماتو المميزة والدائمة فاننا نسمي مثل ىذا االعتقاد بالضبط
(.)Rotter, 1966: 5

الداخمي ()internal control

-2عرفه (التميمي  :)1999ىو الكيفية التي يفسر فييا الفرد حوادث النجاح والفشل في
حياتو ومركز السيطرة الداخمي فيؤكد عمى قدرات الفرد وجيوده الخاصة في حين مركز
السيطرة الخارجي يوكد عمى الحظ والصدفة والقدر )التميمي.)900 :0222 ،

وتتبنى الباحثتان التعريف النظري لموقع الضبط روتر ) .)Rotter, 1966اما

التعريف االجرائي لموقع الضبط فيو :الدرجة التي يحصل عمييا تالميذ الصف السادس
االبتدائي من خالل االجابة عمى فقرات مقياس موقع الضبط وتكون لكل تمميذ درجتان واحدة
تقيس موقع الضبط الداخمي واآلخرى تقيس موقع الضبط الخارجي).
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الفصل الثاني

اوال -:االطار النظزي

االطار النظزي والدراسات السابقة

 -1الذكاء االنفعالي:

االنفعاالت حاالت وجدانية ومعقدة ودائمة (خوالدة .)02 :9112 ،وىي ليست حاالت

منفصمة عن الفعاليات البشرية وخاصة الفعالية العقمية (الحمداني .)017 :0262 ،فمنذ
القدم ربط المفكرين بين العقل واالنفعال واعتبرو التعبير عن االنفعاالت ناتج من التفاعل بين

العقل والجسم (.)Putchik & Kellerman, 1980: p.274

ٌيعد كل من سالوفي وماير  Salovy & Mayerاول من كتب في الذكاء االنفعالي،
إذ اسسا فكرتيما عن مفيوم اسمياه – ما وراؤ المزاج – )(Meta Mood

(جولمان.)72 :0221 ،

وفي عام ( )0221وجد ىذان الباحثان ان بعض الناس ىم افضل من غيرىم في
تمييز مشاعرىم الخاصة ،وتمييز مشاعر االخرين ،وحل المشكالت االنفعالية .وان الذكاء

االنفعالي من وجية نظرىم يمكن تطويره اذا عززناه بجوانب ايجابية وبالدعم االجتماعي،

ويمكن الحاق الضرر بو من خالل العوامل االجتماعية السيئة المحيطة بالفرد

(.)Hein, 2001

وقد صنف سالوفي وماير  Salovy & Mayerمكونات الذكاء االنفعالي الى خمس
مكونات ىي:

 .0الوعي باالنفعاالت الذاتية :وىي حجر االساس لمذكاء االنفعالي ،وىي رصد
االنفعاالت ومراقبتيا من لحظة الخرى ،إذ ان عدم الوعي باالنفعاالت يوقع الفرد تحت

رحمتيا.

 .9ادارة االنفعاالت والتحكم بيا :القدرة عمى تيدئة النفس وسرعة االستثارة والقمق الجامح،
ومن يفتقر لذلك يعيش دائماً في شجار وكآبة وال يستطيع ان يقاوم تقمبات الحياة.

 .2تحفيز الذات :اي توجيو االنفعاالت والتحكم بيا في خدمة ىدف ما ،وىو ضروري لكل
انجاز وابداع.

 .2التعرف عمى انفعاالت االخرين :الوعي بنفعاالت االخرين ضروري لسمة االيثار
والتعاون ،الن قدرة الفرد عمى التقاط اشارت االخريت وتعبيراتيم تجعمو يدرك من يحتاج

اليو.
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 .1الميارات االجتماعية :وىو فن العالقات بين البشر ،وكفاءة اجتماعية ،وميارة متميزة

تكمن وراء التمتع بالشعبية والقيادة والفاعمية في تكويت العالقات مع االخرين ،مثل تخفيف

الشعور بالممل والضجر لالخرين( .خوالدة.)22-29 :9112 ،

اما جولمان ( (Golman, 1995الذي تحدث في كتابو (الذكاء االنفعالي) عن صفات

االفراد ذوي الذكاء االنفعالي العالي بأنيم واعون النفسيم وانفعاالتيم ،ويدركون حالتيم

النفسية اثناء معايشتيا ،ولدييم بعض الحنكة فيما يتعمق بحياتيم االنفعالية .فيم يتمتعون

بصحة نفسية جيدة ،وينظرون الى الحياة نظرة ايجابية ،وال يسيطر عمييم المزاج السيء،

ويمكنيم الخروج منو بأسرع وقت ممكن ،إذ تساعدىم عقالنيتيم في ادارة انفعاالتيم ،النيم

شخصيات استقاللية واثقة من امكاناتيا وقدرتيا عمى التحكم في االحداث وتوقع النتائج .في
حين ان االشخاص المنخفضي الذكاء نجدىم غارقين في انفعاالتيم ،عاجزين عن الخروج
منيا ،تتممكيم المشاعر السمبية الى درجة يضيعون فييا ويتييون عن اىدافيم الى ٍ
حد ما ،ال
يحاولون اليروب من حالتيم النفسية ،ويشعرون بعجزىم عن التحكم في حياتيم االنفعالية،

اي انيم فاقدو السيطرة عمى انفعاالتيم (جولمان.)9110 ،

ويرى جاردنر ) )Gardner,1993ان االفراد الذين يمكنيم التمييز بين مشاعرىم

الخاصة مثل التمييز بين السرور وااللم لدييم انتباه ودافعية عالية لمعرفة ذواتيم بشكل
عميق .كما انو اكد عمى الدور الذي تمعبو ىذه القدرات في تمكن االفراد من بناء نموذج

عقمي دقيق النفسيم والتخطيط في مثل ىذا النموذج التخاذ ق اررات جيدة عن حياتيم ،ومن

خاللو يمكنيم معرفة قدراتيم وتبصرىم باستخدام االفضل
 -2موقع الضبط:

(.)Gardner etal, 1996: p.210

ان مسألة االيمان بالقضاء والقدر ىي جزء من عقيدة المسمم إذ ان مفيوم موقع

الضبط في الشريعة االسالمية والثقافة العربية وضع خاص مع التأكيد عمى ان التسميم
بالقضاء والقدر وكما يفيمو االسالم ليس قيدا عمى مبادرة الفرد وحركتو في الحياة وىذا النمط

من االيمان بالقضاء والقدر يختمف عن مفيوم القدرية في نظرية التعمم االجتماعي ،التي
تشير الى اتجاىات الفرد السمبية نتيجة خبراتو مع قوى خارجية قوية كان ليا اليد الطولى في

تحديد ما يالقيو من دعم ايجابي او سمبي اكثر مما لقدرتو وامكاناتو الذاتية

(جابر وكفافي.)288 :0267 ،

في عام  0279قدم (  )Weinerنموذجا يضم بعدين  :البعد االول موقع الضبط

(داخمي–خارجي ) اما البعد الثاني (درجة االستقرار ثابت-متغير )حيث افترض (وينر) ان
ىناك افرادا يعزون نجاحيم او فشميم في انجاز الواجب المحدد الى العناصر السببية االتية
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(القدرة–الجيد) واعتبرىما محددين داخميين لالداء ،اما صعوبة المينة والحظ فيما محددان

خارجيان في حين افترض ان القدرة والصعوبة (ثابتة نسبيا) اما الجيد والحظ اعتبرىما
متغيرين غير ثابتين بمعنى اخر اعتبر النجاح والفشل ماىو اال دالة القدرة والجيد وصعوبة

الخط والمينة والشكل يمثل نموذج وينر في موقع الضبط .

(.)Lefcurt, 1976,78
موقع الضبط
درجة االستقرار

ثابت
متغير

داخمي

خارجي

القدرة

صعوبة الواجب

الجيد

الحظ

اما نظرية التعمم االجتماعي (لجوليان روتر) فانيا اوضحت ان القوى الدافعة وراء اي

سموك تقوم بو االنسان في موقف ما تحدد بواسطة االنسان وما يتوقعو ،كما بين روتر ان
عممية التعزيز ليا تاثير كبير في سموك االنسان ولكن عندما يدرك الفرد ان عممية التعزيز
تمي حدثا لم يكن لو دخل فيو فأنو يعتقد ان التعزيز ناتج عن الحظ او الصدفة او القدر

(الضبط الخارجي ) اما اذا ادرك الفرد انو حصل عمى التعزيز نتيجة لعممو فأنو يعتقد في

(الضبط الداخمي ) .واشار روتر ( )Rotter,1962الى ان االفراد ذوي االعتقاد العالي
بالضبط الداخمي يمكن ان يكونوا ثوريين .كما وضع روتر بعض الخصائص العامة لذوي
الضبط الداخمي وذوي الضبط الخارجي لكنو لم يقصد تقسيم االفراد الى داخميين او خارجيين

وانما افترض ان ىناك مجموعة تقع بين ذوي الضبط الداخمي وذوي الضبط الخارجي
(.)Rotter etal, 1962: 475-476

وقد نشر جوليان روتر عام  0212مقالة اشار فييا الى احتمالية ظيور السموك ،وىي

دالة لمتوقع الشخصي الذي سيؤدي الى نتائج معينة وفي حالة معينة وقيمة التعزيز لتمك
النتائج اي انيا تصف البشر من خالل ميميم الى ارجاع النجاح او الفشل الى اسباب داخمية

او خارجيية وىي النظرية التي عرفت بمركز الضبط ( )Lous of control
وقد قدم روتر المفاىيم اآلتية لنظريتو :

(روتر.)0128 :0262 ،

-0امكانية السموك  Behavior Potentialىو امكانية استخدام خاص في موقف معين
بمعنى اخر ىو التساؤل  :ماىي احتمالية ان شخصا معينا سيكسب سموكا محددا في

موقف معين؟
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-9التوقع  Expectancyوىو االحتمالية الموضوعية بأن السموك المؤدي سيقود الى

نتيجة خاصة اي (الى التعزيز ) وبكممات اخرى ىو التساؤل :ماىي احتمالية ان سموكا

معينا سيؤدي الى نتيجة معينة ؟

 -2قيمة التعزيز ( )Rein for cement valueوىو اسم اخر لنتائج السموك كما يشير
الى مرغوبية ىذه النتائج فاالشياء ذات القيمة التعزيزية العالية تجذبنا اكثر من غيره .

 -2الموقف النفسي  Psychologicalىو البيئة الداخمية او الخارجية التي تحفز الفرد
بناءا عمى خبراتو وتجاربو السابقة كي يتعمم كيف يحصل عمى اعمى مستوى من االشباع
(ابو ناىية.)22 :0262 ،

في انسب مجموعة من الظروف.

ثانياً -:دراسات سابقة

.1الدراسات التي تناولت الذكاء االنفعالي :

 -0دراسة الناشي (الناشي  )2002,ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين الذكاء
االنفعالي وفاعمية الذات لدى المدرسين .والمقصود بفاعمية الذات ىو احكام الفرد حول نفسو

بقدرتو عمى القيام بالميام بنجاح ،اي ان المفيوم مرتبط بموقع الضبط .وتكونت العينة من

( )211مدرس ومدرسة وتم بناء اداتين اداة القياس الذكاء االنفعالي واالخرى لقياس فاعمية
الذات ومن ابرز النتائج التي توصل الييا البحث وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا
عند مستوى ( )10110بين الذكاء االنفعالي وفاعمية الذات (الناشي.)9111 ،

 -2دراسةةة ابراهةةام ( :)Abraham ,2000استتتيدفت الد ارستتة التعتترف عمتتى العالقتتة بتتين
التتذكاء االنفعتتالي وبعتتض المتغي ترات كتتان متتن ضتتمنيا الستتيطرة عمتتى العمتتل ،والستتيطرة عمتتى

العمتتل مؤشتتر لموقتتع الضتتبط التتداخمي .كانتتت العينتتة مكونتتة متتن ( )72فتترد يعممتتون فتتي مجتتال
الرعاية الصحية والتأمين واالتصاالت في جنتوب شترق الواليتات المتحتدة .وقتد استفرت النتتائج

عن وجود عالقة ارتباطية عالية بين الذكاء االنفعالي والسيطرة عمى العمل

(.)Abraham ,2000
 .2الدراسات السابقة التي تناولت موقع الضبط

 -1دراسة (الدليمي :)1988 ,ىدفت الدراسة الى معرفة (موقع الضبط وعالقتو بالتحصيل
لدى طمبة الصف الرابع االعدادي وتكونت حجم العينة من( )266طالبا وطالبة واستخدمت

االدوات مقياس (مسؤلية االنجاز الفكري لكرزدال ) الذي يتركز في اساسو النظري الى
مفيوم موقع الضبط الداخمي والخارجي ) ومن ابرز النتائج التي توصمت الييا الدراسة ميل
افراد عينة البحث نحو الضبط الداخمي وىناك عالقة ارتباطية بين الجنس وموقع الضبط

(الدليمي.)0266 ،
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 -2دراسة بارتل ) : (Bartel , 1971استيدفت الدراسة ايجاد العالقة بين التحصيل
الدراسي وموقع الضبط لتالميذ الطبقتين االجتماعتين المتوسطة والفقيرة في امريكا وطبقت

الدراسة عمى عينة مكونة من ( )220طفال موزعة عمى المراحل الدراسية من الصف االول
الى الصف السادس االبتدائي .واستخدمت الدراسة مقياس بيرلر  Bialer ,1691لموقع
الضبط وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين موقع الضبط والتحصيل

الدراسي لكمتا المجموعتين من االطفال (.(Bartel, 1971
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الفصل الثالث

اجزاءات البحث
يتضمن ىذا الفصل اجراءات البحث الحالي من حيث تحديد مجتمع البحث ،واختيار
عينتو ،ووصف اداتا البحث ،وحساب الخصائص السيكومترية لفقرات االداتين ،والتطبيق النيائي
لمعينة  ،فضالً عن تحديد أىم الوسائل االحصائية المستخدمة.
أوالً :مجتمع البحث:
يشتمل مجتمع البحث الحالي عمى تالميذ المرحمة االبتدائية في مدينة بغداد /قطاعي
الرصافة االولى ،والكرخ االولى لمعام الدراسي ( .)2116-9116ويتكون المجتمع االحصائي
من ( *)07019تمميذ وتمميذة موزعين بحسب مراكز قطاعي الرصافة االولى والكرخ االولى،
وكما موضح في الجدول (.)0
جدول ()1
مجتمع البحث موزع بحسب مراكز المديريات والجنس
الجنس

تربية
الرصافة
االولى
المركز

تربية الرصافة
االولى قاطع
االعظمية

تربية الرصافة
االولى قاطع
الفحامة

تربية الرصافة
االولى قاطع مدينة
مدينة الصدر

تربية الكرخ
االولى
المركز

تربية الكرخ
االولى
القادسية

تربية الكرخ
االولى
المنصور

المجموع

ذكور

211

822

9911

1111

181

211

711

01212

المجموع

772

0922

2121

7111

0081

0771

0181

07019

اناث

272

811

0621

9111

811

671

281

8826

ثانياً :عينة البحث:
تم اختيار عينة مكونة من ( )091تمميذ وتمميذة تم اختيارىم عشوائياُ من مدارس متفرقة
من قطاعي الرصافة االولى ،والكرخ االولى لمعام الدراسي ( )2116-9116باألسموب العشوائي
بواقع ( )81ذكور و( )81اناث ،وكما موضح في الجدول (.)9
جدول ()2
عينة البحث موزع بحسب المدارس والجنس
الجنس

الميج
االبتدائية

الرصافي
االبتدائية

الجوالن
االبتدائية

الرجاء االبتدائية

البشائر
االبتدائية

الحريري
االبتدائية

االماني
االبتدائية
لمبنين

المجموع

ذكور

01

01

1

1

01

1

91

91
1

81

المجموع

91

91

01

01

91

91

91

091

اناث

01

01

1

1

01

* احصائية قسم التخطيط /شعبة االحصاء في كل من تربية الرصافة االولى والكرخ االولى لمعام الدراسي 9112-9116
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ثالثاً :اداتي البحث:
لغرض تحقيق اىداف البحث كان البد من توفر اداتين لمبحث االولى تقيس (الذكاء

االنفعالي) واالخرى تقيس موقع الضبط .بالنسبة لمذكاء االنفعالي ،بعد ان اطمعت الباحثتان عمى
المقاييس واالدبيات السابقة التي تتعمق بالذكاء االنفعالي تم اعداد مقياس لمذكاء االنفعالي يحتوي
عمى خمس مجاالت( :الوعي الذاتي ،ادارة االنفعاالت ،التعاطف ،ادارة العالقات االنسانية،

تحفيز الذات) يحتوي كل مجال ( )1فقرات .اما بدائل االجابة فيي (تنطبق عمي دائماً ،تنطبق

عمي ناد اًر ،ال تنطبق عمي) تعطى الدرجات ( )0 ،9 ،2عمى التوالي .وبالتالي تم اعداد ()91

فقرة بشكل اولي.

اما مقياس موقع الضبط فقد تم اعتماد مقياس (ناويكي – ستركالند) لموقع الضبط لدى
االطفال والذي تم تعديمو من قبل (الساىي )9111 ،ليناسب البيئة العراقية ،والذي يتضمن ()21

سؤاالً تكون االجابة عميو (بنعم او ال) تعطى الدرجات ( )1 ،0عمى التوالي في حالة قياس موقع
الضبط الداخمي ،كما يكون التصحيح بالعكس إذ تعطى االجابتين الدرجات ( )0 ،1في حالة

قياس موقع الضبط الخارجي.

وقد تم عرض فقرات المقياسين عمى مجموعة من الخبراء وقد تم االبقاء عمى جميع
الفقرات النيا نالت موافقة نسبة اكثر من ( .)%61بذلك تم التحقق من الصدق الظاىري

لممقياسين .يكاد يتفق المتخصصون في القياس النفسي عمى أن الصدق من أىم المؤشرات او

الخصائص السيكومترية ،التي ينبغي توافرىا في المقياس واالختبارات النفسية والتربوية

( ،)Maloney & Wavd, 1980: 366ألنو يمثل قدرة المقياس عمى قياس السمة أو الخاصية
التي وضع من أجل قياسيا ( .)Martin&Batesen, 1986: 88ويشير عالم ( )9111الى ان
المحكم الذي لديو خبرة كبيرة سابقة بأخطاء االختبارات السابقة يمكنو أن يكشف جوانب الضعف

في أداة القياس الجديدة (عالم.)997 :9111 ،



أسماء الخبراء الذين استعانت الباحثتان بآرائهم .
 -0أ.د.احمد عبد المطيف /عمم النفس االجتماعي /قسم عمم النفس ،كمية اآلداب /جامعة بغداد
 -9أ.د.خميل ابراىيم رسول /قياس وتقويم/قسم عمم النفس ،كمية اآلداب /جامعة بغداد
 -2أ.م.د.صفاء طارق حبيب /قياس وتقويم /قسم العموم التربوية والنفسية –كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد
 -2أ.م.د.ليمى عبد الرزاق نعمان االعظمي /عمم نفس النمو /قسم العموم التربوية والنفسية ،كمية التربية –ابن رشد /جامعة بغداد
 -1أ.م.د.أنعام لفتو موسى /عمم النفس االجتماعي /قسم عمم النفس ،كمية اآلداب /جامعة بغداد
 -8أ.م.د.سناء مجول فيصل /قياس نفسي وتربوي /قسم عمم النفس ،كمية اآلداب/جامعة بغداد
 -7أ.م.د.طالب ناصر حسين القيسي /عمم النفس /قسم النفس ،كمية التربية لمبنات /جامعة بغداد
 -6د.خمود رحيم /عمم النفس التربوي /قسم عمم النفس ،كمية التربية لمبنات /جامعة بغداد
 -2د .أثمار شاكر مجيد /عمم النفس التربوي  /قسم عمم النفس ،كمية التربية لمبنات /جامعة بغداد
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التحميل االحصائي لمفقرات ()Items Statistical Analysis
عمى الرغم من اىتمام القائمين ببناء المقاييس واالختبارات بكثير من الشروط في تكوين

فقرات االختبار وصياغتيا والتحقق باألساليب المنطقية وأحكام الخبراء من الصدق الظاىري ،فأن
ذلك ال يغني عن التجريب الميداني ليذه المقاييس ،وتحميل درجات فق ارتيا باستخدام األساليب
االحصائية (عالم.)987 :9111 ،

ولمتثبيت من صالحية كل فقرة وتحسين نوعيتيا يكون ذلك من خالل اكتشاف الفقرات غير

المميزة واستبعاد غير الصالح منيا ( .)Scannell, 1975: 112وقد تم استخراج الصدق

الظاىري لممقياسين كما تم ذكره انفاً عندما تم عرضيما عمى الخبراء.

وفيما يتعمق بمقياس موقع الضبط فقد استخرجت (الساىي )9111 ،تمييز الفقرات

وصدقيا من خالل عالقة الفقرة بالدرجة الكمية فضالً عن ثبات المقياس وعمى نفس مجتمع

البحث الحالي ،وبذلك ال يستمزم االمر استخراج ىذه الخصائص النيا استخرجت سابقا عمى
نفس العينة (تالميذ مرحمة السادس االبتدائي في مدينة بغداد) ،فقط تم استخراج الثبات لممقياس
الختالف الفترة الزمنية وقد بمغ ثبات مقياس موقع الضبط بطريقة الفاكرونباخ ( .)1.79اما
بالنسبة لمقياس الذكاء االنفعالي فقد تم استخراج الخصائص السيكومترية لو وكاآلتي:
أ -تمييز الفقرات (:)Items Discrimination
من الخصائص السيكومترية األخرى والميمة التي ينبغي أن تتوافر في فقرات االختبارات
مرجعية الجماعة ،خاصة التمييز ( )Discriminationالتي تعنى بيا استخدام مفردات المقاييس

لقياس الفروق الفردية في السمة المقاسة (عالم.)977 :9111 ،

بعد تصحيح اجابات الطمبة تم ترتيب الدرجات الكمية التي حصل عمييا التالميذ في

مقياس الذكاء االنفعالي من أعمى درجة الى أوطأ درجة ،وأختير نسبة ( )%97العميا والدنيا من
الدرجات لتمثل المجموعتين المتطرفتين عمى ( )091تمميذ وتمميذة بحيث أن كل مجموعة ضمت

( )29مستجيب ،فقد تم االعتماد طريقة المقارنات الطرفية ( )Extreme Group Methodفي
حساب معامل التمييز بين درجات الفقرات لممجموعتين المتطرفتين (العميا والدنيا).

ثم تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين الستخراج الفرق بين متوسط المجموعتين

العميا والدنيا في كل فقرة من فقرات االختبار .وقدبينت النتائج ان جميع القيم التائي المحسوبة دالة

ما عدا ( )2فقرات ىي الفقرات ( )7 ،8 ،9الن قيميا التائية المحسوبة كانت اصغر من القيمة
التائية الجدولية ( )9عند مستوى ( )1.11بدرجة حرية ( .)89وكما موضح في الجدول (.)2
جدول ()4

تمييز فقرات مقياس الذكاء االنفعالي
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ت

القيمة

التائية

معامل

االرتباط

ت

القيمة

التائية

معامل

االرتباط

ت

القيمة

التائية

معامل

االرتباط

ت

القيمة

التائية

معامل

االرتباط

ت

القيمة

معامل

التائية

االرتباط

0

1.066 9.820

8

1.11 90 1.202 9.670 08 1.062 9.022 00 1.078 0.769

1.279

9

1.166 0.189

7

1.296 2.768 99 1.260 2.226 07 1.986 9.217 09 1.128 1.019

2

1.962 9.210

6

1.212 2.186 92 1.986 9.201 06 1.222 2.227 02 1.910 9.122

2

1.212 9.228

2

1.277 1.717 92 1.292 2.289 02 1.222 1.109 02 1.916 9.680

1

1.261 2.008 91 1.221 2.292 91 1.219 9.729 01 1.901 9.226 01 1.221 2.218

ب -عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
تم استخراج صدق الفقرات من خالل عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي
بأستخدام معامل ارتباط بيرسون الفقرات غير المميزة ،وقد تبين ان جميع الفقرات كانت دالة ما عدا
الفقرات ( )7 ،8 ،9الن قيميا المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط البالغة
( )1.076عند مستوى ( )1.11بدرجة حرية ( ،)006وكما موضح في الجدول ( .)2وبذلك يبقى
عدد الفقرات لمقياس الذكاء االنفعالي ( )99فقرة.
ج -ثبات المقياس
ُيعد الثبات خاصية سيكومترية يجب التحقق منيا لبيان صالحية استخدام االختبارات
فضالً عن الصدق مما يجعميا أكثر قوة ومتانة (.)Moss, 1994: 5
وقد تم ستخراج الثبات لممقياسين بطريقة الفاكرونباخ وتعد تعتمد ىذه الطريقة عمى تحميل
البنية الداخمية لممقياس لمتعرف عمى مدى تجانس فقرات المقياس (.)Aera, 1985: 1-2
وقد بمغت قيمة معامل الفاكرونباخ لمقياس الذكاء االنفعالي ( )1.71ويعد ذلك ثباتا مقبوال.
رابعاً :تطبيق المقياسين عمى عينة البحث
كان تطبيق االختبار جماعياً ألفراد العينة البالغة ( )091تمميذ وتمميذة ،وكان يرفق
المقياسين معا لكل مستجيب ،وقد تم توضيح الفقرات الفراد العينة واالجابة عن جميع التساؤالت.

خامساً :الوسائل االحصائية:
باالستعانة بالحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSتم استخدام الوسائل االحصائية
اآلتية في تحميل فقرات مقياس الذكاء االنفعالي ،واستخراج نتائج البحث الحالي:
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 .0االختبار التائي لعينتين مستقمتين الستخراج تمييز فقرات مقياس الذكاء االنفعالي.
 .9معامل ارتباط بيرسون الستخراج عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس لمقياس الذكاء
االنفعالي.
 .2معادلة الفاكرونباخ الستخراج معام الثبات.
 .2االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى الذكاء االنفعالي وموقع الضبط
 . 1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والخطأ المعياري والمنوال والوسيط وااللتواء
والتفرطح والمدرج التكراري كمؤشرات لممقياسين.
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الفصل الزابع
نتائج البحث
لتحقيق اىداف البحث تم استخراج النتائج االتية:
اوالً :استتتناداً التتى اليتتدف االول (قيتاس التتذكاء االنفعتتالي لتتدى تالميتتذ الصتتف الستتادس االبتتتدائي) تتتم
استخدام االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوستط النظتري.

وقد بمغ المتوسط الحسابي ( )22.788وبانحراف معياري مقداره ( )1.068وعند مقارنتو بالمتوسط
النظري البالغ ( )22تبين ان القيمة التائية المحستوبة ( )0.802اصتغر متن القيمتة التائيتة الجدوليتة

( )0.26عنتتد مستتتوى ( )1.11بدرجتتة حريتتة ( ،)002اي ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية بتتين
المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط النظري ،وكما موضح في الجدول(.)1
جدول ()2

القيمة التائية لقياس الذكاء االنفعالي
المتوسط االنحراف المتوسط درجة

الحسابي المعياري

النظري

1.068 22.788

44

القيمة التائية

الحرية المحسوبة الجدولية
119

0.802

1.98

وىتتذه النتيجتتة تبتتين ان التتذكاء االنفعتتالي الف تراد العينتتة لتتم يكتتن مرتفتتع وال متتنخفض وانمتتا كتتان
متوستتط فيتتو ال يختمتتف عتتن المتوستتط النظتري كثيت اًر بتتدليل عتتدم وجتتود فتتروق دالتتة احصتتائياً بينيمتتا.

وىتتذه النتيجتتة ال تختمتتف كثيت اًر عتتن د ارستتة (الناشتتي )9111 ،التتتي وجتتدت مستتتوى جيتتد متتن التتذكاء

االنفعتتالي الف تراد العينتتة .وباالمكتتان ان نتبتتين ان ىنتتاك خصتتائص وميتتارات يمكتتن ان تتتتوفر لتتدى
االطفال ،والتتي يقتل فييتا الجانتب التو ارثي وبتذا يمكتن تنميتتو لتدييم متن قبتل الوالتدين والمتربين لزيتادة
فرصيم لمنجاح في الحياة (حسين.)07-08 :9118 ،

ثانياً ًً :استتناداً التى اليتدف الثتاني (قيتاس موقتع الضتبط لتدى تالميتذ الصتف الستادس االبتتادئي) تتم

استخدام االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوستط النظتري.

وقت تتد تت تتم حست تتاب المتوست تتط الحست تتابي اوالً لموقت تتع الضت تتبط الت تتداخمي ،وقت تتد بمت تتغ المتوست تتط الحست تتابي

( )09.922وبانحراف معياري مقداره ( )9.182وعند مقارنتو بالمتوستط النظتري البتالغ ( )01تبتين
ان القيم تتة التائي تتة المحس تتوبة ( )00.692اكب تتر م تتن القيم تتة التائي تتة الجدوليت تة ( )0.26عن تتد مس تتتوى

( )1.11بدرجة حرية ( ،)002اي ىناك فتروق ذات داللتة احصتائية بتين المتوستط الحستابي لمعينتة
والمتوسط النظري ولصالح متوسط العينة النو اكبر من المتوسط النظري ،وكما موضح في الجدول
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(.)8

جدول ()6

القيمة التائية لقياس موقع الضبط الداخمي
المتوسط االنحراف المتوسط درجة

الحسابي المعياري

النظري

9.182 09.922

10

القيمة التائية

الحرية المحسوبة الجدولية
00.692 119

1.98

ث تتم ت تتم حس تتاب المتوس تتط الحس تتابي اوالً لموق تتع الض تتبط الخ تتارجي ،وق تتد بم تتغ المتوس تتط الحس تتابي

( )7.7882وبتانحراف معيتتاري مقتتداره ( )9.182وعنتتد مقارنتتتو بالمتوستتط النظتتري البتتالغ ()01
تبتتين ان القيمتتة التائيتتة المحستتوبة ( )00.692-اكبتتر متتن القيمتتة التائيتتة الجدوليتتة ( )0.26عنتتد

مس تتتوى ( )1.11بدرج تتة حري تتة ( ،)002اي ىن تتاك ف تتروق ذات دالل تتة احص تتائية ب تتين المتوس تتط
الحستتابي لمعينتتة والمتوستتط النظتتري ولصتتالح المتوستتط النظتتري النتتو اكبتتر متتن متوستتط النظتتري،

وكما موضح في الجدول (.)7

جدول ()7

القيمة التائية لقياس موقع الضبط الخارجي
المتوسط االنحراف المتوسط درجة

الحسابي المعياري
7.788

9.182

النظري
10

الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

00.692- 119

الجدولية
1.98

وىتتذه النتيجتتة تفيتتد ان اف تراد العينتتة لتتدييم موقتتع ضتتبط داخمتتي عتتالي ،كمتتا ان لتتدييم موقتتع

ضبط خارجي منخفض .وىذه النتيجة تتفق مع دراسة (الدليمي .)0266 ،ويرى العممتاء وكثيتر
متتن البحتتوث بتتأن عمميتتة الضتتبط لمتتنفس فتتي افضتتل مستتتوى لمتتتدريب ىتتي فتتي مرحبتتة الطفولتتة

(الياشمي .)078 :0268 ،

ثالثاً ًً :استناداً الى اليدف الثالث (تعرف العالقة بين الذكاء االنفعالي وموقع الضبط لدى تالميذ
السادس االبتدائي) تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،وقد بينت النتائج ان قيمة معامل االرتباط

المحسوبة بين الذكاء االنفعالي وموقع الضبط الداخمي بمغت ( )1.069وىي اكبر من القيمة

الجدولية لمعامل االرتباط ( )1.080عند مستوى ( )1.11بدرجة حرية ( ،)006اي ان ىناك
عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بين الذكاء االنفعالي وموقع الضبط الداخمي وىذه

النتيجة متوافقة مع داسة (الناشي )9111 ،التي وجدت عالقة دالة بين الذكاء االنفعالي وفاعمية
الذات التي اعتبرناىا مؤشر لموقع الضبط الداخمي ،كما تتفق مع دراسة ابراىام
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( )Abraham,2000التي وجدت عالقة داة بين الذكاء االنفعالي والسيطرة عمى العمل الذي يعد

من ضمن مفيوم موقع الضبط الداخمي .ان المجتمع و ما فيو من تقاليد وقيم اجتماعية ىي التي
توجو العواطف وتنمييا بأتجاه معين بما فييا من تداخالت ومحددات بيئية تتظافر لتشكل
الشخصية العاطفية لمفرد والتي تدفع الفرد اما الى االيمان بقدراتو وبنفسو او الى االيمان بالقوى

الخارجية التي نشأ في فيم وادراك اىميتيا اكثر من اي شيء (خوالدة .)922-920 :9112،
كما بينت النتائج ان قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين الذكاء االنفعالي وموقع الضبط

الخارجي بمغت ( )1.069-وىي اكبر من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط ( )1.067عند
مستوى ( )1.11بدرجة حرية ( ،)006اي ان ىناك عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة
احصائية بين الذكاء االنفعالي وموقع الضبط الخارجي.

وتعد ىذه النتيجة منطقية إذ ان موقع الضبط الداخمي يزداد بازدياد الذكاء االنفعالي

والعكس بالعكس ان موقع الضبط الخارجي ينخفض بازدياد الذكاء االنفعالي.
خامساً :المؤشرات األحصائية لعينة البحث:

تم استخراج بعض المؤشرات االحصائية لممقياسين من مقاييس النزعة المركزية ومقاييس

التشتت وتوزيع الدرجات ،وكما موضح في الجدول (.)6
جدول ()6

المؤشرات األحصائية لعينة الحث
المؤشرات
الذكةاء االنفعالي
موقع الضبط
الداخمي
موقع الضبط
الخارجي

المتوسط

الخطأ

الحسابي

المعياري

22.788

1.272

21

09.922

1.066

09

09

7.788

1.066

6

6

االنحراف

الوسيط

المنوال
28

1.068
9.182

2.960

9.182

2.960

المعياري

التباين

االلتواء

التفرطح

أقل درجة

98.212

1.122

1.962-

20

17

1.197-

1.062

8

08

1.197

1.062

01

2

كما توضح االشكال اآلتية توزيع الدرجات الفراد عينة البحث لممقياسين بالمدرج التكراري:
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المدرج التكراري لدرجات الذكاء االنفعالي لعينة البحث
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موقع الضبط ال خارجي
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المدرج التكراري لدرجات موقع الضبط الخارجي لعينة البحث
ومن ىذه المؤشرات االحصائية يمكن ان نستنتج ان درجات الذكاء االنفعالي تتوزع اعتدالياً

مع ميالنيا الى الدرجات المنخفضة .اما مقياس موقع الضبط( ،فالخارجي) كان التواءه سالباً اي
ان انو يميل الى الدرجات العالية ،عمى العكس من (الداخمي) الذي كان التواءه الموجب يميل

الى الدرجات المنخفضة.
االستنتاجات:

ومن نتائج البحث الحالي تم التوصل الى االستنتاجات اآلتية:

 .0ان تالميتتذ المرحمتتة االبتدائيتتة لتتدييم مستتتوى متوستتط متتن التتتحكم باالنفعتتاالت وادراك انفعتتاالت
الذات واآلخرين والتعاطف والتأثير في اآلخرين.

 .9كما ان تالميذ المرحمة االبتدائية واثقون من أنفستيم وقتدراتيم ويتدركون ان نجتاحيم ىتو متعمتق
بقدراتيم الذاتية وغير متعمق بالحظ والقدر وتأثير اآلخرين.

 .2كمما زادت القدرة في الذكاء االنفعالي لدى االطفال كمما كانوا اكثتر ثقتة بقتدراتيم ويكتون القترار
في ايدييم ،وبتالعكس كممتا انخفضتت قتدرة التذكاء االنفعتالي كممتا ضتعفت ثقتتيم بأنفستيم وبقتدراتيم

وزادوا ايماناً بالحظ وبالقدر وبأن الظروف الخارجية ىي التي تؤثر عمى نجاحيم وفشميم.

التوصيات:

ومن خالل ما توصل اليو البحث الحالي توصي الباحثتان بما يأتي:

 .0ادخال المناىج التربوية التي تعني بتطوير القدرات االنفعالية جنبا الى جنتب المنتاىج الد ارستية
لممراحل االبتدائية.
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 .9تأكتتد الثقتتة بتتالنفس وبالقتتدرات الذاتيتتة لمتالميتتذ متتن قبتتل المعممتتين والتتتي تنمتتي الضتتبط التتداخمي

لدييم.

المقترحات :

كما يمكن اقتراح اجراء البحوث اآلتية:

 .0اجراء دراسة تجريبية تبتين اثتر برنتامج تتدريبي عمتى تغييتر وجيتة موقتع الضتبط الختارجي لتدى
االطفال بأتجاه موقع الضبط الداخمي.

 .9اج تراء د ارستتة مس تتحية لمعرفتتة اىمي تتة المتغي ترات عمتتى الم تتؤثرة عمتتى ال تتذكاء االنفعتتالي ك تتالعمر
والجتتنس والمستتتوى االجتمتتاعي والثقتتافي واالقتصتتادي والظتتروف االجتماعيتتة االختترى مثتتل موقتتع

السكن وممكيتو  ...الخ من المتغيرات الديمغرافية لدى االطفال في.
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