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          اير وسالويفملظهرت نظرية النموذج الرباعي 
Mayer & Salovey  بعد التحقق التجرييب من منوذجهما

وتعد النظرة إىل الذكاء االنفعايل كقدرة . ١٩٩٧عام 
، إذ مت تعريف "ملاير وسالويف"عقلية هي النظرة املثلى 

الذكاء نظريا بطريقة جتعله أكثر متيزا عن الذكاء 
عرف ماير وقد . )٢٠٠٧ ،السمادوين) (املعريف(التقليدي 

القدرة على إدراك "على أنه  وسالويف الذكاء االنفعايل
االنفعاالت بدقة وتقييمها والتعبري عنها، والقدرة على 
توليد املشاعر أو الوصول إليها، والقدرة على فهم 
االنفعال واملعرفة االنفعالية، والقدرة على تنظيم 

، املزروع" (االنفعاالت مبا يعزز النمو االنفعايل والعقلي
٢٠٠٧ .(  

عايل عند ماير وسالويف من أربعة ويتكون الذكاء االنف
  :أبعاد هي

القدرة على الوعي باالنفعاالت والتعبري عنها  -١
 The Ability of Emotional):إدراك االنفعاالت(بدقة 

  Awareness to express Emotions Accurately  
القدرة على استخدام االنفعاالت لتسهيل  -٢

 The Ability):توظيف االنفعاالت(عملية التفكري 

to use Emotions to Facilitate Thought 

 The Ability:القدرة على فهم وحتليل االنفعاالت -٣

to Understand Emotions and their Meanings  
 The Ability to:القدرة على إدارة االنفعاالت -٤

Manage Emotions  قدرة الشخص على "وتعين
إدارة انفعاالته، وقدرته على إدارة انفعاالت 

وتعد هذه القدرة أعلى مستويات الذكاء " اآلخرين
عليها يف هذه  مت االعتماداالنفعايل لذلك 

تنبع من األمهية املتنامية ملفهوم  كما .الدراسة
الذكاء االنفعايل وتطبيقاته يف خمتلف امليادين 

ايل فإن هذه الدراسة متثل نقطة التربوية، وبالت
االنطالق للدراسات القادمة حول موضوع الذكاء 
االنفعايل وأمهيته كمعيار يف اختيار املشرفني 

تنبع من األمهية كما  التربويني يف سلطنة عمان
املتنامية ملفهوم الذكاء االنفعايل وتطبيقاته يف 
خمتلف امليادين التربوية، وبالتايل فإن هذه 

ة متثل نقطة االنطالق للدراسات القادمة الدراس
حول موضوع الذكاء االنفعايل وأمهيته كمعيار 

  .يف اختيار املشرفني التربويني يف سلطنة عمان
لقد زخر األدب التربوي العريب واألجنيب بالعديد من 

النظري الدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعايل جبانبيه 
هدفت إىل ) ٢٠٠٤(ل دراسة أبو غزاوالتطبيقي فدراسة 

التحقق من أثر برنامج تدرييب مستند إىل نظرية ماير 
وسالويف يف تنمية قدرة الذكاء االنفعايل لدى أطفال 

يف األردن، والكشف عما إذا كان هذا األثر  SOSقرى 
خيتلف باختالف اموعة، وجنس األطفال، والتفاعل 

من طفال وطفلة  ٥٤وتكونت عينة الدراسة من . بينهما
 ١١-٨يف إربد تراوحت أعمارهم بني  SOSأطفال قرى 

سنة مت توزيعهم وفق متغريي اجلنس والعمر عشوائيا 
 ٢٦تألف الربنامج من . على جمموعتني جتريبية وضابطة

دقيقة غطت أبعاد الذكاء  ٤٥جلسة مدة كل منها 
إدراك االنفعاالت والتعبري عنها، (االنفعايل األربعة 
ت لتسهيل التفكري، وفهم وحتليل استخدام االنفعاال

واستمر ). االنفعاالت، والتنظيم التأملي لالنفعاالت
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة . يوما ٩٣التطبيق 

إحصائية يف أداء األطفال على اختبار الذكاء االنفعايل 
ملتغري اموعة لصاحل اموعة التجريبية، ومتغري اجلنس 

. ا للتفاعل بني اموعة واجلنسلصاحل الذكور، وأثر
وأوصت الدراسة ببناء برامج تدريبية لتنمية قدرات 
الذكاء االنفعايل لدى األمهات البديالت املقيمات يف قرى 

SOS  وتعليمهن كيفية تطبيق هذه الربامج على أطفال
  .واختبار فاعلية مثل هذه الربامج SOSقرى 

بناء وتطبيق هدفت إىل  بدراسة )Shou, 2004(وقام شو 
أداة لقياس الذكاء االنفعايل ملعلمي املدارس املهنية 

حيث مت تطبيق مقياس الذكاء االنفعايل املطور  ,العليا
معلما ومعلمة يف تايون،  ٣٧٥على عينة مكونة من 

معلمة أجابوا على املقياس  ١٨٩معلما و ١٨٦منهم 
 ٢٥اجلديد للذكاء االنفعايل، وقد تكون املقياس املطور من 

              الذايتبعد الوعي : فقرة ومخسة أبعاد وهي
 )Self_awareness(  وبعد إدارة االنفعاالت             

Managing Emotions)( وبعد التحفيز الذايت                           
 Self-motivation)( وبعد التعاطف Empathy)(  وبعد

وقد مت   (Handling Relationships) التعامل مع العالقات
احلصول على الصدق الظاهري من خالل عرض املقياس 
املطور على عدد من احملكمني وقاموا بإجراء التعديالت 

وللحصول على بيانات حول الثبات استخدمت . الالزمة
معلما، مث  ١٧٥طريقة إعادة االختبار على : طريقتان مها

أما ). ٠,٧٩( حيث بلغ معامل الثباتإعادة تطبيق األول، 
لطريقة الثانية فهي طريقة االتساق الداخلي، وقد ا

حسب معامل االرتباط وفق هذه الطريقة باستخدام 
معادلة ألفا كرونباخ، حث بلغت قيمة معامل الثبات 

وقد أظهر املقياس اجلديد دالالت صدق وثبات ). ٠,٧٧(
عالية ومتناسقة، وأظهرت النتائج بأن املعلمني 

ة على فقرات املقياس يف واملعلمات حققوا درجات عالي
بعدي الوعي الذايت والتعاطف، لكنهم حققوا درجات 

كما أظهر . منخفضة على فقرات بعد إدارة االنفعاالت
املقياس املطور وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عمر 
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املستجيب على فقرات أبعاد الوعي الذايت والتحفيز 
  .جلديدالذايت والتعاطف و الدرجة الكلية للمقياس ا

                    وسالويف -وقام اكسترمير وفرناندز
Extremera, Fernands, & Salovey, 2006)(  بدراسة هدفت

إىل استخراج اخلصائص السيكومترية للنسخة الثانية 
ملقياس الذكاء االنفعايل ملاير وآخرين والتعرف على عالقة 

وقد تكونت . الذكاء االنفعايل ومتغريي اجلنس والعمر
من املدارس  طالبا وطالبة) ٩٤٦(عينة الدراسة من 

 ٤٢٦منهم الثانوية العليا والكليات اجلامعية يف أسبانيا 
 ٥٨-١٦طالبة يتراوح متوسط أعمارهم بني  ٥٢٠طالبا و

وقد أظهر املقياس املعدل للنسخة األسبانية . سنة
الذي يتكون من مثانية مقاييس  )MSCEIT.V.2(الثانية 

فرعية تقيس مخسة أبعاد للذكاء االنفعايل معامل 
وقد أظهر املقياس املطور معامل  ,صدق وثبات عاليني

ثبات عال، والذي مت إجياده من خالل االتساق الداخلي 
)Internal Consistency(  كرونباخلملعامل ألفا     
)Cronbach's alpha(  إذ بلغت)وهي نسبة عالية  ,)٠,٨٩

أما و. ولكن أقل من ثبات املقياس األصلي ملاير وآخرين
ل عرض النسخة فتم إجياده من خال الظاهري الصدق

. اإلسبانية الثانية على خمتصني يف التربية وعلم النفس
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
الذكاء االنفعايل إلجابات عينة الدراسة تعزى إىل متغريي 

  .اجلنس والعمر
  ولوي جرى ميكوالجيسزاك ولومنيت ولريويوأ

(Mikolajlczak, Luminr, Leroy & Roy, 2007) ( دراسة
تطوير مقياس للذكاء االنفعايل للبيئة "هدفت إىل 

الفرنسية، معدلة عن مقياس الذكاء االنفعايل لبريدايس 
وقد تكونت عينة  )Petrides & Furnharm, 2003(وفرام 

امرأة  ٥١شخصا يف فرنسا منهم  ٧٤٠الدراسة من 
. سنة ٢٥,٥صحفي، متوسط أعمارهم  ١١رجل و ٢١٧و

تخراج معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة ومت اس
، وقد أظهر )٠,٧٠(كرونباخ ألفا حيث بلغت قيمتها 

املقياس الفرنسي املطور للذكاء االنفعايل معامالت 
  .صدق وثبات عاليني

إىل التحقق من مدى ) ٢٠٠٨(وهدفت دراسة اهلنداسي 
توافر الذكاء االنفعايل لدى مديري املدارس بسلطنة 

كما هدفت للتحقق من مدى وجود عالقة بني عمان، 
الذكاء االنفعايل وبعض املتغريات الدميوغرافية واليت 

سنوات اخلربة ونوع واملنطقة التعليمية ، وتشمل النوع ، 
مديرا ومديرة  ١٣٠وتكونت عينة الدراسة من  ,املدرسة

ومت استخدام . من منطقيت مسقط ومشال الباطنة
بعد ) Golman, 1998( نفعايلمقياس جوملان للذكاء اال

التحقق من صدقه وثباته ومناسبته للبيئة العمانية، 
وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
بعد تنظيم الذات لصاحل الذكور، كما أشارت النتائج 

إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد الذكاء 
بسبب أن مجيع مديري االنفعايل بني املناطق التعليمية 

املدارس ميتلكون اخللفية الثقافية نفسها، وأشارت 
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعض 
املهارات االجتماعية لصاحل مديري املدارس أصحاب 

وأوصت الدراسة بإعداد وتنظيم دورات . اخلربة الطويلة
ملديري املدارس يتم من خالهلا التدريب على مهارة 
التعاطف مع املعلمني، واقترحت الدراسة إعادة الدراسة 
مع إضافة عدد أكرب من القياديني يف البيئة التربوية مثل 
مساعدي املديرين، املعلمني األوائل، املشرفني التربويني 
ورؤساء األقسام، كما اقترحت ضرورة إعادة الدراسة 

أدوات أخرى لدراسة الذكاء طرقواحلالية باستخدام 
  . فعايل يف سلطنة عماناالن

فقد هدفت إىل بناء مقياس ) ٢٠٠٩(أما دراسة الضفريي 
للكشف عن الذكاء االنفعايل لدى مديري املدارس 
االبتدائية يف دولة الكويت، وقد تكون جمتمع الدراسة 
من مجيع مديري ومديرات املدارس االبتدائية يف 

رة، مديرا ومدي ٣١٠احملافظات الكويتية والبالغ عددهم 
وتكون املقياس من مخسة أبعاد هي التعاطف، وإدارة 
الذات، وإدارة العالقات، والتكيف، وضبط االنفعاالت 

وأشارت النتائج إىل . وتكون كل بعد من اثنيت عشرة فقرة
أن املقياس املطور يتمتع بدرجة عالية من الصدق 

كما متتع املقياس بصدق احملكمني، % ٨٣,٧العاملي بلغت 
النتائج أيضا أن املقياس املطور يتميز بدرجة  وأظهرت

حسب معامل ألفا ) ٠,٩٣(عالية من الثبات بلغت 
كرونباخ، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام ل

مبوضوع الذكاء االنفعايل نظرا لقلة الدراسات يف البيئة 
العربية املتعلقة ذا املوضوع، كما أوصت بإجراء 

مقياس للذكاء االنفعايل لدى دراسات تتعلق ببناء 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات واملعلمني والطلبة من 
كال اجلنسني، وأوصت بضرورة بناء مقياس يتضمن أبعادا 

  .أخرى للذكاء االنفعايل
الحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن ي

معظمها تناول موضوع الذكاء االنفعايل بطريقة 
ييس اخلاصة بالكشف عن الذكاء وصفيه عند بناء املقا

كما يالحظ أيضا أا اختلفت يف حجم عينة .االنفعايل
أبو غزال، (كدراسة ) ٢٣٤(الدراسة من عينه صغرية 

            مثل دراسة ٩٤٦إىل عينة كبرية  )٢٠٠٤
)Extremera, Fernands- Berrocal & Salovey, 2006(. 

يت قامت ويظهر أيضا أن معظم الدراسات السابقة ال
ببناء مقاييس للذكاء االنفعايل استخدمت عبارات 
تقريرية طبقت على عينات ختتلف عن عينة الدراسة 
احلالية فقد استهدف بعضها مديري املدارس كدراسة 

، وبعضها طبق يف ثقافات أخرى )٢٠٠٨(اهلنداسي 
ختتلف عن ثقافة اتمع العماين، كدراسة الضفريي 
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االخرى أن الدراسات السابقة ومن املالحظات  ).٢٠٠٩(
توصلت إىل أن درجة بناء املقاييس املطورة ماتزال دون 
املستوى، وهي تفتقر إىل التطبيق واملمارسة العملية 

ويتضح من الدراسات السابقة أمهية بناء .الفاعلة
املقاييس اليت تكشف عن الذكاء االنفعايل ومدى 

 التطور التربوية اليت دف إىل املؤسساتتطبيقه يف 
وأخريا فإن الدراسة احلالية تعد حماولة مماثلة .والنماء

للدراسات السابقة ولكن بأسلوب خمتلف حيث تتضمن 
أسئلة موقفية يف ثقافة خمتلفة وعلى عينة خمتلفة 
يف بناء مقياس إلدارة االنفعاالت لدى املشرفني التربويني 

  .يف سلطنة عمان
  مشكلة الدراسة

ني هم من املسؤولني التربويني الذين إن املشرفني التربوي
هلم الدور البارز يف التعامل املباشر مع املعلم يف مواقف 

مبستواه  لالرتقاءخمتلفة داخل الفصل وخارجه والعمل 
كان من الضروري اختيارهم على لذا ,العلمي والفين

أساس قدرم على التعامل مع خمتلف جوانب 
تكون لديهم القدرة شخصية هذا املعلم، مبا يفترض أن 

الذكائية الالزمة لتحقيق هدا اهلدف، ومن هنا فإن 
الدراسة احلالية دف إىل بناء مقياس إلدارة االنفعاالت 
لدى املشرفني التربويني يف سلطنة عمان وإجياد معامالت 
الصدق والثبات لصورة عمانية من مقياس إدارة 

وى االنفعاالت، الذي ميكن استخدامه لتحديد املست
  .املطلوب لتوفري تلك القدرة عند املشرفني التربويني

  تهاأسئلهدف الدراسة و
دف هذه الدراسة إىل بناء مقياس إلدارة االنفعاالت 
لدى املشرفني التربويني يف سلطنة عمان وبالتحديد فقد 

  :حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية
ت لدى ما مؤشرات الصدق ملقياس إدارة االنفعاال -١

 املشرفني التربويني يف سلطنة عمان؟

ما مؤشرات الثبات ملقياس إدارة االنفعاالت لدى  -٢
 املشرفني التربويني يف سلطنة عمان؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات  -٣
افراد عينة الدراسة على مقياس إدارة االنفعاالت 

 تعزى ملتغري اجلنس؟

ا تفسري الدرجات ما املعايري اليت ميكن من خالهل -٤
اخلام ملقياس إدارة االنفعاالت لدى املشرفني 

  التربويني يف سلطنة عمان؟
  الدراسة مصطلحات

عملية فنية شورية قيادية إنسانية "هو : اإلشراف التربوي
شاملة غايتها تقومي وتطوير العملية التعليمية والتربوية 

  ).١٣٢، ص ٢٠٠٧السيد، " (بكافة حماورها

قدرة املشرف التربوي على إحكام : عاالتإدارة االنف
سيطرته على انفعاالته وردود أفعاله السلبية والتحكم 
يف الذات وقدرته على تقبل اآلراء واملقترحات اجلديدة 

  ).٢٠٠٤أبو غزال، (واإلبداع واالختراع 

أما التعريف اإلجرائي إلدارة االنفعاالت فيقصد به  
ستجيب على جمموع الدرجات اليت حيصل عليها امل

  .مقياس إدارة االنفعاالت املستخدم يف هذه الدراسة

  الطريقة واإلجراءات  
  :جمتمع الدراسة

تألف جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني واملشرفات يف 
من  ٧٦٧منهم  ١٣٥٥(سلطنة عمان والبالغ عددهم 

، حسب إحصائيات وزارة التربية )من اإلناث ٥٨٨الذكور، و
. م٢٠٠٩/٢٠١٠والتعليم بسلطنة عمان للعام الدراسي 

احملافظات توزيع أفراد جمتمع الدراسة على  ١ويبني جدول 
  .التعليمية

  ١دولج
  التعليميةاحملافظات توزيع أفراد جمتمع الدراسة على 

 مكان العمل
 إناث ذكور اموع اجلنس

 ٨٥ ٣٩ ٤٦ ديوان الوزارة

 ١٥١ ٩٣ ٥٨ حمافظة مسقط

 ٢٦٥ ١١٩ ١٤٦ مشال الباطنة حمافظة 

 ١٣٤ ٥٩ ٧٥ جنوب الباطنة حمافظة

 ٣٠ ٣ ٢٧ حمافظة مسندم

 ٥٤ ٢٧ ٢٧ حمافظة الربميي

 ٨٤ ٣٣ ٥١ الظاهرة حمافظة

 ١٥٣ ٦٢ ٩١ الداخلية حمافظة

 ٢٥ ٠ ٢٥ الوسطى حمافظة

 ٨٨ ٢٨ ٦٠ مشال الشرقية حمافظة 

 ١١٨ ٤٦ ٧٢ جنوب الشرقية حمافظة 

 ١٦٨ ٧٩ ٨٩ حمافظة ظفار

 ١٣٥٥ ٥٨٨ ٧٦٧ اموع

املشرفني الذين يقومون بأعمال إدارية وبعد أن مت استبعاد 
مشرفا يبقى  ٨٥ يف ديوان وزارة التربية والتعليم وعددهم

 ١٢٧٠العدد النهائي الذي ميثل جمتمع البحث مكونا من 
  .السلطنة حمافظاتمشرفا ومشرفة يف عموم 

  عينة الدراسة
بعد أن مت احلصول على املوافقات الرمسية ، قام املكتب 

التعليمية  احملافظاتالوزارة مبخاطبة  الفين يف ديوان
رسال النسخ الكافية مت إبإبداء املساعدة الالزمة للباحث، 

 حمافظةمن مقياس البحث وفقا ألعداد املشرفني بكل 
تعليمية وبذلك يكون عموم جمتمع املشرفني التربويني 

 وبلغ عدد االستباناتيف السلطنة مشموال بالبحث، 
مثلت عينة البحث احلايل  تبانهاس٣٣٥املنجزة والصاحلة 

من جمتمع الدراسة للعام % ٢٦وهي تشكل نسبة 
وهي نسبة مقبولة ، ويشار  ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي احلايل 
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 أدبيات البحث ومنهجيته اىل هذا النوع من العينات يف
                                                     املالئمةاملالئمة النالئمة املالئمة املالئمة  بالعينة

convenience sample (Gay  & Airasian, 2002)  ٢وجدول 
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس 

  .التعليمية احملافظةو
  

  ٢جدول
  التعليمية احملافظةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس و

 احملافظة
 إناث ذكور  اموع اجلنس

 ٣١ ١٤ ١٧ مسقط

 ٥٤ ٢١ ٣٣ مشال الباطنة 

 ٥٠ ٢٥ ٢٥ جنوب الباطنة 

 ٦ ٠ ٦ مسندم

 ١٧ ٥ ١٢ الربميي

 ٣٢ ٣ ٢٩ الظاهرة

 ٣٤ ١٢ ٢٢ الداخلية

 ١٠ ٠ ١٠ الوسطى

 ٢٣ ٧ ١٦ مشال الشرقية 

 ٣٢ ١٠ ٢٢ جنوب الشرقية 

 ٤٦ ٣٠ ١٦ ظفار

 ٣٣٥ ١٢٧ ٢٠٨ اموع

  أدوات الدراسة
إعداد مت لتحقيق هدف الدراسة  :مقياس إدارة االنفعاالت
استنادا إىل " الذكاء االنفعايل"وتصميم مقياس يف 

يف بعدها  ،(Mayer & Salovey, 1997) نظرية ماير وسالويف
الرابع واملتعلق بإدارة االنفعاالت كبعد قدرايت؛ وقد مت بناء 

  : املقياس من خالل االجراءات التالية
االطالع على الدراسات السابقة وخاصة اليت  .١

استخدمت مقاييس الذكاء االنفعايل كقدرات، 
، )Schutte et al., 1998؛ ٢٠٠٩الضفريي، ( ومنها

نفعايل الذي أعده باإلضافة ملقياس الذكاء اال
  ). ٢٠٠٢(ماير وسالويف ومت تعريبه يف عام 

يف ضوء نظرية ماير وسالويف للذكاء االنفعايل  .٢
كقدرات، اليت تبناها املقياس، مت حتديد البعد 
الرابع الذي يتكون منه املقياس املذكور واملتمثل 

إدارة االنفعاالت، ليكون موضوع الدراسة : يف
  .احلالية

٣.  موعة من املشرفني واملسؤولني مت طرح سؤال
من ذوي اخلربة يف سلطنة ) ذكورا وإناثا(التربويني 

عمان ومت حتليل استجابام واالستفادة منها يف 
والسؤال هو من خالل ممارستك يف (بناء املقياس 

وظيفة املشرف التربوي اذكر بعض املواقف 
االنفعالية اليت تعرضت هلا سواء مع مدير 

ملعلمني، مع ذكر احللول املناسبة لكل املدرسة أو ا
  ؟)موقف

مجع العديد من املواقف مع ذكر مخسة بدائل مت  .٤
لكل موقف تضمنتها الصورة األولية ملقياس 

  . إدارة االنفعاالت
عرض املقياس وتعليماته يف صورته األولية على  .٥

عدد من اخلرباء يف هذا اال، وأخذ رأيهم حول 
والبدائل املقترحة لكل  املواقف اليت يتكون منها،

  . موقفا ٢٠موقف، حيث تكون من 
مت توزيع املقياس على عدد من اخلرباء يف علم  .٦

النفس وعدد من املشرفني التربويني ألجل 
  .استخراج مفتاح التصحيح للمقياس

مت جتريب املقياس على عينة من املشرفني  .٧
من خمتلف التخصصات ) ٢٥= ن(واملشرفات 

ح اللغة والوقت املناسب ألجل التأكد من وضو
  .لإلجابة على املقياس، والتحقق من ثباته

  كراسة األسئلة وورقة اإلجابة ملقياس إدارة االنفعاالت
مت اجلمع بني املواقف واإلجابات يف ورقة واحدة، وأسفل كل 

كما تضمنت الورقة . موقف خيارات األجوبة اخلمسة
تعليمات بسيطة لتساعد املفحوص يف إجابته عن 
البنود، كذلك مت ختصيص جزء للسؤال عن بعض 

املؤهل (املعلومات الشخصية والدميوغرافية للمفحوص 
، واليت يطلب منه )التعليميةاحملافظة العلمي، اجلنس، 

  .تعبئتها قبل الشروع يف اإلجابة
  مقياس ويكمان للذكاء االنفعايل

من أجل اجياد الصدق املرتبط مبحك للمقياس املطور مت 
الذي و ,(Wakeman, 2006)استخدام مقياس ويكمان 

 يقوم الذي القياس بأسلوب األخرى املقاييس عنيتميز 

 من يطلب يثحب الشطب قائمة استخدام على

 واختيار االستبيان عبارات من عبارة كل قراءة املفحوص

 (√) إشارة وضع خالل من عليه تنطبق اليت العبارة
 التدريج سلّم استخدام بساطة خيفى وال. مقابلها

 تشتمل اليت التقدير األخرى بأساليب مقارنة الثنائي

 املعقّدة؛ السمات قياس لدى وخباصة فئتني من أكثر على

 بني التمييز إىل الشطب قوائم يف املفحوص حيتاج ال إذ

 املفحوص مهمة يعقّد الذي األمر املختلفة الفئات

 افتراض عن الناجتة القياس أخطاء يف الوقوع جتنبو

 على تشتمل اليت التقدير سالمل يف الفترات تساوي

  .فئتني من أكثر
  :املعاجلة اإلحصائية

اخلصائص  للتحقق من SPSSمت استخدام برنامج 
  :السيكومترية واملعايري وكما يأيت

 Pearson correlation coefficient معامل ارتباط بريسون -١
للتعرف على االرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي 

 .إليه إلجياد معامل التمييز
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لعينتني مستقلتني ملعرفة  )T-Test(" ت"اختبار  -٢
 .الفروق يف املتوسطات بني الذكور واإلناث

للكشف عن  )factor analysis(التحليل العاملي  -٣
 . البناء العاملي للمقياس

للتحقق ) Cronbach's alpha(كرونباخ لمعامل ألفا  -٤
 .ثبات املقياسمن 

  .الستخراج املعايري )Percentiles(الرتب املئينية  -٥
  حمددات الدراسة

تتحدد هذه الدراسة بالعينة املستخدمة فيها واليت 
ني التربويني يف احملافظات واملناطق تتكون من املشرف

التعليمية بسلطنة عمان، كما تتحدد حبدودها الزمانية 
- ٢٠١٠(وهو الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

وتتحدد الدراسة أيضا باألداة املستخدمة فيها ). ٢٠١١
وهي مقياس إدارة االنفعاالت لدى املشرفني التربويني يف 

  .سلطنة عمان

  دراسةنتائج ال
هدفت الدراسة إىل بناء مقياس إلدارة االنفعاالت لدى 

 والتحقق مناملشرفني التربويني يف سلطنة عمان، 
خصائصه السيكومترية يف البيئة العمانية، وفيما يلي 

  .ألسئلةلعرضا لنتائج الدراسة طبقا 
ما مؤشرات الصدق ملقياس إدارة  :األول السؤال

  التربويني يف سلطنة عمان؟االنفعاالت لدى املشرفني 
يهدف الصدق إىل التحقق من أن املقياس موضوع 

، وقد مت التحقق )إدارة االنفعاالت(الدراسة يقيس بالفعل 
  :من ذلك بالطرق اآلتية

ويقصد بالصدق الظاهري : الصدق الظاهري -١
مدى تأكيد اخلرباء واملتخصصني بأن املقياس 

عباراته يقيس ما وضع لقياسه من خالل قراءة 
ويتحقق . Anastasi & Urbin, 1997)(الظاهرة 

هذا الصدق إذا كان املقياس يبدو يف ظاهره 
صاحلا لقياس املتغري املرغوب قياسه، ويتضمن 

أا وثيقة الصلة به، ومضمونا " يبدو"بنودا 
فرميان، املشار إليه يف (متفقا مع الغرض منه 

لذلك مت حتديد الصدق الظاهري ). ٢٠٠٧فرج، 
من خالل استطالع آراء عدد من األساتذة يف 
قسم علم النفس جبامعة السلطان قابوس 
وعدد من املشرفني التربويني يف وزارة التربية 

ومن ضمن املالحظات اليت أسفر  ،والتعليم
من  احدى الفقراتعنها هذا اإلجراء، تعديل 

موقف يتعلق مبشرف ومعلمة إىل موقف 
يتعلق مبشرف ومعلم، ألجل األخذ باملبادئ 

ومل ترد أية .والقيم السائدة يف اتمع

مالحظات من قبل حمكمي املقياس تتعلق 
بوجود ضعف يف أي بند من بنود املقياس، أو 
عدم موافقتها ملوضوع إدارة االنفعاالت، مما 

لمقياس وكذلك يعين حتقق الصدق الظاهري ل
  .احلصول على مؤشر مبدئي يتعلق بصدقها

للتحقق من البنية العاملية : الصدق العاملي -٢
اليت يتكون منها مقياس إدارة االنفعاالت لدى 
املشرفني التربويني يف سلطنة عمان، مت أوال 
فحص مالءمة البيانات للتحليل العاملي عن 

      وبارتلت اولكن-ماير-كايزر طريق اختبار
KOM & Bartlett s test  واليت بلغت قيمته

وبلغت قيمة اختبار مربع كاي  ٠,٨٣٥
 ٠,٠٠١، وهي دالة عند مستوى ١١٤٣,٤٠٧

وداللة قيمة مربع كاي تعين  ١٧١وبدرجة حرية 
أن البيانات صاحلة للتحليل اإلحصائي 

                بعدها أجري التحليل العاملي من نوع .املطلوب
)Principal component analysis( ،ومت تدوير 

 Varimaxالعوامل تدويرا متعامدا، بطريقة 
 ٣اليت تنسب إىل كايزر أسفر التحليل عن 

فسرت ما  ,عوامل جذرها الكامن أكثر من واحد
  .من التباين الكلي )%٣٧.٦٣٢(نسبته 

تسمية العوامل الثالثة، العامل األول مهارات متت 
التواصل مع اآلخرين ويتضمن الفقرات 

والعامل الثاين النضج ). ١،١٢،٦،٢٠،٤،١٣،٣،٢(
). ٩،١٥،١١،٥،١٩،١٤( يتضمن الفقراتواالنفعايل 

ويتضمن الفقرات  إدارة الذاتوالعامل الثالث 
يوضح خالصة نتائج  ٣وجدول ) ٨،١٨،١٠،١٧،٧(

  . التحليل العاملي للعوامل الثالثة املكونة للمقياس
مقياس ويكمان للذكاء (املرتبط مبحك  الصدق -٣

  )الوجداين
مت حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات أبعاد مقياس 

، وبني املقاييس الفرعية ملقياس )أبعاد ٣" (إدارة االنفعاالت"
، وقد تراوحت معامالت االرتباط بني )أبعاد ٤(ويكمان 

يبني خالصة نتائج معامالت  ٤وجدول). ٠,٦٠٤ -٠,٠٤٩(
  .تباطاالر
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 ٥٥٩ 

الدرجة الكلية  أن معامل االرتباط بني ٤جدوليتضح من 
 الدرجة الكلية علىمقياس إدارة االنفعاالت و على

وهي درجة دالة إحصائيا عند ) ٠,٤٣(مقياس ويكمان بلغ 
  . ٠,٠١مستوى 

  

ما مؤشرات الثبات ملقياس إدارة االنفعاالت : السؤال الثاين
  للمشرفني التربويني يف سلطنة عمان؟

للتأكد من ثبات املقياس مت حساب معامل ألفا لكرونباخ  
Cronbach's alpha،  وقد أشارت النتائج إىل متتع املقياس

، وقد )٠,٨٠(بثبات مرتفع، حيث بلغ معامل ألفا لكرونباخ 
استخرجت أربع مؤشرات للثبات، الثالثة األوىل متثل 
، الدرجات على كل بعد من األبعاد الثالثة للمقياس

فقرات املقياس ككل  الدرجات الكلية على والرابع ميثل
لثبات الذي يساوي أو يزيد عن وبوجه عام يعد معامل ا

). ٢٠٠٦األنصاري، (مقبوال يف مقاييس الشخصية % ٧٠
  .يظهر نتائج هذا االختبار ٥وجدول 

  ٥جدول
ولفقرات " مقياس إدارة االنفعاالت"الثبات مبعامل االتساق الداخلي لبنود 

  أبعاده الفرعية
عدد   أبعاد املقياس

  الفقرات
 -كرونباخ

  ألفا
  ٠,٩٠  ٨  )مهارات التواصل مع اآلخرين(البعد األول 
  ٠,٩٣  ٦  )النضج االنفعايل(البعد الثاين 

  ٠,٨٨  ٥  )إدارة الذات(البعد الثالث 
  ٠,٨٠  ١٩  الثبات الكلي

  ٣جدول
 خالصة نتائج التحليل العاملي للعوامل الثالثة املكونة للمقياس

الفقرةملخص  م  
 عوامل املقياس

 الثالث الثاين األول
 مهارات التواصل مع اآلخرين: العامل األول

      ٠,٦٩٢ خالف بني املشرف ومدير مدرسة على درجة تقرير األداء الوظيفي ألحد املعلمني ٢

٣ 
معلمة تقوم بتغيري حصتها مع معلمة أخرى دون معرفة املشرفة التربوية يف موعـد الزيـارة   

 الصفية احملددة
٠,٦٥٢      

      ٠,٥٥٨ خالف بني املشرف ومدير مدرسة خبصوص مستوى أحد املعلمني ١٣
      ٠,٥٠٦ مشرفة تربوية ومعلمة تعاين من ضعف يف األداء ٤
      ٠,٥٠٢ إصرار معلم على تدريس صفوف عليا دون موافقة املشرف التربوي ومدير املدرسة ١٩
      ٠,٤٨٧ خبصوص اهلاتف النقال خالف بني مشرفة تربوية ومعلمة ٦
      ٠,٤٣٨ خالف بني مشرف ومعلم ال يبايل بالواجبات امللقاة على عاتقه ١٢
     ٠,٣٦٢ حوار بني مشرف تربوي ومعلم غري راض على بعض األمور ١

 النضج االنفعايل: العامل الثاين

    ٠,٦٨٢   ضعف أدائهااملعلمة تتهم الطالب بأم السبب يف إفساد احلصة وحتاول إخفاء  ١٤
    ٠,٤٨٥   معلم يتهرب من اجللوس مع املشرف بسبب أدائه السيئ ١٨
    ٠,٤٧٨   معلم اليأخذ بتوصيات املشرف التربوي  ٥
    ٠,٤٧٥   معلم يرفض التوقيع على استمارة الزيارة الصفية بسبب أدائه السيئ ١١
    ٠,٤٣٢   معلم يرفض تصحيح أوراق االختبار التجرييب ١٥
   ٠,٣٦٩   معلم قليل الفعالية بسبب خالفاته مع مدير املدرسة ٩

  إدارة الذات: العامل الثالث
  ٠,٥٧٧   معلم كثري الغياب ٧
  ٠,٥٣٤   معلم يريح نفسه على حساب معلمني آخرين ١٦
  ٠,٥٠٦   معلم يعاين من كثرة أعباء العمل ١٠
  ٠,٤٩٩   معلم مهمل لعمله بسبب انشغاله بالتجارة ١٧
 ٠,٤٧٣    معلمة كثرية اخلجل  ٨

  ١,٢٦١  ١,٣٣٦  ٤,٥٥٤ اجلذر الكامن
%)٣٧.٦٣٢(نسبة التباين املفسر   ٦,٦٣٧  ٧,٠٢٩  ٢٣,٩٦٦ 

 ٤جدول

ومقياس ادارة  مقياس ويكمان للذكاء الوجداينمعامالت ارتباط بريسون بني 
  االنفعاالت

 أبعاد مقياس إدارة االنفعاالت

الدرجة   مقياس ويكمان
  الكلية

إدارة 
  الذات

النضج 
  االنفعايل

التواصل 
  مع اآلخرين

الذات املعرفية   ٠,٣٤٢  ٠,٣٥٠  ٠,٢٢٨  *٠,٣٦٣
  اإلجيابية

الذات املعرفية   ٠,٢٨١  ٠,٢٩٠  **٠,٦٠٤  *٠,٤٥٠
  السلبية

الرباعة االجتماعية   ٠,١٠٣  - ٠,٠٤٩  ٠,١٩٢  ٠,١٠٥
  اإلجيابية

الرباعة االجتماعية  ٠,٣١٥ ٠,٢٩٢  *٠,٣٩١  **٠,٣٧٧
 السلبية

  الدرجة الكلية  ٠,٣٢٩  ٠,٢٧١  **٠,٤٨٩  **٠,٤٢٦
*>٠,٠١<**,  ٠,٠٥  





 

 

  

 ٥٦٠ 

  ):فعالية الفقرات(ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية 
مت التحقق من معامل التمييز من خالل حساب ارتباط 

على املقياس، وذلك من درجات كل فقرة بالدرجة الكلية 
أجل معرفة مدى اتساق كل فقرة من فقرات املقياس مع 

أن ارتباط درجات كل ، وقد أظهرت النتائج املقياس الكلي
فقرة بالدرجة الكلية على املقياس دال إحصائيا عند 

معامالت االرتباط بني  ٦جدولويوضح . ٠,٠١مستوى 
  . درجة الفقرة والدرجة الكلية على املقياس

  ٦دولج
  معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية على املقياس

 البعد الكلي/ الفقرة  رقم الفقرة

٠,٤٣٣   ١  
٠,٤٩٩  ٢  
٠,٥٣١  ٣  
٠,٤٨٠  ٤  
٠,٤٢٣  ٥  
٠,٦٥١  ٦  
٠,٤٦٣  ٧  
٠,٤٥٥  ٨  
٠,٤٥٩  ٩  

٠,٣٢٦  ١٠  
٠,٥٩١  ١١  
٠,٥٤١  ١٢  
٠,٤٨٥  ١٣  
٠,٣٧٨  ١٤  
٠,٣٥٠  ١٥  
٠,٤٠١  ١٧  
٠,٥٣٠  ١٨  
٠,٥٤٥  ١٩  
٠,٤٧٩  ٢٠ 

 ٠,٠١ ≤مجيع االرتباطات دالة عند مستوى*

وجد فرق ذو داللة إحصائية يف تهل : السؤال الثالث
  مقياس إدارة االنفعاالت تعزى ملتغري اجلنس؟

ملعرفة داللة الفرق بني الذكور واإلناث مت حساب املتوسط 
العينـة علـى   احلسايب واالحنراف املعياري الستجابات أفراد 

لعينتني " ت"مقياس إدارة االنفعاالت، ومت استخدام اختبار 
إدارة االنفعـاالت بـني   يف ق وفرعلىـال  تعرفلمستقلتني ل

الـذكور واإلنــاث مبقارنـة متوســط امـوعتني، وأظهــرت    
النتائج أنه لـيس هنـاك فـرق معنـوي دال بـني متوسـط       

إدارة إجابات أفراد عينة الدراسـة مـن الـذكور واإلنـاث يف     
ــار   ٧االنفعــاالت، وجــدول ــائج اختب ــبني خالصــة نت " ت"ي

  .لعينتني مستقلتني
  ٧جدول

ملعرفة أثر متغري اجلنس يف  لعينتني مستقلتني" ت"خالصة نتائج اختبار 
  إدارة االنفعاالت

 العينة املتغري
املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
" ت"

 احملسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 ٠,٣٦٣ ٤,٢٢٩ ١٢٧ اإلناث ٠,٩٣٥ ٠,٠٨٢ ٠,٣٧٥ ٤,٢٢٦ ٢٠٨ الذكور

ما املعايري اليت ميكن ا تفسري الدرجات : السؤال الرابع
اخلام ملقياس إدارة االنفعاالت لدى املشرفني التربويني يف 

  سلطنة عمان؟
لعينتني مستقلتني أظهـرت عـدم   " ت"مبا أن نتائج اختبار 

ــاث، فقــد مت وجــود فــرق دال إحصــائيا بــني   الــذكور واإلن
اشتقاق معايري للجنسني معا، وذلـك باسـتخدام الرتـب    
املئينية واليت تتميز عن غريها بسهولة احلساب، ووضوح 
املدلوالت، والقدرة على تقدمي صورة واضحة ملركـز الفـرد   
النســيب مقارنــة مــع أقرانــه، وانتشــار اســتخدامها يف 

رجـات إدارة  يوضـح تقـدير د   ٨املقاييس النفسية، وجدول
االنفعاالت لدى الذكور واإلناث باستخدام الرتب املئينيـة  

  .درجة) ٨٩ – ٤٩(حيث تراوحت درجام بني 
  ٨جدول

  ملقياس إدارة االنفعاالت الرتب املئينية
  الدرجة

 اخلام

  الرتبة
 املئينية

  الدرجة
 اخلام

  الرتبة
 املئينية

  الدرجة
 اخلام

  الرتبة
 املئينية

٢٧ ٧٩ ٦ ٦٧ ١ ٤٩ 

٣١ ٨٠ ٧ ٦٨ ١ ٥٣ 

٣٨ ٨١ ٨ ٦٩ ٢ ٥٤ 

٤٥ ٨٢ ٨ ٧٠ ٢ ٥٥ 

٥٥ ٨٣ ٨ ٧١ ٢ ٥٦ 

٦٦ ٨٤ ٩ ٧٢ ٣ ٥٩ 

٧٨ ٨٥ ١١ ٧٣ ٣ ٦٠ 

٨٧ ٨٦ ١٣ ٧٤ ٤ ٦٢ 

٩٩ ٨٧ ١٤ ٧٥ ٤ ٦٣ 

٩٩ ٨٨ ١٧ ٧٦ ٥ ٦٤ 

٩٩ ٨٩ ١٩ ٧٧ ٥ ٦٥ 

٢٢ ٧٨ ٦ ٦٦   

أن املشرف الذي حيصل على الدرجة  ٨جدوليتضح من 
، )٥( هاملطور، تكون رتبته املئينيمثال يف املقياس ) ٦٥(

تقريبا من املشرفني التربويني حيصلون % ٥وهذا يعين أن 
تقريبا ترتفع % ٩٥على درجات أقل من درجته، بينما 

درجام عن درجته، أي أنه يقع تقريبا يف النصف األول 
من منحىن التوزيع الطبيعي يف اجلهة اليت تنخفض 

اس واليت تشري إىل اخنفاض فيها درجات املشرفني يف املقي
أما املشرف الذي حيصل على . مستوى إدارة االنفعاالت

، وهذا )٨٧(مثال فإن رتبته املئينية تكون ) ٨٦(الدرجة 
من املشرفني حيصلون على درجات خام أقل % ٨٧يعين أن 

، وهذا يعين أنه يقع يف النصف )٨٦(منه أي أقل من 
جهة احلاصلني  الثاين من منحىن التوزيع الطبيعي يف

على درجات مرتفعة يف املقياس، أي أصحاب املستوى 
  .املرتفع يف إدارة االنفعاالت

  نتائجالمناقشة 
أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن مقياس إدارة االنفعاالت 
يتمتع خبصائص جيدة من الصدق والثبات، ويف ضوء 
هذه املؤشرات فقد مت اشتقاق املعايري الالزمة لتفسري 

داء على املقياس وفيما يلي مناقشة للنتائج اليت األ
  :توصلت إليها الدراسة احلالية
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من خالل استطالع آراء  الصدق الظاهري مت حساب
احملكمني على صدق املقياس ودلت الدراسة على أن 
مجيع فقرات مقياس إدارة االنفعاالت تتمتع مبعامالت 

سي دراسةاهلندامن الصدق الظاهري، وهو ما يتفق مع 
  ).٢٠٠٨, اهلنداسي(

أجري التحليل العاملي ملقياس إدارة االنفعاالت، وأسفر 
. عوامل جذرها الكامن أكثر من واحد ٣التحليل عن 

من التباين الكلي، وبلغ % ٤٨.٩٨١فسرت ما نسبته 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة %). ٣٠(تشبعها أكثر من 

  ).Shou, 2004(ودراسة شو ) ٢٠٠٨(الضفريي 
وختتلف هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل إليها 

عند تقنني مقياس الذكاء االنفعايل  )٢٠٠٢(اهلنائي 
الذي أعده ماير وسالويف وكارسو على الطلبة العمانيني، 

 ٤٤حيث خلصت دراسته إىل تشبع فقرات االختبار يف 
كما ختتلف هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصل . عامال

عند تقنني االختبار ) Mayer et al.,1999(الؤه إليها ماير وزم
وهو ما . حيث تشبعت فقرات االختبار يف أربعة عوامل

ميكن عزوه إىل ضعف ثبات أبعاد اختبار ماير وزمالؤه 
بصفة عامة وبالتايل فإا غري مؤهلة للتحليل العاملي 

)Gardner, 2001.(  
 كشفت الدراسة أن معامل ثبات املقياس املستخرجكما 

من البيئة العمانية مرتفعا مقارنة بالعديد من 
                 ماير وآخرونوالدراسات السابقة كدراسة شو 

) Mayer et al., 1999؛Shou, 2004 .(  وميكن أن يعود ذلك إىل
العينة، حيث أشارت الدراسات السابقة أن  تباين درجات

العينة وثباا حيث تزيد  تباين درجاتالعالقة طردية بني 
معامالت الثبات كلما زاد عدد ونوع املفحوصني بسبب 

  ).Anastasi & Urbin. 1997( تزايد التباين فيما بينهم 

كما ميكن أن يعزى االرتفاع النسيب يف معامل الثبات  
 ١٠٠، إذ إن العينة اليت تزيد عن )٣٣٥(الرتفاع عدد العينة 

يف حني أن هذه . باتمفحوص تعد كافية حلساب الث
. ٣٣٥الدراسة اعتمدت على عينة تعد كبرية نسبيا 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الضفرييومع نتيجة 
؛ ٢٠٠٤الضفريي،(بركول وسالويف  -اكسترمير وفرناندز 

Extremera, Femands & Salovey, 2006 .( وختتلف مع
نتيجة ميكوالجيسرك ولومنييت ولريوي ولوي 

)Mikolajlczak, Luminet, Leroy & Roy, 2007.(  
لعينتني مستقلتني عدم وجود " ت"أظهرت نتائج اختبار

فرق ذي داللة إحصائية بني الذكور واإلناث وهو نفس ما 
الذي مل جيد أية ) Pellitteri, 1998(توصل إليه بيليتري 

فروق دالة تعزى ملتغري اجلنس، وختتلف مع دراسة اهلنائي 
  .لذي كانت الفروق فيها لصاحل اإلناث، وا٢٠٠٢

نظرا لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 
معيارا واحدا للجنسني يف  مت اشتقاقواإلناث فقد 

وإذ أن الدرجة اليت حيصل عليها املشرف . املقياس احلايل
التربوي يف مقياس إدارة االنفعاالت هي درجة خام ال 

على املشرف، لعدم  نستطيع أن حنكم من خالهلا
معرفتنا مبوقعه من بقية أقرانه، كما ال يكون هلذه 

مت حساب لذلك ). ١٩٩٤كاظم، (الدرجة اخلام أي معىن 
الرتب املئينية كمعيار لتفسري الدرجات اخلام اليت حيصل 

  .عليها األفراد الذين يطبق عليهم مستقبال
ام، للدرجات اخل) الرتب املئينية(وبعد اشتقاق املعايري 

تصبح عملية حتديد مستويات إدارة االنفعاالت لدى 
وهذا . املشرف التربوي ومقارنته بغريه أمرا سهال وواضحا

األمر يسهل للمسؤولني واملهتمني معرفة موقع أي 
مشرف أو مشرفة ومستواه يف إدارة االنفعاالت؛ وذلك 

  .ليتسىن هلم اختاذ القرار املناسب
  التوصيات

اخلصائص السيكومترية اليت تنطلق التوصيات من 
مقياس "توصلت إليها هذه الدراسة للصورة العمانية لـ

، واليت تشجع على االستفادة منه، "إدارة االنفعاالت
السيما أنه املقياس األول إلدارة االنفعاالت الذي يقنن 

من . على عينة املشرفني التربويني من جمتمع السلطنة
  :وصي مبا يأيتت الدراسة احلاليةهذا املنطلق فإن 

االستفادة من املقياس احلايل لألغراض التشخيصية، . ١
حيث ميكن اعتماده كأداة تشخيص ملستوى إدارة 

  . االنفعاالت يف خمتلف املؤسسات التعليمية
االستفادة مـن املقيـاس يف األغـراض البحثيـة، حيـث      . ٢

ميكن إجراء حبوث ودراسات موسعة حول إدارة االنفعـاالت  
املقياس، وربطـه مبـتغريات خمتلفـة، السـيما      باستخدام

  .متتعه بسهولة التطبيق
إدارة "إجــراء مزيـــد مــن الدراســـات علــى مقيـــاس    . ٣

  .، للتحقق من البنية العاملية له"االنفعاالت
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