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الجداول فـــــــــــهـــــــــــــــــــــــــرس

الصفحة عنوان الجدول
رقم 
الجدول

127 عن التشویهات المعرفیة التي حددها روبرت لیهي األمثلةبعض 
R.Leahy.

01

338 .خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث الجنس 02

338 .السنخصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث  03

342
التوافق النفسي وعدد  و ترتیب البنود التي تقیس كل بعد في اختبارأبعاد 

.االختبار 04

344 أبعادهالذكاء العاطفي و إلختبارلصدق المحكمین النسب المئویة  05

347
و العینة المشتركة بتطبیق اإلناثمعامالت الثبات في حاالت الذكور و 

.لحساب ثبات إختبار الدافع لإلنجازألفامعامل  06

348
و العینة المشتركة بطریقة اإلناثمعامالت الثبات في حاالت الذكور و 

.الدافع لإلنجاز الختبارالتجزئة النصفیة  07

348 .معامالت الثبات للمتمدرسین في المراحل التعلیمیة حسب هیرمانز 08

349
الفقرات للدافع انتماءعلى مدى ،النسب المئویة لتقدیرات المحكمین

.لإلنجاز 09

350
ئویة لتقدیرات المحكمین إلیجابیة و سلبیة فقرات إختبار الدافع مالنسب ال
.لإلنجاز 10

359
إختبارالضابطة علىبین متوسط المجموعة التجریبیة ودالالت الفروق 

-Man.الذكاء العاطفي في القیاس القبلي باستخدام إختبار مان ویتني
Whitney

11

359
على ،الضابطة ت المجموعة التجریبیة و دالالت الفروق بین متوسطا

باستخدام إختبار مان ویتني،إختبار الدافعیة لالنجاز في القیاس القبلي 
Man-Whitney.

12

360

في ،الضابطة طات المجموعة التجریبیة و دالالت الفروق بین متوس
ر مان ویتنياباستخدام إختب،في القیاس القبليإختبار التوافق النفسي 

Man-Whitney
13



361
إختبار تجانس التباین للمجموعتین الضابطة و التجریبیة باستخدام

.هارتلي
14

361
دالالت اإلعتدالیة في توزیع العینتین الضابطة و التجریبیة باستخدام 

.معامل االلتواء
15

362 .التجریبیة من حیث السنئص العینة خصا 16

362 .خصائص العینة التجریبیة من حیث الجنس 17

362 .خصائص العینة التجریبیة من حیث المعدل التحصیلي 18

363 .موعة الضابطة من حیث السنخصائص المج 19

363 .خصائص المجموعة الضابطة من حیث الجنس 20

363 .خصائص المجموعة الضابطة من حیث المعدل التحصیلي  21

366
الذكاء إختباردالال ت الفروق بین المجموعة الضابطة و التجریبیة على 

مان ویتني اختبارفي القیاس البعدي باستخدام ،العاطفي 
Man-Whitney.

22

368

التدریب على االستراتیجیات في الذكاء العاطفي و أبعاده تأثیرحجم 
و بالمقارنة بین المجموعات باستعمال معامل مربع إیتا،الثالث

.معمل مربع أومیغا
23

369
،دالالت الفروق بین متوسطات المجموعة التجریبیة و الضابطة 

على اختبار الدافع لالنجاز باستخدام اختبار مان ویتني
Man-Whitney.

24

370
التدریب على االستراتیجیات في الدافعیة لإلنجاز بالمقارنة بین تأثیرحجم 

.المجموعات باستعمال معامل مربع إیتا و معامل مربع أومیغا
25

371
دالالت الفروق بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة على اختبار 

Man-Whitneyباستخدام اختبار مان ویتنيأبعادهالتوافق النفسي و 
26

372

التدریب على االستراتیجیات في التوافق النفسي تأثیریوضح حجم 
بالمقارنة بین المجموعات باستعمال معامل مربع إیتا و معامل مربع 

.أومیغا
27

374
لى عالبعديو القبليقیاسین دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة في ال

اختبار ویلكوكسنستخدامابأبعادهالذكاء العاطفي و إختبار 28

375
التدریب على االستراتیجیات في الذكاء العاطفي في المجموعة تأثیرحجم 

.التجریبیة بالمقارنة باستعمال معامل مربع إیتا و معامل مربع أومیغا 29



377
القیاسین القبلي و البعدي على جموعة التجریبیة في مدالالت الفروق في ال

.Wilcoxon testویلكوكسناختبارباستخدام اختبار الدافعیة لالنجاز
30

377
التدریب على االستراتیجیات في الدافعیة لإلنجاز في المجموعة تأثیرحجم 

.التجریبیة بالمقارنة باستعمال معامل مربع إیتا و معامل مربع أومیغا
31

378

في المجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي و البعدي على دالالت الفروق
Wilcoxonباستخدام اختبار ویلكوكسنأبعادهالتوافق النفسي و اختبار

test.
32

379
التدریب على االستراتیجیات في التوافق النفسي في المجموعة تأثیرحجم 

.التجریبیة بالمقارنة باستعمال معامل مربع إیتا و معامل مربع أومیغا 33

381

دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي و 
ویلكوكسنباستخدام اختبارإبعادهعلى اختبار الذكاء العاطفي و ،التتبعي

Wilcoxon test.
34

382

دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي و 
ویلكوكسنباستخدام اختبار، لدافعیة لإلنجازعلى اختبار ا،التتبعي

Wilcoxon test.
35

382
دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي و 

ویلكوكسنباستخدام اختبارإبعادهو التوافق النفسي على اختبار ،التتبعي
Wilcoxon test.

36
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ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

abstract

Strategies of counseling psychologie to develope some variables helping
psychological adaptation

Experimental study aiming at measuring the effect of training

The study aimed at selecting and testing the effect of a specific counseling
strategies training ,upon emotional intelligence and achievement motivation.
These being variables hypothesized as holding a positive impact upon
psychological adaptation umong university students .

The adopted training strategies is a synthesis of two different theory in
counseling, namely cognitive behaviour theory ,promoted by A. Beck and A.
Ellis, and the theory based for meaning promoted by V.Frankl, .

Testing the effect of the selected strategies training involved applying the
experimental method. The procedure implied the selection from a sample of
28 people of two equivalent groups, one being experimental and the other a
control group.

The research tools used are :

1 - A test of psychological adaptation ( Hum, Bell)
2 – a test of achievement motivation ( Abdel fettah moussa)

3 – A test of émotionnel intelligence (designed by the researcher)

4 – Self-report card (designed by the researcher)

The selected training strategies were applied during 11 sessions, with an
average of two sessions per week. The researcher rated the tests results for the
two groups, and renewed the measuring for the experimental group after two
months of training. The results were as follow:

1 - There are statistically significant differences in the post measurement of
émotionnel intelligence of the two groups, in favor to the experimental group.



2 - There are statistically significant differences in the post measurement of
achievement motivation of the two groups, in favor to the expérimental group.

3 - There are statistically significant differences in the post measurement of
psychological adaptation of the two groups, in favor to the experimental
group.

4 - There are statistically significant differences in results of the tribal and
post measurements of émotionnel intelligence in the experimental group , in
favor to the post measurement.

5 - There are statistically significant differences in results of the tribal and
post measurement of achievement motivation in the experimental
measurement, in favor to the post measurement.

6 - There are statistically significant differences in results of the tribal and
post measurement of psychological adaptation, in the expérimental
measurement, in favor to the post measurement

7 - There are no statistically significant differences in results of the post and
following up measurements of émotionnel intelligence in the experimental
group.

8 - There are no statistically significant differences in results of the post and
following up measurements of achievement motivation in the experimental
group.

9 - There are no statistically significant differences in results of the post and
following up measurements, of psychological adaptation in the experimental
group.
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:مقدمة
و هو ینال بمستویاته المختلفة كثیرا من ،هم المراحل التعلیمیةیعتبر التعلیم الجامعي من أ

و االجتماعیةلما یؤدیه من دور هام في التنمیة البشریة و ،العنایة و االهتمام في معظم  دول العالم
،و ذلك من )2001كنساوي،(.االقتصادیة ،حیث تتفاعل الجامعة مع المجتمع لبحث حاجاته و متطلباته

ا .الذي تعتمد علیه الشعوب في نهضتها و بنائها،أجل تكریس جهودها في إعداد الطالب  الشاب

خاصة في عنصره البشري ممثال في ،به التعلیم الجامعيیحصىإن هذا االهتمام الذي 
،بل األكادیميالطالب الجامعي ال یقتصر فقط في العنایة بالبرامج و المناهج الدراسیة و التكوین 

الكفءاألكادیميیتعدى ذلك الى العنایة بالجوانب النفسیة للطالب ،لما لها من دور في تعزیز التكوین 
للبحث داخل الجامعات ،ول فأنشأت مراكز لإلرشاد النفسيالعدید من الدإلیهللطالب، وهذا ما تنبهت 

و مساعدتهم على تحقیق أعلى ،في هذا االختصاص و أیضا تقدیم خدمات الدعم النفسي للطلبة 
الذي یمكنهم من التحصیل الجید ، والتكیف مع الحیاة الجامعیة،من واألمرمستویات التوافق النفسي ، 
ي تتسق و الخصائص المعرفیة و الت،األسالیبلدیهم بالطرق و االیجابیةخالل  تنمیة الخصائص 

.السلوكیة لدیهم

المعتمد بین اإلرشاديتبعا للمنهج ،اإلرشادالتي تستخدم في اإلرشادیةاألسالیبو تختلف 
و الخصائص ،ووفقا لعدة محددات أخرى منها التوجه الفكري  الذي یعتقد به المرشد ،ووقائي إنمائي

انسب االستراتیجیات أو الفنیات انتقاءو تندرج هذه الدراسة في بحث و . نفسیة المراد تنمیتها ال
التي تساعد الطالب الجامعي ،،ثم إختبار أثرها في تنمیة بعض المتغیرات أو الخصائصاإلرشادیة

متغیرین و ثیقي و قد تم تحدید .قه النفسي في جانبیه الشخصي و االجتماعيعلى تحسین مستوى تواف
.العاطفي و الدافعیة لإلنجاز هما الذكاء:الصلة بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي

أون–ربامثل نوهو الذكاء العاطفي فقد أثبت العدید من المتخصصی؛فالمتغیر االول
1997 Bar-On 1995دانیال جولمانوDaniel Golman، إمكانیة تنمیته لدى الفئات

1995جولمان أكد،  فقد األفرادالمختلفة مما یمكن من تحقیق أفضل مستویات التوافق النفسي لدى 
و االنسحاب و المشكالت االجتماعیة ،أن العصر الحالي یتسم بتزاید  جرائم العنف و القتل و الجنوح 



ب

و ان السبب في كل هذا هو تدني مهارات ،الدینیةو التسرب من المدارس و ضعف االهتمام بالعقائد 
.فرادلهؤالء األالذكاء العاطفي

تمكنه من النجاح في الحیاة حتى و إن كانت ،تمكن الفرد من مهارات الذكاء العاطفيإن
إلى أن عناصر الذكاء العاطفي ،Kelly & Moonفقد أشار كیلي و مون ،قدراته العقلیة متوسطة 

اإلرشادو ملحة للنجاح في السیاسة و القیادة و التعلیم و ،طلبات أساسیة هي مت

)Kelly& Moon,1998(. كوبر و الصواف  أكدكماCooper & Sawaf ذوي األفرادأن
ات شخصیة و یؤسسون عالق،هم أكثر صحة و توافق  و نجاح،القدرات المرتفعة من الذكاء العاطفي 

.) Cooper & Sawaf,1997(ة فعالةقیادیقویة  یمتلكون مهارات 

بحاثهما على الذكاء ،من خالل أMayer & Salovey2002مایر  و سالوفي أكدكما 
و تربیته ،،یضیف مظهرا جدیدا  و هاما لحیاة الفردالتدریب على مهارات الذكاء العاطفيأنالعاطفي 

و یزید من فعالیة نجاحه في الحیاة ،و قد أثمرت ،ئة یمع متطلبات البأفضلفهو یعده للتكیف بشكل 
أن تأسست العدید من المؤسسات التي حملت على عاتقها مسؤولیة التدریب على األبحاثنتائج هذه 

CASELمثلة هذه المؤسسات مؤسسة كاسل األفراد، و من أته و تطویره لدى یلتنم،الذكاء العاطفي

التي قامت ؛في غرینفیلد North Eastو مؤسسة نورث ایست ،Six Secondsو مؤسسة ،
ساسیة كمهارات أ؛،و التعاون و التحكم الذاتي،زیادة مهارات التعاطفبتطویر برنامج یركز على

ي بیئاتها المحلیة فتحت فروعا لها للنجاح الذي حققته هذه المؤسسات فلتنمیة الذكاء العاطفي ، ونظرا 
لدیها ما یقارب خمسون فرعا دولیا للتدریب على مهارات ،مثال CASELل   سفي العالم فمؤسسة كا

.الذكاء العاطفي في الثقافات المختلفة

و االجتماعیة و العامة بشكل أشمل أیضا،همیة الذكاء العاطفي في الحیاة الدراسیة و نظرا أل
مینه في إلى ضرورة تضإلیها،اإلشارةالكثیر من الباحثین و حتى المؤسسات التي سبقت ،دعا

،نمو نتائج تطبیق هذه الفكرة أظهرتالدراسیة داخل المؤسسات التربویة ،و األنشطةالمناهج و 
كادیمي ، إضافة زیادة مستوى التوافق النفسي للمستفیدین من هذا النوع من مستوى التحصیل األ

لمستوى الذاتي و االجتماعي ،كما و الكفاءة على ا،مستوى عال من الضبطاأظهرو البرامج ، حیث
هذا النوع إلىالتي خضع تالمیذها ،في مستوى السلوك العدواني لدى تالمیذ المدارسانخفاضلوحظ 
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في البحث عن انسب و ال تزال البحوث مستمرة. على نظریات الذكاء العاطفيمن البرامج المستندة 
.ى الفئات المختلفة دو الطرق لتنمیته ل،السبل

إلىكمتغیر ثاني إضافة اختیارهو قد تم ؛فهو الدافع لإلنجازاما المتغیر الثاني في هذه الدراسة
لتعزیز التوافق النفسي لدى الطالب الجامعي ،من منطلق أن المستوى المرتفع من ؛الذكاء العاطفي

العدید من الدراسات الدافعیة لالنجاز مؤشر مهم للتوافق النفسي لدى الفئات المتمدرسة ،و قد أثبتت 
كدراسة أكوردینو ، العالقة الوثیقة بین الدافعیة لالنجاز و التوافق النفسي ؛ األجنبیةالعربیة منها و 

Accordino 2000 وجود عالقة إلىحیث توصلت هذه الدراسة ،على طلبة المدارس العلیا
و التوافق النفسي لدى الطلبة عینة الدراسة ،إرتباطیة موجبة و دالة إحصائیا بین الدافعیة لالنجاز

(Accordino,2000,198) 2002كاسیديدراسة كما توصلتCassidyنفس النتیجة، ومن إلى
على طلبة العلیم الثانوي في مصر جمال شكريدراسة ،هذه العالقةأیضاأثبتتالدراسات العربیة التي 

.على طلبة الجامعة بالیمن2005أحمد عبد اهللا شمسان ، و كذلك دراسة 

و المثابرة و مستوى الطموح و ،شاط المستمرننجاز المرتفعة یتمیزون بالفراد ذوي الدفعیة لإلاألف
نظرا لإلنجازات التي ـ،توافق مع الذات و مع البیئة االجتماعیة التي یعیشون فیها لا، التقدیر االنفعالي

.یحققونها

و األممانه یصنع الفرق بین ؛فحسب اإلفرادالدافعیة ال یصنع الفرق بین إن المستوى المرتفع من 
في البحث عن أنسب الطرق و ،اهتمامهمالحضارات ،و هذا ما جعل الكثیر من الباحثین یصبون 

العالمیة للدافعیة اإلنمائیةالسبل لتنمیته لدى الفئات المختلفة خاصة المتعلمین ، ومن بین هذه النماذج 
.و غیرهاConvingtonكونفغتونو نموذجARCSآركسنموذج 

البحث عن أنسب الفنیات اإلرشادیة و إختبار إلى،فإن هذه الدراسة تهدف اإلشارةو كما سبقت 
سي كمتغیرات تعزز و ترفع من مستوى التوافق النف،أثرها في تنمیة الدافعیة لالنجاز الذكاء العاطفي

.الدراسةلدى طلبة الجامعة عینة

.جانب نظري و آخر تطبیقي او تجریبي؛و قد تم تناول الدراسة في جانبین

و الذي تم من ،الدراسةبمتغیرات الخاص ،طرق فیه الى التراث النظريفالجانب النظري تم الت
مع اتساقاللذكاء العاطفي و الدافعیة لالنجاز اإلنمائیة،لالستراتیجیاتخالله االنتقاء النظري 
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و .و بناءا على نتائج  البحوث و الدراسات السابقة ،الخصائص المعرفیة و االنفعالیة لطلبة الجامعة
:تم تناوله في خمس فصول و هي 

و فروضه و كذا أهمیته و أهدافه و التعریف ،إشكالیة البحثإلىتم التطرق فیه : األولالفصل 
و هو ؛ته كما تم التعریف بالمنهج الذي سیتبع في الدراسة و ضبط متغیرا،لمصطلحاتهاإلجرائي

ة أثرها عللوقوف على طبی،لتجریب التدریب على االستراتیجیات المنتقاة المنهج التجریبي 

حول متغیرات الدراسة و كذا ،مجموعة من الدراسات السابقة فتم فیه عرض: أما الفصل الثاني
.التي تم االعتماد علیها اإلرشادیةو االستراتیجیات ،غیرات الدراسةلمتاإلنمائیةاإلرشادیةالبرامج 

النفسي التي تم انتقاؤها متمثلة في اإلرشاد،فتم فیه عرض الستراتیجیات :الفصل الثالثأما
أیضاو A.Ellisیسألبرت إلو ،A.Beckرون بیكآلستراتیجیات المعرفیة السلوكیة  اال

V. Franklالقائم على المعنى لفكتور فرانكلاإلرشاداستراتیجیات 

فتم التطرق فیه إلى الذكاء العاطفي ،من حیث التعریف به أسسه  طرائق :  أما الفصل الرابع
قیاسه  أهم الخصائص الممیزة لألذكیاء عاطفیا ،و أهمیة التدریب علیه و أهم النظریات المفسرة له،و 

ة بین الذكاء تناولت العالق.في نهایة الفصل، تم عرض بعض الدراسات العربیة و األجنبیة، التي
.العاطفي و التوافق النفسي

هم تعریف به و طرائق قیاسه و أث ال،من حیتناول متغیر الدافعیة لالنجاز :الفصل الخامسأما
و النظریات المفسرة للدافعیة و في نهایة الفصل تم عرض ،الخصائص الممیزة لذوي الدافعیة المرتفعة 

.نجاز و التوافق النفسيبین الدافعیة لإل،بعض الدراسات التي تناولت العالقة

هم المعاییر المعتمدة افق النفسي من حیث التعریف به و أبعاده و أول التو اتن:الفصل السادسأما
.و أهم المظاهر الخاصة بالتوافق النفسيللتوافق النفسي 

التي اإلرشادیة،اتیجیات لى التدریب على االستر التطبیقي من الدراسة والذي هدف إو في الجانب
التجریبي على التوافق النفسي و الذكاء العاطفي و الدافعیة لالنجاز أثرهاا و الوقوف على ،تم انتقاؤه

:و قد تم تناول هذا الجانب من الدراسة في فصلین هما ،لدى طلبة الجامعة عینة الدراسة،



ه

و حدودها ووصف ،تضمن إجراءات الدراسة التجریبیة بدءا بالدراسة االستطالعیة:األول الفصل 
و كیفیة التدریب على ،جراءات تنفیذ العمل التجریبيل إلكما تم عرض مفص،الدراسة ألدوات

اإلرشادیةاالستراتیجیات على المجموعة 

و ،عرض مفصل لنتائج الدراسةمن الجانب التجریبي من هذه الدراسة فتم فیه:الفصل الثانيأما
.تفسیرها و مناقشتها على ضوء الفرضیات التسع
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I:مشكلة الدراسة:

ومن بینها ،الهدف األساسي الذي تسعى إلیه كل الخدمات النفسیة ؛یعتبر التوافق النفسي 
ویات التوازن المراد تحقیقها ولكن تختلف مستا؛وباختالف المناهج التي یتبعه،فسياإلرشاد الن
فمستوى التوافق النفسي الذي یكون هدفا .ذلك أنه یقع على متصل.إرشادي إلى آخرمن منهج

اإلنمائیة اإلرشادیة مستواه في الخدماتیكون أقل بكثیر من ،في الخدمات اإلرشادیة العالجیة 
إلى - المراد تحقیقه–مستوى التوافق النفسي فيف ویرجع هذا االختال.الوقائیةالبنائیة، و وا،

مناهج اإلرشاد النفسي حتى أن نسبة التقدم من،جالحاالت التي یتعامل معها كل منهطبیعة 
وٕاحراز تقدم التغییر،مساعدة األفراد العادیین على ل،ائیة نملذي تحرزه الخدمات اإلرشادیة اإلا

تحرزه الخدمات النفسیة ذيبكثیر من نسبة التقدم الي أكبره؛على المستوى الذاتي والموضوعي
.مع المضطربین والمنحرفین
لحیاة وهو مع ایف طریقة أكثر عمومیة للتك"Patersonباترسونفاإلرشاد كما أكد 

قبل أن یصبحو ،لمواجهة مواقف التكیفمستعدینلكي یصبحو ،الطالبمحاولة لمساعدة 
،1جباترسون، (".ذاتیة تستدعي عالجا نفسیا أكثر تعقیدا وأكثر عمقامستغرقین في صراعات

دراسة لعلم،وأكثر من هذا فإن الكثیر من السیكولوجیین یعد علم النفس. )1986/1992،57
ل تحقیقه وبحث في سب،)للتوافق النفسي(لهالنفسیة إال دراساتوما النظریاتالنفسيللتوافق

.خالل تنمیة المتغیرات الوثیقة الصلة بهمنفي المراحل العمریة المختلفة واستمرار یته
لتحقیق التوافق علم النفسوتختلف التقنیات واإلستراتیجیات التي تقترحها نظریات 

ات جهوالتو ،الفكریة سأو العالجي باختالف األساإلنمائيسواء باستخدام المنهج ،النفسي
تترجم الجانب إنماكل نظریة التي تقترحها اإلستراتیجیات ذلك أنالفلسفیة لكل نظریة، 

الركون إلى جنب االبتعاد عن اإلمبریقي للتوجه الفلسفي لهذه النظریة، فلم تنجح نظریة في 
.واستراتیجیاتهااالنتقاد لتقنیاتها

اع والتمسك قوالركون أو االستن،م تخبر السكونبل حتى هذه اإلستراتیجیات نفسها ل
،أفضل المیكانیزمات واآللیاتعنلحراك والتغیر والتجدید والبحث تمیزها بالد بمكانها، الجام

حتى أصبحت اإلستراتیجیة . علیها یعتمدأي تدخل إرشاديلتحقیق أفضل المخرجات من
ال تهم الفنية وال النظرية التي "بقوله  V.Frankelفكتور فرانكلكفي كما یؤكد تحدها الو 
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أوالمهم إنماو ،فليس المهم إطالقا هو التقنيات التي يجب استخدامها مع كل حالة ،توجهها 
. )37-2004،36،فیكتور فرانكل(".حرى الروح التي تستخدم بها هذه الفنياتباأل

أضحى مظهر من ،فلسفي واحدتوجه الجمود الفكري الذي یعني االقتناع بعلمیة أن 
توجهت جهود لذا . و التمركز حول الفكرة الواحدةالفكر اآلخرنفتاح على مظاهر عدم اإل

والتأكید على فعالیة اإلرشاد إلى الحدیث،النفسيالعلماء والمتخصصین في مجال اإلرشاد
من مختلف نتقاةالمبادئ المستفادة منبغرض اإل،و ضرورة العمل بهأو االختیاري،نتقائياإل

منظم باعتباره جهد . وتكاملها حتى یعمل على اتصال الحقائق ،المدارس الفكریة السیكولوجیة 
ما بینها مهما بین الحقائق فیمتبادلة تلفة بقصد إقامة عالقة وثیقة لالستفادة من المدارس المخ

).429-428، 2009عربیات، وأبو أسعد(ریة نظاختلفت أصولها ال

والتحلي بالموضوعیة biasوالتحیز ،بتعاد عن الجمود الفكريوبالتالي فهو مقاربة لإل
بما یتالءم والتوجه الفكري ال ،التقنیات بما یتالءم والوضعیات النفسیة التي تسهم في فلترة 

.لمقدم الخدمة
نتقاء إل،لهادف لتحقیق التوافق النفسيوكما سبقت اإلشارة إلى أن العمل الحثیث ا

ات اإلرشادیة العمریة باعتبار أن اإلستراتیجیالفئةوهو، آخراإلستراتیجیات إنما یتسق مع متغیر 
لتقدیم ،قصودةالممتغیر العمر الزمني للفئةتتسق و أن فكري یجبتوجهفي كل مقاربة أو 
ختبار و إستراتیجیاتاالأفضل ءویعمل البحث الحالي على انتقا،هاأثر ختبارواالخدمة اإلرشادیة 

مساعدة ال- الدافعیة لالنجازو،أساسا في الذكاء العاطفية ممثل- بعض المتغیراتعلى ثرهاأ
خاصة أنها مرحلة نفسیة . التوافق النفسي لدى فئة الطلبة الجامعیینتحسین مستوىعلى

وهي مرحلة انتقالیة ذات أثر فعال في ،وتعلیمیة یعمل فیها الشاب على بناء شخصیته ومستقبله
ما على المستوى أ،ذا على المستوى الشخصي للطالب ه.تحقیق طموحاته وأماله والتخطیط لها

,السواءعلى،كیانهجددة التي یستمد منها قوته و قتصادي فهم طاقة المجتمع المتاإلالصحي و
مسؤولیة اجتماعیة ،ذلك أن تربیة الشباب ورعایته بصورة عامة والشباب الجامعي بصورة خاصة 

فتحقیق أعلى مستویات التوافق النفسي .امل الجهودتستوجب المساهمة في إثرائها التسامها بتك. 
السائر بمجهوده في تحدیث ،و تعزیزها یضمن خصائص الشاب المتعلم األنموذجلدى هذه الفئة 

المتحكم في عواطفه وانفعاالته و،مجتمعه و المقبل على الحیاة بایجابیة و المخطط ألهدافه 
بل قد ،یة ال تقل أهمیة عن صحته الجسمیةوهي خصائص نفس،لسلوك الالتوافقيلالمجانب
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والراحة النفسیة عند اإلنسان ما لم تتوفر له ،تبقى الصحة البدنیة عاجزة عن إضفاء السعادة
.أسباب التوافق والصحة النفسیة

بین كل ،وقد أشارت العدید من الدراسات العربیة والغربیة إلى العالقة الطردیة اإلیجابیة
أكوردنیور دراسة :والذكاء العاطفي بالتوافق النفسي ومن بین هذه الدراسات،من الدافعیة لإلنجاز

رتباطیة طردیة دالة بین إالدراسة إلى وجود عالقة هذهحیث توصلت2000وسالني واكوردینو
فسیا لدیهم دافع دافعیة اإلنجاز والصحة النفسیة لدى الطلبة بمعنى أن أكثر الطلبة المتوافقین ن

لتوافق النفسي لفئات التدارس لكن اعتبار الدافع لإلنجاز مؤشر مهم قوى لإلنجاز وبالتالي یم
في دراسته إلى وجود عالقة 2002یدي محمد المنصف ر سكما أشار . )2006الطیب و رشوان،(

م والمنزلي ارتباطیة إیجابیة بین اإلنجاز الدراسي للطلبة ودرجاتهم في التوافق النفسي العا
.اختبار هیوم بیله قیسحي واالجتماعي واالنفعالي كما یوالص

إضافة إلى متغیر الدافعیة لإلنجاز فقد أشارت العدید من الدراسات إلى االرتباط القوي 
دانیال جولمانوقد أشار ،بین الذكاء العاطفي والتوافق النفسي، بل حتى النجاح في الحیاة

D.Golman في حیاته بشكل عامفي نجاح الفرد 80%أن الذكاء العاطفي یسهم وبنسبة،
. )1995/2000،98،جولمان(الخاصة حتىأو المهنیة و ،تماعیةر بحیاته االجمسواء تعلق األ

80%تصل إلىقد لدى الفرد ،تنمیة الذكاء العاطفيفي اإلمكانیةنأإلىجولمانكما أشار 
جولماندعا مر الذي األیاة وفي أي مرحلة عمریة كانت، أیضا، لتمكینه من النجاح في الح

تنمیة الذكاء العاطفي ل لبحث في سبل.CASELم االجتماعي العاطفيالتعلمركزإلى تأسیس 
ألهمیته في حیاة األفراد ومساهمته في تحقیق ،لدى األفراد بهتدریبیة لالرتقاءقدیم خدمات وت

االجتماعي كما قام أوسواء على المستوى الشخصي ،أفضل مستویات التوافق النفسي لدیهم
و نشر ،للتدریب على الذكاء العاطفي 6secondsمجموعة من المتخصصین بإنشاء مركز 

دید من الدول على فروعا له في عالبحوث األكادیمیة حوله  و نتیجة لنجاحه  ، فتح هذا المركز
.ي لتعمیم الخدمات التدریبیة الخاصة بالذكاء العاطفي و على كل الفئات العمریةالمستوى العالم

طالبا 392على عینة قوامها محمد أحمد الرفوع باألردندراسة كذلك من الدراساتو 
جامعیا حیث أثبت أن الذكاء العاطفي یرتبط ارتباطا وثیقا وعالقته دالة إحصائیا بالتكیف مع 

لدى الطالب الجامعي وقد أوصى الباحث بضرورة بناء برامج تساعد الطلبة تماعیةالحیاة االج
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ذلك لزیادة تكیفهم مع الحیاة على تنمیة الذكاء الوجداني لدیهم في مختلف المراحل الدراسیة و 
).2011الرفوع، (والمجتمع بصفة عامة تماعیةاالج

:التي أثبتت العالقة بین الذكاء العاطفي و التوافق النفسيومن بین الدراسات الغربیة 
یرتبط ارتباطا وثیقا اء العاطفيالذكى أنالتي توصلت أیضا إل،Lindely 2001لیندليدراسة 

، بمعنى انه كلما ارتفع مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب و اإلنبساطیةبالتوافق النفسي
و انطالقا من ،لدى طالب الجامعةالجامعي ارتبط معه الیا ،ارتفاع في مستوى التوافق النفسي

بحثه بضرورة بناء برامج لتنمیة الذكاء العاطفي لتعزیز التوافق نهیایة وأوصى في هذه النتیجة
,Lindely,2001).(لجامعة وتنمیته لدیهمالنفسي لطلبة ا

استراتیجیات تبحث في إنتقاء أنسب،وعمال بنتائج كل هذه البحوث فإن الدراسة الحالیة
والذكاء ،المعنى لتنمیة كل من الدافعیة لإلنجازالقائم على ي واإلرشاد فر عاإلرشاد النفسي الم

وتتحدد ،العاطفي كمتغیرات تساعد طلبة الجامعة على تحقیق أفضل مستویات التوافق النفسي 
:مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة

ما هي أهم استراتیجیات اإلرشاد النفسي لتنمیة الذكاء العاطفي والدافعیة لإلنجاز -1
ب الجامعي؟كمتغیرات تساعد على تنمیة التوافق النفسي لدى الطال

یجیات على مستوى ذكائهم ما هو أثر تدریب طلبة الجامعة على هذه االسترات-2
؟عاطفيال

هم یتمستوى دافععلىالجامعة على هذه االستراتیجیات ما هو أثر تدریب طلبة -3
لإلنجاز؟

مستوى توافقهم علىالجامعة على هذه االستراتیجیات ما هو أثر تدریب طلبة -4
النفسي؟
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II :أهداف الدراسة:
:ق مجموعة من األهداف نذكرها في اآلتيیتهدف الدراسة الحالیة التي تحق

،یات اإلرشادیة بغرض تنمیة الذكاء العاطفيننتقاء أنسب االستراتیجیات أو الفإ-1
لدى الطالب ،والدافعیة لإلنجاز كمتغیرات تساعد على تحقیق أفضل مستویات التوافق النفسي 

في انتقاء هذه االستراتیجیات ،الجامعي، وقد تم االعتماد على األسلوب االنتقائي أو االختیاري
هذه االستراتیجیات بحیث تحقق ،حیث سیتم االعتماد على أكثر من إطار نظري في اإلرشاد

–ممثلة في طلبة الجامعة - وبما یتالءم أیضا مع طبیعة العینة و االتساق فیما بینها،التكامل
.ستهدفها الدراسةتالمتغیرات التي و 

و في ضوء النماذج المتكاملة ،بناء أداة لقیاس الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة -2
.و األبعاد المراد تنمیتها من خالل التدریب على االستراتیجیات بما یتالءم و البیئة المحلیة

بغرض تحقیق تنمیة ،تیجیاتالمجموعة اإلرشادیة على هذه االستراتدریبتجریب -3
.كمتغیرات مساعدة على التوافق النفسي،الذكاء العاطفي والدافعیة لإلنجاز لدى طلبة الجامعة

على كل من الذكاء العاطفي والدافعیة ،االستراتیجیات هذهدراسة أثر التدریب على-4
.لإلنجاز والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة

المعنى في تنمیة التوافق القائم على واإلرشاد ،رشاد المعرفيعالیة اإلدراسة مدى ف-5
.النفسي لدى الطالب الجامعي

التي من شأنها أن تفید في مجال الخروج بمجموعة من التوصیات واالقتراحات -6
طلبة الجامعة وغیرهم لیر نحو األفضل یوكیفیة تحقیق التغ،یق استراتیجیات اإلرشاد النفسيطبت

.التدارس في المراحل التعلیمیة األخرىمن فئات 
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III :أهمیة الدراسة:
حیث أنه یمثل قمة الهرم التعلیمي ،یعتبر التعلیم الجامعي من أهم المراحل التعلیمیة

وموجهة للحیاة وبذلك تنال الجامعة كثیرا من العنایة ،ویهدف إلى إعداد األفراد بصورة منظمة
الذي تؤدیه في وذلك للدور المهم ،واالهتمام في معظم الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء

األمر الذي ،توفره من قوة عاملة كفأة ومؤهلة وما ،التنمیة البشریة واالجتماعیة واالقتصادیة 
نفسیا إعدادا- ممثال في الطالب الجامعي-،بالعنصر البشريمیتطلب اإلعداد الجید واالهتما

لیستطیع االستجابة لمتطلبات التغیر والتحدیث ،واجتماعیا وأكادیمیا وعملیا على حد سواء
حیث ،وداألجنحور غییأن الجامعة مؤسسة نمو وتطویر وتبإعتبار .والتفاعل معهما بإیجابیة

الخبرات والمعلومات الموجهة والمربیة التي تؤدي إلى توفر وتهیئ الفرص للطلبة الكتساب 
.تحقیق التغیر اإلیجابي

فإنه البد أن توفر ،لكن إذا تناولنا الجانب النفسي والفكري والسلوكي وبصورة مستمرة 
بمعنى ،الجامعة الفرص اإلیجابیة للطلبة لتحقیق التغیر اإلیجابي أیضا على المستوى الشخصي

،ب النفسيیمي الجید الذي توفره الجامعة البد أن یترافق مع التكوین والتدریأن التكوین األكاد
الصحة النفسیة والتوافق النفسي ذلك أن خدمات، مخرجات الجامعة بالذي من شأنه أن یرتقي 

نظرا ،به التكوین األكادیمي بالجامعات في الدول المتقدمةىبنفس االهتمام الذي یحضىحضت
وٕاسهامه في رفع مستوى المخرجات التربویة،جانب االنفعالي للمتعلم في التعلم لفاعلیه وتأثیر ال

.ألي مؤسسة جامعیةو جودتها
،وتكمن أهمیة هذه الدراسة في أهمیة الرفع من مستوى التوافق النفسي لدى األفراد عامة

وكذا في أهمیة البرامج التدریبیة االنمائیة التي تتعامل مع األفراد ،ولدى الطالب الجامعي خاصة
الستغالل ،لوصول بهم إلى أفضل مستویات التوافق النفسي للترقیة سلوكیاتهم،العادیین

من عالم التعلیم إلى المهنة ،إمكانیاتهم وتوظیفها ذلك أن طلبة الجامعة في مرحلة انتقالیة 
.تماعیةواالنخراط في الحیاة االج

لهم مما یجعل آلیات وجهود تحقیق اوهي مرحلة ذات أثر فعال في تحقیق طموحاتهم وأم
ضرورة ملحة لتمكینهم من االنخراط في المجتمع والنجاح ،أعلى مستویات التوافق النفسي لدیهم 

نوع من التكامل بین الوظائف النفسیة المختلفة والشعور وأیضا تحقیق ،یاة بشكل عام في الح
.السعادةب
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فإنه سیكون فریسة للتوترات ،لكن إذا ما أخفق المتعلم في تحقیق هذا التوازن والتوافق
بعدم ة تتسم ما یؤثر على تكوین عالقات سلبیة و شخصی. راسي النفسیة واالنفعالیة والفشل الد

الدراسي وأدائه ،والدراسي مما یؤدي ویؤثر على نضجه النفسي تماعياالستقرار النفسي واالج
.لب من التمتع بأدنى متطلبات الصحة النفسیة السلیمةاوبالتالي لن یتمكن الط

تسمى ،ائص شخصیةواألطباء أن هناك خصم النفسفي علختصاصیونواالوقد برهن 
،عر بموجبهانشعن الطرق التي نسلك بها و المسئولةوهذه الخصائص هي عاطفيبالذكاء ال

األمیة  فسیة وومدى تمنعنا بالصحة الن،باألعمال یامناجودة قرتبط باآلخرین ومدى نوكیف 
یمكن أن ینشأ عنه عدم القدرة ،جولمانكما یسمیها بالذكاء العاطفيالعاطفیة الخاصة بمهارات

واعتالل الصحة النفسیة،على التوافق مع اآلخرین وعدم النجاح في العمل
).12، 1995/2000جولمان ، (

إمكانیة التفاعل ،تنمیته في منحه األفرادأهمیة تجلى أكثر أهمیة الذكاء العاطفي ووت
وهو قدرة إنسانیة هامة تمكن الفرد عن االنخراط ،اإلیجابي مع اآلخرین والقدرة على فهمهم 

أن الذكاء Huntهنتوقد أكدت ،حتى وٕان اختلفت آراؤهم مع آرائه،اإلیجابي مع اآلخرین
المجرد ال یكفي للنجاح في كل المهن

كثیرة أهمها تلك وما یدلل على أهمیة دراسة وتنمیة الذكاء العاطفي لدى األفراد أمثلة 
لكنهم ،ذكیاء معرفیاطلبة متفوقین وأه عن ثعرض حدیوفي مShapiroشابیروالتي ساقها 

في حیاتهم شلوف،الجامعات بتفوق عد تخرجهم منب، وإلى الحیاة االجتماعیةخروجهمبمجرد 
لكنهم ،وأشخاص آخرون یتمتعون بقدرات عقلیة متوسطة.تماعیة و الخاصةالمهنیة واالج

نجاحا باهرا في الحیاة العملیة لیس هذا فقط بل أكد وحقق،والمهنیة تماعیةبخروجهم للحیاة االج
أن سالوفيومایربارون،، ولمانجهم دانیال نم،دید من المتخصصون في علم النفسالع

وفي أي مرحلة ،80%هامش التنمیة واالرتقاء بالذكاء العاطفي لدى األفراد قد یصل إلى نسبة 
لتحقیق ،یة المختلفةر لدى الفئات العمتهلضرورة بناء برامج إرشادیة لتنمیعمریة كانت وهي دعوة 

.لى تحقیقهإالتوافق و النجاح ،و هو ما تصبو هذه الدراسةفضل مستویاتأ
،إضافة إلى أهمیة متغیر الذكاء العاطفي وأهمیة أیضا تنمیته لدى الطالب الجامعي

كون أن النجاح والرغبة في التفوق ،تعمل الدراسة الحالیة على تنمیة الدافع لإلنجاز لدى الطالب
أهمیة الموصلة إلیه وتكمن قغلین بالتربیة، دون معرفة الطرائتشكل أیضا هاجسا لكل المنش
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ها وضمان عمل،التنسیقیة والتكاملیة لدوافع التعلم في وظیفته التوحیدیة و،الدافع لإلنجاز 
من خالل عملیة الدفع والتنشیط التي ،المشترك والمتناسق والمحافظة على انتظامها ووحدتها 

ر نفااالستل هذا بفضال والتي ال یمكن أن تحقق إ،تطلقها ومحافظته على قوتها اإلنجازیة العالیة
.واالستشارة الشاملة للسلوك الدافعي بأشكاله المختلفة،الكلي

وعالقته ،وعلى ذلك فإن الخاصیة التوحیدیة والتكاملیة التي یتمتع بها الدافع لإلنجاز
وبنجاحات الطلبة وتفوقهم ومتابعتهم لدراستهم باهتمام ومحبة ،نتاجاته كما وكیفابمردود التعلم و
البحث والتنقیب إلى ضرورةأدى ،الصحة النفسیة لألفرادبالتوافق النفسي العام و وارتباطه أیضا

فضل مستویات التوافق أفي استراتیجیات تنمیته لدى الطالب الجامعي لتمكینه من تحقیق 
.النفسي

التدریبیة من المكانة التي تحتلها البرامج بع نتأیضا ن أصالة وأهمیة الدراسة الحالیةإ
ءتعمل الدراسة الحالیة على انتقاإذ،سلوكیات األفراد وأدائهم بالمساعدة على االرتقاء ،اإلنمائیة

كمتغیرات تعزز وترفع ،أنسب استراتیجیات اإلرشاد النفسي لتنمیة الذكاء العاطفي والدافع لإلنجاز
.من مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الجامعة
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VI : وتحدید متغیرات التجربةلمصطلحات الدراسةالتعریف اإلجرائي.
:التعریف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة-1

:ستراتیجیات اإلرشاد النفسيإ:  1
في اإلرشاد ریتینمحو ظریتین من ن،یات أو األسالیب اإلرشادیة المنتقاة نمجموعة من الف

: النفسي هما
في اإلرشاد المعرفي A.Ellisالبرت الیس اإلرشاد المعرفي ممثال في اتجاه -1

.المعرفيالسلوكي في اإلرشاد A. Beckآرون بیك واتجاه ،السلوكي العاطفي 
V. Franklفیكتور فرانكلــ معنى لالقائم على الاإلرشاد-2

:فيتم انتقاؤها من االتجاه المعرفيوتتمثل االستراتیجیات التي 
.إعادة البناء المعرفي- 
.تغییر مفردات اللغة- 
.النمذجة- 
.استخدام المرح- 
.ر القواعدغییت- 
.الواجبات المنزلیة- 
.لعب الدور- 

:أما االستراتیجیات التي تم انتقاؤها من اإلرشاد بالمعنى فتمثل في
.ىالبحث عن المعن-1
.ىإرادة المعن-2
:التنمیة:2

بمستوى الذكاء العاطفي والدافعیة لإلنجاز ،ویقصد بها في هذه الدراسة الرفع واالرتقاء 
الب الجامعي من خالل لدى الط،كمتغیرات تساعد على تحقیق أفضل مستویات التوافق النفسي

.ستراتجیات اإلرشاد النفسي المنتقاة في الدراسة الحالیةإتدریبه على 
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:الذكاء العاطفي: 3
وفهم ومشاركة اآلخرین ،یعرف في هذه الدراسة على أنه قدرة الفرد على الوعي بذاته

عاطفيویتكون الذكاء ال.انفعاالتهم والتفاؤل والتواصل معهم وقیامه بواجباته وتحمل مسؤولیاته 
الوجدانیة والمهارات ة كار الوعي بالذات والتعاطف والمش:في هذه الدراسة من ثالث أبعاد هي

.تماعیةاالج
في هذه الدراسة على أنه الدرجة التي یتحصل علیها المفحوص على ویعرف إجرائیا
أنه كلما ارتفعت حیث،ة اسالمستخدم في هذه الدر -م الباحثةمن تصمی–استبیان الذكاء العاطفي 

و كلما انخفضت .لدیهدل على ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي ،درجة المفحوص على االستبیان
.درجة المفحوص على استبیان الذكاء العاطفي، دل على انخفاض مستوى ذكائه العاطفي

:الدافع لإلنجاز: 4
وتتمیز هذه الرغبة ،یتمثل دافع االنجاز في رغبة الفرد في القیام بعمل جید والنجاح فیه

البتعاد عن االعتمادیة و شكل مستقل بة للعمل حمواقف والرغبة الجامالالستمتاع في بالطموح وا
و وتحدید األهداف والتخطیط لها وبذل الجهد في أداء الواجبات،في مواجهة حل المشكالت

.والتطلع إلى مستقبل مشرقتنظیم الوقت،
على أنه الدرجة التي یتحصل علیها الطالب الجامعي :ویعرف إجرائیا في هذه الدراسة

حیث أنه كلما ارتفعت درجة فاروق عبد الفتاح موسىمن إعداد ،ع لإلنجاز على اختیار الداف
.الطالب الجامعي على االختیار دل على ارتفاع مستوى الدافع لإلنجاز لدیه والعكس

:التوافق النفسي: 5
مع البیئة المحیطة بالفرد توافقوال،یقصد بالتوافق النفسي القدرة على التوازن الداخلي

.والقدرة على مواجهة المشكالت بشكل ناجح،وتكوین عالقات فاعلة مع اآلخرین
على ،أنه الدرجة التي یتحصل علیها الطالب الجامعي:ویعرف إجرائیا في هذه الدراسة

،النفسيرتفاع مستوى التوافق إرتفاع الدرجة على إحیث یدل یوم بیلهـ اختیار التوافق النفسي ل
.نخفاض مستوى التوافق النفسي لدى الطلب الجامعيإعلى أما إنخفاضها فهو یدل 

:الطالب الجامعي: 6
یعرف الطالب الجامعي في هذه الدراسة أنه كل فرد متحصل على شهادة البكالوریا ویزاول 

.سنة25-22الزمني بین عمرهویتراوح LMDدراسته الجامعیة سواء في النظام الكالسیكي أو 
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:تحدید متغیرات التجربة-2
:المتغیر المستقل: 1

في التدریب على استراتیجیات اإلرشاد النفسي المنتقاة ،یتمثل المتغیر المستقل في هذه الدراسة 
.امإلیهاإلشارة والتي سبقت ى،المعنالقائم على االتجاه المعرفي واتجاه اإلرشاد من 

:المتغیرات التابعة: 2
:الذكاء العاطفي- ا
من عدم وجود فروق بین المجموعة الضابطة و المجموعة بعد التأكدم ضبطهتو 

للفروق بین مان ویتنيختبارباستخدام افي متغیر الذكاء العاطفي،التجریبیة التجریبیة
، لتوفیر شرط التكافؤ بین على إختبار الذكاء العاطفي القیاس القبلينتائج فيالمجموعات

.في هذا المتغیر وعتینالمجم
:الدافع لإلنجاز-ب
بعد التأكد من عدم وجود فروق بین المجموعة الضابطة و المجموعة م ضبطهتو 

في ختبار مان ویتني للفروق بین المجموعات  باستخدام االتجریبیة  في متغیر الدافع لإلنجاز ،
، لتوفیر شرط فاروق عبد الفتاح موسىإعداد الدافع لإلنجازنتائج  القیاس القبلي على إختبار 

.التكافؤ بین المجموعتین  في هذا المتغیر 
:التوافق النفسي- ج
و المجموعة بعد التأكد من عدم وجود فروق بین المجموعة الضابطة م ضبطهتو 

في ختبار مان ویتني للفروق بین المجموعات باستخدام االتجریبیة  في متغیر التوافق النفسي ،
للتوافق النفسي ، لتوفیر شرط التكافؤ بین هیوم بیل نتائج  القیاس القبلي على إختبار 

.المجموعتین  في هذا المتغیر 
:المتغیرات الدخیلة: 3

25- 22،یة ر أفراد العینین من نفس الفئة العمتم ضبط هذا المتغیر بانتقاء :العمر- أ
.لكي ال تؤثر عوامل النضج والصدفة في نتائج التجربةسنة 

:مستوى التحصیل الدراسي- ب
كي ال مستوى التحصیل الدراسي لمن نفس بانتقاء أفراد العینتین هذا المتغیر تم ضبط
.سواء باالنخفاض أو باالرتفاع في نتائج التجربةیؤثر هذا األخیر 
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V: الدراسةیات ضفر:
في الذكاء والمجموعة التجریبیة،بین المجموعة الضابطة توجد فروق دالة إحصائیا -1
.لصالح المجموعة التجریبیةالقیاس البعدي،نتائج فيالعاطفي

توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في الدافعیة -2
.لصالح المجموعة التجریبیةالقیاس البعدي نتائج فيلإلنجاز 

توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في التوافق -3
.جموعة التجریبیةلصالح المالقیاس البعدي نتائج فيالنفسي

نتائج فيتوجد فروق دالة إحصائیا في الذكاء العاطفي لدى المجموعة التجریبیة-4
.لصالح القیاس البعديبلي و البعديقالقیاسین ال
نتائج فيتوجد فروق دالة إحصائیا في الدافعیة لإلنجاز لدى المجموعة التجریبیة -5

.اس البعديلصالح القیالقیاسین القبلي و البعدي 
نتائج فيتوجد فروق دالة إحصائیا في التوافق النفسي لدى المجموعة التجریبیة -6

.لصالح القیاس البعديالقیاسین القبلي و البعدي 
نتائج ال توجد فروق دالة إحصائیا في الذكاء العاطفي لدى المجموعة التجریبیة في -7

.التتبعيالقیاس البعدي و
نتائج دالة إحصائیا في الدافعیة لإلنجاز لدى المجموعة التجریبیة في ال توجد فروق -8

.التتبعيالقیاس البعدي و
نتائج ال توجد فروق دالة إحصائیا في التوافق النفسي لدى المجموعة التجریبیة في-9

.التتبعيالبعدي وینالقیاس
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VI:منهج الدراسة:
یجیات اإلرشاد على استرات،تهدف الدراسة الحالیة إلى قیاس أثر تدریب طلبة الجامعة 

والدافع لإلنجاز كمتغیرات تساعد ،المعنى في تنمیة الذكاء العاطفيالقائم على المعرفي واإلرشاد 
وأنسب منهج إذن للتدریب على هذه االستراتیجیات هو المنهج ،على زیادة مستوى التوافق النفسي

ثم قیاس ،بمعنى تجریب التدریب على هذه االستراتیجیات على عینة من طلبة الجامعة.التجریبي
.والمقارنة بین نتائج المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة،أثرها في القیاس البعدي 

فهو یستخدم التجربة العلمیة الختبار ،ذلك أن التجریب من أكثر طرق البحث دقة
وهو تغییر مضبوط ومقصود ،ط بین الظاهرة المدروسة المتغیرات األخرىالفروض التي ترب

ومالحظة التغیرات الناجمة عنها ثم تحلیل هذه ،ملة من الشروط التي تحدد ذلك الظاهرةجل
.)28، 2005، األحمد(. التغیرات وتفسیرها

أو ،ال یقف عند مجرد وصف الظاهرة ،وبالتالي فإن الباحث الذي یعتمد على التجریب
یقوم بمعالجة ،فهو بدال من أن یقصر نشاطه على مالحظة ووصف ما هو موجود .تحدید حالة

لكي یتحقق من كیفیة حدوث حالة أو حادثة ،عوامل معینة تحت شروط مضبوطة ضبطا دقیقا
.ویحدد أسباب حدوثها،معینة

بل ،لتحدید أسباب الظاهرة ،تء االختیاراتجریبي على مجرد إجراوال یقتصر البحث ال
قامت به و هو ما.)2007،385فان دالین،(یتعدى ذلك إلى تنفیذ اإلجراءات األخرى بعنایة 

وفقا ،الباحثة في هذه الدراسة إذ قامت بتجریب التدریب على استراتیجیات اإلرشاد النفسي
وأیضا تصمیم ،)الضابطة والتجریبیة(القائم على المجموعتین المتكافئتین يللتصمیم التجریب

بعد إجراء التجربة بین المجموعة ،م قیاس الفروقتحیث ) القبلي، البعدي، المتابعة(القیاس 
بین م قیاس الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي وكذا توأیضا ،الضابطة والمجموعة التجریبیة 

التدریب على (المتغیر المستقل للوقوف على أثر ،ي للمجموعة التجریبیةالتتبعالبعدي و 
).الذكاء العاطفي، الدافع لإلنجاز، التوافق النفسي(على المتغیرات التابعة ) ستراتیجیاتاإل
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تمهيد 

I:.الدراسات السابقة

دراسات متعلقة مبتغري الذكاء العاطفي.  1-

دراسات تناولت العالقة بني الذكاء العاطفي و الدافع لإلجناز.2-

دراسات تناولت التدريب اإلرشادي اإلمنائي للذكاء العاطفي.3-

الدافع لإلجناز.اإلمنائيدراسات تناولت التدريب اإلرشادي4-

.  دراسات تناولت التدريب اإلرشادي اإلمنائي للتوافق النفسي5-

II .التعليق على الدراسات السابقة :

III.موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :
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:تمهید
في تنمیة الذكاء العاطفي ،تتركز الدراسة الحالیة في بحث أثر استراتیجیات اإلرشاد النفسي

كمتغیرات تؤثر إیجابا في رفع مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الجامعة، ما جعل ،والدافع لإلنجاز
:الباحثة تعمد إلى تقسیم الدراسات المتعلقة بمتغیرات الدراسة بالشكل التالي

حیث عمدت الباحثة إلى عرض مجموعة عن :دراسات متعلقة بمتغیر الذكاء العاطفي- 1
لتوضیح مفهومه وأبعاده وعالقته ببعض ،بالذكاء العاطفيواألجنبیة المتعلقة،الدراسات العربیة 

وأیضا لالطالع على أسالیب قیاسه باعتباره مفهوم حدیث ،كسمات الشخصیة والتحصیل،المتغیرات
.في التراث السیكولوجي

لقد وحدت الباحثة :دراسات تناولت العالقة بین الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز- 2
وطرق قیاسها ولكن ،حول الدافعیة لإلنجاز في عالقاتها مع متغیرات أخرى ،العشرات من الدراسات

نتقاء إعمدت الباحثة إلى .مبریقیة متوفركدراسات إ،نظرا ألن التراث السیكولوجي حول الدافع لالنجاز
.والدافعیة لإلنجازعاطفي،بحث العالقة بین الذكاء الوالتي تركزت على،الدراسات الحدیثة

وقد عرضت الباحثة :تناولت التدریب اإلرشادي اإلنمائي  للذكاء العاطفيدراسات - 3
حول البرامج التدریبیة التي هدفت إلى تنمیة الذكاء العاطفي ،مجموعة من الدراسات العربیة واألجنبیة 

.لدى الفئات العمریة المختلفة

وقد عرضت الباحثة :الدافع لإلنجازنمیةت تناولت التدریب اإلرشادي لتدراسا- 4
برامج و ،استراتیجیاتالتي ركزت على اختبار فعالیة ،مجموعة من الدراسات العربیة واألجنبیة 

.ولدى الفئات العمریة المختلفة ذات الخصائص المختلفة،لتنمیة الدافعیة لالنجازإرشادیة

الباحثة في وقد وجدت :دراسات تناولت التدریب اإلرشادي اإلنمائي للتوافق النفسي- 5
ولكنها انتقت الدراسات التي تناولت ،مجموعة من الدراسات المتعلقة بالتوافق النفسي،هذا اإلطار

.ستفادة منها في الدراسة الحالیةلال،البرامج التدریبیة الهادفة لتنمیة التوافق النفسي
وأوجهمنها الباحثة استفادتالنقاط التي أهمبتحدید ،كما قامت الباحثة بالتعلیق على هذه الدراسات

.تحدید مكانة الدراسة الحالیة من هذه الدراساتإلىثم عمدت . التشابه و االختالف بینها 
:وفیما یلي عرض مفصل لهذه الدراسات



الدراسات السابقة/الفصل الثاني  

22

I :الدراسات السابقة:
I-1 : الذكاء العاطفيالدراسات المتعلقة بمتغیر:

I-1-1 :الدراسات العربیة:
الذكاء الوجداني المعنونة بـ،بمصر2002حامدسة عجوة عبد العال درا-1

وعالقته بكل من الذكاء المعرفي والعمر والتحصیل الدراسي والتوافق النفسي لدى طالب 
جامعة بالفرقة الرابعة بكلیة التربیة ،طالبة194طالبا و64وقد تكونت عینة الدراسة من : الجامعة

:ستخدم الباحث األدوات التالیةإة واألدبیة ولتحقیق أهداف البحثمن التخصصات العلمی،وفیةنالم
.1999جودة تعریب عاطفياس الذكاء المقی-
.الباحثإعدادو ،تعریبقائمة بارون للذكاء العاطفي-
.1978صالح احمد زكي ،اختبار الذكاء المصور إعداد-
.جابر و یوسف الشیخإعدادكالیفورنیاختبار إ،تبار الشخصیة للمرحلة الثانویةاخ-

:النتائجمجموعة من إلىوقد توصلت هذه الدراسة 
لدى و التوافق النفسيعاطفيالذكاء البین ،إحصائیادالة موجبة و ارتباطیهوجود عالقة -

.عینة الدراسةأفراد
.و متمایز عن الذكاء المعرفي،الذكاء العاطفي تكوین مستقل - 
و الذكاء العاطفي وفق المقاییس المستخدمة فالذكاء ،ال توجد عالقة بین الذكاء المعرفي - 

و هو یختلف في محتواه و عملیاته عن الذكاء المعرفي ،العاطفي یتعلق باالتصال غیر اللفظي
.الذي یتعلق بالمثیرات اللفظیة

.سنااألكبرلصالح الفئات ،بین الفئات العمریة في الذكاء العاطفيإحصائیاتوجد فروق دالة - 
.بین الجنسین في الذكاء العاطفيإحصائیاال توجد فروق دالة - 
ذوي االختصاصات العلمیة في و،األدبیةبین ذوي االختصاصات إحصائیاال توجد فروق دالة - 

.الذكاء العاطفي
)2002،حامد(.العاطفي و التحصیل الدراسيالذكاءبین إحصائیاال توجد عالقة دالة - 
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بعنوان بمصر 2003ناوي الشإبراهیمة نیراسة الهام عبد الرحمن خلیل وأمد-2
في التنبؤ بأسالیب يالوجدانالذكاءلنسبة اون-اإلسهام النسبي لمكونات قائمة بار

على عاطفي،أبعاد الإسهاممعرفة مدى إلىوقد هدفت هذه الدراسة : المجابهة لدى طلبة الجامعة
التعرف إلىأیضا كما هدفت،نبؤ بأسالیب المجابهة المستخدمة في التBar-Onأون- بارقائمة 

و األخرى المرتبطة بأسالیب المجابهة  ،المرتبطة بأسالیب المجابهة التكیفیة عاطفي لى أبعاد الذكاء الع
.غیر التكیفیة

و ذلك بعد التأكد من OnBar-اون   - باروـ لعاطفي قد تم تطبیق قائمة الذكاء الو 
copingكما تم استخدام قائمة المجابهة ،خصائصها السیكومتریة inventoryو كارفرــــ ل

1989آخرون Carver et al بجامعة المنوفیة بمدى ،طالب من الكلیة اآلداب327على
: هيراسة إلى مجموعة من النتائج وقد توصلت هذه الد،سنة 23و 17یتراوح بین يعمر 

رتباطاتاو أسالیب المجابهة التكیفیة و ،عاطفيیجابیة بین أبعاد الذكاء الوجود ارتباطات إ-1
.سالبة و دالة مع أسالیب المجابهة غیر التكیفیة 

.في التأثیر على أسالیب المجابهة،عاطفيین الجنس و أبعاد الذكاء الال یوجد تفاعل ب-2
ماعدا (ي عاطفسطات درجات مكونات الذكاء العلى متو ،فروق بین الذكور و اإلناثال توجد -3

)2005,خلیل و الشناوي(.)ماعدا المرح(و أسالیب المجابهة ،) تحمل المشقة 

الذكاء بعنوانبمصر 2003دراسة عصام محمد زیدان وكمال أحمد اإلمام - 3
:التعلم وأبعاد الشخصیةاالنفعالي وعالقته ببعض أسالیب

:وقد هدفت هذه الدراسة إلى
بأبعاده الخمسة وأسالیب التعلم المختلفة لدى ،الكشف عن طبیعة العالقة بین الذكاء االنفعالي-

طالب كلیة التربیة
بأبعاده الخمسة والتخصصات الدراسیة ،الكشف عن طبیعة العالقة بین الذكاء االنفعالي -

.كلیة التربیةالمختلفة لدى طالب 
الكشف عن طبیعة العالقة بین أسالیب التعلم المختلفة، وبعض أبعاد الشخصیة لدى طالب -

.كلیة  التربیة
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بأبعاده ودرجته ،معرفة الفروق بین الطالب ذوي أسالیب التعلم المختلفة في الذكاء االنفعالي-
.الكلیة
.الشخصیة) أنماط(ي أبعاد ف،معرفة الفروق بین الطالب ذوي أسالیب التعلم المختلقة-
بأبعاده ودرجته ،معرفة الفروق بین الطالب ذوي التخصصات المختلفة في الذكاء االنفعالي-
.الكلیة
.معرفة مدى الفروق بین الطالب ذوي التخصصات الدراسیة المختلفة في أسالیب التعلم-

170منصورة منهم من كلیة التربیة بجامعة ال،طالبا وطالبة355وتكونت عینة البحث من 
.موزعین على ستة تخصصات،من اإلناث275من الذكور و 

:التالیةمقاییسالفقد أعد الباحثان ،أما بالنسبة لألدوات المستخدمة
.عبارة وخمس أبعاد،60مقیاس للذكاء العاطفي  مكون من -
.أبعاد3عبارة موزعة على ،32التعلم مكون من ألسالیبمقیاس-

وجابر محمد فخر اإلسالممن أعداد وتعریب ،)الصورة ب(للشخصیة ایزنككما طبق قائمة 
.عبد الحمید جابر

:وقد توصلت هذه الدراسة إلى
وكان أعالها أسلوب التعلم الحس،توجد عالقة دالة بین الذكاء االنفعالي وأسالیب التعلم -

.الحركي
واالنبساط وعالقة سالبة دالة إحصائیا ،توجد عالقة موجبة دالة إحصائیا بین الذكاء االنفعالي-

: وقد كانت أكثر التخصصات الدراسیة ارتباطا بالذكاء االنفعالي هي. العصابیةبین الذكاء االنفعالي و
یرتبط بعالقة ساطباالنالتربیة الموسیقیة والتربیة الفنیة ثم اإلعالم التربوي على الترتیب وتبین أن 

بینما ترتبط العصابیة بعالقة سالبة دالة بجمیع ،تعلم الحس حركي موجبة دالة إحصائیا بأسلوب ال
)2003،زیدان واإلمام (.أسالیب التعلم الثالثة 

أدوار المعلم في تنمیة الذكاء االنفعالي بعنوان 2005دراسة فتحي محمود عكاشة -4
،الوجدانیةاتأن تنمیة القابلیهطلقت هذه الدراسة من افتراض مؤداان:لدى األطفال الموهوبین

والتي أشار الباحث أن .لدى الموهوبین قد یؤدي إلى التقلیل من االضطرابات لدیهم) الذكاء االنفعالي(
أما العادیین ،%25-20م بین یهحیث تنتشر لد،لدى العادییناشارهنسبة انتشارها لدیهم أكثر من انت
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علم بصورة خاصة في رعایة وتربیة الذكاء االنفعالي لدى وقد حاول الباحث إبراز أدوار الم،6-16%
للقیام بهذه ،جراءات واألنشطة المساعدة للمعلم كما قام الباحث بتقدیم عدد من اإلاألطفال الموهوبین، 

، ن النمو االنفعاليأنهم یتمیزون بالسرعة في النمو المعرفي عباعتبار،ر مع األطفال الموهوبیناألدوا
تعوق قدرتهم على حل التي،سلوكیةالنفسیة و المشكالت الضطرابات و لالمر الذي یجعلهم عرضة األ

The limpiqueحیث أن التوتر والخوف ینشط الجهاز اللمبي ،المشكالت  system، في قاعدة المخ
وحل المشكالت في القشرة المخیة ،مما یؤدي إلى غلق المناطق المسؤولة عن االبتكار ،االنساني 

وحل المشكالت، ،هذه المناطق مما یدفع إلى مزید من االبتكار رریح،ما انفعال الحب والتواد ینب،
.عند هؤالء األطفالي تنمیة ورعایة الذكاء االنفعاليوعلیه من الضرور 

:لدى تالمیذه في النقاط التالیةاطفي،عالمعلم في تنمیة الذكاء الوقد حدد الباحث أدوار
مشبعة ،واإلجبارارة والتهدید ثمتحررة آمنة خالیة من اإل: تهیئة بیئة تعلم إیجابیة-1

باالحترام المتبادل والتقبل وقبول االختالف في المشاعر واالنفعاالت، مراعیة للفروق الفردیة داعمة 
مدمجا في المناهج جرءایجب أن یكون الذكاء االنفعالي كما .ومقدرة لالحتیاجات الفردیة لكل تلمیذ

له باالستمرار في العالقات تسمح ،مهارات حیاتیة المتعلم إكسابوغیر الرسمیة من أجل ،رسمیة ال
.مع اآلخرینةاالجتماعی

وذلك بإمكانیة إدخال تعدیالت تدریجیة وبصورة ،كما یجب أن تتصف بیئة التعلم بالمرونة
.تشاركیة على بیئة التعلم عند الحاجة

تعلم المفردات والعبارات التي یمكن من خاللها : تالمیذه علىعلى المعلم أن یساعد-2
وٕادراك عالقتها هاوفهم،وتحدید انفعاالتهم الذاتیة وانفعاالت اآلخرین،تسمیة وتصنیف االنفعاالت

بدال من طرح األوامر ،كأن یعبر المعلم بشكل صریح عن انفعاالته .ث والمواقف المثیرة لهاباألحدا
.على التالمیذ

أن االنفعاالت مكون متضمن في كل فعل أو نشاط یقوم به ،وقد أكد الباحث في هذه الدراسة
) 1994Hygonواالنفعاالت تعد الدوافع والمنظمات األساسیة لكل مجاالت النمو والتعلم (،األطفال

تؤثر طریقة ردود فعله اتجاه سلوكیات ومشاعر األطفال على ،والمعلم بوعي أو من دون وعي،
على لذا یجب على المعلم الذي یكون. إما سلبا أو ایجابا،السلوكیة االجتماعیة واالنفعالیة؛مخرجاتهم 

لقیام بنفس ل،لمساعدة األطفالطرقما یمكنه من تحدید أنسب ال،عاليوعي ودرایة بأسلوبه االنف
:اإلجرائیة لتنمیة الذكاء االنفعالي وهياإلرشاداتوقد قدم الباحث بعض ،الفعل
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األمثلـــةاإلجــراءات

عبر بشكل صریح عن انفعاالتك بدال من طرح - 
.األوامر

یقول المعلم للتلمیذ كف عن رفع صوتك بدال من أن - 
أن صوتك قد یزعج ویشتت ىیقول له أخش،المزعج

.انتباه زمالئك
یمكن ،لقد ساءني رؤیتك تسرق األشیاء من زمالئك - 

.أن یقول له أخش أن تفقد صداقتك
بدال ،نعلم أن تتحمل مسؤولیة انفعاالتك الذاتیة

.عن لوم التالمیذ
كأن یقول للتالمیذ أشعر بأني لست على ما یرام - 

إزعاجابدال من أن تقول لقد سببتم لي ضیقا و،الیوم 
حاول أن نتعرف على مشاعر التلمیذ قبل الحكم 

.على سلوكه
.قول له أرى أنك متوترا جدا الیومیكأن 

بدال من فرض التعاون ،شجع التعاون التطوعي
.باإلكراه

بخفض ،هال أسدیت إلي معروفاقول للتلمیذیكأن - 
.صوتك

شجع التالمیذ على التعبیر الحر عن انفعاالتهم 
.باستخدام مفرداتهم اللغویة

،وذلك باالستفسار الدائم عن حالة التالمیذ االنفعالیة
وتنمیة رصیدهم اللغوي لیتمكنوا من التعبیر عن 

انفعاالتهم 
و فق مبدأ أفعل ،األطفالتجنب  التعامل مع 

.ونفذ ما أقول ولیس ما أفعل
یمكن ،ذلك أن التناقض بین القول والفعل لدى الكبار

منبل إن الفعل أبلغ،أن یكتشف من طرف الصغار
إذ أن قیادة األطفال عن طریق األفعال أكثر ،ذلك

ألن األفعال ،فعالیة من قیادتهم على مستوى الكلمات
.قوالدائما أعلى صوتا من األ

)2005، عكاشة(
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الذكاء الوجداني ـــالمعنونة ببمصر 2005دراسة محمد أنور فراج - 5
دراسة إلىوقد هدف هذا البحث : و العدوان لدى طالب الجامعة،وعالقته بمشاعر الغضب 

بجامعة " ،التربیة"جامعة كلیةبلدى الطالب ،و عالقته بمشاعر الغضب و العدوانعاطفيالذكاء ال
:اإلسكندریة من خالل إختبار الفروض التالیة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب الجامعة مرتفعي و منخفضي  الذكاء الوجداني - 1
.في المشاعر الغضب ،

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب الجامعة مرتفعي و منخفضي  الذكاء الوجداني - 2
. يسلوك العدوانال،في

.ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب و طالبات الجامعة في مشاعر  الغضب- 3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب و طالبات الجامعة في السلوك العدواني- 4
.طالبات الجامعة في الذكاء الوجدانيذات داللة إحصائیة بین طالب و ال توجد فروق- 5

طالب 65طالبا و طالبة بواقع142و بلغت ،ة اإلسكندریةجامعمنوقد تم اختبار العینة
.طالبة 77و

أما بالنسبة ألدوات البحث فقد طبق الباحث
عجوة عبد العالالمترجم إلى البیئة العربیة  ،عاطفيللذكاء الBar-Onن  أو-باراختبار - 

)2003(.
.محمد أنور فراحمن إعداد الباحث ،واختبار مشاعر الغضب- 

:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج
.توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مشاعر الغضب لصالح ذوي الذكاء االنفعالي المنخفض-1
.لصالح ذوي الذكاء الوجداني المنخفض،توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك العدواني-2
.مشاعر الغضب لصالح الذكورتوجد فروق في -3
.لصالح الذكوريالعدوانالسلوكفي توجد فروق-4
.)2005,فراج(لصالح الذكور       بین الطلبة و الطالباتعاطفيتوجد فروق في الذكاء ال-5
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لذكاء االنفعالي و التحصیل الدراسي ار،مص2005دراسة أحالم حسن محمود-6
وقد هدف هذا :)و التروياالندفاع(لدى طالب كلیة التربیة في ضوء  األسلوب المعرفي 

و التحصیل الدراسي باإلسكندریة في ضوء األسلوب  المعرفي ،البحث إلى دراسة الذكاء العاطفي
)االندفاع و التروي (

: وذلك من خالل الكشف عن
في ضوء مستویات  األسلوب المعرفي لدیهم ؛الفروق في الذكاء  االنفعالي لطالب كلیة التربیة-1

.حداكل على ) االندفاع والتأمل  المتقن و غیر المتقن (
إناث  و / باختالف كل متغیر النوع ذكور ،الفروق  الذكاء االنفعالي لطالب كلیة التربیة -2

). األولى/ الرابعة( الفرقة  الدراسیة 
االندفاع و التأمل  ( و بین مستویات األسلوب المعرفي ،تأثیر التفاعل بین الذكاء  االنفعالي–3

. و الجنس و الفرقة الدراسیة) المتقن و غیر المتقن 
االندفاع ) (العینة(،الفروق  في التحصیل الدراسي في ضوء مستویات األسلوب المعرفي لدیهم-4

.ىكل على حد،)والمتقن وغیر المتقنوالتأمل
لطالب كلیة التربیة ذكور إناث ،رتباطیة بین الذكاء االنفعالي والتحصیل الدراسي اإلالعالقة -5

وقد تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة من طالب كلیة التربیة وقد ،) األولى/ الرابعة(والغرفة الدراسیة 
.طالبا 316بلغت 

المترجمة أون- لبار،ينسبة الذكاء االنفعالدوات فقد استخدمت الباحثة قائمة أما بالنسبة لأل
2001وسحر عالم , األعسرصفاء للغة العربیة من قبل 

إعداد محمد المغربي ،)التروي- االندفاع(كما استخدمت أیضا مقیاس األسلوب المعرفي 
1997.

:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج
ترجع الختالف األسلوب ،االنفعالي لطالب كلیة التربیةالذكاءتوجد فروق دالة إحصائیا في-

.المعرفي وكذلك الجنس، لصالح المترویین والمتقنین
لصالح ،في الذكاء العاطفي بین الطالب حسب متغیر الجنسا ،توجد فروق دالة إحصائی-
.الذكور
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.)2005،محمود(والتحصیل الدراسي ،رتباطیة دالة إحصائیا بین الذكاء  االنفعاليإتوجد عالقة -

الذكاء االنفعالي وعالقته بعنوان2005دراسة رشا عبد الفتاح الدیدي-7
وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار :باضطرابات الشخصیة لدى عینة دارسي علم النفس

:الفروض التالیة
وانخفاض معدالت عاطفي،فاع معدالت أبعاد الذكاء الرتإدالة بین ارتباطیهتوجد عالقة -أ

عاطفي،فاض معدالت أبعاد الذكاء الدالة بین انخارتباطیهكما توجد عالقة ،اضطرابات الشخصیة
.كما یقیسها استبیان تشخیص الشخصیة،وارتفاع معدالت اضطرابات الشخصیة 

في أبعاد الذكاء العاطفي في اتجاه،توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث-ب
.اإلناث

على االستجابة ) أفراد العینة(وبعد موافقتهم ،وقد تم اختبار العینتین ذكور وٕاناث بطریقة متجانسة
.على أدوات الدراسة بعد معرفة الهدف منها 

من تصمیم الباحثة ،یق استبیان الذكاء العاطفيبالنسبة ألدوات الدراسة فقد تم تطأما ب
.2000عبد اهللا عسكر واستبیان تشخیص الشخصیة من اقتباس وٕاعداد 
من وعدد ،دالة بین أبعاد الذكاء العاطفيارتباطیهفقد كشفت الدراسة عن وجود عالقة 

كلما انخفضت ،وخلصت الدراسة إلى أنه كلما ارتفعت معدالت الذكاء العاطفي،اضطرابات الشخصیة
خصیة، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث اضطرابات الش

بینما ،ومعالجة العالقات الشخصیة في اتجاه اإلناث،في متوسط درجات مقیاس المشاركة الوجدانیة
.)2005,الدیدي(كانت الفروق في المجموع الكلي في اتجاه الذكور 

الفروق الفردیة في الذكاء الوجداني بعنوان 2006دراسة عادل محمد هریدي -8
فروق في الذكاء وقد هدفت الدراسة إلى رصد ال:االجتماعیة/ في ضوء المتغیرات الحیویة

والحالة الزواجیة ،في ضوء متغیرات النوع والعمر،بین مجموعات عینة عشوائیة عنقودیةعاطفي،ال
.والتخصص المهني والبیئة الثقافیة الحضاریة ومستوى الدخل ،ومستوى التعلیم 

-بارا مع النموذج النظري لـ أعدها الباحث اتساقالتي،عاطفيتم استخدام قائمة الذكاء الوقد 
،إناث59ذكور و 90مبحوث منهم 149وقد تكونت عینة الدراسة من ،عاطفيلقیاس الذكاء الأون

:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،سنة 59و 17تراوحت أعمارهم بین 
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الوعي بالذات ، التوكیدیة ، التعاطف ، :حققت اإلناث تفوقا على الذكور بالمقاییس الفرعیة- 
دراسةمعوهذا ما اتفق . شخصي ، التكیفیة المكونین الرئیسیین الذكاء البینالتفاؤل ، وكذا على 

Bar-on.
بكافة الفروق الدالة والتي ،48استأثرت فئة العمر األعلى ،بالنسبة للفروق حسب متغیر العمر- 

الفرعیة باستثناء تحقیق الذات، حل ومقاییسه،لهوكافة المكونات الرئیسیة ،عاطفيالذكاء التفوقت في
- 18وذلك عند مقارنتها بالفئات العمریة األدنى ،التانفعاختبار الدافع والتحكم في االالمشكالت و 

مما یشیر إلى أن بعضها ببعض،،ولم تظهر الفروق عند مقارنة الفئات العمریة األدنى،38- 28
ادة نوعیة لتكون أعلى لیحقق زی،یزداد على نحو نسبي باضطراد العمر الزمني،عاطفيالذكاء ال
).58- 48(أواسط العمر في درجاته 
فقد تفوق أفراد العینة من المتزوجین بصورة ،نسبة للفروق في ضوء الحالة الزواجیة أما بال- 

التعاطف، العالقات الشخصیة، واختبار : في ثالث مقاییس فرعیة هي،جوهریة على غیر المتزوجین
.الواقع بینما تفوق غیر المتزوجین من أفراد العینة في التفاؤل والحالة المزاجیة العامة

جوهریا اتفوق)دراسات علیا(فقد حققت فئة التعلیم ،سبة للفروق في ضوء مستوى التعلیم أما بالن- 
مقارنة عاطفي،الذكاء الإلىإضافةزاجیة العامة ، االنضغاط ، الحالة المإدارةسیة على المكونات الرئی

) ادارة االنضغاط ( و كذلك تفوقت بصورة جوهریة على المكون الرئیسي،) جامعي ( بفئة التعلیم 
وى التعلیم و بین الذكاء مما یؤكد على وجود ارتباط موجب بین مست،مقارنة بفئة التعلیم الثانوي ،
،)االنضغاطإدارة(التعلیم دراسات علیا على محورأفرادتفوق أنإلىالباحث أشارو قد عاطفي،ال

أویله على نحو أكثر تو،منهجیة أكثر تفسیر االنضغاط إلىیعود ،) جامعي ، ثانوي مقارنة بفئتي
م في تفسیر و هذا ما یسه،لتفكیر العلمي المنهجي ا)دراسات علیا (تألفهذه الفئةأنذلك واقعیة 

.زاجیة العامة تفوقهم في الحالة الم
سةفقد جاءت الفروق لصالح عینة الدرا،ة الثقافیة الحضاریةیئاما بالنسبة للفروق في ضوء الب- 

.القریة بأهلالمدینة مقارنة أهلمن 
تتصف بالتعقد خاصة في ،المدینة يالحیاة فأنجة واقعیة ذلك هذه النتیأنإلىالباحث أشارو 

العالقات أنواعالتدرب و التمرس على مختلف إلىفیضطر الفرد ،شبكة العالقات االجتماعیة
مما یفتح المجال لتحقیق الذات ،ةالتفاعلیة و اكتساب العدید من المهارات االجتماعی



الدراسات السابقة/الفصل الثاني  

31

لم یتوصل في تسجیل أیة فروق دالة بین أفراد ؛ما یخص الفروق في ضوء الطبیعة المهنیة یفأما- 
.جماهیریةممن یعملون بمهن غیر أوجماهیریةمما یعملون بمهن ،العینة
العینة أفرادالدخل من مرتفعوفقد حقق،یخص الفروق في ضوء مستویات الدخلأما فیما - 

و قد یعود ؛مقارنة بمنخفضي الدخل ،ى بفارق جوهري على الدرجة الكلیة للذكاء الوجدانيرات أعلیقدت
مما یستوجب علیهم التحلي بقدر ،و المرتفعة الدخل ،تطلعات و طموحات الطبقة الوسطىإلىهذا 

)2006,هریدي (كبیر من الذكاء الوجداني 

ة ءالوجداني و عالقته بالكفاالذكاءـ بالمعنونة–2006دراسة جابر عبد اهللا -9
الذاتیة و استراتجیات مواجهة الضغوط لدى معلمي المرحلة االبتدائیة بـ قنا جامعة 

و ،الدراسة إلى تحدید العالقة بین أبعاد كل من الذكاء الوجدانيو قد هدفت هذه :جنوب الوادي
و دراسة الفروق بین المعلمین في الذكاء الوجداني و ،الكفاءة الذاتیة و استراتجیات مواجهة الضغوط 

و التخصص ) إناث/ذكور( ،و الكفاءة الذاتیة و استراتیجیات مواجهة الضغوط تبعا للجنس ،أبعاده
،الذكاء الوجدانيادبعتدریس و التنبؤ من خالل درجات أو سنوات الخبرة  في ال،) علمي، ادبي(

.الذاتیة و استراتجیات مواجهة الضغوط بالكفاءة
:و قد استخدم الباحث األدوات التالیة لتحقیق أهداف بحثه و هــي 

.مقیاس الذكاء الوجداني من إعداد الباحث - 01
.إعداد الباحث أیضا قائمة استراتجیات مواجهة الضغوط من - 02
.مقیاس الكفاءة الذاتیة من إعداد الباحث كذالك - 03

.معلما و معلمة 425و قد بلغت عینة الدراسة 
:و توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

و الكفاءة الذاتیة و استراتجیات ،كل من الذكاء الوجدانيأبعاددالة بین ارتباطیهتوجد عالقات - 
و قد فسر الباحث هذه .فقد وجدها الباحث ترتبط سلبا؛ماعدا تجنب المواجهة ،طمواجهة الضغو 

قل لدى المعلم،الذكاء العاطفي والكفاءة الذاتیةمستوى كل من كلما زاد  ،لنتیجة على أساس انه ا
أكثر استخداما لبقیة االستراتیجیات األكثر فاعلیة في مواجهة كان التجنب و إلستراتیجیةاستخدامه 

.الضغوط
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وهي التحكم في االنفعاالت ؛توجد فروق بین الذكور واإلناث في بعض أبعاد الذكاء الوجداني - 
ألن الجزء الخاص باالنفعاالت بالمخ لدى اإلناث أكبر منه (لصالح الذكور، التعاطف لصالح اإلناث 

.المهارات االجتماعیة لصالح اإلناث) لدى الذكور
.في الوعي بالذات والدافعیة والدرجة الكلیة للذكاء الوجداني،نسوال توجد فروق ترجع إلى الج

حیث كلما زادت الخبرة كان ،التحكم في االنفعاالت والدافعیة:یوجد تأثیر للخبرة على األبعاد- 
.وكلما زادت الخبرة أیضا زادت الدافعیة،المعلم أكثر تحكما في االنفعاالت 

.درجة المعلمین في الكفاءة الذاتیة وأبعادهاعلى لنوع والتخصصلال یوجد تأثیرا - 
وأبعادها األربعة مما یشیر إلى أن الممارسة ،یوجد تأثیر للخبرة على الكفاءة الذاتیة للمعلمین - 

،ءزمالوالوأكثر قدرة على التعامل مع التالمیذ ،تجعل المعلم أكثر شعورا وثقة بالنفس،الفعلیة للتدریس
.لى كفاءة علمیة من المبتدئین بالعمل بمهنة التدریسجعله یشعر بأنه أعتوأیضا 
حیث ؛استراتیجیات مواجهة الضغوط ، التخصص والخبرة على)الجنس(یوجد تأثیر النوع - 

كما أن للتخصص تأثیرا على ،سیليالو البحث عن الدعم إستراتیجیةاإلناث على الذكور في تتفوقت
.التهیؤ للمواجهة

.والدرجة الكلیة،الذاتیة لألفراد من خالل أبعاد الذكاء الوجدانيیمكن التنبؤ بالكفاءة - 
مواجهة الضغوط وهذا یعني أن األفراد بإستراتیجیةأبعاد الذكاء الوجداني تسهم في التنبؤ - 

النفسي باإلنهاككما أنهم أقل شعورا ،حیاتهم بصفة عامةوفي األذكیاء انفعالیا أكثر توافقا في العمل
)2006،عبد اهللا .(يعاطفالذكاء الضيمنخفوأكثر صالبة نفسیة من 

ة نو نالحالدیةالو بعنوان بمصر 2006مد بدر محإبراهیمإسماعیلدراسة - 10
معرفة العالقة بین الوالدیة و قد هدفت هذه الدراسة إلى:ألبناء عالقتها بالذكاء االنفعالي لدیهمل

باعتبارهم ،األبناءو الذكاء االنفعالي لدى هؤالء ،بناءاألألمومة او األبوة كما یدركها اسواء،ة نو نالح
و قد ،طالب و طالبة ثانویة 327الدراسة من ةو قد تكونت عین،الشخصیةفياحد الجوانب الهامة

اختبار الذكاء العاطفي و،دركها األبناء من إعداد الباحثة كما ینو نالوالدیة الحاستبانهتم استخدام 
:نذكرهاو قد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ،من إعداد الباحث أیضا

.كما یدركها األبناء و الذكاء العاطفي لألبناء،ة نو نالحالدیةالو موجبة بین ارتباطیهوجود عالقة - 
وأبعاد الذكاء االنفعالي ،هذه الدراسة أیضا إلى وجود عالقة بین تحدید انفعاالت الوالدینتكما توصل
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. خاصة في االنفعاالت السلبیة،ویظهر ذلك في تعرف الوالدین على انفعاالتهم والوعي بها،لألبناء 
.والعمل على حفظ مجال التقبل،كما أن االنفعاالت یسهل اكتسابها من قبل األبناء

وأبعاد الذكاء ،أیضا توصلت هذه الدراسة إلى وجود ارتباط بین تحكم الوالدین في انفعاالتهم - 
ذلك ،ووجود ارتباط أیضا بین تهیئة بیئة انفعالیة ایجابیة وبین أبعاد الذكاء الوجداني ،الوجداني لألبناء

ون إقناع واحترام قرارات أن البیئة التي توفر األمن النفسي واالحترام المتبادل وعدم فرض األوامر د
.تربي وتنمي الذكاء الوجداني لدى األبناء،األبناء وخیاراتهم

لآلباء كما یدركها ،توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في الوالدیة الحنونة- 
بین الذكور واإلناث في الوالدیة الحنونة إحصائیةوتوجد فروق ذات داللة ،األبناء لصالح الذكور

.كما یدركها األبناء لصالح اإلناث،لألمهات 
:في أبعاد الذكاء االنفعالي حیث،بین الذكور واإلناثإحصائیةتوجد فروق ذات داللة - 
.بعد الدافعیة الذاتیةفي ،لصالح الذكور إحصائیاوجدت الفروق دالة - 
.التواصل مع اآلخرین،ناث في بعدلصالح اإلدالة فروق الوجدت - 
الوعي بالذات، التحكم (:بین الذكور واإلناث فيإحصائیةال توجد فروق ذات داللة - 

.الختبار الذكاء الوجداني) باالنفعاالت، التفهم العطوف
لذا أظهرت ،إلى الحریة التي تمنح للذكور أكثر من االناث،وقد أرجع الباحث هذه الفروق- 

.النتائج الفروق الدافعیة لصالحهم
ر الباحث ذلك إلى أن اإلناث أكثر رغبة فسفقد ؛روق في التواصل مع اآلخرینأما بالنسبة للف- 

بالذكور، وإذا ما قورن،وأكثر بحثا عن الصداقات خاصة في مرحلة المراهقة ،االجتماعيفي التوافق 
فقد ؛)ي بالذات، التحكم في االنفعاالت، التفهم العطوفالوع(أما فیما یخص عدم وجود فروق في 

على حد ینومدى تكافؤ الفرص أمام الجنس،راجع الباحث ذلك الهتمام أسالیب التنشئة اإلجتماعیة 
)2006,بدر (.    عدم التمییز بین األبناء ذكورا وٕاناثافيا یؤكد أهمیة الوالدیة الحنونة وم،سواء 

الذكاء الوجداني بعنوانبالسعودیة2007محمد بن علیة األحمدي دراسة - 11
وعالقته بالذكاء المعرفي والتحصیل الدراسي لدى عینة من طالب جامعة طیبة بالمدینة 

وكل من الذكاء ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین الذكاء الوجداني:المنورة
كما هدفت ،لدى عینة من طالب جامعة طیبة وطالباتها بالمدینة المنورة ،المعرفي والتحصیل الدراسي
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النوع، العمر، التخصص الدراسي، الوضع االجتماعي الثقافي (أیضا إلى التعرف على أثر كل من 
الوعي (ومكوناته التي تحددت في هذه الدراسة في ،على الدرجة الكلیة للذكاء الوجداني) لألسرة

وقد تم ) االنفعاالت الشخصیة، الدافعیة الذاتیة، التعاطف، إدارة انفعاالت اآلخریناالنفعالي، إدارة 
:هيتطبیق ثالث اختبارات

.مقیاس الذكاء الوجداني- 1
.اختبار الذكاء المصور-2
.یر الوضع االجتماعي والثقافي في البیئة السعودیةداستمارة تق-3

وبعد ،طالبا وطالبة من جامعة طیبة بالمدینة المنورة 126وقد تكونت عینة الدراسة من 
:تم التوصل إلى النتائج التالیة،تطبیق األسالیب اإلحصائیة المناسبة

.والذكاء المعرفي،ال توجد عالقة دالة إحصائیا بین الذكاء الوجداني-
ودرجته ،دراسي والذكاء الوجداني بمكوناتهتوجد عالقة موحیة ودالة إحصائیا بین التحصیل ال-

.الكلیة ما عدا مكوني إدارة االنفعاالت الشخصیة، التعاطف
حسب متغیرات النوع، العمر، الوضع ،وجود فروق دالة إحصائیا  في الذكاء الوجداني-

.االجتماعي الثقافي لألسرة
)2007,حمدي األ(ا یوجد تأثیر دال لمتغیر التخصص الدراسي على الذكاء الوجداني -

بعنوان بالكویت 2007هدى ملوح الفضلي -دراسة عثمان محمود الخضر- 12
وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبیعة العالقة بین الذكاء : ؟هل األذكیاء وجدانیا أكثر سعادة

:وقد تم تطبیق. والسعادة لدى عینة من طالب جامعة الكویت،الوجداني
أحمد عبد الخالققائمة أكسفورد للسعادة تعریب -
ق موسىرولـ فاومقیاس الذكاء الوجداني ،الدبديعبد الفتاح لـ رشااستبانة الذكاء الوجداني -

:وقد تم التوصل إلى النتائج التالیةطالبا وطالبة297وقد تكونت عینة الدراسة من 
عند وجمیع درجات الذكاء الوجداني الكلیة والفرعیة ،موجبة بین السعادة ارتباطیهتوجد عالقة -
.0,01مستوى
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وبصورة ،خالل المقاییس الفرعیة لمقیاس الذكاء الوجدانيیمكن التنبؤ بدرجة السعادة من -
من (تنظیم الوجدان، الدافعیة، الشخصیة، الوعي الذاتي : جوهریة من خالل أربعة مقاییس فرعیة هي

).من مقیاس الذكاء الوجداني(والتقدیر والتعبیر عن الوجدان ،) الذكاء الوجدانياستبانه
.حسب متغیر الجنسال توجد فروق جوهریة في السعادة -
في بعدي المشاركة ،متغیر الجنسال توجد فروق جوهریة في الذكاء الوجداني حسب -

عدینـــن البــــــــــــي هذیــــالح اإلناث فـــــت الفروق لصـــــث كانـــــحی،اتـــــــالجة العالقــــــــیة ومعـــنداـــــجو ال
).2007,و الفضليالخضر(

الذكاء االنفعالي وعالقته المعنونة بـ بفلسطین 2007دراسة آمال جودة -13
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن :بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة األقصى

والتعرف على العالقة ،والسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة األقصى،مستویات الذكاء االنفعالي 
ومعرفة الفروق بین متوسطات أفراد العینة في ،وكل من السعادة والثقة بالنفس،بین الذكاء االنفعالي

.والسعادة والثقة بالنفس والتي یمكن أن تعزى إلى الجنس،الذكاء
.طالبا وطالبة231وقد بلغت عینة الدراسة 

عبدو أما بالنسبة ألدوات الدراسة فقد استخدمت الباحثة في الدراسة ثالث مقاییس وهي مقیاس 
Argyle.Martinایل ومارتن ولوجأر للسعادة لـ أكسفوردة ئمقا،للذكاء الوجداني) 2002(عثمان و 

& lu)1995( رروجشومقیاس الثقة بالنفس لـ ،عبد الخالقتعریبChrauger محمد تعریب
)2000.(

:وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج التالیة
.أن أفراد العینة یتسمون بمستوى مناسب والذكاء االنفعالي-1
.أفراد العینة یشعرون بمستوى البأس به من السعادة-2
یعكس مستوى مقبول من الثقة 119,92متوسط درجات الثقة بالنفس لدى عینة الدراسة -3

.%62,34النفس یبلغ ب
الذكاء االنفعالي  و كل من بین،0.01وجبة و دالة  عند مستوى توجد عالقة ارتباط م-4
یسجلون ،فعاليمن الذكاء االنيعالىلذین یتمتعون بمستو ااألفرادو .ادة و الثقة بالنفسالسع
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مستویات عالیة من االنبساطیة الرفاهیة و الرضا عن الحیاة و قیاس السعادة ومعلىمستویات عالیة 
.و مستویات منخفضة من االكتئاب 

إاللى الذكاء الوجدانيعاإلناثال توجد فروق ذات داللة بین متوسطات درجات الذكور و -5
.تنظیم االنفعاالت لصالح الذكور في بعد
.للسعادة حسب الجنس فيال توجد فروق دالة إحصائیا-6
.)2007‘جودة(الجنس متغیر في الثقة بالنفس حسب إحصائیاال توجد فروق دالة -7

بعنوان الذكاء الوجداني وعالقته 2009اهر ظدراسة أدهم عبد الفتاح -14
): ف العاشرإلى الص6ف الص(بالتوافق النفسي لدى تالمیذ المرحلة األساسیة العلیا 

لدى تالمیذ هذه ،الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني والتوافق النفسيقد هدفت 
الذكاء الوجداني والتوافق (في كال المتغیرین ینوجدت بین الجنسإنالمرحلة والكشف عن الفروق 

)النفسي
باختالف مستوى ،كما هدفت هذه الدراسة أیضا إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي

.)منخفض/مرتفع(الذكاء الوجداني 
وقد تم اختیارهم بطریقة ،)أنثى30ذكر، 30(طالبا وطالبة وقد بلغت عینة الدراسة 
متغیرلقیاسالثانيو ،لقیاس متغیر التوافق النفسياألولتبیانینعشوائیة، وقام الباحث بإعداد اس

،السیكومتریة قام الباحث بتطبیقها على أفراد العینةوبعد التأكد من خصائصها ،الذكاء الوجداني
:وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج

لدى تالمیذ المرحلة األساسیة ،في مستوى الذكاء الوجدانيإحصائیةال توجد فروق ذات داللة -1
.العلیا
لدى طالب المرحلة األساسیة ،في مستوى التوافق النفسيإحصائیةال توجد فروق ذات داللة -2
.العلیا
.في الذكاء الوجدانيینبین الجنسإحصائیةال توجد فروق ذات داللة -3
بین الجنسین في التوافق النفسيإحصائیةال توجد فروق ذات داللة -4

ولكل منهما ،بعضهمابكما توصل الباحث إلى أن الذكاء الوجداني والتوافق النفسي مرتبطان 
لدى أفراد فكلما ارتفع مستوى الذكاء الوجداني ارتفع مستوى التوافق النفسي،تأثیر على اآلخر
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في التحصیل تلمیذمختلف مجریات الحیاة عند الالعینة كما أن كال المتغیرین لهما تأثیر مباشر على 
)2009اهر، ظ(.والتفاعل والتقدیر والكفاءة

I-1-2: األجنبیةالدراسات:
2001saloveyدراسة سالوفي و آخرون دراسة - 1 et alعالقة بعنوان

الذكاء العاطفي بتقدیر الذات و القلق االجتماعي و االكتئاب و الرضا الشخصي لدى 
سة و طالبة  و استخدم في هذه الدراطالب 101و قد تكونت عینة الدراسة في :طلبة الجامعة
:إلىصلت الدراسة تو و قد ،سالوفي و آخرونإعدادمن MEISاالنفعاليمقیاس  الذكاء 

.الذكاء االنفعالي  الثالثة و تقدیر الذاتأبعادتوجد عالقة ارتباط موجبة بین -1
و ،المزاج ایجابیةو كل من وضوح المشاعر و،بین الرضا الشخصيارتباطیهتوجد عالقة -2

و كل من القلق االجتماعي  ،المزاج ایجابیة المشاعر و وضوحعالقة ارتباط سالبة بین بعدي و 
)(Salovey. Sroud. Woolerty. Epel. 2002.و االكتئاب 

: بـالمعنونةواألمریكیةبالوالیات المتحدة pellitteri2002دراسة بیلتري  -2
وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن :میكانیزمات دفاع األناالعالقة بین الذكاء العاطفي و

وعوامل ،) إدارة االنفعاالت، تنظیم االنفعاالت، المعرفة االنفعالیة(العالقة بین مكونات الذكاء االنفعالي 
.الشخصیة التي لها عالقة بالتكیف

طالب وطالبة بجامعتین یدرسون بجامعتین 107أما بالنسبة لعینة هذه الدراسة لقد تكونت من 
.بالوالیات المتحدة األمریكیة

&Mayerمایر وسالوفي ــلأما بالنسبة ألدوات الدراسة فقد استخدم الباحث مقیاس الذكاء االنفعالي 

SaloveyMEIS ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى:
Adaptiveفقیة اوأسالیب الدفاع التو ،بین الذكاء االنفعاليإحصائیاتوجد عالقة موجبة ودالة -1

defendance style.
Maladaptiveوأسالیب الدفاع الالتوافقیة ،توجد عالقة سالبة ودالة بین الذكاء االنفعالي-2

defendance style.
والمعرفة االنفعالیة ،بین أسالیب الدفاع التوافقیة إحصائیاتوجد عالقة موجبة دالة -3

Emotionel Knowledge.
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.التوافقیة وكل من إدارة االنفعاالت وتنظیم االنفعاالتال توجد عالقة بین أسالیب الدفاع -4
(Pellitteri , 2002)

I-2 و الدافع لالنجاز الذكاء العاطفيبینالعالقةدراسات تناولت:
I -2 -1الدراسات العربیة:

وعالقته بالنوع و ه،الذكاء الوجداني قیاس2005محمد دراسة أحمد طه- 1
استقصاء نوعیة العالقة بین إلىوقد هدفت هذه الدراسة : "ر ثقافیةعبدراسة "اإلنجاز األكادیمي 

ین هما مصر وسلطنة عمان وذلك في بیئتین ثقافیت،الذكاء الوجداني بالنوع و اإلنجاز األكادیمي
و اإلعدادي و الثانوي االبتدائيمفحوصا من المراحل التعلیمیة الثالث 1068ر الباحث حیث اختب،

وقد ،و قام بتقنینها،للذكاء العاطفيBar-Onونا-بارو استخدم الباحث قائمة ،البیئتین من 
لم یتأثر بالنوع ،آداء المفحوصین على اختبار الذكاء الوجداني و أبعادهأنإلىتوصلت هذه الدراسة 

في حین أكدت هذه الدراسة القدرة التنبؤیة للذكاء الوجداني باإلنجاز ،بالتفاعل بینهماالوال بالثقافة و
لدرجة  الكلیة للذكاء أهمیة اإلىو توصل الباحث ،بالمائة55األكادیمي لدى المفحوصین بنسبة 

)2005، محمد(.قدرته على التنبؤ باإلنجاز األكادیميتي تتضمن كل أبعاده المتكاملة فيالو ،الوجداني

2006عیسىة ربیع عبده أحمد رشوان وجابر محمد عبد اهللادراس-2
الذكاء الوجداني و تأثیره على التوافق و الرضا عن الحیاة و اإلنجاز األكادیمي :بعنوان

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر السن و الجنس على التوافق النفسي : لدى األطفال
لدى ،الفرعیةهالفرعیة و الذكاء الوجداني كقدرة و أبعادهأبعاد،بوالرضا عن الحیاة ،الفرعیة هبأبعاد

سنة وكذلك  الكشف عن الفروق بین األطفال مرتفعي و منخفضي الذكاء 14إلى 11األطفال 
.الفرعیة و الرضا عن الحیاة و أبعاده الفرعیةهكقدرة في التوافق و أبعاد،الوجداني

وأبعاده الفرعیة و الرضا عن ،دراسة إلى معرفة مدى إمكانیة التنبؤ  بالتوافقكما هدفت هذه ال
،في المواد الدراسیة المختلفة من خالل الذكاء الوجداني،الحیاة أبعاده الفرعیة و اإلنجاز األكادیمي

.كقدرة و أبعاده الفرعیة لدى األطفال
یفسر التأثیرات المتبادلة بین أبعاد الذكاء ،كما هدفت هذه الدراسة إلى الوصول إلى نموذج عام

.و الرضا عن الحیاة لدى األطفال،الوجداني من جهة و تأثیراتها المباشرة وغیر المباشرة على التوافق
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الصف السادس ابتدائيتالمیذتلمیذ وتلمیذة من 300دراسة من وقد تكونت عینة ال
األول إعدادي - 
الثالث إعدادي- 

هیونبركقدرة و مقیاس ،لقیاس الذكاء الوجداني 1996Moonمونوتم استخدام مقیاس 
1994Hunberمحمد عبد الوهابكما تم استخدام قائمة تقدیر التوافق ،لقیاس الرضا عن الحیاة
:هذه الدراسة الى النتائج التالیةو قد توصلت،لتقدیر توافق األطفال 1988كامل 
و أبعاده الفرعیة و على الذكاء ،النفسيوجود تأثیر لمتغیر السن و الجنس على التوافق-1

.الوجداني و أبعاده الفرعیة
و أبعاده ،النفسيتفوق مرتفعي الذكاء الوجداني عن منخفضي الذكاء الوجداني في التوافق-2

.الفرعیة و الرضا عن الحیاة و أبعاده الفرعیة 
و أبعاده الفرعیة و اإلنجاز ،إمكانیة التنبؤ بالتوافق و أبعاده الفرعیة و الرضا عن الحیاة -3

.من خالل  الذكاء الوجداني و أبعاده الفرعیة،األكادیمي من المواد الدراسیة
للذكاء الوجداني كقدرة،يسالوفسایر ووق نموذجتفیؤكد ام تم التوصل إلى نموذج ع-4

).2006،و عیسىرشوان(
المعنونةبصنعاء 2006دراسة نصر محمد العلى و محمد عبد اهللا سحلول3-

یمي لدى طلبة العالقة بین فاعلیة الذات و دافعیة اإلنجاز و أثرهما في التحصیل األكا
هذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بین فاعلیة الذات و وقد هدفت :في مدینة صنعاءيثانو ال

لدى طلبة الثانویة بمدینة صنعاء و أثر كل منهما و التفاعل بینهما في التحصیل ،دافعیة اإلنجاز
العلمي و (طالبا و طالبة من الصف الثانوي بفرعیه 1025وقد تكونت عینة الدراسة من ،الدراسي
:ین هما واستخدم الباحث آدات).األدبي
.منصورتعریبSchwarzerروارز شلـمقیاس فاعلیة الذات - 
.موسىریب عتHermansلـهیرمانزمقیاس الدافع اإلنجاز لألطفال و الراشدین - 

:و قد توصلت هذه الدراسة  إلى مجموعة من النتائج 
اإلنجاز لدى أفراد و دافعیة ،موجبة دالة إحصائیة بین فاعلیة الذات ارتباطیهوجود عالقة -1
.العینة
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إلى مستویات  ىعز ت،في التحصیل األكادیمي لدى الطلبةاوجود فروق دالة إحصائی-2
.ة اإلنجاز المرتفعةیفعاالدافعیة لإلنجاز و لصالح ذوي د

عزي إلى مستویات  تلدى الطلبة في التحصیل األكادیميافروق دالة إحصائیوجود عدم -3
.)2006العلي و سحلول،(.لتفاعل بین فاعلیة الذات و دافعیة اإلنجازأو إلى ا،فاعلیة الذات

و 2007ناجي محمد حسن درویشودراسة عبد اهللا سید أحمد محمود- 4
وقد : رـدافعیة اإلنجاز في عالقتها بالذكاءات السبع في ضوء نموذج جاردنـــالمعنونة ب

و العالقة  اإلرتباطیة بین الدافعیة اإلنجاز ،لدافعیة اإلنجازهدفت هذه الدراسة إلى المكونات العاملیة 
كما هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العالقة السببیة بین دافعیة االنجاز و و الذكاءات السبع ،

الدراسة و تحقیق أهدافها استخدم الباحثان اختبار الدافعیة ضفرو من و للتحقق ،االلذكاءات السبع
–طالب جامعي 200وقد بلغت عینة الدراسة ،ختبار الذكاء المتعدد من تصمیم الباحثینو ا،اإلنجاز 

ایجابیة قویة بین الدافعیة لإلنجاز ارتباطیهعالقة وجودو توصلت هذه الدراسة إلى،-ذكور و إناث 
و أكد الباحثان في هذه الدراسة أن الدافعیة اإلنجاز تتأثر تأثرا قویا و داال بالذكاءات السبع ،والذكاء

كما أن الذكاء یمثل المصدر األساسي ،وهذا یدل على دور الذكاء في تقویة وضبط دافعیة اإلنجاز،
،لمیل إلى واقعفي شتى المجاالت و تحویل تلك الرغبة و ا،في بروز الرغبة و المیل لتحقیق األفضل

في دافعیة ،كما أظهرت هذه الدراسة قوة األثر المباشر ولكل من الذكاء الشخصي و الذكاء االجتماعي
)2007مجمود و درویش،.(اإلنجاز خاصة في عینة الذكور 

I-2-2جنبیةالدراسات األ:
المعنونة ب األمریكیةبالوالیات المتحدة Tapia .m1999تابیادراسة - 1

The relationshipsعالقات الذكاء العاطفي of the emotional Intellgence:

م و عامن بینها الذكاء ال،ض المتغیرات عالقة  الذكاء العاطفي ببعقد هدفت هذه الدراسة إلى بیان و
تالمیذ المدارس الثانویة مفحوصا من 319ینة الدراسة من و تكونت ع،اإلنجاز  األكادیمي و النوع 

hight school بالوالیات المتحدة األمریكیة ،أما األدوات المستخدمة في هذه الدراسة فقد تم استخدام
أما قیاس ،1998التي أعداه عام ،Tapia &Stockتابیا و ستوك استبیان  الذكاء الوجداني لـ 

نتائج هذه الدراسة عن عدم وقد أسفرت ،المدرسيار التقییم باز األكادیمي فقد تم استعمال اختاإلنج
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و الذكاء العام أما العالقة بین الذكاء الوجداني و ،درجة الكلیة للذكاء الوجدانيالوجود عالقة بین 
فقد كانت دالة عند ،أما الفروق بین الذكور و اإلناث،0,05فقد كانت دالة عن ،اإلنجاز األكادیمي

)Tapia.1999(.   في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث0,05أقل من 

&Gemierر و جیتسیدراسة جیم-2 Getz2000 بالوالیات المتحدة
و من بینها ،ات المتعددة وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثیر استراتجیات الذكاء:األمریكیة
حیث تكونت عینة لدراسة من تالمیذ الصف ؛على منهاج فنون اللغة ،الذكاء العاطفيإستراتیجیة

و بعد تطبیق أسالیب الذكاء االنفعالي و تطبیق برنامج ،الثاني و الثالث و الخامس غرب شیكاغو
لذین وجد الباحثین أن هناك زیادة في التحصیل األكادیمي عند التالمیذ ا،إرشادي لزیادة الدافعیة لدیهم 

مقارنة مع الطلبة  الذین أستخدم في تدریسهم األسالیب ،هم أسالیب الذكاء االنفعاليیطبقت عل
ثم تالها ،رديالتعلیم الفبرامج إلى أن أكبر تحسن حصل كان في  و أشارت النتائج أیضا ،التقلیدیة

.)(Gemier Getz ,2000(رسیةع الطلبة بالنشاطات المدــــــــثم تمت،ة تیائف البیـــــــــــإكمال الوظ

یز تحفالمعنونة بBaldes and Moretto2000و مورتیودراسة بالدس- 3
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحفیز الطلبة على :للتعلم من خالل الذكاءات المتعددةالطلبة

و التعلیم التعاوني و ثم إنجاز هذه الدراسة من خالل تطبیق برنامج ،التعلم من خالل الذكاء االنفعالي
و التعلیم التعاوني و تكونت عینة الدراسة من أطفال ،لتحفیز الطلبة من خالل الذكاء االنفعالي

الطلبة كانت ضعیفة دافعیةو أشارت النتائج إلى أن ،دسالروضة و الصف الرابع و الصف السا
وقد استغرق ،و تفاعالت التالمیذ و اتصاالتهم بزمالئهم و معلمیهم ،المعلمین استنادا إلى مالحظات

امج قلل سلوكات غیر و أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرن،أسبوعا) 16(زمن تطبیق البرنامج خالل 
& Baldes).عیة التالمیذفرفع من دامالئمة و  Moretto , 2000)

العالقة بین ـــالمعنونة بأ.م.بالوAbismara2000را دراسة أبي سم- 4
وقد هدفت :في المرحلة الحادیة عشرةلدى الطلبةاألكادیميالذكاء العاطفي و االنجاز 

و ،لدى الطلبة ومستوى اإلنجاز األكادیمي،القة بین درجة الذكاء العاطفيهذه الدراسة إلى معرفة الع
لمدارس الحكومیة و و طالبة في المرحلة الحادیة عشرة في ااطالب500بلغت عینة الدراسة قد

حیث قامت الباحثة بتطبیق اختبار الذكاء االنفعالي على عینة ،ري و أالباما ومغالخاصة في منت
ج النتائج بنتائهذهالعینة تمت مقارنةفرادأرجة التي حصل علیها كل فرد من و بعد معرفة الد،الدراسة 
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دالة ارتباطیهعالقة جودو أظهرت النتائج و ،سنة الدراسیةالمنتصففي ،عینةالتحصیل الدراسي لل
ي انه كلما زاد مستوى الذكاء أ،و اإلنجاز األكادیميالعاطفيى الذكاءبین مستو ،ایجابیة وإحصائیا

(Abisamra,2000).األكادیميالعاطفي للطالب ارتبط معه طردیا زیادة في انجازه 

2000دراسة سمیث و هیباتیال- 5 Smith and Hebatella: وقد هدفت
لطلبة القسم أو الصف العاشر ،هذه الدراسة إلى قیاس تأثیر الذكاء االنفعالي على النجاح األكادیمي

،و الریاضیات حیث تم تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعتین،في اللغة اإلنجلیزیة و العلوم االجتماعیة
االنفعالي في اللغة استخدامهم للذكاءتم قیاس درجة ومن ثم،طالبا60تتكون من كل مجموعة
قیام كل طالب باإلجابة على نموذج و ذلك من خالل ،عیة و الریاضیاتو العلوم االجتما،اإلنجلیزیة 

ة إحصائیة و أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللالمستخدم في الدراسة،اختبار الذكاء العاطفي
لصالح ،بین الطلبة الناجحین و الطلبة غیر الناجحین في هذه المواد،درجة الذكاء االنفعاليفي

حیث انه كلما ،الذكاء العاطفي یؤثر تاثیرا قویا على نجاح الطلبةأن،للباحثأكدالطلبة الناجحین ما 
,Smith,Hebatella).  تفع مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب زاد احتمال نجاحه و تفوقهار  2000)
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I-3 ماني للذكاء العاطفيإلنااإلرشاديالدراسات المتعلقة بالتدریب.
I-3-1الدراسات العربیة:

فاعلیة مدى المعنونة بـبالسعودیة2002دراسة محمد عبد السمیع رزق-1
وقد : القرىأمجامعة بالطائف بكلیة التربیةاتوالطالبنفعالي للطالببرنامج التنویر اإل 
:هدافإلى تحقیق مجموعة من األسعت هذه الدراسة 

.تنفیذه لتنمیة الذكاء االنفعالي لدى طالب وطالبات الجامعةوي،لتخطیط لبرنامج التنویر االنفعالا- 

ذكاء االنفعالي لدیهم، مكانیة تنمیة الفي إ،هناك فروق بین الطلبة والطالباتالكشف عما إذا كانت - 
.ومدى استمراریة وجود هذه الفروق بعد تطبیق البرنامج بأربعة أسابیع

.فحص مدى فاعلیة البرنامج المقترح في زیادة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة- 

في ترقیة وتطویر الذكاء االنفعالي بعد نهایة ،نفعاليفحص مدى استمراریة أثر برنامج التنویر اال- 
.تطبیقه

بالتخطیطهذه الدراسة فقد قام الباحث بتصمیم مقیاس للذكاء االنفعالي كما قامألدواتأما بالنسبة 
تكون من عدة جداني لدى طلبة الجامعة والذيالذكاء الو مستوى بهدف زیادة،للبرنامج التنموي

:محاور هي

حور إلى توضیح وقد هدف هذا الم،اتدارة الذإ التدریب على الوعي الذاتي و : ور الدینيالمح- 1
الدعائم التي أهموان المشاعر واالنفعاالت من ،اإلسالمیةالت في العقیدة اموقع المشاعر واالنفع

ثالتي تح،اآلیات القرآنیةوذلك من خالل مناقشة بعض ،علیها التعامالت بین المسلمینقامت
القرآنیةوكیف عالجت اآلیات ،ن خاللهاوضبطها والتعامل م،المسلم على التعرف على انفعاالته

.ل علیه الصالة والسالم والمسلمین من بعدهالرسو انفعاالت

یتعرف أنویهدف هذا المحور إلى ،التدریب على معرفة وفهم االنفعاالت :المحور الثاني- 2
.بمفردهطبقهایأنل طالب كمكن تأنشطةخالل من ،ویحددهاكل طالب على انفعاالته 
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مل هذا واشت،االنفعاالت والوعي االجتماعيدارةإالتدریب على : المحور الثالث- 3
مع زمالئهم او ذویهم ممن یفضلون ،یمارسها الطلبة في أوقات فراغهمتمریناتو أنشطةالمحور على 
م مشاعر لمعرفة طبیعة مشاعرهم لمحاولة فه،ویثقون في آرائهم كطرح أسئلة علیهم،التعامل معهم

.لیةخرین الحاضرة المستقباآل
،دراسة ومناقشة عادات وخصائص مرتفعي  ومنخفضي الذكاء:  المحور الرابع- 4

و تحفیز ،الخصائص السلوكیة لمنخفضي الذكاء العاطفيأهمبهدف التعرف على ،العاطفي
عن خصائص و التخلي ،بخصائص مرتفعي الذكاء العاطفيعلى التحلياإلرشادیةالمجموعة 
او تملقا ،خداعا لآلخرینأووتعریفهم بأن الذكاء العاطفي لیس دهاءا ،الذكاء العاطفيمنخفضي
واالنفعاالت الشخصیة والفهم ،في استخدام المشاعراألمانةبل هو ،لى األهداف الشخصیةللوصول إ
.والتعامل مع انفعاالت اآلخرین بموضوعیة وصدق،الجید لها 

دارةوإ ،فیة تدریب المشاعر واالنفعاالتمناقشة عامة حول كی: المحور الخامس- 5
على التدریبووتحدیدها،المشاعر واالنفعاالتعلى هدفت هذه المناقشة إلى التعرف و ،العالقات

ى ، التدریب للتغلب على المشاعر السلبیة التدریب علخریناآلالتدریب على كیفیة مساعدة ،راماالحت
.دارة العالقاتإ

نامجه هذا على على المنهج التجریبي حیث طبق بر ،وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة 
ة نتائجها نومقار ،35=خرى من الطالبات ناألو34=الب نمن الط،مجموعتین تجریبیتین إحداهما 

إحداهما من ضابطتینبنتائج مجموعتین،النفعاليفي التطبیق القبلي والبعدي على مقیاس الذكاء ا
:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج،45=واألخرى من الطالبات ن38طالب نلا

،بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیةإحصائیاعدم وجود فروق دالة .1
عینة الطالبات بالنسبة لمقیاس الذكاء االنفعالي لدىوكذا ،ابطة لدى عینة الطلبةضلوالمجموعة ا

.وأبعاده الفرعیة
قبل تطبیق البرنامج في مقیاس ،بین الطالب والطالباتإحصائیاوجود فروق دالة .2

.لصالح الطالبات،الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعیة 
البعدي للمجموعة وجود الفروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات التطبیق القبلي و.3
الفرعیة لصالح وأبعاده،في مقیاس الذكاء العاطفيعینة الطالب وكذا عینة الطالباتلدى ،التجریبیة

.التطبیق البعدي
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للمجموعة ي حصائیا بین متوسطات درجات التطبیق البعدإلة اوجود  فروق د.4
وكذا عینة الطالبات في مقیاس الذكاء االنفعالي ،ابطة لدى عینة الطالب ضوالمجموعة ال،التجریبیة 

.التجریبیةلصالح المجموعات وأبعاده الفرعیة
تابعة مبین متوسطات درجات التطبیق البعدي و الإحصائیاعدم وجود فروق دالة .5

تأثیرمما یدلل على استمراریة ،الفرعیة أبعادهو ،العاطفيللمجموعات التجریبیة في مقیاس الذكاء 
.)2003رزق،.    (العینةأفرادعلى اإلنمائيالبرنامج 

مستند يأثر برنامج تدریبالمعنونة بـ 2004أبو غزال ة معاویة محموددراس-2
:باألردنsosلدى أطفال العاطفيفي تنمیة قدرات الذكاءوسالوفيإلى نظریة مابر

األثرذا كان هذا إما وأیضا إلى الكشف ع،وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر البرنامج
طفال 54ة الدراسة من ، والتفاعل بینهما وتكونت عیناألطفالالمجموعة وجنس باختالفیختلف 

الجنس ي ر یسنة وزعوا وفق متغ) 11-8(هم بین عمار و تراوحت أ،في أریدSOSى ر وطفلة من ق
.والعمر عشوائیا على مجموعتین ضابطة وتجریبیة

هحكم،كاء العاطفيلتنمیة الذابرنامجا تدریبیقام الباحث ببناءهذه الدراسةهدافأولتحقیق 
أبعاددقیقة غطت ) 45(مدة كل منها ،جلسة تدریبیة26وتالف البرنامج من ،متخصصونتذةاأس

والتعبیر عنها واستخدام ،قویمهاالت وتانفعاإلإدراك: الدراسة وهيفي هذه ،هدفة الذكاء العاطفي المست
تطبیق البرنامج وأستمرالت انفعالت والتنظیم التاملي لإلاوتحلیل االنفع،الت لتسهیل التفكیر ااالنفع
.یوما93

للذكاء یفانسولإختبار ،فقد استخدم الباحثالمستعملة في هذه الدراسة لألدواتبالنسبة أما
التحقق من صدق االداة بطرق عدیدة رىوج،األردنیةالعاطفي لألطفال بعد تعدیله لیناسب البیئة 

باستخدام معادلة األداةتلبناء، وتحقق الباحث أیضا من ثباصدق المحكمین، صدق ا: منها
الختبار 0.87: لألبعاد الفرعیةاخ بكرونالفاالداخلي إذ بلغ معامللحساب االتساقنباخكرو الفا

.الختبار الفهم)0.83(الختبار القصص و) 0.69(ه و و الوج
في آداء،التباین المصاحب عن وجود أثر ذي داللة للبرنامج التدریبياختباروقد كشف 

ي یعزى لمتغیري المجموعة والجنس والتفاعل بینهما وكشف للكا،األطفال في اختبار الذكاء العاطفي
في طافي األبعاد الثالثة للذكاء العيرنامج التدریببالمصاحب المتعدد عن وجود أثر للتحلیل التباین 
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حصائیا إلمجموعة في حین لم یظهر أثر حال یعزى إلى متغیر ا،)التا، والفهم، وٕادارة االنفعاكاإلدر (،
.)2004،أبو غزال(.التفاعل بین المجموعة والجنسأولمتغیر الجنس 

لتنمیة يبرنامج تدریببـ ةنلمعنو سوریا اب2006ـ دراسة رندا رزق اهللا -3
ت هذه الدراسة إلى وقد هدف: الذكاء العاطفي لدى تالمیذ الصف السادس دراسة تجریبیة

فاعلیته والتأكد،لتنمیة مهارات  الذكاء العاطفييتصمیم برنامج تدریبفيیتمثلتحقیق هدف رئیسي 
: الفرعیة وهي األهدافكما هدفت الدراسة إلى تحقیق ،لدى عینة الدراسة

التعرف على مستوى مهارة الذكاء العاطفي لدى العینة المستهدفة بالدراسة.
لعینةبرنامج لتنمیة مهارات الذكاء العاطفي بما یتناسب والمرحلة العمریة لإعداد.
 برنامج لتنمیة الذكاء العاطفي التي تم الوأنشطةإجراءاتتدریب أفراد العینة على
.تصمیمها
التحقق من فاعلیة برنامج تنمیة مهارات الذكاء العاطفي.
 التحقق من فاعلیة برنامج تنمیة مهارات الذكاء العاطفي في التطبیق البعدي المؤجل
).یوما36زمني بلغتدةبمبرنامج بعد االنتهاء من تطبیق ال(للمقیاس 
قترحات في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحثموالتوصل إلى عدد من ال.

21، 40عینة فقد ثم تقسیمها إلى مجموعتین، مجموعة ضابطة وعدد أفرادها لأما بالنسبة ل
.30اإلناثذكور، وعدد 31، 61ا ، مجموعة تجریبیة وعددا أفراده19اإلناثذكور، وعدد 

الذي اإلرشاديوأیضا تم تطبیق البرنامج ،الباحثة إعدادوتم تطبیق مقیاس الذكاء العاطفي من 
.عاطفي لدى التالمیذإلى تنمیة مهارات الذكاء الیهدف 

:وقد تم التوصل غلى مجموعة عن النتائج وهي
یة تنممیذ الذین تدربوا على برنامجبین متوسط درجات التالإحصائیاوجود فروق دالة .1

بوا علیه ر من أفراد المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات التالمیذ الذین لم یتد،مهارات الذكاء العاطفي
.في مهارات الذكاء العاطفي، والفروق لصالح نتائج المجموعة التجریبیة،من أفراد المجموعة الضابطة 

قبل ،التجریبیةوجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات تالمیذ المجموعة .2
والفروق لصالح نتائج المجموعة ،في مهارات الذكاء العاطفي بعده التدریب على البرنامج المعد و

.التجریبیة في التطبیق البعدي
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،اإلناثعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات .3
لبینشخصیة، رة فهم العالقات ااهالشخصیة ومهارات فهم االنفعاالت م(على مقیاس الذكاء العاطفي في 

درجات الة إحصائیا بین متوسطدبینما توجد فروق ) طباع االیجابيل واالنككوفي الذكاء العاطفي 
فیة كیالضغوط النفسیة، التإدارةمهارة على المقیاس المستخدم في اإلناثالذكور ومتوسط درجات 

.والمزاح العام، وهي لصالح الذكور
و في المجموعة التجریبیة اإلناثوق دالة إحصائیا بین متوسط درجات توجد فر .4

اإلناثو ذلك لصالح ،في مهارات الذكاء العاطفي ،في المجموعة الضابطةاإلناثمتوسط درجات 
.في المجموعة التجریبیة

،في المجموعة التجریبیةاإلناثبین متوسط درجات إحصائیاعدم وجود فروق دالة .5
یوما من 36ونتائج نفس المجموعة بعد ،من تنفیذ التجربة  في التطبیق البعدي الفوريفور االنتهاء

.انتهاء التجربة في التطبیق البعدي المؤجل
حصائیة ریبیة متوافقا ومؤیدا للنتائج اإلكما جاءت نتائج تقویم المتدربین من أفراد المجموعة التج

)2006رزق اهللا ،(.السابقة

فاعلیة برنامج : بـلمعنویةواباألردن 2008موسى حسن عوض دراسة بدیع - 4
تعلیمي قائم على الذكاء العاطفي في تنمیة مهارات االتصال والتحصیل اللغوي 

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على .األردنلدى طلبة المرحلة الثانویة األدبيوالتذوق 
في تنمیة مهارات االتصال والتحصیل اللغوي ،فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على الذكاء العاطفي

:سةاالثانوي وكانت أسئلة الدر األولالصف طلبة لدى ،األدبيوالتذوق 

ما مكونات البرنامج التعلیمي القائم على الذكاء العاطفي؟
 ما أثر البرنامج التعلیمي القائم على الذكاء العاطفي في تنمیة مهارات االتصال )

.؟)ثة، والقراءة والكتابةاالستمتاع والمحاد
البرنامج التعلیمي القائم على الذكاء العاطفي في تنمیة  التحصیل اللغوي؟ما أثر
في في تنمیة التذوق االدبي؟طائم على الذكاء العاما أثر البرنامج التعلیمي الق
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 حصائیة في مهارات االتصال والتحصیل اللغوي والتذوق إهل توجد فروق ذات داللة
.جنسعل بین البرنامج وال، تعزى إلى التفااألدبي

المجموعة األولىقسمت إلى مجموعتین مثلت ؛طالبا وطالبة154من البحثوتكونت عینة 
قام الباحث ببناءطالبا وطالبة و 77انیة أیضا بـ والث،ا و طالبةطالب77وعدد أفرادها ،التجریبیة

األولللصففي كتاب مهارات االتصال قررةنفسها الم،ماد الوحدات الدراسیة البرنامج التعلیمي باعت
واه ودور الطالب كوناته ومحتمو وأهدافهاء هذا البرنامج مسوغات البناء وراعى الباحث في بن،،الثانوي

.نامجعن التحقق من صدق البر ،ودور المعلم فضال 
: حسب الفرضیات وهيعرضت التي،وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

كان له أثر في زیادة التحصیل ،العاطفيأن البرنامج التعلیمي القائم على الذكاء
.التجریبیةاللغوي لدى طلبة المجموعة 

كان له أثر في رفع مستوى مهارات ،البرنامج التعلیمي القائم على الذكاء العاطفي أن
.االتصال لدى طلبة المجموعة التجریبیة

كان له اثر في تنمیة مهارات التذوق ،على الذكاء العاطفيأن البرنامج التعلیمي القائم
لدى طلبة المجموعة التجریبیةاألدبي
لم یكن له أثر في تنمیة مهارات ،ان البرنامج التعلیمي القائم على الذكاء العاطفي

في حین كان له أثر في تنمیة ،االتصال والتحصیل اللغوي یعزى للتفاعل بین البرنامج والجنس 
.اإلناثیعزى للتفاعل بین البرامج والجنس لصالح األدبيارات التذوق مه

قائمة على الذكاء العاطفي في ،أخرىالباحث بضرورة بناء برامج أوصىوفي ضوء هذه النتائج
تعلیمي القائم على أیضا بتدریب المعلمین على البرنامج الوأوصىفاعلیتها واختبار،أخرىمواد دراسیة 

).2008عوض ، (.يالعاطفالذكاء 

أثر برنامج والمعنونة بـ بالسعودیة 2008الشقیفي احمددراسة موسى-5
ومهارات الذكاء العاطفي اإلبداعيللتفكیر التصوري في تنمیة مهارات التفكیر يتدریب

:دةجصف السادس في محافظة لدى عینة من طلبة ال
:التالیةاألسئلةعلى اإلجابةإلى هذا البرنامج وسعت وقد هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر
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لدى الطلبة اإلبداعيثر برنامج التفكیر التصوري في تنمیة مهارات التفكیر ما أ.1
الصف السادس؟

طفي لدى طلبة الصف السادس؟اثر البرنامج التدریبي في تنمیة مهارات الذكاء العما ا.2
عا لمتغیري تبیر التصوري لدى الطلبة في التفكهل یختلف أثر البرنامج التدریبي .3
ومتغیر الذكاء العاطفي؟اإلبداعيالتفكیر 

وهي البرنامج التدریبي للتفكیر ،لغرض تحقیق أهداف الدراسة أدواتوقد تم استخدام ثالث 
.اما وثباتهمالالت صدقهدمن التأكدس الذكاء العاطفي بعد ومقیا،اإلبداعيالتصوري ومقیاس التفكیر 

نشطةاألمن البرنامج مجموعة حیث تض،ريللتفكیر التصو يبناء برنامج تدریبكما تم
الصفیة التي تتضمن مواقف وقصص وصور ورسومات یباتالتدر ومجموعة من ،واإلجراءات

ومتسلسلة تتعلق ،بطریقة مترابطة هادومجموعة من التطبیقات التي تم إعدا،وتسجیالت صوتیة
جلسة 45مج من وبشكل عام فقد تكون البرنا،اإلبداعيباالستراتیجیات الخاصة بتنمیة قدرة التفكیر 

الى العمل على تنمیة مهارات التفكیر وسعى هذا البرنامج) دقیقة45(ة تراوحت مدة كل جلس،
االبتدائي الصف السادسالمتمثلة في طلبة ،و مهارات الذكاء العاطفي لعینة الدراسة،اإلبداعي

ة في التفكیر العدید من النشاطات والعلمیات الذهنیة المتمثلمن البرنامج كما تض،بمحافظة جدة
الذهنیة والمعالجات العلمیاتوترتیب ،األفكاریجاد الحلول والبدائل وتولید إ والتنظیم و ،التصوري 

اإلبداعيبشكل عام و نظریة الحل المعرفیةمستندا في ذلك على النظریة ،الذهنیة الواسعة والعمیقة 
مرجعي طار إیلیمز كو ل،التفاعلیة العاطفیةو نظریة التصور لبافیو و النظریة المعرفیة ،للمشكالت

الصف السادس من طلبة طالب 140نة البحث فتكونت من لعیبالنسبةأما،نامجر نظري لهذا الب
و ،یة بیر طالب في المجموعة التج70: تالي موزعین على النحو ال،ة السادسة بجدةبالمدرس،االبتدائي

.الضابطةطالب في المجموعة 70
نتائج تهر ظوأيلمعرفة أثر نتائج البرنامج التدریب،)ancova(وقد تم استخدام التباین المتعدد 

:النتائج التالیةاإلحصائيالتحلیل 
 لدى اإلبداعيیر كت التفق بتنمیة مهارافیما یتعل،كان لهذا البرنامج أثر دال إحصائیا

.الصف السادس الذین تعرضوا للبرنامجةطلب
فیما یتعلق بتمنیة مهارات الذكاء ،كذلك أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائیا

.العاطفي لدى طلبة الصف السادس الذین تعرضوا للبرنامج
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على األبعادالمتعلقة بهذه اإلحصائیةفقد جاءت نتائج المعالجات ،فیما یتعلق بالذكاء العاطفي
:النحو التالي

فیما یتعلق بتنمیة مهارات الذكاء العاطفي  فیما ،كان لهذا البرنامج أثر دال إحصائیا
.للبرنامجلدى الطلبة الذین تعرضت ،یتعلق ببعد الكفاءة الشخصیة 

فیما ،فیما یتعلق بتنمیة مهارات الذكاء العاطفي،كان لهذا البرنامج أثر دال إحصائیا
للبرنامجتعرضوالدى الطلبة الذین ،الكفاءة االجتماعیة یتعلق ببعد 
 العاطفي الخاص فیما یتعلق بتنمیة مهارات الذكاء ،إحصائیاكان للبرنامج اثر دال

.للبرنامجلدى الطلبة الذین تعرضوا ،الضغوطدارةببعد إ
فیما ،فیما یتعلق بتنمیة مهارات الذكاء العاطفي،مج أثر دال إحصائیاكان لهذا البرنا

.للبرنامجتعرضواالذین ةللطلب،يیتعلق ببعد المزاج العام واالنطباع االیجاب
 للتفكیر التصوري لدى ،يحصائیا للبرنامج التدریبإكما أظهرت النتائج وجود أثر دال

.أعلى من متغیر الذكاء العاطفي،الطلبة تبعا لمتغیر التفكیر اإلبداعي
إجراء المزید من البرامج التدریبیة في مجال : وانتهت هذه الدراسة إلى جملة من التوصیات منها

وأیضا تنمیة مهارات الذكاء العاطفي ،اإلبداعيلتنمیة مهارات التفكیر ،التفكیر التصویري
)2008ي، فالشقی(

I-3-2جنبیةراسات األالد:
& Maccarty,Atkinsonدراسة ماكارتي ،اتكنسون و توماسیون- 1

Tomasion. 1999الذات إدارةعلى مهارات ينامج تدریبر أثر ب: والمعنونة بـ
لدى من الضغوط النفسیةالتلقائيالنفسي االجتماعي والشفاء األداءاالنفعالیة على

13-12أعمارهماوحتتر ،طالب من طلبة الصف السابع32من عینة الدراسةتكونت:الطلبة
في ،الطلبة قد أظهروا تحسنا مهما نأنتائج هذه الدراسة أظهرتوقد ،)إناث14ذكر، 18(ة سن

،والمعلمین واألقراناألسرة العمل والعالقات معدارةوإ ،والتوتر والسلوك الخطرإدارة الغضب مجاالت 
.التحسن لفترة تزید على ستة أشهراظ بهذااالحتفأمكنو 
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ي أنماطا مفي الطفولة ین،لكفایة االنفعالیةتعلم مهارات اأن: وانتهت هذه الدراسة باقتراح
كما أكدت على ضرورة إدخال ،وصحتهم على المدى البعید األطفالتفید في تعلم ،فسیولوجیة صحیة

.إلى مدارس األطفالانفعالیالتعلیم مهارات إدارة الذات ،برامج مصممة
(Mc Carty, atrkinson & Tomasion, 1999 )

لإلدارةأثر برنامج : والمعنونة بـyung . wang2001دراسة بانغ وانغ-2
المدارس المهنیةشخصیة لدى طلبة البینقات والعالاالنفعالياالنفعالیة في االستقرار 

على ،طالب وطالبة موزعین بالتساوي100من ةعینة الدراست وقد تكون:العلیا التایوانیة
و بعد تطبیق معدل ساعة أسبوعیا، بساعة 15البرنامج استمرحیث ةالمجموعتین التجریبیة والضابط

شخصیة المطورین من العالقات بین الستبیان االستقرار االنفعالي واستبیان ا؛مثلة فيمالدراسة أدوات
أظهروا مستویات ،ياألفراد الذین خضعوا للبرنامج التدریبأنلى عأشارت نتائج الدراسة ،قبل الباحثین 

ينامج التدریبلم یخضعوا له، ولم یوجد أثر للبر الذین باألفرادمقارنة ،مرتفعة من االستقرار االنفعالي 
خضعوا الذین ،هنیة المرتفعة مذوي المهارات الاألفرادال أن إ،في العالقات بین الشخصیة ككل

ن الذین لم یخضعوا م،للبرنامج اظهروا مستویات مرتفعة من التفاعل مع اآلخرین مقارنة بغیرهم
التهم افي استقرار انفع،دراة االنفعالیة مفید لهؤالء الطالببرنامج اإلأنهذه النتائج إلى رللبرنامج، تشی

).38-2004،37حامد،.(’عالقاتهم بین الشخصیةعزیزعلى تومساعدتهم

&kolbدي دراسة كولب ووی-3 weedyاثر برنامج تدریبي في ـالمعنونة ب
لىإوقد هدفت هذه الدراسة : على رفع مستوى المهارات االجتماعیةالعاطفيالذكاء 

سنوات حیث تضمن البرنامج ) 5- 3(تراوحت أعمارهم بین ،طفال65أثر هذا البرنامج عند تقصاءاس
ودروس في الذكاء ،نشاطات في التعلم التعاوني والتدریب على مهارات الذكاء االنفعالي،يالتدریب

والتسجیالت anedotalة یم اعتماد المالحظات العرضتقدو ،تعدد وبرامج للوقایة من العدوان الم
المتعلقة بالسلوك ،المشكالتلتقدیرobsevation checklistsوقوائم المالحظة ،القصصیة

رات الذكاء اهضعفا في ماألطفالحیث أظهر ،األطفالطفال من هؤالء ) 39(لدى جتماعياال
عدم القدرة على حل ألطفالاتطور الكفایة االجتماعیة لدیهم، فقد اظهر عالذي بدوره من،ليااالنفع

وضعف العالقات االجتماعیة وعدم القدرة على استخدام اللغة التعبیریة في المواقف ،الخالفات
وهذا قبل تطبیق البرنامج التدریبونقصا في التعاون ،االنفعالیة
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لتنمیة المهارات ،يوقام الباحثان بتصمیم برنامج تدریبي قائم على مهارات الذكاء الوجدان
.األطفالاالجتماعیة  و تم تطبیقه على هؤالء 

أدى إلى زیادة ملحوظة في ؛التدریبي تطبیق البرنامجإنوتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى 
ظهروا تحسنا في حل فا،لدى األطفال المستهدفین من الدراسة ،الذكاء االنفعالي والسلوك االجتماعي

العالقات قامةإ على التعاون و إقباالأكثروأصبحوا،ة یعلى التعبیر في المواقف العاطفةالخالفات وقدر 
.)2004،حامد( االجتماعیة مع زمالئهم 

يبرنامج تدریب: والمعنونة بـأ .م.بالوSmith2001دراسة سمیث -4
وسعى البرنامج إلى تنمیة فهم أفراد العینة للدور الذي تلعبه العواطف :ةیلتنمیة الكفاءات العاطف

التواصل لدى أفراد أسالیباكهم بردود الفعل العاطفیة وتحسنوتطویر إدر ،الت في مكان العملاواالنفع
مقیاس الكفاءة الباحثوقد استخدم. مدیرا من مدراء عدد من الشركات33بلغت التي ،العینة

ودام تنفیذ البرنامج ،التجربة خالل خمسة عشرة شهرا منذ االنتهاء من و جداول المبیعات .العاطفیة 
،اء العاطفيتي كبعد من أبعاد الذكالذاتدریب أفراد العتبة على الوعي وقد تم،هرشثالثة أحوالي 

ثم ،االستجابات العاطفیة أنماطما تم تدریبهم على ك،شات قارات والمنضالمحاأسلوبباستخدام 
لى تم التدرب ع،ومن خالل مكاشفة الذات وحسن االستماع،دراة العالقات مع اآلخرینإالتدریب على 

والتحكم تنمیة الوعي بالذات وفهمها ،األخیرةاآلخرین ثم في المرحلة احترام الحدود الشخصیة وحدود 
ینة على عداء الأحصائیا في إائج الدراسة انه توجد فروق دالة نتحتوأوض،في الضغوط المتنوعة

عات یوزادت نسبة المب،اس البعديلصالح القیالبعدي بلي وقفي القیاس ال،الكفاءة العاطفیةمقیاس
(Smith).على مدى خمسة عشرة شهرا% 18.1الشركة نسبة 

أ.م.بواشنطن الوwebster x Reid2003ورید -دراسة ویستر - 5
تدریب التعامل مع المشكالت السلوكیة و تقویة الكفاءة االجتماعیة و المعنونة ب 

قویة الكفایة وت،التعامل مع المشكالت السلوكیة وهدف هذا البحث إلى :األطفالالعاطفیة لدى 
ر هؤالء دحانو ،سنوات) 8-4(بین أعمارهمتراوحت األطفاللدى عینة من ،االجتماعیة والعاطفیة

ووزعت عینة الدراسة ،في جامعة واشنطناآلباءت المعالجة من عیادة بمن عائالت طلاألطفال
فقط التدریب على الكفایة االجتماعیة األطفالیتلقى فیها ،األولىعشوائیا إلى أربع مجموعات 

والثالثة یتلقى ،فقط التدریب على الكفایة االجتماعیة و العاطفیةاآلباءو الثانیة یتلقى فیها ،والعاطفیة
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جموعة الرابعة فلم تخضع المأماجتماعیة والعاطفیة، معا التدریب على الكفایة االواألطفالفیها اآلباء 
.والعاطفیةاعیةاالجتمعلى الكفایة دریبلذي ت

emotionalالعاطفیةاألمیةواستخدم الباحث برنامجا یركز على التدریب على مهارات محو 

literacy، ضبط االنفعال والتعرف إلى االنفعاالت الذاتیة وانفعاالت األطفالالتي تتضمن تعلیم
تعقیدا األكثرمثل الحزن الغضب و السعادة و الخوف ،سیطةبالوالتعرف إلى االنفعاالت ،اآلخرین

تغییر االنفعاالت السلبیة مثل الغضب، الحزن، ةیإستراتیجأیضا ،والوحدة وتعلیمهم اإلحباطمثل 
اعتبارأوعلى التعاطف األطفالإلى انفعاالت االیجابي، ویتضمن البرنامج أیضا تدریب اإلحاطة

دراة الغضب وحل إ والصداقة ومهارات االتصال و ،perspective takingاآلخرینوجهات نظر 
.المشكالت

كانت أكثر ،للتدریبواألطفالالمجموعة التي خضع فیها اآلباء أنوتوصلت هذه الدراسة إلى 
وكانت المجموعات التجریبیة الثالث اكثر فعالیة ،فقط اآلباءفعالیة مقارنة بالمجموعة التي تدرب فیها 

الذین خضعوا للبرنامج كانوا اكثر األطفالأنمن المجموعة الضابطة، كما توصلت هذه الدراسة إلى 
فیها اآلباء فقط للتدریب خضعالتي ، مقارنة بالمجموعةمرفاقهجتماعیة معإیجابیة في تفاعالتهم اال

اظهروا سلوكات ،للتدریبخضعوااآلباء الذین أنكما بینت النتیجة ،ومقارنة بالمجموعة الضابطة،
ما ك،مشكالت سلوكیة أقلءابوواجه هؤالء اآلواإلطراءاإلیجابیةمثل العاطفة ،كثر إیجابیة أیه دوال
كثر أوسلوكیاتالثالث أظهروا مشكالت سلوكیة أقل ،یبیةر ن أطفال المجموعات التجأالنتائج ظهرت أ

,Webster. Reid).إیجابیة مقارنة بالمجموعة الضابطة 2003)

2004ونوآخر بالهوتنیكدراسة تینا-6 palahoutnik tina بسلوفینیا
الذكاء البرنامج في تنمیة مهاراتأهدافوتمثلت :مخیم مهارات الذكاء العاطفي: بـو المعنونة

،في أسالیب الحیاةمن خالل فهم االنفعاالت الذاتیة والتعبیر عنها والتعرف على مهارات ،العاطفي
بلغت عینة هذه الدراسة من و اإلبداعيوتحفیز التفكیر ،يالتكیف مع العمل المدرسو والتدرب علیها 
،لى مخیم البرنامجإام ضمرغبوا في االنمن م،)25- 15(بین أعمارهمتراوحت األفراد،مجموعة من 

البرنامج أسبوع ودام لمایر و سالوفي یاس الذكاء العاطفي فقد تم استخدام مقلألدواتبالنسبة أما
:  في ثالث مراحلطبیقه وقد تم ت،واحد 

.وعالقتي باآلخرینأنا: ألولىا
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وعالقتي بنفسي أنا: الثانیة
)الكومیدیا، الرقص،األلوان،الرسم(أنا والفنون : الثالثة

لتعلم من خالل لزیارة متاحف،على الذكاء العاطفيوقد استخدمت الباحثة محاضرات للتعرف 
.ة والحوارقشالمهن، المنا

ا لمشاعرهم السلبیة مفهكثر كانوا أ؛الذین خضعوا للبرنامجوتوصلت هذه الدراسة إلى أن األفراد
عالقاتهم االجتماعیة أصبحتكما ،وتحسنت قدرتهم التعبیریة باستخدام الفنون التعبیریة،واالیجابیة

(Tina).مرونة وٕایجابیةأكثربعد البرنامج 
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I-4-لإلنجازفعیةاللدلتي تناولت التدریب اإلرشادي اإلنمائي الدراسات السابقة ا:
I-4-1-الدراسات العربیة:

فاعلیة برنامج : المعنونة بـ،2003یةأبو دهاديدراسة أشراف عبد ال- 1
إرشاد جمعي في تنمیة الدافعیة االنجاز والذكاء االنفعالي لدى طلبة الصف الثامن 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج إرشاد :األساسي في مدارس الزرقاء الحكومیة
الثاني الصفومعرفة فاعلیة هذا البرنامج لطالب، نفعاليجمعي لتمنیة دافع االنجاز والذكاء اال

،الدراسة صمم الباحث برنامج إرشاد جمعيأهدافولتحقیق ،أساسي في مدارس الزرقاء الحكومیة
28ار عینة الدراسة، وبلغت العینة الذكاء االنفعالي الختیاختبارم قائم على النظریة المعرفیة كما صم

ي على نجاتهم في النصف األدمن طالب الصف الثامن تقع در ،بطریقة عشوائیةاختیارهمطالبا ثم 
ضابطة نیة طالبا والثا14جریبیة وتتكون من تاألولىثم وزعوا عشوائیا على مجموعتین، ،ارین باالخت

طالبا، وخضعت المجموعة التجریبیة لبرنامج إرشاد جمعي معرفي لتنمیة الدافعیة 14تتكون من 
، أسبوعیاأسابیع بمعدل جلستین 4هجلسات ومدت8وتكون البرنامج من ،الذكاء العاطفيلالنجاز و 

على أفراد ،الذكاء االنفعالي ختبارواالدافعیة لإلنجاز اختبارتطبیق وبعد انتهاء البرنامج أعید 
لفرضیة اار بالختANOVAتحلیل التباین استخدامثم ،اإلحصائیةالمجموعتین وبالنسبة للمعالجة 

از لطالب الصف جنهناك أثر ذو داللة إحصائیة للمعالجة في تنمیة الدافع لالأنالرئیسیة ووجد 
وهذا یشیر إلى فاعلیة ،دافع االنجاز لدى طالب المجموعة التجریبیة اختبارعلى األساسيالثامن 

لة إحصائیة على یوجد أثر ذو دالفي حین لم،میة دافع االنجازنتفيالجمعياإلرشاديالبرنامج 
الدراسة وأوصت، لذاته اإلنسانالمجال الثالث المتعلق بتحفیز ى في سو ،الذكاء العاطفياربختا

)2003دیة،أبو( .بتطبیق مثل هذه البرامج على الطالبات وعلى مراحل دراسیة مختلفة

اثر اختبارإلىوقد هدفت هذه الدراسة : 2004بقیعيحمد أفزدراسة نا-2
وتكونت عینة :ة للتعلمیة في التحصیل و الدافعیللمهارات فوق المعرفيبرنامج تدریب

و تم ،ربدبإالخامسة اإلعدادیةفي مدرسة األساسيمن طالب الصف العاشر ،طالبا 82الدراسة من
خرى من الصف ذاته أعبةواستخدمت ش،طالبا 36وعة الضابطة اختیار العینة عشوائیا لتكون المجم

.اطالب36تكونت من مجموعة تجریبیة 



الدراسات السابقة/الفصل الثاني  

56

للبرنامج ةالتجریبیعرض المجموعةتقبل ،ي للتحصیل والدافعیة للتعلمار بو قد تم تطبیق اخت
أفرادثم تعرض ،)التقویم ،المراقبة ،التخطیط (صمم لتعلیم التفكیر فوق المعرفيذيال،التدریبي

دقیقة 40تدریبیة مدة كل منها جلسة18بواقع ،اتالتدریب على هذه المهار إلىالمجموعة التجریبیة 
.المجموعة الضابطة للتدریبأفرادو لم یتعرض ،أسابیع3و لمدة 

في التحصیل و ،تكافؤ المجموعتین على االختیار القبلي عن سةانتائج الدر أسفرتوقد 
كشف اختیار ت و تحلیل التباین المصاحب على االختبار البعدي  عن وجود ،ة للتعلم بینمایالدافع

.ة لصالح المجموعة التجریبیةاسلدى عینة الدر ،ة التعلمیللبرنامج التدریبي في التحصیل والدافعاثر

ة المهارات لبالباحث بتعلیم الطأوصىفقد ،الدراسةإلیهاو في ضوء هذه النتائج التي توصلت 
دراسات متشابهة للتعرف على اثر المهارات فوق إجراءو ،الدروس العادیةقالمعرفیة ضمن نطافوق 

)2004بقیعي،(.أخرىمباحث فيالمعرفیة على تحصیل الطلبة

أثر برنامج تدریبي في :المعنونة بــ 2005اسة هیثم یوسف راشد أبو زید در -3
ذوي صعوبات األطفاللدى األكادیميتنمیة الدافعیة لإلنجاز الدراسي ومفهوم الذات 

تنمیة الدافعیة في المقترحيثر البرنامج التدریبأد هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء وق:التعلم
وقد حاولت هذه الدراسة ،صعوبات التعلمذوي األطفاللدى األكادیميالذات ومفهوم،لالنجاز
:التالیةاألسئلةعلى اإلجابة

في ،لتجریبیة والمجموعة الضابطةاهل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعة-1
.ذوي صعوبات التعلم تعزى للبرنامج التدریبي؟أطفالدافعیة االنجاز الدراسي عند 

حصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في إهل هناك فروق ذات داللة -2
.تعزى الختالف الجنس؟،ذوي صعوبات التعلماألطفالدافعیة االنجاز الدراسي عند 

،المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطةنحصائیة بیإهل هناك فروق ذات داللة -3
.تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس؟،ذوي صعوبات التعلماألطفالفي دافعیة االنجاز الدراسي عند 

في مفهوم ،حصائیة بین مجموعة التجریبیة والضابطةإهل هناك فروق ذات داللة -4
.ذوي صعوبات التعلم تعزى الختالف الجنس؟األطفالعند ،األكادیميالذات 
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،یبیة والمجموعة الضابطةجر تداللة إحصائیة بین المجموعة الهل هناك فروق ذات -5
.ل بین المجموعة والجنس؟عاتعزى للتف،ذوي صعوبات التعلم األطفالعند األكادیميالذات في مفهوم 
ثم األساسيمن الصفوف الثالث والرابع ،ا وطالبةطالب79د تكونت عینة الدراسة من وق

:وتم تقسیمهم إلى مجموعتین،اختیارهم بطریقة عشوائیة
.طالبا وطالبة ) 43(المجموعة التجریبیة وعد أفرادها : األولى
.طالبا وطالبة36المجموعة الضابطة وعدد أفرادها : الثانیة

: ولتطبیق هذه الدراسة استخدم الباحث مجموعة من األدوات وهي
أعده ،رر استخدامهتبوتوافر له دالالت صدق وثبات ،سينجاز الدرامقیاس دافعیة اإل-1
قبل ة،لكلتا المجموعتین التجریبیة والضابط،زاجلدراسة لتحدید مستوى دافعیة االنعینة اإلفرادالباحث 

.تطبیق البرنامج وبعده
برر استخدامه یت صدق وثبات وتوفر له دالال،األكادیميمقیاس مفهوم الذات -2

المجموعتین التجریبیة تا للكدیميااألكلتحدید مفهوم الذات ،الباحث ألفراد عینة الدراسةاعدها،
.والضابطة قبل تطبیق البرنامج وبعده

أعدتتم ،وأهدافهوقد تم تصمیم البرنامج التدریب من قبل الباحث فحدت أبعاده -3
بناءا لوعرض البرنامج على مجموعة من المحكمین وعد،األهدافسبة لكل بعد وفق انالتمارین الم

واقع أربعین بأسابیع 8لمدة آرائهم وتم تطبیقه على الطلبة في المجموعة التجریبیة ،على مالحظاتهم و
ومقارنة المتوسطات ancovaوخمسین تمرینا وتم استخدام تحلیل التباین المشترك ،ة تدریبیة جلس

:الدراسة النتائج التالیةأظهرتعن أسئلة الدراسة وقد لإلجابة،
والمجموعة الضابطة لصالح ،المجموعة التجریبیةحصائیة بین إتوجد فروق داللة -1

في غرف المصادر تعزى ،في تنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى ذوي صعوبات التعلم،المجموعة التجریبیة
.للبرنامج التدریبي

في ،عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة -2
عوبات التعلم في غرف المصادر تعزى ألثر الجنس في بعد تنمیة الدافعیة لالنجاز لدى ذوي ص

.في المجموعة التجریبیةاإلناثوكان الفرق لصالح ،المثابرة واالستمرار في العمل 
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عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في -3
لمصادر تعزى إلى التفاعل بین لدى ذوي صعوبات التعلم في غرف ا،تنمیة الدافعیة لالنجاز

.المجموعة والجنس
لصالح ،بیة والمجموعة الضابطةلة إحصائیة بین المجموعة التجریادفروقدوجت-4

لدى ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر ،األكادیميجموعة التجریبیة في تنمیة مفهوم الذات الم
.وتعزى إلى البرنامج التدریبي

في ،إحصائیة بین المجموعة الضابطة ولمجموعة التجریبیةتوجد فروق ذات داللة -5
الجنس ألثروتعزى ،لدى ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر ،األكادیميتنمیة مفهوم الذات 

.في المجموعة التجریبیةاإلناثوجاءت الفروق لصالح 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة الضابطة ولمجموعة التجریبیة في -6

إلى التفاعل بین لدى ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر تعزى،األكادیميمفهوم الذات 
.اإلناثوجاءت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة عند ،المجموعة والجنس

التربویینمن قبل المرشدین يالبرنامج التدریباستخداموفي النهایة أوصت الدراسة بضرورة 
ذوي باألطفالىوتعمیمه على المدارس التي یتوفر فیها غرف مصادر وتعن،ومعلمي التربیة الخاصة 
تشمل ،بضرورة إجراء بحوث تربویة تقوم على إعداد برامج تدریبیةأوصتصعوبات التعلم، كما 

عرفیة، كما م إجتماعیة أم مأانفعالیةأكانتسواء ،جوانب النمو المختلفة لدى ذوي صعوبات التعلم
.        أطفالهملتنمیة الجوانب االنفعالیة لدىاألمورألولیاء ،نتاج برنامج تدریبیة إورة أوصت الدراسة بضر 

.)2005،أبو زید(

فاعلیة : المعنونة بـ: 2005دراسة مصطفى عبد الرحمن حسین صبري -4
تعلیمي في تعلیم التفاعل وتنمیة الدافعیة المعرفیة ودافعیة االنجاز لدى : برنامج تعلیمي

عینة عشوائیة من طلبة یاراختثم ،الدراسةأهدافولتحقیق :األردنالصف السادس الطلبة
تقسیمهم طالب وطالبة وتم ) 160(الدراسة حیث بلغ عدد أفراد ،ال المنطقتین الصف السادس في ك

ثم تم تقسیم كل من المجموعتین ،ضابطةواألخرىمجموعتین إحداهما مجموعة تجریبیة ،عشوائیا إلى 
بحیث تشكل ،ضمن محددات الواقع الجغرافي للمنطقتین،التجریبیة والضابطة عشوائیا إلى مجموعتین
وهي التي طبقت علیها المقاییس المستخدمة في األولىإحدى المجموعتین التجریبیتین المجموعة 
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اسة على لم تطبق المقیاس المستخدمة بالدر ، بینمالتعلميا- الدراسة قبل تطبیق البرنامج التعلیمي 
قبل تطبیق البرنامج كما قسمت المجموعة الضابطة عشوائیا إلى ،نیةالمجموعة التجریبیة الثا

قبل البدء في تطبیق برنامج الدراسة ،مجموعتین طبقة أعلى إحداهما المقاییس المستخدمة في الدراسة
قبل تطبیق ،لم تطبق المقیاس على المجموعة الثانیة بینما ،األولىودعیت المجموعة الضابطة ـ،

.وذلك وفقا للتصمیم المستخدم في الدراسة،برنامج الدراسة ودعت المجموعة الضابطة الثانیة 
التي ظهرت ،االیجابيم النفسدئ حركة علالتعلیمي إلى أفكار ومبا- واستند البرنامج التعلیمي 

: ها الباحث في برنامجه فياعتمد علیالتياالستراتیجیات توتمثل،من القرن العشریناألخیرد في العق
ن المشاعر، عالتعبیر إستراتیجیةإستراتیجیة التعبیر عن األفكار ،األسئلةجیة النقاش وطرح یإسترات

بالنسبة لألدوات أماالتفریغ الذاتي، إستراتیجیةإستراتیجیة مناقشة الذات ویتفرع عنها البحث 
واختبار دافعیة الباحث إعدادمن ،الدافعیة المعرفیة اختبارلدراسة فقد استخدم الباحث با،المستخدمة
بین متوسط،حصائیة إلدراسة إلى وجود فروق ذات داللة نتائج هذه اأسفرتقد و ،معرب الاالنجاز 

لم یتعرضوا له الطلبة الذینأداءومتوسط ،يالتعلیم–للبرنامج التعلیمي الطلبة الذین تعرضواأداء
.س المستخدمة في الدراسةییاعلى كل من المق،

الذكور ومتوسط أداءبین متوسط ،حصائیةإاسة عن عدم وجود فروق ذات داللة كما كشفت الدر 
واإلناثبینما ظهرت بین الذكور ،دافعیة االنجاز ختیارامن طلبة الصف السادس على اإلناثأداء

لة إحصائیة كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذي دال،اإلناثار الدافعیة المعرفیة لصالح بعلى اخت
اختبارالتفاعل على وجود أثر لهذاو الدافعیة لالنجاز ختباراعلى ،للتفاعل بین الجنس والمجموعة 

.)2005،صبري(المعرفیةالدافعیة

أثر تنمیة الدافعیة : المعنونة بـباألردن 2007فهد مصطفى سعادة دراسة مهند -5
الثانوي األولالداخلیة في التحصیل الدراسي وخفض قلق االمتحان طالب الصف 

ترفع تزید من الدافعیة الداخلیة و التي ،برنامج لتنمیة المهارات إعدادإلىهدفت هذه الدراسة :األدبي
بأثر البرنامج في تتعلق،االمتحان ووضعت فرضیات قلقمننقصتو ،التحصیل الدراسيمستوى

40الدراسة من عینةخفض قلق االمتحان وتكونتو،فعیة الداخلیة والتحصیل الدراسيتنمیة الدا
مقیاس الباحث ي مدرسة  طه حسین و استخدم ف،األدبيالثانوي األولمن طالب الصف لبا طا

و قام الباحث بأعداد 2002للزیود ومقیاس قلق االمتحان ،لیةلقیاس الدافعیة الداخ،2002أبوصفیه
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بمعدل ؛جلسة13كون البرنامج من وت، النظریة المعرفیةإلىاستنادا ،برنامج لتنمیة الدافعیة الداخلیة
التجریبیة برنامج على المجموعةالساعة واحدة ، وطبق الباحث دامت كل جلسة أسبوعیاستین لج

قبل و بعد تطبیق ،ة الداخلیة و قلق االمتحان على المجموعتینیفي حین طبق اختبار الدافع،فقط
بین إحصائیةات داللة ذالى وجود فروق لباحثتوصل ا،اإلحصائیةو بعد المعالجة ،البرنامج

خلیة و التحصیل االدفعیةعلى كل من مقیاس الدا،الضابطة و التجریبیةمتوسطات المجموعة 
في صائیةحإالدراسة عدم وجود فرق ذي داللة أظهرتكما ،لح المجموعة التجریبیةلصا،دراسيال

و تشیر ،على مقیاس قلق االمتحان ،بین متوسطي المجموعة التجریبیة والضابطة ،االختبار البعدي 
الى و لم یؤد،اخلیة والتحصیل الدراسي ة الدیتنمیة الدافعفيالانامج كان فعر ان البإلىهذه النتائج 

.)2007سعادة ،.(خفض قلق االمتحان 

فاعلیة برامج : المعنونة بـبالسعودیة2009القباليدراسة یحي عبد الرحمن --6
الذكیة في تطویر مهارات حل المشكالت والدافعیة لالنجاز لدى األلعابأثرائي قائم على 

التعرف على مدى فاعلیة برنامج أثرائي قائم على إلى هدفت هذه الدراسةدوق.وقینالطلبة المتف
في تطویر مهارات حل المشكالت والدافعیة لإلنجاز لدى الطلبة المتفوقین في المملكة ،األلعاب الذكیة

موزعین ،طالبا من الصف المتوسط بمدارس المملكة 32وتكون مجتمع الدراسة من ،العربیة السعودیة 
مقیاس مهارات الدراسةألدواتبالنسبة أماطالب، 16تجریبیة وتكونت من األولىإلى مجموعتین 

ة تم بناء برنامج أثرائي مستند إلى ولتحقیق هدف الدراس،زجانلالةمقیاس الدافعیحل المشكالت و 
خالل الفصل الدراسي ،جلسة تدریبیة طبق على أفراد العینة التجریبیة 20مكون من ،النظریة المعرفیة 

ن المشترك المتعدد وتحلیل التبای،كما تم استخدام تحلیل التباین المشترك،2008/2009الثاني للعام 
.والتفاعل بینهااتالفروق بین المتوسطلفحص داللة 

درجات أفراد ات بین متوسط،روق ذات داللة إحصائیة لى وجود فإالدراسة هذه وتوصلت 
،ثرائيل المشكالت تعزى إلى البرنامج اإلعلى مقیاس مهارات ح،المجموعتین التجریبیة والضابطة 

بین إحصائیةالدراسة وجود فروق ذات داللة نتائجأظهرتكما ،ولصالح المجموعة التجریبیة 
یة لالنجاز تعزى إلى على مقیاس الدافع،والضابطة یبیة ر تجالمجموعتین الأفرادمتوسطات درجات 

أوصىة ولصالح المجموعة التجریبیة وفي ضوء النتائج التي تمخضت عنها الدراس،ثرائيالبرنامج اإل
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وٕاجراء ،ضمن برامج الموهوبین والمتفوقین،الذكیة األلعاببضرورة االهتمام بموضوع ،الباحث 
.)2009بالي،الق( والجنس األخرىالمراحل العمریة : تتناول متغیرات أخرى مثلإضافیةدراسات 

فاعلیة برنامج : نة بـالمعنو باألردن2009دراسة مسون نعیم مجاهد عودة - 7
الفنیة في اكتساب المفاهیم الریاضیة وتنمیة واألنشطةاألدبیةعلیمي قائم على الفنون ت
لدى طالبات غرف المصادر ذوات الصعوبات في اكتساب المفاهیم :لالنجاز الریاضيةیدافعلا

اكتسابجل تحسین ألك من ذباستخدام برامج مقترح ل،و تنمیة الدافعیة لالنجاز الریاضي ،الریاضیة 
،نجاز الریاضية اإلیعلى دافعنستراتیجتیاإلهاتین اثر یات ودراسة لمفاهیم الریاضیة في مادة الریاضا

:التالیةاألسئلةعن اإلجابةوحاولت الدراسة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدى طالبات غرف لمصادر في اكتساب المفاهیم - 1
.؟األدبیةالفنیة والفنون األنشطةتعزى إلى البرنامج التعلیمي القائم على ،ة یالریاض
لدى ،ضيفي تنمیة الدافعیة لالنجاز الریاائیة صهل توجد فروق ذات داللة إح- 2

.؟األدبیةالفنیة والفنون األنشطةطالبات غرف المصادر تعزى إلى البرنامج التعلیمي القائم على 

ةسوهن طالبات غرف المصادر في مدر ،تم اختیار عینة الدراسة ولإلجابة عن أسئلة الدراسة
التعیین واستخدم األساسيطالبة من الصف الرابع ) 30(وكان عددهن ،الثانیةاإلعدادیةمخیم عمان 

طالبة التي خضعت 15التجریبیة وعدد أفرادها : الدراسة إلى مجموعتینفي توزیع أفراد،العشوائي 
15وعدد أفرادها ،الفنیة والمجموعة الضابطة واألنشطة،األدبیةلقائم على الفنون للبرنامج التعلیمي ا

:بالنسبة ألدوات الدراسة فقد تم استخدام ما یليأما، حالمقتر بة التي لم تخضع للبرنامج التعلیمي طال

الطالبات اكتسابلتحدید مدى ،المفاهیم الریاضیة لطالبات الصف الرابعاختبار-1
.محل الدراسة للمجموعتین التجریبیة والضابطة قبل تطبیق البرنامج وبعده،یم الریاضیة اهللمف

لكلتا المجموعتین ید دافعیة االنجاز الریاضيلتحد،،ز الریاضياجمقیاس دافعیة االن-2
.والضابطة قبل تطبیق البرنامج وبعدهتجریبیةال

الفنیة حیث حددت أبعاده واألنشطةاألدبیةالبرنامج التعلیمي القائم على الفنون -3
رض البرنامج على المحكمین وعدل وع،ن المناسبة لكل بعد وفق األهدافثم حددت التماری،وأهدافه
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الفنون إستراتیجیةعلى طالبات المجموعة التجریبیة باستخدام ،بناءا مالحظاتهم وآرائهم وتم تطبیقه 
طة بالطریقة التقلیدیة لمدة خمس أسابیع، وقد وعلى طالبات المجموعة الضاب،الفنیةواألنشطةاألدبیة 

لإلجابةومقارنة المتوسطات ancovaلیل التباین المشتركتحة سطتم معالجة البیانات إحصائیا بوا
:عن أسئلة الدراسة

في كل من إكتساب المفاهیم ،حصائیة إلدراسة إلى وجود فروق ذات داللة وقد توصلت هذه ا
والتي خضعت للبرنامج التعلیمي ،ودافعیة االنجاز الریاضي لصالح المجموعة التجریبیة ،الریاضیة 

:مجموعة من التوصیاتد خلصت الدراسة إلىالفنیة، وقواألنشطةاألدبیةالفنون إستراتیجیةحسب 
في تعلیم ،واألنشطة الفنیةاألدبیةمنها ضرورة توظیف البرامج التعلیمیة القائمة على الفنون 

.ریاضیاتللذوي صعوبات التعلم في مادة ا،برامج تعلیمیة مخصصة بناءفي لریاضیات ا
).2009،عودة (

I-3-2 األجنبیةالدراسات:
بة سالمحو األلعاباثر استخدام :المعنونة بKlow1999دراسة كالو -1

ة االنجاز لدى طلبة المرحلة یوالعلوم في تطویر دافعالریاضیاتي تفي تدریس ماد
طالبا 68ساسي بلغ عددهم من األاالث- سة من طلبة الصف الرابعاوتكونت عینة الدر :األساسیة

بطة مكونة طالبا وطالبة و مجموعة ضا34موعتین تجریبیة تكونت من وتم توزیعهم الى مج،وطالبة 
ومصممي العاب الحاسوب و المعلمین سهم عدد من الباحثین في التعلیم أو ،طالبا وطالبة 34من 

كاختبار قبلي وبعدي ،ار علوم وریاضیات بمكونة من اختأداةوتم استخدام ،نامج الدراسةر والطلبة في ب
بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة إحصائیةنتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة وأظهرت

يف،بة سو المحاأللعابالدراسة بضرورة استخدام وأوصت.لصالح المجموعة التجریبیة،والضابطة 
).2009القبالي ،(تدریس مادتي الریاضیات و العلوم

&schunkشنك وارتمر دراسة - 2 wartmer1999 فاعلیة : و المعنونة بـ
م االعتماد في هذا على مهارة وت:الدافعیة للتعلم الموجه ذاتیاي في استثارةبرنامج تدریب

goalو ضع األهداف self efficacyو الفاعلیة الذاتیة،self evaluationالذاتيیمقیالت

setting، منهم اطالبا جامعی44و بلغت العینة في الدراسة ،في استثارة الدافعیة للتعلم الموجه ذاتیا
،عالقة بالتعلیمراسة یتابعون دراستهم في تخصصات ذات الدأفرادأغلبیة وكانت ،اإلناثمن 40
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تدریبهم على كیفیة تم حیث،لسات تدریبیةج6سترشدین قیق  هدف الدراسة طبق على المولتح
في ضوء ،لتعلیمیة و تقویم الذاتاالمهماتأداءبكیفیة ،المتعلقة األهدافو هي األهدافوضع 

وجودإلىل الباحثان و قد توص،) التي وضعها ءاألداتقویم المتعلم لذاته ضمن معاییر (األهداف
م الموجه ذاتیا والذي على مقیاس التعل،البعديالقبلي ویاسینبین القإحصائیةفروق ذات داللة 

)(schunk& wartmer.1999.سات التدریبلالعینة بعد انتهاء جألفرادتقدیمه 

اثر برنامج تدریب على : و المعنونة بـ :shaply1999دراسة شابلي -3
الدافعیة للتعلم إثارةفي ) ،التنظیم األهدافالتخطیط،ووضع (الماوراء معرفیة المهارات 

مجموعتین إلىحیث تم تقسیمهم ،تلمیذا من تالمیذ الصف العاشر83وبلغت عینة هذه الدراسة :
،طبقت على المجموعة التجریبیة سبع جلسات تدریبیة على المهارات المذكورة،تجریبیة وضابطة

حیث ،لصالح المجموعة التجریبیةإحصائیةة عن وجود فروق ذات داللة سنتائج هذه الدراوأسفرت
من المجموعة أعلىم و مستوى دافعیة للتعل،التعلیمیة على المواقفاإلقبالفي أعلىتوجها أبدت

).ي لم تتلق التدریب الضابطة الت shaply.1999)

وهدفت هذه :1998zimmerman kisnatsتسسناكزمرمان دراسة -4
الدافعیة للتعلم  وقد بلغت عینة إثارةعلى ،األهدافاثر التدریب على وضع اختبار إلىالدراسة 
أهمإلىإرشادهنبطبیعة المادة التعلیمیة و ،الطالبات يارة وعثوتمثل التدریب بإ،طالبة20الدراسة 

فيمعرفیة واالنفعالیةماوراء الیف المهارات ظبمعنى تو ،تكون موضع تساؤلأنالفقرات التي یمكن 
الدافعیة إثارةلبرنامج في لاالیجابيثراألالنتائج عن أسفرتو .زیادة الدافعیة للتعلم لدى الطالبات

بعد االنتهاء من البرنامج ،الطالبات على االختیار البعدي للدافعیةأداءو بدلیل ارتفاع مستوى ،م للتعل
راسي الدالتحصیلوكذلك اثر هذا البرنامج ایجابیا في تحسین مستوى ،) القیاس البعدي(التدریبي 

zimmerman kisnats).(1999ات  للطالب
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I-5-للتوافق النفسياإلرشادي اإلنمائيلتدریب راسات السابقة المتعلقة باالد.
I-5-1الدراسات العربیة:

فعالیة برنامج للتدریب على بعنوان 1991دراسة أحمد عبد الكریم العمایرة-1
هدفت :المهارات االجتماعیة في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصفوف االبتدائیة

في خفض السلوك العدواني لدى ،المهارات االجتماعیةهذه الدراسة إلى معرفة فعالیة التدریب على 
: و على وجه التحدید حاولت الدراسة الحالیة فحص الفرضیتین التالیتین،طلبة الصفوف االبتدائیة

بین األطفال الذین تلقوا برنامج ،توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني –1
و األطفال الذین لم یتلقوا البرنامج         )المجموعة التجریبیة( االجتماعیةالتدریب في المهارات 

).المجموعة الضابطة(

.یوجد تفاعل بین العمر و المجموعة فیما یتعلق بخفض السلوك العدواني–2

جمیعهم من الذكور و قسمت إلى ) سنة16- 8(طالبا في المرحلة العمریة 60و قد بلغت العینة 
أیضا، ثم 30طالبا، و مجموعة ضابطة  و عدد أفرادها 30مجموعة تجریبیة و عددها : مجموعتین 

طالب 15قّسمت المجموعة التجریبیة إلى مجموعتین حسب مستوى العمر ، كل مجموعة تتألف من 
استخدم الباحث مقیاس الجمعیة . ب على المهارات االجتماعیة و خضعت كل منهما لبرنامج التدری

و قد تّم تطبیق البرنامج على . 1983جرارمن طرفللسلوك التكیفي المطور للبیئة األردنیة األمریكیة
.االجتماعیةباستخدام أسلوبین متكاملین لتدریب الطلبة على المهارات،شكل جلسات إرشادیة تدریبیة

تدریبات و اآلخر من خالل ،أحدهما یقوم على تدریب الطلبة على المهارات ضمن الجلسة اإلرشادیة 
.یقوم بها الطالب في البیت على شكل واجبات بیتیة یتابعها المرشد

مهارة    و 11أسابیع تدرب الطالب من خاللها على 6جلسة على مدى 13و نّفذ البرنامج ضمن 
طلب االستئذان، تحدید المشاعر و االنفعاالت، االلتماس و طلب المساعدة ، ضبط الذات، : هي 

المشاكل و حلها، مساعدة اآلخرین، المفاوضة، البقاء بعیدا عن القتال، یجنب االسترخاء، تحدید
:المتاعب مع اآلخرین، تدعیم الذات، و كانت كل جلسة تتضمن العناصر التالیة
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.التغذیة الراجعة، النمذجة ، الممارسة السلوكیة ، التقدیر

و توصلت الدراسة إلى وجود . ANCOVAو للمعالجة اإلحصائیة استخدم الباحث تحلیل التغایر 
لصالح المجموعة ،فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة

لتغیر المجموعة 45.1بدرجة حریة فالتجریبیة، و كان أثر البرنامج واضحا حیث كانت قیمة 
و هذا . α≥0.0001الداللة و هي ذات داللة إحصائیة عند مستوى،294.46) ضابطة،تجریبیة( 

.یشیر إلى فعالیة البرنامج في خفض السلوك العدواني

كما أظهرت .و اتفقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي تناولها الباحث في دراسته
ف النتائج بأنه ال یوجد تفاعل بین العمر و المجموعة فیما یتعلق بالسلوك العدواني، حیث كانت 

و هي نسبة غیر دالة إحصائیا، و هذا یدل على أن البرنامج هو 2.91هي 45.1بدرجة حریة 
و دّلت نتائج فحص الفروق بین عالمات االختبار البعدي و اختبار . فقط عن النتائجالمسئول
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ؛أسابیع أنه 3الذي أجري بعد توقف البرنامج لمدة ،المتابعة

و هذا یشیر إلى فعالیة البرنامج بقي ،بین االختبار البعدي و اختبار المتابعةتتخدام اختبار باس
).1991، العمایرة.( مستمرا حتى بعد توقف التدریب

فعالیة برنامج عالجي للتوافق النفسي مدى " ، 1999رح، فالمیكاملة فه-2
هدف هذا البحث إلى اختبار مدى فعالیة البرنامج اإلرشادي المقترح ":لمرضى القلب و السرطان

في التخفیف من االضطرابات االنفعالیة لدى عینة من مرضى القلب و السرطان، ،من طرف الباحث 
و تحقیق أفضل مستویات التوافق النفسي و االجتماعي لدیهم و تمكینهم من تكوین اتجاهات نفسیة 

،و التفاؤل، و هذا بعد اختبار الفروق بین المرضى الذین تلقوا إرشادا نفسیا تزید من شعورهم باألمل 
و تكون البرنامج اإلرشادي من . و غیرهم من المرضى الذین لم یتلقوا اإلرشاد لمعرفة مدى فعالیته

منه و هو البرنامج اإلرشادي الذي طبق على المجموعتین التجریبیتین ـ و الجزء األول: ثالث أجزاء
هو البرنامج اإلرشادي العائلي الذي طبق على أفراد عائالت المرضى في المجموعة جزء الثانيال

لمرضى من أفراد المجموعة ،زواجیةعبارة عن جلسات إرشادیة الثالثالجزءالتجریبیة األولى فقط، و 
باحثة مریضا   و مریضة و حددت ال60و تكونت عینة البحث من . و القرانهمالتجریبیة األولى

:الخصائص التالیة في عینتها
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.عاما45بمعدل 55-35أن یتراوح العمر بین - 
.أن تكون مرحلة المرض بسیطة إلى متوسطة- 
. ضي طویل أو غیر متزوجینر استبعدت من العینة المرضى الذین لدیهم تاریخ م- 

مریضا و مریضة تلقوا البرنامج اإلرشادي 20و وزعت العینة إلى مجموعة تجریبیة أولى تضم 
و ،مریضا و مریضة تلقوا إرشادا لوحدهم 20تضم ،هم و عائالتهم و مجموعة تجریبیة ثانیة،

.مریضا لم یتلقوا إرشادا مع عائالتهم20مجموعة ضابطة تضم 

و االكتئاب من إعدادها ،نفسي من إعدادها و مقیاس القلقو استخدمت الباحثة مقیاس التوافق ال
و في المعالجة اإلحصائیة استخدمت . حامد زهرانو اختبار التشخیص النفسي من إعداد ،أیضا 

أسلوب تحلیل التباین المشترك ، و أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 
و بالتالي ،و البعدي و لصالح القیاس القبليبین القیاس القبلي ،مستوى التوافق النفسي

فالبرنامج اإلرشادي له أثر إیجابي في مستوى التوافق النفسي لدى المجموعة التجریبیة مما یثبت 
.فعالیته

،لدى أفراد المجموعة التجریبیة الثانیة،كما بّینت النتائج تصحیح في مستوى التوافق النفسي
و 0.01حیث وجدت الفروق عند مستوى ،قبل تطبیق البرنامج اإلرشاديبالمقارنة مع مستواه 

في ياإلرشادتطبیق البرنامج بعد،السرطانمرضىلصالح المجموعة التجریبیة الثانیة من
.االتجاه الذي زاد مستوى التوافق النفسي عند المرضى من النوعین

،أفراد المجموعة التجریبیة األولىكما أثبتت النتائج تصحیح مستوى التوافق النفسي لدى
حیث ظهرت فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین لصالح ،بالمقارنة مع المجموعة الضابطة

كما أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة . المجموعة التجریبیة األولى
التجریبیة الثانیة في مستوى التوافق لصالح المجموعة،التجریبیة الثانیة و المجموعة الضابطة 

مما یؤكد فعالیة البرنامج اإلرشادي المطبق على المجموعة التجریبیة الثانیة ،النفسي 
).1989القرح، (
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فعالیة اإلرشاد العقالني االنفعالي " ،2001سعفان إبراهیمدراسة أحمد محمد -3
لدى عینة ) مةكحالة و كس( المعنى في خفض الغضب السلوكي و اإلرشاد القائم على 

مدى  دراسة إلى التعرف علىلوقد هدفت هذه ا: من طالبات الجامعة

كحالة و ( في خفض الغضب ،و اإلرشاد القائم على المعنى ،اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي
للمجموعتین ،من خالل قیاس الفروق في متوسطات الغضب في القیاس القبلي و البعدي،)كسمة

كما هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بین ،) األولى إرشاد معرفي و الثانیة إرشاد بالمعنى( التجریبیتین
كحالة و ( في خفض الغضب ،) األسلوب المعرفي و األسلوب الوجودي( األسلوبین في اإلرشاد 

ن خالل قیاس الفروق في متوسطات الغضب في القیاس القبلي و البعدي للمجموعتین ،م) مةكس
لشبیلبرغر و،) كحالة و كسمة( وقد استخدم الباحث مقیاس الغضب . التجریبیتین

و طبق الباحث برنامجین إرشادیین أحدهما قائم على اإلرشاد .Shpielberger, Londonلندن
و استغرق تطبیقهما شهرین تراوحت مدة الجلسات بین ،على اإلرشاد بالمعنىقائم المعرفي و الثاني 

.  دقیقة بواقع جلستین أسبوعیا90و 60

في المجموعة ،وجود فروق بین القیاسین القبلي و البعدينو قد أسفرت نتائج هذه الدراسة ع
مما یشیر إلى فعالیة اإلرشاد ؛)الني طبق علیها البرنامج اإلرشادي المعرفي( التجریبیة األولى 

.و بقیت هذه الفروق دالة  حتى في القیاس التتبعي،العقالني االنفعالي السلوكي في خفض الغضب 

كما أسفرت نتائج هذه الدراسة على وجود فروق بین القیاس القبلي و البعدي في المجموعة 
یشیر إلى فعالیة اإلرشاد بالمعنى في خفض مما ) التي طبق علیها اإلرشاد بالمعنى( التجریبیة الثانیة

.و بقیت هذه الفروق دالة  حتى في القیاس التتبعيكحالة و كسمةالغضب

كما أسفرت هذه النتائج عن عدم وجود فروق بین فعالیة البرنامج اإلرشادي المعرفي و فعالیة 
ي و اإلرشاد بالمعنى فّعال في اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوككل من بمعنى أن،اإلرشاد بالمعنى

و التعامل معه و ضبطه و بالتالي تحقیق االتزان و التوافق النفسي ،مساعدة األفراد في فهم الغضب 
.)2001سعفان ،(للمسترشدین 
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فاعلیة برنامج إرشادي عقالني انفعالي "2003دراسة صالح فؤاد الشعراوي،-4
و قد هدفت :لدى عینة من الشباب الجامعيلي سلوكي تحسین مستوى االتزان االنفعا

في تحسین مستوى ،هذه الدراسة إلى التحقق من فعالیة برنامج في اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي
.و عالقة ذلك ببعض المتغیراتالنفسیة، و التوافق النفسياالتزان االنفعالي باعتباره جوهر الصحة 

18و تراوحت أعمارهم بین . طالب و طالبة بكلیة التربیة ببنها 45و قد تكونت عینة الدراسة من 
سامیة ــ أما بالنسبة لألدوات المستخدمة فقد قام الباحث باستخدام مقیاس االتزان االنفعالي ل.سنة20و 

ر الالعقالنیة التي تؤدي إلى ، كما أعد الباحث البرنامج اإلرشادي الذي هدف إلى تغییر األفكاالقطان
.االضطراب االنفعالي كي تصبح أفكارا أكثر عقالنیة تعكس االتزان االنفعالي و التوافق النفسي

لدى طالب المجموعة ،و قد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود انخفاض في مستوى االندفاعیة
و بعد تطبیق موعة التجریبیة قبل رنة المجبمقاو كذلك،الضابطةالتجریبیة مقارنة بالمجموعة 

)2003،لشعراوي( .البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي السلوكي

نامج ر فاعلیة ب: ة بـنالمعنو باألردن2004كي بو دراسة نایفة حمدان الش-5
هارات االتصال في خفض الضغوطات النفسیة و تحسین مستوى ملتدریب الوالدین على 
و مدى ،نامج ر التعرف على فاعلیة هذا البإلىهدفت هذه الدراسة :األبناءالتكیف لدى اآلباء و 

وتكون مجتمع الدراسة من ،األبناءفي خفض الضغوط و تحسین مستوى التكیف لدى اآلباء و إسهامه
،ينویة و مدرسة علي الركاباالثسة الجندوبل في مدر ،طالب الصف الثامن وآباءأمهاتجمیع 

الدرجات على اختبار الضغوط  النفسیة أعلىحصلوا علىأماو آبا60نمو تكونت عینة الدراسة
مجموعتین المجموعة التجریبیة لىإوقسمت العینة .وعلى درجات منخفضة على اختبار التكیف،

،المحاضرة و المناقشةأسلوبالذي استخدم فیه يقوا البرنامج التدریبتل،ابا و اما 30تكونت من
لم یتلقوا برنامج أباو أما30من أیضاالمجموعة الثانیة فتكونت أما.الواجبات المنزلیةأسلوبو 

.يالتدریب
في،قیاس التكیف النفسي هذه الدراسة استخدم مقیاس التوتر النفسي و مأهدافو لتحقیق 

.في القیاس البعديأیضابلي  و قالقیاس ال
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الستقصاء اثر ،Ancovaتحلیل التباین المشترك أسلوبحث ابلااستخدم اإلحصائیةفي المعالجة و
.المعالجة التجریبیة على كل الضغوطات النفسیة و التكیف

:وتوصلت هذه النتائج التالیة
من،التجریبیة و المجموعة الضابطةبین المجموعتینإحصائیةتوجد فروق ذات داللة -1

.االباء في الضغوط النفسیة لصالح المجموعة الضابطة
،الضابطةبین المجموعة التجریبیة و المجموعةإحصائیةتوجد فروق ذات داللة -2

.من اآلباء في التكیف النفسي لصالح المجموعة التجریبیة
المجموعة أفرادأبناءو ،المجموعة التجریبیةأفرادأبناءبین إحصائیةتوجد فروق ذات داللة -3

أبناءا في التكیف النفسي فهو لصالح ما،لنفسیة لصالح المجموعة الضابطةالضابطة في الضغوط ا
.المجموعة التجریبیة 

في درجة األبناءلدى ،و الجنسالمجموعةم یكن هناك اثر للتفاعل بین متغیري ل-4
)2004كي،بو الش(.الضغوط النفسیة او في درجة التكیف النفسي

تطویر برنامج في " :المعنونة بـــ،2004دراسة سعاد منصور محمود غیث، -6
التفكیر العقالني و مركز الضبط و التربیة العقالنیة االنفعالیة و تقییم آثاره على 
لقد هدفت هذه الدراسة إلى تطویر برنامج : "التكیف النفسي لدى عینة من طلبة الصف التاسع

یستند إلى العالج العقالني االنفعالي السلوكي و قیاس آثاره على ،في التربیة العقالنیة االنفعالیة 
و قد تألفت . على عینة من طلبة الصف التاسعو مركز الضبط و التكیف النفسي ،التفكیر العقالني 
إلى و تم تقسیمهم ،طالبا و طالبة في الصف التاسع اختیروا بطریقة عشوائیة282عینة الدراسة من 

و هي ،و استخدمت هذه الدراسة مجموعة من المقاییس. و الثانیة ضابطةمجموعتین األولى تجریبیة 
الخارجي و مقیاس التكیف–ة ، و مقیاس مركز الضبط الداخلي مقیاس األفكار العقالنیة و الالعقالنی

و التي تّم تطبیقها على المجموعتین التجریبیة و الضابطة ثالث مرات في القیاس القبلي ،النفسي العام
بعد انتهاء البرنامج و في قیاس ،الذي سبق التعرض لبرنامج اإلرشاد الجمعي و في القیاس البعدي 

و اعتمدت الباحثة على أسلوب المحاضرة  و الحوار. رین من انتهاء البرنامجالمتابعة بعد شه
.و المناقشة كاستراتیجیات في هذا البرنامج اإلرشادي
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في ،فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة و الضابطةو أظهرت النتائج وجود 
حیث انخفضت درجة التفكیر ،مستوى األفكار العقالنیة و وجهة مركز الضبط و التكیف النفسي

كما تحسن مستوى التكیف النفسي لدى أفراد عینة ،و زاد التوجه نحو الضبط الداخلي ،الالعقالني
ه أن برنامج و خلصت الدراسة إلى استنتاج مفاد. الدراسة التجریبیة بالمقارنة مع المجموعة الضابطة

في الصفوف ذو فعالیة في تحسین التفكیر ،التربیة العقالنیة االنفعالیة و المطبق عبر اإلرشاد الجمعي
و أوصت الدراسة باستكمال تطویر .ادة التوجه نحو الضبط الداخليو زی،العقالني و التكیف النفسي

لنشر الثقافة ،بدءا من الصف األول إلى الصف الثاني عشر،برامج في التربیة العقالنیة االنفعالیة
.و تكیفهم عبر مراحل النمو المختلفة،ة الذي یعزز من صحتهم النفسیةالعقالنیة بین الطلب

.)2004،غیث(

بناء برنامج ":المعنونة بــباألردن2007دراسة میماس ذاكر كمور -7
و قیاس أثره في خفض ،جولمان في الذكاء االنفعاليإرشادي مستند إلى نظریة 

":طلبة المدرسة األساسیةالسلوكات العدوانیة و االتجاهات السلبیة نحو المدرسة لدى
و قیاس ،هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج إرشادي مستند إلى نظریة جولمان في الذكاء االنفعالي

لدى عینة من طلبة الصفین ،االتجاهات السلبیة نحو المدرسةأثره في خفض السلوكیات العدوانیة و 
و طالبة ممن حصلوا طالبا60لغ عدد أفراد الدراسة و قد ب. ثانیةالثامن و التاسع من مدیریة عمان ال

و تّم . ةو االتجاهات السلبیة نحو المدرس،السلوكیات العدوانیة استبانهعلى أعلى الدرجات في 
و طالبة، و تجریبیة تكونت اطالب30ضابطة تكونت من :إلى مجموعتینائیةتوزیعهم بطریقة عشو 

:و لتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد األدوات التالیة،طالبا و طالبة30من 

جلسة 16تكوّن من ،تّم بناء برنامج إرشادي مستند إلى نظریة جولمان: البرنامج اإلرشادي–1
وعي الذات، (جلسة على أبعاد الذكاء االنفعالي15دقیقة، وزعت 45:إرشادیة تدریبیة، مدة الجلسة

و اعتبرت . جلسات لكل بعد3، بواقع )تنظیم الذات، الدافعیة، التعاطف، المهارات االجتماعیة 
.على أفراد العینة التجریبیة فقط الجلسة األولى للتعارف و التمهید للبرنامج، و تّم تطبیق البرنامج

هدفت إلى قیاس السلوكیات العدوانیة الختبار عینة الدراسة من : استبانة السلوكیات العدوانیة–2
.عبارة41و قد تكونت األداة من ،ستبانةالذین سجلوا أعلى الدرجات على اإل،الطلبة 
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االتجاهات السلبیة نحو المدرسة ى قیاس و هدفت إل: ستبانة االتجاهات السلبیة نحو المدرسةإ–3
ستبانة ، حیث تكونت من ین سجلوا أعلى الدرجات في هذه اإلالذ،ار عینة الدراسة من الطلبة یختإل

.عبارة 57

و تم التحقق من ثبات و صدق االستبیانین، كما تّم استخدام المنهج الشبه تجریبي للتحقق من فعالیة 
البرنامج، و تّم استخراج المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة، و استخدم تحلیل التباین 

.للكشف عن الفروق بین متوسطات الدرجات على االستبیانین،ANCOVAالمشترك

:فرت الدراسة عن مجموعة من النتائج هي و أس

في السلوكیات العدوانیة تعزى ،وجود فروق بین متوسطات المجموعتین الضابطة و التجریبیة-
و أن فرقا في أثر البرنامج ،حیث انخفض السلوك العدواني لدى المجموعة التجریبیة ،للبرنامج

اإلناث أكبر من أثره على الذكور ، و لم تظهر یعزى إلى الجنس حیث كان له أثر على،اإلرشادي
.فروق تعزى ألثر التفاعل بین الجنس و المجموعة

تعزى للبرنامج ،وجود فروق بین متوسطات المجموعتین في االتجاهات السلبیة نحو المدرسة- 
و عدم وجود فروق تعزى الختالف ،حیث انخفضت االتجاهات السلبیة لدى المجموعة التجریبیة 

و لم تظهر فروق تعزى ألثر التفاعل بین الجنس و المجوعة، و على ضوء النتائج خرجت ،الجنس
)2007،كمور(.     الباحثة بعدة توصیات

فاعلیة برنامج : المعنونة بـ2008ظ محمود سالمة فادراسة كمال عبد الح-8
التكیف النفسي لدى طلبة مهاراتمن النفسي و ألاسلوكي  معرفي في تعزیزجمعي

معرفي نامج الر التحقق من فاعلیة هذا البإلىوقد هدفت هذه الدراسة :الجامعات الفلسطینیة
حل المشكالت  الحدیث االیجابي مع الذات ، التعبیر عنستراتیجیةإالذي استخدمت فیه ،السلوكي

.عادة البناء المعرفي ، الواجبات المنزلیة إالمحاضرة و المناقشة ، ،المشاعر 

تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة و توزیعهم على ،طالبا و طالبة 60وتكونت عینة الدراسة من  
هذه الدراسة بالتساوي من حیث عدد الطلبة و الجنس واستخدام في ،بیة وضابطةیمجموعتین تجر 

التكیف النفسي مهاراتستبانة إالنفسي و نمللشعور باأل،.MaslowAماسلوابراهاممقیاس 
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نامج ر للبإحصائیاوجود اثر دال إلىت هذه الدراسة لصو و ت،الباحث إعدادمن اإلرشاديو البرنامج 
لصالح القیاس البعدي و كانت النسبة المؤویة ،من النفسيفي الدرجة الكلیة لألاإلرشادي
و الدرجة ،التكیفات في مهار اإلرشاديللبرنامج إحصائیاكما انه یوجد اثر دال ،%61.63للتحسین

لبعد المعرفي و ن في او كانت النسبة المئویة للتحس،عدي الكلیة للتكیف النفسي و لصالح القیاس الب
:هيالكلیة للتكیف النفسي و الدرجة الدیني و و البعد الجسميو االجتماعي،البعد النفسي

كدت الدراسة أا كم،على الترتیب % %13.73 %16.37 %20.05 %10.44 %7.31 14.86
حیث كانت الفروق ،المجموعتین التجریبیة و الضابطةمن النفسي بیناألفيحصائیاإدال وجود اثر 

.بشكل عام اإلناثلصالح 

ة في مهارات التكیف النفسي بین المجموعتین التجریبیاحصائیإال توجد فروق ذات داللة -
و الدرجة الكلیة لمهارات ،)الدیني،النفسي،المعرفي( اداألبعالجنس في إلىىز تع،والضابطة

لصالح ) اعي ، الجسمياالجتم( في البعدین إحصائیابینما كانت الفروق دالة ،التكیف النفسي
.الذكور

عزى تالبعديالقیاسفي ،في مهارات التكیف النفسيإحصائیةت داللة ال توجد فروق ذا-
.والجنس عةالتفاعل بین المجمو إلى

لتحسین ،المستخدم في الدراسة الحالیة اإلرشاديالباحث باستخدام البرنامج أوصىالبحثفي نهایةو
)2008سالمة،(.النفسي و التكیف النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطینیةاآلمن

اثر برامج معرفي سلوكي : المعنونة بـ 2010عبیر عبد الرزاق عبدهدراسة - 9
:فیض االكتئاب لدى كبار السنفي تحسین مستوى التكیف النفسي و االجتماعي و تخ

في تحسین مستوى التكیف النفسي ،ثر برنامج معرفي سلوكيأقیاس إلىهدفت هذه الدراسة 
،مسنا من الذكور50و تكونت عینة الدراسة من ،و تخفیض االكتئاب لدى كبار السنو االجتماعي 

وتم توزیعهم ،بدار الضیافة لرعایة المسنین،سنة من العدد الكلي الموجود65من أعمارهمالذین تزید 
اإلرشاديحیث تلقت المجموعة التجریبیة البرنامج ،مجموعتین متساویتین تجریبیة وضابطة إلى
و اعتمدت الباحثة ،أسبوعیادقیقة بمعدل مرتین 60مدة كل جلسة ،أسابیع10معرفي السلوكي لمدة ال
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هو ،األولكما استخدمت الباحثة مقیاسین ،البناء المعرفي و الضبط االنفعاليإعادةإستراتیجیةعلى 
لقیاس اثر ،البعديلي و بقو مقیاس االكتئاب في القیاس ال،جتماعياإلمقیاس التكیف النفسي و 

و ،و تخفیض االكتئاب لدى كبار السن ،البرنامج في تحسین مستوى التكیف النفسي و االجتماعي
و تحلیل ،Ancovaاألحادياستخدمت الباحثة تحلیل التباین المشترك اإلحصائیةبالنسبة للمعالجة 

وجود فروق ذات داللة ىإلو أشارت نتائج هذه الدراسة ،Mancovaالتباین المشترك المتعدد بـ 
على الدرجة الكلیة للتكیف و على كل من ،في متوسطات المجموعة التجریبیة و الضابطة إحصائیة

وجود فروق إلى،أیضانتائج الدراسة أشارتكال على حدا كما ،مستوى التكیف النفسي و االجتماعي
ثر االیجابي األإلىمما یشیر ،بین متوسطي المجموعة التجریبیة و الضابطةإحصائیةذات داللة 

دار الضیافة لرعایة توى االكتئاب لدى كبار السن في في خفض مس،للبرنامج المعرفي السلوكي
: و من خالل نتائج الدراسة تم تقدیم التوصیات التالیة.المسنین
اإلجتماعیینخصائیین كاأل،ل مع كبار السنالعمل على تدریب كوادر مؤهلة للعم- 

.و النفسیین
و ذلك ،على هذا البرنامج أنفسهمتعمیم هذا البرنامج في دور الرعایة و تدریب المشرفین - 

)2010عبده ،(.أفضلو بطریقة علمیةتعامل مع كبار السن بطریقة لتسهیل ال

ي ضبط أثر برنامج إرشادي ف" 2010حمد الوریكاتمدراسة طارق زید -10
هدفت هذه :"جتماعي و خفض االكتئاب لدى الجانحینتنمیة االهتمام اإلالغضب و

و . حیننو مدى فعالیته لدى األحداث الجا،الدراسة إلى التعرف على أثر هذا البرنامج اإلرشادي
، و هم األحداث الحاصلین على أدنى الدرجات على مقیاس اجانحاحدث40تألفت عینة البحث من 

حدث جانح لكل 20تّم تعیینهم عشوائیا في مجموعتین تجریبیة و ضابطة بمعدل ،التحكم بالغضب
و مقیاس االهتمام ،و لإلجابة عن أسئلة الدراسة تّم استخدام مقیاس للتحكم بالغضب. منهما

ستبانة للتفكك األسري، باإلضافة إلى مجموعة من إلالكتئاب و A.Beckبیكو قائمة ،االجتماعي 
.دخل األسرةاألسئلة لتحري 

دقیقة، و بني هذا البرنامج استنادا إلى 90جلسة مدة كل واحدة 13تألف البرنامج اإلرشادي من 
و تنمیة االهتمام االجتماعي من ،Beckبیك و إعادة البناء معرفي ل،في ضبط الذاتنظریة كانفر
المجموعة التجریبیة بمعدل جلستین أسبوعیا ىتّم تطبیق هدا البرنامج عل. Adlerآدلروجهة نظر 
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بعد أخذ قیاس قبلي لكال المجموعتین، و بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج تّم أخذ قیاس بعدي لكال 
. ANCOVAالمجموعتین، و استخدم الباحث في المعالجة اإلحصائیة تحلیل التباین المشترك 

صائیا بین المجموعة التجریبیة و الضابطة في مستوى و توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إح
لدى األحداث الجانحین تعزى كتئاباإلدرجةلغضب و االهتمام االجتماعي و القدرة على ضبط ا

)2010، الوریكات(.للبرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة التجریبیة

I-5-2جنبیةالدراسات األ:

فعالیة : المعنونة بBornstein et al,1980دراسة بورنشتاین و آخرون -1
ختبر بورنشتاین إ:التدریب على المهارات االجتماعیة في خفض العدوان لدى االطفال

أطفال عدوانیین جدا كانوا مقیمین 4على ،فعالیة التدریب على المهارات االجتماعیةو زمالئه 
و قد لوحظ أن األطفال یظهرون مستویات . سنة12و 8بمصحة نفسیة تراوحت أعمارهم بین 

و غیر قادرین على التعبیر عن فشلهم و خیبة أملهم بطریقة مناسبة ،متطرفة من العدوان مع نظرائهم
و عدم القدرة على ،فضا في االتصال العیني ، و على وجه التحدید و جد أطفال یظهرون معدال منخ

التقدم بطلبات مناسبة من اآلخرین، و أن هناك نبرة حادة من العداء في استجاباتهم مما جعلهم أقل 
قام الباحثون بتقدیم ثالث جلسات من التدریب على .و مع البیئة التي یعیشون فیها واتهمذتوافقا مع 

طبق التدریب أوال على . المهارات لكل من النواقص المستهدفة الثالث التي لوحظت في التقییم
و تضمن التدریب التعلیمات. االتصال العیني، ثم على نبرة العداء و أخیرا على الطلبات المناسبة

قّدم المعالج واحد من مشاهد العالقات . و التغذیة الراجعة و النمذجة و لعب الدور و التعزیز 
الشخصیة و عّلم الطفل على السلوك المناسب و من ثّم أدى الطفل االستجابة و قّدم المعالج التغذیة 

تغذیة الراجعة و التعزیز و التعزیز له، و نمّذج المشارك االستجابة المناسبة و قّدم المعالج الالراجعة 
بة حو تعلیمات جدیدة للطفل، ثم كّرر الطفل االستجابة عدة مرات إلى أن وصل إلى معیار االستجا

. المستهدفة و ظل یتابع التدریب في مواقف جدیدة من العالقات الشخصیة

ر في استجابات محددة و أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن التدریب على المهارات االجتماعیة تغیّ 
في مواقف تمثیلیة محددة و هي مواقف تدریبیة، و أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن التدریب على 

)1991،العمایرة( .األطفالفي خفض العدوان لدى هؤالء المهارات االجتماعیة كان مفیدا و فعاال
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ي افقتو السلوك الال دراسة عنالمعنون بــــlarsen1990سین  ر دراسة ال -2
م تو،مفحوصا طبق علیهم برنامج عالجي86و تكونت العینة عن :لدى عینة من المراهقین

ناقشة و مراقبة الذات و البناء المعرفي و الواجبات المنزلیة توصلت هذه الدراسة هذه ماستخدام فنیات ال
)2010،هعبد(تهالمعتمدة في دراسلي ااالنفعمعرفي السلوكيلى فاعلیة البرنامج الا،الدراسة 

&davisو برستر دراسة دافیز-3 boster1992ثر برنامج المعنونة بــ أ
:إرشادي معرفي في خفض اضطرابات السلوك و تحسین مستوى التكیف لدى المراهقین

&davisیوستردافیز وأجرى bosterالتعرف على اثر برنامج معرفي في إلىفت دهدراسة
الباحثان في عتمدإلدى مجموعة من المراهقین و ،خفض اضطرابات السلوك وتحسین مستوى التكیف

على تعبیر انفعاالتهم إیجاباما ینعكس ،المشوهة و الخاطئة األفكاریر غیعلى تاإلرشاديا مبرنامجه
و فاعلیة االستراتیجیات المعرفیة اإلرشاديالنتائج فعالیة هذا البرنامجأوضحتو ،و مشاعرهم

)2010، هعبد (السلوكیة المستخدمة 

المعنونة بــــــ فعالیة برنامج إرشادي معرفي في nardi 1994دراسة ناردي -4
،معرفيإرشادياختبار فعالیة برنامج إلىوهدفت هذه الدراسة :عالج انخفاض مستوى التكیف

ثالث جنود كانوا یواجهون في ،وقد تمثلت العینةفي عالج حاالت انخفاض مستوى التكیف
على و قد اعتمد الباحث،سنة 20-18ین عمارهم بأو تراوحت ،النفسيصعوبات في التوافق

،المشوهةاألفكارالمناقشة و تحدید أسلوبو المتمثلة في ،السلوكي المعرفياإلرشاداستراتجیات 
نامج على الحاالت كشفت النتائج ر و بعد تطبیق الب،عادة البناء المعرفي إسلوب أو دحضها وفق 

النفسي في تحسین مستوى التكیفتماد علیها،و االستراتیجیات التي تم االعستخدمنامج المر فاعلیة الب
)2010،هعبد(.   الجنودلدى هؤالء

فاعلیة األسالیب المعرفیة السلوكیة بــــالمعنونة 2000Galetدراسة جالت -5
الكشف عن فاعلیة إلىهدفت هذه الدراسة :في مساعدة األفراد على التكیف مع أحداث الحیاة

أداتینتم استخدام ،و الحیاة أحداثعلى التكیف مع األفرادفي مساعدة ،المعرفیة السلوكیةاألسالیب
فاعلیة إلىالنتائج وأشارت،ئابتلالكBeckللقیاس هما مقیاس حل المشكالت و مقیاس بیك 

.األفرادفي تحسین مستوى التكیف و خفض مدة االكتئاب لدى ،المعرفیة السلوكیة األسالیب
)2010،هعبد (
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II:تعقیب على الدراسات السابقةال

لقد ساهمت كل الدراسات التي تّم : تناولت الذكاء العاطفيبالنسبة للدراسات التي -1
كل دراسة حیث بو طبیعة المقاربات الخاصة ،عرضها حول الذكاء العاطفي في توضیح مفهومه

الذي یعد مؤسس االتجاهات ،للذكاء العاطفيBar-onبارون اعتمدت بعض الدراسات على اختبار 
، و إلهام عبد الرحمن خلیل مواسیة إبراهیم الشناويكدراسة ،المختلطة في دراسة الذكاء العاطفي

في حین اعتمدت بعض الدراسات . و غیرهاأحالم حسن محمود، و دراسة محمد أنور فراحدراسة 
سالوفي و دراسة وللذكاء العاطفي كدراسة مایرMayer&Saloveyسالوفي ومایرعلى مقیاس 

كما اتفقت الدراسات على بعض أهم السمات اإلیجابیة الممیزة لمرتفعي .Pillitrie2002بیلیتري
بطریقة إیجابیة كدراسة محمد أنور ،كالقدرة على مواجهة المواقف الحیاتیة الضاغطة،الذكاء العاطفي 

كما أثبتت هذه الدراسات بعض السمات اإلیجابیة .2006و دراسة جابر عبد اهللا جابر 2005،فراح 
ضب و العدوان واالضطرابات كالغ،كالتروي و االنبساط و االبتعاد عن السلوكیات الالتوافقیةاألخرى

مع اآلخرین و ،و القدرة على الوعي بالذات و التمكن من التعاطف و المشاركة الوجدانیة،الشخصي
عبد رشا، و دراسة 2005أحالم حسن حمود،كدراسةالقدرة على التواصل مع األخر بطریقة صحیة

هدى و عثمان حمود الخضر، و دراسة 2003عصام محمد زیدان ، و دراسة 2006الفتاح الدیدي 
، مما ثبت 2007آمال جودة ، و دراسة 2009أیهم عبد الفتاح ظاهر ، و دراسة سلوح الفضلي

الذكاء و بالتالي یمكن اعتبار،طفي و التوافق النفسي للفردالعالقة الطردیة اإلیجابیة بین الذكاء العا
. العاطفي من بین أهم مؤشرات التوافق النفسي

: بالنسبة للدراسات التي تناولت العالقة بین الذكاء العاطفي و الدافعیة-2
الف و على اخت-و التي كان هدفها ،عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات العربیة و األجنبیة

العالقات بین الذكاء العاطفي و الدافعیة بحث و استقصاء طبیعة - الثقافات التي أجریت فیها
بین طلبة جامعات و ؛و رغم االختالف بین طبیعة العینات التي تعاملت معها هذه الدراسات. لإلنجاز

و اختالف ،أو اإلعدادياالبتدائي و التعلیم المتوسطو طلبة التعلیم الثانوي و التعلیم ،أطفال الروضة
الطردیة بین الدافعیة اإلرتباطیةالمتغیرین، إال أنها أثبتت كلها العالقة أیضا األدوات المستخدمة لقیاس 

مهارات حیث اعتمدت على ،بل و ذهبت بعض الدراسات بعیدا من ذلك،لإلنجاز و الذكاء العاطفي
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.Baldes et Morettoبالدس و موریتو،الطلبة على التعلم كدراسةدافعیةالذكاء العاطفي لتحفیز
احمد طھ دراسة،و2006عیسى و رشوان دراسةو Gemier&Gitezودراسة جیمر و جیتس

و لدى الفئات ،و بالتالي فإن الذكاء العاطفي یعد مؤشرا هاما للمستوى المرتفع للدافعیة لإلنجازمحمد
مستوى اختیار المتغرین كعوامل مساعدة على تحسین ا شّجع الباحثة على و هذا م،العمریة المختلفة 
و دراسة تأثیره على لتنمیتهما ،اإلرشادي الخاص بالدراسة الحالیةالتدریبو بناء ،في التوافق النفسي

.طلبة الجامعةتوى التوافق النفسي لدى مس

:للذكاء العاطفياإلنمائياإلرشاديتدریب اسات المتعلقة بالبالنسبة للدر -3
اإلرشادي و اثر التدریبو هو اختبار فعالیة ،منها اشتركت كل هذه الدراسات في الهدف األساسي

تالمیذ االبتدائي، الثانوي، طلبة الجامعة : لدى الفئات العمریة المختلفة ،لتنمیة الذكاء العاطفيالمقترح
.فرد في العینة100إلى22العینات من و قد تراوحت. ، مدراء مؤسسات إنتاجیة، آباء و أمهات

الدراسات أسلوب المجموعة التجریبیة الواحدة ،و دراسات أخرى استخدمت استخدمت بعضو 
و دراسة ،2004رندا رزق اهللا في تطبیق البرنامج كدراسة ،نموذج المجموعتین الضابطة و التجریبیة

یانغ وانغ و دراسة 2008موسى أحمد الشقیفي ، و دراسة 2008حسن عوض و بدیع موسى
Yang Wang2001 .كولب و دراسات األخرى فاستخدمت نموذج المجموعة الواحدة كدراسة أما ال

,Maccartyأتكنسون و توماسیون و يماكارتی، و دراسة Kolb et Weeb2001ویب 

,AtkinsonetThomasion . و اعتمدت معظم هذه الدراسات في بناء برامجها اإلرشادیة على
محمد عبد فقد استخدم . سلوكي المعرفية من المدخل الالمقترحاالستراتیجیات و التقنیات اإلرشادیة 

بإستراتیجیته لیساآلبرت الذي أشار إلیه ،في دراسته أسلوب التنویر االنفعالي2002السمیع رزق 
أسلوب التفكیر التصوري أو التفكیر موسى أحمد الشقیفيو استخدم ،فهم المشاعر أو فهم االنفعاالت 

استراتیجیات التعرف ،2003وبستر و رید معرفیة ، و استخدم سلوكیةالتخیلي و هي إستراتیجیة
و إستراتیجیة ضبط االنفعال، و إستراتیجیة ،على المشاعر الذاتیة و التعرف على مشاعر اآلخرین

و مهارات االتصال و حل المشكالت ،لى التعاطفتغییر االنفعاالت السلبیة إلى إیجابیة و التدریب ع
.و غیرها من االستراتیجیات المقترحة في ضوء المدخل المعرفي

في هذه الدراسات فهي طریقة اإلرشاد الجمعي في ،أما بالنسبة لطریقة اإلرشاد النفسي المتّبعة 
من الجلسة في هذه البرامج شكل جلسات جماعیة للمرشد مع أفراد مجموعة اإلرشاد ، و كان متوسط ز 
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و تراوح معدل .  جلسة45إلى 10أما عدد الجلسات فتتراوح بین . سا 1د إلى 45یتراوح بین 
جلسات إلى جلسة في األسبوع، و توصلت هذه الدراسات كلها إلى 3الجلسات حسب األسبوع من 

في تنمیة الذكاء ،لنفسفعالیة البرامج اإلرشادیة المقترحة على ضوء المدخل المعرفي في علم ا
و هو ما یثبت فعالیة المدخل ،لدى مختلف العینات التي تّم التفاعل معها بعادهكل أفيو اطفي الع

.المعرفي في تنمیة الذكاء العاطفي

لقد : للدافعیة لالنجازاإلرشادي اإلنمائيتدریبتناولت الالتيسبة للدراسات بالن-4
و هو اختبار مدى فاعلیة البرنامج اإلرشادي ،عرضها في الهدف منهااشتركت كل الدراسات التي تم 

لتنمیة الدافعیة لالنجاز لدى التالمیذ والطلبة في المراحل التعلیمیة ،المقترح في ضوء هذه الدراسات 
واختلفت هذه الدراسات في اعتماد . طالب82إلى 28وقد تراوحت عینات هذه الدراسة بین ،المختلفة 
.في تجریب برامجها اإلرشادیة)التجریبیةالظابطة و( المجموعتین جموعة الواحدة وطریقة الم

على المدخل المعرفي ،كما اعتمدت معظم البرامج اإلرشادیة التي عرضت في هذه الدراسات
، 2009یحي عبد الرحمن القبالي كدراسة ،في بناء برامجها اإلرشادیة لتنمیة الدافعیة لإلنجاز 

, 2005حسین صبري و مصطفى عبد الرحمن، و دراسة 2003أشرف معادي أبو دیة و دراسة 
أما األسلوب اإلرشادي فقد . ، تّم عرضه على المحكمین قبل تطبیقه1999لشنك واركتردراسة 

في تطبیق البرنامج، أما بالنسبة للمعالجة ،اعتمدت كل هذه الدراسات على أسلوب اإلرشاد الجمعي
لمقارنة المتوسطات ،ancovaاإلحصائیة فقد اعتمدت معظم البحوث على تحلیل التباین المشترك 

كما عمدت هذه . و البعدي للبرنامجة الفروق بین القیاس القبليو اإلجابة على أسئلة الدراسة، ودراس
تتجاوز شهرین، بعد مرور فترة زمنیة لم،الدراسة إلى إعادة قیاس نسبة التحسن لدى أفراد العینة
الفروق بین قیاس ج حتى بعد انتهائه و إعادة و ذلك بهدف الوقوف على مدى استمراریة فعالیة البرنام

.القیاس البعدي و التتبعي

المقترح ،أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسات فقد توصلت كلها إلى إثبات فعالیة البرنامج اإلرشادي
سلوكي الیة المدخل الو هذا ما یثبت فع،بعد تجریبها على العینات التي صممت البرنامج ألجلها

.تنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى المتعلمینلي اإلرشادفالمعرفي 
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هدفت :بالنسبة للدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادیة اإلنمائیة للتوافق النفسي-5
لتحقیق تحسین مستوى التوافق ،عرضها إلى دراسة أثر فعالیة البرامج اإلرشادیةكل الدراسات التي تّم 

و اعتمدت معظم هذه الدراسات على . أصحاء، تالمیذ، طلبة،مرضى: النفسي لدى العینات المختلفة
براهیم إأحمد محمد إال دراسة،في بناء برامجها اإلرشادیة رشاد النفسياإلالمعرفي في السلوكيالمدخل
استعان المعرفي، و قدالسلوكيفقد اعتمد على المدخل الوجودي إضافة إلى المدخل،2001سعفان 

و حاول المقارنة بین فعالیة المدخلین، و توصل إلى ،Frankelفرانكلفكتورـــ لباإلرشاد بالمعنى 
المتمثل في خفض قد حققا الهدف من التدریب ،شاد بالمعنىالمعرفي و اإلر السلوكي اإلرشاد كلأن

، و قد حقق مع بعضهما و منفردین فعالیة البرنامجین اإلرشادیین اللذان الغضب لدى طالبات الجامعة
أما بالنسبة لطبیعة الفئات . لم یجد فروق  في فعالیة استراتیجیات كل منهما ، و اقترحهما الباحث

. فقد كانت البرامج اإلرشادیة موجهة لكل الفئات العمریة التي تعاملت معها هذه الدراسات، العمریة 

و اعتمدت على نموذجي ،في المعالجة قد اعتمدت كل الدراسات على المنهج التجریبيو 
الرسن حیث اعتمدت بعض الدراسات على نموذج المجموعة الواحدة مثل دراسة ،التصامیم التجریبیة 

Larsen1990 . وستر دافیس و بو دراسةDaves et Boster نارديو دراسة
Nardi1994 جالت ، و دراسةGult2000 و دراسة 1980بورنشتاین و آخرین و دراسة

في حین اعتمدت .2001محمد أحمد إبراهیم السعفان ، و دراسة 2003اويصالح فؤاد الشعر 
طارق زید محمد كدراسة ،) الضابطة و التجریبیة( بقیة الدراسات األخرى على نموذج المجموعتین 

2004سعاد منصور محمود غیث ، و دراسة 1989كاملة فهیم القرح ، و دراسة 2010الوریكات 
أما بالنسبة لطریقة اإلرشاد المعتمدة في هذه الدراسات فقد . 2010عبد الرزاق رعبی، و دراسة 

تطبیق البرنامج فقد اعتمدت على ،1994اردي نإال دراسة ،على اإلرشاد الجماعياعتمدت
أما بالنسبة لزمن تطبیق الجلسات تقریبا . فردي ث حاالت فقط و بالتالي فهو إرشاداإلرشادي على ثال

و الذكاء العاطفي ،لإلنجازاإلنمائي للدافعیةاإلرشاديالمتعلقة بالتدریب لم یختلف عن الدراسات 
.األسبوعسا بمعدل جلستین في 1د و 45فتراوح متوسط الجلسات ،

في تنمیة ،معرفيرشاد الأما بالنسبة للنتائج فقد أسفرت نتائج كل هذه الدراسات عن فعالیة اإل
مما یثبت فعالیة     و ،و انخفاض السلوك الالتوافقي لدیها،التوافق النفسي لدى العینات المختلفة

.المعرفي في تنمیة التوافق النفسيالسلوكيكفاءة المدخل
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III : الدراسة الحالیة من الدراسات السابقةموقع:

أغنت معلومات الباحثة ،إن الدراسات السابقة العربیة و األجنبیة قد قدمت خلفیة نظریة واسعة 
و حول استراتیجیات اإلرشاد النفسي بشكل عام ، كما استفادت بنقاط القوة في ،حول متغیرات الدراسة

التي هي في ،في البیئة المحلیة ،لتنفیذ البحث و تطبیقهتلك الدراسات ما أعطاها الدافع و الحافز 
ن النقاط ت السابقة في عدد مو تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسا. أمس الحاجة لمثل هذه البرامج

تفاق التي یشترك فیها البحث الحالي مع الدراسات ،و من أوجه اإلخرىنقاط أعنها فيو تختلف 
: السابقة

مد البحث الحالي و تركز على بعض النتائج العلمیة التي توصلت إلیها الدراسات اعت–1
و أیضا الذكاء العاطفي و التوافق النفسي ،كالعالقة اإلیجابیة بین الدافعیة و التوافق النفسي،السابقة

.و كذا العالقة بین الذكاء العاطفي و الدافعیة لإلنجاز،

،المعرفي و الوجودي في علم النفسالسلوكي اعتماد المدخلعملت الدراسة الحالیة على –2
التوافق النفسي مستوى الدافعیة لإلنجاز كمؤشرات تنمي وفي بناء استراتیجیات لتنمیة الذكاء العاطفي،

.لدى طلبة الجامعة

ي  تؤكد و تتأسس الدراسة الحالیة مثل الدراسات السابقة على أهمیة تنمیة الذكاء العاطف–3
من أجل النجاح في مجاالت ،لدى الفئات المختلفة و خاصة الفئات المتمدرسة ،و الدافعیة لإلنجاز

.ةالحیاة منها الدراسیة و بعدها المهنی

بنفس الطریقة المستخدمة و المقترحة في ،الجمعي اإلرشاداعتمدت الدراسة الحالیة على طریقة -4
.الجلسات و زمنهابنفس معدل عددالسابقة والدراسات 

:ة الحالیة عن الدراسات السابقة بینما تختلف الدراس

في ضوء ،للذكاء العاطفيإختبار الدراسة الحالیة على إعداد الباحثة من خالل عملت–1
دة في ذلك على أكثر من دراسة  بما یتسق مع البیئة المحلیة، معتم،المهارات و الكفاءات نموذج

.و اتساقا أیضا مع األهداف العامة للدراسة،و اختبارات أخرى معّدة في بیئات و ثقافات أخرى 
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و طبیعة األثر الذي تحققه في المجموعة ،رّكزت الدراسة الحالیة على االستراتیجیات المعدة–2
.اإلرشادیة في مستوى ذكائهم العاطفي ، دافعیتهم لإلنجاز ثم مستوى التوافق النفسي

، ة إلى االختباراتباإلضاف،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة أثناء تقویم االستراتیجیات–3
وهذا لمنح مساحة أوسع .بعد انتهاء مدة تطبیق االستراتیجیات،الذاتي للمسترشدینقریرأسلوب الت

.للمسترشدین للتعبیر عن حجم االستفادة من الجلسات التدریبیة

على مدخلین من مداخل علم ،بخالف الدراسات السابقة اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة –4
اإلرشاد القائم على ممثال في نموذج ،المعرفي و المدخل الوجوديالسلوكي و هو المدخل ،النفس

لكال ذلك للتكامل الذي لمسته الباحثة في التوجه العامو،V.Frankelفیكتور فرانكلالمعنى لـــ 
.المدخلین

و ذلك حسب علم الباحثة فیما یخص الهدف منها   ،تعتبر األولى على المستوى المحلي –5
المعرفي السلوكي و هو تنمیة الذكاء العاطفي، الدافعیة لإلنجاز، التوافق النفسي باستخدام المدخل 

.        أي دراسة وطنیة في تنمیة المتغیرینذلك أن الباحثة لم تتحصل علىو اإلرشاد القائم على المعنى،
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تمهيد 

I : اإلرشاد النفسي.مفهوم

II :تعريف إسرتاتيجيات اإلرشاد النفسي .
III : إسرتاتيجيات اإلرشاد العقالين االنفعايلREBT.

IV : إسرتاتيجيات اإلرشاد املعريفABC .

V : القائم على املعىن. إسرتاتيجيات اإلرشاد
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:تمهید
فهي تقدم ،تعتبر النظریة نموذجا أو إطارا یساعد في رؤیة العالقات بین الظواهر والحقائق

حیث ،خالل تعمیمات احتمالیةمن ؛بالظواهر السلوكیة لتنبؤ وتفسیرا للسلوك كما تساعد في اشرحا 
وبالتالي تساعد على ،تفترض أي أشیاء أو عملیات معینة إذا وقعت فإن هذه الظواهر سوف تقع

كما تساعد النظریة في تقدیم طرائق تساعد في التحكم بهذه الظواهر مستقبال ،التنبؤ هدفتحقیق
ي تساعد في تحقیق أهداف العلم وبهذا فه،ومع أفراد آخرین فهي تساعد إذن في الضبط والتحكم ،

فالنظریات ؛ونظریات اإلرشاد لیست بعیدة عن هذه األهداف.والضبطالتنبؤالثالث وهي التفسیر و 
وتفسیره والتنبؤ به كما تقدم لنا طرائق وتقنیات أو إستراتیجیات ،تساعدنا في فهم السلوك الالتوافقي 

فكل نظریات اإلرشاد.لعملیة اإلرشاد النفسيوهي الغایة األساسیة،تساعدنا في ضبطه وتعدیله 
ولكن من منطلق وجوب ،لتحقیق الهدف منها ،تقترح مجموعة من اإلستراتیجیات اإلرشادیةالنفسي

وأیضا من منطلق أنه ال توجد نظریة تمتلك الحقیقة المطلقة في ،التكامل بین هذه اإلستراتیجیات 
،نظریة بعیدة عن التوجه العام في النظرة للطبیعة البشریةوال یمكن أن تصنع ،تعدیل السلوك البشري

ال یمكن تطویر نظریة للعالج النفسي "Pall Tillichوهذا ما أكده العدید من الباحثین بول تیلیش 
ومن هذا .)48، 1986/1992باترسون، (" لإلنساننير أن تكون هناك تصور صریح أو ضمفي غی

،علم النفسمقترحة من توجهین نظریین في توفیقیة بین إستراتیجیاتوجب تقدیم محاولة المنطلق 
باعتبار ،اإلرشاد المعرفي واإلرشاد الوجودي باعتبارهما توجهان یعزز كل واحد منهما اآلخرهما 
.یعة البشریةطبب في نظرة كال االتجاهین إلى الالتقار 
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I: اإلرشاد النفسيمفهوم:
فتعددت بذلك وجهات ،النفسياإلرشاد في تعریفاتهم لإلرشاداختلف المنظرون في مجال 

إال ،فهومكمالنفسيعلى اإلرشادیركز  وبالرغم من أن العدید من المنظرین والباحثین ،النظر حوله
والبعض اآلخر یركز على العملیة ،ترشدسعالقة بین المرشد والمكیهأن البعض اآلخر یركز عل

:ومن بین هذه التعاریفلعملیةیركز البعض اآلخر على نتائج اوكیفیة ممارستها بینما ،
اإلرشاد مجال واسع من الخدمات تقدم لآلخرین : 1968Chaplinتعریف شابلن -1
.)20، 2007الخطیب، (الخاصة والعامة والتكیف مع أنفسهم وبیئتهم ،تحقیق أهدافهميلتساعدهم ف

في تحقیق التوافق النفسي أساسا؛على نواتج اإلرشاد والمتمثلةشابلنیركز تعریف 
.من خالل الخدمات التي یقدمها لهم متخصصون في المجالمسترشدینلل

اإلرشاد هو ممارسة خدمة مهنیة صممت : 1976Websterتعریف وبستر -2
.              واإلمكانات باستخدام مبادئ وطرق علم النفس الحدیثة ،لتوجیه الفرد نحو فهم أفضل للمشكالت

.)20، 2007الخطیب، (

مساعدة اآلخرین لفهم إمكاناتهم ومشكالتهم خدمة لإلرشاد النفسي أن وبستریشیر تعریف 
ولن تتحقق هذه المساعدة إال باستخدام مبادئ علم النفس،بمعنى مساعدتهم على تحقیق الوعي بالذات
.بمعنى أنها عملیة تتأسس على مبادئ علمیة

أو تقدیم حل ،اإلرشاد النفسي لیس مجرد إعطاء نصائح: Taylorتعریف تایلور -3
).15، 2004طه عبد العظیم ، ،حسن،(.لمشكلة بل هو تمكین الفرد من التخلص من متاعبه ومشاكله الحالیة

یؤكد تایلور على أن اإلرشاد النفسي أنه عملیة تعلم بحیث یتم من خاللها تمكین الفرد من 
.تحقیق التوافق والتخلص من المشكالت التي تواجهه 

عملیة تفاعلیة تنشأ عن عالقة بین فردین أحدهما : Glanceتعریف جالنس -4
وفي إطار هذه العالقة یقوم المرشد بمساعدة العمیل على لیواآلخر هو العم،متخصص هو المرشد

.)52،  2010ملحم، (مواجهة مشكالته 

وتتمیز بالتفاعل والدینامیكیة ،أن اإلرشاد عملیة بمعنى أنها تمر بخطوات معینة جالنسیؤكد 
الذي یهدف من خالل هذه العملیة لمساعدة المسترشد على ،بین طرفین أحدهما مدرب وهو المختص

.مواجهة مشكالته
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هما المرشد ،اإلرشاد یتضمن مقابلة بین شخصین: Pattersonتعریف باترسون -5
ویحاول فهم شخصیته ومعرفة ما یمكن تغییره في ،والعمیل یستمع فیها المرشد لمشكالت العمیل

ویكون لدى المرشد المهارة والخبرة في مساعدة العمیل للوصول إلى حل ،سلوكه بطریقة أو بأخرى
.)15، 2004طه عبد العطیم،نیحس(المشكلة 

اإلرشاد هو عملیة بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد على : 2002تعریف حامد زهران -6
ویحل مشكالته في ،ویعرف خبراته ویحدد مشكالته وینمي إمكاناته،أن یفهم ذاته ویدرس شخصیته

.)48، 2002زهران، (وتحقیق التوافق النفسي ،ضوء معرفته ورغبته لكي یصل إلى تحقیق أهدافه

تمر بخطوات محددة ومعینة وتهدف ،في تعریفه على أن اإلرشاد عملیة تعلیمیة زهرانیركز 
لي تحقیق التوافق وتنمیة إمكانیاته لحل مشكالته وبالتا،الوعي بذاتهى إلى مساعدة المسترشد عل

.النفسي لدیه

عملیة نفسیة تساعد الفرد على أن یفهم : 2004تعریف طه عبد العظیم حسن-7
وقدرات ویعمل على استخدام وتوظیف هذه اإلمكانات بشكل ،نفسه ویتعرف على ما لدیه من إمكانات

.أفضل وذلك بمساعدة المرشد مما یسهم في تحقیق أكبر قدر ممكن من التوافق النفسي 
).14، 2004طه عبد العطیمحسن،(

في اعتبار اإلرشاد ،زهرانعن تعریف 2004طه عبد العظیم حسن ال یبتعد كثیرا تعریف 
في تحقیق أعلى مستوى ممكن من ،لتوظیفهاعریف الفرد بإمكاناته وقدراته مساعدة تتضمن تعملیة 
.لدیهالنفسي التوافق

:وبالنظر إلى التعاریف السابقة لإلرشاد النفسي فإنه یمكننا تحدید العناصر التالیة

:اإلرشاد النفسي كعملیة-1
بأنها عملیة مساعدة العمیل على ،ذه العملیةاإلرشاد النفسي یمر بخطوات ومراحل وتتسم ه

.وعملیة تعلم یتعلم الفرد فیها القدرة على مواجهة مشكالته اآلنیة والمستقبلیة،التخلص من مشكالته 

: اإلرشاد النفسي كعالقة إنسانیة-2
لتحقیق الهدف منه فهي عالقة تقوم على ،اإلرشاد النفسي تستدعي جو عالئقي إنساني

.الدفء واالهتمام والتقبل اإلیجابي
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:اإلرشاد النفسي محدد الهدف-3
:فاإلرشاد النفسي له أهداف إجرائیة واضحة تتمثل في

.مساعدة الفرد على فهم ذاته وٕادراك قدراته ومهاراته واستعداداته- 
.ههمساعدة العمیل على فهم مشكالته التي تواج- 
واستغالل إمكانیاته الذاتیة واإلمكانیات ،على فهم البیئة التي یعیش فیهایلمساعدة العم- 

.التي تتیحها له البیئة لتوظیفها وتحقیق أهدافه
.مساعدة العمیل على تحقیق أفضل مستویات التوافق النفسي بالنسبة إلیه- 

II:تعریف إستراتیجیات اإلرشاد النفسي:
كما یعد فن ألنه ،ألنه یقوم على أساس نظریات علمیة ،إن اإلرشاد النفسي یعد علما تطبیقیا 

تؤهله للقیام بهذه المسؤولیة وهي مساعدة اآلخرین، لذا على ،یحتاج إلى مهارات علمیة وكافیة للمرشد
ه التشابهواألهم هو فهم أوج،المرشد دراسة نظریات اإلرشاد النفسي لتساعده على فهم العملیة 

)325،  2007الخطیب، (الختیار األمثل منها ،اإلرشاد المختلفة فنیات واالختالف بین إستراتیجیات و 

ستیفلر وماتنيح النظریة إستراتیجیات إرشادیة هدفها تحقیق الهدف من العملیة ویرى قتر وت،
Styvler and Matney على توقعات ؤثر بشكل مباشر تأن إستراتیجیات اإلرشاد النفسي

مثلما تؤثر على سلوك المرشد نفسه مادامت تصرفاته ،وعلى طریقة سلوكه أثناء اإلرشاد،المسترشد
).11-10، 2012، مد قاسممحعبد اهللا، (تبنى على األسس النظریة لهذه اإلستراتیجیات 

هي مجموع األسالیب أو الفنیات أو التقنیات ،فاإلستراتیجیات التي تقترحها هذه النظریات
من نظریات اإلرشاد لتطبیقها وتحقیق الهدف األساسي من العملیة ،العملیة التي تقترحها كل نظریة

2000جونز كما أكد للنظریات في اإلرشاد ؛ذلك أن الوظیفة األساسیة. وهو تحقیق التوافق النفسي
Jonesبحیث . )325، 2007الخطیب، (اإلرشادیة المناسبة لتطبیقهارشدین باألسالیب هي تزوید الم

.المستهدفةئةاإلرشاد والفمنهجمع تتسقستراتیجیات فیما بینها وأیضاهذه اإلقتتس
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III :أللبرت ألیس االنفعاليإستراتیجیات اإلرشاد العقالني المعرفي"REBT:"
لة الشهیرة في علم النفسو صاحب المقAlbert Ellisمؤسس هذه النظریة هو ألبرت ألیس 

هذا بعد أن بدأت ثقته بالتحلیل النفسي في الهبوط، فبدأ في ،"مشكالت األفراد محفورة في عقولهم "
حیث یعتبر هذا األسلوب العالجي أحد ،طریقه نحو أسلوب منطقي للعالج النفسي1954عام 

من خالل دمجها لمفاهیم ،األسالیب العالجیة التي حاولت أن تدمج أكثر من أسلوب عالجي واحد
فیف أو التخ،قوم على فرضیة أن السلوك اإلنساني سلوك مكتسب ویمكن إزالته تالتي ،العالج السلوكي

هي التي ،رضیة أن األفكار التي یعتقدها اإلنسان الذي یقوم على فرفيمن تأثیره وبین العالج المع
.الحیاة التي یعیشهاأسلوبتملي علیه 

Coreyكوراي وقد وصف  بأنه ،النفسيفي العالج A.Ellisأسلوب ألبرت ألیس1996
من حیث تركیزه على ثالثة جوانب رئیسیة في حیاة ،أسلوب عالجي یوحي بالشمولیة في الطرح

) .206، 2009عربیات، وأسعدأبو(. والتفاعل بینهمالمشاعروالسلوكاإلدراكوهي ،اإلنسان

III :1-نظرة نظریة اإلرشاد العقالني االنفعالي لإلنسان:
في العالج العقالني لإلنسان، أن هناك تشابكا بین Albert Ellisألبرت ألیس تركز نظ

العقالني االنفعالي على أن البشر یفكرون ویركز العالج،العاطفة والعقل أو التفكیر والمشاعر 
بدون أن یفكروا ألن وهم نادرا ما یشعرون ،)في نفس الوقت(ویشعرون ویتصرفون بشكل متآن 

".ر عادة عن طریق إدراك موقف معینثاالمشاعر تست
عندما ینفعلون فإنهم أیضا یفكرون ویتصرفون "عن هذه الفكرة بقوله Ellisألیس وعبر 

" وعندما یفكرون فإنهم أیضا ینفعلون ویتصرفون،رفون فإنهم أیضا یفكرون وینفعلون وعندما یتص
وهم نادرا ما یتصرفون بدون إدراك مادامت ،لذلك فإنهم ذوو رغبة وٕادراك وحركة )92، 1994الشناوي، (

وهم والذكریات واالستنتاجات ،أحاسیسهم وأعمالهم الحالیة یتم فهمها في شبكة من التجارب السابقة
وهم نادرا ما ،مادامت مشاعرهم محددة بموقف معین وبأهمیته،نادرا ما یتعاطفون دون تفكیر

كما أن سلوكهم ،مادامت هذه العملیات تزودهم بأسباب للتصرف،یتصرفون دون التفكیر والتعاطف 
أن المرضى الذین یعانون من Ellisإلیس كما یؤكد . هو وظیفة لتفكیرهم وتعاطفهم وعملهم

عتقادات غیر منطقیة یرفضها معظم الناس األسویاء إلدیهم میل كبیر ألن یعتنقوا ،قلق اضطرابات ال
.)92، 2008اید، ف(
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مجموعة من األفكار حول طبیعة البشر واالضطرابات االنفعالیة التي A.Ellisالیسوقد قدم 
:یعانون منها
وغیر عقالني وهو حین یفكر ویتصرف ،متفرد في كونه عقالنياإلنسان كائن عاقل -1

وعندما یفكر ویتصرف بطریقة غیر . بطریقة عقالنیة یصبح ذا فاعلیة ویشعر بالسعادة والكفاءة
.عقالنیة فإنه یعاني من المشكالت واالضطرابات

المجتمع الذي من األسرة ومن ثقافة ،التفكیر العقالني وغیر العقالني متعلم منذ الطفولة -2
. یعیش فیه
ویشعر بأشیاء معینة بالنسبة لنفسه ولآلخرین ،ه النمو فإن الطفل یتعلم أن یفكر عملیأثناءو

نما بی،فتصبح انفعاالت إنسانیة موجبة مثل الحب والفرح ،) هذا حسن(وترتبط به هذه األشیاء بفكرة 
وتكون مشاعر مؤلمة فیها الغضب أو ،ةتصبح انفعاالت سالبسیئتلك التي ترتبط بفكرة هذا 

.االكتئاب
كل منهما في اآلخر فالتفكیر ویؤثر ،التفكیر واالنفعال توأمان متداخالن ومترابطان-3

.واالنفعال والسلوك أضالع مثلث واحد تصاحب بعضها بعضا تأثیرا وتأثرا
ویصاحب ،المنطقياالضطراب االنفعالي والنفسي هو نتیجة للتفكیر غیر العقالني وغیر-4

الیساالنفعال التفكیر، وتستمر االضطرابات طالما استمرت حالة التفكیر غیر العقالني وقد وجد 
A.Ellis إیكنیتوسأصل هذا التصور لدى الفیلسوف الیونانيEpictetus، الذي یقر أن الناس

ه األشیاء وقد اقتبس وٕانما بسبب وجهات نظرهم التي یكونونها عن هذ،یضطربون لیس بسبب األشیاء 
وهي أنه ال شيء في الخارج جید أو سيء ولكن التفكیر هو الذي هاملتنفس الفكرة من Ellisالیس 

.)128، 2009الفحل، (یجعلها كذلك 

بل یؤثر أیضا على الجانب ،المعتقدات الالعقالنیة ال تؤثر على الجانب النفسي فقط نإ
من خالل دراسة حول أثر المعتقدات Harris et alهارس وآخرون فقد أكد . الفسیولوجي

:الالعقالنیة على الجانب الفسیولوجي على
بینما ارتفعت ،لدى أصحاب المعتقدات العقالنیةالهدوء،ارتفاع متوسط درجات االهتمام- 

.متوسطات درجات القلق لدى أصحاب المعتقدات غیر العقالنیة
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بین أصحاب المعتقدات العقالنیة ،جة ضغط الدموجود فروق دالة إحصائیا في قیاس در - 
اع ضغط النتائج إلى ارتفاشارتحیث . العقالنیةغیرولصالح،وأصحاب المعتقدات غیر العقالنیة

العقالنیةنیة مقارنة بأصحاب المعتقداتغیر العقالاتالدم لدى أصحاب المعتقد
أن البشر كائنات ناطقة وفي المعتاد أن یتم التفكیر عن طریق استخدام الرموز واللغة -5

وطالما أن التفكیر یصاحب االنفعال فإن التفكیر غیر المنطقي من الضروري أن یثابر إذا استمر ،
،ویبقى الشخص المضطرب على اضطرابه محافظا على السلوك غیر المنطقي،االضطراب االنفعالي

واالنفعال ما هو إال تفكیر متحیز ذو طبیعة ذاتیة ،طریق الكالم الداخلي واألفكار غیر المنطقیة عن 
.وعالیة وغیر منطقیة

أو القاهرة للذات وذلك بإعادة تنظیم اإلدراك ،ینبغي مهاجمة وتحدي األفكار واالنفعاالت السلبیة-6
اإلرشاد هو أن یوضح للمسترشد أن حدیثه وهدف،والتفكیر بدرجة یصبح معها الفرد منطقیا وعقالنیا 

وأن یبین له كیف أن هذه األحادیث الذاتیة غیر ،مع ذاته هو المصدر األساسي لالضطراب االنفعالي
قل االضطرابات تحیث یصبح أكثر عقالنیة وبالتالي وأن یساعده على تعدیل تفكیره ب. منطقیة

.االنفعالیة وسلوك قهر الذات

تؤدي مریكيیة وغیر منطقیة في المجتمع األحدى عشرة فكرة ال عقالنإEllisالیس حدد و 
: وهيالعصابإلى 

.من الضروري أن یكون الفرد محبوبا من كل المحیطین به: الفكرة األولى
ذلك أن إرضاء الناس غایة ال تدرك ،هذه الفكرة غیر منطقیة أنإEllisالیس وفي رأي 

ة واإلحباط وٕالى عدم الشعور یقود اإلنسان للتعاسو،طلب هو سعي خاطئ والسعي وراء هذا الم
ولیس من الداخل أما ،والفرد الذي لدیه مثل هذا المطلب یعتمد في تعزیزه لنفسه من الخارج ،نمباأل

.الشخص العقالني فیقول أن من المرغوب فیه أن أكون محبوبا
یمكن حتىز،جانة واإلفسة من الكفاءة والمناى درجة كبیر أن یكون الفرد عل: الفكرة الثانیة

.اعتباره شخصا ذا أهمیة
وٕاذا أصر الفرد على ،كاملمستحیل تحقیق هذه الفكرة بشكل أنه من الEllisالیس ویعتبر 

فإن ذلك ینتج اضطرابات نفسیة جسمیة وشعور بالنقص وعدم القدرة على االستمتاع بالحیاة ،تحقیقها 
أما الشخص المنطقي العاقل فإنه یفعل ،كما یتولد لدى الفرد شعور دائم بالخوف من الفشل،الشخصیة
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إنه یفعل ذلك لكي ،ولیس من منطلق أنه یصبح أفضل من اآلخرین . ذلك انطالقا من مصلحته
.یستمتع بالنشاط الذي یقوم به ولیس لمجرد مشاهدة النتائج

ولذلك فهم یستحقون أن یوجه ،والوضاعة والجبنبعض الناس یتصفون بالشر: الفكرة الثالثة
.لهم اللوم والعقاب

حیث أن لوم الذات والعقاب ،وهذه الفكرة غیر منطقیة وتتناقض مع مفهوم الصحة النفسیة 
أن ،أن الشخص العقالني ال یلوم الناس على أخطائهم لEllisالیس كما یرى . یؤدیان إلى العصاب

فإنهم ،كما أنهم ال یلومون أنفسهم وٕاذا ما وجه إلیهم اللوم. األخطاءرتكاب كل الناس معرضین إل
یحاولون تحسین وتصحیح سلوكهم إذا ما كانوا مخطئین، أما إذا لم یكونوا مخطئین فإنهم یوقنون أن 

أما إذا ارتكب اآلخرون أخطاء فإنهم یحاولون ،) اآلخرین(لوم اآلخرین لهم یدل على اضطرابهم 
ن بإمكانهم إیقافهم عن مواصلة هذه األخطاء فیفعلون ذلك أما إذا كان ذلك غیر ممكن وٕاذا كا،فهمهم

وعندما یرتكبون أخطاءا فإنهم یعترفون لها ولكنهم یؤرقهم ولوا عدم ترك سلوك اآلخرین فعلیهم أن یحا
.یتركون هذه األخطاء لتصبح كارثة، فتؤدي بهم إلى الشعور بعدم األهمیةال 

".األمور على غیر ما یریده المرء لهإنه لمن النكبات المؤلمة أن تسیر ا": الفكرة الرابعة
ولكن ،ألنه من الطبیعي أن یتعرض المرء لإلحباطEllisالیسوهذه أیضا فكرة غیر منطقة حسب

:ومستمر ویرجع ذلك لألسباب التالیة،من غیر الطبیعي أن ینتج عن هذا اإلحباط حزن شدید
.یجعل األشیاء تختلف عن الواقع الذي هي علیهال یوجد سبب -1
.االنغماس في الحزن والضیق غالبا ما یزید المواقف سوءا-2
.إذا كان من المستحیل تغییر الموقف فإن األمر المنطقي الوحید هو تقبل هذا الموقف-3

قدر إمكانه ویحاول،إن الفرد المنطقي والمتعقل یتجنب المغاالة في تصویر المواقف غیر السارة
كما أن المواقف غیر السارة قد تكون مؤدیة إلى االضطراب ولكنها ال . تحسینها وٕان لم یستطع فیتقبلها

.)50- 48، 2007العزة، واديهالعبد (.تمثل نكبة إال إذا نظر المرء إلیها على هذا النحو
.تحكم فیهاإن التعاسة تنتج عن ظروف خارجیة ال یستطیع الفرد ال: الفكرة الخامسة

أن هذه الفكرة خاطئة وغیر منطقیة ألنه في الواقع نجد أن بعض المواقف الخارجة الیسیرى "
وال یمكن أن تكون ضارة ،یة بدنیا فإنها تكون عادة ذات طبیعة نفسیة ذیمكن أن تكون مؤ ،عن الفرد

إن الفرد یولد لنفسه االضطراب ". "نتیجة الستجاباته واتجاهاته،إال إذا سمح الفرد لنفسه أن یتأثر بها
وٕاذا ،یر لطیف ورافض أو مضایق ليأن یكون هناك شخص غ،بأن یقول لنفسه كم هو شيء مفزع 
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الفرد أن االضطرابات أو االنفعاالت الكدرة تتكون من إدراكاته ومن األحكام التقویمیة التي قحقت
،فإنه یدرك أن بوسعه السیطرة علیها أو تعبیرها؛من أحادیث داخلیة وما یقوله لنفسه ،یصدرها

وأنه بینما یهتز ،تأتي بدرجة كبیرة من داخله ،والشخص الذي على درجة من الذكاء یعرف أن التعاسة
فإنه یعترف بأن استجاباته یمكن أن تتغیر عن طریق ،الفرد أو یتضایق بفعل األحداث الخارجة عنه

.)100،  1994الشناوي، (" ، وتعبیراته الداخلیة عن هذه األحداثتغییر تصوراته

ویجب أن یكون ،إن األشیاء الخطرة أو المخیفة تعتبر سببا لالنشغال البالغ ": الفكرة السادسة
ذلك Ellisالیس من وجهة نظر ،وهذه الفكرة أیضا غیر منطقیة وغیر عقلیة". الفرد دائم التوقع لها

كما أنه یشوش على ،القلق واالنشغال یحول دون التقییم الموضوعي الحتمال حدوث الخطرأن
كما أن هذا ،عند وقوعه ویضخمه ویعطیه حجما أكبر من حجمه ،التعامل الفعال مع الحادث الخطیر 

.التفكیر ال یؤدي إلى منع وقوع األحداث القدریة
خطار المحتمل حدوثها لیست بالصورة یدرك أن األ،وفي مقابل هذا فإن الشخص العاقل

بل قد یكون هذا القلق أكثر . كما أن القلق ال یمنع هذه األحداث كما أنه قد یزید من تأثیرها،المفجعة 
هذه یعایشیدرك أیضا أنه ینبغي علیه أن وهو. والتي یخشى وقوعها،ا من األحداث نفسهار ضر 

.ي الواقعفة فلكي یثبت أنها لیست مخی،یخشاهااألحداث التي 
.من األفضل تجنب مواجهة الصعوبات والمسؤولیات الشخصیة: الفكرة السابعة

اجب ما یكون غالبا أصعب ذلك أن تجنب القیام بو ،وهي أیضا فكرة خاطئة وغیر منطقیة
،وعدم الثقة بالنفس. ویؤدي فیما بعد إلى مشكالت ومشاعر عدم الرضا،من القیام به إیالماوأكثر 

،ویتفادى بذكاء األعمال المؤلمة التي ال ضرورة لها،فالشخص العاقل یقوم بواجباته دون شكوى 
مهمات منح لنفسهوفي نفس الوقت ب،وع من األعمالومقتنعا باألسباب التي جعلته یتفادى هذا الن
متعا والتحدي وحل المشكالت مما یجعله شخصا مست،أخرى تحقق له الحیاة المتسمة بالمسؤولیة 

.بالحیاة
أكثر قوة وخبرة منه ،عتمد على أشخاص آخرینییجب على الفرد أن : الفكرة الثامنة

.لمساعداته
والفردیة والتعبیر عن ،تجعل الفرد یفتقد إلى االستقالل الذاتيغیر العقالنیة إن هذه الفكرة 

كما أن هذه ،م حین یكون تحت رحمة هؤالء الذین یعتمد علیه،الذات واإلحساس بعدم األمن 
في مقابل هذا فإن الشخص المتعقل یسعى إلى االستقاللیة الذاتیة . االعتمادیة تفقده الحافز للتعلم
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إذا إال أو قبول مثل ذلك العون ،والمسؤولیة في نفس الوقت ال یرفض البحث عن العون من اآلخرین
.اقتضت الضرورة ذلك

هي المحددات األساسیة للسلوك ،لة بالماضي إن الخبرات واألحداث المتص": الفكرة التاسعة
".وٕان تأثیر الماضي ال یمكن استبعاده،في الوقت الحاضر 

فالسلوك الذي كان في وقت ما ضروریا في ظروف معینة ؛وهي فكرة ال عقالنیة وغیر منطقیة
تبریر كما أن التأثیر المفترض للماضي قد یستخدم كعذر و ،قد ال یكون ضروریا في الوقت الحالي ،

.االبتعاد عن تغییر السلوك
الممكن ولكنه یدرك أیضا أنه من ،هعترف بأن الماضي جزء هام في حیاتأما الشخص المتعقل فإنه ی
،وتمحیص النتائج المكتسبة ذات التأثیر الضار،الماضينتائج تحلیلتغییر الحاضر عن طریق

.الراهنودفع نفسه إلى التصرف بطریقة مختلفة في الوقت ،

من مشكالت ،یجب على الفرد أن ینزعج ویحزن لما یصیب اآلخرین": الفكرة العاشرة
".واضطرابات

ألن مشكالت اآلخرین ال ،ن هذه الفكرة غیر عقالنیة وغیر منطقیةإEllisالیس وحسب 
عندما یؤثر سلوك اآلخرین . تسبب له الضیق والوهمألنها قد،ي أن تكون مصدر انشغال للفردینبغ

فإن هذا یحدث من منطلق تحدید الفرد وٕادراكه آلثار هذا السلوك عندما یصبح الفرد مضطربا . في فرد
ط فهذا قد یعني ضمنیا أن هذا الشخص لدیه القدرة على ضب،بدرجة شدیدة بسبب سلوك اآلخرین 

أما الشخص العاقل فإنه یحدد ما إذا كان سلوك ،ه على تغییرهاقدرتنولكنه في الواقع یقلل م،سلوكهم 
وٕاذا لم یكن ،وعند حدوث ذلك یحاول مساعدتهم على التغیر،اآلخرین قد بدأ یأخذ صورة مضطربة 

.ویحاول التقلیل من آثاره قدر استطاعته،بوسعه فإنه یتقبل هذا السلوك 
ویجب أن تبحث عن هذا الحل ،مشكلةهناك حل صحیح وكامل لكل ": الفكرة الحادیة عشرة
".لكي ال تصبح النتائج مؤلمة

غیر موجود ) الكمال(ألن حال بهذه المواصفات ،Ellisلیس احسبوهي فكرة غیر منطقیة 
أما الشخص المتعقل فیحاول إیجاد حلول ممكنة متنوعة . والتفكیر فیه قد یتسبب في القلق والخوف،

.رها واقعیة مع التسلیم بأنه ال توجد إجابة كاملة ألي مسألة أو مشكلةویتقبل أفضلها أو أكث،للمشكلة
:وهماأللبرت الیسفكرتین عبد الستار إبراهیموقد أضاف 
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بسبب آثار سیئة في تربیتنا في ،إننا نتصرف ونسلك بطریقة معینة: الفكرة الثانیة عشرة
الماضي قد ال یمكن تجنبه وهذه فكرة ال منطقیة فالشخص المعقل هو الذي یعتبر نفسه صاحب 

لما یصدر منه من أعمال أو تصرفات وأن الماضي یمكن تجنب آثاره السیئة إذا ما ،مسؤولیة أساسیة
.عدل وجهة نظره وتصرفه الحالي

دون جهد بدال من ،ادة البشریة والنجاح أشیاء یمكن الوصول إلیها السع": الفكرة الثالثة عشرة
وأنه بمقدار ،ویجاهد نفسه لخلق مصادر خاصة لسعادته،الفكرة القائلة أنه على اإلنسان أن یفعل شیئا

).202- 201، 1994إبراهیم، (الجهد المبذول بمقدار ما تتحدد غایاته 

لالعقالنیة اقسم هذه األفكار Ellisالیس أن 2009أحمد عربیات أحمد أبو أسعد و ویذكر 
وتضم المجموعة الثانیة ما یتعلق ،تضم األولى األفكار التي تتعلق بالفرد،إلى ثالث مجموعات

وأسماها بالحتمیات الثالث .وتضم المجموعة الثالثة ما یتعلق بالعالم وظروف الحیاة ،باآلخرین
أن األفكار أو المعتقدات الالمنطقیة Ellisالیس أكد : الحتمیات أو اإللزامیات الثالث

:التي یعبر عنها المسترشد تندرج تحت ثالث حتمیات أساسیة كما سبقت اإلشارة وهي،والالعقالنیة
:وهذه المطالب تظهر في عبارات مثل: المطالب المتصلة بالذات*
.أني شخص غیر كفء، ولیس لي أي أهمیة- 
.جیدة وأنال استحسان اآلخرین المهمین من حوليأنني یجب أن أعمل بطریقة - 
:وتظهر من خالل عبارات مثل: المطالب المتعلقة باآلخرین*
.یجب أن یكون اآلخرون ظرفاء وتحت كل الفروق وطوال الوقت- 
.برفق وبعدل في كل األحوالتي یجب على اآلخرین معامل- 
:ما تأخذ شكل االعتقادات التالیةوهي غالبا : المطالب المتعلقة بالعلم وظروف الحیاة*
.إن ظروف الحیاة أقل من تلك الحیاة التي یجب أن أعیش فیها- 
).211، 2009، عربیاتأسعد وابو (.إنني ال أستطیع تحمل ظروف الحیاة- 

تشیع في المجتمع ،أن هذه األفكار هي أفكار خاطئة وغیر عقالنیة ألبرت الیسویرى 
فإنها تقودهم إلى ،أنفسهم اوانه عندما یقبل األفراد هذه األفكار ویدعمونها لما یحدثون به،األمریكي

.)103، 1994الشناوي، (ا.حیث أنهم ال یستطیعون العیش معه،االضطرابات االنفعالیة أو العصاب
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ال یستطیعون تحقیق ما ،Ellisالیس إن األفراد الذین یعانون من االضطرابات حسب 
وبعدها یكون " من المفروض" "یجب"، "ینبغي"ترتبط بعبارات مثل ،یفرضونه على أنفسهم من حتمیات

.الخ...عرضة للكبت والغضب والعدوان والشعور بالنقص و
الذین اعتبروا أن ،لیل النفسياختلف مع أصحاب نظریة التحEllisلیس إوبهذا یكون 
تكون في األساس سببا مباشرا لظهور االضطرابات تي هي ال،الطفولة المبكرة الخبرات النفسیة في

أسباب ثانویة ال یمكن أن تستمر في التأثیر Ellisواعتبرها . النفسیة لدى األفراد في مرحلة الرشد
.ما لم یكتسب هذا الفرد فكرة من األفكار الالعقالنیة التي تم اإلشارة إلیها،على الفرد
ظهور لیست وحدها المتسببة في ،) خبرات الطفولة المبكرة(أكد أن هذه الخبرات لیسإإن

اتجاهات وأفكار الفرد حول هذه الخبرات التي تتولد عن األفكار غیر وأن،االضطرابات االنفعالیة 
في دراسة حول أبعاد Davies2006دفیسأكدوقد . هي التي تسبب االضطراب،المنطقیة

:الشخصیة واألفكار العقالنیة على
.ي بین المعتقدات الالعقالنیة والعصابیةبجاایوجود ارتباط -1
.)2،130ط، 2009الفحل، (.    ارتباط سلبي بین المعتقدات الالعقالنیة واالنفتاحیة -2

كات والتفكیر بحیث وهذه األفكار غیر المنطقیة یجب أن تقاوم عن طریق إعادة تنظیم المدر 
.)212، 2009، عربیاتأبو اسعد و (.  یصبح التفكیر منطقي 
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III:2- االنفعالي السلوكياإلرشاد العقالني نظریة الشخصیة في"REBT:"
تكون سببا ،یالت شخصیة ضتفد ینمو في صورة رغبات وأماني وتؤكد هذه النظریة إلى الفر 

یالتالتفضالخصائص وأومن السماتجملةشخصفلكل،في ظهور الفروق الفردیة بین األفراد 
أن Ellisالیس تتراوح بین البسیط والكثیف اتساقا مع الجوانب الوراثیة والخبرات االجتماعیة، ویؤكد ،

االنتقال من فترة عمریة إلى (كاألكل والتنفس والنمو ،البشر یتشابهون في الجوانب البیولوجیة العامة 
كما أنهم أیضا یشتركون تفضیل بعض األشیاء على أشیاء أخرى كتفضیل الحلو على المر، ،) أخرى

أو Needsكما أن لكل فرد رغبات قویة تسمى الحاجات . وتفضیل تقبل اآلخرین عن رفضهم
یود تحقیقها، ولكن عدم تحقیقها ال یعني الموت وٕانما یمیل الفرد إلى Necessitiesضرورات 

.والكآبةاإلحساس بالتعاسة
وعلى الرغم من أن جل النظریات النفسیة تعرض منظروها إلى تقدیم إطار نظري یحوي جانب 

بل أكد العالج العقالني االنفعالي . لیس لم یتبع هذا المنهج ولم یفكر فیهاإإال أن ،النمو في الشخصیة 
.Developmentللفرد أكثر من تركیزه على ،Redevelopmentیركز على كیفیة إعادة النمو 

فإنه - وین نموذج نظري للشخصیةعدم اهتمامه الواضح بصیاغة وتك- وعلى الرغم من هذا 
لنظریته الخاصة بالعالج العقالني االنفعالي تسهم في التعرف ،مجموعة من المفاهیم األساسیةاغص

:على وجهة نظره في الشخصیة ومنها
: االستعدادات البیولوجیة- 1

وكارل روجرزA.Masslowاسلومابراهام عن اعتقادات Ellisالیسلم تبتعد فكرة 
Rogersوتحقیق ذاته لیؤكد هذا األخیر ،في أن اإلنسان یولد وهو یتمتع بمیول قویة لتطویر نفسه

.)97، 2002زهران، ("ذاتهتعزیزالفرد له دافع أساسي لتأكید  وتحقیق و أن"
ولكن . یولدون ولدیهم استعداد أن یكونوا منطقیین، ممثلین لذواتهمEllisالیسفالبشر حسب "

وأن یكونوا قاهرین ألنفسهم ویفكرون ،لدیهم أیضا استعدادات قویة أن یكونوا غیر منطقیین في سلوكهم 
حبون ویتعلمون من أخطائهم ی،كما أنهم یفكرون حول تفكیرهم وهم مبتكرون،بسهولة وبشكل طبیعي

.)106- 105، 1994الشناوي، (" .    أنفسهم مرات عدیدةرون منغیوهم ی

هو اتزان دقیق بین اهتمام الفرد بالعالقات ،كما ترى هذه النظریة أیضا أن النضج االنفعالي 
ومبالغته في االهتمام بها، ذلك أنه إذا كان هذا االهتمام ال یتمیز بالوسطیة فإن الفرد ،مع اآلخرین

والمتمثلة ؛ولكن إذا تقبل الحقیقة الواضحة والروایة المتزنة والمتوافقة ،ادیةیتصرف بطریقة اجتماعیة مع
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فإنه ینزع ،في أنه ما المرغوب فیه ولیس من الواجب والضروري أن یكون عالقات طبیة مع اآلخرین
.إلى أن یكون صحیحا انفعالیا

- التأثیر الحضاري-: تأثیر المجتمع- 2
ویكون هذا التأثیر من أفراد ،یمیل البشر فطریا أن یخضعوا للتأثر خاصة في مرحلة الطفولة 

.وكذلك من جانب البیئة الحضاریة التي یعیشون فیها،أسرهم وأقرانهم 
المدارس والمجموعات بوجماعات الرفاق ،إذ تعتبر متغیرات العالقات الشخصیة في األسر"

متغیرات االجتماعیة المؤثرة على الفرد من خالل دورها في تشكیل من أهم ال،االجتماعیة األخرى
وعلى الرغم من أن هناك اختالفات )93، 2008ضمرة، (" توقعات األفراد عن أنفسهم وعن اآلخرین

فإن البشر یضیف إلى اضطرابهم االنفعالي وعدم المنطقیة ،شاسعة بین األفراد في الخضوع للتأثر
.المجتمع وتقالیدهمابالخضوع لتعالیم األسرة

:التفاعل بین األفكار والمشاعر والتصرفات- 3
أن الفرد یفكر، یشعر ویتصف بصورة تفاعلیة وتبادلیة فالتفكیر یؤثر بشكل Ellisالیس یؤكد 

كما أن المشاعر تؤثر على ،في المشاعر والسلوك ) بل ربما یخلق المشاعر والتصرفات(جوهري 
وأي تغیر یحدث على ،كما أن السلوك یؤثر بشكل متمیز على التفكیر والمشاعر،التفكیر والسلوك

المنطلق فإن العالج المعرفي ومن هذا ،فإنه یؤدي إلى تغییر بقیة المتغیرین ؛أحد هذه المتغیرات 
ر الشخصیة والتي سنتطرق یغیلت،یستخدم األسالیب المعرفیة واالنفعالیة والسلوكیة ،لسلوكي االنفعالي ا
.مفصل في استراتیجیات اإلرشاد العقالني االنفعاليبشكل،یهاال
:التفكیر الالعقالني وعالقته باالضطراب- 4

أو األحداث التي تؤثر ،أن كل االضطرابات االنفعالیة ال تنشأ من الخبراتEllisالیس یرى "
،")B(بشكل مباشر من األفكار التي یتبناها الناس حول هذه األحداث أشنوٕانما ت،)A(على الناس 

،تفضیالتالتي تأخذ بشكل عام صورة رغبات ومطالب و،) RBS(على األفكار العقالنیة Bوتشتمل 
أو غیر المنطقیة التي تأخذ صورة مطالب وأوامر وحتمیات ،) IRBS(وكذلك على األفكار الالعقالنیة 

.)215، 2009وعربیات، أسعد أبو(مطلقة 

التي تكون سببا في كل االضطرابات والتي لخصها،وقد سبق أن ذكرنا األفكار الثالث عشرة
.فیما بعد في حتمیات ثالث كما سبقت اإلشارة إلیهاالیسالبرت 
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: أهمیة االستبصار- 5
قد ،أن استبصار المسترشد لنفسه التي یكتسبها عن طریق التحلیل النفسيEllisالیس یؤكد 

ومثل ،دث هي التي تتسبب له في االضطراباالحو ألنها تقوده إلى أن ،ر صحیحةتكون مضللة وغی
الجشطالت یؤدي إلى تغییر تلقائي في سلوك هذا االستبصار حسب نظریة التحلیل النفسي و

إلرشاد العقالني االنفعالي التي تؤكد أن الحوادث لیست هي بحد ذاتها بعكس نظریة ا. المسترشد
هي التي تتسبب في ،الحوادثهذه وٕانما نظرة األفراد وأفكارهم نحو،السبب الحقیقي لالضطراب 

: واإلرشاد العقالني االنفعالي یدعو إلى ثالثة أنواع من االستبصار،االضطراب 
.وٕانما یرجع إلى منظومة التفكیر،لى أحداث سابقة أن سلوك قهر الذات ال یرجع إ-1
الشعور بالتعاسة ال یرجع إال لسبب وهو أن الفرد ال یزال یزود نفسه بأفكار غیر منطقیة -2

.شراط نفسه أكثر من كونه یشترط من جانب اآلخرینإفي ویستثمر ،أنشأها الفرد في الماضي
على تغییر األفكار غیر المنظمة لدى ،االستبصار األول والثاني في حد ذاتها لن یساعد - 3

وٕانما یتم ذلك من خالل العمل والممارسة الجادة من جانب األفراد المضطربین في الحاضر ،الناس
.)108، 1994الشناوي، (.والمستقبل

:قوة اإلرشاد المعرفي- 6
ولكنه یركز ،یستخدم اإلرشاد العقالني االنفعالي مجموعة كبیرة من اإلستراتیجیات المعرفیة 

وبذلك یحاول أن یكون نسقا متعمقا لتغییر ،بشكل أساسي على مهاجمة ودحض األفكار غیر العقالنیة
ا تم من منطلق أنه إذ. ویساعد المسترشدین على تغییر فلسفاتهم في الحیاة بشكل جذري،الشخصیة

هو أساس یمكن أن یساعد في إحداث تغییرات هامة في ،إحداث تغییر جوهري في جانب معرفي 
یكون ،بینما إحداث تغییر جوهري في أحد المشاعر أو التصرفات ،عدید من االنفعاالت والسلوكیات 

وسائر تمیزه عن بقیة التيخاصیة التفكیرإلنسان ذلك أن لظ،تغییر المعرفي له أثر محدود في ال
.المخلوقات
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III:3- أسباب المشكالت االنفعالیة حسب"REBT:"
نتیجة حالة انفعالیة أو ،أن الناس یأتون عادة لطلب اإلرشاد والعالج Ellisالیس یؤكد 

Consequence،سلوكیة  (c)هذا یعزون ومشكالت انفعالیة، وغالبا ماتسبب لهم اضطرابات
(A)حداث أاالنفعال أو السلوك إلى  (Activating Events)، أي حدث خارجي كموت قریب أو

یرى أن Ellisالیسولكن. )C(و)A(وتوجد عالقة سببیة ثابتة بین ،الخ...عراك مع آخرین
أو األفكار التي یكونها هؤالء األفراد حول (B)وٕانما ؛(C)ال تحدث االضطراب (A)األحداث نفسها 

(A)، هي التي تتسبب في ظهور االضطراب(C).
لكن هو ،(C)التي تتسبب أو تنتج ،(A)تؤكد أن المسترشد ینزعج من REBTبمعنى أن 

عتقادي هي السبب في ظهور التي تمثل نظامه اإل،(B)أن األصح بسبب افتراضاته غیر العقالنیة 
(C) ولیست(A)."من العمر حیث یتعلم الطفل أسالیب التفكیر األولىالذي یتأصل لدیه في المراحل

مما یكتسبه من الوالدین أو المجتمع والثقافة التي وأ،بسبب النزعات البیولوجیة لدیهغیر العقالنیة 
.)389، 2007الخطیب، (" ینتمي إلیها

،

) 01(قم مخطط ر 
االنفعالیة واالضطرابات الشخصیة في تشكیل االضطرابات CوBوAیوضح العالقة بین 

REBT.حسب 

هو نتیجة الستمرار ؛أن استمرار المشكالت واالضطرابات االنفعالیةEllisالیس كما یؤكد 
. الفرد ذاته- )تجاه األحداث النشطة والخبرات(التي یحدث بها ،األفكار الالعقالنیة 

Activation

Event

(A)

الخبرات أو األحداث 
النشطة

Belief

(B)

يتبناها الناس األفكار التي 
)A(حول 

Conséquence

(C)

السلوكات واالنفعاالت 
التي تنجم عن

"B"
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وأن یتعلم ذاتیا معتقدات ؛أن الفرد لدیه القدرة على مواجهة نظامه القیمي Ellisالیسویؤكد
تعتبر أن اإلنسان REBTباعتبار أن ، غیر تلك التي تشكلت في مرحلة الطفولة ،وأفكار وقیم جدیدة 
على تغییر أفكاره تاسیسا ل لدیه هذه القدرة على التغییروفي المقاب،لق مشكالتهخهو المسؤول عن 

.)154-153، 2003الضامن، (الالعقالنیة 

III :4-حسب نظریة النفسي أهداف اإلرشاد"REBT:"
على تطویر مهارات معینة لدى ،منهج إرشاديكREBTیعمل المرشد الذي یستخدم 

وتعلیمهم طرق تغییر أسلوب تفكیرهم . المسترشدین تمكنهم من التصرف ومقاومة أفكارهم الالعقالنیة
تعتبر طریقة REBTوتؤدي إلى نتائج فعالة على المدى البعید لذلك فإن ،،لیحصلوا على المنفعة

ویهدف اإلرشاد المعرفي االنفعالي،)98، 2008ضمرة، (في نفس الوقت ،تعلیمیة إرشادیة وعالجیة
:إلىالسلوكي 
و المشكالت واالضطرابات االنفعالیة لدى العمیل ،فض أو إزالة النتائج غیر المنطقیة أخ-1

.والغضب إلى أقل حد ممكنفیض العدوانخت،- تقلیل القلق أو قهر النفس إلى أقل حد ممكن- 
تمكنهم من أن یكون لدیهم أدنى مستوى من القلق من ،تزوید المسترشدین بطریقة -2

.وذلك من خالل التحلیل المنطقي الضطراباتهم،الغضب
–هتمام ذاتي واضح لدى المسترشدین إإلى تكوین ،اد المعرفي االنفعاليكما یهدف اإلرش

أخطاء اآلخرین تقبل والمسؤولیة و ،التوجیه الذاتي واالستقاللیة الذاتیةیعترف بحقوق اآلخرین وتنمیة 
وتقبل الذات والوصول ،والمرونة واالنفتاح على التغییر والتفكیر العلمي ،وتقبل األشیاء غیر المؤكدة 

والتصرف ،ومساعدته على التفكیر بشكل أكثر وضوحا وعقالنیة،بالمسترشد إلى فلسفة حیاتیة واقعیة
ومساعدته كي یصبح منخرطا في ،ل أكثر فاعلیة وكفاءة في تحقیق أهداف العیش بسعادةبشك

واالستفادة منه وأیضا مساعدته على التوجیه الذاتي وتعلیمه كیفیة مناقشة ،نشاطات لشغل وقت فراغه
.أفكاره الالعقالنیة

اف واقعیة ختیار أهدإونیا من المعالج والعمیل في تتضمن جهدا تعاREBTإن مقاربة 
ومن مهام اإلرشاد المعرفي االنفعالي أیضا مساعدة العمالء على التمییز بین ،ثراء الذاتإلوٕایجابیة 

وتلك التي تعمل على ،وكذلك األهداف التي تعمل على هدم الذات ،األهداف الواقعیة وغیر الواقعیة 
:هيREBTإلى أن أهم أهداف A.Ellisألبرت الیسویشیر . إثراء هذه الذات
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-Un conditional selfمساعدة العمالء في عملیة تحقیق تقبل الذات غیر المشروط - 

acceptance، اآلخرین كذلك غیر المشروطو تقبل.Un conditional other acceptance

عند ذلك هافهمو ،مولمالحظة كیفیة تفاعلهما معا وعندما یصبح العمالء قادرین على تقبل أنفسه،
.)361-360، 2009/2011كوري ، (اآلخرین دون شروط تقبل قادرون على 

III :5- دور المرشد حسبREBT:"
ال یجب أن یركز على ،یشیر إلى أن المرشد في العالج العقالني االنفعاليEllisالیس إن 

في اإلرشاد الممركز C.Rogersكارل روجرزمثلما نادى بها ،تكوین عالقة دافئة مع المسترشد
وٕانما علیه أن یكتفي بعالقة عادیة یأخذ فیها الدور النشط المشابه لدور المعلم، فهو . حول الشخص

ولدیه القدرة الكافیة والالزمة على اإلقناع ومهاجمة األفكار ،شخص نشط مؤثر على المسترشد
ا علیه كم. الحیاة واتجاهاته ونسق تفكیرهوتحلیل فلسفة هذا األخیر في،الالعقالنیة لدى المسترشد 
والتي ستقوم بالتعرض إلیها -.ییق األسالیب المعرفیة والعاطفیة والسلوكیةطأیضا أن یمتلك استخدام وت

في التأثیر على أفكار - REBTبالتفصیل في هذا الفصل من البحث في إستراتیجیات اإلرشاد 
.المسترشدین ومشاعرهم وتصرفاتهم

ارل روجرز في مثلما دعا إلى ذلك ك،ال تعطي دورا فعاال وكبیرا في العملیة اإلرشادیةREBTإن 
ولكنها ال تمانع من توفر جو الدفء واألمن والتسامح في العالقة اإلرشادیة ،اإلرشاد غیر الموجه

.دون اعتبارها أسالیب توصل إلى تمكین المسترشد من التفكیر المنطقي،مسترشد/ مرشدا

أشبه بدور المعلم النشط یعتمد في عمله على التعلیم ،REBTالمرشد حسب إن دور 
وال یحرص على إقامة عالقة دافئة بالمسترشد مثل تلك العالقة التي "،م المسترشد یالمباشر لیعید تعل

. )391،  2007الخطیب، (" وٕانما یقوم بدور مشابه لدور المدرس،نادى بها كارل روجرز

الذي أدى إلى اضطرابه وٕاحساسه بالمشكالت ،،ویحاول أن یوضح له األساس غیر العقالني 
یة غیر المنطقیة وقهره على األحادیث الذات) المسترشد(تؤرق حیاته وكیف أن مثابرته االنفعالیة التي 

ستخدام وذلك با،هو السبب في استمرار هذه االضطرابات والمشكالت االنفعالیة،لذاتهبخسهلنفسه و 
: األسالیب التالیة

.أن یحضرها عنوة إلى انتباهه أو وعیه-1
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أن یوضح له كیف أن هذه األحادیث الذاتیة هي التي تسبب اضطرابه وتعمل على -2
.استمراره

.أن یبرهن له بدقة على جوانب االرتباط غیر المنطقي في أحادیثه الذاتیة-3
ویتحدى ویناقض ویتحدث بهذه العبارات بحیث أن یعلم المسترشد كیف یعید التفكیر -4

.)111، 1994الشناوي، (.تصبح أفكاره الداخلیة أكثر منطقیة وعقالنیة
.ومن األسالیب التي یتبعها المرشد العقالني االنفعالي لمهاجمة األفكار غیر العقالنیة

أفكار المسترشد وینكر كل بصراحة حیث یعارض مباشرة ،یقوم المرشد بدور رجل الدعایة المضادة . 1
.تلك األفكار المولدة لقهر النفس

كالقیام بعمل یخافه وهذا ،یصر المرشد على المسترشد ویحثه على االنخراط في نشاط ما . 2
.من شأنه أن یكون كقوة مضادة لألفكار الخاطئة التي یفكر فیها المسترشد

بنشأة االضطرابات والمشكالت ،الخاصةREBTكما یقوم المرشد بتعلیم المسترشد نظریة 
.من خالل تكلیفه بالقراءة واإلطالع علیها،االنفعالیة 

عكس بفهو یتكلم أكثر مما یصغي ،للفظیة نشط من الناحیة اREBTإن المرشد حسب 
فهو یستخدم المنطق . نظریة التحلیل النفسي والعالج الممركز حول الشخص لما یقوله المسترشد

حیث یصل األمر أحیانا إلى مهاجمة أفكار المسترشد منذ –المباشرة / المواجهةوالتعلیم واإلیحاء و 
المنطقیة حتى وتصفیة المسترشد من األفكار غیر-من تفكیره وسلوكه غیر المنطقیین،الجلسة األولى 

كما یعمل ،وتعلیمه األفكار المنطقیة .)392، 2007الخطیب، (،فاخفخدام أسلوب االستهزاء واالستباست
في قیادته ودفعه إلى اإلحساس بالمشكالت ،المرشد على أن یثبت المسترشد دور األفكار الالمنطقیة

عن ،بمقاومة المسترشد ودفاعاتهREBTوغالبا ما ال یهتم المرشد حسب .واالضطرابات االنفعالیة
تعد السبب الرئیسي التي ،أفكاره واتجاهاته الالمنطقیةتفنید تصرفاته بل علیه أال یتردد في أفكاره و 
.في المشكالت واالضطرابات االنفعالیةREBTحسب 

أیضا تعلم المسترشد كیفیة استخدام األسلوب العلمي REBTمن بین أدوار المرشد حسب 
لیقلل من أفكاره الالمنطقیة ومن ثم تتوقف تلك المشاعر التي تجعله یقلل من نفسه ،في التفكیر

وأكثر تواصال مع زمالئه ،ل المسترشد أكثر تعامال بالحب والمودةجع"وبالتالي ،وسلوكه المضطرب
.)223،  2009أسعد وعربیات، أبو (" وأفراد مجتمعه وأكثر قدرة على تنظیم أفكاره
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III :6-السلوكيإستراتیجیات اإلرشاد العقالني االنفعالي"REBT:"
ألنها تستند إلى ،طریقة اإلرشاد العقالني االنفعالي بأنها عملیة معقدة A.Ellisلیس إیصف 

عند حضورهم لطلب ،افتراض أن الناس لدیهم مجموعة من اإلضطرابات المعرفیة واالنفعالیة والسلوكیة
الخدمة اإلرشادیة، لذا فإنه من واجب المرشد استخدام أنواع عدیدة من االستراتجیات اإلرشادیة 

العقالني اإلرشادهنا نجد أن لو . لمساعدة المسترشدین للتغلب على مشكالتهم؛والمنطقیةالعقالنیة
وٕانما یشمل بصورة إنتقائیة على ،االنفعالي ال یعتمد على طریقة واحدة تستخدم مع المسترشدین

.مجموعة متنوعة من األسالیب العالجیة
ذات كفاءة وفعالیة في التعامل مع المشكالت ،اإلرشادیةأن هذه األسالیب Ellisلیس إویؤكد 

اعیة واضطرابات ومشكالت التنشئة االجتم،اإلنسانیة كالقلق واالكتئاب والغضب والمشكالت األسریة
، )2009،218أسعد، عربیات، ابو (واضطرابات النوم واضطرابات العالقات االجتماعیة، الشخصیة واإلدمان

.العاطفة، السلوك، اإلدراكالثالث ألنه یتناول مكونات الشخصیة 
إال أنه یضیف أن ،یؤكد على تنوع األسالیب العالجیة في طریقته هذه Ellisالیسرغم أن 

جه یستند على وهذا التو . طریقتهفي یكون لدیه توجه معرفي غالباإلرشادیةالمرشد أثناء العملیة 
:تشتمل علىإرشادیة عدة افتراضات 

خلق اإلنسان عواطفه عن بحیث ی،واالنفعال یتداخالن ویتفاعالن بشكل كبیرإن التفكیر -1
نفعاالته وبالتالي یمكن لإلنسان أن یغیر ا: كما یتسبب في تفكیره عن طریق انفعاالته،كیرفطریقة الت

) في االنفعاالت(التي تتسبب فیها ،تفحص تفكیره حول الجوانب المعرفیةإذا كان مضطربة عن طریق
.عن طرق تقیدها وٕاعادة بناء غیر المالئم منهاوذلك 

هي التي تسهم في النتائج "A"وهي –إن األحداث النشطة، والتي تحدثنا علیها سابقا -2
".C"السلوكیة واالفعالیة 

هي التي " A"رات ثیتهم وفلسفاتهم حول األحداث والمبمعنى أفكار الناس ومدركا" B"ولكن 
تتوجه أساسا للتعامل مع اإلرشادیةوبالتالي فإن الخدمة ،همممباشر و بشكل،"C"تتسبب في النتائج 

"B "أكثر من التعامل مع . وهي أفكار وفلسفات المسترشد"A "و"C"كار غیر هدف معرفة األفب
أو تغییر هذه األفكار غیر المنطقیة وهي بایقافالمسترشدإقناع حاوله مو ،المنطقیة لدى المسترشد 

"B".
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األحداث النشطة في شكل كلمات ،" A"حول یحدث لهم في و"A"الناس یفكرون في إن -3
تدخل فیها التخیالت ،أو عبارات وجمل، كما أنهم یفكرون في صورة غیر لفظیة ذات طبیعة معرفیة

تسهم أیضا في اضطراب انفعاالتهم وسلوكهم ویمكن ،أحالم الیقظة وهذه الجوانب غیر اللفظیة
.الي لتغییر مثل هذه السلوكیاتاستخدامها بالت

)02(رقممخطط
.ألحداث النشطةافي ²B²التفكیرمعالجات یوضح صور

تنتج عن ،إن الكثیر من المشكالت واالضطرابات االنفعالیة التي یعاني منها الناس-4
نحوهم وعندما یغیر الناس توقعاتهم ،توقعاتهم عما یحدث وكیف ینبغي على اآلخرین أن ینصرفوا به

.فإنهم یغیرون كثیرا من مشاعرهم المضطربة
األفراد الذین یعانون من إضطرابات ومشكالت انفعالیة كثیرا ما یرجعون األسباب إلى إن -5

وتتحسن مشاعرهم وتصرفاتهم بالنسبة لآلخرین وهذه األحداث ،اآلخرین وٕالى عوامل وأحداث خارجیة
.عندما یغیرون إرجاعهم ألسباب اضطراباتهم إلى هؤالء

التفكير في األحداث النشطة
"B "

يتم بطريقتين

صورة  لفظيةصورة غير لفظية

في شكل عبارات لفظية وكلمات 
وجمل

التخيالت، أحالم اليقظة

و السلوكيةةالمشكالت االنفعالي
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ینظرون إلى المواقف وردود ،فعالیة نإضطرابات إإن األفراد الذین یعانون من مشكالت و-6
یرون أنهم ال یستطیعون التعامل معها بشكل و،همملتحكعلى انها ال تخضعفعل اآلخرین وسلوكهم 

عندما ینظرون إلى أنفسهم على أساس أنهم ؛مناسب ویستطیعون التخلص من هذه المشاعر السلبیة 
.معها بشكل مناسبتعاملوال،عامل ومواجهة هذه المواقفیستطیعون الت

تعتمد على مكونات الشخصیة وهي ،في اإلرشاد كما أكدنا سابقا ألبرت الیسولكون طریقة 
العاطفة، السلوك، اإلدراك فإنه في طریقته اإلرشادیة یقترح مجموعة من األسالیب واالستراتیجیات 

اتیجیات االنفعالیة واالستراتیجیات االستراتیجیات المعرفیة، واالستر :تتسق مع هذه المكونات وهي،
:و ھيMethodsأسماها . السلوكیة

III:6 -1االستراتیجیات المعرفیة:
في دحض وتنفیذ ،إن سمة هذا األسلوب اإلرشادي ارتكازه األكبر على األسالیب اإلدراكیة

العامل الرئیسي في نشأة المشكالت A. Ellisألبرت الیس التي یعتبرها ) B(األفكار الخاطئة 
.كما یعتبرها الهدف الرئیسي الذي یسعى العالج الوصول إلیه،االنفعالیة 

، ومن هنا یتضح أن ABCر اإلرشاد العقالني االنفعالي بعملیة توضیح العالقة بین شتهوقد ا
التفكیر الخاطئة على اكتشاف طرق،مساعدة المسترشدیستهدفونارسون لهذا األسلوب اإلرشادي المم

.ومن ثم مواجهتها بطرق واقعیة
:المعرفیة اإلرشادیة وهيستراتیجیاتمجموعة من اإلA. Ellisألبرت الیس ویقترح 

:إعادة البناء المعرفي/ 1
لیست ولیدة األحداث " C"، فالنتائج ABCتعتمد هذه اإلستراتیجیة على توضیح العالقة بین 

عادل عبد محمد،("B"وٕانما هي ولیدة شق التفكیر والمعتقالت وفلسفة الفرد ،التي تسبقها " A"النشطة 
).2000،64، اهللا

:األفكار غیر العقالنیةدحضید و فنیت/ 2
مما یتسبب في المشاعر ،یتمسك الناس غالبا باألفكار والمعتقدات غیر العقالنیة والالمنطقیة

.Aلیساو حسب لذا فإنه هذا األسلوب المعرفي یؤكد ،Disputeاالنهزامیة والمدمرة للذات  Ellis

على وجوب سعي األخصائي إلى مجادلة المسترشد حول األفكار الخاطئة غیر العقالنیة التي ،
ویقف ه والمرشد ال یقوم بهذا العمل وحدالتي یعاني منها، ،ساهمت في نشأة المشكالت االنفعالیة

من خالل اكتشاف طرق بذلك لوحدهیقومیعلم المسترشد كیفبل أن المرشد ،المسترشد موقفا سلبیا 
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ومن بین األسئلة ،ر والمسلمات والمعتقدات التي یؤمن بها ویبني علیها أنماط سلوكه ومشاعره،رالتفكی
ولماذا تكون ابن الدلیل على ما نقوله أو ما تشعر به؟: التي یوجهها المرشد للمسترشد لإلجابة علیها

تجر الحیاة بالشكل الذي ترید؟ وهل هو نهایة العالم إذا لم تحقق أحالمك في لمالحیاة مأساویة إن 
الخ...الحیاة؟ 

التي تؤدي بالمسترشد إلى إعادة التفكیر في ،نموذج من األسئلة الجدلیة والحواریةالوهذا 
ومن ثم یبدأ في إعادة التفكیر بها ،األفكار التي یتخذها كمبادئ ومسلمات وحقائق غیر قابلة للنقاش

.ومدى تأثیرها على حیاته،والتمعن فیها واختبار مصداقیتها 
على تكوین أفكار منطقیة أفضل ،وعن طریق مساعدة المسترشد على تنفیذ أفكاره ومساعدته

سیةنفة الصحمما یتیح له التمتع بال،Cognitive effectیكون المرشد بذلك قد حقق األثر المعرفي 
Psychological heatth . لیواجه ) نظام التفكیر(ویساعده العمیل على إعادة بناء الجوانب المعرفیة

.بما فیها السلوك الذي جاء یشكو منه،سلوكیاته في المستقبل
أن من أوائل المختصین في علم النفس الذین استخدمو طریقة الدحض Ellisالیس ویقرر 

مي ومن ، رایPhilipisفیلیبیس، Frunklفرانكل ، Buboisدیوبوس ، Adlerأدلر؛ هذه
Robinisonروبنسون، Abelson1975یلسون باهذا األسلوب یةالدراسات التي أكدت فعال

).60، 2009هشام إبراهیم ، عبد اهللا،(.Bolin1975بولین ، 1967
: ومن بین األسالیب التي یمكن استخدامها في دحض األفكار والمعتقدات الالعقالنیة ما یلي

).125، ، 2000عادل عبد اهللا محمد،(
یر الذي ثیام المسترشدین باستدعاء ذلك المویتم ذلك من خالل ق:الدحض في وجود المثیر/ أ

كان شخص فإذا . یسبب له المشكل، واالضطراب ثم یطلب منه المرشد رسم صورة مغایرة لذلك المثیر
المسترشد وهذا (یطلب المرشد من المسترشد رسم صورة لكلیهما ،العما ینظر إلى المسترشد بت

.بعد ذلكنحوه) المسترشد(ثم یسأله عن اتجاهه ،وهما مستویان ویناظران بعضهما البعض ) الشخص
وهي من األسالیب التي تستخدم في استراتیجیة الدحض، ویتخیل :األسالیب التخیلیة/ ب

یطلب ،من مقابلة المدیرفإذا كان شخص معین یخشى ،المسترشد خاللها أنه یقوم بفعل أمر یخشاه
یقوم بها وردود األفعال السلبیة التي یمكن أن ،ق فیه هذا المدیردیتخیل كیف سیحمرشد ان منه ال

مما یؤدي إلى ،على مواجهة مثل هذه المواقفشجعةتكون النتیجة على إثر ذلك موسوف ،تجاهه 
.عدم تجنبها
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: التخیل إلى حد المبالغة/ ج
أن ،المسترشد یرتبط بنفس الفكرة ویطلب المرشد خالله من ،ویعتبر ذلك بمثابة أسلوب آخر 

الناس یحدقون أو یضحكون علیه لمدة ثالث ساعات وكل ،معین جتماعي یتخیل أنه في موقف إ
وعندما یتخیل المسترشد ذلك فسوف نجد أن االستنتاج الذي توصل إلیه بعد ذلك كان ،متواصلة تقریبا

.مبالغا فیه
كأسلوب لعب الدور والذي سنأتي ،كما یستخدم عدید من األسالیب لدحض األفكار الالعقالنیة 

.الوجدانیةفي التفصیل فیه في األسالیب
:Empiricismالتركیز على االمبریقیة/ د 

بها أن كال من الواجبات المطلقة التي یتمسك،وتهدف هذه اإلستراتیجیة إلى أن تثبت للعمیل
یستخدم المرشد األسئلة التي ولتحقیق هذا الهدف،عادة مع الواقع تسقانال ی،وأفكاره الالعقالنیة

.أن یقدم الدلیل العملي على صدق اعتقاداته الالعقالنیة،خاللها من العمیل بلطی
:التركیز على النتائج/ ه 

على أن یوضح للعمیل النتائج العملیة العتناق ،ویركز المرشد من خالل هذه اإلستراتیجیة 
بقي كي یفهم أنه طالما ،ویكمن الهدف من هذه اإلستراتیجیة في مساعدة العمیل،اعتقادات ال عقالنیة 

وسیظل مضطربا فاقدا لالتزان ،فإنه سیظل یعاني من مشكالته ةالالعقالنی؛خاضعا العتقاداته
.والتوافق التقني

:التركیز على الالمنطقیة/ و 
لفهم السبب الذي من أجله تعتبر أفكاره ال ،ویتم من خالل هذه اإلستراتیجیة مساعدة العمیل

فلیس من المنطقي أن یحدث ذلك ،حیث أن الفرد عندما یرید شیئا ما أن یحدث،عقالنیة منطقیة وال
.بالضرورة، ومن ثم فإن تلك األفكار الالعقالنیة تعتبر ال منطقیة

.Socratic: األسلوب السقراطي/ ز
الالمنطقیة سئلة بالجوانب ویتضمن هذا األسلوب طرح األسئلة على المسترشد، وتتعلق هذه األ

.وغیر المنسقة إمبریقیا من اعتقادات العمیل الالمنطقیة،لة وظیفیا ختوالم
في فحوى أفكاره الالمنطقیة ،وتعمل مثل هذه األسئلة على حث العمیل على التفكیر بنفسه 

.ولیس مجرد قبول وجهة نظر المسترشد،
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:Didacticاألسلوب التعلیمي/ ح 

- أفكار المسترشد- لعلة اعتبارها ،ستراتیجیة على تقدیم تفسیرات مباشرةوتعتمد هذه اإل
مفهوم تساعد على عتقادات العقالنیة إنتاجیة و اإلتعد وغیر منتجة، في حین للذاتالعقالنیة وهازمة 

.و االتزان النفسيرا في شعور الفرد بالتوافق وبالتالي فهي مسهمة إسهاما كبی،إیجابي للذات
:أسلوب االكتشاف الذاتي/ ط 

على اكتشاف أن التفكیر العقالني یعمل على تجنب الفرد ،تساعد هذه اإلستراتیجیة أیضا
حیث یحث العمیل على ،معینة ویعرف هذا األسلوب أیضا بأسلوب المواجهة ،مشكالت انفعالیة

.له من مشكالتما تسببه هة الالعقالنیة واكتشافمواج
و برناردالیسوغیر المنطقیة فیرى ،لمكونات عملیة دحض األفكار الخاطئةأما بالنسبة 

Ellis & Bernard 1986 111، 2004،القرني و عبد المنصف(: مكونات لها وهيثالثأن هناك.(

.األفكار الخاطئة وغیر المنطقیةیكتشفوهنا یتعلم العمیل كیف : عملیة االكتشاف/ أ
الل األفكار، حوإ ،أجل دحض هذه األفكار الخاطئةمن: عملیة الحوار مع الذات/ ب

.العقالنیة بدال منها
في التفكیر من أجل تجنب ذلك : عملیة التمییز بین األفكار الخاطئة واألفكار المنطقیة/ ج

.مستقبال
الذي ،"E"أن النتیجة من خالل هذه العملیة یمكن مالحظة تأثیرها في Ellisالیسویشیر

Fیرمز إلى تأثیر عملیة دحض األفكار الخاطئة، وبالتالي تنتج سلوك أو مشاعر جدیدة 

.و اإلحساس بالالتوازن يالسلوك الالتوافقالمتمثلة و نواتج  التفكیر الالعقالني من مظاهر خالیة 
للوصول إلى األسالیب ویعتبر هذا األسلوب وسیلة سریعة : أسلوب الواجبات اإلدراكیة/ 3

وهنا یطلب المرشد من "،Absolutisticوخاصة تلك التي تتسم باألمر ،الخاطئة في التفكیر
ثم النظر في كل مشكلة على ،المسترشد عمل قائمة بالمشكالت االنفعالیة التي یعاني ویشكو منها 

التي یفكر بها حول هذه والطریقة،)لماذا؟(ومن خالل مساءلة الذات حول نشأة هذه المشكلة ،حدى 
ثم مساعدة ،حول المشكلة المقصودةA-B-Cهذا األمر یمكن المرشد من بناء نظریة ،المشكلة

"الذي ساهم في تأثیر المشكلة علیه،المسترشد على تحدید النمط التفكیري الخاطئ
مثل شخص یخاف من الدخول في عالقات اجتماعیة جدیدة أو . )219، 2009اسعد وعربیات، أبو(

الخ ... ومناقشات ألنه یقول لذاته أنا شخص غیر مرغوب فیه وغریب،الدخول في مواقف تفاعلیة 
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وكل ،تدركالناس غایة الاكأن یقول إن رض،فیمكن لهذا الشخص أن یعطي رسائل إیجابیة لنفسه 
.یكون الفرد محبوبا من طرف الجمیعومن غیر الممكن أن ،الناس هناك أفراد یحبونهم وآخرون ال

،قد تجعل منه فردا أكثر فعالیة وكفاءة،إن هذا المثال یوضح أن تغیر نظرة الفرد إلى المواقف
على النظر إلى األحداث والمواقف التي یواجهونها نظرة ،كما أن مثل هذه الكلمات تشجع المسترشدین 

وبالتالي یتعلم ،وبعدا عن التفكیر الضیق القاصر المحصور في الذاتفیها سعة لألفق ،شمولیة 
.مما یساعد على تنمیة التفكیر المنطقي والعقالني،المسترشد كیفیة التعبیر عن نفسه بهدوء 

أن استخدام الفرد اللغة غیر الدقیقة A.Ellisألبرت الیسیؤكد : تغییر مفردات اللغة/ 4
إذ أن الكلمة الواحدة قد یكون لها أكثر من معنى وقد ،لیات التفكیر والمحددة تسهم في تشتیت عم،

؛غیر الذي یقصده المتحدث، لذا یجب االنتباه إلى معاني الكلمات،یكون سیاق الكالم ذو معنى آخر 
.ألن هذه المعاني هي التي تشكل طریقة االستجابة أو التفكیر

ییر العبارات ستبدال وتغإ،المرشدین تعلیم المسترشدین A.Ellisت الیس بر ألویدعو 
،یؤثر على التفكیر ویجعله سلبیا ومشتتا،على معنى ومفهوم سلبي تشاؤميتنضوي والمفردات التي

وتسمى هذه . یساعد على تنمیة وٕایقاظ التفكیر اإلیجابي لدیه،بعبارات تتضمن مفهوم إیجابي وتفاؤلي
ألبرت د ك، كما أ)64، 1999، عادل عبد اهللا محمد،(یل والتصحیح اللغويبإعادة التشكالفنیة أیضا 

تعابیر عاطفیة إیجابیة لیقتبسها ویستعملها و،أنه على المرشدین استخدام ألفاظ وعباراتالیس
حتى أثناء الحدیث الذاتي مما یساعدهم على تغییر األفكار الالعقالنیة،المسترشدون 

.)267، 2008الزیود، (

إن الكثیر من المسترشدین الذین یعانون ": Thought Stopping"أسلوب وقف األفكار / 5
ص من هذه وللتخل،وأخرى متناقضة تحد من كفاءتهم وفعالیتهم في الحیاة ،من أفكار وسواسیة 

بحیث یقوم "،هذا األسلوب وهو أسلوب وقف األفكارألبرت الیسیقترح ،یهمالمشكالت االنفعالیة لد
وتعلیمه التفكیر في الجوانب المضیئة ،المرشد بتعلیم المسترشد وقف هذه األفكار التي ال أساس لها

).116-1994،115الشناوي،(" ودراسته وجمیع جوانب ومجاالت حیاته،في عالقاته

حدیث وكیفیة تحدي ومناقضة ال،وبالتالي فإن المرشد یعلم المسترشد إعادة النظر في تفكیره 
ثم یطلب منه إعادتها وتكرارها بطریقة أكثر منطقیة ،الذاتي الذي یقلل من فعالیته كفرد 

)2005،524،الداهري(
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في هذا ،ااإلرشادیة استخدامیعتبر هذا األسلوب من أكثر األسالیب : استخدام المرح/ 6
والهدف من استخدام هذه التقنیة هو محاولة إخراج "A.Ellisأللبرت الیس ،المعرفيبرادیجم ال

وبالتالي زیادة تأثیرها على ،والتي تسهم في تفاقم وتضخیم المشكلة ،العمالء من الجدیة المبالغ فیها
من الضغوط ،المسترشد، كما أن المرح كما یدعو أصحاب هذا االتجاه یساعد العمالء على التخلص 

التي یعانون منها وبالتالي یكونون أكثر قدرة على التفكیر المنطقي ،النفسیة المصاحبة للمشكالت
.)220، 2009عربیات، و دأسعبوأ("الواعي والعقالني

والسخریة على أخطائهم ،العمالء أیضا للضحكمع خدم المرشدون إستراتیجیة المرح ویست
وبالتالي تبني المنهج المضاد وهو الواقعیة ،لتقبل جوانب الضعف في ذواتهم وتغییرها،) المسترشدین(

).265، 2008الزیود، ( العقالنیة 

":Comprehensive cognitive disputing"المناقشة المعرفیة الشاملة / 7
تستخدم في هذا االتجاه و،"Digiuseppe) "1991(دیجیوسیبوهي تقنیة اقترحها 

من خالل خطوط منطقیة ،وهي تساعد المسترشد على مواجهة أفكاره ومعتقداته الالعقالنیة،اإلرشادي
وذلك بأسالیب جدلیة وتعلیمیة یتعامل خاللها تفنیدللطبیعة المناقشة وا،وأمبریقیة وبناء دالئل عقالنیة 

التي mustsویناقش مجموعة الواجبات ،في سیاقاتها المختلفة ،مع األفكار واالعتقادات الالعقالنیة
دون أن نفترض أمامه إلى مواجهة الفكرة الالعقالنیة سوف یؤدي ،یجب على المسترشد أن یمارسها

أخرى كما یرى أیضا ،في اعتقادات وأفكار ال عقالنیة ،قالنیة بالضرورة وبصورة آلیة إلى تغییرات ع
في ،تعد إضافة قویة لتلك التقنیات التي یتسلح بها المسترشد،أن هذه المناقشة المعرفیة الشاملة

إلى هذه اإلستراتیجیة بمثابة توسع Digiuseppeدیجیوسیبویؤكد .مواجهة مختلف االضطرابات
.الیسد عنABCعلى النموذج األصلي 

) ABC(هذا النموذج Wesster&Wessler) 1980(ویستر وویسلركما عدل كل من "
:حیث یریان أن االعتقادات تتألف من عنصرین هما 

.والتي تعد بمثابة نتیجة عن العالم یتوصل إلیها الفرد:االعتقادات االستنتاجیة- 
" والتي تعتبر بمثابة تقییم ومعاني یعطیها الفرد لهذا العالم:االستنتاجات التقییمیة -

.)119،  2000، عادل عبد اهللامحمد، (
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ویرى أن الفرد عندما یواجه ،فیمیز بین أنواع االعتقاداتDigiuseppeدیجیوسیب أما 
ومع ذلك فإن ثم یقوم بعد ذلك بتقییم هذا االستنتاج ،،فإنه یقوم باستنتاج معین عن العالم،) A(حدثا 

.یتم القیام بها كنتیجة لنماذجها أو أبنیتها العقلیة الجوهریة،التقییماتكهذه االستنتاجات وتل
تقییم : أن االعتقادات الالعقالنیة تنقسم إلى قسمین هماDigiuseppeدیجیوسیب كما یرى 

التي یصور المسترشد من خاللها العالم، وبالتالي ،واألبنیة العقلیة الجوهریة،األحداث أو االستنتاج 
االستنتاجات والتقییم واالعتقادات الالعقالنیة فإن هذا النموذج یقسم االعتقادات إلى ثالث أنواع هي 

أن االعتقادات الالعقالنیة ال تؤدي إلى Digiuseppeدیجیوسیب ن هذا المنطلق یرى وم. الجوهریة
فتراضیة إستنتاجیة إنه یؤكد أن اإلنسان یفكر بطریقة بل أ،نموذج خطيياالنفعاالت المضطربة ف

األبنیة ستنتاجات أو األفكار الالعقالنیة التي یخیرها الفرد تقتصر على الخبرات التي تتسق مع وأن اإل،
واألفراد یقومون بمناقشة وتفنید االستنتاجات التي یقومون . مالعقلیة الجوهریة لدیه أو رؤیته عن العال

من خالل أبنیتهم العقلیة الجوهریة وبالتالي فإن التقییم الذي یقومون به ینبثق منطقیا من نفس ،بها
وٕاعادة بناء ،عتقادات المریضإاجهة حقیقة المناقشة والتفنید مو وتمثل عملیة . البنیة أو رؤیتهم للعالم

تتبع مجموعة معقدة من المجادالت على ،اعتقاداته الجدیدة ومما الشك فیه أن مثل هذه المناقشة 
.الیسالبرت غرار طریقة 

أن أحد أركان االضطرابات االنفعالیة هو ألبرت الیسیؤكد : التمارین المهاجمة للخجل/ 8
،في اإلرشادREBTأو الخجل ویؤكد أنه على المرشدین الذین یستخدمون إستراتیجیات ،لوم النفس

وبتنفیذ هذا المطلب ،أن یطلبو من العمالء التصرف بطریقة یشعرون معها عادة بالخجل والخزي
. لذلك ال داعي للخجل والتوجس منها،سیكتشف العمیل أن تصرفاته لیست محل اهتمام اآلخرین

ال ال یجب أن یطلب من العمالء التصرف بطریقة یعاقبون علیها قانونیا وبطبیعة الح
.)266،  2008الزیود، ( 

III:6 -2اإلستراتیجیات الوجدانیة:
على تغییر المشاعر السلبیة المصاحبة للمشكالت ،یتم التركیز في هذه األسالیب اإلرشادیة 

بقدر ما هو مساعدة المسترشدین على ،االستغراق في تلك المشاعرلدى العمالء، ولیس التركیز على 
ع في عملیة التغییر إلى األحسن، تسر تخدم العملیة اإلرشادیة و ،جابیة تحویل المشاعر إلى مشاعر إی

:ديفي نموذجه اإلرشاA.Ellisالبرت الیسومن األسالیب واإلستراتیجیات الوجدانیة التي قدمها
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تساعد المسترشد ،ویعتبر هذا األسلوب اإلرشادي عملیة عقلیة : التخیل العاطفي العقالني/ 1
والسلوك ،من خالل مساعدة المسترشد على تخیل التفكیر المنطقي،على تأسیس أنماط من المشاعر

في أثناء ،ثم محاولة تطبیق ذلك واقعیا ویستخدم هذا األسلوب للحصول على فرص آمنة،والمشاعر
ما سوف كأن یتخیل المسترشد أسوأ .)395،  2007الخطیب، ( " اولة القیام بطرق جدیدة للتفكیرمح

وفي أثناء ذلك ، وبماذا سیشعر إن حصل ذلك،وكیف یسلك أو یتصرف حیال هذا الحدث،یحدث له
بسیط خوفه إلى فو خویطلب منه تغییر ،للحظة الحالیةیطلب المرشد من المسترشد التفكیر في ا

فإنه یعطي إشارة ،كتئابه إلى حزن وهكذا وعندما یصل إلى هذه المرحلة إ و ،،وغضبه إلى غضب بسیط 
ستطاع الوصول إلى هذه إأو فكر فیه حتى هقالبما ،إلى المرشد الذي یطلب منه أن یعرف نفسه

التي هو ،ألفكار ویؤكد بعد ذلك المرشد للمسترشد أن هذه الجمل وا،االنفعاالت المختلفة عن السابق 
.بحاجة إلیها الستخدامها في مواقف الحیاة الیومیة

،العقالنيالعاطفيأنه كلما مارس اإلنسان التخیل) A.Ellis)1988البرت الیسویؤكد
واالجتماعي تجعله یتجاوز األحداث ،عدة مرات في األسبوع سوف یصل إلى حالة من التوافق النفسي

.ي یمكن أن تواجههوالمواقف غیر السارة الت
وال ،یاتستخدم هذه اإلستراتیجیة في العدید من النظر ت": Role playing"لعب الدور / 2

، لكن لعب Albert Ellisأللبرت الیس ،REBTسلوكيالالعقالني العاطفي تقتصر على اإلرشاد 
تغییر األفكار یرتكز بالدرجة األولى على مساعدة العمالء في،الدور في هذا األسلوب اإلرشادي 

كما تبین هذه "،والمسببة لمشكالتهم بأفكار أكثر منطقیة وأكثر عقالنیة،الخاطئة غیر العقالنیة
والمعتقدات الخاطئة في عالقات المسترشد مع ،اإلستراتیجیة كیف تؤثر األفكار غیر المنطقیة

مواصلة تعلیمها بعد أن يالمرأة التي ترغب ف:مثال).85، 2009هشام إبراهیم ، عبد اهللا،(" اآلخرین
وأنجبت األطفال وتخشى من الفشل وعدم القبول بالجامعة یمكن أن تستخدم لعب ،تخطت األربعین

ومن خالل ذلك یمكن أن تقف ،بإجراء مقابلة شخصیة مع نفسها متخیلة وجود اللجنة أمامها،الدور 
.المرتبطة بهذا الوقت ثم محاولة تغییرهاواألفكار غیر العقالنیة ،على مشاعر القلق

إن الهدف األساسي من استخدام القوة والحزم والسلطة مع : استخدام القوة والحزم/ 3
هو مساعدتهم على تكوین االستبصار العقلي والوجداني ؛أثناء اإلرشاد REBTحسب ،المسترشدین

من شأنه المساهمة في اكتشاف األفكار الخاطئة ،وكذا مساعدتهم على إنشاء حوار مع الذات،
.وتغییرها
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) 1992(فیلتینمع ،A.Ellisالیسوهي إستراتیجیة إرشادیة قدمها: الحوار الذاتي/4
Velten وتقییمه لذاته على شریط،حیث یقوم المسترشد خاللها بتسجیل معتقداته وأفكاره الالعقالنیة،

بعد تدریبه على ذلك ثم یقوم باإلستماع إلى ،ویحاول وهو یستمع إلیها أن یقوم بدحضها وتقییدها 
معه لیرو سویا ،ویجعل اآلخرین یستمعون إلیها ،الدحض والتفنید الذي قدمه لهذه األفكار والمعتقدات

. )116- 115، 2000،عبد اهللاعادلمحمد،(ما إذا كانت قویة أم ضعیفة 

III :6-3اإلستراتیجیات السلوكیة:
في اإلرشاد ،أنه یمكن استخدام بعض أسالیب اإلرشاد السلوكيA.Ellisالیسألبرتیشیر 

لكي یصبح المسترشد أكثر فعالیة ولمساعدته على التغییر الرئیسي لمعارفه ،المعرفي االنفعالي
.لومعتقداته تجاه ذاته وتجاه اآلخرین وتجاه العالم بل وتجاه المستقب،

:ومن بین هذه األسالیب السلوكیة
مثل حصر ،حیث یكلف المرشد المسترشد ببعض التدریبات المنزلیة: الواجبات المنزلیة/ 1

ومحاولة تصحیحها وعرض ذلك مرة أخرى على المرشد أو ،األفكار الالعقالنیة التي یؤمن بها العمیل
.)96، 2004طه عبد العظیم ، حسین،(" التي تدعو إلى التفكیر العلمي،قراءة بعض الكتب

تستخدم في اإلرشاد المعرفي االنفعالي إلى ،كما تهدف الواجبات المنزلیة كإستراتیجیة سلوكیة
وذلك على مواقف ،وما تدرب علیه أثناء اإلرشاد،إعطاء الفرصة للعمیل لیقوم بممارسة ما تعلمه 

وتلك المواقف الحیاتیة تتضمن جوانب ،وجدیر بالذكر أن مثل هذه الواجبات المنزلیة ،الحیاة المختلفة 
ممارسته ل،استرجاع كل ما تعلمه وتدرب علیهوهو ما یساعد المریض على ،معرفیة وأخرى سلوكیة

في الحیاة الواقعیة
وسماع ... ز مثل التعزیز والعقاب والتشكیل ومن أمثلة التعزی: اإلجرائيأسالیب اإلشراط /2

.أو مشاهدة فیلم حول مبادئ اإلرشاد العقالني االنفعالي*شریط
بما یضمه من جوانب ،exposureیمكن استخدام التعریض ": Exposure"التعریض / 3

.حیث یوضع المسترشد في موقف معین للوقوف على كیفیة مواجهته له،معرفیة وانفعالیة وسلوكیة 

صدرأأن معهد العالج العقالني االنفعالي،396في ص اإلرشاد النفسي في المدرسةفي كتابه الخطیبصالح أحمد وقد ذكر *
هذه األغنیات على Ellisالیس  رض عهي أغاني شعبیة واقعیة وأحیانا یو ،" مجموعة األغاني العقالنیة"وم أغنیات وأشرطة تسجیل بعنوان ألب

أو لبعضهم بعضا في ،من أجل أن یكشف لهم سخف أفكارهم العقالنیة وغالبا ما یتم تشجیع المسترشدین على أن یغنوها ألنفسهم ،مسترشدیه
.اجتماعیةمواقف
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مما یجعل ،یعلم المرشد المسترشد على كیفیة التحكم في مثیرات معینة: ضبط المثیر/ 4
هذا األسلوب یهدف إلى إعادة بناء الوسط المحیط وبهذا فإن،احتمالیة تصرفاته غیر المقبولة قلیلة

یحفزه على التصرف بشكل غیر ،ألي مثیر) المسترشد(حتى ال یتعرض هذا األخیر ،بالمسترشد
الخ...مثل المسترشد الكحولي یمكن أن یرشده إلى تجنب أماكن بیع الكحول،مقبول 

).96، 2004طه عبد العظیم ، حسین ،(

III:7- مراحل العملیة اإلرشادیة حسبREBTA.Ellis:"
تركز على ،أن عملیة اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكيA.Ellisالیس البیرت یرى "

حیث تمثل القیم ،بما یحتویه من معتقدات واتجاهات ومیول ،أهمیة النظام القیمي في النمو اإلنساني
)75، 2009هشام إبراهیمعبد اهللا،(" من حیث العقالنیة والالعقالنیة،المحدد الرئیسي للشخصیة 

أي بین A.B.Cفي إطار العالقة بین ،A.Ellisالیس وتتمحور العملیة اإلرشادیة حسب 
الیس أن كما سبق وأن أشرنا آنفا إالCالتي تكون سببا في ظهور ،األحداث ونظام المعتقدات

A.Ellis . فقامبوضوح وفي مراحل متتابعة ومصورة بدقة ،لم یحدد خطوات العملیة اإلرشادیة
بتطویر هذا األسلوب لیصبح في شكل Dryden&Guiseppe1990دیجیوسیب ودریدان 

.خطوات متتابعة تضم ثالث عشرة خطوة
هذا األسلوب الذي رطوی،بتDryden&yankura1995ادریدان ویانكور ثم بعد ذلك قام 

مرشد والعمیل على فهم طبیعة المشكالت التي ،یعد آداة رئیسیة لمساعدة أطراف العملیة اإلرشادیة
والتي تتمثل في بعض األفكار الالعقالنیة ،وأن یقوما بتقییمها قبل عملیة التدخل،یعاني منها العمیل

كبیرا لتعلیم العمالء إدراك العالقة بین أفكارهم هتماما إوتولي العملیة اإلرشادیة ،العمیلالتي یعتقدها 
:وتضم ثالث عشرة خطوة نوردها فیما یلي،والتي تمثل جوهر الواجبات المنزلیة ،ومشاعرهم

:التعرف على المشكلة وتحدیدها- 1
لمشكلة التي یرغب أن یعرضها علیه وصف ا،في هذه المرحلة یطلب المرشد من المسترشد 

بأنهما سیعمالن معا وبشكل تعاوني للتغلب على ،لدیه انطباعیصقلیناقشها معه وعلیه أن ،و الأو 
.وللمرشد هنا طریقتان یمكنه اعتمادهما. مشكالته االنفعالیة

تمثل نقطة و التي،مشكلة التي یرغب أن یبدأ بهاار المسترشد للیختإوتعتمد على : األولى
.البدایة فسأله المرشد عن ذلك
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أنها األكثر خطورة ،وهي موجهة أكثر وتعتمد على المشكلة التي یرى المسترشد: نیةالثا
.بالنسبة له والتي تسبب له القدر األكبر من الضیق واأللم في حیاته

أن یلجأ إلى عدة طرق لتشجیعه ،مشكلة یمكن للمرشدالوفي حالة لم یستطع المسترشد تحدید 
والتوتر ولو بصورة ،كأن یطلب منه أن یختار موضوعا یسبب له الضیق ،على تحدید المشكلة

یرید أن یزید التيالسلوكاتتحدید االنفعاالت و،كذلك یمكن أن یطلب المرشد من المسترشد .بسیطة
.خالل العملیة اإلرشادیة،كما یمكن أن یسأله عن الهدف الذي یرید أن یصل إلیه. أو یقلل من حدتها

ذا ما یعمل في هذا الوقت وه،لمرشد أن یسأله عن معیقات تحول دون تحقیق هذا الهدفكما یمكن ل
.التي یمكن أن تحول دون تحقیق الهدف،حول المشاعر واالنفعاالتمثیرة على تولید مناقشات

ال ،أن المرشد العقالني االنفعالي السلوكي ) A.Ellis)1973-1979ألبرت الیس ویشیر 
أو في مساعدته على التعبیر االنفعالي عن ،في اإلستماع إلى تاریخ حیاة المسترشدیستغل وقتا طویال

عادة اختصار إال أنه یحاول ) ورغم أنه قد یلجأ إلى استخدام هذه اإلستراتیجیات أحیانا(،مشاعره
یساعد المسترشد على اإلحساس بمشاعر ) المونولوج(أن الحوار الطویل یعتقدحیث ،الوقت والجهد 

.)2009،75هشام إبراهیم،عبد اهللا،(بة ولكنها ال تساعده على التحسن فعال طی

:االتفاق على األهداف وتحدیدها بما یتفق مع طبیعة المشكلة- 2
ومن خالل المناقشات المبدئیة مع العمیل صورة ،تؤمن المرحلة األولى من العملیة اإلرشادیة 

أما في حالة ما إذا لم . ییمهاوفر للمرشد فرصة تقت،وني منهاواضحة عن طبیعة المشكلة التي یعا
باالتفاق مع العمیل وٕان كانت هناك مشكالت ،تتضح طبیعة المشكلة فعلى المرشد أن یحدد تعریفا لها 
.أخرى فعلى العمیل تحدید أي المشكالت یرید أن یبدأ بها

ضمها اإلرشاد التي ی،إن هذا الفهم المشترك للمشكلة یعد مكون هام من تلك المكونات 
التي یعمالن من التعاقد اإلرشادي العقالني االنفعالي، ألن هذا الفهم المشترك هو أساس عملیة 

وفي خبرته وقدرته على ،وتجعل المسترشد یشعر بتفهم المرشد له مما یزید في ثقته فیه ،كفریقخاللها 
في التمییز بین مشكالته وفي هذه المرحلة على المرشد مساعدة المسترشد . تناول وحل مشكالته

العمیل إذا نجح في السیطرة على المشكالت االنفعالیة على أساس أن*العملیة ومشكالته االنفعالیة

وكان هذا من أهم االنتقادات التي ،یتعامل فقط مع المشكالت االنفعالیة ال مع المشكالت العملیةكأسلوب إرشادي REBTألن *
كما ،"REBT"نظریته اإلرشادیة كانت انفعالیة أكثر منها عقالنیة رغم أن التسمیة عكس ذلك ألن،A.Ellisألبرت الیسوجهت إلى 

. سنوضح في الصفحات الموالیة
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یصبح بإمكانه التحكم والنجاح في المشكالت العملیة، ذلك أن أحداث الحیاة السلبیة تنمي لدى ؛ 
تؤدي ،تجعله یصدر استجابات انفعالیة سلبیة غیر صحیحة،المسترشد بعض االعتقادات الالعقالنیة

مما یستوجب مساعدة . إلى العدید من االنفعاالت السلبیة كالشعور بالذنب، القلق، الغضب، واالكتئاب
لتحویل استجاباته االنفعالیة ،إلى اعتقادات عقالنیة حول تلك األحداث،المسترشد على تعدیل معتقداته

. كخیبة األمل، الضیق، الحزن، الندم" لطبیعة الحادث المؤلم"تتمیز بالسلبیة إلى استجابات صحیة
انفعاالته تعزیزالمرشد أن یساعد المسترشد علىوعلى . وهي ردود فعل صحیة نظرا لسلبیة الحدث

وغیر المالئمة بأسلوب صحي ،لتدریبه على التعامل مع أحداث الحیاة الضاغطة،السالبة الصحیة 
لى هذا فمن واجب المرشد أن یعمل على تعلیم العمیل كیفیة التفریق بین االنفعاالت السالبة وع. متوافق

ها إلى انفعاالت سلبیة وتحویل،وغیر الصحیة وكیفیة تعدیل انفعاالته السلبیة غیر الصحیة،والصحیة 
ولكن صحیة

حة في وصف وغیر المفهومة والواض،وقد یستخدم المسترشد أحیانا بعض المفردات المبهمة 
ومن ثم یستطیع أن یستخدم ،فعلى المرشد أن یطلب منه تحدیدا واضحا ودقیقا للمشكلة ،مشكلته
وعند هذه المرحلة " C"األحداث النشطة ثم النتائج " A"فیطلب من المسترشد تحدید ،ABCنموذج 

بمعنى " A"النشطة ولیس األحداث ،النتائج " C"یقوم المرشد بمساعدة المسترشد أن یقوم بتغییر 
لى إر الحل العملي للمشكلة، وللوصول فیعتب" A"أما تغییر " C"مساعدته على الحل االنفعالي تغییر 

ذلك یستخدم المرشد عدة إستراتیجیات حیث یمكنه أن یوضح للمسترشد الذي یملك مهارات لحل 
إذا كانت " A"ألحداث النشطة بشكل فعال لتغییر ا،أن باستطاعته استخدام مهاراته الذاتیة،المشكالت 
). بغض النظر على أنها سلبیة أو إیجابیة(صحیة " C"استجابته 

فعلى المرشد أن یوضح ویؤكد ،أما بالنسبة للمسترشد الذي ال یمتلك مهارات لحل المشكالت
في اكتساب هذه المهارات لتعدیل وتغییر األحداث ،له أنه سیتمكن من تحقیق نجاح بعد التدریب

غیر ،التي تتسبب في مشكالته إذا استطاع أن یتخلص من ردود أفعاله السلبیة،"A"شطة الن
".C"الصحیحة التي یواجهها عند 

التي تؤرقه فعلى المرشد أن یطلب منه ،وفي حالة ما إذا لم یستطیع المسترشد تحدید المشكلة 
وأن یسجل من خالل تلك المذكرات ما یخبره من ،العودة إلى مذكراته الیومیة الخاصة بهذه المشكلة

وهذا ما یتیح الفرصة للمرشد باستخدام نموذج ،ویحدد متى وأین خیر هذه المشاعر ،مشاعر مضطربة 
"ABC "مع المشكلة ویدرب العمیل على استخدامه.
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: تقییم النتائج المترتبة- 3
األحداث النشطة أو النتائج –،في هذه المرحلة على المرشد أن یقوم بتقییم أحد المكونین

وعند قیام . من بین عناصر المشكلة،استنادا على المكون الذي یصفه المسترشد أوال - Cالمترتبة 
فإنه سوف یقوم بإعادة فحص االنفعاالت السلبیة غیر ،المترتبة أوال" C"المرشد بتقییم النتائج 

.نظر إلیها من هذا المنطلقیتم ال،ألن المشكلة التي یعاني منها العمیل،الصحیة
ت ومع أن السلوكیا،نفعالیة في طبیعتها أو سلوكیة إقد تكون " C"ذلك أن النتائج المترتبة 

ت السلبیة غیر فإن التركیز یجب أن یكون على االنفعاال،دفاعیةالمختلة وظیفیا تقوم بوظیفة 
تسهم بدرجة كبیرة في ،الصحیة السلوكیات من منطلق أن هذه االنفعاالت غیرهال على هذ،الصحیة

فإذا كان هناك عمیل یرغب في التخلص من اإلدمان مثال، . هذه السلوكیات المختلة وظیفیاثحدو 
بتحدید یلهوعلیه أن یشجع عم،ه سلوك دفاعيفیجب على المرشد أن ینظر إلى اإلدمان على أن

،ومن ناحیة أخرى على المرشد أن یطلب من العمیل،إذا ما أقلع عن اإلدمان،خبرها االنفعاالت التي ی
التي یخبرها حیث أن االنفعاالت السلبیة غیر الصحبة تقدم عند " C"أن یوضح النتائج المترتبة 

"C"،إشارات ذات قیمة تتعلق باعتقاداته الالعقالنیة.

)03(مخطط رقم 
نفعاليقالنیة على المستویین السلوكي و اإل شكال النتائج المترتبة عن االفكار الالعأیوضح 

ف المسترشد للنتائج المترتبة إذا لم یكن وص،عدة استراتیجیاتستخدام إویمكن للمرشد 
ویحدد المشاعر ،مثل فنیة التركیز والتخیل إذ یطلب المرشد منه أن یتخیل مشكال یعاني منه،غامضا

C

سلوكات : النتائج عل المستوى السلوكي
.مختلة وظيفيا ذات وظيفة دفاعية

انفعاالت : االنفعاليالنتائج على المستوى 
سلبية غير صحية ذات طبيعة هازمة للذات
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فإنه من ،ینجح في هذا ان وأن یقوم بالربط بینها وفي حالة ما إذا لم یستطع المسترشد ،التي یخبرها 
حتى یتمكن من رؤیة ذلك ویمكن أن یتم ذلك من خالل ،أن یخصص له وقتا أطولواجب المرشد 
.)136، 2000، عبد اهللا عادل محمد،(: الخطوات التالیة

كأن ،مساعدة المسترشد على تقییم النتائج المترتبة على االنفعال السلبي غیر الصحي-1
وبناء أم بشكل هازم ،ل فعال بشكیتصرفما شعر بذلك وهل هو یمیل إلى عند،یسأله عما حدث 

.للذات
محل ،التأكید على أن الهدف المنشود یتمثل في أن یحل االنفعال السلبي الصحي-2

.كأن یحل الحزن محل االكتئاب،االنفعال السلبي غیر الصحي
یخبر االنفعال دماالتي سوف تحدث عن،نتائج المترتبةمساعدة العمیل على تقییم ال-3

رف وكیف صتفیتخیل كیف سی،مالئمند مواجهته لموقف ضاغط أو غیر ع،السلبي الصحي المقابل
نشط وسلبي ثم یقوم بمقارنة ،االنفعال الصحي في مواجهة حدث ضاغط خبرستختلف النتائج إذا ما 

.لصحیةفي مقابل االنفعاالت غیر ا،تلك النتائج التي تترتب على االنفعاالت الصحیة
" C"المشكلة عند ،نفعاالت المسترشدإبعض المشكالت عند قیامه بتقییم وقد یواجه المرشد

تؤدي "A"فكرة أن تعززما ابتعد عن استخدام أسئلة إذا ،ورغم هذا بإمكانه تجنب تلك المشكالت 
".C"إلى 

:تقییم األحداث النشطة أو المسببة للمشكلة- 4
ا هي تقییم األحداث تصبح الخطوة التي تلیه،بعد أن ینتهي المرشد في مرحلة تقییم النتائج 

ویمكن أن یتم ذلك ،ستنتاجات أو التفسیرات التي یسوقها المسترشد لألحداث النشطةالنشطة أو اإل
انب وتضمن هذه المرحلة مساعدة العمیل أن یحدد ذلك الج،بسؤال المسترشد عن حدوث تلك األحداث

وقد یكون هذا أمرا صعبا نظرا لما قد ". B"من الحدث المنشط الذي یثیر االعتقادات الالعقالنیة عند 
وذلك لتحدید ،ویمكن للمرشد أن یلجأ إلى فنیة تسلسل االستنتاجات ،یستنتجه العمیل حول الموقف

تسجیل سلسلة وعلى المرشد هنا أن یقوم ب. االستنتاج الذي یعمل على إثارة تلك االعتقادات
یعد،ه ویطلب منه أن یجد أیا منها التي یعرض العمیل لها وأن یقوم بمراجعتها مع،االستنتاجات

.ویمثل أكثر جوانب الحدث النشط ارتباطا بالمشكلة االنفعالیة
" C"وهناك فنیة أخرى یمكن أن یستخدمها المرشد تتمثل في فحص استجابات المسترشد عند 

أي تغیر یحدث في ،العمیل من هذه الخطوة یصبح من المهم أن یقوم بإعادة تقییموبمجرد أن ینتهي ،
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وهنا یمكن التركیز على ،وذلك منذ أن یقوم بالتحلیل المبدئي للمشكلة،" C"مشاعر العمیل عند 
قد حدث بالفعل ثم یتم ،أو یطلب المرشد منه أن یتخیل حدثا نشطا آخر،"C"مشاعر العمیل عند 

".C"تلك المشاعر التي یحتمل حدوثها عند التعامل مع
إن األحداث النشطة یمكن أن تشیر إلى فكرة، أو استنتاج او صورة أو إحساس أو سلوك أو 

، كذلك یمكن )مالحظون آخرون غیر العمیل(،في بیئة العمیل یمكن أن یؤكده محایدون،حدث حقیقي
".A"أن تعمل كحدث منشط جدید " C"لمشاعر العمیل عند 

)04(مخطط رقم 
2Cحداث جدیدة تتسبب في نتائج ثانویة إلى أ1Cیوضح  تحول بعض النتائج 

یقتصر " A2"إلى " C1"وتحول " C2"رغم أن ظهور ،وهذا یعتبر جانبا مهما في عملیة التقییم 
؛تمثل تشویها للواقع" A"ظهورها عند بعض المسترشدین فقط دون آخرین، وٕاذا ما اتضح أن األحداث 

حتى یتم تصحیح تفسیراته الخاطئة لهذا ،فإن المرشد یقوم بمساعدته على دحض تلك األحداث
.الحدث

ولكن علیه أن یتغلب علیها إذا ،ویمكن أن تعترض المرشد مشكالت متعددة في هذه المرحلة
". A"ومنع المسترشد من تقدیم الوصف الغامض لها ،" A"ما ابتعد عن طلب تفاصیل عدیدة عن 

هنا یستطیع و . وطلب منه كتابة مذكرات أو تقاریر یومیة عن تلك األحداث التي تسبب له الضیق
على أن ،باالتفاق حول األهداف المرجوة في عملیة التغییر ،مع المسترشد رشادیا قد إاعیتالمرشد أن 

قد يتحول

مشكلة 
سلوكية/انفعالية

أولية

مشكلة
سلوكية/انفعالية

ثانوية

C2A2C1A1



رشاد النفسيستراتيجيات اإلإ/ الفصل الثالث  

119

وعلى المرشد أن یكون حذرا ودقیقا في تحدید الهدف من هذا .تكون على المدى البعید ولیس القریب
:یجببحیث التعاقد 

لهذا - بل هو استبداله ،أال یكون الهدف هو التقلیل من االنفعال السلبي غیر الصحي-1
.باالنفعال السلبي الصحي- األخیر

أو غیر مبال باألحداث النشطة التي ،ال یكون الهدف هو جعل المسترشد محایدا أو سلبیا-2
حدث كأن یشعر بالسعادة تجاه ،تحدث له أو أن یشعر بمشاعر إیجابیة تجاه أحداث ضاغطة سلبیة

.ل عدم المواجهةضسلبي في الحیاة مما یجعله یف
.كأن یقول أنه یرید أن یكون سعیدا،غامضا وزئبقیا غیر واضحأن ال یكون الهدف-3

: تحدید وتقییم أي مشكالت انفعالیة ثانویة- 5
كما سبق (،بعض المسترشدین مشكالت انفعالیة ثانویة تنتج عن مشكالت انفعالیة أولیةخبری

ثانویة على الرغم فمن واجب المرشد أن یبحث عن هذه المشكالت ال)وأن أوضحنا في المخطط السابق
لكن قد تكون هناك ظروف معینة تستلزم مجابهة –،من ضرورة مواجهة المشكالت األولیة في البدایة 

:أوال وتتمثل هذه الظروف في،المشكالت الثانویة
.المشكلة القانونیة تعرقل الجهود التي تبذل لمواجهة المشكلة األولیة. 1
.نت بالمشكلة األولیةأهمیة المشكلة الثانویة إذا ما قور . 2
.إدراك العمیل ألهمیة تناول مشكلته الثانویة أوال قبل األولیة. 3

على المرشد االستجابة له لكي ال ،وفي حالة ما إذا رغب العمیل في تناول مشكلته األولیة أوال 
.یخل بمبادئ التعاقد العالجي

:بین االعتقادات والنتائجلعالقةتعلیم العمیل إدراك ا- 6
أو بالنتائج " A"سواء الخاصة باألحداث ،في هذه المرحلة یكون المرشد قد أنهى عملیة التقییم 

التي یعاني منها العمیل ومن ثم ینبغي ،التي تتعلق بالمشكلة االنفعالیة األولیة أو الثانویة " C"المترتبة 
وهي "C"".B"ئج والنتا" B"بین االعتقادات ،على المرشد أن یعلم المسترشد إدراك العالقة 

كما سبق وأن " A"لیها ولیس األحداث ’وتؤدي إ،االعتقادات التي تكون سببا في المشكالت االنفعالیة
وهي ،وٕاذا لم یدرك المسترشد ذلك جیدا لن یفهم السبب الذي یتم من أجله تقییم االعتقادات،وضحنا

.المرحلة التي تلي هذه الخطوة
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: عتقاداتتقییم اإل- 7
أن یمیز للعمیل بین اعتقاداته ،یجب على المرشد في هذه المرحلة من العملیة اإلرشادیة 

.وأن یساعده على فهم كال النوعین من االعتقادات بشكل جید،العقالنیة والالعقالنیة
مقدمة تتألف ،كما یتوجب على المرشد أن یوضح للعمیل أن االعتقادات الالعقالنیة

لواجباتمة التي تتألف من مجموعة من اتمیل إلى أن تنبع من تلك المقد،معینةواشتقاقات سلبیة
Musts، م أو ظروف الحیاةالجهة نحو الذات أو اآلخرین أو العتمثل مجموعة من المطالب المو،

ولتقییم االعتقادات یمكن استخدام ،الالعقالنیةاتن لالعتقادویعمل المرشد على تقییم كال المكونی
أو لغة المسترشد نفسه بشرط أن تعكس الكلمات ،REBTأسلوب اإلرشاد العقالني االنفعالي 

.المستخدمة االعتقادات الالعقالنیة بشكل دقیق
عند قیامه بتقییم ،من ناحیة أخرى یقوم المرشد باستخدام األسئلة التي تتسق مع النظریة 

وبالتالي فإنه یقوم بتوجیه . عقالنیة للمسترشد كبدیل عن األسئلة المفتوحة لنفس الغرضاالعتقادات الال
المسترشد إلى البحث عن أفكاره الالعقالنیة والتدقیق فیها وتمحیصها، ومن أمثلة هذه األسئلة أن یسأل 

".C"المرشد عمیله عما یعتقد أنه أدى إلى حدوث انفعال سلبي عند 
:الالعقالنیة بالنتائجربط االعتقادات - 8

في هذه المرحلة اإلرشادیة یعمل المرشد على التأكد من أن المسترشد قد أدرك العالقة بین 
وهذه ،"C"نفعاالت تسبب له المشكالت واالضطراب عند إوما یخبره من ،اداته الالعقالنیةاعتق

ام بدحض اعتقاداته لتعلیم المسترشد القی،الخطوة یجب أن تسبق أي محاولة من جانب المرشد
. ولكي یتأكد المرشد من إدراك المسترشد لتلك العالقة یقوم بتوجیه بعض األسئلة إلیه،الالعقالنیة 

ویمكنه في ذلك الوقت أن یسأله عما یجب أن یفعله أوال حتى یتمكن من استبدال شعوره بالقلق إلى 
ها له والتأكد من أنه حقوم المرشد بتوضیی،م تلك العالقة شعور باالنشغال، وٕاذا لم ینجح العمیل في فه

).دحض األفكار الالعقالنیة(حتى یتسنى لهما االنتقال بعد ذلك إلى دحضها ،قد أدركها
: دحض األفكار الالعقالنیة- 9

یتم مساعدة العمیل على إدراك أن ،REBTفي هذه المرحلة من العملیة اإلرشادیة حسب 
وتؤدي به إلى سلوكیات ومشاعر هازمة للذات وتعتبر ،غیر نافعةهذه االعتقادات تعتبر غیر منتجة و 

مع ،ورغم كل هذا فإن لها بدائل وهي االعتقادات العقالنیة المنسقة،غیر منطقیة وال تتطابق مع الواقع
أما بالنسبة . وتجعله أكثر ثقة بنفسه) ذات المرشد(الواقع والمنتجة والمنطقیة والتي تبین ذاته 
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كارذكرناها في إستراتیجیة دحض اآلففهي كثیرة وكنا قد ،لإلستراتیجیات المستخدمة في هذه المرحلة 
.منطقیة في الصفحات السابقةالال

:تهیئة المسترشد كي یعمق إقناعه في اعتقاداته الالعقالنیة-10
هازمة للذات وغیر باعتبارها أفكار،بعد أن یدرك المسترشد عدم فعالیة أفكاره الالعقالنیة

. وهي تهدد استقراره وتوافقه النفسي مما یجعله یشعر باالضطراب،مع الواقعیر متسقة منتجة وغ
وفي المقابل توجد أفكار عقالنیة أكثر ،إضافة إلى انعدام األدلة التي تؤید هذه األفكار الالعقالنیة

باالستقرار كفاءة، وأكثر إسهاما في إحساسهو منطقیة باعتبارها تؤدي إلى نتائج انفعالیة أكثر إنتاجیة 
كي یعمق اقتناعه . مساعدة المسترشدیعمل علىبعد ذلك یعمل المرشد على أن . والتوافق النفسي

الذي –باعتقاداته العقالنیة الجدیدة والبدیلة، ویمكن استخدام الحوار السقراطي واألسلوب التعلیمي 
على ممارسة التفكیر العقالني في سیاقات ه ضا أن یحث عمیلوعلى المرشد أی،-سبقت اإلشارة إلیهما

.ویتم ذلك من خالل واجبات منزلیة یقوم المسترشد بتطبیقها على مواقف الحیاة،حیاتیة مختلفة 
):الواجبات المنزلیة(تشجیع العمیل على ممارسة ما تعلمه -11

و مساعدة العمیل على ممارسة ه،إن الهدف اإلمبریقي في هذه المرحلة في العملیة اإلرشادیة 
مواقف الحیاة المختلفة مما یسهم في تعمیق اقتناع يما تم تعلمه وتحقیق النجاح في تلك الممارسة، ف

واجبات عقلیة، واجبات :وتصنف الواجبات المنزلیة إلى،العمیل بأفكاره العقالنیة وأهمیتها بالنسبة له 
.سلوكیة، واجبات تخیلیة

قتناع إتعمل على تقویة و ،لذي یراد تحقیقهأن تكون هذه الواجبات مرتبطة بالهدف اىعل
.العمیل باألفكار العقالنیة وتضعف اقتناعه باألفكار الالعقالنیة

یصادفه من عقبات وأن یختار ما قدالمسترشد على تقییم ،یة تساعد إن الواجبات المنزل
.علیهااألسالیب المناسبة التي تمكنه من التغلب

: مراجعة الواجبات المنزلیة-12
وذلك في بدایة كل جلسة على ،في هذه المرحلة یتم مناقشة الواجبات المنزلیة مع المسترشد

عطي للعمیل ،أن عدم مراجعة تلك الواجبات مع بدایة كل جلسة يهنا إلىوتجب اإلشارة،حدا
معه باستمرار ألنها تعتبر لذا یجب مراجعتها ،انطباعا بأن المرشد ال یعتبرها جزءا في عملیة التغییر

.لعملیة اإلرشادیةالمسطرة ته على تحقیق األهداف المرجوة مساعدلوسیلة 
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وأن یترك له . كما یجب أن یتأكد المرشد من أن العمیل قد قام بمواجهة األحداث المنشطة
جهتها، وٕاذا لم یستطع المسترشد آداء هذه االفرصة كي یقترح ما قد یراه مناسبا من أسالیب لمو 

وأن یقوم ،آدائهاتعوقه عن اعده على تحدید العقبات التي سیالواجبات المنزلیة على المرشد أن 
استطاع دحض وتفنید أفكاره ،إن الواجبات المنزلیة تسمح للمرشد التأكد من أن المسترشد.بمواجهتها

وفي حالة ما إذا تكرر عدم آداء المسترشد لواجباته .ر عقالنیةالالعقالنیة واستبدالها بالتالي بأفكا
ومن ثم یستخدم معه نموذج . القیام بهاالمرشد أن یتأكد من عدم استطاعتهیصبح على ،المنزلیة
ABC التي تعوقه على آداء واجباته المنزلیة ویساعده ،كي یساعده على تحدید أفكاره الالعقالنیة

.ثم یحدد له واجبات منزلیة أخرىتفنیدهاو،لى دحضهاع
:تسهیل القیام بالعملیة المستهدفة-13

في مخزونه ،تمثل عملیة التغییر المستهدفة وسیلة لتمكین العمیل من دمج معتقداته العقالنیة
التي ،ولیتحقق هذا الهدف یعمل المرشد على تحدید العدید من الواجبات المنزلیة . االنفعالي والسلوكي

وذلك من خالل استخدام أسالیب متنوعة .خاللها إلى التخلص من األفكار الالعقالنیةیهدف من
بل ،وهنا یوضح المرشد للمسترشد أن عملیة التغییر المستهدفة لیست عملیة خطیة –،لدحضها 

وذلك ،ستواجهه العدید من العقبات والمشكالت خالل قیامه بعملیة الدحض والتفنید لألفكار الالعقالنیة
مما یستدعي إجادة ،كما أنه یحتمل أن تحدث انتكاسة بعد انتهاء البرنامج –ي المواقف المختلفة ف

.تحدید أفكاره الالعقالنیة وٕاجادة مواجهتها ودحضها واستبدالها بأفكار عقالنیة
وذلك من خالل ثالث ،كذلك على المرشد أن یقوم بتعلیم العمیل القیام بتقییم التغییر الحادث 

: ئیسیة وهيأبعاد ر 
.مدى تكرار االنفعاالت السلبیة غیر الصحیة-1
.مدى شدة تلك االنفعاالت-2
).وهل تلك المدة تقل عما سبق أم ال(مدة دوام تلك االنفعاالت -3

.)143، 2000عادل عبد اهللا ، محمد،(

مر المستعلى تحمل مسؤولیة التغیرإن من واجب المرشد في هذه المرحلة تشجیع المسترشد 
أي قاء نفسه تساهم في تغییر وتفنید من خالل تحدید واجبات منزلیة من تل،بعد انتهاء البرنامج 

لالعقالنیة أخرى في مواقف الحیاةعتقادات اإ
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IV:إستراتیجیات اإلرشاد المعرفيCA B:
لتحلیل النفسي لالذي كان ممارسا للعالج ،Aron Beckآرون بیك هذه النظریة هو عواض

والمفاهیم المجردة لهذه المدرسة، خاصة بعد فشل دراساته ،ولكنه لم یكن راضیا عن التعقیدات الكثیرة
.بفروض التحلیل النفسي في االكتئاالتي كان یحاول من خاللها إثبات صحة

یب المدرسة السلوكیة أن أسالعروش،العالج السلوكي Aron beckآرون بیك كما مارس 
أو اتجاهیةوٕانما ألنها تؤدي إلى تغییرات ،لها فاعلیة ولكن لیس نتیجة األسباب التي یبدیها السلوكیین

حول أنفسهم وحولىیهمل تفكیر المرضذلك أن العالج السلوكي محدود و. معرفیة في المرض
.العالج نفسه

إلى ،ه على القیام بتحلیل معرفي ألفكارهم لمرضاAron beckآرون بیكوقد أدى تشجیع 
ریفات معرفیة وقد طور عدة أسالیب حفي صورة ت،االضطرابات االنفعالیةإعادة صیاغة مفاهیم بعض 

.لتصحیح التفكیر الخاطئ
وتصمیم السلوك ،كما أن تركیز العالج السلوكي على الحصول على بیانات موضوعیة

الشيء الذي أسهم في تطویر ،،Aron beckبیكارونعندكانت لها أهمیتها ) القیاس الكمي(
Aron beckبیكارونمقیاسالعالج العرفي لدیه ودفعه إلى تصمیم مقاییس شهیرة عالمیا مثل

.القنوطكتئاب ومقیاس لإل
فیما بعد نظریة متكاملة فسر على أساسها حدوث ،Aron beckبیكارون غاصوقد "

سلبیة التي یحملها وفي المعتقدات ال،االضطرابات االنفعالیة بصفة عامة واالكتئاب بصفة خاصة 
رفي هذا أن نموذجه المعAuron Beckآرون بیك وعن العالم، وقد شعر هالمریض عن نفس

مندرة على شرح مشكالت العمالء أكثركثر قعكس التحلیل النفسي وأ،هدجإقتصادیة في ال) نظریته(
" رح النواحي العصابیة أو مدى تحسن المرضیشوالذي ال ،العالج السلوكيPنظریة

).229، 2009، عربیاتأبو أسعد و ( 

IV:1-على ضوء نظریةنمو الشخصیةABC:
هو مصدر ،من أن الالشعوریرفض العالج المعرفي ما تنادي به نظریة التحلیل النفسي "

وكذلك ما تدعیه مدرسة ،أهمیة من درسة السلوكیة بما تعطیه للسلوك االضطراب النفسي وكذلك الم
ختالالت الفیزیولوجیة والكیمیائیة هي سبب االضطرابات من أن اإل،طب األعصاب التقلیدیة 

،حول أنفسهمنهو فیه الناس وما یقولاالنفعالیة، ویقوم العالج المعرفي على الفكرة القائلة بأن ما یفكر
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" صلة وثیقة بسلوكهم الصحیح والمریضاتإنما هي أمور هامة وذ،مثلهمو ؤهم وكذلك اتجاهاتهم وآرا
واستمرار وعالج المشكالت ،بمعنى أن األفكار تلعب دورا أساسیا في حدوث).146،  1994الشناوي ( 

.واالضطرابات االنفعالیة
والمفاهیم والصیغ ،ن اإلنسان أثناء نموه یكتسب الكثیر من المعلوماتویؤكد المعرفیون أ

ثقافي ومن خالل كما یتعلم من خالل إرثه ال،للتعامل مع المشكالت النفسیة التي تصادفه في حیاته
ختبارها كما یقوم بالتمییز والتحلیل من أجل إو،خدام الحس العام وصیاغة الفروض ستإالتعلیم والخبرة 

ق فخإال أن الحس العام ی. یتعرض لهاه للمواقف التي یعما إذا كان یستجیب بواق،ع والحكمالصراحل 
في إمدادنا بتفسیرات لالضطرابات االنفعالیة، على سبیل المثال فإن المكتئبین سلوكهم بتعارض مع 

النظام التصوري لكن الدخول إلى.الحیاةیها من غریزة حب وما ف،القواعد العامة للطبیعیة اإلنسانیة 
بغرض النظر إلى العالم من خالل أعینهم قد یعطى لسلوكهم معنى ومن خالل ،لهؤالء المرضى

مع اتساقاتفسیرات التي تبدو معقولة یمكن أن یفهم المعنى الذي یعطونه لخبراتهم ویقدم ال،المشاركة 
حول أنفسهم وحول ،أفكار خاطئة أما فیما یتعلق بالواقع فإن المكتئبین تحكمهم. أطرهم المرجعیة طبعا

.العالم والمستقبل وهي أفكار تصبغ حیاتهم بصبغة التشاؤم
تساعدهم في إستبعاد ،Cognitive shematosمعرفیةیغصإن جمیع األفراد یمتلكون "

االكتئاب فیمتلكون صیغ ىمرضماواالحتفاظ بمعلومات هامة أ،ئاتهممعلومات معینة غیر متعلقة ببی
ت وماجابیة عن الذات وتبقى على المعلتستبعد على نحو تلقائي المعلومات اإلی،ذاتیة معرفیة سلبیة

األفراد المكتئبون في الطفولة ینمي ةأنه عند نقطة معینAron beckبیكارونویقترح. السلبیة 
" وذلك لسبب النقد المتزاید من الوالدین أو ربما بسبب ظروف الحیاة السلبیة،مثل هذه الصیغ

ودور العالج المعرفي هو مساعدة األفراد على تعلم طرق أكثر . )229،  2009، و عربیات أبو أسعد( 
یمكن ،إن وصفات العالج المعرفيAron beckبیكارون بحیث یؤكد ،واقعیة لصیاغة خبراتهم 

وأن یتعلم ،أن توضع في صورة بسیطة فالمعالج یساعد المریض على التعرف على تفكیره الشخصي
).147، 1994الشناوي، (رقا أكثر واقعیة لصیاغة خبراتهط

لیست استجابات مباشرة وال ،یؤكد أن رود الفعل االنفعالیةAron beckآرون بیكإن 
وٕانما یجري تحلیل المثیرات وتفسیرها من خالل النظام المعرفي ،تلقائیة بالنسبة للمثیر الخارجي

وینتج عن عدم االتفاق بین النظام الداخلي والمثیرات الخارجیة حدوث االضطرابات ،الداخلي
.والمشكالت النفسیة
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)05(رقم مخطط
ضطرابات النفسیة السلوك اإلیجابي وأسباب االثلمسار حدو Beckیوضح تصور 

فإن ،سقةتالمواقف بطریقة منجیبون لكثیر ماألفراد یستبما أنA. Beckبیكارون ویؤكد
أو كما أسماها القواعد، والتي تشكل ،هذه االستجابات توجهها وتحكمها مجموع من األطر المرجعیة

) یقولونه ألنفسهمما(وتوقعاتهم وتوجیهاتهم ألنفسهم ،األساس الذي تنطلق منه تفسیرات األفراد
.یم سلوكیاتهم وكذلك سلوك اآلخرینو وتصرفاتهم وتق
للمجتمع جتماعي من التراث اإلتمثل جزءا ،أن القواعدAron beckبیكارون ویرى

آرون بیكویقول .الذي یعیش فیه الفرد، فهي تكتسب من خالل الخبرة الشخصیة ومالحظة اآلخرین
Aron beck" بل تشكل أیضا األساس الذي یبني ،أن هذه القواعد ال توجه سلوك الفرد الظاهر فقط

ده هذه القواعد بالمعاییر التي یحكم بها على تمكما ،وتوقعاته وتعلیماته الذاتیةعلیه تفسیراته الخاصة 
دى جاذبیتها، فاإلنسان إذن متها للموقف ویعرف بها قدر نفسه و مئمالمن حیث فاعلیتها و،هاستجابات

اته لتحقیق أهدافه وحمایة ذاته جسمیا ونفسیا وتوطید عالقىفیما یسع،شد دائما بقواعد معینةر تسی
على فهم ،وتساعد هذه القواعد التي یمارسها المریض المرشد.)55، 1999/2000بیك،(" باآلخرین

إذا استخدمت ،والسلوك غیر المنطقي والسلوك الشاذ وعندما تكون هذه القواعد منفصلة عن الواقع
".نفسیةواضطراباتقة عشوائیة فإن ناتجها هو مشكالتبتطرف أو بطری

واألحداث المختلفة یعتمد أساسا ،أیضا أن االستجابة للمواقف Aron beckبیكارونكما یرى

النظام المعرفي الداخلي مثير خارجي
"المثيرتحليل وتفسير "

ردود الفعل 
االنفعالية و 

السلوكية الصحية

+
االضطرابات

والمشكالت 
النفسية

عدم االتساق

اإلتساق
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نة لموقف واحد على المعاني التي یعطیها األفراد لها، كما یمكن أن تكون االستجابات االنفعالیة متبای
.من نفس الفرد في أوقات مختلفةتىوح،من فرد إلى آخر

یحدد استجابة الفرد االنفعالیة تجاهه، ،ل موقف أو حدث یكتسب معنى خاص بهكذلك فإن ك
" على إدراكه لذلك الموقف،وتتوقف طبیعة االستجابة االنفعالیة أو االضطراب االنفعالي لدى الفرد 

).68-67، 2000عادل عبد اهللا ، محمد،(

هو الذي یحدد ،الخاص لحدث أو مثیر ما ىأكثر وضوحا یمكن القول أن المعنوبشكل
فإن استجابتنا ،لغةواقعة ما أو أسأنا تأویل موقف ما إساءة باحرفنا ،فإذا الستجابة االنفعالیة تجاهه ا

ذي یلصق ال لواقع الموقف وانفعالنا سیأتي تابعا للوهم ال للحقیقة، فالشخص ال،ریفاتنا حستكون وفقا لت
أو مغالي فیه حري أن یعاني استجابة انفعالیة مفرطة أو غیر مالئمة، فلن ،بالحدث معنى غیر واقعي 

ینعم بالنوم شخص یتصور في كل ضجة یسمعها لصا یقتحم منزله فیكون عرضه ألن یصاب 
).66-65، 1999/2000بیك، ، (بعصاب القلق 

ریفات المعرفیة أو التشویهات نوضحها حأمثلة لهذه التRobert leahyروبرت لیهي ویقدم 
:في الجدول التالي

.

لدیك دلیل كاف على ن یكوندون أ،ترض انك تعرف ما یفكر فیه الناس أنت تف
."تقد أنني منحوسهو یع"أفكارهم

فكارقراءة األ 1

محدقا قادماأو أن هناك خطرا ،ستكون أسوأ أي أن األشیاء بالمستقبل نت تتنبأأ
"سوف أفشل في اإلختبار أو سأخسر الوظیفة".

معرفة الغیب 2

ولن ،سیكون مرعبا و ال یمكن تحمله؛تعتقد أن ما حدث أو ما سوف یحدث أنت
".سیكون أمرا فظیعا لو فشلت"تستطیع إیقافه أو منعه 

التفكیر
المأساوي

3

" أنا شخص غیر مرغوب فیه"،تنسب السمات السلبیة العامة لنفسك و لآلخرین أنت
"هو شخص حقیر و فاسد"أـو 

التسمیة 4

هذا هو ما یفترض "فهة ،بیات التي تحققها أو یحققها اآلخرون تااالیجاأنتدعي أنت
"كانت زوجتي لطیفة معيمر ذا أهمیة إذا أونیكو من ثم فلن ،جاتأن تفعله الزو 

بخس 
اإلیجابیات

5

أنظر الى كل هؤالء "و نادرا ما تالحظ االیجابیات،السلبیاتتركز دائما و بشدة على 
"الناس الذین ال یحبونني

االنتقاء
السلبي

6

هذا یحدث لي " تدرك النمط العام للسلبیات على أساس أنها أحداث فردیة خاصة بك
".دائما یبدو أنني فاشل في أشیاء كثیرة

المبالغة في 
عمیمالت

7
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"من كل الناسأنا مرفوض"أو الالشيء،أو الناس طبقا الكل األحداثإلىتنظر  التفكیر 
الثنائي

8

بدال من التركیز على ،األشیاءتكون علیه أنء ما ینبغي تفسر األحداث في ضو 
."فإذا لم یحدث ذلك فإنني إنسان فاشلحسنا أدائيسوف یكون "األشیاءماهیة 

الینبغینیات  
المثالیة

9

ألنك مسئول عن األحداث السلبیة و ،األكبر من تأنیب الضمیر لنفسكترجع الجانب 
."انتهى الزواج ألنني فشلت"قد یسببها اآلخرون أیضا ،،تفشل في أن تلك األحداث 

العزو 
الشخصي

10

تركز على اآلخر باعتباره السبب في مشاعرك السلبیة و ترفض تحمل المسؤولیة في 
.تغییر ذلك

لوم الذات 11

.في ضوء معاییر غیر واقعیةاألحداثتفسر  المقارنات 
المجحفة

12

من التركیز أكثر،بشكل جید في الماضي أداءهاتركز على فكرة ما كنت تستطیع 
"أحسنیفة كان یمكنني الحصول على وظ".تفعله اآلنأنعلى ما یمكنك 

التوجه 
النكوصي 

13

ما؟ و تفشل في شيءماذا لو حدث ،الخاصة األسئلةتستمر في طرح سلسلة من 
.إلیهاإجابة توصلت بأياالقتناع 

السفسطة 
ماذا لو؟

14

توجه  تفسیرك للواقع أنانك تسمح لمشاعرك أي دالل االست
نفعالياإل 

15

.دلیل أو حجة تناقض أفكارك السلبیةأيانك ترفض أي العجز عن 
الموافقة

16

-في ضوء تقویمات من قبیل جید،لألحداثى نفسك و لآلخرین و أي انك تنظر إل
و الفهم ببساطة ،فأنت تنظر إلى ،رديء بدال من الوصف و التقبل–سیئ،ممتاز 

. و باستمرار طبقا لمعاییر مطلقة تعسفیة،نفسك و لآلخرین و لألحداث

بؤرة الحكم 17

جدول رقم(01)

eahy.L.LRobertلیهيیوضح بعض االمثلة عن التشویهات المعرفیة التي حددها روبرت 

( Robert, leahy,).

لدى شخص ما تتوقف على ،وبذلك فإن طبیعة االستجابة االنفعالیة أو االضطراب االنفعالي
بة أو تهدید أو اصطدام بالنس،ما إذا كان هذا الشخص یدرك األحداث على أنها إضافة أو حدث

قد تكون ملموسة أو غیر ملموسة التي یعطیها ،ملة من األشیاء جلمجاله الشخصي الذي یتألف من 
وسماته عن صفاته الجسمیةعن ذاتهوفي المركز من هذا المجال یقع مفهوم الشخص،أهمیة خاصة 

،هتالحیة والجامدة التي هي ذخره وعدحول مفهوم الذات تتعلق األشیاء و "وأهدافه وقیمه ،الشخصیة
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أما باقي المكونات،لة الفرد وأصدقائه وممتلكاته المادیةوتتضمن هذه األشیاء على الوجه األمثل عائ
ة إلى توقومیتماعیةة اإلحتوطائف،ال الشخصي فتتفاوت في درجة التجرید من مدرسته جفي هذا الم

المجال الشخصيویفسر لنا مفهوم ،التي تتصل بالحریة والعدالة واألخالق،القیم المجردة أو المثل 
The personal domain  أو مؤسسة أخرى ولو ،لشخصكیف یمكن للشخص أن یتأثر لما یقع

عنه جغرافیا إلى حد كبیر، فقد یحس الفرد بالسرور عندما یكرم شخص ینتمي إلى نفس بعیدةكانت 
فهو یستجیب لهذه اإلساءة أو التكریم ،جنسه أو جماعته، ویحس بالسخط إذا مس هذا الشخص إساءة 

).69،  1999/2000بیك، ("كما لو كان یمسانه شخصیا

له فقد شیئا مانهیستشعر الحزن ألالفردسباب فو أ،نسانیة لها مرجعیات وكل المشاعر اإل
ویحدث ،ویشعر الفرد بالسرور والسعادة عندما یتوقع تحقیق مكاسب معینة،قیمة ومغزى بالنسبة له 

ك أن هناك هجوما معینا سیقع علیه كذلك یشعر بالغضب عندما یدر . القلق عندما یشعر الفرد بالتهدید
أو على القوانین واألنظمة والمعاییر التي یعتز بها ویفسرها على أنها هجوم . من جانب شخص ما
أكثر من ،خطأ الفاعلخذ الجد ویركز علىأوأن علیه أن یأخذ هذا الهجوم م،على مجاله الشخصي
.یلحق بهتركیزه على أي ضرر 

به من حقائق تكون وتشویه ما ،مشوشا أي یشتمل على تشویش للواقعإن هذا اإلدراك إذا كان 
ساق بین الحدث أو المثیر الخارجي تعدم اإل–،هي حدوث االضطرابات النفسیة طقیةالنتیجة المن

ات حفي الصف)05(رقم في المخطط اهوضحنأوالذي أثرنا إلیه،رفي الداخليوالنظام العقلي المع
.السابقة

IV:2- اضطرابات التفكیرطبیعة:
Aronآرون بیكیؤكد  Beckمكون هام من مكونات االضطرابات ،أن إضطراب الفكر

أنها معقولة حیث أنها تبدو لهم ،درجات مختلفة النفسیة، فكل المضطرین یظهرون تشویشات للواقع ب
آرون بیككد یؤ وال یقبلها العقل و ،حتمالم أنها بالنسبة لآلخرین بعیدة اإلرغ

Aron beckلفكري ومعدل درجة التحریف اتشتد االضطراب تزایدإوكلما ،ل قبوال للتغییر أنها أق
ثالث خصائص A. Beckآرون بیك ومدى ورسوخها وثباتها وقد حدد ،ة فتكرار األفكار المحر 

.أساسیة للتفكیر تشیع في كل االضطرابات االنفعالیة

:Personalizationيخصشة أو التنسیب الشخصي أو التمثل النالشخص/ 1
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مما یجعلهم غیر قادرین على ،كل األحداث على أنها تنطبق علیهمىحیث یفسر المرض
Heidggerجر دیاھذكر "ألن أفكارهم تتمیز بالتمركز حول الذات، وقد ،إصدار أحكام موضوعیة 

غیر أن هذا ال . أن كل إنسان ممركز حول ذاته بمعنى أنه مركز عالمه الخاص ومحوره) 1927(
عن األحداث الخارجیة أو ،ینفي أن لدى البشر بصفة عامة قدرة على أن یقیموا أحكاما موضوعیة

وهذا ما . وبین سماته الموضوعیة،حث عن أنفسهم، وأن یفصلوا بین المعنى الشخصي لحدث ما
).104، 1999/2000،بیك (.A. Beckسبده المرض حیفتق

:Polarized thinkingالتفكیر المستقطب / 2
األحداث والوقائع بأنها بیضاء أو یوصفونحیث ،متطرفة ةور بصحیث یفكر المضطربون 

Dichotomousسوداء، حسنة، أو سیئة، رائعة أو فضیعة كما یسمى أیضا التفكیر المنقسم 

thurking أو التفكیر ثنائي القطبیةBipolarthinking وأحیانا یكون التطرف الفكري أحادي القطب
Unipolar،ه من نییة في السوء أو محایدة أو ال تعفیرى الشخص الوقائع على سبیل المثال إما غا

.Catastrophizingقریب أو من بعید، كالفكر الكارثي أو التهویل 
تفسیره وهي وٕاساءة ،واع أخرى من التفكیر المؤدي إلى تحریف الواقع أنكوهنا":تطرف األحكام/ 3

تطرف الحكم منها تتضوى تحت مفهوم  
داللة الموقف فتفقدهإحدى التفصیالت من سیاقهاوهو أن ینتزع الشخص:التجرید االنتقائي/ أ
وكذا.الكلي

:االستدالل اإلعتسافي/ب
لمعانياناقضة تفي وجود أدلة ماو رغم نقص األدلة،وهو أن یقفز الشخص إلى نتیجة معینة 

.رمواقع اآلفي
:Over-generalizationزائدالتعمیم المفرط أو ال/ ج

الن التعمیم " بناءا على واقعة واحدة،)منطقیا(إلى تعمیم غیر مشروع الفرد وهو أن یقفز
متشابهة و مترابطة یسطیع من خاللها االنسان ،فة معرفیة تحتاج الى توفر وقائع عدیدة المنطقي كوظی

).108-،107، 2000/1999،بیك(.بعد استقراء جمیع جوانبها القیام بالتعمیم

:مبدأ القواعد/ 4
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وبقیمها وینظم سلوكه وسلوك ،لكل فرد مجموعة من القواعد یحل وفقا لها رموز خبراته"
واعیا، إنه یلتفت إلى ماماأو یلم بقائمتها إل،عي المرء بهااآلخرین، وتعمل هذه القواعد عملها دون أن ی

ما یعنیه ویجمعه ویصنفه ویشكل استجاباته دون أن فیلتقط ،لتي تكتنفه إلتفاتا إنتقائیا تیار المثیرات ا
).108، 1999/2000بیك،(" م التي تملي هذه االستجابات والتفسیراتوالمفاهی،یقف على منطوق القواعد 

.لكن كیف تتضخم هذه القواعد لتكون اضطرابا انفعالیا؟
فهي تؤدي إلى ،في ألفاظ متطرفةغاصأنه ما دامت هذه القواعد تA. Beckارون بیكیؤكد

.نتیجة متطرفة، وٕانما تطبق كما لو كانت في قیاس منطقي
.إذا لم یحبني أحد فأنا تافه) عدةالقا(الكبرى المقدمة 

.ال یحبنيفالنالمقدمة الصغرى، 
.أنا، تافه: النتیجة

على شكل قیاس منطقي فالقاعدة ،وبطبیعة الحال فإن المریض ال یدلي سلسلة من األفكار
ى قد ترد والمقدمة الصغر ،ثلة یطبقه على الظروف الماعرفيهي جزء من نظامه الم) ة الكبرىالمقدم(

ولكل نوع من االضطرابات ،أو ال ترد، أما النتیجة فإنه بالتأكید على درایة ووعي صریح بها هببال
)113-114، 1999/2000بیك، (.النفسیة مجموعة خاصة من القواعد

كالمبالغة والتعمیم المفرط مدمجة في بنیة ،أن االنحرافات الفكریة A. Beckبیككما یؤكد 
وبالتالي فهي تفعل فعلها في الضغط على الشخص لكي یضع نتیجة مبالغة أو مفرطة ،القاعدة

هناك قواعد أكثر مرونة تخفف من حدة ،التعمیم أو مطلقة، في المقابل فإنه في الحاالت السویة 
.القواعد المتطرفة التي تطغى في حاالت االضطراب

IV :3-أهداف اإلرشاد المعرفي:
هي أكثر مالئمة للناس الذین لدیهم قدرة ،أن تقنیات العالج المعرفيA. Beckبیك یؤكد 

كما أن العالج "وخیاالتهم ،وعلى التأمل في أفكارهم الخاصة Introspectionعلى االستبطان 
االولىبدرجات متفاوتة منذ المراحل،المعرفي في جوهره امتداد وتحسین لما دأب الناس على فعله

تسمیة االستیاء والمواقف، طرح الفرضیات غربلة : لتطورهم الفكري، والتقنیات العالجیة مثل
ودون إطالع على ،وبة فمهارات یستخدمها الناس بطریقة عالفرضیات، واختبارها كلها قائمة على

).1999/2000،230بیك ، (". العملیات الداخلة فیها
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بعملیة تكوین الكالم حیث تطبق قوانین النطق ،هذه الوظیفة الفكریةA. Beckبیك ویشبه 
ز انتباهه على والبناء النحوي دون وعي بهذه القواعد، أما إذا أراد الفرد تعلم لغة جدیدة فالبد له أن یرك

.مل والقواعد الخاصة بهذه اللغةجوال،تكوین الكلمات
في تفسیر جوانب ،على هذا في حالة ما إذا وجد الفرد صعوبةA. Beckبیكارونویقیس

فقد یظهر له أن القاعدة ،فقد یفیده أن یركز على القواعد التي یتبعها في بناء أحكامه،معینة من الواقع 
في نفس الفرد ،لكن بناء األحكام الخاطئة قد یصح عادة متأصلة . خاطئة أو أن تطبیقه للقاعدة خاطئ

:وأول ما یتوجب علیه فعله هوعدیدة ،ال وعیه بحیث یتطلب تصحیحها خطوات نوبعیدة عن م
.أن یصبح واعیا بما یفكر فیه- 
.زائفة و غیر منطقیةر ثم یمیز أي األفكا- 
باألحكام الدقیقة والموضوعیة، وهو ،ةفیستبدل األحكام المنحرفة والرائعندئذ علیه أن- 

تنبؤه بمدى صحة ما حققه من تغییر، وهو نفس صنف التتابع ،Feed Backبحاجة إلى تغذیة راجعة 
.الالزم لكل تغییر سلوكي

IV :4-ستراتیجیات اإلرشاد المعرفي لبیك إA. Beck:
النفسي أن وعلى المرشد ،یحوي العالج المعرفي الكثیر من االستراتیجیات اإلرشادیة المتنوعة

وٕاال كان ،التي هو بصدد تناولها،یتفق وطبیعة الحاالت وطبیعیة المشكالتهیكون خطة إجمالیة لعمل
فالمرشد یقوم بتسلیط الضوء . ألن یضل في مسار متخبط قائم على المحاولة والخطأةعمله عرض

عجزا ثم یساعده على مراجعة القواعد نفسه وتأنیبه لها مما یورثه وأوامره ل،على تحریفات المریض
.بهذه اإلشارات الذاتیة الخاطئةالتي تبحث ،

ساقا لحل المشكالت تإو،المسترشد بطریقة أكثر منهجیة إن اإلرشاد المعرفي یعمل مع
یبدأ بتحدید مناطق المشكالت بدقة ثم مأل الفراغات والربط ،النفسیة، التي عجز عن حلها بنفسه 

من استخدام حل المشكالت لیتعلم وٕاقامة تعمیمات صحیحة ثم یقوم المرشد ب،المنطقي بین المحیطات
.خبراته وینظم سلوكه

تتداخل مع ،أن كل التقنیات المستخدمة في العالج المعرفيA. Beckآرون بیكویؤكد 
وبین استجابات ،به المعالج ویصعب وضع خط فاصل بین ما یقوم،اعملیة اإلرشاد تداخال شدید

.أو استراتیجیات في نفس الوقتكما أن المرشد یستخدم عدة إجراءات ،سترشدالم
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فهو بطریقة غیر مباشرة أو ،فعندما یدرب المرشد المسترشد على اكتشاف أفكاره األوتوماتیكیة 
مزیدا من الموضوعیة سترشدوبدوره یكتسب الم،هذه األفكارمباشرة یلقي ظالل الشك على صحة

وهمیةما یكتشف أن هذه األفكار هي وحین،هذا النوع من التفكیرلخالل عملیة اكتشافه،) مسافةذأخ(
إلى كشف - الذاتيهذا التمحیص - یمیل إلى تصحیحها تلقائیا مما یؤدي ،ال واقعیة وغیر تكیفیة 

.ة عن االستجابات الخاطئةالقواعد المسؤول
:التعرف على األفكار المرتبطة بسوء التكیف/ 1

یتوجه بالفكر ویسترشد به، لكن قد ،الظاهرستجابات الفرد االنفعالیة ودوافعه وسلوكه إإن 
التي تؤثر كثیرا على سلوكه وشعوره ومدى ،یكون الفرد غیر مدرك تماما لألفكار األوتوماتیكیة 

ویتعرف علیها تماما ،لكنه یستطیع بشيء من التدریب أن یزید إدراكه لهذه األفكار. استمتاعه لخبراته
.ه أو منبه خارجي ویتأملهمثلها یتعرف على إحساس كاأللم ویتأمل

على التكیف مع ذلك التفكیر الذي یعطل القدرة ،والمقصود بمصطلح باألفكار الالتكیفیة "
المرشد و فق إن،لیة غیر مناسبة التوافق الداخلي بال داع ویولد استجابات انفعادویفس،خبرات الحیاة

. واأللمتورثه الضیقلصور التي فكار واأن یركز على تلك األ؛مسترشدالهذا المدخل یطلب من 
القیمیة ظومتهمن أن یفرض من،طلح ال تكیفيوعلى المعالج أن یتحدث حین یستخدم مص

فهذا المصطلح ال یصح استخدامه إذا لم یتمكن المریض والمعالج من ،الخاصة على المریض
وق سعادة المریض أو تحول بینه وبین عت،الوصول إلى اتفاق على أن هذه األفكار األوتوماتیكیة

).249-248، 1999/2000بیك، (". تحقیق أهدافه الكبرى

هل كل فكرة مؤرقة تعتبر ال : لكننا نجد أنفسنا أمام تساؤل من الواجب اإلجابة علیه وهو
تكیفیة حتى لو كانت متفقة مع الواقع؟

لوصف ،أنه بالرغم من صعوبة استخدام مصطلح ال تكیفي A. Beckآرون بیك یؤكد لنا 
راك لفقدان حقیقي وما یتبعه من أو لوصف إد،أحد التقدیرات الدقیقة للخطر والقلق المصاحب لذلك

عندما تعوق األداء وتعطل " ال تكیفیة"بصفة ؛حزن، إال أنه من الممكن وصف بعض األفكار الواقعیة
...) عمال الجسور سلفي الجیال، و تكالجراحون، وم(ف الخطرة فالعاملون في الوظائ،الوظائف

س والخبرة یكونون مصدا ولكنهم بالتمر ،قد تعرض حیاتهم أو حیاة اآلخرین للخطرتتنازعهم أفكار
یمیز المتمرس هو الذي Bufferالملطف وتواترها هذا المصد،هذه األفكارمن شدةخففنفسیا ی
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تدئ، وهم بهذا لدیهم القدرة على إطراح مثل هذه األفكار وٕاخمادها رغم من الجدید المب،فیهم رفالمحت
.واقعیتها

. *هو األفكار األوتوماتیكیة،إلى أن أفضل مصطلح لهذه األفكارA. Beckبیكویشیر 
ألن صاحبها یدركها كما لو كانت تنشأ باإلنعكاس، دون أي تفكیر أو استدالل مسبق وتقع في نفسه 

ب ویستطیع المسترشد أن یوقف هذا النوع من التفكیر بنفسه بعد تدری. وصحیح ومنطقيكشيء معقول 
فالعالج النفسي وحده ال یكفي بل یتطلب تدخالت عالجیة كالذهاناتأما في الحاالت الشدیدة ،،كاف 

.فسیولوجیة ذلك أن األفكار الالتكیفیة تزداد قوة وبروزا بزیادة شدة االضطراب
وقد تحتل كل المجال الفكري، كما أن ،الحادة تبتدئ هذه األفكار بوضوح ففي االضطرابات 

ة كالطالب المهموم نغصةألفكار المولكنها ملیئة بالهواجس وا،هناك بعض الحاالت غیر الحادة 
.الخ... باإلمتحان، واألم المنزعجة بمرض إبنها 

فقد تخفي علیه األفكار ،ضطرابا حقیقیاإأن الشخص عندما یعاني A. Beckبیكویؤكد
لكنه رغم ،یه وتؤثر في سلوكه وشعورهإال أنها تبقى في متناول وع،باههاألوتوماتیكیة وال تجذب إنت

.والتدریب إظهارها والتعرف علیها،هذا یستطیع بشيء من التركیز 
خالل برنامج منظم من التعلیمات وجلسات ،ویتم تدریب المسترشد على تحدید هذه األفكار 

".كافیا إلثارة هذه األفكار لدى الفرد،الممارسة كما أحیانا تخیل الموقف الصدمي
:Filling in the blankملء الفراغات / 2

أنه من اإلجراءات األساسیة لمساعدة المریض على التعرف على A. Beckبیك یبین لنا 
یالها، فقد یذكر حاألحداث الخارجیة وردود أفعاله تدریبه على مالحظة سلسلة،أفكاره األوتوماتیكیة

مبررا في هذه الحالة یكون - الكدر–ولم یجد له ،المسترشد عدد من الظروف التي أحس فیها بالكدر
ویكون بإستطاعة المریض أن یفهم سر كدره إذا ،دائما هناك فجوة بین المثیر واالستجابة االنفعالیة 

كار التي وقعت له خالل هذه الفجوة، والتي كانت السبب في إثارة أمكنه أن یتذكر ویسترجع األف
.مشاعره الحزینة

أشیاء تقولها لنفسك، " الحدیث الذاتي أو العبارات الذاتیة ویصفها إلى المریض"هذا النوع من التفكیر الالتكیفي بـ A. Ellisألبرت ألیس ىسم*
.وهو بهذا یوجب إلى المریض أن أفكاره الالتكیفیة هي محض إرادته وبالتالي عنه التحكم فیها، وتغییرها أوسع



رشاد النفسيستراتيجيات اإلإ/ الفصل الثالث  

134

ب للمسترشدین الذین یعانون هي أنس،) اتملء الفراغ(ستراتیجیة أن هذه اإلA. Beckویؤكد 
.ةب أو الحزن في المرافق البینشخصیمن الخجل المفرط أو القلق أو الغض

:Distamcing and decenteringوفض المركزیة ) أخذ مسافة(بعاد اإل/ 3
أن یتبین بسهولة طبیعتها ،یستطیع المسترشد الذي تعلم التعرف على أفكاره األوتوماتیكیة 

المهتزة غیر التكیفیة، إذ یصبح بالمالحظة المتكررة ألفكاره قادرا على الوقوف منها موقفا موضوعیا 
فالفرد التي ،Distancingاألبعاد أو اإلقصاء أو فرض مسافة : ویتأملها بحیاد وتسمى هذه العملیة،

ع ال بوصفها مساویة للواق،ظواهر سیكولوجیةیملك القدرة على تفحص أفكاره األوتوماتیكیة بوصفها
وسوسة "وهذا ما نعرفه في ثقافتنا اإلسالمیة -،من أفكاره یوصف بأنه قادر على أخذ مسافة 

.أما إذا جعل هذه األفكار متساویة للواقع تكون قدرته األبعاد به ضعیفة،"الشیطان
نالقدرة على التمییز بین أنا أرى أهو تلك ا،Distancingوبالتالي یمكننا القول أن األبعاد 

.Aویؤكد ،وأنا أعرف أي أعرف حقیقة واقعة ال تقبل الدحض ،یخضع للتحقق والتثبت –أظن  Beck

ینشأ عن ولع المسترشد ،أن التحریف الفكري الجسیم في العدید من المشكالت واالضطرابات االنفعالیة
له بصلة، ودور المرشد هنا هو متتوالتي ال ،األحداث Personalizationوالمریض یشخصنه 

وتسمى هذه اإلستراتیجیة أو التقنیة  ،األحداثصرف المسترشد عن النظر الى نفسه ووصفها بؤرة لكل
.Deccenteringبـ فض المركزیة أو فض التمركز 

:التثبت من النتائج/ 4
فهو یعتبرها ،ي صحة أفكاره الواحد منهم فكاد إلى الثقة بأفكارهم وقلما یشكیمیل كل األفر 

ویلصق بها نفس الدرجة من قیمة الصدق التي یلصقها ،للعالم الخارجي) عالما أصغر(صورة مصغرة 
.بمدركاته الحسیة للعالم الخارجي

من جهة ،بعد أن یتمكن المسترشد من التمییز الواضح بین عملیاته الذهنیة الداخلیة حتىو "
یبقى على المرشد إرشاده إلى طرق اكتساب ،هذه العملیات من جهة أخرىوالعالم الخارجي الذي یثیر 

المعرفة الدقیقة، فالناس یقومون في كل لحظة بوضع فروض استدالالت ویمیلون إلى اعتبار استداللهم 
وهم في الظروف العادیة یحققون ،سلیم بفروضهم كما لو كانت حقائق واقعة تمكافئا للواقع وٕالى ال،

واآلداء ألن فكرهم متفق مع الواقع، أما في حاالت أخرى فقد یكون للمفاهیم ،ن التوافقمستوى جید م
" تأثیر معیق فمن شأن هذه المفاهیم المحرفة أن تؤدي إلى تفكیر مغلوط،المحرفة

).258، 1999/2000بیك،(
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وتجعله یقفز إلى ،ترشدإن المفاهیم المحرفة من شأنها أن تولد أحكاما غیر متمایزة لدى المس
ودور المرشد هو أن یستخدم تقنیات ،ویالت ومبالغاتهعتباطیة وتعمیمات مفرطة وتإاستدالالت 

راك شهي إ) المرشد(ها بالواقع ومهمته ومضاهات،ما إذا كانت استنتاجات المسترشد غیر دقیقةلیحدد
.المسترشد في تطبیق قواعد االستدالل الصحیح

Changingد تغییر القواع/ 5 rules:
كما یتم على ،تحدثنا فیما سبق عن القواعد بإعتبارها مرجعیة في تنظیم الحیاة الخاصة لألفراد

متناقضة مع الواقع والحقیقة أو عندما *لكن حینما تكون هذه القواعد. "ضوئها تفسیر األمور وتقییمها
ینتج عنها مشكالت ،تكون مصاغة في صورة مطلقة أو مستعملة بطریقة غیر مالئمة أو تعسفیة

وقد تؤدي إلى )136،  2006، طه عبد العظیم حسین،(" نفسیة وكثیرا ما تؤدي إلى سوء التوافق
.االضطراب

ة إلى حد بعید ویصفها یومغال،لقواعد هي مطلقة الشمولیة إلى أن هذه اA. Beckویشیر 
).1999/2000،259بیك ، (" مفرطة الشخصیة ومستخدمة بتعسف شدید"

وبالتالي یجب إعادة ،ساعد الفرد على العیش بطریقة متوافقةتإن هذا النوع من القواعد ال 
، وعندما )بعیدة عن الشخصیة(الذات وأقل تمركزا على ،تشكیلها وصیاغتها لتكون أكثر دقة ومرونة 

خرجها من مخزونه ویستدلها بقواعد أكثر واقعیة یعلیه أن ،ها انهزامیة وغیر عملیةیدرك المسترشد أن
.وتوافقا

یدور حول محورین أساسیین هما الخطر في ،أن محتوى هذه القواعدA. Beckبیكویرى
مقابل األمان، واأللم في مقابل اللذة وتشمل القواعد المرتبطة بالخطر واألمان كل من الضرر الجسمي 

كأن یقتل القرد بواسطة حیوان أو . فالضرر الجسمي یتضمن مدى واسع من المواقف الخطرة،والنفسي
التي تلحق بالفرد الحرجتضمن مشاعر اإلستیاء والخجل و فیتماعيأما الضرر النفسي واالج،إنسان

مقابل اللذة فالناس الذین یكون أو نقد أو رفض من اآلخرین، أما قواعد األلم،إلهانةعندما یتعرض 
غالبا ما یتطلعون نحو تحقیق المكانة والصیت والشعبیة ،) اللذة، األلم(تفكیرهم محكوما بهذه القواعد 

بحیاتهم و عالقاتهم مع اآلخرین ،و یتصلالمقابل یعانون من صعوبات في التمتعلكنهم في ،والسلطة 

Constructs، البناءات Conceptsن الكثیر من الكتاب والمؤلفین یستخدمون مصطلحات مثل األفكار والمفاهیم أA.Beckبیكیؤكد 

.وهو یستخدمها كلها لنفس المعنىRulesتشیر إلى القواعد و هي كلها 
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أو الواجبات مثل یجب أن ) ینبغي(وهي الینبغیات ،مجموعة من القواعد) اللذة واأللم(بقواعد 
...أكون سعیدا دائما

أو ،تبرز مصاعبهم في تقدیراتهم للخطر واألمان،إن األفراد الذین یعانون من مشكالت نفسیة 
األحداث المؤدیة كائنة في العالم الواقعي وبدیهي وجودها لكن ف. في مفاهیمهم عن العلم واإلشباع

ویأتي ،) تقدیر درجة الخطر(لتأویل المواقف الخطرة وتقدیرها ،الذهني " بدلیل القواعد"یسترشد الناس 
؛ من التأویل المغلوط والتقدیر الخاطئ، فكل من المتخوف المرتاع والمتهور... اإلحساس بالكآبة والقلق

أو هما ال یطبقانها التطبیق ،ال تطابقهویعبدون قواعد تخالف الواقع و القواعد الصحیحةیفتقدان 
.الصحیح

لتقدیر احتماالت الضرر فإنهم یستخدمون قواعد ،فیض الخطرإن األفراد عندما یریدون تخ
الضرر [فصفة الخطر یمكن أن تطلق على نسبة ،ودرجته وٕامكانات النجاح في التعامل مع التهدید 

فهو ،فإذا ما بالغ شخص في هذه النسبة وغالى في تقدیر درجة الخطر،]إلى آلیات التكیف- الممكن
أما إذا استخف بالخطر ولم . نطاق حیاته بال مبررقویضی،قلقا غیر مبرر وال داعي لهیحمل نفسه

.فهو یعرض نفسه للحوادث ویلقي بنفسه إلى الهالك،یقدر حجمه الصحیح
بالغموض وعدم ،للقواعد المستخدمة في العالقات الشخصیةA.Beckآرون بیك ویصف 

فیرى بعض الناس . التحدید لتعقدها وعدم توفر مؤشر دقیق یقیس به الفرد نوایا الشر عند الفرد اآلخر
والبعض اآلخر یغفل عن إشارات اآلخرین فیقع في مصاعب شخصیة ،أن عالقاتهم جریحة دائما 

.متكررة
التي یعتنقها المسترشد ،لنفسي هنا هو تطبیق تقنیة الكشف عن القواعدإن دور المرشد ا

ویعلمه أن بعض . ویقر بأنها انهزامیة قاهرة للذات،وتسلیط الضوء علیها ومساعدته على تمحیصها 
كما ،وعلیه أن یسترشد بقواعد أكثر واقعیة واعتداال ،هذه القواعد هي التي تسببت في تعاسته وشقائه

ال أن یقوم بعملة غسیل ،مرشد أن یقترح قواعد بدیلة یأخذها المسترشد بالتأمل والتمحیص أنه على ال
تقاداتهمخ ویفرض علیه قواعده واع

":Learning to learn"تعلم التعلم / 6
على أساس أن أهداف العالج ،یشرح لمرضاه مفهوم حل المشكالت A.Beckآرون بیك كان 

حتى إذا عانى المریض من مشكالت ،هو مساعدة المریض على تعلم طرق جدیدة لتناول المشكالت 
رشد ینمي طرائق جدیدة للتعلم من الخبرات لدى فالم. غات التي تعلمهاأخرى تمكن من تطبیق الصیا
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إن هذا المدخل اإلرشادي یضع عن كاهل المرشد كثیرا من ". وهو تعلیمه أن یتعلم"،المسترشد
عتماده على المرشد هذا ما إویقلل من ،هة مشكالته بنشاط أكبر المسؤولیة ویدفع المریض إلى مواج

إن هذه المشاركة اإلیجابیة للمسترشد والمتمثلة في تحدید المشكلة ووضع خیارات . یزیده ثقة بنفسه
كما . في النهایةهوتأملها والتعلم من الخبرات تساعد المسترشد على تنفیذ القرار الذي یتخذ،دیدةع

. غیرها من المشكالت التي ظل یتجنب حلها،تلهمه حل مشكلة بهذه الطریقة إحساسا بإمكانیة تناول 
بتعبیرأیضا فحسب بل هو ،الت األصلیةوهكذا ال یكون عائد العالج الناجح هو التحرر من المشك

.)244، 1999/2000بیك، (" سیكولوجي دقیق یؤهل لمواجهة التحدیات الجدیدة

حیث یطلب من المسترشد أن یكتب قائمة باإلیجابیات : قائمة اإلیجابیات والسلبیات/ 7
و مدى تمكنه من الموازنة بینهما.واختبار مدى قدرته على ذلك،والسلبیات عن نفسه
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V : القائم على المعنىإستراتیجیات اإلرشاد:
V :1-إلى اإلنسانالقائم على المعنىاإلرشادنظرة:

هذه الظاهرة التي تعد متأصلة في ،Existanceإن تركیز الوجودیة ینصب على الوجود 
كل وجودي یعتقد أننا نواجه قرارات مهمة ،) Rollomay)1991روللميعة البقاء ویؤكد یطب

وباإلطار المرجعي الذي اتخذت فیه تلك القرارات . وصعبة وٕان نوعیة هذه القرارات محكومة بمعرفتنا
.)427، 2007الخطیب، (

وٕاما أن تكون ضیقة معتمة وذلك تبعا ،ة مشرقة لقأتدیون أن الحیاة إما أن تكون مویعتقد الوجو 
أي . ویجب أن نقرر ما الحقیقي وما الزائف؟ ما الصحیح وما الخطأ،التي نتخذهالسلسلة القرارات 

. األفكار التي یمكن قبولها وأیها التي ترفض ما الذي نعمله والذي ال نعمله
أو قوانین ال توجد معاییرین یعتقدون أنه ین أهمیة هذه القرارات فإن الوجودوبالرغم م

قرار ویجب على كل فرد أن یحدد المعاییر التي یقبلها والمعاییر التي تحكمنا لدى اتخاذنا ال،موضوعیة 
واإلنسان یفضل ،كما یؤكد الوجودیون أن كل فرد لدیه القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة. یرفضها

.في قراراته حتى لو كانت غیر صائبة،العیش في عالم یكون له الحق
ي دراسة الطبیعة اإلنسانیة، فالخبرة الذاتیة ویؤكد الوجودیون على الخبرة كظاهرة أساسیة ف

یكون ،وٕان كال من التفسیرات النظریة والسلوك الظاهر ،والوعي هي ما یشكل الوجود عند الوجودیین 
.ثانویا مقابل الخبرة نفسها ومقابل معناها للفرد أیضا

والبیئة وٕاضفائه على الذات واآلخرین،فاإلنسان الوجودي هو حالة من البحث عن المعنى 
فیسعى الكتمال . ولما هو لیس علیه،لما هو علیه اإلكتشافیة مستمرة مادام اإلنسان دائم وهي عمل

فیصبح بذلك دائم التغیر في الوعي لذاته الوجودیة وبالتالي إعادة إنتاج ،طبیعته في سیاق وجوده 
وفي إضفاء ،واعیا في التغییروهو ما یجعله في طبیعته حرا و ،وجوده والعالم المحیط به بمعاني جدیدة 

من حیث هي قدرة اإلنسان ،" الوجود لذاته"المعنى على الوجود وهذه الحالة یعبر عنها الوجودیون بـ 
من حیث هو " الوجود في ذاته"وشروط تغیرها مقابل ،على االستمرار في البحث على تجدد المعاني 

ر التي ال تقبل التغیر وبالتالي التحج،حالة االكتمال
لألنساق ،وظیفة القمعیةوظواهر القلق واالستالب والضیاع هي محصالت ناتجة عن ال

فینحدر اإلنسان من مركزه كوجود في العالم ،للشخصیة األصلیة - ما فیها الدین والمجتمعب-الرمزیة 
هالوجودیون أنتمیزه البشري كما یؤكد یدجر هافیفقده بذلك على حد تعبیر،إلى الموجود داخل العالم
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أبو أسعد، (بشكل حقیقي عندما یتعلمون عمل الخیارات ویتعایشون مع نتائجها ،لكي یكون األفراد أحرارا 

وبما أنهم یختارون بحریة فهم یتحملون المسؤولیة كاملة نحو ذلك االختیار، . )338، 2009عربیات 
:خصیة هماویمیز الوجودیون بن نوعین من الش. فالمسؤولیة هي مراد الحریة

وتتمیز بالوعي بالوجود واالستمرار في إصدار القرارات وممارسة : الشخصیة األصیلة/ أ
والخیال والقدرة على إصدار األحكام، وهو شخص فعال في ،الحاجات السیكولوجیة والوظائف الرمزیة

.والحاضرة وتطلعاته المستقبلیة،المجتمع والبیئة ویزاوج بین خبراته الماضیة
ممیزة إلثبات الذات وهي 1961Rollo.mayروللومي صیة األصیلة كما وصفها والشخ

.)428، 2007الخطیب، (بحاجة للمحافظة على المتركز حول الذات مما یتطلب اإلرادة 

صفة أخرى لهذه الصفات وهي أنه فرد لدیه .1963FranklVفرانكل وقد أضاف فیكتور 
.ومنفرد ألن القوة األساسیة في الحیاة هي البحث عن المعنى،معنى خاص
وهي عكس الشخصیة األصیلة في أن صاحبها یحدد دوره : الشخصیة غیر األصیلة/ ب

االجتماعي بناءا على حاجاته البیولوجیة، نمطي في سلوكه سیكولوجي في التعبیر عن حاجاته، یسعى 
الستغالل غیره ومن هذا المنطلق فهو شخص یحتاج إلى عالج نفسي 

V :2-قائم على المعنىأهداف اإلرشاد ال:
اد الوجودي هو تمكین األفراد من قبول الحریة المخیفة والمسؤولیة إن الهدف األساسي لإلرش

أو یتطلب من المسترشدین معرفة الطرق التي ال یعیشونها بأصالة كاملة وأن یقومو بعمل ،الفعليف
.خیارات یكونون كما هم

التيهدافو غیرهم من الباحثین األPetersوبترزCunnghamكانجهام وقد أشار 
:یسعى إلیها اإلرشاد الوجودي 

.جعل المسترشدین أكثر وعیا بوجودهم-1
یزید من قدرة اإلنسان ،إظهار تفرد المسترشد ذلك أن فهم الذات ومعرفة قدراتها وٕامكانیاتها -2

.وبالتالي قدرته على ممارسة أنشطته بحریة،على فهم تفرده وتمیزه عن اآلخرین
.خرینتحسین مواجهات الفرد باآل-3
من خالل إدراك أن الحریة ترتبط ،مساعدة المسترشد على إدراك الحریة التي یتمتعون بها -4

إلى بناء فردانیة الفرد ووحدانیة ذاته یكون في إطار . بقدرة الفرد على ممارسة االستقاللیة في التفكیر
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ترشد على إدراك وحقه أیضا أن یكون مختلفا عن اآلخرین مساعدة المس،احترام خصوصیة كل فرد
.)182، 2007، مكي (الحریة 

وسموه وارتفاعه فوق ،تقویة المسؤولیة بحیث یصبح العمیل أكثر مسؤولیة عن حیاته -5
.)150، 2009الفحل، (الصعوبات والمعاناة 

من خالل تشجیعهم على التفكیر التأملي Kمساعدة العمالء على استكشاف معنى وجودهم -6
php?action=show8...=558www.swnsa.net/articles.محمد القرني(في الذات وفي العالم 

كیرهم فلمرتبط ببحثهم الدائم عن معاني تمساعدة المسترشدین على مواجهة القلق ا-7
.ومساعدتهم على فهم أن القلق المرتبط بذلك ساعد على تنمیة الشخصیة،ومشاعرهم
وٕاقامة عالقات مع اآلخرین ومساعدته على التفریق ،على تحدید هویتهمساعدة المسترشد-8

وما بین االرتباط التنموي، وعدم ترك اآلخرین ،بین االرتباط المرضي االعتمادي على اآلخرین
.یرسمون له حیاته

.)293، 2008الزیود، (مساعدة المسترشدین على تثبیت إرادتهم وتقویتها -9
في اختیار المعاني وتحقیقها فالفرد ،یهدف العالج بالمعنى إلى تنمیة الضمیر الصحیح - 10

یره في اختیار األهداف ى ضمالعبل یرجوال یفرض علیه ،حر في اختیار المعنى الخاص بحیاته 
.)216،  2012، محمد قاسم عبد اهللا،(نى الحیادیة المرشد یتبو . والمعنى

إثراء القیم لدى المسترشد ألن اإلرشاد بالمعنى هو عالقة مباشرة بین الصحة النفسیة - 11
.والقاعدة العریضة من القیم التي تمأل الحیاة

V :3-رشاد القائم على المعنىنظریة اإل حسبدور المرشد:
بفهم العالم الذاتي للمسترشد لكي یتمكن من ،وبشكل خاصیهتم المرشد حسب هذه النظریة 

فهو یركز على الحاضر وعلى إقامة عالقة صادقة مع ،مساعدته في الحصول على فهم جید للعالم 
حتى یتمكن من اكتشاف الذات الحقیقیة للمسترشد وتسعى هذه العالقة إلى جعل المسترشد ،،المسترشد

.العالقة یعرف المسترشد إمكانیاتهومن خالل هذه ،أكثر وعیا بذاته
).161-2009،160،الفحل (: فیما یأتيديتوضیح دور المعالج بالمعنى الوجو ویمكن 

ومحنته إلى إنجاز إنساني في ظل جمیع ،أسه إلى أملیمساعدة المسترشد على تحویل -1
.ومهما كانت قسوتها وعلیه تحمل مسؤولیاته في ظل صعوباته الشخصیة،الظروف
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داللة بالنسبة له وستظل كذلك هاول،أن یقنعه بأن الحیاة لها معنىأن یوضح للمسترشد و -2
.حتى آخر لحظات حیاته

ن طریق تبصیره بها ومساعدته ع،مساعدة المسترشد على حل أیة مشكلة نفسیة نوعیة-3
.كتساب فهم الذات والمزید من الوعي بالذاتإعلى 

د المتناقض، علیه أن یعمل على أبعاد المسترشد على ما وعند استخدام المرشد المقص-4
األمر الذي غالبا یحفز المسترشد على إتیان هذا الفعل إما إلثبات قدرته ؛یثیر قلقه حتى تتحسن حالته

.أو لمجرد رغبته في تحدي المعالج كرمز للسلطة،على ذلك 
أن یقوم بطرح أسئلة مصممة على المعالج ،عند استخدام المرشد لفنیة الحوار السقراطي -5

.أن یكتشف بنفسه القیم الشخصیة ذات المعنى،بدقة تجعل المسترشد باستطاعته
ثم یحاول ،أن یجعل العمیل یفكر في دور اآلخرین في األفعال التي تصدر عن العمیل -6

والذي ،أن یجعل العمیل یجسد مصداقیة اإلطار القیمي في حیاته،المرشد مع تقدم عملیة المساعدة
على زیادة االستبصار وٕاعادة بناء اإلطار ،یطلق علیه االكتشاف الذاتي في محاولة لمساعدة العمیل

.القیمي
وسبر أغواره ال یؤدي ،التركیز على الحاضر ولمس الماضي ألن االستغراق في الماضي-7

.إال إلى تعاسة العمیل وتقیید حركته وتشتت أفكاره
وحثه على تحمل مسؤولیاته مهما كانت نتائجها ،تحمل المسؤولیةمواجهة العمیل بعدم -8

ي اللوم على اآلخرین یسأله المرشد عن قوبل،كي العمیل من تلك المسؤولیات حتى عندما یشت،وآثارها
.كیف یمكن أن تخلق تلك المسؤولیة موقفه الحالي

وذلك أن الفرد لدیه ) بفتح األبوا(ها بد على إدراك الطریقة التي یعیش مساعدة المسترش-9
أي أن الفرد لدیه إدراك محدود عن ذاته ولدیه غموض عن طبیعة " الوجود المقید"ما یعرف بـ 

.مشكالته وبالتالي لدیه خیارات محدودة للتعامل مع المشكالت
).محمد القرني(

التي ال یمكن أن إنه یتجاهل األسباب،یجب على المرشد أن یتجاهل أسبابا وأن یكتشف أسبابا أخرى
مرشد تعدیل االتجاهات عندها یجب على ال. الحدیث عنها قد یحدث ذلك ضررااسهب فيتتغیر وٕاذا 

ا ال یمكن تغییره، أما األسباب القابلة للتغییر فعلى المرشد اكتشافها لتنشیط قوى المسترشد من منحو
.)216، 2012،محمد قاسم عبد اهللا،("المقصد المتناقض"أجل مقاومتها، 
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V:4-ىالمعنالقائم على أسس اإلرشاد:
:یقوم على ثالث دعائم وهيمعنىبالأن اإلرشادVictor franklفیكتور فرانكل یؤكد 

.Freedom of willحریة اإلرادة -1

.will to meaningلمعنىإرادة ا-2

of lifeMeaningمعني  الحیاة-3

Freedomحریة اإلرادة - 1 of will:
حریة اإلرادة تعني في النهایة حریة اإلرادة اإلنسانیة وٕارادة "أن V. Franklفرانكل ویؤكد 

وٕانما هي باألحرى حریة إتخاذ ،هي إرادة كائن محدود وحریة اإلنسان لیست حریة الظروف،اإلنسان
وهذا یعني أن اإلنسان لیس)2001،22،فرانكل (" موقف معین تجاه أي ظروف قد تواجه اإلنسان

وأن یأخذ موقف تجاه الظروف الداخلیة ،وٕانما هو حر في إتخاذ ما یراه،شكل كلي للظروفبتابعا 
).تماعیابیولوجیا وٕاح(وتجاه الظروف الخارجیة ،)نفسیا(

مواجهة الظروف الصعبة نوع من فصل الذات عن Victor Franklفكتور فرانكل ویعتبر 
ة لإلنسان على أن یفصل ذاته عن أي ر هذه القد.له قدرة إنسانیة فریدة وهي بالنسبة ،أسوأ الظروف 

حالة معسكرات فيكما،قط من خالل البطولة فحموقف ینبغي علیه أن یواجهها هي قدرة ال تنض
إن الفكاهة ... الفكاهة أیضا قدرة إنسانیة فریدةوٕانما أیضا تتضح من خالل الفكاهة و ،االعتقال

وبفضل هذه ،Self-detachmentولة تؤكدان قدرة اإلنسان الفریدة على االنفصال عن الذات والبط
، فهو وٕانما ینفصل عن ذاته أیضا ،ي فقطالقدرة ال یستطیع اإلنسان أن یفصل ذاته عن موقف خارج

وحدوده خذ موقفا تجاه ظروفه وعندما یفعل ذلك یستطیع حقا أن یأ،یستطیع أن یختار اتجاهه من ذاته
ألن اإلنسان هنا یكون حرا ... وهذا المفهوم مهم جدا في اإلرشاد النفسي والتعلیم ،ة والنفسیةیمسالج

أو وما یهم هنا لیس مالمح شخصیاتنا،في تشكیل شخصیته ومسؤوال عما یمكن أن یصنع بنفسه
لقدرة على اتخاذ هذا وا،وٕانما المهم هو الموقف الذي نتخذه منهاكل منالدى ،الدوافع أو الغرائز

).23،  2004فرانكل (. لتي تجعل منا كائنات إنسانیة حقاالموقف هي ا

أو نفسیة یتضمن االرتفاع ،أن اتخاذ موقف تجاه ظاهرة جسمیة V. Frankelفرانكل ویؤكد
وهو بعد الظاهرة المعنویة أو البعد المعنوي وهو یختلف عن البعد ،فوق مستواها وفتح بعد جدید 

.وهذا البعد الذي تكتشف فیه الظاهرة اإلنسانیة في تمیزها الفرید،البیولوجي أو النفسي
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إستراتیجیة المقصد المتناقض لجعل العمیل یفرق بین ،وهذا ما ساعد فیكتور فرانكل في تطویر
www.frankel, Zentrum.org.العرض والشخص في حد ذاته بتغییر اتجاهاهم نحو المرض

حینما یفكر بطریقة ،أن اإلنسان یمر بالبعد المعنوي V. franklفیكتور فرانكلأكد وقد
میم الذاتي، قتراضاته علیها بمعنى إمكانیة التفیبدي اع،یتجاوز فیها ذاته التي یجعلها موضوعا

.وٕاصدار األحكام على الذات
:will to meaningإرادة المعنى - 2

.Vفیكتور فرانكلیتعارض  fanklعلى مبدأ ،یشكل واضح مع نظریات الدوافع القائمة
وهو الكفاح الرئیسي لإلنسان إلیجاد وتحقیق إرادة المعنى فاتجاه فرانكل هو اتجاه . التوازن الداخلي

لیست حرة فقط ولكن أیضا تعتبر الحریة أكثر V. Fankelحسبإن الكائنات اإلنسانیة . المعنى
ستخدمونها التجار وتحقیق أهدافهم والبحث عن المعنى یشبه البحث عن حیث ی،أهمیة بالنسبة لهم

نه سوف لدى اإلنسان وعندما ال یستطیع اإلنسان أن یدرك إرادة المعنى في حیاته فإ،الدافعیة الفطریة
. المعنى والفراغءواخیخبر إحساسا عمیقا من 

ثانویا " إن سعي اإلنسان إلى البحث عن معنى، هو قوة أولیة في حیاته ولیست بتبریر"
Secondar rationalization وهذا المعنى فرید ونوعي من حیث أنه البد،لدوافعه وحوافزه الغریزیة

ع شبئذ فقط یكتسب هذا المعنى مغزى یویمكن لهذا أن یحدث، وعند،یتحقق بواسطة الفرد وحدهأن
).131، 1982فرانكل ، (" ادة المعنى عندهإر 

وال ،أن اإلنسان ال یعیش من أجل میكانیزماته الدفاعیة v. franklفرانكل ویؤكد فیكتور 
تزعم بعض المدارس السیكولوجیة التي ترى أن المعاني ،أجل تكوینات ردود أفعال مثلما من یموت 

یا ات، بل اإلنسان قادر على أن یحءوتكوینات وردود أفعال وٕاعال،اعیةوالقیم لیست إال میكانیزمات دف
.ولكن من أجل قیمه ومثله وطموحاته،وعلى أن یموت أیضا

أنه توجد بعض الحاالت التي یكون فیها اهتمام الفرد V. franklفیكتور فرانكلوال ینفي 
مجرد حاالت استثنائیة ولیست مرة لكنهاتویه لصراعات داخلیة مخبئة أو مستبالقیم والمثل مجرد تم

.قاعدة تنطبق على كل البشر
فحسب ،لیس إنبثاقا من الوجود ذاته Logosأن المعنى V. Franklویعتبر فیكتور فرانكل 

ویؤكد أیضا أنه إذا لم یكن المعنى الذي ینتظر تحقیقه من اإلنسان في ،لكنه شيء یواجه الوجود 
wishfulوائي المراد هم یكن من مجرد إسقاط لتفكیره اللأو،الواقع شیئا سوى تعبیر عن الذات
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thinkring projection، وهذا ینطبق على الحاالت -فإنه یفقد طبیعته الباعثة على التحدي والعمل
-االستثنائیة التي أشرنا إلیها سابقا

.Vوتختلف نظرة Frankl l ین الذین یرون أن دیهذه الجزئیة مع الكثیر من الوجو في
رى أن الذي یسارترأمثال جون بول ،اختراعات لههي من صنع اإلنسان وهي مجرد،القیم والمثل 

یین ویصمم وجوهره ویحدد ماهیته، ویظهر هذا االختالف بین الوجوده،اإلنسان هو الذي یخترع نفس
عه دإن معنى وجودنا لیس أمرا نبت":في قولهخاصة فیما أكده هذا األخیرV. Franklوفرانكل 

).133، 1986فرانكل، (" كتشفه ونستبینهنحن أنفسنا وٕانما هو باألحرى أمر ت
فالسلوك األخالقي المعنوي ال ینساق إلیه اإلنسان، لكنه في كل حالة یتخذ اإلنسان قرارا بأن 

معنویا، وبالتالي یكون له یسلك على نحو أخالقي، فاإلنسان ال یفعل ذلك لكي یشبع حافزا أخالقیا 
نفس المعنى عند الحدیث عن الغرائز وٕاشباعها، أو لكي یكون له ضمیر سلیم ولكنه یسلك بهذه أي 

حتى یكون له ضمیر سلیم ولكنه یسلك هكذا من أجل سبب یوطن نفسه ،أنه ال یسلك بطریقة أخالقیة 
ذلك "V. Franklفرانكل أو من أجل شخص یحبه على حد قول ،علیه أو من أجل إلهه الذي یعبده 

وٕاذا كان .)135، 1986فرانكل ،(" أو من عقار مهدى،ة دواء منومبأن األخالق الحقة هي أكثر ج
وهي صفة فإنه سیصبح شخصا مرائیا، ،الفرد یسلك بطریقة أخالقیة من أجل أن یكون له ضمیر سلیم 

نهج المتصوفة وطریقة V. franklویشبه هذا النهج الذي یؤكده فرانكل .ن صفات المنافقینم
.تعبدهم

:Meaning of lifمعنى الحیاة - 3-
الذي ینبني على فكرة أن المعنى حقیقة ،وهي األساس الثالث في منحى اإلرشاد بالمعنى

وعند ،یختلف من شخص آلخرV. Franklفرانكل ومعنى الحیاة كما یؤكد فیكتور ،موضوعیة
كل فرد مهنته الخاصة لمجردا فومعنى الحیاة لیس،ومن ساعة ألخرى الشخص الواحد من یوم لیوم 

وبالتالي ال ،قهاالتي تفرض علیه مهاما محدودة علیه أن یقوم بتحقی،أو رسالته الخاصة في الحیاة 
كما أن حیاته ال یمكن أن تتكرر ومن ثم تعتبر مهمة ،محل شخص آخرلیمكن لشخص أن یح

)145، 1982فرانكل (الشخص في الحیاة مهمة فریدة مثلما تعتبر فرصته في تحقیقها فریدة كذلك 

.لذا على اإلنسان أن یدرك المعنى ال أن یعرفه فقط
ان كما یمثل یمثل تحدیا لإلنس،أن كل موقف في الحیاة V. Franklفیكتور فرانكل ویؤكد 

مما یستوجب على الفرد أن یدرك أنه هو الذي ،مشكلة بالنسبة له تتطلب منه أن یسعى إلى حلها
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ألن كل إنسان یجري سؤاله بواسطة الحیاة نفسها وأنه ال یستطیع أن یجیب إال إلى ،یوجه السؤال إلیه
الحیاة عن طریق اإلفصاح الحیاة وذلك عن طریق اإلجابة عن حیاته ذاتها فهو یستطیع أن یجیب إلى

فإن االرشاد بالمعنى یرى في االلتزام بالمسؤولیة الجوهر الحقیقي ،والتعبیر عنها لذا،عن مسؤولیته
.للوجود اإلنساني

الذي یحاول أن یجعل المسترشد ،ویعتبر االلتزام بالمسؤولیة جزء ال یتجزأ من اإلرشاد بالمعنى
مما یستوجب ترك الحریة له في إتخاذ القرار بشأن إدراكه لنفسه ،واعیا كل الوعي بإلتزامه بمسؤولیاته 

مما یجعل اإلرشاد بالمعنى ذو ،یتحمل مسؤولیته بإختیاره ألهدافه في الحیاة ،كشخص مسؤول 
األحكام القیمیة عن المسترشد ال یسمح له وهو االبتعاد عن،ن باقي الطرائق اإلرشادیة عوصیة خص

وٕاتخاذ القرارات للمرشد ألنه أسلوب عالجي بعید عن أسلوب الوعظ ،بإیكال مسؤولیة إصدار األحكام
ام مأأو،وعلى المسترشد إذن أن یفسر مهام حیاته على أساس كونه مسؤوال أمام المجتمع،والتعلم

ر المرشد بالمعنى أنه دور أقرب بدور أخصائي العیون دو V. Franklفیكتور فرانكلضمیره وشبه 
طبیب اما العالم كما یراها هو إلى الناس، منه إلى الرسام، ذلك أن هذا األخیر هو من ینقل صورة 

دد دور المرشد تحیما هو في الواقع، وبهذه الطریقة ض من رؤیة العالم كیالمر كینالعیون یحاول تم
وما ینطوي علیه ،للمسترشد وتوسیعه لیصبح واعیا بالمجال الكلي للمعنى المجال البصري دمببالمعنى 

من قیم ویكون قادرا على رؤیته والتبصر به وبهذا تفرض الحقیقة نفسها في الواقع ودون وساطة 
. المرشد

أن اإلنسان ال یمكن أن یكون مسؤوال إال إذا حقق المعنى ،V. Franklفرانكل ویؤكد فیكتور 
في –ته، والمعنى الحقیقي للحیاة یوجد في العالم الخارجي أكثر مما هو في داخل اإلنسان الكامن لحیا

ت الهدف الحقیقي للوجود اإلنساني ال یمكن أن یوجد فیما یسمى بتحقیق الذا"،- تكوینه النفسي
ها أكثر من أن یكون تحقیقا للذات لوتجاوز،بالذات تسامفالوجود اإلنساني بالضرورة ،
). 1986،147،فرانكل(

فالكینونة اإلنسانیة تتجاوز ذاتها إلى معاني تكون شیئا آخر غیر ذاتها، تكون أكثر من مجرد 
.Vكما یؤكد فیكتور فرانكل ،وأكثر من مجرد إسقاطات لهذه الذات والمعاني،تعبیر عن الذات

Frankl مكتشفة ولیست مخترعة وهذا ما یتعارض مع الفلسفة الوجودیة بشكل عام والتي ترى أن
كما ،)2004،76فرانكل،(اإلنسان واخترعهاترجون بول سار ك،المثل والقیم من اختراع اإلنسان 

ولكن توجد فقط ،یصفها أیضا بالتفرد ألنه یؤكد أنه ال یوجد ما یمكن تسمیته بالمعنى العالمي للحیاة
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نسانیة و هو ما بین الكائنات اإلبالمعاني المشتركة قررغم أنه ی،" المعاني الفریدة للمواقف الفردیة
ألنها في المواقف النموذجیة توفر ،متاعب بحث اإلنسان عن المعنىیسمى بالقیم التي تخفف من

.علیه متاعب إتخاذ القرارات التي تستند طبعا إلى المسؤولیة
V:5-طرق إیجاد المعنى:

یر دائما ولكنه ال یتغV. Franklفیكتور فرانكلإن معنى الحیاة كما سبقت اإلشارة حسب 
:وهيمداخل إلیجاد المعنىثالث V. Franklویناقش فرانكل . كون موجوداییتوقف على أن 

:Creativeمن خالل القیم اإلبداعیة - 1
.Vویرى فرانكل )60، 2004فرانكل،(" وتعني ما یعطیه للعالم في صورة ابتكارات" Frankl

قف المقدرة القصدیة لإلنسان على أن یجد المعنى لمو " الذي یعرفه*أن اإلبداع هو وظیفة الضمیر
.الخ... الفن والموسیقى والكتابة واالختراعات االشتراك فيوتشمل اإلبداع ،عن المواقف
:Experimentalالتجریبیة یةالقیم من خالل الخبر - 2

ق تجربة شخص أو عن طری،ما یأخذه من العالم في صورة خبرات أي عن طریق تجربة شيء 
،مثل رؤیة األعمال الفنیة أو عجائب الطبیعة،وهذا یشمل التجارب الجمالیة -یقدره تجارب اآلخرین-

.بحیث یمكن إیجاد المعنى من خالل هذه التجارب
:Attitudinalمن خالل القیم االتجاهیة - 3

في حالة ما إذا كان یجب علیه أن یواجه قدرا ال یمكن تغییره ،وتعني الموقف الذي یتخذه من محنته "
ألنه حتى الشخص المحروم من ،وهذا هو السبب في أن الحیاة ال تتوقف أبدا عن أن یكون لها معنى،

أن یحققه وهو المعنى فإنه یظل أمام تحدي المعنى الذي یجب علیه،القیمتین االبتكاریة والخبریة 
).90، 2004فرانكل،(المتضمن في الكیفیة التي یتحمل بها معاناته وهو رافع الرأس 

بـ الثالوث المأساوي یسمیهأن المعاناة جانب واحد مما V. franklویؤكد فیكتور فرانكل 
على اعتبار أنه ال یوجد DeathلموتواGultاالثم ، Painاأللم الذي یتكون من ،للوجود اإلنساني

.أو أنه ال یعاني أو أنه لن یموت،ي أنه لم یفشلان یمكن أن یعإنس

ما هو بجابي و بالتالي یغیرأساس انه إعلى ،یؤكد فیكتور فرانكل ان الضمیر خالق بحیث یستطیع الثورة على ما یقدره المجتمع*
.معنى فریدا الیوم  یصبح قیمة عالمیة غدا و بهذا تنشأ القیمو ما قد یكون،و هو ما قد یجعله قیمة عالمیة .ایجابيإلىمعتقد و موجود سلبي 
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تفاؤلي وٕانما هو مدخل ،تشاؤمیا المعنى لیس القائم على اإلرشادویؤكد فیكتور فرانكل أن
ال یمكن تحویلها من خالل الموقف الذي یتخذه ،حیاة، ألنه یعلم أنه ال توجد جوانب مأساویة وسلبیة لل

.اإلنسان منها إلى انجازات إیجابیة
رت المعاناة معنى أما في حالة اإلثم فإن ثموٕاال لما أ،الفرد موقفا من قدره ففي حالة األلم یأخذ

وهي خاصیة الوجود اإلنساني في . من تغییرها وٕاعادة تشكیلهامما یمكنه،،الفرد یأخذ موقفا من ذاته
فهو مسؤول عن انتهاز الفرص العابرة ) الموت(الحیاة ٕاعادة تشكیل ذاته وفي حالة زوالتشكیل و 

بعبارة أخرى،أو اتجاهیة) تجریبیة(بتكاریة أو خبریة إوتحقیق القیم سواء كانت ،مكانیات لتحقیق اإل
.قیمة أو معنى فقد حققه مرة ولألبدحققیفعل  وكیف یعاني فإذا اإلنسان مسؤول عما 

V :6-أسباب المشكالت واالضطرابات النفسیة:
ل كتاباته جفي ،لمشكالت واالضطرابات النفسیة أسباب اV. Franklیرجع فیكتور فرانكل 

.والفراغ الوجودي،إلى سببیة محوریین هما االحتیاط الوجوبي
وقد اسماه ،أن إرادة المعنى قد تتعرض إلى اإلحباطV. Franklحیث یرى فیكتور فرانكل 

اإلنسان في السعي للتوصل إلى معنى ةمعزیحبطوهو ما یحدث عندما ت،ط الوجوديباإلحبا
.وملموس في وجوده الشخصي أي في إرادة المعنى،محسوس 
اإلنسان عاجزا عن التوصل إلى المعنى ط الذي یجعلبطبیعة الحال فإن هذا الموقف المحوب

قده الشعور بالتوافق النفسي والتمتع فالتي ت،كالت واالضطرابات النفسیةینتج عنه إحساس الفرد بالمش،
.بالصحة النفسیة والتوازن النفسي

طات التي تعیق اإلنسان، كالعوائق التي تعیق بأن هذه المحV. Franklویؤكد فرانكل "
تطلعاته إلى المثل ال یمكن أن تعالج على أساس المفاهیم العزیزیة بل البد من أن مستوى طموحه، أو

).117- 116،  2003صبحي،(". وحماس على مستوى التعقل ومجابهة المشكالت،تؤخذ بإخالص

فهو یجعل صاحب المشكلة واعیا ،م بالحقائق المعنویةتیهV. Franklفرانكل إن فیكتور 
ثم یساعده على تحقیق إمكانات المعنى ،وراء مشكالته Hiddeen logosبالمعنى الكامن 

Potential meaning،دود مشكلته وأبعادها ل إلى معرفة حو أي أنه یمكن المسترشد من الوص
.المختلفة 

أن الفرق األساسي بین ،ديفي معرض حدیثه عن اإلحباط الوجو V. Franklویذكر فرانكل 
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یل النفسي یتجلى من خالل اعتبار اإلنسان كائنا محوره الحقیقي تحقیق اإلرشاد بالمعنى والتحل
أو بما یعبر ،وتأكید القیم بدال من أن یكون مهتما فقط بإرضاء أهوائه وٕاشباع حوافزه وغرائزه ،المعنى

، األنا هوال(الب المتصارعة التي یفرضها بین المط،عنه التحلیلیون أنه یهتم بمجرد إحداث المصالحة 
).واألنا األعلى

حسب فیكتور فرانكل ،أما بالنسبة للسبب الثاني في ظهور المشكالت واالضطرابات االنفعالیة
V. Franklغ الوجودي أصبح مشكلة فهو الفراغ الوجودي أو الخواء الوجودي، حیث یرى أن الفرا

تي یراها المتأمل الفراغ الوجودي عن نفسه عند اإلنسان في حالة الملل والسأم الكشفوی،العصر
ور عكما یتكشف أیضا عند الش،ح السلوك إال أنها تؤدي إلى االنتحار واإلدمان وجنو ،العابر بسیطة

.)123، 2006، غانم(م إدراك اآلخرین كشركاء في الحیاة عدو ،بالعزلة

التي یتجلى من حاللها ،باإلضافة إلى هذا هناك بعض األقنعة المختلفة والمظاهر المتعددة
دة تعویضا إلراV. Franklكما حدد فیكتور فرانكل ،بعض األحیانفي ا هفنجد،الفراغ الوجودي

تلك التي من الممكن أن تتجلى في إرادة المال أو في بعض الحاالت ،طة بإرادة القوةبالمعنى المح
یؤكد أن اإلحباط V. Franklفرانكل طة ولعل هذا ما جعل بة محل إرادة المعنى المح،ادة اللذتحل إر 
فتصبح ،جنسیة من خالل الحاالت التي تندفع الطاقة الالجنسيغالبا ما ینتهي بالتعویض ،دي الوجو 

.ا في حاالت الفراغ الوجودينفسمت
V:7-المعنىالقائم على النفسي إستراتیجیات اإلرشاد:

االستراتیجیات اإلرشادیة المستخدمة في اإلرشاد بالمعنى في V. Franklفیكتور فرانكلذكر 
:كتابه إرادة المعنى كالتالي

:المقصد المتناقض/ 1
،ویقصد به تشجیع المریض على أن یفعل أو یرغب في حدوث األشیاء التي یخافها بالذات

باستخدام نفس بحیث تحل رغبة متناقضة ظاهریا محل الخوف وهكذا،مما یحدث عكسا للقصد
وتساعد هذه اإلستراتیجیة )2000،130،فرانكل(غ أشرعة القلق التوقعي من الریاحالوسیلة یتم تفری

مما یؤدي إلى استبدال االنفعاالت غیر . المسترشد على تغییر اتجاهه نحو األمور التي تؤرقه
بهذا الشكل األنه یرى نفسه وبطریقة لم یعتد على رؤیته،الصحیحة بانفعاالت ایجابیة وصحیحة

ألنها تمكن ،رشاد بالمعنىوهي قدرة إنسانیة یستفاد منها في اإل- االنفصال عن الذات منلتمكنه ،
مما یؤدي إلى . - بعد االنفصالال یحدث إالوهذا امر لیس بالسهل و،المسترشد من تقدیم النقد لنفسه
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ألنه یعرض نفسه لمواقف غیر مرغوبة –فیتخلص مما یعاني منه ،في أعماقهكسر الدائرة المفرغة
- ولكن من غیر حدوث نتائجها،

،أنه یمكن استخدام هذه الطریقة في جو طریف وفكاهيV. Franklفیكتور فرانكل ویؤكد
باعتبار الفكاهة ظاهرة إنسانیة تسمح ،مما یساعد المسترشد على أن یدفع نفسه بعیدا عن االضطراب

كما تسمح له أن یفصل نفسه ، وأن یصنع مسافة بینه وبین ما یواجهه، لإلنسان أن یخلق منظورا 
.مما یمكنه من السیطرة على نفسه،عن نفسه 
:Derflectionإیقاف اإلمعان الفكري / 2

ة تهتم بوجوب صرف تفكیر المسترشد أن هذه اإلستراتیجیV. Franklفیكتور فرانكل یؤكد 
عان الفكري یتمكن المسترشد من إیقاف هذا اإلمیةوخالل عمل،آخریئ شإلى ،عن األمور التي تؤرقة 

عن طریق ترشید انتباهه بعیدا عن ذاته ویتوجه نحو حیاة مفعمة بالمعاني ،ال تأثیر مشكالته غفإ
وصرف التفكیر یستبدل النشاط الخاطئ ،وبالقیم ذات الجاذبیة الخاصة إلمكاناته الشخصیة،الممكنة

قفو والتي سماها ألبرت الیسوهي أقرب إلى اإلستراتیجیة التي أقترحها ،بالنشاط الفعال والصائب
.األفكار الالعقالنیة

:سقراطيالحوار ال/ 3
وفیها یقوم المرشد بطرح ،المستخدمة في اإلرشاد بالمعنىوهي إحدى االستراتیجیات اإلرشادیة 

تجعله یستطیع أن یكتشف القیم الشخصیة ذات المعنى لدیه والوسائل ،أسئلة عدیدة على المسترشد 
التي تمكنه من تحقیق هذه القیم، كما یطرح أسئلة مصممة لتوضیح أن االختیار دائما متاح لمعایشة 

نى الحیاة حتى لو كان هذا االختیار محدودا باتجاه الفرد الوحید نحو ومع،القیم الذاتیة الشخصیة
.أو المشكل الذي یواجهه،الحیاة

لحوار ذلك أن مفهوم المسؤولیة أثناء ا،وعلى المرشد أن یتجنب فرض فلسفته على المسترشد 
لمسترشد مسؤوال رشاد بالمعنى یؤكد أن المسؤولیة تعني أن یكون األن اإل،رضغهذا المحائال أمافیق

.المسترشد بهاعيجرب هذه المسؤولیة ویرفع درجة و ودور المرشد هو جعل المسترشد ی،عن نفسه
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: تمهید
و تیـودور ألفریـد بینیـهمـع ابتكـار،ارتبط مفهوم الذكاء لفترة طویلة من الزمن بالذكاء المعرفـيلقد 

.A.Binet،thسـیمون Simonالعقلیـة لـدى طریقـة لتشـخیص المسـتویات ،فـي بدایـة القـرن الماضـي
عنــدما حــس المربــون داخــل الفصــول الدراســیة .ســویاءالاغیــر بغــرض التفرقــة بــین األســویاء و،الاألطفــ
لبحــث مفهــوم ،و لكــنهم لــم یســتطیعوا تحدیــد كنههــا وتوالــت بعــد ذلــك البحــوث العلمیــة،فــروقالهــذهبوجــود

أن معامـل الـذكاء هـو المسـؤول علـى نجـاح سـاتاالدر و أكدت بعـدها،الذكاء الذى ارتبط بالجانب المعرفي
فـي مقابـل ،المعرفـي فـي تفسـیر السـلوكي اإلنسـانياالتجـاهأو إخفاقه األكادیمي مما أدى إلـى سـیادة ،الفرد 

ممــا أوســم ، يالوجــدانالجانــبوهــو،التغاضــي عــن الجــزء المقابــل و المكــافئ و المكمــل للجانــب المعرفــي
ي و كأنه المكون الوحید للشخصیة بالتحیز للجانب المعرف،النفسیة في مجال القدرات العقلیةالدراسات 

بـین مـا هـو عقلـي و مـا هـو ،بعدها توالت محاوالت السیكولوجیین لتأكیـد النظـرة التكاملیـة لإلنسـان
المحــاوالت مـا توصــل مــن بـین هـذهو عـاطفي،تمهیـدا لدراسـة الــذكاء الوقـد كانــت هـذه المحــاوالت.وجـداني

العقلي والجانب االنفعـالي نموذجه الذي یوضح العالقة بین الجانب في1980،سنة Buzanبیزان إلیه
.)171-2001،170،عثمان( 

الجانب االنفعالي
)01(شكل رقم 

یوضح العالقة بین الجانب العقلي واالنفعاليuzanBموذج بیزن ن
للـــذكاءات المتعـــددة 1983ســـنة H.Gardnerهـــوارد جـــاردنرظهـــرت نظریـــة بیـــزانوبعـــد جهـــود 

multiple inteligence،والتي ألقت الضوء على صور متعددة للذكاءK بدل الصـورة األحادیـة و التـي
.أطـر العقــلانتقـدها فـي كتابـه  frames of mind حیــث رأى أن النجـاح فـي الحیـاة یتطلـب ذكــاءات

الـذكاء إلـى سـبعة أنـواع Gardnerجـاردنرو علـى هـذا صـنف ،متنوعة یمتلكها كـل فـرد بـدرجات متفاوتـة

ليل المنطقيالتحالبعد التخيلي للمفاهيم
تحليل الحقائق والعمليات العددية

السلوك االستجابي 
ادارة االنفعاالت 

ادراك انفعاالت األخرين

التخطيط
تنظيم الحقائق

فحص التفاصيل

الجانب األيسرالجانب األيمن

ي   الجانب العقل
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،الذكاء المنطقي الریاضي ،الذكاء المكاني ،الذكاء الذكاء اللغوي -:وهي)19-2006،18،حسینوحسین (
الحركي، الذكاء الموسیقي ، الذكاء بین األفراد ، الذكاء الداخلي أو الشخصي حیث أكد في معرض حدیثـه 

،هـذا الفهـمتوظیـفو قدرتـه علـى اسـتخدام و لألخـرینأن فهـم االنسـان لنفسـیته و ،عن الذكاءات المتعددة 
مـةو كالهمـا مهـارات ذات قی،االخـریننماذج الذكاء ،الذكاء الشخصي و الذكاء فـي العالقـة مـعحد عد أی

.)2000،50،االعسر و كفافي (.في الحیاة 

مــع الــذي یقــول أن الــذكاء  قیمــة محــددة تســتمر ،عتقــاد التقلیــدياإلGardnerجــاردنرلقــد أســقط 
ل ثابتة لدیه وغیـر قابلـة للتعـدیتبقى،من غیره و أن الفرد یمتلك قدرات ذكائیة أفضل ،االنسان مدى الحیاة

،أنه الیمكن وصف الـذكاء علـى أنـه كمیـة ثابتـة یمكـن قیاسـهاطر العقلأوقد أوضح في كتابه ،أو التغییر
،تتطلب اجتماع ثـالث عناصـرتظهرفكل قدرة عقلیة لكي،أو التنمیة بالتدریب والتعلیم وغیر قابلة للزیادة 

وتاریخ شخصي یتضـمن مجموعـة الخبـرات .وجود موهبة طبیعیة تتضمن الوراثة و العوامل الجینیة-:هي
ویظهــر ذلــك فــي .وتشــجیع ودعــم مــن الثقافــة الســائدة .الداعمــة مــن المقــربین ســواء فــي المدرســة أو االســرة 

ووالـــده ملحـــن ،واضـــحة وفــي أســـرة أفرادهـــا موســـیقیونالـــذي ولـــد بموهبـــة موســـیقیة ،مـــوزارحیــاة الموســـیقي 
وبهـذا فـإن )2012،27وان،ر جـ(.ومؤلف وولد في وقت كانت فیه أوروبا تشجع الموسیقى والفنـون وتـدعمها

والقیم ،یؤكد أن الذكاء هو نتائج العملیة الدینامیكیة التي تتضمن الكفاءات الفردیةGardnerجاردنر
:أن مصطلح الذكاء له ثالث استخدامات جاردنركما أكد".والفرص التي یمنحها المجتمع 

 فكلنا له نصیب من الثماني أو التسع ذكاءات ( خاصیة توجد لدى كل البشر(.
 یمتلكان نفس بروفیل الذكاءات –حتى التوأم المتطابق -ال یوجد شخصین( بعد یختلف فیه الناس(

یكـون لدیـه ذكـاء جـو مـثال ربمـا ف،لمهـام تعتمـد علـى أهدافـه الشخصـیة لطریقة التي ینفذ بهـا المـرء اا
ورغــم مــا )2003،جــاردنر(المعنــى بالنســبة لــهلــه القلیــل مــنموســیقي ولكــن هــذا التفســیر لهــذه القطعــة لــیس 

وهــي أن ،إال أنـه لــم یصـل إلــى عمـق المســألة ،تصـنیفات للــذكاءمــنGardnerجــاردنر توصـل الیــه 
وهــو مــا ،وأن االنفعــاالت یمكــن أن تكتســب صــفة الــذكاء.الــذكاء متضــمن فــي انفعــاالت االنســان وعواطفــه 

ولكــن بعــد عرضــه لــذكاء ،الــذي ینــادي بالعقالنیــة الفائقــة ،اكثــر مــع االتجــاه الســلوكيىجعــل فكرتــه تتماشــ
وقـد أكـد أن الـذكاء .Metacognitionأكد على فكرة ما وراء المعرفة أي وعي الفرد بتفكیـره ،يالشخص

ال ،كمــا أكــد أن نســبة الــذكاء المرتفعــة وحــدها،الشخصــي مــن أهــم أنــواع الــذكاءات لــدوره فــي االختیــارات 
.تضمن وال تعني النجاح في الحیاة 



الذكاء العاطفي/الفصل الرابع  

153

،لدراسـة نـوع مـن الـذكاءةكانت الطریقة الممهدGardnerبجاردنرل هذه االفكار حول الذكاء الخاصةك
:فـي الدراسـات السـیكولوجیة وهمـا،یجمع متغیران كانـا الـى وقـت قریـب متناقضـین أو علـى طرفـي النقـیض

Mayerمایر وyaleجامعة بیل منj.Saloveyسالوفي الذكاء ، العاطفة وهو ما نتبه له الباحثان 

أول ورقـة علمیـة مطولـة حـول اونشـر ،1990عام فيNew hampshireایر شمن الجامعة نیوهامب
ووصــفا للــذكاء العــاطفي علــى أنــه شــكل مــن حیــث .فــي مجلــة دوریــة معروفــة ،موضــوع الــذكاء العــاطفي
وانفعــاالت،الفــرد ومشــاعره الذاتیــةانفعــاالتالــذي یتضــمن القــدرة علــى مراقبــة ،أشــكال الــذكاء االجتمــاعي

ه وتضــمنت وســلوك،هــذه المعلومــات فــي توجیـه تفكیــر الفــردو اسـتخدام،ومشـاعر األخــرین والتمییــز بینهمــا
:بینها من قضایا عدة هذه الورقة مناقشة

.نقیض للعاطفة كلتاریخیة التي تتحدث عن الذكاء المفاهیم ا*
.العاطفيمكونات الذكاء *
.بینهمافریقتعریف العاطفة والمزاج والت*
.مراجعة األدب التربوي حول المفهوم التقلیدي للذكاء *
.العواطفاالتجاه الحدیث في علم النفس في موضوع *

ــال جولمــانأصــدر الباحــث 1995ســنة وفــي  ــذكاء كتابــه األول بعنــوان ،Daniel Golmainدانی ال
خارجه وطبع منـه وحتى .األكادیميالكتاب شعبیة وشهرة كبیرة وواسعة في الوسط اكتسبحیث .العاطفي

ویعـود الفضـل الــى .ممــا أحـدث أفاقـا جدیـدة وأحـدث ثـورة فــي عـالم التربیـة،أكثـر مـن خمسـة مالیـین نسـخة 
علـى المسـتوى العـالمي أكثـر أي باحـث فـي هـذا ،فـي نشـر وتسـویق مفهـوم الـذكاء العـاطفيدانیال جولمان

.المجال 
Bar-onأول آداة لقیـاس الـذكاء العـاطفي Bar-onونأ-بـارنشـر1997سـنةوفـي Qi بطریقـة

وذلــك علــى عــدد مــن .أو تقــدیر المعلــم أو ولــي األمــر للطفــل فــي المراحــل العمریــة المبكــرة،التقــدیر الــذاتي
اح فـي التوافـق تـؤثر فـي قـدرة الفـرد علـى النجـالتـي ،الفقرات التـي تتنـاول مجموعـة مـن المهـارات والكفـاءات

قـد بـدا دراسـته للـذكاء العـاطفي فـي جامعـة روس ونأ-بـاروكـان ،تعـرض لهـا الفـردیمع الضـغوطات التـي 
.للذكاءات المتعددة في جنوب إفریقیا جاردنردراسة و اثناء،سالوفيحتى قبل مایر1983عام

ــــذكاء العــــاطفي"كتابــــه الثــــاني جولمــــانصــــدر أ1998وفــــي- Working withالعمــــل مــــع ال

Emotionnel intelligence والكفاءات ،وجهه لسوق العمل موسعا ومعدال تعریفه للذكاء العاطفي
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بلیــات متعلمــة بنــاءا علــى مفهــوم بأنهــا قا:وعــرف مــن خــالل هــذا الكتــاب الكفــاءات العاطفیــة.المكونــة لــه 
.العملمتمیز في مجال أداءكاء العاطفي الذي ینجم عنه الذ
كاء العـاطفي متعـدد اختبـار الـذوهـو ،ریختبـارهم الشـهاكاروسووسالوفيومایرنشر 1998وفي سنة -

.2006لدواش في اعالء الدین كفافي وفؤادفه على البیئة العربیة من طر یننقتوقد تم العوامل 

I:عاطفيمفهوم الذكاء ال:
یكتنفه بعض الغموض ألنه یقع "،و ال زالمفهوم حدیث في التراث السیكولوجيعاطفيیعد مفهوم الذكاء ال

أن أهمیتـه فـي حیــاة إال،)2002،31،عجـاج(" فـي منطقـة تفاعـل بـین النظـام المعرفــي والنظـام االنفعـالي 
ـــه مفهومـــا اإل ـــت من ـــى دراســـتهنســـان جعل ـــات ســـتقراءإ و ،یتســـابق الســـیكولوجیون عل ـــدى الفئ ـــه ل كنهـــه وتنمیت

أكـدت الدراسـات أنـه فـي الوقـت الـذي ال تتعـدى نسـبة تنمیـة "ففي المجال الدراسي .المختلفة داخل المجتمع 
مـدى أبعـد مـن ذلـك فـي فإنه یمكن تنمیـة الـذكاء الوجـداني، ٪20عند الشخص المتعلم االكادیمياء الذك

)3، 2007جابر،("بكثیر

ترجـــع إلـــى أن إســـهاماته فـــي التنبـــؤ ،أهمیـــة الـــذكاء الوجـــدانيأن1995Gardnerجـــاردنر "و قـــد ذكـــر
ـــــي ـــــذكاء،بالنجـــــاح المهن ـــــى مـــــن إســـــهامات ال ـــــث یســـــهم .األكـــــادیميأعل ـــــر بهـــــذا حی ــــــاألخی ٪تاركـــــا 20ـ

،ة للــذكاء العــاطفيالتطــرق إلــى التعــاریف اإلصــالحیو قبــل ")2003،53،أحمــد(""للمتغیــرات األخــرى 80٪
Emotionalالـدقیق لمفهـوم االصـطالحيو التحقیق من المدلول اللغوي ولمدة الباس بها الباحثةحاولت 

ت فـي الكتـب العربیـة أو الرسـائل الجامعیـة و فوجـدنفعـالي أو عـاطفي أو ال فـرق بیـنهمهل هو وجـداني ،ا،
واضــح لــك أن االخــتالف فــي اســتخدام المصــطلح ذالحیــرة دراســات المنشــورة مــا یزیــد مــن و البحــاث األ

هـم یالبحـث عـن أاسـتوجبممـا Emotional intelligenceفـي اللغـة االنجلیزیـة للداللة علـى المفهـوم 
:كالتالي في ثالث نواحيهشتم منافتمن وسیباإلنجلیزیةأقرب للداللة على المفهوم 

) یـةدراسات ورسائل جامع،كتب ، بحوث (راجع المتحصل علیها فإن الم: الناحیة العملیةمن -1
فالمصـطلح االكثــر . انيوجـد٪25٪انفعـالي و35اســتخدمت مصـطلح الـذكاء العـاطفي و منهـا ٪40فـإن 

فــي ،هــو الــذكاء العــاطفيEmotional intelligenceشــیوعا مــن حیــث االســتخدام للداللــة علــى 
وجــدت الباحثــة ان الكثیــر مــن البــاحثین یســتخدمون المصــطلحات ،العنــاوین امــا فــي مــتن كــل هــذه المراجــع

.الثالث للداللة علیه
وغیره من العلوم ،لمصطلحات علم النفساللغويبحكم أنه المعنى: من الناحیة اللغویة-2
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كـان مـن .بصـورة أو بـأخرى،للمعنـى االصـطالحيحمل بین طیاته دالالت ذات مغزى بالنسـبة یاالنسانیة 
م ، العاطفة ،الوجدان واالنفعال مفاهی.التي تعبر عنها ،الضروري التوقف الستعراض المعاني والتضمینات

.بالرجوع الى المعاجم العربیة لسان العرب والمعجم الوسیط 
غضب: وجداناوجد علیه :وجدوجدان من 

.حزن: وجداوجد الرجل 
.أحبها حبا شدیدا :الرجل بفالنهوجد

.أغناه :أوجده اهللا
.ه علي وجداني یما یمل
.وجدانيك وجداني وتخیالتك في ر هو الذي یحالشوق. وجدانيهذه كلمات: ویقال
:وانفعلمن فعل انفعاليماأ
.شدید وانبساطاضطرابأخذه :تأثر :انفعل
.شدیدینبانفعال وهیاج مأخوذ: منفعل
.أو حالة شعوریة حاصلة بسبب تأثیر ،ظهور تغیر أو تصرف یكون ردا على فعل خارجي:انفعال
.اإلحساسشدید : سریع الغضب أو التأثیر : انفعالي
)انبساطيانفعالي(نمط الشخصیة :انفعالي
.واالندفاعوالتأثر والحماس ،من هو سریع االنفعالصفة: انفعالیة

.انفعاليوتفكیر انفعاليوقرار ،انفعاليوخطاب سیاسي يانفعالویقال تصرف بشكل 
انفعاالتهوأخفى انفعالیةوٕاعاقة ،انفعاليواتزان انفعاليضج نو انفعاليتوتربمعنى غیر عقالني كما یقال 

.انفعاالتهبعكس عبر عن ،بمعنى كبتها 
:عطفمن ا عاطفيمأ

. كر، اشفق ،انصرف،مال :عطف 
.و برهوصله: تعطف علیه

.صفة غالبة ،الرحم: العاطفة 
.الخلقحسن :عطوفرجل 

كمــا یقــال حرمــان .أو غیــر واقعــي،ویقــال رجــل عــاطفي بمعنــى مرهــف الحــس ورومانســي وغیــر عقالنــي
تــأتي عواطــف . عــاطفي وابتــزاز عــاطفي وارتبــاطوفتــور عــاطفي ،عــاطفي وفــراغ عــاطفي وشــغر عــاطفي

.بمعنى تأمالت وخواطر 
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نفعـال ى االیجلبي لكـل مـن عاطفـة ووجـدان أمـا اإلالمعنالتعریف اللغویة للمصطلحات الثالث تبینان هذه
بمعنـى انـه مصـطلح یسـتحدم للداللـة علـى فیبدو فـي التعـاریف اللغویـة ان یحمـل المعـاني السـلبیة للمشـاعر 

الخ...المشاعر السلبیة كالغضب ،الحزن 
ــة االصــطالحیة-3 وتــم الحصــول علیهــا بــالرجوع الــى المراجــع المتخصصــة فــي علــم : مــن الناحی

: النفس وكذا المعاجم والقوامیس 
أنظمـة الشخصـیة التـي تـؤدي حـدهـو أ2007محمـد محمـودیـونسيبنهعرف:الوجداني -أ

ویشــیر الــى ،مــع الواقــع ویشــتمل االنفعــاالت والحالــة المزاجیــة والعاطفیــة والمشــاعر،دورا فــي تكیــف الفــرد 
) 2007،102،بن یونس محمد محمود،(تصنیفها من قبل بعض الباحثین ضمن فئتین موجبة وسالبة 

،یتعلــق بالوجــدان ، صــفة كثیــرا مــا تســتخدم Affectiveيالفیعــرف قيســو دكمــالفــي معجــم اامــ
تتشـابك االفكـار حیـث .وجدانیـة وارتباطـاتفي مثل قولنا حالة وجدانیـة ونقـص وجـداني ، ،للحس العاطفي

.على أساس العاطفة
،یرتبط بأفكار أو مركبات أفكار،أي نوع من الحس أو االنفعالفیؤكد انه : Affectوجداناما 

عـن تـاریخيي والطبیعـي فـي تمـایز تلمزاج الـوقوصف واسع من العملیات العقلیة یشمل الحس واالنفعال وا
واســع اصــطالح.همــا نفــس الشــيAffectوAffectionحیــث .نزوعیــةالرادةواال،االدراك المعرفــي

نجلـش وفـي إ ي تقوالمزاج الـو ،Feelingیشمل االنفعال والحس 
: وٕانجلش بسبعة تعریفات 

حیــث ) الخلــق والطبــع (والمــزاج الــدموي ،)الحــال والكیــف(نــوع للحــس واالنفعــال والمــزاج الــراهن اســم-1
Affctionوتسمیته .(والوجدان،النزوع،المعرفة.العقلیةتتمایز تاریخیا ثالث ضروب من الوظائف 

.) أغلب
.انفعالاسم كالفرح أو االثارة وعملیات ،اسم صنف لنوع معین من الحس أو االنفعال لیكون له عادة -2
.معینةمفردة لموضوع أو فكرة ،حساستجابةل معین من الحس أو االنفعال أي اشاهد أو مث-3
Feellingحالة حس -4 stateملحوظنشاط جسميتوتر نفسي یصحبهما أو.
.Valenceأو مكروه وهنا یرادف ،على أنه محبوبشيءرد فعل نحو -5
وال یســـتبعد وجـــود عـــدد مـــن هـــذه المعـــاني ،الصـــفة الدینامیكیـــة أو الجوهریـــة لالنفعـــال طاقـــة االنفعـــال-6

مجتمعا 



الذكاء العاطفي/الفصل الرابع  

157

كمــــا أنهــــا تتوحــــد بالبواعــــث ،ت أكثــــر شــــموال ودیمومــــة مــــن الحــــاالت االنفعالیــــة الوقتیــــةناادوالوجــــ
المتنقلـــــــة معرضـــــــة لتقلبـــــــات والوجـــــــدانیات،محتویاتهـــــــا التفكیریـــــــة مبهمـــــــة ومعممـــــــة .الفطریـــــــةوالنزعـــــــات 

)524دون، دسوقي،(.

فـــي ،بهـــا االنســـانراالنفعـــال بأنـــه خبـــرة شـــعوریة یمـــ)2009(مـــاويفر العـــرف : االنفعـــال-ب
فـي غضـب ،حـزنثال فـي فـرح أو حـزن فـي لـذة أو ممـ،موقف ما و هـي خبـرة تعبـر عـن الجانـب الوجـداني

)2009،14،رضوانو ماويفر ال(أو هدوء ،

ــــ و الطـــب النفســـيوفـــي معجـــم علـــم الـــنفس 1988عـــالء الـــدین كفـــافيو جـــابرجـــابر عبـــد  الجمیـــد لــــ
:ن یوضح أ

affectوجدان انفعال 

والطب النفسي و یقصد به الخبرة بالمشـاعر و العواطـف التـي تتفـاوت فـي اشـد م النفسائع في علتعبیر ش
و الصــــفة وجــــداني ،أكثرهــــا تعقیــــدا إلــــىاألحاســــیسومــــن أبســــط ،إلــــى أشــــد درجــــات اللــــذةاأللــــمدرجــــات 

affective) 1،85،ج1988،جابر و كفافي(

:یوضح أنلكمال دسوقيم النفسعلذخیرةو في معجم 
emotionانفعال

فـي بـاطن الجسـم اختلـف ،لكن یشیر عادة لنمط شاسع مـن االحساسـات–مصطلح عریض متنوع التعریف 
هـي رد فعـل ،لكن باتفـاق عـام علـى أن الحـال االنفعالیـة.تعریفه باختالف التوجهات النظریة لعلماء النفس

وأحوال وجدانیة وأنه تصحبه مشاعر قویة ،مركب ینطوي على مستوى عال من التنشیط والتغیرات الحیویة
:emotionalانفعالي 

:   یستخدم بمعنى شبه اصالحي: أو یتصل به أو یتسبب عنه ) التعریف السابق ( ما یخص االنفعال 
.التحیز الراجع التجاه انفعالي في مالحظة وتفسیر الحقائق-1
.االنفعالیةلإلثارةالعدیدة المصاحبة الغدیةو ،دال على التغیرات الحركیة للتعبیر ال-2
. لي لالستجابات الحركیة والعقلیةللنمط أو االنموذج بتوكید خاص على التجمیع الفع-3
او لشـخص یسـهل ،او یكشـف عـن سـلوك انفعـالي ،ه یعـاني انفعـاالوصف ممیـز لشـخص علـى انـ-4

.استسالمه بإفراط االنفعال 
lange theoryاالنفعـال فـيالنـججـیمسوفق نظریة -5 of emotionمایسـمى التغیـرات او إن

و أن االنفعال هو بالضبط الشعورالشيء المثیر إلدراكالتغیرات الجسمیة هي النتائج المباشرة
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.على النحو الذي حدثت به سمیة بهذه التغیرات الج
وغالبا ما یرتبط االنفعال بالدافعیة فیما عدا االكثر تشدد في السلوكیة وتصنف االنفعاالت باعتباره وجدانیة 
. في بعـض المناقشـات فـي االنفعـال یتضـمن اكثـر مـن اسـتجابة شـعوریة وفنیـة أو رد فعـل شـعوري لحظـي 

.sentimentق المشاعر، یعني على عاطفة فاالنفعال ال یطلق على شعور منفرد بل على نس
.)احساسجمع(حس feeling) جمع مشاعر(شعورة 

خبرة السرور وعكسها و یتبـع اسـتخدامه بمعنـى غیـر محـدد مثلداني من الخبرة مصطلح عام للجانب الوج
ى لمس وتطلق نبرة الحس أو نغمـة الشـعور أكثـر خصوصـیة لتـدل علـالساسحإلالیة خبرة وعلى االخص 

)471-470،،دوندسوقي(.احساس ما الملذة والمسرة أو العكس منها في 

:أن1988علم النفسمعجمفي و عالء الدین كفافيمید جابرالحبدجابر عكما أكد 
انسـجة ویـة و تغیـرات فـي االنسـجة العصـبیة والحینمط استجابي معقـد مـن ال: emotionنفعال إ

بمـا كـان ر یـر والـذي تجابة مـع المثیر و یتناسـب نمـط وشـدة رد الفعـل أو االسـكاستجابة لمثالهیكل العظمي 
كمشاعر قویة االنفعال عادة ما وجـه نحـو شـخص أو حـادث معـین .سارا أو مهددا ومن أي طبیعة أخرى 

تكــونحركــة االمعــاء فــي التحلیــل النفســي و یتضــمن تغیــرات فیزیولوجیــة مثــل زیــادة ضــربات القلــب وكــف
ــــــــــــــدوا ــــــــــــــرتبط بال ــــــــــــــلاالنفعــــــــــــــاالت حــــــــــــــاالت مــــــــــــــن التــــــــــــــوتر ت .والعــــــــــــــدوانالجــــــــــــــنسفع الغریزیــــــــــــــة مث

.)1116–3،1988،1115، جوكفافيجابر (

: Emotionالعاطفة-ج
ومركـب مـن العاطفة بأنها تنظیم وجداني مكتسب أو استعداد ثابـت نسـبیا) 2007(ونس یيبنیعرف 

)2007،228،محمدبني یونسمحمود ،(عدة انفعاالت تدور وتتبلور حول موضوع معین 

العاطفة تنظیم مركب من عـدة انفعـاالت تتركـز حـول موضـوع معـین یصـاحبها :)1985(عبد القوي اما 
مشـاعر عـابرة مـن حیـث أن الوجـدان بـین العاطفـة و الوجـدانالسارة وغیـر السـارة ویفـرق من الخبراتبنوع

تتغیر مع تغیر المدركات بینما العاطفة ثابتة كما أن العاطفة موجهـة ارادیـا إلـى الموضـوع الـذي نوجـه إلیـه 
عاطفتنا وقد تثیر العاطفة الواحدة عددا من االنفعاالت حسـب الظـروف وفـي العاطفـة یلـتحم االنفعـال اكثـر 

.ثیر االنفعاالت تزان النفسي عن تأباللغة و التفكیر واالدراك ویقل تأثیر العواطف في اال
العاطفـة و الوجـدان و االنفعـال یـورد كـل مـن 1987عبد السالم زهـران حامدلالنفس  علم وفي قـاموس 

:حیثیعني انفعال أو عاطفة emotionو یؤكد أن مصطلح بنفس المعنى ،
effectوجدان، حالة وجدانیة،  عاطفة، انفعال  )1987،32زهران ،(:
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emotion:انفعال، عاطفة       

)1987،162زهران،(مثیر للمشاعر والعواطف emotionalانفعالي، عاطفي 

هــو محاولــة جــادة ،إن الهــدف مــن هــذا البحــث فــي المعــاجم اللغویــة والمتخصصــة فــي علــم الــنفس 
تبــین وجــود تــداخل وتطــابق للتوصــل إلــى قناعــة حــول المفهــوم الــذي یمكــن اعتمــاده فــي هــذه الرســالة وقــد 

٪ ممـا ورد اعتمـاد 60العاطفة، الوجدان واالنفعال ولكـن یمكـن وبنسـبة : وأحیانا اختالف بین المصطلحات
:مفهوم عاطفي وذلك استنادا لألسباب التالیة

بینمـا ،ط واالسـتقرار النشـبـاتالثحالـةمعنـى أقـرب إلـى)اللغوي واالصـطالحي(یتضمن مفهوم العاطفة -1
أو موقـــف ،بمعنـــى أنـــه مـــرتبط بوقـــت معـــین أولحظـــات-مفهـــوم االنفعـــال االنیـــة والتغیـــر الســـریع یتضـــمن 
وقــد جــاء فــي المعنــى اللغــوي لتعبیــر االنفعالیــة بأنهــا صــفة تطلــق علــى مــن هــو ســریع االنفعــال –عــارض 

تتشـــكل ،لة خبـــرات متراكمـــةصـــلتجـــارب العـــابرة بینمـــا العاطفـــة محاالنفعالیـــة باارتبطـــتوالحساســـیة ، لهـــذا 
قــد یســاء فهمهــا لــدى الــذین یمیلــون الــى انفعــاليالتعبیــر "إضــافة الــى أن . بالتــدریج فــي ضــوء هــذه الخبــرات

) 2002الخضر،(كالخوف والحزن والغضب ،في جوانب غیر السارة أو المرضیة انفعالاصطالححصر 

و الــذي یعتبــر أساســا لنجــاح ،وعلــى هــذا االســاس یبــدو مناســبا أن اســتخدام تعبیــر انفعــالي لوصــف ذكــاء
عكـس مفهـوم العاطفـة ،وهو ال یستقیم مع الغضب والحزن والخـوف والمشـاعر السـلبیة ،ة ااالنسان في الحی

. فهو یتضمن دالالت ایجابیة ترتبط بالتعاطف ، الحب، الدور والتعاطف واالمومة
یمكـن أن یكـون مركـب ویمكـن أن بینما االنفعال ،مركبة انفعاالتتتضمن العاطفة بالضرورة مجموعة -2

.بسیطایكون 
یتكــون مــن بعــدین أساســیین فصــلهما و ،إن مفهــوم الــذكاء العــاطفي الــذي یتبنــاه الكثیــر مــن البــاحثین-3

،تماعيالذكاء البنشخصي أو االج،الذكاء الشخصي:واسمهامتعددة في نظریته للذكاء ال1983جاردنر
و بهـذا یكـون مصـطلح ،انفعالي أقرب إلى الجانب الـذاتي أو الشخصـيو یبدو أن تسمیة ذكاء وجداني أو 

و المهــارات الذاتیـة و االجتماعیــة ،بحاویـة تضــم بـداخلها قائمــة واسـعة مــن الكفـاءاتالـذكاء العـاطفي أشــبه 
.مستوى ذكائه العاطفيرتفاعإو التي یعتبر توفرها عند شخص معین مؤشر على ،المكونة له

وي ظـة تنیـد تهیئـي و هـو أشـبه بمظلـة قیمفیعتبـره الكثیـر مـن المتخصصـین اسـتعدا: أما بالنسبة للوجـدان -
و بالتــالي یضــم متغیــرات فتكــون مرتبطــة بــه ،و المــزاج واالنفعــال و المیــول و االتجاهــات ،تحتهــا المشــاعر

.ةتعد مكون من مكوناته االساسیولكن ال
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فإن الباحثـة ستسـتخدم مصـطلح الـذكاء العـاطفي فـي كـل ،و االصطالحیة وبناءا على هذه الشواهد اللغویة 
الــذكاء العــاطفي لتوضــیح البــاحثین فــي مجــال عــالموســنطرق اآلن إلــى تعــاریف أ. زاء هــذه االطروحــةاجــ

.افضل لهذا المصطلح
:Mayer&Salovey1990تعریف مایر و سالوفي-1

و انفعــاالت الفــرد الــذي یتضــمن القــدرة علــى مراقبــة،االجتمــاعيالــذكاء العــاطفي شــكل مــن أشــكال الــذكاء 
ــــه تفكیــــر الفــــرد و ،انفعــــاالت ومشــــاعر االخــــرین و التمییــــز بینهــــا و اســــتخدام هــــذه المعلومــــات فــــي توجی

)2012،32جروان ،(أفعاله

أن الذكاء العـاطفي یمیـز االفـراد الـذین یحـاولون الـتحكم فـي مایر و سالوفيأكد 1995وفي سنة 
و هــــذا مــــا یمكــــنهم مــــن اســــتخدام ،و مراقبــــة مشــــاعر االخــــرین و تنظــــیم انفعــــاالتهم و فهمهــــا،مشــــاعرهم 

.)2006، أحالم حسن ،محمود(استراتیجیات جدیدة للتحكم الذاتي في العواطف 
أن الذكاء العاطفي یعني القدرة على مراقبة المشاعر ،مایر و سالوفي  و كاروسو اكد 1999في سنة 

.)10، 2008، سعید(و االنفعاالت الذاتیة و مشاعر االخرین
إذ یعتبـران أن الـذكاء ،نموذج القدرات العقلیة للذكاء العاطفي في اطار مایر و سالوفيتعریف یندرج

عن سمات الشخصیة تتضـمن مهـارة الفـرد فـي ،العاطفي یتكون من مجموعة من القدرات العقلیة المنفصلة 
واالســتدالل باالســتعانة بهـذه المعلومــات وبالتــالي فالــذكاء ،الذاتیــة و الموضـوعیةالتعـرف غلــى االنفعــاالت

عــن االنفعــاالت والوصـول الــى تولیـد عواطــف ومشــاعر قـدرات االدراك والتقیــیم والتعبیـر ،العـاطفي یتضــمن 
ـــة ـــر وفهـــم االنفعـــال والمعرفـــة االنفعالی ـــة التفكی و تنظـــیم االنفعـــاالت للنمـــو والتطـــور العقلـــي  .لتســـهیل عملی

نمــوذج القــدرات والــذي سنفصــل فیــه فــي محــور المقاربــات :هــذا النمــوذج قوفــ،واالنفعــالي والــذكاء العــاطفي 
.خرین و تنظیمها للرقي باالنفعال و التفكیرألاو انفعاالتلى فهم االنفعاالت الذاتیةهو القدرة ع،النظریة 

Daniel Golman:تعریف دانیال جولمان-2 1995
و و نزوتنـا،الذكاء الوجداني بأن نكون قادرین على الـتحكم فـي نزعاتنـا "بقوله دانیال جولمانیؤكد

أو كمـا یقـول أرسـطو ،و نتعامل بمرونة في عالقاتنـا مـع االخـرین،أن نقرأ و نفهم مشاعر االخرین الدفینة 
بالقـدر المناسـب فـي الوقـت المناسـب وللهـدف ،تلك المهارة النـادرة علـى أن تغضـب مـن الشـخص المناسـب

)2000،13جولمان ،(" المناسب 

العمـل مـع لـذكاء الوجـداني فـي كتابـه ااDaniel Golmanدانیـال جولمـان عـرف1998وفـي سـنة 
working withالذكاء الوجداني  emotionel intelligence ، القدرة على معرفة مشـاعرنا و "بانه
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وفـــي عالقاتنـــا مـــع االخـــرین و معالجـــة انفعاالتنـــا جیـــدا داخـــل انفســـنا،دافعیتنـــا زحفـــمشـــاعر االخـــرین و 
.)2004،25،الدردیر(

اللذان مایر وسالوفيمفهومیختلف عن ،لذكاء العاطفيلهجولمان تغییر جوهري في مفهوملنیااأحدث د
اعتبــره مجموعــة مــن الكفــاءات Daniel Golmanجولمــاندانیــالفــي حــین،قــدرة معرفیــةهااعتبــر 

:همـا كفـاءتینوأصـبح الـذكاء العـاطفي حسـب جولمـان یتضـمن ،فقدم نموذج یختلف عن نموذج القدرات ،
ـــات عنـــدما نتطـــرقوســـیتم التفصـــیل فـــي هـــاتین الكفـــاءتین ؛ الكفـــاءة االجتماعیـــةوالكفـــاءة الذاتیـــة  للمقارب

.لذكاء العاطفي لالمفسرة
"1997Bar-onون أ-تعریف بار-3
قدراته لیعیش حیـاة لتقییم إیجابي للذات وتحقیق واسع وامتالك،قدرة الفرد على فهم مشاعره والتعبیر عنها"

یشعر بها االخرون ،والقـدرة علـى إقامـة عالقـة بینشخصـیة التيإنها القدرة على فهم الطریقة ،هادئة سعیدة 
یتصــف هــؤالء االفــراد عمومــا بالتفــاؤل ، .علــى االخــرین عتمادیــةأدون أن تتحــول الــى ،ناضــجة ومســؤولة

ــــــــتحكم ،المرونــــــــة الواقعیــــــــة "والنجــــــــاح فــــــــي حــــــــل المشــــــــكالت والتعامــــــــل مــــــــع الضــــــــغوط دون فقــــــــدان ال
".)2006،16،رزق اهللا(

الــذكاء العــاطفي بعــد تطــویره لنموذجــه وتطبیقــه علــى ونأ-بــارســنوات عــرف 10علــى مــدى أكثــر مــن 
واالجتماعیـة ) الشخصـیة (في ثقافات متنوعة على أنه منظومة من القدرات العاطفیة الذاتیة ،عینات كبیرة

وضـغوطها ،والتي تؤثر في القدرة العامـة للفـرد علـى التوافـق والتكیـف مـع متطلبـات البیئـة،)البینشخصیة (
.)2012،133،جروان(وهو عامل مهم في تحدید قدرة الفرد على النجاح في الحیاة 

وفـــي ،دانیـــال جولمـــانه العـــام الـــذي نهجـــه فـــي تعریفـــه للـــذكاء العـــاطفي عـــن توجـــبـــارونعـــد تال یب
ویتكون نموذج بارون للذكاء العاطفي من مجموعة من الكفاءات الشخصـیة ،مایر وسالوفي مع اختالفهما

،لـذا تباینــت الدراسـات االمبریقیـة التــي تناولـت العالقــة بـین الـذكاء المعرفــي والـذكاء الوجــداني،واالجتماعیـة
ام أنـه ،بمعنى هـل الـذكاء المعرفـي مسـتقل عـن الـذكاء الوجـداني،في وجود عالقة بینهما من عدم وجودها

فالدراســـات التـــي تعتمـــد علـــى نمـــوذج مـــایر وســـالوفي تؤكـــد أن الـــذكاء العـــاطفي یـــرتبط بصـــورة .مـــرتبط بـــه 
إال أنـه یتمیـز عنـه ولـیس هـو الـذكاء العـام بـل هـو فقـط أحـد أفـراد أسـرة الـذكاء ،متوسطة مـع الـذكاء العقلـي 

2001Mayer.
فهي تؤكد أن الذكاء االنفعالي یخدم الذكاء العقلـي ،بارونوجولمانأما الدراسات التي تعتمد على نموذج 

العاطفي ویمتلك قدرات الذكاء العاطفي فإن ذلك  یمهد لوظائف الذكاء العقليمناألشعر الفرد ستفعندما ی
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للــذكاء العــاطفي بأنــه قــدرة تحــوي كفــاءتین 2002كــي تــتم علــى أكمــل وجــه كمــا وضــح بــارون فــي تعریفــه 
.و مع البیئة التي یعیش فیهاوالتي تضمن للفرد التوافق مع نفسهتماعیةهما الكفاءة الذاتیة واالج

&2001Boureyبوري ومیللرتعریف -4 Miller

وتقمصــا عاطفیــا تجــاه االخــرین ولــدیهم احســاس كبیــر وانفتاحــا،أكثــر مرونــة الــذكاء العــاطفي إن مرتفعــي"
وهــذه الكفــاءات االنفعالیــة تعــد مفتــاح ،الشخصــیةانفعــاالتهموأكثــر مهــارة فــي فهــم ،تماعیــةبالمســؤولیة االج

یجعلنــا نحســن ،كمــا أن الــوعي بالــذات هــو أحــد المكونــات المهمــة فــي الــذكاء الوجــداني،النجــاح فــي العمــل
")2004،27،الدردیر("رادتنا خاصة في اوقات االزمات أنفسنا وإ 

الـــذكاء العـــاطفي علـــى تحدیـــد الخصـــائص الممیـــزة لـــذوي ،خصـــص بـــوري ومیلـــر تعریفهـــا للـــذكاء الوجـــداني
عمومـا مـا ،خصیة أو الذاتیة في التعرف على االنفعاالت وفهمهـا والـوعي بالـذات ا الشخاصة منه،المرتفع 

سواء على مستوى العمل أو حتى على المستوى ،یجعل االنسان قادر على تحقیق أفضل مستویات النجاح 
.و الشعور بالمسؤولیة تجاه االخرین،و ایضا االجتماعیة ممثلة في المشاركة  الوجدانیة ،الشخصي

: رندا رزق اهللا تعریف-5
لیـتمكن مـن تحقیـق قـدر كبیـر مـن التكیـف ،و انفعـاالت االخـرینأنه قدرة الفرد على فهم وتحلیـل انفعاالتـه "

ویكـون اكثـر ایجابیـة ،و یتمكن من ادارة الضغوط و حل المشكالت المحیطـة بـه ،مع نفسه و مع االخرین
هــذا التعریــف ضــمن مكــن تصــنیف ی،و)2006،20،اهللا رزق("فــي نظرتــه لذاتــه وفــي تعاملــه مــع االخــرین 

اال أن هذا التعریف حدد اهداف اكثر دقة للـذكاء العـاطفي ،دانیال جولمانو بارونالمختلطة لــــ ذج انمال
مـع نفسـه و مـع االخـرین وبالتـالي فــرد ،سـاعد االنسـان علـى تحقیـق التوافــق النفسـي للفـرد یوهـي أنـه متغیـر 

وهـذا لتمكینـه مـن ،ویتصـرف بإیجابیـة مـع مختلـف المواقـف التـي تعترضـه،قادر على حل مشـكالته بنفسـه
.إیجابیة في مواجهة صعوبات الحیاة آلیاتاستخدام 

:تعریف مها فرعان -6
و فاعلیتنـا الشخصــیة علـى اتخـاذ القــرار ،یفهـا مـن أجــل تعظـیم قـدراتنا القـدرة علـى ضـبط انفعاالتنــا و توظ"

العواطـف المناسـبة عنـد الحاجـة وٕایجـادفهـو یتضـمن ضـبط العواطـف ،المناسب كردة فعل لهذه االنفعاالت 
.)2دون،، فرعان(".السلوك المتعلمة أنماطوكذلك تغییر ،لها 

تـربط هـذه الباحثـة ولكـن بشـكل عـام و مختصـر ،لقد عرضت هذه الباحثة تعریفا مطوال للذكاء العـاطفي 
مركــز باعتبارهــالالمیجــداالالفرصــة إعطــاءبمعنــى عــدم ،تعریفهــا للــذكاء العــاطفي بالناحیــة الفیزیولوجیــة 
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التـي تعتبـر مركـز والسـماح للقشـرة الدماغیـة وفـرص اتخـاذ القـرار ،األمـورالعواطف في الـدماغ لتـولي زمـام 
.بالتدخل للحصول على استجابات مدروسة ولیست تلقائیة–،المعالجة المعرفیة للمعلومات

:"لعلوم التفكیراألولالعربي القاموستعریف-7
لألخـرینوالقدرة على قراءة المشاعر الداخلیـة ،القدرة على التحكم في االنفعاالت إلىالذكاء العاطفي یشیر 

.)2010،150،عوفي و الحمیديال("و على التعامل بمرونة داخل العالقات 
ـــات الـــذكاء العـــاطفي  ـــة فـــي فهـــم االنفعـــاالت الذاتیـــة و ،یوضـــح هـــذا التعریـــف اهـــم مكون و المتمثل

نحـو االیجابیـة كمـا یتضـمن هـذا التعریـف ،في توجیـه العالقـات البینشخصـیة الستغاللهاالخاصة باألخرین 
المحـوري للـذكاء العـاطفي وهـو و یعتبره الكثیر من الباحثین المكون ،ایضا مكون هام جدا للذكاء العاطفي

،ر التفكیـریسـیرهـا عـامال أساسـیا فـي تر على التفكیـر بـل اعتباطعاطفة تسیوعدم ترك ال،الضبط االنفعالي 
اذا كان ،ر للتفكیر ولیس معیقا لهسیالذي یعتبر ان االنفعال م،سالوفيو ما یروهو توجه أقرب الى اتجاه 

وهـي ترجمـة ،بما یتماشى وطبیعة االحداث و المواقف التـي یتعـرض لهـا ،الفرد یعمل على ضبط انفعاالته
.للسبب المناسب و بالطریقة المناسبةان تغضب من الشخص المناسب ،االرسطیة الشهیرة للمقولة 

II :عاطفيهمیة الذكاء الأ:
فـــي جوانـــب الســـلوك ،تعتبـــر العواطـــف متغیـــرا مهمـــا فـــي حیـــاة االنســـان لمـــا لهـــا مـــن دور اساســـي 

تركیبــة معقــدة و متغیــر عاطفــة الدراســات ان الدت العدیــد مــن و قــد اكــ،االنســاني وفــي كــل مجــاالت الحیــاة 
.على السلوك و التعلم یفوق اثر العملیات المنطقیة و المعرفیةتأثیرهكما ان .غیر منظم یصعب دراستها 

االمزجــة "یؤكــد فــي كتابــه الــذكاء العــاطفي ان : فــدانیال جولمــانو هــذا مــا اكــده العدیــد مــن الســیكولوجیین 
الكالسیكیة العالقـة بـین القلـق و االداء بمـا م النفسو كما تصف ادیبات عل،سیئالسیئة تؤدي الى تفكیر 

،وقــــد اثبتــــت احــــدى الدراســــات ان النــــاس الــــذین انهــــوا مشــــاهدة شــــرائط فیــــدیو.......فیهــــا االداء الــــذهني 
في حل لغز استخدمه علماء النفس لفترة طویلة فـي اختبـارات ،مواضیعها مضحكة كانوا افضل من غیرهم 

.)126-1995/2000،123جولمان،("لتفكیر االبداعي ا
وتشكل العاطفة مساحة واسعة في تكوین نفسیة الطفل وبناء شخصیته حیث أنها توجه طاقاته الى 

ذلك أن هذا التوجیه السلیم للطاقات یسهم في بناء شخصیة اجتماعیة متوازنة في تماعیةالعالقات االج
السلوك أیضا تتعرف على الخبرات االنفعالیة التي تمر بها وبالتالي یصبح الفرد بهذا البناء قادر على 

إدارة عالقاتهوبالتالي یتعاطف معهم ویكون قادر على ،ضبط نفسه وتفهم مشاعره ومشاعر االخرین
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.تماعياالجو قدر ممكن من التوافق النفسيمما یكسبه أكبر تماعیةاالج
إن العاطفـــة تقـــود التفكیـــر إذا مورســـت بشـــكل جیـــد فهـــي تنـــتج الحكمـــاء و القـــادة و قـــد بینـــت العدیـــد مــــن 

.Howardهـوارد جـاردنراسـات الدراسات الـدور الفعـال لالنفعـاالت فـي النجـاح فـي الحیـاة مـن بینهـا در 

Gardner 1994مورايوCh.Murary ختبار فقط من التباین في ا٪20إلى 10وغیرها أن حوالي
ضــبط :قــدرات أوســع مــن ذلــك و هــي ر یعــزى الــى لعقلیــة الجــزء االكبــالــى القــدرات ایعــزى النجــاح المهنــي 

.العاطفي االنفعاالت و ادارتها ،الدافعیة الذاتیة و هي المكونات االساسیة للذكاء 
و لكـن فـي سـالمة العاطفـة و كیفیـة التعبیـر عنهـا ،لیسـت فـي الحالـة العاطفیـة أرسـطوو المشكلة كمـا قـال 

)2002،رضالخ("ذلك ان سالمة العاطفة تنشط االبداع و حل المشكالت و تصنیف و تنظیم المعلومات "

التفكیر و الدافعیة لدى االنسان بـل هـي عن عملیات ،عملیة منفصلة تلیسمن كل هذا أن العاطفةیتبین
مـن عاطفیـةسهم ایجابیا في العملیة الفالجانب المعرفي لدى االنسان ی.عملیات متداخلة متفاعلة فیما بینها 

كمــا ،و ترمیــزه و تســمیته و مــن خــالل عملیــة االفصــاح و التعبیــر عنــه،خــالل تفســیر الموقــف االنفعــالي 
و مـن محـرفهم و الهـالوس و االدراك الو و الت،للموقف الخاطئفسیر طریق التعنان یسهم سلبیا یمكن 
.في ترشید التفكیر و توجیهه لعاطفةسهم اتاخر قد ،جانب 

عنـدما اثبتـت الدراســات و ،خاصـة تبـرز مــن أهمیتـه كمتغیـر فـي حیـاة االنســانالـذكاء العـاطفي إن أهمیـة 
و االقـل ،أن الـذكاء العقلـي لـیس مؤشـر كافیـا علـى التمییـز بـین االكفـاء فـي االداء ،على المستوى العـالمي

فقـط لكفـاءات الفـرد فـي ،٪20لمعرفیـة تمكـن مـن التنبـؤ بنسـبة  بل و اثبتت أن هـذه القـدرات ا،كفاءة منهم
و الدافعیـة و التعـاطف و ادارة الضـغوط تماعیـةرات اآلجاالقدرات االخرى كالمها٪80االداء تاركة حوالي 

ةألنسـنمهمـة و اساسـیة فهـو خاصـیة ،الـذكاء العـاطفيالخ و التي تصنف في معظمها على انها ابعاد ...
ن و همـا اكولوجي انهما متناقضـان او متنـاظر السیالتراثیجمع بین متغیرین كان یعتقد في ألنه. االنسان 

بین هذین المتغیرین للـذین ،هذه التكاملیة و التواصلیة و التفاعلیة اثبتو هذا المتغیر ،الذكاء و العاطفة
.هذه االنسنةو یثبتان ال یمكن الفصل بینهما نظرا النهما یرسخان 

یضـــمن لهـــم النجـــاح فـــي جمیـــع مجـــاالت الحیـــاة اســـریا ،إن تـــوافر الـــذكاء الوجـــداني او تنمیتـــه لـــدى االفـــراد 
.تماعياعلى من التوافق النفسي و االج،دراسیا،مهنیا كما یضمن لهم مستویات

: مرتفعا نجدهم یتمیزون بذكاءا عاطفیا إن الذین یمتلكون 
و المجتمع و لهم دور قیادي في االسرة،لمجتمع التقلد بمراكز مرموقة في ا.
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التوازنو تتمیز جلها بالتوافق و ،لدیهم عالقات اجتماعیة واسعة.
ـــدیهم القـــدرة علـــى حفـــز أنفســـهم ،عنهـــا و یتعـــاملون معهـــایعرفـــون جیـــدا مشـــاعرهم و یعبـــرون و ل

.لمجابهة االحباطات 
 یوظفون مشاعرهم من الجل مصلحتهم الذاتیة دون التضحیة باألخرین.
 یتعامل مع مشاعر االخرین و دوافعهم بكفاءة.
لدیهم القدرة على معرفة كیف و متى یتحكم في االنفعاالت و ردود افعاله.
التفاؤلرة على تنظیم حاالتهم النفسیة و الشعور و لدیهم القد.
 یتعاطفون مع من حولهم في اوقات االحباطات.
بســبب مــا یتســمون بــه مــن ،یســتطیعون الــتخلص مــن مشــاعر الضــیق و القلــق فــي فتــرات قصــیرة

.عقالنیة
 یمیلون الى االستقالل بالرأي و الحكم و فهم االمور.
 قـــف و تكـــیفهم الســـریع مـــع الموا،لـــدیهم اكبـــر مســـتوى مـــن التوافـــق النفســـي نظـــرا لعقلنـــتهم لألمـــور

.الجدیدة بمرونةاإلجتماعیة
ومــع هــذا فهــم المعــین فــي مجــاالتهم .ذوو ذكــاء عقلــي متوســط وربمــا مــن یمتلكــون هــذه القــدرات الوجدانیــة 

لإلنســانو مــن هنــا نشــأت فكــرة أن ،جتماعیــةمحققــین لنجاحــات هائلــة فــي الدراســة والعمــل و العالقــات اال
بل أنه یسـتند ،والعقل الوجداني لیس كیانا افتراضیا.عقل وجداني ،)تحلیلي، تجریدي(عقل مفكر :عقلین 

وضـــح هـــذه الفكـــرة فـــي هـــذا الفصـــل فـــي جزئـــه الخـــاص نو س.الـــى تركیـــب تشـــریحي ووظـــائف فســـیولوجیة
.للذكاء العاطفيبالتفسیر الفیزیولوجي

همیــة الــذكاء العــاطفي تنبــع مــن الصــلة بــین المشــاعر و الشخصــیة و االســتعدادات االخالقیــة أإن 
الفطریــة و هنــاك أدلــة كافیــة علـــى أن المواقــف االخالقیــة األساســیة فــي حیاتنـــا تنبــع مــن قــدراتنا العاطفیـــة 

وهـم –بعبید العاطفة جولماناسماها -من عجز في ضبط أنفسهم االساسیة فأولئك االفراد الذین یعانون 
رادة ســاس اإلأن القــدرة علــى ضــبط االنفعــاالت هــي أل(،خالقيـأســرى لعــواطفهم و یعــانون مــن عجــز أ

بالصــحة النفســیة و ودلیــل علــى تمتعــه،رتفــاع مســتوى التوافــق النفســي و االجتمــاعي للفــردومؤشــر قــوي إل
دراجها في نفس إهذه الفئة من الناس یمكن ،) ساس مشاعر االیثار انما تكمن في التعالي أبالمقابل فإن 

ما یسمىیعانون من التبلد العاطفي أو فاقدي القدرة على التعبیر االنفعالي یعني من مستوى األفراد 
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.Alexithimiaبالعجز عن التعبیر االنفعالي 
كبت المشاعر ودفنها في ذات الفرد ،ال تعني بأي حال من االحوالإن القدرة على الضبط النفعال 

فتفقـده انسـانیته و حریتـه ،وأسـرها لصـاحبهاكما أنها ال تعني أیضـا التعبیـر عنهـا بطریقـة تظهـر سـیطرتها ،
.ألنها تستعبده و توجهه مثلما شاءت

صـــحة الســـلوك وتوافقـــه مـــن نســـانیة ومؤشـــر قـــوي علـــى رادة اإلســـاس اإلأإن الضـــبط االنفعـــالي هـــو 
و .باحترامهــا للمعــاییر و القــیم االخالقیــة واالنســانیة والثقافیــةتماعیــةالناحیــة الشخصــیة الذاتیــة وأیضــا االج

.قبل كل هذا فهي بهذا التوصیف تحترم ذاتیة وخصوصیة الفرد
فرد علـى قـراءة عواطـف یبني قدرة ال،و بالمقابل أیضا فإن التعاطف باعتباره مكون اساسیا للذكاء العاطفي

فهــذا الســبب لــن یكــون منعشــا لنمــو الخــالف . حتــى فــي وجــود مؤشــرات اخــتالف .األخــرین و فهمهــا جیــدا
فهمــا :وقــد أكــد جولمــان فــي هــذا الســیاق اذا كــان هــذا العصــر یتطلــب مــن أحــدنا مــوقفین اخالقیــین ،بیــنهم 

.)1995/2000،15جولمان،(بالتحدید ضبط النفس و الرأفة 

مع مشـاركة سـتة عشـر Mayer , Ciarrochi , Forgasمایر وسیاروشي و فوقاس وقد قام 
وقـد أكـد هـؤالء البــاحثون .ة الیومیـةاالـذكاء العــاطفي للحیـبإصـدار كتـاب بعنـوان 2001باحـث فـي سـنة 

هـذا الكتـاب علـى أهمیـة الـذكاء الوجـداني و دوره فـي الحیـاة الیومیـة للفـرد وفـي الجـزء الثـاني مـنمن خالل
وفي التربیة و التعلیم العالقات بین االفراد و سوق العمل ، الصحة العامة و النفسیة و . مختلف المجاالت

.الخ...البدنیة و الجوانب االقتصادیة للفرد 
نخفــاض معــدل أو مســتوى الــذكاء العــاطفي للفــرد یســهم فــي إى النفســي للفــرد أكــد البــاحثون أن فعلــى المســتو 

تطــویر المشــكالت الفــرد علــى ســواء تعلــق ذلــك بعالقاتــه مــع األخــرین أو علــى المســتوى الــذاتي مــن حیــث 
اطفي نخفــاض معــدل الــذكاء العــإاغطة كمــا أثبــت البــاحثون أن توافقــه أو تكیفــه مــع المواقــف الحیاتیــة الضــ

ألن .للفـرد تمـاعيیرتبط ارتباط قویا مع ظهور االضطرابات النفسیة وتـدني مسـتوى التوافـق النفسـي و االج
عالقات قویة و صحیة و طویلـة إقامةو مهما في ،للفرد یلعب دورا ایجابیا رتفاع مستوى الذكاء العاطفيإ

والسلوكات المسـتجیبة ،الزوجیة السعیدةكما یسهم في الحفاظ على العالقات العائلیة و.اآلخریناالمد مع 
.بوضعه خطا فاصال بین رغباتهم و رغبات و اهتمامات االخرین،لمعاییر الجماعة 

مــن بینهــا احتــرام الــذات ،كمــا یســهم الــذكاء العــاطفي فــي تحقیــق الــذات الرتباطــه مــع عــدة أبعــاد للشخصــیة 
.وادارة الضغوط وادراك الحقیقة والواقع
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همیــة ومــن األ،الــذكاء الوجــداني فانــه مــن الضــرورينمائیــة لــىإتنادا یــة والتعلــیم واســالتربوعلــى مســتوى -
یبــدأ مــن الرضــاعة الــى المراحــل ،فیلــة برعایــة و تــدعیم نمــو الــذكاء العــاطفيككــان تــوفیر خبــرات بیئیــة  مب

ؤدیـه نحـو تو المراكـز العالمیـة كمهمـة وواجـب خذته العدید مـن المؤسسـات أو هذا ما .المتقدمة من التعلیم 
sixو مؤسســـة Caselكاســـلمثـــل مؤسســـة .و بخاصـــة المؤسســـات التربویـــةتماعیـــةالمؤسســـات االج

seconds. فقد اظهـرت نتـائج دراسـات مثـل هـذه المؤسسـات و بعـض البـرامج االكادیمیـة فاعلیـة بـرامج
أنواعــه و ایجابیــة فــي الصــفحات القادمـة مــن حیــث او الــذي سـنتطرق الیهــ،التعلـیم العــاطفي و االجتمــاعي

كمــا أكــدت هــذه البــرامج الــى . حــدثتها فــي البیئــة المدرســیة و التحصــیل االكــادیمي للطلبــة أالتغیــرات التــي 
. و العنف بین طلبة المدارس الذین خضعوا لهذا النوع من البـرامج ،التقلیص من مستوى السلوك العدواني 

و تسـتند الیـه بـرامج االرشـاد ،إن الذكاء العاطفي یقوم بدور حیوي في العملیة التربویة للتحصیل الدراسـي" 
التالمیــذ و الطلبــة  فــي جمیــع لــدى و مفهــوم الــذات ،و التوجیــه لتحســین التوافــق االكــادیمي و االجتمــاعي

و ذلـــك لعـــدة )2012،66،وان (" والتعلـــیم االبتـــدائي الروضـــةوبخاصـــة فـــي مرحلتـــي ،المراحـــل الدراســـیة
سـاعد الفـرد علـى ادراك ت،الكفاءات االنفعالیة الخاصة بالـذكاء العـاطفيأن العواطف أو " من بینها اسباب

و تحرك االنتبـاه الـذي یعـد ،كما تساعده على فهم مشاعر االخرین و التعاطف معهم .نقاط ضعفه و قوته
ـــتعلمأمـــدخال  ـــذاكرة فـــ،ساســـیا لعملیـــة ال ـــرات إختـــزان و إي كمـــا تنشـــط ال ســـترجاع المعلومـــات المرتبطـــة بخب

.)2003،45،الصرایرة( "عاطفیة قویة 

فـــي تطـــویر مهـــارات ،و قـــد اســـتخدمت البـــرامج االرشـــادیة فـــي مـــدارس عدیـــدة بالوالیـــات المتحـــدة االمریكیـــة
و أیضـا ،للتالمیذ طوال سنوات الدراسـة،الذكاء العاطفي من اجل تطویر الكفاءات العاطفیة و االجتماعیة 

مثل السلوكیات العدوانیـة و الخـوف و القلـق و النشـاط الزائـد و ایـذاء ،لعالج الكثیر من السلوكیات السلبیة 
. و أیضا لعالج من العواطف االخالقیة السلبیة الخجل،الذات

الــى وجــود عالقــة ،الدراســاتأو العملــي فقــد أشــارت العدیــد مــنمســتوى المجــال المهنــيأمــا علــى 
و لعـل اكثـر مـا یـدل علـى ذلـك نجاحـات التـي ،ایجابیة بین الذكاء العاطفي و التمییز في االداء في العمل 

و التــي كانــت اكبــر بكثیــر مــن تلــك التــي حققهــا مرتفعــو الــذكاء ،حققهــا متوســطو الــذكاء العقلــي فــي العمــل
اهلــتهم للتمیــز عــن ،ولــى تمتلــك خصــائص وجدانیــة عاطفیــةالفئــة األأن رجعــت االســباب الــى أو ،العقلــي

عندما أكد أن اهمیـة الـذكاء العـاطفي تكمـن فـي اسـهاماته ،1995جاردنروهذا ما أشار الیه . الفئة الثانیة 
.)2003،53،   أحمد( على من اسهامات الذكاء االكادیمي أالتي تعد ،في التنبؤ بالنجاح المهني 
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و على المستوى العالمي تثبت وجود عالقة ایجابیـة ،فان الدراسات االمبریقیةواضافة الى كل هذا 
ضـا الـوظیفي و تحقیـق الـذات و فعالیتهـا و ر و ال،ذات داللة احصائیة بین الذكاء العاطفي و تقـدیر الـذات

حین في.و حل المشكالت االجتماعیة و ارتفاع االنتاجیة في العمل ،النضج االجتماعي و اتخاذ القرارات 
جتماعیـــة مضـــادة للمجتمـــع و إیـــؤدي الـــى تطـــویر مهـــارات ،أن انخفـــاض مســـتوى الـــذكاء العـــاطفي لألفـــراد

و القلــــق و الضــــغوط النفســــیة و یضــــعف االنتاجیــــة فــــي ،مشـــكالت العزلــــة و تــــدني مســــتوى تقــــدیر الــــذات
.ات الســلبیةو العمــل و عــدم الرضــا عــن الــذات و غیرهــا مــن الســلوك،المؤسســات و تــدني الدافعیــة للــتعلم

.)43-39، 2009،عثمان(
مـــع مختلـــف ،وفـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج تتجلـــى اهمیـــة الـــذكاء العـــاطفي مـــن خـــالل ارتباطـــه ایجابیـــا 

لـك الدراسـة ذىسن دلیـل علـحأو ،جوانب حیاة الفرد النفسیة و التربویة و االجتماعیة و حتى المهنیة منها
شــخاص علــى مــدى عشــرین ألالف مــن اآلشــملت عشــرات ا،التــي قامــت بهــا حــوالي ألــف مؤسســة أمریكیــة

یتوقفـــان علـــي مهـــارات ال عالقـــة لهـــا ،والتـــي توصـــلت الـــي ان نجـــاح االنســـان وســـعادته فـــي الحیـــاة،ســـنة
)2003،19،سعیدوي تالعی(.هادته و تحصیله العلميبش

III : أسس الذكاء العاطفي:
و أخــرى ســیكولوجیة ترتكــز ،مفهــوم الــذكاء العــاطفي علــى أســس عصــبیة تشــریحیة للــدماغ یعتمــد 

تتناول شبكة العالقات بین الفرد و المحـیط جتماعیةإو أخرى ،على الخصائص الوجدانیة و التربویة للفرد
.الذي یعیش فیه

كان لزاما علینا األخذ بالمنحى التكاملي ،ة للفرد بشكل  منفصلسیفونظرا لتعذر دراسة النواحي الن
بمعنـى أنـه ال یمكـن ان نجـزأ الـذكاء العـاطفي كمفهـوم نفسـي ،في دراسـة مفهـوم الـذكاء العـاطفيو التوافقي

.في دراستنا له دون دراسة الجوانب االخرى المفسرة له في صیغة تكاملیة
III :1-سس النیورولوجیة للذكاء العاطفياأل:

حیـــث تعمـــل المنظومـــة ،ال یمكـــن فهـــم بنیـــة الـــذكاء العـــاطفي اال مـــن خـــالل اسســـه النیورولوجیـــة 
عالیة و المنظومة العقلیة المنطقیة بتناغم و تضافر عالي المستوى لتأمین حمایة الفرد من الالتوافق و االنف

العقل المنطقي على تنقیة بینما یعمل ،فالعاطفة تغذي و تزود العملیات المنطقیة بالمعلومات" الالتوازن 
شــبه یهــا و مــع ذلــك یبقــى كــل مــن العقلــین ملكیتــین و أحیانــا یعتــرض عل،مــدخالت العقــل العــاطفي 

"لكنهمامترابطتـــــان فـــــي دوائـــــر المـــــخ العصـــــبیة،ین كـــــل منهمـــــا یعكـــــس عملیـــــة متمیـــــزةتمســـــتقل
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صـورتان مـن العمـل االمنطقیـة واالنفعالیـة لهموبالتـالي فـان كـل مـن العملیـات العقلیـة)2000،25جولمان ،(
.والتواصل

. التوافق والتآزر واالنسجام : االولى
.خرىحدى العملیات االإالتعارض والتصارع اذا تجاوزت : الثانیة

الحقیقـة واالنفعـاالت و و التـي تفصـل بـین التفكیـر والجسـم ،هذا التفسیر قضى علـى النظـرة القدیمـة للـدماغ
ضــع االولویــات و یعتقــد العدیــد مــن البــاحثین أن العاطفــة و االنفعــال یســاعد العقــل فــي تركیــز التفكیــر وو "

نفعــاالت هــي التــي تجعلنــا متحمســین بدرجــة كافیــة ین متضــادین فالعقــل یضــع هــدفا و اإلالعقــل لیســا شــیئ
.)2006،24، آخرونو اشأبو ری" (لتحقیق ذلك الهدف

للجزء االنفعالي فـي دمـاغ االنسـان منـذ تطـور الثـدیات و هـي تلتـف و لقد نشأت الطبقات الرئیسیة
و الذي یعني النظام الدائري و limbic systemالجوفيالجهاز سمإحیط بجذع الدماغ لذا أطلق علیها ت

تتمركــزان فــي القشــرة الدماغیــة و هــي ،وظیفتــان رئیســیتان همــا الــتعلم والــذاكرةمــع تطــور ذلــك الجهــاز نمــت
فالقشرة الجدیدة تمثل مركز التفكیر و هي ترتب ما یأتیها عن طریق "أرقى تطورا عن أدمغة باقي الثدییات 

" الحـــواس وتحللـــه و تضـــیف للشـــعور التفكیـــر فـــي هـــذا الشـــعور وتضـــفي علـــى التفكیـــر االنفعـــال والخیـــال
.)1995/2000،28،جولمان(

فــي تغییــر ،العدیــد مــن العلمــاء و البــاحثین فــي منتصــف الثمانینــات مــن القــرن الماضــيلقــد ســاهم 
ــودوالرؤیــة العلمیــة لالنفعــاالت مثــل  ــف ل ــداس مــن جامعــة نیویــورك Joseph ledouxجوزی ــارت وكان ب

candace pert وجیــروم كاجــان مــن المركــز الطبــي مــن جامعــة جــورج تــاونJerome Kagan مــن
مـن Hanna Damasioو آنـا داماسـیو Damasio Antonioأنطونیـو داماسـیو ارد و فـجامعـة هار 

وهـو أحــد Amygdalaن التنبـؤ اللــوزي فـي المــخ أو مـا یسـمى باالمیجیــداالأجوزیـف لــودوفقـد أكــد .ایـوا
وقــد توصــلوا الــى ذلــك مــن خــالل ،مركــزا لالســتجابات االنفعالیــة ومركــز للعواطــف ،مراكــز الــدماغ الجــوفي

اللوزي و دوره المتداخل مـع نو الكیفیة التي یعمل بها التنبؤوبیهالدقة للمخ في اثناء وظائفرسومات عالیة
.القشرة الدماغیة 

عـــن المســـؤول،ي الجهـــاز العصـــبي الطرفـــيساســـي فـــالبنـــاء األAmygdalaداال وتعـــد االمیجـــ
ـــذاكرة ـــراهیم(معالجـــة الجانـــب الوجـــداني فـــي الســـلوك و كـــذلك ال ـــوزي نتـــوءویتكـــون ال)2010،317، إب الل

Amygdala عدة الدائرة الجوفیة و هي قسمان على جذع الدماغ بالقرب من قاأمن تراكیب متداخلة تقع
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ـــــف و اآلخـــــر بـــــالجزء االیســـــر، و قـــــد أكـــــدت اكتشـــــافات ،حـــــدهما مـــــرتبط بـــــالجزء االیمـــــن للـــــدماغأ جوزی
Josephلودو Ledouxالمهـاد الـىمـرورا بـالمخ ثـم،المسـالكن التنبیهـات العصـبیة ال تسـلك كلهـا نفـس أ

)thalamus (هـذا التفــرع یسـمح لالمیجــداال بــان ،بــل تتجـه حزمــة منهـا باتصــال منفـرد الــى التنبـؤ اللــوزي
عبــر ،ر المعلومــات التــي تصــلهاتحلــل و تفســالتــيســتجابة القشــرة الدماغیــة إالبــادئ باالســتجابة قبــل تكــون

بؤ اللـوزي یسـتطیع إثـارة اسـتجابة وهكـذا فـالتن. مستویات عدة لدوائر المخ العصبیة حتى تبـدأ االسـتجابة لهـا
ســرعة بینمــا تكــون القشــرة الدماغیــة فــي مرحلــة تجعــل الفــرد یســتجیب ب،نفعالیــة مــن خــالل ممــر الطــوارئإ

.هاقة لالستجابة نفسلى خطة اكثر احكاما و دإبهدف التوصل ،التحلیل و التفسیر البطیئین 
ـــردود االفعـــال الســـریعة التـــي إستشـــفافویمكـــن  ـــدیرها االمیجـــالجانـــب االیجـــابي ل ـــة ،داالت فـــي حال

مـامي بالــدماغ للحفـاظ علــى أداال تقـوم بــدور الحـارس فـي خــط الـدفاع االمیجـواجهـة االخطـار الحقیقیــة فاألم
و هـي بمثابـة طـوق النجـاة ،في مواجهـة التهدیـدات الحقیقیـة و توصـف بانهـا بوابـة الـدماغ العـاطفي،البقاء

دد سـالمة االنسـان هـذى یأعنـدما یتعلـق االمـر بوجـود خطـر أو ،الذي یسـمح بـردود فعـل فوریـة دون تفكیـر
ریة ، البصـــ( حیـــث تصـــلها المعلومـــات أو المـــداخالت الحســـیة عبـــر المهـــاد عـــن طریـــق منـــاطق الحـــس ،

جـل تقـدیر مـدى أمـن ،وتقـوم بعملیـة تقیـیم مبـدئي سـریع لهـذه المعلومـات،) السمعیة ، المذاقیـة ، الشـمیة 
سـتجابة الالزمـة بنـاء علـى ذلـك كـالهرب باإلو مـن ثـم القیـام ،أن یترتـب علیهـا مكـنذى الذي یالفائدة او األ

).2012،124جروان ، ( .  و القتال أالمواجهة 

أولیـة غیـر نفعـاالتإاما بالنسبة للصور السلبیة لردود األفعال السلبیة التي تـدیرها األمیجـداال فهـي 
الغضــب التــي غالبــا مــا ینــدم كانفجــارات،ناضــجة أثیــرت بصــورة مســتقلة قبــل وصــولها إلــى مســتوى التفكیــر 

.صحابها بعد مرور فترة زمنیة من جدوتهاأ
التـــي یتعـــرض لهـــا الفـــرد و لألحـــداثالمرافقـــة ،اللـــوزي یخـــزن أیضـــا الـــذكریات العاطفیـــةنتـــوءإن ال

التـي قـد ،والـذكریات العاطفیـة و هنا یعمل مسـتودعا لالنطباعـات،بردود أفعال غیر مبررة عقلیااالستجابة
هــا و إذا آر ددون إدراكــه الــواعي بانــه قــ،هندســیة برقــت أمامــه بســرعة مذهلــةیمیــز وفقهــا الفــرد بــین أشــكال 

فــإن التنبــؤ اللــوزي یعمــل علــى تخــزین ،قــرن آمــون تــذكر الوقــائع الصــماءفــإذا كانــت مهمــة  .كانــت مهمــة
و تمثـــــــــــل مـــــــــــا یســـــــــــمى الالوعـــــــــــي المعرفـــــــــــي،الـــــــــــدالالت العاطفیـــــــــــة التـــــــــــي تصـــــــــــحب تلـــــــــــك الوقـــــــــــائع

.)1995/2000،40،جولمان(
و دورها المتداخل مع ،إن بؤرة الذكاء الوجداني إذن تتمثل في المهام التي تقوم بها االمیجداال 
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بین القشرة تصلالوصالت العصبیة التيأنJoseph Ledouxجوزیف لودوا القشرة المخیة فقد وجد 
حیـث .الوجدانیـة للفـردالكفـاءةهـي المسـؤولة عـن ، )مركـز االنفعـال (و االمیجداال ) مركز االفكار(المخیة 

یظهر عند المصاب عجز واضـح فـي تقـدیر عن اجزاء المخ ةو نفصل اللوز أنه لو نتلف هذه المواصالت أ
Affective Blindnessالعمــى االنفعــاليو هــي الحالــة التــي یطلــق علیهــا ،اهمیــة األحــداث الوجدانیــة

تصـال مـع اآلخـرین و العجـز علـى التعـرف فقـدان اإلالـة التـي تتسـبب فـي حهذه ال)1995،101،عبد القوي(
، كمــا تــؤدي الــى تــدهور القــدرة الفردیــة تقیــیم ...والغضــب والفــرح،كــالخوفاالنفعالیــةعلــى تعــابیر الوجــه 

.قف، كما ترتبط بأعراض الفصام واالكتئاب والهالوس والقلق واالضطرابات التالیة للصدمةاالمو 
التجـارب " فـي الكفـاءة الوجدانیـة منهـا Amygdalaعلـى دور االمیجـداالو قد اثبتـت العدیـد مـن التجـارب 

دى أانزي حیـثبعلـى الشـم1939و1938عـامي Kluver et Bucyكلیفـر و بوسـي التـي قـام بهـا 
زالة اللوزة من مخ الفئران یجعلها تقبل بوجود إن أخرى تبین أانزي و في تجارب بزالة اللوزة الى هدوء الشمإ

ـــــــــــــس القفـــــــــــــصقطـــــــــــــة معهـــــــــــــا فـــــــــــــي  " و الخـــــــــــــوف أن تظهـــــــــــــر علیهـــــــــــــا عالمـــــــــــــات القلـــــــــــــق أدون ،نف
)1995،237،عبد القوي(

فعـل سـریع فـي حالـة ألداء،إن هذه النتائج والحقائق العلمیة تصور قوة االمیجداال في دفع الفـرد 
ل و هـذا مــا مــجـري بالكاقبــل أن یمـنح الوقـت للقشــرة المخیـة لتســجیل مـا ی،الطـوارئ وفـي اللحظــات الحرجـة

و كـل ،لـى معرفـة مـا یحـدث بالضـبطإلست بحاجة :قائال Joseph Ledouxجوزیف لودو " أشار الیه 
و بالتـــالي فـــان هـــذه )1995/2000،43جولمـــان،" (الـــذي یحـــدث قـــد یكـــون أمـــرا خطیـــرا مـــا نعرفـــه أن هـــذا 

ممـا یعـزز فكـرة . ى مستوى التفكیـرأثیرت بصورة مستقلة قبل وصولها ال،ولیة غیر الناضجةنفعاالت األاإل
التــي أشــار الیهــا )IQ(ختبــارات معامــل الــذكاء إالتــي تحــددها ،نفصــال المــخ االنفعــالي عــن القشــرة المخیــةإ

ــال جولمــان المدرســة االبتدائیــة أن تالمیــذ " حــدى الدراســات إتابــه الــذكاء االنفعــالي حیــث أكــدت فــي كدانی
كثـــر مـــن غیـــرهم أیتعرضـــون . ختبـــارات معامـــل الـــذكاء الـــذین حصـــلوا علـــى درجـــات فـــوق المتوســـط فـــي ا

" نتیجــة لضــعف قــدرتهم علــى الــتحكم فــي حیــاتهم االنفعالیــة ،الخمــور و الجریمــةكإدمــانلمخــاطر شــدیدة 
)49، 1995/2000جولمان ،(

Antonioداماســیو دراســة " كمــا أكــدت  Damasio یة لالمیجــداال لــف للــدوائر العصــبتي أأن حــدوث
نخفـاض فـي إي أبـالرغم مـن أنـه لـم یظهـر لـدیهم ،رات التي یتخذها هؤالء المرضىرایؤدي الى خلل في الق

بسط أحول ،و في القدرة المعرفیة كما تنتابهم الهواجس و القلق بصورة ال حدود لها،أمعامل الذكاء 
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ـــد الهـــادي،حســـین(" رات مثـــل تحدیـــد موعـــد مـــثال راالقـــ یوضـــحو بـــذلك، )379–2003،378، محمـــد عب
بعـد أن فقــد و ،كیـف أصـبحت قــرارات هـؤالء المرضـى ســیئة للغایـةAntonio Damasioداماسـیو

فــي كیــر و العاطفــة المتمثــل فلتقــاء بــین التو نقطــة اإلأ،المــدخل الــذي تمــر فیهــا وعــي االنســان لالنفعــاالت
االنسـان والتـي تمثـل الحـزن الـذي یحـتفظ فیـه ،من مقدمة الفص االمـامي للمـخ ،الدائرة العصبیة لالمیجداال

.التي یكتسبها عما یفضله و عما یرفضه خالل حیاته،بخبراته

)06(مخطط رقم 
وصل بین تلك لذي یعمل صلة سر للدماغ ، و النتوء اللوزي اأیمن و االیبین وظائف كل من الفصین األ

)Shepherd2004بیتر شیفرد(عن . الوظائف 
(Shepherd ,2004,www.eg org emotional intelligence literacy)

العملیات المعرفیة –السمع –الرؤیة

الفص األیمن للدماغ

–الفھم –اإلدراك 
العملیات –اإلحساس 

االنفعالیة   

الفص األیسر للدماغ 

اللغة –مركز التحلیل 
و العملیات المنطقیة  

تكامل الوعي الحسي

و االنفعالي و المعرفي
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ـــودوو قـــد توصـــل  ـــف ل دت فكـــرة التحلیـــل النفســـي ، فـــي أن أیـــالـــى فكـــرة Joseph Ledouxجوزی
تكون جملة من السلوكات االنفعالیـة ، حـول عالقـات التفاعالت النفسیة تتكون في سنوات العمر االولى و 

تلك السلوكیات غیر الناضجة تظل قوالب صامتة ،الطفل مع المحیطین به و خاصة القائمین على رعایته
فـي مرحلـة لـم یكـن قـادرا فیهـا فقد خزنت في االمیجداال منذ والدة الطفل ، و تعبر عن خبرتـه ،دون كلمات

هـا عمــا جــرى لـه مــن احـداث ، و لیكــون تبریــرا منطقیـا لهــا ، تلـك األثــار تعــود مــتالك كلمـات لیعبــر بإعلـى 
نفعالیـــة ال یملـــك تجاههـــا ســـوى إعلـــى شـــكل انفجـــارات ،لتظهـــر فـــي ســـلوك الفـــرد فـــي ســـنوات حیاتـــه اآلتیـــة

نفعالیـة إو هي ردود فعل ،) انفعال ما قبل االدراك ( Joseph Ledouxلودوو هو ما یسمیه ،الدهشة
أثیــرت ولیــة غیــر ناضــجةأنفعــاالت إألنهــاشــدیدة تنطلــق مــن التنبــؤ اللــوزي دون المــرور بالقشــرة المخیــة ، 

الت النوبـــات االنفعالیـــة یفتـــرض وجـــود قـــوتین نفـــإإن . لـــى مســـتوى التفكیـــر إبصـــورة مســـتقلة قبـــل وصـــولها 
.رة الدماغیة تضعف عملیات القش: تحفز التنبؤ اللوزي و الثانیة: محركتین االولى 

كمـــا تعـــد قنـــوات ،عـــد الفـــص االیســـر االمـــامي الجـــزء الـــذي یســـتطیع تثبـــیط االنفعـــاالت الســـلبیة المزعجـــةی
من جهة أخـرى وبین القشرة الدماغیة ،جهة ي والتراكیب الجوفیة المتصلة به مناللوز تصال بین التنبؤاإل

ة كیمــتخــاذ قــرارات حإ نفعــاالت بالنســبة للتفكیــر و أهمیــة اإلن الــدوائر العصــبیة تفســر إ.محــور تلــك العملیــة 
حیــث ال یمكــن ،نســانلــى تكاملیــة الفكــر والعاطفــة فــي اإلممــا یــدل ع.تاحــة الفرصــة للتفكیــر إودیدةو ســ

النظــر الیــه كمتــأثر بالعاطفــة أو بــالتفكیر المنطقــي فقــط ، ذلــك أن طغیــان أي المتغیــرین علیــه یبعــد النظــرة 
.لإلنسانالتكاملیة 

تخلـق ...الغضـب والرعـب تمثل القلـق و ثـورا،لقد أثبتت تجارب علماء االعصاب أن االنفعاالت الشدیدة 
و یمكـــن مالحظـــة التعبیـــر ،بالـــذاكرة الفاعلـــة االحتفـــاظیـــدمر قـــدرة الفـــص االمـــامي علـــى ،جمـــودا عصـــبیا

كمــا ) تخــاذ قــرارات ســلیمة أو ا،بــانهم غیــر قــادرین علــى التفكیــر (المتكــرر لــدى القلقــین والمتــوترین انفعالیــا 
كالقــدرة علــى الــتعلم و التــذكر ،شــلها تمامــااو العقلیــة جمیعــاالوظــائفتــؤدي تلــك االنفعــاالت إلــى اضــعاف 

Bar).و كل المهارات المرتبطة بعملیة التعلم،و الحفظ -0n¸2005¸ 197)

فـي ذلـك مـا یحـدث"،فیـؤدي الـى إثـارة الخـوف Amygedalaامـا تنبیـه هـذه المنطقـة االمیجـداال 
نوبـات ،حیث تنتـاب المـریض فـي بعـض االحیـان) يغصرع الفص الصد(ع النفسي الحركي مرض الصر 

ستشـــــارة منطقـــــة االمیجـــــداال بالنشـــــاط الكهربـــــائي و ذلـــــك نتیجـــــة إل،مـــــن الخـــــوف او الغضـــــب دون ســـــبب
خوف الن هناك مناطق أخرى لها عالقة و هذا ال یعني أن اللوزة هي منطقة ال.المضطرب في المخ 
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.)1995،237،عبد القوي (..."بالخوف كالهیبوكالموس و الجهاز العصبي 
ى نظریـة مـن خـالل مالحظـة عـدد مـنلـإفقـد توصـل Jearom Kagnanان نـجیـروم كاجمـا أ

محــدداالطفــل یعكــس نموذجــان مــزاج أمفادهــا . لــه عرضــواتالــذيســلوب التربــوي طفــال المحبطــین و االألا
لمجمــل و ،ه االنفعالیــة الحاضــرة راتــمبســطة لتعبیتعــد صــورة فوتوغرافیــة،نفعالیــة فطریــة فــي دماغــهإلــدائرة 

و ،ستهدفها بالدراسة كانوا محبطـین سـلوكیا إطفال العینة التي أنألى إوتوصل سلوكه في المستقبل 
بــین مركــز المواءمــة مــع عیــب خلقــي ینــتج عنــه عــدم طفــال یولــدون ن هــؤالء األألــى إأكــد ان الســبب یعــود 

طفــال العینــة تمكنــوا مــن تخطــي أالثلــث االخیــر مــن و القشــرة الدماغیــة ، بینمــا ،الــتحكم فــي االنفعــاالت
فــي ،و تعــامالتهم مــع االطفــالجتمــاعیین و مــرنین فــي عالقــاتهم إصــبحوا أو ،حــاالت الخجــل و االحبــاط 

الثلـث ( طفـال ن الكیمیاء العصـبیة لـدى هـؤالء األأJearom Kagnanاننكاجو أكد .مرحلة الحضانة
حیـث،یجابیـة التـي تعرضـوا لهاسـالیب التربویـة اإلقـد تغیـرت و السـبب فـي ذلـك هـو األ) خیر من العینة األ

مـن العینـة فأولیـاؤهم لـم اناالخـر أ،  أمـاةلمواجهـة تحـدیات و عوائـق جدیـدطفالهمأولیاء بتعریض قام األ
ـــــــــى هـــــــــذه المواجهـــــــــات ممـــــــــا جعلهـــــــــم یإیعرضـــــــــوهم  ـــــــــى حـــــــــاالتهم الوجدانثبتـــــــــون ل .              یـــــــــة دون تغییـــــــــرعل

) 28-27، 2001شابیرو ،.(

نـه بـالرغم مـن العیـوب أالتأكـد مـنمكنته من Jearom Kagnanم بها كاجنان اإن هذه الدراسة التي ق
ــد بهــا بعــض االطفــال إال أن الــدوائر الكهربائیــة المخیــةالتــي ،الخلقیــة العاطفیــة تحفــظ بدرجــة مــا مــن ،یول

سـالیب أو لكـن یتطلـب ذلـك ،جتماعیـة جدیـدةإطفال تعلـم مهـارات عاطفیـة و ء األذ یستطیع هؤالإ،المرونة
.یجابیة إسیة و تربویة و تعلیمیة سس نفأعلمیة تقوم على 

ذلـك . و قابلیتهـا للنمـو و التعـدیل،ضـناها مرونـة الحیـاة العاطفیـةأثبتت كل هـذه الدراسـات العلمیـة التـي عر 
نفســیا تعمــل علــى تهیئــة الفــرد فیزیولوجیــا و ،نفعــاليإس عقلــي و أنهــا منظومــة متكاملــة ومتفاعلــة ذات اســا

یجاد بدائل وحلول إمما یمكنه من ،جتماعيسواء خص ذلك توافقه الشخصي أو اإل،للتوافق النفسي العام 
.و بالتالي تمكنه من وجود أفضل و أكثر فعالیة في الحیاة . التي تواجهه في الحیاةللمشكالت

III :2-عاطفيفسیة للذكاء الاألسس الن:
وضـــرورة ،حتـــرام شخصـــیته إالتربویـــة علـــى ضـــرورة فهـــم الطفـــل و تؤكـــد كـــل الدراســـات النفســـیة و 

وقـد ظهـرت أالف ،نفعاالتـه علـى سـلوكه وتصـرفاتهإ كانـه و ذنعكـاس إستعداداته وتفهم إ رف على میوله و التع
یجابیة لصناعة ات اإلمال في توضیح اآللیأ،تماعيالطفل النفسي واالجبنمو نشغلت إمن الدراسات التي 
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ســالیب الــذي تنتجــه األاإلیجــابي أو الســلبي،ثــرو تأكیــدا أیضــا علــى األ،یجــابي و فعــال فــي الحیــاة إنسـان إ
.، المسؤولة عن التنشئة اإلجتماعیة للطفلخرىجتماعیة األسرة أو المؤسسات اإلتتبعها األالتربویة التي 

تـأثر ی،ولىل السنوات األجتماعي خالو اإل،نفعاليلى أن النمو اإلإارت الكثیر من الدراسات شذ أإ
أیضــا یتــأثركمــا ،ســرة داخــل األتماعیــةجو كــذلك بنوعیــة العالقــات اإل،ســري العــاملــى حــد كبیــر بــالجو األإ
كمـا . اإلجتماعیـةا و مسـتوى تعلیمهـا و خلفیتهـا و شخصـیة االم و عمرهـ،تجاهات الوالـدین نحـو الطفـلإب

فقـد توصـلت هـذه الدراسـات الـى . أن سلوك الطفل یتحـدد بسـلوك الوالـدین ، خاصـة الجانـب الوجـداني منـه 
و علـى عــدم تـوترهم نفعــاالت االبنـاء و إى سـرعة و العـدوان یـؤثر علـ،والــدینأن العقـاب و النبـذ مـن قبـل ال

.نفعاالتهم إقدرتهم على ضبط 
. و الكفــاءات الوجدانیــة و المهــارات االنفعالیــة ،نفعالیــةولــى لــتعلم المعــارف اإلة األســســرة هــي المدر إن األ

لـى هــذه المشــاعر و كیــف تكــون ردود إو كیــف ینظــر ،فیهـا یــتعلم الفــرد شــعوره نحــو نفسـه و نحــو االخــرین
الخ...فعاله و كیف یعبر عن مشاعره أ

مثـــل ،بنـــاءبـــاء مـــع األســـالیب الســـلبیة التـــي یمارســـها اآللـــى أن األإأشـــارت بعـــض الدراســـات " وقـــد 
Being Contenpituasحتقـار المشـاعر إسـلوب أو Ignoring Fellingsسـلوب تجاهـل المشـاعرأ

Faireو أسلوب عـدم التـدخل  – Beig too laisser طفـال فـي كفـاءتهم لـى آثـار سـلبیة علـى األإتـؤدي
و عــدم قــدرتهم علــى الــوعي ،غیــر قــادرین علــى تفهــم مشــاعرهم و مشــاعر االخــرینو تجعلهــم. الوجدانیــة 
اراو و رادك یــــزاهــــن  وكســــلرومــــن هــــذه الدراســــات دراســــة ، )171-2007،170الســــمادوني ،(" بــــذواتهم 
Zahenو كینـغ 1979 ¸Wexler et al نشــئةكأسـلوب ت–التـي أكـدت أن الـدفء الوالـدي 1979

ســلوب یجعــل وجدانیــة ذلــك أن  هــذا األبالكفــاءة الیجابیــا إرتباطــا إدرســة یــرتبط مالمــا قبــل ألطفــال-یجــابيإ
Zahen¸(1979.النفسيباألمنولى من العمر یشعرون األطفال في السنوات األ & Wexler(

هـي  دراسـة Mantizicopoulos et Hwangغ نـلـو و هوابو بوكوكمـا أكـدت دراسـة مـانتزیز 
المتمثلة فـي التسـلطیة و و،سالیب المعاملة الوالدیة السلبیةأالتي أكدت أن ) كوریا و امریكا (ة یعبر ثقاف
و فـي ،لدیـهتماعیـةیـؤثر سـلبیا علـى الكفـاءة النفسـیة و االج،في سلوك الطفلفرط الم.االهمالالتحكم و

تفـــاع ر إلـــى إدى أ،و المتمثلـــة فـــي التشـــجیع و التســـاهل،یجابیـــةســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة اإلأالمقابـــل فـــإن 
1997جوتمـــــان ــــــــ خـــــرى لأو فـــــي دراســـــة . فـــــراد العینـــــةألـــــدى تماعیـــــةجمســـــتوى الكفـــــاءة النفســـــیة و اإل

Gottman كالحزن ،السلبیةمع االنفعاالتالتعبیر و التوافقالوالدین من یتمكن أنه عندماأكد
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كتســاب المهــارات إمــن ،طفــالطفــالهم حیــث یــتمكن هــؤالء األأیجابیــا علــى إالغضــب فــإن ذلــك ســینعكس و 
ضــبهم وو یقــدرون علــى ضــبط غ،بإیجابیــةالعاطفیــة التــي تمكــنهم مــن التعامــل مــع الحــوادث الضــاغطة 

الوالدین عندما یمتلكون أن ة هذهتمن خالل دراسGottmanجوتمان كما أكد . تنظیم وادارة انفعاالتهم 
Metaقـدرات مــا وراء االنفعــال  Emotion قــل عرضــة للكــرب أطفــالهم فــي الســن قبــل الخامســة أیكــون

الســـلبي مـــن غیـــرهم مـــن ســـالیب اللعـــب أبتعـــادا علـــى إو أكثـــر ،كبـــر علـــى تركیـــز االنتبـــاهأو قـــدرة ،النفســـي 
Gottman(.األطفال ¸1997(

لألطفـــالفـــي تحدیـــد مســـتوى الـــذكاء العـــاطفي ،ســـریة مـــن العوامـــل الفاعلـــةو لمـــا كانـــت التنشـــئة األ
التـي تمـنح التغذیـة الوجدانیـة و سـماعهم علـى ،یجابیـةعلى الوالدین تـوفیر الرعایـة اإل)انخفاضإو أرتفاعا إ(

علـــى درجـــات عالیـــة فـــي حصـــوله و هـــذا النـــوع مـــن الرعایـــة یفـــوق مـــدیح الطفـــل عنـــد.المســـتوى االنفعـــالي
،نفعالیــةفــي حیــاة الطفــل اإلحتضــانه أو تقبیلــه ، إن الرعایــة الوالدیــة یعنــي المشـاركة الفعالــةإأو ،االمتحـان

تســاعدهم علــى رفــع مســتوى ،مــا یتضــمنه ذلــك مــن اللعــب معهــم و مشــاركتهم أنشــطة هادفــة محببــة إلــیهمب
تخصـیص وقـت ،یؤكد أنـه علـى الوالـدینشابیروبالتالي فإن .)2007،42.شابیرو(الذكاء العاطفي لدیهم 

،بـل فقطكتشاف قدراتهم و مساعدتهم في حـل وظـائفهم المدرسـیة إأجل فهمهم و ال منألطفالهمغیر قلیل 
جـاتهم العاطفیـة و وضـع خطـط لتـدریبهم علـى او فهـم ح،سماع مشكالتهم علـى المسـتوى النفسـيجل أمن 

جتماعیة و عاطفیـة هـم أمهارات تنمي ،ركة بینهم شتمن خالل تمارین و العاب م،مهارات الذكاء العاطفي
دارة شـؤونها إون بهـا بشخصـیة مسـتقلة قـادرة علـى التـي یسـتمتع،لیها في حیـاتهم الالحقـةإحوج ما یكونون أ

و بالتــالي شخصـیة تتــوفر فیهـا كــل معـاییر الصــحة ،الصـعوبات التــي تعترضـهاوحـل مشـكالتها و مواجهــة 
.العاطفیة 

اطفالهـأمسـتوى عـالي للـذكاء العـاطفي لـدى مـنسرة یمكن لى متغیر آخر في االإو یشیر الباحثون 
التعبیـر ن أSalovey et Al 2000)(و زمـالؤهسـالوفيأكـدفقـد ،نفعـاالت سـرة حـول اإلهـو تحـادث األ

و یشـترط أن یسـتخدم ،دى األطفـالجتماعیـة لـكفـاءة اإللى تقویـة الإیجابي و السلبي یؤدي نفعال اإلعن اإل
SaloveyBedell.Detweileret Mayer 2000('لفي المحادثة حول كیفیة شعور الطفالوالدان الخبرة للبدء 

ونمع والدیهم یكونیجابیة نفعاالتهم السلبیة و اإلإطفال الذین یتدربون على مناقشة لى أن األإشارة إو هي 
و هـذه المتغیـرات هـي ،یجابیـة إم و ضـبطها و التعبیـر عنهـا بصـورة نفعاالتهإدارة إأكثر قدرة على تنظیم و 

.من أهم مهارات الذكاء العاطفي 
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IV:يقیاس الذكاء العاطف:
عكــف البــاحثون علــى البحــث إلنتــاج أدوات ،منــذ ظهــور مفهــوم الــذكاء العــاطفي علــى الســاحة االكادیمیــة 

تجاهــات النظریــة التــي تناولــت مفهــوم الــذكاء س تعكــس مختلــف اإلیفــأنتجوا عــدة مقــای،ســیتكومتریة لقیاســه
و تلـك التـي .سـاس مفهـوم العـاطفي كقـدرة ألـى  مقـاییس علـى إو تراوحـت تبعـا لـذلك و مكوناته ،العاطفي

جتماعیــة و عوامــل الدافعیــة و ســمات الشخصــیة المهــارات الشخصــیة و اإللكفــاءات و تناولتــه كخلــیط مــن ا
: لى ثالث فئات إالتي صممت لقیاس الذكاء العاطفي سیم كل األدوات یمكننا تق،و 

IV:1-و هــي :لــى طریقـة التقریــر الـذاتيعتمـدت عإاألدوات التــي : ولـى ئـة األ الف
ك لفائــدتها مــن و ذلــ،الحــالي یســتعان فــي تطبیقهــا بــالكمبیوترلــم و أصــبح فــي الوقــتلقختبــارات الورقــة و اإ

و عــدم تكلفتهــا أیضــا مــن الناحیــة ،لــى عــدد كبیــر مــن النــاس و فــي وقــت قصــیرإحیــث ســهولة وصــولها 
و ســهلة مــن حیــث ،كمــا أن درجاتهــا تحتــوي علــى درجــات عالیــة مــن الصــدق و الموضــوعیة،االقتصــادیة 
أنـه ختبارات التقریر الذاتي بشكل عام تكشف عن ما یعتقد الفرد أن إك أنها تواجه مشكلة ذلالإالتصحیح 

ممـا یضـعف مـن مصـداقیة هـذا النـوع مـن االختبـارات ، و قـد ،و لیس مـا یمتلكـه حقیقـة،یمتلكه من قدرات 
:ختبارات التقریر الذاتي لقیاس الذكاء العاطفي نذكر منها إلفكر السیكولوجي العدید من أنتج ا

IV:1-11997أون–لبـارعـاطفيقائمـة نسـبة الـذكاء الBar-on Emotional Quotion

inventory EQ- i:أداة منشـــورة مــن نوعهـــا لقیــاس الـــذكاء أولتعــد قائمـــة نســبة الـــذكاء العــاطفي و
سـتخدام إكثـر نتشـارا و األإوسـع ذكاء العاطفي كمـا أنهـا األداة األو هي اول أداة ظهرت لقیاس ال،العاطفي

ـــذكاء العـــاطفي ـــل هـــذه االداة الجانـــب االجرائـــي لمفهـــوم ،لقیـــاس لل ـــذكاء Bar-onو تمث عـــن ال
ات التـــي نـــایمـــن الب،و ســـاهمت بصـــورة فعالـــة فـــي تطـــویر هـــذا النمـــوذج مـــن خـــالل الكـــم الهائـــلعـــاطفي،ال

غیرهـــا مـــن الـــدول یكیـــة و كنــدا و مر فـــي الوالیــات المتحـــدة اإل،تجمعــت مـــن تطبیقهـــا علــى عینـــات ضـــخمة
عبــارة ووزعــت 133و یتضــمن ،)131، 2012جــروان ،(مریكــا الجنوبیــة و آســیا أفریقیــا و إو ـ،وروبیةــاأل

یجـاب عنهـا وفـق Bar-onخبـرة ل ستخالصها من خـال إتم ،مقیاسا فرعیا 15تلك العبارات على 
و تعطــى هــذه البــدائل " نــادرا جــدا أو ال تنطبــق علــي"جابــة علیــه مــا بــین تتــراوح اإل،تــدرج لیكــرت الخماســي

للعینات مناسباBar-onبارونختبار إ و ،درجات للبدیل تنطبق علي غالبا 5في حین تمنح ،نقطة واحدة 
درجـــة كلیـــة ســـتجابات الفـــرد و تعطـــي إل،دقیقـــة40و یســـتغرق تطبیقهـــا ،ســـنة17أعمـــارهمالتـــي تتجـــاوز 

و التي ،)مقایس5وعدد (و بدرجات فرعیة لكل من المقاییس المركبة للذكاء العاطفي ،العاطفيللذكاء 
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:مقیاس فرعیا على النحو التالي 15تتالف من 
حترام الذات و الوعي الذاتي العاطفي و التوكیدیة إوتضم :الكفایة الذاتیة-1

. ستقاللیة و تحقیق الذات واإل
جتماعیــــة و و تضــــم التعـــاطف و المســــؤولیة اإل: جتماعیــــةاإلنشخصــــیة و یالكفایـــة الب-2

.األشخاصالعالقات مع 
حتمـال الضـغوط و الـتحكم إو یتكـون مـن : Stress mamagementدارة الضـغط إ-3

ندفاع باإل
.ختبار الواقع و المرونة و حل المشكالت إلف من أو تت: القابلیة للتكیف-4
.طمئنان و یضم التفاؤل و الرضا و اإل: زاج  العامالم-5

كانــت و كلمـا،جتمـاعيه العـاطفي و اإلئـلفــرد فعـال فـي أدااأن لـىإومـا فوقهـا 100الـذكاءنسـبةو تشـیر 
و ،یجابیـة بـاألداء الفعـال فـي مواجهـة متطلبـات و تحـدیات الحیـاة الیومیـةإكثـر أالدرجة مرتفعة كان التنبـؤ 

جتمــاعي الفعالیــة فــي األداء العــاطفي و اإلالــى عــدم ،بالمقابــل تشــیر الــدرجات المنخفضــة للــذكاء العــاطفي
.جتماعیة و مشكالت سلوكیة إو ،حتمال وجود مشكالت عاطفیةإلى إكما تشیر 

العـاطفي و ءمت لفحص النموذج المفاهیمي لـألداساس كأداة تجریبیة بحثیة صمو قد بني المقیاس في األ
رض بدایــة أن فتـإو قــد ،*ماضـيه منـذ بــدایات الثمانینـات مـن القــرن الر بتطــویبـارونجتمـاعي الـذي بــدأ اإل

.جتماعي الفعال یؤدي الى تحقیق الصحة النفسیة والسعادة لدى الفرد الذكاء العاطفي و اإل
مـــن صـــدق المقـــاییس الفرعیـــة بدراســـة عالقتهـــا بعـــدد مـــن )Bar-on)1996بـــارون و قـــد تحقـــق

أولئــك الــذین و التمیــز بــین مجموعــات مــن االفــراد مثــل ،المقــاییس التــي تبینــت عالقتهــا بالــذكاء العــاطفي 
كما یمكن التمییز بین .خرون یصفون أنفسهم بأنهم أقل نجاحاإشخاص ناجحون و أیصفون أنفسهم بأنهم 

.)2007،147السمادوني ،(.عدوانیة و غیر المسجونین االشخاص المسجونین لقضایا 
و ،أن النتــائج المتحصـل علیهــا مــن تطبیــق المقیــاس علــى عینــات متنوعــةBar-onبــارونو أكـد 

و عـــن حقیقـــة مفهـــوم الـــذكاء ،الكثیـــر عـــن الســـلوك العـــاطفي و االجتمـــاعي الـــذكيكبیـــرة یمكـــن أن تكشـــف 
و علـى مـدى یفـوق عشـر سـنوات .سـس تجریبیـة أو بالتـالي تطـویر نظریتـه علـى ،العاطفي و االجتمـاعي

و قیاسه على،أن یطور النموذج المفاهیمي للذكاء العاطفي االجتماعيBar-onبارونستطاعإ

1983أنـه مؤسـس الـذكاء العـاطفي و ذلـك لقیامـه بدراسـة حولـه لبـارونیـؤرخ ن هنـاك مـن أالباحثـة تالمراجع و الكتب المعتمـدة وجـدبعض في *
.بجامعة رودس بجنوب افریقیا
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:مراحل تضمنت ما یلي 
و محاولـــة -باعتبارهـــا مكونـــات الـــذكاء العـــاطفي–الكفایـــات العاطفیـــة و االجتماعیـــة تجمیـــع و تحدیـــد -1
.یجابیة بالصحة النفسیة و التوافق إعتبارها كفایات لها عالقات إل،یجاد نموذج شمولي للمفهومإ

و جمــع بیانــات حــول صــدق المقیــاس فــي ،ســتمراریة فــي عملیــة تطبیــق المقیــاس و تطــویر معاییرهــااإل-2
جریــت علیــه دراســات عدیــدة شــملت أو ،لغــة30ر مــن لــى أكثــإو قــد تــرجم هــذا المقیــاس ،ثقافــات مختلفــة
الهام عبد الرحمن خلیل العالم العربي قامت كل من و متنوعة  على المستوى العالمى ففيعینات متباینة

.بتعریب هذا المقیاس و تكییفه على البیئة العربیةفي مصر 2003الشناوي إبراهیمة نیوأم
ذكاء العاطفي نسخة ببناء قائمة نسبة الBar-on  Parkerبارون و باركرقام 2005و في سنة 

Bar-on Emotionalبمعدلة للشبا IntelligenceQuotient Inventory youth version

(EQi- yv) طوره على مدى یزید علىالقائمة الذيفي بناء هذه بارونو قد اعتمد الباحثان على نموذج
ساسا لتطویره عدة مقاییسأتخذ هذا النموذج إمن البحوث و الدراسات و ،شارةعشر سنوات كما سبق اإل

ختبـار محـافظ و بقـي اإلEmotional Quotionsالـذكاء العـاطفي حاصـل: سـماه بأسـتخراج مـا إل
وتظـم هـذه ،العـام والمـزاجدارة الضـغوط إنشخصـي و التكیفیـة و یالذاتي و  الب-:و هيأبعادخمسة على

أمــا الصــورة ،ســنة18-8لألعمــارةفقــر 60هــذه القائمــة مــن وتتــألف،خمــس عشــر مهــارة فرعیــةاالبعــاد 
القائمـة التـي تتـألف منهـا،وقد تم بناء وتطویر فقرات  المقیاس الفرعیة الخمسـة . ةفقر 30تحويصرة تالمخ

حســب االبعــاد التــي ،فیهــا أســالیب التحلیــل العــاملي و نســبة تشــبع الفقــرات واســتخدمت،علــى عــدة مراحــل
بـین طاالرتیـااحثـان بحسـاب معـامالتكمـا قـام الب.وهـي دلیـل علـى الصـدق العـاملي للمقیـاس. تنتمي لهـا 
عـــاد بألرتبـــاط بـــین اوأظهـــرت النتـــائج أن معـــامالت اإل.وبعـــد المـــزاج العـــام،ربعـــة والدرجـــة الكلیـــةاالبعـــاد األ

سـاس ممـا یـدعم األ،بینما كانت مرتفعة بینها وبین الدرجة الكلیـة ،ربعة تراوحت بین منخفضة ومتوسطةاأل
و مظــاهر متمــایزة للــذكاء العــاطفيبعــادأشــتماله علــى إمــن حیــث ،الــذي أســتند إلیــه بنــاء المقیــاسالنظــري 

الباحثان بحساب صدق البناء كما قام .مختلفة كمكونات للذكاء العاطفي و ،بمعنى أبعاد غیر متشابهة
و أبضـا بینـه و بـین ،و ذلك بقیاس العالقة بین األداء على المقیاس و غیره من مقـاییس الـذكاء العـاطفي

الثانیـة السـیكو متریـةأمـا بالنسـبة للخاصـیة ،المقاییس الشخصیة و المقاییس المتنوعة للمشـكالت السـلوكیة
بـین التطبیـق ،سـابیع أو بفارق زمني ثـالث ،عادة التطبیقإریقة فقد قام الباحثان بحسابه بط،و هي الثبات

رتباط بین سنة و تراوحت معامالت اإل13-15معدل عمر بها بعینةو ،االول و التطبیق الثاني لألداة
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)Bar-on.2000(.0.89الى 0.77) االول و الثاني(التطبیقین 

،فیتم بعد  تحویلها الى درجات معیاریـة،المفحوصینما بالنسبة لتفسیر الدرجات التي یحصل علیها أ
لــى الــدلیل إو مــن ثــم الرجــوع . 15نحرافــه المعیــاري إو 100الــذي وســطه تقنــین،بتوزیــع درجــات عینــة ال

،مـا بالنسـبة لـدالالت المقیـاس فـي البینـة العربیـة فقـد تـم تفنینـه علـى البینـة المصـریةأ،المقترح من الباحثان
.بعد ترجمته فتحي عبد الرحمن جروان ردنیة بإشرافاألشارة و أیضا البیئة كما سبقت اإل

IV:1-2لسكوت و أخرونعاطفيلمقیاس الذكاء اSchutte et al :
،مــایر و ســالوفيو زمــالؤه فــي بنــاء هــذا المقیــاس وفقــا لنمــوذج Schutteلقــد اعتمــد ســكوت 

و یطلــب مــن المفحوصــین،بنــدا" 62"ولیــة لهــذا المقیــاس مكونــة مــن و كانــت الصــورة األعــاطفيللــذكاء ال
و طبقـت هـذه الصـورة علـى ،الـى مواقـف بشـدةةیاس خماسي یمتـد مـن غیـر مرافـق یشـدستجابة على مقاأل

قـــام البــاحثون بحســـاب الخصــائص الســـیكومتریة لهـــذه ،)153-2007،152الســـمادوني ، (مفحوصــا 346
و التعبیـر االنفعـالي و النظـرة المتفتحـة و ،حیث تـرتبط بالمقـاییس التـي تقـیس جوانـب نوعیـة للـوعي،األداة

و في ضـوء ذلـك طبـق سـكوت و .و القدرة على تنظیم االنفعاالت و االندفاعات ،) المكتئب(المزاج السیئ 
Taylor etلتـایلورAlexithymiaو هـي مقیـاس التبلــد العـاطفي ،زمـالؤه مجموعـة مـن المقــاییس

al1985 لفریـدمان وآخـرون عـاطفيختبـار االتصـال الإ وFreedman et al 1980 و مقیـاس التوجـه
رتبـاط و كانـت معـامالت اإل) السیئ(المزاج االكتئابي لقیاس Zung1965زونجنحو الحیاة و مقیاس 

التبلـد (0,65: كمـا یلـي و علـى الترتیـب االختبـاراتو هـذه ،ذكاء العـاطفيبین مقیاس سـكوت و زمـالؤه للـ
و تلك القیم دالـة ) كتئابيالمزاج اإل(0,43) التوجه نحو الحیاة(0,52) عاطفياالتصال ال(0,39)العاطفي

و ،كما قام البـاحثون بدراسـة الفـروق بـین الممارسـین للعـالج النفسـي،0,01و 0,05حصائیا عند مستوى إ
ممـا المقیاس فئتین على هذاكدوا من وجود الفروق بین الو تأعاطفي،على مقیاس الذكاء الینغیر الممارس

.یؤكد صدقه التمییزي
بإعــدادها حیــث قــام الســید ابــراهیم الســمادونيبالنســبة ألعــداد المقیــاس للبیئــة العربیــة فقــد قــام اأمــ

و أیضـا ،، الصـدق الـداخلي و الصـدق المـرتبط بمحـك منها صـدق المحكمـین ،بحساب الصدق بعدة طرق
أولهـا :بطـریقتینو هي مقننة علـى البیئـة العربیـة ،الصدق التمییزي أما بالنسبة للثبات بحساب ثبات األداة
و هـو دال 0,83و قـد بلغـت قیمـة معامـل الثبـات ،إعادة تطبیـق المقیـاس بفاصـل زمنـي بلـغ ثـالث أسـابیع

و قد بلغت قیمته الفا كرونباخفقد قام الباحث باستخدام :بالنسبة للطریقة الثانیةاأم،مما یؤكد ثبات األداة
.على الثبات العالي المقیاس مما یدل ) معلم و معلمة137(ها مبعینة قوا0,85
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IV :2- المالحظینعتمدت على طریقة تقدیرات إاألدوات التي :الثانیةالفئة:
و تحتوي على جانب أخر یوضح رأي ،هي نموذج من التقریر الذاتي یتضمن تقریر الفرد عن نفسه 

،إال أنــه مــن الصــعب أن یــتمكن المالحظــون مــن الحكــم علــى ذكــاء األخــرین،األخــرین عــن مقــدرات الفــرد
.یز حتدخل عوامل الذاتیة و التل

و المالحـظ هنـا ،مـن خـالل تقـدیرات المالحظـینعـاطفيأخـر فـي قیـاس الـذكاء التجـاه إعد هذه الطریقـة تو 
و تحـاول هـذه العینـة مـن ،أم العاطفیـادر مـا إذا كـان الشـخص ذكیـا ویقـ،شخص یعرف الفـرد المفحـوص

.معالجة تقدیر الفرد لقدراته كما یدركها في طریقة التقریر الذاتي ،التقدیرات
التــي تســتخدم لقیــاس مســتوى ،ختبــارات و المقــاییسســتخداما تلــك اإلإكثــر و مــن أبــرز النمــاذج و األ
و أختبـــارات موجهـــة لآلبـــاء ون بنـــود و فقـــرات هـــذا النـــوع مـــن اإلحیـــث تكـــ،الـــذكاء العـــاطفي لـــدى األطفـــال

و مــن أمثلتــه مقیــاس تقــدیر الــذكاء العــاطفي ،المعلمــین لفحــص و تقــدیر مســتوى الــذكاء العــاطفي لألطفــال
و الـذي قامـت ببنائـه كمقیـاس Sullivan 1999سـولیفانلألطفال موجه لآلباء و المعلمین مـن تصـمیم 

مـن صـدق التأكـدو كان الهدف من تصمیمه هـوعاطفي،في الذكاء المایر و سالوفيتأسس على نظریة 
بنــوع مــن التفصــیل فــي یــهو ســنتطرق ال،لألطفــالعدتــه لقیــاس الــذكاء العــاطفي أدائــي الــذي المقیــاس األ

.الصفحات الموالیة 
IV :3- األدائیة الموضوعیة الطریقة :الفئة الثالثة:

ختبار الوجوه و إس من خاللها قدرة الفرد العاطفیة مثل و هي االختبارات التي تقدم نماذج او مشكالت تقا
تعــالج نهــاأل،وهــي أدوات تقــیس حقیقــة مــا یملكــه الفــرد مــن مقــدرات)67، 2009عثمــان،(الصــور و غیرهــا 

كمشـكالت التبـاین بـین الثقافـات والعـادات و ،ختبـارات تواجههـا عـدة عقبـات إنهـا أال إ, مشكالت موضـوعیة
تجاهــــات نحــــو متغیــــرات قــــد تكــــون حتــــى بســــیطة كــــاللون و الصــــورة و و المفــــاهیم و اإل،التقالیــــد و القــــیم

یــر مــن و یحــیط بتصــحیحها الكث،مكلفــة الــزمنجــراءات و لــى هــذا معقــدة اإلإضــافة إ،الــخ.....الموســیقى 
مــن الناحیــة ( ســتحالة تطبیقهــا إن لــم تقــل إ،التعقیــد و یصــعب تطبیقهــا علــى مجموعــات كبیــرة مــن االفــراد

: ختبارات نذكر ما یلي و من بین هذه اإل،عمیم نتائجهاو بالتالي یصعب ت،) زمنیة و االقتصادیة أیضا ال
IV:3-1 مایر و سالوفي و كاروسو ــــوجه لمقیاس الذكاء العاطفي متعدد األMEIS

Multifactor Emotional Intelligence Scale Mayer, Caruso et Salovey 1999

على مدى أكثر من الذي تم تطویره ،لى النموذج النظري لمفهوم الذكاء العاطفيإستند هذا المقیاس إو قد 
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طـــار و توصـــلوا مـــن خاللهـــا لإلمـــایر و ســـالوفيهـــا اعشـــر ســـنوات مـــن البحـــوث و الدراســـات التـــي أجر 
و قــد .یختلــف عــن الــذكاء بــالمفهوم التقلیــدي ،عتبــاره نوعــا جدیــدا مــن الــذكاءإالمفــاهیمي للــذكاء العــاطفي ب

یمكــن دراســتها و قیاســها التــي،ن الــذكاء العــاطفي مجموعــة مــن القــدرات أعتبــار إبداة آلقــاموا بإعــداد هــذه ا
و غیـره مـن ،للخلـط بـین مفهـوم الـذكاء العـاطفيااءتقـإوهـذا ،ة مقـاییس القـدرات العقلیـةباستخدام من فصیل

جوهر الخالف بین نمـوذج كـل مـنهذه النقطة و تعتبر –المفاهیم المرتبطة بسمات الشخصیة و الدافعیة 
Bar-on لألفرادو قد تم تطویر هذا المقیاس –في الذكاء العاطفيمایر و سالوفيو نموذح و جولمان

و تعطـى االسـتجابات درجـات ،ویستغرق تطبیقه ساعة واحدة في نفس الجلسة ،سنة فما فوق17من عمر
ثــم یــتم تحویــل مجمــوع الــدرجات ،البــاحثونالتصــحیح التــي حــددهامحاكــاتخــام علــى أســاس نســبي وفــق 

ختبـار ویكسـلر إعلى غـرار ) 16(نحرافها المعیاري و ا) 100(الخام للمفحوص الى درجة معیاریة وسطها 
التـي تضـمنها النمـوذج ربـع شاطا موزعا على مجاالت القدرة األثني عشر نإمن ون المقیاس و یتك. للذكاء 

ختباریـة تضمن كل نشاط عـدد مـن المهمـات اإلو-نموذج مایر و سالوفي–المفاهیمي للذكاء العاطفي 
).1999/2006،مایر،سالوفي و كاروسو(مهمة موزعة على النحو التالي ) 76(التي بلغ مجموعها 

ن یقــدر أتتطلــب مــن المفحــوص ،مهمــة30و یتضــمن هــذا البعــد نفعــاالت وتحدیــدها دراك اإل إ:البعــد االول
أو الموقــف الــذي ،نفعــال معــین فــي المثیــرإو عــدم وجــود ألم متعــدد مــن خمــس نقــاط درجــة وجــود علــى ســ
: كل مهمة  و تتوزع على أربعة أجزاء تتضمنه
 التعرف الى االنفعاالت من خالل تعبیرات الوجه .
 التعرف الى االنفعاالت من خالل تعبیرات الرسوم.
 التعرف الى االنفعاالت من خالل الموسیقى.
 التعرف الى االنفعاالت من خالل تعبیرات القصص.

تمثــل تتطلــب مــن المفحــوص أن ی،یتضــمن هــذا البعــد عشــرة مهمــات: نفعــاالتســتخدام اإل إ: البعــد الثــاني
فتراضـي متنــوع إوصـف مشــاعره نحـو شـخص آخـر فــي موقـف صـدار حكـم أو إحالتـه المزاجیـة الراهنـة فــي 

:نفعالیة و تتنوع المهمات على جزأین هماإصناف أو سبعة أبستة 
الحس المتزامن لالنفعاالت.
التحیز لالنفعاالت.

: جزاء أربع أمهمة متنوعة و متوزعة على 24عد البیتضمن هذا :فهم االنفعاالت : البعد الثالث
نفعال معینإة تركیب: نفعاالت المركبة اإل.
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نفعاالت المتفاقمةاإل.
 التحول في االنفعاالت.
ة في االنفعاالت یالنسب.

أن یتصـرف أو ،فتراضیة یطلب فیها مـن المفحـوصإمهمة 12و یتضمن : نفعاالتدارة اإل إ: البعد الرابع 
نفعالیــة و تتنــوع المهمــات فــي هــذا البعــد علــى بــأن یعبــر عــن حالتــه اإل،یســتجیب فیمــا لــو تعــرض للموقــف

:جزأین
نفعاالت الذاتیةدارة اإلإ.
إدارة إنفعاالت اآلخرین
و ،حصائیة معقدة لمعالجة بیانات تطبیق المقیاس على عینة الدراسةإستخدم الباحثون عدة أسالیب إو قد 

رتبـاط بـین درجـات عوامـل و مصـفوفات اإل،ستكشـافي و التمیـزي سـالیب التحلیـل العـاملي اإلشـملت هـذه األ
لـى إباإلضـافةو اسـتخدم البـاحثون .و تقـدیرات سـمات الشخصـیة الذكاء العـاطفي و محكـاة الـذكاء اللفظـي

قــدیر خصــائص و لتمقیــاس الــذكاء العــاطفي متعــدد العوامــل مقــاییس متنوعــة بلغــت خمســة عشــرة مقیاســا
ســــتخدم البــــاحثون إو قــــد . المهــــارات الفنیــــة و غیرهــــا بــــوي و التعــــاطف و الــــدفء األســــمات الشخصــــیة ك

حكــام الخبـــراء و أعتمــادا علــى إو ذلــك ،ســتراتیجیة معقــدة و مركبــة لتصــحیح االســتجابات علـــى المقیــاسإ
الـذین ( ختباریـة و المهمـات اإلاشخاص ذوي العالقة بالنشـاطاتردود األو ،جماع المشاركین في الدراسةإ

) .الموسیقیة و وضعوا المقطوعات أو صمموا اللوحات الفنیة أرسموا الصور 
ـــداخلي للمقیـــاس ككـــلقســـاتســـتخرج البـــاحثون معـــامالت اإلإو  ســـتخدام طریقـــة إختباراتـــه الفرعیـــة بو إل،ال

ختبارات تراوحت معامالت ثبات اإلو ، 0,96لحساب الثبات فكان معامل الثبات للمقیاس الكلي،كرومباخ 
تحدیــد ( ختبــار الثــاني لإل0,94و ،)فهــم االنفعــاالت المركبــة ( ختبــار الســابع  لإل0,49الفرعیــة مــا بــین 

التحلیــل ظهــرت نتــائج أو ) التحــول فــي النفعــاالت ( ختبــار التاســع و اإل) نفعــاالت مــن خــالل الموســیقى اال
أن النشـــاطات الفرعیـــة تـــرتبط فیمـــا بینهـــا و أن عامـــل الـــذكاء ،للبیانـــاترتبـــاطي العـــاملي و التمییـــزي و اإل

ظهــر أو أن التحلیــل العــاملي مــایر و ســالوفيالعــاطفي العــام یمثــل المفهــوم النظــري للنمــوذج الــذي تبنــاه 
و مختلـف مـن ،دارتها مما یؤكد أنـه نـوع جدیـدإنفعاالت، و فهمها و دراك اإلإ: ثالث عوامل فرعیة و هي 

اظهــرت ،كمانمــط التنشــئةعلــى التنبــؤ بكــل مــن التعــاطف ،،ء و اظهــر الــذكاء العــاطفي قــدرة مقبولــةالــذكا
حیث كانت درجات ،لى الجنس إتعود ختبار الذكاء العاطفي إداء على آلالدراسات وجود فروق في ا
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ســـالیترســـالوفي و كمـــا قـــام كـــل مـــن . ختبـــارات الفرعیـــةعلـــى مـــن درجـــات الـــذكور فـــي جمیـــع اإلأاإلنـــاث
Salovey Slayterهـدف مـن تضـمینات تربویـة و ال،تطـور العـاطفي و الـذكاء العـاطفيبدراسة بعنوان ال

و قد توصلت هذه الدراسة .ذا كانت هناك عالقة بین الذكاء العاطفي و العمر إهذه الدراسة هو تحدید ما 
ســتنتج إوبالتــالي ،الكلیــة لمجموعــة المــراهقینالــى أن الــدرجات الكلیــة للراشــدین كانــت أعلــى مــن الــدرجات 

ـــاحثین أن مســـتوى الـــذكاء العـــاطفي یـــرتبط  عمـــر بمعنـــى كلمـــا زاد ،إیجابیـــا مـــع العمـــر الزمنـــيرتباطـــاإالب
.معه طردیا زیادة في نفسیة ذكائهم العاطفي رتباطاإ،المفحوصین 

IV:3-2- مقیاس تحدید مستوى الـوعي االنفعـاليLEAS الن وآخـرونlane et al:

Levele of Emotional awarness scale

مشـهدا 20ون هـذا المقیـاس مـن و یتكـ1990عامLane et alالن و آخرونعد هذا المقیاسأ
ربعــة أإحــداهما لــدیهم قــدرة علــى إحــداث ،ســنمائیا أو تلفزیونیــا یشــتمل كــل فــیلم علــى مجمــوعتین مــن االفــراد

حـداث ذلـك إفئة االخـرى لـیس لـدیهما قـدرة علـى وال،نفعاالت مختلفة الغضب ، الخوف ، السعادة ، الحزن إ
.نفعاالت اإل

مـا الـذي تشـعر بـه؟ ومـا : سـأل ینتهـاء مـن عرضـه المفحـوص وبعـد اإلیعـرض كـل مشـهد علـى
رجتـین مسـتقلتین ن یعطـي للشـخص دواالجابـة علـى هـذین السـؤالی،یشعر به الشخص األخر بالمشهدالذي 

التـي تقـدر الدرجـةوتكـون .خـرین آلخرى تعبـر عـن احدهما تعبر عن الذات واألإنفعال الذي تم عرضه لإل
مسـة خالتـي حـددتالن وزمالئـهوهـذا أسـلوب یتفـق مـع نظریـة ،درجـات5لكل مشهد تمتد من صفر الى 

: عاطفيمستویات للوعي ال
نفعالیــة فقــد إســتجاباته غیــر إتمــنح للشــخص الــذي تكــون وهــي الدرجــة التــي : )صــفر (قــل المســتوى األ-1

.لكي نعكس درجة تفكیره ...." أنا اشعر "عبارة یستخدم 
ــاني -2 حیــث یعطــي درجــة الــوعي ،أي المســتوى الــذي یعطــي للشــخص درجــة واحــدة: )1(المســتوى الث

).بالمرض اشعر مثل( بالدالئل الفیزیولوجیة أو الحسیة 
یعطــــي كلمــــات تســــتخدم فــــي ســــباقات غیــــر یعطــــي للشــــخص درجتــــان عنــــدما ): 2(المســــتوى الثالــــث-3

أشـعر اننـي فـي حالـة غیـر (:نفعـاالت غیـر متمـایزة نسـبیا مثـلإعن ستخدامها للتعبیرإو یتكرر ،موضعها 
) .سیئة 

ســتخدام كلمــة التمییــز إویعكــس قــدرة الفــرد علــى ،تمــنح للشــخص ثــالث درجــات :)3(المســتوى الرابــع -4
) مثل سعید ، حزین ، غاضب ( االنفعالي
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ســتخدام كلمتــین مــن إویعكــس قــدرة الفــرد علــى ،درجــات 4یعطــي للشــخص : )4(المســتوى الخــامس -5
.ستخدام كلمة واحدة إفضل من أ،مستوى الرابع للتمییز االنفعاليكلمات ال

Lane et Alالن وزمالئـه نفعالي في نموذج اإلوعي للعلى مستوى أوهو : )5(المستوى السادس -6

درجــة كلیــة عبــارة عــن و لآلخــرین و تعطــي أمــا للــذات أعلــى درجــة أو هــي ،درجــات5و تعطــي للشــخص 
)141-2007،139السمادوني ، (.للذات و درجة كلیة لآلخردرجة كلیة 

IV:3-3-سـولیفان ـ مقیاس الذكاء العاطفي لألطفـال لـSullivan1999:Emotional

Intelligence scale for chldren:مقیاس الذكاء العاطفي لدى األطفال 1990سولیفانطورت
: على ثالث مصادر رئیسیة هي نائهبفي ستندتإو قد ،في مرحلة الروضة و المرحلة االبتدائیة األولیة

.نمو الطفل لیها بحوث ودراسات إفتراضات النظریة التي تستند اإل-
& Mayerمایر وسـالوفينظریة - Saloveyاإلشـارةتفـي الـذكاء العـاطفي وتعریفهمـا والـذي سـبق

.في بدایة هذا الفصل إلیه 
لمـــــایر و ســـــالوفي و كاروســـــوالمـــــراهقینعـــــدد العوامـــــل للراشـــــدین ومقیـــــاس الـــــذكاء العـــــاطفي مت-

Multifactor Enotional intelligence scale.
نفعـاالت إدارة نفعـاالت فهـم اإلإدراك اإل: جـزاء هـي أاس الـذي طورتـه الباحثـة مـن ثالثـة ویتضمن هذا المقیـ

:داعمـــین ومكملـــین للمقیـــاسجـــزأین،جـــزاء الرئیســـیة طـــورت الباحثـــةلـــى هـــذه األإوباإلضـــافة.نفعـــاالتاإل
أشــمل و لــى تقیــیم إیهــدف التوصــل " المعلمــین/مقیــاس الوالــدین واآلخــرالتعــاطفمقیــاس أحــدهما بعنــوان 

،أعمق للذكاء العاطفي لدى األطفال
IV:3-3-1 ختبارات فرعیةإو یتكون المقیاس من خمسة :مقیاس الذكاء العاطفي.

لــى فحــص قــدرة الطفــل علــى إختبــار و یهــدف هــذا اإل:ختبــار الوجــوه إول  ختبــار الفرعــي األ اإل-أ
علیهـا تعبیـرات تظهـر،في صورة لوجـوه مطبوعـة علـى بطاقـات خاصـة،نفعاالت كما تبدورف على اإلالتع

ویتــألف هــذا . الســعادة ، الحــزن ، الدهشــة ،الخــوف ،الغضــب: ساســیة هــي نفعــاالت األوجــوه دالــة علــى اإل
و یتطلــب ،بطریقــة منظمــة وفــق ترتیــب محــدود تعــرض،صــور منفصــلة) 10(شــر االختبــار الفرعــي مــن ع

وال عـن أباإلجابة ،نفعالي الذي یظهر على الوجه في كل صورةالطفل أن یتعرف على التعبیر اإلنفیها م
.دقائق 10-5ختبار ما بین جابة وصفیة و یستغرق هذا اإلإیتطلب ،السؤال لكل صورة

ألغـاني ،مقطوعـات موسـیقیة قصـیرة 6یتـألف مـن : ختبار الموسـیقىإختبار الفرعي الثاني  اإل-ب
التيأو تلك ،نفعاالت التي تعبر عنهاو یحدد نوع اإل،ستمتاع لكل مقطوعةارة و یطلب من الطفل اإلختم



الذكاء العاطفي/الفصل الرابع  

186

جیـه السـؤال یـتم تو و بعـد كـل مقطوعـة ،و بـتم عـرض المقطوعـات الواحـدة تلـو االخـرى،ال تمد لهـا بصـلة
.دقائق8-5ختبار ما بین و یتطلب هذا اإل،ختبار الوجوهإبنفس الطریقة كما في 

مختلفـة تـدور كـل ،یتـألف مـن سـت قصـص قصـیرة :ختبـار القصـصإتبار الفرعـي الثالـث  االخ-ج
مفحــوص بعــدها مباشــرة ثــم یســأل ال،و یقــوم الفــاحص بقــراءة القصــة بصــوت عــال،منهــا حــول حــدث معــین

.دقائق 10-8و یستغرق هذا االختبار ،Pنفعال الذي یصف حال الطفل في كل قصةحول طبیعة اإل
على فهم ،لى فحص قدرة الطفل إختبار هذا اإلو یهدف :نفعاالت رابع فهم اإل ختبار الفرعي الاإل-د

فین حد الطر أستجابة بوصف مشاعر و اإل،جتماعیة مثیرة بین شخصینإنفعاالت المتضمنة في مواقف اإل
جتمـاعیتین بـین إبقراءة قصتین تحكـي واقعتـین ،حدها حیث یقوم الفاحصد نوع الشعور المحتمل ألیو تحد

نتهـاء ثم یطلب من الطفل بعـد اإل،شخاصسماء األأو یحدد فیها الفاحص ،شخصین في كل واحدة منهما 
ثــة أســئلة وجــه لــه ثالیو بعــد ذلــك ،حــد الشخصــین بعبــارة مفتوحــة أأن یصــف شــعور ،مــن قــراءة القصــتین 

،كـل مـن الشخصـین المشـاركین فـي الحـدثالتي تعكسها حالة نفعاالت المحتملةللتحقق من مدى فهمه لإل
، مجابات الثالث نعحد بدائل اإلأحزن ، االنزعاج ، و یختار الطفل فعاالت السعادة ، الإتناول االسئلة او ت

و یسـتغرق تطبیـق هـذا القسـم مـا ابـةجإیذكر السبب الذي یكمن وراء كـل منه أن ثم یطلب .ال اعرف ، ال 
.دقائق 8-5بین 

ــار الفرعــي الخــامس اإل-ه تین قصــیرتین ختبــار مــن قصــیتــألف هــذا اإل: دارة االنفعــاالتإ: ختب
لـى هـذه إفیما لو تعـرض ،جتماعیا معینا و یطلب من الطفل تحدید طریقة تصرفهإتصف كل منهما موقفا 

سبب لكل الثم یطلب منه أن یذكر . عرف، ال أال : جابة الثالث نعمبدائل اإلحد أختبارإبالمواقف و ذلك 
.دقائق8-5ختبار ما بین و یستغرق تطبیق هذا القسم من اإلإجابة

صــرف فیمــا لــو حــدث لــه علــى الت،ختبــار الفرعــي هــو فحــص قــدرة الطفــلساســي مــن هــذا اإلو الهــدف األ
.و تعبیر انفعالي أي ینطوي على مشاعر تستدعي تدخال فتراضإموقف تفاعلي 
IV:3-3-2 مقیـاس التعـاطف لألطفـالThe Empathy Scale for children: و

و یتـألف ،للـذكاء العـاطفي لـدى األطفـالأساسـي لى فحص مستوى التعاطف كمكون إیهدف هذا المقیاس 
و حیوان یتعرض أفتراضیا یصور حالة طفل إتتضمن كل منها موقفا ،هذا القسم من ثماني فقرات منفصلة

و ألـو شـاهد هـذا الطفـل فیمـا ،عـن طبیعـة شـعوره) المفحـوص(و یسـأل الطفـل ،و یعاني من الوحدةأألذى 
دائلحد البأجابة عن السؤال باختبار اإل) المفحوص(لحیوان ثم یطلب منه هذا ا
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.و یستغرق تطبیق هذا المقیاس خمس دقائق . العرف ،أنعم ، ال : الثالث التالیة 
جـــل الحصـــول علـــى بیانـــات أهـــذا المقیـــاس مـــن Sullivanســـولیفانســـتخدمت الباحثـــة إو قـــد 

یجابیــــا و داال إرتباطــــا إحیــــث وجــــدت ،ساســــيمعامــــل الصــــدق التالزمــــي للمقیــــاس األســــتخراج رتباطیـــة إلإ
رتباطـــا داال مـــع التعـــاطف إت الـــذكاء العـــاطفي لألطفـــال تـــرتبط ن مهـــاراأا  هفتراضـــإممـــا یؤكـــد ،حصـــائیاإ

.نفعالي بینهم و بین األخرین اإل
IV :3-3-3 احثــة مــن هــذا المقیــاس جمــع ســتهدفت البإ:مقیــاس تقــدیر المعلمــین و اآلبــاء

صـلي المقیـاس األقدیم دلیل خـارجي لصـدق و ت،ضافیة لفهم مهارات الذكاء العاطفي لدى األطفالإبیانات 
دراك العواطـــف و المســـتوى إو هــو ،دنـــى فقــرة موزعـــة مــا بـــین المســتوى األ15حیــث تـــألف المقیــاس مـــن ،

هـــذا یتـــألفســـریة و لة حـــول خلفیـــة الطفـــل األســـئلـــى بعـــض األإباإلضـــافة.دارة العواطـــفإعلـــى و هـــو األ
: من جزأینالمقیاس 

ســتوى التعلیمــي للوالــدین و ســه و المجنســئلة تتنــاول عمــر الطفــل و أیتضــمن ســبعة : ول الجــزء األ 
.فطار لدیه عمارهم و نوع برنامج اإلأخوة و عدد اإل

نطبـاق إتقـدیر درجـة ) آبـاء او معلمـین ( فقـرة یطلـب مـن المفحـوص 15یتألف مـن : الجزء الثاني 
.  حیانا ، غالبا ،  دائماأبدا ،  نادرا ، ال أو ذلك وفق تدرج خماسي یتضمن ،مضمونها لحالة الطفل

السـیكومتریةلتحدیـد الخصـائص ،فراد عینة الدراسـة أتحلیل لدرجات بإجراءSullivanسولیفان و قامت 
و توصـلت ،تفاق بـین تقـدیرات المعلمـین و اآلبـاء لداخلي و معامل اإلاتساقمل اإلعن طریق معاللمقیاس

تیـر الصـلي لمـایر و بات الذكاء العاطفي في النمـوذج األمتشابهین لمستویلى و جود عاملین متمایزین و إ
طفـــال نفعـــاالت اآلخـــرین ، حیـــث أن األإنفعـــاالت الذاتیـــة و دراك اإلإو همـــا التعـــرف و االســـتجابة و یضـــم 

دارة إو هــي مهــارات فهــم و ،ســتجابةن یكونــوا قــادرین علــى اإلأنفعــال معــین قبــل إركوا وجــود ن یــدأیجــب 
نــي علــى أساســه بالــذي ،النظــري لألســاسدعمــا توهــي نتیجــة قــدم،الت الذاتیــة و لــدى األخــریننفعــااإل

.المقیاس األصلي
تسـاق الـداخلي للمقـاییس الفرعیـة تراوحـت مـا بـین معـامالت اإلو أظهرت نتائج دراسة الثبات و الصـدق أن 

ومرتفعــة بالنســبة لمقیــاس التقــدیر ،كمــا كانــت متوســطة بالنســبة لمقیــاس التعــاطف ،منخفضــة و متوســطة 
.ت المقیاس نایالباداعمة و كانت نتائج تحلیل،الموجه للوالدین و المعلمین
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وههوه

)07(رقممخطط 
یوضح الطرق الثالث الشهیرة لقیاس الذكاء العاطفي 

V : عاطفیا لألذكیاءالخصائص الممیزة:
الــــى الكثیــــر مــــن ،ســــاس البحــــث فــــي مجــــال الــــذكاء العــــاطفي بــــدا عنــــدما تنبــــه علمــــاء الــــنفسأإن 

ســـتقرت حیـــاتهم إوعنـــدما ،شـــخاص الـــذین كـــانوا فـــاعلین فـــي الحیـــاة وبـــارزین فـــي مجـــاالت حیاتیـــة كثیـــرة األ
شخاص الـذین تخرجـوا مـن في حین وجدوا أن كثیر من األ،الدراسیة وجدوا أن مستویاتهم كانت عادیة جدا

ســواء علــى المســتوى ،النجــاح الــذي كــان منتظــرا مــنهمجامعــات مشــهورة وكانــت درجــاتهم ممتــازة لــم یحققــوا 
بالـذكاء العقلـي ال یرتبط كثیرا ،ن تحقیق النجاح و الفعالیة والتوافق النفسي أالعملي أو  الشخصي مما أكد 

في الحیاة یتمیزون عن غیرهم بمجموعة من الخصائص نلیالذكاء العاطفي ، فهؤالء الفاعبقدر ما یرتبط ب

الورقة والقلم وهي إختبارات ومقاييس 
.ومن أشهرها

قائمة بنسبة الذكاء العاطفي لريفن -
بارون 

EQ-i(Bar-on)

مقياس الذكاء العاطفي لسكوت -
وآخرون 

1998 schutte et  al

أكثرإىل إستقراء آراء وهي طرق متيل 
ويف قياس ،اآلخرين حول املفحوص

الذكاء العاطفي هي طريقة غالبا ما 
تستخدم لقياس الذكاء العاطفي 

من قبل اآلباء ،لدى االطفال
.واملعلمني وأشهرها 

مقياس الذكاء العاطفي لـ
.sullivan 1999سوليفان

هي إختبارات تقدم فيها مشكالت أو 
يقاس من خالهلا مستوى الذكاء ،مناذج 

العاطفي للفرد ومن أشهرها 

مقياس الذكاء العاطفي متعدد العوامل -
MEISملاير وسالويف ، كاروسو 

مقياس الذكاء العاطفي لألطفال-

Sullivan

مقياس حتديد مستوى الوعي -
الن وزمالئه .LEAS.االنفعايل

Lane a al

طرق قياس الذكاء العاطفي 

الطريقة األدائية 
الموضوعية 

تقديراتطريقة
المالحظين

طريقة التقرير الذاتي 
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لـى تحدیـد إكثیر من علماء النفس فاتجه ال. العاطفیة التي تضمن لهم السعادة والنجاح والفاعلیة زاتوالمی
وبـین الـذي یفتقـد الـى ،شأنها أن تمیز بین الفرد الذي یتمیز بذكاء عاطفي مرتفع منه الخصائص التيهذ

:هذه الكفاءة 
ـــ-1 ـــاالتهمبإوعيال ـــذكاء الفـــراد إن األ: نفع ـــأنهم عـــاطفيمرتفعـــو ال ـــر ،أفـــرادیتمیـــزون ب ـــى وعـــي كبی عل

وال یخفونهـا ،بثقـة بوضـوح وارتیـاح فهم أفراد یتعرفون على مشاعرهم ویحددونها ویعبـرون عنهـا ،بمشاعرهم
أن S.Hein 1998سـتیفن هـنومناسب للمواقف التي یتعرضون لها ویؤكـد بشكل مباشر هي متسقة و

لقدرة علـى التمییـز بـین اكما انه لدیهم ،....." أنا أشعر بأنني غیر صبور "ه بعبارة ر الذكي یعبر عن مشاع
ویتحملـــون مســـؤولیة التعبیـــر عـــن مشـــاعرهم ،فكـــارهم وال یخـــافون مـــن التعبیـــر عـــن مشـــاعرهمأمشـــاعرهم و 

كمــا أنهــم قـــادرون علــى تحدیـــد . " ي غیـــور بــدال مـــن انــت تجعلنــ...." "أشـــعر بــالغیرة " فنجــدهم یعبــرون ،
متعددة ومتالزمة مشاعرهم والتعرف علیها حتى وأن كانت 

.( Hein1998,  http://aqi.org/sumary htm)

ترمـون مشـاعرهم فـراد الـذین ال یحالتعامـل مـع األتتجنبـونلهـذا فهـم م،هكما أنهم أشخاص یحترمون مشاعر 
.ومن ثم فهم یرغبون ویمیلون للتعامل مع مرتفعي الذكاء العاطفي یصادقونهموال 

أن هـذا الـوعي الـذاتي یعنـي أن نكـون مـدركین لحالتنـا النفسـیة وتفكیرنـا بالنسـبة لهـذه دانیال جولمانویؤكـد 
وفر لإلنسـان درجـة كبیـرة مـن الحریـة لیختـار عـدم إطالـة المشـاعر ن هـذا الـوعي یـإ"،الحالة المزاجیة نفسها 

عنــــى أن بم)75-1995/2000،74،جولمـــان(.ومحاولـــة الـــتخلص منـــه أیضـــا ) كالغضـــب مـــثال (الســـلبیة 
ذكیـاء عاطفیـا ذلـك أن األ. ل نفعـاالفرد من السیطرة الذاتیة على اإلنفعالیة تمكن إالوعي باالنفعال هو قدرة 

.وقوة المنطق الواقعي في التعامل مع الشاعر ،تأثر قوة العواطفیوازنون بین 
،تبـــاع أســـالیب متمیـــزة للعنایـــة بعـــواطفهمإلـــى إأن النـــاس یمیلـــون J.Mayerمـــا یـــروقـــد اكتشـــف 

: فئاتهم في ثالث والتعامل معها وقد حدد
معایشـتها بصـورة النفسیة أثنـاءذین یدركون حالتهم شخاص الوهم األ: الواعون بأنفسهم-1

نفعالیـــة أساســـا ویمثـــل إدراكهـــم لحـــالتهم اإل. الیـــة نفعفیمـــا یخـــص حیـــاتهم اإل،متفهمـــة فیهـــا بعـــض الحنكـــة 
ویمیلـون ،مكاناتها ویتمتعون بصحة نفسـیة جیـدة إستقاللیة واثقة من إفهم شخصیات .لسماتهم الشخصیة 

. وال تستبد بأفكارهم یجترونهاال ،لى النظر للحیاة نظرة إیجابیة وعندما یتعرضون لمواقف ضاغطةإ
وبالتــالي فهــم أشــخاص تســاعدهم ،وهــم قــادرون علــى الخــروج مــن مــزاجهم الســلبي فــي أســرع وقــت ممكــن 

.التي تتمیز بالمرونةمنطقتیهم وعقال نیتهم على إدارة عواطفهم 
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نفعالیــة حــاالتهم اإلشـخاص الــذین یعجــزون عــن الخــروج مــنوهــم األ:نفعــاالتهمإارقون فــي غــال-2
لى إوهم غیر مدركین تماما لمشاعرهم :كما یتمیزون بالمزاج المتقلب ،وكأن حالتهم النفسیة تمتلكهم تماما

ودائــم ،مــن حــالتهم النفســیة الســلبیةون الهــروب ینحرفــون عــن أهــدافهم ، وهــم قلــیال مــا یحــاولانهــم درجــة
رهم ألن مشــاعرهم تفــرض ســـطوتها مـــلوبــون عــن أغم. نفعالیـــةعــن الـــتحكم فــي حیــاتهم اإلالشــعور بــالعجز

.علیهم وبالتالي فهم فاقدوا السیطرة علیها
ـــون لمشـــاعرهم-3 ـــذین بـــالرغم مـــن وضـــوح وهـــم األ: المتقبل لكـــنهم  ،لمشـــاعرهمرؤیـــتهمشـــخاص ال

: لى مجموعتین إMayer.مایرویصنفهم .یمیلون لتقبل حالتهم النفسیة دون محاولة تغییرها
.رهایلیس لدیهم دافع لتغیومن ثم ،تشمل من هم عادة في حالة مزاجیة جیدة :المجموعة االولى
شـخاص الـذین لـدیهم رؤیـة واضـحة لمشـاعرهم وحـالتهم النفسـیة ومـع ذلـك فـإنهم وهـم األ:المجموعة الثانیة

لتغییرهــا علــى الــرغم مــن شــيءوال یفعلــون أي ،حینمــا یتعرضــون لحالــة نفســیة ســلبیة یتقبلونهــا كــأمر واقــع 
.ستكانوا للیأسإ ستسلموا و إكتئابیین الذین اإلعلى كتئابهم وهذا ما ینطبقإ

)08( رقممخطط
بعواطفهم حسب مایرنماط الناس حسب تعاملهم و عنایتهم أیوضح 

المتقبلون لمشاعرهم يدركون 
.مشاعرهم ولكن ال يغيرونها 

الواعون بإنفعاالتهمالغارقون في إنفعاالتهم

.إدراك احلالة النفسية اثناء معايشتها -

.التغيري يف احلالة املزاجية -

القدرة على-
.االنفعالية يف أسرع وقت ممكن 

.ال تسيطر عليهم املشاعر السلبية -

التماهي يف احلالة االنفعالية -
السلبية

تشوش التفكري بسبب احلالة -
االنفعالية السلبية            

-

ال يدركون مشاعرهم           -

.السيطرة على العواطفيفقدون -

يتعرفون على
مشاعرهم 

السلبية و وال 

حياولون 

حالة مزاحية 
جيدة 

1مجموعة 2مجموعة 

عواطفهم مع االشخاص حسب عنايتهم و تعاملهم أصناف
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فهم أفراد ،یجابیة في حیاتهم یتمیزون بسیادة المشاعر اإلاء عاطفیا ذكین األإ: التألق العاطفي -2
...ســف والشــعور بالــذنب والخجــل وخیبــة االمــل والیــأس كــالخوف واأل،ال تســیطر علــیهم المشــاعر الســلبیة

ن تغضــب مـــن أاد الــذین ینطبــق علــیهم قـــول أرســطو فـــر وهــم األ.المواقــف التـــي تســتدعي ذلــك إال فــي الــخ 
ألنـه ال یوجـد لـدیهم مـا یـدعو لإلحسـاس بالفشـل . الشخص المناسب في الوقت المناسب والشـكل المناسـب 

یجابیــةالقــیم اإلویمارســون.قــرارات تخصــهم تخــاذ إم یســتخدمون مشــاعرهم لتســاعدهم فــي كمــا أنهــ،الــداخلي
أنفســــهم كیــــف أشــــعر؟ وكیــــف یكــــون شــــعوري أفضــــل ؟ویســــألون  ونلأانطالقــــا مــــن مشــــاعرهم الســــلبیة فیســــ

یا مفعمــون ذكیــاء وجــدانإن األ.اآلخــرین كیــف یشــعرون و كیــف یمكــن مســاعدتهم علــى الشــعور االفضــل ؟
ـــاؤل لعـــدم  ـــذات أو اإلستســـالمهم للإباألمـــل والتف ـــق أو أي عامـــل هـــازم لل ـــابقل ـــى مواجهـــة ،كتئ ـــادرون عل ق

ففــي دراســة أجریــت علــى إحــدى شــركات " . يألنهــم أكثــر حفاظــا علــى مــزاجهم اإلیجــاب،التحــدیات الصــعبة
ســتقرارهم الــوظیفي أوزاد ،التــأمین وجــدت أن األمــل هــو المــؤثر األساســي فــي إثــارة دافعیــة منــدوبي التــأمین 

و لــى أن األمــل إذلــك یعــزىدون الــى األمــل و ذین یفتقــمــن غیــرهم الــ٪30م فــي التحصــیل بنســبةونجــاحه
.)110، 2009، عثمان(عاطفیاوخاصیة من خصائص األذكیاء عاطفيل مكون من مكونات الذكاء الالتفاؤ 

وهي كلمة غالبا ما " ال"فعندما یقال له ،*اإلیجابيلى أن المتفائل یستخدم الحدیث الذاتيإوالسبب یعود 
و أن هــذا العمیــل كــان فــي حالــة أســتخدمت المــدخل الخــاطئ إیقــول یمكــن أننــي ،تصــادف منــدوبي التــأمین

صــالحمحمــود، (خرین یــدفع نفســه الــى التفــاؤل والثقــة بــاآل،مزاجیــة ســیئة وبهــده الطریقــة فــإن الــذكي عاطفیــا

ــة ،  ــدین عرف بتكــار و إ ســتراتیجیته و إلــى دافعیــة نحــو تغییــر إوتنتهــي بــه هــذه التفســیرات ←)241، 2006ال
ممــا یجعــل مــن ،تتــدهور الحالــة المعنویــة لدیــه" ال "أمــا المتشــائم ونظــرا لتكــرر كلمــة ،بــداع وســائل أخــرىإ

السبب تبعا لوجهـة الـتحكم الداخلیـة أو ان یعزو تصال بالعمالء فیعمد الى ستمرار في اإلالصعب علیه اإل
،نفعالیـة السـلبیة والتشـاؤمیة،تبعـا لحالتـه ال،الفشل ألسباب ذاتیة أو خارجیة غیر حقیقیةیعزوو ،الخارجیة

الخ....ولكن التفسیرات السلبیة یمكن أن تولد لدیه الالمباالة ، الشعور بالهزیمة 
المعرفــي باألســلوبأثبتــت العدیــد مــن الدراســات  أن االذكیــاء عاطفیــا یتمیــزون : یة لاالســتقال -3

لفروق بین مرتفعي الذكاء استقصاءإلالتي أجراها 2003خرنوبعتماد كدراسة في مقابل اإل،ستقاللياإل

الثالـث الخـاصتم التطرق إلیهـا فـي الفصـل قد و،أللبرت الیس REBT. إستراتیجیة إرشادیة لإلرشاد المعرفي العقالني االنفعالي*
رشاد النفسيستراتیجیات اإلإب
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ســالیب المعرفیــة لطلبــة المرحلــة فیمــا یتعلــق بســمات الشخصــیة واأل،عــاطفيالــذكاء الومنخفضــيعــاطفيال
للطلبة من المجموعتین فيلعاطفيابالذكاء ائص المرتبطة الخصوالتعرف على السمات و،الثانویة

ستخدم فیها إ طالبة و )189(طالبا و)211(طالب 400بمصر على عینة قوامها ،محافظة الجیزة 
Mayer .Saloveyوســالوفي وكروســو مــا یــرمتعــدد العوامــل الــذي أعــده طفيعــامقیــاس الــذكاء ال

.Caruso والمحكمـــة مـــن عدادیـــة والمتوســـطة الصـــورة المعربـــة اإلالشخصـــیة للمرحلـــةســـتفتاءإ و 1997
ـــلختبـــار إ الصـــورة المعربـــة ) الجمعیـــة .الصـــورة (شـــكال المتضـــمنة األختبـــارإ و للشخصـــیةCattellكات

ذه الدراسـة الـى ستقالل وقد توصلت هـاإل/عتماد وراسكن ولكن لقیاس بعد اإللتمانو أختبارإوالمحكمة عن 
: مجموعة من النتائج منها 

/ عتمـاد بعـد اإلعـاطفيومنخفضي الـذكاء اللعاطفيین الطلبة مرتفعي الذكاء اتوجد فروق دالة إحصائیا  ب
ســتقالل أكثــر مــناالذكیــاء یمیلــون الــى اإلبمعنــى أن ،عــاطفيلح الطلبــة مرتفعــي الــذكاء الســتقالل لصــااإل

ویبتعـدون عـن إن االذكیاء عاطفیا أشخاص یعتمـدون علـى أنفسـهمفو بالتالي .عاطفيمنخفضي الذكاء ال
.عندما یخفقون لذلك فهم یتمیزون بالضبط الداخلي أو الذاتي ، خرینآلإلقاء اللوم على ا

و ،خرینهم على التـأثیر القوي في اآلتعاطفیا یتمیزون بقدر ذكیاء إن األ:جتماعیة المهارات اإل-4
و یعرفهـا ــ،نفعالیا كما أنهم یمتلكون القدرة على التواصل مـع األخـرین مـن خـالل فهـم مشـاعرهمإمشاركتهم 
مجموعـة المهـارات التـي تمكـن الفـرد مـن التـأثیر القـوي فـي األخـرین بأنهـا:1998Golmanجولمـان 

و معرفة متى تقود و متى تتبع األخرین و تسـاندهم و التصـرف ،نفعاالتهم و مشاعرهمإدراك إعن طریق ،
ستجابات إو تقتضي من الفرد ،و تتضمن هذه المهارات سلوكات لفظیة و غیر لفظیة،معهم بطریقة الئقة 

Golman).و یتأثر أدائها بخصائص تفاعل الفرد مع البیئة المحیطة به ،مالئمة و فاعلة . 1998.98)

تمكــنهم مــن فهــم و قــراءة الرســائل اللفظیــة و غیــر ،ذكیــاء عاطفیــا جتماعیــة التــي یمتلكهــا األإن المهــارات اإل
و ،و یصدقونها و یظهرون التعاطف–مشاعر األخرین –ألنهم یهتمون بمشاعرهم ،اللفظیة من األخرین 

.یجابیة مع األخرینیتمیزون بالمشاركة الوجدانیة اإلالفهم لهم كما
)Sumary.htmhttp://aqi.org/Hein,1998,(

فهـم غالبـا مـا یختـارون –ضـاغطة مـن و إن كانـت ،هذا ما یمنحهم حسن التصرف في المواقـف المختلفـة 
1997Cooperكـوبر و صـواف و قـد أكـد ،ستجابة االكثر تناسبا مع المواقف التي یتعرضون لهاظاإل

and Swaf یؤسسونو ،أكثر صحة و نجاحا لعاطفيفي الذكاءالقدرات المرتفعةذويأن االفراد
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مقارنــة بنظــراتهم ذوي ،و یمتلكــون مهــارات قیادیــة فعالــة و نجــاح مهنــي أكثــر،جتماعیــة قویــة إعالقــات 
یتمیــز بأنــه یســتوعب عــاطفيالــذكاء الذلــك أن الشــخص مرتفــع" لعــاطفيرات المنخفضــة مــن الــذكاء االقــد

ى لـإالصـراعات الناشـئة و التـي تحتـاج ولـه القـدرة علـى تنـاول ."بسرعة و یسـر و دقـة أكثـر مـن األخـرین 
و الفجـوات .    لـى توجیـهإو التـي تحتـاج ،لیـهإو التنظیم الذي ینتمي أحل و الجوانب الخاصة بالجماعة 

التي تخلص الفـرص و التفـاعالت الخفیـة التـي تكتنفهـا ،لى سد الفراغ و الروابط غیر الظاهرةإالتي تحتاج 
ال یعنـي تسـویق الخـداع عـاطفين الـذكاء الإالباحثـان و یضـیف...مریحـةاالسرار و التـي تبـدوا ذهبیـة و 

و التحكم و ضبط النفس أ،شوش لألخرینبمجرد النظر بوجه نه لیس أنسان له مكانا كما و كیف یجد اإلأ
یتطلـب عـاطفيضیف الباحثان أن الذكاء الكما ی.خرینآلاستغالل إر قدرات الفرد في ستثماإو أالمناورة أو

ت و أن نفعـــاالقیمهـــا و أن نســـتجیب بدقـــة لهـــذه اإلنو أن ،خـــرینآلنفعـــاالت اإنفعاالتنـــا و إتعلـــم كیـــف نقـــرأ 
.نفعالیة في حیاتنا الیومیة و العملیةنطبق المعرفة و الطاقة اإل

(Cooper and Sawaf, 1997,10-11)

را كبیـرا فـي یلعـب دو كاء العـاطفي ،أن الـذ1997Mayer et Saloveyمایر و سالوفي كما أكد كل مـن 
مــع المواقــف التــي تمكــنهم مــن القــدرة علــى التعامــل ،جتماعیــةكتســاب المهــارات اإلإمســاعدة األفــراد علــى 

جتماعیـة مالئـم لكـل المواقـف اإلتجابة بشـكل سـالقدرة على اإل،جتماعیة و یتضمن هذا النوع من الكفاءة اإل
عامـل عـاطفيفیؤكـد أن الـذكاء ال1997دانیـال جولمـان مـا أ(Mayer et Salovey 1997).الطارئـة

لبـة أن الط،Golmanجولمـان فعلى مستوى المدرسـة یؤكـد .رئیس للنجاح في البیت و المدرسة و العمل 
و اقــل ،جتماعیـة عالیـة إصـدقائهم و ذوو مهــارة أكثـر شـعبیة و محببــون مـن أذوي الـذكاء العـاطفي المرتفــع 

المرتفـع عاطفيى البیت فان ذوي الذكاء العلى مستو ام،أنتباها في مواقف التعلم إكثر أعدوانیة و یكونون 
یعـززون المرتفـععـاطفيمـل فاألشـخاص ذوي الـذكاء الما علـى مسـتوى العأكثر فعالیة في حیاتهم أیكونون 

و یعــزز هــؤالء ،كثــر فعالیــة أاألخــرین فــي الــتعلم لیصــبح العمــل بمســاعدة،Team Worksعمــل الفریــق 
و یشــجعون التعــاون ،شــیاء مــن وجهــة نظــر األخــرینالفریــق بســبب قــدرتهم علــى رؤیــة األشــخاص عمــلاأل
جتماعیـــة فـــي نموذجـــه المعـــدل للـــذكاء ن الكفـــاءة اإلأكـــد جولمـــان أانجـــاز المهمـــات التعلیمیـــة ، كمـــا ثنـــاءأ

.والذي سیتم توضیحه في الصفحات الالحقةلهساسيأمكون أنه العاطفي 
المهارات عضاؤه أتعلمن یأیتطلب ،ن نجاح عمل الفریقأ1997Eliasالیاس ویرى 
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ماعیــة یــؤثر فــي قــدرتهم علــى تنظــیم جتتعلــیم الطلبــة كفریــق المهــارات اإلنأو یؤكــد .جتماعیــةاإل
و التوافـــق مــــع العوائــــق ،ممـــا یســــاعدهم علــــى مواجهـــة الصــــعوبات،هــــدوءبو حــــل مشـــكالتهم ،نفعـــاالتهمإ

و بالتالي تحقیق التوافق و النجاح على المستوى الشخصي ،المختلفة مما یساعدهم على النمو بشكل سلیم
.).1997Elias(.و المهني في المستقبل

ـــ و بیـــان ،تصـــال الجیـــدةذكاء العـــاطفي أن تطـــویر مهـــارات اإلكمـــا أكـــد العدیـــد مـــن البـــاحثین فـــي مجـــال ال
عـــد الـــوعي یحیــث ،قصـــى حــد ممكـــن للــذكاء العـــاطفيإلـــى إســیؤدي ،عالقــات شخصـــیة و ضــبط القـــدرات 

. Weisinger).ساس كل مهارة من هذه المهاراتإبالذات  1998)
التـي ،من العناصـر المهمـة Gartldega Milbum 1980كما یؤكد جتماعیةإن المهارات اإل

و التـي تعـد فـي ،ة المختلفـةجتماعیـد مع المحیطین به في السـباقات اإلالتفاعالت الیومیة للفر تحدد طبیعة
ألنهـا تبـین ،جتمـاعيعلـى المسـتوى الشخصـي و كـذا اإل،صافها بالكفاءة من ركائز التوافق النفسيإتحالة 

و تفیـد فـي ،تعتمـد علـى البیئـةیجابیا و التي إمدعمة نشطة النماط السلوكیة و األظهار األإقدرة الفرد على 
في كل من ،عیاجتماإجتماعیة متنوعة بأسالیب مقبولة إیجابي مع األخرین في عالقات التفاعل اإلعملیة

.)2004،57،الحمیمي( جتماعي الجانب الشخصي و اإل
حـول الـذكاء 2004البلـوي كـدت دراسـة أفقـد ،جریت فـي البیئـة العربیـة أاما بالنسبة للبحوث التي 

طالبـة بكلیـة التربیـة ) 290(هـا مقواعلى عینة .االجتماعیة العاطفي و عالقته بالتوافق النفسي و المهارات 
جتماعیــة ین الــذكاء العــاطفي و المهــارات اإلبــ،حصــائیاإرتباطیــة موجبــة و دالــة إأنــه توجــد عالقــة .بتبــوك

جتماعیــة تمكــنهم مــن التواصــل إهم لمهــارات مــتالكإلخصــائص الممیــزة لألذكیــاء عاطفیــا بمعنــى أنــه مــن ا.
)2004،ولة خ،البلوي (یجابي مع األخرین اإل

قتــه بالــذكاء العــام لــى بحــث بنیــة الــذكاء العــاطفي وعالإبدراســة هــدفت 2004بــو ناشــيأقــاماكمــ
) 205(وتكونــت العینــة فــي،والكشــف عــن تمــایز هــذه المفــاهیم،وســمات الشخصــیةجتماعیــةوالمهــارات اإل

لـى إتوصـلت هـذه الدراسـة و .بالمنوفیـة بمصـر من كلیـة التربیـة طالبة ) 112(طالب و) 93(وطالبة طالبا 
نفعاالت دارة اإلإخاصة بعد تماعیة،جبین الذكاء العاطفي والمهارات اإلوجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیا 

.)2002،و ابو ناشيمسني( إلجتماعیةار الذكاء العاطفي والمهارات اختبإل
لى هذا فقد قام بعض الباحثین بدراسة إلمكانیة التنبؤ لمستوى الذكاء العاطفي من خـالل المهـارات إضافة إ

ة ،لى التحقق من الكفاءة الذاتیإجرى دراسة تهدف أالذي 2001غنیم كدراسة ،االجتماعیة لدى الفرد
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نفعالیــــة ، الضــــبط الحساســــیة اإل( ،جتماعیــــةإربــــع مهــــارات أجتمــــاعي یتضــــمن أتقــــدیر الــــذات و متغیــــر 
رتبــاط مكونــات الــذكاء إ، و الوقــوف علــى مــدى )جتمــاعيجتماعیــة ، الضــبط اإلنفعــالي ، الحساســیة اإلاإل
بمتوســط ،فــي العربیــة الســعودیة كلیــة المعلمــین ب191و تكونــت عینــة الدراســة،نفعــالي بهــذه المتغیــراتاإل

جتماعیـة نفعـالي مـن خـالل كـل المهـارات اإلالتنبـؤ بالـذكاء اإلنه یمكن أظهرت النتائج أو .سنة20عمري  
.و تقدیر الذات و الكفاءة الذاتیة 

لعـــاطفية العالقــة بـــین الـــذكاء او التـــي هــدفت الـــى دراســـ2011حمـــد العلـــوان أكـــدت دراســـة أكمــا 
النــــوع و و انمــــاط التعلــــق لــــدى طلبــــة الجامعــــة فــــي ضــــوء متغیــــري التخصــــص ،جتماعیــــةالمهــــارات اإلو 

جامعـة الملـك حسـین بـن طـالل بعمـان طالبـا و طالبـة مـن ) 475( على عینة قوامها ،جتماعي للطالباإل
و بالتــالي . جتماعیــة نفعــالي و المهــارات اإلرتباطیــة طردیــة بــین الــذكاء اإلإعلــى وجــود عالقــة .فــي االردن

دارة إو ،عالقــات ودیــة مــع األخــرینقامــة إجتماعیــة تســهم فــي تســییر إیمتلكــون مهــارات طفیــااعذكیــاء فاأل
.)2011،العلوان(و التعرف علیه،قتراب منهمتفاعل معهم على نحو یساعد على اإلال

لـى فحـص العالقـة بـین أالتي هـدفت وDenham et al 2003نهام وآخریندراسة دكماأكدت 
ستقصاءأو كذا،المدرسة في واشنطنطفال في عمر ما قبلجتماعیة لدى األءة العاطفیة والكفاءة اإلالكفا

یـــث قـــدرتها علـــى التنبـــؤ الكفـــاءة مـــن ح،مظـــاهر الكفـــاءة العاطفیـــة التـــي تكتســـب فـــي مرحلـــة عمریـــة مبكـــرة
وحــدد البــاحثون ثــالث مظــاهر للكفــاءة ،جتماعیــة فــي نفــس المرحلــة العمریــة وفــي مرحلــة عمریــة الحقــةاإل

ولخــــص البــــاحثون الهــــدف .العواطــــف إدارة العواطــــف المعرفــــة العاطفیــــة ، التعبیــــر عــــن-:العاطفیــــة هــــي 
إدخـال الكفـاءة العاطفیــة جتماعیـة عـن طریـق نمـوذج إحصـائي للتنبـؤ بالكفـاءة اإلالرئیسـي للدراسـة فـي بنـاء 

بـین متوسـطات الـذكاء ارتباطیـة إیجابیـة دالـة إحصـائیإلـى وجـود عالقـة إوتوصـلت هـذه الدراسـة . لألطفال 
مـن ) سـنوات 4-3المقدرة فـي االعمـار (،ت تقدیرات مكوناته الثالث المنفردةوبین متوسطا،العاطفي ككل

،خـرىأسـنوات مـن جهـة 6-5لألعمار مـا بـین جتماعیة في مرحلة الروضة وبین تقدیرات الكفاءة اإل،جهة
الـــذكاء وٕایجابیـــة بـــین متوســـطات تقـــدیرات ارتباطـــات دالـــة إحصـــائیإمـــا وجـــد البـــاحثون فـــي هـــذه الدراســـة ك

من جهة )سنوات 4-3المقدرة في االعمار من (،ككل وبین متوسطات تقدیرات مكوناته الثالثالعاطفي
لــى وجــود  إكمــا توصــلت هــذه الدراســة . هــة أخــرىجتماعیــة فــي نفــس العمــر مــن جوبــین تقــدیرات الكفــاءة اإل

تـین تماعیـة فـي الفئجوٕادارة العواطـف وبـین الكفـاءة اإل،رتباطیة إیجابیة بین تفاعل التعبیر العـاطفيإعالقة 
Denham).تسنوا6-5و4-3العمریتین  et al,2006)



الذكاء العاطفي/الفصل الرابع  

196

VI :تدریب االرشادي االنمائي للذكاء العاطفيأهمیة ال:
لـــى إظهـــرت الـــدعوات مـــن البـــاحثین ،كتشـــف الفكـــر الســـیكولوجي مفهـــوم الـــذكاء العـــاطفي وأبعـــادهإمنـــذ أن 

ــانظــر ،جتماعیــة علیــه ضــرورة تــدریب مختلــف الفئــات اإل دور الــذي یلعبــه فــي تحقیــق النجــاح فــي الحیــاة لل
نـه متغیـر أالـى ضـافة إ.مستوى ذكائه العقلي رتفاعإجتماعي للفرد بغض النظر عن والتوافق النفسي واإل،

خاصـة ،د مختلـف الفئـات العمریـةنـن ینمـى عأبل هو متغیر یمكـن ،ال یتوقف نموه عند فترة عمریة معینة
تواه یزیــد عنــد الفئــات تؤكــد أن مســ،الســیكولوجیة المختصــة فــي الــذكاء العــاطفيبحــاث و أن الكثیــر مــن األ

غر،مما یــدل علــى أن الحبــرة فــي  الحیــاة لهــا  الــدور صــكثــر منهــا عنــد الفئــات العمریــة األأكبــر العمریــة األ
لعــاطفي لــى تنمیــة الــذكاء اإالهادفــة التربویــة التــي رشــادیة لبــرامج اإلفتعــددت ا. األكبــر فــي زیــادة مســتواه 

فطبقــت فــي .كثــر مــن مقــاربتین أخــالل دمــج مــنو حتــىأ،المقاربــات التنظیریــةىحــدإ،باإلعتمــاد علــى 
جتماعیـــــة المختلفـــــة و المتباینـــــة فـــــي المســـــتویات و حتـــــى علـــــى الفئـــــات اإل،المجـــــال المدرســـــي و المهنـــــي 

عـد مـن ذلـك أبلى إلباحثون في مجال الذكاء العاطفي و ذهب ا. و االقتصادیة و حتى الثقافیة تماعیةاالج
دانیـال مثل المجهـود الـذي قـام بـه .حیث تم تاسیس مراكز خاصة بالبحث و التدریب على الذكاء العاطفي

نفعـاليجتمـاعي اإل ة التعاونیـة للـتعلم اإلالمنظمـبرنـامجءاشـنإفـي 1994ان و الین روكفلر سنة جولم
CASEL قـام هـذا المركـز قـد و ،العـالي من دور الحضـانة حتـى التعلـیم ،ضروري من التعلیم كجزء هام و

و العمل على تدریب ،لى تطبیقات مدرسیة فعالة إمت ترجمته تو ،نفعالي كعلمجتماعي اإلبتقدیم التعلم اإل
Social Emotionalالمعلمین لتنفیذ البرنامج  Learning   SEL ت هذه المنظمة على إنشاء عملو

ـــــــكإشـــــــبكات  ـــــــي ذل ـــــــین العلمـــــــاء المتخصصـــــــین ف ـــــــخ...اع السیاســـــــة صـــــــنو المعلمـــــــین و ،تصـــــــال ب ال
.)206، 2007،السمادوني (

لكــي یكــون برنــامج محلــي یطبــق فــي ،نفعــاليجتمــاعي اإلاعــد هــذا المركــز برنــامج الــتعلم اإلوقــد 
ســتخدام هــذا البرنــامج للمــدارس إلرشــادات و وضــعت مجموعــة مــن اإل.یضــا كمركــز عــالميأو ،المــدارس
الخ....طالق النار و العنف إنتحار و حوادث كاإل: زمات التي تتكرر في المدارس األلمواجهة 

حیث تأكد لـدى البـاحثین ،نطلقت فكرة هذا المركز من خالل المالحظات على طلبة المدارسإوقد 
ولكنهم أیضــا فــي حاجــة لكــي یكونــوا قــادرین ـ،ــجون فقــط لــتعلم المهــارات المعرفیةأن هــؤالء الطــالب ال یحتــا

تعلم -لك االحتیاجاتتدمج نظمة التعلیمیة هذا ما یستوجب على األ،نفعاالتهمإتعامل بفاعلیة مع على ال
وبالتالي فالمدرسة بهذا المفهوم تأخذ على ،في المناهج الدراسیة وتحقیقها–جتماعیة والعاطفیة المهارات اإل
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الثقافـة " ذلـك أن ،الى جانب تقدیم الثقافـة العامـة لتـبح بمهامهـا أشـمل وأعـم،الثقافة العاطفیةعاتقها تقدیم 
،یوسـع أفـاق المدرسـة ویزیـد مـن أهمیتهـا وأهمیـة الـدور الـذي تقـوم بـه،وتأهیل المعلمـین لتدریسـها العاطفیة

خـالل دروس فـي الـذكاء مـن بـهفیأهـل الملتحقـین.لى كونه ثقافیـا إجتماعیا باإلضافة إبحیث تصبح مركزا 
،تعتبر ضروریة في الحیاة وأساس لهاتيالعاطفي ال

للتنمیة اإلجتماعیة بالمدارس یوجد أیضا مشروع نیوهافندانیال جولمان وزمیلهإضافة الى جهود 
New haven social development projectالـذي حددتـه المـدارس العامـة فـي نیوهـافن إNew

haven connecticus، ذيالـ،المرحلـة الثانویـة حتـى طفـال ریـاض األویخـص المراحـل التعلیمیـة مـن
إلمــداد األطفــال عضــاء مهمــین فــي المجتمــع أولیــاء و المرشــد المدرســي أن یتعــاون مــع األنــه علــىأكــدا أ

: بالفرص التعلیمیة التي تسهم في
والقــیم التــي یحتــاج و عــادات العمــل،ساســیةكتســاب المعرفــة المرتكــزة علــى مجموعــة مــن المهــارات األإ/1
.  لیها الفرد في حیاته والتي تعطي معنى للحیاةإ

مـــع جماعـــة ،جتماعیـــة و الخلقیـــة للفـــرد لتـــي تســـاهم فـــي تحقیـــق المســـؤولیة اإلتنمیــة الشـــعور بالدافعیـــة ا/ 2
.سرة و في المدرسة و أیضا في المجتمعقران و في األاأل
،و المشـاعر المـؤثرة عنـد التعامـل مـع مسـؤولیات الحیـاةSelf-Worthةحساس بالقیمـة الذاتیـتنمیة اإل/3

.الیومیة و متطلباتها و التحدیات
.قران و الراشدینعند تعاملهم مع األ،یجابیةاعیة اإلجتمجتماعیة و العالقات اإلتزویدهم بالمهارات اإل/ 4
و اتخاذ القـرارات أیضـا و مهـارات ـ،سلوب حل المشكالت أدارة الذاتیة لدیهم و التدریب على تحسین اإل/ 5

.االتصال
.خرینیجابیة نحو الذات و اآلتجاهات اإلجتماعیة و اإلترسیخ القیم اإل/ 6
.جتماعیةقات و المسؤولیات المدرسیة و اإلتقویم سلوكیات الطالب عن الصحة و العال/ 7

تصـال و المشـاركة التـي تنمـي مهـارات اإل،جتماعیـةنشطة اإلعتماد االإكما أكد هذا المشروع على ضرورة 
و حـــل ،نفعـــالنفعـــالي و التعبیـــرات المالئمـــة لإلو الـــتحكم الـــذاتي الضـــبط الـــذاتي اإل،الفعالـــة فـــي الجماعـــة

التشـجیعلـى جاهات و القیم تعمل عتكما أن المهارات و اإل،نفعالإقلیة دون المشكالت بطریقة منطقیة ع
لــى جنــب مــع الجانــبإمشــروع یهــتم بترقیــة المعرفــة جنبــا و وبالتــالي فهــ. حي الحیــاةللــتعلم فــي جمیــع منــا

و الرقي العـاطفي و مؤسسیه أنه ال یمكن الفصل بین الرقي المعرفيیمانا من إجتماعي للفرد واإلالعاطفي
.جتماعياإل
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وحاولوا دراسة العالقة ،في المؤسسات المهنیة عاطفيهمیة الذكاء الأوقد تنبه الباحثون أیضا الى 
وبالتـالي ضـرورة ،و النجـاح فیـه العمـلوالتقـدم فـي عاطفیـةوخصوصا القـدرات ال،القدراتبین مجموعة من 

ـــه لـــدیهم لضـــمان الكفـــاءة فـــي المنتـــوج وتحقیـــق ال ـــي لـــدى التنمیت حیـــث أكـــد ،نعـــاملیتوافـــق النفســـي والمهن
له مـن لمافي جماعات العملعاطفي الذكاء الام بتطویر وتنمیة هتمعلى ضرورة اإلGolmanجولمان

یتطلـب تـوفر ،ذلـك أن التفـوق فـي العمـل و فـي المهـن المختلفـة،أهمیة داخل المؤسسة والنجـاح فـي العمـل
لـى إباإلضـافةالقـدرات المعرفیـة ،كثـر مـن ألـدى القـائمین بالعمـل العاطفیة،تو الكفاءاأنوعیة من القدرات 

Personnelتلك القدرات في الكفاءة الشخصیة الذاتیة تتمثلداء و المهارة في األ Competence

Socialو الكفــاءة االجتماعیــة  Conpetence تتضــمن كــل كفــاءة مجموعــة مــن المهــارات النوعیــة و
Golman ,1998, هـذا مـا ینمـي و ،هـذه الكفایـات مـن شـأنها أن تبنـي الثقـة لـدى القـائمین بالعمـلإن .)(81

ســالوبیك كمــا یشــیر ،نجــازیجابــا علــى مســتوى اإلإممــا یــنعكس ،والء للعمــلالــنتمــاء و شــعور باإلاللــدیهم 
1998Salopekاذا ،لـدى القـائمین بالعمـل لـه وزن كبیـر فـي النجـاح المهنـيعـاطفيلـى أن الـذكاء الإ

یتطلــب تــوفر ،داء فــي مختلــف المهــنأي أن تحقیــق مســتوى عــال مــن اآل،قــورن بــذكائهم العقلــي المعرفــي
ممـا یسـتوجب تنمیتهـا لــدیهم ،جتماعیـة لــدى العـاملین بهـا و اإلعاطفیـةو المهـارات الأمجموعـة مـن القـدرات 

و ،ألنهـــا تجعـــل للعمـــل مظــاهر مختلفـــة ذلـــك أن الــذكاء العـــاطفي یصـــنع التنـــوع،)2007،221الســمادوني،(
بین العاملین و یساهم یجابي على الفهم اإلو یساعد ،للعمل و العاملین ید یحسن بیئة العمل عبر الفهم الج

و خلـق طـرق جدیـدة لتطـویر العمـل و ،رتیـاح و یعمل على خلق القدرة علـى اإلیدة،فكار الجدفي تقبل األ
الــذكاء مـا یحققـهنجـاز التوقعـات و حـل المشـكالت ، إن إو ،تحدیثـه و القـدرة علـى التواصـل مـع األخـرین

ســتمراریة فــي كنــه یــذهب بعیــدا عــن ذلــك لتحقیــق اإلو ل،داء فــي اآلعةالســر لــیس فقــط،فــي العمــلعــاطفيال
الــذكاء اإلنمائیــةهمیــة البــرامج التدریبیــة أمــا یبــرز و .)2009،170،عثمــان(هــداف تحقیــق النجــاح و األ

ـــام ،العـــاطفي مـــدیرا مـــن ذوي 250بـــاجراء دراســـة علـــى 2001جـــاردنرو دوره فـــي فعالیـــة القیـــادة فقـــد ق
بیعـة العالقـة بهـدف بحـث ط،الحاصلین علـى شـهادات الماجیسـتیر و الـدكتوراه،المستوى االكادیمي العالي 

رتباطیــة موحیــة بــین القیــادة إوجــود عالقــة : لــى إو توصــلت دراســة ،و انمــاط القیــادةعــاطفيبــین الــذكاء ال
ســلوب القیــادة المتمثــل فــيأعــاطفي ولعالقــة ســالبة بــین الــذكاء الو كانــت العــاطفي،و الــذكاء االدیمقراطیــة 
.)229-2007،228،السمادوني(.و التسیبیة أالقیادة الفوضویة –عدم التدخل 
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VII :اإلنمائیة المعدة لتنمیة الذكاء العاطفيانواع البرامج االرشادیة:
،طفــــال و الشــــباب و كــــل الفئــــات العمریــــةیمكــــن أن یســــهم فــــي تزویــــد االعــــاطفيإن تنمیــــة الــــذكاء ال
و هــو ،مــس الحاجــة الیهــا خــالل مختلــف مراحــل حیــاتهمأجتماعیــة التــي هــم فــي بالمهــارات العاطفیــة و اإل

ن یترتـب علـىأمـع مـا یمكـن . جتماعي على الصعیدین الشخصي واإلعاطفيهمیة الذكاء الأمطلب یبرز 
نتاجیتـه وصـحته النفسـیة والجسـدیة علـى إ نسـان و بالنسبة لتوافق اإل،یجابیةإنواتج وآثار تنمیته وترشیده من

.وجه العموم
همیـة أحیث یجمعون على ،باهتمام العدید من الباحثینحضىصبح موضوع یأإن الذكاء العاطفي 

هــذه التربیــة منــذ وقــت مبكــر فــي إطــار مــا یعــرف أعلــى ان تبــد،و حیویــة التربیــة العاطفیــة ألبنــاء المجتمــع
كمـــا أكـــد ،) 2003،عســـر وكفـــافي األ( EarlyChild hood educationبتربیـــة الطفولـــة المبكـــرة 

ذلــك أن الــذكاء ،رشــادیة لتنمیتــه لــدى الفئــات العمریــة المختلفــةإنتــاج بــرامج إالمتخصصــون علــى ضــرورة 
لـى إلذلك و هامش التنمیة فیـه قـد تصـل سبقت االشارة كما،معینةریة عمالعاطفي ال یتوقف نموه عند فترة

العدیـــد مـــن جعـــل،إن هـــذه المبـــادئ التـــي یقـــوم علیهـــا الـــذكاء العـــاطفي. ٪ و فـــي أي مرحلـــة عمریـــة 80
دى الـــى تعــددها بتعـــدد الفئـــات أممـــا ،خاصــة لتنمیـــة الـــذكاء العــاطفينتـــاج بـــرامج إالبــاحثین یعملـــون علــى 

و أیضــا بتعــدد ،و كــذا بتعــدد النظریــات التــي تعتمــدها هــذه البــرامج ،لیهــا هــذه البــرامجالعمریــة التــي توجــه ا
و طــاررشــادیة فــي هــذا اإلنمــاط مــن البــرامج اإلألــى بــروز عــدة نمــاذج و إدى أممــا ،الطــرق التــي تقــدم بهــا 

: ن نقسمها الى أیمكننا 
VII:1- الحصص الدراسیة برامج لتنمیة الذكاء العاطفي خارج:

رص منهــــا مســــاعدة غــــو یكــــون ال،نشــــطة الدراســــیة عــــن بــــرامج معــــدة خــــارج المنــــاهج و األو هــــي عبــــارة 
و حـل الصـراعات إبشـكل صـحیح عنهـاو التعبیر و التعرف علیهـا ،مشاعرهم التمییز بینالمسترشدین على

1998Tinaتینا ابستن عدته أمثل البرنامج الذي،فاءة حو تكوین العالقات الصحیة مع األخرین و بك

Epsteinجتماعیة والعاطفیة لمعلمي المرحلة االبتدائیةوالذي صمم لتنمیة المهارات اإل.
هــي تســتهدف كــل الفئــات ف،أمــا بالنســبة للفئــات المســتهدفة مــن هــذا النــوع مــن البــرامج فهــي فئــات مختلفــة 

عتماد الخ  وغالبا ما یتم اإل...القادة داریین ،، العمال ، اإلجتماعیة المختلفة بما فیهم الطالبالعمریة واإل
بتعــاد محتــواه عــن محتــوى المنــاهج إل،رشــاد لتنفیــذ هــذا النــوع مــن البــرامجساســیة فــي اإلعلــى النظریــات األ
.التعلیمیة األكادیمیة
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1998Niglنیجل برنامج كذلك هذا النوع من البرامج مثلةأو من  .R برنامج تنفیـذي لمـوظفي و هو
ق یـطبت،حیـث تـم لى معرفة تـأثیره فـي زیـادة فاعلیـة الموظـف فـي العملإو یهدف هذا البرنامج ،المصارف

كثـر الكـي یصـبح ،عمال الموظف المصـرفيألقیاس YWCAلقیاس محتویات برنامج E.Q.Iختبار إ
ســفرت أو قــد ،ســتقالل و الــتفهم و التوكیدیــةو إدارة الضــغوط و اإل،نجاحــا فــي مواقــف القــدرة علــى التكیــف

و هـم مـوظفي المصـارف ،نتائج تطبیقیة على فعالیته في زیادة قدرات االفراد المستهدفین من هـذا البرنـامج 
.)2006،106معلول،ال(شخاصا فعالین أصبحوا أزدادت فعالیتهم و إكما ،على التكیف مع مطالب الحیاة

sixسم إطلق علیها على الذكاء العاطفي أكما تأسست منظمة خدمات تربویة دولیة للتدریب  seconds

إسـم هـذه شـتق إو قـد Freedmanلمثـالدراسـات األكادیمیـة للـذكاء العـاطفي فـي رواد علـى یـد1997
ـــداریتـــأخرشـــرة المخیـــة قلـــى الإمـــن كـــون أن وصـــول المعلومـــات المنظمـــة،  ن تـــدخل عـــثـــوان ســـت بمق
مــن خــالل ،المنظمــة علــى عاتقهــا دعــم و تطــویر الــذكاء العــاطفيخــذت هــذه أو قــد للمعالجــة،االمیجــداال

جــل أبــاء و المنظمــات لتطــویر بــرامج مــن و تعمــل المنظمــة مــع المــدارس و اآل،المــوادضــیرالتــدریب و تح
: نوردها فیما یليفتراضات إذه المنظمة على و تستند برامج ه،توظیف الذكاء العاطفي في الحیاة الیومیة

.دون تفكیردون عاطفة و لیس هناك عاطفة فكیر لیس هناك ت/ 1
.أمكن التعلم منها أكثر كلما كان الشخص اكثر وعیا بتجربته / 2
.http/www.6seconds(.في النجاح في الحیاة همنسان بنفسه ،جزء مهم ممعرفة اإل/ 3 org(

دولـــة ولهــا العشـــرات مـــن الكتـــب واالدوات 70الرســالة المعتمـــدة مـــن دول وتملـــك 10للمنظمــة فـــروع فـــي و 
.وتعتبر شركة راندة في الذكاء العاطفي 

VII:2- برامج لتنمیة الذكاء العاطفي ضمن االنشطة و المناهج الدراسیة :
ساسـیة األقتطاع وقت مـن المنـاهجإعلى فكرة ،داریینإالمنشغلین بالتربیة من معلمین و اتعتراضنظرا إل

ضــافیة للــتعلم إوضــع حصــص عــدم ظهــر نمــوذج جدیــد مــن البــرامج یعتمــد علــى،لتــوفیره للــتعلم العــاطفي
لمهــا تعضـمن الموضـوعات التقلیدیـة التـي یدمـج مهـارات و جلســات البرنـامج و لكـن یعتمـد علـى ،العـاطفي
1997سـالوفي و سـلوترو قـد أكـد . الطـالب  Salovey et Sluter، تعزیـز فـرض تنمیـة علـى ضـرورة

ث یـتم ذلـك مـن خـالل عملیـات جمـع بحیـ،جوانب الذكاء العاطفي لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسـة
جولمـانو قـد أكـد . الصـفیةفي صمیم المناهج و المناشط الدراسـیة و ،والمهاراتدخال هذه الجوانب إو 

1995Golmanنشطة الذكاء العاطفي ضمن األمج مهاراتأن هذا النوع من البرامج التي تد
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و تــم تطبیقــه فــي عــدد مــن ،یــامــن طــرف مركــز الدراســات فــي كالیفورنذعــد و نفــأقــد ،والمنــاهج الدراســیة
مـــن بعـــض المشـــكالت التـــي تعـــاني مـــن بعـــض ،االمریكیـــة نحـــاء الوالیـــات المتحـــدةأالمـــدارس فـــي مختلـــف 

اكثــرب الـذین تــم تــدریبهمالفقـد أصــبح الطــ،و قــد حققـت  تلــك البــرامج نجاحــا. تصــادیةقجتماعیـة و اإلاإل
Golman.).تحمال للمسؤولیة و أكثر شعبیة و مساعدة و عنایة باألخرین  .1998 .116-119)

نمــا تــدمج مهــارات و إو ،بالتـالي فهــذا النــوع مــن البــرامج ال یخصــص لــه وقـت خــارج الحصــص الدراســیةو 
Mcمـا نـوسمـاك و قـد اورد ،نشـطة الدراسـیةالـذكاء العـاطفي فـي البـرامج و األكفاءات Manus مجموعـة

: عتبرها حیویة لنجاح برامج تنمیة الذكاء العاطفي في المدارس نوجزها فیما یلي إمن العوامل التي 
التخـرج وحتـى بـدءا مـن مرحلـة الروضـة،العـاطفيتخصیص حصة علـى البرنـامج الدراسـي للـذكاء / 1

.من المدرسة 
مــع ،همیــة تعلــیم الــذكاء العــاطفيأداریــین مــن خــالل برنــامج تــدریبي مكثــف حــول تنــویر المعلمــین واإل/ 2

.لیه حول الموضوعإستشارات الالزمة في كل ما یحتاجون و تقدیم اإل،الدعم المستمر لتطویر خبراتهم
معنیـا من خـالل لقـاءات منتظمـة حتـى یصـبحوا طرفـا ،رشادات أبمعلومات و مور الطلبةأولیاء أتزوید / 3

بنائهم و تزویدهم بالمهارات و الكفایات التي أعداد أالذي یستهدف ،متعاونا مع المدرسة في تنفیذ البرنامج 
.یجابیةإوافق و التفاعل مع محیطهم بصورة جل التأو خارجها من ،یحتاجونها في المدرسة

لجمیـع ،رشاد و التوجیـه فـي المـدارس بتطـویر مهـارات الـذكاء العـاطفيیتولى القائمون على خدمات اإل/ 4
ســــتعانة بــــالمراجع المختصــــة فــــي و باإل،عــــداد المنــــاهجإیتطلبهــــا المســــتویات و ذلــــك وفــــق المعــــاییر التــــي

.الموضوع 
.ستشارات لهم عند الحاجة و تقدیم اإل،یتولى المرشدون مسؤولیة تدریب المعلمین/ 5
و تدریبهم على كیفیة تقویة الذكاء العاطفي لدى ابنائهم ،مورولیاء األأیتولى المرشدون مسؤولیة تنویر / 6
.) 176-175، 2012جروان ،(

CASELCollaborative for Academic social andو قــد تمكنــت مؤسســة كاســل 

emotional learningتحـدد عـددا مـن الجماعـات التـي أن،التي تهتم بالتعلم اإلجتماعي و العاطفي
،    ولــدیها مكتبــة مرجعیــة فــي مجــال البــرامج التعلیمیــة المتعلقــة بــه،تهــتم و تعمــل فــي مجــال الــذكاء العــاطفي

تصاالت ألولئك المعنیین إ، فضال عن توفیر شبكة لعاطفيتعلم االجتماعي او تبنت تربویا ما یتعلق بال
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مجال التعلم االجتماعي و تقدیم االستشارات في ،موادها التدریسیةبتحصیل معلومات حول هذه البرامج و
: مجموعة من هذه البرامج المدمجة و االنشطة نذكر منهاCASELو قد عرضت مؤسسة.عاطفيو ال
:Social Competency program school reach out ofبرنامج -أ

و هـو مـنهج تعلیمـي طـوال ،األطفـال حتـى الصـف الخـامسو یقدم هذا البرنامج لألطفال بدایة من ریـاض 
ة و نفعالیــــر كــــل هــــذه الــــدروس حــــول الكفایــــات اإلربعــــین درســــا تــــدو أحــــوي ی،التافــــي ثــــالث مجــــ،العــــام

ـــة ،جتماعیـــةاإل ـــة صـــفیة تعاونی ـــذات و حـــل ال،و قـــد حـــددها البرنـــامج بخلـــق بیئ مشـــكالت و بنـــاء تقـــدیر ال
سـبوع و تتـوافر أیضـا فـي أو تقدم هذه الدروس مرتین كـل ،األخرینیجابیة مع البینشخصیة و العالقات اإل

.عمل ورش
:Success for lifeالحیاة جلأبرنامج النجاح من -ب 

و یضـم دروســا فــي المهــارات ،كــادیمي عبـر المدرســة كلهــاج فـي المــنهج التعلیمــي و األو هـو برنــامج منــدم
،     كادیمیــة عــدة مــرات فــي الســنةأعلــى نحــو صــریح فــي كــل مــادة دراســیة تــدرس ،جتماعیــة نفعالیــة و اإلاإل

و یعتبـــر البرنـــامج فریـــد مـــن نوعـــه مـــن حیـــث مزجـــه بـــرامج محـــددة عبـــر ،و یعـــالج فـــي كـــل صـــف دراســـي 
و فـي كـل ،ستراتیجیات الـتعلم المسـتند الـى الـذكاء العـاطفي فـي كـل مـادة دراسـیةإن خالل ا م،المدرسة كله

.موضوع تعلیمي 
شـباع إیه شامل للسلوك المقبول مـن خـالل و هو یعمل كتوج،هاف السلوك المجتمعي فیهأو لقد تم وضع 

.من خالل مبادرات مدرسیة متنوعة و مترسخة و جدیدة ،حاجات الطلبة في هذه المهارات
: Social Deasion Making and problem Solvingبرنامج -ج 

،      الصـــف الثـــاني عشـــر حتـــىبدایـــة مـــن ســن ریـــاض األطفـــال و ،المتمدرســـةیتعلــق هـــذا البرنـــامج بالفئـــات 
و یقـي و ،جتماعیـة لـدى التالمیـذنفعالیـة و اإللـى مـنهج تعلیمـي ینمـي الكفایـات اإلو یستند هذا البرنامج ع

ساســیة التــي و المهــارات األ.و مــا یــرتبط بهـا مــن مشــكالت سـلوكیة،یمنـع مــن العنــف و تعـاطي المخــدرات
و قواعــــد ) الــــوعي بالــــذات ( و العواطــــف الذاتیــــة ،فهــــم المواقــــف االجتماعیــــة :یقــــدمها البرنــــامج تتضــــمن

و ذات معنى شخصي و التغلب على ،مع المجتمع متسقة هداف أو تحدید ،التعاطف و الضبط االنفعالي
جتمــاعي و إلهــذا المــنهج علــى مهــارات الــوعي اكمــا یركــز ،شخصــیة فــي الحیــاةبینالالعقبــات الشخصــیة و 

.جتماعیة نفعالیة و اإلو مهارات تطبیق الكفایات اإل،قرارتخاذ الإستراتیجیات إ
: The Responsive Classroomبرنامج حجرة الدراسة المتجاوبة -د 

كادیمیة و المعارف األعلى تدریبالمدخل یحقق التكامل بین ،یعتبر برنامج حجرة الدراسة المتجاوبة 
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جم البرنامج الرؤیـا و المعتقـدات و یتر ،جتماعیة كجزء من الحیاة الیومیة المدرسیةنفعالیة و اإلالمهارات اإل
ـــتعلم ،و تشـــكل هـــذه الممارســـات مواقـــف تعلیمیـــة فـــي حجـــرة الدراســـة،لـــى ممارســـات ســـلیمةإ ینمـــو فیهـــا ال

و ،م حجـرة الدراسـةو یضـم البرنـامج الیـومي لقـاء الصـباح و تنظـی،االكادیمي المستند الى الـذكاء العـاطفي 
البحـث أن و قـد أكـد ،رسال التقاریر لألولیـاءإكتشاف الموجه  والتقییم و و اإل،القواعد و العواقب المنطقیة

و تقلــل مــن المشــكالت الســلوكیة فــي ،یجــابيجتمــاعي اإلات تقــوي تقــدیر الــذات و الســلوك اإلهــذه الممارســ
مـع التالمیـذ و التفاعـل ،یات تعلیمیـة فـي تنمیـة التفكیـرستراتیجإو تضم حجرة الدراسة المتجاوبة .المدارس

.نفعالیة و تنمیة المهارات اإل
:Lake placideبرنامج مدرسة-ه

لمعــــارف االكادیمیــــة ، ا( و تســــتهدف تنمیــــة المــــتعلم ككــــل ،ســــري أو هــــي مدرســــة تــــوفر بیئــــة ذات توجــــه 
و كــذا العقلیــة التــي ،نفعالیــة جتماعیــة و اإلاإلیــتعلم الطلبــة المهــارات) اعیــة جتملیــة و اإلنفعاالمهــارات اإل

حلـوال لمـا یواجـه الطلبـة مـن ،و تقدم هذه المدرسة عبر برامجها التعلیمیـة. یحتاجونها لتحقیق حیاة خصبة 
و هي بالتالي بیئة تعلیمیة ،سریة في بیوتهمو المجتمع المحلي و الحیاة األ،صعوبة في التوافق مع الرفقة

،  علـى تقبـل انفسـهم و تقبـل األخـرین –مرحلة التعلیم االبتدائي حتـى المدرسـة المتوسـطة -تساعد التالمیذ 
.و تجاوز ما یعترضهم من مصاعب و ضواغط 

VII:3- رجهااالذكاء العاطفي في المدرسة و خبرامج مختلفة تجمع بین:
طراف فاعلة أباعتبارهم ،و لدى المنشغلین بالتربیة ،لتنمیة الذكاء العاطفي لدى التالمیذو هي برامج معدة 

–ادیمیـة للتالمیـذ كالعاطفي في المناهج التعلیمیة األفیضمن الذكاء ،و منفذة للبرامج و المناهج التعلیمیة 
ما تقوم هذه البرامج فـي نفـس ك،–جتماعیة ضا تنمیة مهاراتهم العاطفیة و اإلأیكادیمیا و أبغرض تكوینهم 

ســتمراریة نجــاح البــرامج و طــراف معــززة إلأباعتبــارهم ،داریــین و حتــى اآلبــاءو اإلالوقــت بتــدریب المعلمــین 
حیث یتطلب من ،و االصدارات ببرامج االلتزام طویل المدى،تسمى هذه البرامج التنمویة في بعض الكتب

مضـمون خـتالفإة و نظـرا لتعـدد الفئـات المسـتهدف،مدة ال تقل عن خمس سـنوات،المؤسسات التي تطبقه
ج ترونــي العدیــد مــن البــرامفــي موقعهــا االلكCASELlو قــدمت.لــى اخــرى إالبرنــامج التنمــوي مــن فئــة 

:المختلفة نذكر منها اإلنمائیة
(Http/www.Casel .org/downloads/safe –and–sound-IL edition–pdf)

: Preschool Stress Relief Project برنامج -أ
و شرائط ،دارة الصراعات و الضغوط إلى إا البرنامج منهجا تعلیمیا یستند ضم المواد التعلیمیة في هذتو 
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و تتـوافر فیـه خـدمات ،لآلبـاءناشید مغناة و كتبـا و كراسـات عمـل أو مسرحا للعرائس و ملصقات و فیدیو
حیـث صـمم و طـور ،خـتص هـذا البرنـامج بموضـوع الصـحة النفسـیة و منـع تعـاطي المخـدراتیو .ة یتدریب

فیر نفعــاالت و تـــو اإلدارة إلــى إستشــارات نفســیة تســـتند إو تقـــدیم ،لهــدف تــوفیر تــدریب فـــي هــذه المجــاالت
واجهـة لـى مهـارات المإو یقـدم المشـرع تعلیمـا یسـتند ،دارة الضغوط و الرعایة المدرسـیةإمصادر تربویة في 

ي بیئــات عالیــة المخــاطر، لغایــة بتدائیــة للــذین یعیشــون فــو فــي المدرســة اإل،فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة
كمــا یقــدم هــذا المشــروع ،نفعــاالتهمیجابیــة إلدارة اإلضــغوط فــي حیــاتهم ، لیتمكنــوا مــن اإلمســتوى الضفــخ

.بأسالیب تقلیل الضغوط ورش عمل لآلباء تختص 
:برنـامج-ب Second step violence Préventions Curriculum SSPVPC یقـدم

كتســابهم مهــارات إبغــرض ،بدایــة مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة حتــى الصــف التاســعللتالمیــذ هــذا البرنــامج 
یـادة تسـهم فـي ز التـينمـاطهم السـلوكیةأتجاهاتهم و إكیفیة تغییر یدرس الطلبةحیث ،جتماعیةإنفعالیة و إ

و التعـاطف ،من خالل الوعي بالذاتتالمیذالىامج مستوى الذكاء العاطفي لدكما ینمي هذا البرن،العنف
بواســطة دروس متعــددة الوســائط و ،دارة الغضــب و الســیطرة علیــهإبط االنــدفاع و حــل المشــكالت و و ضــ

حیــث یحتــوي ،المناقشــات الصــفیة و لعــب االدوار ، كمــا یــدرس آبــاء الطلبــة أیضــا مــن خــالل هــذا البرنــامج
لـدعم تنفیـذ البرنـامج . بنائهم أتعامالتهم مع فيو توظیف تلك المهارات ،سري لغرض ممارسةأعلى دلیل 

و توظیفها داخل حجرة الدراسـة مـع ،ستفادة من هذه المهارات لغرض اإل،كما یقدم البرنامج أیضا للمعلمین
التالمیذ
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)09(رقم مخطط
یوضح النماذج التدریبیة االنمائیة للذكاء العاطفي 

VIII : عاطفيالمفسرة للذكاء الالمقاربات النظریة :
حیث ما زال یشوبه بعض الغمـوض و ،مفهوم حدیث في التراث السیكولوجي عاطفيیعتبر مفهوم الذكاء ال

ر عـن المفهـومین فـي فـي الوقـت الـذي كـان الفكـر السـیكولوجي یعبـ،هذا بوصفه متصـال بالعقـل و العاطفـة
ختالف في تحدید مفهومه فمنهم لى اإلإالباحثین دى بأو هذا ما "،حیانا الى حد التناقص أمواقف قد تصل 

جتماعیـة عرفـه فـي ضـوء عـدد مـن الكفـاءات اإلو مـنهم مـن،من عرفه في ضوء عـدد مـن القـدرات العقلیـة

نماذج البرامج التدريبة لتنمية الذكاء العاطفي 

برامج خارج المناهج و 
االنشطة المدرسية 

برامج مختلطة تجمع بين 
دماج في الوسط المدرسي اإل

و خارجه 

برامج منضمة في 
نشطة الدراسية األ

التي يكون هي كل البرامج االرشادية 
الهدف منها هو تنمية الذكاء 
العاطفي لدى الفئات العمرية و 
االجتماعية بما فيهم الطالب ، 

. الخ ...العمال ، االداريين ، القادة 
ما يتم االعتماد على و غالبا 

رشاد ساسية في اإلالنظريات األ
لتنفيذ هذا النوع من البرامج البتعاده 
عن محتوى البرامج التعليمية 

.االكاديمية 

تنمية الذكاء العاطفي لدى التالميذ و 
جزء منها متضمن في . المنشغلين بالتربية 

كما وضعت دالئل و . المواد الدراسية
صممت حصص تربية للمنشغلين بالتربية و 

بإعتبارهم أطراف ،حتى أولياء التالميذ 
و . مدعمين لتنفيذ و نجاح البرنامج 

اح بالتالي أطراف فاعلة في إستمرارية نج
البرنامج، و تسمى في بعض اإلصدارات 
بنماذج اإللتزام طويل المدى حيث يتطلب 
من المؤسسات التي تطبقه اإللتزام به مدة 
ال تقل عن خمس سنوات ،نظرا لتعدد 

. الفئات المستهدفة منه 

تنمية الذكاء العاطفي لدى 
و هم –التالميذ و الطالب 

و متضمن –الفئة المستهدفة 
في المواد الدراسية األكاديمية 

فتظهر ـأبعاد ( موجهة للتالميذ 
القصص ، : الذكاء مثال في 

القراءة ، األحداث التاريخية و 
حتى في طبيعة العالقات التي 

. تربط المعلمين بالتالميذ 
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حاولت التنظیر للذكاء العاطفي نتج عدة مقارباتأبالتالي فان الفكر السیكولوجي و ) 2004،30،الدردیر( 
.و بمناظیر مختلفة 

لتعــدد،ز بــه التنظیــر فــي الــذكاء العــاطفيالبــاحثون عنــدما یجــدون التعــدد الــذي یتمیــتفاجــأیمــاlو عــادة
قـام بهـا البـاحثون محاولـة مقاربـةعتبـرت كـل أو ،تجـاه فـي فهمهـا للـذكاء العـاطفيإالمنطلقـات الفكریـة لكـل 

مــاد توجــه نظــري عتإو . اء العــاطفي فضــل للمهــارات و الســمات و القــدرات المرتبطــة للــذكألفهــم و توضــیح 
یجـب أن عـاطفيجراء بحوث لدراسة الذكاء الإذ یعتبر البعض أن إكادیمیة محل جدل واحد في البحوث األ

و فـي المقابـل یوجـد توجـه یؤكـد أن وجـود نظریــات .تحدیـد تعریفـهو منـه ،طـاره النظـريإتسـتهدف توضـیح 
النفســیة مكونــاتلضــافیة لإتســاعد علــى توضــیح جوانــب متعــددة و مــن منطلقــات فكریــة مختلفــة یمكــن أن

باطیـة رتاإلالعالقـاتهتمت بدراسـة إالمثال أشارت نتائج البحوث التي فعلى سبیل عاطفي،المعقدة للذكاء ال
لیــه إســبقت االشــارة و الــذيMEISمــایر و ســالوفيكمــا یقیســها مقیـاس عــاطفي،كاء البـین مكونــات الــذ

للـذكاء بـارونختبـارإكمـا یقیسـها لعـاطفيو مكونـات الـذكاء ا. عـاطفيلفي الجزء الخـاص بقیـاس الـذكاء ا
ممــا یؤكــد أن ،)102-2007،101،الســمادوني(أن العالقـة ضــعیفة النتــائجوضــحتأو ) EQI(العـاطفي 

مــایر و تجــاه كــل مــن إلــى خــتالف إو یرجــع هــذا ،المقیاســین یقیســان جوانــب مختلفــة مــن الــذكاء العــاطفي 
. تجاه منهما إختالف المنطلقات النظریة لكل إفي دراسة الذكاء العاطفي و بارونتجاهإو عن سالوفي

شخصـیة و سـماتعـاطفيالـذكاء الة جوانب محـددة مـن هتمت بدراسإجریت أإن العدید من الدراسات التي 
و بــینExtraversionرتباطــات منخفضــة و متوســطة بــین االنطــواء إفعلــى ســبیل المثــال وجــدت ،محــددة

رتباطــات إفقــد وجــدت EQIختبــار إعكــس MEISكمــا یقیســها مقیــاسعــاطفيربعــة للــذكاء الالمكونــات األ
.مرتفعة بینه و بین المقاییس التقلیدیة للشخصیة

لـــى الضـــعف فـــي مســـتوى إال یشـــیر عـــاطفي،النظـــر حـــول موضـــوع الـــذكاء الفـــإن تعـــدد وجهـــاتو بالتـــالي 
المؤسسـة علـى ،تـه بقـدر مـا یـدل علـى تعـدد وجهـات النظـراذفي البحث في المفهوم فـي حـدوأ،الدراسات
ممـا یثـري ،و مقاربـة واحـدة أتجـاه نظـري واحـد إراضات میدانیة ال یمكن حصرها فـي فتإمبریقیة و إدراسات 

هــات و بشـكل شـمولي یمكننـا تصـنیف التوج،هـات النقـاش و البحـث العلمـي فـي مجـال الــذكاء العـاطفي توج
: الى ثالث اتجاهات عاطفي الذكاء الالنظریة في دراسة

.على اساس انه قدرة عقلیة عاطفيیفسر الذكاء ال: ولتجاه األ اإل 
.ساس أنه مجموعة من الكفاءات أعلى عاطفيیفسر الذكاء ال: اه الثانيتجاإل 
فـي ضـوء الدافعیـة و سـمات عـاطفيمختلطـة التـي تفسـر الـذكاء التجاهـات الیسـمى باإل: تجاه الثالثاإل 

.الشخصیة
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VIII:1- كقدرة عاطفيالذكاء ال:األولتجاه اإل:
هتمـام بـدأ باإلحیـث Mayer et Saloveyسـالوفيمـایر و بنـى هـذا النمـوذج علـى كـل مـن توی

لــى إبحــاث التــي كانــت تهــدف العدیــد مــن األبــإجراءو قــد قامــا ،1990منــذ عــام عــاطفيبمفهــوم الــذكاء ال
فكــار علــى دمــج العدیــد مــن األعــاطفينظــریتهم الخاصــة بالــذكاء الو تعتمــدلعــاطفي،الــذكاء اهمیــة أدراســة 

ء تعلــق ذلــك اســو ،لصــین نففهــومین معتبارهمــا كمتصــل و لــیس مإو عواطــف،المتعلقــة بمجــالي الــذكاء و ال
ي تـو ال،مـن نظریـة الـذكاء الخاصـة بهـمالعـاطفينبثقـت فكـرة الـذكاءإو قـد ،یـةقیطبو التأبالباحثة النظریـة 

نبثـــق إمشـــاعر التتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى تنفیـــذ العملیـــات المتعلقـــة بـــالتفكیر التجریـــدي، و مـــن خـــالل نظریـــة 
تتم عن مفاهیم معینة تبـرز العالقـة بـین تلـك ،شارات و دالالتإبأن المشاعر عبارة عن :فتراض القائل اإل

خلیط مـن ( لدى كل فرد عقدةمالو أن هناك بعض المشاعر و العواطف ،المشاعر و الحالة النفسیة للفرد 
،هامـــةوفـــق هـــذا النمـــوذج یمـــنح للفـــرد معلومـــاتعاطفـــةفال) فـــرح االحبـــاط و الســـعادة المشـــاعر الضـــیق وال

بمعنـى . ستجابة لهـا منها و اإلستفادة اإلو الوعي بها و تفسیرها و ،فراد في القدرة على تولیدها یتفاوت األ
ا أن هنـاك فروقـا فردیـة فـي قـدرة كـل فـرد علـى جمـع فترضإ" Mayer et Saloveyمایر و سالوفيأن 

عالقـة بـین تلـك العملیـات جـاد إیو أیضـا فـي قدرتـه علـى عاطفیـة،علقة بطبیعتـه النفسـیة و الالمعلومات المت
بعد ذلك على أن تلك القدرة تبـدوثم أكدوا.ات الحسیة و المعنویةكدراك الكلي للمدر و عملیة اإلعاطفیة ال

) 2006،50،حسینو حسین(" واضحة من خالل العدید من السلوكیات التي یقوم بها الفرد داخل المجتمع 

ســبقت و الــذي عــاطفيقرائنا لتعریفهمــا للــذكاء الســتإلیــا عنــد جســالوفيمــایر وو تظهــر مقاربــة 
نفعاالتـه إدراك إنـه قـدرة الفـرد علـى ألى عنهحیث یعرفا.لذكاء العاطفي شارة الیه أثناء عرضنا لتعاریف ااإل

لـى إبحیث تـؤدي ،خریناآلنفعالإوعلى فهم معرفة ،على التفكیریساعدهلنفعال لى تقیم ذلك اإلإللوصول 
مــایر و و یؤكــد كــل مــن ،)"2006،28،حســینو حســین("نفعــاالت اإلبتلــك تنظــیم وتطــویر النمــو المتعلــق 

خــرین ومراقبــة مشــاعر اآل،تحكم فــي مشــاعرهمالــفــراد الــذین یحــاولون یمیــز األعــاطفيســالوفي ان الــذكاء ال
نفعـاالت ة بـالتحكم الـذاتي فـي المشـاعر واإلسـتراتیجیات سـلوكیإسـتخدام إنفعاالتهم مما یمكنهم مـن إوتنظیم 

ومشـاعرهم ،نفعـاالتهمإلـدیهم القـدرة علـى مراقبـة لعـاطفيأن مرتفعي الذكاء ا"كما یشیر الباحثان أیضا .
ـــــتحكم ف ـــــك اإل وال ـــــل وتنظـــــیم تل ـــــا والحساســـــیة لح ـــــق یه ـــــاالت وف ـــــاالت ومشـــــاعر اآلإنفع ـــــریننفع خ

)2001،173،عثمان(

سواء كانت سارة أو غیر ،كما أنهم أكثر قدرة على التوافق مع التغیرات التي تحدث في بیئاتهم
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كإظهـار االبتسـامة  ،سـتجابة بمقتضـاه نفعـال واإلتمییـز بـین االحسـاس باإلالم القـدرة علـى یهكما أن لد.سارة
ـــالحزن أمـــام اآل ال یفســـد حتـــى ظهـــار الفـــرد لغضـــبه أمـــام زمالئـــه أو عـــدم إ،ألمـــر مـــاخـــرین رغـــم شـــعوره ب

.جتماعهم  رغم إحساسهم بالظلم إ
الدافعیــة ،المعرفــة،یؤكــد علــى تفاعلیـة العاطفــةعـاطفي،وذج مــایر وســالوفي للــذكاء الوبشـكل شــامل فــإن نمـ

،بهــافــراد یختلفــون فــي القــدرة علــى الــوعي ولكــن األ،فهمــا یؤكــدان أن العواطــف تمــنح الفــرد معلومــات هامــة
فــالعواطف .مــن أجــل التوافــق بشــكل أكثــر ذكــاء ،ســتجابة لهــاســتفادة منهــا واإلومنهــا تولیــدها وتفســیرها واإل

.حسب هذا النموذج وسیلة لتسییر التفكیر
ل همــا یعتبــران أن بــ،ســمات الشخصــیة والكفــاءاتعــن عــاطفيفــي الــذكاء المــایر وســالوفيویبتعــد نمــوذج 

جـاردنرالتـي تحـدث عنهـا،خـرى أنـواع الكفـاءات األةوبقیـ،الـذكاء اللفظـيمثـلقدرة عقلیـة عاطفيالذكاء ال
بــین فحــص العالقــةضر غــمبریقیــة التــي أجریــت للــذلك فــإن الدراســات اإل.نموذجــه للــذكاءات المتعــددة فــي 

الـذكاء قیـاس فـي مایر وسـالوفيعتمدت على نمـوذج أوالتي ) التقلیدي (ذكاء المعرفي والعاطفي،الذكاء ال
مـایر وجیهـرمثـل دراسـة ،رتباط بینهما رغم أنهمـا متمـایزان عـن بعضـهما الـبعضتؤكد وجود اإل،العاطفي 
1996Mayer and Geher، في فـي العاطمفهـوم الـذكاءذلـك أن ،1996الن وآخـرون كـذا دراسـة

یتطلـب وسـالوفيمـایر أشكال حل الصراعات العاطفیة وفق نموذج ف. عنى قدرة عقلیة یأتي بهذا النموذج 
.)2007،مجديو فرغلي(.     العاطفي نسبة ذكاء عام مرتفعنفتاح لى اإلإإضافة 

:مكونات الذكاء الوجداني حسب نموذج سالوفي ومایر-
عاطفيیعدان الذكاء الMayer et Saloveyسالوفيومایر من خالل العرض السابق تبین أن 

:لهـــــــــــا أربـــــــــــع مكونـــــــــــات وهـــــــــــي ا ومـــــــــــن ثـــــــــــم حـــــــــــدد،قـــــــــــدرة مـــــــــــن القـــــــــــدرات المتعـــــــــــددة لـــــــــــدى الفـــــــــــرد
)1999/2006مایر و سالوفي ،'(

Percewingعاطفيدراك الاإل: ول المكون األ -1 emotions

یتعلمـون معرفـة حـاالتهمفاألشـخاص،نفعـاالت المختلفـة وتحدیـدها تهتم هذه القدرة بدقـة ومعرفـة اإل
وهنــاك عــدة قــدرات فرعیــة ،خــتالف أحوالهــاإحــاالت علــى والتمییــز بــین هــذه العاطفیــةاآلخــرین الوحــاالت 

:القدرةضمن هذه 
مــن ،نفعــال الصــحیحتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى تحدیــد اإلوت: فــي الوجــوه يلعــاطفدراك ااإل-أ

.نفعالشخص ما وأفكاره المرتبطة بهذا اإلخالل مالمح طبیعیة ل
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تساع المحیط إمع عاطفةتتسع القدرة على إدراك ال: ىالموسیقفييعاطفدراك الاإل-ب 
فالشـــخص بعــــد ذلـــك یســــتطیع ،مــــر علـــى ذلــــك وال یتوقـــف األ،جتمـــاعي للطفـــل والمراهــــق مـــع اآلخــــریناإل
وعـن والكلمـات واالصـوات والمظهـر العـام لألشـخاص ،مـن خـالل الموسـیقىعـاطفيستخالص المحتـوى الإ

.السلوكیات المختلفة 
هـــذه القـــدرة إن الفـــرد الـــذي یمتلـــك:Designsفـــي التصـــمیمات الفنیـــةعـــاطفيالدراكاإل-ج

ویتبـین ذلـك فـي ،المرتبطـة بهـذه المشـاعرهویعبر أیضا عن حاجات،شاعره بدقةالتعبیر عن م،باستطاعته
فـراد مشـاعر التـي یعبـر عنهـا األن الأل،شكالتجاه الخطوط واألإ لوان و ألفهمه لدالالت التصمیمات الفنیة وا

.إلشباعهاات التي یسعون المرآة العاكسة للحاجهي ،
،ى إمكانیـة تمییـز الفـرد بدقـةإلـتشـیر هـذه القـدرة : Storiesفـي القصـصعـاطفيراك الداإل-د

مــع اآلخــرین یعایشــهاوذلــك مــن خــالل القصــص التــي ،یــرات الصــادقة وغیــر الصــادقة للمشــاعرعببــین الت
ن بدرجـة عالیـة مـن یتمتعـو ،الذین یستطیعون إدراك مشاعر أفراد أي قصة یسمعونها أو یعیشونها فاألفراد.

.عاطفيدراك الاإل
Assimilatingعاطفيالابعستاإلالمكون الثاني -2 Emotion :

الفــرد القــدرة علــى حیــث یكتســب ،فــي المعرفــة عاطفــة باالهتمــام لتوضــیح فعالیــة التهــتم هــذه القــدرة
ألن .التـــي تمـــر بـــالفرد ،المختلفـــةلألحـــداثنفعالیـــة التـــي تـــؤثر فـــي المعالجـــة العقلیـــة حـــداث اإلوصـــف األ

و أي رعایة أخرى ویضحك إذا ،أفالطفل یصرخ عندما یرید الطعام ،عمل كنظام تنبیه منذ الوالدة تعاطفةلا
: هما ني تشمل قدرتیعاطفوعلى هذا فإن هذه القدرة من قدرات الذكاء ال،ما تعرض لمثیر سار

:Synesthesi ajud jurentsاالدراك المصاحب بأحكامالوعي -أ
للعقـــــل عـــــاطفيتنـــــتج مـــــا یســـــمى بالمســـــرح ال،تتمثـــــل هـــــذه القـــــدرة فـــــي أن دورة المـــــزاج الشخصـــــي

Emotional theatre of the mindلـى أخـرىإنفعالیـة إللفـرد مـن حالـة العقلـيحیـث ینتقـل المنظـور،
تشـــیر : مــثال ،نفعالیــة مصــاحبة لهـــاإنفعالیــة تثیــر حـــاالت القـــدرة تبــین أیضــا أن الحـــاالت اإلكمــا أن هــذه

نفعالیـــة القـــدرة یســـتطیع إدراك المـــداخل اإلفـــالفرد الـــذي یمتلـــك هـــذه،الســـعادة لإلحســـاس بالرضـــا والتناســـق
.المتصاحبة

:Feeling Biasesات المشاعر  حیز الحكم على ت-ب 
بدأ تأو شعور یمر به شخص ما ، حیث ،ى حكم الشخص على موقف معینإلتشیر هذه القدرة 
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كمـا ،بإدارة الشخص للتغیرات في المواقف التي تصادفه ،في تشكیل وتحسین التفكیرالفرد عاطفة
لشخصـیات فـي موقـف اعـن كیفیـة شـعور مختلـف ،تتضح هذه القدرة في كون العقل دائما في حالة تساءل 

واحد

Understandingالعاطفيفهمال:الثالثالمكون -3 Emotions:
بمعنـى مـدى فهـم الفـرد ،عواطـفه ومعرفـة وفهـم النـي بعقلعـاطفالثة من قـدرات الـذكاء الم هذه القدرة الثتته" 
.في الواقع الیوميعاطفیةتطبیق المعرفة الته على ومدى قدر عواطفلل

یـتعلم معـاني د وبتقـدم السـن فالطفـل،لـى التعقـيإذه القـدرة أنهـا تنمـو مـن البسـاطة من خصـائص هـ
نتیجــة مــثال األكبــرفیعــرف مــن والدیــه أن بكــاء أخــوه ة،نفعــاالت مــن خــالل مواقــف التنشــئة االجتماعیــاإل

:قدرات فرعیةمثال وتتضح هذه القدرة من خالل قدرات أربعمدرسة ،إلحساسه بالفشل في ال
وتتمثــل فــي مــدى فعالیــة قــدرة الفــرد فــي التعــرف علــى العالقــة :Blendsفهــم خلــیط المشــاعر -أ

یسـتطیع الشـخص التعـرف علـى العالقـة بـین ن أكـ.بـل وحتـى بـین المشـاعر ذاتهـا ،بین الكلمـات والمشـاعر
.والحبالرغبة 

توضح هذه القدرة مدى فعالیة الفرد في تقدیم تفسیرات لزیـادة حـدة : نفعاالتفهم التقدم في اإل -ب
هــذه الزیــادة فــي الــذي ســیحدث مــن ســتطاعتهم تحدیــد مــا إالمرتفــع بعــاطفيفأصــحاب الفهــم ال.شــعور معــین 

"غضب یبنى علیه غضب آخر" نفعال مثالاإل
م تبـین هـذه القـدرة مـدى فعالیـة الفـرد فـي فهـ: Transitionsنفعـاالت بـین اإل نتقـاالت فهـم اإل -ج

مـن كاالنتقـال،یة بین شعورین متناقضیننكأن بفهم الفرد المشاعر البی،یةنالمشاعر المعقدة والمشاعر البی
نتقـال ركون المشـاعر التـي تـؤدي لحـدوث اإلالمرتفـع یـدعـاطفيالفهم الفأصحاب،لى الهدوء إحالة الغضب 

.نفعال آخر إلى إنفعال إمن 
تبـــین هـــذه القـــدرة مـــدى فعالیـــة الفـــرد فـــي فهـــم نســـبیة : Relativity:فهـــم نســـبیة االنفعـــاالت -د

.اآلخرفیستطیع تحدید أیهما كان لدیه الشعور أقوى من .المشاعر لشخصین في موقف واحد 
:Managing Emotionsعواطفإدارة ال:الرابعالمكون -4
هـذه وتتضح عاطفي و العقليالوفرد من أجل تعزیز النملعند العواطفذه القدرة التنظیم الواعي لتبین ه

:القدرة من خالل قدرتین هما 
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Managing  Feelings of the Othersاآلخرینإدارة مشاعر -أ

عواطــفراء الو عر اآلخــرین ، ذلــك أن مشــاوتتضــح هــذه القــدرة مــن خــالل إمكانیــة الفــرد فــي تقــویم
فكـار ى األإلـالنفـاذ فهذه القـدرة تتـیح للفـرد إمكانیـة .وبنیة لمزاج عاطفيالاألداءفكار التي تحدد خبرة من األ

الـــذاتي ومـــزاج ومزاجـــهعواطفـــه،ممـــا یســـمح للشـــخص بتنظـــیم ،والمـــزاج عواطـــفوالمشـــاعر التـــي تخلـــق ال
ممـا .بـإحالل مـزاج بـدیل حسـن ،إصـالح المـزاج السـیئ مـنالفردمكنكما أن هذه القدرة ت.اآلخرین أیضا

فـي ) االحـداث الصـادمة (بحیث یسـتطیع إدارتهـا ،یمكن الفرد من التعامل مع الصدمات بشكل أكثر توافقا 
.الذات ومع اآلخرین 

Managing Feelings of the Selfإدارة المشاعر الذاتیة -ب

وتقبلهــا بشــكل ،المختلفــة خاصــة الســلبیةنفعــاالت ســتطاعة الفــرد تحمــل اإلإتبــین هــذه القــدرة مــدى 
كـان اأیـ،ة متفـتح لفهـم المشـاعر وتعلمهـاالـذي یمتلـك هـذه الفعالیـفالفرد،ستقاللیة إبیره وٕادارته یمتوافق وتس
.عاطفيمحتواها ال

VIII :2- دانیال جولمان ــ  نموذج الكفاءات ل: تجاه الثاني اإلDaniel Golman:
الوثیقــة وقــدمت الخصــائص النفســیة ذات الصــلة،وقــد بــدأت هــذه النمــاذج فــي المقــاالت األكادیمیــة 

رات مـن خـالل دمجهـا مـع نهـا عالجـت القـدألبالنمـاذج المختلطـةهـذه النمـاذج وتوصـفعـاطفي،بالذكاء ال
ـــة ،الحـــاالت الشـــعوریة ، النشـــاط،خـــرىالخصـــائص األ ـــل الدافعی ـــل اإلاإلمث ل و جـــاه األتجتمـــاعي فـــي مقاب

.الفرد وتفكیره نفعاالتإمن حیث العالقة بین ،العاطفي الذكاءالذي عالج المفهوم) القدرات (
الـذي 1996الذي نشـر عـام عاطفيالذكاء المن كتابه عاطفينموذجه في الذكاء الدانیال جولمان وقدم

ـــــرة ـــــة كبی ـــــورة معرفی ـــــة و العامـــــة اأضـــــاأحـــــدث ث ـــــي األوســـــاط االكادیمی ـــــال جولمـــــان وی.ف عـــــد نمـــــوذج دانی
D.Golmanلعاطفينتباه الى مفهوم الذكاء امن المقاربات االكثر شیوعا ویعد أیضا السبب في لفت اال

ل حقها من الدراسات السیكولوجیة في السنوات ننفعاالت لم تلى أن العواطف واإلإنتشار ویعد سبب هذا اإل
.السابقة

حیــث بنــى نموذجــه عاطفیــة،ي إطــار مقاربــة الكفـاءات الفــD.Golmanیصـنف نمــوذج دانیــال جولمــان
والـذي ظهـر فـي تعریفـه للـذكاء العـاطفي الـذي سـبقت االشـارة ألیـه أثنـاء ،على خمسة أبعادعاطفيللذكاء ال

یعنــي قــدرة الفــرد علــى التعــرف علــى مشــاعره ومشــاعر ،وعرضــنا لمجموعــة مــن التعــاریف للــذكاء العــاطفي
.نفعاالته وعالقته مع األخرین بشكل فعال إوعلى إدارة وعلى تحفیز ذاته ،االخرین
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،D.Golmanحسب نموذج دانیال جولمان عاطفيمكونات الذكاء ال-
)2002،51عجاج،(خمسة أبعـاد من1996دانیل جولمان االولنموذجالحسب عاطفيیتكون الذكاء ال

Working with Emotionalالعــاطفيالــذكاءالعمــل مــع ن خــالل كتابــه ومــ1998عــام و لكــن،

Intelligenceبعاد ضمن كفاءتین تضم نفس عدد األعاطفي،ه الخاص بالذكاء التوسع في شرح نموذج
یم الذات ، الدافعیةوتضم الوعي بالذات تنظ:Personnel Competenceالشخصیةالكفاءة 

ــةوالكفــاءة اإل ــدردیر،(جتماعیــةوتضــم التعــاطف والمهــارات اإل:Social Competenceجتماعی ال

: بعاد الخمسة لى هذه األیوسنشرح فیما )2004،25-27

وتضـــم وفـــق هـــذا النمـــوذج ثـــالث : personnel competenceالكفـــاءة الشخصـــیة-1
:مكونات هي

ت الـــذات نفعـــاالإویعنـــي معرفـــة ،1998ول فـــي نمـــوذج جولمـــانوهـــو البعـــد األ:بالـــذاتيالـــوع-أ
واضــــحة ةیــــورؤ نفعالیــــة یكــــون لدیــــه ثــــراء فــــي حالتــــه اإلبحیــــث،ه المزاجیــــةتــــلحالویتضــــمن معرفــــة الفــــرد 

بمـــا وصـــفه ،) الـــوعي بالــذات (وقــد شـــبه جولمــان هـــذه الخاصــیة )2003،23.زیـــدان و اإلمـــام(نفعاالتــه إل
نتبـاه یسـتوعب مـا اإل"حیـث أن هـذا،المحللـون النفسـیون باالنتبـاه المـوزع الـذي أوصـى بـه Freudفرویـد 

ویسـمي بعـض السـیكولوجیین هـذه ،بوصـفه شـاهدا منهمـا لكنـه غیـر فاعـل،یمر على الـوعي بنزاهـة وتجـرد 
هـو علـى ،تـیح للعـالم النفسـي أن یرصـد ردود أفعالـه تأي قـدرة الـوعي الـذاتي الـذي ،العملیة بالـذات المراقبـة

دى المـــــــــــــریض النفســـــــــــــي أقـــــــــــــوال المـــــــــــــریض والكیفیـــــــــــــة التـــــــــــــي تتولـــــــــــــد بهـــــــــــــا التـــــــــــــداعیات الحـــــــــــــرة لـــــــــــــ
.)2000،73/ 1995،جولمان("

یعني أن نكون مدركین لحالتنـا النفسـیة وتفكیرنـا بالنسـبة ،لهذه الخاصیةویؤكد جولمان أن المعنى الحقیقي 
كعنـوان ممیـز فـي كتابـه " أعـرف نفسـك "مستشـهدا بالمقولـة االرسـطیة الشـهیرة ،لهذه الحالة المزاجیـة نفسـها

مشـاعره وقـت حـدوثها أنـه واع بلإلنسانأن قد یبدوا جولمانویذكر .الذكاء العاطفي في القسم الثاني منه 
.غافال عما كانت علیه مشاعره كان التفكیر فیها یدرك أنه في الحقیقة یدلكن عندما یع

وخاصـة ،Neocortexیتطلـب تحفیـز قشـرة المـخ الجدیـدة "Golmanجولمـان الـذات حسـب والـوعي ب
نتباهــاإس والــوعي بالــذات لــی،جـزاء المتخصصــة فــي اللغــة التـي تنتبــه لتحدیــد وتســمیة االنفعــاالت المثـارةاأل

بـل هـو طریقـة محایـدة تحـافظ ،وتضخیم المدركات ،نحراف بالعواطف والمبالغة في رد الفعللى اإلإیؤدي 
.)1995/2000،73،جولمان(" على تأمل الذات حتى في أثناء العواطف المتهیجة 

بما یحدث في هوتزود. والمضطربةالمتقدة لمشاعره نت تمكن الفرد من تحقیق إدراك رصیإن مراقبة الذا
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فهـو یصـدر أحكامـا علـى ،نفعـاالت الفـرد إوظیفـة رقابیـة علـى  "بالذات یـؤدي وبالتالي فإن الوعي موقف،ال
أن رد یجب أن أشعر بهذا الشعور أو علي كأن یقول الف،و مرفوضةأنفعاالت بأنها جیدة أو سیئة هذه اإل

فـي أال أفكـرمن الحزن وأحیانا یصدر الوعي بالذات تعلیمات صـارمة مثـل ألتخلص،أفكر في أمور سارة
.")2000،79،جولمان (هذا 

Selfتنظیم الـذات -ب régulation:العمـل جولمـانللقـد ظهـر هـذا المفهـوم فـي كتـاب دانیـا
بـإدارةقبـل هـذا قـد عبـر عنـه لكـن كـان،عاطفیـةانب الو أیضا عبر عنه معالجة الجو مع الذكاء العاطفي،

مــن الــتخلصوالمعنــى الــذي ینطویــان علیــه حســب جولمــان هــو نفســه و هــو self managmentالــذات
الــدوافع و العواطـــف و إدارةDaniel Golmanتعنــي حســب دانیـــال ،كمــا المشــاعر الســلبیة 
المراقبـــة " نفســـه فـــي اإلنســـانو ذلـــك بـــأن یغـــرس ،یجابیـــةإنفعـــاالت إلـــى إو تحویلهـــا ،المشـــاعر الســـلبیة

وTrust Worthinessو الصدق و النزاهةالوفاء الشدید و الجدارة بالثقةو،Self Controlالذاتي
فــي التعامـــل مـــع التوافــق و المرونـــة،Conscientiousnessخــالص فـــي المســؤولیات و الواجبـــات اإل

ـــد ـــرات و التب ـــةاالبتكار ، و Adaptability and flexibilityالتالتغی فكـــار و المعلومـــات فـــي األی
Inovation(New information and approach )"(Golman.1998.6)

بمـا یمكنـه مـن الـتحكم ،نفعاالتـه المزعجـة بصـورة مسـتمرةإعلـى ضـبط بمعنى أن یكون الفـرد قـادرا 
فـي هـذا جولمـانو یشـیر .التوافـقكبـر قـدر مـن أو بالتالي یكون قادرا علـى تحقیـق نفعاالته و رغباته إفي 

ســتراتیجیة التــألق  إ،نوبــات الغضــبفــراد الــذین تنتــابهم ســتراتیجیات التعامــل مــع األإفضــل أن ألــى إالســیاق 
Emotionalنفعالياإل Brilliance، هتمام بـدیل عـن موضـوع إصدر ضب لمانها تسعى لجذب الغأحیث

فـي العـالج المعرفـي االنفعـالي البرت الـیسیكون بطریقـة شبه ماأو هذا ،)24. 2008.العبیدات.(غضبه 
سـتبدال إدة العمیـل علـى و التشجیع و المنطـق لمسـاع،ستخدام المعالج النمذجةإضرورة( الذي یؤكد على

لیــه فــي الفصــل إتمــت االشــارة والــذي-.)2008،93فایــد،() كثــر واقعیــة و نفعــا أبأفكــارنهزامیــة فكــار اإلاأل
صـه یوهـذا بمـا یسـمح بتخل،أكثـر إیجابیـةبصـورة أو تمكینـه مـن رؤیـة أفكـاره المتهیجـة -الثالث من الرسـالة

وٕانمــا طریقــة إدراك الفــرد لهــذا ،موضــوع الغضــب قــد ال یكــون فــي حقیقتــه أمــرا مثیــرا لــهألن .مــن غضــبه 
غضــبه ویؤكــد آرون بیــك مؤســس نظریــة العــالج المعرفــي أن المــریض یفســر قــد یثیــرهــو الــذي ،الموضــوع 

.)2008،88فاید،"(ال تقهر لعقباتویرى العالم كواضع ،وانهزامياألحداث في العالم بشكل غیر مبرر 

نانفعاالتإضبط يمن فكی،ال شك أن مفتاح سعادتنا العاطفیة "بقوله جولمانوفي هذا السیاق یؤكد 
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ویض قـتإلـىیـؤدي ،هـذا الن التطـرف المتزایـد والمكثـف فـي العواطـف لفتـرة طویلـة،المزعجة بصـورة دائمـة
ى أن یقـول والواقـع أن هنـاك إلـ... لنفعـاال الوقـت بنـوع واحـد مـن اإلومن الطبیعي أال نشـعر طـو .ستقرارناإ

" تهـذب الـروح المعانـاةنیـة ألن البنـاءة فـي الحیـاة االبداعیـة والروحاالمعانـاةالكثیر مما یقال عمـا تسـهم بـه 
.)2000،87ن،ماجول(

Motivating oneحفز الذات او الدافعیة -ج self:
و Daniel Golmanدانیـال جولمـانالكفـاءة الشخصـیة فـي نمـوذج بعـادأمـن وهـو ثالـث بعـد

االحبــاط فــي ،و تتضــمن دافعیــة الفــرد للتحصــیل و االنجــاز و المثــابرة و تحمــل الضــغوط،للــذكاء العــاطفي
و التركیـــز علـــى ،عمـــال و التحـــدي و المخـــاطرة المحســـوبة و العمـــل المتواصـــل دون ملـــل نجـــاز األإســـبیل 

ــدردیر(.العمــل حتــى فــي الظــروف الضــاغطة و تتضــمن الدافعیــة كمكــون مــن مكونــات" )31، 2004،ال
ى مجموعـة إلـو یحتـاج الفـرد الـذي یمتلكهـا ،لى تحقیـق الهـدفإلعاطفي تنظیم المشاعر التي تقود االذكاء 

و تأجیل الكفـاءة و خلـق الـدوافع التـي تسـاعد علـى النجـاح و ،ستدعاء التحكم العاطفي إمن القدرات تشمل 
ن ألعلــى مــن الدافعیــة یمیلــون أراد الــذین یمتلكــون مســتوى فــو األ.داء الممیــزلــى اآلإو الوصــول ،التمیــز

نفعـــاالت و لـــى القـــدرة علـــى تنظـــیم اإلإوتشـــیر الدافعیـــة )2011،178"عثمـــان،(لیكونـــوا منتجـــین و مـــؤثرین 
.راتر تخاذ أحسن القإو توجیهها لصنع 

المـرء و التفـاؤل هـو أن یتوقـع،عظـم حـافزأهمیـة التفـاؤل باعتبـاره أكما یؤكد دانیال جولمـان علـى 
اطـات و النكسـات بحتعلـى الـرغم مـن اإل،لـى مـا هـو سـلیمإمور ستتحول في الحیـاة دائمـا توقعا قویا أن األ

ـــاالة ، ـــاس مـــن الوقـــوع فـــي الالمب ـــذكاء العـــاطفي موقـــف یحمـــي الن ـــدان األ،و التفـــاؤل بمفهـــوم ال مـــل و و فق
.)150، 1995/2000،جولمان(" في مواجهة مجریات الحیاة تئاتكصابة باإلاإل

و التــي تعـــرف ،حتفـــاظ بمعلومــات تتطلبهــا المهمـــة التــي یقــوم بهـــا االنســانن قــدرة الفــرد علــى اإلإ
سـان موجهـا للحالـة نقـد تضـعف حینمـا یكـون تفكیـر اإل،Working memoryبمصـطلح الـذاكرة العاملـة 

شــباع تمكنــه مــن تحمــل نفعــاالت و تأجیــل اإلنســان علــى الــتحكم فــي اإلفقــدرة اإل،نفعالیــة التــي یعیشــهااإل
فاألمزجـة التـي " .مـل یسـعى الفـرد لتحقیـق دوافعـهمـن خـالل األلـى أنـه إو أشار جولمـان دانیـال ،الضغوط 

فكریة او ى حلول للمشاكل سواء إلصول سهل الو تتعزز القدرة على التفكیر السلس و ،تظل في حالة جیدة
رتباطـــــــات األفكـــــــارإو تســـــــاعد علـــــــى مالحظـــــــة ،لمعـــــــانيشـــــــخاص و یطلـــــــق تـــــــداعي امشـــــــاكل بـــــــین األ

.)1995/2000،126،جولمان(
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: Social compétenceجتماعیة الكفاءة اإل-2
:و تتكون حسب نموذج جولمان من بعدین هما 

التعـــاطف حســـب دانیـــال شـــیریو ،ص العـــاطفي ماو الـــتفهم او الـــتق: Empathyالتعـــاطف -أ
و .ادراكهــإل مــا هــو قــادر علــى تقبــل مشــاعره و مثــ،خــرینى قــدرة الفــرد علــى قــراءة مشــاعر اآللــإجولمــان 

و ،خـرین مـن خـالل الصـوتمشـاعر اآلقـراءة بمعنى تمكنـه،اءات إیمتترجم لغة التعاطف هذه في صورة 
.الوجه و نادرا ما تتجسد هذه اللغة بالكلمات 

و هـو یحـافظ علـى تحضـر ،نسـانجولمـان بكـبح قسـوة اإلكمـا یؤكـد Empathyإن التعـاطف
حــدى المقــابالت إو قــد صــرح هــذا الرجــل فــي ،رتكــب ســبع جــرائم إلنــا جولمــان حالــة قاتــل یســردنســان و اإل

أبـــدا و لـــو كنـــت شـــعرت ال : فأجـــاب ا،ذا مـــا كـــان یشـــعر بالشـــفقة تجـــاه الضـــحایإل االكلینیكیـــة عنـــدما ســـئ
و بالتـالي 160كـان العقلـي،ن ذكـاءهأطرد جولمان بقولـه رغـم تسیو ،ستطعت فعل ما فعلتإبالشفقة لما 

ضـطراباتلـى اإلإلنفص في مشاعر التعاطف إذن یؤدي إن ا.فإن الذكاء العاطفي ال یرتبط بنسبة الذكاء 
.ال المشاغبیناالطفو سلوك غتصاباإلجرامیة  وحوادث ة اإلانیالسیكوب

نسـان القـادر سـتنادا علـى دراسـات أجریـت أن اإلإDaniel  Golmanیؤكـد دانیـال جولمـانو 
مـــا حیـــث التكیـــف العـــاطفي و یكـــون فـــي حالـــة أفضـــل ،علـــى قـــراءة المشـــاعر و التعبیـــرات غیـــر المنطوقـــة 

فضل من الرجال في أما بینت هذه الدراسات أن النساء ك.صریحا و أكثر حساسیة،كثر من غیرهأمحبوبا 
.كما أنه یمكن تعلمه لیكون عنصرا مساعدا في الحیاة . هذا النوع من التعاطف 

همیـــــة التعـــــاطف و دوره فـــــي تحقیـــــق التوافـــــق النفســـــي و أو تؤكـــــد العدیـــــد مـــــن الدراســـــات علـــــى 
منهــا تلــك الدراســة التــي ،مجموعــة مــن الدراســاتوهــذا جولمــان یبــین مــن خــالل عرضــه ل،االجتمــاعي للفــرد

جریــت علــى أطفــال المــدارس و التــي أكــدت أن األطفــال االكثــر ذكــاءا فــي قــراءة المشــاعر غیــر المنطوقــة أ
داء آكمــا أظهـرت هــذه الدراســة أن .كثـرهم اســتقرارا عاطفیـا أو ،كـانوا مــن األطفـال المحبــوبین فـي المدرســة،

بــال أي تمیــز عــن ،علــى الــرغم مــن أن مســتوى معامــل ذكــائهم متوســط ،داءآهــؤالء األطفــال كــان أفضــل
و تدل هذه النتـائج علـى ،منطوقة الغیر الرسائل العاطفیة ءةقل منهم مهارة في قرااألطفال األمعامل ذكاء 

أو ( ،خــرین یســهل وســائل التــأثیر و الفعالیــة فــي الفصــول الدراســیةن التفــوق فــي مقــدرة التعــاطف مــع اآلأ
.)144. 1995/2000،جولمان()تجعل مدرسین یحبون هؤالء األطفال اكثر من غیرهم بساطة ب

هامشو ،جتماعیة ندماج في العالقات اإلمجال أوسع لإللإلنسانإن التعاطف یعطي أو یمنح 



الذكاء العاطفي/الفصل الرابع  

216

ویـرتبط ،وبالتالي تحقیـق أكبـر قـدر مـن التوافـق،جتماعیةفي الحیاة العملیة والدراسیة واإلكبیر جدا للنجاح 
قـدر مـا یكـون قـادرا غلـى تقبـل وفهـم بن االنسـان أو معرفـة الـذات أل،رتباطا وثیقا بـالوعي الـذاتيإالتعاطف 

العـاجزون عـن التعبیـر عـن فاألشـخاص.خـرین دراك مشـاعر اآلإ یكون قـادرا علـى قـراءة و ،وٕادراك  عواطفه
حتـــى ممـــن یعیشـــون مـــن ،غیـــرهمیضـــا عـــن معرفـــة مشـــاعر أفهـــم عـــاجزون ،دراكهـــا وفهمهـــاإو أمشــاعرهم 

.حولهم 
طفــال الــذین ال یســتطیعون مریكــي أن األأوهــو ســیكولوجي Noeskyنوســكيكمــا أكــدت دراســة

ــــدائمباإلحبــــاطاو التعبیــــر عنهــــا یشــــعرون ،العواطــــفقــــراءة  ــــذيمالنهــــم ال یفهمــــون ،ال یحــــدث حــــولهمال
.)2004،41،خوالدة(

نسـان فـي اإلهیمكـن غرسـهنـأاDaniel Golmanدانیال جولمانأما عن نمو التعاطف فیؤكد 
تمهیــدا وهــو مــا یعتبــر ،فالرضــیع یشــعر بــالتوتر لمجــرد ســماعه لطفــل او رضــیع آخــر یبكــي ،منــذ الطفولــة

دوره أیضا في نمو التعاطف لدى لهسرةكما أن الوضع العاطفي في األ.اطف نسان للتعمبكرا في حیاة اإل
الحضـن إلـىاجیـثـل الفـرح والبكـاء أو االحتم،فاآلباء الذین یفشلون في إظهـار تعـاطفهم مـع الطفـل ،الفرد 

وربمــا عــن،ومــن ثــم یبــدأ الطفــل فــي تجنــب التعبیــر عــن نفســه،تســب فــي خســائر عاطفیــة كبیــرة تالــدافئ ی
.مشاعره أیضا

فقد استعرض دانیال جولمان في كتابه الـذكاء العـاطفي ،جي للتعاطفأما بالنسبة للتفسیر الفیزیولو 
الـذین ىأكـد أن المرضـ1974منهـا تقریـره فـي عـام ،تفسـر فیزیولوجیـا التعـاطفيالكثیر من الدراسات التـ

ا غیـر صـبحو أحیـث ا،عجـزا غریبـواظهـر أ،فصـوص المـخ االمامیـة ضوا لتلف في المنطقة الیمنى مـن تعر 
،على الرغم من قدرتهم على فهـم الكلمـات جیـدا،نفعالیة في نبرة صوت الناسالرسائل اإلقادرین على فهم
.متنان نبیره غاضبة جمیعها لها نفس المعنى بالنسبة لهم إو ،ره ساخرة فكلمة شكرا نبی

یمـن حـدث لهـم عجـز الدماغ األمن خرى أجزاء أصیبوا في أآخرین ىمرض1979و في تقریر آخر عام 
من خالل نبرة صـوتهم ،و كانوا عاجزین عن التعبیر عن عواطفهم الخاصة،نفعاليهم الحسي اإلدراكإفي 

.و التلمیحات أ
بارتباطـه بمنطقـة Amygdalaاللـوزينتـوءأن الLeslie Brothersلیسي بـراذرزو قد أكدت 

هــــي اســــاس التعــــاطفالتــــرابط فــــي المهــــاد البصــــري هــــو جــــزء مــــن دائــــرة المــــخ العصــــبیة الرئیســــیة التــــي 
" )1995/2000،152.جولمان(
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) :معالجة العالقات ( Social Skilجتماعیة المهارات اإل-ب
والتعــاون معهــم والتــأثیر فــیهم ،خــرین جتماعیــة ناجحــة مــع اآلإالفــرد فــي تكــوین عالقــات و تتضــمن مهــارة 

دارة المناقشــات إ القیادیـة بفعالیـة و وقدرتـه علــى أداء األدوار،والفعالیـة فـي حــل المشـكالت التـي تكــون بیـنهم
.جتماعیة اإل

أربــع قــدرات H.Gardnerوهــوارد جــاردنرthonas hatchesوقــد حــدد كــل مــن 
) 41-2004،40،خوالدة(وتشمل هذه القدرات ،ووصفوها بأنها مكونات ذكاء التفاعل بین االفراد

وهـــــي قـــــدرة تمكـــــن الفـــــرد مـــــن تنســـــیق جهـــــود :organizimGroupsتنظـــــیم المجموعـــــات /أ
دم فـــراد بشـــكل یخـــوتوجیـــه عمـــل هـــؤالء األ،القیادیـــة بشـــكل كفـــؤ وفعـــالوممارســـة األدوارد فرااأل،مجموعـــة

.هداف المعالجة للجماعة األ
الفــرد علــى لعــب دور و تتمثــل فــي قــدرة : Negotiating Solutionالحلــول التفاوضــیة/ ب

،الفــرد علــى إیجــاد الحلــول للنزاعــاتلــى قــدرة إیمنــع حــدوث النزاعــات و أیضــا یشــیر الــذي ،الوســیط الفعــال
.شخاص الذین یمتلكون القدرة یتفوقون في أعمالهم وكل األ

:peromel Connectionالشخصیةاتالعالق/ ج

فـــالتعرف بشـــكل مناســـب علـــى ،القـــدرة علـــى المواجهـــةإن موهبـــة التواصـــل مـــن بـــین المواهـــب التـــي تســـهل 
كمـا ،ت شخصـیة عالیـةمـا یسـمح لهـم بإقامـة عالقـاوهـذا،البشرعواطف اآلخرین یعنبر فن العالقات بین 

بمـا یجعلهـم أكثـر ،فراد الـذین یمتلكـون هـذه القـدرة نجـدهم أفـرادا ال معـین فـي جمیـع المواقـف الحیاتیـةأن األ
.توافقا وتمیزا 

Socialالتحلیل االجتماعي/ د analysis:

،تجاهــاتهم ودوافعهــم لمعرفــة النــاسإومعرفــة ،كتشــاف مشــاعر اآلخــرین بكفــاءة وبصــیرة نافــذةإالقــدرة علــى 
حسـاس بالوئـام والقـدرة علـى ة واإلیـلـى سـهولة إقامـة عالقـات حمیمإوهذه القـدرة تـؤدي ،یف یشعرون بهم وك

.تحلیل التحلیل االجتماعي أفضل 
خـتالف فـي العواطـف فـي بحـث حـول اإل.1999Brudey et Hallبـرودي وجودیـت هـولوأشـار 

أكثـر مـن الـذكور ،ناث نظرا لتطورهن السریع والسهل في اللغـةلى أن اإلإوتوصلتا ،حسب متغیر الجنسین
فعالیــة نفعــال اإللیكشــفن ردود األ،مــن الــذكور فــي اســتخدام الكلمــاتهن فهــن أكثــر حــدة فــي إظهــار مشــاعر 

الباحثتـان أن الـذكور الـذین ال یتلقـون تأكیـدا لفضـیا للمـؤثرات تكمـا الحظـ،بدیال عن الصـراعات الجسـدیة 
. نفعالیة أو أحوال غیرهم قد ال یدركون كثیرا حالتهم اإل،جهونها االتي یو 
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نفعــال اآلخــرین إرتبــاط بالنـاس مــن خــالل قـراءة یسـهل علــیهم اإل،إن االشـخاص الــذین یمتلكـون هــذه القــدرة"
ومــن الســهل أن یكونــوا قــادة وواضــعي نظــم ، ویســتطیع هــؤالء أیضــا معالجــة المنازعــات قبــل ،ومشــاعرهم

حاسـیس الجماعـة أبیعیون الذین یمكـنهم التعبیـر عـن هم باختصار القادة الط،نشوبها في أي نشاط إنساني
االخــرون لوجــودهم ســیتریح هــم نــوع مــن النــاس هــؤالء .نحــو أهــدافها فــرادبقیــادة مجموعــة مــن األ،الصــامتة

كـم "،ویعبـرون عـن ذلـك بمثـل هـذا التعلیـق،هم عاطفیا ویتركونهم في حالـة نفسـیة طیبـةونالنهم یغذ،معهم 
.)174-1995/2000،173،جولمان(" نشعر بالسرور حین نكون قریبین من مثل هذا الشخص 

:نوعین من االذكیاء في هذا المجال وهم ویعرض لنا دانیال جولمان 
.مون غالمتنا–
.االشخاص االكثر حسما في التعبیر على أنفسهم -
ممتـازا جتماعیـاإنطباعـاإشـخاص الـذین یتركـون ویقصد بهم أولئك األ:ونغمالمتناول وهماأللصنفأما ا

فهـــم ومـــن ثـــم .عـــال النــاس مـــع ردود أفونغمیتنــافهـــم،العـــاطفينطبـــاعهمإویمتلكــون القـــدرة علـــى إظهــار ،
ثـر خـرین األلیضـمنوا أنهـم یتركـون عنـد اآل،جتماعي المنضبطم بأدائهم اإلغقادرون على مواصلة هذا التنا

ــین المقتــدرینإویمكــن ،المرغــوب أن ) المتلــونین اجتماعیــا (هــم هــؤالء االشــخاص یوال.عتبــارهم مثــل الممثل
شــخاص یعیشـــون جتماعیـــا فهــؤالء االإم تقــبلهم هــذا یحقـــق لهــم قبــوال دامـــا،یقولــو شــیئا ویفعلـــوا شــیئا آخــر

لمعرفــــة ،ویحــــاول هــــؤالء االشــــخاص فحــــص مــــن حــــولهم . وحقیقــــتهمجتماعیــــة اإلصــــورتهمتناقضــــا بــــین 
اســتمرارومــع ،یعبــرون بصــدق عمــا یشــعرون بــه وال،المطلــوب مــنهم حتــى قبــل أي رد فعــل مــن جــانبهم

حـب وأإعجاب نفسهم نحوهم باي أحتى بالنسبة لمن ال یشعرون هم ،ن رغبتهم في أن یظلوا دائما محبوبی
ن العالقة بینهم وبین هؤالء المتقبلین أیعتقدون ب،من یتعاملون معهمفي ظل هذه الرغبة ینجحون في جعل 

نیــة مثیــل ،المحاكمــات القانو وهــذا النمــوذج تقابلــه الخصــائص الســیكولوجیة لــبعض المهــن كالت.عالقــة ودیــة 
.السیاسیة ،عملیات البیع ،الدیبلوماسیة

هــذه الفجــوة بــین مــا بــأن یمكننــا القــول ،لكــن إذا ناقشــنا هــذا النمــوذج مــن ناحیــة التوافــق والصــحة النفســیة
والتــي عــادة مــا یكــون ،)االشــخاص یتلونــون حســب الظــروف (التمثیلیــة أفعــالهموبــین یشــعر بــه الفــرد فعــال 

قــد تكــون ســبب فــي عــدم رضــا الفــرد عــن نفســه بــل حتــى فــي فقــد عناصــر ومكونــات ،رضــاء الغیــرإا هــدفه
فـي التعبیـر عـن ،توافقا من الفـرد الـذي یكـون أكثـر حسـما أقل ة في ظل استمرار التمثیل وبالتالي فهو تهوی

.نظرا لتطابق عواطف الفرد مع تعبیراته وتصریحاته كما سنوضح اآلن ،نفسه
شـخاص االكثـر حسـما فـي التعبیـر وهـم األ،جولمـان كمـا أسـلفنا الـذكر الثاني الذي تحدث عنـهأما النموذج

وهــو ترســیخ للقــول ،والــذكاء والمشــاعر الحقیقیــةيجتمــاعویمكــنهم التوفیــق بــین التهــذیب اإل،عــن مشــاعرهم 
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وقیمــه ،بغــض دفینــةعــل مــا یتفــق مــع مشــاعره الوهــي قــدرة للفــرد بــان یف." أن تكــون أنــت نفســك"المشــهور 
ــــــائج اإل ــــــؤدي النظــــــر عــــــن النت ــــــة وهــــــذا ب ــــــتخلص مــــــن اإلإجتماعی ــــــى ال ــــــل الل ــــــة والتمثی جتمــــــاعي غزدواجی

.(Golman,1998,98)

-

)10(رقممخطط
Daniel Golman1998دانیال جولمان للذكاء العاطفيیوضح مكونات 

وفق مقاربة الكفاءات العاطفيالذكاء 

فــــــــــــــــــــــالتعاط

empathy

تنظيم الذات

Self
régulation

جتماعيةالمهارات اإل

الكفاءةجتماعية اإل

Social competence

الكفاءة الشخصية 

Personale compétence

الدافعية

Motivati
on

الوعي بالذات

Self
awarnesss

التأثير و اإلتصال-

إدارة الصــــــــــــــــــــــــراع و -
.النزاع 

القيادة و التعاون-

.تحفيز التعبير -

التنسيق.بناءالروابط-

قــدرات او امكانــاات -
الفريق  

.فهم االخرين -

تطوير االخرين -
االحساس بطوير 

حاجات األخرين و 
.تدعم قدراتهم 

تقديم المساعدة -

تنويع الفاعلية 

السیاسيالوعي-

الـــــتحكم او الضـــــبط -
الذاتي 

الجدارة بالثقة -

يقظـة (الضمير الحـي -
)الضمير

القدرة على التكيف -

التجديد -

الوعي العاطفي-

emotional
awareness

تقــــدير الدقــــة فــــي-
الذات 

اتالثقةفي الذ-

الدافع لإلنجاز -
و التحصيل 

اإللتـــــــــــــــــــــــــــــــزام -
بالوعود 

المبادرة -

التفاؤل -
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VII:3–  النماذج المختلطة: اإلتجاه الثالث
وتوصـف هـذه النمــاذج ،الـذكاء العـاطفي متعــددة لدراسـة التـي اعتمـدت علـى مـداخلاذج وهـي النمـ

یـة ، سـمات الشخصـیة ، فـي مقابـل مثـل الدافع،خـرى لجته من خالل دمجه مع الخصائص األعلى أنها عا
Mayer etلمـایر وسـالوفيتجـاه القـدرات إ Salovey،العـاطفي مـن حیـث العالقـة الـذي عـالج الـذكاء

خــرى ، لهــذا تظهــر ومتمــایزة عــن بقیــة القــدرات األ،قــدرة عقلیــة مســتقلة هعتبــار إ عــاالت والتفكیــر و نفبــین اإل
وتبــدوا واضــحة فــي نتــائج الدراســات االمبریقیــة ، حیــث تؤكــد الدراســات التــي ،ختالفــات بــین النمــوذجیناإل

أنــه ال توجــد عالقــة بــین الــذكاء ،وبقیــة النمــاذج المختلطــة بشــكل عــام Bar-onبــارونتعتمــد علــى نمــوذج 
كـادیمي أو یختلـف تمامـا عـن الـذكاء األ-عتمـدهوالنمـوذج الـذي ی–الن هـذا االخیـر ،العام والذكاء العاطفي

فـي دراسـة حـول العالقـة بینهمـا حیـث ،Bar-on1997وهـذا مـا أثبتـه بـارون التقلیـدي،الـذكاء بـالمفهوم
یسـه مقیـاس لذكاء الـذي یقــاوBar-onالـذي یقیسـه مقیـاس،رتباط بـین الـذكاء العـاطفي ل اإلمعان مأوجد

والتـي سـبقت Mayer et Saloveyمـایر وسـالوفي عكس الدراسات التي قام بهـا ،جدا وكسلر ضعیف 
:  وفیما یلي عرض لبعض النماذج المختلطة الیها شارة الیه اإل

VIII:3-1-1997نموذج بارون R.Bar-on model :
فقــد عــرف بــارون ،وســمات الشخصــیةعــاطفيى وجــود تــداخل بــین الــذكاء اللــإیؤكــد هــذا النمــوذج 

No cognitiveالــذكاء العــاطفي علــى أنــه مكــون یشــتمل علــى مجموعــة مــن الكفــاءات غیــر المعرفیــة 

competenceالل بنائــه لمقیــاس وخــه،فــي أبحاثــبــارونطلــق منهــا إنتــي ساســیة الرة األكــوقـد كانــت الف
نفعـاالتهم مـن إفراد أفضل فـي ضـبط ابة عن السؤال لماذا ینجح بعض األجلته اإلهو محاو .عاطفيالذكاء ال

.)104-2007،103السمادوني،(خرین اآل

-Barبـارون وخلـص  on بعـض السـمات  التـي ذي یحـددالتـراث السـیكولوجي الـسـتعراض إبعـد
أن الـذكاء یصـف قـدرات ومهـارات وفعالیـات اوقد صاغ  نموذجه هذا مؤكدلها عالقة بالنجاح في الحیاة ، 

والتــي تمثــل تشــكیلة مــن المعرفــة یســتخدمها الفــرد للتكیــف مــع الحیــاة بفعالیــة ،حیــث أنــه كلمــا تــم ،متزایــدة
وقـــد توصـــلت ،)2005، طـــه ،احمـــد محمـــد ،(عـــن خـــاص مـــن الـــذكاء المختلـــفتوظیفهـــا للتأكیـــد علـــى نـــوع

أن الكفــاءات الشخصــیة تعتبــر مؤشــر للنجــاح فــي ،Bar-onســتخدمت مقیــاس بــارون إبحــاث التــي األ
لـى تحدیـد خمـس مجـاالت إبـارونكمـا توصـل ،ختبـارات الـذكاء المعرفیـة إوهذا ما لم تقدمـه وتـوفره ،الحیاة

-عـــــــــاطفيساســـــــــیة للـــــــــذكاء الأعـــــــــد مكونـــــــــات وت-،مهـــــــــارة غیـــــــــر معرفیـــــــــة15وظیفیـــــــــة تتكـــــــــون مـــــــــن 
.)2008،14،سعاد جبر،سعید(
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: وتضم المكونات التالیةIntra-personalالمهارات الذاتیة -أ
.وتعني القدرة على معرفة المشاعر الذاتیة وفهمها : الوعي بالذات -1
.كار فتعبیر عن المشاعر والمعتقدات واألوتعني القدرة على ال: التوكیدیة-2
.وتعني القدرة على تقدیر الذات بدقة :تقدیر الذات -3
.ة لدى الفرد نالكاماتمكاندراك اإلإوتعني القدرة على : تحقیق الذات -4
والتحــرر مــن ،وتعنــي القــدرة علــى توجیــه الــذات والســیطرة علــى تصــرفاتها: ســتقاللیة اإل-5

.عتمادیة العاطفیة اإل
: وتضم المهارات التالیةIter-personalنشخصیة یجتماعیة أو البالمهارات اإل-ب

.دراك وفهم وتقدیر مشاعر اآلخرین إویعني القدرة على : التعاطف -1
.وتعني القدرة على بناء عالقات مرضیة مع اآلخرین وٕادامتها : العالقات بین االفراد -2
.والمشاركة والبناء ضمن الجماعةوتعني القدرة على التعاون: المسؤولیة االجتماعیة -3

: وتضم المهارات التالیة Adaptablityالتكیفیة المهارات -ج
.بفعالیةا هني القدرة على تحدید المشكلة وحلتع: حل المشكالت-1
.فكارهم أة على التكیف مع مشاعر اآلخرین و تعني القدر : المرونة -2
.ختبار الواقع إ: جتماعیة المسؤولیة اإل-3

أكـدت العدیـد مـن الدراسـات دور الـذكاء لقد :Stress Managementدارة الضغوط إمهارات -د
فـراد لـى أن األإالتـي توصـلت Hust et evansهاسـت وٕایفـانركدراسـة ،العـاطفي فـي مواجهـة الضـغوط

) 2005،خلیل والشناوي(المصاحبة للخبر الصادم لألعراضللتعرض حتمالیةإمرتفعي الذكاء العاطفي أقل 

على مقاومة الضغوط وعدم الرضوخ لهاوتعني القدرة:تحمل التوتر والضغط النفسي -1
.وضبط االندفاع : التحكم في االنفعاالت -2

: وتضم المهارتین General Moodمهارات المزاج العام -ه
.مكانط قدر اإلستمتاع بالوقت واالنبساني القدرة على الشعور بالرضا واإلوتع:السعادة -1
ـــاؤل -2 موقـــف والمحافظـــة علـــى،فـــي الحیـــاةقب المشـــر الجانـــویعنـــي القـــدرة علـــى إدراك : التف

.یجابي تجاهها حتى في الظروف الصعبة إ
الجانب غیر المعرفي للذكاء یمثل،بارونویتبین من كل هذا أن مفهوم الذكاء العاطفي حسب نموذج 



الذكاء العاطفي/الفصل الرابع  

222

نظریة الذكاءات في رجارنالذي لم ینكر أصحابه الجوانب غیر المعرفیة شأنه في ذلك شأن ،العام 
جتماعي باعتبارهما من المكونات غیر المعرفیة للذكاء ذاتي واإلأبرز فیها كال من الذكاء الالتي،المتعددة 
.التقلیدي بمفهومه 

)11(رقممخطط 
on-Barحسب نموذج بارون عاطفيیوضح مكونات الذكاء ال

VIII:3-2- 1999نموذج دیو لوس وهیكسDulewiez et Higgs:

وكیفیـة توظیفهـا مـن أجـل ،معرفـة المشـاعر الذاتیـة " علـى أنـه یشـیر الـىعاطفيوقد عرف الذكاء ال
وفهــم مشـــاعر اآلخــرین ممـــا یــؤدي الـــى ،هـــداف التنظیمیــة مصـــحوبة بالتعــاطف وتحقیــق األاألداءتحســین 

مـــدیر عـــام شـــركة 72ـ وقـــد قـــام الباحثـــان بدراســـة للتقـــدم المهنـــي لـــ.)2002الخضـــر،(عالقـــة ناجحـــة معهـــم
emotionalعاطفیةلى معرفة الكفاءة الإوقد هدفت الدراسة ،سنوات7الدراسة ودامت ،بریطانیة

تحمل التوتر و -1
الضغط النفسي

التحكم - 2
باالنفعاالت و 
.ضبط االندفاع

مهارة إدارة الضغوط 

تحمل التوتر -1
و الضغط النفسي

التحكم - 2
باالنفعاالت و 
.ضبط االندفاع

مهارات -3
العامالمزاج

.السعادة-1

2-

التفاؤل 

الضغوط 

.المشكالت 

.المرونة-2

3-
. الواقع

1

.السعادة-1

التفاؤل-2

الوعي بالذات -1

.التوكيدية-2

تقدير الذات -3

تحقيق الذات -4

االستقاللية-5

.المهارات الذاتية 

.التعاطف-1

العالقات -2
.بين االفراد

المسؤولية -3
.االجتماعية

المهارة اإلجتماعية 
البنشخصية

المهارات التكيفية 

نموذج بارون للذكاء العاطفي 

مهارات المزاج 
العام
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Competence المنصــب فــيوكــان معیــار التمیــز ،التــي تمیــز المــدراء المتمیــزین عــن بقیــة زمالئهــم
،بــین عوامــل مقیاســي الشخصــیةرتباطــات جوهریــة إلــى وجــود إوقــد خلــص ،الحــالي ونســبة التقــدم الــوظیفي

بـین نفعالیـة تمیـزإمهـارة 16وجـد أن هنـاك حیـت،المستقاة من مسح المهارات الوظیفیةلعاطفیةوالكفاءة ا
.)2007،120،ونيادالسما(لى ست مهارات إوالتي تم تصنیفها ،المجموعتین

 الحساسیة:Sensitivity

المرونة:Resillience

لتأثیر والقابلیة للتكیف ا:Influence and adaptability

 الحسم والتوكیدیة :Decisiveness and assortiveness

الطاقة واالستقامة :Energy, entegrety,

 القیادة:leadership

بنـدا مـوزع علـى 69یتكـون مـن الـذكاء العـاطفيستبان لقیـاس إبناءا على هذه النتیجة تم تصمیم و 
:حسب دیلوكس وهیكس وهي عاطفيعتبرت كأبعاد للذكاء الإ،مقاییسسبعة 

یمانـه بقدرتـه إمـدى ،وتتضمن وعي الفـرد بمشـاعره وقدرتـه علـى السـیطرة علیهـا: لوعي بالذات ا-أ
.نفعاله إدارة إعلى 

والقــدرة علــى ،القــدرة علــى العمــل بشــكل فعــال فــي عــدة مواقــف ضــاغطة: عاطفیــةالمرونــة ال-ب
.أمامها ظهار السلوك توافقي مناسب إ

.هداف على المدى القصیر والبعید أو ،القدرة على حفز الذات لتحقیق نتائج : الدافعیة -ج
.تخاذ القرارات إخرین عند حتیاجات ورؤى اآلإهم القدرة على ف:الحساسیة -د
شـــدوح،و غمــوض المعلومـــاتأغـــم نقـــص ر لـــى قـــرارات واضــحة إالقــدرة علـــى الوصــول :الحســـم-ه

.باستخدام المنطق والعاطفة ،الجهود لتنفیذها
رغـم التحـدیات وتناسـق أفعالـه مـع ،لتـزام بتعهداتـه وأهدافـه المعلنـةظهـار اإلإالقدرة على : لتزام اإل -و
.أقواله 

VIII:3-3یتكـون مـن أربعـة للـذكاء العـاطفي وضـع أیمـن الصـواف نموذجـا :نموذج أیمن الصواف
)"30-2004،29،الدردیر (.و الذي یعتبر من النماذج  المختلطة في تفسیر الذكاء العاطفيأبعاد
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Emotionalالمعرفة االنفعالیة -أ literacy

لتمییــز وتقیـیم المعرفــة الخاصــة ،عـة مــن المفـردات المفیــدة للمعرفــة االنفعالیـةو وتتضـمن تنمیــة مجم
لیة والحـدس العملـي نفعاوالتغذیة الراجعة اإل،نفعالیةنفعالیة والطاقة اإلمانة اإلوتسهم كل من األ،بالمشاعر

.نفعالیةفي المعرفة اإل
:Emotional fitnessعاطفيستعداد التهیؤ الاإل--ب

، ) الموثوقیـــة (التـــي تتضـــمن الجـــدارة بالثقـــة ،نفعـــاليســـتعداد اإلمات المتعلقـــة باإلوتعـــد الثقـــة المفتـــاح للســـ
الســمات تظهــر القــیم الشخصــیة والســمات التــي ســتیاء بطریقــة بنــاءة وهــذه المرونــة التجدیــد ، الســخط أو اإل

النهمـا الـذكاء العـاطفيمـن،نفعالي یتعامالن بشكل أكثر اتسـاعاستعداد اإلنفعالیة واإلوالمعرفة اإل.تحفزها
في ظروف متعددة  ه عمالن على تدعیم القوة المنشطة لی

Emotional deth:عاطفيالصدق ال-ج

ض والجهـد المتمیـز الـذي تحسین الغـر لتحدید و لةشخصیاللى جوهر إالدعوة : التالیة باألعمالوهو یتصل 
ستقامة وزیادة تأثیر بعیدا والمسؤولیة واإل،تزام بالتعهد والدافعیة والمبادرة والضمیر لاإلو ، الفردیحدد مصیر

.ة الفردعن سلط
Emotionalالعاطفيالتغییر أو التحویل -د change

كتشــاف الفــرص إضــمن خلــیط مــن القــوى التــي تمكــن مــن فهــو یت،ضــلفلــى األإنــي التحویــل مــن األســوأ عیو 
.ى أخرى حسنةإلبداعیة وتغییر األفكار السیئة اإل
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IX:بالتوافق النفسيعاطفيالذكاء العالقة:
الــذكاء التـــي علــى فكــرة معامــلةثــور ،فــي الــذكاءات المتعـــددةGardnerجــاردنر شــكلت نظریــة 

Gardnerجـاردنر حیـث أكـد . عـده أختبـار الـذي اإلوعـن الـذكاء1904Biretتسمت به فكـرة بنیـة إ

،و لكــن مــن نــوع واحــد مــن الــذكاء و تعتبــر عــامال حاســما فــي النجــاح فــي الحیــاة. دة كلیــة حــأنــه ال توجــد و 
البراعـة جـاردنر و تشمل قائمة ،هناك تدرجات عریضة تشمل أنواعا من الذكاء تضم سبعة مداخل متنوعة

و هــو ذكـــاء العالقـــات و الــذكاء البینشخصـــيو الــذكاء الشخصـــي،اللفظیــة و البراعـــة المنطقیــة الریاضـــیة
و أكــد أنــه ال ،المجــالمــع معاونیــه فــي هــذا Gardnerجــاردنرســتمرت جهــود إو ،المتبادلــة بــین النــاس 

ـــمـــداخل " ســـبعة " نســـان  و أكـــد أن یوجـــد عـــدد ســـحري لتعـــدد مواهـــب اإل هـــو مجـــرد رقـــم تقـــدیري ،ذكاءلل
.لمجاالت و نواحي مواهب االنسان

كثـر مـن أمكانـات نجاحـه ، إصورة أكثر ثـراء لقـدرة الطفـل و ،لقد قدمت هذه الرؤیا التعددیة للذكاء
ولخـص جـاردنر نظریتـه . أنهـا ال تسـتطیع التنبـؤ بـاألداء النـاجح لألطفـالجـاردنركمـا أكـد . معامـل الـذكاء 

هـو القـدرة علـى فهـم األخـرین و مـا ،إن الـذكاء فـي العالقـات المتبادلـة بـین النـاس" :في تعدد أنـواع الـذكاء
تجـارة و و كیف نتعاون معهم والواقع أن الناجحین مـن العـاملین بال،الذي یحركهم و كیف یمارسون عملهم

یتمتعــون فـــي العلــم بـــدرجات عالیـــة مــن الـــذكاء فـــي ،السیاســیین و المدرســـین و االطبــاء والزعمـــاء الـــدینیین
التي تتحـول ،فالذكاء الخاص بین الناس هو القدرة على تبادل العالقات فیما بینهم . مجال العالقات العامة

لكي یتمكن مـن التـأثیر بفعالیـة فـي ،للذاتإنها القدرة على تشكیل نموذج محدد و حقیقي،لى قدرة داخلیةإ
.)63-62، 1995/2000جولمان ( " الحیاة 

ائـــه أثبتــت أنــه ال یمكـــن أن نــربط نجــاح اإلنســـان فــي حیاتــه بذك،التعددیــة للـــذكاءةه النظــر ذإن هــ
بـإجراء أبحـاث ،قامت حوالي ألف مؤسسة أمریكیة" لى أنه إGolmanجولمانشار أفقد ،فقطالعقليح

لـى النتیجــة إبحــاث وقـد توصــلت هـذه األ،علـى مــدى عشـرین ســنة ،مـن االشــخاص األلــوفشـملت عشـرات 
یتوقفان على مهارات ال عالقة لها بشهادته وتحصیله العلمي ،نسان وسعادته في الحیاة نفسها أن نجاح اإل

(. Golman, )1998,52

و المعـروف –جامعـات مشـهورة حتـى ین تخرجـواشخاص الذأن األة بینتیلالطو دراسات إن هذه ال
هم ممتـازة لـم ینجحـوا فـيكانت درجـاتو –یكون لألفراد الذین تحصلوا على درجات عالیة بها حاقلتأن اإل
و كانت ،في جامعات عادیة في حین أن أشخاصا درسوا .أو االسریة أو العاطفیة ،العملیة حیاتهم
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وهـم یتصـفون ،و یكونـوا ثـروات ضـخمة و هائلـة،أن یؤسسوا شـركات ضـخمةستطاعوا إدرجاتهم متوسطة 
.جتماعیة و المهنیة سریة و اإلعالقتهم األو التوافق في ،العاطفي و النجاحستقرارباإل

أنه ال دور لمستوى الذكاء العقلي و الشهادات الجامعیة فـي التوافـق ،شارة ال تعني بالطبعهذه اإل
تفــاع مســتوى الــذكاء العقلــي وحــده ال یضــمن إر لــى أن إشــارة إتحقیــق النجــاح للفــرد بقــدر مــا هــي و،النفســي

عاطفیــةو مهــارات ،بــل ال بــد مــن تــوفر صــفات،و التوافــق النفســي بشــكل عــام،تحقیــق النجــاح فــي الحیــاة
ي تالعاطفيهذه المهارات في الذكاء الو تتمثل،نسان إلیه أي إذا المستوى التكاملي الذي یصبوا تضمن ه
حیث یمنحه القدرة على فهم نفسه و .لتوافق الفرد مع نفسه و مع بیئته التي یعیش فیها متغیر هام یعتبرها 

عــاطفيأن الــذكاء ال1997Bar-onبــارونفهــم األخــرین بمــا یضــمن لــه النجــاح فــي الحیــاة و قــد أكــد 
مثــل التفــاؤل و المرونــة و الواقعیــة و القــدرة علــى حــل ،یــرتبط بــبعض مظــاهر الصــحة النفســیة و التوافــق

. Bar-on(. و القدرة على السیطرة و الضبط وط غو مواجهة الض،المشكالت 1997(

الثقــة ســاس أهــو عــاطفيفیــرون أن الــذكاء الChemiss et al 2000خــرونآكیمــیس و أمــا 
و الدافعیـة ،یف و المرونة في مواقف المحن و تقدیر الذات و القدرة على التك،بالنفس و تكامل الشخصیة

و ال یتوقــف نمــوه ،غیــر ثابــتعــاطفيكمــا أكــدوا أن الــذكاء ال. ن خــریاتیــة و البراعــة فــي التعامــل مــع اآلالذ
. عاطفيینمو الفرد ینموا ذكاؤه العند مرحلة عمریة معینة بل كلما 

تراوحـت ،فـرادمن األ306على عینة مكونة من Mehrabian 2000لمهرابیان ةو في دراس
لعـــاطفي یـــرتبطلـــى أن الـــذكاء اإنـــاث توصـــل مـــن اإل195ذكـــور ، 107ســـنة 46الـــى 67عمـــارهم بـــین أ

ــالقلق و ،بتكامــل الشخصــیةرتباطــا موجبــا إكمــا یــرتبط ،و بصــورة ســالبة باالكتئــاب،بصــورة دالــة موجبــة ب
,Mehrabian(.سلوك المواجهة الشخصیة 2000(.

Abramovittz  2001یــرتبط إرتباطــا وثیقــا بــالتوافق ان الــذكاء العــاطفي
كما أن الذكي عاطفیا ، من خالل قدرة الفرد على التحكم في الضغوط اإلنفعالیة،و طریقة اإلنفعال،النفسي 

ـ، و إرتفـاع الضغطـالناتجـة عـن الضـغوط كاالزمـات  القلبیـة،یمكن ان یتحاشى بعض األمراض الجسمیة 
نــه یتضــمن ، غیــر أبه الــذكاء العقلــيشــن الــذكاء العــاطفي یأكــد أبرامــوفیتزو أ.و أمــراض الجهــاز الهضــمي 

ة األخرى ،كما انه یؤثر في العدید مـن مظـاهر كثر من العملیات العقلی،أالوعي و اإلستبصار باإلنفعاالت 
سالیب حیاة جیـدة و النجـاح فـي المدرسـة ، و صیاغة أنـللفرد والقدرة على التعامل مع اآلخریالحیاة العقلیة

ـن البرامج اإلرشادیة و العالجیة أراموفیتز أبكد أف المجاالت الحیاتیة للفرد، كما و مختل،و المهنة 
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ذكاء العاطفي لدى التالمیذ، ذلك أن هذا النوع كثر فعالیة اذا تضمنت الالمدرسي تصبح أ،لمشكلة التسرب 
ادارتهــا كالغضــب مــثال و تســاعدهم و ،كتســاب مهــارات الــتحكم فــي اإلنفعــاالت یســاعد علــى إرامجمــن البــ

.)Abramovitz.2001.(كالمعلمین و زمالئهم ،ضا على توطید عالقاتهم بالجماعات المدرسیةأی

علــــى تنظــــیم تــــؤثر علــــى قدرتــــه،للفــــرد نفعالیــــةن الحالــــة اإلأKemper1999كیمبــــر یــــرىو
تـزان و لـى زیـادة التماسـك الـداخلي و اإلإو الـذكاء العـاطفي یـؤدي ،خـرى األالمعلومـات و العملیـات العقلیـة 

)(Kemper.1999.و زیادة القدرة على التحكم و ضبط الذات،تكامل الشخصیة لدى الفرد 

عاطفیـــةالـــة المســـتقل عـــن الحعـــاطفيأكـــد أن الـــذكاء ال1998Epsteinوفــي دراســـة 
Emotional State، ه معینـة فیكتئـب یـلـى مواقـف محبطـة أو ضـغوط حیات،إعاطفیـافقـد یتعـرض الـذكي

لدیهم أخرین بأفرادفي وقت أقل اذا ما قورن ،ال أنه یتمیز بالقدرة على التخلص من هذه المشاعر السلبیة إ
).1999Epstein(من الذكاء العاطفيمستوى متدني

Constantine et Giniorكونســتاتین و جــانیور كمــا أكــد  أن االفــراد الــذین لــدیهم ،2001
.یتمیزون بالتوافق و الدفء العاطفي و المثابرة و التواضع عاطفي من الذكاء العالمستوى 

(Constantine and Ginior .2001)

رغــم طفي و التوافـق النفسـي، یجابیـة بـین الــذكاء العـاثیقـة اإلأثبـت كـل هـذه الدراسـات العالقــة الو 
ذكیـاء عاطفیـا یتمیـزون بالقـدرة الفائقـة علـى ذلـك أن األإختالف الثقافات التي أجریت فیهـا هـذه الدراسـات ، 

هـو ،و هـذا الـوعي الـذاتي) تحدیـد إیجابیـاتهم  و سـلبیاتهم دون ألیـات دفاعیـة یسـتطیعون ( الوعي بذواتهم 
ختالفــات النهــم یــدركون جیــدا اإل،نــواع ســمات الشخصــیة أهم مســاحة كبیــرة للتعامــل مــع جمیــع الــذي یمــنح

التـي یتعرضـون ،فراد و هذا ما یجعلهـم قـادرون علـى مواجهـة مختلـف المواقـف الضـاغطةالموجودة بین األ
.بطریقة ایجابیة لها و

حیـث ،مؤشـرا هامـا للتوافـق النفسـي للفـرد ،یعتبر في نظر العدیـد مـن البـاحثین عاطفيإن الذكاء ال
ى حفــض معــدالت إلــفــراد یــؤدي أللــدى اعــاطفيى أن تنمیــة الــذكاء اللــإStufft 1996ســتوفت أشــار 

و هــي كلهــا ،التعــاطف زیــادة مســتوىفــي الغضــب و ،والتحكمزیــادة مســتوى التوافــق االجتمــاعيوة یمــر الج
من حدة تـأثیراالنقاصو بالتاليتنمیتها،متغیرات من شأن البرامج التدریبیة القائمة على الذكاء العاطفي

)على المستوى االجتماعي ال الفردي فقطالسلوكیات الالتوافقیة  Stufft .1996) .

نفعال الحاد یعني فقدان التوازن و یبدو كاختالل في فاإل،جتماعي التوافق اإلنفعال یؤثر على أن اإلذلك 
مطهـــر مـــن تهـــیجنفعـــال المإلإن ا. ضـــطراب نفســـي إضـــطراب فـــي النشـــاط و أحیانـــا یظهـــر كإأو ،الســلوك

، و أیضـــا الـــى حســـمیهممـــا یـــؤدي الـــى تغیـــرات نفســـیة و ،جتمـــاعي التوافـــق النفســـي و اإلّ مطـــاهر ســـوء 
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النفســیة ، و جتمــاعي و الصــحة شــرط للتوافــق اإلعــاطفيإن النضــج ال.) عقلیــة ( ضــطرابات فــي التفكیــر إ
ـــــــــى ضـــــــــبط  ـــــــــق النفســـــــــيأنفعاالتـــــــــه مـــــــــن إقـــــــــدرة الشـــــــــخص عل هـــــــــم عوامـــــــــل النجـــــــــاح و تحقیـــــــــق التواف

) 187–2000.184.الملیجي(

و التوافــق ،أن الشــخص الــذي یتمتــع بالصــحة النفســیة 2001ســامي محمــد ملحــم و قــد أكــد
.نفعالیة جتماعیة و الحساسیة اإلمع متطلبات الحیاة اإل،یتمیز بالعدید من المظاهر كالتكامل و التوافق

جتمـاعي بالسـواء ، كمـا أنـه التـي یعـیش فیهـا و یتمیـز سـلوكه اإلیجابیـة مـع البیئـة إكما أنـه یتفاعـل بصـورة 
ت و القــدرة علــى اشــباع ى الــذاإلــطمئنــان و اإل،جتماعیــةلمرونــة االنفعالیــة و الفعالیــة اإلو ایتمیــز بالكفــاءة 

)2010،61ملحم،(ساسیة بطرق سویة الحاجات األ

سـامي محمـد دراسـة ،توافـقالو عـاطفيثبتت العالقة بین الذكاء الأبین الدراسات العربیة أیضا التي و من 
صـائیا بـین رتباطـات دالـة احإحیـث أكـد أنـه توجـد ،الدراسـات السـابقةي تـم ذكرهـا فـي و التـموسى هاشم

)2004، هاشم(.نفعاالت و الصحة النفسیةبعدي تعاطف و تنظیم اإل

توافــق النفســي حتــى قبــل ظهــور ر للشــكمؤ عــاطفي لــى الجانــب الإوقــد أشــار العدیــد مــن البــاحثین 
مظــاهر فــي 1987ي همــمصــطفى فلیــه إمنهــا مــا أشــار ،فــي التــراث الســیكولوجيعــاطفيلــذكاء الامتغیــر

:بــــكد أن الشخص المتوافق یتمیزأوشروط التوافق السلیم حیث 
و حــل المشــكالت بطریقــة یــرض عنهــا و ،القــدرة علــى تحمــل المواقــف الضــاغطة أو مواجهــة العقبــات/ 1

ـــى الصـــم،یقرهـــا المجتمـــع ـــه القـــدرة عل ـــال األأي أن لدی و ضـــروب ،و المشـــكالتزمـــات و الشـــدائدود حی
.لى أسالیب ملتویة و غیر مالئمةإو یشوه تفكیره و دون أن یلجأ ،تل میزانه خن یأحباط دون اإل
میــول و رغبــات و ســتعدادات و إو ،ومــا تحــوي الــذات مــن قــدراتأن یعــرف االنســان ذاتــه معرفــة جیــدة / 2

أو ما عاطفيكمكون للذكاء ال،عي بالذاتمها و هو محور الو یقیتنفعاالت و أن یقوم بإمدركات شعوریة و 
)1995،52،فهمي(و توجیهها الوجهة الصحیحة ،یسمیه جولمان بالكفاءة الذاتیة

جامعـة ییـل موعـة مـن طلبـة علـى مج2004Backett et alكـت و أخـروندراسـة باكما  أثبتت 
Yale رتبـــاط بـــین الـــذكاء اإل. في و عالقتـــه بالســـلوك الیـــومي حـــول الـــذكاء العـــاط330علـــى عینـــة قوامهـــا

حصـائیا بـین تـدني مسـتوى الـذكاء العـاطفي إرتباطیـة دالـة إد أنه توجد عالقة أكدحیث،العاطفي و التكیف
وضــعف العالقــات مــع ،كتعــاطي الكحــول والمخــدرات والســلوكیات المنحرفــة ،وبــین مؤشــرات ســوء التكیــف

ربمـا یكـون ،سـتخدامها لتسـهیل التفكیـرإ و ء العـاطفي وخاصـة إدراك العواطـف أي أن تدني الـذكا.صدقاء األ
قیـاس ســمات الشخصــیة الخمــس والممارســات الســلوكیة الســلبیة أكثـر مــن قــدرة م،متنبئـا جیــدا بســوء التكیـف

)2004(على ذلك Brackett.Mayer et Warner .
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:تمهید

،من الدوافع المكتسبة التي حصلت على الكثیر من الناقش والجدلتعتبر دافع اإلنجاز واحد
لة والمرتبطة بدافع كولوجیین على حد سواء، وهو من الدوافع  المتأصمن طرف التربویین والسی

.االستحسان 
ستخدم أو أشار إلى الحاجة إلى من الناحیة التاریخیة أول من إA. Adlerویعتبر ألفرد أدلر 

،حیث قدمه على أساس أنه دافع تعویض مستمد من خبرات الطفولة،اإلنجاز في التراث السیكولوجي
اوله لمفهوم الطموح فقد عرض هذا المصطلح في ضوء تنK. Liwinلیفینتكیر أما 

Aspiration. مورايهنري ستخدام إوذلك قبلH. Murrayهذا ،لمصطلح الحاجة لإلنجاز
بشكل ،Need for Achievementخیر الذي یعتبر أیضا أول من قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز األ

ستكشافات في إسته الشهیرة وذلك في درا،من مكونات الشخصیة مهما علمي ودقیق بوصفه مكونا
Exploration inالشخصیة  personality التي عرض فیها عدة حاجات نفسیة من بینها الحاجة

الذي یعتبر من أهم لإلنجاز، وستعرض في هذا الفصل بنوع من التفصیل والتحلیل لهذا المتغیر
.المؤشرات الدالة على التوافق النفسي
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I :الدافعیة وبعض المفاهیم المرتبطة بها.
I:1-تعریف الدافعیة:

:للدافعیةالعلوم اإلجتماعیةمعجمتعریف-1
.عملیة نفسیة عضویة تفترض قیامها لدى الكائن لتعلیل السلوك الصادر عنه-1
تحدیدا جزئیا تحدد سلوكه التالي ،لإلتزان النفسي العضوي لدى الكائنختاللاوهو حالة -2

.هحدتمن حیث وجهته و 
من خارج تثیره (أو مرافق سابقة علیه ،ویمكن النظر إلیه كمتغیر متوسط بین منبهات -3

.ستجابات تالیة تتأثر بهإو) الكائن
.هتماماإلعیة كالرغبة والحافز والحاجة وویندرج تحت الدافع عدة مفاهیم أكثر نو -4

.)1975،259، و آخرونكور ذم(

:للدافعیةKaganكاجان   تعریف - 2
أو تنتظم ،أن الدافع عبارة عن تمثیالت معرفیة ألهداف مرغوبة .Kaganjكاجانیعرف 

.)69، 2000،خلیفة(ي مبشكل متدرج أو هر 
مصطلح یشیر إلى حالة داخلیة تنتج ،عیة الدافوأالدافع :فدافیدو لینداتعریف -3

ویطلق ،طاستشارة السلوك الموجه نحو تحقیق النشإوتعمل هذه الحالة على تنشیط ،اجة ما:عن ح
.أنها تنشأ بصورة أساسیة نتیجة للخبراتدودوافع أیضا على الدوافع التي تبمصطلح ال

).11، 2000، فدافیدو (

التوجه (فیعرف الدافعیة بأنها تشیر إلى المحددات الحالیة لالختیار Beckبك تعریف-4
).70، 2000،خلیفة(.والمثابرة وقوة السلوك الموجه نحو الهدف

،فیعرف الدافعیة على أنها عامل داخلي یستشیر اإلنسانإدوارد موراي تعریف -5
ال یمكن مالحظته مالحظة ،وهي كذلك تكوین فرضي أو متغیر وسیط،التكاملفیه ویوجهه ویحقق

حتى هأو نفترض وجود،الموجه نحو الهدفوٕانما یمكن أن نستنتجه من تتابعات السلوك،مباشرة
).1988،28،موراي(.ر هذا السلوكفسییمكننا ت



الدافعية لإلنجاز/                                                                      الفصل الخامس

232

I:2-بعض المفاهیم المرتبطة بالدافعیة:
الباعث بطریقة معینة وكل هذه ،الدافع، الحاجة، الحافزیستعمل علماء النفس كلمات 

یمكن مالحظتها ولكن ال،فتراضیة یبدو أنها تفسر السلوكإلحات تعد تكوینات عملیات داخلیة المصط
.)11، 2000، فدافیدو (.أو قیاسها بصورة مباشرة

ها تحدید،بحثهالمهم قبل تناول أي متغیر من هذه المتغیرات فيمن لذا فإن الباحث یجد أنه 
.ستخدام هذه المصطلحاتإبتعاد عن الخلط في إللتحدیدا دقیقا

:Needالحاجة - 1
ویستخدم مفهوم الحاجة للداللة ـ،تشیر الحاجة إلى شعور الكائن الحي باالفتقاد إلى شيء معین

).78، 2000خلیفة،(.شيء معینمنهمانالتي یصل إلیها الكائن نتیجة حر على مجرد الحالة

جسمیة أو ،كما یطلق مفهوم الحاجة على أوجه النقص التي قد تقوم على متطلبات معینة 
).11، 2000، فدافیدو (.متعلمة أو على تولیفة منهما

وقد تكون فیسیولوجیة ،تزاناالألحیان بأنها حالة عجز أو عدم كما توصف الحاجة في بعض ا
).122، 1994وف ویتیج، تأر (.)كالحاجة لإلنجاز(نفسیة أو ) إلى الطعامالحاجةك(

وتدفعه في ،وبناءا على ذلك فإن الحاجة تعد نقطة البدایة إلثارة الكائن الحي التي تحفز طاقته
حاجة ما وتعمل على تنشیط أو والدافعیة هي حالة داخلیة تنتج عن ،،تجاه الذي یحقق له اإلشباعاإل
.تحقیق الحاجة النشطةستثارة السلوك الموجه نحوإ

:Driveالحافز - 2
).1994،122أرتوف ویتیج،(.أما الحافز فیعرف بأنه إما حالة ناتجة عن حاجة فسیولوجیة

افعة التي تصحب بعض المعالجات الخاصة بمنبه دالحافز إلى العملیات الداخلیة الویشیر 
ومفهوم الدافعیة على ،ویؤدي بعدها إلى إصدار السلوك ویرادف البعض بین مفهوم الحافز ،معین 

مقابل ذلك هناك نتیجة الشعور بالحاجة وفي ،هما یعبر عن حالة التوتر العامة أساس أن كل من
.ومین على أساس أن الحافز أقل عمومیة من مفهوم الدافعفهمن یمیز بین الم

.تماعیةجلتعبیر عن الحاجة البیولوجیة واإلالدافع لیستخدم مفهوم - 
.الحافز یستخدم للتعبیر عن الحاجات البیولوجیة فقط- 
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:Incentiveالباعث -3
لیصف ،1918هذا المفهوم سنة Robert S. woodworthثلقد أورد روبرت وودور 

العادات التي توجه السلوك في هذا وذلك في مقابل،الطاقة التي تضطر الكائن العضوي إلى الحركة 
).26، 1988إدوارد، (.االتجاه أو ذاك
المساعدة على تنشیط ،الباعث بأنه یشیر إلى محفزات البیئةWG.Vinakeفیناكویعرف

جتماعیة، وتقف المكافآت المالیة إأو على أبعاد فسیولوجیة،دافعیة األفراد سواء تأسست هذه الدافعیة
).79، 2000،خلیفة.(كأمثلة لهذه البواعث فیعد النجاح والشهرة مثال من بواعث الدافع لإلنجازة،والترقی

)02(رقمشكل
.یبین العالقة بین الدافع، الحاجة والباعث

:نفعالاإل - 4
الكثیر من أنالتأكیدویمكن ،نفعال في الفصل السابقلقد تم عرض التعاریف الخاصة باإل

دوافع كنتیجة مترتبة حیث ینظر بعض الباحثین إلى ال،نفعال والدافع بین مفهوم اإلیخلط الباحثین
دوافع یمكن أن یترتب علیها ظهور في حین ینظر البعض اآلخر أن بعض ال،نفعاالتعلى ظهور اإل

الحرمان

قد يتحقق بتخفيض 
الشعور بالتوتر

الدافعالحاجة

السلوك

توجهطاقة

الباعث 
الهدف

إحباط
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ضطراب حاد یشمل الفرد إأنه - كما سبقت اإلشارة في الفصل السابق–عرف االنفعالیةتو ،نفعاالت إ
وینشأ في األصل ،ویؤثر معنیة في سلوكه وفي خبرته الشعوریة ووظائفه الفسیولوجیة الداخلیة،كله
إال أنها ،نفعاالت على أنها حاالت أقل عقالنیة من الدوافع وینظر البعض إلى اإل،مصدر نفسي من

.تتغیر بتغیر العملیات المعرفیة
ألنها ،نفعاالت ال یمكن تحقیقه في كل الحاالتالتمییز الدقیق بین الدوافع واإللذلك فإن

،تعمل أحیانا كدوافع في تولید االستجابات، فالغضب على سبیل المثال في موقف ما) االنفعاالت(
.یمكن أن یدفع الفرد ألن یسلك بشكل معین في هذا الموقف

:نفعال والدافععتماد علیها في التفریق بین اإلأن هناك بعض األسس التي یمكن اإلإال"
أما في ،المصاحبة للسلوك عاطفیةز على الخبرات الذاتیة والركینفعال فإن التفي حالة اإل-1

.كیز على النشاط الموجه نحو الهدفحالة الدافع فیكون التر 
،بأنه سلوك مضطرب وغیر منظم،نفعالي عن أنواع السلوك األخرىیتسم السلوك اإل-2

.عاطفیاوحدة شدة ویتمیز بأنه أكثر ،ویصاحبه العدید من التغیرات الفسیولوجیة الداخلیة 
).82، 2000، خلیفة(

:وقد قسم علماء النفس الذین درسوا الدوافع وفقا للفئات التالیة
:األساسیةالدوافع / 1

المرتبطة بالبقاء على قید ،وهي دوافع تنشط السلوك بهدف إشباع الحاجات الفسیولوجیة 
.األلمالماء، الطعام، تفادياألوكسجین، الحیاة، وتنشأ الحوافز لتحقیق الحاجة 

:جتماعیةالدوافع اإل/ 2
والتفاعل معهم على سبیل ،تصال باآلخریندوافع التي یعتمد إشباعها على اإلوهي تلك ال

.حترامستحسان، اإلحاجات مرتبطة بالحب، القبول، اإلتساعجتماعیة إلتظهر الدوافع اإل،المثال 
:الحسیةستشارة دوافع اإل/3

ة من إلثار نفسه على ادواإلنسان غالبا ما یزو ) الحیوانمثل(ارة ثستیحتاج اإلنسان إلى اإل
یصاب بالضجر، اإلجهاد ،واإلنسان عندما یحرم من أنشطة االستشارة الذاتیة،..خالل أحالم الیقظة،

.بتكاریةبة مما ینقص من األعمال اإلتاالشعور بالتوتر واالكتئاب والر ویزداد
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II :تعریف الدافعیة لإلنجاز:
: Atkinsonأتكنسون "ف یعر ت:1

وأوضح أتكنسون أن مؤشرات الدافعیة ،ستعداد لدى الفرد لبلوغ النجاح إهو دافع اإلنجاز 
:لإلنجاز من حیث قوتها أو ضعفها تتمثل في

.محاولة الوصول إلى الهدف واإلصرار علیه- 
.وما یعنیه ذلك من سرعة الوصول إلى الهدف وبذل الجهد،التنافس مع اآلخرین- 
).21، 2007أبو شقة،(."أن یتم ذلك وفقا لمعاییر الجودة في اآلداء- 

فإنه ال یوجد ما یبرر ،على الرغم من محاولة بعض الباحثین التمییز بین الدافع والدافعیة
المالمح إلىكالهما شیرفعیة حیث یكمرادف بمفهوم الداویستخدم مفهوم الدافع. الفصل بینهما

ویمیز لذا فإنه عند استخدام الباحثة ألي المفهومین فإنها تقصد شیئا واحدا دافعي،األساسیة للسلوك ال
أن الدافع حسب ما سبق اإلثارة إذا ما دخل حیز بین الدافع والدافعیة مؤكدا Atkinsonأتكنسون 

.هي عملیة نشطةالتنفیذ یسمى دافعیة باعتبار أن الدافعیة
:Johnson & Macclellondون وماكلیالند نستعریف جو - 2

وأن یكون آداؤه على مستوى ،المیل للوصول إلى النجاح ورغبة الفرد في أن یكون ناجحا"
).21، 2007أبو شقة،(تمام األهداف على نحو أفضل ختیار أو هو الرغبة القویة إلاإل

:Murrayمورايتعریف - 3
Needعن الحاجة لإلنجاز مورايیتحدث for achievement"على أنها القدرة عرفهاوی

تماعیةجلبیئة الفیزیقیة واإلوالسیطرة على ا،األشیاء التي یراها اآلخرون على أنها صعبةعلى تحقیق 
وبلوغ ،والتغلب على العقباتستقاللیة وتنظیمها وسرعة اآلداء واإل،والتحكم في األفكار وحسن تناولها 

وتقدریها بالممارسة الناجحة ،عتزاز بالذاتومنافسة اآلخرین واإل،متیاز والتفوق على الذات معاییر اإل
.)20، 2007، أبو شقة(."للقدرة

:Hermansهرمانز - 4
مستوى الطموح، سلوك تقبل المخاطرة، :فقد حدد مظاهر الدافع لإلنجاز في عشرة جوانب

ختیار الرفیق، إ و ،والحراك االجتماعي، المثابرة وتوتر العمل أو المهمة، وٕادراك الزمن، التوجیه للمستقبل
).93، 2000، خلیفة(. سلوك التعرف، وسلوك اإلنجاز
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:سمیثفیروف وتشارلزتعریف - 5
:الدافعیة لإلنجاز وهمافقد میزا بین نوعین أساسیین من 

Autonomons Achievementدافعیة اإلنجاز الذاتیة -1 Motivation:
.ویقصد بها تطبیق المعاییر الداخلیة أو الشخصیة في موقف اإلنجاز

Social Achievementدافعیة اإلنجاز االجتماعیة -2 Motivation:
أي مقارنة أداء الفرد ،جتماعیةالتي تعتمد على المقارنة اإلتفوق وتتضمن تطبیق معاییر ال

.باآلخرین
هما یولكن قوتهما تختلف وفقا أل،ویمكن أن یعمل كل من هذین النوعین في نفس الموقف

،أكبر سیطرة في الموقفوزنافعیة اإلنجاز الذاتیة لها فإذا كانت د،في الموقفةوسیطر ،أكثر سیادة
).95، 2000، خلیفة(. فإنه غالبا ما یتبعها دافعیة اإلنجاز االجتماعیة والعكس

Mathisماتز وآخرونكما میز  et alوالدافعیة للكفاءة ،بین الدافعیة لإلنجاز
Motivation for competence، على أساس أن الدافعیة للكفاءة تتركز على السرور والبهجة

والنجاح في ،الوقتیة التي یحققها الفرد، أما الدافعیة لإلنجاز فهي تتركز على اإلنجازات المستقبلیة 
وأن التعلم یكون أسرع لدى األطفال ذوي ،وقد أشار ماتز وزمالؤه إلى أهمیة كل منهما.المستقبل

).96-95، 2000، خلیفة(.اإلنجازدافعیة المستوى العالي من 

وصعوبة العمل في مواقف اإلنجاز، ،فقد إهتم بعملیة اإلدراك للقدرةNichollesنیكولسأما
وتجنب ،حیث یعرف سلوك اإلنجاز، بأنه سلوك موجه نحو تنمیة أو إظهار قدرة الشخص العالیة 

ویتضمن هذا التعریف أن األشخاص الذین یرغبون في النجاح في مواقف .إظهار قدرة منخفضة
حتى ال یتسمون بقدرة منخفضة وهذا ما ،یقصد أن قدراتهم عالیة یمیلون إلى تجنب الفشل،اإلنجاز

).2،49ط،2009، الفحل(.ماكلیالندیتسق مع تعریف

محل اهتمام الكثیرین منهم، ،لإلنجازأما بالنسبة للباحثین العرب فقد كان موضوع الدافعیة 
:الباحثینؤالء عاریف هوسنعرض فیما یلي بعض من ت

ستعراضهما لعدد من إوذلك من خالل :و مایسة النیالأحمد عبد الخالقتعریف - 6
الرغبة أو المیل إلى أداء المهام :إلى أن من مظاهر هذا الدافع ،التعاریف التي تناولت الدافع لإلنجاز
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ویتضمن الدافع لإلنجاز أنماطا متباینة من السلوك .بسرعة وبأفضل طریقة ممتعة، أحدهما أو كالهما
فضال عن كونه الحافز إلى حل . وهو الدافع إلى إنجاز شيء ذي شأن،یتدخل فیه عنصر التحدي

).93، 2000، خلیفة(.ةمشاكل صعبة تتحدى الفرد وتعترض طریق

هي النظام الشبكي من ،ارت إلى أن دافعیة اإلنجاز شفقد أ": عسرفاء األتعریف ص- 7
". أو المرتبطة بالسعي نحو تحقیق التفوق واإلمتیاز،العالقات المعرفیة، االنفعالیة والسلوكیة الموجهة 

).22، 2007، أبو شقة(

فیعرف الدافع لإلنجاز على أنه الرغبة في اآلداء الجید ":فاروق موسىتعریف -8
ویعتبر من المكونات العامة للنجاح ، وتحقیق النجاح وهو هدف ذاتي ینشط ویوجه السلوك ،

).2000،94، خلیفة(".المدرسي

ویتبلور خالل ،وینملإلنجاز هو دافع متعلم یكتسب الدافع":محمود الزیاديتعریف - 9
وأن یحتل الفرد مكانا في ،التحصیل والتفوق ویتمثل في رغبة الفرد في جتماعیة،عملیة التنشئة اإل

).22، 2007أبو شقة،(".خرونمما یفعله اآلشیئااو یفعلوأن یحقق،المجتمع

إمكانات یختلف مفهوم اإلنجاز عن مفهوم القدرة أو الكفاءة حیث أن هذه األخیرة تشیر إلى "
عدید توجد عند الفرد بالقوة ویمكن أن تتجلى في أنشطة متعدد وفي ظروف متنوعة، إال أن اإلنجاز 

).1988،105،آیت دوصو(.یشیر إلى ما یحقق هنا واآلن

:تعریف محمد رزق البحیري-10
،ویتطلب من الفرد جودة األداء،هي ذلك الدافع المكتسب المتعلم الذي یحركه الطموح المرتفع

ومواجهة الصعاب والتغلب على ،الذي یتضح في مثابرته وقدرته وسرعته على تخطي العقاب
وتحقیق أهدافه المستقبلیة التي تؤدي إلى رضاه ،منه في النجاح والتمیز على اآلخرینةرغب،التحدیات
)2010، يالبحیر (. ثقة اآلخرینوكسبه لتماعيجوثقته بنفسه وشعوره بالقبول اإل،هعن ذات
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III:قیاس الدافعیة لإلنجاز:
:ثالث فئات وهيإلى إن المقاییس التي تستخدم لقیاس دافعیة اإلنجاز تنقسم 

سقاطیة المقاییس اإل- 
.المقاییس الموضوعیة- 
.المقاییس الموقفیة- 

III :1-سقاطیةالمقاییس اإل:
من أربع مكون ،ختبار لقیاس الدافع لإلنجازإبإعدادMacclilland1958ماكیالندقام 

أما ،)1938(هنري مورايهالذي أعد) TAT(ختبار تفهم الموضوع إشتقاق بعضها من إصور ثم 
تكمن بدایة هذه الطریقة ) "TAT(مبررات اختبار وقد أوضح ،البعض اآلخر قام ماكیالند بتصمیمه

تعتبر ) غیر الواقعیة(عندما وجدوا أن المادة الخیالیة ،كلینیكییناإلعلماء النفس توصل إلیه معظم فیما 
فال بد،فعندما یكون الباحث بصدد قیاس الدوافع النفسیة " ... هي األساس األفضل للتحلیالت الدافعیة

أو الدافعي الذین یعتمدون على طریقة واحدة في ،أن سیرشد بخبرات علماء النفس التحلیليمنله 
ا ذول،وتتمیز هذه الطریقة بالالشكلیة وبالحدسیة،وهي تحلیل مضمون التداعیات الحرة للعمیل،القیاس

نسانیة لكثیر من مظاهر الدافعیة اإلأن توصل الباحثون إلى فهم أفضل ،ستخدامهاإترتب على 
س استخدام طریقة التحلیل النفسي في قیاوكانت هذه القرائن واألدلة هي التي أدت إلى محاولة،

).74-73، 1979، منصوروقشقوش(". على نحو أكثر شكلیة ونظاما،الدافعیة

واضحة تتعلق Cusآمارات - TATالمشتقة من -تتضمن الصور األربعة لهذا المقیاس 
،ستثارة الدافع لدیهمتحت ظروف ستة إل،ثانیة20قدمت إلى المفحوصین لمدة ،بمواقف اإلنجاز

موقف الفشل موقف حیادي، موقف التوجه نحو اإلنجاز، موقف النجاح و سترخائي، موقف إموقف (
كل صورة .بحیث تتضمن،وذلك عن طریق كتابة قصة عن كل صورة تعرض علیهم) النجاح والفشل

:أربع أسئلة وهي
.؟هم األشخاصمن ؟ماذا یحدث-1
.؟ما الذي أدى إلى هذا الموقف-2
.؟؟ وما الذي یقوم بهذا العملهما محور التفكیر وما المطلوب عمل-3
.؟الذي یجب عملهما و ؟ما الذي یحدث-4
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ویستكمل عناصر القصة ،بالنسبة لكل صورة ثم یقوم المفحوص باإلجابة على هذه األسئلة 
ستخدام الصور األربع إختبار كله في حالة ویستغرق إجراء اإل،الواحدة في مدة ال تزید عن أربع دقائق

).،98، 1987،موسى و أبو ناهیة(". حوالي عشرین دقیقة
ویتم تحلیل القصص أو نواتج الخیال لنوع معین من ،یل اإلبداعيخویرتبط هذا المقیاس بالت

قد وزمالؤهماكلیالندوعلى الرغم من أن .یمكن أن یشیر إلى الدافع لإلنجازالمحتوى في ضوء ما 
وفي دراسة أخرى كان معامل ثباته ،)TAT) "0,96"ختبار معامالت ثبات مرتفعة لهذا إلو عن كشف

كشفت إنخفاض ،ختبار في مجال الدافع لإلنجازستخدمت هذا اإلإ، إال أن أغلب الدراسات التي 0,58
).2000،98، خلیفة(. ثباته

یل ضختبار التفإوبین " TAT"ختبار إفقد تبین أنه ال توجد عالقة بین أما بالنسبة لصدقه 
مهربیانومقیاس EdwardsE. ppsPersonnel preferenceدواردإلالشخصي 

Mehrabianللمیل لإلنجاز.
التي كان موضوعها الدافع لإلنجاز،Wiensteinفاینستین إضافة إلى هذا كله فقد قام 

فوجد أنها تفتقر إلى الخصائص السیكومتریة الواجب توافرها ،ستخدمتها هذه الدراساتإوالمقاییس التي 
جها متعارضة وال تزید خاصة ما تعلق بالصدق والثبات؛ كما أن نتائ،في أدوات القیاس النفسي

.سقاطیةختبارات اإل، وخص ذلك اإل0,4ا عن رتباط فیما بینهمعامالت اإل
إال أن الدراسات والبحوث التي تناولت الدافعیة ،TATف ثبات وصدقضعم من وعلى الرغ

حاول ،سقاطیةختبارات اإلنتقادات إلى اإل، وعندما وجهت العدید من اإلا لهستخدامهإاع شلإلنجاز
بوضع مقیاس 1956إلیزابیت فرانش فقامت ،بعض الباحثین إدخال بعض التعدیالت علیها

س الذي دستبصار الحإختبار إمن هستفادة فیإ،FTIFrensh test of Insightاالستبصار 
یتطلب كل منها ،وقد صیغة فئات هذا االختبار في صورة بنود،)Sherriffs)1948شریفز وضعه 

تشتمل علیه العبارة أو البند ومن أمثلة ،ستجابة لفظیة من جانب المفحوص في تفسیره لموقف سلوكيإ
فتراض مؤداه أن إوذلك استنادا إلى ،) جاك یعمل بإجتهاد أكثر من الناس اآلخرین(: هذا البند

نیمیلون إلى إسقاط هذه الدافعیة عندما یكونو ،المفحوصین الذین یتمتعون بدافعیة عالیة لإلنجاز
ستجابات المفحوصین نفس إتقییم فيستخدمت الباحثة إ و ،بصدد تفسیر أیة مظاهر غرضیة للسلوك

Macclilandو زمالؤهدماكلیالنالذي وضعه النظام  & al، لتقدیر صور وتخیالت اإلنجاز كما
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ودافع االنتماء كل ،اإلنجاز بحیث یمكن استخدامه في قیاس دافع .وضعت لتصحیحه نظاما مرنا
).91- 90، 1979،قشقوش، منصور (" على حدة

AGETAronsonختبار التعبیر عن طریق الرسم إبوضع Aronsonسنون نأر كما قام "

Graphic Expression Test،37، 2007، و شقةأب(".وذلك لقیاس الدافع لإلنجاز عند األطفال.(

من حیث ماكلیالندختبار إتشتركان مع " سنوننإلیزابیت فرانش وأر "لــــولتیناإن هاتین المح
منوٕاشكالیة عملیة التصحیح حیث أنها تختلف،دى صدق وثبات كل منهما مإمكانیة الشك في 

ورغم جهود الباحثین في وضع صیغة موضوعیة لـ ، بمعنى تدخل ذاتیة الفاحص ،مصحح لآلخر
TAT بالحاجة إلى الثبات الخاصةتإال أن معامال،ختبار لتفسیر الصور إسم إأطلقت علیها

).92، 1979منصور، قشقوش،(. اإلنجاز بدت منخفضة
تریة التي ترفع من مسقاطیة بالخصائص السیكو ع هذه المقاییس اإلتعدم تم"لهذا ونتیجة 

من ،تعرضت األسالیب اإلسقاطیة في قیاس الدافع لإلنجاز لالنتقاد الشدید" الموثوقیة في نتائجها
جانب العدید من الباحثین، إذ یرى البعض منهم أنها طرق تصف إنفعاالت المبحوث وبصدق مشكوك 

.فیهاتدخل ذاتیة الفاحصل"ه، وطریقة تصحیحها تتسم بالذاتیة فی
التفكیر في تصمیم أدوات أكثر وبدأ ،سقاطیةبتعد الباحثون عن الطرق اإلإونظرا لهذا 

سقاطیة ات التي تنطوي علیها األسالیب اإلالعیوب والصعوبتتالفىموضوعیة لقیاس الدافع لإلنجاز، 
).27، 2006، رشوانوالطیب(. المستخدمة

III:2 -المقاییس الموضوعیة:
ختبارات تبتعد عن أسلوب اإل،شرع الباحثون في إعداد أدوات أخرى لقیاس الدافع لإلنجاز

وتمكن من قیاس هذا الجانب النفسي بقدر أكبر من السهولة ،سقاطیة في تحلیل المحتوى اإل
ذاتي في تصمیم األدوات ستخدام أسلوب التقریر الإومن ثم بدأ فریق من الباحثین في والموضوعیة، 

.لقیاس دافع اإلنجازصممت التي
وقام ،مقیاس لدافع اإلنجاز لدى األطفالتصمیمب،) 1962(أرجیل وروبنسون فقام كل من "
لین بینما قام كل من ،بتصمیم مقیاس لدافع اإلنجاز لدى الطالب األمریكیین) 1967(كوستللو 

بتصمیم مقاییس الدافع لإلنجاز لدى الكبار) 1975(وقشقوش ،) 1972(وسمیت )1969(
أول أداة عربیة لقیاس دافع ) 1975(ر استبیان قشقوش تبوتع-).94، 1979قشقوش و منصور، (
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بوضع استبیان لقیاس دافع ،لمفهوم الدافع لإلنجاز ماكلیالند وزمالؤهستند فیها على مفهوم إ،اإلنجاز
-"الكباراإلنجاز لدى 

التقریر (كما قام العدید من الباحثین العرب بتصمیم أدوات لقیاس دافع اإلنجاز بهذا األسلوب 
الذي أعد اختیار القیاس الدافع فاروق عبد الفتاح موسىوأیضا ) 1980(محمد عمران مثل ) الذاتي

.جاز في البحث الحاليیستخدم كأداة لقیاس متغیر الدافعیة لإلنسالذي ولإلنجاز لألطفال والراشدین
سیدبتصمیم مقیاس دافعیة اإلنجاز  وأیضا قام ) 1997(خلیفة عبد اللطیف محمدكما قام 

. )1992(نظام سبع النابلسيـ دافعیة اإلنجاز لومقیاس ،)1997(محمد عبد المجید عبد العال 
).2006،208، الطیب و رشوان(

III:3 -المقاییس اآلدائیة:
من خالل دراسات ،الباحثین بتصمیم ألعاب بغیة الكشف عن السلوك اإلنجازيقام بعض 

Business Gameلعب ) Kolb)1965دراسة كولب "ومن بین هذه الدراسات من بینها ،قامو بها

Johnson andلدى التالمیذ، أما جوسنون وماكلیالند ،ستخدم الدعم السلوك اإلنجازيإالذي 

Macclelland في برنامجهما لعبه رمي الطوق ولعبة عد البیض والخیوط المتداخلةستخدماإفقد
هذه الدراسات كثیر أنوغیر). 39، 2007، أبو شقة،(". المقدم لألطفال

إال أنها لم تعد ،وبالرغم من االستخدام األوسع لأللعاب كأدوات للكشف عن السلوك اإلنجازي 
أي التعلیم ومعایشته ،بحت تستخدم كأدوات تعلیمیةصبل أً ،تستخدم كأدوات لقیاس الدافع لإلنجاز

.وذلك في برامج تنمیة الدافع لإلنجاز،المشارك خصائص السلوك اإلنجازي

IV :ـ:خصائص ذوو دافعیة اإلنجاز المرتفعة
بمعنى أن هذه الدافعیة شأنها شأن ،تعتبر دافعیة اإلنجاز متغیرا دینامیا في الشخصیة - 
.تتأثر بمتغیرات الشخصیة األخرى وتؤثر علیها،الدوافعغیرها من 
كما أن الموقف أو السیاق له دور أیضا في تحدید شدة الدافعیة لإلنجاز، وبالتالي نجد - 

خصائص الموقف له وأخصائص الشخصیة :أي من المتغیرین،ملح ویفرض نفسه أنفسنا أمام سؤال 
.دور أكبر في تحدید شدة الدافع لإلنجاز

هتمام بالبیئة، في مجال دراسة الشخصیة یعكس عدم الرضا حول أن اإلمیشلقد وضح ل
عترافا إد كما تعكس أیضا ،عتبار للظروف المحیطة بالفرإدونما ،النظریات التي ركزت على السمة
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ولكن تعتمد أیضا على التأثیر المتبادل للموقف والشخص ،بأن أشكال السلوك ال تتغیر وفقا للمواقف
).78، 1998علي حسن، ،حسن(. وتفاعلهما

لغرض ،لكن هذا ال یمنعنا من تحدید بعض خصائص الممیزة لمرتفعي الدافعیة لإلنجاز
.تمیزهم، وبالتالي التعرف على بعض أسباب ثقوفهم

أهمها سعي ،إلى أن شدة الحاجة لإلنجاز تتمثل في عدة مظاهرMurayمورايفقد أشار 
وتتناول األفكار وتنظیمها مع إنجاز ذلك بسرعة وبطریقة استقاللیة، ،الفرد إلى القیام باألعمال الصعبة

ر الفرد دیوتق،وتفوقه على ذاته ومنافسة اآلخرین بالتفوق علیهم ،وتخطي الفرد لما یقابله من عقبات
).86، 1988موسى و ابو ناهیة،(. لما لدیه من قدرات وٕامكانات،خالل الممارسة الناجحةلذاته من 

:أن ذوي اإلنجاز المرتفع یتمیزون بما یليLunsdenسدن نلبینما یرى "
وتمكنهم من أم تكون ،ستراتیجیات تحتاج إلى مجهودات أكبر إیمیلون إلى توظیف -1

.معلوماتهم أكثر تكیفا
ستراتیجیات صنع القرار عند إ و ،المنطق بدرجة كبیرة في جمع المعلوماتیستخدمون -2

.مواجهتها معقدة

).2006،210، ورشوانالطیب (یفضلون المهام المتوسطة السهولة والصعوبة -3

حیث ". ب"النمط " أو"النمط ،ویفرق البعض من الباحثین أیضا بین نمطین من الشخصیة 
أكثر من " ب"في حین تمثل اإلناث النمط ،أكثر من تمثیل اإلناث له" أ"یرون أن تمثیل الذكور للنمط

توجس د والمن عمل في وقت واحباإلیقاع السریع في األداء ألكثر " أ"ویتسم النمط ،تمثیل الذكور له
المستمر للعمل، والعمل بأقصى طاقة شغال دائما بما یجب عمله والتهیؤ نواإل،ضیاع الوقتمن

والذي " ب"والدافعیة العالیة لإلنجاز، أما خصائص النمط ،والرغبة في التفوق على اآلخرین،ممكنة 
ولهذا السبب .)2000،47،خلیفة(".أ"ائص النمطالنقیض من خصتمثله اإلناث بدرجة أكبر فإنه على

یرجع هؤالء الباحثون أسباب تفوق الذكر وعلى اإلناث في اإلنجاز، وتقلدهم مواقع قیادیة في مختلف 
.كبیرة جدا مقارنة باإلناثبنسبةثقافاتعات والالمجتم

السید ومن بینهم ،كما تناول بعض الباحثین العرب خصائص ذوي الدافعیة لإلنجاز المرتفعة
:وحددها في الخصائص التالیةعبد العالمحمد عبد المجید 
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.السعي إلى النجاح في األعمال الصعبة-1
.القدرة على التغلب على العقبات-2
.حسن تناول األفكار وتنظیمها-3
.ستقاللیةاإل-4
.التفوق على الذات-5
.منافسة اآلخرین والتفوق علیهم-6
).211، 2006،لطیب ورشوان(. القیام باألداء المتمیز والمحافظة علیه-7

فیؤكد على أن الفرد الذي یتمتع بدافعیة إنجاز عالیة یتصف بمجموعة عبد الوهاب كاملأما 
والتفوق على ،متیاز وٕاتمام األعمال الصعبةالمثابرة، الطموح، الرغبة في اإل:من الخصائص وهي

).44، 2007، أبوشقة.(اآلخرین، والسعي للنجاح ووضوح أهدافه والتحمل وبدل الجهد

التي تناولت ونتائج الدراسات الغربیة والعربیة ،قدمنا بعض الرؤىوعلى الرغم من أننا
إال أنه من الضروري ،التي یتمیز بها ذوو الدافعیة لإلنجاز المرتفعة ،نفعالیة الخصائص المعرفیة اإل

ستراتیجیاتلالعتماد علیها في بناء اإل،لإلنجازالتعرض إلى بعض المتغیرات الوثیقة الصلة بالدافعیة
:من الدراسة الحالیة ومن بین هذه المتغیراتتطبیقيفي الجانب الة للتدریب علیهااالرشادی

.مستوى الطموح-1
.المثابرة-2
.ستقاللیةالمجازفة، اإل-3
.تقدیر الذات-4

IV:1 -مستوى الطموح:
أحد مؤشرات شدة الحاجة ،یعد أن مستوى الطموح H. Murroyهنري مورايأوضح 

وال یمكن ،حیث تمتد الحاجة عندما یختار المفحوص أن یوجه جهوده نحو هدف صعب،لإلنجاز
بین الحاجة لإلنجاز ومستوى الطموح، ذلك أن الحاجة لإلنجاز حاجة مورايزوقد می"بسهولة تحقیقه
مجاالت الحیاة في یستطیع الفرد إشباع هذه الحاجة والبد من إشباعها و ،حیاة الفردفي"أساسیة

وتتعدد بتعدد جوانب حیاتهم ویتوقف مدى ،هتمامات األفرادإوتتباین هذه المجاالت بتباین ،المختلفة 
أي ،في تحقیق ما یضعه لنفسه من رغبات وأهداف،إشباع الحاجة لإلنجاز على مدى نجاح الفرد

.مختلف جزئیات حیاتهمطامح ذات مستویات معینة، تتعلق ب
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أما مستوى الطموح فهو عبارة عن هدف یتوقع أن یتطلع الفرد إلى تحقیقه في جانب معین من 
).94-1998،93علي حسن، ،حسن (" حیاته

وآخر لمستوى ،حیث قام بتصمیم مقیاس دافع اإلنجازشو قإبراهیم قشوفي دراسة قام بها 
وقد توصل إلى أن هناك عالقة بین مستوى الطموح ،الطموح المهني وآخر لمستوى الطموح األكادیمي

ودافع اإلنجاز لدى طلبة الجامعة، وأوضحت النتائج تمیز الطالب ذوي مستویات الطموح المرتفعة 
ز بصرف النظر عن من حیث شدة الدافع لإلنجا،على نظراتهم من ذوي مستویات الطموح المنخفضة 

رتفاع مستوى إت هذه الدراسة أیضا أنه في حالة والقدرة وقد أظهر ،إرتفاع أو انخفاض مستوى الكفاءة
بنظراتهم ما قورنو بذواتهم إذاریات الطموح المرتفعة أكثر استئصافإن الطالب ذوي مستو ،الكفاءة 

وٕامكانات ،لما لدیهم من قدراتبمعنى أنهم أكثر معرفة وٕادراكا ،ممن تنخفض مستویات طموحهم 
.حساسا بالتباعد عن الشخص الذي یعتبرونه عادیاإوأكثر 

بین األمریكیین عن الفروق،) 1997Waxman & Huang(واكسمان هوانجوفي دراسة 
فیما یتعلق بسلوك التالمیذ داخل الفصل ودافعیتهم ،السود في نوعین من المدارس الفعالة وغیر الفعالة 

أن ومستوى الطموح ومفهوم الذات والرضا وٕادراكهم لبیئة التعلم، وتوصلت هذه الدراسة إلى ،لإلنجاز
وأعلى مستوى في دافعیة اإلنجاز ،هتماما بالعمل في المواقف الفردیةإتالمیذ المدارس الفعالة أكثر 

مدارس وحصلو على درجات عالیة في مستوى الطموح أعلى من تالمیذ ال،ومفهوم الذات األكادیمي
).216-215، 2006، و رشوانالطیب(.)غیر المنجزة(غیر الفعالة 

IV:2 -المثابرة:
وقد أثبت العدید من ،ستمراریة الفرد في أداء المهمة المرتبطة باإلنجازإویقصد بالمثابرة 

حتمالیة النجاح في حیث تعتبر المثابرة دالة إل،الدراسات وجود عالقة بین المثابرة والدافعیة لإلنجاز
الیاباني وبین بین المجتمعلدافعیة لإلنجاز لفي دراسة مقارنة Devosدي فوس وقد توصل .المهمة

مثل المعاهدة والمیل ،وركز على أهمیة ما تتسم به األسرة الیابانیة من خصائص،المجتمع األمریكي
وأوضح أن الدافع لإلنجاز في المجتمع األمریكي یختلف عنه ،إلى التقدم والتحدیث المستمر والمثابرة 

التي یحلب لها ،ي الیابان توجد قیمة كبیرة لإلنتماء إلى المجموعات األسریةفف،في المجتمع الیاباني
ن أل،مریكي فیكون التركیز على الفرد بدرجة كبیرةفي المجتمع األتفاخر ،أمانجاح الفرد الكبریاء وال

).2000،26،خلیفة(.ستقالل والخصوصیةاألسرة األمریكیة تشجع أكثر اإل



الدافعية لإلنجاز/                                                                      الفصل الخامس

245

IV :3 -المجازفة:
من طرف الباحثین في ،وتعتبر المجازفة أو المحافزة واحدة من أكثر الظواهر التي یتم فحصها 

أن Atkinson Raynotلـ  اتكنسون وراینوت  وتفترض نظریة الدافعیة لإلنجاز ،دافعیة اإلنجاز
حتمالیة النجاح فیها إون المجازفة المتوسطة والتي تصل لضیف،األشخاص المتوجهین نحو النجاح 

، حسنعلي،حسن(. میل األشخاص المهددین بالفشل لتجنب هذا النمط من المجازفةیبینما ،%50

ماكلیالند عند،وسیتم توضیح هذه الخاصیة عند عرضنا لنظریات الدافعیة لإلنجاز .)89، 1998
الذین یتسمون بإرتفاع ،وأتكنسون اللذان أكدا علیها على أنها خاصیة من الخصائص الشخصیة لألفراد

.الحاجة لإلنجاز أكبر من الخوف من الفشل
IV :4 -تقدیر الذات:

یؤدون یشكل سيء في،خاص ذوي التقدیر المنخفض لذواتهمأن األششروجرلقد أوضح
بالمقارنة ،ستنتاجات تقییمیة فیها یتعلق بتقدیر المرء لذاتهإالمواقف اإلنجازیة والتي تتضمن 

واضح انه حینما و انه من ال).96، 1998علي حسن، ،حسن(.باألشخاص المرتفعین في تقدیر الذات
و حینما یبذلون جهودهم و ینجحونقدراتهم فهم یمیلون لتكریس جهودهم،جیدا في یایكون لدى الفرد رأ

توسط المثابرة إلى درجة أن یإن مشاعر التقدیر تغدو عامال وهكذا ف،فإن مشاعر تقدیر الذات توجد
ومن ثم فإن تقدیر الذات یلعب دورا هاما في ،تعد مطلبا ضروریا لتنمیة اإلحساس بالكفاءة،المثابرة

.بالكفاءةاإلحساس 
ومن بین هذه ،تقدیر الذات في الدافعیة لإلنجازدوروقد أجریت العدید من الدراسات إلثبات

والتي هدفت إلى بحث ،1998Leondar & Syngolinoوسینجولنیوندارلیو سة الدراسات درا
،والدافعیة لإلنجاز وتقدیر الذات والمثابرة في العمل،العالقة بین تحقیق الذات والتحصیل األكادیمي

منها أن الطالب :وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد كبیر من النتائج ،لدى طالب المرحلة الثانویة
.والدافعیة لإلنجاز،والطالبات ذوي النظرة اإلیجابیة لذواتهم یظهرون مزیدا من المثابرة في العمل

).2006،216،و رشوانالطیب(

أن أحد األسالیب المتعلقة بصعوبة تغییر السلوك 1980Frunkenفرانكن كما أكد 
وٕاذا كان تقدیر ،هو أنه لكي نغیر اإلنجاز فمن الضروري تغییر إدراك الشخص لقدرته ،اإلنجازي

وعند ،فإنه یغدو ضروریا لتغییر تقدیره لذاته یشكل جید ،)كفاءته(الذات یؤثر في إدراك الفرد لقدرته 
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بحاجة للتركیز على كل من تقدیر الذات وٕادراك ،هذه النقطة فإن العمل في تغییر دافعیة اإلنجاز
).98، 1998علي حسن، ،حسن (. القدرة، نظر إلمكانته تأثر كل منها باآلخر

والتي هدفت إلى التعرف على ،2000صالح عبد السمیع باسا كما أكدت أیضا دراسة 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدید من ،طبیعة العالقة بین كل من الدافع لإلنجاز وتقدیر الذات

والتحصیل ،رتباطیة موجبة بین كل من الدافع لإلنجاز وتقدیر الذات إجود عالقة النتائج من بینها و 
تغیرین دینامیین یؤثر كل واحد منهما في م،الدراسي، مما یؤكد أن الدافع لإلنجاز وتقدیر الذات

).218، 2006، الطیب و رشوان (. اآلخر

IV :5 -االستقاللیة:
الدافعیة مرتفعيمن الدراسات أن األفراد فقد أكدت العدید،عتماد الفرد على ذاتهإمعنى ب
.Eنجلرز و P.Smith.سمیثوقد أشار ،لمهام لمستقلون ومتوجهون نحو آداء أفضل ،لإلنجاز

Zinglerرغم أنه لیست الوحید المسؤول عن هذا ،ستقالل بالنسبة للدافع إلى اإلنجازإلى أهمیته اإل
.الدافع

هي العامل ،أن الفروق في أسالیب التدریب وأسالیب التربیة في مرحلة الطفولة روتنكما أكد 
إذ تركز األسرة .والحضارة البرازیلیة ،الحضارة األمریكیة :األساسي الذي یمیز بین سلوك اإلنجازین

مما یجعل الطفل یقارن نفسه یشكل تنافسي ،ستقالل والتلقائیة واالعتماد على النفساألمریكیة على اإل
.)28-2000،27، خلیفة(.بمعیار مثالي لالمتیاز والتفوق

V :بعض النماذج التدریبیة لتنمیة الدافعیة لإلنجاز:
ستثارة الدافعیة لدى إفي البحث عن أسالیب ،ال الدافعیةتركزت جهود الباحثین في مج

النماذج وطرق وذلك بتصمیم ،إذ وجدو أن الدافعیة یمكن تطبیقها بشكل مباشر في التعلیم،المتعلمین 
:ت الدافعیة ومن أشهر هذه البرامجفتراضات ومسلماإتدریس مبنیة على 

V:1- نموذج آركسARCS:
مشاركة :عناصر الدافعیة في أربع مكونات رئیسیة وهي1991Kellerكیلر حدد جون 

تعزیز ثقة الطالب من خالل ،هتمامهم وربط محتوى المادة بإهتمامات الطلبةإالطلبة والحفاظ على 
:المكونات فينخراطهم في التعلم وقد لخصت هذه إوٕاشباع فضول الطلبة من خالل ،فهم المادة
A (Attention(نتباه اإل- 
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R (Relvance(المالئمة - 

C (Confidence(الثقة - 

S (Satisfaction(االشباع - 

.من خالل الحروف األولى لتسمیات مكوناتهARCSومن هنا جاءت تسمیة البرنامج آركس 
،االلكترونیةساقا مع طبیعة الدافعیة في األقسام تإ1999نة سARCSوقد كیف برنامج 

ففي التعلیم ،حیث وحد أنه هناك مشكالت تخص إنتباه الطلبة في حالة عملهم بشكل مستقل
ألنه یجد العمل الفردي حمال ،االلكتروني قد ال ینتبه الطالب للمعلومات المهمة في المحتوى الدراسي

حسب ،قد یختلف من فرد آلخرفإن ربط الطالب لمحتوى المادة الدراسیة بإهتماماته ،وبالنسبة للمالئمة 
،فالطالب بحاجة إلى التطبیق لتحسین التعلم بإستغالل المعرفة السابقة،هتمامات وخلفیة الطالبإ

.والتأكد من أن الربط قد حصل
ال تتوفر لهم ،ن التالمیذأBellon & Quates 2001فقد أكد كل من إضافة إلى هذا

فالطلبة الذین یملكون الخبرة ویعرفون ما ،ي التعلیم االلكترونيالفرصة لتطویر الثقة العنصر الثالث ف
ستمرار في التعلم قد یخلق حالة من تطویر ثقة ذاتیة، ودفع الطلبة لإلیبدأون في ،یریدون تعلمه 

حیث ،فالطلبة یحتاجون لمعرفة كم تعلموا ،وعندما تكون خبرة المتعلم ممتعة وقابلة للتحقیق،اإلشباع 
: وتتلخص العناصر األربعة كما یلي،وقت التي قضي في التعلم لم یضع سدىیشعرون أن ال

:االنتباه- 1
ویتم عن طریق استخدام مثیرات غریبة ومدهشة وغیر واضحة بالنسبة للمتعلمین والحفاظ 
كذلك على اهتمام التالمیذ بتغیر عناصر الدرس وزیادة التقضي عن الحقائق والبحث عن المعلومات 

.وطرح التساؤالت وحل المشكالت
:المالءمة- 2

وتوفیر أمثلة مرتبطة بخبرات ،وأمثلة مادیة ومألوفة لدى التالمیذ،ستخدام لغة مفهومةإویتم عن طریق 
المتعلم السابقة ووضع األهداف القابلة للتحقیق

:الثقة- 3
بحیث تسمح ،وتوفر درجة مقبولة من التحدي،تتم عن طریق تمكین المتعلم من النجاحو

وتغذیة راجعة ،بأن جهوده تؤثر بشكل مباشر في النواتج ،بحدوث نجاح ذو معنى بالنسبة للمتعلم
.وغزو ذاتي للنجاح
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:اإلشباع- 4
في مواقف الحیاة الواقعیة ،ستخدام المعرفة المتعلمة الحدیثة إویتم عن طریق توفیر فرص 

والحفاظ على معاییر منسقة ،غذیة راجعة وتعزیز من أجل الحفاظ على الرغبة في التعلموتوفیر ت
وأخیرا إدارة التعزیز عن طریق جعل نواتج المتعلمین منسقة مع ،إلنجاز المهمات 

)2008،121غباري،(.توقعاتهم

V:2- نموذج كوفنغنونCovingtonفي رفع مستوى الدافعیة:
وهي لعبة لتكافؤ قواعد تعمل ،على لعبة التكافؤ في التعلمConvingtonركز كونفتغنون 

وأن یحاولوا ویواجهو ،لكي یشجع جمیع التالمیذ على النجاح في المدرسة ،على تأسیس مستوى للعب
.داء اآلخرین إن كان شیئا أو أفضلآدون النظر إلى ،من أجل األفضل

وتساعد في تجنب ،تحسن في أداء األفرادوهناك خمس أصناف من التكافؤ یمكنها أن 
:الطرائق واألسالیب السلبیة في التعلم وهذه العناصر هي

:تأكید الوصول المتكافئ للمكافآت- 1
ویتضمن مراجعة قواعد لعبة التعلم،لعمل األفضلبمعنى تحضیر فرص متساویة للتالمیذ

بمعنى أن تقدم المكافأة على أساس ،ا حسب معاییر معینة ،لكي یكافئ الصلبة على نوعیة أعماله،
وال تتم المكافأة ،وهي معاییر وضعها المعلمون مع الطلبة) الوصول إلیه أو تجاوزه(،معیار التمیز

.وٕانما المكافأة تكون مقارنة بالمعیار،على أساس آداء تلمیذ أفضل من اآلخرین
:عمكافأة اإلتقان وحب االستطال- 2

أي أن كل فرد یقاوم ،ویعني بناء قاعدة مشتركة لألسباب التي یتعلم من أجلها التالمیذ
من ،وكل واحد یعمل من أجل التطور والرغبة في الشعور بالرضا ،ویجاهد من أجل القیام باألفضل

المصدر حیث أنها ،وأسباب التعلم مفتوحة لجمیع التالمیذ ،جراء القیام بالعمل من أجل العمل ذاته
وهو لتعزیز ذاتي قوي یحافظ ،عتزاز بالعمل المنجزوتعمل على توفیر مصدر قوي لإل،الثاني للتكافؤ

.على الدافع في مواصلة التعلم
:مكافأة القدرات المتعددة- 3

وأن یحكموا على ،بحیث یستطیع الجمیع وضع أقدامهم نحو األفضل ،یعني ترتیب لعبة التعلم
ولیس بالضرورة على ما لم ،وعلى ما تعلموه أو استطاعوا القیام به بشكل جید ،لدیهممواطن القوة
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ففي هذا النوع من التكافؤ یعزز التعبیر عن ،یعرفوه أو لم یستطیعوا لتعبیر عنه بسهولة
)القدرة البصریة(بواسطة توضیح المفاهیم أو إبتكار رسم ثاني ،األفكار بأي شكل من أشكال القدرة

).القدرة الحركیة والجسمیة(من خالل مسرحیات إیمانیة أو،
:تقدیم حوافز متنوعة- 4

وأحیانا یمكن تقدیم معززات مادیة في ،یعني التكافؤ تقدیم حوافز متنوعة لرفع دافعیة التالمیذ
ومن أجل فاعلیة أكبر ،حتى یصبح الفخر هو المعزز الذاتي،بدایة األمر لتشجیع التالمیذ على التعلم 

حیث یقیم الطلبة تلك الحوافز بأسالیب ،یجب أن تكون هذه الحوافز ذات معنى شخصي للطلبة
وبعضهم یفصل ،جتماعیةستجابة للمعززات اإلإم أكثر ذلك أن بعض األشخاص نجده،مختلفة

وهذا ما یتطلب ،مثل منح وقت فراغ :متیازات إوالبعض اآلخر یفضل ،المعززات والمكافآت المادیة 
.إنخراط التالمیذ في المكافآت المفضلة لدیهم

:جعل التعیینات ذات عالقة بواقع التالمیذ- 5
ن عبغض النظر ،التالمیذ جمیعهم ببیئةنات مدرسیة تكون لها عالقة یعني التكافؤ توفیر تعیی

،ویجب أن تكون هذه المهام جدیدة وغربیة على التالمیذ،المكافآت التي یتلقونها نتیجة إنجازاتهم
هتمامات كل التالمیذ، ویتم بناؤها حسب اإلوأن یكون مثیرا مشتركا ل،وتحتوي على عنصر المفاجئة

أن مصادر التكافؤ .Convington & Teel 1996و تیل   كوفنغنونالشخصیة لهم، ویؤكد 
ذلك ألن المكافآت ،،ستمراریةتشجع الرغبة في التعلم واإلبحیثسیر جنبا إلى جنبت،الخمسة السابقة

كلما كانوا أكثر قدرة على حل المشكالت التي ،تكون إیجابیة ومتوفرة للجمیع وكلما تعلم التالمیذ أكثر
)2008،124غباري ،(تواجههم 



الدافعية لإلنجاز/                                                                      الفصل الخامس

250

VI :المفسرة للدافعیة لإلنجازاتبعض النظری:
VI -1 -ضوء منحنى التوقع والقیمة وبعض المعالجات التالیة لهالدافعیة لإلنجاز في:

VI:1 -1 -الدافعیة لإلنجاز في ضوء منحنى التوقع والقیمة:
في مجال الدافعیة أقرب نظریات E.C Tolmanتولمانتعتبر نظریة التوقع التي قدمها 

.التوقع إلى موضوع هذا البحث في متغیر الدافعیة لإلنجاز
الذاتیة الهادیاتتحدد من خالل العدید من أن السلوك یE.C Tolmanتولمان ر أثاوقد 
هو محصلة تفاعل بین ثالث ،وقد أكد أن المیل ألداء فعل معین). الداخلیة والخارجیة(والموضوعیة 

:أنواع من المتغیرات هي
.ویتمثل في الرغبة في تحقیق هدف معین: المتغیر الدافعي- 
.عتقاد بأن فعل ما في موقف معین یؤدي إلى موضوع الهدفاإل: متغیر التوقع- 
.متغیر الباعث أو قیمة الهدف بالنسبة للفرد- 

. ویتحدد من خالل هذه المتغیرات الثالثة توجه الفرد ومثابرة حتى الوصول إلى الهدف المنشود
.)2000،107، خلیفة(

رتفع السلوك إمرتفعة وعالیة كلما ،بمعنى أنه كلما كانت التوقعات المرتبطة بقیمة اإلنجاز
ستفادة من هذا اإلطار التوقع والقیمة في والعكس صحیح، وقد تمت اإل،الموجه نحو اإلنجاز 

إذ أن المكافأة التي یحصل علیها التلمیذ لها قیمة كبیرة في زیادة ،الممارسات التربویة داخل المدارس
وتحقیق أعلى مستوى في ،ل وبذل المزید من الجهد فهي بمثابة باعث لألداء األفض،آدائه ومثابرته

:وللتنبؤ بالسلوك الموجه نحو اإلنجاز نحن في حاجة إلى معرفة كل من.التحصیل الدراسي
.دافعیة الشخص أو حاجته لإلنجاز-أ

.توقعه بقدرته على اإلنجاز في موقف معین-ب
من أهم وهذا ما تناوله إثنان ،ینمع األخذ بعین االعتبار أن هناك تفاعال بین هذین المتغیر 

:ىنحالممثلین لهذا الم
D. Macclellandدافید ماكلیالند- 

J. Atkinsonجون أتكنسون-
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:Macclelland theoryنظریة ماكلیالند - 1
على أن الحاجات هي أكبر القوى الدافعة للسلوك Macclellandماكلیالند نظریةتقوم

خیلة مستخدما أسالیب الم،وهي الحاجة لإلنجاز" الحاجة السائدة"اإلنساني، وقد حدد في دراسته 
من بینها الحاجة لإلنجاز والرغبة والحمایة ،أن كل فرد لدیه حاجات نفسیة أساسیة فهو یرى اإلنجازیة 

.واألمن
في ضوء تفسیره لحالة السعادة أو المتعة ،للدافعیة لإلنجازMacclellandویقوم تصور 

أو السلبیة ،هذا المیل الدافعي یشیر إلى استجابات توقع الهدف اإلیجابیة"بمعنى أن ،بالحاجة لإلنجاز
متیاز أو التفوق وحیث یقیم وفق مستوى معین من اإل،التي تستثار في المواقف التي تتضمن سعیا 

).38، 1979، منصورقشقوش و(".على أنه نجاح أو فشلاألداء 

ادیات، هبین الرتباطات إیؤكد على وجود acclellandحMماكلیالندبمعنى أوضح فإن 
فإذا كانت مواقف اإلنجاز األولیة ،السابقة واألحداث اإلیجابیة وما یحققه الفرد من نتائج_األمارات

،فإنه یمیل لآلداء واالنهماك في السلوكیات المنجزة، أما إذا حدث نوع من الفشل،إیجابیة بالنسبة للفرد
وبهذا أسهم ماكلیالند ،الفشلشيإن ذلك سوف ینشأ عنه دافع لتحاف،وتكونت بعض الخبرات السلبیة

Macclellandفي تمثل هذه االسهامیو ،یتعلق بالتأصیل النظري للدافعیةمابالغ القیمة فیاإسهام
إلى تصور آخر تبدو فیه الحاجة محتومة بما ،االنتقال من تصور للدافعیة یقوم على حتمیة الحاجة 

).1979،39منصورقشقوش و (."یرتبط بها من توقع وجداني
للدافعیة Macclellandماكلیالند أن تصور ،1974Kormanكورمان وقد أوضح 

:لإلنجاز له أهمیة كبیرة ألنه
یمكن من خالله مناقشة إرتقاء الدافعیة لإلنجاز لدى ،قدم للمشتغلین بالمجال أساسا نظریا *

ان العائد فإذا ك،وهذا یتوقف على نتائج اإلنجاز ،أو انخفاضها لدى البعض اآلخر ،بعض األفراد
ة لإلنجاز نخفضت الدافعیة، مما مكن من قیاس الدافعیإأما إذا كان سلبیا ،رتفعت الدافعیةإإیجابیا 

.والتنبؤ باألفراد الذین یؤدون بشكل جید في مواقف اإلنجاز بالمقارنة بغیرهم،لدى األفراد
لفهم وتفسیر إزدهار وهبوط ،فروضا تجریبیة أساسیةMacclellandماكلیالنداستخدم *

النمو االقتصادي في عالقته بالحاجة لإلنجاز في بعض المجتمعات، والمنطق األساسي خلف هذا 
:الجانب أمكن تحدیده في اآلتي
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.ختالف بین األفراد فیما یحققه من خبرات مرضیة بالنسبة لهمإهناك - 
،إلى العمل بدرجة كبیرة في المواقف التالیة،یمیل األفراد ذوو الحاجة المرتفعة لإلنجاز- 

:بالمقارنة باألفراد المنخفضین في هذه الحاجة وخاصة في كل من
:مواقف المخاطرة المتوسطة/ أ

أو الضعیفة كما یحتمل أن ال ،اإلنجاز في حاالت المخاطرة المحدودة تقل مشاعرحیث 
.یحدث اإلنجاز في حاالت المخاطرة الكبیرة

:المواقف التي یتوفر فیها المعرفة بالنتائج عن األداء/ ب
.یرغب الشخص في معرفة إمكانیاته وقدرته على اإلنجاز،رتفاع الدافع لإلنجازإحیث أنه مع 

:مسؤوال عن آدائهردالمواقف التي یكون فیها الف/ ج
.مسؤولیته عن العملیرغب في تأكید،ومنطق ذلك أن الشخص الموجه نحو اإلنجاز 

فإن األفراد ذوي ) أ، ب، ج(نظرا ألن الدور الملزم لعمل ما یتسم بعدد من الخصائص *
.سوف ینجذبون إلى هذا الدور أكثر من غیرهم،الحاجة المرتفعة لإلنجاز

یئة إلى الب،من دراسته المهام العملیة التجریبیةMacclellandمتدت أعمال ماكیالند إ و 
قتصادي لنمو اإلدراسة اوذلك لكي یدعم نظریته من خالل،جتماعیة ودراسة المشكالت اإلالطبیعیة 

وتمثل ذلك في كتاباته عن المجتمع المنجز، ،في عالقته بمستوى اإلنجاز لدى بعض المجتمعات
حیث أكد أن النمو االقتصادي لألمم یعتمد على األداء الناجح للدور الملزم، حیث یعتمد نجاح 

حیث تحمل المسؤولیة ،على عدد األفراد الذین ینجذبون إلى الوظیفة الملزمة،وتقدمه المجتمع
حلیل لمضمون قرارات األطفال بتMacclellandماكیالندوقد قام "،واالستقاللیة في األداء 

وتبین ،في ثالث وعشرین دولة من دول العالم1950- 1925في الفترة ما بین ،والحكایات واألساطیر
مقدرا بإستهالك الكهرباء ،في هذه الدولتصادي له من خالل دراسة العالقة بین النمو االق

تبین أن تدریب األطفال،ساعة، ومستویات الحاجة لإلنجاز من خالل المخیلة اإلنجازیة /بالكیلوواط
.)2007،27، أبوشقة(". اإلنجاز كان وراء النمو واالزدهار االقتصادي الذي حدثعلى

كما ،أن الفروق الفردیة في قوة دافع اإلنجاز،Macclellandماكلیالندكما أظهرت دراسة 
ا تؤدي تربیة الطفل إلى تتوقف على البیئة خاصة عندم،TATختبار تفهم الموضوع إتقاس على 

مؤداه أن قیم ،ستخالص لماكلیالند إوأدى هذا إلى . د على الذات لدیهعتماستقاللیة واإلتدعیم اإل
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وكان ماكلیالند في أكثر من الكاثولیكیة ،رتفاع الحاجة لإلنجاز لدى األبناء إتانت تشجع وتدعم تسالبرو 
كان ،الذي أشار إلى أن النظام الرأسمالي واالقتصادي،ماكس فیبر هذا قد تأثر بما قدمه هستخالصإ

بالعوامل تصادیةإلنجازات االقاكیة رابطا، ستانتیة أكثر من الكاثولیتناجحا في الدول األوروبیة البرو 
.وفي أسالیب تربیتهم،الدینیة مؤكدا أن المعتقدات الدینیة هي المسؤولة عن الفروق في تنشئة األطفال

التي ظهرت في الحضارة ،من خالل تحلیل الكتاباتMacclellandماكلیالندكما أظهر 
وأن الدافعیة المنخفضة ،كانت وراء إزدهار الحضارة الیونانیة ،الیونانیة أن الدافعیة المرتفعة لإلنجاز

ي هذا المنحنى القائم على نظریة التوقع والقیمة مزیدا من قوقد ل.كانت وراء إنحطاط هذه الحضارة
والذي سنتعرض إلیه فیما یأتي من هذا ماكلیالند أحد جماعة أتكسنونجونالتنقیح والتعدیل على ید 

.البحث
:J. Atkinson theoryنظریة أتكنسون - 2

1996ونظریة دافعیة اإلنجاز ،1964في كتابه مدخل للدافعیة Atkinsonأتكنسونیقدم 
التي تمخضت عن ،عددا من مبادئ الدافعیة،نظریة أو نموذجا للسلوك المدفوع مستخدما في ذلك

نوعا من ن یوجد أ) Atkinson)1957إتكنسون وقد حاول ،البحث المتعمق في هذا المیدان
بغیة ،وذلك بتركیزه على الفروق الفردیة في الحاجة لإلنجاز.ات النظریة نكو مالعالقات الریاضیة بین 
وغیرهم من ل وكیرت لیفینیهأن یستخلص من أعمال سوننتكأكما حاول ،فهم العملیات الدافعیة 

فهما یعتبران أن السلوك دالة للحالة الراهنة .ماهیة محددات السلوك،المنظرین في مجال الدافعیة
وعامل ،)القیمة الحافزة أو القیمة الذاتیة(وخصائص موضوع الهدف ،)الحافز أو التوتر(للكائن الحي 

بمتغیرات الشخص ،المحددات المباشرة للسلوك Atkinsonالتعلم أو الخبرة وفي هذا یحدد أتكنسون 
.والخبرةوالبیئة 

،في نظریته عن الدافعیة لإلنجاز بنموذج میلر في الصراعAtkinsonتكنسون أكما تأثر"
Atkinsonأتكنسونوفي هذا یفترض ،فالسلوك المرتبط باإلنجاز لدیه یعتبر نتاجا لموقف صراعي

أو التفوق تستشیر كال ،متیازجتهاد أو السعي إلى مستوى من اإلالمرتبطة باإل) ادیاتهال(أن األمارات 
الرجاء في (،ومن شأن قوة المیل اإلقدامي نحو الهدف،من الرجاء في النجاح أو الخوف من الفشل

،أن تحدد ما إذا كان الفرد سیتحرك،)الخوف من الفشل(ي مفي تناسبها مع قوة المیل االحجا)النجاح
).40، 1979، منصورقشقوش و ( ."صوب األعمال أو المهام المرتبطة باإلنجاز أو بعیدا عنها
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بعدد من المالمح میزتها ،في دافعیة اإلنجازAtkinsonأتكنسونتسمت نظریةإوعموما لقد 
الدراسات كان أكثر توجها نحو Atkinsonأتكنسون ومن أهم هذه المالمح أن ،عن نظریة ماكلیالند

جتماعیة والتي تختلف عن المتغیرات اإل،وأكثر تركیزا على المعالجة التجریبیة للمتغیرات،المختبریة
أنه Atkinsonأتكنسون وما یمیز ،Macclellandماكلیالندالمواكبة لمواقف الحیاة التي تناولها 

.أسس نظریته في ضوء معطیات كل من نظریات الشخصیة وعلم النفس التجریبي
على القائم ،جازبإلقاء الضوء على العوامل المحددة لإلنAtkinsonأتكنسونكما قام

:تحدده أربعة عوامل وصنفها إلى صنفین،المخاطرة، وقد أشار إلى أن مخاطرة اإلنجاز في عمل ما
.عامالن متعلقان بخصال الفرد- 
.مرتبطان بخصائص العمل المراد إنجازهنالعالم- 

:العامالن المتعلقان بخصال الفرد- 1
نمطین من الشخصیة یعمالن بطریقة مختلفة في مجال التوجه Atkinsonأتكنسون یحدد 
.نحو اإلنجاز

:النمط األول/ أ
ولدیهم ،بدرجة أكبر من الخوف من الفشل،األشخاص الذین یتسمون بإرتفاع الحاجة لإلنجاز

فاعالن یت،الحاجة لإلنجاز ومستوى الخوف من الفشل أنمیل لتحقیق النجاح، ویؤكد أتكنسون مستوى
،رتباطیة عكسیةإبالطریقة اإلحصائیة أنها عالقة ویمكن لنا أن نعتبر عن هذه العالقة،بطریقة عكسیة 

.والعكس صحیح،كلما انخفض مستوى الخوف من الفشل،أي كلما ارتفع مستوى الحاجة لإلنجاز
یمكن ،الفشلشيلمیل لتحقیق النجاح، المیل لتحاا(أن هذه المتغیرات أتكنسونوقد بین

وكنا قد أشرنا في ) ها وقیاسها سیكومتریامیموبالتالي تمكت،ختباراإبواسطة إحصائیا قیاسهما
أنه حاول أن ،في الدافعیة لإلنجاز Atkinsonأتكنسونالصفحات السابقة أن أهم ما میز نظریة

.لفردیةبین مكونات النظریة وذلك بتركیزه على الفروق ا،یصوغ نوع من العالقات الریاضیة
:فالمیل لتحقیق النجاح یتحدد بثالثة عوامل وهي

TS = MS× PS × LS

.قیمة الباعث للنجاح+ حتمالیة النجاح إ+ الدافع إلى بلوغ النجاح =المیل لتحقیق النجاح 
 ختبار إبواسطة درجة الحاجة لإلنجاز على فالدافع إلى بلوغ النجاح یتم تقدیرهTAT.
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ف ینجح في أداء مهمة وتوقعه بأنه سو ،عتقاد الشخصإوتشیر إلى : حتمالیة النجاحإ
في ،حتمالیة النجاح من موقف آلخرإحیث تتغیر ،حتمالیة النجاح عن الدافع للنجاحإما، وتختلف 

.حین یتسم الدافع للنجاح بدرجة عالیة من الثبات
 حالة علیهسوف یترتب ،همته ماتبین أن نجاح الفرد في أداء م: الباعث للنجاحقیمة

.والعكس في حالة فشل الفرد في أداء مهمة ما،رتفاع هذا الباعثإوجدانیة إیجابیة تؤدي إلى 
.حتمالیة النجاح من واحد صحیح،حدید الباعث للنجاح من خالل طرح ویتم ت

یشعرون بالفخر في حالة ،أن األفراد المرتفعین في الدافع لبلوغ النجاحAtkinsonأتكنسون وأوضح 
.اإلنجاز ألنهم یستمتعون بالفعل بتحقیق النجاح

:النمط الثاني/ ب
األشخاص الذین یتسمون بإرتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز وهم یدخلون 

اعث المواقف ولدیهم مشاعر من القلق والخوف من الفشل والمیل إلى تحاشي الفشل یكف قیمة الب
للنجاح ویؤثر سلبا على الدخول في المواقف وعلى أداء الفرد في هذه المواقف، والمیل إلى تحاشي 
الفشل هو أیضا محصلة ثالث عوامل حددها أتكنسون في معادلة موازیة للمعادلة الخاصة بالمیل 

.لتحقیق النجاح
TAF = MAF X PF X LF

.قیمة الباعث للفشل× احتمالیة الفشل × الفشل الدافع إلى تحاشي = المیل إلى تحاشي الفشل 
 الدافع إلى تحاشي الفشل یتم تقدیره الدرجة على استخبار قلق الختبارTAQ الذي

.Mandler&Sarsonمارسون وماندلر سأعده 
حتمالیة أو توقع الفشل وهي محددة في معظم المواقف التجریبیةإ.
ا ألن الفشل قیمته سلبیةقیمة الباعث للفشل وتأخذ دائما رقما سلبی.

المیل إلى تحاشي الفشل إال + المیل إلى بلوغ النجاح = أما بالنسبة لنتائج الدافعیة لإلنجاز 
المیل –المیل إلى بلوغ الهدف = أن الباحثة قد وجدت بعض الراجع توثق أن ناتج الدافعیة لإلنجاز 

.إلى تحاشي القیمة
:العامالن المرتبطان بخصائص العمل المراد إنجازه- 2

آخرانأن هناك متغیرانAtkinsonأتكنسون فقد أكد ،إضافة إلى العاملین المتعلقین بالشخصیة
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.عتبارتعلقان بالمهمة یجب أخذهما في اإلی
:العامل األول/  ا
.أحد محددات المخاطرةوهي،حتمالیة النجاح وتشیر إلى الصعوبة المدركة للمهمة إ

:العامل الثاني/ ب
ویقصد ،الباعث للنجاح في المهمة ویتأثر األداء في مهمة ما بالباعث للنجاح في هذه المهمة

.بالباعث للنجاح اإلهتمام الذاتي ألي مهمة بالنسبة للشخص
د صعوبة عندما تتزای،أن الباعث للنجاح یكون مرتفعاAtkinsonتكنسون فترض أإوقد 

.المهمة والعكس صحیح في حالة سهولة المهمة
الشخص نهو محصلة التفاعل بی،والسلوك حسب أتكنسون مثل باقي منظري التوقع والقیمة 

أن السلوك هو محصلة ،)ماكلیالند(فترض أتكنسون مثل إفیما یتعلق بالمخاطرة المتوسطة والبیئة، أما
.كل من الدافع واحتمالیة النجاح على المهمة وباعث النجاح
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:القائم على المخاطرةالعوامل المحددة لإلنجاز 

) 03(شكل 
.یوضح العوامل المحددة لإلنجاز القائم على المخاطرة حسب نظریة أتكنسون

2نمط 

عوامل متعلقة بالمهمة

ارتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة 
بالحاجة لإلنجاز

إحتمالية 
النجاح

عوامل متعلقة بالفرد

1نمط 

دافعية إنجاز مرتفعة دافع منخفض 
لتحاشي الفشل

الصعوبة المدركة 
للمهمة

الباعث
للنجاح في 

المهمة

المهمة  صعبة 
يرتفع الباعث 

والعكس
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*وتم التأكد من صدق تنبؤاته،حول هذا النموذجوقد أجریت العدید من الدراسات

بفحص النتائج المترتبة على الفشل المتكرر في حل بعض " 1961Feather"فقد قام فیذر 
غیر القابلة للحل وأبلغ ،فقد قدم لمجموعة من المبحوثین بعض المشكالت العقلیة ،المشكالت العقلیة

وتبین أن الفروق في ،هؤالء المبحوثین بإمكانیة تغییرهم هذا النشاط في أي وقت إذا رغبوا بذلك
. رتبطت بالفروق في الحاجة لإلنجازإغیر قابلة للحل قد ،المشكالت المثابرة على حل 

).122، 2000، خلیفة(

VI:1-2تقویم نموذج أتكنسون وماكلیالند في الدافعیة لإلنجاز:
عترضتها العدید من إإلى العدید من االنتقادات كما ماكلیالند وأتكنسونتعرضت دراسة 

:یمكننا أن نوضحها في النقاط التالیة: المشكالت
ذلك أن معظم الدراسات أجریت على ،الفشل في دراسة الدافعیة لإلنجاز لدى اإلناث-1

تختلف بین تماعیةججتماعي والتنشئة اإلالنفسي واإلالرغم من أن السیاق على ،الذكور دون اإلناث
.وبالتالي فإن التنبؤات التي صاغتها هذه النظریة ال یمكن تطبیقها على اإلناث،الذكور وبین اإلناث

وتتطلب بذل ،على المهام التي یعتمد إنجازها على المخاطرة ماكلیالندأقتصر تناول -2
هذا على الرغم من أن هناك بعض المهام التي ینجزها وال ،الجهد وتحقیق مستوى عال من الكفاءة 

.مخاطرة الفشلتوجد فیها 
هي مواقف مخاطرة في المجال ،إن مواقف المخاطرة التي تركزت علیها النظریة-3
إلخ..لبشري كالعلوم واألدب والفنون لإلنجاز ا،وبالتالي لم تمتد إلى محاالت حیاتیة أخرى ،االقتصادي
قتصر تناول إ مع اإلنجاز كدافع داخلي و ،تعاملت نظریة الدافعیة لإلنجاز في البدایة - 

وأهملت العوامل النوعیة ،الدافعیة والباعث ألداء المهام المعملیة في المختبر على توقع صعوبة المهمة 
الداخلیة والخارجیة،رغم أن معظم مواقف اإلنجاز یوجد بها النوعان من الدوافع ،الخارجیة المؤثرة

.رتباط عال بینهماإلوجود 

وعندما یواجهون المهام الصعبة فإنهم ،رتفعة لإلنجاز یفضلون أداء المهام متوسطة الصعوبة أن األفراد ذوي الحاجة المفي *
فیفضلون أداء كل من المهام السهلة إنجازها ،أما األفراد ذوي الحاجة المنخفضة لإلنجاز،یتحولون عنها ألنهم یشعرون بأنهم ال یستطیعون  

.ستمرار فترة طویلة في مواجهة الفشل عند أداء المهام الصعبةیتوقع منهم اإلو ) حسب نموذج أتكنسون(جدا والمهام الصعبة جدا 
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أنها تعاملت فقط مع منافسة الفرد ،نتقادات التي وجهت إلى هذه النظریةمن بین اإل-5
وأهملت اإلنجاز في ظل المنافسة بین األشخاص، أو ما یسمى باإلنجاز ،لمعاییره الخاصة

.اإلجتماعي
وهم األشخاص الذین یوجد لدیهم (،أتكنسون أن األشخاص ذوو الدافعیة اإلیجابیةوضح -6

یفضلون المهام المتوسطة الصعوبة، بینما یفضل ،) أقوى من الدافع إلى تحاشي الفشل،الدافع لإلنجاز
بینما أثبتت الدراسات كدراسة ،األشخاص ذوو الدافعیة السلبیة المهام السهلة جدا أو الصعبة جدا 

)1991Saladie & Rush األشخاص و ،ام بین األشخاص المدفوعین إیجابا توجود تشابه
).127، 2000، خلیفة(.ختیار المهام البالغة الصعوبةإالمدفوعین سلبا في 

Weiner, et(وینر وآخرون كما وجه -7 al 1974 (نتقادا لمنطق بناء هذه النظریة إ
،أن العملیات المعرفیة التي تحدث بین نتائج القیام بسلوك معینوینر وزمالؤهفترض إحیث ،

من خالل تأثیر التوقع بالنجاح عند ،وسلوكیات أخرى من شأنها التأثیر في هذه السلوكیات األخرى 
ر بالتفصیل في نوسوف تتعرض إلى نموذج وی،والمشاعر اإلیجابیة المترتبة علیها ،القیام بهذه األفعال 

.في الدافعیة لإلنجازأتكنسون وماكلیالندضمن المعالجات النظریة لنموذج ،لیة الصفحات التا
VI:1 -3 -ماكلیالند في –لنموذج أتكنسون التالیة بعض المعالجات النظریة
:الدافعیة لإلنجاز

والصیاغات ،ظهرت في فترة الستینات والسبعینات من القرن الماضي بعض المعالجات
نتقادات التي وجهت افعیة لإلنجاز وهذا بناءا على اإلفي الدماكلیالند–أتكنسون المعدلة لنموذج 

:تعرض إلى نموذجین همانإلیها وس
M.S Hournerمعالجة هورنر - 

J.O Raynorمعالجة راینور - 

:M.S Hournerمعالجة هورنر - 1
نتقادات عث لإلنجاز لدى اإلناث من بین اإلوقیمة البا،وتسمى بـ نظریة الخوف من النجاح

تعاملت مع الذكور دون هأن كل دراساتاإلنجازحوى أتكنسون في نظریته الدافعیة بالتي وجهت إل
تكمن في أن المرأة لم تكشف عن 1953،ماكلیالند "ألن المشكلة كما كشفت عنها دراسة ،اإلناث

شواهد تخیلیة منوطة بدافعیة اإلنجاز، وحینما تكون تعلیمات األداء محایدة فإن القصص التي تطرحها 
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تكشف عن نفس الدرجة من االهتمامات اإلنجازیة التي یبدیها،المرأة في االستجابة لصور التات
تكون درجات ) استثارة(،نبؤ والنجاح المستقبلي ختبار أهمیة التوحینما تعطى تعلیمات اإل. الذكور

) وهو أمر متوقع(اإلناث منخفضة على عكس نظریة الدافعیة لإلنجاز، بینما ترتفع درجات الذكور 
و" الذي ال یتفق مع توقعاتهم،تفسیر لذلك فتجاهلو سلوك المرأةذا ما حیر عقول الباحثین فيوه

).40-39، 1998علي حسن، ،حسن(. الدافعیة لإلنجازعدید من البحوث حولفيالمرأة استبعدت

هتمت بدراسة أتهتم بهذا الجانب ف،وهي أحد تالمذة أتكنسونHornerهورنروهذا ما جعل 
لدافع لتحاشي الفشل الذین وا،وأوضحت أن كال من الدافع إلى النجاح،الدافعیة لإلنجاز لدى المرأة

وعالجت ،تفسیر السلوك المرتبط باإلنجاز لدى المرأةلغیر كافیین Atkinsonأتكنسون قدمهما 
لتفسیر الشواهد من خالل طرحها لمفهوم جدید ،لدافعیة لجوانب الضعف والقصور في نظریته بعض

ستثارة صوص عدم استجابة المرأة لظروف اإلبخماكلیالند وآخرونحصل علیها التي،المتناقضة
. أو الخوف من النجاح،لتجنب النجاحالدافع : وهذا المفهوم هو،اإلنجازیة 

هنا الدافع أنه أحد خصال الشخصیة الكامنة والمستقرة M.S Hournerهورنر عتبرت إوقد 
تكتسب المرأة عن طریق حیث ،والتي تتكون مبكرا أثناء إكتسابهن هویة الدور الجنسي ،لدى اإلناث 

. وهي مالئمة فقط للرجال،ناسبة لها كأنثىوتتعلم أن المنافسة غیر متماعیة،التربیة والتنشئة االج
راع والتهدید تخلق لدیها نوع من الص،وبالتالي فإن مواقف اإلنجاز التي تتضمن نوعا من المنافسة

فالمرأة ذات الدافعیة ،، ألن النجاح تدركه المرأة على أنه مكافئ للذكورة تماعيجوالخوف من الرفض اإل
ي عننجاحها األكادیمي أو المهني قد یا في موقف صراع، ذلك أن المرتفعة لإلنجاز تجد نفسها دائم

السائدة بأن یقضي جتماعیةإال أنها تخشى وفقا للتوقعات اإلفهي ترید أن تكون ناجحة ،ها كامرأةلفش
. نجاحها األكادیمي أو المهني على دورها كامرأة

ولكن تخشى ،تخشى الفشل، لذا فهي في مواقف اإلنجاز التماعياالجللنبذ كما قد یعرضها"
لتزامها بمعاییر األداء، أما إذا نجحت فهي لم إحیة أخرى إذا فشلت فذلك نتیجة لعدم النجاح، ومن نا

تلتزم بتوقعات المجتمع عن دورها كأنثى، لذا فإنه بالنسبة للمرأة فإن الرغبة في اإلنجاز غالبا ما تكون 
).124، 2000، خلیفة(". لنجاحأو الخوف من ا،مصحوبة بالدافع لتجنب النجاح

من اإلطار الثقافي ،وعلى الرغم من أهمیة هذا التصور في الربط بین الدور الجنسي المكتسب
وجهت إلیه العدید من والدافعیة لإلنجاز، إال أنه نموذج -تماعیةعن طریق التنشئة االج–والحضاري 
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عتمدت علیه إقیاس المفهوم األساسي الذي أهمها صعوبة،نتقادات وتعرض للعدید من المشكالتاإل
وهو مفهوم الدافع لتجنب النجاح، حیث أنها لم تضعه في معادلة المیل الناتج Hournerھورنر 

.على الرغم من أهمیته بالنسبة لإلناث
:Raynor and Rubinمعالجة رانیور وروبن - 2

راینورقدم ،1969لإلنجاز في عام وتدعى بنظریة التوجه المستقبلي وقیمة الباعث 
Raynorأو توضیحه لإلسهام المفترض للنتائج المستقبلیة ،إضافة لنموذج أتكنسون من خالل تأكیده

حتمالیة إدراك الفرد إلمكانیة وجود صلة بین نتائج أدائه إ و ،المحتملة للنجاح أو الفشل في مهمة ما
فاألداء على المهام الحالیة ). 36، 1998علي حسن، ،حسن(.لمهمة ما في الحاضر على مستقبله

.یعكس حاجة داخلیة تؤثر على المهام األخرى المتشابهة في المستقبل
بحیث ،أن مفهوم التوجه للمستقبل یعتمد على تسلسل الخطواترانیور وروبنوقد أوضح 

ففي . یصل إلى آخر مرحلةوهكذا حتى،یشترط ألداء المرحلة التالیة فیه النجاح في المرحلة السابقة 
أفضل ممن یتمیزون بإنخفاض ،هذه الظروف یكون مستوى أداء من یتمیز بإرتفاع دافعیة اإلنجاز

حتى لو كان العمل على نفس ،أما إذا كان العمل غیر مسلسل فإنه یحدث العكس ،دافعیة اإلنجاز 
.الدرجة من السهولة

:افعیة لإلنجاز المرتفعة والمتمثلة فيوقد حددت هذه النظریة خصائص األشخاص ذوو الد
.التوجه نحو المستقبل- 
.الطموح- 
.المثابرة- 
.تحمل المسؤولیة- 
.التفاؤل وتقدیر الذات- 

الذي ینص على وجود عالقة بین التوجه ،فتراضهإمن صحة Raynorراینوروقد تحقق 
وأكد على داللة التوجه المستقبلي بالنسبة لألداء ،المستقبلي على أداء الفرد الراهن لمهمة ما

للحصول ،وذلك من خالل قیاس الوسیلة المدركة لدى مجموعة من الطالب الجامعیین.األكادیمي
وأثر ذلك على النجاح المهني مستقبال، وفقا لتخطیطهم أو ،مدخل علم النفسعلى تقدیر جید في

:تصورهم وذلك بطرح سؤال مفاده
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في مقرر علم ،تعتقد أنه من المهم بالنسبة لك أن تحصل على تقدیر جیدإلى أي حد
یف المفحوصین وفقا لشدة الحاجة صنوبعد ذلك ثم تالنفس لكي تحقق أهدافك في العمل مستقبال؟ 

فیما یتعلق بهذا المقرر ،ودرجة األهمیة بعیدة المدى أو الوسیلة التي یعتقد فیها كل منهم،لإلنجاز
:توصلت هذه الدراسة إلىالدراسي وقد
ألهمیة التقدیر الذي یحصل علیه في ،حینما تكون الفائدة المدركة من جانب الطالب- 

فإن الدرجات النهائیة التي یحصل علیها الطالب ذوي الحاجة المرتفعة لإلنجاز ال ،المقرر منخفضة 
ولكن حینما یدرك الطالب أن ،إلنجاز المنخفضالحاجة لتختلف عما هي علیه لدى الطالب ذوي 
فإن الطالب الذین یتصفون بدافع للنجاح أكبر من الدافع ،المقرر مهم ویحقق أهدافهم المستقبلیة 

یتصفون بدافع الخوف من الفشل الذین ،یحصلون على تقدیرات أعلى من أقرانهم،للخوف من الفشل
.الدافع للنجاحكبر منأ

VI :2 -في ضوء التنافر المعرفيالدافعیة لإلنجاز:
وتؤكد ،منحنى التوقع القیمةلمتداد إL. Festingerفستنجر تعتبر نظریة التنافر المعرفي 

:هذه النظریة على أنه لكل فرد عناصر معرفیة تتضمن
.معرفته بذاته- 
.ها العالم من حولهبمعرفته بالطریقة التي یسیر - 
بحیث یقتضي وجود أحدهما غیاب ،فإذا ما تنافر عنصر من هذه العناصر مع عنصر آخر "

.)23، 1988الدین أحمد،يمححسین،(."اآلخر، یحدث التوتر الذي یملي على الفرد التخلص منه
نسق ساق بین معارفه أو تعلى الفرد لتحقیق اإلضغوطاوتفترض هذه النظریة أن هناك "
إلى أن هناك مصدرین أساسیین لعدم اإلنساق بین Festingerفستنجر وسلوكه وأشار معتقداته

:المعتقدات والسلوك وهما
.أثار ما بعد اتحاد القرار- 
).146، 2000، خلیفة(". أثار السلوك المضاد للمعتقدات واالتجاهات- 

فستنجروبین سلوك الفرد فیؤكد ،اإلتجاهات والمعتقداتبینأما عن أسباب عدم اإلنساق
Festingerتجاهاته وقیمه إدم معرفة بالنتائج المترتبة على أو لع،أنه یحدث نتیجة لعدم تروي الفرد

كسب معین ) هدف الفرد(فقد یكون الهدف من ورائه ،تجاهأما عن أثار السلوك المضاد إلومعارفه، 
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وهذا ما یوصف بالتنافر ،تجاهات والسلوكواإلساق بین القیمتمادي مثال، ومن هنا ینشأ عدم اإل
.المعرفي

ساعد على التنبؤ ییؤثر في سلوك األفراد مما ،ویمثل التنافر المعرفي مصدرا للتوتر- 
ساق أحد تالتي تحول دون ذلك، حیث یعد اإلوالظروف،بالظروف التي تدفع األفراد إلى اإلنجاز
.ازالمؤثرات الدافعیة المهمة في سلوك اإلنج

والتسیب وعدم الجدیة بین بعض ،وقد تساعدنا هذه النظریة في تفسیر مظاهر التراخي- 
حیث إنعكس على مستوى تحصیلهم األكادیمي والمعرفیإخفاض دافعیتهم الذي ٕانو ،طالب الجامعة

من فهم یعطون قیمة للعلم والنجاح وال یسلكون سلوك المثابرة ،یشعر هؤالء الطالب بالتنافر المعرفي 
.ألنهم یشعرون بضعف العائد من وراء هذا النجاح في المستقبل،أجل التحصیل الجید
المجهود، (Imputفقد أكد أن الشخص یقوم بالمقارنة بین المدخالت Adamsأما أدمس 

فإن هذه المدخالت أدامسوحسب تصور ،Out putsوالمخرجات ...) الوقت المستغرق في العمل 
على ذلك ،سوف تتزاید في حالة ما إذا كانت المخرجات المترتبة) والتي تتمثل في سلوكیات اإلنجاز(

.بالنسبة للفرد، بینما تتناقص سلوكیات اإلنجاز إذا كان العائد أو المخرجات منخفضةمرضیة
أن عدم التكافؤ بین المدخالت والمخرجات تؤدي إلى حاالت من الدافعیة أدامسوقد أكد 

:مثل التوتر والتي یسعى الشخص إلى التخلص منها، بإحدى الطرق التالیة،السلبیة 
.التشویه المعرفي للمدخالت أو المخرجات- 
.التغییر الفعلي للمدخالت- 
.المدخالت أو المخرجاتالتغییر الفعلي أو المتصور لمقارنة الشخص بین - 
.االنسحاب من الموقف- 

لكن ،الدافعیة لإلنجاز في المستقبلفهمفعاال خاصة في Adamsأدامس عد نموذج لقد 
وأیضا مشكلة التمییز الدقیق ،وفي بعض جوانب القیاس ،نتقادات في منهجیتهوجهت إلیه بعض اإل

.بین المدخالت والمخرجات
VI :3 - لإلنجاز في ضوء نظریة الغزوالدافعیة:
یمیلون إلى ،الدراسات أن األفراد الذین لدیهم دافع للنجاح أكبر من الدافع لتحاشي الفشل تبین

،إلى المجهود مما یدفعهم إلى بذل المزید من الجهد.كالقدرة والفشل،غزو النجاح إلى أسباب داخلیة
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أكبر من الدافع لتحقیق النجاح ،في حین یمیل األفراد الذین لهم لدیهم الدافع كتحاشي الفشلو
ترتب یأن األفراد من النوع األول "أركیس وجارسكيوقد أكد . إلى غزو النجاح إلى أسباب خارجیة

عزون النجاح ألنهم ی،كالشعور بالفخر والسعادة باإلنجاز،على النجاح لدیهم خبرات وجدانیة إیجابیة
وتشجعهم هذه الخبرات الوجدانیة على الدخول في مواقف إنجازیة أخرى، أما األفراد من ،إلى قدراتهم

ألنهم یعزون النجاح إلى مصادر خارجیة ،النوع الثاني فال یوجد لدیهم مثل هذه الخبرات اإلیجابیة 
وفیما یلي .)163، 2000، یفةخل(. كالحظ وهم بهذا ال یهتمون بالدخول في مواقف إنجازیة جدیدة

).وكالیكر، نوی: (للدافعیة لإلنجاز) العزو(نموذجین من نماذج التفسیرات السببیة 
:Weinerمعالجة وینر - 1

بتطویر نظریة Weinerقام وینر ،ئیةعزاوینر اإلوتسمى في بعض المراجع بنظریة 
أن النجاح یترتب علیه تقویة وتدعیم المیل نحو فترضإ و ،بعد الدراسة والتحلیل نجازفي اإلأتكنسون
ما یجعل الفرد یثابر ویبذل المزید من الجهد ةوأما الفشل في أداء مهم.لتحقیق الهدف،اإلنجازات

وینتج عن الفشل في أداء مهمة ،إلنجاز هذه المهمة، حیث یترتب على الفشل إثارة الدافعیة مرة أخرى
).31، 2007، بو شقةأ(: جنوعان من التوافق للمیل النات

وتفوق ،حیث یتحقق الفرد من أن المهمة صعبة ) PS(إنخفاض إحتمالیة النجاح : األول
.إمكاناته بكثیر
وینشأ ،تضاف المحاولة السابقة غیر الناجحة إلى المیل الناتج في المحاولة الحالیة: الثاني

نوع من المثابرة للتغلب على التوتر الناتج عن عدم الحصول على ،عن هذا النوع من التوافق
.األهداف

والدافعیة المثارة في المحاولة التالیة ،وقد أطلق وینر على الدافعیة المتبقیة من المحاولة األولى
من معادلة المیل للناتج أو Weinerوعدل وینر Inertial tendencyاسم میل القصور الذاتي 

الدافعیة : (وذلك على النحو التالي المیل النهائي،TGول الذاتي ضن خالل إضافة میل الفم،النهائي 
.میل القصور الذاتي) + قیمة الباعث للنجاح+ احتمالیة النجاح ) (لبلوغ النجاح، الدافع لتجنب الفشل

الدافع هو أن األفراد الذین یتزاید لدیهم ،Weinerوینرومن التنبؤات التي قدمها تصور 
وأن األفراد الذین یزید ،سوف یظهرون زیادة في الدافعیة بعد الفشل،للنجاح عن الدافع لتحاشي الفشل

لدیهم الدافع لتحاشي الفشل عن الدافع للنجاح سیكونون أكثر فقرا، أي یقل لدیهم مستوى الدافعیة مع 
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وینتهي المیل السلبي دائما بعد ،ألن المیل الناتج عندهم یكون سلبا دائما،زیادة عدد مرات الفشل 
).123، 2000، خلیفة(.النجاح بینما یستمر بعد الفشل

أن ردود األفعال على الفشل تعتمد على مستوى الدافع لإلنجاز Weinerوینر كما أوضح 
حیث یأخذ ،یزداد مستوى األداء بعد الفشل ،فعندما یكون الدافع لإلنجاز لدى الفرد مرتفعا،عند الفرد

عكس األفراد ذوي الدافعیة لإلنجاز ب،األفراد ذوو دافعیة اإلنجاز المرتفعة من فشلهم منطلقا للنجاح
وقد عزا ذلك الختالف إدراك ،المنخفضة حیث یالحظ أن أداءهم ینخفض بصورة ملحوظة عند الفشل 

إلى االفتقار یعزون فشلهم فترض أن األفراد من النوع األول حیث ا.الفرد ألسباب الفشل والنجاح
وینر وقد أبرز ،فیرجع فشله إلى افتقاره للقدرة ،) دافع منخفض(أما األفراد من النوع الثاني ،للجهد

Weinerوهذا ،والقدرة كمتغیرات أساسیة لدافع اإلنجاز،أهمیة الطموح والمثابرة على بذل الجهد
.یعوق األداءر األداء وأن الفشل یسیقر بأن النجاح تعكس نظریة التدعیم التي 

)12(مخطط رقم
للدافعیة لإلنجازrWeineتصور وینر یوضح

خارجيداخلي

النجاحالفشلالنجاحالفشل

مركز التحكم

نقص المجهود 
القدرةالمبذول

الفشلدافع التحاشي>دافع النجاح 

ظالحالكفاءةعدم

دافع التحاشي الفشل<دافع النجاح
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:Kuklaمعالجة كیوكال - 2
ستعداد ثابت إفهو لم یقر بوجود ،األداء بطریقة مختلفة عن أتكنسون kuklaكیوكالفسر 

تحكم أداء الفرد ،وتجنب الفشل ولكنه أكد على وجود متغیرات إدراكیة،ودائم لدى الفرد لتحقیق النجاح
.تبعا للموقف الذي یواجهه

ومفهوم القدرة المدركة، ویفترض أنه ،یساوي بین ناتج الدافع لإلنجازKuklaكیوكال فتفسیر "
ن أي الذین یعتقدون أ،دافعیة اإلنجاز العالیةذويفإن األفراد،عندما یدرك العمل على أنه سهل

أي - ا لضمان النجاح، أما األفراد منخفضي الدافع لإلنجاز هدا بسیطجقدراتهم عالیة نسبیا، سیبذلون 
وحینما تكون .لضمان النجاح،یتوقع منهم بذل جهد أكبر- الذین یعتقدون أن قدراتهم دون المستوى

فإن األفراد منخفضي الدافع لإلنجاز سوف یؤدون أفضل من األفراد ،القدرة متكافئة عند المجموعتین 
أما حین یدرك العمل على أنه صعب فإن . حین یدركون العمل على أنه سهل،مرتفعي الدافع لإلنجاز

".األفراد ذوي الدافع لإلنجاز المرتفع سیكون أداؤهم أفضل من ذوي الدافع لإلنجاز المنخفض
).24، 2007،ةأبو شق(

،للدافعیة لإلنجاز تؤكد على النتائج والصعوبات الموضوعیة لألداءكیوكالإن معالجة - 
على ،أثر القدرة وٕادراك صعوبة العمل Kuklaكیوكال على العمل، كما بین وخبرات النجاح والفشل

.عتبرهما من مظاهر تكوین الدافع للنجاحأو ،المثابرة وبذل الجهد من أجل النجاح 
VI:4- لإلنجاز وعالقتها بالثقافةمنحنى الدافعیة:

فبعض الجماعات أو الثقافات تزكي اإلنجاز ،تعد الحاجة لإلنجاز متغیرا محدد ثقافیا 
في حین أن . وتضعه في موقع رئیسي داخل تركیب االتجاهات والقیم المترابطة فیما بینها،الشخصي

ة بعین الشك ،قد تنظر إلى األشخاص ذوي اإلنجازیة العالي،بعض المجتمعات أو الثقافات األخرى
).124، 1979منصور، وقشقوش(. ومقتضیات الوالء لها،وتعتبرهم مصادر لتهدید تضامن الجماعة 

إن اإلنجاز یمكن التعامل معه كمتغیر مستقل وتابع في أن واحد، فالتعامل معه كمتغیر - 
فتراض أنه إذا ما وجد إفي مجتمع حیث یمكن ،جتماعياإلیؤثر في عدید من جوانب البناء مستقل 

فإنه ،في ثقافة معینة وفي زمن معین،محدد من األشخاص ذوي درجة عالیة في الحاجة لإلنجاز
ه یتحدد عبر عملیات التطبیع أما التعامل معه كمتغیر تابع فإن،سیوجد نشاط خالق على نطاق كبیر

ومجددین ،حیث ینتج مجتمع اإلنجاز أفرادا مجتهدین ومبتكرین،والثقافي في المجتمع تماعيجاإل
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).69، 1998علي حسن، ،حسن(.قتصادیةومخاطرین وذوي بصیرة 

التي تم دراستها دراسة ،إن الدافعیة لإلنجاز شأنها بشأن العدید من المتغیرات النفسیة-
نعكاس إألنها ،الثقافات في الدافعیة لإلنجازبین هذه الدراسات الفروق بین أبناء من و،مقارنة ثقافیا 

فقد أثبت أن . التي یتسم بها كل مجتمع،تجاهات والعادات واإل،والقیم تماعیةألسالیب التنشئة االج
وأن Clao&alو آخر وال كآخر،فقد اثبتیختلف من مجتمع إلى،مصدر الضبط على سبیل المثال

، وهم من ذوي لحظلى ذواتهم وأقل تأثرا بعوامل اعتمادا عإأكثر،أفراد المجتمعات الصناعیة المتقدمة
ومدفوعین لإلنجاز بدافع ،مصدر الضبط الداخلي، ولذلك فهم یشعرون بالقدرة على التحكم في البیئة

یتسم أفراد في حین .ي في العملتفانوبذل الجهد والمثابرة وال،وواثقین من قدرتهم على اإلنجاز. داخلي
وبالتالي نجدهم مدفوعین ،عتمادا على مصادر الضبط الخارجیةإبأنهم أكثر ةالمتأخر المجتمعات 

.)172، 2000، خلیفة(". حظمعتمدین في ذلك على الصدقة والوالعمل،لإلنجاز
في عدد كبیر من ،محلي دافعیة اإلنجاز باالقتصاد العالقة،كما وجدت بعض البحوث حول

بین –رتباطیة طردیة إیجابیة إحیث بنیت وجود عالقة ) ول العالمدولة ح41أكثر من (الدول 
رتفع إعند مواطني هذه الدول فكلما ،االقتصاد الوطني والنمو االقتصادي وبین مستوى دافعیة اإلنجاز

.عند المواطنین ظهر تحسن واضح في النمو االقتصادي لهذه البلدان،مستوى دافعیة اإلنجاز
).2011،219آخرون، الریماوي و (
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.یوضح الفروق في الثقافات وأثرها في الدافعیة)13(رقممخطط

المتقدمة

النجاح 

القدرة، المثابرة

مصدر الضبط داخلي

الفشل

قلة المجهود

دافعية لإلنجاز واألداء مرتفعة

المتأخرة

النجاح 

مصدر الضبط خارجي

الفشل

لإلنجاز تعتمد على الصدفة والحظدافعية

الحظ ، الصدفةعدم القدرة

المجتمعات
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Maehrمیھر في عالقتها بالثقافة معالجة ،النظریة للدافعیة لإلنجازومن بین المعالجات

فتراضات حول أثر الحرمان الثقافي على النمو إمن ،كشفت عنه الدراساتمتدادا لما إالتي كانت 
فقدم ادراسة مقارنة ثقافی،هتمام إلى دراسة الدافعیة لإلنجازوانتقل بعدها اإل،الفكري لدى الجماعات

الثقافیة المقارنة للدافعیة، وأشار إلى أهمیة ظروف السیاق في إثارة وتنشیطمیهر إطار عمل للدراسة 
.الدافعیةالجوانب الثقافیة ضمن تعریفووضع،لدافعیة لإلنجازا

في،ستراتیجیات لدراسة الدافعیة لإلنجازإفي تصوره النظري ثالث Maeherمیھر وقدم 
وأنه ال یمكن ،ستراتیجیات متداخلة ومترابطة مع بعضها البعضإطار ثقافي وأشار إلى أن هذه اإل

.عتماد على واحدة دون األخرىاآل
:وقد حددها كما یلي: ستراتیجیة األولىاإل
Cـــ<Pــــ<M
C :الثقافة.
P :الشخصیة.

M :الدافعیة.
الذي یعیش ،التي یتعلمها الفرد من المحیط الثقافيتماعیةإلى خبرات التعلم االجCوتشیر - 
.وینمو فیه
.ستعدادات المسبقة أو التهیؤ لإلستجابة بشكل معیناإلPوتشیر - 
.إلى المیل المالحظ في موقف معینMوتشیر - 
هتماما كبیرا لدور الشخصیة في الدافعیة، حیث تؤثر الثقافات إعطي ستراتیجیة تإن هذه اإل- 

ختالفات في التوجه نحو اإلنجاز إ، وتوجد بین أعضاء الثقافات تماعيوتتباین تبعا لسیاقات التعلم االج
.تظهر الدافعیة لإلنجازوهذا التوجه هو الذي یحدد من وكیف 
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)14(رقممخطط
.لدراسة الدافعیة في إطار ثقافياالستراتیجیة األولى لـ میهریوضح 
:وتتحدد بـ: االستراتیجیة الثانیة

Sـــ<P ــــM

S:الموقف.
بإعتبارها أقل ) P(الشخصیة ،ال على )S(ستراتیجیة على الموقف إن التركیز في هذه اإل

إن الموقف كمتغیر یشیر ،تعد نمطا سلوكیا) الدافعیة(Mوستراتیجیة في هذه األ،أهمیة من الموقف
السلوك، والمواقف تختلف من ثقافة إلى أخرى ولكل طالبحث السیكولوجي إلى دوره في تحدید أنما

.للسلوكةمواقفها الخاصة وطرائقها أو وسائلها المحددثقافة

تماعيسياقات متباينة للتعلم االج

الثقافة

أنماط شخصية

التهيؤ لالستجابة بشكل معين

ريقالدافعية لإلنجاز
ن ط

د ع
حد

ظ وي
الح

ي التغير في الدافعية يسبقه تغيير 
في الشخصية
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)15(رقم مخطط
.لدراسة الدافعیة في اطار ثقافيلـ میهرالثانیة ستراتیجیة االیوضح 

:وهي على النحو التالي: IIIتیجیة ااالستر 
Cـــ<Pــــ<)S = (M

جتماعي الذي یحدث في إطار ستراتیجیة أن التعلم اإلاإلفي هذهMeaherمیھر یفترض
وتؤدي هذه ) P(ستعدادات أو تهیؤ فعلي في شخصیة الفرد إیؤدي إلى وجود ) C(ثقافي معین 

.أو السیاق) S(عتماد على الموقف من خالل اإل) M(إلى سلوك دافعي ستعدادات اإل

Sالموقف 

بعد العالقات 
الشخصیة

الدافعية لإلنجاز

بعد معیاريبعد وجھة الضبطبعد المھمة

صعوبة المھمة 
واالھتمام الداخلي

د وأثره على العائ
یتأثر األداء

بعالقة الفرد 
باآلخرین

داخلي 
أم خارجي

السلوك اإلنجاز یتأثر 
بمعاییر الجماعة وقیمھا
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وتقوم هذه االستراتیجیة على أساس تحدید كل من الشخصیة والموقف والتفاعل بینهما 
تأثیر الموقف أو السیاق كعامل على الدافع ،هناMeaherمیھر ویفترض ،كمتغیرات حاسمة

مفصال أو (معیناأن السیاق الذي یثیر سلوكاذلك ) PXS(لإلنجاز من خالل تفاعله مع الشخصیة 
.ستعداد المحدد ثقافیایعتمد على اإل) غیر مفصل

)16(مخطط رقم 
لدراسة الدافعیة في إطار ثقافيلمیهرالثالثة ستراتیجیة اإلیوضح 

.
ومختلفة یتحدد ،هذا العرض للنظریات المفسرة للدافعیة لإلنجاز أن ثمة أبعادا متنوعةلقد بین

وكغیره من ،أو آداء فعليتجتراضیا كامنا وبإعتباره أیضا نافإبإعتباره مفهوما ،من خاللها هذا المفهوم
ختلفت وجهات النظر في تحدیدها إلیس له تفسیر واحد یحدد هذه األبعاد، إنما،المتغیرات السیكولوجیة

وٕان الرؤیة التكاملیة لكل ،ه لها باحث آخربألن كل باحث نظر إلى هذا المفهوم من زاویة لم ینت
ن التركیز على وجهة تقترب إلى الواقعیة أكثر، أل،رؤیة شاملة للمفهومیمنحقد،وجهات النظر هذه 

ستغراق كل إ و ،دراسة المفهوم بشكل شاملةكانیعتبارها األكمل قد ال یمنح للبحث إمإ نظر واحدة و 
.محدداته

الشخصية

تعلم اجتماعي في إطار ثقافي

)سياق(موقف Xوجود استعداد للسلوك الدافعي 

الدافعية لإلنجاز

دي
یؤ
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VII : بالتوافق النفسيلإلنجازلدافعیة اعالقة:
ودوره الفعال في األداءهلدور ،یعتبر الدافعیة لإلنجاز متغیر هام تناوله الكثیر من الباحثین

وقد عمد الكثیر من الباحثین إلى دراسة عالقته .وارتقاء الشعوب،جتماعيأیضا في ترقیة المستوى اإل
.ساتوالتوافق النفسي ومن بین هذه الدرا،بالصحة النفسیة
ایزنكعند ،التي هدفت إلى التعرف على عالقة أنماط الشخصیة ) 1996(الهلسا دراسة 

Ezenkطالب وطالبة من طلبة 1093عند عینة مكونة من ،وسمة القلق والجنس بدافع اإلنجاز
ماط الشخصیة في دافع بین أن،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا،المرحلة الثانویة في األردن 

.بین نمطي االتزان واالنطواء لصالح االتزاناإلنجاز
في دافع اإلنجاز ) منخفضعالي(،كذلك وجود فروق دالة إحصائیا بین مستوى بین القلق 

في دافع ،وعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث ،ولصالح مستوى القلق المنخفض
والمتمثلة في ،ولكنها ترتبط بسمات الشخصیة،لجنس بمعنى أن دافعیة اإلنجاز ال ترتبط با.اإلنجاز 

التعرف على نمو الدافعیة بدراسة هدفت إلى ) 1990(تركي كما قام والضبط االنفعالين االتزا
تلمیذا من تالمیذ التعلیم اإلبتدائي ) 180(على عینة تكونت من ،لإلنجاز في مستویات عمریة مختلفة 

یظهر في رغبتهم في مواجهة التحدي ،مؤشر هام لدى األطفالوتوصلت الدراسة إلى وجود ،بقطر 
ختیار المهام إوق بین الذكور واإلناث في عملیة ووجود فر .لصالح الذكور،والتغلب على الفشل

جتماعیة تباطیة بین دافعیة اإلنجاز اإلر إووجود عالقة ،) السهلة، المتوسطة، الصعبة، الصعبة جدا(
والتوافق ،وأن هناك عالقة إیجابیة بین التوافق الشخصي واإلجتماعي ـ،ةدافعیة اإلنجاز االستقاللی

.جتماعیة لدى الذكور واإلناثاإلوستقاللیة وبین دافعیة اإلنجاز اإل،الدراسي والتوافق العام
عون بسلوك المخاطرة تیتم،بمعنى أن األفراد الذین یتمنعون بمستوى عالي من الدافعیة لإلنجاز

ستقاللیة في سلوكیاتهم ما أثر إیجابا على مستوى التوافق النفسي العام لدیهم وهذا ما المحسوبة واإل
. یدعم اإلسناد النظري الذي أشرنا إلیه في خصائص ذوي الدافعیة لإلنجاز المرتفعة

).142، 2012،محمدبنى یونسمحمود، (

والصحة النفسیة في ،لدافع لإلنجازبدراسة لبحث العالقة بین ا) 1981(يالشربینكما قام 
وطبق علیهم ،سنة) 12- 10(طفال تراوحت أعمارهم بین 408عینةوبلغت ال،مرحلة الطفولة المتأخرة 
رتباطیة إصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة ومقیاس الصحة النفسیة، وقد تو ،مقیاس الدافع لإلنجاز 
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لدى عینة الدراسة فالدافع لإلنجاز مؤشر من ،النفسیةطردیة إیجابیة بین دافعیة اإلنجاز والصحة 
)1981الشربیني، (. مؤشرات الصحة النفسیة لدى عینة األطفال

والخوف من ،ستهدفت معرفة العالقة بین دافعیة اإلنجازبدراسة إLewلیوقام 1994وفي سنة 
مقاییس الخوف من النجاح ستعملت ، وإ لدى عینة من االسیو أمریكیین،النجاح والصحة النفسیة

تراوحت أعمارهم بین ،من طلبة الجامعة) 185(والصحة النفسیة على عینة قوامها ،ودافعیة اإلنجاز
من النجاح والصحة د، إرتباط بین الخوف وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجو ،عاما ) 20- 19(

.)Lew, A، 1994، 50، 77(.والدافعیة لإلنجاز،النفسیة

بین دافعیة ،بدراسة هدفت إلى الكشف عن طبیعة العالقة ) 1997Wong(ونجو ام كما ق
وقام الباحث بتطبیق استبیان ،بإدراك االفرو أمریكیین للتمییز العنصري،اإلنجاز والصحة النفسیة

من ) 626(على عینة تكونت من ،ومقیاس دافعیة اإلنجاز ومقیاس الصحة النفسیة،التمییز العنصري
وأسفرت نتائج هذه الدراسة إلى ،سنة ) 23-15(حت أعمارهم بین و وترا،المراهقین االفرو أمریكیین 

.)Wong,56,1997- 75(. وجود إرتباط إیجابي بین الدافعیة لإلنجاز والصحة النفسیة
بدراسة میدانیة هدفت إلى الكشف عن الفروق بین الجنسین في 1999Alfeldلفیلدكما قام ا
بین ،رتباطیة بین الدافعیة والصحة النفسیةإوضمن فیه فروض ،والصحة النفسیة ،الدافعیة لإلنجاز

على عینة قوامها ،ومقیاس الصحة النفسیة ،وطبق مقیاس دافعیة اإلنجاز،طلبة المدارس العلیا 
وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ،سنة) 22- 18(راوحت أعمارهم بین وت،من  طالب وطالبة ) 250(

).Alfeld,14,1999-46(. إرتباطیة إیجابیة بین الصحة النفسیة والدافعیة لإلنجاز لدى أفراد العینة

العالقة بین ضغوط بحثوقد هدفت الدراسة.2005مسان شمازن أحمد عبد اهللا كما قام 
الریف والحضر في ،م وبین التوافق الدراسي لدى طالب الجامعةحكومركز التوالدافعیة ،أحداث الحیاة 
المجموعة :م توزیعهم على مجموعتینت،طالب وطالبة200وقد بلغت العینة .بالیمنبجامعة عدن

56(طالب وطالبة من الریف 100). إناث44–ذكور 56(طالب وطالبة من الحضر 100األولى 
وقد استخدم الباحث في ،عاما) 24-21(العینة تتراوح أعمارهم بین وجمیع أفراد). إناث44–ذكور 

:هذه الدراسة أربع أدوات وهي
.مقیاس التوافق الدراسي إعداد الباحث، )الباحثإعداد (غوط أحداث الحیاة ستبیان االستجابة لضإ
راشدینمقیاس مركز التحكم لل، مقیاس الدافعیة لإلنجاز،
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وتوصلت هذه الدراسة إلى العدید من النتائج من بینها العالقة اإلیجابیة بین الدافعیة والتوافق 
)2005،شمسان(.الدراسي

،ببحث العالقة بین التحصیل دافعیة اإلنجاز2000Acordinoأكوردینو وآخرون كما قام 
تجاه نحو العمل والعائلة ومقیاس ختبار اإلإم تطبق تو ،والصحة النفسیة لدى طلبة المدارس العلیا

من الذكور 123كتئاب المراهقین ومقیاس تقدیر الذات وبلغت العینة إومقیاس ،اإلنجاز المعدل
بین دافعیة اإلنجاز والصحة النفسیة لدى و دالموجبرتباطإوأسفرت النتائج عن وجود ،واإلناث

.)Accordino,198,1999(. عینة الدراسة
بدراسة میدانیة هدفت إلى بحث العالقة بین أسلوب Cassidyكاسدي قام 2002وفي عام 

ختبار إ ل المشكالت و حختبار إولتحقیق ذلك طبق ،ودافعیة اإلنجاز والصحة النفسیة،حل المشكالت
- 25(وتراوحت أعمارهم بین .فردا) 107(على عینة بلغت ،ختبار الصحة النفسیة إ دافعیة اإلنجاز و 

ودال إحصائیا بین دافعیة اإلنجاز والصحة ،رتباط إیجابي إوأسفرت النتائج إلى وجود ،سنة ) 50
.)Cassidy,325,2002-335(.النفسیة وحل المشكالت

كل واحد منهما مؤشر أن رتباطیة بین الدافع لإلنجاز والتوافق النفسي تؤكد إن هذه العالقة اإل
إلثبات ،على وجود المتغیر اآلخر، ما جعل الباحثین یذهبون إلى أبعد من نموذج الدراسات العالئقیة

لتحسین مستوى الصحة النفسیة ،إیجابیتها بل عمدوا إلى القیام بدراسات بحثت تنمیة الدافعیة لإلنجاز
:والتوافق النفسي لألفراد ومن بین هذه الدراسات

ختبار فاعلیة برنامج إرشادي لتنمیة الدافعیة إستهدفت إالتي ) 1991(فائق نائلةدراسة 
حیث ،تلمیذا وتلمیذة) 62(وبلغت عینة الدراسة ،لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة،لإلنجاز

بتطبیق اختبار دافعیة اإلنجاز ومفهوم الذات اإلنجازیة وقامت،ةسن) 12- 11(تراوحت أعمارهم بین 
وقد أسفرت الدراسة ،باإلضافة إلى تطبیق برنامج تنمیة دافعیة اإلنجاز.وتقدیر الذات ووجهة الضبط

.إلى تحسین بعض المتغیرات الصحة النفسیة،على أن فاعلیة البرنامج تجاوزت تنمیة دافعیة اإلنجاز
وبعض المتغیرات ،بحثت العالقة بین دافعیة اإلنجاز1990جمال شكري وفي دراسة أخرى لـ 

وعلى ،ومدى فاعلیة نموذج المساعدة في خدمة الفرد وزیادة دافعیة اإلنجاز،الدیموغرافیة والنفسیة 
وقائمة تحدید ،طبق علیهم مقیاس الدافع لإلنجاز ،طلبة من الصف الثاني ثانوي10عینة قوامها 

وأكدت نتائج هذه الدراسة فاعلیة نموذج المساعدة في خدمة الفرد ،ام بتطبیق البرنامج،كما قالمشكالت
).1990ري، شك(. وخفض مشكالت الصحة النفسیة،وزیادة دافعیة اإلنجاز
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تمهيد 

I :و بعض املصطلحات املرتبطة بهتعريف التوافق النفسي.
II :على ضوء نظريات اإلرشاد النفسي. النفسيالتوافق

III :.طبيعة التوافق النفسي
IV :أبعاد التوافق النفسي
V   :معايري التوافق النفسي .
VI :أساليب التوافق النفسي .

VII:مظاهر التوافق النفسي .
VIII :مظاهر سوء التوافق النفسي.
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:تمهید
بل وهناك من الباحثین من یؤكد ،التوافق النفسي هو مفهوم مركزي ومحوري في علم النفس

مع متطلبات ). أو عدم توافقه(على أنه علم دراسة التوافق أي توافق اإلنسان ،تصوره لعلم النفس
.ستجاباته لمواقف حیاته إفي ي،ملیه علیه طبیعته التي هي بناؤه النفستبما ،ومواقف الحیاة

. جتماعياإلو،) الذاتي(ذلك أن معظم سلوك اإلنسان هو محاوالت لتحقیق توافقه الشخصي 
سوء إال مظهر من مظاهر،األفرادبعضنفسیة والمشكالت التي یعاني منهاضطرابات الوما اإل
.وفشل في تحقیقهالتوافق 

ویظهر هذا ،سواء كانت إرشادا أو عالجا ،ویعد التوافق النفسي هدف كل الخدمات النفسیة 
ال یظهر التوافق النفسي كمتغیر ثابت في كحیثو ،جلیا في جمیع التعاریف الخاصة بهذه الخدمات

أو لمجموعة من ،)عالج–إرشاد (إلیه الخدمات النفسیة تصبوهدف أساسي ك،النوعین من التعاریف
.كحالة توازن لدیه،العملیات أو المداخل التي تمر بها من أجل الوصول بالفرد إلى تحقیقه 

هي تحدید قف أمامهأن أول صعوبة ت،ویالحظ الباحث عند دراسته لموضوع التوافق النفسي 
:یرجع ذلك لألسباب التالیةمعناه و 

.التي یرد فیها المصطلحتعدد التسمیات والسیاقات/أولهما
.عتبارها حالة أو عملیة أو كلیهماإتعدد رؤى الباحثین في /ثانیا
.تعدد المنطلقات النظریة لكل تعریف/ثالثا
.ستعماالتهاإعدد أدوات قیاس التوافق النفسي وت/رابعا

:یرد فیها التوافقيتعدد التسمیات والسیاقات الت- 1
:تعدد التسمیات1- 1

:یجد تسمیات متعددة للتوافق النفسي مثالالباحث في هذا المجالیجد بحیث
، الصحة النفسیة، التوازن النفسي، التآزر تماعيجاإلتكیف النفسي، التوافق النفسي وال

ما ،النفسي، كما یجد الباحث في التعاریف اإلصطالحیة هذه المصطلحات في تعریف التوافق نفسه 
أنها تعني توافق تعریف الصحة النفسیة للمنظمة العالمیة للصحةیدل على ترادفهما فمثال نجد في 

،السلیمتماعيوالسلوك اإلج،صى حد من النجاح والرضا ومع العالم عموما مع أق،األفراد مع أنفسهم
.)79، 1997، كفافي (. والقدرة على مواجهة الحیاة وقبولها
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یقابله باللغة األجنبیة عدة مصطلحات تؤدي إلى ،إضافة إلى هذا فإن مصطلح التوافق النفسي
وفي اللغة اإلنجلیزیة نجد Addaptattion, adjustementنجد مثال في الفرنسیة ،نفس معناه

,Adaptation:مثال ajustement, accommodation …
:تعدد السیاقات2- 1

بینها نقاط التقاء ال توجد ،فقد تستعمل كلمة توافق المصطلحات المرادفة لها في عدة مجاالت 
.علم األحیاء فیقال تكییف الحیوان مع البیئة الفیزیقیةبنجدها مرتبطة 

والتربوي فیقال التكیف النفسي، التوافق التربوي تماعينجد مرتبطة بالمجال النفسي واالجكما 
الخ...والتوازن النفسي 

:عتبار التوافق النفسي عملیة أو حالةإتعدد رؤى الباحثین حول - 2
كمال وتعریف Shafferإذ نجد أن بعض تعاریف التوافق النفسي تعتبره كحالة كتعریف 

.في معجمه وغیرها التعاریف التي ستوردها في هذا الفصلدسوقي 
محمدلجال إبإعتباره عملیة كتعریف ،وأیضا أورد الكثیر من الباحثین تعاریف للتوافق النفسي

نفسه یعتبره في مواضع كحالة وفي كمال دسوقيمن عبد الحمید شاذلي، صالح مخیمر، سري
.في تعریفه للتوافق یعتبره عملیةAllenآلین مواضع أخرى كعملیة كذلك 

:تعدد المنطلقات النظریة لكل تعریف- 3
فإن مشكل تعدد المنطلقات ،تفقنا على سیاق وتسمیة التوافق وحددناه بالتوافق النفسيإفإذا 

یختلف عن النظریة ،فتعریف النظریة المعرفیة للتوافق النفسي أمامنانجده ،النظریة لكل تعریف 
فتراضات كل إ منطلقات و ختالفوهذا نظرا إل،وعن تعریف النظریة اإلنسانیة في علم النفس،لوجودیة ا

.نظریة من هذه النظریات حول الطبیعة البشریة
:ستعماالتهاإ عدد أدوات قیاس التوافق النفسي و ت- 4

ولكن یستخدم الباحثون العدید هیوم بیلختبار إأداة لقیاس التوافق النفسي هو أشهررغم أن 
كما ... بارات السعادة ختإرات األمن النفسي، جودة الحیاة، من األدوات لقیاس التوافق النفسي، كإختبا

.ختبارات الشهیرة للتوافق النفسي لقیاس الصحة النفسیةتستخدم اإل
إنه یمكن ف،التي تعیق تعریف التوافق النفسيتعددت الصعوبات وترى الباحثة أنه مهما

:توضیح هذا المفهوم أكثر من خالل مصدرین
بریقي الذي تناول هذا المفهومماإلالتراث الفكري النظري و، .المعاجم المتخصصة في علم النفس
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I : به المصطلحات المرتبطةبعض تعریف التوافق النفسي
I :1-المعاجم من رتبطة بهصطلحات المو بعض المتعریف التوافق النفسي

:المتخصصة
:للتوافق النفسي1973Wolmanتعریف معجم معجم ولمان - 1

تتضمن القدرة على إشباع معظم ،مفهوم التوافق تشیر إلى وجود عالقة منسجمة مع البیئة
وعلى ذلك ،، التي یكون الفرد مطالبا بتبلیغها تماعیةحاجات الفرد وتلبیة معظم مطالبه البیولوجیة واإلج
والتي تكون ضروریة حتى یتم اإلشباع في إطار ،فالتوافق یشمل كل التباینات والتغیرات في السلوك

).158، 2012كفافي ،(. العالقة المنسجمة مع البیئة

:للتوافق النفسيإنجلشتعریف معجم - 2
،ستجابةیوجد تغییر في المثیر یستدعي اإلحیث ال،تزان كائن عضوي مع بیئتهإالتوافق هو "

بحیث یستطیع الفرد ،ألنه حالة قوامها إقامة عالقة متناغمة مع البیئة ،هوالتوافق الكامل ال یمكن بلوغ
". جتماعیة المفروضة علیهاإلمع المتطلبات الفیزیقیة و،إشباع معظم حاجاته بشكل مناسب 

بحیث یؤكد على سلبیة ،تجاهات المختلفة في تعریف التوافقإلیوضح هذا التعریف إتجاه من ا
فهو مجرد منفعل بهذه الظروف ال فرد فاعل ،نتیجة للظروف المفروضة علیه،اإلنسان في التوافق

.فیها
:للتوافق النفسيتعریف معجم كمال دسوقي- 3

:یعرف كمال دسوقي التوافق في معجمه
ستجابة وال تبقى إال یكون ثمة تغیر تنبیه ال یثیر ف،توازن ثابت بین الكائن وما یحیط به -1

ستمراریة الكائن تتقدم بشكل سوي، ومثل هذا التوافق ال سبیل إبل جمیع وظائف ،حاجة غیر مشبعة
.إلیه قط، إنه الطرف النظري لخط التوافق الجزئي المتصل

بیئة التي یكون فیها الفرد قادر على تحصیل اإلشباع نسجامیة مع الحال العالقة اإل-2
اإلجتماعي، وهنا تعادل التوافق النسبي وكفایة مواجهة متطلباته الجسمي منها و،لمعظم حاجیاته

Relative adjustimentالذي هو النوع المحقق الوحید.
. أو بیئته لبلوغ التوافق النسبي،عملیة إحداث التغییرات المطلوبة في نفس الفرد-3

).59الجزء األول، دون ،،دسوقي(
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Adaptationأن التكیف كمال دسوقيیؤكد ،وفي معرض تعریفه أیضا للتوافق النفسي

.لمواجهة تغیر الظروف مع المرونة في فعل ذلك،والتعدیلالتحویلیؤكد 
.بالتصالح والتوفیقجتماعي ویوحي إفهو Accomodationأما التكییف 

نسجام مع مبدأ أو ما إلى االتفاق أو اإلإ،الوصول بشيءمتثال فمعناهاأما المجاراة أو اإل
وصول باألشیاء إلى العالقة الصحیحة أو المتوازنة، ربما لوالتوافق أكثر من التكیف توكیدا ل،معیار 

.بالمهارة والتقدیر أكثر من مجرد المرونة
قد یستخدم أحیانا أحدهما بدل اآلخر فالتوافق ینطوي ،أن التوافق والتكیفكمال دسوقيوتؤكد 

ویقومان على التسلیم من ،متثال أكثر سلبیةاإلبینما التكیف و،على دور أكثر إیجابیة من جانب الفرد 
.التوافق في تعریفینیذكر تشابلنو أجل تحقیق اإلنسجام 

وبالتالي فالتوافق ینصب ،ى عقبة أو إشباع حاجة تنوع فاعلیات الكائن من أجل التغلب عل-1
وقف یتنوع السلوك إلى وفي مثل هذا الم،ال یمكن مواجهتها بالطرق المعتادة ،على موقف حل مشكلة 

.ستجابة معتادةإطریقة ستجابة بدورها وقد تصبح هذه اإل،ستجابة لإلشباع أن تؤدي اإل
وبالتالي یكون الفرد أقل توكیدا ،جتماعیة نسجام مع البیئة المادیة واإلإإقامة عالقة -2
. جتماعيالتالي فهو یتناول هنا التكیف اإلوب،نتقالأو التعلم وهو أقرب إلى مفهوم اإل،للمهارات 

).59دون، ، دسوقي(

ولكن في كلتا ،عتبار التوافق النفسي حالة وعملیةإیجمع بین كمال دسوقيتعریف إن 
وهي معادلة الحیاة التأثیر ،الحالتین، سواء حالة أو عملیة تؤكد تأثر اإلنسان بالمحیط وتأثیره فیه

).56دون،، دسوقي (.والتأثر

:Adaptationتكیف تعریف معجم جابر  و كفافي  لــ  - 4
وفي الطب ،ینطوي اللفظ على حدوث ذلك التغیر المفید آلخر،فعل مالءمة أو موافقة شيء

حیث سواء فیما یتصل بنفسه وما یتعلق بعالقته بیئته،،النفسي یشیر عادة للتغیرات التي یمر بها الفرد 
زدیاد كفاءة إنفعالي أو غیر السلیم أي عملیة ستبعاد السلوك اإلإغیر في إحداهما یؤثر في األخرى، الت

.الداخلة في العمل أو التعلمالتوافق بالظروف
إلى تحقیق هدفتبإعتباره عملیة ،وهو تعریف ال یبتعد كثیرا عن تعریف التوافق النفسي

)4،56، ج1991كفافي،وجابر(التوازن النفسي
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:التكیفروالن دورون و فنسواز بارو موسوعة علم النفس لــ ف یعر ت- 5
یعطي التكیف معاني متنوعة التكیف التطوري، ،األحیاء البیولوجيبالنسبة إلى عالم أنه 

الفیزیولوجي، الحواسي والتعلم، بالنسبة إلى العالم اإلحیائي لألعصاب وٕالى عالم النفس اإلحیائي یتعلق 
الذي ینمو إرادیا أوال إرادیا من أجل وضع الجسم في موقع أكثر مالءمة ،األمر بعملیة دینامیة للتغیر

فتراض القدرة على التعلم، إن الوسائل التي تشترك في ذلك إمع ،وسطه الداخلي أو تجاه المحیط تجاه
ذات طبیعة نفسیة أو بیولوجیة متدامجة أو بدائیة، فالسلوك هو الوسیط المستخدم في أغلب األحیان 

حیاة ستمرار الإع حاجاته وفي آخر المطاف لتأمین إلشبا،لوضع الجسم في وضعیة أقل تهدیدا
إلخ تجبر على تعبئة الجسم الذي یحاول ... والحاجة واإلكراه والتغیر ،واستمرار نوعه، فالعائق 

أو التأقلم وخلق توازن جدید متوافق مع استمراره ،بواسطته سلوك المحافظة على التوازن السابق
).43- 42، 1997، 1بارو، مج دورون و (.التوازن هو ضرورة نفس إحیائیةإن البحث عن هذا. بالحیاة

:علم الصحة النفسیةمعجم جابر و كفافي لـــ تعریف - 6

healthنفس الصحةعلمفي معجم علم النفس و الطب النفسي جابر و كفافيیعرف 

psychologyبإعتباره مجموع لعلم النفس ،الصحة في الرابطة األمریكیة م نفسعلقسم على أن
والتي تهدف إلى ترقیة الصحة والحفاظ ،لعلم النفساالسهامات النوعیة والتربویة والعلمیة والمهنیة 

وٕالى الدقة في تحدید عملیة األمراض ،علیها، وٕالى االرتفاع بمستوى الوقایة والعالج من المرض 
)1991،1496،جابر و كفافي(هماضطرابات الوظائف المرتبطة بإ ألمور المرتبطة بالصحة والمرضى و وا

الصحة النفسیة مرادف أندیور 1979زهران، السالمعبد حامدــ  لالنفس لم في قاموس ع
.)1979،215زهران ،(. Health psychologicalلـ 

I:2-النظري و اإلمبریقيو الصحة النفسیة في االدب التوافق النفسيتعریف
I:2-1تعریف التوافق النفسي في االدب النظري و االمبریقي:

:Mourer clackhohenو وكالكهوهن ر تعریف مور - 1

في نشاط لممارسة ،یستخدم لفظ التوافق للداللة على الجانب السیكولوجي لما یبذله الفرد "
).26، 2006، شمت و باهيح(". عملیة الحیاة
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:Shafferتعریف شافر - 2
ا عادات الفرد كون فیهتالتي ،التوافق بأنه الحالة " توافق الشخصیة"كتابة عرفة شافر في 

.بحیث ینشأ من هذا كله توافق حقیقي وفعال،ر ز تمام التآمتآزرةنفعاالته إوٕادراكه ودوافعه و
).11، 1998، المغربي(

حالة یصل إلیها الفرد عندما یتصف باإلنساق أنه ،في تعریفه للتوافق Shafferیؤكد شافر 
.وبالتالي فهو یشیر إلى جانب من جوانب التوافق وهو التوافق الشخصي،والتوازن الداخلي

C.Rogersتعریف كارل روجرز - 3

ثم العمل بعد ذلك ،التي یدركها بما في ذلك ذاته ،التوافق هو قدرة الفرد على تقبل األمور 
.)110، 1998، القذافي(.تنظیم شخصیتهعلى تبنیها في

فالتوافق النفسي یدلل على قبول الفرد شافرعن تعریف،ال یبتعد كثیرا تعریف روجرز للتوافق 
.لذاته وتوازنها

:Allenتعریف الین - 4
ستراتیجیة لمواجهة إبرسم ومشاعره بدرجة تسمح ،یشیر التوافق إلى فهم اإلنسان لسلوكه وأفكاره

.)Allen, 1990, 5(. ضغوط ومطالب الحیاة
ومدى فهم ،ن یشیر إلى أن التوافق النفسي یتحقق في البدایة بالتوافق الشخصيلیتعریف أ

للفرد ال یتحقق إال جتماعيفالتوافق اإل،ما ینعكس على توافق الفرد مع الحیاة بشكل عامبالفرد لنفسه 
.توافق الفرد مع ذاتهإذا تحقق التوافق الشخصي

:Stone & Nealeتعریف ستون ونیل - 5
لیتعامل أو سیطر على تأثیرات ،بوعي تامتلك السلوكات واألفكار التي یستخدمها الفرد 

.أو تلك التي من المتوقع أن یمر بها في المستقبلا حالی،لضاغطة التي یمر بها الفردالمواقف ا
.)8، 1996،درویش(

یبین هذا التعریف أن التوافق النفسي ال یتضمن العملیات السیكودینامیة التي ال یعیبها الفرد 
ستراتیجیات إالتي یتحدث عنها بعض الباحثین كوهي العملیات الالشعوریة أو میكانیزمات الدفاع

.بتاكیده أنها عملیة تتم بوعي تام .للتوافق النفسي
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:Weinsman & wordenتعریف وینسمان ووردن - 6
لشعور باالرتیاح والسكون من أجل ا،التوافق النفسي هو ما یفعله الفرد حول مشكلة مدركة 

).1996،83،درویش(والتوازن هدوء وال

:1986جالل محمد سري إتعریف - 7
في سلوكه ،یحاول الفرد فیها تعدیل ما یمكن تعدیله،التوافق النفسي هو عملیة دینامیة مستمرة

حتى تحدث حالة من التوازن ،وتقبل ما ال یمكن تعدیله فیهما ). جتماعیةاإلالطبیعیة و(وبیئته 
تتضمن إشباع معظم حاجاته الداخلیة، ومقابلة أغلب متطلبات بیئته ،والتوفیق بینه وبین البیئة

).35، 2000، سري(. الخارجیة

تتمیز باإلستمراریة وهدفها هو تحقیق عملیةأنه ،جالل محمد سري للتوافقإیوضح تعریف 
.التوازن مع تأكید فعالیة اإلنسان أثناء هذه العملیة

:تعریف صالح مخیمر- 8
وتعدیل في سلوك ،فیعرف التوافق النفسي على أنه العملیة الدینامیكیة التي یحدث فیها تغییرا 

إذا حقق الفرد ما ،والسرورباالرتیاحویصاحبها شعور ،الفرد أو في أهدافه وحاجاته أو فیها جمیعا 
إذا فشل في تحقیق واالستیاءبها شعور عدم االرتیاح ویصاح،ووصل إلى أهدافه وأشبع حاجته ،یرید 

).48،،1979،مخیمر(". ومنع من إشباع حاجته،أهدافه

تتضمن إنفعال الفرد بالبیئة ة مستمرةیعملیة حركیؤكد هذا التعریف أیضا أن التوافق النفسي 
:هذه العملیة عن نتیجتان هماتمخضوتتغیر في أهدافه وسلوكیة ،بحیث تستوجب علیه هذه العملیة 

.باع الحاجاتششعور باالرتیاح إذا تم إ- 
.حاجاتهشعور بعدم االرتیاح إذا منع من إشباع - 

.والتوازنرتیاحباالافق كعملیة لیس دائما الشعور وبالتالي فإن نتیجة التو 
:تعریف عبد الحمید شاذلي - 9

والتي تكون ضروریة حتى یتم اإلشباع في ،یتضمن التوافق كل التباینات والتغیرات في السلوك
).55، 1999، شاذلي(. إطار العالقة المنسجمة مع البیئة

التوافق النفسي عملیة، ولكن هدفها هو تحقیق إنسجام عبد الحمید محمد شاذليیعتبر أیضا 
.وأیضا تغیر في البیئة،وبالتالي فإن هذه العملیة حسیة تتضمن تغییر في سلوك الفرد ،الفرد مع البیئة
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وتكوین عالقات فاعلة ،المحیطة بالفردجتماعیةلقدرة على التعایش مع البیئة اإلیعني التوافق ا
فإذا ما فشل الفرد في التوافق مع نفسه ،والقدرة على مواجهة مشكالت البیئة بشكل ناجح ،مع اآلخرین

فإنه یعاني من سوء التوافق ،وفشل في مواجهة مشكالته وٕاشباع حاجاته الیومیة،ومع اآلخرین
).54، 2009طه عبد العظیم ، حسین، (". النفسي

ومتعلمة یتعلمها الفرد من بیئة ،أن التوافق عملیة مستمرةالعظیم حسینعبد طهتعریفیؤكد 
وهدفها هو تحقیق القدرة على التعایش مع ،بأنها تختلف من شخص آلخر،وتتمیز هذه العملیة 

.اآلخرین ومع الذات
I :2-2من االدب النظري و االمبریقيتعریف الصحة النفسیة:

:klanderتعریف كالندر - 1
یكیف البیئة ،بها فهوهدون إنفعال،تعریف كالندر یؤكد على فعالیة اإلنسان في البیئة 

". والتوافق مع المجتمع توافقا یشبع له حاجاته.لصالحه لتحقیق التوافق ال العكس
).2001،48،الصفديو بو حویج أ(

بها فهو یكیف البیئة لصالحه انفعالهدون ،في البیئةتعریف كالتدر یؤكد على فعالیة اإلنسان 
.لتحقیق التوافق النفسي

:Shobenتعریف شوبن - 2

ویختار حاجاته وأهدافه دون أن یثیر سخطهم علیه ،قدرة الفرد على أن یعیش مع الناس
).48، 2001،أبو حویج و الصفدي(. ویشبعها بسلوكات تتفق مع معاییر وثقافة مجتمعه

أن الصحة شوبنر حیث یؤكد عن تعریف كالند،للصحة النفسیة شوبنیختلف تماما تعریف 
.و الخضوع لمحدداتها لتحقیق التوافقنفعال الفرد البیئة التي یعیش دون تغیر فیهاإتعني ؛ 

:1975Murray & Zenterتعریف موراي و زانتر- 3

حالة هادفة 1975Murray & Zentnerوزانتر موراي الصحة النفسیة كما عرفها إن 
التي یصدرها الفرد للمثیرات ،جتماعیة المناسبة إلواة نفعالیواإل،ستجابات المعرفیةومتوافقة تتمثل في اإل

)2001،9،یخلف(. ستقرار وتحقیق قسط كبیر من الراحةقصد الحفاظ على اإل،الداخلیة والخارجیة

والصحي ،في تعریفهما للصحة النفسیة على سمات السلوك التوافقيزانترموراي ویؤكد 
والمعرفیة المناسبة تجاه المثیرات الذاتیة تماعیةج،واالبحیث الذي یتمثل في االستجابات االنفعالیة 

.ویكون الهدف منها هو تحقیق التوازن واالستقرار والراحة،والموضوعیة
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الذي یهدف إلى تماسك ،أو التوافق النفسيهو علم التكیف":تعریف مصطفى فهمي- 4
بحیث یترتب على هذا كله شعوره بالسعادة ،الشخصیة ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل اآلخرین له

).1995،18،فهمي("والراحة النفسیة

الذي یؤدي بالفرد إلى تقبل ذاته ،للصحة النفسیة إلى التوافقمصطفى فهميیشیر تعریف 
قدرة الفرد على التأثیر في البیئة للصحة النفسیة وهو هذا بتساوي فيكأبعاد أساسیة،ویقبل اآلخرین 

.النفسیة و یعتبرهما تنفس المعنىبین التوافق والصحة
:تعریف طه عبد العظیم حسین- 5

حتى یتم التكیف بین الفرد ونفسه وكذلك ،توافرهاالصحة النفسیة مجموعة من الشروط الالزم 
والسعادة لكل من الفرد ،تكیفا یؤدي إلى أقصى ما یمكن من الكفایة ،بیئته وبین العالم الخارجي
).55، 2004، حسین،طه عبد العظیم(. والمجتمع الذي ینتمي إلیه

و توفر شروط معینةیجب ،یؤكد انه لكي یتحقق التوافق ،ان تعریف طه عبد العظیم حسین
و حالةألم یصنف التوافق هل هو عملیة 

:تعریف عبد اهللا فؤاد الخالدي وآخر- 6
بین دوافعه ونوازعه ،الصحة النفسیة هي مدى أو درجة نجاح الفرد في التوافق الداخلي

).13، 2009، الخالدي و العلمي(. المختلفة وفي التوافق الخارجي في عالقاته بیئته المحیطة

وازن الداخلي والخارجي ما یحقق لذي یعني الت،یساوي عبد اهللا الخالدي بین الصحة والتوافق ا
.النجاح والسعادةللفرد

:تعریف صالح حسن الداهري- 7
وهذا ،ع المجتمع الذي یعیش فیه مو ،قدرة الفرد على التوافق مع نفسهالصحة النفسیة تعني 

وأن ،رضى الفرد عن نفسه یویعني هذا أن ،بحیاة خالیة من التأزم واالضطراباتیؤدي إلى التمتع 
بل یسلك سلوكا تماعي،جو منه ما یدل على عدم التوافق اإلفال یبد،یتقبل ذاته كما یتقبل اآلخرین

وتحت تأثیر جمیع ،في كل مختلف المجاالت،نفعالي والعاطفي والعقليدل على اتزانه اإلیمعتدال 
).21، 2008، الداهري(.الظروف

:1985فاروق محمد صادق تعریف- 8
والطبیعیة ،به مستوى فعالیات الفرد المختلفة في مواجهة مطالب بیئته المادیةویقصد
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واالجتماعیة العوالم الوجدانیة في االندماج المدرسي ــ 
)، الدهشي2004، http://www.jemen-info/contents/studies/etetail.php?ID=13137)

والتكیف النفسي والصحة ،السابقة الخاصة بالتوافق النفسيالمالحظ على هذه التعاریف
ویمكننا ،جوانب لم تتطرق إلیها التعاریف األخرىالنفسیة، أن كل واحد من هذه التعاریف یشیر إلى

:تقسیم هذه اإلشارات في
والتكیف النفسي بإعتباره عملیة ،هناك تعاریف تساوي بین التوافق النفسي والصحة النفسیة *

بحیث یكون فاعال ،بین الفرد وذاته وبین الفرد والبیئة التي یعیش فیها ،هدفها تحقیق حالة من التوازن
وكذا وعبد اهللا فؤاد الخالديمصطفى فهميبها وأمثال هذا النوع التعاریف تعرف ،منفعالفیها و 

.Ston & Nealeتعریف ستون ونیل 

ي مصطلحات مرادفة هافق أو التكیف أو الصحة النفسیة وبالتالي وفق هذه التعاریف فإن التو 
.ساق النفسي للفردتالبعض للتدلیل على التوازن واإللبعضها

مبریقیة التي یظهر في عنوانها لباحثة أن الكثیر من الدراسات اإلإلى هذا فقد وجدت اإضافة
ختبارات التوافق إإلى استخدام ،في إجراء الدراسة المیدانیة یعمد هؤالء الباحثون،والصحة النفسیة

حول فاعلیة برنامج إرشادي ،محمد رزق البحیريمثل دراسة ،النفسي للتدلیل على الصحة النفسیة 
دراسة بشریة أحمد حاسم العكایشيوكذلك .2010وأثره في الصحة النفسیة ،جازلتحسین دافعیة اإلن

لدى الشابات الجامعیات في كلیة التربیة ،عاطفيلنفسیة وعالقتها بالذكاء البعنوان الصحة ا،2011
االنفعالي الجسمي (صي المكون من البعد الشخختبار التوافق النفسي إستخدامإحیث تم .جامعة بغداد

والصحة النفسیة وبالتالي فهما مرتبطان ،مما یدلل على صعوبة الفصل بین التوافقجتماعي،والبعد اإل
.إلى درجة التطابق

عن المحیط ادون. تعاریف تؤكد أن التوافق النفسي یعني تحقیق التوازن بین الفرد وذاته*
كها بصفة واقعیة وٕادرا،الخارجي للفرد، والفرد المتوافق هو الفرد الذي یتمیز بالرضا عن ذاته وٕامكاناته

.للتوافق النفسيShafferوشافر زكارل روجر ویظهر هذا التعریف في تعریف 
یعیش فیها التي ،تعاریف تؤكد أن التوافق النفسي یعني التأثیر الذي یقوم به الفرد في البیئة*

بتأثیره على بیئته ،وبالتالي فالفرد هو الفعال في هذه الحالة ،من أجل تحقیق التوازن بینه وبین بیئته 
.Wordenوینسمان ووردن للصحة النفسیة وكذا تعریف Klanderكالندر مثل تعریف 
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التوافق من أجل ،یر الذي یحدثه الفرد في ذاته غیلتوافق النفسي هو التتعاریف تؤكد أن ا*
.Shobinشوبین كتعریفدون إحداث أي تغییر على البیئة ،وتحقیق التوازن بینه وبین بیئته

بحیث یشیر التكیف إلى االتزان الذي یحققه الفرد مع ،تعاریف تفرق بین التكیف والتوافق*
ى حالة أو عملیة وافق فیشیر إلأما الت،وبالتالي فهو منفعل بالبیئة،یرات ذاتیةیبعد إجرائه لتغ،بیئته 

ا لم هإال أن هذه التعاریف كل،تزان التي یقوم بها الفرد بینه وبین ذاته وبین البیئة التي یعیش فیهااإل
بإعتبارهما حالة أو عملیة الهدف األساسي منها هو ،تحدد الفروق بین التوافق النفسي والصحة النفسیة

بل یجمع معظم الباحثین على ضرورة التوحید بین الصحة .جتماعي للفردواإل،التوازن الذاتيتحقیق 
وأن حاالت ،حیث یرون أن دراسة الصحة النفسیة ما هي إال دراسة للتوافق،النفسیة والتوافق النفسي
وكما یرى باحثون آخرون أن السلوك التوافقي مرادف ،تالل الصحة النفسیة إعسوء التوافق دلیل على 

. نفسیة حالة أو مجموعة شروط والسلوك التوافقي دلیل توافرهافالصحة ال،للسلوك الصحي 
).112، 2008بطرس ، (

أو ،ال تلغي فعالیة اإلنسان فیها كعملیة ،عملیة أو كحالة كعتبر إإن التوافق النفسي سواء 
إن توافق اإلنسان "بقوله كمال دسوقيوهذا أما أكده -الحالة التي یرد بالفرد الوصول إلیها - كنتیجة 

ستهدافا إفالتوافق أكثر ... تالئم توافقه فهو قد یغیر البیئة ل،لیس مجرد تكییف نفسه مع متغیرات البیئة
. أي بالفعل ال بمجرد االنفعال بالبیئة،التغییر والتغیر ال بمجرد التغیرلغرض مقصود، وبطریقتي

).32، 1985دسوقي، (

منها تىهذا الصراع یطرق شحلفإنه یحاول ،أمرینصراع بینفالفرد مثال حین یشعر ب
وبهذا یكون التوافق عملیة ،أو محاولة تعدیل أو كف مطالب البیئة،تعدیل أو كف حاجاته النفسیة

والقوى أو المكتسبة،تظهر في المحصلة النهائیة لتفاعل القوى الذاتیة الفطریة،دینامیكیة إیجابیة
التي ال یعیبها ،وفي نفس الوقت بعیدة عن العملیات السیكودینامیة،) جتماعیةو اإلالطبیعیة أ(البیئیة 

فهي عملیة یقوم بها اإلنسان عن ،ستمراریة والوعيمن أهم ممیزات التوافق النفسي اإلذلك أن ،الفرد
.وهذا ما سنوضحه في تحلیل التوافق النفسي،ي تام عو 
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II : نظریات اإلرشاد النفسيالتوافق النفسي على ضوء:
وهو الهدف ،سبقت اإلشارة إلى أن التوافق النفسي موضوع أساسي ومحوري في علم النفس

انظر ،ختالفات بین الباحثین في تحدید مفهوم لهإال أنه توجد الكثیر من اإل،األساسي لإلرشاد النفسي
.المنطلقات النظریة للمنظرینختالفات إهيمن بین هذه األسباب الجوهریة و ،ألسباب عدة 

لتوضیحه ،في اإلرشاد،المحوریةالنظریات وبالتالي وجب علینا تقدیم هذا المفهوم على ضوء 
النظریة ونظرة كل اتجاه تجاهاتهمالوفقا ،ختالفات الموجودة بین المتخصصینوتوضیح أیضا اإل

.للطبیعة البشریة
II:1- المدرسة السلوكیةالتوافق النفسي على ضوء:

ستجابة حدثت نتیجة وجود مثیر حفز إوهو ،ترى هذه المدرسة أن السلوك متعلم من البیئة
فإذا وجد الدافع ،الفرد على إصدارها، وبالتالي فإن الفرد یتعلم السلوك من خالل تفاعله مع البیئة

أما إذا ،ستجابة البد من التعزیزبقوى الرابط بین المثیر وااليولك،)السلوك(حدثت االستجابة ،والمثیر
أي ،ستجابةلى إضعاف الرابطة بین المثیر واإلفإن ذلك یؤدي إ،ستجابة بدون تعزیزاإلتتكون

فهذا مرده إلى تعلمهم الناتج ،وتقرر هذه المدرسة أن الناس إذا تصرفوا بصورة سویة . إضعاف التعلم
السلوكیة یتحدد بإستجابات مناسبة للمثیرات ومفهوم التوافق النفسي لدى المدرسة ،عن التعزیز 

المدرسة تؤكد أن وبالتالي فإن هذه . )16، 2000،العناني(. بعیدا عن التوتر والقلق،المختلفة
ویعزى السلوك التوافقي إلى الرابطة ،التي تقدمها لهم البیئة،ستجابیة للمثیراتإاألشخاص كائنات 

.المشهورة بین المثیر واالستجابة
نفعالي بما یتعلمه التلمیذ على ضرورة ربط تعلم السلوك اإل1960Mowerرور أكد ما وقد

أو تغییر االتجاهات له قیمة ،كتساب المیولإنفعالي كما یتمثل في التعلم اإلأنو ،في بیئته المدرسیة
والشوق إلى الدراسة حتى بعد إنهاء ،المتعلمین یستمرون في التعلمبحیث تجعل ،كبرى في التعلم
).36، 1991زبرجاري،األ (. المرحلة الدراسیة

بزیادة إدراك الفرد لجمیع الظروف المؤدیة ،ویتحقق التوافق النفسي من وجهة النظر السلوكیة 
كذلك یطلب من الفرد تعزیز ،بما یمنع حدوث السلوك غیر السوي،لخلق سلوك غیر مرغوب فیه

والتوصل إلى معلومات جدیدة حول الحاجات ،فضال عن تقییم فاعلیة السلوك الناتج،السلوك السوي
.)36، 2003العزي، (. األخرى
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وتوضیح األسس والقواعد التي على ،لذا فإن السلوكیین وجهوا جل اهتمامهم إلى دراسة
التوافق عند السلوكیین وعلى هذا فإن تتالشى،أو تضعف و ثم تقوي وتستقر ،أساسها تتكون العادات

. ،حسب ما تحدده الثقافة التي یعیش فیهاكساب الفرد مجموعة من العادات المناسبة الفعالةإیقوم على 
وء التوافق ویؤكد سكینر إن س. استدعت المواقف ذلك كلما ،لتصبح في المستقبل سلوكا یستدعیه

ستجابات والتي تسبب ضعفا في تشكل اإل،في تاریخ التعلم الشرطي للفرد ءالنفسي ینشأ سبب أخطا
ز الموجب تنمو وتتطور بسبب التعزی،واألنماط السلوكیة المختلفة إلجتماعیةالسلیمة في المهارات ا
. بطریقة غیر سلیمةتماعیةجستجیب الفرد إلى المواقف اإلوٕاال فیإلجتماعیة،خالل عملیة التنشئة ا

هو التعزیز السلبي، ،وأفضل األسالیب لتحقیق التوافق النفسي للفرد ). 33، 2003اسر نظام، سعید، ی(
.الخ... لعب الدور، التقلیل التدریجي للحساسیة 

II:2-التوافق النفسي المدرسة اإلنسانیة:
،تحقیقا كامالة تإلنسانیفي مدى تحقیق الفرد وبید،إن التوافق النفسي في االتجاه اإلنساني

من حیث اإلنسانیة الكاملة وهكذا فهم یختلفون في ،،فیما یصلون إلیه من مستویات ویختلف األفراد
ن أیؤكد أصحاب المدرسة اإلنسانیة في علم النفس).17، 2000، العناني(. مستوى التوافق النفسي

.تلغي فعالیة اإلنسان في عملیة التوافق التوافق النفسي لیس حالة من التالؤم
ولكنها ،للتالؤماةإن النفس السلیمة لیست مجرد أدیؤكد أنA. Maslowفإیراهام ماسلو 

صحاء واأل.عن القیم والمبادئ التي یمكن أن یعیش بها ،تلك التي تظهر نزعة نحو التطلع للبحث 
ولكنهم ) أي التكیف مع البیئة(ستقاللیة وال یتوقفون عند مجرد النجاحات النفسیة في الخارج إیظهرون 

).23، 2009، المطیري(. یحققون التوافق الداخلي

هو الشخص الذي یحقق ذاته والشخص ،أن الشخص المتوافقA. Maslowویرى ماسلو 
بمعنى أن الشخص ،یستطیع أن یحقق ذاتههو الشخص الذي ،الذي حظي بإشباع حاجاته األساسیة 

تماعیةبدءا من الحاجات العضویة واالجلویاتها حسب أو ،المتوافق هو الذي یستطیع إشباع حاجاته 
:خصائص الشخصیة السویة فيوالجمالیة، ویحدد ماسلو ،وصوال إلى الحاجات المعرفیة

.إدراك أكثر فاعلیة للواقع وعالقات مریحة-1
.للذات ولآلخرین وللطبیعةتقبل -2
.تلقائیة في الحیاة الداخلیة واألفكار والدوافع-3
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.والشعور برسالته في الحیاة،بالمشاكل خارج نفسههتماماتركیز على المشكلة و-4
.والحاجة إلى العزلة والخلوة الذاتیة،القدرة على االنسالخ مما حوله من مثیرات-5
.عن الثقافة وعن البیئةستقاللواذاتیته استقالل-6
.وجدانیةوشعور عمیق بالمشاركة وال،والتوحد مع اآلخریننتماءبااللشعور القوي ا-7
.عالقات شخصیة متبادلة-8
).35، 1997، كفافي (. التمییز بین الوسائل والغایات-9

یحدث نتیجة عدم إشباع أي حاجة في سلم ،Maslowماسلوحسبأما سوء التوافق
فضال عن حدوث ،عند مستوى تلك الحاجة ،مما یؤدي إلى توقف وتطور الشخصیة ،الحاجات 

ومن ثم یؤدي إلى ،ذاتمما یؤدي إلى عدم الوصول إلى تحقیق ال،ضطرابات نفسیة وسلوكیة مختلفةإ
.سوء التوافق
یتحقق لدى الفرد عندما تنطبق ،فیؤكد أن التوافق النفسي Carl Rogersزكارل روجر أما 

فإذا ،هما اللذان یحددان سلوك الفرد،فالذات والحاجة العضویةه،سسلوكیات الفرد مع مفهومه عن نف
.أما إذا تعارضا أدى ذلك إلى سوء التوافق،ستطاع الفرد أن یحقق التوافقإعمال معا 

).57، 2005، الشجري(

وبذلك یكون دافعا أساسیا للسلوك ي،هو هدف كل كائن ح،فیرى أن التوافقتا ألیور أم
الذات وهذا بامتدادسوي یرتبط والتوافق ال،بمعنى أن كل فرد یتوافق مع بیئته بأسلوبه الخاص به

.متداد یتضمن إسقاطا على المستقبل في صورة تخطیط وآمالاإل

II :3- ضوء النظریة الوجودیةالتوافق النفسي على:
إال أنهم جمیعا یشتركون ،ختالفات بین أصحاب هذا المنحنىعلى الرغم من وجود بعض اإل

ه،وقیمته وصراعه في سبیل الوصول إلى معنى لوجود،في إطار عام حیث یؤكدون فردیة اإلنسان
رغبة قویة ،اإلنسان في حیاتهیختاره بإرادة حرة إذ یدفع ،ورغبة في الوصول إلى تنظیم معین من القیم 

وتحقیق ،كتشاف ذاته إادة إلى لدیه للوصول إلى معنى لحیاته، ومعنى لوجوده وهو دائما مدفوع بإر 
ألن ،وهذا لن یجعله یتعارض ویختلف مع المجتمع،وأن یعیش حیاته كما یراها وكما یختارها،وجوده 

ختیاراتهم، ألن حیاة إقیم إذا تركوا أحرارا في و ،فیما یصلون إلیه من معاني الناس سیتشابهون جمیعا
تلك ،ستمرارها وتطویرها بإرادة وحریة إإذا كانت تعني بناء الحیاة و،اإلنسان تصبح ذات قیمة ومعنى
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وهكذا ،عن إختیاراته ألن من یختار یتحمل مسؤولیة ما یختاره،الحریة التي تقابلها مسؤولیة اإلنسان
).43، 2007عبد السالم ، (. وتكمن فیها سعادتهتمثل حریة اإلنسان عظمته

وأن ،هو اإلنسان الذي یحدد معنى لحیاته ووجوده ،واإلنسان المتوافق حسب هذا المنحنى
ویدرك نواحي ضعفه وقوته ویقبلها ،وحرا في تحقیق ما یرید باألسلوب الذي یود،یدرك معنى إمكانیاته
یكون ،وأن ینجح في الوصول إلى تنظیم معین من القیم،متناقصاتبما فیها من ،ویقبل طبیعة الحیاة 

.إلى إذا واجه نفسه بصدق وأمانه،ولن یستطیع الفرد الوصول إلى هذا،بمثابة إطار له في حیاته
II:4-التوافق النفسي على ضوء النظریة المعرفیة:

تمكن ،القدرة على تفسیر الخبرات بطریقة منطقیة ،یتضمن التوافق النفسي وفق هذا االتجاه
.ستخدام مهارات معرفیة ومناسبة لمواجهة األزمات وحل المشكالتإو،الفرد من المحافظة على األمل

وعقالنیة ألن األحداث ،إذا كانت أسالیب تفكیره منطقیة،ویحدث التوافق النفسي للفرد 
هي التي ،وٕانما طریقة فهمنا لهذا األحداث وٕادراكنا لها،ضطرابالممیزات في حد ذاتها ال تسبب اإلو 

أن الناس یضطربون ویعانون من المشكالت "Beckبیك وهذا ما أكده .تكون سببا في سوء التوافق
هذه بیعة وأسلوب تفكیرهم إزاء بل بسبب ط،في حد ذاتها األشیاء و األحداثلیس بسبب،النفسیة
لتي وا،ستراتیجیاتالمعرفیون العدید من اإلاقترحو).171، 2011، وعليمصطفى(.واألحداثاألشیاء

ستراتیجیات اإلرشاد النفسي، للتغلب على األفكار الالمنطقیةإتم توضیحها في الفصل الخاص ب
.بأفكار منطقیة لتحقیق التوافق النفسي لألفرادإستبدالهاو
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III :ة التوافق النفسيعیطب:
بعض الباحثین في اعتبار التوافق النفسي حالة أو عملیة، لكن أغلبهم یعتبرون أن اختلف

عملیات التوافق النفسي هي عملیات وظیفیة هادفة، تهدف أساسا إلى تحقیق التناغم واإلنساق للفرد 
سواء على المستوى الشخصي أو المستوى االجتماعي ویمكننا تحدید خصائص التوافق النفسي كعملیة 

.الةوكح
III :1-التوافق النفسي كعملیة:
III:1-1التوافق عملیة مستمرة:

ستمرت الحیاة حیث إوبصفة نهائیة بل یستمر ما ،إن التوافق كعملیة ال یتم لمرة واحدة 
فهي كلها مؤثرات ،واألهداف المخططة والطموحات المتجددة،تتضمن سلسلة من الحاجات المتغیرة 

. وتكون محاوالته في تعدیل بیئته أو سلوكه محاوالت مستمرة للتوافق،تهدد توازن اإلنسان
).47- 46، 1983،یوسف(

أنها عملیة ،تحدث موقف معین أو فترة معینة ،فالتوافق النفسي لیس عملیة جامدة ثابتة 
والحاجات والمواقف ،مستمرة دائمة فعلى الفرد أن یواجه طوال حیاته سلسلة ال تنتهي من المشكالت

مع المحافظة على العالقة ،تزان الداخليممثال في إعادة اإل،التي تحتاج إلى أسلوب مناسب
.المنسجمة مع البیئة
ك عددا من األسالیب والمهارات التي أن یمتل،ستمراریة عملیة التوافق على الفردإومن أجل 

وأهدافه الحیاتیة بشكل عام وحتى یصبح فردا ،أن یعمل على تحقیق حاجاته النفسیة ،من خاللها
والمتاحة التي یستطیع أن یستغلها ویستفید ،علیه أن یعرف قدراته وحدود إمكاناته الواقعیة،متوافقا 

عامال أساسیا في تحقیق التوافق فتقبل الفرد لذاته بعد ،بما یتفق وظروف البیئة التي یعیش فیها،منها
والذي سبقت اإلشارة إلیه ،في تعریف للتوافقCarl Rogersوهذا ما أكده كارل روجرز ،ستمراریتهإ و 

مقتنعا بها یمتلك القدرة على التوافق مع المجتمع الذي یعیش فیه، ،فحینما یكون الفرد راضیا عن نفسه
.والمثیرات التي تصادفه في البیئة،نة في تصرفاته مع الضغوطبما یمتلك من مرو 

III :1-2التوافق عملیة إعادة التناغم:
تنشأ حالة من التوتر لدیه وعملیة ،نتیجة لوجود حاجة أو رغبة اإلنسان في تحقیق هدف معین 

:ختلفة نذكرهاوالتي تتم بطرق م،ه أو بینه وبین بیئتهذاتأو التناغم بین الفرد و ،إعادة التوازن
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.مضاعفة الجهد للتغلب على العائق-1
.تعدیل السلوك بما یساعد على تجاوز العائق-2
.أو تأجیله حتى تتوفر إمكانیة إزالة العائق،تعدیل الهدف أو تبدیله بهدف آخر-3

.التوافقوهي كلها محاوالت من أجل حفض التوتر وٕاعادة حالة التوازن وتحقیق 
.)152- 151، 2005، الشجري(

،بوضع أسالیب التوافق على شكل مهام توافقیةMoss & Schaferموس وشافروقد قام *
للموقف يأولها إعطاء معنى شخص:تتكون من خمس مجموعات،رئیسیة هدفها إعادة التناغم للفرد

وثالثها تقویة ،واالستجابة لمتطلبات الموقف الخارجي ،وثانیها مواجهة الموقف بواقعیة،وفهم معناه
األزمة وتالفي العالقات مع أعضاء األسرة واألصدقاء اآلخرین الذین ربما یساعدون في حل

.عن طریق تنظیم المشاعر الناشئة عن الموقف،نفعالي للفردتزان اإلعها المحافظة على اإلبورا.آثارها
.تحضار الشعور بالكفاءة والسیطرة والمحافظة علیها واس،توخامسها تكوین صورة مرضیة للذا

III:1-3 التوافق عملیة تتم بوعي:
أو تعدیل ما یمكن،عملیة التوافق أنه یقوم بتعدیل ذاتهبفاإلنسان یعي تماما وهو یقوم 

ودوافعه ،فتقبل اإلنسان لذاته یكون طریقة نحو تعدیل أهدافه،والعناصر البیئیة ألحداث التوافق
المادیة التي الطبیعیةسواء كانت البیئة،ومستویات طموحه، أما التعدیل الخارجي فیتجه نحو البیئة

).310، 2000، الفرماوي(. تماعیةه أو البیئة االج،تحیط ب

و أیضا Stone & Nealeونیلستون تعریف،وما یؤكد أن التوافق النفسي عملیة واعیة
تلك السلوكات یعنيالتوافق النفسيإلى أناحیث أشار ،النفسيللتوافق ونسمان ووردنفي تعریف 

.على تأثیرات المواقف الضاغطةسیطریأو ،الفرد بوعي تام لیتعاملالتي یستخدمهاـواألفكار
ألنه عملیة إیجابیة ،ودینامیةال یتضمن العملیات السیك،وهذا دلیل على أن التوافق النفسي
وبین البیئة التي ،تتسم باإلنساق والتوازن بینه وبین ذاته،وتهدف هذه العملیة إلى حالة إیجابیة للفرد

فتراضات القائمة على وجود أسالیب التوافق النفسي غیر المباشرة وبهذا ال یمكن قبول اإل.یعیش فیها
.في آلیات الدفاعأساسا ممثلة

III :1-4-التوافق عملیة تكاملیة:
كعملیة تغییر یقوم بها الفرد في بیئته ،ذلك أننا نجد بعض الباحثین یركز على التوافق النفسي
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أو التغیر الذي یحدثه الفرد ،Shafferشافر ونجد هذا التوجه في تعریف ،لتحقیق أو التوازن 
إال أن النظرة المنطقیة ، Klanderندركال ونجد هذا في تعریف ،في ذاته لیكیف نفسه مع بیئته 

لتحقیق التوازن بینه ،تجمع الجانب الشخصي واالجتماعي للفرد ،للتوافق النفسي تؤكد أنه عملیة كلیة
ال یمكنه تحقیق ،وبین مجتمعه، ذلك أن االعتماد على مجال واحد فقط من مجالي التوافق النفسي

ونجد هذا التوجه ،ما أكده العدید من الباحثین المؤیدین لإلتجاه التكاملي في التوافقوهذا،التوازن للفرد
Stone & Nealeستون ونیل، تعریف ولمانفي تعریف معجم ،التكاملي في دراسة التوافق

.محمد عبد الحمید الشاذليوتعریف طه عبد العظیم حسینوتعریف 

III :2-التوافق كحالة:
.ها اختلفت في اعتبار التوافق النفسي عملیة أو حالةإلشارة في مناقشتنا للتعاریف أنسبقت ا

التي یصل ،ساق النفسي واالجتماعيتحالة من التوازن واالستقرار واإلأنه :ویقصد بالتوافق النفسي
إما على المستوى،إلیها الفرد فمعظم سلوك الفرد هو محاوالت من جانبه لتحقیق حالة التوافق

لیست إال دلیال على سوء ،وكذلك فإن مظاهر عدم السواء في معظمها. جتماعيالشخصي أو اإل
).158، 2012، كفافي(. التوافق وفشل الفرد في تحقیقه

بینه وبین الفردالذي یحققهستدالل على حالة التوافق من خالل التوفیق والتوازنویمكن اإل
تماعي،والتقبل االجتماعیة وومدى تمیزه بالضبط الذاتي وتحمل مسؤولیته الشخصیة واالجبیئته،

وتوفیر قدر من الرضا ،والكفاءة في العمل واإلنجاز،والقدرة على تكوین عالقات متوافقة مع اآلخرین
).20، 2000، سري(. والراحة النفسیة

IV :أبعاد التوافق النفسي:
D.E.Supperسوبریؤكد أصحاب المنحنى التكاملي في دراسة التوافق النفسي وعلى رأسهم 

).245، 2010،فوزي أحمد محمدعبد اهللا،(: أن هناك مظهرین أساسیین للتوافق

.التوافق الشخصي أو الذاتي- 
.التوافق االجتماعي- 
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:التوافق الشخصي1-
ویعني التوافق الشخصي أن یكون الفرد راضیا عن نفسه واثق منها، كما تتسم حیاته النفسیة "

". والقلق والضیق والنقصذنبالتي تقترن بمشاعر ال،التوترات أو الصراعات النفسیةبالخلو من
).19، 1978، فهمي(

ویفهمها فهما واقعیا، ،یعني أنه فرد یتقبل ذاته كما هي؛فالفرد المتوافق في البعد الشخصي
كما أنه قادر ،التي تخلو من الصراع والتوترات،متحمال لمسؤولیاته مما یجعله فردا یستمتع بحیاته

التي یمكن ،وٕادارتها بشكل إیجابي وفعال تجاه كل اإلحباطات والعوائق،على السیطرة على انفعاالته
.أن تعترضه في حیاته

والشعور ،على السعادة مع النفس والثقة بها1999شاذلي تمثل التوافق الشخصي عند شیو 
والسعي لتحقیقها ،في التخطیط لألهدافةوالسلم الداخلي والشعور بالحری،بقیمتها أو إشباع الحاجات

وتلبیة مطالب النمو في ،وحلها وتغییر الظروف البیئیة ،وتوجیه السلوك ومواجهة المشكالت الشخصیة
)1999،60شاذلي ،(.األمن النفسيلتحقیقمراحله المتتالیة وصوال

،شعور الفرد باألمن الشخصيیعنيفالتوافق الشخصينأفیؤكدان الجبیلي والدیبأما 
والتحرر والحریة الشخصیة والشعور باإلنتماء،عتماد على النفس واإلحساس بقیمة الذات ویشتمل اإل

)272، 1998الجبیلي والدیب، (.والخلو من األعراض العصابیة،من المیول االنسحابیة

بحیث تتسم ،عبارة عن حالة من الرضا عن الذاتفیعني بالتوافق الشخصي  أنه زهرانأما 
والذي یمنحه ،والتوترات المصاحبة لمشاعر النقص والقلق،الصراعاتالفرد النفسیة بالخلو من حیاة 

والتمتع باألمن الداخلي بعیدا ،عنها وٕاشباع دوافعه وحاجاته األساسیةوالرضاشعورا بالسعادة مع نفسه 
خاصة ،ویتضمن تحقیق مطالب النمو في مراحله المختلفة،عن الصراعات أو مشاعر اإلحباط واأللم

في مرحلة الطفولة والمراهقة حیث أنها من أصعب مراحل النمو، بإعتبارهما تمثالن المرحلتین 
عالوة على التأثیر والتأثر بمراحل ،یتحدد من خاللهما خطوات النمو السلیم للفرداألساسیتین الذین 

)27، 2001زهران، (.النمو السابقة أو الالحقة بهما

م وتتس،فیؤكد أن المقصود بالتوافق الشخصي أن یكون الشخص راضیا عن نفسهالخطیبأما
والقلق الدونیةبع النفسي التي یقترن بمشاعرذات الطات،ات والتوتراعحیاته النفسیة بالخلو من الصرا

)2004،148،الخطیب(.النقصالشعور بو
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أو ي،تبین كل هذه التعاریف المؤشرات التي یمكن من خالل االستدالل على التوافق الشخص
،وتحقیقها وخلوه من الصراعات والتوترات والضغوط،الذاتي للفرد متمثال في الرضا عن الذات وتقدیرها 

التي عادة ما تكون مصاحبة لمشاعر القلق والشعور بالنقص، وأیضا شعوره بالحریة واالستقاللیة 
وتغییر الظروف المحیطة ال ،والسعي لتحقیقها ومواجهة المشكالت،ووضوح األهداف الشخصیة

عملیة بمعنى أنها أن التوافق إذا كان ؛وكذا إدارة االنفعاالت ومواجهة اإلحباطات. االستسالم لها
،للظروف الخارجیة أو الدوافع الداخلیة،ال خاضعافمعناه أن اإلنسان یكون فعاال فیها وبصورة مستمرة

أو حتى تحقیق ،بفاعلیة وٕایجابیة لتحقیقها ،حالة فهي هدف یصبو اإلنسان للوصول إلیهاكان وٕاذا
ال بشكل إیجابي سواء كان ستقراؤه إإ واالجتماعي أیضا ال یمكن فهمه و جزء منها، فالتوافق الشخصي

.حالة أو كعملیة
فالتوافق الشخصي یعني أن یتمیز الفرد بالثبات واالتزان االنفعالي مما یؤثر إیجابا على نظرته 
لنفسه وتقدیره اإلیجابي لها وهذا لن یتوفر للفرد إال إذا كان على وعي بإنفعاالته وقدرته الكاملة على 

.الصحیحةإدارتها وتوجیهها الوجهة 
یر االنفعالي المناسب لمثیرات والتعبالناضج،یتضمن التوافق الشخصي السلوك االنفعالي

نفعالیة وحل المشكالت، وتعد كل هذه الخصائص من والتماسك في مواجهة الصدمات اإل،نفعالاإل
.الذي یوفر هذا المستوى من التوافق الشخصيالعاطفيأهم مؤشرات الذكاء 
أكد أن ارسطو أن الفیلسوف الیونانيDaniel Golmanال جولمان دانیوقد ذكر 

ور فتنفعال فإن ذلك یؤدي إلى الوعندما یكبت اإل،نفعاالت یجب أن تناسب الموقف أو الظرف تمامااإل
لتطرف واإللحاح، فإنه یتحول إلى ویصبح بالغ ا،نضباط والسیطرةوالعزلة، وعندما یخرج عن إطار اإل

إن ذلك مؤشر لسوء الصحة ... والغضب الكاسح والتهیج ،ضطراب نفسي كاالكتئاب والقلق الشدید إ
).87، 2000جولمان، (. النفسیة أي سوء التوافق

وشعوره بالرضا عنها ،في توافق الفرد مع نفسه اإن االتزان والثبات االنفعالي یلعبان دورا كبیر 
من الدراسات وهي أكثر وقد أكدت مجموعة.فعالیاته الیومیةوجودتها و ،مما ینعكس إیجابا على حیاته 

ولعدة آالف من الرجال والنساء أن العواطف السلبیة كالغضب والقلق واالكتئاب تؤثر ،من مئة دراسة 
. وتوافقه رغم عدم الفهم الكامل والشامل آللیات هذه التأثیرات،سلبا على صحة اإلنسان

).168دون،،المبیض(
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نفعال اإلكبت ال یعني مطلقا،مصطفى عشويذلك أكدكما نفعاليفالتوازن أو التوافق اإل
یعني ضبط االنفعال وتوجیهه والتعبیر عنه بطریقة ،نفعاليلكن المفهوم الحقیقي للتوافق اإل،وقمعه
،وضبط االنفعال وترقیة أنماط التعبیر عن االنفعال،مما ال یشك فیه أن إشباع الحاجات. إیجابیة

.تماعيیساعد على تحقیق توازن الشخصیة أثناء تفاعلها مع المحیط المادي واالج
،مارسها اآلباء مع األبناءیالدراسات إلى أن األسالیب التي وقد أشارت بعض)133، 1994، عشوي(

ingnoringمثل أسلوب تجاهل المشاعر  Fellingsیؤدي إلى آثار ،وأسلوب احتقار مشاعر األطفال
).170، 2007، مادوني الس(. والتوافق النفسي والشخصيالكفاءة العاطفیةسلبیة في 

مما ینعكس،وهي أسالیب تنشئة اجتماعیة سلبیة تؤثر سلبا على التوافق الشخصي للطفل 
على آداءاته وفعالیاته الدراسیة والیومیة بشكل سلبي، وتجعل منه فردا غیر واع بذاته وال بمشاعره 

ي الذي یوفر للفرد وحتى كیف یوجهها أو یضبطها، عكس األشخاص الذین یتمیزون بالوعي الذات
وكما یقول ،تالعواطف واالنفعاالبهذهالوعي بمشاعره وانفعاالته وكذا الوعي حتى باألفكار المرتبطة 

& Mayerما یر وسالوفي Salovey، واعین بحالتهم ،أن األشخاص الذین یتمیزون بالوعي الذاتي
ورؤیة بالنسبة النفعاالتهم ویتمتعون بصحة نفسیة جیدة ولدیهم رؤیة إیجابیة ،المزاجیة ولدیهم حضور 

).2006،40،حسین،محمد عبد الهادي(. للحیاة

بوظائفهالي الذي یتحقق بقیام كل العملیات العقلیةعقالشخصي، التوافق الضمن التوافق كما یت
.كاإلدراك والتفكیر والتذكر والذكاء والقدرات بدورها كامال وبالتنسیق مع باقي العملیات

:جتماعيوافق اإلالت- 2
وقواعد ،جتماعیة بأخالقیات المجتمع والمعاییر اإلویتضمن السعادة مع اآلخرین وااللتزام

واألسالیب الثقافیة السائدة في المجتمع والتفاعل االجتماعي ،الضبط االجتماعي والتعبیر االجتماعي
ختالط معهم والمشاركة في النشاط وتقبل نقدهم وسهولة اإل،السلیم والعالقات الناجحة مع اآلخرین

).60، 1999شاذلي، . (جتماعیةمما یؤدي إلى الصحة اإل،تماعياالج

على ستجابات المختلفة التي تدل وافق االجتماعي أنه مجموعة من اإلالتفه محمود هنا و یعر 
.تماعيجتمنع الفرد وشعوره باألمن اإل

التوافق االجتماعي یتمثل في قدرة الفرد على عقد صالت عبد الرحمن عبید العازميویعرفه 
وتشكیل صالت ال یشوبها التفرد والشعور باإلضطهاد ،اجتماعیة مع من یحیطون به أو یعملون معه 



التوافق النفسي/   الفصل السادس

298

ستماع ن یقترب منه أو برغبة ملحة في اإلعلى م،وعدم الشعور بحاجة ملحة إلى السیطرة والعدوان
).24، 2008، العازمي(. أو طلب المعونة منهم،علیهرار عطفهم أو في استدإطرائهم ،إلى 

ومدى قدرته على بناء ،یتضمن التوافق االجتماعي إذن سعادة الفرد في انخراطه في جماعة 
بعیدة عن أنماط التعلق غیر اآلمنة باآلخر، بعیدة عن السیطرة ،عالقات اجتماعیة ناجحة وصحیة

كما یتضمن التوافق االجتماعياألعمى و الخنوع ،ة وأیضا بعیدة عن االمتثالوالتملك والعدوانی
والقدرة على التغییر في البیئة تماعیة،المرونة في تقبل التغیرات التي تحدث على البیئة االج

هذا ما یوفر للفرد الشعور باألمن واالنتماء . إذا اقتضى األمر ذلك،التي ینتمي إلیهاتماعیةاالج
:ویمكننا أن نتناول بعض مجاالت التوافق االجتماعي كالتالي،االجتماعیین 

ق األسريالتواف:
فیكتسب القیم االجتماعیة ،تعد األسرة نواة المجتمع وهي أول بیئة یحتك بها اإلنسان

ألنه ،كما یكتسب من نمط الحیاة وطریقته في التعامل مع المشكالت واألزمات،واالتجاهات والمعاییر
ویبحث عن ،یقلد هذه النماذج التي یجدها بأسرته، مما یجعل الفرد دائم االرتباط بهذه البیئة األولیة 

في تعریفه للتوافق ریطيقالیر شوی،لیحافظ على تماسكها واستقرارها ،اآللیات التي تجعله سعیدا معها
والمساندة ،الحب والمودة وعالقات،أنه یثیر إلى مدى انسجام الفرد مع أعضاء أسرته ،األسري

)2008،65عبد السالم ،(. والتعاون بینه وبین والدیه واخوته بما یحقق لهم حیاة أسریة مشبعة وسعیدة

یعني مدى تمنع الفرد بعالقات سویة مشبعة ،التوافق األسري2002األستاذ وآخرون ویعرفه 
وتوفیر جو من الحب ،االمكانیات الضروریةومدى قدرة األسرة على توفیر ،بینه وبین أفراد أسرته 

)89، 2008الداهري ،(.والتعاون والتضحیة بین أفراد األسرة

التوافق األسري یتضمن السعادة األسریة التي تتمثل في أن فیؤكد1999شاذلي أما 
دین كلیهما وسالمة العالقات بین الوال،والقدرة على تحقیق مطالب األسرة ،االستقرار والتماسك األسري

حیث تسود الثقة واالحترام ،وسالمة العالقة بین األبناء بعضهم والبعض اآلخر،وبینهما وبین األبناء
قارب وحل مع األ،ویمتد التوافق األسري كذلك لیشمل سالمة العالقات األسریة،المتبادل بین الجمیع
).63، 1999، شاذلي(. المشكالت األسریة

أو ما یسمى بالتوافق الزواجي الذي یتطلب أن ،التوافق بین الزوجینویتضمن التوافق األسري
وٕاشباع رغباته البیولوجیة واالجتماعیة ،یكون كل روح یعمل على تحقیق حاجات الطرف اآلخر
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وبأنه حریص عن ،كل طرف الطرف اآلخر بهذه المشاعر اإلیجابیة شعروأیضا أن ی،
ولیس مصادقة ولكنها ثمرة سلوك تصدي یصدر من ،عشوائیة فالسعادة الزوجیة لیست عملیة . سعادته

).173-171، 2012، كفافي(. كل زوج بهدف إسعاد الزوج اآلخر

التوافق الدراسي:
من ،قدرة الفرد على التالؤم مع البیئة المدرسیةانه التوافق الدراسيArkoffأركوف یعرف 

ستجابة إللتزام بالتعلیمات المدرسیة واإلوان،والمدرسیاألقرانحتفاظ بعالقات إیجابیة مع حیث اال
).30، 2008، العازمي(. لمطالب المنهاج والقدرة على النجاح والتحصیل

مع تمكنه ،یتضمن التوافق الدراسي شعور الفرد بالرضا عن تواجده بالمدرسة أو الجامعة 
كما ،ین بالهیئة التعلیمیةواألساتذة والعامل،وقدرته على إقامة عالقات صحیة وناجحة مع الزمالء 

والنجاح فیها والتحصیل والدافعیة المرتفعة ،یتضمن التوافق الدراسي استیعاب مواد المعرفة العلمیة
.للعمل واإلنجاز التعلیمي
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²

أبعاد التوافق النفسي یوضح)16( رقممخطط

التوافق النفسي

التوافق الذاتي أو الشخصي

قيام العمليات العقلية -
بوظائفها

.اإلدراك-

.االنتباه-

.الذكاء-

االجتماعيالتوافق

التوافق االنفعاليالتوافق العقلي

.االتزان االنفعالي-

.الثبات-

والتماسك االستقرار-
.األسري

سالمة العالقات بين -
.اآلباء واألبناء

.بين الزوجينالتوافق-

الدراسياألسري

.التوافق مع البيئة المدرسية-
بالعالقات الجيدةاالحتفاظ -
.االلتزام بالقوانين-
االستجابة لمطالب المنهاج-
.النجاح والتحصيل-
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IV:معاییر التوافق النفسي:
فإن هذه العملیة هي نتاج ،أي سلوك أو فرد بالتوافق أو سوء التوافق عند محاولتنا وصف

ى وٕان حت،لى أطر مرجعیة ومعاییرعیعتمدسيواستنادها األسا،لعملیة تقوم على فرضیات محددة 
م مهما یإال أنها تظل حاضرة في أي عملیة تقو ،دة دائما على نحو واضحكانت هذه المعاییر غیر محد

أي .بإختالف اإلطار المرجعي للمقیمین،هذا التحدید لطبیعة السلوك غلبویعلم أن ی،كان نوعها
قد یكون تربوي، إرشادي، اجتماعي ،فساسي من التقویم وبإختالف أیضا الهدف األ،حلیفتهم النظریة

استنادا إلى مقدار اإلنساق أو اإلنحراف عن ،عتمد في عملیة تقییم التوافق النفسي لألفرادیو إلخ...
ر أو قیمة واحدة تقاس األشیاء على أساسها، بمعنى ؤشالذي یعتبر كمقیاس أو م،المعیار المستخدم

.ساقه معه أو انحرافه عنهتوتحدید مع إ،أو السلوك بالمعیار المعتمد عملیة مقارنة بین الفرد 
أو المعاییر التي تمكن من الفصل بین ،واثمرت جهود السیكولوجیین بتحدید عدد من المحكات

.السلوك التوافقي والسلوك غیر التوافقي
،اإلنحراف في السلوكیم مقدار یعوبات التي تواجه عملیة تقوالبد من اإلشارة هنا إلى الص

وسنوضح هذه ،عند وجود المعیار حتى،بین ما هو متوافق أو غیر متوافق،لتشابك وتداخل العوامل
جهة لكل معیار من وأیضا نتیجة لالنتقادات المو ،المعاییر وصعوبات التقییم وفقها نتیجة لتعددها 

.وردهانالمعاییر التي س
IV:1-المعیار الذاتي:

أن اإلنسان هو محل ،The Subjective Approachیرى أصحاب المنحنى الذاتي 
فهو الذي یحكم على سلوكه ،كما أكد ذلك الفیلسوف الیوناني بروتا جوراس،ومقیاس كل شيء

عنه بمعنى أن اإلنسان المتوافق هو رشىوی،في ضوء ما یراه هو ویقبله،بالتوافق أو سوء التوافق
.اته مع أسالیب تفكیرهالذي تنسجم سلوكی

ویحرره من الصراع ،من توتراته یخففقق لصاحبه الشعور باإلرتیاح و فالسلوك التوافقي یح
أما ،ساق بین مشاعره وأفكاره وسلوكیاتهتحقق له التكامل واإلیو ،والقلق ویشعره بالكفاءة وتقدیر الذات

وعدم االرتیاح وبسبب له الصراع ،فیؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق- الالتوافقي- السلوك المنحرف 
.ویعرضه لإلحباط
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لیس فقط تقویما ذاتیا وٕانما أیضا یستخدم في تقویم سلوكیات ،وتقییم الفرد وفق المعیار الذاتي
، بصفة هو بأنها سلوكیات متوافقة - آرائهأفكار الفرد و -فسلوك الناس إذا انسجم مع أفكاره ،اآلخرین

وأیضا یستخدمها في تقییم ،بمعنى أنه یستخدم معاییر ذاتیة لتقییم سلوكه هو،صادرة من اآلخرین
،.سلوكیات اآلخرین

الیس حكما ذاتی،ویؤكد أصحاب هذا المعیار أن حكم الشخص على سلوكه أو سلوك اآلخرین
ألن كل فرد یستخدم في حكمه على السلوك أحكاما تعلمها من خالصا بل فیه كثیر من الموضوعیة، 

. وقیما اكتسبها من ثقافته وهذا ما یجعل أحكامه تتفق مع أحكام غیره من أفراد مجتمعه،مجتمعه
یجدون الناس في ،فاألشخاص الذین ینشأون في ثقافة واحدة،الشتراكهم في اإلطار المرجعي

ویرفضون أخرى ویعتبرونها منحرفة، فیتعلمون ،تبرونها سویةمجتمعهم یقبلون بعض السلوكیات ویع
.تماعیةهذه األحكام من خالل عملیة التنشئة االج

لوكه وسلوك غیره بالتوافق فكل إنسان یصف س،ویمتاز هذا المعیار بشیوعه عند عامة الناس 
.بحسب ما یراه حسنا أو سیئا في ضوء إطاره المرجعي،أو اإلنحرافءوالسوا

ألنه یقوم على أساس ،ویلقى هذا المعیار القبول من المتخصصین في الصحة النفسیة 
.مسؤولیة اإلنسان على أفعاله وٕاراداته في السلوك الذي یحقق له التوافق النفسي

).82، 2009، و الصفديأبو حویج(

إال أن علیه الكثیر ،لمعیاروعلى الرغم من وجود هذه القناعة من طرف المتخصصین بهذا ا
وعلى األفراد في مواقف أخرى خاصة تلك ،من المآخذ التي تجعله غیر صالح للحكم على السلوك 

ومن بین هذه . واتجاهاته ومیولههبرغباتو قیمه بحیث یتأثر ،التي یكون فیها الفرد مجانبا للحیاد 
:االنتقادات التي وجهت إلى هذا المعیار ما یلي

:نسبیة األحكام- 1
والسلوك الذي ،قد ال یشعر غیره بذلك،ألن السلوك الذي یشعر الفرد باالرتیاح واألمن النفسي 

قد ال تكون عنده نفس القدرة على إثارة هذه العواطف السلبیة عند،یثیر القلق والتوتر عند شخص
.شخص آخر

:تماعیةاالجإغفال الفروق الفردیة في تمثل القیم والمعاییر - 2
مما ینعكس على إنتاج فروق في األحكام على السلوك، ذلك أن األفراد في المجتمع الواحد ال 

السائدة بنفس المستوى، وبالتالي فأحكام الشخص الذي تمثل تماعیةیتمثلون كلهم القیم والمعاییر االج
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لیصبح (بالقدر المناسب قیم مجتمعه وخضع لها، تختلف عن أحكام الشخص الذي لم یتمثل هذه القیم 
).المعیار الذاتي معیارا غیر موضوعي وغیر موحد لدى كل أفراد المجتمع الواحد

وتصبح ،لتسویة أحكام الفرد على السلوك ،مما یترك مجاال واسعا للتحیز والتطرف والتعصب
توافقا موكا والسلوك المنحرف سل،وقد تعتبر السلوك المتوافق سلوكا منحرفا،أحكام مغرضة ومنحرفة

ى لدى أفراد المجتمع وغیر موحد حت،وهذا ما یجعل المعیار الذاتي معیارا غیر موضوعي
.كمقیاس لتقییم سلوك األفرادك في صدقیتهالواحد وبشك

IV:2-المعیار اإلحصائي:
هو السلوك المتوافق والسوي ،یستند المعیار اإلحصائي إلى اعتبار أن الوسیط أو المتوسط

حصائیون توزیع الناس ویفترض اإل،وأن اإلنحراف عن ذلك هو السلوك الالتوافقي أو غیر الصحي
ویعتبرون أنه من توجد لدیه ،عتدالیاإا على الخصائص الجسمیة واالجتماعیة واالنفعالیة توزیع

الوسیط منحرفین، بمعنى أن هذا الخاصیة بدرجة متوسطة أسویاء ومن یبتعدون عن هذا المتوسط أو
.المحك یعتبر إنتشار السلوك عند غالبیة الناس عالمة على سوائه وعدم انتشاره عالمة على انحرافه

)04(رقمشكل
.في الخصائص االنفعالیة واالجتماعیةللناسيلتوزیع  االعتداالیبین 
ق وصفة حسنة فالتوسط في اإلنفا،في بعض السلوكیات دلیال على التوافق ویعتبر المتوسط

ذلك ،والوسط في ضغط الدم خاصیة مطلوبة للصحة الجسدیة،یربذفضیلة بین رذیلتي اإلسراف والت
الالتوازن، وفي المقابل نجد أن المحك أن ارتفاعه أو انخفاضه یترتب علیهما شعور باأللم و

فسنجد أن الغالبیة ؛الذكاءففي حال تطبیق هذا المحك في،اإلحصائي غیر دقیق في بعض الحاالت

السلوك الالتوافقيالسلوك الالتوافقي

توافقمالسلوك ال
%3%1313

%3

%34%34
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توسط وهم بینما هناك أقلیتان واحدة فوق الم،من األفراد تقع في منطقة الذكاء المتوسط العظمى
وتطبیق المحك اإلحصائي ؛عقلیاالمتخلفونالذكاء، العباقرة، واألخرى أقل من المتوسط وهم مرتفعو

یكونون في سلة واحدة وهي الالتوافق ،في هذه الحالة یعني أن كال من سلوك العبقري والمتخلف عقلیا 
في مقاییس الشخصیة، ،ة وكذلك یكون الحال مع الحاصلین على درجات مرتفعة ومنخفض. الالسواءو

في أحد المقاییس التي تقیس ) باالرتفاع واالنخفاض(فهل یمكن إعتبار أصحاب التقدیرات المتطرفة 
).30، 2012كفافي،(العصابیة قوة اإلناء من الناس غیر المتوافقین وغیر األصحاء؟ 

ستخدام على اظهرت العدید من االعتراضات ،وانطالقا من مجالي قیاس الذكاء والشخصیة 
تكرارات كبیرة لخاصیة اتمجتمعالكما وجد أنه في بعض العینات أو .یمیالمعیار اإلحصائي في التق

فوفقا للمعیار اإلحصائي ،أو عاهة جسمیة كقصر البصر أو تعاطي المواد النفسیة،سلوكیة سلبیة 
ئي االعتدالي، لكن المنطق بالنسبة للتوزیع األحصا،ر هذه السلوكیات السلبیة متوافقة وصحیة نتشاا

بسبب ؛أو الخصائص حتى إن تمیزت باالنتشار بین أفراد المجتمع،یرفض هذا النوع من السلوكیات
.سلبیتها

ال ینبع من حقیقة أن سمات اإلنسان،كما أن هناك اعتراض ثالث على المعیار األحصائي
توزع هو و *Poissonبواسون مثل توزعوٕانما تخضع لتوزع آخر ،ا طبیعیا تتوزع كلما توزیعا

ویسمى توزع األحداث ن،متناسق ناجم عن التوزع ذي الحدیغیر،توزع عشوائياألحداث النادرة وهو
ما على شخص یمكن أن یكون صغیرا جدا ةألن احتمال أن تنطبق فیه سم،النادرة

.)2009،61،رضوان(

للحكم مدى توافق األفراد أو سوء حصائي وحده على ذلك یكون استخدام المعیار اإلوبناءا 
.توافقهم غیر كاف

IV :3-المعیار االجتماعي:
ویقوم المحك االجتماعي على أساس القبول االجتماعي، فالسلوك الذي یتفق مع المعاییر

أما السلوك الذي ال یتفق مع هذه المعاییر فهو ،یوصف على أنه سلوك متوافق وسوياالجتماعیة،

وینطلق هذا ،ویفهم منها تكرار إحداث منفردة بشكل مستقل عن بعضها البعض،كما یسمى توزع األحداث النادرة إحصائيمفهوم *
.فة فقط دالتوزع من فرضیة أن األحداث النادرة تحدث بالص
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سلوك غیر متوافق وغیر صحي، والمعیار االجتماعي مفهوم یشیر إلى ما یقبله المجتمع من 
وهي أداة في ید المجتمع ،وقیم وغیرها من العوامل التي تحدد سلوك األفراد ،ات واتجاهاتقواعد وعاد

).32، 2012كفافي ،(. یستخدمها كوسیلة لیوحد بها أفراده ویزید من تماسكهم

من أشهر المعاییر التي تستخدم في تقییم سلوك ،ویعتبر المعیار أو المحك االجتماعي 
أي الذي یحقق صالح مجموع ،كل مجتمع ال یقبل إال السلوك الذي یكون في صالحهأنذلك .األفراد

.أفراده، وفي نفس الوقت یرفض أي سلوك یهدد تماسكه واستقراره
أن معاییر السلوك وقیم األخالق نسبیة تختلف من ،ویرى أصحاب المنحنى االجتماعي

تماعیةجإع المریض لعدم وجود معاییر لمجتمویرفضون فكرة ا،ومن زمان إلى زمان ،مجتمع آلخر
وتحمي وحدته ،مادامت مقبولة من المجتمع الذي ال یقبل إال المعاییر التي تحقق مصالحه،منحرفة 

سوائهعلى حسنه و،غالبیة الناسویدل شیوع السلوك وانتشاره في المجتمع بین،وتصون وجوده 
وعدم تقبل الناس له وسخط ،ره على سوئه وانحرافهبینما یدل عدم انتشا؛وتقبل المجتمع له ورضاه عنه

.المجتمع علیه
:نتقادات أهمهاإیر إلى جتماعي كغیره من المعایوقد تعرض المعیار اإل

تماعیةانحراف المعاییر االج:
بحیث ؛التي تخرجه عن حدود التوافق،المجتمع نفسه قد یتعرض إلى بعض الظروفأنذلك 

ال یكون بالضرورة كذلك ،ویاإن ما یقبله هذا المجتمع ویعده سوبالتالي ف،یمكن اعتباره مجتمعا مریضا 
رغم أنه تمیز . عن سلوك الفاحشة لقوم لوط علیه السالم،وخیر مثال على ذلك في القصص القرآني 

صادر عن أفراد یعانون من إال أن سلوك الجنسیة المثلیة یبقى سلوكا، غیر سوي و ،بالقبول االجتماعي
.سوء التوافق، ورغم تغیر الزمان والمكان یبقى سلوك قوم لوط سلوك شاذ وغیر صحي

.28العنكبوت 'إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين': قال تعالى

تماعیةنسبیة المعاییر االج:
فالسلوك الذي یبدوا ،تقبلها كل المجتمعات،جتماعیة عامةإوالمقصود هو عدم وجود معاییر 

.لوكا توافقیا وصحیا في مجتمع آخرر سعتبقد ی،سلوكا غیر توافقي وشاذ في مجتمع
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فقد ،من عصر إلى عصر،تختلف في المجتمع الواحدتماعیةإضافة إلى أن المعاییر االج
وخیر دلیل على ذلك ما حدث في ،یقبل مجتمع معین سلوكا معینا في فترة زمنیة معینة ویرفضه بعدها

ولكن استنكرها ،واتجاهاتها العنصریة للنازیةحیث شجع الدعوة ،ألمانیا قبل الحرب العالمیة الثانیة 
.األلمان بعد نهایة الحرب بل وكفروا عن اعتناقها

IV:4-المعیار الوظیفي:
فیما یتعلق بأهدافه وقدرته، وفي ،مع الفردفقةتلمعیار الوظیفي عموما الحالة المقصد بای

فالسلوك الذي یقوم ،هادففیة بین وضع الفرد ونشاطه الالمعیار الوظیفي یتم افتراض وجود عالقة وظی
ومع إمكاناته السلوكیة یعد سویا ومتوافقا وال ،به الفرد ویكون مناسبا للمرحلة العمریة التي یمر بها 

على الرغم ،أخفق اإلنسان في التغلب على وظیفة محددة إال إذا ،یمكننا التحدث عن ضرر وظیفي
ویمثل اإلخفاق في االمتحان على الرغم من التوفر ،من أن إمكاناته المتوفرة تمكنه من التغلب علیها 
.الكافي للمعارف والمعلومات أحسن مثال على ذلك

مركز الصدارة ولیس ،عنى السلوك الالتوافقي یحتل التضرر الوظیفي بموفي المعیار الوظیفي
بعبارة أخرى فإن عملیة تقییم السلوك تتم بعد معرفة الهدف الكامن ،فالتقییم یتم للسلوك،الشخص
ویقوم التصورات ... الكالم، الحب، المشي كالقدرة ؛فمحك المعیار هنا هو الوظیفة -السلوك- خلفه، 

ضویة بین الجوانب السیكولوجیة عمیكي لللقائم على التوازن الدیناا،الوظیفیة على المبدأ التوازني
.والبیولوجیة

تتمثل في وجوب االعتماد ،وكبقیة المعاییر األخرى فإن اإلشكالیة األساسیة للمعیار الوظیفي
وبالتالي فإن حالة التوافق ال یمكن ،في الحكم على التوافق إلى إطار منظومة علبا أو منظومة كاملة 

كأن ننظر للفرد بوصفه ،ومة التي نفحصها على أنها جزء من حالة علیا تحدیدها إال عندما تعد المنظ
ندما نحدد التوافق من خالل وهكذا أو ع،والمجموعة بإعتبارها ضمن جماعة،ضمن إطار مجموعة

).66-65، 2009، رضوان(. ا للهدف الكامن خلف السلوكنتحدید

قد یكون له مبرراته في الحیاة ،إن االعتماد على معیار واحد من المعاییر السالفة الذكر 
وممارسة خدمات اإلرشاد ،لكن إذا تعلق األمر بإطالق األحكام التشخیصیة في علم النفس ،الیومیة

واضح ومن ال،رفض الركون إلى معیار واحد من هذه المعاییریفإن المنطق العلمي ؛والعالج النفسي
وهذا ما ذهب إلیه ،وٕانما ترتبط مع بعضها بطریقة تفاعلیة،أن هذه المعاییر لیست منعزلة عن بعضها
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حیث جمعا المعیارین الذاتي و االجتماعي في معیار Colman & Butcherكولمان وبوتشر
عیار الم(وذلك لتالقي عیوب االعتماد على واحد منهما ،هو معیار نمو الفرد وصالح الجماعة،واحد

عتبرو أن السلوك السوي أو المتوافق یحقق نمو الفرد ومصلحة الجماعة أو ) االجتماعي فقط أو الذاتي
).86-85، 2009، يو الصفدأبو حویج(. والسلوك المنحرف ال یحقق كلیهما أو أحدهما،معا

فیؤكد وجود عالقة متبادلة بین المعاییر الوصفیة Brand shiteterبراند شنترأما 
Descriptive أو اإلحصائیة والمعاییر المعرفیةPrescriptive)فكما یمكن للمعاییر ،)ةیالوظیف

تستطیع المعاییر الوظیفیة أن تحصل ،اإلحصائیة أن تحدد تكرار أو احتمال ظهور سمات محددة
فعندما تنتشر في مجتمع ما ظواهر ما،ول وجود تغیرحعلى معلومات بوساطة الوسائل اإلحصائیة 

فإن ذلك یوجب تعدیل ،وال تنفع القوانین الساریة في مواجهتها،سلبیة كتعاطي المخدرات أن الجریمة 
.أو فاعلیة وتستطیع الحد من انتشار هذه الظواهر،القوانین الساریة وٕایجاد قوانین أكثر نجاعة

،فینتقد أیضا االعتماد في التقییم على معیار واحد من هذه المعاییرSchenkشینك أما 
ن یكون مقنعا إذا أخذ بحد ذاته كمعیار ،ویؤكد أنه ال یستطیع أي معیار من هذه المعاییر لوحده أ

الذي یتضمن كل المعاییر أو ما یسمى التحدید متعدد ،وهو بهذا یؤید األسلوب التكاملي ؛مستقل
).67، 2009، انرضو (. األقطاب

ینادي یربط التوزع والذي ؛Pageبیج المبدأ الذي اتبعه Shmidetیدتشمفي حین اقتراح 
:مسه معاییر متالزمة مع بعضها وهيخوقد استخدم لذلك ،من القیماإلحصائي بمنظومة

:الوظائف النفسیة- 1
بشكل ،عملهاب) دافعيالمعرفي، الالجانب االنفعالي، (فحص مستوى قیام الوظائف النفسیة 

.وتقییم العالم الموضوعي بصورة متطابقة مع الواقع،متناسق، وعدم وجود خلل في عملیة اإلدراك 
):المعیار االجتماعي. (نوعیة السلوك االجتماعي- 2

اف وعدم انحر ،السائدةتماعیةویتم هنا تقییم مدى انسجام السلوك مع القیم والمعاییر واالج
وعدم وجود سلوك مضاد ،ومعتاد في المجتمع المعنى الذي ینتمي إلیه الفرد،السلوك عما هو مألوف

.م قواعد العیش المشتركطییسعى إلى تخ،للمجتمعذأو مؤ 
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:مقدار ضبط اإلرادة والسیطرة علیها- 3
وتأجیل إشباع ما ،ودوافعه في إطار موقف ما،وتعني مدى قدرة الفرد في التحكم في انفعاالته

.ال یمكن إشباعه في الوقت الراهن
):المنظور الخارجي للتقییم أو منظور اآلخر. (التقییم من خالل المجتمع- 4

Shmidetشمیدتوهنا یشیر،ویقصد به الكیفیة التي یقیم من خاللها المجتمع سلوك أفراده

.في أسلوب تقییم السلوك الواحد،أیضا بین المجتمعات وضمن المجتمع الواحد ،إلى وجود اختالفات
:التقویم من خالل الفرد نفسه، المعیار الذاتي- 5

.ره الخاصو وسلوكه من منظ،ویقصد بها الكیفیة التي ینظر بها الفرد لذاته
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VI :أسالیب التوافق النفسي:
تجعله یقوم ،وأهدافه في الحیاة نیهدون وصول الفرد إلى تحقیق معاتحولإن العوائق التي

الذي ،التي تهدف إلى التغلب علیها من أجل الوصول إلى الهدف،بالكثیر من المحاوالت المختلفة
كثیرة یعترضهبها الفرد للتغلب على ما والمحاوالت التي یقوم،عید إلیه حالة االتزانبمن توتره و خففی

ما یلجأ إلى استخدام أسالیب إیجابیة ،وتؤكد الدراسات السیكولوجیة أن الفرد المتوافق غالبا ،ومتنوعة
،أما الفرد الذي یعاني من سوء التوافق فإنه غالبا ما یستخدم أسالیب سلبیة،لتحقیق التوافق النفسي

ملها الفرد الذي یتمتع بالصحة النفسیة وتتمثل أسالیب التوافق في مجموع األسالیب التوافقیة التي یستع
التي تقف حائال ،اإلحباطاتبطرق إیجابیة مهما كانت حدة العوائق والصعوبات و،لتحقیق أهدافه 

:تمثل هذه األسالیب في التالينأمام أهدافه و 
:تنمیة مهارات جدیدة-1

یجد نفسه غیر ،ومشكالت وضغوطفي كثیر من الحاالت التي یواجه فیها الفرد إحباطات 
).92، 1999شاذلي،(. متمكن من بعض المهارات الجدیدة وعلیه تنمیتها لتحقیق التوافق النفسي

في اإلقبال على البرامج التدریبیة ،ویظهر هذا األسلوب جلیا في سلوكیات بعض األفراد دون آخرین 
عنى تنمیة متغیرات إیجابیة قد تكون في شكل بم،والتي غالبا ما یكون الهدف منها تنموي ،واإلرشادیة 

تهدف ،ذلك أن اإلجراءات التي تعتمد علیها هذا النوع من البرامج اإلرشاديالخ...مهارات أو معارف 
حتى یتحقق الوصول بهم إلى أعلى مستوى ،النمو السوي لدى األسویاء والعادیینزیادة مستوى إلى 

وكما تهدف هذه البرامج إلى االرتقاء بأنماط سلوك ،وافق النفسي ممكن من النضج والصحة النفسیة والت
.واالرتقاء بمستوى توافقهم النفسي إلى أعلى مستوى ممكن). 257، 2009، أبو أسعد(. األفراد

إلى ارتفاع مستوى دافعیتهم للعمل ؛وتعود رغبة األفراد المتوافقین إلى تنمیة مهاراتهم الحیاتیة 
التي قد ،اإلحباطات والضغوط والتوتراتمختلف العوائق و،إنجازاتهم ومواجهة وٕاصرارهم على تحقیق

.تعترضهم، فهم غالبا ما ال یستسلمون لهذه الظروف التي تقف حائال أمام تحقیق أهدافهم المخططة
فإنها تتمیز باالستمراریة وهذا ما یقتضي ؛إضافة إلى هذا فإن التوافق النفسي بإعتباره عملیة

ي كما یعد التوافق النفس. )57، 2005، الداهري(. التعلم المستمر بإعتباره عملیة مكتسبة غیر موروثة
وبالتالي فالفرد المتوافق نفسیا یبحث عن األسالیب ،وتأثره بهافي البیئةكعملیة أیضا تأثیر الفرد

وٕاذا ما اكتشف أن هذه ،فق مع الظروف والمواقف التي یحد نفسه فیهاالتي تجعله یتوا،اإلیجابیة



التوافق النفسي/   الفصل السادس

310

فإنه ال یقف سلبیا أمامها بل یعمل على اكتساب هذه المهارات ،ضي تغییرا فیهنالخبرات أو المواقف تق
وتساعده على اإلنجاز وتحقیق األهداف، فاألم التي ترید القیام بواجب تربیة ،التي توطد صلته بیئته

مما یكسبها ،تسعى للحصول على المعلومات التربویة والنفسیة الخاصة بتربیة األطفال،ا بفاعلیةأبنائه
.مهارات وسلوكیات جدیدة ستؤثر إیجابا على دورها كأم

:العمل الجدي ومضاعفة الجهد- 2
إنجاز أعمالهم م في ارتفاع مستوى دافعیته،إن أهم میزة یتمیز بها األفراد المتوافقون نفسیا

اد الذین سرعان ما یستسلمون أمام أبسط وأول عقبة هم تحقیق أهدافهم، بخالف بعض األفر موٕانهاء مها
.ط یحول دون إنجاز أعمالهمبأو موقف مح

ومضاعفة جهده ،إن االستجابة اإلیجابیة والسلیمة تستدعي من الفرد السوي العمل الجدي
.قبات التي تعترضه خبرات حیاتیة تجعله في مواقف تعلم مستمرةویعتبر الع،سعیا للوصول إلى أهدافه

:إعادة تفسیر الموقف-3:
طة أو تعترضهم عوائق النجازاتهم نتیجة لتفسیرهم بع الكثیر من األفراد في مواقف محیق

فرد أو عدم تخطیطهم الجید والمرن أثناء تحدید أهدافهم، ولكن ما یجعل ال،الخاطئ لهذه المواقف
وتفسیره نظرا المتالكه ،المتوافق نفسیا ممیزا عن اآلخرین، تمكنه وقدرته على إعادة قراءة الموقف

وكذا كفاءته في إیجاد أسالیب أخرى للخروج من هذا ،القدرة والكفاءة في فصل نفسه عن هذا المشكل
عادة البناء المعرفي في سمى هذا األسلوب بطریقة إیالتي قد تعترضه و ،النوع من المواقف أو األزمات
أللیرت الیسوأیضا اإلرشاد السلوكي العقالني االنفعالي بیكنوألر ،اإلرشاد السلوكي المعرفي 

Albert Ellisوتعلیمه واكتسابه أسالیب تفكیر ،والذي یهدف إلى إعادة تشكیل البناء المعرفي للعمیل
.مستوى توافقه وصحته النفسیةدل األفكار الالعقالنیة التي تؤثر على ،بأكثر إیجابیة 

:تغییر الطریقة-4:
ینعكس ویؤثر على ،هذا ما نظر للمرونة النفسیة التي یتمیز بها األفراد المتوافقون نفسیا 

أن زیادة - السوي- وافق نفسـیا طة، فإذا أدرك الفرد المتبمل مع العوائق والمواقف المحطریقتهم في التعا
یلجأ إلى تغییر الطریقة التي یتعامل بها مع المشكل ؛في العمل ال یحل المشكلة التي تواجهههودجهم

والمرونة تغییر و تغییر طرائقهاالذي یواجهه، وتؤكد الدراسات السیكولوجیة أن أسلوب حل المشكالت
.ترتبط ارتباطا إیجابیا مع التوافق النفسي
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:التعاون والمشاركة-5:
هو القدرة على إقامة عالقات ،قت اإلشارة إلى أنه من بین أهم مؤشرات التوافق النفسيسب

اجتماعیة ناجحة ومستمرة ومثمرة، مما یوفر له جوا من التعاون والمشاركة ذلك أن كثیرا من نواحي 
ما ویحقق فیها فعالیة وكل،یتطلب تعاونا لكي یقوم بها اإلنسان على أفضل وجه،النشاط االنساني

كلما - بعیدا التماهي في العالقة أو التجنب أو القلق فیها–شارك الفرد حیاته مع اآلخرین بإیجابیة 
وأكثر اقترابا من ،وابتعدت عن جو الخضوع والسیطرة،أیضا نمواو زادت حیاته خصوبة وتفاعال 

.المساواة والرقي في العالقات واالرتباط اإلیجابي مع البیئة
:الهدفتغییر- 6:

فقد یلجأ ،قد تفشل كل هذه األسالیب اإلیجابیة السابقة الذكر في تحصیل الفرد لتوافقه النفسي
نتیجة ألن الفرد في هذه الحالة ،یكون أقل صعوبة من األول،ر هدفه وتحدید هدف آخرغییإلى ت

.أدرك استحالة الوصول إلیه بالطرق السابقة الذكر



التوافق النفسي/   الفصل السادس

312

VII :مظاهر التوافق النفسي:
یر أو غي مواجهة بیئة، سواء بطریقة التإن التوافق النفسي ضرورة یفرضها كون اإلنسان ف

كما أنه على اإلنسان أن یعمل جاهدا ،التغییر، فالقوانین والمعاییر البد من التؤام والتوافق معها 
بتغییر البیئة من حوله وبهذا یكون اإلنسان قد ،على تحقیق أهدافه وتحصیل معنى لحیاته

مما یجعله یتمتع بمجموعة من المظاهر التي ،وفي نفس الوقت إنتمائه للجماعة ،حافظ على فردیته
.تمیزه عن األفراد التي یعانون من سوء التوافق

:Lazarusمظاهر التوافق النفسي عند الزاروس -1

:صاحب نظریة اإلرشاد متعدد األوجه مظاهر التوافق النفسي في النقاط التالیةالزاروسیحدد 
:الراحة النفسیة- أ

، ویقصد ال یمكن أن یحقق توافقا،فهو یرى أن الشخص غیر المرتاح من الناحیة النفسیة
معنى الراحة النفسیة ال یتضمن أن ال یصادف الفرد أنالزاروسبالراحة االتزان النفسي، ویؤكد 

ألن كثیرا ما ،في طریق إشباع حاجاته وتحقیق أهدافه في الحیاة الأو عوائق تقف حائ،عقبات
ولكن الشخص الذي یتمتع بالتوافق النفسي هو الشخص الذي ،صادف هذه العقبات في حیاتنا الیومیة ن

تتضمن الرضا عن الذات ،ق وحل المشكالت بطریقة إیجابیةوالعوائ،یستطیع مواجهة هذه العقبات
.ورضا المجتمع عنها

تمتع بالصحة النفسیة قدرته على الصمود موال،ومعنى هذا فإنه من أهم سمات الفرد المتوافق 
،وأنواع اإلحباطات دون اختالل في توازنه أو تشویه في تفكیره،حیال األزمات وصالبته أمام الشدائد 

. ودون اللجوء إلى أسالیب ملتویة لحل أزماته كالعدوان والغضب أو االستسالم واالنقیاد
.)44، 2005، الداهري(

:القدرة والكفایة في العمل-ب
والكفایة فیهما وفق ما تسمح به إمكانیاته وقدراته ،العمل واإلنتاج علىتعتبر قدرة الفرد 

من أهم المؤشرات على مستوى توافقه النفسي، ذلك أن العمل هو إحدى صور ،ومهاراته واستعداداته 
النشاط الطبیعي لدى اإلنسان، ألنه یوفر له الفرصة الستغالل قدراته وتحقیق أهدافه كما یحقق له 

.الرضا والسعادة النفسیة
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یرجع إلى أن العمل له صلة وثیقة باألهداف التي ،ثر القوي للعمل على االتزان النفسيإن األ
وهو وسیلة للتأثیر في البیئة التي ،فعن طریق العمل یكتسب اإلنسان قوة،ن وراء السلوك اإلنسانيو تك

.یعیش فیها
وبعجز أیضا عن اإلنتاجیةقل كفایته ت،وفي المقابل فإن الشخص الذي یعاني من سوء التوافق

.)59، 2006، باهي وحشمت(. استغالل قدراته واستعداداته ومهاراته
:األعراض الجسمیة- ج

أو إصابات عضویة فإن ،أن األفراد الذین لدیهم أمراض جسمیة Lazarusالزاروسیرى 
ذلك أن بنیة جسمإذا ما قورن بمستوى التوافق النفسي لدى العادیین، ،مستوى التوافق النفسي یقل 

كما یمكن أن ،ة أو طارئة ضوما یناله من تأثر بحاالت عار ،تكوینه اإلنسان وما یحمله الفرد معه
االجتماعي واندماجهتؤثر على توافقه النفسي ؛تعود إلى عوامل الوراثة أو أي إصابة في أجهزة الجسم

من مؤثرات التوافق النفسي الفیزیولوجیة مؤشر هامن العوامل یؤكد أالزاروسفإنوبالتالي . في بیئته
.یؤثر سلبا على صحة الفرد النفسیة وتوافقه واتزانهفأي خلل في هذه العوامل الفیزیولوجیة ؛لدى الفرد 
:التقبل االجتماعي-د

عن طریق سلوكه ،أن الفرد یستطیع أن یحقق التقبل االجتماعيLazarusالزاروسویرى
.ویرضى عنه المجتمع الذي ینتمي إلیه،الذي یسلكه وتقره الجماعة التي یعیش منها

:Shafferمظاهر التوافق النفسي عند شافر -2: 
:المحافظة على الصحة الجسمیة- أ

یؤثر تأثیرا ،أن الصحة الجسمیة وسالمة الجانب الفیزیولوجي من الفردShafferشافریؤكد
.قدرته على التوافقتقل غالباخص المریض جسمیا ولذلك فإن الش،بالغا على السلوك التوافقي

:االتجاهات الموضوعیة-ب
قشبحیث یستطیع أن یتناول ویتنا،أن الشخص المتوافق موضوعيShafferشافر ویؤكد 

.مع وجهات نظر قد تختلف حتى مع اتجاهاته
:االستبصار بالسلوك الذاتي- ج

ویفهم طبیعته وذلك لتمكنه من االنفصال عن ،بمعنى أن الشخص لدیه القدرة على الوعي بسلوكه 
.بهدف تغییر وتعدیل سلوكه نحو األفضل،وبالتالي تكون لدیه القدرة على تقدیم االنتقاد لنفسه،ذاته
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:عالقات اجتماعیة موثوق بها-د
ذلك أن الحدیث عن ،أن العالقات االجتماعیة توفر للفرد فرصة التفریغ االنفعالي شافریؤكد 

.من حدة التوتر لدى الفرد وبهذا یحقق توازنا نفسیاخففی،المتاعب مع أشخاص موثوق بهم 
:التنبیه للموقف الحاضر-هـ
وال یهتم بما مر به من ،ال یجتر آالم الماضيقأن اإلنسان المتوافShafferشافر یرى

وٕانما هو شخص یهتم بالمواقف الحاضرة من أجل تحقیق ،حباطات وصدمات وضغوط وتوتراتإ
.هإعترضتوحل مشكالته إذا ما ،لتوافق معها 
:بالمرحاإلحساس- و
وهذا بسبب أن الشخص المتوافق یتمیز ،م في التوافق النفسيهالمرح مؤشر مShafferیعد

.بالتفاؤل الدائم واإلقبال على الحیاة
:النشاط المخطط- هـ

،أنه من أجل أن یحقق اإلنسان توافقا أفضل، البد أن یكون نشاطه مخططShafferیؤكد 
ألن النشاط الناتج عن العدوانیة ال یكون كافیا الستمرار ،ویكون ذو طابع موضوعي واستبصار

.التوافق
:العمل الذي یبعث على الرضا- و

فإنه یبحث عن النشاطات واألعمال ،وقدراته إمكاناته یعي مستوى ذلك أن الفرد المتوافق
حسوبة العواقب محتى وٕان بحث عن إنجازات تفوق قدراته تكون مخاطرته ،التي تتسق وٕامكانیاته

من الدافعیة لإلنجازبمستوى عالو هي من أهم صفات األفراد، الذین یتمتعون.وتبتعد عن التهور
ألن مجال العمل فیها ال یبتعد كثیرا عن قدراته ومهاراته وٕامكانیاته، كما أنه غالبا ما یكلل أعماله بعد 

.انتهائها بفترة راحة الستعادة نشاطه
:المشاركة االجتماعیة السویة- ز

عده دفعا له في مواجهة یو ،عة له أثر كبیر في توافق الفردأن العمل مع الجماShafferیرى 
ألنه یمتلك ،ال یحرص على المشاركة االجتماعیة في اإلنتاجما والمتوافق غالبا .العقبات واالحباطات 

.آمنة مع اآلخرین والمحیطین بهقأنماط تعل
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:Ralf Tendallرالف تندالمظاهر التوافق النفسي عند- 3
،بدراسة في جامعة أوهایو في الوالیات المتحدة األمریكیةRalf Tendalندال رالف تقام

. واتفق معظم الباحثین على أهمیتها،حاول من خاللها استخالص سبعة مظاهر للتوافق النفسي
:وتتمثل هذه المعاییر فیما یلي).24، 2006، و باهيحشمت (

:امتالك شخصیة متكاملة- أ
.ویتضمن ذلك تآزر حاجات الفرد وسلوكه الهادف، وتفاعلها تفاعال سهال ومباشرا

:المجتمعمسایرة الفرد لمطالب-ب
التي یعیش تماعیة،ال یمكن أن یحقق الفرد توافقه النفسي دون تحقیق توازن مع البیئة االج

.وٕاال اتسمت حیاته بالصراع واإلحباط،فیها وینسجم مع الجماعة التي ینتمي إلیها
:التكیف للظروف الواقعیة- ج

أمام صعوبات ،تستدعي أن یجد الفرد نفسه بین الحین واآلخر،ذلك أن الظروف الواقعیة
أو إدارة ضغوطها من أجل تحصیل ،إحباطات علیه أن یتوافق معها بإیجاد الحلول لهاوعوائق و

.في الحیاةهفي السعي نحو أهدافه ومعانی،مكاسب
:ساق مع النفستاإل -د

واإلنسان آرائه واتجاهاته وسلوكیاته وتكوین ،م الفرد بالثبات واالتزان االنفعالي سبمعنى أن یت
.مفهوم إیجابي نحو نفسه

:النضج مع تقدم العمر- هـ
العملیات التوافقیة األكثر تعقیدا ،ضرورة مسایرة الفردRalf Tendalتاندالرالفویؤكد 

.والتي تصاحب تقدم العمر
:مسایرة االنفعال للمواقف- و

.للظروف التي یتعرض لها،مناسباانفعالیاویقصد بذلك أن یتخذ الفرد موقفا 
متزایدةمع بروح متفائلة وفاعلیة في خدمة المجتاإلسهام- ز

:مظاهر التوافق النفسي عند ریتشارد سوینر- 4:
إلى سبع مظاهر أساسیة،اهر التوافق النفسيمظریتشارد سوینرقسم 

:نذكرها في اآلتي. )160-159، 2009،المطیري(
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:الفعالیة- أ
وموجه نحو حل المشاكل محدد الهدف ،عنه سلوك أدائي فعال الشخص المتوافق یصدر 

.عن طریق المواجهة المباشرة لمصدر هذه المشاكل والضغوط،والضغوط
:الكفاءة-ب

مما یمكنه من تحدید المحاوالت غیر الفعالة ،إن الشخص المتوافق یستخدم طاقاته بواقعیة 
.التي ال یمكن تخطیها فیجتبها لیضمن نواتج جهوده دون تبدیلها،والعقبات 
:المالءمة- ج

بحیث ال یصدر سلوكا ،إن الفرد المتوافق غالبا ما یوائم بین أفكاره ومشاعره وسلوكیاته
وكل استنتاجاته مستخلصة من معلومات ،ألن إدراكاته تعكس واقعه،یتناقض مع أسالیب تفكیره

.مناسبة
:المرونة-د

ي فترات األزمات والمواقف الضاغطة وف،إن الشخص السوي قادر على التكیف والتعدیل
دید جبحیث یتمیز بحثه هذا بالت،یستطیع البحث عن الوسائل الفعالة للخروج من هذا النوع من المواقف

.والتغییر
:القدرة على اإلفادة من الخبرات- ه

فهو ،إن الفرد المتوافق یعتبر المواقف التي یمر بها خبرات یستفید منها في المواقف المستقبلیة 
.یستفید منها في المستقبلكتراكمات بل یدرسه كخبرات و ،ر الماضي بألمتال یج

:تماعیةالفعالیة اإلج- و
تماعیةوتتسم عالقاته االج،تماعيا أكثر مشاركة في التفاعل االجیذلك أن الفرد المتوافق نفس

فهو یبعد عن ،ذلك أنه یبتعد في أسلوبه العالئقي على أنماط التعلق غیر الصحیة باألخر ،بالصحة 
.أو النفور واالنسحاب،االتكالیة المفرطة

:االطمئنان إلى الذات- ز
واالطمئنان إلى ها كما یتمیز باألمنتوٕادراكه لقیم،عالي لذاتهیتسم الشخص المتوافق بتقدیر 

.الذات
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:یمكننا تصنیف مظاهر التوافق النفس لدى الفرد إلى صنفین
.نفسیة، مظاهر جسدیة، عقلیةمظاهر ذاتیة- 
.مظاهر اجتماعیة- 

:المظاهر الذاتیة للتوافق النفسي-5
یمكن من يوفاعلیته في الحیاة والت،ویقصد بها مجموعة من المؤشرات الذاتیة الخاصة بالفرد 

:وهي كالتالي،خاللها االستدالل على أن الفرد یتمتع بالتوافق النفسي
:االیجابیة- أ

في مختلف موجه وبناء ،ما في وسعه من جهد،إن الفرد المتوافق نفسیا عادة ما یبذل كل 
.وهو دائم السعي في الحیاة،وال یشعر أمامها بالعجز،عقباتكما أنه ال یقف عاجزا أمام ال،االتجاها

).31، 1999، شاذلي (

ونتیجة لدافعیته ،بمعنى أن اإلنسان المتوافق هو فرد له أهداف محددة وواضحة في الحیاة
ال یمكن أن تقف حائال ،ضه أثناء مسیرته في تحقیق أهداففإن كل العوائق التي قد تعتر ؛المرافعة

العوائق تجعل منه فردا یبحث عن أكثر من بدیل للمشكالت بل إن هذه،أمام الوصول إلى األهداف
لدیه أسالیب نميمواقف ت،ویستطیع أن یحول هذه العوائق التي تعترضه،والعوائق التي قد تعترضه

فیكتوروال یترك نفسه عرضة لإلحباطات والصراعات، وفي هذا السیاق یؤكد ،إیجابیة في مواجهتها
فلكل فرد مهمته الخاصة أو ،ینبغي أال تبحث عن معنى مجرد للحیاة Victor Franklفرانكل

ل أسیالأنینبغي ... ،علیه أن یقوم بتحقیقهاةالتي تفرض علیه مهاما محدود،رسالته في الحیاة 
). 145، 1986،فرانكل(". وٕانما علیه أن یدرك أنه هو الذي یوجه السؤال إلیه،الفرد عن معنى حیاته

یث في ثوهو مؤشر على ارتفاع دافعیته وسعیه الح،اإلیجابیة في الحیاة تنبع من ذات الفردبمعنى أن 
أن اإلنسان اإلیجابي هو الذي لدیه صالح حسن الداهريویؤكد ،وفي حیاته بشكل عام ،تحقیق أهدافه 

ودون أن ،ه تل میزاته ویشوه تفكیر خدون أن ی،القدرة على مواجهة العقبات التي تعترض تحقیقه ألهدافه
. الیقظةبعدمالم تساإلسكالعدوان ونوبات الغضب و،یلجأ إلى أسالیب ملتویة غیر مالئمة لحل أزماته 

).44، 2005، الداهري(

قدرة التي تتجلى في ال؛تعد هذه اإلیجابیة والمرونة النفسیة التي یتصف بها األفراد المتوافقون 
ومظهر مهم من ،وأحداث الحیاة بنجاح وقدرة عالیة صفة أساسیة ،بةععلى التعامل مع المواقف الص
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یكتسبها الفرد من األسرة ،وهي تتكون من مهارات وصفات شخصیة،مظاهر الصحة واالتزان النفسي 
.والبیئة االجتماعیة التي یعیش فیها
وهي تأتي ،ة ویمكن ألي فرد أن یتعلمها ویكتسبها بدایة من الطفول،وهذه المهارات قابلة للتعلم

والنماذج الفعالة ،الذي یتلقاه الفرد من خالل العالقات اإلیجابیة ،من خالل الدعم والتشجیع اإلیجابي
.التي یحاكیها الفرد منذ الطفولة

على الوقایة من اآلثار الضارة للتوترات والضغوط ،وتساعد اإلیجابیة والمرونة النفسیة الفرد 
.لتي قد یتعرض لها الفرد مما یؤكد فعالیته في المجتمعا،والمواقف المحیطة والصراعات 

:التفاؤل-ب
والتفاؤل یعني أن یمتلك الفرد ،یعد التفاؤل مؤشر ومظهر مهم من مظاهر التوافق النفسي

بالرغم من الصعوبات والعراقیل ،یة سینتهي إلى خیرنهاأن األمر في ال،توقعات قویة االحتمال
وأهم ما یتمیز به الشخص المتفائل قناعة بأن الفشل یعود ألسباب قابلة . )171،المبیض(. واإلحباطات

؛مما یحقق له السعادة: "وهذا ما یوفر له ویمكنه من النجاح في المحاوالت التالیة،للتعدیل والتغییر
وخالیة من الصراع أو المشاكل ،ذلك أن الشخصیة السویة هي التي تعیش في سعادة دائمة 

.)62، 2006باهي، وحشمت(. الحباطاتوا
مما یحفز دافعیته لإلنجاز ،إن التفاؤل یمنح للفرد قوة وقدرة متدفقة على إنجاز األعمال أكثر

كیف یفسر الناس ألنفسهم ،التفاؤل من زاویة Seligmanان مسلیجویحدد ،العوائقتهمهما قابل
مما یمكنهم من ،إلى شيء یمكن تغییره أو تعدیلهنجاحهم أو فشلهم، فالمتفائلین یرون أن الفشل یعود 

بینما یتناول المتشائمون الفشل على نحو ینسبونه إلى بعض الخصائص ،النجاح في المرات القادمة
).2007،141محمد عبد الهادي ، حسین،(. التي ال یستطیعون لها دفعا أو تغییر،الدائمة لدیهم

والتباینات التي ،في الحیاةتهوفي فعالی،إن الفرد المتوافق غالبا ما یكون متفائال في عمله 
أو المشكالت ،تظهر في كیفیة استجابة كل منها في مواجهة خیبة أمل ،تجعله یختلف عن المتشائم
،عملفالمتوافقون یحاولون االستجابة بنشاط ویعملون على صیاغة خطط ،التي قد تعترض كل منها

أن النكسات امن منطلق أن لدیهم فكرة فحواه،جدیدة بالبحث عن النصیحة والمعونة من اآلخرین
عكس األفراد الذین یعانون من ،ولكن المهم أن تعالج ،الناسواالحباطات هي عوائق یتعرض لها كل 

عوامل ال بافتراض أنها تعود إلى ،سوء التوافق فهم یستجیبون لإلحباطات والنكسات والصدمات
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بشكل أفضل في المرات القادمة مما ،وبالتالي فهم ال یقدرون على توجیه األمور،یستطیعون تغییرها
.التي یواجهونها وسرعان ما یستسلمون لها،یجعلهم سلبیون تجاه المشكالت

:النضج االنفعالي- ج
،قدرة الفرد على ضبط النفس في المواقف التي تثیر االنفعال"عبد الحمید شاذليویعرفه 

معتدلة ال هي وأن تكون االنفعاالت ،وتناسب انفعاالته مع مثیراتها،وبعده عن التهور واالندفاع
لب ألسباب قوال تكون عرضة للت،وأن تكون حیاته االنفعالیة ثابتة .ةحوال هي جامبلیدا ضعیفة تجعله 

).2001،36،شاذلي. (تافهة

بالثبات والتوازن االنفعالي، فالثبات االنفعالي یقصد به ،یتمیز المكون العاطفي للمتوافق نفسیا 
فال .من حیث الشدة والموضوع ،أن یظهر الفرد نفس العواطف والمشاعر تجاه المواقف المتشابهة

العاطفة مع أن تتناسبهفالمقصود ب؛أما التوازن االنفعالي،یستجیب بطرق متباینة لنفس المثیرات
وال تكون له نفس االستجابات مع كل ،یستجیب الفرد للمواقف حسب طبیعتهأن ،الموقف بمعنى

سق مع التباین في طبیعة المواقف تطفه بحتى وٕان اختلفت أو حتى تعاكست، فتباین عوا،المواقف 
.التي یتعرض لها

إطار مرجعي فكري واضح وفلسفة جود إال مع و ،إن هذا الثبات االنفعالي ال یتوفر للفرد
یسر علیه التصرف یوهذا ما ،تعد مرجعا للفرد لتحدید نمط استجابته العاطفیة والسلوكیة ،ه نوصی

.بصورة تلقائیة تجاه المواقف
:القدرة على تحمل المسؤولیة-د

التوافق النفسي، هو إحدى مؤشرات ،الشك أن قدرة الفرد على تحمل مسؤولیة أفعاله وقراراته 
فیكتور فرانكلویؤكد ،كما یعد تحمل المسؤولیة مؤشر على ممارسة الفرد اإلیجابیة لحریته وٕاختیاراته

وذلك عن ،وأنه ال یستطیع أن یجیب إال إلى الحیاة،إن كل إنسان یجري سؤاله بواسطة الحیاة نفسها"
الحیاة عن طریق االفصاح عن فهو یستطیع أن یستجیب إلى ،طریق اإلجابة عن حیاته ذاتها 

).146، 1986،فرانكل(.االلتزام بالمسؤولیة هو الجوهر الحقیقي للوجود اإلنساني... مسؤولیته والتعبیر عنها 

عد ی،أن الخوف من المسؤولیة والهروب من الحریةفیكتور فرانكلوفي المقابل أیضا أكد 
لذي یخاف من المسؤولیة ،المتوافق اوقد حدد أربع خصائص لإلنسان غیر،لسوء التوافق ر شمؤ 

:ویهرب من الحریة وهي
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.أو على المدى الطویل،االتجاه إلى عدم التخطیط في الحیاة الیومیة -1
.االتجاه نحو الجبریة أو القدریة في الحیاة-2
.مع عدم االنخراط في الجماعات،تخلي اإلنسان عن نفسه ككائن مسؤول -3
).170، 2009، سعفان(. تعصب اإلنسان لرأیه وٕاهمال آراء اآلخرین-4

:الوعي بالذات وتحقیقها- ه 
واستعداداتهم وٕامكانیاتهم ،تؤكد سیكولوجیة الفروق الفردیة أن األفراد غیر متساوین في قدراتهم 

هي إدراك هذا ؛وٕاحدى طرق التعرف على مدى ما یتمتع به الفرد من صحة نفسیة وتوافق ،المختلفة
ورؤیته الواقعیة لنفسه بالمقارنة مع -بل حتى داخل الفرد نفسه–الفرد لوجود الفروق الفردیة بین الناس 

هم لذواتهم فهما وٕان تمتع بعض األفراد بهذه البصیرة وفهم،ومعرفته لممیزاته وقدراته الذاتیة،اآلخرین
. یجنبهم الكثیر من اإلحباط والفشل ویساعدهم على اإلنجاز والتوافق،واقعیا أو قریبا من الواقع

سق ووعیهم لذواتهم تعلى توجیه جهودهم وأعمالهم بما یكما یساعدهم أیضا . )32، 1999، شاذلي (
وهذا ما یجعل،قدراتهم وٕامكانیاتهم وبالتالي تمكنهم من استثمار إمكانیاتهم في المجاالت التي تناسب،

وقد أكد العدید من علماء النفس أن التوافق النفسي هو . افي مستوى فهمه لنفسه وفكرته عنهاإلنسان 
عندما یفهم نفسه وینمیها ویرضى Self-actualizationیشعر فیها الفرد بتحقیق الذات ،حالة نفسیة

ویشعر ،ویبلغ بإنجازاته أعلى درجات التفوق والنجاح ،لها حدویصل بقدراته إلى أقصى ،عنها ویقبلها
).55، 2009، أبو حویج و الصفدي (. فیثق في نفسه ویعتمد علیها،ساق حاجاته وتكامل دوافعهتبإ

فیجعله دافعا في تحدید معنى تحقیق الذات،وماكد وجالA.Maslowابراهام ماسلو ویتفق 
یستشعر الجدارة ،عن نفسه دقوعندما یعبر بص،لیكون اإلنسان في مستوى فهمه لنفسه وفكرته عنها

.حقق الكفاءةیمل بكل طاقاته ویبدع في إنتاجه و وینطلق للع
مرادف لتحقیق الذات فتعریف ،وقد اعتبر العدید من علماء النفس أن الصحة النفسیة والتوافق

هو شخص حقق ذاته عن ،یؤكد أن الشخص المتمتع بالصحة النفسیة والتوافق النفسي"ابراهام ماسلو
صادقا ،لذا نجده آمنا محبا للناس ومحبوبا منهم ،طریقة إشباع حاجاته الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة

وعن الناس متقبال للواقع، قادر على اإلنتاج واإلبداع مخلص ،مع نفسه ومع الناس وراضیا عن نفسه
.)57، 2009الصفدي، وأبو حویج(". من هو وماذا یرید وما یحب وما یفیده،في عمله یعرف 
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:القدرة على إدارة الضغوط- و
وتعني قدرة الفرد على تحمل التوتر والضغط النفسي ومقاومتها وعدم الرضوخ لها، ویعرف 

التي تبذل ،المعرفیة والسلوكیة الدائمةEffortsإدارة الضغوط بأنها المساعي أو الجهود الزاروس
التي ،ا للتعامل مع المطالب أو المقتضیات النوعیة الخارجیة أو الداخلیة أو الداخلیة والخارجیة مع

).165، 2009، رضوان(. الفرد أو تتجاوزهاطاقاتتستنزف 

من أهم ممیزات المتوافقین نفسیا بإعتبار أنهم أشخاص ،وتعد خاصیة تحمل الضغوط وٕادارتها
وهذا لتمكنهم من التفكیر بطریقة ،طة والمشكالت التي تواجههمبیستسلمون للمواقف الضاغطة والمحال

واعتبار تعرضهم لهذا النوع من المواقف خبرات ،حیال هذه المواقف للخروج منها بنجاح،إیجابیة
ویتمرنون علیها، ویعتبر أسلوب إعادة البناء المعرفي بتحسین طرائف التفكیر والتي ،حیاتیة یكتسبونها 

عرفي السلوكي بإدارة الضغوط من االستراتیجیات المستخدمة في اإلرشاد الم،لها عالقة وثیقة وٕایجابیة
یفیة التحسین من أوضاعهم كاألفراد حیث تعلم هذه التقنیة A. Ellisالیس تلیر ألــ ،االنفعالي

.عن طریق إحالل المعتقدات اإلیجابیة بدل المعتقدات الخاطئة،من متاعبهم النفسیةخفیفوالت
هم الذاتي یثحداعدة األفراد على تعلم مراقبة تتضمن مس؛ستراتیجیةوبالتالي فإن هذه اإل

ثم العمل على استبدال الحدیث السلبي بالحدیث ،وتحدید الحدیث غیر المناسب وغیر التوافقي،
).359، 2009/2011، كوري(. التكیفي

:ع أفق الحیاة النفسیةتساإ- ز
كأن یركز الفرد على ،یحصر بعض الناس اهتمامهم في جانب واحد من جوانب النمو

والتحصیل دون االهتمام بالجوانب األخرى للنمو، لكن الفرد الذي یتمتع ،الریاضة فقط أو على الدراسة
،ني بأنواع متعددة من المهارات والمعارف ویحرص على النمو المتكامل المتوازنتتع،بالتوافق النفسي 

یسمح لجانب واحد أن یطغى على سائر وال،الذي ال یهمل أي ناحیة من نواحي النمو المتعددة
حتاج إلى تنمیة كثیر من المهارات الحركیة والفنیة ناج إلى تنمیة معارفنا ومداركنا و الجوانب، إننا نحت

بعبارة أخرى ینبغي أن یتسع أفق حیاتنا النفسیة مع ،مثلما نحتاج إلى العنایة ینمونا الجسمي ،والعلمیة
. والمعرفي والوجداني واالجتماعي،واالنسجام بین نمونا البدني،تحقیق قدر مناسب من التوازن

.)37، 1999، شاذلي(
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:الصحة الجسمیة- ح
العالقة الوثیقة بین صحة الفرد الجسدیة ،تؤكد كل البحوث والدراسات في مجال علم النفس 

هي عالقة تفاعلیة ،ألن العالقة بین هذین الجانبین في اإلنسان.وتوافقه النفسيالنفسیةوصحته
.إذ أن أي خلل في إحدى هذه الجوانب یؤثر آلیا على الجانب اآلخر،هیوتأثیر 

.وتصبح عائقا یحول دون تحقیق أهدافه،د وجود أي عاهة جسمیة في الفرد مجال حیاتهحإذ ی
،ؤثر على توافقه وصحته النفسیةتو ،لفرد عن نفسههذه العاهات أو التشوهات على فكرة اثركما تؤ 

وكیفیة التعایش - مدى مرونته النفسیة–ویتوقف هذا التأثیر على مدى تقبل أو عدم تقبله لهذه العاهة 
).26، 2005، الداهري(. را هاما للتوافق النفسي للفردشوهذا ما یعد مؤ ،والتعامل معها

یعد من المؤثرات العامة للتوافق ،لمظهر العام للفردإضافة إلى هذا فإن الشكل العام أو ا
النفسي، حیث أنه یعطي صورة إیجابیة بشكل كبیر یعمل على تدعیم صورة الذات للفرد الذي یملك 

. مظهر جمیل ومناسب
الزیادة غیر العادیة في الوزن والطول (،وقد یكون المظهر العام دون العادي أو غیر المألوف

بالمقارنة مع أقرانه مما ،سببا في شعور الفرد بالنقص) أن النقص غیر العادي في الطول أو الوزن
.واالبتعاد عن اآلخرین أو العدوان علیهم،یؤدي به إلى االنطواء

یق التكامل ألنه هو المسؤول عن تحق؛كما تتضمن الصحة الجسمیة سالمة الجهاز العصبي 
وعلى الدورة الدمویة وعلى أقران الفرد ،فهو المسیطر على حركة العضالت ،داخل جسم اإلنسان

إذ أنه هو المسؤول عن تحقیق التوازن ،كما تتضمن الصحة الجسدیة سالمة الجهاز الغدي.المختلفة
.الكیمیائي داخل الجسم

:القدرات العقلیة-ط
ویعد سوء التوافق ،مستوى القدرات العقلیة لدى الفرد بلنفسي بشكل كبیر ترتبط عملیة التوافق ا

لذا توجهت جهود الباحثین في ،یعاني منه المتخلفون عقلیا أكبر دلیل على هذا االرتباطالنفسي الذي 
لمساعدتهم على تحقیق أدنى ،إلى دراسة وٕانتاج برامج إرشادیة لهذه الفئة،مجال تربیة الفئات الخاصة
وتعلیمهم السلوك االستقاللي، لذا فإنه التوافق النفسي سواء كحالة أو ،مستوى من التوافق النفسي

.كأساس لتحقیقه عند األفراد أو تنمیته،كعملیة یحتاج إلى مستوى فوق المتوسط من القدرات العقلیة
سواء تعلق ،بین التوافق النفسي والتفكیراالرتباط الوثیق إضافة إلى القدرات العقلیة أثبت
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بالنسبة لمحتوى التفكیر أو .التفكیرقأو أسالیب أو طرائ،لدى الفرداألمر بمحتوى التفكیر والمعتقدات 
وعن اآلخرین فكلما ،مجموع وجهات النظر واألفكار التي یتبناها الفرد عن نفسه؛المعتقدات فیقصد به

تسببت ؛فق وكلما جانبت الواقع وشوهتهااتسم الفرد في سلوكه بالتو ،كانت منسقة مع الواقع وٕایجابیة 
.في سوء التوافق النفسي للفرد

أن أي إنسان یعتبر عالما، ویقصد بهذا أن كل فرد یعتنق عدد من Kelleyكیلي یؤكد 
وهذه ،حیاة خاصة بهویعتبرها فلسفة ،التصورات عن نفسه وعن اآلخرین وعن األشیاء المحیطة به 

،إذ كلما كانت صادقة وواقعیة ومنسقة فإنها؛الفلسفة هي التي تتحكم في مستوى التوافق النفسي للفرد
فإنها ؛وكلما كانت مشوهة وغیر واقعیة وغیر منسقة،توافق مع نفسه ومع اآلخرین تحقق لصاحبها ال

).238- 237، 2009الصفدي، وأبو حویج(.تسبب االضطراب النفسي للفرد

فیشعر ،أو حدث فإنه یتعامل معه وفق فلسفته هذه،وعندما یواجه الفرد أي شخص آخر
حسب ما تملیه علیه اإلحجام، بالسالم أو العدوان، بالحب أو الكراهیة، اإلقبال أو دباألمن أو التهدی

.وتوقعاته عن الحیاة واآلخرینهة ومجموع وجهات نظر العامهتفلسف
إلى أبعد من ،رواد اإلرشاد المعرفي خاصةوقد ذهب بعض المتخصصین في اإلرشاد النفسي

إلى تحدید أنماط التفكیر غیر A. Beckن بیك وآروAlbert Ellisألیرت الیس ذلك أمثال 
والتي تكون سببا في االضطراب ؛وتوماتیكیةاألطلق علیه هذا األخیر باألفكار أو أما أ،العقالني

سائدة في ،عشرة فكره ال عقالنیةأثنىحددها في فألبرت الیسالنفسي وسوء التوافق بشكل عام، 
بلغت سبعة أنواع من فقد عمد إلى تصنیفها في عدة مسمیات Beckبیك أما .المجتمع األمریكي

،یدها بواسطة تشجیع العمیل على جمع الشواهدنالتي یعمل المرشد على تف،التشویهات المعرفیة
وتقییمها لتدعیم األفكار اإلیجابیة والعقالنیة، وقد تم التعرض إلى هذا التشویهات المعرفیة واألفكار 

.من هذه الرسالةثالثفي الفصل الالیسلیرت الالعقالنیة ال 
:ارتفاع مستوى الدافعیة لإلنجاز لدى الفرد- ي

تعتبر الدافعیة لإلنجاز واحدة من الدوافع المكتسبة التي حصلت على الكثیر من النقاش 
والنجاح ،- بإتقان–وتتمثل دافعیة اإلنجاز في رغبة الفرد في القیام بعمل جید ،والجدل عند التربویین

،ة للعمل بشكل مستقلحالمنافسة والرغبة الجامقفاو الرغبة بالطموح واالستمتاع في موتتمیز هذه،فیه
بدل المهمات ،وفي مواجهة المشكالت وحلها وتفضیل المهمات التي تنطوي على مجازفة متوسطة
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).50، 2008، غباري(. أو مجازفة كبیرة جدا،التي ال تنطوي إال على مجازفة قلیلة

تعد من المؤشرات العامة للداللة على توافقه ،إن ارتفاع مستوى الدافعیة لإلنجاز لدى الفرد
وهذا ألنهم أفراد یستمتعون بإنجازاتهم وٕاقبالهم المتزاید علیها، بل إن الفشل في تحقیق ،النفسي

حلول أفضل للعوائق واالحباطات مثلما یعتبرونه خبرة تدریبیة إلیجاد،إنجازاتهم ال یعد عائقا أمامهم
إرادة قویة لتحقیق لدیهأن الفرد یجب أن تكونأكدحین Franklفرانكل وهذا ما أكده ،التي تعیقهم

.معنى حیاته مهما واجهته الصعوبات والعراقیل
إلى أن العمل له صلة یرجع ،إن األثر القوي للدافعیة إلنجاز األعمال على االتزان النفسي

،فعن طریق اإلنجاز یكتسب اإلنسان قوة،اإلنسانيالسلوكوالمعنى الذي یمكن وراءه ،باألهدافوثیقة 
وهو وسیلة للتأثیر في البیئة التي یعیش فیها، عن طریق ذلك یسعى ویحقق لنفسه مركزا في المجتمع 

.الذي یعیش فیه
وما یتركه اإلنجاز من آثار وبال ،وهناك عالقة واضحة بین الصحة النفسیة والتوافق النفسي

قد یؤدي إلى اضطراب والفرد، والشك أن االستقرار النفسي ،شك فإن الفشل واإلحباط في اإلنجاز
. ومدى ما یتمتع به الفرد في عمله من توافق وتكیف یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة

).45-44، 2005الداهري(

VI :6 -النفسيالمظاهر االجتماعیة للتوافق:
ومهاراته ،ویقصد بها مجموعة من المؤشرات االجتماعیة الخاصة بعالقات الفرد مع اآلخرین

.االتصالیة التي یمكن االستدالل بها على توافقه االجتماعي
:القدرة على إقامة عالقات اجتماعیة ناجحة- ا

من ،عالقات اجتماعیة ناجحة والتواصل والتفاعل مع اآلخرینوتعتبر قدرة الفرد على إقامة 
إذ یظهرون قدرة ممیزة على إنشاء عالقات ،امة للداللة على التوافق النفسي لألفرادهرات الشبین المؤ 

الجماعات التي ینتمون إلیها، وتعتبر هذه بالمتینة كما یتمیزون بالروابط واالحتفاظ بها،اجتماعیة 
.من مقومات الصحة النفسیة والتوافق،وجدانیا هاما ومقوما أساسیاالعالقات سندا

حتى وٕان و انتماءاتهم توجهاتهم باختالفاآلخرین مع التواصل ویستطیع هؤالء األفراد
وقدرتهم ،وهذا لقدرتهم على التعرف على أنماط التفكیر المختلفة ،معهم في بعض التوجهاتاختلفوا

وتتمیز عالقاتهم بأنها .والتأثیرات الثقافیة على األفرادبین األفراد،الفردیةأیضا على الوعي بالفروق
ویعود هذا إلى تمكنهم من التمتع باالستقاللیة واالنتماء في نفس الوقت، ألنهم ،عالقات صحیة
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بقولها أن 1996Tideweel and Reisتیدویل وریسیتمیزون بأنماط تعلق آمنة وهذا ما أكده 
مقارنة بالنمط غیر األمن ،أكثر رضا وتوافقا في حیاتهم االجتماعیة،األفراد ذوو نمط التعلق اآلمن

في حین أن الفرد ذو نمط التعلق القلق یصبح ،فالتجنبي یسعى إلى تجنب اآلخرین ،) القلق والتجنبي(
).2011، العلوان(. متقلب انفعالیا في عالقاته وتفاعالته مع اآلخرین

أن المهارات االجتماعیة تكسب للفرد عالقات Combs & Slapyس وسالبيمبكر ویؤكد 
وبطریقة ،وهي تؤكد على التفاعل اإلیجابي للفرد في المواقف االجتماعیة المختلفة،اجتماعیة ناجحة

).94، 2008ر،بسعاد جسعید،(. وبأسلوب یحقق توافق الفرد مع المجتمع،تتفق مع قیم ومعاییر المجتمع 

:المشاركة االجتماعیة الصحیة- ب
إن  الفرد السوي هو الشخص الذي یسعى إلى االنخراط و المشاركة االجتماعیة السویة، و ذلك 

تكالیة و ي سلوكه عن اإلیبتعد فألنهبالفعالیات التي یقدمها للجماعة ،و ما تقدمه له أیضا الجماعة ، 
یشارك محیطه االجتماعي بفاعلیة وهو ما اسماه ستیفن ،أیضامثلما یتصف باالستقاللیة  فهو و 

فالفرد یستفید من خبرات ،باالعتماد بالتبادل،فاعلیةاألكثرآر كوفي في كتابه العادات السبع للناس 
بعد اإلنسانإلیهاتكالیة و هي مرحلة متقدمة جدا یصل ن اإلبعیدا ع،الجماعة و یفیدها بخبراته

.لیة اإلستقالأسلوب
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VIII :مظاهر سوء التوافق النفسي:
لسوء تراشوتعد كمؤ ،لهفي إطار البعدین المكونین سنتناول مظاهر سوء التوافق النفسي 

.لدى الفردالتفسي التوافق
.ویمكننا أن نتناول في هذا الجزء مظهرین هما اإلحباط، الصراع، التوتر:مظاهر ذاتیة-
.والهروب والعدواننسحابوتتمثل في اإلمظاهر اجتماعیة- 

:المظاهر الذاتیة-1
:التي تظهر على الفرد على مستواه الشخصي وهي،ویقصد بها مظاهر سوء التوافق النفسي

:االحباط1- 1
،الصحة النفسیةیعد اإلحباط من المفاهیم األساسیة التي یتوارد ذكرها في الكتابات التي تتناول 

ط إذا ما واجه عقبة أو عائقا بویقال إن فردا من الناس أح،أو تلك التي تتناول النشاط النفسي لألفراد
على أنه یشمل حالة انفعالیة تظهر عندما : لبیدا دافیدوفوتعرفه ،یحول بینه وبین تحقیق أهدافه

).2000،617دافیوف، (...". تتدخل عقبة ما في سبیل إشباع رغبة أو حاجة أو دافع أو عمل 

حین یدرك وجود عائق ،أنه الحالة االنفعالیة التي یمر بها الفرد "محمد قاسم عبد اهللاویعرفه 
مع ما یرافق ذلك من تهدید وتوتر ،أو توقع مثل هذا العائق في المستقبل ،یمنعه من إشباع دافع لدیه 

).155، 2012محمد قاسم ، عبد اهللا،(". نفسي
إن واجهه عائق یحول ،وبالتالي فإن اإلحباط هو تلك الحالة االنفعالیة التي یشعر بها الفرد 

شعرهیستلذي ،كما یمكننا توصیفه على أنه رد الفعل االنفعالي أو العاطفي ا،بینه وبین تحقیق أهدافه
.عوقه عن تحقیق أهدافه وٕانجازاتهیاإلنسان إذا واجهه عائق 

من بین األدلة التي یمكن االستدالل بواسطتها ،أن اإلحباط الوجودي فیكتور فرانكلویؤكد 
ویؤكد أن اإلحباط الوجودي بعني إحباط الرغبة في ،على عدم وجود معنى لدى اإلنسان في حیاته

أن اإلنسان الذي لدیه إحباط ویؤكد كذلك،بمعنى فشل اإلنسان في إیجاد معنى یناسبه ،وجود المعنى
).2005،170،سعفان(.الخ...كالرغبة في القوة ،ي یعوض عنه بصور مختلفة دوجو 

اولها في نتویمكننا أن ،جع اإلحباط الذي قد یعاني منه اإلنسان إلى العدید من العواملر وی
قدرة الفرد الجسمیة أو فقد یرجع اإلحباط إلى عدم ،إطار العوامل الذاتیة والعوامل الموضوعیة الخارجیة 

ما قد یترتب على وقد ینشأ من خوف الفرد م،وتحصیل إنجازاته،لیة أو كلیهما في تحقیق أهدافه العق
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رجع یالذي یحول دون تحقیق أهدافه وقد أو للعائق ،أو كیفیة إدراكه للموقفهدافتحقیق هذه اال
الفرد سواء تعلق األمر بیئته ،اإلحباط كحالة إلى ظروف وعوائق ترتبط بالبیئة التي یعیش فیها

...ة ـة أو االجتماعیـاالقتصادی
نوعیة الهدف أو :كما یمكننا أن نتناول أیضا األسباب والعوامل التي تؤدي إلى اإلحباط 

من حیث أهمیته، فكلما إزدادت أهمیته ارتفع مستوى اإلحباط ،اإلنجاز الذي یرید اإلنسان أن یحققه 
.ئق لتحقیقهلدى اإلنسان إذا واجهه عا

تختلف فیما بینها من حیث الشدة ومقدار التهدید الذي ؛ویأخذ اإلحباط عددا من األشكال 
وكان هذا االختالف موضوع دراسة ،كما تختلف في المصدر الذي تأتي منه العوائق،یصیب الفرد 

. الهوتصنیف أشك،ة في اإلحباطتكانت أساسا لنظریRosenzweigروزنزفانجبها . مفصلة قام
).172، 2010،الرفاعي(

أنواع اإلحباط:
:اإلحباط وفق معیارینإلى تقسیمRosenzweigبینهم روزنزفانج یمیل علماء النفس ومن 

.فیقسم إلى داخلي وخارجي) لإلحباط(العامل الرئیسي المسبب له : األول
.أولي وثانويویقسم إلى إحباط ،من حیث وجود موضوع غرض الدافع أو عدم وجوده : الثاني

:اإلحباط الخارجي والداخلي-1
كما سبقت ،ونشأ هذا التصنیف استنادا إلى مصدر العائق الذي یعیق الفرد عن تحقیق أهدافه

سواء تعلق األمر بالجانب النفسي أو الجسمي له ،اإلشارة، فإذا كان مصدر العائق من داخل الفرد
Internalسمي باإلحباط الداخلي  Frustration ،تماعيأما إذا كان العائق خارجیا في المحیط االج

).133، 2009محمد،محمود،محمد(External Frustrationها یكون اإلحباط خارجیا دأو الطبیعي عن

:اإلحباط األولي والثانوي-2
ولكن ،عندما یلح علیه دافع ما أو حاجة ما ،بها الفردیمراإلحباط األولي هو الحالة التي ف

).غیر موجود أساسا-الذي یشبعه èالشيء موضوعه أو غرضه 
عندما یلح ،هو الحالة التي یمر بها الفرد Secondary Frustrationأما اإلحباط الثانوي 

.ولكن هنا ال عائق یمنعه من بلوغه،علیه دافع ما ویكون غرضه وموضوعه موجود
حالة من الیأس واالستسالم مما لدیه خلق یو ،یقود اإلحباط الفرد إلى اإلحساس بالفشل 

سبب إضعاف الدافع یوهذا ،بنفسه وشعوره بعدم الكفاءة والعزلة ة تثق،ینعكس على سلبا على مستوى
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صعوبات وبالتالي یشعر الفرد أن المحاوالت المبذولة للتغلب على المعیقات وال،المحفز لتحقیق الهدف
مما قد یؤدي به إلى االكتتاب واالنغالق ،وال خیار له إال تحمل آثار الفشل،أصبحت غیر مجدیة 
).2000،25، العناني(. S. Banduraباندورا سلهان الذهني كما أكد ذلك 

VII:1-2الصراع:
ویحدث عندما یحمل الفرد ،ویعد الصراع كحالة مظهرا من مظاهر سوء التوافق النفسي للفرد

بحیث ال یمكنه ،وبصفة عامة أهداف وغالبا ما تكون متناقضة ومتعارضة ،عددا من الدوافع والرغبات
.كلها دفعة واحدةتحقیقها 

أن حالة یمر بها الفرد حین ال یستطیع إرضاء دافعین 2012محمد قاسم عبد اهللاویعرفه 
ویكون كل منها قائما لدیه، فالصراع حالة نفسیة مؤلمة یشعر بها الفرد بوجود ،أو دوافع عدة،معا 

ال یمكن تحقیقها معا ویرافق وجود الصراع شعور الفرد ،نزاعات ورغبات وحاجات وأهداف متناقضة
مما یحرض الفرد ویدفعه لالستجابة السریعة والخروج من هذا الموقف الضاغط ،الضیق والتوتر والقلق

).165، 2012محمد قاسم ، عبد اهللا،(. بسرعة
ة فالطالب یمر بحال،یواجه كل فرد العدید من المواقف التي تنطوي على صراعات نفسیة

ار بین فروع الدراسة التي توفرها الجامعة مثال، ویحدث الصراع یصراع نفسي حین یكون علیه االخت
تفاعله مع محیطه، وعموما یمكننا عندما یجد الشخص نفسه في موقف یتضمن شروطا عدة أثناء 

:القول أن الموقف الذي ینطوي على صراع نفسي یتمیز بما یلي
إن كل عنصر في الموقف إما أن یدفع الشخص إلى االنجذاب نحوه أو االبتعاد عنه -1

.بمعنى أن یجعله مقدما علیه والثاني إحجام عنه
كما قد تكون خارجیة ،اخلیة إن هذه القوى التي تتجاذب قد یكون مصدرها قوى د-2
.المصدر

یدفعه وما للقیام بسلوك من أجل ،إن الموقف الذي یتعرض فیه الفرد لحالة الصراع -3
.التكیف مع الموقف وٕانهاء الحالة بسرعة للعودة إلى حالة االتزان

والسبب في ذلك أن الفرد حتى إذا نجح ،غالبا ما یرافق حالة الصراع حالة من اإلحباط-4
فین فإن ذلك یكون على حساب الهدف اآلخر الذي لم هدأو ال،في حل الصراع وٕاشباع أحد الدافعین

.حققتی
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أنواع الصراع:
هناك تصنیفات متعددة للصراع، إذ أنه یمكننا النظر إلیه من منظور القوى العاملة في 

أو من منظور التنافر المعرفي أو من منظور القوى الداخلیة والخارجیة ،الصراع أو من منظور الدوافع
:تصنیف من هذه التصنیفاتعرض نفوسو ،العاملة فیه 
:الصراع من منطلق القوى العاملة فیه-1

في تختلف القوى العاملة في الصراع في االتجاه األساسي لها، فلو عدنا إلى تعریف الصراع
ا ما یدفع لإلقدام ،لوجدنا أن هناك أهداف متنافرة بمعنى عام قوى متنافرة منهي لها،ساساإلتجاه األ

بتقسیم لیفینواستنادا لهذین المیلین اإلقدام واإلحجام قام ،ومنها ما یدفع لإلحجام عنه ،على الهدف
:الصراع إلى أربعة أشكال رئیسیة وهي

:Approach-Conflict Approacاإلقدام -صراع اإلقدام 1- 1
أي ال یمكن تحقیقها معا ،قفین مع بعضهماتالنوع من الصراع بین هدفین غیر مینشأ هذا 

وهذا النوع من الصراع من أقرب أشكال الصراع التي . وكالهما مقیم بصورة إیجابیة من طرف الفرد
.یمكن مواجهتها والتغلب علیها
دون أیه آثار سلبیة ،الموضوعین بالصدفة في النهایةار بین واحد من یوغالبا ما یكون االخت

مر الفاصل هنا أنه ال توجد سوى إمكانیة واحدة لالختیار على تذكر من جراء ترك الهدف اآلخر، واأل
....أو... شكل إما 

:Avoidance Approach Conflictاإلحجام –صراع اإلقدام - 2- 1
حین ،المیول المتناقضة أو المزدوجة اإلحجام كما یسمى أیضا صراع –صراع اإلقدام یحدث 

وقد یكون الشيء ،اآلخر لالقتراب واآلخر یدفعه لإلبتعادیحفزد هدفین أو شیئین أحدهما یتنازع الفر 
أي أن موضوع الصراع نفسه فیه جوانب ،أحدهما جاذب واآلخر منفر،هو نفسه ینطوي على قوتین

السلبیة واختیار هذا الموضوع یقتضي من الفرد تحمل الجوانب ،ة في نفس الوقتإیجابیة وأخرى سلبی
إلى السلوك تجاه الموضوع المرغوب الفردویقود هذا النوع من الصراع ، یجابیةإلى جانب الجوانب اإل

ولكن في الوقت نفسه ال یرید ،ألن الفرد یرید تحقیق الهدف من ناحیة ،بإزدواجیة أو بصورة متناقضة 
.أن یتحمل تبعاته

وذلك ألن الجوانب السلبیة ،ویعتبر هذا النوع من الصراع من أشد أنواع الصراع صعوبة
وٕاذا استمر لمدة طویلة دون حل فإنه یقود إلى القلق والضغط النفسي .واإلیجابیة مرتبطة معا 
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ألكثر مالحظة ومثل هذا الشكل من الصراع هو الشكل ا،واألمراض واالضطرابات الجسدیة والنفسیة 
).223، 2009، رضوان(. في العیادات النفسیة

أن الصراع النفسي وخاصة ،في دراسة تجریبیةD. Crowneدوغالس كرونوقد أكد 
ویؤدي إلى ضعف الدافعیة ،صراع اإلقدام، اإلحجام له صلة وثیقة بسوء التوافق واألمراض النفسیة

وهذا النوع من الصراع یمنع الفرد من ،كون الشخص غیر قادر على التفكیر،نحو العمل واإلنجاز
.)170-167، 2012محمد قاسم ، عبد اهللا،(. إنجاز ما یستطیع إنجازه

:Avoidance Avoidance Conflictاإلحجام- صراع اإلحجام- 1-3
بحیث یبدو . بین هدفین متناقضین مقیمین سلبا من طرف الفردإحجام–إحجامصراع یحدث 

له أن كل مخرج من الموقف المزعج لیس مرغوبا لدیه، بمعنى أن كال الهدفین مقیمین تقییما سلبا وال 
وغالبا من یختار الفرد المتوافق نفسیا الحل األقل إزعاجا، وقد یلجأ بعض ،مفر من اختیار أحدهما

.اتخاذ القرار لفترات زمنیة طویلةاألفراد إلى إرجاء
یؤكد المتخصصون أنه یقف ،ومن أهم آثار هذا النوع من الصراع إضافة إلى القلق والضغط 

نظرا ألن الفرد مجبر على Anti-Social Behaviourجتماعي إخلف العدید من حاالت السلوك الال
ولكن ،اختیار حل رغم تقییمه السلبي له، أو أنه قد حل عن طریق هروب الفرد من موقف الصراع كله

).187، 2010،الرفاعي(. هذا الهروب نفسه قد توقعه في حالة من اإلحباط أو یوجهه نحو الجنوح

Avoidance Conflictالمزدوج اإلحجام-قداماإلصراع -1-4 Double Approach:
تدعم ،وقد أضیف هذا النوع من الصراع استنادا إلى ما ینطوي علیه من ظهور دوافع جدیدة 

حجام المزدوج نوع من قدام واإلحجام عنه وصراع اإلو اإلأ،االقدم نحو الموضوع أو الهدف اإلقدام
.حجام الذي سبق ذكرهقدام واإلي طرأ على صراع اإلالتطور الذ
:من وجهة نظر التنافر المعرفيالصراع -2

معتقوم نظریة التنافر المعرفي على فرضیة أن األفراد یطمحون دائما إلى التوازن واالنسجام
معارفهم، أفكارهم ومواقفهم، فإذا حدث عدم توافق بین معارف محددة فإن ذلك یقود إلى التنافر 

الفرد على ثمن خالل ح،جة ممكنةیولد دافع غایته تخفیض هذا التنافر إلى أدنى در ،المعرفي
.البحث عن إمكانات تخفیض التنافر

بدوافع معینة تمتلك ،وتحدث حالة التنافر المعرفي عند الفرد من جراء ارتباط هذه المعارف
.سلوكات معینةأي عندما ترتبط بحاجات معینة و،عند الفرد أهمیة شخصیة
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VII:2-المظاهر االجتماعیة:
التي یتمیز بها األفراد الذین یعانون تماعیة،تلك الخصائص االجاعیة مبالمظاهر االجتویقصد

وقد تم تحدیدها في هذه تماعي،یظهر ذلك في سلوكهم الموضوعي الظاهر واالج،من سوء توافق 
االنسحاب رغم وجود مظاهر أخرى وعدیدة للسلوك و الدراسة في مظهرین أساسیین هما العدوان، 

:الالتوافقياالجتماعي
VII:2 -1 -العدوان:

وتأثیراته على ،یعد العدوان من بین أكثر المواضیع مناقشة في علم النفس لتعدد أشكاله
وأعمال العنف وجرائم ،والقمع السیاسي فالحروب بین الشعوبتماعي،المستویین الفردي وخاصة االج

الذي یستشعره تماعي،والقهر واإلحباط االجیة ناتجة عن القمع نتعد ردود أفعال جماعیة عدوا،القتل
.المعتدي فیظهر في سلوكه الالتوافقي

خطوة هامة في 1939المنشور في " االحباط والعدوان"المعنون بـ دوالرد ورفاقهویعد كتاب 
وفي نهایة الخمسینات من القرن الماضي حدث تطور كمي ونوعي في دراسة ،الفهم المنهجي للعدوان

1961وبوس 1959وباندورا والترز 1958سكوت د ارتبط بعدید من األسماء منها وق،العدوان 
التي تعالج فقد أصبحت الموضوعات ،أما مع بدایات القرن الحادي والعشرین1962س توبیروكوفی

والباحثین في تحدید تعریف شامل له، وقد نهذا ما أدى إلى تباین الدراسیف،العدوان بعشرات اآلال
.وجدت الباحثة الكثیر من المفاهیم والمصطلحات التي تعطي صورة مقاربة

هو كل سلوك یلحق األذى باآلخرین أو ممتلكاتهم بغض Boss) 1961(بوسفیعرف 
).292، 2009، رضوان(.النظر عن القصد الكامن خلف هذا السلوك

أن القصد الكامن خلف السلوك هو الذي یحدد في النهایة الحكم ترى) 1965(میرنس أما 
.على السلوك على أنه عدواني أم غیر عدواني

مظهر من مظاهر السلوك ،غیر أنه ال یوجد اختالف بین العلماء في اعتبار العدوان 
ویهدف ،دیة إذ یؤدي إلى الحاق األذى والضرر بفرد أو بمجموعة من األفراد أو بأشیاء ما،الالتوافقي

.من ورائه إشباع رغبة عدائیة بحد ذاتها، أو تعبیر سلبي عن انفعال الغضب والشعور باإلحباط
كالحب والكره والحزن والفرح عند اإلنسان ،فالغضب مثال نوع من أنواع المشاعر األساسیة

یحدث عندما یشعر اإلنسان بأن أحدهم یعترض ویعیق تحقیق ؛وبالتالي فهي عاطفة یعرفها كل إنسان
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وهو حالة انفعالیة داخلیة یعیشها اإلنسان قد تظل ،أو عندما یشعر أن هناك من یهدد له قیمة ،أهدافه
أو قد تتحول إلى سلوك، وعند تحولها إلى سلوك یمكننا أن نصنف األفراد إلى نوعین عند ،داخلیة

دون إلحاق الضرر ،وهم األفراد الذین یعبرون عن غضبهم بطریقة إیجابیة:ل التعبیر عن الغضب األو 
وبالتالي هم األفراد ،وضبط العواطف،باآلخرین وهؤالء هم األفراد الذین یتمتعون بالضبط الذاتي 

تجاه ،فهم األفراد الذین یعبرون عن غضبهم بطریقة سلبیة عدائیة:أما النوع الثاني،األكثر توافقا
ویعتبر هذا النوع من التعبیر ،رین أو ممتلكاتهم سواء كان هذا العدوان لفظیا أو جسدیا أو رمزیا اآلخ

سواء على المستوى الذاتي الشخصي أو ،من أهم مظاهر األفراد الذین یعانون من سوء توافق 
،بیةنظرا لعدم قدرتهم على اختیار أنسب الطرق واألسالیب للتعبیر عن مشاعرهم السل،االجتماعي 

وهو ،آفة بشریة تتخذ وجود اإلنسان المقهور عموما ،ولیس الغضب فقط لذا یعد الباحثون العدوان
. على العدید من التصرفات السلبیةلإلقدامعبء وتهدید للتوازن النفسي ودافع 

).154، 2008، ماجدةعبید،(

أشكال العدوان:
ال المختلفة ویمكن التفریق بین األشك،تتنوع أشكال العدوان تبعا للتوجهات النظریة لتعریفه 

:التالیةللمحكات للعدوان وفق 
:اتجاه العدوان- أ

ویعني العدوان على الذات أن ،ویتم هنا التمییز بین العدوان على الذات والعدوان على اآلخر
وهو ینتج عن ،ویعد االنتحار من أشد أشكال العدوان على الذات،موضوع العدوان وهدفه متطابقان
ونتیجة ،حجام على األغلب حجام، اإلشدید من نوع اإلوصراع،مشاعر الیأس والعجز واالكتئاب

عدوان على اآلخر فهو العدوان الذي أما ال،أو الفراغ الوجودي،حباط الوجودي أزمات وجودیة كاإل
والضرر كالقتل أو السرقة أو اإلیذاء النفسي ،یتخذ من شخص آخر أو أمالكه موضوعا لألذى 

.لآلخرین
:من حیث منظومة العضو المستخدمة-ب

:ویمكن تحدید أربعة أشكال للعدوان وفق هذا المعیار وهي
:العدوان الجسدي-1-ب

كالضرب باألیدي أو ،د أو أیة وسیلة أخرى إللحاق األذى باآلخرین،ویستخدم فیه الفرد الجس
.استخدام األسلحة أو أیة وسیلة أخرى
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:العدوان اللفظي-2-ب
كالقذف والسب وتحقیر اآلخرین والنقد غیر ،وتستخدم فیه اللغة إللحاق الضرر باآلخرین 

.لسخریة والتقلیل من شأنهموا،الواقعي والموضوعي
:العدوان غیر اللفظي-3-ب

ام وبحدیثه أو استخد،كتجاهل اآلخر وعدم االهتمام به،واإلیماءاتویستخدم فیه الحركات 
...ة ئیحركات الوجه أو الجسم االیما

:العدوان الرمزي-4-ب
وترمز له أو لها ،العدوان على أشیاء بدیلة عن الشخص المعتدى علیهصبویقصد به

.عالقة مادیة أو معنویة به
:من حیث الدافع- ج

.ویمكن تحدید نوعین من العدوان وفق هذا المعیار
:العدوان الوسیلي- 1- ج

قیام طبیب بعملیة جراحیة ومثال ذلك،ویعد هذا النوع من العدوان مؤید من بل المجتمع 
.لمریض بعوض تخلیصه من األلم أو إنقاذ حیاته

:داملهالعدوان ا- 2- ج
والذي یهدف إلى إلحاق األذى باآلخر كغایة وهدف ،وهو العدوان المستذكر من قبل المجتمع 

.لیس إال

VII:2-2االنسحاب:
ذلك أن الفرد ،یعد االنسحاب أسلوبا من األسالیب السلبیة في مواجهة المشكالت والمواقف 

هو االنسحاب ألنه ال یتطلب جهدا كبیرا مثلما هو ،یعتقد أن أسهل طریقة في مواجهة الضغط والتوتر
لصراع ما علیه إال أن یبعد نفسه عن مسرح ا؛ستراتیجیة االنسحابإالعدوان، فالفرد في فيالالح
.الخ... ومن أمثلة صور االنسحاب، أحالم الیقظة، استخدام المقومات، تعاطي المخدرات ،

الذي یعاني منه بعض األفراد مثله ،نسحاب مظهرا من مظاهر سوء التوافق النفسيویعد اإل
لحالة ا مظهرین مإال أنه،على طرفي النقیض في التعامل مع المواقفالذي یبدو أنهو ،مثل العدوان 

ة بالغة على إن االنسحاب یشكل خطور . وعدم الرضا عن الحیاة،واحدة هي سوء التوافق النفسي
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عن میدان المشكلة فتبقى قائمة دون حل أو إیجاد بوادر حلول، مما یزید من هروبه،اإلنسان بسبب 
ن أن تعقیدها ویصعب عملیة الحل بمرور الوقت، ویكمن ضرر االنسحاب أیضا في أنه من الممك

وأسلوبا في حیاته بشكل عام مما یجعله سلبیا خاضعا ،یصبح أسلوب الفرد في مواجهة أي مشكلة
.كتئاب والتمركز حول الذاتإللعرضة ومنعزال و

والخضوع ومسایرتهم بشكل مطلق ،نسحاب یر من المتخصصین أن میل الفرد لإلویرجع الكث
. همال والتدلیل وغیر ذلكسوة والحرمان الزائد واإلكالق،یعود ألسالیب التنشئة االجتماعیة السلبیة

).130، 2000، العناني(
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تمهيد

I: :الدراسة االستطالعية
. أهداف الدراسة االستطالعية: 1
. حدود الدراسة االستطالعية:2
. اختيار عينة الدراسة االستطالعية وخصائصها:3
. وصف أدوات الدراسة االستطالعية:4
. اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة يف الدراسة احلالية:5
. األساليب اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة النتائج:6

.نتائج الدراسة االستطالعية:7
II :العمل التجريبي:

. حدود الدراسة التجريبية-1
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التصميم التجرييب والضبط التجرييب ملتغريات الدراسة.:2
أدوات الدراسة التجريبية.:3
وخصائصها. قبلالقياس ال:4 ي واختبار العينات (الضابطة والتجريبية)
تنفيذ العمل التجرييب وتطبيق االسرتاتيجيات.:5
الدراسة.أدواتالقياس البعدي وتطبيق :6
القياس التتبعي وتطبيق أدوات الدراسة.:7
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:تمهید
والمتمثل في تحدید ،یعد تحقق الهدف األول من هذه الدراسة في الجانب النظري منه

اإلطار النظري المعرفي واإلرشاد القائم على باإلعتماد على،ت اإلرشاد النفسي المقترحةاستراتیجیا
وافق النفسي، فإن لت، والذكاء العاطفي كمتغیرات مساعدة على تنمیة التنمیة الدافعیة لإلنجاز المعنى

و من التوجهین النظریین،لبحث یهدف إلى التحدید الدقیق لهذه االستراتیجیاتاهذا الجانب من 
.عینة الدراسة في تنمیة التوافق النفسي لدى طلبة الجامعةا مأثرهتحكیمها و قیاس  

I:الدراسة االستطالعیة:
:أهداف الدراسة االستطالعیة- 1

وكذا العینة ،على مدى مالءمة األدوات لطبیعة أهداف الدراسة یتوقف نجاح أي بحث علمي 
من الخصائص السیكومتریة لألدوات وذلك بالتحقق ،فعملت هذه الدراسة على تحقیق هذا الهدف 

.االستراتیجیات المقترحة لتنمیة التوافق النفسيمناسبة وأیضا التحقق من ،المستخدمة
:إلى تحقیق ما یليلتالي فإن الدراسة اإلستطالعیة تهدف وبا
و في بما یتسق  و البیئة المحلیةأداة لقیاس الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة بناء - 

.و التحقق  من خصائصها السیكومتریة  العاطفي ضوء النماذج المختلطة للذكاء 
اختیار الدافعیة لإلنجاز لـ :التحقق من الخصائص السیكومتریة لألدوات المستخدمة وهي- 

.لهیوم بیلواختبار التوافق النفسي فاروق عبد الفتاح موسى
لتنمیة الدافعیة ،المقترحةاإلرشادیةصدقیة  و مدى مالءمة االستراتیجیات من التحقق- 

اإلرشادة الجامعة، بتوزیعها على المتخصصین في لإلنجاز والذكاء العاطفي والتوافق النفسي لدى طلب
.النفسي لتحكیمها

:الدراسة االستطالعیةحدود2-
:والمكانیة التالیةالزمنیةوتم أجراء الدراسة االستطالعیة في الحدود البشریة 

:الحدود البشریة/ أ
طالبا من 30تمثل أفراد العینة في الدراسة االستطالعیة من طلبة علم النفس حیث تم اختیار 

.2008/2009طلبة السنة الثانیة علم النفس من دفعة 
:الزمانیةالحدود / ب

.2009أجریت هذه الدراسة في فیفري 
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و علوم التربیة و األرطفونیا ،هذه الدراسة في قسم علم النفسأجریت: ةالحدود المكانی/ ج
.في جامعة الحاج لخضر باتنة

:ار عینة الدراسة االستطالعیة وخصائصهایختإ- 3
:ار العینةیختإ1- 3

في الدراسةعینة الدراسة االستطالعیة بغرض تطبیق االختبارات المستخدمة ار تم إختی
طالبا من طلبة السنة الثانیة 30بطریقة عرضیة حیث تم اختبار . حساب الخصائص السیكومتریة ل

.2008/2009عام علم النفس 
:خصائص عینة الدراسة االستطالعیة2- 3
:من حیث الجنس/ أ 

النسبة المئویةالعددالجنس
23,33%7ذكور

%2376.67إناث

100%30المجموع

)02(جدول رقم 
.یوضح خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث الجنس

:من حیث السن/ ب
النسبة المئویةالعددالسن
2108%26,67

2210%33,33

2312%40

100%30المجموع

)03(جدول رقم 
.یوضح خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث السن
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:من حیث المستوى التعلیمي/ ج
2008/2009علم النفسهم من طلبة السنة الثانیة ،كل أفراد عینة الدراسة االستطالعیة

.جامعة الحاج لخضر باتنة
:وصف أدوات الدراسة االستطالعیة- 4

:الذكاء العاطفيختباربناء ا- 1- 4
اعتمادا على الجانب ،يالذكاء العاطفإختبار البحث قامت الباحثة ببناء تحقیقا ألهداف

و التي تم عرضها في الفصل الثاني من الدراسة –النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالذكاء العاطفي 
وبعض المتغیرات ذات ،والمقاییس حول الذكاء العاطفيواعتمادا أیضا على بعض االختبارات -الحالیة

:الصلة به التي توفرت للباحثة وهي
بیتر ، جون مایرلـ MEISمقاییس الذكاء الوجداني متعددة العوامل للراشدین والمراهقین - 

.2007ي وفؤاد الدواش عالء الدین كفاف، إعداد النسخة العربیة دیفید كاروسو، سالوفي
.فاتن فاروق عبد الفتاح موسىلـ عاطفي،الذكاء المقیاس - 
- اعده للعربیة، الذي، امشبا، هاكر، ساراسون، لساراسوناالجتماعیةاختبار الكفاءة- 

.2003، 2مجدي عبد الكریم حبیب ط
.2006عبد اللطیف محمد خلیفة، تعریب الد ریجیونرو قائمة المهارات االجتماعیة لـ - 
جامعة الملك ،2008موضى بنت محمد بن عبد العزیز الدغیترلــ الوجدانيمقیاس الذكاء - 

.سعود
عتمدت في تصمیمها على إطار إ،المتعلقة بالذكاء العاطفي االختباراتونظرا ألن كل 

في تفسیر الذكاء العاطفي ارتأت الباحثة وتحقیقا - مایر و سالوفيلـ  نموذج القدرات–نظري واحد 
في اإلختبار وقد تكون ،تصمیم اختبار الذكاء العاطفي وفق النماذج المختلطة،ألهداف البحث 

:صورته األولیة من ثالث أبعاد هي
:وتعني قدرة الفرد على:الوعي بالذات/البعد األول
.بدقة ونتائج استمرارها،معرفة وفهم انفعاالته وأسبابها والتعبیر عنها -1
.إذا اقتضت الضرورة ذلك،ا بغرض تنقیحها وتعدیلهایتقییمها تقییما موضوع-2
.على فصل تأثیر انفعاالته السلبیة عن مستوى أدائه-3
.فهم المشاعر البینیة التي تتوسط انفعالین مختلفین-4
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.من نتائج انفعاالته وانفعاالت اآلخرین السابقة في المواقف المختلفةاالستفادة -5
.الثقة بنفسه وبإمكانیاته-6
.التفاؤل واتخاذ القرارات الحاسمة-7

الختبار المتعلق بالصورة األولیة )01(ة كما هو موضح في الملحق رقم عبار 56وتقیسه 
.الذكاء العاطفي

:قدرة الفرد علىوتعني :التعاطف أو المشاركة الوجدانیة/البعد الثاني
.فهم ومشاركة اآلخرین مشاعرهم-1
.مساعدة اآلخرین على تخطي ظروف سیئة تواجههم-2
.تفهم كیفیة تأثیر مشاعرهم على أسالیب تفكیرهم وسلوكهم-3
.الفروق الوجدانیة الموجودة بینهم-4

الختبار الخاص بالصورة األولیة ،) 01(في الملحق رقم ة كما هو موضح عبار 31وتقیسه 
.الذكاء العاطفي

:وتعني قدرة الفرد على:المهارات االجتماعیة/البعد الثالث
.االنخراط في المجموعات وتقبل اآلخرین-1
.اقتراح الحلول للمشكالت التي تواجه المتخاصمین-2
.تحمل المسؤولیة وااللتزام بها-3
.بطریقة تلقى االحترام والتقدیر من اآلخرینالسلوك-4

ختبار الخاص بالصورة األولیة ال) 01(كما هو موضح في الملحق رقم ،عبارة 30وتقیسه 
.الذكاء العاطفي

حیث كانت البنود تقریبا كلها إیجابیة إال .ساقا مع هذه األبعادتإوقد صاغت الباحثة العبارات 
في البعد األول وأیضا 49، 35، 29، 28، ا24، 18، 14، 13، 12، 11، 10، 9العبارات من 

.في بعد التعاطف أو المشاركة الوجدانیة5العبارة رقم 
، ال تنطبق، أحیانا، تماماتنطبق ال: االستجابة في خمس بدائل هيأساوب وقد تم تحدید 

:حیث تعطى الدرجة.بق، ال تنطبق تماماتنط
.ال تنطبق تماما-0
.ال تنطبق-1



إجراءات الدراسة التجريبية/                الفصل السابع

341

.تنطبق أحیانا-2
.تنطبق-3
.تنطبق تماما-4

وبهذا تكون ،هذا في العبارات اإلیجابیة أما العبارات السلبیة فإن طریقة التفریغ تعكس تماما
وارتفاع الدرجة یعني أن الفرد یتمتع ، درجة 400أعلى درجة یمكن أن یتحصل علیها المفحوص هي 

.بذكاء عاطفي عالي وانخفاضها یعني العكس
:اختبار الدافع لإلنجاز2- 4
.H.J.Mهیرمانز. م.ج.هـالمعد األصلي لهذا االختبار هو فاروق عبد الفتاح موسى: لـ

Hermans بعنوانA Questionaire Measure of Achievement Motivation وعند
عن منخفضي ،صیاغة عبارات المقیاس استخدمت الصفات العشرة التي تمیز مرتفعي التحصیل 

:التحصیل وهي
.المثابرة-4.القابلیة للتحرك إلى األمام- 3.السلوك الذي نقل فیه المغامرة- 2.مستوى الطموح-1
.االتجاه نحو المستقبل-7.إدراك سرعة مرور الوقت-6.الرغبة في إعادة التفكیر في العقبات-5
الرغبة في األداء - 10.البحث عن التقدیر-9.اختبار مواقف المنافسة ضد مواقف التعاطف-8

.األفضل
.فاروق عبد الفتاح موسىختبار وٕاعداده باللغة العربیة وقد قام باقتباس اال

ار من متعدد تتكون كل فقرة من جملة ناقصة یلیها خمس یفقرة اخت28ویتكون االختبار من 
زوج من األقواس على ویوجد أمام كل عبارة ) أ، ب، ج، د(أو أربع عبارات ) أ، ب، ج، د، هـ(عبارات 

أمام بین القوسین الموجودین ) X(المفحوص أن یختار العبارة التي یرى أنها تكمل الفقرة بوضع عالمة 
).03(هذه العبارة الملحق رقم

في اختبار الدافعیة لالنجاز طریقة تقدیر الدرجات:
یتبع في هذا االختبار طریقة تدرج الدرجات تبعا لدرجة إیجابیة الفقرة والعبارة أي أنه في 

على الترتیب وفي الفقرات 1، 2، 3، 4، 5الفقرات الموجبة تعطى العبارات أ، ب، ج، د، هـ الدرجات 
على 5، 4، 3، 2، 1السابق حیث تعطى العبارات أ، ب، ج، د، هـ الدرجات السالبة ینعكس الترتیب 

الترتیب وكذلك الحال في الفقرات التي تلیها أربع عبارات وبهذا تكون أقصى درجة بتحصیل علیها 
.درجة28درجة كما تكون أقل درجة 120المفحوص في االختبار كله 
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:الجامعةلطالب اختبار التوافق النفسي3- 4
عدهافقد أالنسخة العربیة أماهذا االختبار هو السیكولوجي األمریكي هیوم بیل،لالمعد األصلي 

الصحي، التوافق االنفعالي، التوافق: من أربعة أبعاد هيتبارخاال، ویتكون تيمحمد عثمان نجا
ویحوي االختبار.بند35عد من هذه األبعادبحیث یضم كل ب. التوافق المنزلي، والتوافق االجتماعي 

.بندا160وبندا في نسخته العربیة أما في النسخة األمریكیة وهو یتكون من 140على 
لإلجابة لقیاس مستوى ربعة بدائلأختبار في شكل أسئلة أمامها اإلوقد صیغت بنود هذا 

رتفاع درجة المفحوص على هذا االختبار یعني ارتفاع مستوى إوافق النفسي لدى طلبة الجامعة، والت
ول یوضح أبعاد دالتوافق النفسي لدیه وفیما یلي حتوافقه النفسي وانخفاض الدرجة یعني تدني مستوى 

).04(الموضح في  الملحق رقم االختبار مع أرقام البنود التي تقیسها في االختبار 

البنود التي تقیس البعد في االختبارترتیب عدد البنودأبعاد االختبار

بند35التوافق الصحي

1 ،5 ،9 ،13 ،17 ،21 ،25 ،29 ،33 ،37 ،41 ،45 ،49 ،
53 ،57 ،61 ،65 ،69 ،73 ،77 ،81 ،85 ،89 ،93 ،97 ،

101 ،105 ،109 ،113 ،117 ،121 ،125 ،129 ،133 ،
137.

بند35التوافق االنفعالي

2 ،6 ،10 ،14 ،18 ،22 ،26 ،30 ،34 ،38 ،42 ،46 ،
50 ،54 ،58 ،62 ،66 ،70 ،74 ،78 ،82 ،86 ،90 ،94 ،
98 ،102 ،106 ،110 ،114 ،118 ،122 ،126 ،130 ،

134 ،138.

بند35التوافق المنزلي

3 ،7 ،11 ،15 ،19 ،23 ،27 ،31 ،35 ،39 ،43 ،47 ،
، 95، 91، 87، 83ن 79، 75، 71، 67، 63، 59، 55، 51
99 ،103 ،107 ،111 ،115 ،119 ،123 ،127 ،131 ،

135 ،139.

بند35التوافق االجتماعي

4 ،8 ،12 ،16 ،20 ،24 ،28 ،32 ،36 ،40 ،44 ،48 ،
52 ،56 ،60 ،64 ،68 ،72 ،76 ،80 ،84 ،88 ،92 ،96 ،

100 ،104 ،108 ،112 ،116 ،120 ،124 ،128 ،132 ،
136 ،140.

یوضح أبعاد أختبار التوافق النفسي و عدد بنوده و ترتیب البنود التي )04(جدول رقم 
تقیس كل بعد في االختبار
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:بناء استراتیجیات اإلرشاد النفسي4-4
وتم ،و تطبیقاتها لقد ساهم الجانب النظري من البحث في اإلطالع على النظریات اإلرشادیة 

القائم على في نظریة اإلرشاد ممثالاه المعرفي واالتجاه الوجودي االتج:تحدیدها في توجهین وهما 
،وقامت الباحثة بصیاغة مجموعة من االستراتیجیات أو الفنیات المقترحة من هذین التوجهین،المعنى

كمتغیرات تساعد على تنمیة ؛، الدافعیة لإلنجاز والذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعةبغرض تنمیة
ات هذه االستراتیجییةولغرض التحقق من صدق،توافق النفسي لدى الطالب الجامعي وتعزیز مستوى ال

األساتذةعلى مجموعة من تم توزیع االستراتیجیات،مع الخصائص العامة لطلبة الجامعةتوائمها و
أما بالنسبة لطریقة ،لتحكیمه -نسخة20بلغ العدد –النفسياإلرشادالجامعیین المتخصصین في 

:قد تم بطریقتینتوزیعه ف
.تم توزیعه الكترونیا على بعض األساتذة: ىاألول

.على بعض األساتذة كذلكتسلیما بالیدتم توزیعه :الثاني
ستراتیجیات المقترحة تم األخذ بآراء المحكمین في لإلتحكیما13الباحثة على وقد حصلت

االرشادیة بعد لالستراتیجیاتالنهائیة الصورة بالخاص بعض التعدیالت الخاصة بهذه االستراتیجیات
.التحكیم

:م بطاقتي أعرف نفسك و أنا شخصیتصم4-5
هاتین البطاقتین لتطبیقهما في الجلسات الخاصة بالوعي بالذات، بتصمیمقامت الباحثة 

و قد .و مناقشتهما بصورة جماعیة.وأخذ مسافة منها أنفسهموذلك لمساعدة المسترشدین على مكاشفة 
،لإلفراد حسب الوعي بالذاتلماندانیال جو تم تصمیمها بناءا على تصنیف 

:تصمیم بطاقة التقریر الذاتي4-6
على الذكاء العاطفي والدافعیة ،تهدف الدراسة الحالیة إلى قیاس أثر تدریب المسترشدین 

وبغرض تعزیز النتائج بإستخدام ،كمتغیرات تساعد على تنمیة مستوى التوافق النفسي ،لإلنجاز
یم و وتق،في القیاس البعديو الذكاء العاطفيوالدافع لإلنجاز،االختبارات الخاصة بالتوافق النفسي 

یر عن للتعب،سع لمنح المسترشدین مساحة أو ،لذاتيالتدریب ارتأت الباحثة االستعانة ببطاقة تقریر ا
مدى استفادتهم من التدریب على االستراتیجیات موضوع الدراسة، حیث قدمت لكل مفحوص في مرحلة 

لغرض تقویم المسترشدین للتدریب بصورة فردیة وصمت الباحثة ،القیاس البعدي والتتبعي هذه البطاقة 
.اتساقا مع متغیرات الدراسة و أبعاد كل متغیر هذه البطاقة
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:دوات الدراسة الخصائص السیكومتریة أل- 5
:الذكاء العاطفيختبارالخصائص السیكومتریة ال5-1

:ختبارصدق اإل5-1-1
الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة تم أي أنها تقیس ما أعدت لقیاسه للتأكد من صدق األداة
:قیاس الصدق بعدة طرق وهي

:صدق المحتوى المحكمین/  أ
توزیعه الكترونیا وتسلیماتم(محكما 14على هتم توزیعالختباریعد االنتهاء من تصمیم ا

من جامعة عمان العربیة منهم ثالثة و منهم من قسم علم النفس وعلوم التربیة، باتنة، 11) بالید
األولى بإستعمال النسب المئویة :وتم حساب صدق المحكمین بطریقتین،)09(الملحق رقم وباألردن 

.لصدق المحكمینلوشيبتطبیق معادلة :والثانیة
:طریقة النسب المئویة/ 1أ

تكرارات ال تقیستكرارات تقیسختبارأبعاد اال
النسبة المئویة 

لتقیس
النسبة المئویة ال 

تقیس
2,33%97,66%71117البعد األول
3%97%42113البعد الثاني
3,33%96,66%40614البعد الثالث

2,78%97,21%153844ككلختباراال
).05(جدول رقم 

.الثالثأبعادهالذكاء العاطفي و ختبارإلالمحكمینیوضح النسب المئویة لصدق
وهي نسبة عالیة تمكننا من اعتباره ـ%97.21بلغ االختباریتضح من الجدول أن صدق 

.أعد لقیاسهماصادق ویقیس 



إجراءات الدراسة التجريبية/                الفصل السابع

345

:لصدق المحكمینلوشيتطبیق معادلة /2أ 
ن- ن و

.)1995محمد مقداد، (2= مص 

ن
2

:حیث أن
.العبارة تقیسو انهو عدد المحكمین الذین اعتبر : ن و

.العدد اإلجمالي للمحكمینهو : ن
تبین أن معظمها صادق حیث ختبارعلى كل مفردة من مفردات االعد تطبیق معادلة لوشيبو 

:في كل مفردة إال في العبارات0,5>كانت ص م 
.53، 39، 35، 18، 15، 13: البعد األول
.30، 14، 05: البعد الثاني

المفردات وٕاضافة أخرى طبقا لتوجیهات فتم عزلها إضافة إلى ذلك تم تعدیل ودمج بعض 
.بعض المحكمین

:يافقحساب الصدق التو /ب
الذكاء العاطفي واختبار هیوم بیل للتوافق النفسي على نفس ختبارقامت الباحثة بتطبیق إ

عند إحصائیاوهو دال ،0,83= ین وكانت قیمة ر تبحساب معامل االرتباط بین األداوقامت،العینة
الذكاء العاطفي المصمم في هذه الدراسة یتمتع بصدق المحك ختبارمما یدلل على أن ا0.01مستوى 
أن كل الدراسات في مجال الذكاء العاطفي والتوافق النفسي تؤكد أنهما یرتبطان باعتبار،التوافقي

.ارتباطا إیجابیا
:الصدق التمییزي/ ج

ع كمجموعتین في كل طرف من طرفي التوزی،من أفراد العینة27%قامت الباحثة باستخراج 
واألخرىختبارتمثل المرتفعین في درجات االإحداهما ،الذكاء العاطفينتائج إختبارمتناقضتین في 

وهي قیمة ،5,20= ت وكانت قیمة "ت"Tوتمت المقارنة بینهما بإستخدام اختبار .المنخفضین تمثل
.وبالتالي فإن اختبار الذكاء العاطفي یتمتع بقدرته على التمییز بین المجموعتین،0,01مستوىدالة عند
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).والمستوى المنخفض من الذكاء العاطفي،عالي من الذكاء العاطفي المستوى ال(المتناقضتین 
:الصدق الذاتي/ د

الذي یقوم على الدرجات ،الذكاء العاطفيختباراحثة بحساب الصدق الذاتي القامت الب
وبما أن الدرجات الحقیقیة ،أي أن الدرجات الحقیقیة،التجریبیة بعد تخلصها من أخطاء القیاس

هو هذه الدرجة ختبار، وألن معامل ثبات االختبارمحك الذي ینسب إلیه صدق االأصبحت هي ال
منها وذلك الختبارصدق اإستخالصوبالتالي یمكن ،شوائب القیاس الحقیقیة التي خلصت من 

.معامل الثبات بإعتباره معامال للصدقلبحساب الجذر التربعي 
.0,86= 0,75√= الثبات √= الصدق الذاتي 

.وهو معامل صدق مرتفع جدا
:ختبارثبات اال5-1-2

:واليناالحتمال الم–الثبات بتطبیق طریقة التكرار النسبي حساب / أ
حساب یضمن ثباته الكلي تم ،أن دراسة ثبات كل مفردة من مفردات مقیاس ماعلى اعتبار 

التي تصلح لحساب ثبات المفردات ،واليناالحتمال الم"قة التكرار النسبي بتطبیق طریختبار ثبات اال
:تنص معادلتها علىإختبار واحد من اثنین أو أكثر و" التي تكون من نوع االختیار من متعدد

)95\94مقداد ،()1–ل (ن      =المفردة ثبات 
13-ن

:حیث أن
.ارات التي یختار منها الجواب الصحیحیهي عدد االخت: ن
.ارات المختلفةیهي هو أكبر تكرار نسبي لالخت: ل

30ى عبارة عل108یحوي ) 02(الملحق ختبارة تم تطبیق االولحساب الثبات بهذه الطریق
.بجامعة العقید الحاج لخضر باتنةا بقسم علم النفس و علوم التربیة جامعیطالبا 

یث كان ثبات حختباربات كل مفردة من مفردات االثم تم تطبیق هذه المعادلة وتم حساب ث
كما هو  100یتكون من ختباروأصبح االوتم حذفها ،عبارات 8إال في1<ث ≤0,51كل مفردة 

:حیث ) 02(موضح في الملحق رقم 
.49إلى 1عبارة من 49البعد األول *
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.74إلى 50عبارة من 25البعد الثاني *
.100إلى 75عبارة من 26البعد الثالث *
:حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة/ ب

ختبارامت الباحثة بحساب ثبات االق،على عینة الدراسة االستطالعیةختباربعد تطبیق اال
بین جزئي لبیرسون، وقامت بتطبیق معامل االرتباط )فردي، زوجي(بطریقة التجزئة النصفیة 

.ختباربراون لتصحیح طول اال/یرمانوقامت بتطبیق معادلة سب0,60تساويحیث كانت راالختبار 
.0,75= 0,6× 2=ر  × 2=ر

0,6+ 1ر+1
األمرالالزمة ،یتمتع بالخصائص السیكومتریة االختبارأصبحوبهذا .مرتفعوهو معامل ثبات 

.الذي یمكن من الوثوق في نتائجه بعد تطبیقه
الخصائص السیكومتریة الختبار الدافعیة لإلنجاز2- 5

:الخصائص السیكومتریة الختبار الدافعیة المحسوبة من طرف معد االختبار 1- 2- 5
:الثبات1- 1- 2- 5

المقیاس على عینة من المتمدرسین في المراحل فاروق عبد الفتاح موسىق الباحث بط
سنة وبلغ حجم25مع 13العمریة التعلیمیة بدءا من اإلعدادي، الثانوي والجامعي بما یتفق مع الفئة

ل الثبات بتطبیق معامل ألفا إناث وتم حساب معام262ذكور و267فردا منهم 598العینة الكلیة 
Alpha coefficientات في حاالت الذكور فقط، اإلناث فقط، ثبالباحث معامالت الحیث حسب

:والعینة المشتركة التي تضم الذكور واإلناث وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي

قیمة معادلة معامل ألفاالعینة
0,802الذكور
0,642اإلناث

0,761العینة المشتركة
یوضح معامالت الثبات في حاالت الذكور، اإلناث والعینة المشتركة بتطبیق )06(جدول رقم 

.معامل ألفا لحساب ثبات اختبار الدافع لإلنجاز
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كما قام الباحث بحساب بطریقة التجزئة النصفیة حیث حسبت درجات أفراد العینة في نصف 
االختبار المكون من األسئلة ذات الترتیب الفردي ودرجاتهم في األسئلة ذات الترتیب الزوجي وكانت 

تطبیق في نصف االختبار وفي االختبار كله ب) ذكور، إناث، مشتركة(النتائج بالنسبة للحاالت الثالث 
:كما هو موضح في الجدول التاليسبیرمان براونمعادلة 

االختبار كلهنصف االختبارالعینة
0,7720,871ذكور
0,7240,839إناث

0,7650,867العینة المشتركة
).07(جدول رقم 

یوضح معامالت الثبات في حاالت الذكور، اإلناث والعینة المشتركة بطریقة التجزئة النصفیة 
.الختبار الدافع لإلنجاز

، وهو المعد األصلي لالختبار فیؤكد أن معامالت الثبات Hermanzهرماتزـــأما بالنسبة ل
:في حاالت المتمدرسین في المراحل الثالث هي كاآلتي

معامل الثباتالعینة
0,70االبتدائیة
0,72اإلعدادیة
0,8الثانویة

).08(جدول رقم 
الثبات للمتمدرسین في المراحل التعلیمیة الثالث حسب هیرمانز المعد یوضح معامالت 

.األصلي الختبار الدافع لإلنجاز
:صدق االختبار2- 1- 2- 5

:صدق المحكمین/ أ
االختبار على ثمانیة محكمین من العاملین في فاروق عبد الفتاح موسىعرض الباحث 

:مجال علم النفس التربوي والقیاس النفسي وطلب منهم تحدید
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.ما إذا كانت العبارة تقیس الدافع لإلنجاز أم ال-1
.إیجابیة أو سلبیة الفقرة-2

ةوفیما یلي جدولین یوضحان النسب المئویة لتقدیرات المحكمین على مدى إنتماء كل فقر 
.لدافع لإلنجاز، وتقدیراتهم إلیجابیة وسلبیة الفقراتل

رقم الفقرة
النسبة 
المئویة

رقم الفقرة
النسبة 
المئویة

رقم الفقرة
النسبة 
المئویة

رقم الفقرة
النسبة 
المئویة

110081001587,522100
2100987,5161002387,5
310010100171002487,5
4100111001810025100
587,5121001910026100
61001387,52010027100
710014100211002887,5

).09(جدول رقم 
.یوضح النسب المئویة لتقدیرات المحكمین على مدى انتماء الفقرات إلى الدافع لإلنجاز
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رقم 
الفقرة

سالبةموجبة
رقم 
الفقرة

سالبةموجبة
رقم

الفقرة
سالبةموجبة

11001110021100
21001210022100
31001310023100
41001410024100
51001510025100
61001610026100
71001710027100
81001810028100
910019100
1010020100

).10(رقم جدول
.النسب المئویة لتقدیرات المحكمین إلیجابیة وسلبیة فقرات اختبار الدافع لإلنجازیوضح

:الصدق التجریبي/ ب
،إناث100ذكور و100،فرد من أفراد العینة بطریقة عشوائیة200تم قام الباحث بإختیار 

ودرجات تحصیلهم الدراسي في ،ثم حسب معامل االرتباط بین درجاتهم في اختبار الدافع لإلنجاز 
)2004،فاروق عبد الفتاحموسى،(،0,67نهایة العام وقد بلغت قیمة معامل االرتباط 

:ختبار الدافع لإلنجاز في الدراسة الحالیةالخصائص السیكومتریة إل2- 2- 5
:الثبات2-2-1- 5

قامت 2008/2009طالبا من طلبة السنة الثانیة علم النفس 30بعد تطبیق االختبار على 
الباحثة بحساب ثبات هذا االختبار 
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:طریقة التجزئة النصفیةب-
حیث معامل االرتباط بیرسونبحسابترتیب الزوجي وقامت حیث حسبت درجات األفراد في ال

المترتب عن التجزئة معامل الثبات لمعالجة االنخفاضبتقدیر ثم قامت الباحثة0.66كان یساوي 
بتطبیق معادلة سبیرمان براون 

.0,795= ر× 2= 1.1ر
ر+ 1

:الصدق2- 2- 2- 5
:وقامت الباحثة بحساب الصدق بطریقتین

:الصدق الذاتي/أ
.الثبات√= حیث أن الصدق الذاتي 

.0,88= 0,79√= الصدق 
.ع اختبار الدافع لإلنجاز بالصدق الذاتيتوهو معامل صدق مرتفع یؤشر على تم

:الصدق التمییزي/ ب
T =7,071ا ـــحیث كانت قیمتهTطریقة المقارنة الطرفیة بتطبیق اختبار باعتمادوذلك 

على ،وهي دالة إحصائیا مما یؤشر على قدرة اختبار الدافع لإلنجاز المستخدم في هذه الدراسة ،
.التمییز بین المرتفعین والمنخفضین في مستوى الدافع لإلنجاز

:الخصائص السیكومتریة الختبار التوافق النفسي2- 5
:الخصائص السیكومتریة الختبار التوافق النفسي المحسوبة من طرف معد االختبار 1- 2- 5

:الثبات1- 1- 2- 5
وبإستخدام معادلة ،لقد تم حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة وفق التصنیف زوجي فردي 

طالب الجامعات من تالمیذ الثانویات و ،258براون لتصحیح الطول على عینة حجمها /سبیرمان
.للجوانب األربعة للتوافق0,93–0,80وتراوحت المعامالت بین ،األمریكیة 

وبطریقة ،بقدرة البنود على التمییز بین طرفي التوزیع هوقد تم حساب:الصدق2- 1- 2- 5
وبعض االختبارات الشهیرة كاستخبــار السیطـرة والخضـوع، ،التالزم بین االستخبارات الفرعیة للتوافق

.0,94–0,73وتراوحت معامالت االرتبــاط بیــن الخ ....واختبار الشخصیة 
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نفسیوني في نفس الوقت حیث قام مرشدون واستخدم أیضا صدق المحك والصدق التمییز 
فق جدا واألخرى سیئة التوافق ثم ومدیر مدارس بإختبار مجموعتین من الطلبة إحداهما حسنة التوا

اإلحصائي" ت"طبق االختبار على هاتین المجموعتین لمعرفة درجة تمییزه بینهما، وبتطبیق اختبار 
جاءت قیمها كلها دالة إحصائیا، مما یعني أن االختبار یمیز بین المجموعتین

).301-300، 2002معمریة،(

:السیكومتریة الختبار التوافق النفسي في الدراسة الحالیةالخصائص - 2- 2- 5
قامت الباحثة بتطبیق االختبار على عینة :الثبات بطریقة التجزئة النصفیة1- 2- 2- 5

ثم تم ).زوجیة و فردیة(قائمتین من الدرجات إلىثم قامت بتصحیحه و تقسیمه ،الدراسة االستطالعیة
.0.75تساوي   لبیرسون بین النصفین حیث كانت راالرتباطحساب معامل 

و هو معامل 0.85تساوي   ثم تم تعدیل طول االختبار بتطبیق معادلة سبیرمان براون و كانت ر
.ثبات مرتفع یؤشر على تمتع االختبار بالثبات في البیئة المحلیة

:تم حساب صدق االختبار بطریقتین هما:الصدق2- 2- 2- 5
و ھو معامل مرتفع یدلل على 0.92=√0.85حیث√الثباتو یساوي:الصدق الذاتي-أ

.تمتع االختبار بالصدق الذاتي حتى في البیئة المحلیة
حیث كانت Tوذلك بإعتماد طریقة المقارنة الطرفیة بتطبیق اختبار :الصدق التمییزي- ب

المستخدم في هذه ر التوافق النفسيقدرة اختبار على وهي دالة إحصائیا مما یؤشT =5.83قیمتهـــا 
.توافق النفسيلمنخفضین في مستوى الالدراسة على التمییز بین المرتفعین وا

:األسالیب اإلحصائیة المستخدمة لمعالجة النتائج-6
:تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیةو اختبارها ،بغرض التحقق من صحة الفرضیات 

:Mann-whitney µ testختبار مان وتنيإ1–6
وقد استخدمت الباحثة هذا االختبار لحساب الفروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة في 

والدافع لإلنجاز والتوافق ،للوقوف على أثر االستراتیجیات في كل من الذكاء العاطفي،القیاس البعدي
.النفسي

وقد تم تطبیق هذا االختبار بغرض اختبار الفرضیات األولى، الثانیة والثالثة والختبار مان 
:حیث20≤ن ≤9. 4وتني ثالث حاالت لالستعمال وفقا لحجم العینة وقد تم اختبار الحالة 



إجراءات الدراسة التجريبية/                الفصل السابع

353

µ1 =1مجـ ر–)1+ 1ن(1ن+2ن1ن.
2

µ2 =2مجـ ر–)1+ 2ن(2ن+2ن1ن.
2

.14التجریبیة وهو حجم العینة: 1ن
.14حجم العینة الضابطة وهو : 2ن

.مجموع رتب درجات العینة التجریبیة: 1مجـ ر
).136، 2006، رالدردی(.مجموع رتب درجات العینة الضابطة: 2مجـ ر

بین العینتین الضابطة و ،فؤ هذا االختبار للتحقق من شرط التكاكما قامت الباحثة  بتطبیق 
.التجریبیة في القیاس القبلي

:Welcoxon test  wختبار وبلكوكسنإ2- 6
یستخدم هذا االختبار في دالة المقارنة بین درجات المجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي 

في المجموعات المترابطة وقد استخدمته الباحثة لغرض اختبار صحة الفرضیات الرابعة، ،والبعدي
البعدي في اختبار الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة والتاسعة، لقیاس الفروق في القیاسین القبلي و

التتبعي بعدي ووكذا الفروق في القیاسین ال،الدافع لإلنجاز واختبار التوافق النفسي ،الذكاء العاطفي
.على االختبارات الثالث أیضا

من المجموعتین في الزوج المنطلقMemberویمكن اختبار وبلكوكسن من تقریر أي عضو 
عندما یكون ،ومقدار هذا التفوق وتكون المجموعتان موضع المقارنة متعادلتین نر قد تفوق على األخ

دار هذا التفوق معادال لما اتضح في المجموعة عدد الحاالت التي تفوقت فیها إحدى المجموعتین ومق
من الدرجات وكل واجأز البیانات یجب أن تكون في صورة المناظرة، وألجل استخدام هذا االختبار فإن 

:نفي حالتیبلكوكسن و أحد أفراد العینة ویطبق اختبار زوج فیها یخص
.25≤ن≤7عندما تكون:األولىلحالةا
.)213-209، 1990الشربیني، (. 25>ن :ة الثانیةحالال

.فردا14ألن حجم العینة التجریبیة هو وقد تم اختبار الطریقة األولى في هذه الدراسة
Spssمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة لحسابه حز وتمت االستعانة بال
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لحساب ت، بین Spssوقد تمت االستعانة ببرنامج :للعینات الصغیرة"ت"اختبار3- 6
المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة وأیضا داخل المجموعة التجریبیة في حساب الفروق بین 

في T. Testلحساب Spssالبعدي، وقد لجأت الباحثة إلى الحزمة اإلحصائیة القیاسین القبلي و
. العینات الصغیرة

و مربع إیتامعامل مربع ب،ستراتیجیاتاالالتدریب على یر وذلك بغرض حساب حجم تأث
قامت الباحثة من التأكد من بعض الشروط . Tكما سیتم توضحیه، ولكن قبل حساب . یغامأو عامل م

:والشروط التي تم التأكد منها هيT. Testالتي یجب أن تتوفر في العینات لتطبیق 
:العینتینعدم وجود فرق كبیر بین /أ

فرد على 14، 14وهما ،بالنسبة للعینة التجریبیة والعینة الضابطة في هذه الدراسة متساویتین 
.عدم وجود فرق كبیر بین العینتین؛وبالتالي تحقق الشرط األول وهو.التوالي

:مدى تجانس العینتین/ ب
مع أصل واحد ویمكن معرفة أن تكون عینتا البحث متجانستین بمعنى أنهما مشتقتان من مجت

:Hartelyتلير هاباستخدام اختبارF. Ratio) ف(التجانس بواسطة حساب النسبة الفائیة 
2ع= التباین الكبیر= ف 

1

2عالتباین الصغیر  
2

:عتدالیةاإل/ ج
T. Testالتطبیق اختباره عتدالیة أیضا شرطا من الشروط التي یجب أن تتوفر في وتعد اإل

:عتدالیا عن طریق حساب معامل اإللتواء حیثإأن عینتي البحث تتوزعان توزیعا ویمكن التأكد من
)66- 2006،64الدردیر ،()الوسیط–المتوسط(3= معامل االلتواء 

االنحراف المعیاري
:حجم التأثیر4- 6

في ) التدریب على االستراتیجیات(اب حجم تأثیر المتغیر المستقل وقد لجأت الباحثة إلى حس
غیر ،وبلكوكسنو اختبارمان وتنياختبار ذلك أن الفروق التي ظهرت بإستخدام ،المتغیر التابع

فالقیمة العملیة للتأثیر یجب أن تؤخذ بعین االعتبار باإلضافة إلى الداللة ،كافیة لبیان أهمیة الفرق
،ویمكن حساب حجم التأثیر أو قوة اإلرتباط سواء للعینات المستقلة في هذه الدراسة.اإلحصائیة

:، من خالل)قیاس قبلي، بعدي(أو المرتبطة )التجریبیة والضابطة (
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:2η (Eat squard(مربع معامل إیتا /  1
في هذه الدراسةوالمتمثلاالرتباط أو قوة العالقة بین المتغیر المستقل،ویسمى أحیانا بنسبة

حیث ) التوافق النفسي، الذكاء العاطفي، الدافعیة لإلنجاز(ةعبالتااتاالستراتیجیات، والمتغیر بالتدریب
یحدد )2η(یحدد معامل إیتا حجم تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع تحدیدا كمیا، بمعنى أن 

وقامت ، إلى تأثیر المتغیر المستقلٕاعزاؤها ر التابع التي یمكن تفسیرها و نسبة التباین في المتغی
:م حسابه بتطبیق المعادلة التالیةتحیث غرضحثة بتطبیق معامل إیتا لهذا الالبا

2η =حیث2ت.
درجات الحریة+ 2ت

.2–2ن+ 1درجات الحریة في العینة الضابطة والتجریبیة ن- 
.1–في قیاس إیتا قبلي بعدي ن درجات الحریة- 

):ω(مربع أو میجا / 2
و  توضح قیمة ،) إحصاء األصول(إلى اإلحصاء االستداللي )ω(2میجا ینتمي مربع أو 

و المتمثل في هذه الدراسة بالتدریب على ( ،اومیغا عند حسابها حجم تاثیر المتغیر المستقل
:وقد تم تطبیقه بحساب المعادلة التالیةفي المتغیر التابع   ) االستراتیجیات

)2ω(=1-2ت.
1–2ن+ 1ن+ + 2ت

.)80-76، 2006الدردیر، (.لتحویله إلى نسبة مئویة100× بعد ضرب النتائج 2ηمثل 2ωر فسیو

:نتائج الدراسة االستطالعیة-7
:تمكنت الباحثة من تحقیق األهداف المسطرة للدراسة االستطالعیة والتي تمثلت نتائجها في

ات المستخدمة حساب الخصائص السیكومتریة لكل األدو الذكاء العاطفي و اء اختباربن-1
.از واختبار التوافق النفسيالذكاء العاطفي، اختبار الدافع لإلنجختبارفي الدراسة، ا

صصا في مجال عشر متخثالثة نفسي وتحكیمها لدى بناء استراتیجیات اإلرشاد ال-2
.مبریقي على كیفیة تطبیق االستراتیجیاتواإلطالع اإل،اإلرشاد

بغرض استخدامها في الجلسات الخاصة ،بناء بطاقتي اعرف نفسك،و أنا شخص-3
.بالوعي بالذات
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وذلك لمنح مساحة ،یم التدریب على االستراتیجیاتیتقلتعزیزبطاقة التقریر الذاتيبناء -4
.التدریبیةللتعبیر عن مكتسباتهم من الجلسات ،لمجموعة اإلرشادیة الفراد اأوسع 

.من صحتهاالتأكدو تم تحدید األسالیب اإلحصائیة الالزمة الختبار فرضیات البحث-5

II :العمل التجریبي:
II:1-حدود الدراسة التجریبیة:

:والمكانیة التالیةالزمنیةتم إجراء الدراسة في الحدود البشریة و
:الحدود البشریة/ أ 

:تكونت عینة البحث من
.طالبا جامعیا لتطبیق االستراتیجیات14تكونت من : عینة تجریبیة-أ

.طالب لقیاس الفروق بینها وبین المجموعة التجریبیة14تكونت من :عینة ضابطة-ب
:الزمنیةالحدود / ب

القیاس القبلي، البعدي، (14/01/2012-18/09/2011أجریت هذه الدراسة في الفترة ما بین 
).التتبعي

تم تطبیق االستراتیجیات المقترحة على المجموعة اإلرشادیة، :الحدود المكانیة/ ج
.المجموعة التجریبیة، في قاعة تابعة لقسم علم النفس بجامعة الحاج لخضر باتنة

:بي لمتغیرات الدراسة یو الضبط التجر التصمیم التجریبي-2
:التصمیم التجریبي 2-1

الباحث عند قیامه بتجربة طر المهام التي تقع على عاتقیعد التصمیم التجریبي بین أخ
إلى إجابات الفروض أو األسئلة الموضوعة للبحث ویساعد على علمیة، ألن ذلك یحدد الوصول

إذ أن سالمة التصمیم التجریب وصحته هي الضمان األساسي للوصول إلى نتائج . الضبط التجریبي
.موثوق بها
ضابطة وتجریبیة ذات القیاسین ؛م المجموعتین المتكافئتین وقد استخدمت الباحثة تصمی- 
.البعديالقبلي و

وأیضا تصمیم المجموعة الواحدة ذات القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة، كون - 
امإذ أنه،هذین النموذجیین من التصمیم التجریبي یتماشى مع طبیعة وأهداف ومتغیرات البحث 

.العوامل التي تهدد السالمة الداخلیة وأغلب العوامل المهددة للسالمة الخارجیةیسیطران نسبیا على 
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:الضبط التجریبي لمتغیرات الدراسة2-2
:المتغیر المستقل2-2-1

ي اإلرشاد تم تحكیمها من طرف متخصصین فجیات اإلرشادیة والتي التدریب على االستراتی
).07(رقم النفسي الملحق 

:وتتمثل في: المتغیرات التابعة2-2- 2
:الذكاء العاطفي/ ا

،الذكاء العاطفي على المجموعتین الضابطة والتجریبیةإحتبار قد تم ضبطها بواسطة تطبیق و 
التي أظهرت عدم وجود مان وتنيإختبار بتطبیق ،وتم التأكد من تكافؤ العینتین في هذه الخاصیة 

.في القیاس القبليفروق بین العینتین
:الدافع لإلنجاز/ ب

على فاروق عبد الفتاح موسىـ  وقد تم ضبطه بواسطة تطبیق اختبار الدافع لإلنجاز ل
مان ر وتم التأكد من تكافؤ العینتین في هذه الخاصیة بإستخدام اختبا،العینتین الضابطة والتجریبیة 

في القیاس أظهرت النتائج عدم وجود فروق بین المجموعتین في خاصیة الدافع لإلنجازو،وتني
.البعدي

:التوافق النفسي/ ج
على العینتین الضابطة والتجریبیة وتم ،وتم ضبطه بإستخدام اختبار والتوافق النفسي لهیوم بیل 
والتي أظهرت النتائج عدم ،مان وتنيالتأكد من تكافؤ العینتین في هذه الخاصیة بإستخدام اختبار 

.في القیاس القبليوجود فروق بین المجموعتین في مستوى التوافق النفسي
:المتغیرات الدخیلة3- 2- 2

ال تؤثر علىحتىي بعض المتغیرات غیر التجریبیة المجموعتین، فلكي یتحقق التكافؤ بین 
الملحقأول لقاء مع العینة األولیة بتوزیع استمارة على العینة نتائج التجربة، قامت الباحثة في

وهي (لتوفیر عنصر التكافؤ في المجموعتین في متغیر العمر والمستوى التحصیلي )14(رقم 
الدافع لإلنجاز، الذكاء ،ها تؤثر في مستوى التوافق النفسيمتغیرات أكدت بعض الدراسات أن

، وبعد جمع االستمارات قامت الباحثة بعزل بعض الحاالت التي لم تتوفر فیها الشروط )العاطفيا
:التالیة
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.12-11: المستوى التحصیلي/ أ
.سنة25إلى 20: العمر الزمني/ ب 
:أدوات الدراسة التجریبیة-3
استراتیجیات اإلرشاد النفسي المقترحة في تنمیة الذكاء ثرت الدراسة التجریبیة إلى قیاس أهدف

العاطفي والدافعیة لإلنجاز والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة وبما أن الدراسة اعتمدت المنهج 
فقد قامت الباحثة بالتطبیق القبلي لالختبارات ممثلة في استبیان ) قیاس قبلي بعدي، تتبعي(التجریبي 

واختبار التوافق فاروق عبد الفتاح موسىواختبار الدافعیة لإلنجاز ) م الباحثةتصمی(الذكاء العاطفي 
.االستراتیجیات للوقوف على أثرها في متغیرات الدراسة، ثم قامت بتجریبلهیوم بیلالنفسي 

الباحثة بإعداد بطاقة تقویمیة ألثر االستراتیجیات في شكل تقریر ذاتي قدم األفراد كما قامت
.لتدعیم نتائج القیاس البعدي بإستخدام االختبارات،التتبعيالبعدي وینالمجموعة اإلرشادیة في القیاس

:وخصائصها) التجریبیة و الضابطة(اتار العینیالقیاس القبلي واخت-4
:القیاس القبلي و إختیار العینات4-1

بواسطة إعالن ،منه لقد تم اختبار عینة البحث بعدما أعلمت الباحثة طلبة الجامعة بالهدف 
وقد ،البرنامج وسجل العدید من الطلبة لإلستفادة من2011في ماي ،لنفس اعلم مستوى قسم علم

متكافئتین لتقسیمها إلى عینة تجریبیة وأخرى ضابطة وكانت الخصائص ار عینتین یحاولت الباحثة اخت
من تتحصیل الدراسي للمسجلین، حیث طلباألولیة التي اعتمدتها الباحثة هي الفئة العمریة ومستوى ال

التحصیلي في استمارة ووأیضا مستواه الدراسي ،رقم هاتفهكل فرد مسجل تسجیل اسمه و 
طالبا من ذوي المستوى التحصیلي 40ار یوفي النهایة قامت الباحثة بإخت،ء یة لالنتقاالبرنامج األول

وقامت الباحثة بتحدید موعد للتطبیق القبلي ألدوات الدراسة 25-20و العمر الزمني 12-11بین 
الباحثة وجود بعض الحظت ،وبعد تطبیق اختبار الذكاء العاطفي الدافع لإلنجاز والتوافق النفسي 

على هذه انخفاضا فقامت بعزل الطلبة الحاصلینوأة لبعض المفحوصین إرتفاعافلدرجات المتطر ا
وقامت الباحثة بتقسیمها إلى عینتین ،طالبا 28وبلغ حجم العینة بعد العزل ،ةفالدرجات المتطر 

بین العینتین ولتحقیق شرط التكافؤ،) 2ن= 1ن(طالبا 14ضابطة وتجریبیة حیث تحوي كل واحدة 
،ن عینتین مستقلتینلفروق بیالداللةتنيمان و بتطبیق اختبار قامت الباحثة 

كل من الذكاء العاطفي، الدافع لإلنجاز، التوافق في،المتغبرات التابعةتكافؤ العینتین فيللتأكد من 
.النفسي في القیاس القبلي



إجراءات الدراسة التجريبية/                الفصل السابع

359

نالعینة المجموعات
المتوسط 
الحسابي

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

µقیمة 
مستوى 
الداللة

الذكاء 
العاطفي

14156,2118112,22التجریبیة
غیر دال115

14160,9218213الضابطة
).11(جدول رقم 
الذكاءإختبار ة التجریبیة والضابطة على یوضح دالالت الفروق بین متوسطات المجموع

.whitney-Mannالعاطفي في القیاس القبلي بإستخدام اختبار مان وتني 
المحسوبة غیر دالة إحصائیا مما یشیر µ =115أن قیمة ) 11(یوضح أعاله الجدول رقم 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة، والمجموعة الضابطة في الذكاء 
.في مستوى الذكاء العاطفيعتین متكافئتین المجمو العاطفي مما یعني أن

العینـة نالمجموعات
المتوسط 
الحسابي

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

µقیمة 
مستوى 
الداللة

الدافعیة
1466,6416111,5ضابطة

غیر دالة140
1466,4215511,07تجریبیة

).12(جدول رقم 
یوضح دالالت الفروق بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة على اختبار الدافع 

.whitney-Mannلإلنجاز في القیاس القبلي بإستخدام مان وتني 
عند.الجدولیةµالمحسوبة أكبر من قیمة µ =140أن قیمة ) 12(یوضح الجدول أعاله رقم 

المحسوبة غیر دالة إحصائیا مما یشیر إلى عدم وجود فروق µوبالتالي ف14= 2، ون14= 1ن
دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في الدافعیة لإلنجاز، في القیاس القبلي 

الدافع لإلنجاز بمعنى أن أفراد متغیرمتكافئتین في ) بطة والتجریبیةالضا(مما یعني أن المجموعتین 
س مستوى الدافعیة لإلنجاز ما یمكن من قیاس أثر تطبیق االستراتیجیات اإلرشادیة العینتین لدیهم نف

.المقترحة في هذه الدراسة، في القیاس البعدي بعد مقارنة نتائج كال العینتین
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العینة نالمجموعات
المتوسط 
الحسابي

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

µقیمة 
مستوى 
الداللة

التوافق 
النفسي

14243,2119513,92ضابطة
ةغیر دال103

14242,3519814,14تجریبیة
).13(جدول رقم 

یوضح دالالت الفروق بین متوسطات ومجموع الرتب في المجموعة التجریبیة والضابطة في 
.whitney-Mannاختبار التوافق النفسي في القیاس القبلي بإستخدام مان وتني 

عند.الجدولیةµالمحسوبة أكبر من µ =103أن قیمة ) 13(یوضح الجدول أعاله رقم 
المحسوبة غیر دالة إحصائیا مما یشیر إلى عدم وجود µوبالتالي فإن قیمة 14= 2، ون14= 1ن

على اختبار ،بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس القبلي،فروق دالة إحصائیا
.التوافق النفسيعلى تكافؤ العینتین في خاصیة ومستوى؛التوافق النفسي مما یعني ویؤشر

ما یمكن من قیاس أثر التدریب ،بمعنى أن أفراد العینتین لدیهم نفس مستوى التوافق النفسي 
مقارنة نتائج العینتین بعد ،على االستراتیجیات اإلرشادیة المقترحة في هذه الدراسة في القیاس البعدي 

.و إعزاء الفروق للمتغیر المستقل .على اختبار التوافق النفسي
التدریب على االستراتیجیات في مستوى الذكاء العاطفي و الدافعیة تأثیروبغرض قیاس حجم 

ت اختبارتوجب حساب الفروق باستخدام ؛اإلرشادیةو التوافق النفسي لدى أفراد المجموعة ،لإلنجاز
نظرا لصغر حجم العینة وتمثلت هذه ،من شروط تطبیقهبالتأكدو لكن قبل حسابه قامت الباحثة 

: الشروط في
وقد توفر هذا الشرط في عینتي الدراسة حیث : أال یكون الفرق بین حجم العینین كبیرا  -1

2ن=1أن العینتین متساویتین ن

Hartelyباستخدام اختبار هارتلي   حیث تم التأكد من تجانس العینات:التجانس -2

معامل و ذلك بحساب من أن توزیع عینتي البحث إعتدالي التأكدحیث تم ،عتدالیةاإل-3
:والنتائج موضحة في الجدولین اآلتیین.اإلشارةااللتواء كما سبقت 
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الداللةمستوى النسبة الفائیةالحریة. دالمتحیزالتباین غیرالعینةالمجموعات

الذكاء
العاطفي

14563.91ضابطة
د.غ132.11

141191.71تجریبیة
الدافعیة
لإلنجاز 

14467.31ضابطة
د.غ131.09

14510.72تجریبیة
التوافق
النفسي

14713.41ضابطة
د.غ132.77

141977.42تجریبیة
في القیاس الضابطة و التجریبیةوعتینیوضح تجانس التباین للمجم)14(جدول رقم

باستخدام إختبار هارتليالقبلي 
في كل من الذكاء العاطفي و ،ن للمجموعتیقیمة التباین غیر المتحیز أعالهیوضح الجدول
حیث كانت قیم ف ،سبة الفائیة في كل هذه الخصائص نو كذا ال، ق النفسيفالدافعیة لإلنجاز و التوا

بحیث كانت قیم ف المحسوبة اقل من ، على الترتیب وكانت كلها غیر دالة2.77، 2.11،1.09
مما یدلل على تجانس العینتین و بالتالي توفر هذا الشرط مما ،قیم ف الجدولیة في جدول هارتلي

.یسمح بتطبیق إختبار ت
معامل االلتواءنحراف المعیارياإل الوسیطالمتوسطالمجموعات

العاطفيالذكاء
160.9116623.750.64ضابطة
156.2115034.520.53تجریبیة

الدافعیة
لإلنجاز

66.6468.522.200.24ضابطة
66.4367.522.600.14تجریبیة

النفسيالتوافق
243.2123626.710.81ضابطة
242.57236.531.440.57تجریبیة

في الضابطة و التجریبیة توزیع العینتینعتدالیة فيدالالت اإلیوضح )15(جدول رقم 
باستخدام معامل االلتواءالقیاس  القبلي 

المعیاري لكل من الذكاء العاطفي و الدافعیة و الوسیط و االنحراف یوضح الجدول قیمة المتوسط 
نجاز في كل من الذكاء العاطفي ،الدافعیة لإلمل االلتواء اقیمة معق النفسي،  وأیضا لالنجاز و التواف

فإن منحنى التوزیع في كال العینتین حیث كانت كلها تقترب من الصفر، و بالتالي و التوافق النفسي 
.عینتي الدراسةت علىإعتدالي ،و بالتالي توفر الشرط الثالث لتطبیق إختبار 
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:تین الضابطة و التجریبیةخصائص العین2- 4
:التجریبیةخصائص العینة4-2-1
:سنمن حیث ال/ أ 

النسبة المئویةعدد الطلبةالعمر الزمني
78,58%2211- 20من 

23-2503%21,42
100%14المجموع

).61(جدول رقم 
.سننة التجریبیة من حیث الیوضح خصائص العی

:من حیث االختصاص/ ب 
.مجموعة من طلبة علم النفس وعلوم التربیةتكونت عینة البحث من 

:من حیث الجنس/ ج
النسبة المئویةعدد الطلبةالجنس
0%0ذكور
100%14إناث

100%14المجموع
).71(جدول رقم 

.یوضح خصائص العینة التجریبیة من حیث الجنس
:من حیث المعدل التحصیلي/ د 
النسبة المئویةعدد الطلبةالتحصیليالمستوى 

1112%85,71
122%14,29

100%14المجموع
).18(جدول رقم 

.یوضح خصائص العینة التجریبیة من حیث المعدل التحصیلي
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:خصائص المجموعة الضابطة2- 2- 4
:سنمن حیث ال/ أ  

النسبة المئویةعدد الطلبةالعمر الزمني
85.71%2212- 20من 
14.29%252- 23من 

100%14المجموع
).19(جدول رقم 

.سنیوضح خصائص المجموعة الضابطة من حیث ال
:من حیث االختصاص/ ب 

.بباتنة–وعلوم التربیة قسم علم النفس البحث من مجموعة من طلبة تكونت عینة
:من حیث الجنس/ ج

المئویةالنسبة عدد الطلبةالجنس
0%0ذكور
100%14إناث

100%14المجموع
).20(جدول رقم 

.یوضح خصائص المجموعة الضابطة من حیث الجنس
:التحصیليمعدلمن حیث ال/ د 

النسبة المئویةعدد الطلبةالمعدل التحصیلي
1113%92,85
1201%7,15

100%14المجموع
).12(جدول رقم 

.عدل التحصیليالضابطة من حیث المالمجموعةیوضح خصائص 
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:تنفیذ العمل التجریبي وتطبیق االستراتیجیات-5
،م على مواعید الجلساتعهتم االتفاق م"المجموعة التجریبیة"یعد االتصال بالطلبة المعنیین

وقد ،بحیث یالئم كل أفراد الجماعة اإلرشادیة لتسهیل االلتحاق بالجلسات ،وتم تحدید برنامج خاص
وبعدها ،قامت الباحثة بشرح الهدف األساسي لهذه الجلسات وضرورة االلتزام بالبرنامج المتفق علیه 

الذكاء العاطفي إختباروذلك بتطبیق ،- الضابطة والتجریبیة–قامت بعملیة القیاس القبلي للمجموعتین 
.ختبار الدافعیة لإلنجاز واختبار التوافق النفسيوا

وبعد االنتهاء ،وكان معدل الجلسات جلستین أسبوعیا بمعدل ساعة ونصف لكل جلسة تدریبیة 
إضافة إلى توزیع بطاقة ،من تطبیق االستراتیجیات قامت الباحثة بالتطبیق البعدي ألدوات الدراسة

كما ،آرائهم حول أثر هذه الجلسات في متغیرات البحث التقریر الذاتي على كل المفحوصین إلبداء
تقریبا من تاریخشهرین طبیق هذه األدوات بعد مرور أعلمت الباحثة المجموعة اإلرشادیة بإعادة ت

ریر الذاتي التقبطاقة آخر جلسة، وبعد مرور هذه المدة أعادت الباحثة توزیع االختبارات الثالث مع 
.ألثر الذي أحدثته الجلساتامراربغرض قیاس مدى است

:الدراسةأدوات القیاس البعدي وتطبیق -6
االستراتیجیات على متغیرات ثرض تقویم أولغر ،یعد االنتهاء مباشرة من الجلسات التدریبیة 

على كل ،قامت الباحثة بتطبیق اختبار الذكاء العاطفي، الدافعیة لإلنجاز والتوافق النفسي؛الدراسة 
ر الذاتي فقد تم تطبیقها على المجموعة یما بطاقة التقر أ،أفراد المجموعتین الضابطة والتجریبیة

ثم تم ،هما في القیاس القبلي ئبإعتبار تكاف،نتائج المجموعتین لغرض المقارنة بینالتجریبیة فقط، 
، .المجموعتین الضابطة والتجریبیةوالمقارنة بین ، استرجاع هذه األدوات لتطبیق األسالیب اإلحصائیة 

.رنة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي في المجموعة التجریبیةاللمقأیضاو 
:القیاس التتبعي وتطبیق اختبارات الدراسة-7

لقیاس ،سیتم إعادة تطبیق االختبارات هاتفقت الباحثة مع أفراد المجموعة التجریبیة على أن
وقد حدد موعد للقاء ،بعد شهرین تقریبا من انتهاء الجلسات ،الجلسات التدریبیةمدى استمرار أثر

وتم استرجاعها، ،وتم توزیع أدوات الدراسة على كل أفراد المجموعة التجریبیة 14/01/2012وكان 
.لقیاس مدى استمراریة أثر التدریب
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I: عرض نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات األوىل الثانية
والثالثة. 

II: عرض نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات الرابعة
والسادسة. مسةاخلا

III : عرض نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات السابعة
.نة و التاسعةالثام

VI : مناقشة و تفسري نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات
األوىل الثانية  و الثالثة. 

V: مناقشة وتفسري نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات
. الرابعة ،اخلامسة و السادسة

VI: مناقشة و تفسري نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات
السابعة، الثامنة والتاسعة.
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I:ى الثانیة والثالثةألولعلى ضوء الفرضیات اعرض نتائج الدراسة:
:الفرضیة األولىالدراسة على ضوء عرض نتائج :1

توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة ،والمجموعة التجریبیة:نص الفرضیة
.القیاس البعدي، لصالح المجموعة التجریبیةنتائجفي الذكاء العاطفي في

.

العینة نالمجموعات
المتوسط 
الحسابي

مجموع 
الراتب

متوسط 
الرتب

Uقیمة
مستوى 
الداللة

الوعي بالذات
1496.3526118.64التجریبیة

400,01 1473.1414510.36الضابطة

التعاطف
1477.92288.5020.61التجریبیة

12,500,01 1441.14117.508.39الضابطة

المهارات 
االجتماعیة

1482.07281.5020.11التجریبیة

19,50,01 1443.64124.508.89الضابطة

الذكاء إختبار
ككل

14260.6428820.57التجریبیة

130,01 14157.921188.43الضابطة

)22(جدول رقم 
دالالت الفروق بین متوسطات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على استبیان 

whitney-U mannویتني - الذكاء العاطفي وأبعاده باستخدام اختبار مان
حجم العینة نحیث یتضح ،للدراسة األولىنتائج اختبار الفرضیة أعالهیتضح من الجدول 

المجموعة الضابطة و الفروق بینبو مجموع الرتب و متوسط الرتب ،المتعلقة،الحسابيالمتوسط
،مان ویتنيفي القیاس البعدي باستعمال اختبار ،الثالثأبعادهالتجریبیة في الذكاء العاطفي و 

:فيUحیث كانت قیمة الصغیرة،للفروق بین المجموعات
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هذا یعني ، و0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ،40تساوي الوعي بالذات بعد - 
في بعد الوعي بالذات في ،وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة

.التجریبیةلصالح المجموعة البعديالقیاس
مما ،0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ،12.50تساوي المشاركة الوجدانیةبعد- 

في بعد المشاركة ،یدلل على وجود فروق دالة بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة 
.الوجدانیة في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة

و هذا ،0.01،و هي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 19.5تساوي االجتماعیةالمهارات بعد - 
یدلل على وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة، في بعد المهارات 

.االجتماعیة في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
،وهذا 0.01هي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ،و 13ككل تساوي الذكاء العاطفيإختبار - 

یدل على وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة و المجموعة التخریبیة ،على استبیان 
.الذكاء العاطفي ككل في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة

على استبیان الذكاء العاطفي  ،هذه الفروق بین المجموعة الضابطة والتجریبیةحجم وللتأكد
ألن مقاییس حجم التأثیر ال ،قامت الباحثة بحساب حجم التأثیر أو ما یسمى بحجم الفروقو أبعاده ،

،دون أن تكون دالة لحجم العینة،أو قوة االرتباط نظرا ألنها تتناول حجم الفرق ،تتأثر بحجم العینات
هذا ما دفع الباحثة لحساب حجم تأثیر ،یاناذلك أن الداللة اإلحصائیة قد تكون مضللة أح

ایتامعاملمربععلى الذكاء العاطفي باستخدام ،االستراتیجیات اإلرشادیة المطبقة في هذه الدراسة
معامل مربع بمعنى أن ،والمستقل)الذكاء العاطفي(لتبیان قوة االرتباط أو العالقة بین المتغیر التابع

أما ،إلى تأثیر المتغیر المستقلإعزاؤهار التابع التي یمكن باین في المتغییحدد نسبة الت،مربع ایتا
ایتا مربع معامل عكس ،) إحصاء األصول(نتمي إلى اإلحصاء االستداللي یأومیغا فهو مربع معامل 

:والنتائج موضحة في الجدول التالي،الذي ینتمي إلى اإلحصاء الوصفي
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تالمجموعا
العینة 

ن
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة ت
مستوى 
الداللة

قیمة أومیغاتأثیر ایتاایتاقیمة 
تأثیر 
أومیغا

الوعي 
بالذات

1496.3527.04تجریبیة
2.570.0132.81%

فوق 
متوسطال

متوسط16.66%
1473.1420.16ضابطة

التعاطف
1477.9218.39تجریبیة

كبیر%59.41قویة6.480.0176.35%
1441.1410.61طةضاب

ارات المه
االجتماعیة

1482.0717.43تجریبیة
كبیر%53.64قویة5.870.0172.29%

1443.6417.0ضابطة

إختبار
الذكاء 
العاطفي

14260.6445.25تجریبیة
كبیر%66.60قویة7.540.0194.27%

14157.9223.35طةضاب

)23(رقمجدول
لمقارنة بین باالذكاء العاطفي و أبعاده الثالثحجم تأثیر التدریب على اإلستراتیجیات فيیوضح 

باستعمال مربع معامل ایتا ومربع اومیغاالمجموعات 
؛ بمعنى حجم الفروق اإلرشادیةیتضح من الجدول أعاله حجم تاثیر التدریب على االستراتیجیات 

، المطبقة في الدراسة الحالیة على بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة في الذكاء العاطفي 
حة في هذا الجدول أن قیمة مربع معامل النتائج الموضأظهرت،حیث الذكاء العاطفي و أبعاده الثالث

:یتا مربع في إ
%32.81بنسبة مئویة بلغت أيمتوسطتأثیرم وهو حج0.3281تساويبعد الوعي بالذات -

و مساعدة ،اإلرشادیةللتدریب على االستراتیجیاتاألثر االیجابيوهي نسبة مقبولة جدا تدل على 
.المسترشدین على الوعي بالذات

مئویة بلغت بنسبةأيكبیر تأثیرو هو حجم0.7635تساويالمشاركة الوجدانیةبعد - 
القوي للتدریب على االستراتیجیات في تنمیة التأثیرعلى ،و هي نسبة عالیة جدا تدلل 76.35%
.                                                                       لدى المسترشدینالتعاطف

و هو حجم تأثیر كبیر جدا أي بنسبة مئویة بلغت 0.7229تساوي المهارات االجتماعیةبعد - 
أي أن نسبة التغیر التي حدث في المجموعة اإلرشادیة، ونسبة التنمیة في المهارات 72.29%

.                                                   االجتماعیة لها كانت كبیرة جدا
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تدل على العالقة القویة جدا وهي نسبة كبیرة ،%94.72تساويلالذكاء العاطفي ككإختبار على - 
.-الذكاء العاطفي- ،و المتغیر التابع - دریب على االستراتیجیاتالت- بین المتغیر المستقل  
:حیث كانت في ومیغا معامل أمربع موضحة في هذا الجدول قیمة كما أظهرت النتائج ال

،و هي نسبة مئویة%16.66أي بنسبة مئویة بلغت،0.1666تساويالوعي بالذاتبعد - 
ذات لدى مقبولة تدل على التأثیر االیجابي للتدریب على االستراتیجیات، على الوعي بالمتوسطة لكنها

.أفراد المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة
وهي نسبة مئویة كبیرة تدل على ،%59.41بنسبة مئویة بلغتأي0.5941تساويالتعاطفد بع- 

.اإلرشادیةفي نمو التعاطف لدى أفراد المجموعة ،الكبیر للتدریب على االستراتیجیاتالتأثیر
للتدریب ،،و هي نسبة مئویة تدل على التأثیر الكبیر%53.64تساوي  المهارات االجتماعیةبعد - 

.المجموعة اإلرشادیةعلى  اإلستراتیجیات ،في نمو المهارات االجتماعیة  لدى
،و هو حجم تأثیر %66.60أي بنسبة مئویة بلغت ،0.6660تساوي الذكاء العاطفي ككلإختبار- 

كبیر جدا یرجع إلى األثر اإلیجابي للتدریب على االستراتیجیات، في نمو مستوى الذكاء العاطفي لدى 
.مقارنة بالمجموعة الضابطة،أفراد المجموعة التجریبیة

:الفرضیة الثانیةالدراسة على ضوء عرض نتائج:2
توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة - :نص الفرضیة

.لصالح المجموعة التجریبیةفي القیاس البعدي في الدافعیة لإلنجاز 

العینة نالمجموعات
المتوسط 
الحسابي

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

Uقیمة 
مستوى 
الداللة

اختبار 
الدافع 
لإلنجاز

1485.7825410.86التجریبیة
470.01

1466.8215218.14الضابطة

)42(جدول رقم 
یوضح دالالت الفروق بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة على اختبار الدافع 

whitney-U mannلإلنجاز باستخدام اختبار مان ویتني 
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دالالت الفروق بین المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة، )24(الجدول رقم  یتضح من 
، و هي قیمة دالة عند مستوى 47تساويuفي الدافعیة لإلنجاز في القیاس البعدي، حیث كانت قیمة 

ي الدافعیة ، مما یدلل على وجود فروق  بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة ف0.01
.ة التجریبیةالح المجموعلإلنجاز،لص

من حجم تأثیر المتغیر المستقل في الدافعیة لإلنجاز قامت الباحثة بحساب مربع وللتأكد 
:معامل ایتا ومربع معامل أومیغا والنتائج موضحة في الجدول التالي

العینةالمجموعات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ت

مستوى 
الداللة

قیمة ایتا
تأثیر 
ایتا

قیمة 
أومیغا

تأثیر 
أومیغا

الدافع 
لإلنجاز

1466.8220.69الضابطة
متوسط%13.59متوسط2.350.0516.24%

1485.7117.23التجریبیة

)52(جدول رقم 
ز المقارنة بین المجموعات في الدافع لإلنجاتدریب على االستراتیجیاتحجم تأثیر الیوضح 

باستخدام مربع معامل ایتا ومعامل مربع أومیغا

و المتوسط الحسابي و االنحراف ،14یتضح من الجدول أعاله حجم العینة ن تساوي 
المجموعتینو كذلك قیمة  ت للفروق بین ،و المجموعة الضابطةالمعیاري للمجموعة التجریبیة 

تدلل ،و هي نسبة مئویة مقبولة، %16.24وأیضا قیمة مربع معامل إیتا تساوي،2.35تساوي 
على العالقة االیجابیة بین التدریب على االستراتیجیات و الدافعیة لإلنجاز في المجموعة التجریبیة

%13.59،كما یوضح الجدول أعاله قیمة مربع معامل أومیغا و تساوي  مقارنة بالمجموعة الضابطة
للتدریب على اإلیجابي رتدل على التأثیرغم أنها متوسطة إال أنها مقبولة ،هي قیمةو 

المجموعة للمجموعة التجریبیة باالعتماد على المقارنة بین ،االستراتیجیات في الدافعیة لإلنجاز
.التجریبیة و المجموعة الضابطة
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:الثالثةالفرضیة الدراسة على ضوء عرض نتائج:3
في ،توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة :الفرضیةنص

.لصالح المجموعة التجریبیةالقیاس البعدي، نتائج في النفسيالتوافق 

المجموعات
العینة 

ن
المتوسط 
الحسابي

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

Uقیمة 
مستوى 
الداللة

التوافق 
الصحي

1497.21193.513.83التجریبیة
د. غ88.50

1497.71212.5015.18الضابطة

التوافق 
االنفعالي

1478.2129320.93التجریبیة
80.01

1446.641138.07الضابطة

التوافق 
المنزلي

1457.6423016.43التجریبیة
د. غ71

1449.2117612.57الضابطة

التوافق 
االجتماعي

1478.6428420.29التجریبیة
70.01

1443.431228.71الضابطة

الدرجة 
الكلیة 
للتوافق

14311.7129721.21التجریبیة
40.01

14243.641097.79الضابطة

دالالت الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على اختبار ) 62(جدول رقم 
whitney-U mannالتوافق النفسي وأبعاده باستخدام اختبار مان ویتني 

دالالت الفروق بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة في التوافق یوضح الجدول أعاله
:فيuقیمة للفروق بین المجموعات،حیث كانتمان ویتني باستخدام اختبار ،األربعةالنفسي و أبعاده 

و بالتالي ال توجد ؛و هي قیمة غیر دالة إحصائیا88.50تساوي التوافق الصحيبعد - 
.و المجموعة الضابطة في التوافق الصحي،فروق بین المجموعة التجریبیة

مما یدل على وجود 0.01و هي دالة إحصائیا عند مستوى 8تساوي التوافق االنفعاليبعد - 
نفعالي لصالح ،في التوافق اإلفروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة

المجموعة التجریبیة
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بالتالي ال توجد فروق دالة ،و و هي قیمة غیر دالة إحصائیا 71تساوي التوافق المنزليعد ب- 
.إحصائیا بین المجموعة التجریبیة و المجموعة الضابطة في بعد التوافق المنزلي

و بالتالي ،0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 7تساويالتوافق االجتماعيبعد-
و المجموعة الضابطة في التوافق ،توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة

.ح المجموعة التجریبیةاالجتماعي لصال

،0.01و هي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 4،تساوي التوافق النفسي ككل اختبار -
في التوافق النفسي و المجموعة الضابطة،وبالتالي  توجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة

. لصالح المجموعة التجریبیة،امالع

،باالعتماد ومربع معامل أومیغا ،یتاإبحساب مربع معامل ؛قامت الباحثةوللتأكد من حجم التأثیر
والنتائج موضحة في الجدول التاليبین المجموعتین الضابطة و التجریبیة "ت " على نتائج إختبار

المجموعات
العینة 

ن
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ت

مستوى 
الداللة

قیمة ایتا
تأثیر 
ایتا

قیمة 
أومیغا

تأثیر 
أومیغا

التوافق 
الصحي

1497.212.45تجریبیة
////د. غ0.57

1497.712.12ةضابط

التوافق 
االنفعالي

1478.2112.87تجریبیة
كبیر%57.93قویة6.290.0175.26%

1446.6413.67ضابطة

التوافق 
المنزلي

1457.6411.21تجریبیة
////د. غ1.63

1449.2115.70ضابطة

التوافق 
االجتماعي

1478.6415.69تجریبیة
كبیر%50.42قویة5.430.0169.93%

1443.4318.49ضابطة

الدرجة 
الكلیة 

14311.7119.14تجریبیة
7.580.0181.54%

قویة
جدا

كبیر66.84%
14243.6427.57ضابطة

)27(جدول رقم 
بالمقارنة بین المجموعاتلى االستراتیجیات في التوافق النفسيعیوضح حجم تاثیر التدریب 

ومیغاو مربع معامل أباستعمال مربع معامل ایتا 
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و المتمثل في ،حجم تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع ) 27(رقم یوضح الجدول 
و مربع معامل أومیغا،حیث اطهرت ،باستعمال مربع معامل ایتا،األربعةالتوافق النفسي و أبعاده 

:ن قیمة مربع معامل ایتا في، أالنتائج الموضحة في الجدول
وهي نسبة مئویة كبیرة تدل على قوة العالقة بین ،%75.26تساوي  التوافق االنفعاليبعد - 

التدریب على االستراتیجیات و التوافق االنفعالي
و هي نسبة مئویة كبیرة تدل على قوة العالقة ،%69.93تساوي التوافق االجتماعيبعد - 

.بین التدریب على االستراتیجیات و التوافق االجتماعي لدى المجموعة التجریبیة
جداو هي قیمة تدل على العالقة القویة%81.54ككل تساوي التوافق النفسياختبار - 

.لدى المجموعة التجریبیة،و التوافق النفسي العاماإلرشادیةبین التدریب على االستراتیجیات
:ومیغا حیث كانت قیمته فيي الجدول أعاله قیمة مربع معامل أكما أوضحت النتائج المبینة ف

و هي قیمة تدل على التأثیر الكبیر الذي أحدثه %57.93تساوي التوافق االنفعاليبعد - 
.التدریب على االستراتیجیات في التوافق االنفعالي لدى المجموعة التجریبیة

حدثه بة تدل على التأثیر الكبیر الذي أوهي نس،%50.42تساوي التوافق االجتماعيبعد - 
.ة التجریبیةفي التوافق االجتماعي في المجموع،التدریب على االستراتیجیات

الكبیرو هي نسبة تدل على التأثیر،%66.84تساوي التوافق النفسي ككلاختبار - 
على ،ممثال في التدریب على االستراتیجیات اإلرشادیة المطبقة في الدراسة الحالیة؛للمتغیر المستقل

.مستوى التوافق النفسي للمجموعة اإلرشادیة
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II:الفرضیة الرابعة الخامسة والسادسةالدراسة على ضوءعرض نتائج:
الفرضیة الرابعةالدراسة على ضوءعرض نتائج:1

لدى المجموعة ،توجد فروق دالة إحصائیا في الذكاء العاطفي:نص الفرضیة الرابعة
.لصالح القیاس البعديالقیاسین القبلي و البعدينتائج فيالتجریبیة

عدد األزواج
ن

T2قیمة T1قیمة
قیمة 
Tالنظریة 

مستوى 
الداللة

14395120.01الوعي بالذات
14092120.01التعاطف
13078100.01اإلجالمهارات 

14078100.01الذكاء العاطفي

)82(جدول رقم 
سین القبلي والبعدي على استبیان في المجموعة التجریبیة بین القیایوضح دالالت الفروق 

wilcoxon testالذكاء العاطفي باستخدام اختبار ویلكوكسن 

النظریة وقیمة ت،عدد األزواج ورتب الفروق الموجبة ورتب الفروق السالبةیتضح من الجدول
الذكاء العاطفي وأبعاده الثالث إختبار على،البعديللفروق بین القیاسین القبلي و،المحسوبةوأیضا 

:حیث أنه
وبمقارنة 95تساوي 2وت3تساوي 1وت14كانت ن تساوي ،الوعي بالذاتلبعد بالنسبة - 

ق بین القیاس و وبالتالي فإن الفر ،ت المحسوبة أقل من الجدولیة ؛مع قیمة ت النظریة نجد أن1ت
.إحصائیا لصالح القیاس البعديةالقبلي والقیاس البعدي دال

2وت0تساوي 1وت14نجد قیمة ن تساوي ،التعاطف أو المشاركة الوجدانیةبالنسبة لبعد - 

نجد أن ت المحسوبة أقل من ،14ن تساوي ــ مع قیمة ت النظریة المقابلة ل1وبمقارنة ت،92تساوي 
القیاس البعدي وبالتالي فإن الفروق دالة لصالح ؛0.01وهي دالة إحصائیا عند مستوى ،الجدولیة 

رتب الفروق الموجبة مجموع و،13نجد أن قیمة ن تساوي المهارات االجتماعیةبالنسبة لبعد - 
الصغرى مع قیمة ت النظریة نجد أن وبمقارنة ت .78ورتب الفروق السالبة تساوي 0تساوي 
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وبالتالي فإن الفروق دالة لصالح ،0.01وهي دالة إحصائیا عند مستوى ،یة المحسوبة أقل من الجدول
.القیاس البعدي

14فإن عدد األزواج ن تساوي الذكاء العاطفيإلختبار الدرجة الكلیة مقارنة بین بالنسبة لل- 
وبالمقارنة12تساوي ولیةالجدوقیمة ت ،100ورتب الفروق السالبة تساوي 1ورتب الفروق الموجبة 

وهذه ،بین القیاسین القبلي والبعديیتضح وجود فروق دالة إحصائیا ،ت المحسوبة مع الجدولیة 
.الفروق لصالح القیاس البعدي

قامت الباحثة بحساب حجم التأثیر ،وللتأكد من دالالت الفروق بین القیاس البعدي والقبلي 
باستخدام مربع معامل ،لمجموعة التجریبیةلالذكاء العاطفي وى على مست) طبیق اإلستراتیجیاتتأثیر ت(
موضحة في والنتائج داخل المجموعات ،"ت"باالعتماد على نتائج اختباریتا ومربع معامل أومیغا إ

:الجدول اآلتي

)92(جدول رقم 
موعة التجریبیة في الذكاء العاطفي في المجتدریب على االستراتیجیاتیوضح حجم تأثیر ال

أومیغال ایتا ومربع معامل امباستخدام مربع مع

القیاس
العینة 

ن
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ت

مستوى 
الداللة

قیمة ایتا
تأثیر 
ایتا

قیمة 
أومیغا

تأثیر 
أومیغا

الوعي 
ذاتبال

1472.5019.61قبلي 
متوسط%28.27قویة3.470.00148.08%

1496.3527.07بعدي

التعاطف
144011.81قبلي

6.180.00174.47%
قویة
جدا

58.42%
كبیر
جدا 1477.9218.39بعدي

المهارات 
االجتماعیة

1443.8517.29قبلي
6.690.00177.48%

قویة 
جدا

60.97%
كبیر
جدا 1482.0717.43بعدي

استبیان 
الذكاء 
العاطفي

14156.2134.52قبلي
7.690.00181.97%

قویة 
جدا

67.46%
كبیر
جدا 14260.6445.25بعدي
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و قیمة ،نحراف المعیاري حجم العینة و المتوسط الحسابي و اال) 29(رقم یتضح من الجدول 
على ،ومیغا لحجم تأثیر التدریب على االستراتیجیاتأامل عو مربع م،یتا مربع معامل إو قیمة ت 

:یتا تساويحیث كانت قیمة مربع معمل إللمجموعة اإلرشادیةء العاطفيامستوى الذك
و هي نسبة مئویة كبیرة تدل على االرتباط القوي بین %48.08الوعي بالذاتفي بعد - 

.ات و الوعي بالذاتالتدریب على االستراتیجی
بین جدا،تدل على االرتباط القويو هي نسبة مئویة كبیرة%74.47التعاطففي بعد- 

و مهارة التعاطف لدى المجموعة ،التدریب على االستراتیجیات اإلرشادیة المطبقة في الدراسة
و هذا باستعمال اختبار  ت للفروق داخل المجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي ،التجریبیة
.و البعدي
،جداتدل على االرتباط القوي،،و هي نسبة مئویة كبیرة%77.48المهارات االجتماعیةبعد -

.تجریبیةالمجموعة الو نمو المهارات االجتماعیة لدى ،اإلرشادیةبین التدریب على االستراتیجیات 
و هي نسبة مئویة كبیرة تدل على االرتباط القوي،%81.91ككل الذكاء العاطفيإختبار - 

و نمو مستوى الذكاء ،المطبقة في الدراسة الحالیةاإلرشادیةبین التدریب على االستراتیجیات جدا 
.اإلرشادیةالمجموعة أفرادالعاطفي لدى 

التي توضح حجم تأثیر التدریب على ،أومیغامربع معاملقیمةالجدول هذا كما أوضح
بناءا على المقارنة داخل ،عاده الثالثبفي مستوى الذكاء العاطفي و أ،االستراتیجیات اإلرشادیة

:حیث كانت قیمة أومیغا في المجموعة الواحدة وهي المجموعة التجریبیة
وهي نسبة مئویة تدل على التأثیر فوق المتوسط  ،%28.27تساوي الوعي بالذاتبعد -

.للتدریب على االستراتیجیات في نمو مستوى الوعي بالذات لدى المجموعة التجریبیة
و هي نسبة مئویة تدل على حجم ،%58.42تساوي التعاطف او المشاركة الوجدانیةبعد -

على نمو مستوى ،بقة في الدراسة الحالیةكبیر للتدریب على االستراتیجیات اإلرشادیة المطتأثیر
.المجموعة التجریبیة مقارنة بالقیاس القبليأفرادالتعاطف لدى 

وهي نسبة مئویة تدل على حجم تأثیر كبیر،%60.97تساوي المهارات االجتماعیةبعد -
في القیاس ،للتدریب على نمو مستوى تمكن أفراد المجموعة اإلرشادیة  من المهارات االجتماعیة جدا،

.البعدي 
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و هي نسبة مئویة تدل على التأثیر الكبیر ،%67.46تساوي الذكاء العاطفي ككلإختبار - 
اإلرشادیة  بعد على نمو مستوى الذكاء العاطفي  لدى أفراد المجموعة ،للتدریب على االستراتیجیات 
.التدریب في القیاس البعدي 

:الفرضیة الخامسةالدراسة على ضوء عرض نتائج:2
لإلنجاز لدى المجموعة جد فروق دالة إحصائیا في الدافعتو :نص الفرضیة الخامسة

.لصالح القیاس البعديالقیاسین القبلي و البعدي نتائج فيالتجریبیة 
عدد األزواج 

ن
Tقیمة   T1قیمة  2

قیمة ت 
الجدولیة

مستوى الداللة

13568100.01لإلنجازافعالد

دالالت الفروق بین المجموعة التجریبیة بین القیاس القبلي و البعدي على )30(جدول رقم 
wilcoxon testإختبار الدافع لالنجاز بإستخدام إختبار ویلكوكسن 

تساوي مجموع رتب الفروق الموجبة و،13األزواج ن تساوي یتضح من الجدول أعاله عدد 
عند ن ،وبمقارنة ت المحسوبة الصغرى مع قیمة ت النظریة ،68ومجموع الرتب السالبة وتساوي 5

لصالح 0.01وبالتالي الفروق دالة إحصائیا عند ،نجد أن المحسوبة أقل من الجدولیة 13تساوي 
مربع المتغیر المستقل في التابع قامت أكد الباحثة بحساب كل منوللتأكد من تأثیر.القیاس البعدي

وكانت النتائج ختبار  ت داخل المجموعات،باالعتماد على نتائج إیتاإمعامل أومیغا ومربع معامل 
:كاآلتي

القیاس
العینة 

ن
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ت

مستوى 
الداللة

قیمة ایتا
تأثیر 
ایتا

قیمة
أومیغا

تأثیر 
أومیغا

الدافع 
لإلنجاز

1466.4222.59قبلي
2.730.0136.34%

فوق 
متوسطال

متوسط18.72%
1485.7817.23بعدي

)31(جدول رقم 
یوضح تاثیر التدریب على االستراتیجیات في الدافعیة لالنجاز في المجموعة التجریبیة 

معامل أومیغاباستخدام مربع معامل إیتا و مربع 
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و المتوسط الحسابي و االنحراف 14حجم العینة ن تساوي ) 31(رقم یتضح من الجدول 
و كذلك قیمة  ت للفروق بین القیاسین في ،المعیاري للمجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي و البعدي

مئویة مقبولة تدلل و هي نسبة ،%36.34قیمة مربع معامل إیتا تساويوأیضا،المجموعة التجریبیة
في المجموعة التجریبیة ،على العالقة االیجابیة بین التدریب على االستراتیجیات و الدافعیة لإلنجاز

و هي قیمة تدل على ،%18.72،كما یوضح الجدول أعاله قیمة مربع معامل أومیغا و تساوي  
الدافعیة لإلنجاز للمجموعة تنمیةفي،للتدریب على االستراتیجیات االیجابي و لكن ضعیفرالتأثی

.عتماد على المقارنة بین القیاسین القبلي و البعدي، باإلالتجریبیة

:الفرضیة السادسةالدراسة على ضوء عرض نتائج:3
لدى المجموعة ،توجد فروق دالة إحصائیا في التوافق النفسي:نص الفرضیة السادسة

.لصالح القیاس البعديفي القیاسین القبلي و البعدي التجریبیة 
عدد األزواج 

ن
مستوى الداللةقیمة ت النظریةT2قیمة  T1قیمة

غیر دالة0.05عند 14344821التوافق الصحي
0.01دالة عند 1485012االنفعاليالتوافق 

غیر دالة0.05عند 14413521التوافق المنزلي
0.01دالة عند 14950212التوافق االجتماعي
0.01دالة عند 13630310التوافق النفسي

)23(جدول رقم 
یوضح دالالت الفروق بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة على اختبار التوافق 

wilcoxon tesبإستعمال اختبار ویلكوكسنالنفسي وأبعاده

و مجموع رتب الفروق ،ن و مجموع رتب الفروق الموجبة عدد االزواج ) 32(یوضح الجدول رقم 
على،القیاسین القبلي و البعدييداخل المجموعة التجریبیة فت النظریة  للفروق و قیم ،الموجبة 

:بمقارنة ت المحسوبة مع ت النظریة في ،و األربعةإختبار التوافق النفسي و أبعاده 
و ،كانت ت المحسوبة اكبر من ت النظریة14عند ن تساوي التوافق الصحيبعد - 

في المجموعة التجریبیة في بعد التوافق الصحي،بالتالي ال توجد فروق بین القیاسین القبلي و البعدي
كانت ت المحسوبة أقل من ت النظریة و بالتالي 14عند ن تساوي ،التوافق االنفعاليبعد - 
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د التوافق االنفعالي لصالح القیاس ي القیاسین القبلي و البعدي في بعفإحصائیاتوجد فروق دالة 
البعدي

الجدولیة و التالي ،كانت ت المحسوبة أكبر من ت14عند ن تساوي التوافق المنزليبعد -
.في بعد التوافق المنزلي،ال توجد فوق بین القیاس القبلي و البعدي

و ،كانت ت المحسوبة أقل من ت الجدولیة14عند ن تساوي ،التوافق اإلجتماعيبعد -
لتوافق للمجموعة التجریبیة في بعد ا،ي و البعديق دالة إحصائیا في القیاسین القبلبالتالي توجد فرو 

.االجتماعي لصالح القیاس البعدي
كانت ت المحسوبة اقل من ت ،14ككل و عند ن تساوي إختبار التوافق النفسيفي -

في المجموعة التجریبیة ،و بالتالي توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاسین القبلي و البعدي،الجدولیة
.على اختبار التوافق النفسي لصالح القیاس البعدي

القیاس
العینة 

ن
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة ت
مستوى 
الداللة

قیمة ایتا
تأثیر 
ایتا

قیمة 
أومیغا

تأثیر 
أومیغا

التوافق 
الصحي

1497.852.82قبلي
////د. غ0.78

1485.782.45بعدي

التوافق 
االنفعالي

1447.7115.20قبلي
7.970.0183.01%

قویة
جدا

كبیر69.06%
1478.2112.87بعدي

التوافق 
المنزلي

1457.5011.18قبلي
////د. غ0.23

1457.6411.21بعدي

التوافق 
االجتماعي

1445.0715.06قبلي
9.230.0186.76%

قویة
جدا

75.93%
كبیر
جدا 1478.6415.69بعدي

الدرجة 
الكلیة 
للتوافق

14242.5731.43قبلي
12.740.0192.58%

قویة
جدا

85.73%
كبیر
جدا 14311.7119.14بعدي

) 33(جدول رقم 
في المجموعة التجریبیة لى االستراتیجیات في التوافق النفسيعیوضح حجم تاثیر التدریب 

ومیغاو مربع معامل أباستعمال مربع معامل ایتا 
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باالعتماد على ،حجم تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع) 33(رقم یوضح الجدول 
باستعمال مربع ،و المتمثل في التوافق النفسي و أبعاده األربعة،المقارنة داخل المجموعة التجریبیة

في الجدول، أن قیمة مربع معامل النتائج الموضحةو مربع معامل أومیغا،حیث أظهرتیتا،معامل إ
:یتا فيإ

هي نسبة مئویة كبیرة تدل على العالقة ،و %83.01تساوي التوافق االنفعاليبعد - 
و التوافق االنفعالي،بین التدریب على االستراتیجیاتالقویةجدا،
،و هي نسبة مئویة كبیرة تدل على قوة العالقة %86.76تساويالتوافق االجتماعيبعد - 

.بین التدریب على االستراتیجیات و التوافق االجتماعي لدى المجموعة التجریبیة
تدل على العالقة القویة بین نسبةو هي%92.58تساوي التوافق النفسي ككلاختبار - 

.لدى المجموعة التجریبیةالتدریب على االستراتیجیات و التوافق النفسي العام
:ومیغا حیث كانت قیمته فيي الجدول أعاله قیمة مربع معامل أكما أوضحت النتائج المبینة ف

و هي قیمة تدل على التأثیر الكبیر الذي أحدثه ،%69.06تساوي التوافق االنفعاليبعد - 
.ریبیةلدى المجموعة التج،التدریب على االستراتیجیات في التوافق االنفعالي

الذي ،جداوهي نسبة تدل على التأثیر الكبیر،%75.93تساويالتوافق االجتماعيبعد - 
.في التوافق االجتماعي في المجموعة التجریبیة،أحدثه التدریب على االستراتیجیات

تدل على التأثیر الكبیر جداو هي نسبة،%85.73تساوي التوافق النفسي ككلاختبار - 
المطبقة في الدراسة الحالیة على ،ممثال في التدریب على االستراتیجیات اإلرشادیة ،للمتغیر المستقل

مستوى التوافق النفسي للمجموعة اإلرشادیة

III:الفرضیة السابعة والثامنة والتاسعةالدراسة على ضوءعرض نتائج:
:الفرضیة السابعةالدراسة على ضوءعرض نتائج:1

لدى ،ال توجد فروق دالة إحصائیا في الذكاء العاطفي-:نص الفرضیة السابعة
.التتبعيالقیاس البعدي ونتائج المجموعة التجریبیة في 
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عدد 
األزواج ن

T2قیمة   T1قیمة
قیمة الجدولیة

T

مستوى 
الداللة

144716الوعي بالذات
0.01عند 12
0.05عند 21

غیر دالة

1350.515.5التعاطف
0.01عند 10
0.05عند 17

دالة عند 
0.05

المهارات 
االجتماعیة

1224.533.5
0.05عند 12
0.01عند 07

غیر دالة

الذكاء إختبار 
العاطفي ككل

144327.5
0.01عند 12
0.05عند 21

غیر دالة

)34(جدول رقم 
القیاسین البعدي والتتبعي على اختبار فيیوضح دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة 

wilcoxon testالذكاء العاطفي باستخدام اختبار ویلكوكسن

و رتب الفروق السالبة و رتب الفروق الموجبة و ،ناألزواجح من الجدول أعاله عدد یتض
إختبار على،و التتبعيالبعديالقیاسین يف،داخل المجموعة التجریبیةللفروق قیم ت النظریة

:الذكاء العاطفي و أبعاده  الثالث،و بمقارنة ت المحسوبة مع ت النظریة في
و بالتالي ال توجد فروق دالة ،كانت ت المحسوبة أكبر من ت النظریةالوعي بالذاتبعد - 

.في المجموعة التجریبیة في بعد الوعي بالذات،إحصائیا بین القیاس البعدي  و التتبعي
وهي دالة عند ،13كانت ت المحسوبة اقل من ت النظریة عند ن تساوي طفالتعابعد - 

في بعد التعاطف لصالح القیاس ،و بالتالي توجد فروق في بین القیاسین البعدي و التتبعي ،0.05
.التتبعي

فروق دج، و بالتالي ال تو كانت ت المحسوبة اكبر من ت الجدولیةالمهارات االجتماعیةبعد - 
.في بعد المهارات االجتماعیة،دالة إحصائیا بین القیاسین البعدي و التتبعي

و ،ككل كانت قیمة ت المحسوبة أكبر من قیمة ت النظریةالذكاء العاطفيإختبار في - 
في مستوى الذكاء العاطفي لدى ،بالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاسین البعدي و التتبعي

.المجموعة التجریبیةأفراد 
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:یة الثامنةضالفر الدراسة على ضوءعرض نتائج:2
ال توجد فروق دالة إحصائیا في الدافعیة لإلنجاز لدى - :نص الفرضیة الثامنة

.التتبعيالقیاس البعدي ونتائج المجموعة التجریبیة في 
عدد 

األزواج ن
T2قیمة  T1قیمة

wقیمة 
الجدولیة

مستوى 
الداللة

1238.516.5الدافع لإلنجاز
0.05عند 12
0.01عند 7

غیر دالة

یوضح دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة بین القیاسین البعدي )53( جدول رقم
wilcoxon testوالتتبعي على اختبار الدافعیة لإلنجاز باستخدام اختبار ویلكوكسن

و مجموع رتب الفروق الموجبة  و ،12ن تساوي  األزواجیتضح من الجدول أعاله  عدد 
و كانت ت المحسوبة .ت النظریة و قیم38.50،و مجموع رتب الفروق السالبة   ،16.15تساوي 

الدافعیة لإلنجاز مستوىمما یدلل على عدم وجود فروق دالة إحصائیا  في؛یةر أكبر من ت النظ
.جموعة التجریبیة في القیاسین البعدي و التتبعيلدى الم،

:الفرضیة التاسعةالدراسة على ضوءعرض نتائج: 3
القیاسنتائجال توجد فروق في درجات المجموعة التجریبیة في: نص الفرضیة التاسعة

.البعدي والتتبعي على اختبار التوافق النفسي
عدد األزواج 

ن
T2قیمة  T1قیمة

Tقیمة 

الجدولیة
مستوى الداللة

د. غ0.05عند 13452617التوافق الصحي
د. غ0.05عند 112623.510التوافق االنفعالي
د. غ0.05عند 13472217التوافق المنزلي

د. غ0.05عند 1022228االجالتوافق
د. غ0.05عند 12342312الدرجة الكلیة 

یوضح دالالت الفروق في المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي )63( جدول رقم 
wilcoxon testوالتتبعي على اختبار التوافق النفسي وأبعاده باستخدام اختبار ویلكوكسن



عرض و مناقشة و تفسير النتائج/ الفصل الثامن

383

و مجموع رتب ،ن و مجموع رتب الفروق الموجبةاألزواجعدد ) 36(رقم یوضح الجدول 
و التتبعي البعديالقیاسینيف،داخل المجموعة التجریبیةت النظریة  للفروق الفروق الموجبة و قیم 

:،و بمقارنة ت المحسوبة مع ت النظریة في األربعةإختبار التوافق النفسي و أبعاده على
و ،كانت ت المحسوبة اكبر من ت النظریة13عند ن تساوي التوافق الصحيبعد -

في المجموعة التجریبیة في بعد التوافق الصحي،بالتالي ال توجد فروق بین القیاسین البعدي و التتبعي
،       كانت ت المحسوبة أكبر من ت النظریة11عند ن تساوي التوافق اإلنفعاليبعد -

.في بغد التوافق االنفعالي ،و بالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا في القیاسین البعدي  و التتبعي
و ؛كانت ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة13عند ن تساوي التوافق المنزليبعد -

.في بعد التوافق المنزلي،توجد فوق بین القیاس البعدي و التتبعي²التالي ال
و ،ن ت الجدولیةكانت ت المحسوبة أكبر م10عند ن تساوي االجتماعيالتوافق بعد -

للمجموعة التجریبیة في بعد ،بالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا في القیاسین البعدي و التتبعي
.التوافق االجتماعي

من ت ،كانت ت المحسوبة أكبر14و عند ن تساوي إختبار التوافق النفسي ككلفي -
في المجموعة ،ین القیاسین البعدي و التتبعي الجدولیة و بالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا ب

.التجریبیة على اختبار التوافق النفسي
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IV:لى،الثانیة و الثالثةالفرضیة األو الدراسة على ضوء قشة وتفسیر نتائج منا.
:الفرضیة األولىالدراسة على جئمناقشة وتفسیر نتا:1

والمجموعة التجریبیة،توجد فروق دالة إحصائیا في بین المجموعة الضابطة :نص الفرضیة
.لصالح المجموعة التجریبیةالقیاس البعدي،نتائج في في الذكاء العاطفي

u=13أن قیمة ،)22(الجدول رقم لقد أوضحت نتائج اختبار هذه الفرضیة والموضحة في 
مما یؤكد وجود فروق دالة إحصائیا بین نتائج المجموعة ،0.01عند مستوى وهي دالة إحصائیا 

.الذكاء العاطفي لصالح المجموعة التجریبیةإختبار ونتائج المجموعة الضابطة على ،التجریبیة 
لداللة الفروق بین u=40أن قیمة )22(كما أكدت النتائج الموضحة في الجدول رقم

د فروق بین و هي توضح وجو ،ي بعد الوعي بالذاتف،المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة
التي تم وهذا ما یدل على أن االستراتیجیات . والفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة.المجموعتین

على الوعي بالذات لدى أفراد هذه ،كان لها أثر فعال وٕایجابي،تطبیقها على أفراد المجموعة التجریبیة 
الموضحة في نتائجالحیث أظهرت ،مكاشفة الذاتاالستفادة منمنالتي تمكن أفرادها المجموعة

ومما یبین حجم العالقة ونسبة االرتباط بین ، %32.81=إیتامعامل مربع قیمة )23(الجدول رقم 
أفرادلدى الوعي بالذاتنمو مستوى نسبةوالتدریب على االستراتیجیات المقترحة في الدراسة

إلى أن االستراتیجیات التي تم ، مما یشیر %28.27= أومیغا وأیضا قیمة .اإلرشادیةالمجموعة 
إذ عملت نها،ن االستفادة ممالمجموعة التجریبیة قد مكنت ،تدریب أفراد المجموعة اإلرشادیة علیها

حیث طلبت من كل أفراد ،نحو الذاتإستراتیجیة قائمة السلبیات واإلیجابیاتعلى استخدام باحثةال
توضیح أهم النقاط اإلیجابیة والسلبیة التي یراها كل من فرد من أفراد المجموعة ،المجموعة اإلرشادیة 
وهي خطوة ،مناقشته بالتفصیل مع كل فرد من أفراد العینة تكواجب منزلي وتم،اإلرشادیة في نفسه

به وال توجد ئأنه ال یخط،بداخل كل فردهدفها مكاشفة الذات والقضاء على األسطورة التي توجد 
أنهم لم یقوموا بهذه لها أكدوا ،وما أكد للباحثة هذا أن أغلبیة أفراد المجموعة اإلرشادیة،سلبیات

وهي خطوة أساسیة . األمر الذي جعلهم یقفون موقف الناقد البناء تجاه الذات،الخطوة طیلة حیاتهم
وقد أشارت العدید من الدراسات النفسیة .وتطویر آدائه،نفسه لدى كل فرد یبحث عن تغییر مطلوبة 

حیثTina2004تینادراسةإلى فعالیة هذه االستراتیجیات في تنمیة وعي الفرد بذاته ومن بینها 
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األمر الذي یمكنه آلیا من ؛عالقته بذاته عن توضح وتكشف للفرد ،تأكدت أن هذه االستراتیجیا
ما تكون بتلك المحاولة ستراتیجیة أشبهحیث أكدت أن هذه اإل،ورؤیة نفسه بشكل واضح ،تغییر نفسه

بغرض ؛یرید أن یرى نفسه في المرآة لیكشف عن محاسن ومساوئ ملبسه،التي یقوم بها فرد عندما 
لتعلیم المسترشدین كیفیةوذلك إستراتیجیة تغییر مفردات اللغةكما استخدمت الباحثة .تحسین مظهره

الباحثة في حیث لمست .وبطریقة صحیة ،ومشاعرهم بأسلوب دقیق ،التعبیر عن ذواتهم وعواطفهم
وحاولت الباحثة .أثناء كتابتهم لقائمة السلبیات،بعض أفراد المجموعة اإلرشادیة نوعا من جلد الذات

مؤشر مهم لمفهوم حیث أكدت لهم أن اللغة ،بعض األلفاظ الدقیقة والمعبرة عن مشاعرهم تعلیمهم
اللغة الدقیقةفالفرد الذي یستخدم؛ي أنها إلیة یصدر من خاللها الفرد صورته لذاته لآلخرینأالذات، 

صادفا مع یستطیع على األقل أن یكون حتى في المواقف السلبیة،،عن نفسهعبیر في التاالیجابیة 
ألبرت الیس ة المعرفیة وعلى رأسهم وقد أكد العدید من المنظرین في المدرس. ومع مشاعره،ذاته

A.Ellisتساهم في عدم التحدیدو قة الدلتي یعبر بها الفرد عن نفسه و التي تتسم بعدمأن اللغة ا
غیر قادر على مما یجعل الفرد ،)220-219، 2009أبو أسعد، عربیات، (.تشتت عملیات التفكیر
طریقة االستجابة من منطلق أن الكلمات ومعانیها هي التي تشكل ،وصفا دقیقا وصف نفسه وعواطفه 

وذلك باستخدامه للكلمات الدقیقة ،فاإلنسان المتوافق هو الذي یتمكن من وصف نفسه بدقة،لدى الفرد
هذه حتى وٕان كانت ،وطریقة استجابته لها بصورة صحیة،وانفعاالته وأسبابها أیضا ،المعبرة عن نفسه

بمعنى أدق ،على أسالیب التفكیر،وبالتالي یتمكن اإلنسان من فصل تأثیر العواطف،سلبیةاالنفعاالت 
.عدم ترك وفسح المجال للعواطف سواء كانت إیجابیة أو سلبیة للتأثیر على التفكیر

أن اإلنسان یسلك بحسب أو ینفي التوضیح للمسترشدالحدیث الذاتيإستراتیجیة كما ساهمت 
فتجعل منه فردا غیر واع بذاته ؛فاألفكار التشاؤمیة تؤثر على سلوك الفرد،یفكر بهاوفق الطریقة التي 

وكذلك ،والنظرة السلبیة الدائمة نحو الذات واآلخرین،یمیل دون وعي إلى القلق والسلوك االكتئابي
معین وقد أكدت الباحثة في الجلسات األولى للمسترشدین إن الحوار الذاتي عند أي نشاط . المستقبل

وما یحویه من وحدیث الفرد مع ذاته ،من شأنه أن ینبه الفرد إلى تأثیر أفكاره السلبیة على سلوكه 
في أسلوب فیصلهي السبب وال،انطباعات وتوقعات سواء إیجابیة أو سلبیة عن المواقف التي تواجهه

الذاتي بما وعقالنیة الحدیثقیة فمنط،سواء بطریقة إیجابیة أو سلبیة،له مع هذه المواقفعامتفاعله وت
فالمتهور المتسرع والمكتئب المتأني كالهما . ر عن عمق وعي الفرد بذاتهتعب،یتسق مع المواقف

والمواقف بطریقة ،لیهما من التعامل مع الذاتیفتقدان إلى مفاتیح الحدیث الذاتي الواقعي الذي یمكن ك
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فإیجابیة الفرد . وٕان كانت هذه المواقف سلبیةحتى ،ت والمواقفبالذارصینابعة عن وعينعقالنیة 
.النابعة من الوعي بذاته أكثر ما تظهر وتبرز في المواقف السلبیة

الذي یوضح حجم تأثیر التدریب %32.81= ایتا معامل مربعأن) 23(لقد بین الجدول رقم 
على اإلستراتیجیات على بعد الوعي بالذات لدى المجموعة التجریبیة وحجم تأثیر مرتفع مما یدل على 

لتنمیة بعد الوعي بالذات لدى المجموعة اإلرشادیة ،أن اإلستراتیجیات التي تم انتقاؤها في هذه الدراسة
كانت فعالة وأثرت بیر مفردات اللغة والحدیث الذاتيغ، تقائمة اإلیجابیات والسلبیاتي والمتمثلة ف

األمر الذي أكده ،تهمامستوى وعیهم بذو نموفي ،حیث أسهمت على المجموعة اإلرشادیةتأثیرا إیجابیا
اسة والموضحـة في أفراد المجموعة حتى في إجاباتهم على بطاقة التقدیر الذاتي المطبقة في الدر 

لإلجابة على فقرة حدد مستوى فهمك لنفسك ووعیك حیث كان متوسط النسبة المئویة )10(الملحق رقـم 
.%60بها بعد التدریب 
رقم فقد أكدت النتائج الموضحة في الجدولالوجدانیةبعد التعاطف أو المشاركة أما في 

في ،بالفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة الخاصة ،u =12.50أن قیمة) 23(
مما یدل على فعالیة ،لصالح المجموعة التجریبیة ،0.01بعد التعاطف دالة إحصائیا عند مستوى 

في تنمیة بعد التعاطف والمشاركة الوجدانیة لدى المجموعة ،اإلستراتیجیات المطبقة في الدراسة 
التجاه المعرفي وهي إستراتیجیة معرفیة تابعة لإستراتیجیة تغیر القواعدطبیقحیث تم ت.التجریبیة
حیث قامت الباحثة باستقراء حدود التعاطف لدى أفراد الجماعة اإلرشادیة وتبین ،كآلرون بیالسلوكي 

أفراد الجماعة اإلرشادیة، وقامت الباحثة بإجراء أنها غیر واضحة أو باألحرى غیر منطقیة لدى أغلبیة 
ق بین التعاطف اإلیجابي والتعاطف والفر التعلق اآلمن وغیر اآلمنمقارنة توضیحیة لتبیان حدود 

حیث قامت الباحثة بتوضیح الذات،ستبعادإ،اآلخرفياهي مالذي یحوي معاني الت،السلبي 
مع ،الوجدانیة یحوي في مضمونها إیجابیة في التفاعل مع اآلخرللمسترشدین أن التعاطف والمشاركة 

ذلك ،والمشاركة الوجدانیة بعیدة تماما عن مفهوم التباهي مع اآلخر،المحافظة على الحدود الشخصیة
غیر أن المشاركة الوجدانیة تعني ،الذات من الوجودأن هذا السلوك نوع من عزل الذات أو إلغاء

.إیجابیة التعاطف والعمل على مساعدة اآلخر دون إلحاق الضرر بالذات
یتا في بعد المشاركة إمعامل مربع أن ) 23(نتائج الموضحة في الجدول رقم لقد بینت ال

رتباط بعد المشاركة الوجدانیة بالتدریب على إحیث توضح هذه النتیجة % 76.35یساوي ،الوجدانیة 
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لدى المجموعة امستواهحیث اتضح أن مستوى المشاركة الوجدانیة ارتفع. إستراتیجیة تغییر القواعد
.التجریبیة بعد التدریب على إستراتیجیة تغییر القواعد

الذي یوضح حجم ،معامل أومیغامربع كما أوضحت النتائج المبینة في هذا الجدول قیمة 
في مستوى التعاطف لدى المجموعة تغییر القواعد ولعب الدورستراتیجیات الالتأثیر اإلیجابي 

یؤكد فعالیة هذه ،وهو حجم تأثیر كبیر،59.41%تساوي ومیغاأإذا كانت قیمة ،التجریبیة
حیث حققت هذه األخیرة نموا ،اإلستراتیجیة في تنمیة المشاركة الوجدانیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة 

في التعاطف مقارنة بالمجموعة الضابطة التي كانت نتائج القیاس القبلي فیها مكافئة للمجموعة 
.التجریبیة

أن قیمة ) 23(النتائج الموضحة في الجدول رقم فقد بینت االجتماعیةبعد المهاراتأما في 
دالة قیمة وهي،الضابطةللفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة u=19.5اختبار مان ویني 

مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة ،0.01إحصائیا عند مستوى 
في استبیان الذكاء العاطفي لصالح المجموعة ،جموعة الضابطة في بعد المهارات االجتماعیةوالم

حیث قامت المحاضرة ولعب الدوراتاإلیجابي للتدریب على إستراتیجیاألثروهو ما یؤكد ،التجریبیة
الباحثة بتقدیم محاضرة ألفراد الجماعة اإلرشادیة حول المهارات االجتماعیة واالتصال وأشكاله ودوره 

ذلك أن اإلنسان الذي یتمتع بالصحة النفسیة هو اإلنسان الذي یتمكن من . في تنمیة الصحة النفسیة
ال مع اآلخر ال یعني التطابق فاالتص،حتى وٕان اختلف معه في الرأي والتوجهات ،االتصال مع اآلخر

یهدف إلى فهو أیضایهدف إلى التأثرمثلمابقدر ما هو تواصل إنساني ،معه والتماهي في شخصیته
لتوضیح هذه المهارات ،التأثیر، ودار أثناء الجلسة نقاش واسع بین أفراد الجماعیة اإلرشادیة والباحثة

لتوضیح ،أستاذ مع طالبة من أفراد الجماعة اإلرشادیةوكیفیة ممارستها، كما قامت الباحثة بتمثل دور 
الدور األول یمثل دور المستمع والمنصت باهتمام، أما الدور الثاني فهو حیث كان ،مهارات التواصل

ثم دار نقاش بین الباحثة وأعضاء الجماعة ،دور األستاذ المنشغل والذي یتمثل دور المستمع الصوري
في تنمیة العالقات بین األفراد وأنواع ،واصل السمعي والبصري والحسياإلرشادیة حول مهارات الت

.یسمعه وعندما یفقدهمندما یجد عن،الرسائل التي تصل إلى المتحدث 
وهي تبین ،%72.29تساوي ایتاأن قیمة )23(رقمللقد أوضحت النتائج المبنیة في الجدو 
وتنمیة المهارات ،والمناقشة وكذا لعب الدورالمحاضرة قوة العالقة بین التدریب على إستراتیجیة 

وهي ،53.64%=أومیغاكما توضح من خالل الجدول قیمة . لدى المجموعة اإلرشادیةاالجتماعیة 
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لدى المهارات االجتماعیة مستوىنموعلى،تبین قوة وحجم تأثیر التدریب على اإلستراتیجیات
إستراتیجیة المحاضرة والمناقشة ولعب الدور في تنمیة مستوى ما یدل على فعالیة . المجموعة اإلرشادیة

ب علإستراتیجیة أنذلك .المهارات االجتماعیة لدى المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة
منهج یمثل فیه األفراد أدوارا بسیطة تكشف عن بعض مواقف الحیاة الحقیقیة ،مما یمكن الجمیع الدور

تستخدم ،وقد أكد العدید من الباحثین أن إستراتیجیة لعب الدور. من فهم و استیعاب جدید للمواقف
جماعة و مساعدة أعضاء ال،كأسلوب تعلیمي الكتشاف عملیات التفاعل بین األشخاص في مجتمع ما

لزیادة ،و دوافع سلوكهم في المواقف االجتماعیة،على فهم و إدراك مشاعرهم و كذا مشاعر اآلخرین
وهذا ما حاولت الباحثة تطبیقه ،)2010،35محروس،منال محمد،(آداء السلوك االیجابيقدرتهم على 

،للوقوف على ینهماو كذا أسالیب التواصل السلبیة والمقارنة ب،لتوضیح أسالیب التواصل االیجابیة
مشاعر الطرفین في األدوار وفي نفس الوقت تعلم أسالیب التواصل االیجابیة، لممارستها في الحیاة 

. الیومیة للمسترشد
للفروق بین المجموعة ،u=13نيتمان ویختبار إأن قیمة )23(كما أوضح الجدول رقم 

وهذا یدل على 0.01دالة إحصائیا عند مستوى ،الذكاء العاطفيإختبارالتجریبیة والضابطة على 
الذكاء العاطفي إختبار على ،وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة

للتدریب على مما یثبت األثر اإلیجابي ،ككل في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة 
واتفقت نتائج هذه ،نمیة الذكاء العاطفي بأبعاده المكونة لهفي ت،اإلستراتیجیات المقترحة في الدراسة

ودراسة أبو غزالبالسعودیة 2002دراسة محمد عبد السمیع رزق على طلبة الجامعة الدراسة مع 
ودراسة بدیع ،بسوریا على التالمیذ2006رندا رزق اهللا ودراسة ،باألردن 2004على األطفال 

،2001بتایوان غوانغیانودراسة ،التعلیم الثانوي باألردنعلى تالمیذ 2008موسى حسن عوض 
شركات إنتاجیة بالوالیات المتحدة األمریكیة على مجموعة من مدراء لSmith2001سمیثودراسة 

مما . سنة25- 15على مجموعة من الشباب الذین تراوحت أعمارهم بین ة تینا بسلوفینیا، وكذلك دراست
ولدى الفئات ،في تنمیة مهارات الذكاء العاطفيرفيإستراتیجیات اإلرشاد المعستخدام یدل على فعالیة ا
للذكاء ائیةاإلنمة البرامج التدریبیة حیث ظهرت فعالی. وأیضا في الثقافات المختلفة،العمریة المختلفة 

وأیضا التباین في الخصائص النفسیة .رغم الفروق في الثقافات،العاطفي في الدراسات المذكورة
واالختالف الوحید كان في طبیعة ،للعینات المستهدفة للتدریب على هذه البرامج للمراحل العمریة
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فاإلستراتیجیات التي طبقت .اتساقا مع الخصائص النفسیة للعینة ،اإلستراتیجیات اإلرشادیة المستخدمة 
.مع األطفال مثال كانت تختلف عن تلك التي استخدمت مع العینات األكبر سنا

یمكن التدریب علیها وتنمیتها ،أشار منظرو الذكاء العاطفي إلى أن قدرات الذكاء العاطفيوقد
Mayer, Salovey&Carusoوتزید من فرص نجاحه في الحیاة ،فهي تعد الفرد لتكیف أفضل

ویمكن تحسینه من خالل البرامج التدریبیة والتدخل اإلرشادي ،وأنه یتطور مع مرور الوقت2002
1997Bar-on . 80%وقد یبلغ هامش التنمیة فیهGolman, 1997، لتعزیز توافق الفرد مع

.نفسه ومع البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها
مناسبة واتساق ،وما عزز نتیجة البحث الحالي في تنمیة الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة

لمعرفیة الممیزة للطالب الجامعي، لخصائص النفسیة وااإلستراتیجیات المستخدمة في الدراسة مع ا
المجموعة اإلرشادیة من التفاعل بینهم و أفراد مكنت ،المناقشة وٕاعادة البناء المعرفيفإستراتیجیة 

وأیضا إلى عالقاته ما وفر لهم ،هم فیما یخص نظرة كل واحد إلى نفسههات نظر التعبیر عن وج
بعد تمكن كل واحد منهم من أخذ مسافة عن ،اآلخرلهذه النظرة إلى الذات وٕالى فرصة التقویم الذاتي 

هدفها هو إعادة البناء بمعنى إعادة النظر وٕاعادة التفكیر في ،نفسه لیراها بطریقة تختلف عن الماضي 
.وأكثر واقعیةومحاولة تعدیلها وجعلها أكثر منطقیة وأكثر عقالنیة ،هذه النظرة إلى الذات

المجموعة –وطلبة الجامعة ،عریفیة بالذكاء العاطفيكما مكنت إستراتیجیة المحاضرة الت
الكثیر وكیف أسهمت هذه المهارات في نجاح،من التعرف على مهارات الذكاء العاطفي-التجریبیة

فراد ذوي وكیف فقد العدید من األ،في حیاتهم العامة من األفراد ذوي القدرات العقلیة المتوسطة 
وهذا بناء على ،النجاح في الحیاة نتیجة لعدم تمكنهم من هذه المهاراتطعم لفائقة ،القدرات العقلیة ا

مكنت إستراتیجیة إعادة البناء لقد .نتائج دراسات عالمیة عرضتها الباحثة على أفراد المجموعة التجریبیة
انطالقا من العالقة بین،أفراد المجموعة التجریبیة من اكتشاف دور األفكار في السلوك ،المعرفي 

A – B – Cحو هي المتحكم الوحید في سلوكه ن،الفرد لنفسه ولآلخرینذلك أن طریقة وأسلوب إدراك
سلوك الفرد ؛ تمیز هذه األفكار بالعقالنیة والمنطقیة والواقعیة إتسمت ذاته ونحو اآلخرین فكلما 

.كسالعثالالواقعیة حدقالنیة ولالعوكلما اتسمت هذه األفكار با،بالصحة والتوافق 
%94.27ایتا تساوي أن قیمة معامل ) 23(لنتائج الموضحة في الجدول رقم لقد أشارت ا

مستوى الذكاء العاطفي و نمو،والتي بینت العالقة بین التدریب على إستراتیجیات المنتقاة في الدراسة
كما بینت النتائج الموضحة في الجدول قیمة معامل أومیغا فیه ،لدى أفراد عینة المجموعة التجریبیة
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نمو والتي بینت حجم تأثیر التدریب على اإلستراتیجیات المنتقاة في الدراسة على،66.60%=
حجم تأثیر و وه66.60%حیث بلغ حجم التأثیر ،لدى المجموعة اإلرشادیة،مستوى الذكاء العاطفي

تائج اختبار مان ویني للفروق بین المجموعتین، حیث أظهرت قیمة أومیغا مما یؤكد ویعزز ن،قوي جدا
على وٕانما هي نتیجة للتدریب ،أن الفروق المحسوبة باختبار مان ویني لیست ولیدة الصدفة

ن اإلرشاد أحیث ،والمناسبة للعینة المتمثلة في طلبة الجامعة إلنمائیةاإلستراتیجیات اإلرشادیة ا
كما یركز ،لدى المسترشد نحو ذاته ونحو اآلخرین،یركز على تغییر وتعدیل األفكارالمعرفي السلوكي 

.)2011،196،محمدو مصطفى (والعمل كفریق في اإلرشاد الجمعي ،على المشاركة النشیطة للمسترشد

البحوث التي قام بها ف-كطلبة الجامعة–ن مع الراشدین صلح ما یكو أسلوب إرشادي أوهو 
مما یثبت فعالیة إستراتیجیات هذا االتجاه اإلرشادي ،كلها كانت تقریبا على طلبة الجامعةألبرت ألیس

.مع العینة المقصودة في هذه الدراسة

:الفرضیة الثانیةالدراسة على ضوء مناقشة وتفسیر نتائج :2
في ـالضابطةتوجد فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة : نص الفرضیة

لقد أوضحت نتائج اختبار هذه . لصالح المجموعة التجریبیةفي نتائج القیاس البعدي الدافع لإلنجاز
، وهي دالة إحصائیا عند u=41أن قیمة اختبار مان ویني ) 24(فرضیة والموضحة في الجدول رقم ال

مما یثبت وجود فروق دالة إحصائیا بین نتائج المجموعة التجریبیة ونتائج المجموعة 0.01مستوى 
مما یثبت األثر . لصالح المجموعة التجریبیة،في القیاس البعدي على اختبار الدافع لإلنجاز،الضابطة 

لتنمیة دافع اإلنجاز لدى ،طبقة في هذه الدراسةاإلیجابي للتدریب على إستراتیجیات اإلرشاد النفسي الم
المستقاة من االتجاه إرادة المعنىالبحث عن المعنى وإستراتیجیةحیث تم تطبیق ،طلبة الجامعة

.و النمذجةوكذلك إستراتیجیة المحاضرة في اإلرشادالقائم على المعنى
النفسیة التي تمیز األفراد ذوي فمن خالل إستراتیجیة المحاضرة تم توضیح أهم الخصائص 

ونبیه، )1989(االعسركدراسة صفاء ،عالمیة میدانیةبناء على نتائج دراسات،الدافعیة لإلنجاز
حیث أكدت كل هذه ) 1981(Stephen&Rolandستیفن وروالند ودراسة )1982(إسماعیل 
تتمثل في تفضیل األعمال التي ،الدافعیة المرتفعةذوي ز أن أهم الخصائص التي تمی،الدراسات

كما یتمتعون بثقة عالیة في أنفسهم حتى إنهائه،والمثابرة في العمل،تتطلب المسؤولیة الشخصیة
وقامت الباحثة بمناقشة هذه . كما یتمیزون بالسلوك التنافسي.واالستقاللیة وارتفاع مستوى الطموح 

كما قامت ،ى ضرورة التحلي بهذه الخصائص الخصائص مع كل أفراد المجموعة اإلرشادیة وأكدت عل
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والتي واجهت الكثیر من ،الباحثة بتطبیق إستراتیجیة النمذجة حیث عرضت سیر لشخصیات إنجازیة 
إال أنها قامت بإنجازات الزال التاریخ یذكرها مثل أدیسون، فیكتور فرانكل، كما عرضت ،الصعوبات

وفق متغیر الثقافة حیث ،ت الفروق في الدافعیة لإلنجاز الباحثة بعض الدراسات غیر ثقافیة التي تناول
یصنع الفرق بین من شأنه أن،بینت هذه الدراسات أن المستوى المرتفع لدافعیة األفراد في ثقافة معینة

.ثقافاتالدول وبین ال
لمساعدة المسترشدین ،البحث عن المعنى وٕارادة المعنىكما استخدمت الباحثة إستراتیجیة 

ذلك أن اإلنسان الذي یعیش ،وبذل الجهد في تحقیقها ،على دعوتهم إلى ضرورة تحدید معاني لحیاتهم 
في فیكتور فرانكلكما أكد ،غالبا ما یكون عرضة للفراغ الوجودي،دون هدف ودون جهد لتحقیقه 

وترتیب في تنظیم الوقتكتاباته، وقد حاولت الباحثة مساعدة المسترشدین في ذلك ومساعدتهم
حیث طلبت كل واحد تحدید خطة أو برنامج یومي . وعرضت علیهم بعض اآللیات لذلك،األولویات
هرم األهداف الشهري والسنوي على استعمالمرنا،كما حثتهم نوي بحیث یكون هذا البرنامج شهري وس

وتحدید نسبة تحقیق ،م نفسهلكي یستطیع كل واحد منهم فیما بعد من تقوی،هذه األهدافتزمینو
وقد استعانت الكثیر من الدراسات بهذه . وكذلك تقویم الوقت لالبتعاد عن مضیعاته،األهداف 

هجز ومارترايوتوصلت إلى نفس نتائج الدراسة الحالیة كدراسة ،اإلستراتیجیات
Hughes&Martray1991،والمثابرة لتنمیة ،حیث اعتمدت على أنشطة صیاغة الهدف

على Linda&Michelle1995لندا ومیشیلالدافعیة لدى المراهقین، كما اعتمدت دراسة 
وٕاستراتیجیة صیاغة الهدف لرفع مستوى الدافعیة األكادیمیة لدى ،إستراتیجیة المهارات التنظیمیة 

أكدت أن تنظیم التي ،على طالب الجامعة Burgan1985بورجانالصف الرابع ودراسة،تالمیذ
إستراتیجیات إرشادیة فعالة لتنمیة الدافع لإلنجاز لدى طلبة ،الوقت لالستذكار وتعدیل أسالیب التفكیر

).65،  2007شقة،أبو (الجامعة 

وهي تبین %16.25تساويایتاأن قیمة )25(في الجدول رقم وقد بینت النتائج الموضحة 
حجم وقوة العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات ونمو مستوى الدافع لإلنجاز لدى العینة كما وضح 

والذي یبین حجم تأثیر التدریب على %13.89.ساوي تتيمة معامل أومیغا والهذا الجدول قی
ة حیث بلغ لتجریبیاإلستراتیجیات ونمو الدافعیة لإلنجاز لدى طلبة الجامعة في المجموعة ا

مما یؤكد ویزید من ثبوت فعالیة اإلستراتیجیات المستخدمة في هذه الدراسة مقبولوهو تأثیر 13.89%
نتائج وقد اتسقت –لتنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى طلبة الجامعة المعنى إرادةوهي البحث عن المعنى و 
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ودراسة .التعلیم الثانوي باألردنعلى طلبة ،2007ه فهد مصطفى سعادة دراسهذه الدراسة مع نتائج 
&schunkلشنك وارتمر على طلبة المرحلة األساسیة ودراسة كالو ertmer على طلبة الجامعة

حیث أثبتت كل هذه الدراسات فعالیة ،على تالمیذ الصف العاشر shapelyابليشودراسة 
في تنمیة الدافع ،زمینهاخاصة تنظیم الوقت وتحدید األهداف وصیاغتها وت،إستراتیجیات التنظیم

.لإلنجاز لدى مختلف فئات التدارس بدایة االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي والجامعي

:الفرضیة الثالثةالدراسة على ضوءمناقشة وتفسیر نتائج:3
في ئیا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة دالة إحصاتوجد فروق :نص الفرضیة

. لصالح المجموعة التجریبیةفي نتائج القیاس البعدي التوافق النفسي
أن قیمة اختبار مان ،)26(لفرضیة الموضحة في الجدول رقم لقد أوضحت نتائج اختبار هذه ا

مما یؤكد وجود فروق دالة ذات داللة 0.01،وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى . u=4وتیني 
على اختبار التوافق النفسي المستخدم في هذه ،ة الضابطةإحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموع

:الدراسة في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة وهذا ما یثبت
.العاطفي والتوافق النفسيالعالقة اإلیجابیة بین الذكاء -1
.العالقة اإلیجابیة بین الدافع لإلنجاز والتوافق النفسي-2
لدى طلبة الجامعة من ،لإلستراتیجیات المستخدمة لتنمیة التوافق النفسياألثر اإلیجابي -3

.خالل تنمیة كل من الذكاء العاطفي والدافعیة لإلنجاز
لداللة الفروق بین المجموعة ،u=8أن قیمة ) 26(نتائج الموضحة في الجدول رقم وقد بینت ال

،0.06أنها دالة إحصائیا عند مستوى في بعد التوافق االنفعالي ،الضابطة والمجموعة التجریبیة
وهذا یدل على أن اإلستراتیجیات التي تم التدریب علیها أسهمت في نمو ،لصالح المجموعة التجریبیة

قت هذه النتیجة مع دراسة ستوقد ا،لدى طلبة الجامعة عینة المجموعة التجریبیة ،التوافق االنفعالي
یستند إلى حیث أكدت هذه الدراسة فعالیة برنامج إرشادي،بمصر2003صالح فؤاد الشعراوي 

في تحسین مستوى اإلتزان االنفعالي لدى طلبة الجامعة حیث ،االتجاه العقالني االنفعالي السلوكي
.و غیرهاالمعرفي وتغییر مفردات اللغة الدراسة على إستراتیجیة إعادة البناء اعتمدت هذه
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لقیاس حجم %75.26=ایتاأن قیمة ) 27(ي الجدول رقم نتائج المبینة فالكما أوضحت
أنها عالقة قویة كما بین ،على اإلستراتیجیات ونمو مستوى التوافق االنفعاليالعالقة بین التدریب 

ونمو مستوى التوافق النفسي حیث ،الجدول قیمة أومیغا لقیاس حجم تأثیر التدریب على اإلستراتیجیات
وهي نسبة عالیة تؤكد أن التدریب على اإلستراتیجیات لم یصنع ، 57.93%=أومیغاكانت قیمة 

إنما أثر تأثیرا قویا على مستوى التوافق ،الفروق فقط بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة
محمد أحمد إبراهیممع دراسة وقد اتسقت هذه النتیجة . االنفعالي لدى الطلبة عینة المجموعة التجریبیة

العقالني اإلنفعالي و كذلك إستراتیجیات اإلرشاد اإلرشادإسترتیجیات حول فعالیة،2001سعفان 
في خفض الغضب ،لدى طلبة الجامعة بإعتبارها إستراتیجیات تتسق و الخصائص القائم على المعنى

كما قام الباحث بمقارنة بین فعالیة إستراتیجیات كل إتجاه و توصل .المعرفیة و الوجدانیة لهذه المرحلة
فعاالن في خفض الغضب لدى طلبة أنهماكال االتجاهین  و من خالل اإلستراتیجیات المطبقة أنإلى

. الجامعة عینة الدراسة
،)27(نتائج المبنیة في الجدول رقم فقد أوضحت الالتوافق االجتماعيببعد أما فیما یتعلق 

وهي ،لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطةu=7أن قیمة اختبار مان ویني 
مما یثبت على أن الفروق بین المجموعة الضابطة ،0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى

وهذا یؤكد ،في بعد التوافق االجتماعي دال إحصائیا لصالح المجموعة التجریبیة ،والمجموعة التجریبیة
،أن اإلستراتیجیات المنتقاة في هذه الدراسة كان لها أثر إیجابي في تنمیة مستوى التوافق االجتماعي

الشویكي نایفة محمد دراسةوقد اتسقت هذه النتیجة مع . لدى طلبة المجموعة اإلرشادیة التجریبیة
حیث أكدت هذه العمایرةأحمد عبد الكریم ودراسة ، 2010عبیر عبد الرزاق عبده ودراسة 2004

الدراسات فعالیة إستراتیجیات اإلرشاد السلوكي المعرفي في تحسین وتنمیة مستوى التوافق االجتماعي 
التي أكدت فعالیة ،2007ورمكمیماسكما اتسقت هذه النتیجة مع دراسة . لدى العینات المختلفة

وخفض ،التوافق االجتماعياإلرشاد المستند على مهارات الذكاء العاطفي في تحسین مستوى
.السلوكیات العدوانیة لدى تالمیذ التعلیم األساسي في األردن

التي أكدت فعالیة ،2010الوریكاتطارق زید حمدكما اتسقت هذه النتیجة أیضا مع دراسة 
فعالة لضبط الغضب ،معرفیة إستراتیجیة إعادة البناء المعرفي وضبط الذات كاستراتیجیات إرشادیة 

.كسلوكیات ال توافقیة لدى المراهقینض االكتئاب وخف
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إستراتیجیات فإن هذه الدراسة أیضا أثبتت فعالیة ،إضافة إلى فعالیة المدخل السلوكي المعرفي
وٕارادة ،التي تضمنت البحث عن المعنى،فرانكل من خالل جلساتهرالقائم على المعنى لفیكتو اإلرشاد
أن ،حیث بینت الباحثة ألفراد الجماعة اإلرشادیة أنه على اإلنسان وفي أي مرحلة عمریة ،المعنى

لتحقیقها ذلك أن اإلنسان الذي یعیش ،على التخطیط لها جهدهفي الحیاة ویعمل بكل ا لهیحدد أهداف
.كما یكون عرضة للمشكالت واالضطرابات االنفعالیة،الالهدف یكون عرضة للفراغ الوجودي

فاإلنسان الذي یحدد ویبین . الل توضیح الوعي بمعنى الحیاة والحب والجمالوذلك من خ
ه تلك الرغبة والدافع لتحقیقه وبقدر إصراره یكون تحقیق الهدف أقرب مهما كان دیتتولد ل،معنى لحیاته

.صعبا
والتي تبین قوة %69.93=ایتاأن قیمة ) 27(نتائج الموضحة في الجدول رقم كما أوضحت ال

والتوافق االجتماعي لدى أفراد المجموعة ،العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات كمتغیر مستقل
والتي توضح حجم تأثیر التدریب على 50.42=أومیغاأنها قویة جدا كما بین الجدول قیمة ،التجریبیة

توى التوافق النفسي لدى أفراد على مس،إستراتیجیات اإلرشاد المعرفي المنتقاة في هذه الدراسة
و األثر اإلیجابيعلى وهي نسبة كبیرة مما یدل ویؤكد50.42%حیث بلغت ،المجموعة اإلرشادیة 

المنتقاة ،وٕاستراتیجیات اإلرشاد القائم على المعني،للتدریب على إستراتیجیات اإلرشاد المعرفيالكبیر
حیث ،لدى أفراد عینة المجموعة التجریبیة،االجتماعيفي هذه الدراسة في تنمیة مستوى التوافق

أكثر قدرة على التواصل مع ،أصبح المسترشدون حسب استجاباتهم على بطاقة التقریر الذاتي
،نتیجة لمستوى الوعي الذاتي واالجتماعي الذي استطاعوا أن یحققوه من خالل الجلسات،اآلخرین

وسلوكیاتهم بناء على الخبرات العاطفیة ،فهم مشاعر اآلخرینحیث أكدوا أنهم أصبحوا أكثر قدرة على 
كما أصبحوا أكثر وعیا بتأثیر ،وبناءا أیضا على الفروق الوجدانیة الطبیعیة التي توجد بین األفراد ،

كل واحد منهم تجاه بهاا وتفهما للطریقة التي یسلك وأكثر إدراك،انفعاالت اآلخرین على تصرفاتهم 
من خالل بطاقة ا من وعیهم بانفعاالت اآلخرین، كما أكد أفراد المجموعة اإلرشادیة انطالق،اآلخرین

بعد وعیهم وٕادراكهم أن التعاطف مع اآلخر ال ،أنهم أصبحوا أكثر مرونة في عالقاتهم ،التقریر الذاتي
مؤثر دور القیام بفعال و ألداءبقدر ما هي سعي ،في الحالة الوجدانیة مع اآلخرین،یعني التماهي

غلفمیزة سلبیة ت،على تخطي مشكالت تواجههم، ألن التماهي دون فعالیةإیجابي في مساعدتهم 
.نفسیا واجتماعیا أنها إیجابیة
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بالسلوك التنبؤتلعب دورا هاما في القدرة على،كما أن ارتقاء الفرد ونمو معرفته االنفعالیة 
في ،فهي ترتبط إیجابیا بالتعاون وسلبیا مع المشكالت الداخلیة المتمثلة،االجتماعي اإلیجابي والسلبي

.Izand et al 2001الوحدة والحزن واالكتئاب 

u=88.50أن قیمة اختبار مان ویني) 27(لنتائج المبینة في الجدول رقم كما أوضحت ا
،في بعد التوافق الصحي أنها غیر دالة،الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطةلداللة 

في التوافق الصحي وقد یعود ،وبالتالي ال توجد فروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 
في اختبار هیوم بیل تقیس الصحة الجسدیة التي لم ،هذا إلى أن البنود التي تقیس التوافق الصحي

.یة المطبقة في الدراسةتتأثر بالتدریب على اإلستراتیجیات اإلرشاد
لداللة الفروق u=71أن قیمة ) 27(فقد أوضح الجدول رقم ،أما بالنسبة لبعد التوافق المنزلي

وبالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا بین ،بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة أنها غیر دالة
اإلستراتیجیات التي تم التوافق المنزلي وبالتالي فإن في بعد ،المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة

المجموعة إلى أن أفراد وقد یعود هذا ،المجموعة اإلرشادیة لم تؤثر في هذا البعد لدى ،التدریب علیها 
وقد یحتاجون ،اإلستراتیجیاتطبیقت،للتغیر الذي أحدثهنتیجة اإلرشادیة یواجهون مقاومة من أسرهم

وفق ما أكده بعض أفراد المجموعة ،ألسرهمإلى فترة زمنیة أطول إلثبات هذا التغیر اإلیجابي 
.اإلرشادیة من خالل بطاقة التقریر الذاتي

لبیان حجم تأثیر التدریب على ،%81.54=ایتاأن قیمة ) 27(الجدول رقم كما أوضح 
وهي نسبة توضح قوة العالقة بین التدریب ،ة الجامعةاإلستراتیجیات على التوافق النفسي العام لطلب

66.84=أومیغا كما أوضح هذا الجدول أن قیمة . على اإلستراتیجیات ومستوى التوافق النفسي العام
وهي نسبة كبیرة وتدل على فعالیة وكفاءة ،لبیان حجم تأثیر التدریب على مستوى التوافق

وقد اتفقت هذه نتائج هذه ،العام للطلبة في المجموعة التجریبیةاإلستراتیجیات في تنمیة التوافق النفسي
، Davis&Borster1991دافیز وبوستر ، ودراسة 1990Larsenالرسن الدراسة مع دراسته 

حیث أكدت كل ،2001محمد أحمد محمد إبراهیم سعفان دراسة .1999كاملة فهیم الفرحودراسته 
إعادة البناء المعرفي، تعبیر القواعد، لعب الدور، تغییر هذه الدراسات فعالیة اإلستراتیجیات المعرفیة 

،مفردات اللغة وكذلك فعالیة إستراتیجیات المدخل القائم على المعنى في تنمیة التوافق النفسي العام
بحیث عملت هذه اإلستراتیجیات ة فهیم الفرحكدراسة كاملحتى العینات العیادیة ،لدى الفئات المختلفة 

مما یمكن أفراد المجموعة اإلرشادیة ،على تحقیق مستوى مقبول جدا من اإلتزان االنفعالي واالجتماعي
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نتیجة الكتسابهم أسالیب تفكیر عقالنیة وتمكنهم من تعلم تقنیة المراقبة ،من تحقیق التوافق والتوازن
.یضا من تغییر بعض القواعد الخاصة بحیاتهموالمكاشفة تمكنهم أ،الذاتیة

V: مناقشة و تفسیر نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات الرابعة الخامسة و
السادسة

:الفرضیة الرابعةالدراسة على ضوءمناقشة وتفسیر نتائج: 1
توجد فروق دالة إحصائیا في الذكاء العاطفي لدى المجموعة التجریبیة في :نص الفرضیة

.يدالقبلي والبعدي لصالح القیاس البعالقیاسنتائج 
حیث ،أن قیمة الفروق داخل المجموعات) 28(لنتائج المبینة في الجدول رقم لقد أوضحت ا

وهذه . 0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى أقل من الجدولیة ،الصغرى المحسوبةTكانت 
على ،القیمة تثبت الداللة اإلحصائیة للفروق داخل المجموعة التجریبیة بین القیاسین القبلي والبعدي

مما یزید من التأكید على فعالیة اإلستراتیجیات . الذكاء العاطفي لصالح القیاس البعديإختبار 
.اإلرشادیة المستخدمة في الدراسة الحالیة

أن قیمة اختبار ویلكوكس للفروق داخل ) 28(نتائج المبینة في الجدول رقم كما أوضحت ال
0.01دالة إحصائیا عند مستوى وهي قیمة،3الصغرى المحسوبة تساوي Tالمجموعات حیث كانت 

التجریبیة التي تعرضت (،وهي قیمة تثبت الداللة اإلحصائیة للفروق داخل المجموعة اإلرشادیة
في بعد الوعي بالذات لصالح القیاس ،بین القیاسین القبلي والبعدي) للتدریب على اإلستراتیجیات

لدى أفراد ،ذه الدراسة لتنمیة الوعي بالذاتوهذا یؤكد فعالیة اإلستراتیجیات المنتقاة في ه. البعدي
مثال أال ،المجموعة التجریبیة حیث عملت الباحثة على تعلیم المسترشدین المواظبة على مساءلة الذات

إحساسات ومشاعر غیر مریحة وعدیمة الجدوى؟إجترارأعمل على - 
قناعاتي؟تعززالواقعمنعناصر الهل هناك بعض - 
تجاه المواقف وتجاه نفسي لها مبررات عقالنیة؟هل ردود أفعال - 

ومن ثم ،عن ذاته دائما على التقویم الدوري ألفكاره،ذلك أن هذا النوع من التفكیر یساعد الفرد
.هي التي تحدد سلوك الفرد تجاه نفسه وتجاه اآلخرین،سلوكیاته من منطلق أن األفكار

التي توضح حجم 48.08=ایتاقیمة ) 29(لنتائج المبینة في الجدول رقم كما أوضحت ا
،وتنمیة الوعي بالذات لدى المجموعة اإلرشادیة،العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات المعرفیة
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كما یوضح الجدول ،وهي قیمة توضح قوة العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات والوعي بالذات
ونمو مستوى الوعي ،لتدریب على اإلستراتیجیاتلایجابيالتي تبین حجم تأثیر 0.28=أومیغا قیمة 

وهي قیمة كبیرة تزید من التأكید على فعالیة ،28.27%بالذات لدى المجموعة اإلرشادیة حیث بلغت 
ماكارلي واتكنسونوتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ،اإلستراتیجیات المستخدمة

اإلرشادیة التي أثبتت دور اإلستراتیجیات ،Macarty & Atkinson & Tomasionوتوماسیون
في ،وقد أوضحت هذه النتائج دور التدریب على اإلستراتیجیات. إدارة الذاتمهاراتالمعرفیة في تنمیة 

.الوعي بالذاتفي بعد،تحقیق التغیر والنمو لدى المجموعة التجریبیة
الصغرى Tحیث ،یلكوكسأن قیمة اختبار و ) 28(لنتائج المبینة في الجدول رقم أوضحت ا

وهي قیمة دالة إحصائیا مما یثبت أنه توجد فروق دالة إحصائیا في بعد المشاركة ، 0= المحسوبة 
ومما یدل ،لصالح القیاس البعدي،في المجموعة التجریبیة بین القیاسین القبلي والبعدي،الوجدانیة 

التعاطف والمشاركة راتیجیات في تنمیة للتدریب على اإلست،أیضا على فعالیة األثر اإلیجابي
هذه اإلستراتیجیة ،والمتمثلة في تغییر القواعد ولعب الدور،لدى أفراد المجموعة التجریبیة،الوجدانیة

للذكاء مایر و سالوفيمن اختبار (الوجوهفرصة قراءة،األخیرة التي منحت ألفراد المجموعة اإلرشادیة
انتعاشا جو مرح أضفىل هذه الوضعیات العاطفیة في لتمثی،وجیه الطلبةوقامت الباحثة بت) االنفعالي

.على الجلسة
للداللة على قوة العالقة بین التدریب على %74.47=ایتاقیمة ) 29(كما أوضح الجدول رقم 

توضح النتیجة أن العالقة قویة بینهما كما ،ونمو مستوى المشاركة الوجدانیة ،هذه اإلستراتیجیات 
توضح حجم تأثیر التدریب على ةوهي قیمة كبیر ،%58.42=أومیغا قیمةالجدولأوضح 

كما أوضح . ونمو مستوى المشاركة الوجدانیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة،اإلستراتیجیات
أنهم استشعروا نمو هذا المتغیر وكان ،المسترشدون من خالل إجاباتهم على بطاقة التقریر الذاتي

.75%المئویة لهذا النمو متوسط النسبة 
0= الصغرى المحسوبة Tحیث كانت ،قیمة اختبار ویلكوكس) 28(كما أوضح الجدول رقم 

وكانت هذه الفروق ،أنها قیمة دالة إحصائیا،بین القیاسین القبلي والبعدي في بعد المهارات االجتماعیة
،مما یؤكد نمو مستوى المهارات االجتماعیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة. لصالح القیاس البعدي

تغییر ،التي یتم التدریب علیها والمتمثلة في المحاضرة،ویرجع هذا إلى األثر اإلیجابي لإلستراتیجیات
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یتحدث هذا األخیر ألستاذه مع أستاذه حیث تم تمثیل دور أستاذ وطالب حیث،القواعد ولعب الدور 
.في موقفین

یكون فیه األستاذ غیر مبال تماما بما یقوله الطالب وال ینظر إلیه بحیث ال : الموقف األول
.إلیه.... توجد أي مؤشرات الستماعه لطالبه أو 

وبعید بعض الكلمات التي ،یكون فیه األستاذ منصتا جیدا متواصال مع طالبه: الموقف الثاني
.یقولها الطالب ویشیر إلیه برأسه بالموافقة

ثم تم فتح نقاش عام . في كال الموقفینهاوفي نهایة الموقفین تسأل الباحثة الطالبة عن شعور 
السمعي البصري والحسي، وهو ما لغرض توضیح مهارات التواصل ،في الجلسة حول هذین الموقفین

.حسب ما أكده المسترشدون في نهایة الجلسة،یدة في آلیات التواصلالطلبة خبرة جدأكسب
وتدل على قوة العالقة بین التدریب على %77.48=ایتا قیمة ) 29(رقم كما أوضح الجدول 

كما ،لدى أفراد المجموعة التجریبیة ،والنمو في مستوى المهارات االجتماعیة،هذه اإلستراتیجیات
الذي حققه التدریب على ،وهي تدل على حجم التأثیر الكبیر60.97=أومیغاأوضح الجدول قیمة
وهذا بعد ،لدى أفراد المجموعة التجریبیة ،في نمو مستوى المهارات االجتماعیة،هذه اإلستراتیجیات 

.مقارنة الفروق في القیاسین القبلي والبعدي في هذا البعد
أن ،تبار الفروق داخل المجموعاتقیمة اختبار ویلكوكس الخ) 28(كما أوضح الجدول رقم 

وهي قیمة دالة إحصائیا مما یشیر إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین 0= الصغرى المحسوبة Tقیمة 
وتعزز ،الذكاء العاطفي للمجموعة لصالح القیاس البعديإختبار على ،القیاسین القبلي والبعدي

الفروق التي تم حسابها بین المجموعة ،داخل المجموعة التجریبیة ،الداللة اإلحصائیة لهذه الفروق
وبالتالي فإن الفروق سواء كانت بین المجموعات . في الفرضیة األولى،التجریبیة والمجموعة الضابطة

فهي كلها تعزي إلى كفاءة وفعالیة اإلستراتیجیات ،أو داخل المجموعة التجریبیة ) تجریبیة، ضابطة(
.لدى طلبة الجامعة في هذه الدراسة،التي تم التدریب علیها لتنمیة الذكاء العاطفي،معرفیة اإلرشادیة ال

هذه القیمة التي تدل %81.97=ایتاأن قیمة مربع معامل ) 29(حیث وضح الجدول رقم 
،التدریب على اإلستراتیجیات والمتغیر التابع الذكاء العاطفي-على قوة العالقة بین المتغیر المستقل

والتي تعني أن حجم تأثیر التدریب على 0.6746التي تساويأومیغاكما أن قیمة معامل 
وهي شبه 67.46%على مستوى الذكاء العاطفي لدى المجموعة التجریبیة قد بلغ نسبة اإلستراتیجیات

ه النتیجة مع هذقت ـــــــــــــتسوقد ا،في هذه الدراسةالمطبقة مرتفعة تعزز كفاءة اإلستراتیجیات
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ودراسة موسى أحمد الشقیقي ،2006رندا رزق اهللا ودراسة 2002رزق دراسة محمد عبد السمیع
حیث أكدت كل هذه الدراسات فعالیة اإلرشاد ،1999واتكسون وتوماسیونماكارليودراسة ،2008
.ولدى الفئات العمریة المختلفة،عاطفيفي تنمیة الذكاء ال،المعرفي
:الفرضیة الخامسةالدراسة على ضوء مناقشة وتفسیر نتائج : 2

ختبار إعلى ،البعدي إحصائیة بین القیاسین القبلي وتوجد فروق ذات داللة : نص الفرضیة
.الدافع لإلنجاز لصالح االختبار البعدي

5الصغرى تساوي T،ویلكوكسقیمة اختبار ) 30(لنتائج المبینة في الجدول رقم أوضحت ا
مما یثبت الفروق بین وهي قیمة دالة إحصائیا ،لداللة الفروق بین القیاسین القبلي في الدافع لإلنجاز

لبیان طبیعة %36.43=ایتا قیمة ،)31(ضح الجدول رقم و أكما . القیاسین لصالح القیاس البعدي
العالقةوهي قیمة توضح ،ونمو مستوى الدافع لإلنجاز،العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات

.االیجابیة بینهما 
لبیان حجم تأثیر التدریب على %18.72أیضا قیمة أومیغا)31(رقمالجدولوضح كما 

مقبولة وهي نسبة 18%في تنمیة مستوى الدافع حیث بلغت ،إستراتیجیات اإلرشاد القائم على المعنى 
الدافعیةعلى مستوى اإلرشادیةللتدریب على اإلستراتیجیاتاالیجابي تأثیر ال، تدل على حجم 

وتعزز هذه النتیجة نتیجة الفرض الثاني للفروق بین المجموعتین الضابطة ،متوسطلإلنجاز لكنه 
لدى طلبة ،اإلستراتیجیات المطبقة في زیادة مستوى الدافع لإلنجازكفاءة وفعالیة في ،والتجریبیة 

.في تحدید األهداف والتخطیط لها وتنظیم الوقت،الجامعة أفراد المجموعة اإلرشادیة والمتمثلة

:الفرضیة السادسةالدراسة على ضوء مناقشة وتفسیر نتائج: 3
في القیاسین القبلي والبعدي على اختبار التوافق توجد فروق دالة إحصائیا :نص الفرضیة

.المجموعة التجریبیة لصالح القیاس البعديالنفسي لدى 
Tحیث كانت قیمة ،أن قیمة اختبار ویلكوكسن) 32(دول رقم أوضحت النتائج المبینة في الج

التجریبیة بین القیاسین القبلي مما یوضح وجود الفروق في المجموعة،دالةوهي قیمة 3الصغرى 
مما یعزز نتائج الفرضیة الثانیة المتعلقة ،البعديعلى اختبار التوافق النفسي لصالح القیاس،والبعدي 

لصالح ،بالفروق في التوافق النفسي بین المجموعتین التجریبیة والضابطةةبتحقق الفرض المتعلق
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المجموعة التي تم تدریب ،اإلیجابي لإلستراتیجیاتفعالیة األثر والذي یعود إلى،المجموعة التجریبیة
.التجریبیة علیها

لداللة الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي ،0الصغرى تساوي Tكما وضح هذا الجدول قیمة 
أي أن ،وهي قیمة دالة إحصائیا تثبت الفروق لصالح القیاس البعدي،في بعد التوافق االنفعالي

على والتدریب على اإلستراتیجیات مما انعكس إیجابا،المجموعة اإلرشادیة قد استفادت من الجلسات
وما یعزز هذه النتیجة قیمة كل من معامل ،لدى أفراد المجموعة التجریبیة،مستوى التوافق االنفعالي

نفعالي أیضا والتوافق اال،الذي أوضح قوة العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات %83.01=ایتا 
للتدریب على اإلستراتیجیاتجداوهي قیمة تبین حجم التأثیر الكبیر،%69.06=أومیغاقیمة معامل

.ألفراد المجموعة التجریبیة،مستوى التوافق االنفعالينموفي،
لداللة ،2الصغرى تساوي Tحیث قیمة ،وضح هذا الجدول أیضا قیمة اختبار ویلكوكسأوقد 

في بعد التوافق االجتماعي لصالح القیاس البعدي، وما یعزز هذه ،الفروق بین القیاسین القبلي والبعدي
قوة وهي قیمة توضح ،) 31(الموضحة في الجدول رقم ،%86.76=ایتا النتیجة قیمة معامل 

.ومستوى التوافق االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجریبیة،العالقة بین التدریب على اإلستراتیجیات
الذي أحدثه جداوهي قیمة توضح حجم التأثیر الكبیر،%75.93=أومیغا كما أن قیمة 

.لدى أفراد العینة التجریبیةفي نمو مستوى التوافق االجتماعي،التدریب على اإلستراتیجیات 
لداللة الفروق في القیاسین 34الصغرى Tقیمة حیث كانت ) 32(كما بین الجدول رقم 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا مما یدل على عدم وجود ،على بعد التوافق الصحي ،القبلي والبعدي 
ضیة لم في القیاسین القبلي والبعدي وبالتالي فإن هذه الفر ،فروق دالة إحصائیا في بعد التوافق الصحي

یقیس ،هذا البعد في اختبار هیوم بیل للتوافق النفسي وقد یرجع هذا إلى أن ،بعد الصحي تتحقق في ال
كما بین هذا الجدول قیمة اختبار ،تي لم تتأثر بالتدریب على اإلستراتیجیاتفقط وال،الصحة الجسدیة

في بعد ،والبعدي لداللة الفروق في القیاسین القبلي ،35الصغرى Tویلكوكس حیث كانت قیمة 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ،التوافق المنزلي وهي قیمة غیر دالة إحصائیا 

وبالتالي فإن هذه الفرضیة لم تتحقق في بعد التوافق ،في بعد التوافق المنزلي ،القبلي والبعديالقیاسین 
من أسرهم نتیجة ،یواجهون بعض المقاومة وقد یرجع هذا إلى أن أفراد المجموعة اإلرشادیة،األسري

إلقناعهم لهذا وربما یحتاجون إلى وقت،للتغیر الذي أحدثته التدریب على اإلستراتیجیات اإلرشادیة
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رغم أنه لم یتأثر بالتدریب فوق - التغیر لكن تبقى درجات أفراد المجموعة اإلرشادیة في هذا البعد
52.5المتوسط المفترضو 55.5المتوسط مما یجعلها مقبولة حیث بلغت 

VI:شة و تفسیر نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات السابعة الثامنة و التاسعةمناق
:الفرضیة السابعةالدراسة على ضوء مناقشة وتفسیر نتائج:1

في الذكاء العاطفي لدى المجموعة التجریبیة ال توجد فروق دالة إحصائیا:نص الفرضیة
.التتبعي على الذكاء العاطفيالبعدي والقیاس في نتائج 

Tقیمة اختبار ویلكوكس حیث كانت قیمة ) 34(في الجدول رقم لقد أوضحت النتائج المبینة
وهي قیمة غیر دالة إحصائیا، مما ،لداللة الفروق بین القیاسین البعدي والتتبعي ،27.5الصغرى 

الذكاء إختبار ي والتتبعي على یعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسین البعد
:انت قیمة اختبار ویلكوكس في األبعاد الثالثة كاآلتيوأیضا في أبعاده الفرعیة حیث ك،العاطفي ككل

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا وبالتالي ال ،في بعد الوعي بالذات16= الصغرى Tقیمة -1
.بین القیاسین البعدي والتتبعي في بعد الوعي بالذات،توجد فروق دالة إحصائیا 

0.05وهي قیمة دالة إحصائیا ،في بعد المشاركة الوجدانیة15.5الصغرى Tقیمة -2
لصالح ،وبالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاسین البعدي والتتبعي في بعد المشاركة الوجدانیة

تنمیة المستمرة لل،مهارات التعلم الذاتي اكتسبوا مما یعني أن أفراد المجموعة اإلرشادیة ،القیاس التتبعي
.لدیهمللتعاطف

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا ،في بعد المهارات االجتماعیة 24.5الصغرى Tقیمة -3
.وبالتالي ال توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاسین البعدي والتتبعي في بعد المهارات االجتماعیة

الذكاء إختبار على ،لفروق في القیاسین البعدي والتتبعيباالنتائج الخاصة إن كل هذه *
تدل على استقرار مستوى نمو الذكاء العاطفي لدى أفراد المجموعة التجریبیة ،ه العاطفي وأبعاد

شهرین تقریبا من إنهاء حتى بعد مرور ،واستمرار التأثیر اإلیجابي للتدریب على اإلستراتیجیات
بالسعودیة ودراسة 2003دراسة عبد السمیع رزق وقد اتسقت هذه النتیجة مع ،الجلسات التدریبیة

Yung&Wangیانغ وانغ بسوریا، ودراسة 2006اهللا رندا رزق حیث تأكدت كل هذه ،2001
التي تم التدریب علیها لتنمیة الذكاء العاطفي بعد ،الدراسات من استمراریة األثر اإلیجابي للبرامج 

.مرور فترة زمنیة على انتهاء التدریب
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:منةالفرضیة الثاالدراسة على ضوء مناقشة وتفسیر نتائج:2
في الدافعیة لإلنجاز لدى المجموعة التجریبیة ال توجد فروق دالة إحصائیا: نص الفرضیة

.في نتائج القیاس البعدي و التتبعي 
وهي قیمة غیر ،16.5= الصغرى Tأن قیمة )35(رقم النتائج المبینة في الجدولأوضحت 

على اختبار ،دالة إحصائیا مما یدل على عدم وجود فروق دالة إحصائیا في القیاسین البعدي والتتبعي
أفراد المجموعة التجریبیة ،وهذا یدل على ثبات نمو الدافع لإلنجاز لدى طلبة الجامعة ،الدافع لإلنجاز

قد تنمیة الدافع لإلنجاز و ل،القائم على المعنىوأیضا استمراریة التأثیر اإلیجابي إلستراتیجیات اإلرشاد 
،2005صبريحسینمصطفى عبد الرحمن،و دراسةنافز أحمد بقیعياتسقت هذه الدراسة مع دراسة

.2007مهند فهد مصطفى سعادة

:الفرضیة التاسعةالدراسة على ضوء مناقشة وتفسیر نتائج:3
في التوافق النفسي لدى المجموعة التجریبیة في ال توجد فروق دالة إحصائیا:نص الفرضیة

.التتبعيالبعدي وبین القیاسنتائج 
ختبار ویلكوكس حیث كانت إأن قیمة ) 36(ضحة في الجدول رقم لقد أوضحت النتائج المو 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا وبالتالي تحققت الفرضیة التاسعة بعدم وجود فروق 23الصغرى Tقیمة 
:الصغرىTالتتبعي حیث أن قیمة إحصائیا في التوافق النفسي بأبعاده بین القیاسین البعدي ودالة 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا وبالتالي ال توجد 23.5= بعد التوافق االنفعالي تساوي -1
.التتبعي في بعد التوافق االنفعاليفروق بین القیاسین البعدي و

وهي غیر دالة وبالتالي ال توجد فروق بین القیاسین 26بعد التوافق الصحي تساوي -2
.التتبعي في بعد التوافق الصحيالبعدي و
وهي غیر دالة وبالتالي ال توجد فروق بین القیاسین 22بعد التوافق المنزلي تساوي -3

.في بعد التوافق االجتماعيوالتتبعي البعدي 
إن هذه النتائج توضح استقرار مستوى التوافق النفسي لدى أفراد المجموعة التجریبیة من بعد 

وبالتالي استمرار التأثیر اإلیجابي لها على ،من التدریب على اإلستراتیجیات االنتهاءمرور شهرین من 
إرشاديبر مدخل یعتاإلرشاد النفسي المدخل المعرفي في أنإلىو هذا یعود .المجموعة اإلرشادیة

أسلوبو ،تعلیمي یمكن المسترشد من التعلم الذاتي و عدم االرتباط الدائم بالمرشد الذي یعلمه طریقة
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أشبه بدور ،المعرفي السلوكياإلرشادإن دور المرشد حسب في الحیاة یتسم باالیجابیة و االستقالل،
وال یحرص على إقامة عالقة "،م المسترشد یالمعلم النشط یعتمد في عمله على التعلیم المباشر لیعید تعل

" وٕانما یقوم بدور مشابه لدور المدرس،دافئة بالمسترشد مثل تلك العالقة التي نادى بها كارل روجرز
و بصورة رار غییر نفسه و باستمتزز مكتسبات المسترشد و ثقته في عمما ی.)391،  2007الخطیب، (

، ال الحصول على حلول األفضلو هو ما یمنحه تعلم آلیات التغییر نحو .باالستقاللیةتتمیز ذاتیة
.جاهزة او مبررات لسلوكه الالتوافقي

أحمد ودراسة 2008كمال عبد الحافظ محمود سالمة هذه النتیجة مع دراسة وقد اتسقت 
ذه حیث أكدت كل ه2004سعاد منصور محمود غیث باألردن ودراسة 1991عبد الكریم العمایرة 

الدراسات استمراریة التأثیر اإلیجابي للفنیات المطبقة على مستوى التوافق النفسي للعینات التي تم 
كما تؤكد هذه النتیجة فعالیة .التعامل معها حیث لم تظهر الفروق في القیاسین البعدي والتتبعي خاللها

حث المسترشدین على إلىهدف االستراتیجیات التي تم انتقاؤها من اإلرشاد القائم على المعنى ،الذي
كما .البحث عن معاني لحیاتهم ،وبذل الجهد لتحقیقها و تحمل مسؤولیاتهم تجاه خیاراتهم في الحیاة 

الذي أكد انه ال توجد 2001محمد أحمد محمد إبراهیم سعفان دراسة عززت نتیجة هذه الدراسة؛
القائم على المعنى في تحقیق التوافق النفسي، اإلرشادفروق بین فعالیة اإلرشاد المعرفي السلوكي، و 

إعتمادا على الخصائص المعرفیة، و االنفعالیة و ،لطلبة الجامعة فكال المدخلین فعال مع هذه الفئة 
.السلوكیة لهذه الفئة
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: خاتمة
ممثال في ،نتقاء إستراتیجیات إرشادیة من االتجاه المعرفي السلوكيبحثت هذه الدراسة إ

فیكتورــــ لواتجاه اإلرشاد القائم على المعنى ،A.Ellisرت الیسالبو A.Beckیكبأرون نظریتي 
لتنمیة كل من الذكاء العاطفي و الدافعیة لالنجاز كمتغیرات تساعد و تعزز ،V.Franklفرا نكل

إختبار أثر هذه االستراتیجیات إلىالتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة ،كما هدفت هذه الدراسة أیضا 
وجود أثر ایجابي لالستراتیجیات المنتقاة على إلى وتوصلت الدراسة .من خالل التدریب علیها 

،و لم اإلرشادیةمستوى الذكاء العاطفي و الدافعیة لإلنجاز و التوافق النفسي لدى أفراد المجموعة 
و إنما ، االیجابي فقط من خالل نتائج القیاس البعدي من خالل نتائج تطبیق االختباراتاألثریظهر 

التي منحت ،ستجابات المسترشدین  على بطاقة التقریر الذاتيطهر هذا األثر أیضا من خالل ا
.مساحة أوسع لهم للتعبیر عن التغیر الذي استشعروه بعد إنتهاء الجلسات 

و األجنبیة ،و تعزز هذه النتیجة الخاصة بالدراسة الحالیة نتائج الكثیر من الدراسات العربیة 
ب االستراتیجیات نتقاء أنسعلى إ،له الباحث الذي یعمل من خاالنتقائي الاإلرشادالتي أكدت فعالیة 

بغض النظر عن ،اإلرشادیة التي تتسق و الخصائص النفسیة و المعرفیة و االنفعالیة للمسترشدین
.مصدرها أو توجهها الفلسفي 

أكدت التي ،و األجنبیةفي البحوث العربیة و إلیهاكما تعزز هذه النتیجة النتائج التوصل 
فعالیة الدخل المعرفي السلوكي و المدخل القائم على المعنى ،باعتبارهما منحیان في اإلرشاد یعتمدان 
على األسلوب التعلیمي ،حیث تركز إستراتیجیات كال االتجاهین على تعلیم المسترشد كیفیة تنمیة 

والعمل باستمرار على ،ام و تفكیره والمتغیرات االیجابیة لدیه بشكل ع،انب االیجابیة في سلوكهو الج
.و االستقاللیة في البحث عن بدائل لمشكالته،البحث عن سبل التطویر الذاتي 

االستقاللي ،في البحث عن سبل یعلمان المسترشد السلوكاإلرشادفي أسلوبانأنهمابمعنى 
، حیث یعمل اإلرشاد .آلیات هذا التطویر لضمان إستمراریتهلإلفرادیمنحان ألنهما،تطویر الذاتيال

و ،جة أفكاره التي تكون سببا في سلوكه و إنفعاالته الالمعرفي السلوكي على تمكین المسترشد من مع
و تحدد نمط و أسلوب حیاته بشكل عام و هذا ما جاه األحداث و األشخاص،ردود أفعاله بشكل عام ت
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و ،الذي اعتادهاألسلوبیختلف عن ، في الحیاةأیضاجدید أسلوبیكسبه فلسفة جدیدة في الحیاة و 
و االیجابیة و التي یكون دائما هدفها ،هي طریقة إرشادیة تمكن المسترشد من المراقبة الذاتیة الدائمة 

لفكتور فرانكل و الذي القائم على المعنىاإلرشاد أما .األفضلو التغیر نحو ،توجیه الذات نحو النمو
ادیة كلها رشبا فلسفیا أكثر منه أسلوب عملي، إال أن الدراسات اإلأسلو الكثیر من المتخصصین اعتبره

ضرورة تحدید یعلم المسترشد إرشاديأسلوب،ألنهمبریقیة الستراتیجیات هذا االتجاه أثبتت الفعالیة اإل
لیستشعر معنى وجوده فیها ،فهو في كل یوم یستطیع تحدید معنى لها لیستمتع ،أهداف له في الحیاة

سمى شيء واء الذي یمكن أن یقضي على أو یكون بسلوكه هذا بعید عن الفراغ و الخ،هادفة بحیاته ال
.یمتلكه في الوجود و هو إنسانیته 

التي ،یعلمان الفرد االنسالخ عن أسالیب الحیاة البالیة النفسي رشاد ي اإلإن هذان االتجاهان ف
و یحدد ،إنسانیته خاللها یستشعرة  فعالة و تجعله یكتسب فلسفة جدید،یعیشها بوعي أو دون وعي

السامیة ،متجاوزا لكل أهدافهتحقیق إلىو متحفزا ،مرامي لحیاته مقبل على الحیاة وفعال و نشیط فیها 
حیاتیا و فلسفة جدیدة ترتقي بنضجه أسلوباالعقبات و التي تعرقل السیرورة االیجابیة لحیاته ، فیتمثل 

.النفسيهو بتوافق



406

:التوصیات و االقتراحات -

:ـــ ـمن خالل هده الدراسة التجریبیة توصي الباحثة بإلیهابناءا على النتائج التي تم التوصل 

لتعمیم استفادة الطلبة ، تعمیم تطبیق االستراتیجیات المنتقاة في هذه الدراسة على عینة أوسع -1
أن سلسلة الجلسات اإلرشادیة قد أفادتهم في قد أكدوا،خاصة أن أغلبیة إفراد المجموعة التجریبیة 

.حیاتهم بشكل عام من خالل تطبیقهم لما تعلموه في الجلسات 

النفسیة و وذلك بإدراج التربیة ،نتائج هذه الدراسة في مجال البرامج الدراسیةاستثمار-2
لما لها من أثر ، تلفة في البرامج الدراسیة في المراحل التعلیمیة المخ،العاطفیة و االجتماعیة

.األكادیميتحصیلهم مستوى ومن ثم فيالتوافق النفسي للتالمیذ على مستوى ایجابي 

م لدى المتعلمین بتعلیمه،نتائج هذه الدراسة في المجال التعلیمي لتنمیة الدافعیةاستثمار-3
.الذاتيالتقویم آلیاتو األهدافو تحدید ،تنظیم الوقت أسس

و عدم ،النفسياإلرشادجراء دراسات و بحوث أخرى تعتمد على المنهج االنتقائي في إ-4
نظري واحد یفقد العملیة اتجاهالباحث متقوقع في یجعلقد ،طار نظري واحدإإلىالركون 
.دینامیكیتهااإلرشادیة

نها تنمیة وتعزیز التوافق النفسي لدى ات و بحوث على متغیرات أخرى من شأجراء دراسإ-5
الالتوافقیةالسلوكاتللرفع من مستوى التحصیل األكادیمي و خفض مستوى .  الفئات المتمدرسة 

. في المراحل التعلیمیة المختلفة
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.مكتبة النهضة المصریة: مصر ،القاهرة .نجازیةإل ا

فاعلیة برنامج سلوكي لتنمیة بعض المهارات ..)2004(,أحمد بن علي بن عبد اهللا,الحمیمي)34
،غیر منشورةرأطروحة ماجستی,االجتماعیة لدى عینة من األطفال المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم

.الریاض ،السعودیةمنیة،جامعة نایف للعلوم األ

،األردن. )1ط(' دخل إلى الصحة النفسیةمال.)2009(عصام,و الصفدي,مروان,حویجأبو)35
.دار المسیرة للطباعة و النشر والتوزیع: عمان

الصحة النفسیة و عالقتها بالتكیف ).2009(و العلمي، دالل سعد الدین،عبد اهللا فؤاد ,الخالدي)36
.الصفاء للطباعة و النشر و التوزیعدار : عمان،األردن.)1ط(و التوافق

مجلة ..وجدانیا أكثر سعادة؟ءاألذكیاهل ).2007(و الفضلي،هدى ملوحالخضر،عثمان محمود)37
.الكویت،النشر العلميمجلس،)02)(35(،العلوم االجتماعیة

دراسات مجلة ؟الذكاء الوجداني هل هو مفهوم جدید في علم النفس.)2002(.الخضر ،عثمان )38
.41-5،) 1()12(،نفسیة
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دار غریب للطباعة و النشر :القاهرةمصر،.الدافعیة لالنجاز).2000(عبد اللطیف محمدخلیفة،)39
.و التوزیع

بارون اإلسهام النسبي لمكونات قائمة).2005(ة إبراهیمأمنیخلیل،الهام عبد الرحمن و الشناوي،)40
.ةمجلة دراسات نفسی.لنسبة الذكاء الوجداني في التنبؤ بأسالیب المجابهة لدى طلبة الجامعة

.القاهرة ، مصر.121_99,)01)(15(

الشروق دار :عمان،األردن. )1ط(الذكاء االنفعالي,الذكاء العاطفي.1:ط,)2004(,محمودخوالدة،)14
.للنشر و الطباعة و التوزیع

. )2ط(نظریاته و تطبیقاته,أسسه,اإلرشاد النفسي في المدرسة).2007(أحمدصالحالخطیب،)42
.دار الكتاب الجامعي للطباعة و النشر و التوزیع:اإلمارات العربیة المتحدة

فلسطین).3ط(لتطبیقاالتوجیه و اإلرشاد النفسي بین النظریة و .)2004(جوادمحمدالخطیب،)43
.التوزیعمكتبة آفاق للنشر و :غزة،

: القاهرة،مصر، )و آخرسید الطواب:ترجمة(. مدخل إلى علم النفس).2000(,لیندادافیدوف،)44
.الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة

.)1ط(ةنظریاته و أسالیبه الحدیث,علم النفس اإلرشادي.1:ط,)2005(,صالح حسن،الداهري)54
.دار وائل للطباعة و النشر و التوزیع:عمان،األردن

أساسیات التوافق النفسي و االضطرابات السلوكیة و االنفعالیة).2008(صالح حسنالداهري،)46
.دار صفاء للطباعة  النشر و التوزیع: عمان،األردن.)1ط(

). 1ط(الجزء األولدراسات معاصرة في علم النفس المعرفي .)2004(,عبد المنعمالدردیر،)47
.دار عالم الكتب للطباعة والنشر و التوزیع: لقاهرةا،مصر

دار عالم الكتب للنشر و : القاهرة،مصر.اإلحصاء البارامتري).2006(عبد المنعم،الدردیر)48
.الطباعة و التوزیع



قـائمة المراجع

412

استراتیجیات التوافق مع الضغوط لدى طلبة المرحلة الثانویة في ).1996(مها محمددرویش،)49
.األردن،عمان،غیر منشورة ،الجامعة األردنیةر أطروحة ماجستی.عمان

الدار الدولیة للطباعة و : القاهرة،مصر، المجلد األول،ذخیرة علم النفس ).بدون(كمالدسوقي،)50
.النشر و التوزیع

.االنجلو المصریة:،القاهرةمصر).3ط(. علم النفس و دراسة التوافق) . 1985(دسوقي ،كمال )51

،السعودیة،جامعة مقیاس الذكاء العاطفي).2008(الدغیتر،موضى بنت محمد عبد العزیز)52
.الملك سعود 

الذكاء االنفعالي و عالقته باضطرابات الشخصیة لدى عینة من ).2005(,رشا عبد الفتاحالدیدي،)53
.112_69، ) 01)(01(,مجلة علم النفس العربي المعاصر,دارسي علم النفس

برنامج إرشادي جمعي في تنمیة الدافعیة لالنجاز و اعلیةف).2003(,أشرف عبد الهاديدیة،أبو)54
أطروحة دكتوراه غیر .الذكاء العاطفي لدى طلبة الصف الثاني األساسي في مدارس الزرقاء الحكومیة

.ردن، األالجامعة الهاشمیة.منشورة

ترجمة محمد نبیل نوفل .(التربیة و علم النفسمناهج البحث في ) .2007(قان دالین. ب.دیویولد)55
.مكتبة االنجلو المصریة:،القاهرة ،مصر) و آخرون،مرجعة سید أحمد عثمان

السلوك دانیة في االندماج المدرسي بحث فيالعوامل الوج).2004(الدهشي،علي عبده علي)56
من 2007أفریل 20، تم استرجاعها بتاریخ سنوات) 6- 4(التوافقي لدى اطفال ما قبل المدرسة

http://www.jemen-info/contents/studies/etetail.php?ID=13137
لتنمیة الذكاء الوجداني لدى تالمیذ الصف السادسيبرنامج تدریب).2006(,رندارزق اهللا،)57

.سوریاغیر منشورة، جامعة دمشق،أطروحة دكتوراه ،

في كلیة مدى فاعلیة برنامج التنویر االنفعالي للطالب و الطالبات.)2003(محمد السمیع ,رزق)58
،)02)(15(،اإلنسانیةمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة و االجتماعیة و ,التربیة بالطائف

.،السعودیةجامعة أم القرى131_61
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ه علىالذكاء الوجداني و تأثیر ).2006(،ربیع عبده أحمد و عیسى، جابر محمد عبد اهللارشوان،)59
،كلیة مجلة دراسات تربویة و اجتماعیة.األكادیمي لدى األطفالالتوافق و الرضا في الحیاة و االنجاز 

130- 45،) 4() 12(،التربیة ،جامعة حلوان

دار المسیرة : ،عماناألردن. )1ط(علم النفس العام.)2011(ماوي،محمد عودة،وآخرونیالر )60
.للطباعة و النشر و التوزیع

دار المسیرة للطباعة والنشر :األردن،عمان .)3ط(الصحة النفسیة.)2009(رضوان،سامر جمیل)61
.و التوزیع

: دمشقسوریا،.)10ط(دراسة في سیكولوجیة التكیف,الصحة النفسیة.)2010(الرفاعي،نعیم )62
.جامعة دمشق

مجلة العلوم ,الذكاء العاطفي و عالقته بالتكیف مع الحیاة الجامعیة).2011(،محمد أحمد الرفوع)63
.ردن، األعمان،ردنیة،الجامعة األ)2()12(.التربویة و النفسیة

الدافعیة و الذكاء .)2006(ة و شریف،سلیمأمیمعمور،في،عبد الحكیم ووالصاریاش،حسینأبو)64
.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع:،عمان األردن.)1ط(العاطفي

مصر،) عبد اللطیف محمد خلیفة:تعریب(.قائمة المهارات االجتماعیة).2003( ریجیو ،دونالد)65
.للطباعة و النشر و التوزیعدار غریب :القاهرة،

: ، القاهرة ،مصر.)3ط(الصحة النفسیة و العالج النفسي.)2001(حامد عبد السالم ,زهران)66
.دار عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزیع

عالم الكتب:،القاهرة ،مصر).3ط(اإلرشادالتوجیه و ) .2002(بد السالمزهران ،حامد ع)67

أثر برنامج تدریب في تنمیة الدافعیة لالنجاز الدراسي و ).2005(یوسف راشد هیثم ,أبوزید)69
جامعة عمان العربیة للدراسات أطروحة دكتوراه غیر منشورة،.مفهوم الذات األكادیمي لدى األطفال

.األردن،عمان ،العلیا
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أسالیب الذكاء االنفعالي و عالقته ببعض).2003(,كمال أحمد،اإلمامو زیدان،عصام محمد )70
.القاهرة ،مصر.21_11,)01)(02(,ات عربیة في علم النفسسمجلة درا,أبعاد الشخصیةالتعلم و

دار :،عمان األردن.)2ط(نظریات اإلرشاد و العالج النفسي.) 2008(،نادر فهمي ،الزیود)71
.الفكر للنشر و التوزیع

مجدي عبد الكریم :تعریب.(االجتماعیةالكفاءة إختبار).2003(وباشامساراسون،ساراسون،هاكر)72
.دار النهضة المصریة:ر،القاهرة  مص،) حبیب

دار عالم الكتب لطباعة : ،القاهرة مصر. )2ط(علم النفس العالجي.)2000(سري،إجالل محمد)73
.عو النشر و التوزی

و خفض اثر تنمیة الدافعیة الداخلیة في التحصیل الدراسي).2007(مهند فهد مصطفىسعادة،)74
،میةالهاشالجامعة غیر منشورة،ر أطروحة ماجستی.قلق االمتحان لدى طالب الصف األول أدبي

.ردناأل

السلوكي واإلرشاد القائم ,االنفعالي,فعالیة اإلرشاد العقالني).2001(سعفان،محمد أحمد إبراهیم )75
.مجلة كلیة التربیة. لدى عینة من طالبات الجامعة)كحالة وكسمة(على المعنى في خفض الغضب 

.، القاهرة ، مصرمكتبة زهراء الشرق للنشر و التوزیع.229_169,)25)(بدون(,جامعة عین شمس

, الطرق العالجیة اإلرشادیة,التشخیص,العملیة اإلرشادیة).2005(محمد أحمد إبراهیمسعفان،)76
الكتاب الحدیث للطباعة و النشر و دار : مصر،القاهرة .إدارة الجلسات و التواصل,البرامج اإلرشادیة

.التوزیع

: عمان،األردن.محدودةالنفعالي و سیكولوجیة الطاقة الالالذكاء ا).2008(سعاد جبرسعید،)77
.دار عالم الكتب الحدیث للطباعة و النشر و التوزیع

ا ة لطلبة الجامعة وفق مقیاس منیسوتبناء مقیاس الصحة النفسی).2003(,یاسر نظام,سعید)78
.، العراقابن رشدحة دكتوراه غیر منشورة،أطرو ,IMNP,األوجهالمتعدد 
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فاعلیة برنامج جمعي سلوكي معرفي في تعزیز األمن النفسي ).2008(,كمال عبد الحافظسالمة،)79
جامعة دكتوراه غیر منشورة، أطروحة،و مهارات التكیف النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة

.عمانللدراسات العلیا،األردن،العربیةعمان

: األردن،عمان،)1ط(تطبیقاته وتنمیته,أسسه,الذكاء الوجداني.)2007(السمادوني،السید إبراهیم) 80
.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع

دلیل اآلباء للذكاء كیف تنشئ طفال یتمتع بذكاء عاطفي؟.)2007(د.ف.لورانسشابیرو،)81
.مكتبة جریر للنشر و التوزیع: ،المملكة العربیة السعودیة،الریاض)5ط(العاطفي

: مصر، اإلسكندریة.الصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة).1999(عبد الحمید محمدشاذلي،)82
.للطباعة و النشر و التوزیعللكمبیوتر والمكتب العلمي

الحاجات النفسیة على تنمیة اثر برنامج إرشادي في ).دون(مدهش صالح علي الشجري،محمد )83
ر في التربیة تخصص إرشاد نفسي أطروحة ماجستی.التوافق النفسي و االجتماعي للطالب المتفوقین

.، الیمنصنعاء،جامعة صنعاء،غیر منشورة،تربوي 

التوافق النفسي و عالقته بدافع االنجاز في مرحلة الطفولة ).1981(زكریاء الشربیني،)84
.القاهرةه غیر منشورة، جامعة عین شمس،مصر،أطروحة دكتورا.المتأخرة

. اإلحصاء الالبارامتري في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة).1990(زكریاء الشربیني،)85
.مكتبة األنجلو المصریة للنشر و التوزیع: مصر، القاهرة

البحوث النفسیة والتربویة اإلحصاء و تصمیم التجارب في ).1995(زكریاء الشربیني،)86
.مكتبة األنجلو المصریة للنشر والتوزیع: مصر،القاهرة. واالجتماعیة

عقالني انفعالي سلوكي في تحسین إرشاديفاعلیة برنامج ).2003(الشعراوي،صالح فؤاد )87
, )06)(دون(،مجلة اإلرشاد النفسي,.الشباب الجامعيمستوى االتزان االنفعالي لدى عینة من 

.القاهرةمصر،جامعة عین شمس، ، 51_31

مكتبة : ،مصر،القاهرةدراسة تنمویة,دافعیة االنجاز).2007(,سعدة أحمد إبراهیمأبو شقة،)88
.النهضة المصریة للنشر و التوزیع
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اثر برنامج تدریب التفكیر التصوري في تنمیة مهارات التفكیر ).2008(ي،موسى أحمد،الشقیف)89
أطروحة .الذكاء العاطفي لدى عینة من طلبة الصف السادس في محافظة جدةاإلبداعي ومهارات 

.جدة، المملكة العربیة السعودیةفي علم النفس التربوي غیر منشورة،دكتوراه 

ممارسة نموذج المساعدة في خدمة الفرد وزیادة دافعیة االنجاز ةیلفاع).1990(شكري،جمال)90
.كتوراه غیر منشورة ،جامعة حلوان ،مصرأطروحة د.لدى طالب الثانویة الصناعیة

العالقة بین ضغوط أحداث الحیاة والدافعیة ومركز التحكم ).2005(,مازن عبد اهللا أحمدشمسان،)91
أطروحة دكتوراه غیر .وبین التوافق الدراسي لدى طالب الجامعة في الریف والحضر بجامعة الیمن

.عدنجامعة عدن،منشورة، 

دار غریب : مصر،القاهرة .نظریات اإلرشاد و العالج النفسي).1994(محروسالشناوي،محمد )92
.للطباعة و النشر والتوزیع

فاعلیة برنامج لتدریب الوالدین على مهارات االتصال في خفض ).2004(ایفة حمدانن،لشوبكيا)93
أطروحة دكتوراه في اإلرشاد النفسي .الضغوط النفسیة و تحسین مستوى التكیف لدى األبناء و اآلباء

.األردنعمان ، للدراسات العلیا،جامعة عمان العربیةرة،غیر منشو 

.ةر المصریة اللبنانیاالد: مصر. اإلنسان وصحته النفسیة).2003(صبحي،سید )94

فاعلیة برنامج تعلیمي في تعلیم التفاؤل وتنمیة ..)2005(مصطفى عبد الرحمن حسینصبري، )95
أطروحة دكتوراه غیر .الدافعیة المعرفیة ودافعیة االنجاز لدى طلبة الصف السادس في مدارس عمان

.عمان ،األردناألردنیة،الجامعة ،منشورة 

اثر برنامج تدریب یستند لنظریة جولمان للذكاء العاطفي في مستوى ).2003(الصرایرة،أسماء )96
أطروحة دكتوراه غیر منشورة،  .صف السادس ابتدائيالتفكیر اإلبداعي ومفهوم الذات لدى طلبة ال

.عمان ،األردن اسات  العلیا،ر جامعة عمان العربیة للد

مكتبة : الكویت. )1ط(الفنیة و النظریةأسسهالنفسي اإلرشاد.1:ط,)2003(منذر ن،الضام)97
.العالج للنشر والتوزیع
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دار صفاء :األردن،عمان.)1ط(اإلرشاداالتجاهات النظریة في . )2008(جالل كایدضمرة،)98
.للطباعة والنشر والتوزیع

وماتلعلم النفس المعرفي في الذاكرة تشفیر المع.)2006,،ربیع عبدهورشوان,عصام عليالطیب،)99
.دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع: مصر،القاهرة .,)1ط(

وعالقته بالتوافق لدى تالمیذ المرحلة الذكاء الوجداني ).2009(ظاهر،أیهم عبد الفتاح)100
.رة،  جامعة القدس المفتوحة ، فلسطینر غیر منشو أطروحة ماجستی.األساسیة العلیا

الذكاء الوجداني وعالقته بالكفاءة الذاتیة واستراتیجیات مواجهة الضغوط ).2006(بد اهللا،جابر ع)101
،641_533، )03)(05(,عربیة في علم النفسمجلة دراسات . الدى معلمي المرحلة االبتدائیة بقن

.مصر

دار : ،عماناألردن. )1ط(نظریات اإلرشاد والعالج النفسي.).2012(محمد قاسمعبد اهللا، )102
.عالفكر للطباعة والنشر والتوزی

دار الفكر : ،األردن،عمان)5ط(مدخل إلى الصحة النفسیة. )2012(عبد اهللا،محمد قاسم )103
.والنشر والتوزیعللطباعة 

وتطبیقاتاألسس. السلوكياالنفعالي العقالنيالعالج). 2009(إبراهیمهشام عبداهللا،)104
.الكتاب الحدیث للطباعة والنشردار:الجزائر،

دار الفكر: األردنعمان ،. الصحة النفسیة)  2007(م ،عبد الغفار عبد السال)105

تبة كم:مصر،القاهرة .)1ط(النفس الفیزیولوجيعلم. ).1995(علي ساميالقوي،عبد)106
النهضة المصریة

. )1ط(مبادئ التوجیه و اإلرشاد النفسي).2007(عبد الهادي،جودت والعزة،سعید حسني) 107
.دار الثقافة للطباعة و النشر و التوزیع:، عمان األردن
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سلوكي في تحسین مستوى التكیف النفسي اثر برنامج معرفي).2010(عبده،عبیر عبد الرزاق)108
النفسي غیر اإلرشادأطروحة دكتوراه في .واالجتماعي وتخفیض االكتئاب لدى كبار السن

.األردنعمان،،األردنیةمقدمة في كلیة الدراسات العلیا الجامعة ,منشورة

فعالیة برنامج تدریبي لبعض مهارات الذكاء .)2008(,عبد العزیزمنى مشاري,العبیدان)109
المواجهة االیجابیة و التفكیر الناقد لدى الفائقین من طلبة و طالبات أسلوبالوجداني  في تعزیز 

.مصرمنشورة،جامعة القاهرة  ، أطروحة دكتوراه غیر . المرحلة الثانویة بدولة الكویت

وأثره على الصحة النفسي ومشكالتهالضغط ).2008(السیدماجدة بهاء الدینعبید،)110
.دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع: األردن،عمان). 1ط.(النفسیة

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته باإلدمان لدى عینة ).2008(العازمي،عبد الرحمن عبید)111
اإلرشاد ر في اإلرشاد النفسي والتربوي قسم أطروحة ماجست.من نزالء المصحات النفسیة في السعودیة

.،األردنمؤتةجامعةوالتربیة الخاصة،

, وتطبیقاتنفعالي الفعال مفاهیماال ,العاطفي,الذكاء الوجداني).2009(عثمان،حباب عبد الحي)112
.دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع: األردن،عمان

دار الفكر العربي للطباعة : مصر، القاهرة.الضغوطالقلق وٕادارة ).2001(,اروق السیدفعثمان،)113
.والنشر والتوزیع

،مصر.األسس النظریة والتطبیقات,الذكاء الوجداني).2002(ري المغازي بدیرخیعجاج،)114
.مكتبة زهراء الشرق للنشر والتوزیع: القاهرة

واالجتماعي ومفهوم ي وعالقته بالتوافق النفسي السلوك االیثار ).2003(حسنلمیاءالعزي،)115
.العراقلتربیة جامعة الموصل،كلیة ار غیر منشورة،أطروحة ماجستی.لالذات لدى طلبة جامعة الموص

دیوان المطبوعات: الجزائر.مدخل إلى علم النفس المعاصر).1994(عشوي،مصطفى)116
.الجامعیة

األطفالادوار المعلم في تنمیة الذكاء االنفعالي لدى ).2005(فتحي محمودة،عكاش)117
.73_13، )20)(دون(،مجلة الدراسات االجتماعیة.الموهوبین
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الصحة النفسیة وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى الشابات ).2011(ي،بشرى أحمد جاسمالعكاش)118
acroa.org/conference/com-www.arab.بغداد,العراق.الجامعیات في كلیة التربیة بنات جامعة بغداد

2011دیسمبر 20تم استرجاعها بتاریخ

الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعیة وأنماط التعلق لدى طلبة ).2011(العلوان،أحمد)119
, المجلة األردنیة في العلوم التربویة. االجتماعي للطالبالنوع الجامعة في ضوء متغیري التخصص

.، عمان ،األردن144_ 125،)02)(07(

.دار الفكر للطباعة و النشر:ردناأل.لصحة النفسیةا).2000(العناني،حنان عبد الحمید)120

النجاز العالقة بین فاعلیة الذات ودافعیة ا).2006(العلي،نصر محمد و سحلول،محمد عبد اهللا)121
أم القرى للعلوم التربویة جامعةمجلة.لدى طلبة الثانویة بصنعاءاألكادیميوأثرهما في التحصیل 

.السعودیة.130_91، )01)(18(.نیةواالجتماعیة واإلنسا

فعالیة برنامج للتدریب على المهارات االجتماعیة في خفض ).1991(ة،أحمد عبد الكریمالعمایر )122
كلیة إرشاد وتوجیه غیر منشورة،ر أطروحة ماجستی.طلبة الصفوف االبتدائیةالسلوك العدواني لدى

.عمان ،األردندراسات العلیا الجامعة األردنیة،ال

فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على الفنون األدبیة واألنشطة ).2009(عودة،میسون نعیم مجاهد)123
كلیة أطروحة دكتوراه غیر منشورة،.نجازالفنیة في اكتساب المفاهیم الریاضیة وتنمیة الدافعیة لال 

.عمان، األردنعة عمان العربیة للدراسات العلیا،الدراسات التربویة والنفسیة العلیا جام

فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على الذكاء العاطفي في تنمیة ).2008(عوض،بدیع موسى حسن)124
أطروحة .طلبة المرحلة الثانویة في األردنمهارات االتصال والتحصیل اللغوي والتذوق األدبي لدى 

.عمان ،األردنربویة العلیا جامعة عمان العربیة،كلیة الدراسات التدكتوراه ،

القاموس العربي األول مصطلحات ).2010(سعد والحمیدي،عبد الرحمن علويعیسىالعوفي،)125
.دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع: األردن ،عمان.علوم التفكیر

دار الفكر للطباعة والنشر : ،سوریا،دمشقالذكاء العاطفي).2003(العیتي،یاسر و سعید،جودت)126
.والتوزیع
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التطبیقات,المفاهیم الفنیات,األسس,مقدمة في اإلرشاد النفسي).2006(حسنغانم،محمد)127
.المكتبة المصریة للنشر والتوزیع: مصر، اإلسكندریة.

عمان ، األردن، دار المسیرة .  و التطبیقالنظریةالدافعیة ) . 2008(غباري ،ثائر أحمد ) 128
للطباعة و النشر

یم آثاره لتربیة العقالنیة االنفعالیة وتقیتطویر برنامج في ا).2004(غیث،سعاد منصور محمد)129
أطروحة .التاسععلى التفكیر العقالني ومركز الضبط والتكیف النفسي لدى عینة من طلبة الصف 

.عمان، األردنلدراسات العلیا الجامعة األردنیة،كلیة انفسي وتربوي غیر منشورة،دكتوراه إرشاد

اثر برنامج تدریب مستند إلى نظریة مایر وسالوفي في ).2004(أبو غزال،معاویة محمود ) 130
النفس التربوي غیر أطروحة دكتوراه في علم .SOSتنمیة قدرات الذكاء العاطفي لدى األطفال 

.منشورة، كلیة الدراسات العلیا،الجامعة األردنیة،عمان ،األردن

مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع. صوله و تطبیقاتهالعالج النفسي أ.)2008(فاید ،حسین)131

انفعالیة لدى العادیین وذوي اإلعاقة المیتا).2009(رضوان،حسن ولیدوالفرماوي،حمدي علي )132
.دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع: ،األردن، عمانالذهنیة

ایتراك:،القاهرةمصر) . 1ط(.ركائز البناء النفسي.)2000(الفرماوي ،حمدي على) 133
.للطباعة و النشر

روحة دكتوراه غیر منشورة،أط،.دراسة تجریبیة في تنمیة الدافعیة لالنجاز).1991(فائق،نائلة)134
.القاهرة ،مصر.كلیة البنات جامعة عین شمس

دار العلوم: مصر، القاهرة.)2ط(بحوث في الدراسات النفسیة.,)2009(,نبیل محمد,الفحل)135
.لنشر والتوزیعواللطباعة

دار : مصر،القاهرة.)1ط(امج اإلرشاد النفسي النظریة والتطبیقبر ..)2009(الفحل ، نبیل محمد)136
.والنشر والتوزیعالعلوم للطباعة 
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الذكاء الوجداني وعالقته بمشاعر الغضب والعدوان لدى طالب ).2005(فراج،محمد أنور)137
.القاهرة مصر ،151_93،،عدد فیفري مجلة دراسات عربیة في علم النفس.الجامعة

،)القوصيعبد العزیز:ترجمة(،)1ط(اإلنسان یبحث عن المعنى.)1986(فرانكل،فیكتور)138
.دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع:الكویت

)ایمان فوزي:ترجمة(.أسس وتطبیقات العالج بالمعنىة المعنى إراد).2004(فرانكل،فیكتور)139
.دار زهراء الشرق للطباعة والنشر والتوزیع: ،مصر، القاهرة

القلب ىعالجي للتوافق النفسي لمرضمدى فاعلیة برنامج ).1998(الفرح،كاملة فهیم)140
..، القاهرة، مصرجامعة عین شمسر منشورة،أطروحة دكتوراه في الصحة النفسیة غی.والسرطان

.اهللارامفلسطین،. طان في كلیة العلوم التربویةمحاضرة في مركز الق).بدون(فرعان،مها )141

،،القاهرة،مصر نفسیةمجلة دراسات. الذكاء الوجداني والذكاء العام).2007(فرغلي،مجدي)142
.للنشر والتوزیعمكتبة االنجلو المصریة: ) 2)(17(

:مصر،القاهرة.)3ط(الصحة النفسیة دراسات في سیكولوجیة التكیف.)1995(فهمي،مصطفى)143
.مكتبة الخانجي للنشر والتوزیع

تطویر األلعاب الذكیة في قائم على فاعلیة برنامج إثرائي).2009(القبالي،یحیى عبد الرحمن)144
.ل المشكالت والدافعیة لالنجاز لدى الطلبة المتفوقین في المملكة العربیة السعودیةمهارات ح

.عمان ،األردنأطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الدراسات التربویة العلیا،الجامعة األردنیة،

المكتب : مصر،اإلسكندریة.)3ط(الصحة النفسیة والتوافق.)1998(رمضان محمد,،القذافي)145
.الحدیثالجامعي

المداخل العالجیة المعاصرة في العمل مع األفراد ).2004(رشوانوعبد المنصف،محمدالقرني، )146
.مكتبة الرشد للنشر والتوزیع: السعودیة،الریاض.واألسر

تم php?action=show8...=558www.swnsa.net/articlesالوجوديالعالج.القرني،محمد-)147
2009مارس 25إسترجاعها بتاریخ 
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: ،مصر، القاهرة )1ط(دافعیة االنجاز وقیاسها.) 1979(قشقوش،إبراهیم ومنصور،طلعت)148
.مكتبة األنجلو المصریة للنشر والتوزیع

.مكتبة االنجلو المصریة: مصر،القاهرة،الصحة النفسیة).1997(كفافي،عالء الدین )149

دار الفكر:عمان ،األردن). 1ط(اإلرشاد النفسي و الصحة النفسي2012الء الدین ،كفافي ،ع)150

بناء برنامج إرشادي مستند إلى نظریة جولمان في الذكاء ).2007(میماس ذاكر,كمور)151
أثره في خفض السلوكات العدوانیة واالتجاهات السلبیة في المدرسة لدى طلبة االنفعالي وقیاس 

عة عمان العربیة جامنفسي وتربوي غیر منشورة،أطروحة دكتوراه إرشاد،المدرسة األساسیة في األردن
.عمان ،األردن،للدراسات العلیا

)ودیعسامح,الخفش:ترجمة(.النظریة و التطبیق في اإلرشاد و العالج).2011(كوري،جیرالد) 152
).2009صلیة،سنة النشر األ(دار الفكر،: ،األردن ،عمان

مقیاس الذكاء الوجداني متعدد العوامل للراشدین ).2006(جون وسالوفي بیتر وكارسومایر،)153
.مكتبة األنجلو المصریة: ،مصر،القاهرة )الدواشفؤادكفافي و عالء الدین:ترجمة.(والمراهقین

.المكتب اإلسالمي. الذكاء العاطفي والصحة العاطفیة).دون(المبیض،مأمون)154

دراسة .یميداألكاو االنجاز عالذكاء الوجداني وقیاسه وعالقته بالنو ).2005(أحمد طهمحمد،)155
،معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، 88_29، )01)(دون(،مجلة العلوم التربویة,.ر ثقافیةعب

.مصر

: مصر،القاهرة.)1ط(أسس وتطبیقات,العالج المعرفي السلوكي.)2000(محمد،عادل عبد اهللا)156
.دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع

دار: ،الریاضالسعودیة .)1ط(الصحة النفسیة في ضوء اإلسالم.)2009(محمد محمود محمد،)157
.للطباعة والنشر والتوزیعالزهراء 
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في لدى طالب كلیة التربیةوالتحصیل الدراسيالعاطفي الذكاء).2006(محمود،أحالم حسن)158
، )04)(05(،النفسمجلة دراسات عربیة في علم,. )التروي/االندفاع (ضوء األسلوب المعرفي

.القاهرة، مصر،845_757

للطباعة دار المسیرة : األردن،عمان.الدافعیة واالنفعاالت).2007(بني یونس محمدمحمود،)159
.والنشر والتوزیع

عالقتها ودافعیة االنجاز).2007(حمد حسن,ناجيدرویش،و سید أحمد عبد اهللا محمود،)160
20، السنة 107_96، )75)(دون(،مجلة علم النفس.دنربالذكاءات السبع في ضوء نموذج جار 

.القاهرة ، مصر الهیئة المصریة العامة للكتاب،:

رؤیة تربویة معاصرة في تعلیم التفكیر ,تفكیر بال حدود.)2006(عرفةمحمود،صالح الدین )161
.دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع:،مصر،القاهرة)1ط(وتعلمه

:القاهرة مصر،.تنمیة الدافعیةإستخدام تكنیك لعب الدور و ) .2010(محروس،منال محمد) 162
.المكتب الجامعي الحدیث

مكتبة األنجلو المصریة : مصر،القاهرة.مدخل إلى الصحة النفسیة).1979(مخیمر،صالح)163
.للطباعة والنشر والتوزیع

مصر، .معجم العلوم االجتماعیة).1975(وجماعة من الباحثین المتخصصینمدكور،إبراهیم)164
.الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة

العالج النفسي السلوكي المعرفي .)2011(محمدمحمد محمود مصطفى،علي أحمد سید وعلي، )165
.دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزیع: السعودیة،الریاض).1ط(الحدیث

:الكویت.)2ط(الصحة النفسیة مفهومها واضطراباتها.)2009(المطیري،معصومة سهیل)166
.للطباعة والنشر والتوزیعمكتبة العالج

مدى فاعلیة برنامج لتنمیة الذكاء الوجداني في رفع ).2006(المعلول،محفوظ محمد عبد اهللا)167
أطروحة دكتوراه غیر .لدى عینة من طلبة جامعة الفاتح بلیبیاواألكادیمیةالكفاءة االجتماعیة 
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قسم البحوث والدراسات ،العربیة للتربیة والثقافة والعلومةالمنظممنشورة، جامعة الدول العربیة،
.القاهرة، مصر.التربویة

:الجزائر.القیاس النفسي و تصمیم االختبارات للطالب و الباحثین)2002(.،بشیرمعمریة)168
.منشورات شركة باتنیت 

، )23()دون(،مجلة علم النفس.مفهوم الصحة النفسیة أو التوافقحول ).1998(المغربي،سعد)169
.الهیئة المصریة العامة للكتاب: مصر، القاهرة 

اإلحصائي لمفردات االختبارات معهد علم التحلیلمحاضرات في.،)1994/1995(محمدمقداد،)170
.الجزائر،جامعة قسنطینة ، النفس والعلوم التربویة

تبیین مكامن المرض النفسي وتنظیم مهنة العالج واالستشارات.)2007(مكي،عباس محمود)171
.والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : لبنان،بیروت ،)1ط(

دار ، عمان ،األردن. )2ط(النفسيواإلرشادالتوجیهمبادئ . )2010(ملحم،سامي محمد)172
.للطباعة والنشر والتوزیعالمسیرة

دار النهضة العربیة : لبنان، بیروت .)3ط(علم النفس المعاصر).2000(ي،حلميجالملی)173
.للطباعة والنشر والتوزیع

دار النهضة العربیة للطباعة : لبنان، بیروت . النمو النفسي).1971(الملیجي،عبد المنعم )174
.والنشر والتوزیع
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المالحققائمة 



) 02(الملحق رقم 

إلستراتیجیات اإلرشاد النفسي نهائیةالصورة ال

بعض المتغيرات المساعدة على التوافق النفسيفي تنمية

:األســــــتاذ الفـــاضل تحية طيبة  وبعد

بغرض امت الباحثة بإنتقاء  مجموعة من االستراتیجیات في إطار إعداد رسالة الدكتوراه ق
كمتغیرات تساعد على تنمیة التوافق ،تنمیة الذكاء العاطفي و الدافعیة لالنجاز  لدى طلبة الجامعة

إضافةه المتغیرات خاص بهذلو هذا بعد االطالع على التراث النظري ا،النفسي لدى الطالب الجامعي
.النفسي باإلرشادالنظریات الخاصة إلى

الفنیات المختارة لتنمیة الذكاء العاطفي و الدافعیة لالنجاز لطلبة و للتأكد من مدى مالئمة
مدى اتساق هذه االستراتیجیات مع المتغیرات و مع اذ الفاضل تحكیمستـــــــاألاطلب منك الجامعة 

.طبیعة العینة 
لفاضل على تعاونكايجزاك هللا خیرا أستاذ

بيانات خاصة باألستاذ المحكم

.......................................................................:االسم و اللقب

.....................................................................:الدرجة العلمية

.......................................................................:الختصاصا

....................................................................:و الجامعة الوظيفيةالرتبة 



المكونة األسالیبمن الفنیات و مجموعةيه: ةاإلرشادیباالستراتیجیات التعریف -ا
:من نظریتین هما انتقاؤها متسقة والتي و ,ظمةــــــمنمن خطوات مترابطة 

A.Beckارون بیكوAlbert Ellisرت الیسالبالمعرفي إلرشادا_1

V.Frankelكل نفیكتورفراـ لبالمعنىاإلرشاد الوجودي ممثال بنموذجواإلرشاد-2

بحیث اإلرشادیةتقدم للمجموعة التي,تتضمن مجموعة من المهارات والتدریباتوالتي
عیة فایة الدـــــــــــــلتنم) جلسات 10(زمنیة محددة دة ـــــــوبم,تلیهالتياللخطوةتمهد كل خطوة 

في جابیةیوتنمیة الجوانب اال,والذكاء العاطفي لدیهم بهدف تعدیل سلوكیاتهم,لالنجاز
كمتغیرات تؤثر والذكاء العاطفيلالنجازعیة فاوزیادة فعالیاتهم بتنمیة الد,همشخصیات

.على التوافق النفسيإیجابا

الذكاء العاطفي و الدافعیة لالنجاز المعتمدین في الدراسةتعریف -2

االته ــــــــــــــــفهم انفع(ي ذاته ــــــــــــــوعالفرد على ــقدرة ال: تعریف الذكاء العاطفي-أ
ل و التواصل معهم و ؤ فاــــــــهم و التـــــــــــانفعاالتاآلخرینوفهم و مشاركة ) وتیسیرها للتفكیر

ة من ــــــــــــــــــــــــــــوجداني في هذه الدراســـــــیتكون الذكاء الوبواجباته و تحمل مسؤولیاتهه قیام
ثالث ابعاد و هي                                                                                               

و تعني قدرة الفرد على   :الوعي بالذات _ا

.                  و التعبیر عنها بدقة و نتائج استمرارها أسبابهامعرفة و فهم انفعاالته و -1

تقییمها تقییما موضوعیا بغرض تنقیحها و تعدیلها إذا اقتضت الضرورة لذلك             -2
.                                         أدائهعلى فصل تأثیر انفعاالته السلبیة عن مستوى -3

.فهم المشاعر البینیة التي تتوسط انفعالین مختلفین -4



.           السابقة في المواقف المختلفة اآلخرینه وانفعاالت االستفادة من نتائج انفعاالت-5

.                                                                     بإمكانیاتهالثقة بنفسه و -6

.                                                         و اتخاذ القرارات الحاسمة التفاؤل-7
و تعني قدرة الفرد على                :التعاطف  أو المشاركة الوجدانیة–ب

مشاعرهم                                                            اآلخرینفهم و مشاركة -1

.                                     على تخطي ظروف سیئة تواجههم اآلخرینمساعدة -2

.                             تفكیرهم و سلوكهم أسالیبیفیة تأثیر مشاعرهم على تفهم ك-3
.الفروق الوجدانیة الموجودة بینهم -4

و تعني قدرة الفرد على                                  :المهارات االجتماعیة-ا

اآلخریناالنخراط في المجموعات و تقبل -1

اقتراح الحلول للمشكالت التي تواجه المتخاصمین                                          -2

تحمل المسؤولیة و االلتزام بها                                                              -3

اآلخرینالسلوك بطریقة تلقى االحترام التقدیر من -4

عمل ــــــــام بــــــالقیالفرد فيدافع االنجاز في رغبة یتمثل لالنجازتعریف الدافعیة- 3

واقف المنافسة ـــــتاع في مـــــــــــــــذه الرغبة  بالطموح و االستمـــــــــــد و النجاح فیه وتتمیز هــــــــجی
األهدافو تحدید  –االبتعاد عن االعتمادیة –الجامحة للعمل بشكل مستقل رغبة ـــــــــــــو ال

و و حلها المشكالتمواجهة و التخطیط لها و العمل على) الفرد في حیاتهأهداف(
.رقمستقبل مشإلىالواجبات و التطلع أداءبذل الجهد في 



:                                                                                 ةاإلرشادیتدریب على االستراتیجیاتالأھداف- 4

التدریب على  االستراتیجیات اإلرشادیة المنتقاة في هذه الدراسة الى تحقیق التدریب یسعي
:                                                    األهداف التالیة 

و الدافعیة ،دیث في علم النفس بالذكاء العاطفي كمصطلح حتعریف المشاركین _1
.متغیرین مؤثران في مستوى التوافق النفسي لدیهم باعتبارهماجاز لإلن

في ،أسالیب البحث عن المعنىإلىاإلرشاديتدریبالطلبة المشاركین في الإكساب_2
هم ــــــــــــــقـو أفا،الحیاة و ضرورة وجود إرادة لدیهم لتحقیق طموحاتهم الدراسیة الحالیة

.                                                            عمالیة و إنتاجیة مستقبال اجتماعیةطاقة باعتبارهمالمستقبلیة 

كامنةوالاألسبابفاشاكتو،تحدید القدرة علىتدریبالطلبة المشاركین في السابإك-3
.جاز لدیهم دني الدفاعیة لالنوراء ت

اه ــــــــقالنیة تجـــــــــوالمعتقدات الالعاألفكارالمشاركین مهارات الكشف عن سابإك-4
اء ـــــــــو الذك،لإلنجاز دافــــــــعیةالفي تدني مستوى األفكارودور هذه ،واآلخرینالذات 
.و من ثم تدني مستوى التوافق النفسيفي لدیهمـــــالعاط

بیة ــــــــر السلـــــــــــــــــف عن المشاعـــــمهارات الكشتدریبالمشاركین في الالطلبة سابإك_ 5
ة لإلنجاز و عیفاو الدراسة بشكل عام و دورها في تدني مستوى الد،واآلخریننحو الذات 

.                                                   و التوافق النفسيالذكاء العاطفي 

ة بالذات و ـــــــالمتعلق،هارات مواجهة األفكار الالعقالنیة ــــــــــالمشاركین مالطلبةسابإك_6
الذكاء ستوىــــــــي مـــــــــــتدنو أیضا في ،ازــــعائق في دافعیتهم لإلنجباعتبارهایناألخر 
.و التوافق النفسيفيـــــالعاط



ة أفكار منطقیة و ــــیاغـــــــــــدراتهم في صـــــــتطویر قمن تدریبتمكین المشاركین في ال_7
.                                   ووضعها مكان األفكار الالعقالنیةاآلخرینو ،عقالنیة نحو الذات 

لزیادة تدریبركین في الــــــــــــــتیة لإلنجاز لدى الطلبة المشــــــــــــــعافتحسین مستوى الد_8
.كفاءتهم التعلیمیة و بالتالي المساهمة في جودة المخرجات التربویة 

اب ـــــــــــواكتسالتدریب لبة المشاركین في ــــــــــــــتوى الذكاء العاطفي لدى الطـــــــــــین مســـــــــــتحس_9
فرد في المجال الدراسي والحیاة بشكل عامـارات تضمن النجاح للــــــــــــــــباعتبارها مه،مهاراته

.و بالتالي المساهمة في تحسین مستوى التوافق النفسي،

إلىل عام ـــبشكادـــــاإلرشفي اإلرشادیةتقسم المناهج : المتعمداإلرشاديالمنهج-5.
ذيـــــوي الــــــــوقد تم اختیار المنهج التنم،تنمویة وعالجیةوأخرىوقائیة إرشادیةمناهج 
نهم ــالتي تمك،ات المكاسبــــــدرجأقصىإحرازفي التخطیط و األفراد مساعدة إلىیهدف

و یتضمن المنهج ،د ممكنـحأقصىإلىو قدراتهم إمكاناتهممن اكتشاف و تنمیة 
مستوى اعليإلىوصول الفرد إلىالتي تؤدي ،اإلجراءاتجمیع الخطط و ائيــاإلنم

في اإلرشادتندرج طریقة كما ،)45. 2007.الخطیب (ممكن من النضج و الصحة النفسیة
یستفید من المبادئ والذي،او االنتقائيالجمعي االختیارياإلرشادضمن تدریبهذا ال
ال ــــــــــــــل على اتصـــــــحتى یعم،قاة من مختلف المدارس الفكریة السیكولوجیةــــــــــــالمست

رس المختلفة  بقصد مداالفهو جهد منظم لالستفادة من بالتاليو ،هاــــــــــــــالحقائق و تكامل
النظریة ولهاــــــــأصا اختلفت ـــــفیما بینها مهم،ة وثیقة متبادلة بین الحقائق ــــــعالقإقامة

وذج المعرفي ــــــار النمـــــــــالباحثة اختیارتأتو قد ،)429_428. 2009.عربیات.اسعدابو(
لهذا النظري مضمونالأنعلى اعتبار ،بالمعنى  اإلرشادوذج ـــــــــــوكي و نمــــالسل

تأكیدإلىإضافة،رفي السلوكي المعاإلرشادفي ال یبتعد عن ـــــــــــــلفلسه اـــوتوجهاألخیر
وتحفیزها خاصة في ،عیةافالعدید من البحوث العلمیة عن دور هذا االتجاه في تنمیة الد

.إنسانيجاز إنإلىرورة تحویلها ـــــــــــها عن المعاناة وضـــــــــمفهوم



في هذه الدراسة اإلرشاديتدریبتم بناء هذا ال:اإلرشاديالتدریب طریقة بناء-6
: باالعتماد على 

ذكاء العاطفي ــــــــــــوالمتمثلة في ال؛یرات الدراسةـــالنظري وتحلیل متغاألدبمراجعة -1
.و التوافق النفسيیة لالنجازعافوالد

المتعلقة ،یةـــــــواألجنبریقیة العربیة ـــــاالمبالنظریة التأسیسیة واالطالع على الدراسات -2
ات المتعلقة ــــــــــــوكذا الدراس،والتوافق النفسيفعیة لالنجازابمتغیري الذكاء العاطفي والد

.وتحلیلها اتالمتغیر هالجمعي حول هذاإلرشاديتدریببال

&الیسالبیرت (:المعرفي السلوكياإلرشادت نظریا-3 A.Ellis كبیارونو
A.Beck(

V.Fankelفرانكلفیكتورلمعنى باالوجودي ممثال بنموذج اإلرشاد اإلرشادنظریة - 4

دید من ــــــــالعتأكیدإلىإضافة،السلوكيتعتبر نظریة معززة لالتجاه المعرفي والتي
مما ،فرادـاألیة لدى ـــعافیز الدهذه النظریة في تنمیة وتحفأهمیةالدراسات و البحوث 

یدین المستفوتمكین ،أیضاللتدریب و للدراسة األساسیةاألهداففي تحقیق یساهم ــس
.یاوكیا وانفعالیا ومعنو من تحقیق التغیر معرفیا وسلاإلرشاديتدریبالن ـــــــــــــــــم

الذي ،االختیاريادــاإلرشبو وأسلالراشدینمع الجمعي اإلرشادتطبیق قواعد مراعاة-4
اإلرشادظریات ــنمن طرف ،قترحة ـعلى اختیار انسب التقنیات واالستراتجیات المیتأسس
وأیضانفسیة لهم ـص الــوالخصائالتدریب ،من المستفیدینمع حاجیات بما یتواءم النفسي 

.تنمیتها لدیهمإلىاإلرشاديیهدف البرنامج التيالمتغیرات 

.مجهود علیهم للتحكیممن خالل عرض هذا الاإلرشاداستشارة ذوي االختصاص في -5

.الدراسةارات المستخدمة في هذه باالختو المقاییس-6



لى اتجاهین رائدین عالحالي التدریب االرشادي یعتمد:تدریبالنظري للاإلطار-7
بیك ا بنموذج  ارون ـــــــــثلـــماالتجاه المعرفي السلوكي: هماو م النفســــــــفي عل

A.Beckالمعرفي السلوكي االنفعالي اللبرت الیسوذج اإلرشادــــــونمA.Ellis

وقدV.Frankelلفیكتور فرانكل بالمعنىاإلرشادممثال بنموذج االتجاه الوجوديوكذ
دة في علم النفس ئة والراـــــــــــــــیثــمن المناحي الحدهذین االتجاهین باعتبارهما تم اختیار 

القت الكثیر من أنهاإلىإضافةوالتي حققت الكثیر من االنجازات على المستوى العالمي 
التيكما ان هذا التعدد والثراء في النظریات ل من مختلف الثقافات واالنتماءات القبو 

هذا فقد إلىإضافةوفعالیاته أهدافهاعتمدت في هذا البرنامج سیفید في تعزیز تحقیق 
من حتى ريتیاخاالاإلرشادالعدید من المتخصصین في علم النفس على فاعلیة دــــكأ

.Vفرانكلفیكتور  Frankelالفنیة و ال النظریة التي ال تهم "هذا بقولهیؤكد  نفسه
المهم إنمااستخدامها مع كل حالة ویجبي التقنیات التهو إطالقافلیس المهم ...توجهها

)37-2004،36،فیكتور فرانكل (خدم بها التقنیات تستالتيالروح باألحرىأو

- :وهما تدریبجانبین للتم تحدید :تدریبجوانب ال-8

: الجانب المعرفي-أ

اإلرشادیةالمجموعة أفرادم هذا القسم بتعریف تسیه: لذكاء العاطفيااألولالقسم 
العامة في الحیاة الدراسیة بالنسبة لهم وكذا الحیاة وأهمیتهلذكاء العاطفي واهم مهاراته با

.األفرادلدى جمیع تهامجموعة من المهارات یمكن تنمیهلدیهم باعتبار تنمیتهكانیةـــــــوٕام

صة بالدافعیةات الخاـــــــــــــتزوید المتدربین بالمعلوم:الدافعیة لالنجاز:القسم الثاني 
لألشخاصلممیزة تنمیتها و السمات اوٕامكانیةمكوناتها و ل المؤثرة فیها موالعوالالنجاز

.و مكتسباتهم الفردیة و االجتماعیةالدافعیة لالنجازرتفعيـــــم



:ب اإلرشاديتدریبفي هذا العمليیهتم الجانب ال:عمليالجانب ال- ب

في الوعي بالذات :على تنمیة الذكاء الوجداني ومهاراته والمتمثلة مسترشدینتدریب ال*
ف والمشاركة ـــــــــــــالتعاط..).اوتقییمهاعرـــمشعاالت وكیفیة التعبیر عن الـــنفمعرفة ولهم اال(

خراط في نوكیفیة اال،ةـــاالجتماعیالمهاراتعلى دینــــالوجدانیة وأیضا تدریب المسترش
المعرفي السلوكي اإلرشادات ـــــــــــــــوذلك من خالل تقنی) ...الجماعات وتحمل المسؤولیات 

.بالمعنى اإلرشادفنیات أیضااالنفعالي و

من خالل لعب ،واها ــــــــــــــــورفع مستازـــــــــــلإلنجتدریب المسترشدین على تنمیة الدافعیة * 
.عرضها نسالدور ومعنى الحیاة وغیرها من االستراتیجیات التي 

.الحیاةلعمل به و قیمته فيعلى تناول التغییر واتدریب المسترشدین * 

: ضمن الحدود التالیة اإلرشاديستراتیجیاتسیتم تطبیق اال: تدریبحدود ال-9

في  خالل خمسة أسابیع بمعدل حصتین كل تدریبسیتم تطبیق ال:زمنیةالحدود ال-1
دف كل حصة و ـــــــــــــسا حسب ه2إلىد 30سا و1أسبوع تستغرق كل حصة 

.المستخدمة ستراتیجیات طبیعة اال
لقسم" تابعة هیأةمو في قاعة مخصصة تدریبالسیتم تطبیق:المكانیةالحدود -2

"علم النفس

ة الواحدة باعتباره الطریقة ــــعالمجمو هو نموذج:تدریبللالتصمیم المنهجي -10
ي قیاس قبل(ه على نفس األفراد ـــــــــــــمدى فعالیتـو تدریبألكثر موضوعیة لقیاس أثر الا

. )وبعدي

یات المستخدمة في نجموعة من الفــــــــــــــــــــــتیار مــــــــــــتم اخ: مقترحةاالستراتیجیات ال-11
اليـــــوكي االنفعـــــــالسلادـــــــواإلرشA.Beckبیكالرونعرفي ــالمالسلوكي اإلرشاد



V.Frankelكلـــنـكتور فراــــلفبالمعنى ادـــــاإلرشوأیضا A.Ellisالیسبرت الـــــــ ل

تساعد على التوافق كمتغیرات ،لإلنجازیة ــــــــــــبما یتناسب و الذكاء العاطفي والدافع
.یمكن تنمیتها لدى األفراد و النفسي 

والذي تدریب ،غطیة الجانب المعرفي من الوتستخدم هذه الفنیة لت: المحاضرة -11-1
حول الذكاء ،ات لهم مین وتقدیم معلو ـترشدـــیر المســــــــصبهدف تبإلیهاإلشارةسبقت 

له المفسرةت ابقار مته والـامكونهث مفهومـــحیمن ،ســلم النفـالعاطفي كمتغیر جدید في ع
الحیاة الدراسیة و كل من فيوأهمیته،يـالعاطفاءـكـزة لمرتفعي الذــیص الممــئاخصوال

تعریفهم و كذا ،ة النفسیةتنمیته و عالقته بالتوافق النفسي والصح،وٕامكانیةالعامة 
أسباب تدني مستواها و أهم الخصائص و ،لهارة فسالمریاتــــــــــــبالدافعیة لإلنجاز والنظ

تنمیتها لدى أفراد الجماعة وٕامكانیة،التي یتمیز بها ذوي الدافعیة لالنجاز المرتفعة 
.على مستوى توافقهم النفسيإیجابامما یؤثر اإلرشادیة

لتعزیز ،الفرصة للمسترشدین لمناقشة كل ما یرد في هذه المحاضرات إتاحةوسیتم 
اإلرشاديتدریبام للــــــــــــاق على السیر العـــلهذه المتغیرات وتوضیحها واالتففهمهم 

).بالمعنى اإلرشادلمعرفي و اتجاه أسلوب مشترك بین االتجاه ا=المحاضرة والمناقشة (
الیس على د البرتـــــــــــكما أكةــــــاإلستراتیجیوتعتمد هذه : البناء المعرفيإعادة2--11

-aة بینـــــــــــــــــتوضیح العالق b- c- d- e-fتائجـــــــــــالنأنك ــــذل"c" لیست ولیدة
وهي المعتقدات وأسالیب "b"التفكیر نسقهي ولیدة وٕانما،"a""األحداث النشیطة

المسترشدین على اكتشاف أن طرائق وأسالیب تفكیرهم اإلستراتیجیةو تساعد هذه .التفكیر 
لالنجاز دافعتهمفتدني ،الالتوافقیة وعواطفهم وسلوكیاتهمفي مصائرهم هي التي تتحكم؛

واتجاهاتهم السلبیة ،معلى الدراسة سببه یكمن في أسالیب تفكیرهإقبالهمالدراسي وقلة 
في توضیح أن أسالیب التفكیر السلبیة اإلستراتیجیةكما ستساعد هذه . الدراسة نحو 

توى ــــــــللذات هي السبب في تدني مسهازمةوال،نخرینحو الدراسة ونحو اآلوالالعقالنیة 



علیهم ما م. )اآلخرین فهم تدني مستوى الوعي بالذات و (همــــــــــــــلدیالذكاء العاطفي
الالعقالنیة هذه بثالث كاراألفدحض واالستغناء عنها وتمر عملیة یستوجب دحضها 

: مراحل 
.الخاطئةاألفكاروهنا یتعلم المسترشدون كیفیة اكتشاف : عملیة االكتشاف-1
أكید و تض و تفنید ــــــــــدحالمسترشدین من أجل ومع وار مع الذاتحعملیة ال-2

.العقالنیة هذه األفكار
من أجل في التفكیرـالعقالنیة واألفكار الالعقالنیةاألفكارعملیة التمییز بین -3

.مستقبال تجنب ذلك 

في اإلدراكیةاألسالیب التخیلیة في دحض األفكار و أسلوب الواجبات إدماجیمكن 
العالقات 

ترحة من نظریة ـــــــــهو أسلوب من األسالیب المعرفیة المق: تغییر مفردات اللغة11-3
REBTالیسلبرتـأl A.Ellisحددة تساهم في ــــلذي أكد أن اللغة غیر الدقیقة والم

وتساهم هذه الفنیة في تعلیم ، )219–2009.عربیاتوأبو اسعد(عملیة تشتیت التفكیر 
المشاعر قطاناستو .المسترشدین الدقة في التعبیر عن مشاعرهم والتصریح بها 

الدراسات أثبتت أن مرتفعي الذكاء العاطفي هم ات معنى دقیق ذلك أن بعبارات ذووصفها 
ف المواقف االجتماعیة ـــــــــــاعرهم ووصـــــــــــــیق على مشــــــــــــــــأقدر الناس على التعبیر الدق

.التي ینخرطون فیها بصورة دقیقة

اإلرشادیةالمداخل كثیر مناستخدم من طرف إرشاديسلوبأوهو:لعب الدور11-4
للعب الدور كما األساسيولكن الهدف .....) السلوكیة . المدرسة السلوكیة المعرفیة (

العمالء في اعدة ــــــــــــــــــــوهو مس. A.Beckرون بیكو أA.Ellisتحدث عنه البرت الیس
بة في سوء توافقهم بستفكار الخاطئة غیر العقالنیة المتغییر األ



له في الكثیر من المداخــمتم استخدااديـــــإرشأسلوب وهو: ةـجمذـالن11-5
المسترشدینتعلیم إلىتراتیجیةــاإلسدف هذه ــهوت،عرفيالماه ــتجنها االمن بیاإلرشادیة

الم حول عص روایات،سیرأـمن خالل قص،جابیةیاذج سلوكیة اــنمودعوتهم لتقلید 
اطفي في جلسات تنمیة الذكاء العجیةـاإلستراتتخدم هذه ــــسوست، الخ ...بارزة اتصیشخ

سعي یاالقتداء بنماذج سلوكیة ایجابیة تمكین المشاركین من بغرض ،از ـجة لإلنوالدافعی
.ترسیخها فیهم إلىتدریب ال

ر األسالیب المستخدمة في ـــوب من أكثلویعتبر هذا األس:استخدام المرح11-6
الء من الجدیة ــــــــــــــالعمإخراجاولة ـــــــــــــخدام المرح هو محـوالهدف من است،المعرفياإلرشاد

. الالتوافق بالضیق واإلحساسوالتي تسهم في مبالغة المسترشدین في ،المبالغ فیها
للضحك والسخریة من ویمكن استخدام هذه الفنیة للضحك و السخریة مع العمالء أنفسهم 

.وتغییرها واتهمذلقتل جوانب الضعف في ،أخطائهم

نظیم أن القواعد تعد مرجعیة الفرد في تA.Beckبیكیؤكد :تغییر القواعد11-7
،التي یمر بها الفردو المواقفتفسیر ها تفسیر الخبرات ــــــــــــضوئویتم في،حیاته الخاصة

حساساإلإلىتؤدي بالفرد ،والحقیقةع ــــــمخالفة للواقت ـــــــــكانإذاو بالتالي فان هذه القواعد 
.تشكیلها إعادةبالالتوازن و الالتوافق وبالتالي یجب 

ج یتضمن أن یقوم المسترشد في هذا البرناماإلستراتیجیةوالمضمون التطبیقي لهذه 
فقدان قواعد منطقیة إلىمرده إنماماعیةتــــاالجهارات مبتوضیح أن فقدان المسترشدین لل

ا من استمرار خوفكالخوف من العالقات و عدم التعاطف مع اآلخرین ،في هذه المهارات
أنا "كما أن األسطورة القاتلةةـــــاآلمنغیر أنماط التعلق إلىویرجع هذا . هذه العالقة

. للمسترشدینو العالئقیة ر من المكتسبات العقالنیةـــقد تقضي على الكثی"دائما على حق
الحیویة علیه ،وٕاضفاء،كما سیتم تبصیر المسترشدین بضرورة تغییر أسلوب الحیاة لدیهم 



و استبداله ،افق النفسيو التمستوى الدافعیة و الذكاء العاطفي و ألنه السبب في تدني 
.بأسلوب أكثر ایجابیة بما یتالءم مع كل واحد منهم

المسترشدین بتطبیق السلوكیات المتعلمة في سیتم تكلیف :الواجبات المنزلیة 11-8
.یاتهم العامة خارج جلسات التدریبح

عنى لفكتورـملالقائم على ااإلرشادات یوهي فنیة من فن: البحث عن المعنى11-9
لحیاة والبحث عنه هو الذي افي ىنعالذي یؤكد أن تحدید م،V.Frankelـلفرانك

وتمتعا بالصحة النفسیة ،بالتوافقإحساساأكثر اإلنسانطي قیمة وأهمیة للحیاة ویجعل ـــیع
الوجودي فحل غراویبحث عنها یكون عرضة للف،فاإلنسان الذي ال یحدد معنى لحیاته

.منه السعي لحلها وتحدید أهدافهتتطلب،اإلنسانالمشكالت التي تواجه 

فلكل فرد مهنته ،معنى الحیاة لیست مجرداأنV.Frankelویؤكد فیكتور فرانكل
.إمكانیاتبكل ما توافر له من ویحققها،عنهاحثه الخاصة في الحیاة فعلیه أن یبورسالت

ساعدة ــــــــــــــفي ماإلرشاديتدریبنیة في هذا الــویتمثل المضمون التطبیقي لهذه الف
و آنیةیده المدى وأهدافــــــــــــــعبداف ـــــكأه(،البحث عن معنى لحیاتهمفيالمسترشدین 

من كل مسترشد تحدید هرم لألهداف بحیث مناقشة سبل تحقیقها  و كیفیة التخطیط لها 
نجاز لزیادة دافعیتهم لإل...) منهم توضیحها و تزمینهاتكون هذه األهداف مزمنة وسیطلب

لیست لهم ال ،لإلنجازعیة ذوي المستوى المتدني من الدافذلك أن ،والتحصیل العلمي 
یعانون أنهمبمعنى ) یة أو بعیدة المدى نحیاتهم خالیة من أهداف آ(وال طموحاتأهداف

ستقبل ــــالم(یة مستقبلیة ــو فاقدین لرؤ،بالمعنىاإلرشادظریة عبیر نتبودي ـــــمن الفراغ الوج
تحسسیهم وبالتالي یجب دافعیتهما انعكس على نقص مستوى ــمم،) القریب أو البعید 

كاملة الة مسؤولیالستشعرون السعادة وسیثلما م،إخفاقاتهمهم الكاملة وراء مسؤولیاتب



وهو الذي یصنع ،احه ــــــــــــــالفرد هو الذي یصنع نجأنطلق ـمن منعلى نجاحاتهم،
.)تعد هذه القاعدة مبدءا أساسیا في اإلرشاد الوجودي و ( بسلوكیاته إخفاقاته 

التي واجهوها رغم المعیقات ،یا ماشتهروا عالإلعالمالذاتیة السیرو سیتم عرض بعض
وهو ما (م في االنجاز والشهرة ـعترض طریقهتم ــول،في حیاتهم ها بتي منیو الواإلخفاقات

من ،) ن المعنى عن طریق القیم الخبریة أو التعبیریةــــــیسمیه فیكتور فرانكل بالبحث ع
.عن نتائج اختیاراته المسئولهو الذي یقرر كیف یعیش وهو اإلنسانمنطلق أن 

:اإلرشادیةالجلسات -12

مع ) الذكاء العاطفي ،الدافعیة لإلنجاز(تم تحدید موضوع لكل جلسة اتساقا مع المتغیرین 
:الفنیات التي تستخدم في كل جلسة كما یوضح الجدول التالي

ترتیب 
الجلسة 

عنوان                        
الجلسة 

إلستراتیجیات ا
المستخدمة 

ة                                ـــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــون   الجــــــــــــضمـــــــــــم

التعریف 01
بالبرنامج 
اإلرشادي
بالذكاء 
.  العاطفي

المحاضرة 

المناقشة 

بعض و اطالعهم الیبعضهمتعریف المشتركین -
) التعاقد اإلرشادي(اإلرشاديالتدریب على طبیعة 

التي سیتم ،وأهدافه وطریقة االلتقاء بهم طیلة المدة
.فیها تطبیق البرنامج 

تطبیق القبلي ألدوات الدراسة وهي اختبار الذكاء ال-
ختبار و إو اختبار الدافعیة لالنجاز،العاطفي

التوافق النفسي
والتفریق ،تقریب مفهوم الذكاء العاطفي للمشتركین -

.بینه وبین الذكاءات األخرى 
وتحدید أهمیته ودوره في تحقیق النجاح لهم ومدى 

ضل مستویات یتمتع بأف؛في جعل الفردإسهامه
وان كان ،عالیة للحیاة حتى جودةالصحة النفسیة وب



.ذكاؤه العقلي عادیا 
المشتركین بواجب منزلي وهو تلخیص ما تكلیف -

وتحدید ،ورد في المحاضرة حول الذكاء العاطفي
خص ذكاؤه نسبة تقریبیة لكل واحد منهم فیما ی

الوعي بالذات ، . أبعادهالعاطفي في كل بعد من 
.التعاطف ،المهارات االجتماعیة 

02
03

كیف انظر 
نفسي إلى

؟
وكیف 
أكون 
واعیا 

بذاتي ؟

البناء إعادة-
المعرفي حول 

.الذات 
تغییر -

.مفردات اللغة 
تغییر القواعد -
النظرة الدونیة (

) للذات 

بناء حوار -
ایجابي مع 

الذات

مساعدة المشتركین في البرنامج على التعرف أكثر -
وذلك بتكلیف كل مشترك بتحدید نقاط ،على أنفسهم 

وبالتالي تمكین كل ،القوة والضعف في شخصه
و دحض ،یتخذ موقفا من ذاتهأنمشترك من 

وٕاخضاع،ئأخطال أنا محق وأنا السائدة األسطورة
لتعدیلها ،للمناقشة دواتهمكل أفكار المسترشدین نحو 

األفكارأو تبدیلها وكما سیتم توضیح كیفیة تأثیر 
على سلوك الفرد وحیاته ،السلبیة المتجهة نحو الذات 

.بشكل عام 
المسترشدین على التعبیر عن ذواتهم بدقة مساعدة -

.باستخدام عبارات أكثر داللة 
تعلیم المسترشدین كیفیة التعبیر الدقیق والصحي -

مثال كیفیة (في المواقف المختلفة ،على مشاعرهم
ألنها مشاعر ....) التعبیر عن الغضب،الحزن 

تنتج عن أحداث مختلفة فالغضب عواطف ناتجة 
موقف مستفز والحزن مثال شعور ناتج عن فقدان 

......)قریب 
المجال لهذه إفساحبیع تأكید ضرورة عدم -

یجب أن للتأثیر السلبي على التفكیر الذي،العواطف 
....یكون حیادیا وبعیدا عن تأثیر هذه العواطف 



كیف أكون 04
شخصا 
متعاطفا 

مع
اآلخرین ؟  

: تدریب المشاركین على.لعب الدورا-
فهم و قراءة الوجوه و كیفیة التفاعل مع كل وضعیة -
الغضب ،الحزن ،الفرح ،القلق (
مشاعرهم ومساعدتهم على تخطي اآلخرینمشاركة -

.ظروف صعبة یمرون بها 
.حدود التعاطف -
في عواطف اهيوالتمالفرق بین التعاطف االیجابي -

و غیر اآلمنتوضیح حدود التعلق (اآلخرین
.)األمن

توضیح الفروق الوجدانیة التي یمكن أن تكون بین -
.األفراد 

المهارات05
الجتماعیة ا

. المحاضرة-
. لعب الدور-
.النمذجة -

و دورها شاركین بالمهارات االجتماعیة تعریف الم-
كائن اإلنسانفي تنمیة الصحة النفسیة باعتبار أن 

اجتماعي ال یستطیع العیش بمفرده وبالتالي یجب أن 
یكون اجتماعیا ویمارس أدواره في بیئته االجتماعیة 

.بفاعلیة 
االنخراط في تدریب المشتركین على كیفیة -

.المجموعات
البصري (تدریب المشتركین على مهارات التواصل -

).،السمعي ،الحسي 
حتى وان تدریب المشتركین على تقبل اآلخرین-

).التعایش(كانت اختالفات بینهم 
الحلول بین إیجادتدریب المشتركین على كیفیة -

).الحلول التفاوضیة(المتخاصمین 
.تمكینهم من تحمل مسؤولیاتهم -
االحترام بطریقة تلقيتعلیمهم كیفیة السلوك -



التعامل مع الزمالء مثال غیر التعامل مع (والتقدیر 
من خالل ....)برة في الحیاة سنا وخاألكبرالناس 

.لعب الدور
في تكلیف المشتركین بتطبیق هذه التدریبات -

.حیاتهم بشكل عام
الدافعیة 06

لإلنجاز 
–المفهوم (

االسس 
النظریة 
.(.....

المحاضرة و -
. المناقشة

تعریف المشاركین في البرنامج لمفهوم الدافعیة -
الجامعي بصفة لإلنجاز وأهمیتها في حیاة الطالب 

خاصة وأهم الخصائص الشخصیة لذوي الدافعیة 
لإلنجاز المرتفعة وانجازاتهم وثمن تدني مستوى 

.الدافعیة لإلنجاز 

من كتب 07
التاریخ 
سیرهم 

و و كلهم ذ
دافعیة 
.مرتفعة 

.النمذجة -
وانجازاتهم وكیفیة اإلعالمعرض سیر مجموعة من -

تخطیهم لظروف الشخصیة الصعبة ووصولهم الى 
نجازاتهم التي بقیت تتحدث مستوى العالمیة في ا

.بعد وفاتهم ورحیلهم عن الحیاة حتى عنهم 

الدافعیة 08
لالنجاز 

تفعة المر 
تصنع 

الفرق بین 
و األمم
دتشی

الحضارات 
.

.المحاضرة -
.النمذجة -

التي ثقافیةعبر عرض مجموعة من الدراسات -
أكدت أن مستوى الدافعیة لالنجاز المرتفعة لدى أفراد 
المجتمع الواحد محك لتصنیف األمم والشعوب 

. لها الحضاريومؤشر لنمو أو انحطاط المستوى 



كیف أكون 09
ذا مستوى
مرتفع في

دافعیة 
لالنجاز 

البحث عن 
وٕارادةالمعنى 

المعنى 

حدید رؤیة واضحة تحث المشتركین على ضرورة -
و خاصة البعید المدى ،لحیاتهم و مستقبلهم القریب 
خطة مرنة یومیة  شهریة تكلیف كل مسترشد بتحدید

األهدافباستعمال هرم ، بعیدة المدى سنویة 
الشهري السنوي و بعید المدى

حث المشتركین على ضرورة تخطى كل المعیقات -
ى ؤ لتحقیق الر قویة إرادةامتالكو ضرورة ،

هدف یمكن أيأوخطةأيأنذلك ،واألهداف
مواجهة هذه كیفیةهو عوائق ولكن المهم هتعترض

.التخلص منها العوائق و 
الجلسة 10

الختامیة 
و ،توضیحه تم حث المشتركین على تطبیق ما 

.التدریب علیه في الحیاة العامة 
الذكاء العاطفي إستبیان : لألدواتبعديالالتطبیق 

.  و إختبار التوافق النفسياختیار الدافعیة لالنجاز 



الوعي بالذات                                                               بطاقة أعرف نفسك

)03(رقمالملحق 

بطاقة أعرف نفسك



الوعي بالذات                                                               بطاقة أعرف نفسك

أن البشر یصنفون إلى ثالث نماذج من حیث إنتباههم لمشاعرهم دانیال جولمانأكد

.الواعي بذاته-3.المنجرف وراء مشاعره - 2.المتقبل لمشاعره -1

.لديككن صادقا مع نفسك أثناء إستجاباتك تعرف نفسك لتعدل ما ينقصك و تفخر بما 

 األوقاتما هو النموذج السائد لدیك في معظم.
....................................................................................

 ؟ما هي الظروف التي یحدث فیها األحیانهل تجد أنك تمثل نموذجا آخر في بعض
هذا؟

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
 الوعي إلىإذا وجدت نفسك منجرفا ما هي االستراتیجیات التي قد تستخدمها حتى تتحول

بالذات ؟

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................

 أشیاءا ال یرضى عنها و ال تتفق مع ما یرجوه أو یریده ماذا تفعل اإلنسانأحیانا یقبل
.كي تتحول عن هذه الحالة 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
...................................................................................
حدامن یمثلون كل نموذج على دربائك هل یمكن أن تفكر أو تجفكر في زمالئك أق

....................................................................................
....................................................................................

...................................................................................



الوعي بالذات                                                               بطاقة أعرف نفسك

و كذلك الوعي ،الوعي بالذات بإختصار هو الوعي مبشاعرنا أو إنفعاالتنا أو عواطفنا -
بيتر سالوفيو جون مايرو كما يقول ،

كن و مها أول من قدم مفهوم الذكاء العاطفي أن الوعي بالذات ميأستاذان يف علم النفس ، 
أي ال ،أي ال يصاحبه إستجابة و ال يصدر عنه تقييم أو حكم، أن يكون بدون إستجابة

و لكن هذا التغيري شائع يف معظم ، هذا جيد أو سيئ مقبول أو مرفوض : يصاحبه قرار 
يجب  أال أشعر بهذا الشعور على أن "يتضمن الوعي بالذات تقييم و إستجابة . احلاالت 

إصدار إىلو أحيانا يصل الوعي بالذات "أفكر في أشياء مبهجة ألخفف من الحزن 
.إذا كان  موضوعا يتميز باحلزن" أفكر في هذاأاليجب "تعليمات صارمة 

و حماولة تغيريها ،ية من ناحيةنوجدالرقا منطقيا بني الوعي باحلالة ابالرغم من أن هناك ف-
فالوعي بشعور غري مرغوب فيه ، يرى أن العمليتني متالزمتنيمايرمن ناحية أخرى إال أن 

اع  ما عن بذل اجلهد ملقاومة إندفاخيتلف متام يصاحبه الرغبة يف التخلص منه ،و هذا الوعي 
و ، غاضب يضرب صاحبه أن يتوقف فورا فهو يتوقف عن الضرب ل يطلب من طففحني 

فهو ،زالت أفكار الطفل مركزة على املوقف املثري للغضب ، لكن الغضب يضل كما هو فما 
.شديدو لكنه يقول هذا أخذ لعبيت و هو يف حالة غضب ،يتوقف عن الضرب 

انا أشعر "فحني تقول ،أقوى على املشاعر السلبية القوية تأثريالوعي بالذات له -
ادة سيو ،ذالك لنفسك تشعر حبرية حني تقول" هذه مشاعر الغضب"أو "بالغضب

تسمح لك أن ختفف من غضبك، إن شئت أو تتصرف فيه حدوده إن ،على نفسك
.شئت
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بطاقة أنا شخص



أنا شخص

أراعي شعور 
اآلخرین

أصمم على رأیي
متحمس

ودود
أساعد اآلخرین

نبیل الخلق
صبور 

أدعم اآلخرین
أحب العمل في فریق

شجاع

كریم
أمین 
محب 

متدفق الفكر
حذر 

مجامل 
شریف

متحمل لمسؤولیاته
هادئ
عادل

متسامح
أهل للثقة
إجتماعي
متعاطف

یحل مشاكل اآلخرین
.......

...............
............
...........
...........

اآلخرونیصفك بها أنإختر ثالث صفات تحب - 

.............................................................................................
.لهذه الصفاتأكتب ما یفسر إختیارك- 

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

ما عالقتها بحیاتك- 

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................



أكتب قائمة من االشخاص او األشیاء أو النشاطات التي لها أهمیة بالنسبة لك- 

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

من اإلختیارات السابقة و أكتب داخل الدائرة الزمن الذي تخصصه اختیارضع دائرة أمام كل - 
.له في حیاتك

بعد قیامك بهذا النشاط التدریبي هل هناك تعدیالت ترید القیام بها ؟اكتشفتما ذا - 

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................



حدد ثالث صفات ال تحب ان یصفك بها اآلخرون - 

.............................................................................................

وضح ما یفسر إختیارك لهذه الصفات - 

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

عبر بالنسب المئویة رفضك لكل صفة من هذه الصفات- 

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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ذاتيالر ـــــــتقريالبطاقة 

..........................................................................لقب السم و اال

بعد سلسلة الجلسات التدريبية التي استغرقت إحدى عشر جلسة ،أرجو تسجيل التغير الذي 
.من هذا التدريب ،في المحاور الثالثة اآلتيةتستشعره ،أو باألحرى االستفادة التي خرجت بها 

الدقة في استجاباتكم وصياغتها في نقاط واضحة أرجو

........)الذاتو التعبير االيجابي على المشاعر ضبط بالذاتالوعي 'على المستوى الشخصي _1

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

%..................................................................في نسبة مئویة إجابتكلخص 

فهم وهمومدى تمكنك من االتصال االيجابي معاآلخرينعلى مستوى العالقات االجتماعية و التواصل مع _2
مشاعرهم

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

%.......................................في نسبة مئویة  إجابتكلخص 

األولوياتوترتيب األهدافعلى مستوى الدافعية و التعلم وتنظيم الوقت وتحديد _3

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

%.....................................في نسبة مئویةإجابتكلخص 
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الذكاء العاطفيإلختبارالمحكمین األساتذةقائمة 

االختصاص مكان العمل الدرجة العلمیة األستاذاسم 
علم النفس الصناعي جامعة باتنة دكتوراه عبدوني عبد الحمید

علم النفس جامعة باتنة دكتوراه قادري یوسف
علوم التربیة جامعة باتنة دكتوراه براجل علي

علم النفس العیادي جامعة باتنة دكتوراه امزیان وناس
علوم التربیة جامعة باتنة دكتوراه بن علي راجیة

علم النفس العیادي جامعة باتنة دكتوراه بوقصة عمر 
علم النفس العیادي  جامعة باتنة دكتوراه حنیفة صالحي

أرطفونیا جامعة باتنة دكتوراه السعیدعواشریة
علم النفس العیادي جامعة باتنة دكتوراه مزوز بركو 
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طفال والراشدینإختبار الدافع اإلنجاز لأل

دكتور فاروق عبــــــد الفتـــاح موســـى
كلیة التربیة ــــــ جامعة الزقازیق

انثى/ ذكر :  الجنس:..................... العمر:............................. اإلسم

تعلیمــــــات

لقیاس مقدار دافع الفرد إلنجازیستخدم هذا االختبار .1
فقرة غیر كاملة ویلي كال منها عدد العبارات التي یمكن ان یكمل كل 28یتكون اإلختبار من .2

منها الفقرة ، ویوجد امام كل عبارة قوسان
في ( X )إقرأ الفقرة الناقصة ثم اختر العبارة التي ترى انها تكمل الفقرة وضع عالمة .3

.المربع المناسب أمام هذه العبارة ، ال تضع اكثر من عالمة في السؤال الواحد 
ال توجد اجابات صحیحة واجابات خاظئة ، فاإلجابة صحیحة طالما أنها تعبر عن رایك .4

بصدق

:أرى ان المواد التي ادرسها  :مثال
..............................صعبة جدا: )أ( 
..................................صعبة)ب( 
........................ال صعبة وال سهلة)ج( 
..................................سهلة)د( 
..................................سهلة )ه( 

فإذا كان المفحوص یرى أن المواد التي یدرسها سهلة فإنه یصع العالمة في اإلطار 

X

X



إن العمل شیئـ1
..................أتمنى أال أفعله: )أ( 
.........ال أحب أداءه كثیرا جدا: )ب( 
..................أتمنى ان افعله: )ج( 
......................أحب أداءه: )د( 
............أحب أداءه كثیرا جدا: )ه( 

:یعتقدون أنى الجامعة فيـ2
...............أعمل بشده جدا: )أ( 
...................أعمل بتركیز: )ب( 
....................أعمل بغیر تركیز: )ج( 
.........غیر مكترث بعض الشیئ: )د( 
....................غیر مكترث جدا: )ه( 

أن الحیاة التي ال یعمل فیها إنسان مطلقاى ـ أر 3
...........................مثالیة: )أ( 
..........................سارة جدا: )ب( 
..............................سارة: )ج( 
..........................غیر سارة: )د( 
....................غیر سارة تماما: )ه( 

:ـ أن تنفق قدرا من الوقت لإلستعداد لشیئ هام 4
...................ال قیمة له في الواقع: )أ( 
..............البا ما یكون أمرا ساذجاغ: )ب( 
....................غالبا ما یكون مفیدا: )ج( 
...............له قدر كبیر من األهمیة : )د( 
.........................ضروري للنجاح: )ه( 



:ـ عندما أعمل تكون مسؤولیتي أمام نفسي 5
...................مرتفعة جدا: )أ( 
..........................مرتفعة: )ب( 
......لیست مرتفعة وال منخفضة: )ج( 
........................منخفضة: )د( 
.....................منخفضة جدا: )ه( 

ح األستاذ المحاضرةیشر ـ عندما6
.أعقد العزم على أن أبذل جهدي وأن أعطي عن نفسي أنطباعا حسنا: )أ( 
............................عادة إلى األشیاء التي تقال أوجه إنتباها: )ب( 
................................تتشتت أفكاري كثیرا في أشیاء اخرى : )ج( 
.....................لي میل إلى األشیاء التي ال عالقة لها بالمدرسة: )د( 

:ـ أعمل عادة 7
.......أعملهأكثر بكثیر مما قررت ان: )أ( 
........أكثر بقلیل مما قررت أن أعمله: )ب( 
........اقل بقلیل مم قررت أن أعمله: )ج( 
.........أقل بكثیر مما قررت أن اعمله : )د( 

:ـ أذا لم أصل إلى هدفي ولم أؤدي مسؤولیتي تماما عنئدئذ 8
.............أستمر في بذل قصارى جهدي للوصول إلى هدفي: )أ( 
.....................أبذل جهدي مرة أخرى للوصول إلى هدفي: )ب( 
.............................أجد صعوبة أن أحاول مرة أخرى: )ج( 
.............................أجدني راغبا في التخلي عن هدفي: )د( 
.......................................أتخلى عن هدفي عادة: )ه( 



:واجباتي الجامعیةهمال إـ اعتقد أن عدم 9
...........غیر هام جدا: )أ( 
..............غیر هام: )ب( 
..................هام: )ج( 
................هام جدا: )د( 

:ن بدء أداء الواجب یكون إـ10
.............بمجهود كبیرا جدا: )أ( 
..................بمجهود كبیرا: )ب( 
.................بمجهود متوسطا: )ج( 
...................بمجهود قلیال : )د( 
..................بمجهود قلیال جدا: )ه( 

نظر إلى ها لنفسي بالن المعاییر التي أضعفإالجامعة ـ عندما أكون في11
تكونمحاضراتي 

.....................مرتفعة جدا: )أ( 
........................مرتفعة: )ب( 
..........................متوسطة: )ج( 
...........................منخفضة: )د( 
....................منخفضة جدا: )ه( 

:بعد ذلك فزیون فإنيلإلى مشاهدة التء المذاكرة ذا دعیت أثناإـ12
................دائما أعود مباشرة إلى المذاكرة: )أ( 
.................أستریح قلیالُ ثم أعود إلى العمل: )ب( 
............أتوقف قلیال قبل ان أبدأ العمل مرة أخرى: )ج( 
..........أجد أن األمر شاق جدا كي أبدأ مرة أخرى: )د( 



:ـ أن العمل الذي یتطلب مسؤولیة كبیرة13
........................أحب ان أؤدیه كثیرا: )أ( 
.........................أحب ان أؤدیه أحیانا: )ب( 
................أؤدیه فقط أذا كوفئت علیه جیدا: )ج( 
........ال أعتقد أن اكون قادرا على تأدیته: )د( 
..............................ال یجذبني تماما : )ه( 

:األخرون أني ـ یعتقد 14
...................أذاكر بشدة جدا: )أ( 
.....................أذاكر بشدة: )ب( 
..............أذاكر بدرجة متوسطة: )ج( 
.....................ال أذاكر بشدة جدا: )د( 
.......................ال أذاكر بشدة: )ه( 

: ـ أعتقد أن الوصول إلى مركز مرموق في المجتمع یكون 15
...................غیر هام: )أ( 
..............قلیلةأهمیةله : )ب( 
..............لیس هاما جدا: )ج( 
..............حد ما إلىهاما : )د( 
.......................هاما جدا : )ه( 

: ني إنـ عند عمل شيء صعب ف16
...........................أتخلى عنه سریعا جدا: )أ( 
..................................أتخلى عنه سریعا: )ب( 
....................أتخلى عنه بسرعة متوسطة: )ج( 
...........................ال أتخلى عنه سریعا جدا: )د( 
.................أظل أواصل العمل بصعوبة كبیرة : )ه( 



:ـ أنا بصفة عامة 17
..........أخطط للمستقبل في معظم األحیان: )أ( 
..........................أخطط للمستقبل كثیرا: )ب( 
......................اخطط للمستقبل كثیراال: )ج( 
..............أخطط للمستقبل بصعوبة كبیرة: )د( 

: ـ أرى زمالئي الذین یذاكرون بشدة جدا 18
.................................................مهذبین جدا: )أ( 
........................................................مهذبین: )ب( 
.............الذین ال یذاكرون بنفس الشدة كاآلخرینمهذبین : )ج( 
...................................................غیر مهذبین: )د( 
.....................................غیر مهذبین على اإلطالق: )ه( 

: زا مرموقا في الحیاة كباألشخاص الذین یحققون مر أعجبجامعةـ في ال19
........................كثیرا جدا: )أ( 
..........................كثیرا : )ب( 
............................قلیال : )ج( 
......................بدرجة صفر: )د( 

:أتسلى به شيءـ عندما ارغب في عمل 20
..................عادة ال یكون لدي وقت لذلك: )أ( 
.................غالبا ال یكون لدي الوقت لذلك: )ب( 
...........یكون لدي قلیل جدا من الوقت أحیانا: )ج( 
..........................دائما یكون لدي وقت : )د( 



: ـ أكون عادة 21
........................مشغوال جدا: )أ( 
.............................مشغوال: )ب( 
....................غیر مشغول كثیرا: )ج( 
........................غیر مشغول : )د( 
.............غیر مشغول على اإلطالق: )ه( 

:ما بدون تعب لمدة  شيءـ یمكن أن أعمل في 22
.....................طویلة جدا: )أ( 
..........................طویلة: )ب( 
....................متوسطة: )ج( 
...........................قصیرة: )د( 
.......................قصیرة جدا: )ه( 

باألساتذة في الجامعةـ إن عالقتي الطبیة 23
..........................ذات قدر كبیر جدا : )أ( 
...................................ذات قدر : )ب( 
.....................غیر ذات قدرأنهاأعتقد : )ج( 
...................أعتقد أنها مبالغ في قیمتها: )د( 
.................أعتقد أنها غیر هامة تماما: )ه( 

:في إدارة األعمال ألنهم آباءهمـ یتبع األوالد 24
......................األعمالامتدادیریدون توسیع و: )أ( 
........................مدیرونآباءهمن أل نمحظوظو: )ب( 
......االختبارت عوا أفكارهم الجدیدة تحیمكن أن یض: )ج( 
.......یعتبرون أن هذه أسهل وسیلة لكسب قدر كبیر: )د( 



:أكون الجامعةـ بالنسبة25
.................في غایة الحماسة: )أ( 
.....................متحمسا جدا : )ب( 
.........................غیر متحمس: )ج( 
.......................قلیل الحماس: )د( 
.........غیر متحمس على اإلطالق : )ه( 

: ـ التنظیم شيء 26
.................أن أمارسه كثیرا جدا أحب: )أ( 
...........................أحب أن أمارسه: )ب( 
...............أن أمارسه كثیرا جداأحبال : )ج( 
...........ال أحب أن أمارسه على اإلطالق: )د( 

: ـ عندما أبدا شیئا فإن 27
............ال أنهیه بنجاح على اإلطالق: )أ( 
..................أنهیه بنجاح نادرا : )ب( 
...................أنهیه بنجاح أحیانا :  )ج( 
....................عادة أنهیه بنجاح : )د( 

:أكون في الجامعةـ28
..................كثیرا جدا متضایقا: )أ( 
.....................متضایقا كثیرا: )ب( 
..................أحیاناأتضایق: )ج( 
..................أحیاناأتضایق: )د( 
.................مطلقا أتضایقال : )ه( 






