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Abstract 
This study aims at investigating the effect of the teaching hadith topic , included in Islamic Education Textbook , 
according to emotional intelligence strateyirs to see its role in developing students self-efficacy and scholastic 
achievement , 
The reaser used the ques experimental method, and the study sample wasmade of (84) eighth –garders chosen 
from bait AL-maqdis school of the scholastic year 2014-2015. Those students were divided into four groups : two 
ex-perimental groups (males , females)- employing emotional methods, The study applied two tools : the 
measurement of self-efficcicy and achievement test according to emotional intelligence starteyies employed in 
teaching in the experimental groups . finally , the results show the there is no trace of interaction between strteyies of 
emotionalintelligence thegender of the students in tearm of achievement.  
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في تنمية فاعلي ة الذ ات  كاء االنفعالي  ات الذ  استراتيجي  أثر استخدام 

ف  والت حصيل الدراسي  في مبحث الحديث الن بوي الش ريف لدى طلبة الص 

  الث امن األساسي  في األردن
 المقوسي يياسين عل الدكتور

 كلية العلوم التربوية ,قسم المناهج والتدريس 

 األردن – عالميةجامعة العلوم اإلسالمية ال
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 ملخص
ة ة فاعلي  في تنمي   وفق إستراتيجيات الذكاء االنفعالي   ،اب التربية اإلسالميةر في كتالمقر   ،دراسة إلى معرفة أثر تدريس مبحث الحديث الشريفال تدفه

 حصيل. ات والت  الذ  
في مدرسة بيت المقدس للعام  ،األساسي  امن ث  ال الصف  لبة من ط با  ( طال48الدراسة من )نة ت عي  نتكو  ، و التجريبي  شبه لمنهج ااستخدم الباحث قد و 

، كاء االنفعالي  إستراتيجيات الذ  باستخدام رستا ود   ،ناثواإل ذكورللمجموعات، مجموعتين تجريبيتين  أربع  على زيعهم م، تم  تو 4102-4108الدراسي 
 .االختبار التحصيلي  و  فاعلية الذات، مقياسهما:  أداتينراسة قت الد  ب  ة، وط  رستا وفق الطريقة االعتيادي  د   ،ناثواإلذكور للومجموعتين ضابطتين 

باستخدام  اتعلمتلصالح المجموعتين التجريبيتين اللتين  ،لبةالط   لدى اتالذ   ةفاعلي   على مقياس ا،إحصائي  دالة وجود فروق إلى ائج نتوأشارت ال
لصالح  ،لتدريسفي ا كاء االنفعالي  إلستراتيجيات الذ   تبع ا ،الدراسي   حصيلالت   في اختبار اإحصائي   دالةوجود فروق ، وكذلك إستراتيجيات الذكاء االنفعالي

 حصيل. الت   في الطلبة وجنس االنفعالي   كاءالذ   اتإستراتيجي   بين فاعلللت   أثر المجموعتين التجريبيتين، وعدم وجود

، الكلمات المفتاحّية  ، فاعلي ة الذ ات.كاء االنفعالي  الذ  : الحديث النبوي 
 مقدمة:

، أهمي ة مهار  ات الذ كاء يؤكد الباحثون في مجال الذ كاء االنفعالي 
االنفعالي  في المناهج التدريسي ة، إذ ت ساعد الط لبة على تطوير مهاراتهم؛ 
لغايات تحقيق الن جاح في األداء األكاديمي  والحياة. ألن  "لغة الذ كاء 
االنفعالي  ت سهم في هندسة الذ ات، وتفعيل مسارات حيوي تها في الت وافق مع 

تفعيل مسارات الط اقة الالمحدودة  الذات واآلخرين، واستثمار ذلك في
للط لبة؛ لت بحر في عوالم التفكير واإلبداع، وهي من االت جاهات 
السيكولوجي ة الحديثة، حيث إن  حركة علم الن فس في بداياتها؛ كانت 
ترفض كل ما يمت  إلى االنفعاالت بصلة، وال تقبل إال لغة العقل 

ولوجي ة الحديثة، تنادي بتعميم والمعرفة، ولكن أصبحت االت جاهات السيك
برامج هندسة االنفعاالت، وتفعيلها إيجابي ا من خالل مهارات الذ كاء 

، في الفرد والفكر والحياة" االنفعالي 
(11). 

وتستند مناهج التربية اإلسالمية إلى مبادئ اإلسالم وقيمه؛ بهدف 
، وضبط تنمية الشخصي ة اإلسالمي ة اإلنساني ة تنمية  شاملة متوازنة

سلوكها، وتحقيق االنسجام الن فسي  على أساس هذه المبادئ والقيم. فمنهج 
اإلسالم المستمد  من القرآن الكريم، والسن ة الش ريفة، نزل مخاطب ا القوى 
الكامنة في الن فس اإلنساني ة، عن طريق تعليمه العقيدة، وتزكية وجدانه 

، ولي حق ق دوره في  بالعبادة والت وبة واالستغفار؛ لتنمو شخصيته نمو ا كامال 
الحياة، وطريقه إلى ذلك هو فهم قوى نفسه ووجدانه، ثم  ات خاذ الوسائل 
الالزمة من أجل تحقيق ذلك. وت در س مباحث التربية اإلسالمي ة بطرائق 
ستراتيجيات مختلفة: كالقدوة الحسنة، والترغيب والترهيب،  وأساليب وا 

شة، والتلق ين والحفظ، وعلى الرغم من أهمي تها إال والموعظة، والمحاورة والمناق
أن ها لم تعد كافية، في الوقت ال ذي ظهرت فيه استراتيجي ات حديثة أثبتت 
جدواها بكفاية، ويمكن ات باعها لتدريس تلك المباحث، من أهمها وأحدثها: 
 الذ كاء االنفعالي: وتظهر أهمي ته في ظل  ما ت واجهه المجتمعات المعاصرة
من مشكالت سياسي ة، واجتماعية، وثقافي ة، واقتصادي ة، التي أفرزت مجموعة 
كبيرة من التأثيرات السلبي ة، كحاالت القلق واالضط راب، والمشكالت النفسي ة 
المتعد دة، ومن هنا يتراءى الحلُّ األمثل لمعظم هذه المشكالت؛ امتالك 

.وقد أشارت (33)المهارات الفكري ةاألفراد لمهارات عاطفي ة وانفعالي ة تتكامل مع 
، (5)، ودراسة البدور(7)غير واحدة من الد راسات التربوي ة: كدراسة الخالدي

، إلى أهمي ة تطبيق إستراتيجيات الذكاء االنفعالي  في (11)ودراسة الخوالدة
الت دريس، بوصفها واحدة من أكثر إستراتيجي ات الذكاءات المتعددة شيوع ا؛ 

لط الب في حل  المشاكل التي يواجهها، وفي تكوين إبداعات فهي ت ساعد ا
وجداني ة فريدة، وانطالق ا من هذا الفهم، أضحى من الض رورة مراعاة 
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االت جاهات التربوي ة الحديثة في تدريس مباحث التربية اإلسالمي ة، مع 
د بالمعارف،  المحافظة على أصولها وأسسها، وتمكين الط لبة من التزو 

اهات، والمهارات، والميول ال تي توازن جميعها بين مطالب الجسد واالت ج
، فضال  عن تنمية الشخصي ة اإلسالمي ة اإلنساني ة  والروح بشكل واقعي 
المتكاملة والمتوازنة. ومن هنا تظهر أهمية تطبيق إستراتيجي ات الذ كاء 

؛ ألن ها تعمل على إكساب ال ط لبة االنفعالي  في تدريس الحديث الن بوي 
مهارات عدة: كحل  المشكالت، وتوليد الحلول المبتكرة، وتمث ل الن تاجات 

 التربوي ة في الحياة.  
وفاعلي ة الذ ات تعد  إحدى محد دات التعل م المهم ة؛ إذ ت عب ر عن 
مجموعة من األحكام ال تي ال تت صل بما ينجزه الفرد فحسب، بل تتجاوزه 

ع إنجازه، فهي نتاج للمقدرة الشخصي ة، إلى مسألة الح كم على ما يستطي
وت مث ل مرآة معرفي ة للفرد، تشعره بقدرته على التحكُّم في البيئة. والحق  أن  
ادرة من  ئيس على األحكام الص  نظري ة فاعلي ة الذ ات تستند في مقامها الر 
الفرد، ال تي ت ظهر  قدرته على تحقيق سلوكي ات معي نة أو القيام بها، فهي 

ست مجرد مشاعر وأحاسيس، بل هي ق درة الفرد على التقويم الذاتي  لكل لي
ما يستطيع القيام به، وللجهد الذي سيبذله، والمرونة والتحدي في التعامل 

 . (22)مع المواقف، ومقاومة الفشل

  اتها:فرضيّ و وأسئلتها  راسةمشكلة الدّ 
تع د  ة، فلمجديدة تربوي  جاهات ات   ،أفرز القرن الحادي والعشرونلقد 

م، بل عل  عليم والت  الوحيد لعملية الت   الهدف اإلستراتيجي  ة تاجات المعرفي  الن  
، خاصة دريست  الرات جديدة ينبغي اختيارها وتجريبها في ثمة متغي  

ة حظيت بكثير من ة والمعرفي  واحي العقلي  الن  ذلك أن   ؛ةالجوانب االنفعالي  
ة، على الرغم من ة والعاطفي  حي الوجداني  وامقارنة  بالن   ،راسات والبحوثالد  

ل فجوة كبيرة بين ضلعي الحياة شك  ما نسان، وهذا إلأهميتها القصوى ل
دراسة  وجب االهتمام بالجانب العاطفي  مما ي   (؛الوجدانو العقل ية )إلنسانا

، خاصة ةالتربية اإلسالمي   مباحثة تدريس ومن هنا تبرز أهمي   .(3)اوبحث  
كاء ات الذ  إستراتيجي  كات حديثة بر إستراتيجي  ع ،نبوي  مبحث الحديث ال

لتستعيد  ؛المعاصر مواكبة للعلم التربوي  و  ،لتلك الفروع تأصيال   ؛االنفعالي  
 . ة األخرىبين المواد الدراسي   ةها الحق  تمكانباحث هذه الم

ة أهمي  إلى  ،(7)كدراسة الخالدية تربوي  دراسات عد ة  وقد أشارت 
دات كأحد المحد   ،في التدريس كاء االنفعالي  الذ  ات تيجي  ستراإاستخدام 

في  م تحك م   كاء االنفعالي  الذ  ن  ألة؛ لتحقيق أهداف المناهج الدراسي   المهم ة
ه   ما  مواجهة  ل ؛خاذ القرارات الصائبة في حياتهالت   انفعاالت اإلنسان، وم وج 

قامة  يعتصره  من مشكالت منسجمة مع ة ناجحة و عالقات اجتماعي   ، وا 
 في الحياة.  إيجابي  بنحٍو التأثير فضال  عن ، محيطه االجتماعي  

ا في تشكيل م  هوم  ا ساسي  أ عامال   عد  ت   اتالذ  ة فاعلي   ال مشاحة في أن  
بذاته وقدراته، ويزيد  البالط  د درجة وعي حد  ي   ودافع ا، هوتكوين لوك البشري  الس  

ومن هنا ، (11)حصيلل الت  معد   فييزيد ا مم  ، معل  ة الت  لماد  ه من درجة انتباه
من خالل تدريس مبحث  ،لدى الطلبةات الذ  ة تنمية فاعلي  ة همي  أتتضح 

فاعل بين هذه أثر الت  ، ودراسة كاء االنفعالي  الذ  ات ستراتيجي  الحديث وفق إ
 ات لديهم. ة الذ  وتنمية فاعلي   ،اتاإلستراتيجي  
ات ستراتيجي  اآلتي: ما أثر إؤال الس  راسة اإلجابة عن حاول الد  وست

في مبحث  ،حصيل الدراسي  ات والت  ة الذ  في تنمية فاعلي   كاء االنفعالي  الذ  
  في األردن؟ امن األساسي  الث   لدى طلبة الصف   ،ريفالش   الحديث النبوي  

ة ات الصفري  حاول اختبار الفرضي  نئيس سراسة الر  وبناء  على سؤال الد  
 الية:الت  

(، بين α ≤ 1.15فروق دال ة إحصائي ا عند مستوى الداللة ) ال توجدأواًل: 
متوس طات درجات ال طلبة في تنمية فاعلي ة الذ ات، لدى طلبة الصف 
 ، ، ت عزى إلستراتيجي ة الت دريس: )الذكاء االنفعالي  الث امن األساسي 

 االعتيادي ة(.
(، α ≤ 1.15ال توجد فروق دال ة إحصائي ا عند مستوى الداللة )ثانًيا: 

بين متوس طات درجات الط لبة في تنمية فاعلي ة الذ ات، لدى طلبة 
، ت عزى للت فاعل بين إستراتيجي ة الت دريس  الصف الث امن األساسي 

 وجنس الط لبة. 
(، α ≤ 1.15ال توجد فروق دال ة إحصائي ا عند مستوى الداللة )ثالثًا: 

ي مبحث الحديث بين متوس طات درجات الط لبة في الت حصيل ف
، ت عزى إلستراتيجي ة الت دريس:  الن بوي، للصف الث امن األساسي 

، االعتيادي ة(.  )الذ كاء االنفعالي 
(، α ≤ 1.15ال توجد فروق دال ة إحصائي ا عند مستوى الداللة )رابًعا: 

بين متوس طات درجات الط لبة في الت حصيل في مبحث الحديث 
، ت عزى للت فاعل بين إستراتيجي ة النبوي، للصف الثامن األسا سي 

 التدريس وجنس الط لبة. 

 :راسةة الدّ هميّ أ
  الية:جاهات الت  راسة في االت  ة الد  تبرز أهمي  

ات إلستراتيجي   اوفق   ،ةالتربية اإلسالمي  مباحث على أثر تدريس وء الض   ت سل ط  
 .لبةط  لدى ال حصيلات والت  ة الذ  نمية فاعلي  في ت كاء االنفعالي  الذ  

   ات ستراتيجي  بعض إا لا عملي  تطبيق  ة التربية اإلسالمي  مي م لمعل  قد  ت
 .بوي  الحديث الن  مبحث في تدريس  ،كاء االنفعالي  الذ  

   ة في تصميم خبرات وأنشطةطي مناهج التربية اإلسالمي  ت فيد مخط، 
 .يمي  وا  ثرائها في المحتوى التعل كاء االنفعالي  ات الذ  إستراتيجي  قائمة على 
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 راسة: دّ هداف الأ
 :تيةاآل سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف

ر في كتاب التربية ريف المقر  أثر تدريس مبحث الحديث الش   دراسة -
 ة. لبط  التحصيل في  ات الذكاء االنفعالي  وفق إستراتيجي   ،ةاإلسالمي  

ات ة الذ  في تنمية فاعلي   كاء االنفعالي  ات الذ  أثر إستراتيجي   دراسة -
 لبة. ى الط  لد

وجنس  كاء االنفعالي  ات الذ  فاعل بين إستراتيجي  دراسة أثر الت   -
 .ات لديهمة الذ  حصيل وتنمية فاعلي  في الت   ،لبةالط  

 :ةة واإلجرائيّ التعريفات المفاهيميّ 
 بعهايت   التي اإلجراءات والممارسات من مجموعة ة:اإلستراتيجي  

 التي تم   األهداف وءض   يف مخرجات إلى للوصول ؛الصف   داخل مالمعل  
خطوات المنظ مة مجموعة من اإلجراءات والفهي:  ا إجرائي ا. أم  (41)وضعها

ة التعليمي  هداف األلتحقيق  ؛بوي  مبحث الحديث الن   عل مم  يقوم بها تي ال  
هي: العالقات و  لذكاء االنفعالي  لات ثالث إستراتيجي  وفق  ،للمبحث

 ة.، والتكيفي  ي  ، والمزاج اإليجاب(ةالبينشخصي  )
: ق درة الفرد على رصد مشاعره وانفعاالته كاء االنفعالي  الذ   
م هذه استخدا، و ابينهمييز الت  و  ،ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم ،ةالخاص  

الق درة على فهو:  أما إجرائي ا .(38)المعلومات في توجيه سلوكه وانفعاالته
ز ر عنها، وتوليدها، بما يعز  عبياالنفعاالت، وتقويمها والت  وتنظيم إدراك 

، وتوظيفها على بوي  في مبحث الحديث الن   للم تعل م والعقلي   مو العاطفي  الن  
 .ةتدريسي  ات شكل إستراتيجي  

صلى اهلل عليه -ما أ ضيف إلى النبي : ريفالش   بوي  الحديث الن  
ل   ،أو تقرير ،أو فعل ،من قول -وسلم ل  قي  أو صفة خ  أما  .(04)قيةة أو خ 

الحديث تي في وحدنة ضم  الم  ة ة الثماني  ف يعر ف بـ: األحاديث النبوي   إجرائي ا
ة من كتاب التربية اإلسالمي   انيل والث  علومه، الفصل األو  ريف و الش  

 . امن األساسي  للصف الث  

على أداء الفرد أو ما اكتسبه من معارف  : ما يدل  حصيلالت  
ة عتماد على خبرات تعليمي  من خالل اال ؛نومهارات في برنامج معي  

فإن ه: مقدار  . أما إجرائي ا(01)ةة أو التدريبي  دة في أحد المجاالت الدراسي  محد  
رجة بالد   م قد ر ا، امن من معلومات ومفاهيمما يحصل عليه طلبة الصف الث  

ه الباحث، وذلك الذي أعد   التي يحصلون عليها في االختبار التحصيلي  
كاء ات الذ  إستراتيجي  ة وفق دريس األحاديث النبوي  بعد االنتهاء من ت

 الث. الث   االنفعالي  
ادرة عن الفرد، والتي ت عب ر مجموعة األحكام الص  : اتالذ   ةفاعلي  

نة، ومرونته في ات معي  عن معتقداته حول قدرته على القيام بسلوكي  
جاز عاب، ومدى مثابرته إلنالص   يدة، وتحد  عامل مع المواقف المعق  الت  

 في هعاتتوق   أو الفرد أحكام فهي: . أما إجرائي ا(43)ف بهاالمهام الم كل  
 إنجاز في نةضم  الم   األنشطة على اختيار وتنعكس ،المختلفة المواقف

 امن علىالث   طلبة الصف   عليها التي يحصل رجةبالد   لوك، وت قاسالس  
الث في الث   النفعالي  كاء اات الذ  إستراتيجي  بعد تنفيذ  ،اتالذ   ةفاعلي   مقياس

 .بوي  مبحث الحديث الن  

 :راسةالدّ  حدود
 :اليةالت   داتالمحد   وفق راسةالد   جريتأ  
 :على ةالحالي   راسةالد   اقتصرت حيث ،ةالموضوعي   الحدود -1

النبوي الحديث مبحث في رة ة مقر  ثمانية أحاديث نبوي   -
ة المي  من كتاب التربية اإلس انيل والث  علومه، الفصل األو  و 

 .امنللصف الث  
من  ؛كاء االنفعالي  لذ  لات ثالث إستراتيجي   استخدام أثر قياس -

ة الثمانية ة في تدريس األحاديث النبوي  خالل أنشطة تعليمي  
ة ، إستراتيجي  "البينشخصية"إستراتيجية العالقات وهي: )

 ة(ة التكيفي  ستراتيجي  اإل، المزاج اإليجابي  
الصف شعبتين لطلبة  على راسةالد   يتجر أ   :ةالبشري   الحدود -2

ناث بمدرسة بيت من اإلكور، وشعبتين ذ  من ال األساسي  من اث  ال
 عمان. –عليم للواء القويسمةة التربية والت  في مديري   ،المقدس

جرائها راسةالد   تطبيق تم: ةماني  الز   الحدود -3  الفصل خالل وا 
 م.2115-2112 اني للعام الدراسي  الدراسي الث  

 :ظريّ د  النّ األ
يطرة على العواطف واالنفعاالت هي أساس إن  الق درة على الس  

فهناك  ه؛نفس الوقتفي ة اجحة، وهي حاجة ملح  ة الن  اإلرادة والشخصي  
ال يستطيعون  همولكن   ،كاءذ  من العون بمستوى مرتفع أشخاص يتمت  

يث خص الالمع من حة بشكل جيد، فقد يفشل الش  تسيير حياتهم العاطفي  
نتيجة عدم سيطرته على انفعاالته ودوافعه  ؛الذكاء في حياته

د له ج  ، و  اا حديث  ا عصري  فهوم  م كاء العاطفي  الذ   ي عدُّ ولذلك  .(9)الجامحة
في  مهم  فضال  عن تأثيره الإلنسان، ل الحياتي   مجرىالتأثير واضح على 

العواطف  ك قاسم مشترك بينلوانفعاالته، فهنا ،وعالقاته ،طريقة تفكيره
إلتاحة الفرصة  ؛امك تعاون بينهلوبين العقل والقلب، وهنا ،فكيروالت  

ليم، فالشخص الذي الس  حيحة والتفكير خاذ القرارات الص  لإلنسان الت  
أو  ،يطرة على عواطفهال يستطيع الس   ،راب عاطفي  عاني من اضط  ي  
ن   ،حكُّم بانفعاالتهالت    . (0)ءكان على مستوى عاٍل من الذكا حتى وا 

ن ه مجموعة من بأ :العاطفي   كاءالذ   (جولمان)ف عر  لذلك ي  و 
فاعالت جاح في الت  ع بها الفرد، والالزمة للن  ة التي يتمت  المهارات العاطفي  
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ف(44)وفي مواقف الحياة المختلفة ،ةالمهني   بأن ه  (:أون-بار) ه. وعر 
واالجتماعية  ،ةفي  والعاط ،ةن من المهارات والكفاءات الشخصي  تنظيم مكو  

ة بات البيئي  ر في ق درة الفرد للتعامل بنجاح مع المتطل  ؤث  التي ت  
الق درة الذ كاء العاطفي  يمث ل  ومن هذا الفهم، يت ضح أن   .(48)ضغوطهاو 

والوصول إليها  ،توليدهاو عبير عنها، والت   ،وتقويمها على إدراك االنفعاالت
ا و ، ةبدق   فكيرة الت  عملي   بعد إحكام ال درة على فهم االنفعالقيمث ل أيض 

 والعقلي   مو العاطفي  ة، وتنظيم االنفعاالت بما يعزز الن  والمعرفة العاطفي  
ق مباشرة بالتفكير، وهو شكل ة تتعل  مهارة عقلي   فالذكاء االنفعالي   .(49)للفرد

، وداللته ق درة الفرد على التحكُّم بعواطفه كاء االجتماعي  من أشكال الذ  
ع به اإلنسان من مهارات ما يتمت   مجموعة   اطف اآلخرين، لذا ع د  وعو 

جاح ق الن  اإلنسان ال يمكنه أن  ي حق  فالزمة لنجاحه في الحياة. ة انفعالي  
ة ، من غير اكتساب مهارات عاطفي  والمهني   ،والشخصي   ،األكاديمي  
ة، كفاية شخصي   :ة. وهذا يعني أن  هناك نوعين من الكفاياتواجتماعي  

 كاء االنفعالي  ة أبعاد الذ  وتتضمن الكفاية الشخصي   ،ةوكفاية اجتماعي  
 ن الوعي  ة. ويتضم  ، والدافعي  اتي  نظيم الذ  ، والت  اتي  الذ   الثالثة: الوعي  

فس. ويشتمل التنظيم بالن   ات، وثقة  للذ   اا دقيق  ا، وتقويم  ا عاطفي  وعي   :الذاتي  
 :نة فتتضم  ف وابتكار. أم ا الدافعي  تكي  ، ونزاهة، و على تحكُّم ذاتي   الذاتي  

 .(44)دافع اإلنجاز، وااللتزام، والمبادرة، والتفاؤل
، والتعر ف مشاعرهبالفرد  إحساسيعني الق درة على  ،اتفالوعي بالذ  

اهنة، بحيث تستخدم هذه المعرفة جاهاته في اللحظة الر  معتقداته وات   إلى
 ،جاهاتت  االدوافع، و الت، ومراقبة المشكال وحل   ،خاذ القراركدليل في ات  

ذا أحسن الفرد توظيف مهارة الوعي فكار بشكل واعٍ األو  ،التتخي  الو  . وا 
ة من زوايا فإن ها ت ؤدي إلى مساعدته على رؤية خبراته الشخصي   ،اتبالذ  

مختلفة، وهي رؤية موازية لمعايشة الخبرة، أو هي ما وراء الخبرة، وهي 
الذوبان  أويحدث في موقٍف ما، وليس االنغماس  تزود الفرد بالوعي بما

كاء ة في الذ  ات الركيزة األساسي  ويعد  الوعي بالذ   .(44)في الموقف
واإلدراك الجيد لالنفعاالت  ،ل في الق درة على االنتباه، ويتمث  االنفعالي  

 ،وحسن التمييز بينها، والوعي بالعالقة بين األفكار ،ةوالمشاعر الذاتي  
 . (11)ةواألحداث الخارجي   ،ةالذاتي  والمشاعر 

ة، فهو الق درة على التحكُّم باالنفعاالت السلبي   :نظيم الذاتي  أم ا الت  
من خالل  ؛ةوتحويلها إلى انفعاالت إيجابي   ،وكسب الوقت في التحكُّم بها

وممارسة الحياة بشكل  ،فس عن طريق هزيمة القلق، واالكتئابتهدئة الن  
 ،اتلبة الق درة على ضبط الذ  المهارة تعليم الط  فاعل. وتقتضي هذه 

  .عةف في مواقف متنو  والتكي  

 دمجاه الهاعدم استسالم الفرد للقلق الغامر، أو االت   ةوتعني الدافعي  
ر لدى الفرد هدف  يات المختلفة، أي أن  يتوف  والتحد   ،ات، واالكتئابللذ  

عي الس  في ستمرار االو  ،والمثابرة ،يسعى لتحقيقه، وأن  يمتلك الحماسة
ر لديهم درجات عالية من أجل تحقيق ذلك الهدف، فاألفراد الذين تتوف  

في عرضة لالكتئاب من غيرهم؛ ألن هم ي ناضلون  يكونون أقل   ،من األمل
 .(44)ةبالقلق والمتاعب االنفعالي   تحقيق أهدافهم، وهم أقل شعور ال حياتهم

ة ر له القو  وف  فهي ت   ؛دى الم تعل مة في ترسيخ المرونة لوت سهم الدافعي  
صفون لمواجهة العقبات التي تعترض سبيل حياته. فاألفراد الذين يت  

زون عون بالقدرة على إدارة العالقات مع اآلخرين، ويتمي  يتمت   ،بالمرونة
 وحب   ،باليقظة التحل يعاون، و والت   ،شاطوالن   ،فاؤلبدرجة عالية من الت  

ويل العمل إلى متعة، ، كما تعمل على تحخريناآلاالستطالع، ومساعدة 
 .(61)عادة في حال الوصول إلى اإلتقان واإلنتاجللس   فتصبح مصدر ا

ة فتضم ة، أم ا الكفاية االجتماعي  ق بالكفاية الشخصي  ما يتعل  فيهذا 
منهما  ة، ولكل  عاطف، والمهارات االجتماعي  ن هما: الت  يكفايتين رئيست

هم اآلخرين ن: ف  عاطف يتضم  ة. فالت  لفرعي  مجموعة من الكفايات ا
ياسة. أم ا المهارات ، وتقديم الخدمة، والتنوع، والوعي بالس  هموتطوير 

دارة الن  أثير، والت  ة فتشمل: الت  االجتماعي   غيير، زاع، والقيادة، والت  واصل، وا 
 .(02)الفريق العمل بروحنسيق، و وابط، والت  وبناء الر  

 ؛اكتسابها عبارة عن مهارة يتم   عاطفالت  ن  إلى أ (جولمان)وي شير 
مع اآلخرين، وهو أداة لتطوير  فاعل االجتماعي  عن طريق الت  

ات، حيث ي سهم في إيجاد عالقة أ لفة مع ة، وتعديل الذ  الشخصي  
الحفاظ على هذه العالقة، فهو الق درة على إدراك في اآلخرين، و 

ناغم ، وفهم مشاعرهم، والت  اد معهم انفعالي  انفعاالت اآلخرين، والتوح  
ال  باالنفعاالت لوك محم  دون أن  يكون الس   ،صال معهمواالت  

دراك الع ال   فالتعاطف ي عد  كفاية   .(44)ةالشخصي   م من وجهة نظر م تعل مة إل 
كما يرى  ،على استخدام خياله ليرى ويشعر شخص آخر، وتدريب ا

نا نجاهد فإ ن   ،أو ثقافة ايشعرون، وحين نحاول أن نفهم شخص  اآلخرون و 
عاطف، ألن ه اندماج وتزامن في انتقال المشاعر، وليس ونكافح لبلوغ الت  

 . (2)ةببساطة استجابة  أو مشاركة  انفعالي  
مجموعة المهارات التي  :في قصد بها ةأم ا المهارات االجتماعي  

انفعاالتهم عن طريق إدراك  ؛في اآلخرين أثير القوي  ت مك ن الفرد من الت  
 اإلجراء الص حيح في ومعرفة ،ف معهم بطريقة الئقةوالتصر   ومشاعرهم،

 أدبي اتوتتضمن هذه المهارات . قيادة، أو تتب ع، أو مساندة اآلخرين
 ة،ة، وغير لفظي  لفظي  

وتقتضي من الفرد استجابات مالئمة وفاعلة، ويتأثر أداؤها 
 .(44)بهبخصائص تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة 

اختار قد ، و كاء االنفعالي  دة للذ  ة متعد  ات فرعي  إن  هناك استراتيجي  
 هي: ها، ات منثالث إستراتيجي  الباحث 
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)فهم  على: البالط  ن قدرات : وتتضم  (البينشخصية)العالقات  .0
إقامة عالقات صداقة مع  ،مشاركة اآلخرين بانفعاالتهم ،مشاعر اآلخرين

رؤية المواقف من وجهة نظر  ،إليهماإلصغاء محاورة اآلخرين و  ،اآلخرين
 اآلخر(.
االستمتاع  ،فاؤلع بالت  ن ق درات: )التمت  : ويتضم  المزاج اإليجابي   .4
اإلنجاز  ،واجد مع اآلخرينع بالت  التمت   ،ة إلى األمورظر بإيجابي  الن   ،بالمرح

 جاح(.والن  
فهم  ،)المرونة في فهم المشكالت ن ق درات:ة: وتتضم  التكيفي   .3
 ،حل  المشكالت بحسب معطيات الواقع ،ف معهاروف الجديدة والتكي  الظ  

عوبات وعدم مواجهة الص   ،تعددةعب بطرق م  ؤال الص  اإلجابة عن الس  
 .ب منها(هر  الت  

ة، ات الشخصي  ة في نظري  ات من المفاهيم األساسي  مفهوم الذ  يعدُّ و 
ة، لدوره في ة والتربوي  سي  من اهتمام الدراسات النف لذلك نال جانب ا مهم ا

 ،ةحة النفسي  والص   ،وافقوالت   ،موحوارتباطه بمستوى الط   البالط  حياة 
 ديه. وي عد  مفهوم الذ ات تنظيم ا سيكولوجي ا ديناميكي ا،ل م المدرسي  والتقد  

ة اشئ من الخبرات الجديدة عبر المراحل النمائي  ائم الن  يتناوله التطو ر الد  
عد ه  بعض العلماء خرين. ولذلك آلمع ا فاعل االجتماعي  لت  وا ،المتعاقبة

ا نفسي ا  ،واألفكار ،جميع اآلراء يشمل   ،ي عب ر عن مفهوم افتراضي   مصطلح 
نها الفرد عن نفسه، فضال  عن جاهات التي ي كو  واالت   ،والمشاعر
 بنحوٍ ة التي تتأثر والطموحات المستقبلي   ،والقناعات ،والقيم ،المعتقدات

 .(11)ةواالجتماعي   ،ةواالنفعالي   ،ةوالعقلي   ،ةواحي الجسمي  بير بالن  ك
ة ة المعرفي  ة للنظري  نات المهم  ات من المكو  ة الذ  فاعلي   دُّ وت ع
تي افترضت أن  سلوك الفرد، والبيئة، والعوامل ال  (، باندورا)ة لـ االجتماعي  
بتفاعل  د تبادلي اتحد  ي لوك اإلنساني  فالس   ؛ة تتداخل بدرجة كبيرةاالجتماعي  
، ةة، والعوامل البيئي  ، والعوامل السلوكي  ةرات: العوامل الذاتي  ثالثة مؤث  

. وعر ف (6)"نموذج الحتمية التبادلية"أ مصطلح راتوأ طلق على هذه المؤث  
تي ال  و ادرة عن الفرد، ات بأن ها: مجموعة األحكام الص  ة الذ  فاعلي   (باندورا)

ات معينة، ومرونته في قدرته على القيام بسلوكي   فيته ت عب ر عن معتقدا
الصعاب، ومدى مثابرته  هدة، وتحد يعبة والم عق  عامل مع المواقف الص  الت  

. وقد أك د من ناحية أخرى على أن  إدراك (61)الم كل ف بها م اتإلنجاز المه
ذين ها، فال  ر على أنواع الخطط التي يضعوني ؤث   ،اتيةتهم الذ  لي  عاألفراد لفا

مون ذين يحك  ناجحة، وال   ة يضعون خطط الديهم إحساس مرتفع بالفاعلي  
 ،عيفواألداء الض   ،للخطط الفاشلة ، أكثر ميال  ةعلى أنفسهم بعدم الفاعلي  

ة معرفي   ة ي نشئ أ ب ن ي ة  ر، ذلك أن  اإلحساس المرتفع بالفاعلي  واإلخفاق المتكر  
 .(66)ةلي  عللفا اتي  ك الذ  ذات أثر فع ال في تقوية اإلدرا

حتاج إلى عدد من م البالط  فإن   (،باندورا)نموذج وطبقا  أل
طلق العوامل ة(، وت  ة، وبيئي  ة، وسلوكي  )شخصي   :العوامل المتفاعلة

أم ا العوامل  .جاهاتهة على معتقدات الفرد حول قدراته وات  الشخصي  
ن الفرد في موقف ادرة عن مجموعة االستجابات الص  ة فتتضم  السلوكي  

وعوامل البيئة تشمل األدوار التي يقوم بها من يتعاملون مع الفرد  .ما
ات ة الذ  إلى أن  فاعلي   (باندورا)وي شير  .مون، واألقرانومنهم اآلباء، والمعل  

وافع الكامنة وراء أداء األفراد في المجاالت المختلفة، ر الد  ة ت فس  ة مهم  قو  
ع من اتية ي سهم في فهم أسباب المدى المتنو  الذ  ة ن  إدراك الفاعلي  أو 

اتج عن حاالت األفراد ، وفي سلوك المثابرة الن  هوتحديد لوك الفردي  الس  
ات، ة، وضبط الذ  غوط االنفعالي  المختلفة، ومستويات ردود األفعال للض  

ة، خاص  المجاالت الاالهتمامات في  والمثابرة من أجل اإلنجاز، ونمو  
مهني  واالختيار ال

(61) . 
 مرحلةبة العليا يمر  الطلبة فيما يسمى عليم األساسي  مرحلة الت  في و 

الب ، حيث يسعى الط  مو  تي تعد  أنسب مراحل الن  رة، وال  الطفولة المتأخ  
ويستيقظ لديه  ،يطرةص من القيود والس  خل  غبة في الت  إلى االستقالل والر  

وهي مرحلة  ؛مراهقةمن خاللها بمرحلة ال ات، ويمر  اإلحساس بالذ  
وهي  ،(11)ات" مختلفةة تجريب "هوي  عملي   فيها حيث تجرى ،ةانتقالي  
 ة،وانفعالي   ة،جسمي   راتبتغي   زتتمي   شد،الطفولة والر   بين ةانتقالي   مرحلة
 سريعة.  ةواجتماعي   ،ةوعقلي  

ئيسة في تحديد مدى أحد أهم المعايير الر   ،حصيل الدراسي  والت  
مها نحو تحقيق أهدافها أو فشلها في تقد   ،ةلتربوي  نجاح المؤسسات ا

عليم؛ للحكم على مقدار ة الت  في عملي   محك ا أساسي اولذلك ي عد   ة،التربوي  
، والقيم ،جاهاتواالت   ،والمهارات ،المعارفلبة من ما حصل عليه الط  

استثمار كل الطاقات واإلمكانات عليم عبر ق أهداف الت  ومقدار تحق  
 فوقجاح والت  إلى أقصى درجات الن  للوصول  ؛اا إبداعي  استثمار   ،ةالذاتي  

 لديهم. 

 ابقة:راسات السّ الدّ 
 برنامج أثر من حققالت   إلىوهدفت  :(6116الخالدي ) دراسة

 ،حصيلوالت   اتالذ   مفهوم تنمية في ،االنفعالي   كاءالذ   إلى يستند تعليمي  
 ةاألردني   يتونةالز   معةجا في فالص   معلم صتخص   طلبة من نةعي   لدى

 توزيع وطالبة، تم   اطالب   (161) من راسةالد   نةعي   نتتكو  و . ةالخاص  
 وأشارت (.ةوتجريبي   ضابطة) :مجموعتين إلى اعشوائي   نةالعي   أفراد
 تنمية في ،التعليمي   للبرنامج ةإحصائي   داللة ذي أثر وجود إلى تائجن  ال

. (7)ةالتجريبي   المجموعة طلبة لصالح ،األكاديمي   حصيلوالت   اتالذ   مفهوم
 الكشفإلى هدف ، ت(6111والوليلي ) الوهاب عبد دراسةجاءت وقد 
العقل عادات أبعاد منب عٍد  كل   في ،والبنات البنين بين الفروق عن
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، حيث الدراسي   حصيلالت   في الوجداني   كاءالذ   ناتومكو   ،المنتجة
 ةتجريبي   :لمجموعتين ي  ريبالتج شبه المنهج علىان حثاالب اعتمد

لت توص  و  طالب ا وطالبة ، (111) من راسةالد   نةعي   نتوتكو  . وضابطة
، من والبنات البنين بين الوجداني   كاءالذ   في اختالفات وجود إلىراسة الد  

 ، وكانت الن تائجراسيالد   حصيلالت   على الوجداني   كاءلذ  تأثير ا جهة
دراسة ( 4101المومني ) وأجرى. (41)الحاالت كل   في البنات لصالح
انوية لدى طلبة المرحلة الث   كاء االنفعالي  مستوى الذ  ب اإلحاطةإلى هدفت 

. كاء االنفعالي  في الذ   حصيل األكاديمي  الت   أثر  التعر ف إلى في األردن، و 
المرحلة الثانوية في محافظة من  الب  ا( ط812راسة من )نة الد  نت عي  وتكو  

ة )المجموعة التجريبي   :الباحث المنهج التجريبي  ربد. واستخدم إ
كاء لبة على مقياس الذ  راسة إلى أن  أداء الط  لت الد  ابطة(. وتوص  والض  

عاطف إذ يقع في المستوى المتوسط، باستثناء ب عد الت  وأبعاده،  االنفعالي  
ا دراسة خالدي .(18)في المستوى المرتفع جاء  فقد هدفت( 1٠٢٢) أم 

 مدينة في ةالثانوي   طلبة المدارس لدى اتالذ  ة فاعلي   مستوىب اإلحاطة
لى الناصرة،  عينة وتكونت .لديهم اتالذ   ةفاعلي   في الفروق عن الكشف وا 
ة، العنقودي   ةالعشوائي   ريقةبالط   اختيرت ،وطالبة اطالب   (٢٠٠) من الدراسة

 تائجلن  ا وأشارت ة(.)ضابطة وتجريبي   :تم  توزيعها وفق نظام المجموعتين
 المستوى ضمن قعت ،اصرةمدينة الن   في ائدةالس   اتالذ   ةفاعلي   أن   إلى

 ةفاعلي   في مستوى ةإحصائي   داللة ذات فروق وجود كشفت عنو  المرتفع،
 في اإلناث وكذلك لصالح اإلناث، لصالح الجنس ألثر ت عزى ،اتالذ  

ف عن أثر ( إلى الكش6114دراسة البدور ). وهدفت (8)ةالمدارس األهلي  
 في تحصيل طلبة الصف   ،دةات الذكاءات المتعد  استخدام استراتيجي  

ات واكتسابهم لمهارات عملي   ،ةة العلوم العام  في ماد   ابع األساسي  الس  
نتلم. و الع   عين على موز   ،وطالبة ( طالب ا11راسة من )نة الد  عي   تكو 

في  ،ي  ابع األساسالس   وشعبتي إناث من طلبة الصف   ،شعبتي ذكور
للبنين وللبنات. واستخدم الباحث المنهج  تينمدرستي المزار األساسي  

ابطة(. وقد خلصت الدراسة إلى ة والض  )المجموعة التجريبي   :التجريبي  
دة في ة الذكاءات المتعد  في أثر إستراتيجي   ،ةق المجموعة التجريبي  تفو  
ات بهم لمهارات عملي  اكتسافي و  ،ة العلومللطلبة في ماد   ،حصيل العلمي  الت  
حصيل كور واإلناث في الت  الذ   ؤ  تكافوفي ة، ريقة التقليدي  لم على الط  الع  

العلمي  
(1) . 

 Petrides & Fredrickson & Furnham, 2004))وأجرى 
 حصيلالت   وبين ،العاطفي   كاءالذ   بين العالقة فحصإلى  هدفتدراسة 

 كاءالذ   بين العالقة إلى فالتعر  و ، دةمتعد   موضوعات في راسي  الد  
 راسةالد   أجريتو  .ةالثانوي   المدرسة في لوكالس   انحرافات وبين ،العاطفي  

 عشر الحادي الصف في يدرسون وطالبة اطالب  ( 021) من نةعي   على

 استبانة   دراستهم في الباحثون استخدمو  .برمنجهام منطقة فيانوي الث  
 االستدالل اختبار، و ةلشخصي  لتحليل ا (؛يزنكا)، والعاطفي   كاءالذ   سمة  

 كاءللذ   ةإحصائي   داللة ذيأثر  وجود دمعإلى  الدراسة لتتوص  و  .اللفظي  
 االختبارات على واألداء ،المدرسي   حصيلالت   اتمحك   على ،العاطفي  
 في ،العاطفي   كاءللذ   ةإحصائي   داللة ذيأثر  وجودوكذلك ، ةاألكاديمي  

إلى  (4113دراسة الخوالدة ). وهدفت (16)لبةللط   األكاديمي   األداء نتحس  
وأثره في  ،كاء االنفعالي  لتطوير مهارات الذ   ؛تطوير برنامج تدريبي  

من راسة نة الد  عي  نت تكو  ة. و لبة في مبحث التربية اإلسالمي  تحصيل الط  
في مديرية تربية  ،ادس األساسي  من طلبة الصف الس  ( طالب ا 041)
ا رنامج  بطو ر  ، وقدباحث المنهج التجريبي  دبا باألردن. واستخدم الأم

وجود فروق راسة . وأظهرت نتائج الد  كاء االنفعالي  مهارات للذ  ل اتدريبي  
على اختبار  ،لبةة في متوسطات إجابات الط  ذات داللة إحصائي  

ومستوى  ،ومستوى الفهم واالستيعاب ،حصيل في مستوى المعرفةالت  
ولصالح المجموعة  ،زى إلى البرنامج التدريبي  ت ع ،ة العلياالمهارات العقلي  

على  ،أو للتفاعل بين الجنس ،للجنس ة، في حين لم يظهر أثر  التجريبي  
 . (11)حصيل ككلاختبار الت  

ناتها، وأنها ابقة تنوعت في أهدافها وعي  راسات الس  الحظ أن  الد  ي  
هدفت إلى الكشف عن مستوى دراسات األول  :انقسمت إلى مجالين

 الوهاب عبدحصيل كدراسة لبة وعالقته بالت  لدى الط   كاء االنفعاليلذ  ا
، والبدور (4113الخوالدة )، و (4101المومني )(، و 4100والوليلي )

في قياس  كاء االنفعالي  اني فقد تناول أثر الذ  (، أما المجال الث  4118)
. ودراسة (٠٢٢1) ات لدى الطلبة كدراسة خالدية الذ  مستوى فاعلي  

فقط اختص ت ة واحدة دراس يرى الباحث أن  التالي وب. (6116الدي )الخ
 دراسةي ة، هالتربية اإلسالمي  في  كاء االنفعاليارات الذ  مه بتناول

لتطوير  ؛تطوير برنامج تدريبي  والتي قامت على  ،(4113الخوالدة )
لبة في مبحث التربية وأثره في تحصيل الط   ،كاء االنفعالي  مهارات الذ  

 بوي  ت تدريس مبحث الحديث الن  ة فتناولة. أما الدراسة الحالي  المي  اإلس
، امنللصف الث   ، وأثرها في كاء االنفعالي  وفق استراتيجيات الذ   األساسي 
حصيل لدى الطلبة، وهذا ما ي مي ز هذه الدراسة ات والت  ة الذ  تنمية فاعلي  

 األدب النظري  ابقة في راسات الس  عن غيرها. وقد استفاد الباحث من الد  
ة البحث، وفي راسة وأسئلتها، وفي منهجي  راسة، وصياغة مشكلة الد  للد  

 تائج.راسة، ومناقشة الن  بناء أدوات الد  

 ؛التجريبي  شبه لمنهج افي هذه الد راسة استخدم الباحث : راسةمنهج الدّ 
رين على كل من المتغي   ،واحد ر مستقل  ذي ي ختبر فيه أثر متغي  ال  
 مة هذا المنهج طبيعة مشكلةء  لتحقيق أهدافها، وذلك لمال ابعينالت  
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كاء )إستراتيجيات الذ  ر ا كان هدف الدراسة معرفة أثر متغي  ولم   راسة.الد  
 ،(بوي  ة في تدريس مبحث الحديث الن  دريس االعتيادي  وطرق الت   ،االنفعالي  

 :على متغيري

أنسب المناهج التي  كان هذا المنهج ،(الجنس ،حصيلالت   ات،ة الذ  فاعلي  )
 راسة. ساعد على تحقيق أهداف الد  ت  

من جميع طلبة  ن مجتمع الد راسةتكو   :مجتمع الّدراسة وعّينتها
 ة للصف  امن في األردن، ومن جميع مباحث التربية اإلسالمي  الث   الصف  

 الصف  لبة من ط ب ا( طال42الدراسة من )نة ت عي  نتكو  امن. بينما الث  
/ 2112 للعام الدراسي   ،ناثاإلكور و ذ  للدرسة بيت المقدس في م ،امنث  ال

اختيار  ، وقد تم  اراسة عشوائي  على مجموعات الد  وتم  توزيعها ، م2115
امن جزء من مرحلة الث   ألن  طلبة الصف   ؛ةبطريقة قصدي  راسة نة الد  عي  
سنة(، حيث يمرون من خاللها بمرحلة  16-1رة )فولة المتأخ  الط  

 ةاحية االنفعالي  سريعة وكبيرة من الن   راتز بحدوث تغي  التي تتمي  ة، المراهق
في المدرسة،  امنث  ال ر أكثر من شعبة للصف  توف  جهة أخرى  ، ومن

مع ة للمدارس، ومعلم التربية اإلسالمي   العام   مديرالتعاون كل من و 
 ةالخاص  الكتب من  ،راسةالد  نة ت عي  نتكو  . فيما تهتسهيل مهم  ل ؛الباحث

 ،ةر في كتاب التربية اإلسالمي  ر  ق  ريف الم  الش   مبحث الحديث النبوي  ب
( ي بي ن توزيع أفراد 1اني. والجدول رقم )ل والث  األو   :راسيينللفصلين الد  

 راسة. مجموعات الد  
 (: توزيع أفراد مجموعات الدراسة )التجريبّية والّضابطة(1جدول )
 طريقة التدريس عدد الطلبة المجموعة

التجريبي ة األولى 
 )ذكور(

باستخدام درست مبحث الحديث النبوي   22
 إستراتيجيات الذ كاء االنفعالي  

ابطة األولى  الض 
 )ذكور(

 الط ريقة االعتيادي ة 22

التجريبي ة الث انية 
 )إناث(

باستخدام درست مبحث الحديث النبوي  21
 إستراتيجيات الذ كاء االنفعالي  

ابطة الث اني ة الض 
 )إناث(

 الط ريقة االعتيادي ة 21

 راسة:أدوات الدّ 
خدام باست ،ريفالش   مبحث الحديث النبوي  لكشف عن أثر تدريس ل
لدى  ،اتة الذ  على التحصيل وتنمية فاعلي   كاء االنفعالي  ات الذ  استراتيجي  

راسة األداتين استخدمت الد   -راسةنة الد  عي  – امن األساسي  الث   طلبة الصف  
 ن:اآلتيتي

 حيث قام الباحث بإعداد مقياسات: ة الذّ فاعليّ  مقياس :ول األداة األ 
 ات لدى طلبة الصف  ة الذ  ق فاعلي  لقياس مدى تحق   ؛اتة الذ  يقيس فاعلي  

باستخدام  ،بعد دراسة مبحث الحديث النبوي   -راسةنة الد  عي  -امن    الث  

عد ة نماذج لقياس  . وقد استفاد الباحث منكاء االنفعالي  ات الذ  إستراتيجي  
 مقياسات، و لمفهوم الذ   (Tense, 1955)ة مقياس ات، خاص  ة الذ  فاعلي  
 . (6116الخالدي ) هأعد   الذي الذات ةفاعلي  

من خالل عرضه  ،ق من صدق االختبار التحصيلي  التحق   تم  وقد 
 ها،وأساليب ةصين في مناهج التربية اإلسالمي  ستة م حك مين متخص  على 

ة، وبلغت نسبة واللغة العربي   ،ةحة النفسي  والص   ،فس، واإلرشادوعلم الن  
عد األخذ بتعديالت بوأصبح االختبار  ،%44 م حك مينمع الاالتفاق 

ة االستجابة. فقرة ثالثي  ( 31ة مكونا  من )هائي  الن   افي صورتهالم حكمين 
 داخلي  ساق البطريقة االت   ق من ثبات االختبار التحصيلي  التحق   تم  وكذلك 
(. حيث تم تطبيق 21ريتشارد سون  -وباستخدام معادلة )كودر ،لفقراته

راسة ومن مجتمعها نة الد  ة من خارج عي  نة استطالعي  االختبار على عي  
وهي قيمة  ،(1.45بات قد بلغ )معامل الث   وتبين أن   ا،طالب  ( 21بلغت )

معامالت ق ق من ثم  قام الباحث بالتح ة.راسة الحالي  مناسبة ألغراض الد  
ات، وتبي ن أن  قيم ة الذ  مقياس فاعلي  عوبة والتمييز لجميع فقرات الص  

نة ذي جرى تطبيقه على العي  ال   ،عوبة لالختبار التحصيلي  معامالت الص  
ا يعني أن ه ال توجد (، مم  %41-%21تراوحت بين ) ،ةاالستطالعي  

هذه المعامالت مقبولة  عد  وت  (. %21فقرات ذات معامل تمييز أقل من )
 ة.راسة الحالي  ألغراض الد  

بعد  بناء االختبار التحصيلي   تم  : االختبار التحصيليّ  :ثانيةاألداة ال
ر والمقر   ،انيل والث  األو   :للفصلين الحديث النبوي  مبحث تحليل محتوى 

 ،في ضوء المفاهيم ،امنالث   ة للصف  في كتاب التربية اإلسالمي  
 ،األهدافو  ،جاهاتواالت   ،والقيم ،والمبادئ ،تعميماتوال ،والحقائق

هدف قياس ب ؛تينة بالوحدصياغة األهداف الخاص  ، ثم  الوسائلو 
لتحديد  ؛بناء جدول مواصفات االختبار التحصيلي  لبة، ثم  الط  تحصيل 

 ، وأخير اومستوياتها مجاالتهامن حيث  ،ة لألهدافة النسبي  األهمي  
بأربعة  ،ددمن نوع االختيار المتع   التحصيلي   صياغة فقرات االختبار

ة سؤال من األسئلة، وبلغ عدد األسئلة في صورتها األولي   بدائل لكل  
ومجاالت األهداف كما وردت  ،، مع االلتزام بمعايير األسئلة( سؤاال  32)

مبحث الحديث بة من خالل تحليل األهداف الخاص   ،في دليل الم عل م
 ريف.الش   النبوي  

من خالل عرضه  ؛ق من صدق االختبار التحصيلي  التحق   تم   دوق
 ةصين في مناهج التربية اإلسالمي  خمسة م حك مين متخص  على 
مع فاق االت  بلغت نسبة قد ة، و واللغة العربي   ،واإلشراف التربوي   ها،وأساليب

تعديل بعض فقرات االختبار  ه قد تم  مع العلم بأن   ،%41 الم حك مين
الختبار في وأصبح ا، إجراء التعديالت تم  ، حيث مينحك  اء الم  حسب آر 

ق من ثباتالتحق   تم  فقرة. وكذلك ( 25من ) ان  صورته النهائية مكو  
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باستخدام  ؛لفقراته ساق الداخلي  بطريقة االت   االختبار التحصيلي  
نة (. حيث تم تطبيق االختبار على عي  21ريتشارد سون  -معادلة )كودر

 ا،طالب  ( 22بلغت ) ،راسة ومن مجتمعهانة الد  من خارج عي   ،ةاستطالعي  
وهي قيمة مناسبة ألغراض  ،(1.43بات قد بلغ )معامل الث   وتبين أن  

عوبة والتمييز معامالت الص  ثم  قام الباحث بالتحق ق من  ة.راسة الحالي  الد  
وبة ع، وتبي ن أن  قيم معامالت الص  لجميع فقرات االختبار التحصيلي  

 ،ةنة االستطالعي  ذي جرى تطبيقه على العي  ال   ،لالختبار التحصيلي  
(، مما يعني أن ه ال توجد فقرات ذات معامل %74-%37تراوحت بين )

هذه المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة  عد  وت  (. %21تمييز أقل من )
 ة.الحالي  

، حيث تمَّ ء االنفعاليّ كاات الذّ إلستراتيجيّ  البرنامج التعليميّ  :ثالثةاألداة ال
 بناء البرنامج وفق الخطوات اآلتية:

 ،كاء االنفعالي  ات الذ  من إستراتيجي   ،اتثالث إستراتيجي  تحديد  -1
مانية، ة الث  ة في تدريس األحاديث النبوي  وتوظيفها من خالل أنشطة تعليمي  

ستراتيجي  و ، (البينشخصية)ة العالقات وهي: )إستراتيجي   ، جابي  ة المزاج اإليا 
 ة(.ة التكيفي  ستراتيجي  واإل

 النبوي  الحديث مبحث في رة ة مقر  تحديد ثمانية أحاديث نبوي   -2
، كمحتوى امنالث   ة للصف  من كتاب التربية اإلسالمي  علومه، ريف و الش  

 للبرنامج. تعليمي  
 دب النظري  على األ اعتمد الباحث في بناء البرنامج التعليمي   -3

ة مت برامج تعليمي  راسات التي استخد  د  ، والكاء االنفعالي  ات الذ  إلستراتيجي  
 . مشابهة للبرنامج الحالي  

عداد المحتوى التعليمي   ،تصميم البرنامج -2 من دروس األحاديث  وا 
كاء ات الذ  مانية، بحيث تتماشى مع طريقة التدريس وفق إستراتيجي  الث  

عداد خطة زمني  االنفعالي   مانية، وعدد يث الث  ة لتنفيذ دروس األحاد، وا 
 م للبرنامج. الحصص الالزمة، ثم تصميم دليل المعل  

من  ست ةٍ عرضه على  تم   ،ق من صدق البرنامجوبهدف التحق   -5
في  واحد صومتخص   ،راسةين المهتمين بموضوع الد  مين المختص  حك  الم  

ة، حيث بلغت ة التعليمي  ق من صدق الماد  ، حيث تم  التحق  العربي ة اللغة
، وقد أخذ الباحث بمالحظات %41 مع الم حك مينفاق االت  نسبة 

 ة. هائي  إخراج البرنامج بصورته الن   وتعديالتهم، وتم   مينحك  الم  

 راسة:رات الدّ متغيّ 
 : اليةالت  رات اشتملت الدراسة على المتغي  

)استراتيجيات  :ينن مستوير المستقل: طريقة التدريس وتتضم  المتغي  
 ، طرق التدريس المعتادة(.فعالي  كاء االنالذ  

: درجات اتة الذ  )فاعلي   :اليةالت   اتر وتتضمن المتغي   :ابعةالمتغيرات الت  
حصيل: الت   .ه الباحثالذي أعد  ات، و ة الذ  فاعلي   مقياسعلى  الط لبة

 الجنس(. ه الباحث.ذي أعد  حصيل ال  على اختبار الت  لبة درجات الط  

 ة:حصائيّ المعالجة اإلو  راسةتصميم الدّ 
مت بهدف معرفة أثر م  ص  ، ةجريبي  شبه تة دراسة الدراسة الحالي  

 .كاء االنفعالي  ات الذ  إستراتيجي  ) مستويان:وله - واحد ر تجريبي  متغي  
ات، ة الذ  فاعلي  : يوه ة،ابعالت  ات في المتغير  -(طرائق التدريس التقليدية  

 سة كاآلتي:را، وبالرموز يكون مخطط تصميم الد  والجنس ،حصيلالت  
O3 O2 O1 X O3 O2 O1 G1 

G 
O3 O2 O1 ــ  O3 O2 O1 G2 ـ
O3 O2 O1 X O3 O2 O1 G3 
O3 O2 O1 ــ  O3 O2 O1 G4 ـ

G1:   (.     كاء االنفعالي  ات الذ  ة/ ذكور )إستراتيجي  المجموعة التجريبي 
G2:   ة(.  ريقة االعتيادي  ابطة/ ذكور )الط  المجموعة الض 
G3: (.كاء االنفعالي  ات الذ  ة/ إناث )إستراتيجي  جريبي  المجموعة الت 
 G4:   ة(.ريقة االعتيادي  ابطة/ إناث )الط  المجموعة الض 
O1:   وبعدي.             م طب ق قبلي   االختبار التحصيلي 
O2:   وبعدي.                         ات م طب ق قبلي  ة الذ  مقياس فاعلي 
 O3: .ناث  الجنس: ذكور وا 

 ة.التدريس باستخدام طرائق التدريس التقليدي   : ـــ
X :   كاء االنفعالي  ات الذ  التدريس باستخدام إستراتيجي. 
راسة، استخدمت األساليب الد   أفراداتجة على لتحليل البيانات الن  و 
ة حليل اإلحصائي للعلوم االجتماعي  ة اآلتية من حزمة الت  اإلحصائي  

(SPSS):   طات ة، والمتوس  االنحرافات المعياري  و  ،ةطات الحسابي  المتوس
ألداء مجموعات الدراسة في  ،ةلة، واألخطاء المعياري  ة المعد  الحسابي  

باين األحادي تحليل الت  و  .(ANCOVA) االختبار التحصيلي  
قياس مة براسة الخاص  لإلجابة عن أسئلة الد   ؛المصاحب )المشترك(

تحليل و  ت المرتبطة بها.اواختبار الفرضي   ،والت حصيل اتة الذ  فاعلي  
 (ابعةرات الت  د المتغي  متعد  )باين األحادي المصاحب الت  
(MANCOVA)ة بمقياس فاعلي  ة راسة الخاص  لإلجابة عن أسئلة الد   ؛
 وأخير ا ات المرتبطة بها.، واختبار الفرضي  االختبار التحصيلي  و  ،اتالذ  

 .فصيلي  بات لالختبار التالستخراج معامل الث   ؛(KR20)معادلة 

 راسة:نتائج الدّ 
 كاء االنفعالي  ات الذ  ستراتيجي  ما أثر إراسة: لإلجابة عن سؤال الد  

 في مبحث الحديث النبوي   ،ات والتحصيل الدراسي  ة الذ  في تنمية فاعلي  
استخراج  تم    في األردن؟ امن األساسي  الث   لدى طلبة الصف   ،ريفالش  
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 اتة ألداء مجموعالمعياري  ة، واالنحرافات طات الحسابي  المتوس  
 ،البعدي الدراسي   حصيلواختبار الت   ،اتة الذ  مقياس فاعلي  راسة على الد  

 ة.وعالماتهم القبلي  
ة ال  ق دو وجد فر ال ت: ة األولىة الصفري  قة بالفرضي  تائج المتعل  الن  
طات درجات بين متوس   ،(α ≤ 1011) داللةالعند مستوى  إحصائي ا

ت عزى  ،امن األساسي  الث   لدى طلبة الصف   ،اتة الذ  اعلي  في تنمية ف لبةالط  
ة ة الصفري  الفرضي  ة(. و ، االعتيادي  كاء االنفعالي  )الذ   :ة التدريسإلستراتيجي  

 ،(α ≤ 1011) داللةالعند مستوى  ة إحصائي اال  ق دو وجد فر ال ت: انيةالث  
 بين

لبة لدى ط ،اتة الذ  في تنمية فاعلي   لبةالط  طات درجات متوس  
وجنس  ،ة التدريسفاعل بين إستراتيجي  ت عزى للت   ،امن األساسي  الث   الصف  

الحظ ي   استخراج المتوس تم   ،هاتين الفرضيتينة لبة. والختبار صح  الط  
تي ال   ،ةللمجموعة التجريبي   ط الحسابي  المتوس   ابق أن  من الجدول الس  

إذ بلغ ؛ كان األعلى ،االنفعالي   كاءالذ   اتمت باستخدام إستراتيجي  تعل  
تي ال   ،ابطةللمجموعة الض   ط الحسابي  (، في حين بلغ المتوس  72,52)

ط الحسابي لإلناث وبلغ المتوس   (، 33,37ة )ريقة االعتيادي  بالط   متتعل  
ولتحديد  .(33,32) للذكور الحسابي   طالمتوس   في حين بلغ ،(72,15)

ذات داللة  ،لدراسةا اتطات مجموعفيما إذا كانت الفروق بين متوس  
بتطبيق تحليل  قام الباحث ،(α ≤ 1.15ة عند مستوى داللة )إحصائي  

ة ألداء ة، واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ،  (ANOVA) نائيالث  باين الت  
، امنالث   الصف   طلبة لدى اتالذ   ةمقياس فاعلي  على  ،راسةالد   اتمجموع

 والجدول اآلتي يوضح ذلك:
راسة ة ألداء مجموعات الدّ ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ سّ المتو : (2جدول )
 تبًعا إلستراتيجّية التدريس والجنس الطلبة لدى الذات فاعلّية مقياس عل 

 العدد الجنس المجموعة
هاية النّ 

 العظم 
 للمقياس

 البعدي التطبيق
ط المتوسّ 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 ةالتجريبي  
 نفعالي  اال الذ كاء 

 

 22 ذكور

11 

71.25 2.23 
 2.71 71.11 21 إناث

 3.17 72.52 22 المجموع
 ابطةالض  

 

 2.22 32.14 22 ذكور
 5.25 35.31 21 إناث

 2.12 33.37 22 المجموع

 المجموع
 5.11 33.32 22 ذكور
 4.51 72.15 21 إناث

 7.71 31.11 42 المجموع
ذي يوضحه حو ال  على الن   نائيالث  باين ت  وجاءت نتائج تحليل ال  

 الي: الجدول الت  
طات أداء باين المشترك للفروق بين متوسّ نتائج تحليل التّ : (3جدول )

 ةإلستراتيجيّ ا لبة تبعً طّ الات لدى ة الذّ مقياس فاعليّ عل  راسة مجموعات الدّ 
 التدريس والجنس

 مجموع باينمصدر التّ 
 عاتالمربّ 

 درجات
 ةالحريّ 

 طمتوس
 عاتالمربّ 

 قيمة
 )ف( المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.111 111.517 2524.153 1 2524.153 الت علم إستراتيجي ة
 1.111 33.372 712.513 1 712.513 الجنس

 1.114 7.211 152.21 1 152.21 تفاعل إستراتيجي ة الت عليم والجنس
   21.132 41 1312.127 الخطأ

    43 5135.234 الكل ي المعد ل

 علمالت   ةإلستراتيجي  قيمة )ف( بالنسبة  ابق أن  يظهر من الجدول الس  
ة ، وهذه القيمة دال  (1,111)(، وبمستوى داللة يساوي 111,517بلغت )

على وجود فروق ذات داللة  (، مما يدل  α ≤ 1.15عند مستوى )
 لدى اتالذ   فاعلية على مقياس راسةأفراد الد   طاتمتوس  بين  ،ةإحصائي  

ة ة الصفري  وهذا يعني رفض الفرضي   التدريس، ةإلستراتيجي   تبع ا ،طلبةال
طها ة التي بلغ متوس  األولى، وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبي  

ابطة الذي ط الحسابي للمجموعة الض  (، وهو أعلى من المتوس  72,52)
 بالنسبة( ف) قيمة أن   ابقالس   الجدول من (. كما يظهر33,37بلغ ) 

 داللة وبمستوى ،(7,211) والجنس بلغت عليمالت   ةإستراتيجي   اعللتف
 مما ،(α ≤ 1.15) مستوى عند دالة القيمة وهذه ،(1.114) يساوي
 وجنس ،االنفعالي   كاءالذ   اتإستراتيجي   بين فاعلللت   أثر وجود على يدل  
 ت عزى لجنس الطلبة، وهذا الطلبة لدى اتالذ   ةفاعلي   تنمية في لبةالط  
انية، وكان الفرق لصالح اإلناث في الث   ةالصفري   ةالفرضي   رفض نييع

 الي:كل الت  كما يظهر في الش   ،ةالمجموعة التجريبي  

 
 ة إحصائي اال  ق دو وجد فر الثة: ال تة الث  ة الصفري  بالفرضي  قة تائج المتعل  الن  

في  لبةالط  طات درجات بين متوس   ،(α ≤ 1011) داللةالعند مستوى 
ت عزى  ،امن األساسي  الث   للصف   يل في مبحث الحديث النبوي  حصالت  

ة ة الصفري  ة(. والفرضي  ، االعتيادي  كاء االنفعالي  )الذ   :ة التدريسإلستراتيجي  
 ،(α ≤ 1011) داللةالعند مستوى  ة إحصائي اال  ق دو وجد فر ابعة: ال تالر  

 لنبوي  حصيل في مبحث الحديث افي الت   لبةالط  طات درجات بين متوس  
وجنس  ،ة التدريسفاعل بين إستراتيجي  ت عزى للت   ،امن األساسي  الث   للصف  

طات استخراج المتوس   تم   ،هاتين الفرضيتينلبة. والختبار صحة الط  
اختبار  راسة على الد   اتة ألداء مجموعة، واالنحرافات المعياري  الحسابي  

ك:يوضح ذلالجدول ، و ةوعالماتهم القبلي   ،البعدي   الدراسي   حصيلالت  



ات والت حصيل الدراسي  في مبحث الحديث الن بوي الش ريف لدى طلبة الص ف الث امن األساسي  في األردن كاء االنفعالي  ات الذ  استراتيجي  أثر استخدام    في تنمية فاعلي ة الذ 

134 

راسة عل   ة ألداء مجموعات الدّ ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ : (4جدول )
 ات التدريس والجنسا الستراتيجيّ تبعً  ةوعالماتهم القبليّ  البعديّ  حصيل الدراسيّ اختبار التّ 

 العدد الجنس المجموعة
هاية النّ 

 العظم 
 لالختبار

 ر البعديّ االختبا االختبار القبليّ 

ط المتوسّ 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

ط المتوسّ 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 ةالتجريبي  
 الذ كاء
 االنفعالي  

 

 22 ذكور

25 

15.51 2.51 14.51 1.15 
 2.23 21.21 2.32 17.21 21 إناث

 2.24 11.71 2.72 17.25 22 المجموع
 الضابطة
 

 3.12 15.27 2.23 12.51 22 ذكور
 3.22 13.15 2.74 12.45 21 إناث

 3.11 15.32 2.57 12.37 22 المجموع

 المجموع
 3.11 13.41 2.52 15.15 22 ذكور
 3.71 14.32 2.17 13.13 21 إناث

 3.21 17.71 2.71 15.53 42 المجموع
للمجموعة  ط الحسابي  المتوس   أن   ،ابقالجدول الس   من الحظي  

كان  كاء االنفعالي  ات الذ  مت باستخدام إستراتيجي  التي تعل   ،ةالتجريبي  
للمجموعة  ط الحسابي  (، في حين بلغ المتوس  11,71إذ بلغ ) ،األعلى
ط (،  وبلغ المتوس  15,32ة )ريقة االعتيادي  مت بالط  ابطة التي تعل  الض  

للذكور  ط الحسابي  في حين بلغ المتوس   ،(14,32) لإلناث الحسابي  
طات مجموعات ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوس   ،(13,41)

قام  ،(α ≤ 1.15ة عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائي   ،الدراسة
، وجاءت (ANCOVA)نائي باين المشترك الث  الباحث بتطبيق تحليل الت  

 وضحه الجدول التالي:ذي ي  باين المشترك على النحو ال  نتائج تحليل الت  
طات ( للفروق بين متوسّ ANCOVA) المشتركباين تحليل التّ نتائج : (5جدول )

 التدريس إلستراتيجّية تبًعا الدراسيّ  الّتحصيل اختبار  عل راسة مجموعات الدّ  تحصيل
 والجنس

 مجموع مصدر التباين
 عاتالمربّ 

 درجات
 ةالحريّ 

 متوسط
 عاتالمربّ 

 قيمة
)ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.111 53.345 221.155 1 221.155 لالختبار القبلي   التطبيق
 1.111 31.173 134.175 1 134.175 الت علم إستراتيجي ة
 1.124 5.134 21.313 1 21.313 الجنس

 1.241 1.121 2.41 1 2.41 تفاعل إستراتيجي ة الت عليم والجنس
   2.211 71 334.151 الخطأ

    43 1111.123 الكلي  المعدل

 علمالت   إلستراتيجيةة بأن قيمة )ف( بالنس ابقيظهر من الجدول الس  
ة وهذه القيمة دال  (، 1,111)(، وبمستوى داللة يساوي 31,173بلغت )

على وجود فروق ذات داللة  (، مما يدل  α ≤ 1.15عند مستوى )
 اختبار على راسةالد   مجموعات تحصيل طاتمتوس  بين  ،ةإحصائي  

كاء ات الذ  إلستراتيجي   اتبع   ،بوي  الن   الحديث مبحث في ،الدراسي حصيلالت  
الثة. كما ث  ة الة الصفري  وهذا يعني رفض الفرضي   في التدريس، االنفعالي  

 والجنس بلغت التعليم ةإستراتيجي   لتفاعل بالنسبة( ف) قيمة أن   ي ظه ر
 عند ةغير دال   القيمة وهذه ،(1,241) يساوي داللة وبمستوى ،(1,121)

 بين للتفاعل أثر عدم وجود على يدل   مما ،(α ≤ 1.15)مستوى 
 الصف   طلبة تحصيل في ،لبةالط   وجنس االنفعالي   كاءالذ   اتإستراتيجي  

 ابعة.الر   ةالصفري   ةيعني قبول الفرضي   الحديث، وهذا مبحث في امنالث  
المجموعة ال تي لمعرفة  ؛لةة المعد  طات الحسابي  استخراج المتوس   وتم  

ق   تائج وتظهر الن   ة التدريس،إلستراتيجي   تبع ا اهلصالحرجحت كف ة الف ر 
الفرق كان لصالح  ابق أن  الحظ من الجدول الس  ي   في الجدول اآلتي:
مت باستخدام التي تعل   ،ةللمجموعة التجريبي   المتوسط الحسابي  

عند مقارنتها مع ( 11,22بلغ )والذي  ،االنفعالي   كاءالذ   تااستراتيجي  
 كاءالذ   تااستراتيجي  باستخدام  علمالت   أن  نى بمعابطة، المجموعة الض  

 الحديث مبحث في الدراسي   ة في التحصيلكان له فاعلي   ،االنفعالي  
 . الش ريف

ة ألداء مجموعات لة  واألخطاء المعياريّ ة المعدّ طات الحسابيّ المتوسّ : (6جدول )
 التدريس إلستراتيجّية تبًعا الدراسيّ  التحصيل اختبار عل راسة الدّ 

 الحسابيّ  طالمتوسّ  العدد المجموعة
 المعّدل

 الخطأ
 المعياريّ 

 التجريبية
 1.33 11.22 22 االنفعالي   الذ كاء 

 1.33 13.22 22 الضابطة

 تائج:نّ مناقشة ال
 ،األولى والثانية :قة بالفرضيتين الصفريتينالمتعل  تائج أشارت الن  

على  ،راسةراد الد  أف طاتمتوس  ة بين وجود فروق ذات داللة إحصائي  إلى 
وكان الفرق  التدريس، ةإلستراتيجي   تبعا   لبةالط   لدى ،اتالذ   ةفاعلي   مقياس

ة. وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة لصالح المجموعة التجريبي  
ن تمك   ،كاء االنفعالي  د أن  مهارات الذ  وهي تؤك  . (7)(4104الخالدي )

ف االجتماعية في حياته، والتصر  و  ،ةمن فهم الجوانب الوجداني   البالط  
اته اجحة لمهم  نه من اإلدارة الن  على نحو يمك   ،والتعبير عنها ،فيها

ة، ة اليومي  المشكالت الحياتي   وحل   ،وتكوين العالقات ،معل  ة؛ كالت  الحياتي  
ة توظيف الجهود خ أهمي  دة، وهذا ي رس  مو المعق  ف مع مطالب الن  والتكي  
ة، عبر المواقف الصفي   كاء االنفعالي  م مهارات الذ  لغاية تعمي ،ةالتربوي  

عن المشكالت،  فضال   وحل   ،خاذ القرارواستثمارها لتنمية مهارات ات  
 لبة.ة للط  والتكوينات المعرفي   وأنماطها، ةلوكي  جاهات الس  تنمية االت  
ة لبة في المرحلة األساسي  من ناحية أخرى يرى الباحث أن  الط  و 

ي ؤد  لية التربية اإلسالمي  فيأتي مبحث في مرحلة المراهقة،  ونيمر   ،العليا
إذ تتبلور  ؛المراهقة لبة في سن  ات الط  في تشكيل شخصي   از  ا متمي  دور  

وقدراتهم لتأخذ شخصياتهم ذات  ،وقيمهم ،جاهاتهموات   ،لبةفيها ميول الط  
سة لمؤس  هي ا ،ة، فالمدرسة اإلعدادي  بات النسبي  الث   د، سمة  التركيب المعق  

،قون ذواتهمويحق   ،همفيها أنفس   لبة  ة واالجتماعية التي يكتشف الط  التربوي  
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ت عد   ،ةاحية النفسي  ومن الن   .(4)ويدعمونها... ،شخصياتهم يصقلونو 
 إلى ،االعتماد على اآلخرينو  ولةفط  الحلة انتقال من مرحلة المراهقة مر 
ف ب تحقيق تكي  ا االنتقال يتطل  ، وهذواالكتفاء بالذ ات الرشد، واالستقاللي ة،

. (61)اشدوسلوك الر   ،تفرضه ضرورات التمييز بين سلوك الطفل ،جديد
كاء ات الذ  وفق إستراتيجي   ،بوي  ة تدريس الحديث الن  ومن هنا تظهر أهمي  

نه مو المتوازن للطلبة في هذه المرحلة، بما تتضم  لتحقيق الن   ؛االنفعالي  
-الكريم  رسولال عنمفيدة، صادرة  ةملي  ع وأساليب ،ةمن قيم وجداني  

الق يم  هذه ت سهملذلك اإلنسان،  بطبيعة وهو العال م   -صل ى اهلل عليه وسل م
ة التربية اإلسالمي  ، فاالنفعاالت توجيه ا إيجابي ا في توجيه وتلكم األساليب

شارات قي   اتمتلك أفكار    .وترشيد االنفعاالت ،اتفي إدارة الذ   ،مةوا 
في  ،ي  كاء االنفعالات الذ  إستراتيجي  أثر  يمكن استخالص   ومن هنا

مفهوم  ات لدى طلبة المجموعتين التجريبيتين، واكتساب  ة الذ  فاعلي   تنمية  
لبة من خالل تلك لذواتهم، فالخبرات التي تلقاها الط   إيجابي  

نوا من ات؛ أسهمت في زيادة اهتمامهم بأنفسهم، حتى يتمك  اإلستراتيجي  
ء كاة الذ  ة عن ذواتهم أمام اآلخرين. وهذا يؤكد أهمي  ر إيجابي  إعطاء صو 

في والتأثير  ،وتنظيم المشاعر ها،وفهم إدراك االنفعاالتفي  نفعالي  اال
 .(62)مشاعر اآلخرين

األولى  :قة بالفرضيتين الصفريتينتائج المتعل  الن  كما أشارت 
 وجنس االنفعالي   كاءالذ   اتإستراتيجي   بين للتفاعل أثر إلى وجود ،والثانية
، وكان الفرق لصالح ت عزى للجنس يهم،لد اتالذ   ةفاعلي   تنمية في ،الطلبة

ة. وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة اإلناث في المجموعة التجريبي  
، حيث أشارت إلى أن  (11)(4113دراسة الخوالدة )، و (8)(1٠٢٢) خالدي

قن تفو   كور، وأنهن  من الذ   يربكثة أقوى اإلناث يشعرن بعواطف إيجابي  
وقراءة التعبيرات غير المنطوقة  ،عاطفكور في قدرتهن  على الت  على الذ  
 ،رات اإلناث لسلوكهن  ر ارتفاع تصو  لوك، وهذه التفسيرات تبر  في الس  

 ة. مقارنة مع الذكور في المجموعة التجريبي  
 كاءلذ  ا مستوى في ةإحصائي   داللة ذات فروق وجود تفسير ويمكن

 ةاألسري   التنشئة بطبيعة اإلناث؛ لصالح واإلناث بين الذكور الوجداني  
 إدراكهن   على مباشر تأثير لها والتي ة؛البيئة األردني   لإلناث في
زان االت   أهمية   تؤك د هذه التنشئة حيث اآلخرين؛ وانفعاالت النفعاالتهن  
اآلخرين،  مع قةواللبا ،والهدوء ،فمن خالل حسن الت صر   ؛االنفعالي  

اس، كما تحرص الن   أمام ةاالجتماعي   في المواقف فالت صر   وكذلك حسن
براألسرة األردني    واحتواء ،ة على تربية البنت منذ الصغر على الص 

 عائد ا ذلك يكون . ومن ناحية أخرى قدوالجسدي   النفسي   اإلجهاد مشاعر
 ورهافة ،اطفهاعو  رقة في ،لألنثى والبيولوجي النفسي   التكوين إلى

 المشاعر وقراءة ،العاطفي   واصلالت   إلى دائم ا مشاعرها، حيث يسعين  

عامل ة، والت  عن مشاعرها الداخلي   اآلخرين، فالمرأة أشد  تعبير ا عند الدفينة
من خالل تمث ل مهارات  ،ة أو العامةمع مواقف الحياة الخاص   يجابي  اإل
إلى أن  للنساء ات جاه ا لباحثين . فقد أشار كثير من اكاء الوجداني  الذ  

ة مقارنة في محاولة الوصول إلى تكوين الهوية الذاتي   تطو ري ا مختلف ا
 . (12)بالذكور

 دور ا مهم ا تؤدي لإلناث االجتماعية فالتنشئة ذلك، إلى باإلضافة
 المعايير ت عد   في اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي لإلناث؛ إذ

اإلناث  مع دةومتشد   ،كورالذ   مع متسامحة السائدة توالعادا ،ةاالجتماعي  
 ،ةف بعقالني  على األنثى التصر   ات، وتفرضفي قبول أو رفض السلوكي  

ر. "فإن  بتهو   فالتصر   ة، أوالسلبي   انفعاالتها عن التعبير وتفادي ،وروية
وء معايير جماعته يكون في ض   ،الحكم على سلوك الفرد وتصرفاته

في مجال تزويد الفرد بالقيم  تؤد ي دور ا رئيس اجماعة ة، فالالمرجعي  
، ولذلك انعكست نظرة المجتمع (11)هة لسلوكهوالمبادئ العامة الموج  

نتيجة  ؛اتالذ   ةفاعلي   في تنمية ،كورق اإلناث على الذ  وقيوده على تفو  
  الطلبة. وجنس ،االنفعالي   كاءالذ   اتإستراتيجي   بين فاعلللت  

الثة الث   :بالفرضيتين الصفريتينقة تائج المتعل  لن  بينما أشارت ا
 تحصيل متوسطاتبين  ،ةفروق ذات داللة إحصائي  وجود إلى  ،ابعةوالر  

 الحديث مبحث في ،الدراسي   التحصيل اختبار على راسةالد   مجموعات
في التدريس،  كاء االنفعالي  ات الذ  إلستراتيجي   تبع ا ،ريفالش   بوي  الن  

 تااستراتيجي  باستخدام  التعل م أن  بمعنى ؛ ةة التجريبي  لمجموعولصالح ا
 مبحث في راسي  الد   ة في التحصيلكان له فاعلي   ،االنفعالي   كاءالذ  

وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة . األردن في ريفالش   بوي  الن   الحديث
، والبدور (11)(4113الخوالدة )، و (7)(4104من: الخالدي ) كل  
 ، ودراسة(18)(4101المومني )، بينما تتباين مع نتائج دراسة (1)(4118)

 أن   ،تيجةتؤكد هذه الن  . ومن ناحية أخرى (16)(4118) وآخرين بيترايدز
في تربية وجدان اإلنسان  اا فريد  ا تربوي  تمتلك أسلوب  ة التربية اإلسالمي  

فس اه علماء المسلمين برياضة الن  وذلك من خالل ما سم  ، وانفعاالته
ة ومن ناحية أخرى تؤكد إمكانية تنفيذ دروس التربية اإلسالمي  وتأديبها. 

الوجدان يمنح الفرد ن  إ، حيث االنفعالي   كاءالذ   اتوفق إستراتيجي  
، األفكار الق درة على توليدلبة ت سهم في امتالك الط  ة، معلومات مهم  

ة بإيجابي  واالستفادة منها، واالستجابة لها  ،والوعي بها، وتفسيرها
 مهم ا احيوي   ر  دو  ة التربية اإلسالمي  م معل  وتفاعل؛ وهذا ما ي وجب على 

وجيه ، وتاكتساب مهارات التفكير االنفعالي  على طلبته في مساعدة 
دارتهم لهذه ال  عن طريق استخدام بعض الممارساتمهارات فهمهم وا 

 .آمن عاطفي   خخلق مناة، و العملي  
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ات تيجة في ضوء ما أشارت إليه األدبي  ويمكن تفسير هذه الن  
م التعل  ف، عل مالت  فعالي و ن  كاء االالذ  ة بين بتأكيد العالقة االرتباطي   ،ةالتربوي  
م، هو أقوى أنواع عل  ثير انفعاالتهم نحو الت  وي   ،لبةط  ك مشاعر الحر  الذي ي  

على ماغ، وتعمل دارة في الد  الص   مكانب تنهض  االنفعاالت  ألن   ؛معل  الت  
مكنه أن  ال ي  م فالمتعل  ل، ام الفع  عل  تنمية التفكير وتحفيزه، وتساعد على الت  

 ،ةة واجتماعي  ، من غير اكتساب مهارات عاطفي  جاح األكاديمي  ق الن  ي حق  
الب في أثناء تنفيذ دروس التربية ضرورة اكتساب الط  وهذا يعني 

 .ةجتماعي  أم اال ةخصي  شسواء ال، ذكاء االنفعاليالذ   كفاياتة لاإلسالمي  
 ،ةمباحث التربية اإلسالمي  تيجة إلى أن  وأخيرا  يعزو الباحث هذه الن  

الكتساب  افرص  للطلبة ئ هي  ت  ريف الش   بوي  ة مبحث الحديث الن  خاص  
، كما أن  ا وعمال  في سلوكهم فكر   محمودٍ ؤدي إلى تغيير ت   ،عةخبرات متنو  

وهي تعتمد ، ة ال يمكن فصلها أو تجزئتهاة وحدة مترابطة التعليمي  العملي  
والقصور في أي  ،والمنهاج( ،والطالب ،)المعل م :ا على ثالثة أركانأساس  

  خر.آلر في امنها يؤث  
الثالثة  :بالفرضيتين الصفريتينقة تائج المتعل  كما أشارت الن  

 ي  االنفعال كاءالذ   اتإستراتيجي   بين للتفاعل أثر عدم وجود إلى ،والرابعة
 مبحث في ،األساسي   امنالث   الصف   طلبة تحصيل في ،الطلبة وجنس
دراسة األردن. وهذا ما يتوافق مع نتائج  في ريفالش   بوي  الن   الحديث

والوليلي  الوهاب عبد دراسة، بينما تتباين مع نتائج (11)(4113الخوالدة )
(4100)(14) . 

ذي ال   بوي  ن  مبحث الحديث ال ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن  
ناث االث   س لطلبة الصف  د ر    كاء االنفعالي  ات الذ  وفق إستراتيجي   امن، ذكور ا وا 

لكال المجموعتين التجريبيتين،  هنفس من قبل المعلم ذ  ف  هو منهج واحد، ون  
تيجة في ضوء ما أشار يمكن أن يعزو الباحث هذه الن   ناحية أخرىومن 

عون ذين يتمت  من أن  األفراد ال   ،النفعالي  إليه األدب السيكولوجي للذكاء ا
في  كاء االنفعالي  قادرون على تمث ل مهارات الذ   ،كاء االنفعالي  بمهارات الذ  

 هموأفعال ،ة، وترشيد مهارات تفكيرهم، ومشاعرهمة والتعليمي  المواقف الحياتي  
 . (30)ر الجنسظر عن متغي  ة بغض الن  الذاتي  

في  ،كاء االنفعالي  ات الذ  إلستراتيجي   ر المهم  و د الد  وهذه النتيجة تؤك  
 كاء االنفعالي  ن  الذ  إالجنسين. حيث  لكل  منللطلبة  التحصيل األكاديمي  

كاء جاح، وأن  الذ  ( من الن  %11بنسبة ) ؤ باإلنجاز األكاديمي  يستطيع التنب  
(، %61-11بنسبة ) والمهني   جاح األكاديمي  أ ببعض جوانب الن  يتنب   العام  

ة تحسين في حين تبقى النسبة الكبرى لتقدير عوامل أخرى، وأن  إمكاني  
ة ف على تنمية المهارات االنفعالي  تتوق   ،للطلبة التحصيل األكاديمي  

، اتذلك من خالل رفع مستوى الوعي بالذ   ويتم   ،ة لديهمواالجتماعي  
دارة االنفعاالت في محيط بيئة الت  م العاطفي  والتفه   ال بد  ومن هنا  م،عل  ، وا 

في إدراك  ت ه  وأهمي ،كاء االنفعالي  طبيعة الذ   من االهتمام بفهم  
بوي تدريس مبحث الحديث الن  يمكن القول بأن   وعلى ذلك. (11)جاحالن  

،كاء االنفعالات الذ  وفق إستراتيجي   ،للذكور واإلناث على تحسين  يعمل   ي 
طلبة المجموعتين ل لوك األكاديمي  ورفع الس   ،المستوى المعرفي

 . تين مع االتجريبي
  التوصيات:

لت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات في ضوء ما توص  
 اآلتية:
 ،ة من خالل المحتوى الدراسي  تضمين مناهج التربية اإلسالمي   -

  . كاء االنفعالي  ة لبعض مهارات الذ  واألنشطة التعليمي  
لى استراتيجيات الذكاء ة عمعلمي التربية اإلسالمي  تدريب  -

 .ةخاص   ةبرامج تدريبي  عبر  لتطوير قدراتهم ه؛مهارات االنفعالي
 ،اإلطار النظري   ةالتربية اإلسالمي   يبرامج إعداد معلمتضمين  -

 .نفعالي  كاء االات الذ  ستراتيجي  إلواإلجراءات التطبيقية 
 المراجع:

-Meta يرات التحليل البعدمؤش  (. "4112أبو هاشم، السيد أحمد ) -0
Analysis   مركز ، "ة الذات في ضوء نظرية باندورالبحوث فاعلي

-0، 434، عدد البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود
41.. 

بطاقة (. 0918) إسماعيل، محمد عماد الدين ومرسي، سيد عبد الحميد -4
  .، القاهرة، مصردار الفكر، تقييم الشخصية

ات الذكاءات أثر استخدام استراتيجي  " .(4118) البدور، عدنان علي -3
لدى  م  ل  ات الع  دة في تدريس العلوم في التحصيل واكتساب عملي  المتعد  

جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورة، "،ابع األساسي  الس   طلبة الصف  
 .عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

والفهم تنمية الذكاءات المتعددة (. 4113) عبد الحميدجابر، جابر  -8
 .، دار الفكر، القاهرة، مصروتعميق

 كاءالذ   إلى مستند تعليمي   برنامج أثر(. "4104) الخالدي، جمال -2
 معلم تخصص طلبة لدى والتحصيل اتالذ   مفهوم تنمية في االنفعالي  
 .090-001، 01 عدد، 4مجلد الجامعات، اتحاد مجلة"، الصف

 ةالثانوي   المدارس طلبة لدى اتالذ   ة"فاعلي  . (4111اهلل ) عبد خالدي، -0
 غير ماجستير رسالة المتغيرات"، ضوء بعض في الناصرة مدينة في

 .إربد، األردن اليرموك، جامعة ،منشورة
عمان،  ،دار الشروق ،الذكاء العاطفي (.4118) الخوالدة، محمود -1

 األردن.
 كاءلتطوير مهارات الذ   أثر برنامج تدريبي  ". (4113) الخوالدة، محمود -4

في مبحث التربية  ادس األساسي  الس   في تحصيل طلبة الصف   االنفعالي  
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مجلة العلوم التربوية  ،رات"ة في ضوء بعض المتغي  المرحلة الثانوي  
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011. 

براهيم، يوسف حنا -40 علم النفس التكويني  (.0944) هرمز، صباح حنا وا 
 ، دار الفكر، الموصل، العراق.)الطفولة والمراهقة(

22- Bandura, A. (1989). "Regulation of Cognitive Processes 

Through Perceived Self – Efficacy", Developmental 

Psychology, Vol 25, N 5, 729-735. 

23- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory, 

Englewood Cliffs, Prentice – Hall . New York. 

24- Bar–On , R. (1997). Emotional Quotient Inventory: 

Measure of Emotional Quotient Inventory. Toronto, 

Ontario: Mutti-Health Systems. 

25- Ciarrochi, J &Forgas, P &Mayer, D. (2001). 

Emotional Intelligence In Every Day Life. NC, 

Printed By Edwards Brothers. 

26- Furnham, A. (2003). "Trait Emotional Intelligence and 

Happiness Social behavior and Personalitg, Social 

Behavior and Personality: an international journal,  

Vol.31, N 8, 815- 824.Goleman, D. (1999). "About 

motional intelligence", Scholastic Early Childhood 

Today .New York , Vol 13, N 4, 2-29. 

27- Goleman, D. (1998). Working With Emotional 

Intelligence. New York. Bantam books. 

28- Mayer, J & Salovey, P. (1997). What emotional 

intelligence? In.P Salovey Sluyter (Ed). Emotional 

development and emotional  / intelligence: educator 

implication, New York: Academic Press. 

29- Mayer, J & Salovey, P. (1995). "Emotional 

intelligence and construction and regulation of 

feeling", Appling of Preventive Psychology. Vol 4, N 

2, 197-208. 

30- Mayer, J & Caruso, D & Salovey, P. (1999). 

"Emotional Intelligence Meets Traditional Standards 

for an Intelligence", Intelligence, Vol 27,  N 4, 67-

98.Petrides, K. & Fredrickson, N. & Furnham, A. 

(2004). "The role of trait emotional intelligence in 

academic performance and deviant behavior at 

school", Personality & Individual Differences, Vol 36, 

N 2, 277-293. 

31- Pfeiffer, S. (2001). "Emotional intelligence", Popular 

but elusive contrast. Roeper Review, Vol.23, N 3, 138-

142. 

32- Salovey, P. &  Mayer, J. (1990). "Emotional 

Intelligence", Imagination, Cognition and Personality, 

Vol 9, N 3, 185-21 




