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  أحمذ أنور حسن الفقي

 إشـراف
أستاذ  د/أحمذ ماهر عبذ هللا يونس.أ

 املياهج وطسق التدزيس 
  دامعة بيها –كلية الرتبية 

 أ.د/ رضا هنذى جمعت مسعود 
 أستاذ املياهج وطسق التدزيس 

 دامعة بيها –كلية الرتبية  

 دمحم عبذ الوهاب أ.د/ علي جودة
 أستاذ املياهج وطسق التدزيس

 دامعة بيها  –كلية الرتبية 

 ثـــــص البحــخـــلم

 .  : أحمد أنور حسن الفقىاسم الباحث
فاعميةةةر ارنةةةامح مق ةةةرح فةةةى  ةةةدريس ال ةةةاريك ل نميةةةر ألدةةةاد الةةةذ ا  الو ةةةدانى لةةةد    :بحوووثعنووو ان ال

 .  طالب الصف األول الثانو  

فةةذا اللحةةث حةةو محاولةةر ال دةةرر عمةة  فاعميةةر  ارنةةامح مق ةةرح فةةى  ةةان الفةةدر الر يسةة  ل
 .نى لد  طالب الصف األول الثانو   دريس ال اريك ل نمير ألداد الذ ا  الو دا

ثةم  ةم  طاية  ، واحةدة  ريايةر  فةى صةورة م موعةر( طاللةا  53 كونت عينةر اللحةث مةن   
: مقيةةةاس ىأعةةةدحا اللاحةةةث  مثمةةةت فةةةلاسةةة مدام أدوات  ر ال  ريايةةةرقياسةةةات قاميةةةر ولدديةةةر لمم موعةةة

 الذ ا  الو دانى.
( اةةةين 0,0,ق دال إحصةةةا يا عنةةةد مسةةة و  د لةةةر  و فةةةر  عةةةن و ةةةود شةةةفت ن ةةةا ح اللحةةةث 

لمقيةةاس الةةذ ا  الو ةةدانى اللدةةد   ين القامةةى وال  ريايةةر فةةى ال طايقةة رم وسةةطى در ةةات الم موعةة
 .ال طاي  اللدد لصالح 
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  :تـــــــــالمقذم

  الو دانى  مففوما  حديثا   ذب ان لةا   ثيةر مةن اللةاحثين والدامةر، ور ةم يدد مففوم الذ ا
إ  أن  ,033أن أول من أطم  مسمى الذ ا  الو دانى حما "سالوفى وماير" و ان ذلك فة  عةام 

السةةاب لدةةد   فةة  ان شةةار حةةذا المففةةوم ير ةةج إلةةى "دانيةةال  ولمةةان"  فةة    الةة  المدنةةون اةةةةالذ ا  
 .  (Emotional Intelligence)الو دانى  

وير ج اح مام الكثير من اللاحثين والدارسين مةن مم مةف القطاعةات افةذا المففةوم ألن لة  
مسةةةاس ا وانةةةب حيةةةا فم الدمميةةةر المم مفةةةر، حيةةةث يةةةدمن موفةةةوع الةةةذ ا  الو ةةةدانى  فةةة   ميةةةج 

 .  م ا ت الدمن و ا م صاصات النفسير وا   ماعير والطاير وا ق صادير و يرحا
أكةةد عممةةا  الةةنفس عمةةى أحميةةر ال انةب الو ةةدان  لينسةةان نظةةرا لزيةةادة  ةة ثير الو ةةدان قةد و 

فةة  حيةةاة اننسةةان  مةةا انةة    ينفصةةن عةةن ال ف يةةر ومةةن ثةةم أصةةلح حنةةاك اق نةةاع  ةةام لدةةدم و ةةود 
  (39: 5002) فراج ،ا زدوا ير القديمر اين المدرفر والو دان 

، ر يةةةةةؤد  إلةةةةةى سةةةةةموك  يةةةةةر ماةةةةةرر منطقيةةةةةا  إن   احةةةةةن الدواطةةةةةف فةةةةةى الةةةةة دمم أو ال ف يةةةةة
فالدواطف  ساعد الدقن عمةى ال ر يةز عمةى م موعةر مةن األولويةات حيةث أنفةا   دةارض المنطة  

فةةةالمنط  يم ةةةن أن يسةةةاعدنا فةةةى  حديةةةد ، اذ   يو ةةةد فصةةةن اةةةين الدواطةةةف والدقةةةن، و   داكسةةة 
الفةةةدر حةةةى الدواطةةةف ولكةةةن الةةةذ  يو ةةة  القةةةو  ويسةةةوق ال سةةةم لام انا ةةة  ل حقيةةة  ذلةةةك ، الفةةةدر

 .  (Jensen,1998:72والمشاعر  
إن عمميةةةةةر ال فاعةةةةةن اةةةةةين نصةةةةةفى المةةةةةك يم ةةةةةن أن  ظفةةةةةر و  امةةةةةور مةةةةةن مةةةةةالل الةةةةةذ ا  

 ت والةةةةةةةذ  يداةةةةةةةر عةةةةةةةن نفسةةةةةةة  فةةةةةةةى صةةةةةةةورة سةةةةةةةمو ير م دةةةةةةةددة منفةةةةةةةا إدراك ا نفدةةةةةةةا، الو ةةةةةةةدانى
 .الذا ير وانفدا ت اآلمرين

ى القةةدرة عمةةى إدراك ا نفدةةا ت ادقةةر، ويةةر  سةةالوف  ومةةاير أن الةةذ ا  الو ةةدان  ي مثةةن فةة
و قويمفةةا وال دايةةر عنفةةا و ةةذلك القةةدرة عمةةى  وليةةدحا والوصةةول إليفةةا عنةةدما  سةةير عمميةةر ال ف يةةر 
والقةةةدرة عمةةةى ففةةةم ا نفدةةةال والمدرفةةةر الداطفيةةةر، والقةةةدرة عمةةةى  نظةةةيم ا نفدةةةا ت لمةةةا يدةةةزز النمةةةو 

 .Mayer & Salovey, 1997: 3))   الداطف  والدقم  لمفرد
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( لفصن اين الذ ا  الدقمةى  المدرفةىعمى أن   يم ن ا (993 : 5000)ي سف ،ويؤ د 
والذ ا  الو دانى ،فالذ ا  الو ةدانى يح ةاج إلةى قاعةدة مدرفيةر أو أرفةير مةن المنطقيةر والدقالنيةر 
 ، مةةةا أن ال فةةةاعالت الو دانيةةةر  دمةةةن عمةةةى  رقيةةةر الةةةذ ا  ، مةةةا أن ا نفدةةةا ت لفةةةا األسةةةلقير عمةةةى

 المدرفر حيث أنفا إم انات  سفم فى  رقير ال ف ير.
ومن ثم  ادو أحميةر الةذ ا  الو ةدان  مصوصةا ونحةن فة  ادايةر األلفيةر الثالثةر حيةث ن ةد 
الم  مةةةةج يوا ةةةة  الدديةةةةد مةةةةن المشةةةة الت الم دمقةةةةر لالم ةةةةال السياسةةةة  و ا   مةةةةاع  و الثقةةةةاف  و 

حةذ  المشةة الت ال ةة   سةةاب الفةةي  و ا ق صةاد.. ولةةيس حنةةاك ثمةةر شةك فةة  أن الحمةةول لمدظةةم 
اةةن عميةةة  ، القمةة  لمم  مةةج حةةو أن يم مةةك الفةةةرد لةةيس فقةةي لمقةةدرات الف ريةةر المطةةةورة لطريقةةر  يةةدة

أيفةةا أن يم مةةك مفةةارات ا  ماعيةةر و و دانيةةر   كامةةن مةةج المفةةارات الف ريةةر لحةةن حةةذ  المشةة الت 
سةةاحم  ةةن حةةذا فةة  ا ح مةةام  ومةةن حنةةا   فةةح أحميةةر  مةةك المفةةارات لةةد  األشةةماص وقةةد، الراحنةةر

 ( Pfeiffer, 2001:138) . لالذ ا  الو دان  

   : وقد حدد  ولمان ممسر ألداد  م ونات ( لذلك النوع من الذ ا  وح  
  (Self – awareness)الوع  لالذات  -0
 . ( Handling emotions generally)ال داط  مج ال وانب الو دانير لش ن عام  -2
         (Motivation)الدافدير  -5
   ( Empathy )ال داطف الدقم    ال ففم (  -4
 . (8: 5000)األعسر   كفافى ،  (  Social Skillsالمفارات ا   ماعير     -3

وي ميةز األذ يةا  و ةدانيا لةةام الكفم عةدد مةن السةمات والمصةةا ص مثةن الصةراحر والمةةرح 
قامةةر عالقةةات نا  حةةر مةةج اآلمةةرين ، مةةا ي ميةةزون لالرفةةى والقةةدرة عمةةى ال دايةةر عةةن المشةةاعر، وات

 .(10: 5000) ج لمان ،عن الذات و حمن المس ولير وفلي النفس  
( أحميةةر دور المؤسسةةات ال دميميةةر فةة   Lueker, 1997)وقةةد أوفةةحت دراسةةر لةةو ر 

ا ر قةةةا  لالةةةذ ا  الو ةةةدان  عنةةةد الطةةةالب وذلةةةك عةةةن طريةةة   ةةةدريافم عمةةةى مفةةةارة حةةةن المشةةة الت  
 5002، )دهمو   ، اينما دعت دراسر  ةن مةن ، ض حول القيم ا   ماعير األساسيرومفارة ال فاو 
إلةةةى فةةةرورة  نميةةةر الةةةذ ا  الو ةةةدانى مةةةن مةةةالل  ةةةدريس (5000، ؛ المغربوووى5003؛ عووو   ،

إلةى فاعميةر   ( 5000؛ شومىى ،5008) ت فيو،،المناحح ال دميمير المم مفةر،  مةا أشةارت دراسةر  
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ى مةةادة الدراسةات ا   ماعيةةر  ل نميةةر الةذ ا  الو ةةدانى لةةد   الميةةذ انةا  اةةرامح  دريايةةر و دميميةر فةة
 المرحمر ا ا دا ير.

و شةةك أن الدراسةةر ال اريميةةر قةةادرة عمةةى  نميةةر الكفةةا ة الو دانيةةر  مفةةارة م  سةةلر أساسةةفا 
وينةةةة ح عنفةةةا مسةةةة و  م ميةةةةزا مةةةن األدا  وماصةةةةر فةةةةى م ةةةونين أساسةةةةين وحمةةةةا ، الةةةذ ا  الو ةةةةدانى
ويم ةةةن أن يحةةةدث ذلةةةك عاةةةر اسةةة مالص المفةةةارات الم صةةةمر ، ارات ا   ماعيةةةرال دةةةاطف والمفةةة

افذين الم ونين من مةالل دراسةر وقةا ج حيةاة الشمصةيات والم  مدةات فةى سةياق  حميةن المواقةف 
و ذلك إعطا  الحرير المو فر لمم دمم فى طرح ما يةرا  مةن مواقةف إنسةانير  حةوز عمةى ، اننسانير

 .(10: 5008، ) ت في،ل اريك والمفارات الو دانير المس ممصر من  اح مام  و ر لي ادراسر ا
 : ثــــــت البحــــــمشكل

مةادة ال ةاريك عنةد دراسةر   مثن مش مر اللحث الحالى فى فدف مس و  الذ ا  الو ةدانى 
ان الةر عةن السةؤال ولم صةد. لفةذ  المشة مر يحةاول اللحةث الحةالى ، لد  طالب المرحمةر الثانويةر

 :  األ   الر يس 
فةةى  ةدريس ال ةةاريك ل نميةر الةةذ ا  الو ةةدانى لةد  طةةالب الصةةف  مق ةةرحمةا فاعميةةر ارنةامح   

 :  وي فرع من السؤال الر يس  األس مر الفرعير ال الير ؟ األول الثانو  
  فةةةى  ةةةدريس ال ةةاريك ل نميةةةر الةةذ ا  الو ةةةدانى لةةةد   المق ةةرحمارنةةةامح لمةةا الصةةةورة المناسةةلر

 و  ؟طالب الصف األول الثان
  نميةةر الةةذ ا  الو ةةدانى لةةد  طةةالب عمةةى فةةى  ةةدريس ال ةةاريك  المق ةةرحمةةا فاعميةةر الارنةةامح 

 الصف األول الثانو  ؟ 

 : ثــــروض البحــــــــف

 لإلجابة عن األسئمة السابقة سيحا ل الباحث اختبار صحة الفر   التالية:
ر ةةةات طةةةةالب ( اةةةين م وسةةةةطى د0,0,فةةةرق دال إحصةةةةا يا عنةةةد مسةةةة و  د لةةةر   يو ةةةد  -1

اللدةةةةد  لمقيةةةةاس الةةةةذ ا  الو ةةةةدانى لصةةةةالح القامةةةةى و فةةةةى ال طايةةةة  الم موعةةةةر ال  ريايةةةةر 
 .ال طاي  اللدد 
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فةةةى  ةةةدريس ال ةةةاريك لالفاعميةةةر فةةةى  نميةةةر الةةةذ ا  الو ةةةدانى لةةةد   المق ةةةرح ي سةةةم الارنةةةامح  -2
 .  طالب الصف األول الثانو  

  : ثـــــذود البحـــــح

  :  يقتصر البحث الحالى عمى
عينةةر مةةن طةةالب الصةةف األول الثةةانو  وذلةةك لمدرسةةر شةةاراميت الثانويةةر لمانةةين ال الدةةر  -0

 .  ندارة شاراميت ال دميمير / محافظر اللحيرة
إدارة  –قيةةةةةاس فاعميةةةةةر الارنةةةةةامح فةةةةةى  نميةةةةةر ألدةةةةةاد الةةةةةذ ا  الو ةةةةةدانى:   الةةةةةوعى لالةةةةةذات  -2

 . ( المفارات ا   ماعير -ال داطف الدقمى  -الدافدير  –ا نفدا ت 
" حفةارة وحةدة  مةن وحةدات الارنةامح من مةالل  ةدريس المق رح    ريب فاعمير الارنامح  -5

 م.2,04/2,03دام الدراسى فى المصر الفرعونير " 

 :ثـــــت البحـــــأهمي

  :  تكمن أهمية البحث الحالى فى أنه قد يسهم فى تحقي، اآلتى
 ماعيةةر عامةةر وال ةةاريك ماصةةر مسةةاعدة الدةةاممين فةةى م ةةال  طةةوير منةةاحح الدراسةةات ا   -0

 و طوير المناحح الدراسير فى فو  ذلك.  الذ ا  الو دانى عمى إدراك أحمير 

فةةةةى   نميةةةةر ألدةةةةاد الةةةةذ ا  الو ةةةةدانى مسةةةةاعدة مدممةةةةى ال ةةةةاريك فةةةةى ال دةةةةرر عمةةةةى  يفيةةةةر  -2
   .  ال دريس

 يقدم اللحث مقياس لمذ ا  الو دانى لد  طالب الصف األول الثانو . -5

  : ثــــــــث البحاــــــــمصطلح

 (program ):الربىامج -1

  يدرفةة  المقةةةانى وال مةةةن ل نةة  الممطةةةي الدةةةام الةةذ  يوفةةةج فةةةى وقةةت سةةةاا  عمةةةى عممي ةةةى
ويممةص ان ةةرا ات والموفةوعات ال ةةى ، ال دمةيم وال ةدريس فةةى مرحمةر مةةن مراحةن ال دمةةيم

فا  نظمفةةةةا المدرسةةةةر مةةةةالل مةةةةدة مدينةةةةر،  مةةةةةا ي فةةةةمن الماةةةةرات ال ةةةةى ي ةةةةب أن ي  سةةةةةا
)المقوانى   الم دممين ُمر لر  ر يلا  ي مشى مج سنوات نموحم وحا ا فم ومطالافم الماصةر 

 .(38: 0333، الجمل
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   م موعةةر ان ةةةرا ات واألنشةةطر والماةةرات المنظمةةر والمصةةةممر  : ويدرفةة  اللاحةةث إ را يةةا
 .  ل دريس مادة ال اريك لغرض  نمير الذ ا  الو دانى لد  طالب الصف األول الثانو  

 ((Emotional Intelligence : الركاء الودداىى -2
 عرر الذ ا  الو دان  ل ن  م موعةر مةن المفةارات الداطفيةر ال ة  ي م ةج :  دريف  ولمان

افةةةةةا الفةةةةةرد، والالزمةةةةةر لمن ةةةةةاح فةةةةة  ال فةةةةةاعالت المفنيةةةةةر وفةةةةة  مواقةةةةةف الحيةةةةةاة المم مفةةةةةر 
(Goleman,1995: 271.) 

 نظةيم م ةون مةن المفةارات والكفةا ات الشمصةةير أون الةذ ا  الو ةدان  ل نة    -وعةرر لةار
والداطفيةةر وا   ماعيةةر ال ةة   ةةؤثر فةة  قةةدرة الفةةرد لم دامةةن ان ةةاح مةةج الم طملةةات الاي يةةر 

 (.Bar-on,1997:14)  والفغوط
  ويدرر اللاحةث الةذ ا  الو ةدانى إ را يةا  ل نة  م موعةر مةن القةدرات و المفةارات الداطفيةر

لحيةةةث  سةةةاعد  عمةةةى ، المةةة دمم مةةةن مةةةالل دراسةةة   لم ةةةاريكوا   ماعيةةةر ال ةةةى  ُنمةةةى عنةةةد 
وال فاعةةةن مةةةج اآلمةةةرين وال دةةةاطف ، الةةة ح م فةةةى انفدا  ةةة ،  حقيةةة  دوافدةةة ، الةةةوعى اذا ةةة 

 . وال دامن ان اح فى مواقف الحياة المم مفر ، مدفم

 : ثــــراءاث البحـــــإج

 :سار البحث  فقًا لمخط ات التالية

فى تددزيس التدازيل لتينيدة     املقرتحربىامج لاألول: ما الصوزة املياسبة ل : لإلدابة عً السؤالأواًل
 الركاء الودداىى لدى طالب الصف األول الجاىوى ؟ أبعاد 

 : قام الباحث باإلجراءات اآلتية
  انطةةةةالع عمةةةةى األدايةةةةات والدراسةةةةات ال راويةةةةر واللحةةةةوث السةةةةالقر الم صةةةةمر لموفةةةةوعات

 .  إعداد انطار النظر  اللحث الحالىوا س فادة منفا فى 
 حديد أسس وفمسفر الارنامح   . 
 حديد أحدار الارنامح الدامر وا  را ير  . 
 حديد مح و  الارنامح فى فو  أحدار الارنامح   . 
 .حديد الوسا ن ال دميمير الالزمر  
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 حديةةةد  -طةةةرق ال ةةةدريس وا سةةة را ي يات ال دريسةةةير المناسةةةلر ،  حديةةةد األنشةةةطر ال دميميةةةر 
 .  ل قويم المناسلر وذلك وفقا  ألحدار  ن درس وطايد  أساليب ا

  عةةرض الارنةةامح عمةةى م موعةةر مةةن المح مةةين فةةى م ةةال منةةاحح وطةةرق  ةةدريس ال ةةاريك
   .  لالس فادة من أرا فم فى الوصول لمصورة النفا ير  لمارنامح

تينيدة  علدى   تددزيس التدازيل  فدى   املقدرتح : ما فاعلية الربىامج الجاىى ًا: لإلدابة عً السؤالىيثا
 الركاء الودداىى لدى طالب الصف األول الجاىوى؟ 

 : قام الباحث باإلجراءات اآلتية
ذ ا  الو ةةةةدانى لممرحمةةةةر مقيةةةةاس الةةةفةةةة : إعةةةداد أدوات  قةةةةويم اللحةةةث وفةةةةلطفا وال ةةةةى  مثمةةةت  -0

 .الثانوير

ام يةةار عينةةر مةةن طةةالب الصةةف األول الثةةانو  اةةادارة شةةاراميت ال دميميةةر ة محافظةةر اللحيةةرة  -2
  مقر عمن اللاحث (. 

   .  عينر اللحثإ را  ال طاي  القامى لمقياس الذ ا  الو دانى عمى  -5

 .  الارنامحإعداد   اب الطالب ودلين المدمم  فى مح و   -4

  عةةرض  ةةن مةةن   ةةاب الطالةةب ودليةةن المدمةةم عمةةى م موعةةر مةةن المح مةةين فةةى م ةةال منةةاحح
  .  مصورة النفا ير لفماوطرق  دريس ال اريك لالس فادة من أرا فم فى الوصول ل

  فى  دريس ال اريك. المق رحالقيام لال دريس لمم موعر ال  رياير لاس مدام الارنامح 
  .إ را  ال طاي  اللدد  لمقياس الذ ا  الو دانى وام لار ال ف ير الناقد 
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 . ًا: زصد البياىات ومعاجلتها إحصائيا للتوصل إىل ىتائج البخح  ثالج

  . ئج ومياقشتها فى ضوء ىتائج األحباخ السابقةًا: تفسري اليتازابع

  . ًا: تقديه التوصيات واملقرتحات فى ضوء ما أسفست عيه ىتائج البخحخامس

 : ثــــــــــــرى للبحــــــــــــار النظــــــــــــاإلط

 مفهوو الركاء الودداىى: -1

، ومفةةةةةامين   نوعةةةةةت و فةةةةةات نظةةةةةر اللةةةةةاحثين فةةةةة   حديةةةةةدحم لمففةةةةةوم الةةةةةذ ا  الو ةةةةةدانى
 الو دانير وا   ماعير، ويدرج اللاحث  دريفات عدد من اللاحثين عمى النحو اآل  :

الةذ ا  الو ةدانى ل نة  نةوع  (Mayer & Salovey,1993:433)يدرر مةاير وسةالوف  
مةةن الةةذ ا  ا   مةةاعى الةةذ  ي فةةمن القةةدرة عمةةى  و يةة  مشةةاعر الفةةرد واآلمةةرين وال مييةةز اينفةةا 

 .  ومات ل و ي   ف ير وسمو يات الفردواس مدام المدم
فقةةد عةةرر الةةذ ا  الو ةةدانى ل نةة  م موعةةر مةةن  (Goleman,1995:271)أمةةا  ولمةةان 

والالزمةةر لمن ةةاح فةة  ال فةةاعالت المفنيةةر وفةة  مواقةةف ، المفةةارات ا نفداليةةر ال ةةى ي م ةةج افةةا الفةةرد
ا ومشةةاعر اآلمةةرين وعمةةى إنةة  قةةدر نا عمةةى مدرفةةر مشةةاعرن : وعرفةة  أيفةةا لقولةة ، الحيةةاة المم مفةةر

دارة انفدا  نا وعالقا نا مج اآلمرين لش ن فدال،  حقي  ذوا نا  .وات
ل نة  م موعةر مةن القةدرات والمفةارات ا   ماعيةر  Bar – on   1997اون  –وعرفة  لةار 

وا نفداليةةةر والشمصةةةير ال ةةة   ةةةؤثر عمةةةى قةةةدرة الفةةةرد عمةةةى الن ةةةاح فةةةى م اافةةةر الفةةةغوط الاي يةةةر   
(Bar – on 1997: 4 ). 

أنةةة  ي مثةةةن فةةةى القةةةدرة عمةةةى إدراك  (George,2000: 1033)فةةةى حةةةين يةةةر   ةةةورج 
الفةةةرد أن المشةةاعر مةةن مةةالل ال ف يةةةر وففةةم المدرفةةر الو دانيةةر و نظةةةيم المشةةاعر لحيةةث يسةة طيج 

 .يؤثر ف  مشاعر اآلمرين
ل نةةةة  قةةةةدرة الفةةةةرد عمةةةةى الةةةةوعى لمشةةةةاعر  وانفدا  ةةةة   (25: 5005)غنوووويم ، مةةةةا عرفةةةة   

دارة انفدا  ةة  وعالقا ةة  لةةاآلمرين و وم  داطفةة  شةةاعر وانفدةةا ت اآلمةةرين و حفيةةز الةةذات وفةةلي وات
 .مدفم وحن النزاعات اينفم
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( فةى وصةف الةذ ا  الو ةدانى ل نة    ن أو  –  ف  الدراسر الحالير مج مةا ذحةب إلية   لةار و 
اةن مةر لي لالقةدرات  ،وأنة  لةيس مدرفةى فقةي، م موعر من القةدرات والمفةارات الو دانيةر والمدرفيةر
 والسمات المر لطر لالمدرفر ا نفدالير وا   ماعير.

وفى فو  مةا سةا  يدةرر اللاحةث الةذ ا  الو ةدانى إ را يةا  ل نة  م موعةر مةن القةدرات و 
لحيةث  سةاعد  ، المفارات الداطفير وا   ماعير ال ى  ُنمى عنةد المة دمم مةن مةالل دراسة   لم ةاريك

، وال فاعةن مةج اآلمةرين وال دةاطف مدفةم، الة ح م فةى انفدا  ة ،   دوافدة  حقية، عمى الوعى اذا  
 . وال دامن ان اح فى مواقف الحياة المم مفر 

 : اليناذج اليظسية املفسسة للركاء الودداىى -2

صةاحب ا ح مةام لمففةوم الةذ ا  الو ةدانى ظفةور عةدد مةن النظريةات ال ة   حةاول  فسةير 
حيةث  دةدد اللةاحثين ينشة  عنةر ظفةور عةدد مةن ، مب الدمةوم الحديثةرحذا المففوم الحديث  دادة أ 

النظريات وال فسةيرات لممففةوم لةام الر نظةرة  ةن عةالم ولاحةث لفةذا المففةوم، ومفمةا ام مفةت  مةك 
ففنةةاك ، ال دريفةةات أحيانةةا  ي ةةون ا مةة الر أيفةةا  را دةةا  إلةةى ا   ةةا  النظةةر. الةةذ. ي انةةا  اللاحةةث

 ن ماللفما إلى الذ ا  الو دان  وحما:ا  احان  ايران ٌينظر م
 : Ability Modelنموذج القدرة  -1 

ي انى حذا النموذج ماير وسالوفى حيث يشةيران إلةى أن ففةم الةذ ا  الو ةدانى يد مةد عمةى 
ففم ال دامن اين مصطمحى الذ ا  والو دان، وير ز حذا النموذج عمى الم ونةات المدرفيةر لمةذ ا  

 .(511 : 5000) ي سف،إدراك و نظيم ا نفدا ت وال ف ير فيفا الو دانى حيث ير ز عمى
 :Mixed Modelالنموذج المختلط:  -2

ينظةةةر أصةةةحاب حةةةذا ، فةةةى حةةةين  ر ةةةز نمةةةاذج القةةةدرة عمةةةى ا نفدةةةا ت نفسةةةفا مةةةج الف ةةةر
المةةةةدمن إلةةةةى الةةةةذ ا  الو ةةةةدانى عمةةةةى أنةةةة  ممةةةةيي مةةةةن القةةةةدرات الدقميةةةةر والمفةةةةارات وا سةةةة ددادات 

 . ومن رواد حذ  النماذج لار أون و ولمان، لسماتوالكفا ات وا
 : أبعاد الذكاء الوجدانى -3

وذلةةةك فةةى فةةةو  النمةةةوذج ، ام مةةف اللةةةاحثين والدممةةا  فةةةى  حديةةد ألدةةةاد الةةةذ ا  الو ةةدانى
 فقد حدد سالوف  وماير أرادر ألداد لمذ ا  الو دانى وحى:، الذ  اس ند إلي   ن منفم

 :ويشةمن القةدرة عمةى ال دةرر عمةى المشةاعر الشمصةير وعمةى  إدراك المشاعر  التعىيور عنهوا
 مشاعر اآلمرين والقدرة عمى ال داير عن المشاعر لش ن دقي  ومال م ا  ماعيا.
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 :وفيةة   صةةلح المشةةاعر  ةةز ا مةةن الدمميةةر   ضوو ح التفكيوور موون خوومل الووتحكم فوو  المشوواعر
.  وظيةةف المشةةاعر لم ةة ثير أ، المدرفيةةر  اناةةداع أو حةةن المشةة الت أو الةةذاكرة وا مةةاذ القةةرار

ففا  المناخ ا نفدال  ندارة الدقن لممشاعر.  ف  وفوح عمميات ال ف ير وات

 :و  فةةةمن ، ويشةةةمن انم انةةةات المدرفيةةةر فةةة  مدال ةةةر المدمومةةةات ا نفداليةةةر فهوووم اعنفعووواعت
القةةةدرة عمةةةى الففةةةم مةةةن مةةةالل ا س لصةةةار لالدالقةةةات اةةةين أنةةةواع المشةةةاعر المم مفةةةر ألسةةةلاب 

قب حذ  ا نفدا ت و ذلك اس يداب ا نفدا ت وال غيةرات ال ة   حةدث لحظةر ا نفدةا ت وعوا
 لد  الفرد وال ماعات. 

 :و شةةمن القةةدرة عمةةى  نظةةيم ا نفدةةا ت ومراقا فةةا وفةةلطفا و  و يففةةا لةةد   إدارة اعنفعوواعت
اآلن  الشةةمص فةة  المواقةةف ا   ماعيةةر الم نوعةةر مةةج اآلمةةرين، وقةةد أصةةلح حةةذا اللدةةد يةةدرس

دار فةةةةةا.   فةةةةة  عمةةةةةم الةةةةةنفس فيمةةةةةا يطمةةةةة  عميةةةةة   المي ةةةةةا انفداليةةةةةر(  أ. الةةةةةوعى لا نفدةةةةةا ت وات
 .(18: 5000) ج لمان ،  

 ي كون من الو دانى  الذ ا  أن إلى (00-00: 0338السميع، )عثمان   عىد و وصن

 :  حى ألداد و ممسر
 الذا يةر والمشاعر والدواطةف لالنفدا ت ال يد واندراك ا ن لا  عمى القدرة :اعنفعالية المعرفة 

 .المار ير واألحداث الذا ير والمشاعر األف ار اين لالدالقر الوع  مج اينفما وحسن ال مييز

 لمة ح م الوقةت و سةب السةماير ا نفدةا ت والدواطةف فة  ال ح م عمى القدرة  :اعنفعاعت إدارة 

 .لفاعمير والمفنير ا   ماعير الحياة فاراتم ممارسر مج إي ااير، انفدا ت إلى فيفا و حويمفا

 انن ةاز   حقية  إلةى و و يففةا والمشةاعر ا نفدةا ت  نظةيم عمةى القةدرة : اعنفعواعت تنظويم
 ي فاعن اآلمرون   يف وففم، القرارات أففن صنج ف  وا نفدا ت المشاعر واس دمال وال فوق 

 .؟ أمر   إلى مرحمر من  نفدا ت   حول و يف ؟ مم مفر لانفدا ت

 مشةاعرحم  ففةم مةج انفداليةا مدفةم وال وحةد اآلمةرين انفدةا ت إدراك عمةى القةدرة  :التعواطف
 .مدفم وال نا م وانفدا  فم

 وال صةةرر و سةةاندحم   ةةلدفم وم ةةى اآلمةةرين فةة  القةةو.  اني ةةاا  ال ةة ثير  :الت اصوول 

 .  قر مدفم لطريقر
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 أللدةاد  قسةيمفما (Dulewics & Higgs, 1999: 23-34) وحي ةز  دويمةو س وقةدم

 : حى اممسر ألداد و الو دانى  الذ ا 
 واثقر ف  حيا  . قرارات ا ماذ ف  واس مدامفا لمشاعر  الفرد ويدنى مدرفر: بالذات ال عى 

 عمى والقدرة يدوق  ويحفز  و   يساعد  لش ن  نفدا    وعواطف  الفرد إدارة وحى :الذات تنظيم 

 . ى وقت مدينأشياع الحا ات إل    ين
 ذا ة  ودفدفةا  حفيةز أل ةن الدميقةر و ففةيال   لقيمة  الفةرد و شةمن اسة مدام: الوذات حفوز 

 .  ل حقي  أحداففا لش ن أففن و و يففا

 وانفدةا ت  نزعةات إدارة وعمةى ففمفةا عمى والقدرة اآلمرين لمشاعر انحساس : ويدنىالتعاطف
 .اآلمرين لش ن إي اا  وأففن

 دارة قرا ة عمى الفرد قدرة : و شمناعجتماعية المهارات عالقا ة   مالل من اآلمرين انفدا ت وات
ظفةار مدفةم و كةوين  الثقةر وانةا  وال فةاوض انقنةاع مفةارات واسة مدام افةم وا ح مةام الحةب وات
 .فاعمر إي ااير لصورة فري  ف  والدمن نا حر عالقات شل ر

 عمةى الو ةدانى يشة من الةذ ا  أن  (Levinson ,1999:  103)ليفنسةون  ذ ةر  مةا

  : ال الير األلداد
 وفةيح مةج افةا  شةدر والدواطةف ال ة  ا نفدةا ت مدرفةر عمةى القةدرة أ.: العواطف  اإلدراك  

 .  نقول  وما نفدم  وما في  نف ر وما مشاعرنا الدالقر اين

 الوافح وال ف ير، المندفدر المشاعر إدارة و دن : المشاعر ف  التحكم . 

 الشمص  لألدا  المس ولير و حمن ال كامن عمى المحافظر أ.: ح ال  الضمير الثقة  

 النشةي  ا ح مةام مةج افةا واألمةذ وآرا فةم وانفدةا  فم لمشةاعرحم الحساسةير أ. : اآلخورنن فهوم
 .  والظاحر   احفم

 قدرا فم  دعيم مج ومساند فم اآلمرين األفراد نمو  ح يا ات الحساسير . 
 : تربوية فى تعليم وتعلم التاريخالذكاء الوجدانى وتطبيقاته ال

إن ن ةةاح ال دمةةةيم فةةى المؤسسةةةات ال راويةةةر وال دميميةةر يد مةةةد لصةةةورة  ايةةرة عمةةةى ا ح مةةةام 
وممةةةةا  شةةةةك فيةةةة  أن ا ح مةةةةام ا نميةةةةر ألدةةةةاد الةةةةذ ا  ، ل لدةةةةاد الةةةةذ ا  المم مفةةةةر ولطريقةةةةر م وازنةةةةر

در فم عمةى اك سةاب الدديةد مةن الو دانى لد  الم دممةين يسةفم لصةورة  ايةرة فةى  نميةر  ف يةرحم وقة
،  ما يسةاعد ذلةك فةى انةا  الشمصةير الم كاممةر لمم دممةين، المفارات وطرق ال واصن مج اآلمرين
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و ةةذلك فةةرورة ، وحةةذا اةةدور  يةةدفج ال راويةةون إلةةى أحميةةر مراعةةاة ذلةةك فةةى إعةةداد المنةةاحح ال دميميةةر
 عند الم دممين الذ ا  الو دانى  دريب المدممين عمى طرق واس را ي يات  نمير

و دد  نمير الذ ا  الو دانى أسةاس ال نميةر الدقميةر وا   ماعيةر ألنة  يسة ند عمةى م ونةات 
أساسةةير م نوعةةر م كاممةةر يم ةةن أن  نةةدمح فةةى  ةةن أو ةة  النشةةاط ال دميمةةى عمةةى مم مةةف المراحةةن 

  ةةة  ال دميميةةر ممةةةا يسةةاعد فةةةى  حقيةة  النفةةةح الو ةةدانى الةةةذ  يد ةةس ار قةةةا  المدمةةم لفةةةلي انفدا
و قةدير ذا ة  وال دةةاطف مةج األمةر و يفيةةر ال دامةن مدة  و ةةذلك مدال ةر مثيةرات الاي ةةر ال ةى يدةةيش 

، ) ت فيوو،فيفةةا لمةةا ي ناسةةب مةةج مسةة و  عمةةر  الزمنةةى و ةةم مارا ةة  وطايدةةر المواقةةف ال ةةى  وا فةة  
5008 :31). 

وُيالحةةةة  أن الةةةةوعى وانحسةةةةاس شةةةةدور ي كةةةةون عةةةةن طريةةةة  الدراسةةةةر الدمميةةةةر لمدالقةةةةات 
اننسانير  وحو موفوع عمم ال ةاريك( ومةا يسةودحا مةن مشة الت لفةا صةمر لحيةاة الطةالب و يةرحم 

واةةةذلك يشةةةةدر الطالةةةب أنةةةة   ةةةز  مةةةن  يةةةةان حةةةذا الم  مةةةةج ويحةةةس لةةةةاألمور ، مةةةن أفةةةراد الم  مةةةةج
ويحةةاول مةةن مةالل الدراسةةر ال اريميةةر ال وصةةن إلةةى أح ةةام صةةا لر ، والمشة الت ال ةةى  حةةدث حولةة 

 .(35: 0339)عىد العزنز، رين و كوين ا  احات مو لر نحو نوع حذ  الدراسر فى مداممر اآلم
وعمةةى الةةر م مةةن حةةذا الةةزمم الةةذ  يقدمةة  مح ةةو  مةةنفح ال ةةاريك إ  أن اي ةةر الةة دمم لصةةفر 
عامر  ر ز عمى  حسين ال حصين األكاديم  القا م عمى ال قان وا س دعا  من قاةن المة دمم الةذ  

د المدمةم دون محاولةر راةي حةذا المح ةو  لحيا ة  أو مةا يوا فة  مةن مشةاكن ي مقى لسماير إلقا  وسر 
ذا يةةةةر   دمةةةة  اوعيةةةة    ةةةةا  نفسةةةة  و  ةةةةا  اآلمةةةةرين و يفيةةةةر ال دامةةةةن مدفةةةةا فةةةةى سةةةةياق مةةةةن الكفةةةةا ة 

 .(902: 0333) السماد نى ،  الو دانير والدقمير
المةواد الدراسةير  ويس طيج مدمم ال اريك ال دامن مج حذا النوع مةن الةذ ا  أكثةر مةن مدممةى

األمةةر  ألن مح ةةو  المةةادة ال ةةى يدرسةةفا لم دمميةة  ذامةةرة لةةالمواقف ال دميميةةر الم نوعةةر الم كاممةةر 
لةةى  يةةر حةةذا مةةا يدةةين  ال وانةةب النفسةةير وا   ماعيةةر والسياسةةير وا ق صةةادير والممقيةةر والفمسةةفير وات

أسةةةاس مةةن ففةةم و قةةةدير عمةةى انةةا  الشمصةةير القةةةادرة عمةةى ال كيةةف وال دةةةايش فةةى الم  مةةج عمةةى 
الةذات وقةةرا ة مشةةاعر اآلمةرين وا سةة  الر لفةةا عاةر مفةةارات ا  ماعيةةر اي اايةر يم ةةن مةةن ماللفةةا 
 وقج الكفا ة الذا ير  لد  الم دمم عار مسارات القيم ال ى يؤمن افا حذا الم  مةج عمةى أسةاس مةن 

  . (  32: 5005غنيم ، ال داطف وا ل زام افا سمو يا  
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(  أنةةة  ينلغةةى  ةةةدريب مدمةةم ال ةةةاريك عمةةى  يفيةةةر  نميةةر ألدةةةاد 2,,2وفيةة  ،ويةةر   رفةةةا  
الةةذ ا  الو ةةدانى عنةةد الم دممةةين وذلةةك لرفةةج  فا  ةة  فةةى م ةةال ال ةةدريس ول حقيةة  النمةةو الم كامةةن 

 :  ما ينلغى عمي  مراعاة األدوار اآل ير، فى شمصير الم دمم
 المفارات الو دانيرالقدرة عمى إعادة  صميم مح و  المادة لما يمدم  حقي    . 
  القةةةةةدرة عمةةةةةى  حميةةةةةن الدالقةةةةةات اةةةةةين األسةةةةةلاب والن ةةةةةا ح و يفيةةةةةر عةةةةةرض و فةةةةةات النظةةةةةر

 . الم دارفر والم وافقر إزا  األحداث والقفايا   ال دلير

 ادا  روح ال داون وال داطف مدفم   . القدرة عمى إدراك مشاعر الم دممين و قامفا وات

 ل ةةدريس وأنشةةطر الةة دمم فةةى  دمةةيم و نميةةر مفةةارات الةةذ ا  ال نةةوع فةةى اسةة مدام اسةة را ي يات ا
، لدةةةةةب األدوار، حةةةةةن المشةةةةة الت، القصةةةةةص، النمذ ةةةةةر، الو ةةةةةدانى مثةةةةةن الةةةةة دمم ال دةةةةةاونى

  .  المشروعات

  وظيف ال قنيات ال دميمير لش ن يسفم فى  ر مر مح و  المادة الدراسير إلةى صةورة حسةير 
 ي ون لفا اثر قو  عمى مشاعر الم دمم.

 ريب الذا ى عمى مفارات الذ ا  الو دانى لاس مدام الارامح المددة لذلكال د . 

   نةةوع أدوار المدمةةم مةةن ميسةةر إلةةى مةةدرب إلةةى مو ةة  إلةةى مسةة مج وذلةةك فةةى فةةو  وفةةج 
 فايةةةةات الةةةةذ ا  الو ةةةةدانى   ةةةةز  مةةةةن مح ةةةةو  المةةةةادة المقدمةةةةر مةةةةج األمةةةةذ فةةةةى ا ع لةةةةار 

    . (10: 5008) ت في،، اح يا ات الم دممين الدمرير 

و  دةةةدد الطةةةرق وانسةةة را ي يات المسةةة مدمر فةةةى  نميةةةر الةةةذ ا  الو ةةةدانى عنةةةد الم دممةةةين 
وال ى يم ةن اسة مدامفا فةى م ةال  دمةيم و دمةم ال ةاريك ومنفةا روايةر القصةص الشمصةير المر لطةر 

اسةةةةة مدام األلدةةةةةاب والموسةةةةةيقى والةةةةةدراما ،اسةةةةة مدام الصةةةةةور ، اسةةةةة مدام ال ةةةةةدل والنقةةةةةاش، لةةةةةال دمم
 (.Banikowski,1999:8 نيات الفنير                   والمق

أحميةةر دور المؤسسةةات ال دميميةةر فةةة   ( Lueker, 1997) وقةةد ناقشةةت دراسةةر لةةو ر
ا ر قةةةا  لالةةةذ ا  الو ةةةدان  عنةةةد الطةةةالب وذلةةةك عةةةن طريةةة   ةةةدريافم عمةةةى مفةةةارة حةةةن المشةةة الت  

 ومفارة ال فاوض حول القيم ا   ماعير األساسير.
فاعميةةر اسةة مدام إسةة را ي يات  (5001، )حووافو   أىوو  العوومت ن ةةا ح دراسةةر  مةةا أظفةةر  

الةةة دمم ال دةةةاونى فةةةى مةةةادة الدراسةةةات ا   ماعيةةةر عمةةةى زيةةةادة ال حصةةةين المدرفةةةى و  نميةةةر الةةةذ ا  
 . الميذ الصف السادس ا ا دا  الو دانى لد  
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ونةةات الةةذ ا  إلةةى فاعميةةر  ارنةةامح  ةةدريا  فةةى م  (5008)ت فيوو، ،فيمةةا أشةةارت دراسةةر 
الو دانى لد  مدممى ال اريك فى  نمير المفارات ا   ماعيةر وال دةاطف وا   ةا  نحةو المةادة لةد  

واسةة مدم اللاحةةث أسةةاليب ال ةةدريب اآل يةةر فةةى  ةةدريس مح ةةو  ،  الميةةذ الصةةف المةةامس ا ا ةةدا  
،الحةةةةةوار لدةةةةةب األدوار ،  حميةةةةةن القةةةةةيم، دراسةةةةةر الحالةةةةةر، الدصةةةةةف الةةةةةذحنى، الارنةةةةةامح   النمذ ةةةةةر

 ال دمم ال داونى (. ، والمناقشر
إلةةةى فاعميةةةر ارنةةةامح قةةةا م عمةةةى األنشةةةطر (  5000)شووومىى ،فةةةى حةةةين  وصةةةمت دراسةةةر 

الصةةفير والالصةةفير فةةى  نميةةر الةةذ ا  الو ةةدانى لةةد   الميةةذ المرحمةةر ا ا دا يةةر فةةى مةةادة الدراسةةات 
لدةةةةب ، الحةةةةوار والمناقشةةةةرواسةةةة مدمت اللاحثةةةةر فةةةةى  ةةةةدريس الارنةةةةامح اسةةةة را ي يات  ، ا   ماعيةةةةر
 ال دمم ال داونى (.، وار الذا ىاألدوار ،الح

فقةةةد  وصةةةمت إلةةةى أحميةةةر  نميةةةر و طةةةوير مفةةةارات  ( (LUBBE,2012أمةةةا دراسةةةر لةةةوب 
الةةذ ا  الو ةةدانى عنةةد مدممةةى ال ةةاريك لالمرحمةةر الثانويةةر فةةى  نةةوب إفريقيةةا وأثةةر ذلةةك عمةةى زيةةادة 

أحةةةم األنشةةطر ال ةةةى يم ةةن أن  مدةةةب دورا  ايةةرا فةةةى  وقةةد حةةةددت الدراسةةر، ال حصةةين عنةةد طالافةةةم
األنشةةطر ،  نميةةر مفةةارات الةةذ ا  الو ةةدانى و مثمةةت فةةى اسةة مدام األدلةةر ال اريميةةر ،شةةل ر ا ن رنةةت

 .  المسرحير ،المناقشات ،عمن م الت  اريمير ل س ين اآلرا  و  الر ال قارير

 :ثــــج البحــائــــــنت

فةةى  ةةدريس ال ةةاريك  ةةان لةة  فاعميةةر  فةةى  نميةةر  المق ةةرحح  شةةفت ن ةةا ح اللحةةث أن الارنةةام
 : الذ ا  الو دانى لد  طالب الصف األول الثانو ، ويؤ د ذلك عرض الن ا ح اآل ير

  اةين م وسةطى در ةات الطةالب فةى 0,0,فرق دال إحصا يا عند مسة و  د لةر   يو د )
حيةةث ، ال طايةة  اللدةةد  اللدةةد  لمقيةةاس الةةذ ا  الو ةةدانى لصةةالحالقامةةى و  ينفةةى ال طايقةة

 (. 02024 انت قيمر "ت" المحسولر    

 فةةةى  ةةةدريس ال ةةةاريك لالفاعميةةةر فةةةى  نميةةةر الةةةذ ا  الو ةةةدانى لةةةد   المق ةةةرح ي سةةةم الارنةةةامح
( وح ةةةم ال ةةة ثير 0223,نحةةةو   η2)حيةةةث امغةةةت قيمةةةر  ، طةةةالب الصةةةف األول الثةةةانو  

 (. 309 نحو

 :ثــــاث البحـــــتوصي

 : أسفر عنها البحث الحالى ي صى الباحث بما يمى فى ض ء النتائج التى
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  ا ح مام ا فمين ألداد الةذ ا  الو ةدانى فةى مح ةو  وأنشةطر منةاحح ال ةاريك فةى المراحةن
 .  ال دميمير المم مفر

  فرورة ا ح مام ا دريب مدممى ومو فى ال ةاريك عمةى ال طاية  والممارسةر الفدميةر أللدةاد
 .  وعات ال اريميرالذ ا  الو دانى فى  دريس الموف

 ا ح مام ا فمين ألداد الذ ا  الو دانى فى ارامح إعداد مدممى ال اريك ل ميات ال راير  . 

 : ثــــــاث البحــــــمقترح

فووى ضوو ء النتووائج التووى أسووفر عنهووا البحووث الحووالى يقتوورح الباحووث اجووراء المزنوود موون 
 :  البح ث  الدراسات ح ل

 الةةةذ ا  الو ةةةدانى فةةى  ةةةدريس ال ةةةاريك ل نميةةر  النشةةةيم فاعميةةر اسةةة مدام اسةة را ي يات الةةة دم
 المرحمر الثانوير.لد  طالب 

 ا را  لحوث مماثمر فى مادة ال اريك لالمرحم ين ا ا دا ير وا عدادير . 
  نميةر ألدةاد الةذ ا  الو ةدانى عمةى لالمرحمةر الثانويةر ارنامح مق رح ل دريب مدممةى ال ةاريك 

 . لد  طالافم

 عــــــــــــــــراجـــــــالم

 املسادع العسبية:أ( 

دار قلةةةا   : . القةةةاحرةالوووذكاء ال جووودانى . (,,,2عةةةال  الةةةدين  ، صةةةفا  و  فةةةافى، األعسةةةر -0
 . لمطلاعر والنشر

(. فاعمير ارنامح  ةدرياى فةى م ونةات الةذ ا  الو ةدانى لةد  مدممةى 2,,2رفا دمحم  ،  وفي  -2
وال دةةاطف وا   ةةةا  نحةةو المةةةادة لةةد   الميةةةذ ال ةةاريك وأثةةر  عمةةةى  نميةةر المفةةةارات ا   ماعيةةر 

،  ميةةر ال رايةةر، مجمووة الجمعيووة الترب يووة لمدراسووات اعجتماعيووة . الصةةف المةةامس ا ا ةةدا ى
 .22-45(، ص ص01الددد  ،  امدر عين شمس

   ر مةةةر: ليمةةة  ال لةةةالى(. الكويةةةت: الم مةةةس  الوووذكاء العووواطفى(. ,,,2دانييةةةن  ،  ولمةةةان -5
 ن واآلداب.الوطن  لمثقافر والفنو 

(. فداليةةر اسةةة را ي يات الةة دمم ال دةةاونى فةةةى 9,,2عاةةد ال ةةواب  ، محمةةود وأاةةو الدةةةال، حةةاف  -4
 ةةةةدريس الدراسةةةةات ا   ماعيةةةةر لزيةةةةادة ال حصةةةةين المدرفةةةةى و نميةةةةر الةةةةذ ا  الو ةةةةدانى ولدةةةةض 
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الموتتمر العمموى  . المفارات ا   ماعير لةد   الميةذ المرحمةر ا ا دا يةر ذو  صةدولات الة دمم
ال مديةةةر المصةةةرير لممنةةةاحح وطةةةرق ، ثوووامن عشووور منووواهج التعمووويم  بنووواء اعنسوووان العربوووىال

 .0,22 -0,31ص ص ، 5م مد ، يوليو 29-23، ال دريس

(. أسةةاليب ال ف يةةر والةةذ ا  الدةةاطفى لةةد  عينةةر مةةن طاللةةات 3,,2مرفةةت فيصةةن  ، دحمةةو    -3
 امدةةر أم القةةر  ، شوو رةرسووالة ماجسووتير غيوور من . المرحمةر الثانويةةر فةةى مدينةةر م ةةر الم رمةةر
 . لم ر الم رمر ،المممكر الدراير السدودير

(. حةةةب ا سةةةة طالع  دالةةةةر الاي ةةةر  النفسةةةةير وا   ماعيةةةةر 0334السةةةةيد إاةةةةراحيم  ، السةةةمادونى -9
 . دراسةر ميدانيةر عمةى عينةر مةن ال الميةذ لمرحمةر ال دمةيم األساسةى -لألسرة والفصن المدرسةى 

 .  امدر عين شمس، المر ز القومى لملحوث الاي ير، المتتمر الثانى  لعم م الىيئة

(. ارنةةامح مق ةةرح فةةى الدراسةةات ا   ماعيةةر قةةا م عمةةى 2,00حنةةا  عاةةد الغفةةار دمحم  ، شةةماى -1
رسووالة  . األنشةةطر الصةةفير والالصةةفير ل نميةةر الةةذ ا  الو ةةدانى لةةد   الميةةذ المرحمةةر ا ا دا يةةر

 . شمس امدر عين ،  مير ال راير، ماجستير غير منش رة

(. ارنةةةةامح مق ةةةةرح ل نميةةةةر ال وانةةةةب الو دانيةةةةر لةةةةلدض 0335السةةةةديد ال نةةةةد   ، عاةةةةد الدزيةةةةز -2
،  ميةر ال رايةر، رسوالة دكتو راغ غيور منشو رة .  فا ات  دريس ال اريك لد  الطةالب المدممةين

 .   امدر انفا
 مجموة وقياس . مففوم  -ا نفدال  (. الذ ا 0332فاروق السيد وعاد السميج ،دمحم  ، عثمان -3

 .50-0(، ص ص 52ع  ، التربية جامعة المنص رة كمية

(. الذ ا  الو دانى وعالق   ل سةاليب ال ف يةر لةد  طةالب 3,,2منى سديد يحيى  ، عوض -,0
 ميةر ال رايةر ، رسوالة ماجسوتير غيور منشو رة .  ةزة –وطاللات  ميةر ال رايةر  امدةر األزحةر 

 فمسطين.، ، امدر األزحر فرع  زة

الةةذ ا  الو ةةدانى والمفةةارات ا   ماعيةةر و قةةدير الةةذات و وقةةج  . (2,,2   دمحم أحمةةد،  نةةيم -00
-45( ،ص ص 41الدةةدد ، مجمووة كميووة التربيووة ىىنهووا  . دراسةةر عامميةةر -الكفةةا ة الذا يةةر 

11. 
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(. الذ ا  الو دانى وعالق   لمشةاعر الغفةب والدةدوان لةد  3,,2دمحم أنور ااراحيم  ، فراج -02
 امدةةر القةةاحرة،  ،  ميةةر اآلداب، ت عربيووة فووى عمووم الوونفسمجمووة دراسووا . طةةالب ال امدةةر 

 .030-35(، ص ص 0الددد  ، الم مد الرالج

معجووووم المصووووطمحات الترب يووووة  . (0333عمةةةى أحمةةةةد  ، أحمةةةةد حسةةةةين و ال مةةةةن، المقةةةانى -05
 .  عالم الك ب: القاحرة . المعرفة فى المناهج  طرق التدرنس

رياى فةةةى  نميةةةر الةةةذ ا  ا نفدةةةالى لةةةد  (. فداليةةةر ارنةةةامح  ةةةد2,00أمةةةن حسةةةن  ، المغراةةةى -04
 ميةةر ال رايةةر لالسةةويس، ، رسووالة ماجسووتير غيوور منشوو رة .  مميةةذات مةةدارس الفصةةن الواحةةد

 .  امدر قناة السويس

، الطلدةر األولةى . المو  البشور   الوذكاء ال جودانى(. ,2,0سةميمان عاةد الواحةد  ، يوسف -03
 . دار الوفا  لدنيا الطلاعر والنشر : انس ندرير
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Abstract 

Researcher Name: Ahmed Anwar Hassan Elfiky. 

Thesis Title:   " The Effectiveness of a Suggested program in Teaching 

History to The Development of The Emotional Intelligence 

among students in first grade secondary school " 

 The main objective of this Research is to try to identify the 

effectiveness of a Suggested program in the teaching of history for 

the development of emotional intelligence among students in first 

grade secondary school.  

 The Research sample consisted of (35) students ,in the form of the 

experimental group, was then applied to tribal and dimensional 

measurements of the experimental group using the tools prepared by 

the researcher was in 

 Research results revealed the existence of statistically significant 

differences at the level (0.01) between the results of student's degrees 

in the experimental group pre and post in favor of the post Measure 

of emotional. 


