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 : ملخص البحث

يكتسببببب الالبببب  اللبببباله يتناببببة لكواببببء يتنبببباول مف ببببو  البببب  ا  ا افعبببباله     

وي بببدل  لبببر التعبببرل للبببر يلبببر ال ندنبببة النفسببباة  بببه  ننابببة بعببب  م بببا ا  

الببب  ا  ا افعببباله لبببده  بببنو معاتبببد الفنبببون الجنالبببة مببب   بببنل التل ببب  مببب  

 -الفرضاا  اآل اة:

( بببببا  1010)    وجببببد  ببببرول  ا  د لببببة معنويببببة لنببببد مسببببتوه د لببببة-0

   ب د جا  النجنولة التجريااة قال الاراامج وبعده.

( بببببا  1010   وجببببد  ببببرول  ا  د لببببة معنويببببة لنببببد مسببببتوه د لببببة )-6

  ببببب د جببببا  النجنولببببة التجريااببببة والنجنولببببة ال بببباب ة  ببببه ا  تاببببا  

 يلاعدي.

( بببببا  1010   وجببببد  ببببرول  ا  د لببببة معنويببببة لنببببد مسببببتوه د لببببة )-3

 النجنولة التجريااة  ه ا  تاا ي  يلاعدي والنرجئ.  ب د جا  

و ل ا بببببباف هتببببببدال تبببببب ا الالبببببب   بببببب    اابببببب  يدا ببببببا  تنببببببا م اببببببا      

( للببببب  ا  ا افعببببباله والارابببببامج التبببببد ياه النعبببببد و ببببب   6113)العكايشبببببه 

 ال ندنة النفساة ال ي قامت الااحثة بألداده.

الببب       كوابببت لانبببة  ببب  التنببباد النبببن ج التجريابببه للتل ببب  مببب   رضببباا  ال

(  البببب مببب  اللببب ي  حابببلوا للبببر اقبببل د جبببة  بببه م ابببا  31الالببب  مببب  )

الببب  ا  ا افعببباله  ببب  ا تابببا ت  مببب  مع بببد الفنبببون الجنالبببة للانبببا   بببه مر ببب  

مدينبببة بع وببببة  بببه ملا وبببة ديبببالر و ببب   بببوويع   لشبببوا اا ببببا  مجنبببولتا  

ااببببة باننببببا لبببب  متسبببباويتا  وانببببتعنل الاراببببامج النعببببد مببببع النجنولببببة التجري

 تعبببرل النجنولبببة ال ببباب ة للارابببامج التبببد ياه  والتنبببد ينبببلوو ال ندنبببة 

( جلسبببة  ببب  لرضبببء للبببر مجنولبببة مببب  06النفسببباة   وبلبببا لبببدد الجلسبببا  )

الخابببرا   بببه تببب ا النجبببال و قبببد ييبببدوا مبببنحاة الارابببامج. ولنعالجبببة بااابببا  
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 ا تابببا  الالببب   ببب  التنببباد لبببدئ ونبببا ل  حابببا اة )معامبببل ا  ابببا  بارنبببون 

 نناراول و ا تاا  ولكو س (. - ولنكو ل

 -وقد  ومل الال  اللاله  لر النتا ج اآل اة:

(  بببببه 1010وجبببببود  بببببرول  ا  د لبببببة معنويبببببة لنبببببد مسبببببتوه د لبببببة)-0

 النجنولة التجريااة ولاالح الاراامج.

( ببببببا  1010وجبببببود  بببببرول  ا  د لبببببة معنويبببببة لنبببببد مسبببببتوه د لبببببة )-6

ال ببببببباب ة  بببببببه ا  تابببببببا  يلاعبببببببدي ولابببببببالح النجنبببببببولتا  التجرياابببببببة و

 النجنولة التجريااة.

( ببببا    بببب 1010  وجبببد  بببرول  ا  د لبببة معنويبببة لنبببد مسبببتوه د لبببة )-3

 د جا  النجنولة التجريااة  ه ا  تاا  يلاعدي والنرجئ.

 

The Effect of Psychological Engineering on Developing 

Emotional Intelligence of Students Institute of Fine Arts 

 

Dr. Khansaa Abdulrrazzaq Abed 

Institute of Fine Arts for Boyes/ Baqubah 

 

Abstract : 
This study acquires its importance from the fact that it  deals 

with Emotional intelligence, the present study aims at 

finding out: 

The Effect of psychological engineering on Developing   

Emotional Intelligence of Students Institute of Fine Arts via 

testing the following hypotheses:- 

 1-There are no statistically significant differences on the 

level of (0,05)P between the Scores of the experimental 

group scares before and after programmer.  

2- There are no statistically significant differences on the 

level of (0,05)P between the Scores of the experimental and 

control groups in the post test. 

3- There are no statistically significant differences on the 

level of (0,05)P between the Scores of the experimental 

group in the post and postponed test.   

     For achieving the aims of this study, two tools have been 

used: (Al Aqaishy,2003)measure for Emotional intelligence 
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and the program that has been prepared according to the 

psychological engineering  . 

     Moreover the experimental approach is adopted to verify 

the study hypotheses. The sample consists of (30) male 

students who got less score on the Emotional intelligence 

measure. The sample is selected from students in the   

Institute of Fine Arts in the city of Baqubah. They are   

distributed randomly into two equal groups. The set   

program was applied on the experimental group while the 

control group is not exposed to training program Then, the 

psychological engineering approach was adopted . 

Furthermore ; the number of program session was (12). The 

validity of the program is achieved through exposing it to a 

number of experts. 

    In order to process data of the study, a group of statistical 

tools   were used like; Pearson Correlation Coefficient, 

Kolmogorov-Smirnov test and Wilcoxen test.   

            It has  been found out that                 

1-There are statistically significant differences at 0.05 level 

of significance in experimental group and in favor of the 

program  

2-There are statistically significant differences at 0.05 level 

of significance between the experimental and control groups  

. in the post test and in favor of the experimental group 

3-There are no statistically significant differences at 0.05 

level of significance between  the scores of the experimental 

group students in the post and postponed test. 

 

 : مشكلة البحث

ينحبببي  بببه السبببنوا  اه ابببرئ يابببء لببب  يعبببد ا تتنبببا  ببببالنورئ الت لاديبببة 

التبببه  تنببباول موضبببوق الببب  ا  قامبببرا للبببر الننوبببو  النعر بببه   ببب     وجبببد 

ا ل يببادئ  ببألار الوجببدان للنببا  الببنفم يتناببة الجااببب الوجببدااه ل اسببان اوببر

 بببه حابببائ اكاسبببان  نبببا اابببء   ينفابببل لببب  التفكابببر ومببب  لببب  يمببباح تنبببا  

اقتنبببباق  ببببا  بعببببد  وجببببود ا ودواجاببببة ال دينببببة بببببا  الع ببببل و الوجببببدان  عنببببد 

( 0881( و )نبببالو ر ومببباير 0893النوبببر  لبببر  تاببببا   بببل مببب  )جبببا دار 
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  الت لاديبببببة ( اجبببببد يا ببببب  يجنعبببببوا للبببببر ين ا  تابببببا ا0880و )جولنبببببان 

للببب  ا  لببب   ع بببر مبببو ئ  املبببة متكاملبببة لببب  نبببلو  الفبببرد و   نكننبببا تببب ه 

ا  تابببا ا  مببب  التنابببل بنجبببال الفبببرد  بببه النسبببت ال و بببر حاا بببء بابببفة لامبببة 

ول بببد ت بببر  الكثابببر مببب  ا نتفسبببا ا  التبببه دلبببت  لبببر يتنابببة البببرب  ببببا  

ء الع لببه الجااببب النعر ببه و الوجببدااه وتببر ياببخ قببد  جببد  خاببا اسبباة   ا بب

مر فعبببة ولكنبببء جابببر اببباجح  بببه حاا بببء و  خابببا   بببر اسببباة   ا بببء متونببب ة 

ولكنبببء اببباجح  بببه حاا بببء وقبببد  جبببد يي بببا مجنولبببة ي بببخا  متسببباوي   بببه 

اسببباة الببب  ا  الع لبببه ولكببب  معبببد   يدا  ببب  جابببر متسببباوية    بببل تببب ا د بببع 

للنببا  الببنفم  لببر الالبب  لبب  لناببر يو مجببال لبب   ببت  د انببتء و  لاببء يو 

 ه مببب  قابببل يو ين  كبببون النوريبببة الت لاديبببة قبببد  جاتلتبببء ولببب   ري بببء ا تابببا

 ينك   فسار  ل ت ه التفاو ا  و التناق ا  ي  وتو ال  ا  الوجدااه.

( ن ا افعببببببا    ببببببر ا  بد جببببببء  ااببببببرئ 0882ماشببببببال باراببببببت  ) ويل ببببببد

بابببلة الع بببل و ضبببا الفبببرد لببب   ا بببء   اهببببداق   البببدل  الشخابببر للبببر 

التاببببا  ان انببببتانل ولببببر الشببببخت   و  ا ببببء  ببببه ا  اببببال   و  بببب   دود 

ا عببال اآل ببري  تببو ينببا  للتعببا   والتعامببل ا جتنببالر   تبب ا   ببنف لبب  

ع البببر  ااابببر ا افعبببا   قبببد  جعبببل الفبببرد يتنبببامر ان م بببا ه اهاتاببباه السبببري

  ا ااف.

ومنبببا   بببد   بببره الااحثبببة ين حالبببة الفبببرد ا افعالابببة نبببوا  حببب ن يو  بببرل يو 

ج ببب او لبببدوان  ببللر  بببر مسبببا  حاا ببء وينبببلوبء  بببر اللاببائ .  علبببر نببباال 

النثببال اجببد ين اكاسببان لنببدما يفشببل  ببر لنببل  مببا يشببعر بببالل ن واهنببر   

اللالببببة ا افعالاببببة وتببببر مشببببالر اللبببب ن  جعلببببء يعاببببد   اببببا   واجببببد ين تبببب ه

ينببلوو حاا ببء ويتأمببل مبب  بببا  الاببدا ل النتاحببة وي ببع انببترا اجاة جديببدئ لببء 

  بنعنبببر ين تببب ه اللالبببة ا افعالابببة جابببر السبببا ئ جعلبببت الفبببرد ير  بببد ويوجبببء 

 فكاببره  مبب  جديببد   وللببر العكببم مبب   لببخ اجببد ين اللالببة ا افعالاببة السببا ئ 

عببل الفببرد ي ثببر اافتاحبباف للببر اللاببائ   ويفكببر ب ري ببة حتنبباف جاببر   لاديببة و  ج

  بدالاة   ويسعر لتكوي  لنقا  اجتنالاة بل و عنا  ا ل   ه قال .

ومببب   بببنل لنبببل الااحثبببة  د يسببباة   بببه معاتبببد الفنبببون الجنالبببة  حوبببت     

  ااخفببببال مسببببتوه البببب  ا  ا افعبببباله لببببده  ببببنو معاتببببد الفنببببون الجنالببببة 

وتببب ا ببببدو ه يبببللر نبببلااا للبببر التفالبببل ا جتنببباله بابببن   وللبببر النسبببتوه 

يلتلابببباله لببببدي   ويببببدل   لببببخ  اببببرئ الااحثببببة ومعر ت ببببا لنفببببردا  اهنببببرئ 

العراقابببة والااابببة الند نببباة ومعاابببائ ال بببنو  بببه  لبببخ النرحلبببة تنبببا ببببرو  

تببب ه النشبببكلة التبببه نبببعت الااحثبببة لد انبببت ا باابببة الومبببول  لبببر  ومببباا  

 -  السلال اه ه:لترحا  م   نل اكجابة وم 

 ببببه  نناببببة بعبببب  م ببببا ا  البببب  ا   ًاتببببل هنببببلوو ال ندنببببة النفسبببباء  يلببببر

 اآلافعاله لده  نو معاتد الفنون الجنالة؟
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 أهمية البحث     

يعببد ينببلوو ال ندنببة النفسبباة للبب  جديبببد ال ببدل منببء   بب  اكاسببان   ببب  ا       

و منكببب   لبببر اآل بببري   ببب لخ  وال ندنبببة  بببان يمبببراف منكنببباف لببباع  النبببا    ببب

النفسببباة ونبببالة  عبببا  اكاسبببان للبببر  ااابببر افسبببء مببب   بببنل  مبببنل  فكابببره 

و  بب يب افسببء  ولل ندنببة النفسبباة يتناببة  ااببرئ ل اسببان مبب   ببنل السببا رئ 

للبببر اافعا  بببء والبببتخلت مببب  العبببادا  السبببااة والتبببألار بببباآل ري  ونبببرلة 

ناولبببت ال ندنبببة النفسببباة د انبببة )الع بببا ه   قنبببال     ومببب  الد انبببا  التبببه  

(    انبببت د ت الد انبببة يلبببر ال ندنبببة النفسببباة  بببه  ننابببة مف بببو  الببب ا  6112

(  الاببباف وبعبببد   ااببب  31لبببده  بببنو النرحلبببة النتونببب ة حاببب   اببب  للبببر )

الن ابببا  وانبببتعنال الونبببا ل اكحابببا اة و  ااببب  الارابببامج اك  بببادي وجبببد 

    ه  نناة مف و  ال ا  لده العانة .ين لل ندنة النفساة يلرا  عا

ولببام تنببا  مببا تببو يقببوه مبب  الارمجببة اللاويببة العاببااة  ببه مجببال التنناببة 

اكاسببباااة والبببتعل    عنبببد  نببباول موضبببوق  ننابببة ال اقبببة الاشبببرية اسبببنع لنبببا 

يعبببرل بالببب  ا  ا افعببباله  والببب  ا  الروحبببه  وال بببد ئ للبببر التخابببل و ل بببا 

 م  لل  الارمجة اللاوية العاااة.  ه الن اية مفاتا  مستندئ

و للببب  ا  ا افعببباله يتنابببة  اومبببا والببب   بببه بدايبببة اهلفابببة الثالثبببة    اجبببد 

النجتنبببببع يواجبببببء العديبببببد مببببب  النشبببببكن  النتعل بببببة بالنجبببببال الساانبببببه و 

ا جتنببباله و الث بببا ه و ا قتابببادي. ولبببام تنبببا  لنبببة  بببخ  بببه ين الللبببول 

ا  و ال لببب  للنجتنبببع تبببو ين ينتلبببخ لنعوببب  تببب ه النشبببكن  التبببه  سببباب ال ببب

الفببرد لببام   بب  لل ببد ا  الفكريببة الن ببو ئ ب ري ببة جاببدئ   بببل للببا   يي ببا 

ين ينتلكببببوا م ببببا ا  اجتنالاببببة و وجداااببببة  تكامببببل مببببع الن ببببا ا  الفكريببببة 

للببببل تبببب ه النشببببكن  الراتنببببة ومبببب  تنببببا يت ببببح يتناببببة الن ببببا ا  بببببا  

اللابببة وقبببد نبببات   بببل تببب ا  بببه اه بببخا  و ال بببد ئ للبببر ا اسبببجا  بابببن   بف

 ا تتنا  بال  ا  الوجدااه.

و بببره الااحثبببة ين الببب  ا  الوجبببدااه مبببا تبببو    ااسبببجا  و نانببب  و كامبببل     

 -اافعبببببا   –ببببببا  مكوابببببا  الشخاببببباة النعر ابببببة والوجدااابببببة ) مشبببببالر 

يحانبببام ( حاببب   ن  وا ببب  الفبببرد مبببع افسبببء ومبببع الااابببة التبببر يعبببا   ا بببا 

 ااة. عكم ملتء الوجدا

و سبببعر الااحثبببة  بببه تببب ه الد انبببة  لبببر انبببتعنال انبببلوو ال ندنبببة النفسببباة     

 لتنناة بع  م ا ا  ال  ا  الوجدااه لده  نو معاتد الفنون الجنالة.

 

 -وتتجلى أهمية البحث الحالي في األتي:

د انببببة   ببببدل الببببر  نناببببة بعبببب  م ببببا ا  البببب  ا  -0 -األهميةةةةة الن ريةةةةة :

 معاتد الفنون الجنالة.الوجدااه لده  نو 
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يناببببء النختاببببا   ببببه النجببببال التربببببوي الببببر اتناببببة العنببببل للببببر  نناببببة -6

 ال  ا  الوجدااه لده ال لاة.

يبببب ود النختاببببا   ببببه النجببببال التربببببوي باراببببامج -0 -األهميةةةةة التيبيقيةةةةة:

  د ياه ينك    اا ء للر ال لاة  جل  نناة ال  ا  الوجدااه ل  .

جببببال التربببببوي بببببأدائ ل اببببا  البببب  ا  الوجببببدااه يبببب ود النختاببببا   ببببه الن-6

 لده ال لاة.

 

 أهداف البحث 

ي بببدل الالببب  اللببباله  لبببر التعبببرل للبببر يلبببر ينبببلوو ال ندنبببة النفسببباة  بببه 

 ننابببة بعببب  م بببا ا  الببب  ا  الوجبببدااه لبببده  بببنو معاتبببد الفنبببون الجنالبببة 

 -م   نل التل   م  الفرضاا  ا  اة:

( بببببا   10 1 حاببببا اة لنببببد مسببببتوه د لببببة)   وجببببد  ببببرول  ا  د لببببء -0

 متون   د جا  النجنولة التجريااة قال الاراامج وبعده.

( با  متون   10 1   وجد  رول  ا  د لء  حاا اة لند مستوه د لة)-6

 1د جا  النجنولة التجريااة وال اب ة  ه ا  تاا  الاعدي

(با    ب 1010)   وجد  رول  ا  د لة  حاا اة لند مستوه د لة -3

 د جا  النجنولة التجريااة  ه ا  تاا  يلاعدي وا  تاا  النرحه .

 

 نو معاتد الفنون الجنالة  ه مر   -يتلدد الال  اللاله  بـ: حدود البحث :

 (.6102 -6100مدينة بع وبة للعا  الد انه )

 

 نتتناول الااحثة النا للا  الوا دئ  ه الال  وتهتحديد المصيلحات: 

 -اآل ه: 

 -عرفها كل من : Psychological Engineeringالهندسة النفسية -أوال:

يا ا موق  يو ا جاه مله  بلب انت نق قوي ( : Bandler,8191باندلر) -

 (Bandler ,1979:83م  اكاسان بنن جاة  ادق لدداف ملدداف م  الت ناا . )

ال ي ي و  للر ينا  بأا ا    التفول والنجال الشخاه :    6118التكريتي ,

مجنولة انا ج وم ا ا  و رل للتفكار واكاجاو الفعال  ه مجا   اللاائ 

 ( 00:6110النختلفة. )التكريته  

 ا ا  ري ة منونة يستعنل ا الفرد  ه مواج ة  -التعريف الن ري للباحثة:

النواق  الته يتعرل ل ا  ه حاا ء و علنء للر الن ا ا  و رل التفكار 

 حاائ نلانة ونعادئ.لتل ا  

ته الت ناا  الته  ستعنل ا الااحثة  ه براامج ا  -التعريف االجرائي للباحثة:

التد ياه للتومل  لر الخ وا  الته يجب ا خا تا لتل ا  يتدال الاراامج 

 التد ياه .  
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 -عرفه كل من: Emotional intelligenceالذكاء الوجداني -ثانيا: 

(: قد ئ الفرد للر  مد Salovey & Mayer, 1990)نالو ه وماير  -0

مشالره واافعا  ء الخامة ومشالر اآل ري  واافعا      وان ينا  الفرد بان   

وان يستعنل ت ه النعلوما   ه  وجاء نلو ء واافعا  ء.                              

(Salovey & Mayer, 1990:189.) 

الن ا ا  العا فاة الته (:بأاء مجنولة م  Goleman,1995)جولنان -6

يتنتع ب ا الفرد  والنومة للنجال  ه التفالن  الن ناة و ه مواق  اللاائ 

 (.Goleman,1995: 271النختلفة. )

قد ئ الفرد للر      ا ء   و    اآل ري  م  حولء  -تعريف الباحثة الن ري:

الته  واج ء و  ديره لنشالرت    والتعامل ب رل ايجاباة مع النشكن  الاوماة 

 م   نل السا رئ للر مشالره واافعا  ء.

يتنثل بـ )الد جة الكلاة الته يلال للا ا : -التعريف االجرائي للباحثة:

 النستجاب م   نل  جابتء ل    را  م اا  ال  ا  ا افعاله(.

 

 اإلطار الن ري 

 Emotional intelligenceالذكاء الوجداني 

البب  ا  الوجبببدااه ت بببو  لببدد مببب  النوريبببا  التبببه مبباحب ا تتنبببا  بنف بببو  

 لبباول  فسببار تبب ا النف ببو  اللبببدي   وتنببا  لببدئ اوريببا  يو انببا ج للببب  ا  

 الوجدااه  من ا ما يأ ه:

  نموذج )جولمان( للذكاء العاطفي:
قبببد  )جولنببببان( انببببو ج للبببب  ا  الوجبببدااه يعتنببببد للببببر نببببنا  و اببببا ت  

ل ا اببببة والنفسبببباة للفببببرد  وقببببد   خابببباة للفببببرد  شببببنل ال ببببد ا  والببببدوا ع ا

 تاببببان  بببان ل نبببا اهلبببر الكاابببر  بببه اشبببر تببب ا النف بببو   بببه اهونبببا  اهدبابببة 

والعلناببببببة   بببببباهول حنببببببل لنببببببوان )البببببب  ا  العببببببا فه( ويمببببببد ه لببببببا  

 (  والكتبببباو الثببببااه حنببببل لنببببوان )العنببببل مببببع البببب  ا  العببببا فه( 0880)

الوجبببدااه مكبببون   (  وببببا  )جولنبببان( ين الببب  ا 0889ويمبببد ه  بببه لبببا  )

 م   نم مجا   يناناة  وته:

*البببوله بالببب ا : ويشبببار  لبببخ  لبببر معر بببة الشبببخت لعوا فبببء و حسانبببء ب بببا 

 وانتعنال ا للومول  لر قرا ا  مناناة.

* دا ئ ا افعببببا  : ويشببببار  لببببر قببببد ئ الفببببرد للببببر  دا ئ ي عالببببة وي كببببا ه 

 ختلفة.ومشالره ب ري ة متوا  ة وبنرواة  لت تل ترول ومواق  م

*حفببب  الببب ا : ويشبببار  لبببر ين الفبببرد يعتنبببد للبببر قبببوئ د بببع دا لابببة لتل اببب  

 يتدا ء و نوحا ء.

*التعببببا  : ويشببببار  لببببر قببببد ئ الفببببرد للببببر  د ا  مببببا يشببببعر بببببء اآل ببببري  

 ومعر ة يحاناس  .
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         *مع بببببب  بفاللاببببببة  و دا   ببببببا وبنببببببا   واببببببب  اجتنالاببببببة جاببببببدئ مع بببببب                                       

(Goleman,1995: 18-57  .) 

 نموذج )ماير وسالوفي ( للذكاء العاطفي: 

   اتتنبببببوا بالجواابببببب النمعر ابببببء للببببب  ا   الببببب  ا  الوجبببببدااه لابببببا ئ لببببب  

مجنولببببة مبببب  ال ببببد ا  التببببه  فسببببر ا ببببتنل اه ببببراد  ببببه مسببببتوه  د ا  

الببب  ا  و  ببب  ا افعبببا   والعوا ببب   ول بببد ببببا  )مببباير ونبببالو ه( للبببر ين 

 الوجدااه يشنل ي بع قد ا  يو مكواا  وته:

ال ببببد ئ للببببر الببببوله با افعببببا   والتعااببببر لنببببا بدقببببة: و عنببببه قببببد ئ  -0

الفبببرد للبببر التعاابببر لببب  ا افعبببا   نبببوا  مببب   بببنل اللر بببا  يو منمبببح 

 الوجء يو الاو  يو اك ا ا .

يبببت  ال بببد ئ للبببر انبببتعنال ا افعبببا   لتسببب ال لنلابببة التفكابببر: بلاببب   -6

 وتاببب  ا افعبببا   للنسبببالدئ  بببه ويبببادئ التر اببب  يو التفكابببر بشبببكل  يجبببابه 

 و لسا  التفكار.

ال بببد ئ للبببر   ببب  و للابببل ا افعبببا  : و عنبببه قبببد ئ الفبببرد للبببر  للابببل   -3

 ا افعا   و سنات ا و  ن ا و فسار معناتا.

  ال ببببد ئ للببببر  دا ئ ا افعببببا  : و عنببببه ال ببببد ئ للببببر   نوببببا  ا افعببببا -4

و دا   ببببا و كببببون معانبببباف للفببببرد لت ببببوير لنقا ببببء مببببع اآل ببببري  و لسببببان ا.                                                  

 (Mayer & Salovey, 1990: 3-31.) 

مببب   ببببنل انبببتعرال الااحثبببة للننببببا ج مقارنةةةة نمةةةاذج الةةةةذكاء الوجةةةداني: 

  -النورية الته  سر  ال  ا  الوجدااه  اا  اآل ه :

* سبببر )جولنبببان( الببب  ا  الوجبببدااه بأابببء مجنولبببة الن بببا ا  العا فابببة التبببه 

يتنتبببع الفبببرد ب بببا و لببب   للنجبببال  بببه التفبببالن  الن نابببة و بببه مواقببب  اللابببائ 

النختلفببة  و سببره  ببه موضببع   ببر بأاببء ال ببد ئ للببر التعببرل للببر مشببالراا 

ا ومشببببببالر اآل ببببببري  و لفابببببب   ا نببببببا  وللببببببر  دا ئ اافعا  نببببببا ولوا فنبببببب

 ولنقا نا مع اآل ري  بشكل  عال.

* وياببببا  )مايرونببببالو ه( ببببب ن البببب  ا  الوجببببدااه تببببو ال ببببد ئ للببببر  د ا  

ا افعببببا   بدقببببة  و  وين ببببا والتعااببببر لن ببببا و بببب لخ ال ببببد ئ للببببر  ولاببببدتا 

والومبببول  لا بببا لنبببدما  سبببار لنلابببة التفكابببر وال بببد ئ للبببر   ببب  ا افعببببال 

 نوببببا  ا افعببببا   بنببببا يعبببب و الننببببو والنعر ببببة العا فاببببة  وال ببببد ئ للببببر 

 العا فه والع له للفرد.

ومببب  تببب ا النن لببب  و بببه ضبببو  مبببا  ببب   رحبببء ا  بببأ  الااحثبببة بتانبببه انبببو ج 

 )جولنان(  أ ا اف مرجعااف لد انت ا اللالاة .
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 Psychological Engineeringالهندسة النفسية 

جبببون جرينبببد   بببه منتاببب  السببباعانا  وضبببع العالنبببان اهمريكابببان البببد تو  

والببببد تو   يتشبببببا د باابببببدلر ينبببببم ال ندنبببببة النفسببببباة  وقبببببد بنبببببر جرينبببببد  

وبااببدلر يلنال نببا للببر يبلبباا قببا  ب ببا للنببا    ببرون  مببن   الخااببر النفسببه 

مالتبببون ي  سبببون والبببد تو ئ  رجانابببا نبببا ار والعبببال  اهلنبببااه البببد تو   ر ببب  

 تبببباو مبببب  (  ببببه 0820بارلبببب  واشببببر جرينببببد  وبااببببدلر ا تشببببا  نا لببببا  )

(  و  ببا تبب ا العلبب    ببوا  The structre of magicجبب يي  بعنببوان  )

 اابببرئ  بببه الثنااانبببا  وااتشبببر  مرا ببب ه  و ونبببعت معاتبببد التبببد يب للابببء 

 ببببه الو يببببا  النتلببببدئ اهمريكاببببة  نببببا ا تتلببببت مرا بببب  لببببء  ببببه بري اااببببا 

  وبعبببب  الالببببدان اهو باببببة اه ببببره  و  اجببببد الاببببو  بلببببداف مبببب  بلببببدان العببببال

الاببببناله    و اببببء لببببدد مبببب  النرا بببب  والنلنسببببا  ل بببب ه الت ناببببة الجديببببدئ  

 (02:6110)الف ه 

ال ندنبببة النفسببباة تبببه الناببب لح العرببببه الن تبببرل لنبببا ي لببب  للابببء باللابببة 

والترجنببببة  NLPيو  Neuro Linguistic Programmingا اكلا يببببة 

لارمجبببببة اللر ابببببة ل ببببب ه العابببببا ئ تبببببه  ) برمجبببببة اهلاببببباو لاويببببباف( يو ) ا

 عنبببه لاببباه يي متعلببب  بالج ببباو  Neuroاللاويبببة لج ببباو العاببباه(  لنبببة 

 عنبببببببببببببه لاويببببببببببببباف يو متعلببببببببببببب  باللابببببببببببببة و   Linguisticالعاببببببببببببباه و 

Programming  عنببببه برمجببببة  وتببببه ال ببببد ئ للببببر ا تشببببال وانببببتعنال 

الابببرامج الع لابببة النخت لبببة  بببه ل ولنبببا والتبببه اسبببتعنل ا  بببه ا ابببالنا بأافسبببنا 

ون ولبببه منبببا   نسبببت اع ان  سبببتعنل لابببة الع بببل للومبببول يو بببباآل ري  ببببد

 لبببر اتبببا ج ي  بببل  ين معوببب  الابببرامج التبببه  ببب  التومبببل  لا بببا لابببر ال ندنبببة 

قبببا  ب بببا النلنسبببان ل ببب ا العلببب    النفسببباة  اابببت اتاجبببة الابببرامج النن جبببة التبببه

 (.08:6112التكريته )

ربببببة ومابببب لح ال ندنببببة النفسبببباة ي لبببب  للببببر للبببب  جديببببد يسببببتند للببببر التج

وا  تاببا  وي ببود  لببر اتببا ج ملسونببة وملنونببة ال ندنببة النفسبباة  نوببر  لببر 

ق بببباة النجببببال والتفببببول للببببر يا ببببا لنلاببببة ينكبببب  مببببنالت ا ولاسببببت ولاببببدئ 

اللبببببي يو الابببببد ة  لبببببخ ين  حبببببده قوالبببببد ال ندنبببببة النفسببببباة يي الارمجبببببة 

(   ببول ياببء لببام تنببا  حببي بببل تببو اتاجببة   ولاسببت NLPاللاويببة العاببااة)

 (.610:6114مد ة بل تنا  ينااو ونلااا .) ما ديرمو    تنا 
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 مبادئ الهندسة النفسية:   

ين ال ندنببببة النفسبببباة  عتنببببد للببببر لببببدد مبببب  النابببباد   6112يببببره التكريتببببه

 يتن ا: 

 مبدأ الخارطة ليست هي الواقع:  -

ويعنبببه ببببء ين مبببو ئ العبببال   بببه  تببب  اكاسبببان تبببه لاسبببت العبببال     

 بببه ي تاانبببا  تشبببكل مببب  النعلومبببا  التبببه  ابببل  لبببر ي تاانبببا  خا  بببة العبببال  

لببب   ريببب  اللبببوا  واللابببة التبببه اسبببنع ا وا ريتبببا وال بببا  والنعت بببدا  التبببه 

 سبببت ر  بببه افونبببنا  ويكبببون  بببه تببب ه النعلومبببا   بببه يحابببان  ثابببرئ   بببأ يو 

مبببواو  وحببب  وبا بببل ومعت بببدا   كالنبببا و ع بببل  اقا نبببا و لبببام قبببد ا نا 

ه التبببببه  لبببببدد نبببببلو نا و فكارابببببا ومشببببببالراا ولكببببب  تببببب ه الخا  بببببة تببببب

وااجاوا نبببا   نبببا ين تببب ه الخا  بببة  ختلببب  مببب   اسبببان آل بببر ولكن بببا    نثبببل 

العبببال  يي ين  بببل  اسبببان يد  بببء      ا حابببل  اابببر  بببه الخا  بببة التبببه  بببه 

 تنبببء  ولكببب    ا حابببل  اابببر  بببه الخا  بببة            )  بببه  تببب  اكاسبببان( 

العببال  قببد  ااببر وانببتناداف  لببر تبب ا الناببدي  بب ن بونببع  ييبباف  ببان تبب ا التاااببر   بب ن

اكاسببببان ين يااببببر العببببال  لبببب   ريبببب   اااببببر الخا  ببببة  يي  اااببببر مببببا  ببببه 

  تنء.

 مبدأ العقل والجسم هما من ومة واحدة:  -

 ن لتفكابببببر اكاسبببببان ومشبببببالره ويحاناسبببببء مبببببا ي ابل بببببا  بببببه جسبببببنء  

اآل بببر نببباتاار لنبببدما و سببباولوجاتء  ولبببو  اابببر يي مببب  تببب ي  ال بببر ا   ببب ن 

 تبببب  ر   ببببره مفرحببببة ونببببعادئ  بببب ن  لببببخ يببببنعكم للببببر نببببنا  وج ببببخ 

وتاأ بببخ  والعكبببم مبببلاح يي ببباف   لبببا   تببب  ر   بببره ح ينبببة مللنبببة  بببأن 

  لخ يو ر للر وج خ ولاناخ و ري ة  نمخ.

 مبدأ للخبرة اإلنسانية هيكل وبناء:  -

 ريببببا   ن لخاببببرئ اكاسببببان و جا بببببء ومببببا يتاببببل ب ببببا مبببب   فكاببببر و  

و    و مبببال تاكبببل معبببا  يو باابببة معانبببة   و  ا  اابببر تببب ا ال اكبببل  بببأن  ابببرئ 

 (.63:6112اكاسان وانتجابا ء  تاار  ل ا ااف. ) التكريته  

 

 فوائد الهندسة النفسية: 

 التلك   ه  ري ة التفكار و فسارتا  افنا يريد الفرد: -

 السا رئ للر النشالر. -

 ادا  السااة بسرلة  ا  ة.التخلت م  النخاول والع -

 الس ولة  ه  اشا  وااسجا  مع اآل ري . -

 معر ة  افاة اللاول للر النتا ج الته اريدتا. -

 معر ة انترا اجاة اجال و فول وااوغ اآل ري  وم  ل    اا  ا للر النفم. -

 منا نة ناانة التاار السريع هي  خت اريد. -
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 (.9:6114 قنال    )ما ديرمو   التألار  ه اآل ري  ونرلة  -

 

 إجراءات البحث

/  ننسببببتعرل اكجببببرا ا  التببببه  نببببت لتل ابببب  يتببببدال إجةةةةراءات البحةةةةث

 -الال  وته:

 ب  التنبباد النجنبولتا  التجريااببة وال باب ة  نببا  بب  / التصةميم التجريبةةي-وال:ي

 جرا  ا  تاا ي  ال اله و يلاعدي للنجنبولتا  التجرياابة وال باب ة وا  تابا  

 (يوضح  لخ. 0النرجئ للنجنولة التجريااة و الجدول)

 

 (التصميم التجريبي8جدول)

لانبببببببببببببببة 

 الال 

النجنولبببببببببببببببببببة 

 التجريااة

ا تاببببببا  

 قاله

الارابببببببببببببببببامج 

 التد ياه

اببببببببا  ا ت

 بعدي

  تابببببببببا  

 مرجئ

النجنولبببببببببببببببببببة 

 ال اب ة

ا تاببببببا  

 قاله

ا تاببببببببا   

 بعدي

 

 

يشنل الال  جناع  نو مع د الفنون الجنالبة للانبا   به  مجتمع البحث/-ثانيا:

 (  الب ..411مر   مدينة بع وبة و الاالا لددتا)

 

 - شتنل لانة الال  للر: عينة البحث/ -ثالثا:

( نبنة مبوولا  09-00 تبراول يلنبا ت  ببا )(  البب 611بلا لدد ال بنو )

 للر لنلة مراحل د اناة )اهول والثااه والثال (.

 -   ال اا  بالخ وا  اآل اة لند ا تاا  لانة الال  اللاله:

   اا  م اا  ال  ا  ا افعاله للر  نو مع د الفنون الجنالة.-0

نب  الفرضبه (  الب م  ال ي  حالوا للبر د جبا  اقبل مب  الو31ا تاا )-6

(للر م اا  ال  ا  091-32( د جة و  راوحت د جا    با )  019الاالا    ) 

 ا افعاله. 

 وويع ال نو وبشكل لشبوا ه  لبر مجنبولتا  احبدتنا ضباب ة و اه بره -3

 (.6(  الب  ه  ل مجنولة    نا موضح  ه الجدول )00 جريااة بواقع)

    

 جموعتين التجريبية و الضابية( توزيع اليالب على الم6جدول)        

 النجنوق    لدد ال نو   النجاماع        

 00        00        النجنولة التجريااة

  00       00        النجنولة ال اب ة

 31        31        النجنوق
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اجري التكبا ل ببا  النجنبولتا   به بعب  العوامبل  -:التكافؤ بين المجموعتين

التببه قببد  ببللر للببر نببنمة التجربببة وته)د جببة البب  ا  ا افعبباله قاببل الاببد  

 بالتجربة  النستوه التعلانه لن   النستوه التعلانه لألو(.

/ للتأ بد مب   كبا ل النجنبولتا  درجة الذكاء االنفعالي قبل البدء بالتجربةة-أوال:

( لعانتبا  Man – Whitney testو نبه -ر انبتعنل)ا تاا  مبان به تب ا النتااب

(و تببه ا اببر مبب  2000مسببت لتا  متونبب تا  اللجبب  و بلاببت ال انببة النلسببوبة)

(وب لخ ل  يو ر  رل دال  حاا اا وت ا يشار  لبر  ن 41ال انة الجدولاة الاالاة)

 لخ. (يوضح  3النجنولتا  متجااستا   ه د جة ال  ا  ا افعاله .و الجدول)

 

وتني بمقياس الذكاء االنفعالي  –(  القيم اإلحصائية الختبار مان 3جدول)

 للمجموعتين التجريبية و الضابية

مجنبببوق  العدد النجنولة

 الر ب

ملسبببوuقانبببة

 بة

مسبببتوه  جدولاءuقانة

 الد لة  

د لببببببة 

 الفرل

جاببببببببر  1010 41 2000 08600 00 التجريااة

 62600 00 ال اب ة دالة

 -المستوى التعليمي لالم:-ثانيا:

لنعر ة د لة الفرل با  النستوه التعلانبه لبن  ك براد العانبة  انبتعنل )ا تابا  

(و ابببا  ين ال انبببة Kolmogrov-Smirnov testنبببناراول - ولنكبببو ل

(لنبد 102692(وته امار م  ال انة الجد ولاة وتبه)10122النلسوبة بلات)

 ن النجنبببولتا  متجااسبببتا   بببه متاابببر (منبببا يبببدل للبببر 1010مسبببتوه د لبببة)

 (يوضح  لخ.4النستوه التعلانه لن  والجدول)

 

سميرنوف لمتغير المستوى -(  القيم اإلحصائية الختبار كولمكورف4جدول)

 التعليمي لالم بين المجموعتين   التجريبية و الضابية

 عدد المستوى التعليمي لالم           المجموعة

 اإلفراد

 قيمة ك

 المحسوبة

 قيمة ك

 الجد ولي
 مستوى

 الداللة

 داللة 

 الفرق

شهادة  جامعي ثانوي ابتدائي

 عليا

85 16122 1619612 1615     

غيةةةةةر 

 8 1 3 3 التجريبية دال

 85  1 3 4 الضابية

 -المستوى التعليمي لألب:-ثالثا:

انبتخد ) ا تابا   لنعر ة د لة الفرل با  النستوه التعلانبه لبألو ك براد العانبة

و  ابا   ن ال انبة  ( Kolmogrov-Smirnov  testنبناراول – ولنكبو ل 

(لنببد مسببتوه 1012692( وتببه امببار مبب   الجببد ولاببة)101068النلسببوبة)

(منبببا يبببدل للبببر  ن الفبببرل جابببر دال  حابببا اا ببببا  النجنبببولتا  1010د لبببة)
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(يوضببح 0والجببدول)التجريااببة و ال بباب ة  ببه متااببر النسببتوه التعلانببه لببألو 

  لخ.

سميرنوف لمتغير المستوى  -( القيم اإلحصائية الختبار كولمكورف5جدول)

 التعليمي لألب بين المجموعتين  التجريبية والضابية
 عدد  المستوى التعليمي لألب            المجموعة

 اإلفراد

 قيمة ك

 المحسوبة

 قيمة ك

 الجد ولي

 مستوى

 الداللة

 داللة

شهادة  جامعي ثانوي ابتدائي الفرق

 عليا

غيةةةةةةةر  1615 161561 85  6 9 4 6 التجريبية

 85  8 9 4 3 الضابية دال

 

 -:أداتا البحث/ للتحقق من أهداف البحث تم اعتماد األداتين اآلتيتين-رابعا:

( للببببب  ا  ا افعببببباله 6113 انبببببر الالببببب  اللببببباله م اا )العكايشبببببه  -يو :

 الال .وقد     كاافء للر لانة 

 يلد  الااحثبة بشبره العكايشبه تب ا الن ابا    وصف مقياس الذكاء االنفعالي/

( به ي روحبة د تبو اه جابر منشبو ئ  به  لابة الترباة/الجامعبة 6113 ه لبا  )

(   رئ    وضع الد جة الننانباة لكبل 32النستنارية و يتكون ت ا الن اا  م )

  رئ بنوجب بدا ل اهنتجابة الخنسة ) ن ا  للبه بد جبة  اابرئ جبداف   بد جبة 

(  ود جببة التاببلاح  ااببرئ   بد جببة متونبب ة   بد جببة قلالببة      ن ابب  للببه

(    ببه حببا   كببون د جببة الف ببرا  0   6  3   4   0للف ببرا  ا يجاباببة تببه )

( 091السلااة معكونة . وبالتاله  أن يللر د جة  لاة ملتنلبة للنسبتجاب تبه )

( د جة والنتون  الفرضه للن ابا  32د جة   ويدار د جة  لاة ملتنلة ته )

تجاب للر الن اا   ان  لخ مل براف ( د جة و لنا ي  فعت د جة النس019تو)

للر ال  ا  اهافعاله   و  ا  اخف بت لب  النتونب  الفرضبه  بان  لبخ مل براف 

 للر ضع  مستوه ال  ا  اهافعاله .

 بب  انببتخراج مببدل اهدائ بببأ ثر مبب   ري ببة وته)مببدل النلتببوه و مببدل 

 الانا (.

النجنولتببببان  ببب  انببببتخراج ال ببببوئ التنا يببببة للن ابببا  بانببببتعنال  ري ببببة )     

 -النت ر تان(. و   انتخراج لاا  الن اا  ب ري تا  تنا:

معامببببل ا  سببببال الببببدا له ب ري ببببة التج  ببببة الناببببفاة و قببببد  ببببان م ببببدا  -0

 (.1091الثاا )

معامببببل ا  سببببال الخا جه) ري ببببة  لببببادئ   اابببب  ا  تاببببا ( و قببببد  ببببان -6

 (.1091م دا ه)
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 -على طلبة معاهد اعداد المعلمين :إجراءات تكييف مقياس الذكاء االنفعالي 

 -لتل ا  ت ه اكجرا ا     انتخراج مدل و لاا  الن اا  :   

التند  الااحثة  نتخراج مبدل الن ابا  ببـ )الابدل -(:Validityالادل)-0

( ال ي يشار  لر الد جة الته يو ر  ا ا الن اا  ااء Face Validityالواتري 

( و قد  ل   ت ا النوق (Fungi & Viggit, 1984: 21ي ام ما وضع هجلء. 

م  الادل  ه الن اا  اللاله و  لخ لندما لرضت   را ء للبر مجنولبة مب  

 (.0الخارا   ه الترباة و لل  النفم)ملل /

 %(.011بلات اساة ا فال الخارا  للر م اا  ال  ا  ا افعاله)  

  سبال  به يدا  ي اد بثابا  الن ابا  مبده الدقبة و ا-(:Reliabilityالثاا )-6

اك راد و ا نت را   ه اتا جء و الن اا  الثابت يع ه افم النتا ج   ا      اا ء 

(  نبا  ن الثابا  يعنبه (Barron, 1981: 418للر اك راد يافس   مرئ لاااة.   

 (.041:0888 ن ا  تاا  مولول بء و يعتند للاء  )الواتر و   رون 

(والتببه Test-Retestري ببة) لادئ ا  تاببا و بب  انببتخراج لاببا  الن اببا  ب    

اعنببه بببء  لببادئ   اابب  الن اببا  مببر ا   ببه مببد ا  ومناتببا  مختلفتببا  وللببر 

(     ب    ااب  الن ابا  062:0888النجنولة افس ا م  اك براد. ) ابر  سبون 

(  البب مب   بنو معاتبد الفنبون الجنالبة و  ب  01للر   راد لانة مكوابة مب )

العانة افس ا بعد مرو  يناولا  م  الت ااب  اهول للن ابا    لادئ   اا ء للر 

و يره ) دم (  ن  لادئ   اا  الن اا  للتعبرل للبر لاا بء يجبب  ن    بل لب  

(   و بعد  لخ    حساو معامل ا  اا  بارنبون Adams,1964:58ت ه الندئ.)

بلبا  با  د جا  ال نو  به الت ااب  اهول و د جبا     به الت ااب  الثبااه وقبد

 (.1091معامل الثاا  ب  ه ال ري ة)

 

 البرنامج التدريبي -ثانيا :

يله  لديد اللاجة  لر التبد يب  ابنا  برابامج التبد يب الب ي يفبه تب ه اللاجبة 

 عنلاببة  اببنا  الاراببامج التببد ياه  عتاببر لنلاببة  اتبباج ومببااجة و لديببد للنببواد 

 يب  و نر لنلاة  انا  التعلاناة والتد يااة النومة للر ضو  ال دل م  التد

 الاراامج التد ياه بالخ وا  اآل اة:

واهتدال ته الاايا  الته يلمل  ل ا  با مب  و ا   تحديد أهداف البرنامج: -0

الارابببامج التبببد ياه  وتببب ه اهتبببدال تبببه لابببا ئ لببب  اتبببا ج يجبببره  ابببنان ا 

 ا  و قرا تا م بدما   وال بدل العبا  مب  الارابامج تبو  ننابة بعب  م با ا  الب 

 ا افعاله لده  نو معاتد الفنون الجنالة.

بعببد ين يببت   لديببد ا حتااجببا  تحديةةد نةةوم المهةةارات التةةي سةةيدرب عليهةةا:  -6

التد يااة يأ ه دو    رير اوق الن با ئ يو الن با ا  النن نبة ل ب ه ا حتااجبا   

والتببه نبباعنل الاراببامج التببد ياه للببر   سبباب ا يو مبب ل ا لببده ال ببنو  وتبب ه 

 الن ا ا  )الوله بال ا    دا ئ ا افعا    الن ا ا  ا جتنالاة  التعا  (
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نببات   لتنبباد ينببلوو ال ندنببة النفسبباة  ببه  نناببة  اختيةةار أسةةلوب التةةدري : - 3

 بع  م ا ا  ال  ا  ا افعاله لده لانة الال   ه الاراامج.

 تقنيات الهندسة النفسية:    -

 ة م    ناا  هحداا التاار  ا ا. تأل  ال ندنة النفساة م  مجنول

لنلاببببة  ببببب  انببببتجابة دا لاببببة بنببببللر  ببببا جه ) مرنببببائ(.     اإلرسةةةةاء: -

 كبببون ا نبببتجابة نبببريعة وجابببر تببباترئ  وينكببب  العبببودئ  لا بببا لنبببد ال بببا  

للبببببر النرنبببببائ وينكببببب  لللبببببوا  ين  كبببببون موجبببببودئ  ااعاببببباف يو ين  وجبببببد 

 بببل اهاونبببة التنثالابببة  ب ري بببة امببب نالاة  وينكببب  لنبببل النبببرا  بانبببتعنال

 وته  للر  ه اللا   الدا لاة اكيجاباة والسلااة.

تببببه لنلاببببة  ببببب  مجنولببببة مبببب  اهحببببداا بنرنببببائ  تكةةةةديم المراسةةةةي: -

 معانة  ه   وي م  انتجابة النستفاد لنرنائ ملددئ.

تبببببه لنلابببببة  والبببببة اللبببببا   السبببببلااة و لبببببخ بتفعابببببل  تحيةةةةيم المراسةةةةةي: -

انبببببتجابتا  متعا ضبببببتا   بببببه افبببببم الوقبببببت اهقبببببوه مبببببن   تبببببه النرنبببببائ 

 اكيجاباة.

تبببه لنبببل مببب  النرانبببه و لبببخ لتنت بببل مببب  النرحلبببة  سلسةةةلة المراسةةةي: -

الاابببر مرجبببوو  ا بببا  بببنل نلسبببلة مببب  النراحبببل النتونببب ة  لبببر النرحلبببة 

 ا   ااي   ديد با  اللالتا .النرجوبة و لخ لندما يكون تن

ا لببباد  امبببل  بببه اللالبببة والنشبببالر الخامبببة ب بببا بالنسببباة  حالةةةة االتحةةةاد: -

للخابببرا  السببباب ة  أا بببا  عنبببه منا نبببة للخابببرئ بلاببب    يبببره اكاسبببان افسبببء 

  ا ا.

وتبببه انتل بببا   ابببرئ قدينبببة مببب  وج بببة اوبببر  بببخت  حالةةةة االنفصةةةال: -

مراقببببب  وتبببب ا يعنببببه ين   يعببببا  الشببببعو  اهمببببله ولكبببب   بببببد مبببب   لببببخ 

 يكتسب مشالر النراقب يي يره افسء وتو يعا  الشعو .

تبببه لنلابببة مراقابببة النبببر  لنفسبببء وتبببو يشببباتد  فصةةةل المشةةةاعر المةةة دوج: -

 سبببتعنل  بببه حبببا    النببباف مابببو اف لخابببرئ نببباب ة مبببر ب بببا  وتببب ه العنلابببة 

 لنج الفوباا والادما  العنافة.

وتبببببه قبببببرا ا   فابببببالاة للتاابببببرا  الفسببببباولوجاة الخا جابببببة  المعةةةةةايرة: -

 و ب  ا باللالة اكحساناة الدا لاة.  

وتبببه لنلابببة  وجابببء النسبببتفاد  لبببر  لبببادئ لبببا   تغييةةةر التةةةلريخ الشخصةةةي: -

هحببببداا السبببباب ة نلسببببلة  يجاباببببة لكببببل موقبببب  وانببببتعنال ا كلببببادئ قببببرا ئ ا

 ب ري ة ي ره.

وتبببه لنلابببة  يجببباد وااسبببجا  ببببا   بببر ا  و لبببخ بت لابببل الفبببرول  األلفةةةة: -

 النلسونة  ه مستوه النوله  لر يقل ما ينك .

  لادئ قرا ئ لللدا السلاه ب ري ة ي ره  يجاباة.إعادة التلطير: -

 انة. عاقب م  اهاونة التنثالاة يلدي  لر حاالة مع االستراتيجية: -
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امبببببار وحبببببدئ   سببببب  للخابببببرئ الخا جابببببة   ج  بببببة الابببببو ئ  النمييةةةةةات: -

 والاو  واهحانام  لر يج ا  امار.

تبببو اهنبببا  الببب ي اانبببه للابببء  بببل ي عالنبببا وتبببو يتببب    بببوئ للبببر االعتقةةةاد:-

 ريببب  النجبببال وينثبببل ا لت ببباد ي ابببر   بببا  للسبببلو  ولنبببدما يكبببون ا لت ببباد 

 (.46:6111 ا ا لت اد)الف ه  لوياف نتكون  ار ا نا متنا اة مع ت

وتبببه لابببا ئ لببب  وج بببة النوبببر التبببه مببب   طريقةةةة الن ةةةر إلةةةى اإلحةةةدا :-

 نل بببا ابببره اللابببائ. وتبببه لابببا ئ لببب   ري بببة  فكابببر و ابببرل و حسبببا  

والشببببه  الوحاببببد البببب ي ينابببب  بببببا   ببببخت و  ببببر النوببببرئ السببببلانة  جبببباه 

 (.21:6111اه اا                 )الف ه  

و  تبببببو بدايبببببة ا بتكبببببا  والتابببببو  م ببببب  جبببببداف بالنسببببباة والتاببببب التصةةةةةور:-

لأل ببراد     سببالداا للببر ا نببت را  وا  بب ان بنببا ين  ببل  ببه  يلببدا دا نبباف 

 بببه الع بببل يو ف لببب لخ لنبببدما  بببره افسبببخ ااجلببباف وقويببباف و كبببون قببباد اف للبببر 

 ل ابببب  يتببببدا خ و ببببلم  ببببب لخ مبببب  قلاببببخ و شببببعر ببببب لخ دا ببببل يحاناسببببخ 

 اببببة وناسببببالد  ل لببببخ الاببببا   ب د ا ببببء التببببه   نببباخل  لببببخ حلنببببخ قببببوئ  ا

 (.24:0888حدود ل ا للر  ل ا  يحنمخ)الف ه  

تبببو الابببفة الوحابببدئ التبببه  جعبببل الشبببخت العبببادي ي بببو  بعنبببل  االنضةةةباط: -

ي ببباا   بببول العبببادئ  وتبببو ا نبببتنرا   بببه التعبببرل   وتبببو ال بببوئ التبببه  ابببل 

اح لببب  اف    ببب  ببببخ  لبببر حابببائ ي  بببل بلاببب     جعبببل يببببداف يي مشبببكلة  اببب

من ببببا اف لكببببه  لببببل النشببببكلة   ا ا بببباا  تببببو النفتببببال البببب ي بوانبببب تء 

نتاببببل  لببببر  ريبببب  النجببببال وتببببو البببب ي يسببببالد  للببببر  اااببببر العببببادا  

وا  كببببا  السببببلانة و نناببببة ا قببببوال وا  كببببا  اكيجاباببببة لتلببببل ملل ببببا)الف ه  

001:0888.) 

 جنبببباف لبببب  الوببببرول وتببببو ال ببببوئ والببببدا ع التببببه  ببببد عنا لنسببببتنر االلتةةةة ام: -

الاببببعاة. وتببببو ال ببببوئ الدا عببببة التببببه   وداببببا  اجبببباو يلنببببال  ااببببرئ )الف ببببه  

69:0888.) 

تبببه اوبببرئ الفبببرد  جببباه اه ببباا  وتبببه لابببا ئ  طريقةةةة الن ةةةر إلةةةى األحةةةدا : -

 (.61:6111ل  وج ة النور الته م   نل ا اره اللاائ )الف ه  

ا  بببه  بببل  بببه  افعلبببء . تبببه ال بببوئ التبببه  ببببد ين اسبببتنر للا ببب المرونةةةة: -

 (.   031-066:  6112)التكريته  

 

  الببت الااحثببةتحديةةد النشةةاطات والفعاليةةات ذات العالقةةة بلهةةداف البرنةةامج :  

ا تاا  النشا ا   ا  العنقة بالنورية النتانائ واهنبالاب النسبتعنلة     حبدد  

يلنتببا لشببر جلسببة بواقببع جلسببتا  ينبباولااف   نببا ين البب م  النسببتارل  ببه ل ببد 

 ( يوضح  لخ:2( دقا ة  ه يللر   دير والجدول )41الجلسا  )
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 ( 2الجدول )

للمجموعة التجريبية  ومواعيد جلسات البرنامج ألسلوب الهندسة النفسية 

 انعقادها
  

الج

 لسة

ال م    ا يخ ااع ادتا  النشا ا  الن دمة لنوان الجلسة 

 النستارل 

 دقا ة41 60/6/6102اهحد   علانا   الت ااة للاراامج  0

م ا ئ الوله  6

 بال ا  

 دقا ة41 64/6/6102اه بعا  النرواة-  تال اللوا 

م ا ئ العنقا   3

 ا جتنالاة 

 -حالة ا  لاد -نرد ال اة

  لادئ التأ ار 

 دقا ة41 6/6102/  69اهحد

م ا ئ  دا ئ  4

 ا افعا   

 دقا ة41 6/3/6102اه بعا       -النعايرئ

م ا ئ العنقا   0

 ا جتنالاة

 دقا ة41 2/3/6102اهحد     ال م  

م ا ئ الوله  2

 بال ا 

 دقا ة41 8/3/6102اه بعا   ا ا اا -ا لت ا 

م ا ئ العنقا   2

 ا جتنالاة

- ري ة النور  لر اهحداا

 النااد ئ اكيجاباة 

 دقا ة41 03/3/6102اهحد 

م ا ئ العنقا   9

 ا جتنالاة

 ل ا   - كديم النرانه

 النرانه

 دقا ة41 02/3/6102اه بعا 

م ا ئ  دا ئ  8

 ا افعا   

النوا  -  تال اللوا 

 التاو   -التنثاله

 دقا ة41 61/3/6102اهحد 

 لادئ  -اهلفة -النرواة  م ا ئ التعا    01

 التأ ار

 دقا ة41 63/3/6102اه بعا 

– ل ا  النرانه -التخ ا  م ا ئ التعا   00

 نلسلة النرانه

 دقا ة41 62/3/6102اهحد 

اه بعا   حوا  -مناقشة  ا ا  الاراامج  06

31/3/6102 

 دقا ة41

 

 -نا و  الاراامج م   نل: -تقويم البرنامج:

ويببببببتلخت ببببببباكجرا ا  التببببببه  نببببببت قاببببببل الاببببببد  -الت ببببببوي  التن اببببببدي: -0

 بالاراامج والنتنثلة  ه مدل الاراامج و  كا ل العانة .

ويبببتلخت بببب جرا  لنلابببة الت بببوي  لنبببد ا ايبببة  بببل جلسبببة -الت بببوي  الانبببا ه:-6

 وجاببببء اهنببببالة للنتببببد با  ومتابعببببة التببببد ياا  لنببببد بببببد   ببببل مبببب   ببببنل 

 جلسة.

ويلاببل  لببخ مبب   ببنل ال اببا  يلاعببدي لن اببا  البب  ا   -الت ببوي  الن ببا ه:-3

ا  نقببببه ك ببببراد النجنولببببة التجريااببببة لتلديببببد مسببببتوه التااببببر اللامببببل 

 لنستوه ت ا النتاار.
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 -الصدق ال اهري للبرنامج:

قابببا  لبببدد مببب  الخابببرا  النختابببا  بت بببدير تبببو -اعنبببه بالابببدل الوببباتري:

 (.Ebel, 1972: 79مده  نثل   را  الن اا  للسنة النراد قاان ا))

لبببرل الارابببامج للبببر مجنولبببة مببب  الخابببرا  و النتخاابببا   بببه التربابببة   

(لنعر ببببببة مببببببده منانبببببباة اهاشبببببب ة و الفعالاببببببا  0وللبببببب  النفم)النللبببببب /

ج للبببر اسببباة لالابببة مببب  النسبببتخدمة لتل اببب  اهتبببدال و قبببد حابببل الارابببام

%(و ا بببب   الااحثببببة بالننحوببببا  و التعببببدين  التببببه 011ا  فببببال بلاببببت)

 قدم ا الخارا  م  اجل الومول  لر النستوه الن لوو للاراامج.

 تيبيق البرنامج التدريبي

بعببببد ا تاببببا  لانببببة الالبببب  و  لديببببد التاببببنا  التجرياببببه و  لببببداد يدوا ببببء و 

 -ة باكجرا ا  اآل اة:الفناا  النعتندئ  قامت الااحث

(  الببببب باببببو ئ قاببببديء منبببب  حاببببلوا للببببر اقببببل د جببببا  31ا تاببببر )-0

للبببر م ابببا  الببب  ا  ا افعببباله و ببب   بببوويع   بابببو ئ لشبببوا اة و بالتسببباوي 

(  البببببببببببب و ضببببببببببباب ة 00 لبببببببببببر مجنبببببببببببولتا    جرياابببببببببببة لبببببببببببددتا)

( الببببا  الت بببت الااحثبببة ب بببنو النجنولبببة التجرياابببة للتعبببرل 00لبببددتا)

عبببريف   ب ااعبببة لنبببل الارابببامج  نبببا بلابببوا لببب  مكبببان الجلسبببا  و للبببا   و  

 وماا ا.

( 06حببببدد  لببببدد جلسببببا  الاراببببامج التببببد ياه للنجنولببببة التجريااببببة بببببـ)-6

جلسبببة بواقبببع جلسبببتا  ينببباولاا  وقبببد  لابببت مببب    بببراد النجنولبببة التجرياابببة 

 اللفات للر نرية ما يدو   نل الجلسا .

 ياه  بببه قالبببة النكتابببة الند نببباة ببببا  حبببدد مكبببان جلسبببا  الارابببامج التبببد-3

 ( م  ييا  اهحد واه بعا  م   ل يناوق.0600-0000السالة)

لببببد  الببببد جا  التببببه حاببببل للا ببببا   ببببراد النجنببببولتا  التجريااببببة و -4

ال ببباب ة للبببر م ابببا  الببب  ا  ا افعببباله قابببل الابببد  بت ااببب  الارابببامج بنثاببببة 

 اتا ج ا  تاا  ال اله.

 مولدا للجلسة اهولر.60/6/6102حدد ا حد  -0

 لديبببد مولبببد لن تابببا  يلاعبببدي للبببر م ابببا  الببب  ا  ا افعببباله ا  بعبببا  -2

 3/4/6102النوا   

 لديبببد مولبببد لن تابببا  النرجبببئ للبببر م ابببا  الببب  ا  ا افعببباله اه بعبببا    -2

 .4/0/6102النوا   

وفيمةةةةةا يةةةةةلتي نمةةةةةاذج لةةةةةبعد جلسةةةةةات البرنةةةةةامج التةةةةةدريبي الةةةةةذي أعدتةةةةةه 

 :الباحثة

 مهارة العالقات االجتماعية.  -إدارة الجلسة الثالثة:

 راجبببع الااحثبببة مبببع ي بببراد النجنولبببة مبببا دا   بببه الجلسبببة السببباب ة   ومببب  لببب  

  ببببد  موضببببوق الجلسببببة وتببببو )التوامببببل ا جتنبببباله( ويببببت  لرضبببب ا مبببب  
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)لببب  ين  بببع م نبببد لببب  ويبببا ئ مبببدي ء  بببري   بببه - بببنل نبببرد قابببة وتبببه :

و بببه  حبببده ال يبببا ا  وجبببد م نبببد مبببدي ة  بببري  النستشبببفر وا تتنبببا  ببببء  

يعببببااه مبببب  مشببببكلة د ببببع يجببببو  العنلاببببة والببببدوا  والرقببببود  ببببه النستشببببفر  

  بببرق م نبببد  لبببر يمبببدقا ء لجنبببع النالبببا لنسبببالدئ مبببدي     بببري  ولنبببدما 

يمببباح مبببدي    بابببلة جابببدئ  بببكر الجنابببع للبببر مسبببالد    لبببء و عببباوا   

 و ننر للجناع والالة(.

 ابببة التبببه  تلبببدا لببب   التوامبببل مبببع ا  بببري   نببب   بببنل تببب ه ال 

 اره ان اكاسان تو  ا    جتناله وجوده يكتنل بوجود اآل ري .

وينكببب  ا نبببتفادئ مببب  حالبببة ا  لببباد و لبببادئ التبببأ ار مببب   بببنل ا لببباد  

 امببل  ببه اللالببة والتعبباون والنشببالر الخامببة ب ببا مبب  جببرا  التوامببل مببع 

لأل بببببراد اآل بببببري  واكحسبببببا   اآل بببببري  و  بببببدي  النسبببببالدئ لألمبببببدقا  يو

بالرضببببا لبببب  البببب ا  و ضببببا اآل ببببري  لنببببء  ااببببء يشببببعر بالسببببعادئ والفببببرل 

و ااابببر حالبببة الخابببرا  السببباب ة التبببه  بببان  ا بببا لديبببء  بببرا   معر بببه بأابببء   

يعببباون يحبببد يو يسبببالده هابببء يعتابببر بأابببء   يلتببباج يومببباف مبببا  لبببر اآل بببري  يو 

لون وقتببببء وقد ا ببببء و مكاااا ببببء قببببد يشببببعر بأاببببء اآل ببببري  يسببببتالواء ويسببببتا

ولنبببببد انبببببتخدا  حالبببببة التبببببأ ار نبببببول  ابببببلح الخابببببرئ ال دينبببببة والخابببببرئ 

السبببباب ة التببببه  ااببببت منا نببببة للخاببببرئ بلابببب    يببببره اكاسببببان افسببببء  ا ببببا 

 خابببرئ جديبببدئ و جرببببة حديثبببة  لبببل ملبببل الخابببرئ ال دينبببة هابببء لكبببل  جرببببة 

خ  اابببت التجرببببة يو  بببكلاة   ا جابببر  الشبببكلاة جابببر  التجرببببة مع بببا  لببب ل

الخابببببرئ  بببببه  تببببب  الفبببببرد  شبببببكال معبببببا  بخابببببو  التعببببباون ومسبببببالدئ 

اآل بببببري  وبعبببببد انبببببتخدا   لبببببادئ التبببببأ ار وحالبببببة ا  لببببباد ببببببا  النشبببببالر 

واهحانبببام والنسبببالدئ للبببر  اابببر تببب ه التشبببكالة  اابببر   جربتبببء بالكامبببل 

 و عو  با   اال.

 جلسة م  حا  : سأل الااحثة ال نو ل  ما دا   ه الالتقويم: 

 معنر التوامل مع اآل ري ؟ (0

  ا  اتعامل مع اآل ري  ؟ (6

 ما ا ا اد بلالة ا  لاد و لادئ التأ ار؟ (3

 تل  تاار التجربة   ا  اار  الشكلاة؟ (4

  لبببببب الااحثبببببة مببببب  ال بببببنو بببببب  ر موقببببب  مبببببر ب ببببب  التةةةةةدري  البيتةةةةةي: 

 .  بخاو  التوامل مع اآل ري 

 الرابعة: مهارة إدارة االنفعاالت.إدارة الجلسة  -

 راجبببع الااحثبببة مبببع ي بببراد النجنولبببة مبببا دا   بببه الجلسبببة السببباب ة   ومببب  لببب  

  بببد  موضبببوق الجلسبببة وتبببو ) دا ئ ا افعبببا  ( والتبببه  عنبببه ال بببد ئ للبببر 

الببببتلك  با افعبببببا   الشبببببديدئ  والنلا وبببببة للببببر اهنبببببلوو النتبببببواون  بببببه 

 يلل  اه ه بنفسء وباآل ري .اللدي  وا بتعاد ل  التسرق ال ي 
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 النببببا  مببببنفان مببببن  يلكبببب  ل لببببء بعوا فببببء وجرا بببب ه  ببببن يا ببببب    

لألمبببر الببب ي يسبببتوجب و  ا مبببا يجببباي يو انتا بببب يا بببر مت اببباف مالكببباف   بببده 

ومبببوابء ويتابببرل بلكنبببة. ومبببن  يبببتلك  بابببده مسبببتانف قد ا بببء الع بببلاة 

ينبببد  للابببء يابببرق مببب  يخالفبببء يو يا ببباء ويتابببرل  ابببر اف نبببرلان مبببا 

بعبببدما يسبببك  لنبببء الا بببب ويعبببود  لبببر   بببده. وبببب لخ يف بببد احترامبببء ببببا  

 النا  وي اع معء ح ء  ن  ان لء  ه ال  اة ح .

مثببل تبب ا التاببنا    يسببتل  ين يومبب  ببببال وي م نببا  ااببت لببء مبب  قبببد ئ 

بداابببة ول بببلاة   لببب لخ مبببا تبببو منكببب  لاابببري منكببب  لبببه   ببب  ا  بببان جابببري 

را ببب ه  بببأن مببب  الننكببب  ين يبببتلك  ل لبببه بعبببوا فه يبببتلك  ل لبببء بعوا فبببء وج

 وجرا  ي بد ف م  انتخدا  الا ب وال د ئ الع لاة.

  ستعنل الااحثة ما لح النعايرئ وانو ج     حا  ين     يعنه : -

 الرا ..........  جاة.

 الفا .......... رمة.

 ال ال........ ق اة.

نو بالسببببا رئ للببببر     كببببون الرجاببببة بتر اببببب يو مبببب   ببببنل  رجاببببب ال بببب

 ا افعا   م   نل:

ومبببب    ببببرئ  اببببء اببببوق مبببب  الا ببببب والتببببو ر ) مببببا ا لببببو  نببببات  ببببه -0

 ا متلان ونخر يمدقا ه منه(.

 الفرمة وته  ا   تعامل مع الف رئ م   نل-6

 الجلو  بشكل تاد  لند التلدا مع اآل ري   ه حا   ا افعال.-

   الوقت.ا متناق ل  ال اا  بأي  ارل لفترئ م-

 ا نتر ا  و ف  الاو  قد  اكمكان.-

 ننابببة م بببا ئ السبببا رئ للبببر ا افعبببا    بببه النواقببب  الند نببباة والااتابببة  -3

وا جتنالاببببة لبببب   ريبببب  النعببببايرئ وتببببه منحوببببة التااببببرا  الفسبببباولوجاة 

التببه   ببري للببر  ببخت لنببد اات الببء مبب  حالببة  لببر ي ببره لنببدما ي لببب مبب  

 ر للبببر اافعا  بببء )حالبببة  تنابببة  يجابابببة(  بببخت ين يبببد ل  بببه   بببرئ مسبببا

يي يكببون  ا بببا نببعاداف منشبببرحاف   بب ن تنبببا  لببدداف مببب  التااببرا  الفسببباولوجاة 

 لاببببل لببببء  انببببتجابة    ببببعو ية لتااببببر حالتببببء ال تناببببة ومبببب  يتبببب  تبببب ه 

 التاارا  ته: 

 لون الاشرئ. -قسنا  الوجء.  - كل الشفة السفلر.  -التنفم.  -

ن ينت بببل  لبببر حالبببة  تنابببة نبببلااة )   بببرئ   يسبببت اع لنبببدما  سبببأل الشبببخت ي

ين يسبببا ر للبببر اافعا  بببء (  ف بببرئ مبببلل  ونبببخرية  بببننحي مبببا ي بببري للبببر 

العنمبببا  اه ببببع النببب  و ئ   بببتعل  بأابببء ج ببباان يو حببب ي  او  بببا   و ثابببر 

مبببا يتاابببر لبببون اكاسبببان الخبببا    لبببر ا مبببفر وير فبببع معبببدل  نفسبببء و تونبببع 
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خجبببل يتاابببر لبببون وج بببء  لبببر اللنبببرئ والشبببخت لانببباه والشبببخت الببب ي ي

 الل ي  ينور  لر اهنفل و ااح  فتء السفلر يدل.

وي  بببل  ري بببة لتننابببة تببب ه ال  ببباة يي الن بببد ئ للبببر النعبببايرئ تبببه  

مراقابببة الببب ا  واآل بببري  و لبببخ ببببأن  ر ببب  للبببر يمبببر واحبببد مببب  اهمبببو  

م اآل بببري  اه بعبببة لنبببدئ يبببو  ماتبببدي ببببالتنفم مبببثنف  تراقبببب  نفسبببخ يو  بببنف

ا  فبببباق يو ااخفبببال مببببد ه وب نبببء يو مراقاببببة حر بببة  تفاببببء حابببب   –بدقبببة 

ير فعببان قلببانف لنببد الشبب ا  وينخف ببان لنببد ال  اببر و لبباول ين ان ببل يافسببنا 

مببب  حالتبببء  تنابببة الاابببر مسبببا ر للبببر اافعا   بببا  لبببر اللالبببة ي بببره مسبببا ر 

 جء.للر اافعا   ا وتك ا ب اة الف   ولون الاشرئ  قسنا  الو

 سبببأل الااحثبببة ال بببنو و سبببتنع  لبببر   ا تببب  حبببول النعبببايرئ. مبببده التقةةةويم: 

 ا نتفادئ م  انو ج     وما ا ا اد بء.

  ببببر موقبببب  مببببر بببببء حببببول السببببا رئ للببببر ا افعببببا   التةةةةدري  البيتةةةةي:

 وا نتفادئ م  الجلسة  ه النواق  النست الاة.

 مهارة التعاطف -إدارة الجلسة الحادية عشر :

 راجبببع الااحثبببة مبببع ي بببراد النجنولبببة مبببا دا   بببه الجلسبببة السببباب ة   ومببب  لببب   

  بببد  موضبببوق الجلسبببة وتبببو )  بببدي  النسبببالدئ( تبببه   بببدي  و ل بببا     بببه  

لشبببخت ملتببباج دون اللابببول للبببر م اببببل و كبببون النسبببالدئ يمبببا لف ببباة يو 

 معنوية يو مادية يو للناة يو لنلاة.

   ثاببببرئ مبببب  النواقبببب  الااااببببة قببببد يلتبببباج الفببببرد  لببببر مسببببالدئ  ببببه مواقبببب

والند نبببباة والاببببلاة   علببببر نبببباال النثببببال مواقبببب  مد نبببباة مثببببل   ببببدي  

النسبببالدئ لل ببببنو  بببه  ببببرل مببببادئ د انببباة يو حببببل مسبببألة  ياضبببباة و ببببه 

النواقبببب  الااتاببببة مبببب   ببببنل مسببببالدئ والببببديخ  ببببه ااجبببباو بعبببب  اهمببببو  

النواقببب   النن لابببة ومسبببالدئ ي و بببخ الاببباا   بببه واجابببا    الند نببباة و بببه

ا جتنالابببة مبببب   بببنل   ببببدي  النسبببالدئ  ببببه منانببباا  اه ببببرال  واهحبببب ان 

التبببه  لبببدا لنبببد اهقرببببا  والجابببران واهمبببدقا  و لبببخ بنسبببالد    افسبببااف 

 واجتنالااف ومسالد     ه جناع اهلنال الته  ت لا ا ت ه النناناا .

 .ين يكون تنا   خت ملتاج  لر مسالدئ آلية تقديم المساعدة: 

 ين يكون لديخ ال د ئ للر النسالدئ.-

 ال اا  بت دي  النسالدئ م  دون م ابل وبدون   عا ه ب لخ.-

مسبببالدئ لنلابببة و لبببخ بنسبببالدئ الشبببخت بشبببكل  -0سةةةبل تقةةةديم المسةةةاعدة: 

لنلبببه مبببثنف مسبببالد ء  بببه حنبببل اهل بببال يو  بببه ياجببباو اهلنبببال النن لابببة يو 

 الواجاا  الند ناة.

و لبببخ بت بببدي  بعببب  النبببال يو  ل بببا  بعببب  النسبببتل ما  مسبببالدئ ماديبببة  -6

 الد اناة.
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مسبببالدئ معنويبببة يو وجدااابببة مببب   بببنل الكلنبببا  و خفاببب  اآل     بببالفرد  -3

الببب ي   ي بببد  النسبببالدئ لق بببري  هلت ببباده بأابببء    يلتببباج  لبببر اآل بببري  

وين   ي بببت  بببباآل ري  وين يمبببرت    يعنابببء يو جابببر متعلببب  ببببء  ببب  ا  ببباتد 

ريئ  اابببرئ واقفبببة  بببه اللا لبببة و  يوجبببد م عبببد  بببا غ لبببتجلم للابببء وتبببو امببب

جبببالم ينوبببر  لا بببا وتببب ا يمبببار من بببا نبببناف  أابببء مثبببل تببب ه التبببرا   النعر بببه 

يجبببببب ين يتاابببببر هابببببء للخابببببرئ اكاسببببباااة تاكبببببل وبنبببببا  لخابببببرئ اكاسبببببان 

و جا ببببء  ومبببا يتابببل ب بببا مببب   فكابببر و  ريبببا  وي   و مبببال بنابببة معانبببة 

ر  تببب ه الانابببة  بببأن  ابببرئ اكاسبببان وانبببتجابتء  تاابببر  ل ا اببباف. لببب لخ و  ا  ااببب

 بببأن انبببتعنال  كبببديم النرانبببه و ل بببا  النرانبببه يمببباح مببب  ال بببرو ي 

هحبببداا التاابببر والتعبببديل  بببه  فكابببر وبنابببة الفبببرد الببب ي يلنبببل مثبببل تكببب ا 

ي كببا  التبببه  ببر   النسبببالدئ لق ببري .  تكبببديم النرانببه تبببه لنلاببة  بببب  

حبببداا بنرنببائ معانبببة  بببه   بببوي مبب  انبببتجابة  يجابابببة مثبببل مجنولببة مببب  اه

 بببب  مجنولبببة مببب  النواقببب  التبببه   رااتبببا  بببه النواقببب  الند نببباة والااتابببة 

و بببه النجتنبببع والابببلة النفسببباة وا قتابببادية  عتابببر تببب ه النواقببب  بنثاببببة 

مجنولبببة مببب  اهحبببداا وتببب ه اهحبببداا  بببرب  بنرنبببائ وتبببو   بببدي  النسبببالدئ 

تبببب ه النواقبببب  نببببول  كببببون لديببببء انببببتجابة  يجاباببببة  لق ببببري  ومبببب   ببببنل

و اااببببر و عببببديل  فكاببببره و بببب لخ  سببببالداا  ل ببببا  النرانببببه السببببلااة للببببر 

 ع يبببب  النرانببببه اكيجاباببببة و ل ببببا  النرانببببه تببببه لنلاببببة  والببببة اللببببا   

السببلااة و لببخ بتفعاببل انببتجابتا  متعا ضببتا   ببه افببم الوقببت اهقببوه مببن   

د   ببببر مببببوقفا  متشبببباب ا  اهول يلنببببل حالببببة تببببه النرنببببائ اكيجاباببببة.  عنبببب

نبببلااة والثبببااه يلنبببل حالبببة  يجابابببة  بببه افبببم الوقبببت  ببب  التأ ابببد للبببر اللالبببة 

 اكيجاباة ناكون تو النرنائ اهقوه.    

 لخبببت الااحثبببة مبببا دا   بببه الجلسبببة و وجبببء لبببدئ ينبببالة لل بببنو  التقةةةويم:

 -وته :

 ما ا اعنه بتكديم النرانه؟.-

 ا  النرانه؟.ما ا اعنه بتل -

 ما نال   دي  النسالدئ؟.-

  لبببب الااحثببة مببب  ال ببنو   ببر موقببب  مببر ببببء  ببان ي بببو   الواجةة  البيتةةي:

 بنسالدئ اآل ري  ويتعا   مع  .

 

 -((:((Statistical meansالوسائل اإلحصائية 

 -انتعنلت الد انة الونا ل اكحاا اة اآل اة:

 ((/Person Correlation Coif isn'tمعامل ا  اا  بارنون -0

انببببببتعنل للسبببببباو لاببببببا  ا  تاببببببا  ب ري ببببببة  لببببببادئ ا  تاا .)يلااببببببا ه و 

 (090:0822الناناو  
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 ((/Kolmogrov-Smirnovنناراول -ا تاا   ولنكو ل-6

لر بببة د لبببة الفبببرول ببببا  النجنبببولتا  التجرياابببة و ال ببباب ة 04انبببتعنل  

.) و ا    ببببه متاارا ) لاببببال       لاببببال اهو(لنببببد احتسبببباو التكببببا ل

044:0890) 

 (/ Man-Whitney testو نه لعانا  متون ة اللج  )-ا تاا  مان-3

انببببتعنل لنعر ببببة د لببببة الفببببرول بببببا  النجنببببولتا  التجريااببببة و ال بببباب ة 

لنببببد   اابببب  الاراببببامج و  ببببه ا  تاببببا  ال الببببه لنببببد احتسبببباو التكببببا ل بببببا  

 (440:6111النجنولتا .)لودئ و الخلاله 

 (/Wilcoxen testلعانتا  متراب تا  ) ا تاا  ولكو س -4

انببببببببببتعنل لنعر ببببببببببة د لببببببببببة النتببببببببببا ج بببببببببببا  لانتببببببببببا  متببببببببببراب تا .                              

 (.439:6111)لودئ و الخلاله 

 

 عرض النتائج و التوصيات و المقترحات

 -عرض النتائج و مناقشتها:-أوال:

له للببببر و بببب  نببببات  لببببرل النتببببا ج التببببه  ومببببل  لا ببببا الالبببب  اللببببا    

 رضببباا ء و فسبببارتا  بببه ضبببو  اك بببا  النوبببري والد انبببا  السببباب ة التبببه 

 - ناولت ا الااحثة و  نا يأ ه:

ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى  -الفرضةةةةية األولةةةةى:

(بةةةةةين رتةةةةة  درجةةةةةات المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة قبةةةةةل البرنةةةةةامج 1615داللةةةةةة)

 وبعده.

الااحثببة ا تاببا ) ولكو سبب ( لعانتببا   و جببل التل بب  مبب  تبب ه الفرضبباة  ا ببت

 -( وللر النلو ا  ه: 2متراب تا  وجا ت النتا ج  نا موضح  ه الجدول )
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 (9جدول )

درجات المجموعة التجريبية على مقياس الذكاء االنفعالي قبل البرنامج وبعده 

 ( المحسوبة والجدولية Wوالفرق بينهما والرت  الموجبة والسالبة وقيمة ) 
القيمة  الفرق المجموعه التجريبية ت

 الميلقة

رت  

الفروق 

 الميلقة

الرت  

 الموجبة

الرت  

 السالبة

 قيمة 

W 

مستوى 

الداللة 

 عند

قبل  

 البرنامج

بعد 

 البرنامج

     

بة
و
س
ح
لم
ا

 

ية
ول
جد
ال

 

1615 

 

8 21 842 -99 99 83  -83  

 

 

 

 

 

 

   

 صفر

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

الفرق 

دال 

احصائيآ 

عند 

مستوى 

 داللة

1615 

6 91 852 -12 12 85  -85 

3 94 852 -16 16 84  -84 

4 99 831 -26 26 265  -265 

5 91 841 -26 26 265  -265 

2 11 846 -26 26 265  -265 

9 91 841 -26 26 265  -265 

1 11 858 -28 28 365  -365 

1 11 848 -28 28 365  -365 

81 16 845 -23 23 1  -1 

88 18 852 -95 95 8165  -8165 

86 13 851 -95 95 8165  -8165 

83 11 842 -59 59 6  -6 

84 14 821 -92 92 86  -86 

85 15 841 -55 55 8  -8 

ط
س
و
مت
ال

 
11 84969

3 

و+     

 صفر

-و    

861 

ات ر  النتا ج ان متون  د جا  النجنولة التجريااة  ه ا  تاا  ال اله        

( وبلا متون  د جبا  ا  تابا  الاعبدي          91للر م اا  ال  ا  ا افعاله بلا )  

(   ولند   اا  ا تابا  ) ولكو سب  ( لعانتبا  متبراب تا  ات بر   042023) 

 ه ا  تاا  الاعدي للر م ابا  الب  ا   النتا ج وجود  رول  ا  د لة احاا اة

( ا  بلات ال انة النلسوبة ) مبفر ( وتبه  1010ا افعاله لند مستوه د لة ) 

( منببا يببدل للببر وجببود  ببرول دالببة  60امببار مبب  ال انببة الجدولاببة الاالاببة ) 

احابببا اة ببببا  د جبببا  الت اا بببا  وبببب لخ  بببر   الفرضببباة الابببفرية و  ابببل 

( والتبه  بان  6110 ف ت ت ه الد انة مع د انة) ول هللاالفرضاة الاديلة وقد  

للاراامج التد ياه الب ي يلد بء الااحثبة يلبرا  يجابابا  به   بع مسبتوه النجنولبة 

 التجريااة  ه بع  م ا ا  ال  ا  ا افعاله.  
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ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى  -الفرضةةةةية الثانيةةةةة:

المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة و المجموعةةةةةة (بةةةةةين رتةةةةة  درجةةةةةات 1615داللةةةةةة)

 الضابية في االختبار ألبعدي.

و جل التل   م   لخ  ا ت الااحثة ا تاا  ) مان و نه ( لعانبا  متونب ة      

  -( يوضح  لخ : 9اللج  والجدول )

 (9الجدول ) 

د جا  ا راد النجنولتا  التجريااة والنجنولة ال اب ة للر م اا  ال  ا  

ا  تاا                                                                ا افعاله  ه  

 1 (النلسوبة و الجدولاة Uالاعدي و  ا نا وقانة)
 قيمة المجموعة الضابية المجموعة التجريبية  ت

u  

مستوى 

الداللة 

 1615عند

  الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة  الرتبة الدرجة  

 

 

 

الفرق دال 

احصائيآ 

عند 

مستوى 

 داللة

1615 

8 842 6365 91 6  

 

 

    3   

 

 

 

25 

6 852 69 21 8 

3 852 69 98 3 

4 831 82 91 2 

5 841 81 11 165 

2 846 68 95 4 

9 841 81 91 5 

1 858 65 11 83 

1 848 61 11 165 

81 845 66 18 1 

88 852 69 16 81 

86 851 61 14 86 

83 842 6365 11 85 

84 821 31 13 88 

85 841 81 11 84 

 8ن 

85 

 8ر

369 

 6ن

85 

 6ر

861 

 91619 849693 المتوسط

         

ات ر  النتا ج ان متون  د جا  النجنولة التجريااة  ه ا  تاا  الاعدي 

(   و متون  د جا  النجنولة   042023للر م اا  ال  ا  ا افعاله بلا ) 

(    28092ال اب ة  ه ا  تاا  الاعدي   للر م اا  ال  ا  ا افعاله  ان) 

ات ر  النتا ج جود ولند   اا  ا تاا  )مان و نه ( لعانا  متون ة اللج  

 رول  ا  د لة احاا اة  ه ا  تاا  الاعدي لاالح  النجنولة التجريااة لند 

( وته امار م  ال انة  3( ا  بلات ال انة النلسوبة )  1010مستوه د لة ) 

( وب لخ يكون الفرل دال  حاا اا وب  ا  ر   الفرضاة  20الجدولاة الاالاة ) 

اديلة  وقد   ف ت ت ه الد انة مع د انة)الع ا ه الافرية و  ال الفرضاة ال
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( والته  ان للاراامج ا   ادي ال ي يلده الااح  يلرا  يجاباا  ه   ع 6112

 مستوه النجنولة التجريااة  ه ا  تاا  الاعدي.  

 

ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى  -الفرضةةةةية الثالثةةةةة:

المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة فةةةةةي االختبةةةةةار بةةةةةين رتةةةةة  درجةةةةةات  (1615داللةةةةةة)

 ألبعدي واالختبار المرجئ.

هجببببل التل بببب  مبببب  تبببب ه الفرضبببباة  ابببب  الااحبببب  ا تاا )ولكو سبببب (لعانتا  

  -( : 8وجا   النتا ج موضلة  نا  ه الجدول ) متراب تا  

 (8الجدول )

 د جا  النجنولة التجريااة للر م اا  ال  ا  ا افعاله  ه

 النلسوبة والجدولاة  W)والنرجئ وقانة )ا  تاا ي  الاعدي 
القيمة  الفرق الدرجات ت

 الميلقة

رت  

الفروق 

 الميلقة

الرت  

 الموجبة

الرت  

 السالبة

 قيمة

W 

مستوى 

الداللة 

 عند

1615 

 خ . 

 بعدي 

خ. 

 مرجي  

     

بة
و
س
ح
لم
ا

 

ية
ول
جد
ال

 

  

 

 

 

 

 

الفرق 

غير دال 

إحصائيا 

عند 

مستوى 

 داللة

1615 

8 842 849 -8 8 365  -365  

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

65 

6 852 855 8 8 365 365  

3 852 854 6 6 8165 8165  

4 831 846 -3 3 85  -85 

5 841 846 -6 6 8165  -8165 

2 846 843 -8 8 365  -365 

9 841 831 6 6 8165 8165  

1 858 853 -6 6 8165  -8165 

1 848 843 -6 6 8165  -8165 

81 845 843 6 6 8165 8165  

88 852 854 6 6 8165 8165  

86 851 859 8 8 365 365  

83 842 849 -8 8 365  -365 

84 821 828 -8 8 365  -365 

85 841 846 -6 6 8165  -8165 

 

 و+    84162 849693

41 

 -و

98 

ات ببر  النتببا ج ان متونبب  د جببا  النجنولببة التجريااببة  ببه ا  تاببا          

د جا    بببه ا  تابببا  النرجبببئ بلبببا (  ومتونببب  الببب  042023الاعبببدي بلبببا  ) 

( للببر م اببا  البب  ا  ا افعبباله   ولنببد   اابب  ا تاببا  ) ولكو سبب  (   04902)
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ة احابا اة ببا  لعانتا  متراب تا  ات بر  النتبا ج بعبد  وجبود  برول  ا  د لب

د جا  ا راد النجنولة التجريااة  ه ا  تاا ي  الاعدي والنرجئ لند مستوه 

( وتببه ا اببر مبب  ال انببة  48(  وقببد  بلاببت ال انببة النلسببوبة )  1010د لببة ) 

( وب لخ يكون الفرل جار دال  حاا اا ل ا   ابل الفرضباة  60الجدولاة الاالاة ) 

 الافرية و ر   الاديلة . 

 

 ه ضو  اتا ج الته  ومل  لا ا الال  اللاله ينك  انتنتاج ما  االستنتاجات/

 -يأ ه:

ين ال  ا  ا افعاله متعل    وياء   ير ا  بال  ا  الت لادي العا  وت ا ما ي ده  -0

 (6113 32( .) والده:0880جولنان )

و ن ال بببببنو الببببب ي   عرضبببببوا للارابببببامج التبببببد ياه قبببببد ا  فبببببع مسبببببتوه -6

ا ا  البببب  ا  ا افعبببباله لببببدي   بشببببكل مللببببوت م ا اببببة بببببال نو بعبببب  م بببب

اللبببب ي  لبببب  يتعرضببببوا للاراببببامج التببببد ياه و  ببببا التللاببببل اكحاببببا ه البببب ي 

يلرببببببت لنبببببء الونبببببا ل النسبببببتعنلة  و عببببب و الااحثبببببة نببببباب  لبببببخ  لبببببر  ن 

موضببببولا  الاراببببامج التببببد ياه والونببببا ل  التببببه انببببتخدمت  ااببببت من نببببة 

  الببب  ا  ا افعببباله لبببدي   وا ف بببت تببب ه النتاجبببة لر بببع مسبببتوه بعببب  م بببا ا

 (.6110مع )د انة  ول هللا  

( يومبببا للبببر   اا بببء  وتببب ا دلابببل 31انبببت را  اتبببا ج الالببب  بعبببد مبببرو  ) -3

للببر  ن تبب ه النببدئ لبب   نببح يلببر الاراببامج  بنعنببر ااببء حببا ي للببر قببوئ يلببره 

                   ببببببببه   ببببببببراد النجنولببببببببة التجريااببببببببة  و  عت ببببببببد الااحثببببببببة  ن ينببببببببلوو  

)ال ندنبببة النفسببباة (النتابببع  بببه الارابببامج واهاشببب ة النختلفبببة التبببه   بببنن ا 

الارابببامج نببباتنت  بببه  اابببر ح ا بببه  بببه مسبببتوه الببب  ا  ا افعببباله ك بببراد 

النجنولببببة التجريااببببة التببببه  ل ببببت الاراببببامج  وقببببد ا ف ببببت تبببب ه النتاجببببة مببببع 

 (.6118د انة )لاد الروال  

 

 -لنتا ج الته  ومل  لا ا الال  اللاله  ومه الااحثة: ه ضو  االتوصيات/ 

التناد النختاا   ه النجال التربوي الاراامج التد ياه ال ي يلد ء الااحثة -0

 هجل  نناة ال  ا  ا افعاله لده ال لاة.

التناد النختاا   ه النجال التربوي لن اا  ال  ا  ا افعاله للكش  ل  -6

 ت ا النتاار لده ال لاة.

 - ه ضو  اتا ج الال     ترل الااحثة با  ه:المقترحات/

  جرا  د انة م ا اة با  معاتد الفنون الجنالة ) الانا  والانا (.-0

  جرا  د انة مناللة لنراحل د اناة ي ره )ابتدا اة و متون ة و لدادية(.-6

التعرل للر يلر ينلوو ال ندنة النفساة  ه  نناة متاارا   ي ره مثل  -3

   ا  الروحه(.)ال
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 : المصادر

 (: البببب  ا  الوجببببدااه ولنقتببببء بالبببب  ا  6112اهحنببببدي  ملنببببد للاثببببة )* 

النعر بببه والتلابببال الد انبببه لبببده لانبببة مببب   بببنو جامعبببة  اابببة بالندينبببة 

 (.4(  ق )30. مج )ئ. مجلة العلو  ا جتنالاةالننو 

اكحابببببا   (:0822* الاابببببا ه  لابببببد الجابببببا   و اببببب  والنانببببباو  و ريبببببا)
 دا  الكتبببببب لل االبببببة الومبببببفه وا نبببببتد له  بببببه التربابببببة وللببببب  افبببببم 

 والنشر  جامعة الاارئ.

  ال اعبببة الخامسبببة :   بببال ببببن حبببدود(6110* التكريتبببه  ملنبببد لابببد الكبببري )

   النلت ر  دمش   نو يا.

(:التللابببل اكحابببا ه  بببه الالبببوا التربويبببة 0890*  و اببب   لابببد الجابببا )
 ملنسبببببة الكويبببببت 6   ال بببببرل البببببن معلنابببببة –تنالابببببة و النفسببببباة و ا ج

 للت د  العلنه  الكويت.

: البببببب  ا  العببببببا فه البببببب  ا  ( 2004 والببببببدئ   ملنببببببد لاببببببد هللا ملنببببببد ) *
 1اه دن  –  دا  الشرول للنشر والتوويع   لنان  1   ا افعاله 

برابببببببامج  بببببببد ياه لتننابببببببة م بببببببا ا  الببببببب  ا   (:6110 ول هللا   ابببببببدا)* 
د انبببة  جرياابببة مادااابببة  بببه مبببدا    العبببا فه لبببده  نماببب  الاببب  السببباد 

   ي روحة د تو اه جار منشو ئ  جامعة دمش .نو يا –مدينة دمش  

ماببباد  ال ابببا  و الت بببوي   بببه التربابببة  (:0888الوببباتر  و ريبببا ملنبببود ) *
 لنان  اه دن.مكتاة دا  الث ا ة للنشر و التوويع  

يلبببر ينبببلوبا     ببباديا  ) ال ندنبببة  (:6118* لابببد البببروال  ملنبببود  بببا ر)
النفسببباة والت بببوي  الببب ا ه(  بببه  ننابببة الببب  ا  اه نقبببه لبببده  نماببب  النرحلبببة 

  ي روحبببببة د تبببببو اه جابببببر منشبببببو ئ   لابببببة التربابببببة /الجامعبببببة ا بتدا ابببببة

 النستنارية.

نبببببلوو النعر بببببه الارمجبببببة يلبببببر اه (:6112* الع بببببا ه  حسببببب  لابببببد هللا)
اللاويبببة العابببااة  بببه  ننابببة مف بببو  الببب ا  لبببده  بببنو النرحلبببة النتونببب ة  

  نالة ماجستار )جار منشو ئ(   لاة الترباة  جامعة ديالر.

: التوا ببب   بببه الااابببة الجامعابببة ( 6113* العكايشبببه   بشبببره يحنبببد جانببب  )
  روحبببببة د تبببببو اه جابببببر منشبببببو ئ  الجامعبببببة ولنقت بببببا ب لببببب  النسبببببت ال   

 النستنارية    لاة الترباة 

(:اكحابببا  للااحببب   بببه التربابببة و 6111* لبببودئ  احنبببد و  لابببل الخلالبببه)
  لنان اه دن دا  الفكر للنشر و التوويع.6  العلو  اكاساااة

  دا  منببببا  لل االببببة (: النفببببا اح العشببببرئ للنجببببال0888* الف ببببه    بببببراتا  )

   نو يا.  دمش 

دا  منبببببا  لل االبببببة   دمشببببب   : قبببببوئ البببببتلك  بالببببب ا   (6111ـــبببببـ )*ــبببببـ

 نو يا.
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الارمجببببة اللاويببببة العاببببااة و بببب  ا  اببببال ا   (:6110ــــــببببـ    بببببراتا )*
   النر   الكندي للارمجة اللاوية العاااة   ندا.ملدود 

: التللابببببل ا حابببببا ه  بببببه التربابببببء  (0880*  ار سبببببون   جبببببو ج  يي )
   رجنبببببة تنبببببا  ملسببببب  العكالبببببه   بابببببداد   العبببببرال : دا  وللببببب  البببببنفم 

 1اللكنء 

: مبببد و الارمجبببة اللاويبببة (6114* ما بببد برمبببو   ييبببان  ووابببدي  جبببابو )
   ال اعة اهولر  مكتاة جرير  الننلكة العرباة السعودية.العاااة

*Adams, C.S (1964 ): Measurement and Evaluation in 

education Psychology and Guidance . Ranhart ,Winston , 

New York. 

- *Bandler, R, R(1979): frogs in to princes Real pcople 

press/Eden Grove Editioins. www.reefent,gov.sx 

www.Nlp.com www.heferd.com 

*Barron ,A.(1981):Psychology .Halt-Saunders ,International 

edition ,Japan 

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

Measure of Emotional Quotient Inventory. Toronto, Ontario: 

Mutti-Health Systems 

*Ebel, R.L. ( 1972 ) : Essential of Education Measurement , 

US.A ,New York 

*Fonagy ,P. & Higgit ,A.(1984 ) :Personality Theory and 

clinical practice , Methuen ,London. 

*Goleman, D. (1995): "Emotional Intelligence: Why it can 

matter more than I.Q." . New York: Bantam Books. 

*Goleman, D. (1997): "Emotional Intelligence". New York: 

Washington Press. 

 **Salovey, P. &  Mayer, j. (1990): Emotional Intelligence 

imagination. Cognition and Personality, Vol. 9, pp. 185-211 
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 (8ملحق)

 أسماء السادة الخبراء مرتبة بحس  درجاتهم العلمية والحروف األبجدية .

انبببببب  الخااببببببر و الل ببببببب   

 العلنه

 مكان العنل        

 جامعة باداد/ لاة الترباة/اب  ال اث  ي.د ااجه النواو 0

 مع د الداد النعلنا  الاااحه/ديالر ي. .د يمل م دي  ات  6

 جامعة ديالر / لاة الترباة اهناناة ا. .د  يياد تا   ملند 3

 مع د الداد النعلنا  الاااحه/ديالر ي. .د لاد الكري  ملنود 4

 (6ملحق )

 األنفعاليمقياس الذكاء 
  ن ا  لله بد جة  الف را   

 اارئ   

 جدا"

ااد ا"  قلالة متون ة  اارئ

ما 

 ن ا  

 لله

لندما ي    لعنل ما  أاه للر ي ا   0

 ب د  ه للر  نفا ه .

     

لندما اقو  بن نة ااتاء وا     تنه  6

 للا ا.

     

اقد   و ا" للر ا خا  ال را  ا ا  3

 للتنفا  . عر  ان الوقت منانب 

     

لندما اا لج انت اع ان احدد الناحاة  4

 الته  ل ينه م  النشكلة .

     

يراوداه  عو  بعد  الرضا ل  افسه  0

. 

     

اجد معوبة  ه التعاار ل  مشالري  2

 اما  ا  ري  .

     

ا عر بت لب م اجه با  الفرل  2

 والل ن دون ناب .

     

معتندا" للر ا انر وج ة اور معانة  9

 ل له ولوا فه معا" .

     

ا ه ان التفكار السلا  ي ود الر اتا ج  8

 جادئ

     

انت اع ان اضع   ا"  امن" با   01

 اافعا  ه و فكاري .

     

لدي ل ة ب د  ه للر  الاح الخ أ  00

 لندما اقع  اء .
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لندما ا يد  ااا" احاء   انت اع  06

الر ان احال للاء ابعاده م   فكاري 

. 

     

ا ش  ل   ل ما يدو   ه  تنه م   03

 مشالر لندما ا جادل مع امدقا ه .

     

ا  ل السار مع التاا  م  دون  ااار  04

 مسا ه .

     

      ينتولب ما ي اده النتلدا معه . 00

ي  ال لندما انت اع ان ام   02

 النشالر الل ا اة لن ري  .

     

      لله     مشالر ا  ري  .ياعب  02

ا جاتل ماا ه م   عاارا  الوجء لند  09

 ا  ري  

     

 ن انه ال د ئ للر ا حتفات  08

 بنشالري  جاه ا  ري  .

     

ااور الر اللاائ بتفاؤل للر الرج  منا  61

  ا ا م  معوبا  .

     

ا عر ان  ه اللاائ ا اا   ستل  ان  60

 اعا  م  اجل ا .

     

امال الر النرواة  ه التعامل مع  66

 ا  ري .

     

لدي  ا ااق ان  دود ي عال النا   63

 السلااة  أ ه م  الن اج النكتاب .

     

 عتند السعادئ م  وج ة اوري للر  64

 ال ري ة الته يعا  بنوجا ا الفرد .

     

      ي عرل الر ضاو     نت ه يبدا" . 60

بع  اهحداا الااارئ يقل  بشأن  62

 الته   يعارتا النا  يتناة .

     

      حاا ه ملااة بالن ايا  النال ة . 62

ي عر باه  اال لندما يقد  مسالدئ  69

 لن  يلتاج ا

     

لدي ال د ئ للر  قناق اآل ري   68

 والتألار  ا   .

     

ه ياه ي نتع بن ا ئ  سب ي  31

 .اهمدقا 

     

يسعداه  وله ال اادئ  ه اهلنال  30

 والن ا  ا جتنالاة .

     

     ينعر الر  عل الخار م نا  لفنه  لخ  36
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 م  لنا  

لست ماا " الر  كوي  لنقا   33

 اجتنالاة جديدئ 

     

      ي عر بالاارئ م  اآل ري  . 34

ي ردد  ه النشا  ة  ه لنل  عود  30

  ا د ء الر جاري .

     

      ي عر بالعدواااة ا جاه ا  ري  . 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


