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 ملخص:

ىدفت الدراسة إلى التحقق من فاعمية برنامج إرشادي في تنمية الذكاء الوجداني لدى 
تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة القنفذة، ولتحقيق ىذا اليدف اتبعت الدراسة المنيج 

( تمميذًا تم اختيارىم بطريقة عشوائية، ٖٗتكونت عينة الدراسة الكمية من )التجريبي، حيث 
وتم تقسيميم إلى مجموعتين متساويتين، ضابطة وتجريبية، واشتممت أدوات الدراسة عمى 
البرنامج اإلرشادي )إعداد الباحث( والذي تعرضت لو المجموعة التجريبية فقط، ومقياس 

( حيث تم التحقق من صدقو وثباتو ومن ثمَّ تم تطبيقو عمى الذكاء الوجداني )إعداد الباحث
مجموعتي الدراسة قبميًا وبعديًا، وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة أظيرت نتائج وجود 

( بين متوسطي رتب درجات أفراد α ≤ 0.05فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
لقياس القبمي( وبعد تطبيقو )القياس البعدي( وذلك المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج )ا

في جميع أبعاد الذكاء الوجداني ودرجتو الكمية لصالح القياس البعدي، وكذلك وجود فروق 
( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة α ≤ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

اس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقي
الكمية( لصالح المجموعة التجريبية، فيما أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند 

( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى α ≤ 0.05مستوى الداللة )
البرنامج )القياس البعدي( وبعد مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية( بعد تطبيق 

فترة المتابعة )القياس التتبعي(، مما يشير إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تنمية 
 .استمرار فاعميتو بعد فترة المتابعةو الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 
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The study aimed at identify the effectiveness of counseling program 

for developing emotional intelligence among primary school pupils in 

qunfudah governorate. To achieve this goal, the study was followed by the 

experimental method, then a sample consisted from 34 students randomly 

selected, and were divided into two equal groups, experimental and 

control group. The study tools included the counseling program ((By: the 

researcher), which was exposed to the experimental group only, and the 

scale of emotional intelligence (By: the researcher), where the validity and 

reliability was verified and then applied to the both study groups. By using 

the appropriate statistical methods, the results of the existence of 

statistically significant differences were found at the level of (α ≤ 0.05) 

among the average scores of the experimental group members in pre& 

posttest for emotional intelligence scale in favor of posttest, and there were 

statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) among 

experimental and control groups in posttest for emotional intelligence 

scale in favor of experimental group, while there weren't statistically 

significant differences at the level of (α ≤ 0.05) among the average scores of 

the experimental group members in posttest& follow test for emotional 

intelligence scale. Which indicates the effectiveness of the counseling 

program used in the development of emotional intelligence in primary 

school students and its continued effectiveness after the follow-up period.  
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 مكدمة:

 مستقالً  كياناً يتفق معظم عمماء النفس عمى أنو ال يمكن النظر إلى الذكاء باعتباره 
عن باقي جوانب الشخصية األخرى كاالنفعاالت الدوافع والخبرات االجتماعية  ومنفصالً 

ن كانت دراسة جوانبيا قد  والثقافية وأىداف الحياة. فالشخصية اإلنسانية جزء ال يتجزأ، وا 
تنقسم إلى جوانب مادية مقابل ثقافية، أو جوانب معرفية مقابل عوامل انفعالية، وىي 

قسيمات تبسيطية لتسييل أغراض الدراسة، ويجب أال تحجب عنيا الحقيقة أن جميع ىذه ت
 الجوانب تعمل معا في نطاق وحدة واحدة تقوم عمى التأثير المتبادل بين جوانبيا المختمفة.

وعمى ىذا اتجو اىتمام بعض الباحثين إلى دراسة أنواع الذكاء التي يحتاج إلييا 
رص المتاحة واكتساب الخبرات العممية، أي لمنجاح في الحياة بصفة اإلنسان لمتعرف عمى الف

، كذلك اتجو اىتمام باحثين Practical intelligenceعامة، وىو ما يعرف بالذكاء العممي 
آخرين إلى دراسة قدرات الذكاء الالزمة لفيم وتنظيم المشاعر الذاتية، وكذلك لفيم مشاعر 

، ٕٙٓٓ)طو،  Emotional intelligenceنفعالياآلخرين، وىو ما يعرف بالذكاء اال 
ٖٔٚ.) 

بالدور الفاعل الذي يمعبو الذكاء العقمي  خاصاً  ولقد أولت المؤسسات التعميمية اىتماماً 
في التعمم بصفة عامة، والتحصيل الدراسي بصفة خاصة، دون اىتمام يذكر باألنواع األخرى 

اني(، وىذا االىتمام غير المتوازن بالحياة من الذكاء ) كالذكاء االجتماعي، والذكاء والوجد
العقمية لمفرد عمى حساب المشاعر واالنفعاالت التي تعكس االىتمام بالعوامل الداخمية 
والخارجية لدى الفرد ىو ما جعل المشاعر والعواطف تتأخر كثيرا في أخذ مكانيا المحوري 

، ٕ٘ٓٓ عات )عراقي وعبد العال،والمركزي في عمم سيكولوجية السموك البشري لألفراد والجما
ٜٔ٘.) 

وفى ىذا الصدد يرى أيضًا كل من سالوفى وماير أن الوجدان يمنح الفرد معمومات 
عمى توليدىا، الوعي بيا، وتفسيرىا واالستفاده  ةالقدر  يميمو، يتفاوت األفراد فيما بينيم ف

 ،ًٕٕٓٓء )الخضر، ليا من أجل أن يتوافقوا مع الموقف بشكل أكثر ذكا ةمنيا واالستجاب
ٔٗ.) 

ويعتبر الذكاء الوجداني من أحدث أنواع الذكاء في مجال الصحة النفسية وعمم النفس 
نما تطور ىذا المفيوم نتيجة لطابع العصر الذي نعيش فيو، والذي  في الوقت الحاضر، وا 
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ويواجو المجتمع العديد من التحديات االجتماعية  ،يتطمب رؤية عصرية لمفيوم الذكاء
الصحية والثقافية والبيئيىة التي تتطمب من الفرد أن يكون عمى قدرات انفعالية عالية لمتعامل و 

 (.ٖٛ ،ٕٗٔٓ)مشاقبة،  معيا والتواصل بكفاءة مع اآلخرين
 ,Fiori) فوريومن حيث أىمية ودور الذكاء الوجداني في حياة األفراد فقد أشار 

نجاح األفراد في الحياة تعتمد عمى % من العوامل التي تحدد ٓٛإلى أن  (170 ,2015
 . IQ% فقط من العوامل عمى معامل الذكاء ٕٓالذكاء الوجداني، بينما تعتمد 

ومن ثم تبدو أىمية الذكاء الوجداني خصوصا ونحن في بداية األلفية الثالثة حيث نجد 
في كالت المتعمقة بالمجال السياسي واالجتماعي والثقاالمجتمع يواجو العديد من المش

ىذه المشكالت التي تسبب الضيق  االقتصادي. وليس ىناك ثمة شك في أن الحمول لمعظمو 
القمق لممجتمع ىو أن يمتمك الفرد ليس فقط لمقدرات الفكرية المطورة بطريقة جيدة، بل و 

عمييم أيضا أن يمتمكوا ميارات اجتماعية، ووجدانية تتكامل مع الميارات الفكرية لحل ىذه 
 (.Oatley, 2004, 217اىنة )المشكالت الر 

( أن ٕٓٔٓوىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة عبد المجيد والبحيري و الدياسطي )
فعة من التوافق النفسي األطفال ذوي الذكاء الوجداني المرتفع يتمتعون بمستويات مرت

خاصة ن الذكاء الوجداني لو أىمية لدى األفراد بصورة عامة، واألطفال بصورة إف ي،واالجتماع
حيث أن الطفل الذي يتسم بذلك النوع من الذكاء لديو قدرة عمى التأثير عمى اآلخرين وىو 

اآلخرين، ولديو القدرة عمى التعبير عن  توانفعاالأفضل من غيره في التعرف عمى انفعاالتو، 
ًا انفعاالتو بصورة دقيقة تمنع سوء فيم اآلخرين لو، كما أنو أكثر ابتكارية وحدسًا واستبصار 

 وتوافقًا.
في السنوات األخيرة بإعداد البرامج االرشادية لتنمية الذكاء الوجداني  االىتماموقد بدأ 

لدى فئات عمرية مختمفة، إال أنو ال توجد في حدود عمم الباحث برامج إرشادية لتنمية الذكاء 
اسة الحالية لتحقق في البيئة السعودية، ومن ثمَّ جاءت الدر  داني لتالميذ المرحمة االبتدائيةلوج

 ىذا اليدف.
 :الدراسةمصهلة 

أثناء  -من خالل خبرتو الميدانية في الحقل التربوي -تممس الباحث مشكمة الدراسة
تدريسو لتالميذ التعميم االبتدائي، إذ الحظ أن كثيرًا منيم لدييم مستوى منخفض من الذكاء 
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ن متعمقة بضعف مستوى الذكاء الوجداني، كما تبين أنو أن ىناك شكوى عامة لدى المعممي
الوجداني لدى التالميذ، وىو ما يظير من كم المشكالت السموكية القائمة بين التالميذ 

 وبعضيم البعض نتيجة فقدانيم لمفيم المتبادل لممشاعر واألحاسيس واألفكار.
وما ذىب إليو الباحث من مالحظات مرتبطة بالواقع الميداني لمستوى الذكاء الوجداني 

ليام نصر ٕٕٔٓ(؛ وصفاء أحمد )ٕٙٔٓؤكده نتائج العديد من الدراسات ومنيا: عيد )ت (؛ وا 
( والتي أشارت إلى انخفاض مستوى الذكاء ٕٓٔٓ(؛ ووسام عبد الغني )ٕٓٔٓالدين )

الوجداني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، وىو األمر الذي يتطمب وجود برامج إرشادية ىادفة 
لوجداني لدى األطفال في تمك المرحمة التعميمية؛ التي تشكل أساسًا في بنية إلى تنمية الذكاء ا

 الشخصية لدى الفرد.
يعوق تقدمو، وارتقاءه  -أو أحداىا -كما أن افتقاد الطفل لمكونات الذكاء الوجداني

ميما امتمك ىذا الطفل من قدرات معرفية، أو أكاديمية حيث أن نسبة الذكاء العام لمفرد تمثل 
 &Mayer)% من نجاح الفرد في الحياة ٓٛفقط، أما نسبة الذكاء الوجداني فتمثل  %ٕٓ

Salovey, 2008, 503; Austin, 2008, 1855.) 
وتأسيسًا عمى ما سبق فإن مشكمة الدراسة تتحدد في اإلجابة عن السؤال الرئيس 

لدى تالميذ المرحمة التالي: ما فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تنمية الذكاء الوجداني 
 االبتدائية بمحافظة القنفذة؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال العام، فإن ىذا يتطمب اإلجابة عمى مجموعة األسئمة التالية:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية في  .ٔ

)بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( القياسين القبمي )قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي( والبعدي 
 عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية(.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية  .ٕ
وتالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي )بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( عمى 

 بعاد والدرجة الكمية(.مقياس الذكاء الوجداني )األ
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية في  .ٖ

القياسين البعدي )بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق 
 عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية(. ادي(البرنامج اإلرش
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 : دراسةالأيداف 

الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي رتب تالميذ  إلى الدراسة ىدفت
عمى مقياس ثم القياسين البعدي والتتبعي المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 

تحديد داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة وكذلك ، الذكاء الوجداني
 .وتالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الذكاء الوجدانيالتجريبية 

 :الدراسةأينية 

 أواًل: األينية الهظزية.

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا النظرية من خالل إسياميا في إثراء المعرفة التراكمية 
لتي تتناول البرامج لمذكاء الوجداني، من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة الحديثة؛ ا

اإلرشادية اليادفة لتنمية ىذا المتغير، وما يفتحو من مجاالت جديدة لمبحث في البيئة 
العربية، فحسب عمم الباحث ىناك قمة في الدراسات التي تتعمق بتنمية ميارات وأبعاد الذكاء 

 .الوجداني في البيئة السعودية تحديداً 
 ثانيًا: األينية التطبيكية.

واألسر والتالميذ ل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية المعممين والمرشدين الطالبيين من المأم
خاصًة، والتربويين عامًة في الكشف عن أسباب تدني مستوى الذكاء الوجداني لدى التالميذ، 
وبالتالي تعديميا لدييم، وتوجيييم الوجية الصحيحة، مع استغالل ما لدييم من قدرات 

مكانات استغالالً  إيجابيًا؛ يحقق المرجو منيم في ىذه المرحمة العمرية الميمة في حياة  وا 
 .الفرد

 :الدراسة حمددات

 تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة الحدود التالية:
الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى تناول متغيري: اإلرشاد النفسي وتحديدًا  .ٔ

 الذكاء الوجداني.اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي، و 

بمدارس محافظة  االبتدائية بالمرحمة الحدود البشرية: تم التطبيق عمى التالميذ الذكور .ٕ
 القنفذة. 

تمت إجراءات الدراسة بمدارس التعميم العام االبتدائية الحكومية بمحافظة الحدود المكانية:  .ٖ
  القنفذة.
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لثاني من العام الدراسي تم تطبيق إجراءات الدراسة في الفصل امانية: ز الحدود ال .ٗ
 م.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ -هٜٖٗٔ/ٖٛٗٔ

 :اإلطار الهظزي

يشتمل األدب النظري عمى ثالثة محاور، بحيث يتناول أوليا اإلرشاد النفسي، فيما 
يتناول ثانييا اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي، أما ثالثيا فيتناول الذكاء الوجداني، وىو 

 لي:ما يمكن تفصيمو عمى النحو التا
 :اإلرشاد الهفشي

ُتعد عممية التوجيو واإلرشاد النفسي قديمة قدم العالقات اإلنسانية، فمن طبيعة 
اإلنسان أن يبوح بمشكالتو النفسية والشخصية ألقاربو أو أصدقائو وذلك لكي يجد مشاركة 
سياما في تقديم الحمول المالئمة ليذه المشكالت، ومعنى ذلك أ ن وجدانية وتعاطفا منيم وا 

اإلرشاد يمارس منذ القدم ولكن دون إطار عممي كما ىو عميو اآلن حيث أصبح لو مناىجو 
 ونظرياتو ومجاالتو.

 Counseling( أن الداللة المفظية لمصطمح إرشاد  ٙٔ، ٕ٘ٔٓتذكر أبو عيطة )
تعني مجموعة اإلجراءات التي تتضمن النصائح والتشجيع، وتقديم المعمومات، وتفسير نتائج 

بارات والتحميل النفسي، وىي العالقة التي يحاول فييا شخص متخصص تقديم مساعدة االخت
لشخص آخر، ليفيم ويحل مشاكل عدم التوازن لديو، والتي تتمثل في مواقف الحياة 

 المختمفة، الدراسية، والمينية، والشخصية، واالجتماعية.
ليذا المفيوم ما ذكره  أما عمى المستوى االصطالحي، فمن أولى التعريفات التي ُقدمت

( بأن اإلرشاد النفسي ىو "مساعدة الفرد ليفيم ذاتو ويدرس شخصيتو ٜٖ، ٕٓٔٓزىران )
ويحل مشكالتو في ضوء معرفتو وتعميمو وتدريبو لكي يصل إلى تحقيق أىدافو وصحتو 

 النفسية والتوافق شخصيًا وأسريًا وتربويًا ومينيًا".
( بأنو "العممية التي تتناول الحياة االنفعالية Edward, 2016, 7فيما يعرفو إدوارد )

وجميع جوانب الشخصية ككل: جسميًا وعقميًا واجتماعيًا وانفعاليًا وتربويًا ومينيًا وأسريًا 
وزواجيًا، فيو يعتبر عممية تساعد الفرد عمى فيم ذاتو وفيم اآلخرين وكيفية التعامل مع 

 ي واالجتماعي واألكاديمي والميني".المجتمع المحيط بو، وتحقيق التوافق النفس
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( أن اإلرشاد كعممية تربوية تعميمية إنما ٕٙ، ٕٚٔٓوفي سياق تربوي، يذكر الزغبي )
مكاناتيم لمتمكن من استخداميا  ييدف إلى مساعدة الطالب عمى معرفة قدراتيم وطاقاتيم وا 

فييا، والتغمب عمى  بشكل مناسب في اختيار الدراسة المناسبة ليم، وااللتحاق بيا والنجاح
الصعوبات الدراسية التي تعترضيم في حياتيم الدراسية لتحقيق التوافق مع الذات ومع 

 المدرسة ومع المجتمع.
جمااًل، يتفق كل من )الزيادي والخطيب،  ( ٙ٘، ٕٙٔٓ؛ وعبد اليادي، ٔٗ، ٕٚٔٓوا 

 ،تحقيق التوافق، و عمى أن اإلرشاد النفسي ييدف إلى تحقيق األىداف التالية : تحقيق الذات
 ، كما يقوم عمى مجموعة من األسس، ومنيا: تحقيق الصحة النفسيةو 
األسس االجتماعية: حيث إن عممية التوجيو واإلرشاد ىدفيا الفرد نفسو، والذي يعيش في  .ٔ

ولكي تحقيق الفرد ، مجتمع تحكمو ضوابط اجتماعية وأخالقية ودينية واقتصادية معينة
 التامة بجميع الظروف التي تحكم ىذا المجتمع.توجب المعرفة يلذاتو، 

األسس النفسية: انطالًقا من أن عممية التوجيو واإلرشاد ىدفيا الفرد نفسو، لذا فإن  .ٕ
عممية التوجيو واإلرشاد بصفة عامة تقوم عمى أسس نفسية منيا: مراعاة الفروق الفردية 

إن النمو في ، م الشخصيةبين األفراد من حيث قدراتيم واستعداداتيم وميوليم وسماتي
الشخصية اإلنسانية ىي عممية متكاممة، وتعمل بشكل كتمي، بحيث أن كل مجال نمائي 

 يؤثر ويتأثر باآلخر.
األسس التربوية: ُتعد عممية التوجيو واإلرشاد نظام تعميمي/ تعممي متكامل، بحيث تعمل  .ٖ

سموك الفرد، لذا فإن جميع مكوناتو جنبًا إلى جنب إلحداث التغيير المرغوب فيو في 
 .التوجيو يساىم مساىمة كبيرة في دفع العممية التربوية  ليجعميا أكثر فعالية

الحاجات اإلرشادية تختمف لدى األفراد حسب مجموعة من وتبغي اإلشارة إلى أن 
العوامل كالعمر والمجتمع الذي يعيش فيو الفرد، وتالميذ المرحمة االبتدائية بحكم المرحمة 

 التي يمرون بيا فيم بحاجة إلى إرشاد تربوي وتعميمي. العمرية
( أن التالميذ بالمرحمة االبتدائية يحتاجون إلى رعاية ٚٙ، ٕٔٔٓويذكر الداىري )

خاصة تمكنيم من تنمية طاقاتيم إلى أقصى مستوى ممكن وفقًا لحاجاتيم وخصائصيم 
 صية الطفل تنمية شاممة.وجود خدمات متكاممة تتجو إلى تنمية شخ تطمبيالمختمفة، وىذا 
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( أن برامج اإلرشاد المعدة لتالميذ المرحمة Silveman, 2015, 22ويرى سيمفمان )
االبتدائية تيدف إلى مساعدتيم عمى النمو السوي والتكيف اإليجابي في المجاالت االنفعالية 

وتطوير  والمعرفية والمينية، باإلضافة إلى مساعدة الوالدين والمعممين عمى فيم خصائصيم
 أساليب فعالة في التعامل معيم وتمبية احتياجاتيم.

إلى مساعدتيم  ويمكن القول بأن برامج اإلرشاد المعدة لتالميذ المرحمة االبتدائية تيدف
عمى النمو السوي والتكيف اإليجابي في المجاالت االنفعالية والمعرفية والمينية، باإلضافة إلى 

 فيم خصائصيم ، وتطوير أساليب تعامميم معيم. مساعدة الوالدين والمعممين عمى
 :اإلرشاد العكالني االنفعالي الشلوني

ُيعد العالج العقالني االنفعالي السموكي تدخاًل إرشاديًا فعااًل وشاماًل ُيشجع عمى اإلدراك 
الذاتي ويعزز الصحة النفسية عمى المستويين الفردي االجتماعي لدى الفرد، ومن ثمَّ جاء 

الدراسة الحالية ليذا النوع اإلرشادي بيدف تنمية الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحمة  اختيار
 االبتدائية.
( بأنو "أسموب إرشادي وعالجي يتفق مع كافة ٘ٙ، ُٕٓٔٓتعرفو مارية األحمدي )و 

األساليب اإلرشادية والعالجية التي تسعى إلى تخميص األفراد من االضطرابات االنفعالية 
الصحة النفسية والتوافق النفسي، وىو ال يغفل دور االنفعال في العممية اإلرشادية؛ وتحقيق 

ولكنو ال يبدأ بو أو بالسموك االنفعالي كما ىو الحال في االتجاىات السموكية أو التحميمية، بل 
 يعتبر االنفعال تابع لمعقل".

خوف ولوم الذات ييدف اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي إلى تقميل القمق والو 
والتخفيف من الكراىية والغضب المتمثل بموم اآلخرين والظروف من خالل التحميل المنطقي 

 (.ٖٛٔ، ٕٕٔٓلممشكالت )سفيان، 
تيدف العممية اإلرشادية في العالج العقالني االنفعالي إلى تغيير نمط التفكير غير كما 

من التفكير المنطقي والواقعي، المنطقي وغير الواقعي وغير الناضج والقطعي إلى نمط 
والسموك الناضج والعممي واإلجراء المستخدم من ِقبل المعالج أو المرشد ىنا من خالل التنفيد 
ومن خال التحدي المنطقي لممعتقدات الالعقالنية، كذلك من حالل تعميم الفرد كيف ُيفكر 

 (.٘ٗ، ٕٗٔٓبطريقة منطقية وعالنية )فتيحة وحمودة، 
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( أن Weck, Neng, Schwind& Hofling, 2015, 2مالؤه )ويرى ويك وز 
اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي يستند عمى فكرة أّن معتقدات الفرد وقناعاتو وطريقة 
تفسيره لألحداث من حولو ىي السبب الرئيسي في اضطراباتو النفسية، وأن السبيل إلى الحّد 

التفكير الخاطئة وغير العقالنية، كما أن  من المعاناة اإلنسانية ىو التخمص من أنماط
نما عن طريقة تفسير الفرد  المشكالت التكيفية ال تنجم عن األحداث والظروف بحّد ذاتيا، وا 

 وتقييمو لتمك األحداث.
وُيؤكد أليس عمى الدور األساسي الذي يجب أن يقوم بو المرشد وذلك من خالل 

لالعقالنية وقيره لنفسو عمى صورة أحاديث ذاتية محاولتو ان ُيبين لممسترشد جوانب تفكيره ا
 :عمى النحو التالي (ٕٜٕ، ٜٕٓٓ)الخواجا ي ذكرىا وذلك بإتباع األساليب الت

 إحضار األفكار الالعقالنية عنوة إلى انتباه المسترشد ووعيو. .ٔ
التوضيح والتفسير لممسترشد كيف أن ىذه األحاديث الذاتية ىي التي سببت قمقو  .ٕ

 بقت عميو.واضطرابو وأ
 أن ُيثبت لممسترشد بدقة جوانب االرتباط غير العقالني في أحاديثو الذاتية. .ٖ
تعميم المسترشد كيف ُيعيد التفكير ويتحدى ذاتو ويتحدث لنفسو بيذه العبارات بحيث  .ٗ

 ُتصبح أفكاره الذاتية أكثر منطقية وعقالنية.
مميزات اإلرشاد ( فإن ىناك مجموعة من ٔٓٗ، ٖٕٓٓ)وفقًا لما أورده الخطيب و 

 العقالني االنفعالي وىي:
 من أكثر العمميات النظريات المعرفية اليامة في وصف االضطرابات االنفعالية. .ٔ
 اىتمامو بالعالقة بين طريقة تفكير الفرد والناحية االنفعالية لديو والتأثير المتبادل بينيما. .ٕ
اقناعي فإنو يعمم العميل نظرًا لكون ىذا األسموب من العالج مبني عمى نموذج تعميمي  .ٖ

)المسترشد" كيف أنو يسبب االزعاج لنفسو بأفكاره غير العقالنية، ومن ثمَّ يسعى إلى 
 كشف األفكار والمعتقدات غير العقالنية، كما يعممو كيف يغيرىا.

ومما سبق يتبين أن النتائج اإليجابية لإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي ال تعني 
عراض بشكل تام، بل يحتفظ بعض المسترشدين ببعض األعراض عمى الرغم  القضاَء عمى األ

من التحسُّن الذي يطرأ عمييم، وُيحَتمل َأْن يكون ىذا خاصًا بأولئك الذي يعانون من اضطراب 
حاّد بسبب الخبرات المؤلمة التي تعرضوا ليا سابقًا، إال أن اإلرشاد النفسي يسيم قدر 
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ثارىا ويسمح لممسترشدين أن يصححوا  أفكارىم الالعقالنية بأفكار المستطاع في التقميل من آ
عمى الصيغة األولى  Ellisعقالنية بعد تغيير معتقداتيم كما أن التوسيع الذي أحدثو أليس 

( إلى تشخيص ABC( حيث تحّول )ABC DEF( أصبح في صيغتو الجديدة )ABCلـ:)
(DEF رشاد، وىو ما تجمى في فعالية ىذه النظرية التي تدخل ِضمن التصور ( إلى عالج وا 

 االنفعالي لإلرشاد والعالج. -المفاىيمي المتبع في المدخل العقالني
 :الذناء الوجداني

( الذكاء الوجداني Salovey & Mayer, 1997, 18عرف كل من ماير وسالوفي )
عنيا، والقدرة من ىذا المنطمق بأنو القدرة عمى إدراك االنفعاالت بدقة، وتقييميا، والتعبير 

عمى توليد المشاعر، والوصول إلييا في حالة تبسيط عممية التفكير، والقدرة عمى فيم 
االنفعال والمعرفة الوجدانية والقدرة عمى تنظيم ىذه االنفعاالت بالقدر الذي يعزز التطور 

 الوجداني والعقمي.  
لقدرات مثل ( الذكاء الوجداني يشمل: "مجموعة من أٔ، ٕٔٓٓكما عرف جولمان)

ضبط النفس، والحماس، والمثابرة، والقدرة عمى حفز النفس.  ويعنى بذلك أن تكون قادرا عمى 
حث نفسك عمى االستمرار في مواجية االحباطات، والتحكم في النزوات، وتأجيل إحساسك 
رضائيا، والقدرة عمى تنظيم حالت النفسية، ومنع األسى أو األلم من شل  بإشباع النفس وا 

 تك عمى التفكير، وأن تكون قادرا عمى التعاطف والشعور باألمل".قدر 
ورغم اختالف اتجاىات العمماء حول مفيوم الذكاء الوجداني إال أنيم جميعا أكدوا عمى 
أن الذكاء الوجداني يتكون من عدة أبعاد، وىذه األبعاد تتشابو فيما بينيا في المفيوم 

أن الذكاء الشخصي  (Salovey& Mayer,1997, 18)والداللة، حيث أكد ماير وسالوفي 
( يشكالن الذكاء الوجداني؛ والذي يتضمن ٖٜٛٔوالذكاء البينشخصي كما جاء عند جادنر )
 -التقمص الوجداني -حفز الذات -إدراك العواطف -خمس قدرات أساسية ىي: الوعي بالذات

الوجداني من خالل ( فقد حدد مكونات الذكاء ٗ٘ٔ، ٕٔٓٓتداول العالقات، أما جولمان )
 التعاطف. -حفز الذات -إدارة االنفعاالت  -خمسة أبعاد وىي كالتالي: الوعي بالذات

مما سبق تتضح أىمية الذكاء الوجداني يساعد في إيجاد حمول لممشكالت المختمفة، 
كما يساعد أيضًا األفراد عمى تكوين عالقات اجتماعية أساسيا الحب والرضا والتوافق، 

فراد في التكيف مع الظروف المختمفة، كما تتضح أىمية الذكاء الوجداني في القدرة ويساعد األ
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عطاء  عمى التعبير عن االنفعاالت واالتصال الوجداني مع اآلخرين، وأيضا في اتخاذ القرار وا 
 الصحيح. الرأي

 سابكة:دراسات 

ة عمى اإلرشاد استيدفت التحقق من فاعمية البرامج اإلرشادية القائممن الدراسات التي 
( والتي ىدفت إلى ٕٚٔٓالزىراء األسود وحياة شرقي )دراسة ، سموكيالعقالني االنفعالي ال

الكشف عن فاعمية اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في تنمية تقدير الذات لدى عينة من 
ئية بين تالميذ الصف الرابع بالجزائر، وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصا

متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لتقدير الذات لصالح 
 المجموعة التجريبية.

إلى  ((Violeta& Francisco, 2017كما ىدفت دراسة فيوليتا، وفرانسيسكو 
 الكشف عن فاعمية اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في تنمية تقدير الذات لدى المراىقين
األسبان، وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في تنمية تقدير 

 الذات لدى العينة المستيدفة.
( فقد ىدفت إلى الكشف عن فاعمية ٕٙٔٓأما دراسة حميمة الفيمكاوي وعيسى ومعاذ)

قات بدولة الكويت، برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتنمية مفيوم الذات لدى عينة من المراى
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد 
المجموعة التجريبية عمى مقـياس مفيوم الذات قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح القياس 
البعدي، كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد 

وعة التجريبية في القياسين البعدي/ التتبعي عمي مقياس مفيوم الذات، وىو ما يؤكد المجم
 استمرار فاعمية البرنامج في القياس التتبعي.

( إلى معرفة أثر اإلرشاد العقالني االنفعالي في ٕٗٔٓفيما ىدفت دراسة الجبوري )
لدراسة اإلعدادية بالعراق، تنمية المسؤولية االجتماعية والتفكير األخالقي لدى طمبة مرحمة ا

حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية 
في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياسي المسؤولية االجتماعية والتفكير األخالقي لصالح 

اد المجموعتين االختبار البعدي، كما توجد فروق ذوات داللة إحصائية بين درجات أفر 
 لصالح المجموعة التجريبية. أداتي الدراسةالتجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى 
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( إلى التعرف عمى أثر األسموبين اإلرشاديين ٕٗٔٓكما ىدفت دراسة سناء حسون )
العقالني السموكي االنفعالي العاطفي والعالج الواقعي في تنمية الذكاء األخالقي لدى طالبات 

طالبة من طالبات  ٘ٗلمرحمة اإلعدادية، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي حيث تم اختيار ا
المرحمة اإلعدادية من الالتي حصمن عمى درجات أقل من الوسط الفرضي عمـى مقياس الذكـاء 
األخالقي ُوزِّعن بطريقة عشوائية عمى ثالث مجموعات مجموعة ضابطة، ومجموعتين 

طالبًة في كل مجموعة، وتمقت المجموعة التجريبية األولى برنامجا  ٘ٔتجريبيتين بواقع 
إرشاديا وفق أسموب اإلرشاد العقالني السموكي االنفعالي العاطفي فيما تمقت المجموعة 
التجريبية الثانية برنامجا إرشاديا وفق أسموب العالج الواقعي في حين لم يقدم أي برنامج 

ج فاعمية األسموبين اإلرشاديين )اإلرشاد العقالني وأظيرت النتائ ،لممجموعة الضابطة
السموكي االنفعالي العاطفي والعالج الواقعي( في تنمية الذكاء األخالقي لدى طالبات المرحمة 

 اإلعدادية.
استيدفت تنمية الذكاء الوجداني لدى عينات مختمفة باستخدام أما الدراسات التي 
( والتي ىدفت إلى إعداد برنامج ٕ٘ٔٓيد وسعود )ز ، فمنيا دراسة أساليب إرشادية متنوعة

إرشادي والتحقق من فعاليتو في تنمية الذكاء الوجداني لدى الطالب الموىوبين أكاديميًا 
بالمرحمة الثانوية، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

اني ومقياس المشكالت السموكية، المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس الذكاء الوجد
وكانت تمك الفروق لصالح المجموعة التجريبية، وأظيرت النتائج فعالية البرنامج اإلرشادي 
المستخدم في تنمية الذكاء الوجداني وخفض المشكالت السموكية لدى الطالب الموىوبين 

 أكاديميا.
اء فاعمية برنامج سعت إلى استقصفقد ( ٕ٘ٔٓفرح وىويدا نور الدين )أما دراسة 

إرشاد جمعي سموكي معرفي في تحسين الذكاء الوجداني لدى عينة من طالبات المرحمة 
الثانوية بمحمية الخرطوم، وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج: توجد فروق ذات داللة 

فعال إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في ُبعد إدارة االن
لصالح القياس البعدي، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس 
البعدي لدى المجموعة التجريبية في أبعاد الذكاء الوجداني ودرجتو الكمية لصالح القياس 

 البعدي.
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( إلى التعرف عمى فعالية برنامج ٖٕٔٓفيما ىدفت دراسة إيمان شرف ونعمة محمد )
 عن أسفرت النتائجو األنشطة الفنية لتنمية الذكاء الوجداني لدى أطفال الروضة، قائم عمى 

ادراك  -فاعمية البرنامج المستخدم في تنمية قدرات الذكاء الوجداني )فيم االنفعاالت
ادارة االنفعاالت( حيث كانت الفروق لصالح درجات التطبيق البعدي، كما  -االنفعاالت

 وق في قدرات الذكاء الوجداني ترجع لعامل الجنس.أوضحت النتائج عدم وجود فر 
( إلى الكشف عن فعالية برنامج مقترح في تنمية ٕٛٓٓفيما ىدفت دراسة سميمان )

بعض ميارات الذكاء الوجداني لدى الطالب المعممين، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود 
 تأثير متوسط لمبرنامج المقترح في ميارات الذكاء الوجداني.

يز الدراسة الحالية عن مجمل الدراسات السابقة في اليدف العام ليا وكذلك في تتم
المجتمع المستيدف، فمن حيث اليدف، فإن الدراسة الحالية تستيدف توظيف اإلرشاد 
العقالني االنفعالي السموكي في تنمية الذكاء الوجداني، وىو ما لم تستيدفو أي من الدراسات 

ن الدراسة الحالية تستيدف تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة السابقة، أما المجتمع، فإ
 القنفذة، وىو مجتمع لم تستيدفو أي من الدراسات السابقة.

في ضوء ما سبق طرحو من أسئمة تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عنيا، وما توصمت 
 وض التالية:إليو نتائج الدراسات السابقة، فإن الدراسة الحالية تسعى الختبار صحة الفر 

بين متوسطي رتب  (α 0.05 ≥عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  .ٔ
تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبمي )قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي( والبعدي 

 )بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية(.
بين متوسطي رتب  (α 0.05 ≥عند مستوى الداللة )وق ذات داللة إحصائية توجد فر  .ٕ

تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي )بعد تطبيق 
 البرنامج اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية(.

بين متوسطي رتب  (α 0.05 ≥اللة )عند مستوى الدتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .ٖ
تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين البعدي )بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( والتتبعي 
)بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد 

 والدرجة الكمية(.
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 :وإجزاءات الدراسة مهًج

 مهًج الدراسة: -

ام المنيج التجريبي ذي التصميم التجريبي القائم عمى وجود المجموعتين تم استخد
التجريبية والضابطة، وذي القياسات القبمية والبعدية والتتبعية، بيدف دراسة فاعمية البرنامج 
اإلرشادي العقالني االنفعالي في تنمية الذكاء الوجداني لدى عينة تالميذ المرحمة االبتدائية 

  .ةبمحافظة القنفذ
 :الدراسةجمتنع وعيهة  -

شمل مجتمع البحث جميع تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة القنفذة لمفصل الثاني من 
وبتطبيق مقياس الذكاء الوجداني عمى عينة ممثمة من ىذا  ه،ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔالعام الدراسي 

دنى عمى تحديد الدرجات التي تقع في اإلرباعي األ( تمميذًا تم ٜٖٓالمجتمع بمغ قواميا )
( تمميذًا في حدود درجات ىذا ٖٗمقياس الذكاء الوجداني، حيث تنبين وقوع درجات )

( ٖٗومن ثمَّ تشكمت عينة الدراسة التجريبية من )، (ٓٓ.ٖٜ( إلى )ٕ٘.ٓٚاإلرباعي )
(، ٚٔتمميذًا، تم توزيعيم عشوائيًا بالتساوي عمى مجموعتي الدراسة: التجريبية )ن= 

 (.ٚٔوالضابطة )ن= 
 :الدراسة دواتأ -

 :وىما كالتالي أداتين، تحقيق أىدافيا عمى إعداد في الحالية الدراسة اعتمدت
 .مكياس الذناء الوجداني: األداة األوىل

بمراجعة بعض مقاييس الذكاء الوجداني التي الباحث ىذا المقياس استنادًا إلى أعد 
أُتيح لو االطالع عمييا، ومنيا: مقياس الذكاء الوجداني لتالميذ مرحمة التعميم األساسي 

مقياس ميارات الذكاء الوجداني لمطالب المتفوقين دراسيًا )إعداد: و  ،(ٕٙٔٓ)إعداد: حسين، 
 . (ٕٓٔٓ، مقياس الذكاء الوجداني )إعداد: خميل، و (ٕٔٔٓبديوي، 

( عبارة، وعرضيا عمى ٓٗووفقًا ليذا اإلجراء تم بناء الصورة األولية لممقياس من )
( عبارات، ومن ثمَّ استقر الباحث عمى تكون ٖالمشرف العممي عمى الدراسة، فتم حذف )

( أبعاد وىي كالتالي: البعد األول ٖ( عبارة موزعة عمى )ٖٚالصورة األولية لممقياس من )
البعد الثاني )التواصل الوجداني( وتكون من ، و ( عبارة٘ٔوجداني( وتكون من ))النضج ال

الباحث بعرض ، ثم قام ( عباراتٛالبعد الثالث )التأثير الوجداني( وتكون من )، و ( عبارةٗٔ)
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وقد محكمًا، ( ٔٔالمقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين؛ والبالغ عددىم )
ى صالحية المقياس بشكمو الحالي في قياس ما وضع ألجمو، مع جاءت آرائيم متفقة عم

إدخال بعض التغييرات عمى صياغة بعض العبارات وىو ما قام بو الباحث، وىو ما يوفر 
 لممقياس مؤشر الصدق الظاىري أو ما ُيطمق عميو )صدق المحتوى(.

من  -اً ( تمميذٓٛلمتحقق من صدق وثبات المقياس، تمت االستفادة من استجابات )
ممن يدرسون بالمرحمة االبتدائية، وينتمون  -خارج عينة الدراسة األساسية أو التجريبية

 :لممجتمع األصمي لمدراسة، ويمكن توضيح إجراءات الصدق والثبات عمى النحو التالي
 تعتمد والتي ؛الصدق البنائي طريقة باستخدام المقياس صدق بحساب الباحث قام الصدم:
 والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل بين لبيرسون البسيط االرتباط معامل حساب عمى
  (.ٜٔ.ٓ) إلى( ٖ٘.ٓ)لو، فتراوحت المعامالت ما بين  الكمية

ومعادلة التجزئة ألفا،  –باستخدام معادلة كرونباخ  المقياستم التحقق من ثبات  جبات:ال
ما بين الثبات  تمعامال فتراوحتبروان،  -النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان

 .لممقياس الثبات معايير توافر إلى يشير ما لألبعاد والدرجة الكمية( ٖٜ.ٓ(، و)ٓٚ.ٓ)
 .الربنامج اإلرشاديثانيًا: 

يرى الباحث أنو يمكن وضع تصور عام لمبرنامج اإلرشادي المقترح، بحيث يتسم ىذا 
سموكيًا،  -ن جميع الجوانبالبرنامج بالمرونة عند التطبيق، والتعامل مع الفرد ككل متكامل م

فالبرنامج الحالي ليس مجرد خطة عالجية ثابتة، بل ىو خطوط  -وانفعاليًا، واجتماعياً 
عريضة قابمة لمتعديل والتغيير، ولذا تم انتقاء مجموعة واسعة من الفنيات اإلرشادية السموكية 

 .وفقًا لطبيعة العينة، والسموك المراد تعديمو، وكذلك لظروف التطبيق
العقالني االنفعالي متخطيط العام لمبرنامج اإلرشادي والشكل التالي يعرض صورة مجممة ل

 التالي: شكلبالالمستخدم في الدراسة الحالية كما ىو ُموضح  السموكي
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 ( انتخطُظ انعاو نهبزَايج اإلرشادٌ انًستخذو فٍ انذراست انحانُت4شكم )

 )إعذاد: انباحث(

وتستغرق كل جمسة  ثالث جمسات أسبوعيًا،( جمسة بواقع ٓٔاستغرق تنفيذ البرنامج )
 مع بدايةتم تطبيق البرنامج يكما ة، دقيقة حسب مقتضى ظروف كل جمس ٓٙإلى  ٓٗمن 

 :التاليةه، وذلك وفق الخطة الزمنية ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔ الدراسي عاممالفصل الدراسي الثاني ل
 ت ويذتها( جهساث انبزَايج اإلرشادٌ يٍ حُث يىضىع انجهس1جذول )

 يذة انجهست أرقاو انجهساث يىضىع انجهست انبعذ و

1 
انُضج 

 انىجذاٍَ

 تًهُذ وتعارف

 انقُاس انقبهٍ 99 2 - 1

 تعزَف انذكاء انىجذاٍَ

 يكىٌ انىعٍ بانذاث
3 69 

 يكىٌ تىجُه انذاث

 يكىٌ تقذَز انذاث
4 69 

 يكىٌ انًزوَت

وتحًم  يكىٌ انذافعُت نإلَجاس

 69 5 انضغىط

2 
انتىاصم 

 انىجذاٍَ

 يكىٌ انتىكُذَت

 يكىٌ اإليباثُت
6 69 

 يكىٌ انُظزة اإلَجابُت

 يكىٌ شجاعت انًىاجهت
7 69 

 يكىٌ تقبم اِخزٍَ

3 
انتأثُز 

 اإلَجابٍ

 يكىٌ اإلقُاع
8 69 

 يكىٌ انقُادة

 يكىٌ انًبادرة وانتغُُز
9 69 

بعذٌانقُاس ان 4  

 69 19 حفم ختاو انبزَايج وتقُُى انتاليُذ 5
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وقد تم عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في اإلرشاد النفسي 
( من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، فجاءت آرائيم متفقة عمى أغمب ٜ)ن= 

مو الحالي مؤشرًا لمداللة عمى محتوى البرنامج اإلرشادي، وىو ما وفر لمبرنامج اإلرشادي بشك
  .صدقو

 التحكل مو تهافؤ جمنوعيت الدراسة يف الكياس الكبلي للذناء الوجداني:

حساب التحقق من تجانس عينة الدراسة في المتغير التابع )الذكاء الوجداني( قبل بدء 
 Mann-Wittnyوتني  -)القياس القبمي(، من خالل استخدام اختبار مان الدراسةتجربة 

 لداللة الفروق بين متوسطي رتب عينتين مستقمتين، فجاءت النتائج عمى النحو التالي:

انقُاس انقبهٍ نهذكاء نذالنت انفزوق بٍُ يجًىعتٍ انذراست فٍ  وتٍُ -ياٌ( َتائج اختبار 2جذول )

 انىجذاٍَ

 انبعذ

 انًجًىعت انضابطت انًجًىعت انتجزَبُت
 قًُت

Z 

يستىي 

يتىسظ  انذالنت

 انزتب

ًىع يج

 انزتب

يتىسظ 

 انزتب

يجًىع 

 انزتب

 9.47 311.99 18.29 284.99 16.71 انُضج انىجذاٍَ
غُز 

 دانت

 انتىاصم انىجذاٍَ
17.15 291.50 17.85 303.50 

9.21 
غُز 

 دانت

 انتأثُز انىجذاٍَ
18.21 309.50 16.79 285.50 

9.42 
غُز 

 دانت

انذرجت انكهُت 

 نهًقُاس

17.00 289.00 18.00 306.00 
9.39 

غُز 

 دانت

( المحسوبة كانت أقل من القيمة الجدولية، مما يشير Z( أن قيمة )ٕيتبين من الجدول )
إلى عدم داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في متغير الذكاء الوجداني 

ىذا القياس )الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية(، وىو ما يشير بدوره إلى تجانس المجموعتين في 
 القبمي ليذا المتغير قبل البدء في تجربة الدراسة.

 ومهاقصتًا: الدراسة نتائج

 األول ومهاقصتًا وتفشرييا: الفزضنتيجة اإلجابة عو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       عمى: " الفرضحيث نص ىذا 

(≤ 0.05 α) بية في القياسين القبمي )قبل تطبيق بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجري
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البرنامج اإلرشادي( والبعدي )بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني 
 )األبعاد والدرجة الكمية(".

 - Wilcoxon  استخدم الباحث اختبار ويمكوكسون ،ولمتحقق من صحة ىذا الفرض
Test  رتب مجموعتين غير مستقمتين، فجاءت لداللة الفروق بين متوسطي الالبارامتري

 النتائج كما يمي
انًجًىعت  درجاث أفزادانفزوق بٍُ يتىسطاث رتب نذالنت   Z)قًُت انُسبت انحزجت ) (3جذول)

 يقُاس انذكاء انىجذاٍَ وانذرجت انكهُت أبعادوانبعذٌ عهً  انقبهٍ ٍُفٍ انقُاس انتجزَبُت

 أبعاد

 انًقُاس

 َتائج انقُاس

 قبهٍ/ بعذٌ
 نعذدا

 يتىسظ

 انزتب

 يجًىع

 انزتب
 Zقًُت 

 يستىي

 انذالنت

 انُضج انىجذاٍَ

 9.99 9.99 9 انزتب انسانبت

-3.626 

 

دانت عُذ 

يستىي 

9091 

 153.99 9.99 17 انزتب انًىجبت

  -  - 9 انزتب انًتعادنت

  - -  17 انًجًىع

انتىاصم 

 انىجذاٍَ

 9.99 9.99 9 انزتب انسانبت

-3.632 

 

نت عُذ دا

يستىي 

9091 

 153.99 9.99 17 انزتب انًىجبت

  -  - 9 انزتب انًتعادنت

  - -  17 انًجًىع

 انتأثُز انىجذاٍَ

 9.99 9.99 9 انزتب انسانبت

-3.634 

 

دانت عُذ 

يستىي 

9091 

 153.99 9.99 17 انزتب انًىجبت

  -  - 9 انزتب انًتعادنت

  - -  17 انًجًىع

 نذرجت انكهُتا

 9.99 9.99 9 انزتب انسانبت

-3.625 

 

دانت عُذ 

يستىي 

9091 

 153.99 9.99 17 انزتب انًىجبت

  -  - 9 انزتب انًتعادنت

  - -  17 انًجًىع

تشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
القياسين القبمي والبعدي في أبعاد مقياس الذكاء رتب درجات المجموعة التجريبية في 

( وتمك ٖٗٙ.ٖ(، )ٕ٘ٙ.ٖتتراوح ما بين ) zالوجداني والدرجة الكمية، حيث كانت قيمة 
وذلك لصالح القياس البعدي، وبالتالي قبول الفرض  ٔٓ.ٓفروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
عادة صياغتو عمى النحو التالي:  ≥حصائية عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إ وا 

0.05 α بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى )
 مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية( لصالح القياس البعدي.
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الني وتتفق النتيجة الحالية الدالة عمى فاعمية التدخل التجريبي المستند إلى اإلرشاد العق
االنفعالي السموكي في تنمية الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية مع نتائج دراسة 

؛ وعمارة ٕٙٔٓ؛ والفيمكاوي وآخرين، ٕٚٔٓ؛ ومرتضى، ٕٚٔٓكل من )األسود وشرقي، 
( الدالة عمى فاعمية التدخل اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في ٕٙٔٓوعبد الوىاب، 

عديد من المتغيرات اإليجابية في الشخصية، وكذلك مع نتائج دراسة كل من )زيد، تنمية ال
( والتي أشارت إلى جدوى ٖٕٔٓ؛ وشرف ومحمد، ٕ٘ٔٓ؛ وفرح ونور الدين، ٕ٘ٔٓ

 التدخالت اإلرشادية المختمفة في تنمية الذكاء الوجداني. 
متبادل بين تمك وتفسر ىذه النتيجة في إطار مكونات الذكاء الوجداني والتأثير ال

( إلى مكونات الذكاء الوجداني بأنو: تنظيم ٗ، ٕٙٓٓسامية القطان )المكونات حيث أشارت 
حالة متبادلة وىي النضج الوجداني،  ىرمي يتكون من ثالث مستويات بينيم تفاعل وا 
والتواصل الوجداني، والتأثير الوجداني،  ويعبر ىذا المفيوم عن نضج الفرد الوجداني الذي 

لى تقديره لذاتو ومرونتو ودافعيتو لإلنجاز مع القدرة يكنو من الوعي بالذات وتوجييم يا، وا 
عمى تحمل الضغوط، وىذا النضج الذي ينتج عنو التواصل الوجداني الذي يكون الفرد من 
خاللو توكيديًا أو وجدانيًا ونظرتو لمحياة إيجابية ولديو شجاعة المواجية والقدرة عمى تقبل 

آلخرين، وميارات النضج والتواصل الوجداني تؤدي إلى التأثير في اآلخرين الذي ىو اختالف ا
قمة الذكاء الوجداني بما يشممو من قدرة عمى اإلقناع، والقيادة، والريادة في التغيير، 

 والتعاون، والتفاوض. 
وتوضح نتائج الفرض األول فاعمية البرنامج اإلرشادي القائم عمى اإلرشاد العقالني 
االنفعالي السموكي في تحسين مستوى الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحمة الإلبتدائية، وتؤكد 

 (Salovey & Mayer, 1997, 18)ماير وسالوفي ىذه النتيجة عمى ما تضمنو  تفسير 
لمذكاء الوجداني حيث أنو القدرة عمى إدراك االنفعاالت بدقة، وتقييميا، والتعبير عنيا، والقدرة 

وليد المشاعر، والوصول إلييا في حالة تبسيط عممية التفكير، والقدرة عمى فيم عمى ت
االنفعال والمعرفة الوجدانية والقدرة عمى تنظيم ىذه االنفعاالت بالقدر الذي يعزز التطور 

 الوجداني.
وىو ما يعني إمكانية تطوير القدرات وتحسينيا وخاصة ما يتعمق بالجانب الوجداني عند 

، ٕٔٓٓفي المراحل المبكرة. وتتفق ىذه النتيجة أيضًا مع ما ذكره دانييل جولمان )التالميذ 
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( في توصيفو لمكونات الذكاء الوجداني حيث يتضمن مجموعة من القدرات مثل ضبط ٘٘
النفس، والحماس، والمثابرة، والقدرة عمى حفز النفس، وىو ما يعني أنو ينبغي عمى الفرد أن 

ر في مواجية االحباطات، والتحكم في النزوات، وتأجيل اإلحساس يحث ذاتو عمى االستمرا
رضائيا، والقدرة عمى تنظيم حالتو النفسية، ومنع األسى أو األلم من شل  بإشباع النفس وا 

 قدرتك عمى التفكير، وأن تكون قادرًا عمى التعاطف والشعور باألمل. 
اإلرشادي العقالني االنفعالي ويعزو الباحث النتائج الحالية التي تبين أثر البرنامج 

السموكي إلى ما توفر لمبرنامج اإلرشادي من خصائص كثيرة من حيث اإلعداد والتنظيم، إذ 
وفق ما أشارت إليو نتائج  -تضمن البرنامج عدًدا من الجمسات التي ُببيت عمى أسس عممية

ميذ لالنخراط في بدًءا من الجمسة األولى التي اىتمت بتحفيز التال -تحكيم ىذا البرنامج
البرنامج اإلرشادي، باإلضافة إلى بيان مدى فاعميتو وسرية المعمومات فيو، وربما تكون ىذه 

 ميمة ليذه العينة من المسترشدين.
كما يعزو الباحث النتيجة الحالية إلى اشتمال البرنامج أيضًا عمى مجموعة من الفنيات 

الوجداني، وتناوليا ليذا المتغير من كافة  اإلرشادية المتكاممة في تأثيراتيا عمى الذكاء
 جوانبو؛ مما انعكس إيجابًا عمى تنمية درجتو لدى مجموعة الدراسة التجريبية.

 ومهاقصتًا وتفشرييا: الجاني الفزضنتيجة اإلجابة عو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       عمى: " الفرضحيث نص ىذا 

(≤ 0.05 α)  سطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في بين متو
القياس البعدي )بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة 

 الكمية(".
 Mann-Whitnyولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدم الباحث اختبار مان ويتني

تالميذ المجموعتين التجريبية ق بين متوسطات رتب درجات الالبارامتري لحساب داللة الفرو
 فجاءت النتائج عمى النحو التالي. والضابطة،
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( نذالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث رتب درجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت ويتىسطاث Z( قًُت )4جذول )

انىجذاٍَ وانذرجت رتب درجاث أفزاد انًجًىعت انضابطت فٍ انقُاس انبعذٌ عهً أبعاد يقُاس انذكاء 

 انكهُت

أبعاد 

 انًقُاس
 انعذد انًجًىعاث

 يتىسظ

 انزتب

 يجًىع

 انزتب
 Zقًُت

 يستىي

 انذالنت

انُضج 

 انىجذاٍَ

- 442.99 26.99 17 تجزَبُت

5.915 

دانت عُذ 

 153.99 9.99 17 ضابطت 9091يستىي 

انتىاصم 

 انىجذاٍَ

- 442.99 26.99 17 تجزَبُت

4.998 

دانت عُذ 

 153.99 9.99 17 ضابطت 9091يستىي 

انتأثُز 

 انىجذاٍَ

- 442.99 26.99 17 تجزَبُت

5.928 

دانت عُذ 

 153.99 9.99 17 ضابطت 9091يستىي 

 انذرجت انكهُت

 

- 442.99 26.99 17 تجزَبُت

4.985 

دانت عُذ 

 153.99 9.99 17 ضابطت 9091يستىي 

وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات لى وجود فر إتشير النتائج في الجدول السابق 
في  ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية درجات أفرادرتب 

 Zحيث كانت قيمة  أبعاد مقياس الذكاء الوجداني والدرجة الكمية،القياس البعدي عمى في 
وذلك   0ٓٔٓمستوى عند  دالة إحصائياً  وتمك فروق (ٕٛٓ.٘إلى ) (ٜ٘ٛ.ٗ)تتراوح ما بين 

، وىي تشير إلى نجاح وفاعمية البرنامج تنمية الذكاء الوجداني لصالح المجموعة التجريبية
عادة صياغتو عمى النحو التالي: توجد  وبالتالي قبول الفرض الثاني من فروض الدراسة وا 

متوسطي رتب تالميذ بين  (α 0.05 ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
مجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي )بعد تطبيق البرنامج ال

 .لصالح المجموعة التجريبية اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية(
وتتفق النتيجة الحالية الدالة عمى فاعمية التدخل التجريبي المستند إلى اإلرشاد العقالني 

عالي السموكي في تنمية الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية مع نتائج دراسة االنف
؛ وعمارة ٕٙٔٓ؛ والفيمكاوي وآخرين، ٕٚٔٓ؛ ومرتضى، ٕٚٔٓكل من )األسود وشرقي، 

( الدالة عمى فاعمية التدخل اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في ٕٙٔٓوعبد الوىاب، 
متغيرات اإليجابية في الشخصية، وكذلك مع نتائج دراسة كل من )زيد، تنمية العديد من ال

( والتي أشارت إلى جدوى ٖٕٔٓ؛ وشرف ومحمد، ٕ٘ٔٓ؛ وفرح ونور الدين، ٕ٘ٔٓ
 التدخالت اإلرشادية المختمفة في تنمية الذكاء الوجداني. 
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اإلرشاد وتؤكد نتيجة الفرض الثاني عمى فاعمية برامج التدخل اإلرشادي القائمة عمى 
العقالني االنفعالي السموكي وغيره من النظريات في تحسين الذكاء الوجداني بالمقارنة 
بالمجموعات الضابطة التي لم تتمقي أو تتعرض ألي نوع من اإلرشاد، ويمكن تفسير ذلك في 

( أن تحسين الذكاء الوجداني يحتاج إلى تغيير النضج ٙ، ٕٙٓٓإطار ما قدمتو القطان )
من خالل مقدار الطاقة االنفعالية الموجودة تحت تصرف  Emotional Maturityالوجداني

األنا، أو ما يعرف باالقتصاديات النفسية، وىذه الطاقة ىي التي تجعل الفرد قادرًا عمى 
التعايش مع الضغوط اإلحباطات والصراع، والذي يمثمو )الوعي بالذات، وتوجيو الذات، وتقدير 

لى تغيير التواصل الوجداني: الذات، والمرونة، والد افعية لإلنجاز وتحمل الضغوط(، وا 
Emotional Communication  وىو يمثل الحمقة الوسطى بين النضج الوجداني والتأثير

الوجداني، والتواصل الوجداني؛ والذي بدوره يتمثل في: )التوكيدية، واإلمباثية، والنظرة 
لى تغيير التأثير الوجداني:  اإليجابية، وشجاعة المواجية، وتقبل اختالف اآلخرين(، وا 

Emotional Effectiveness  ألن ىذه القدرات تجعل الفرد قادرًا عمى التأثير الجيد في
اآلخرين، فمديو الميارة العالية لكسب اآلخرين في صفو، ومساعدتيم في تغيير بعض جوانب 

ر حماسيم وتوجييم إلى أىداف من أنفسيم وبيئتيم لتحقيق أىدافيم مع قدرة عمى القيادة تثي
عامة، ويتمثل التأثير الوجداني في )اإلقناع، والقيادة، والمبادرة في التغيير، والتعاون، 

 والتفاوض(.
الفنيات  من مجموعة عمى اً أيض البرنامج كما يعزو الباحث النتيجة الحالية إلى اشتمال

وتناوليا ليذا المتغير من كافة  اإلرشادية المتكاممة في تأثيراتيا عمى الذكاء الوجداني،
جوانبو؛ مما انعكس إيجابًا عمى تنمية درجتو لدى مجموعة الدراسة التجريبية، فقد سعت 
الفنيات اإلرشادية المستخدمة إلى تدريب التالميذ في المجموعة التجريبية عمى فيم الموقف 

رة مناسبة تمكنيم من البيئي الذي يمرون بو، وتحديد أبعاده بدقة، ومن ثمَّ إدراكو بصو 
التعامل معو بإيجابية، بداًل من إغفال العديد من جوانب ىذا الموقف، وبالتالي التصرف وفق 
إدراك خاطئ، وىو األمر الذي يؤدي بالتالميذ إلى عدم تفعيل الذكاء الوجداني في المواقف 

 االجتماعية.
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 ومهاقصتًا وتفشرييا: الجالح الفزضنتيجة اإلجابة عو 
"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         عمى: الفرضص ىذا حيث ن

(≤ 0.05 α)  بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين البعدي )بعد
تطبيق البرنامج اإلرشادي( والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج اإلرشادي( عمى 

 عاد والدرجة الكمية(".مقياس الذكاء الوجداني )األب
- Wilcoxonولمتحقق من صحة ىذا الفرض، استخدم الباحث اختبار ويمكوكسون  

Test  الالبارامتري لتعرف وجية وداللة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي لمتوسطات
 .، فجاءت النتائج كما يميرتب درجات أفراد المجموعة التجريبية

نذالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث رتب درجاث أفزاد انًجًىعت   Z)ت )( قًُت انُسبت انحزج5جذول )

 فٍ انقُاسٍُ انبعذٌ وانتتبعٍ عهً أبعاد يقُاس انذكاء انىجذاٍَ ، وانذرجت انكهُت انتجزَبُت

 أبعاد

 انًقُاس

 َتائج انقُاس

 قبهٍ/ بعذٌ
 انعذد

 يتىسظ

 انزتب

 يجًىع

 انزتب
 Zقًُت 

 يستىي

 انذالنت

 انُضج انىجذاٍَ

 39.59 6.19 5 انسانبتانزتب 

-1.954  

 
 غُز دانت

 69.59 7.56 8 انزتب انًىجبت

 ـ ـ 4 انزتب انًتعادنت

 ـ ـ 17 انًجًىع

انتىاصم 

 انىجذاٍَ

 75.59 8.39 9 انزتب انسانبت

-9.391  

 
 غُز دانت

 69.59 8.64 7 انزتب انًىجبت

 ـ ـ 1 انزتب انًتعادنت

 ـ ـ 17 انًجًىع

أثُز انىجذاٍَانت  

 44.99 7.33 6 انزتب انسانبت

-9.537  

 
 غُز دانت

 61.99 7.63 8 انزتب انًىجبت

 ـ ـ 3 انزتب انًتعادنت

 ـ ـ 17 انًجًىع

 انذرجت انكهُت

 49.99 7.99 7 انزتب انسانبت

-9.627  

 
 غُز دانت

 71.99 8.88 8 انزتب انًىجبت

 ـ ـ 2 انزتب انًتعادنت

 ـ ـ 17 ًىعانًج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عدم لى إتشير النتائج في الجدول السابق 
أبعاد مقياس عمى  التتبعيمتوسطات رتب درجات  أفراد المجموعة التجريبية في القياس 

وتمك  (ٗ٘ٓ.ٔ( و)0ٖٜٔٓ)تتراوح بين z، حيث كانت قيمة الذكاء الوجداني والدرجة الكمية
، مما يؤكد بقاء أثر وفاعمية البرنامج تنمية الذكاء الوجداني، ومن إحصائياً دالة غير  فروق

ثمَّ يتم رفض ىذا الفرض، وتصبح صياغتو كالتالي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
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بين متوسطي رتب تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين  (α 0.05 ≥مستوى الداللة )
ج اإلرشادي( والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج البعدي )بعد تطبيق البرنام

 اإلرشادي( عمى مقياس الذكاء الوجداني )األبعاد والدرجة الكمية(.
وتشير نتيجة الفرض الثالث إلى استمرار فاعمية البرنامج اإلرشادي في تحسين الذكاء 

سر الباحث تمك النتيجة في الوجداني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية خالل فترة المتابعة ويف
ضوء الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي والتي ساعدت التالميذ عمى استخداميا في 
حياتيم اليومية، وكذلك إلى االستراتيجيات التي استفاد منيا التالميذ خالل جمسات البرنامج، 

ميذ بمفيوم الذكاء أيضًا يمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى زيادة الوعي الذاتي لدى التال
لى ما اكتسبو التالميذ من ميارات مكنتيم من التعامل  الوجداني وما يرتبط بو من قدرات، وا 

 والتفاعل بنجاح مع مواقف الحياة المختمفة خالل فترة المتابعة.

 توصيات الدراسة:

عمى ضوء ما خُمصت إليو الدراسة من نتائج، فإنو يمكن تقديم عدٍد من التوصيات؛ 
 ُيرجى أن تسيم في تنمية المتغيرات موضع الدراسة، وتتمثل ىذه التوصيات فيما يمي: التي

عمى إدارة  -المقترح عبر الدراسة الحالية -العمل عمى تعميم تطبيق البرنامج اإلرشادي .ٔ
التعميم بمحافظة القنفذة ومكاتب التعميم الفرعية، ومنيا مكتب التعميم بالمظيمف، بغرض 

 فادة منو في تنمية الجوانب اإليجابية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.توسيع نطاق االست
ربط العمل المدرسي التربوي، بالعمل اإلرشادي، بحيث تتم متابعة سموك التالميذ أواًل بأول،  .ٕ

وىو ما ُيشعر الطالب بالمراقبة لسموكيم، وكذلك يجعميم يدركون حرص المدرسة عمى ما 
 فيو صالحيم.

يب التالميذ عمى تحقيق الرقابة الذاتية لسموكيم، وكذلك تدريبيم عمى العمل عمى تدر  .ٖ
دارتيا،  تحقيق الضبط الذاتي لمسموك، مما يدعم لدييم القدرة عمى ضبط االنفعاالت وا 

 والمعرفة االنفعالية، وىو ما ينعكس في جممتو عمى تحقيق تواصل اجتماعي جيد.
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