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ملخص: 

املدار�س؛  يف  النفعالية  الجتماعية  الكفاية  اأهمية  احلايل  املقال  يتناول 
فالتوجهات احلديثة يف الأدب النف�سي التبوي تنادي بتنمية مهارات الطلبة الجتماعية 
واملعلومات.  املعارف  واكت�ساب  الأكادميية  مهاراتهم  تنمية  اإىل  اإ�سافة  النفعالية، 
والوعي  بالذات،  الوعي  على  بالقدرة  الطلبة  لدى  النفعالية  الجتماعية  الكفاية  ترتبط 
للوعي  فرعي  بعد  اإىل  املقال  هذا  يف  اأ�سري  وال�سلوك.  النفعالت  واإدارة  الجتماعي، 
وال�سلوك  النفعالت  باإدارة  يرتبط  اآخر  فرعي  وبعد  العاطفي،  التمثل  وهو  الجتماعي 
هو التنظيم الذاتي؛ حيث يرتبط هذان البعدان بخف�س ال�ستقواء وال�سلوك العدواين لدى 
العاطفي والتنظيم  التمثل  الذي ُيظهر م�ستوىاً مرتفعااً من  الطلبة يف املدار�س؛ فالطالب 
باأمله  وي�سعر  الآخر  الطرف  فهم  ويحاول  لديه  العدواين  ال�سلوك  ويقلل  يكبح  الذاتي؛ 
مثل:  الدرا�سي،  التح�سيل  يف  ت�ساعده  بطريقة  �سلوكه  وينظم  يتحكم  كما  ومعاناته، 
ويظهر  العمل.  اأدوات  وتنظيم  التعليمات،  واتباع  والنتباه،  والتعلم،  الن�ساط،  خف�س 
نظره  وجهة  واأخذ  بالآخر،  العاطفي  الهتمام  على  الطلبة  م�ساعدة  يف  املدر�سة  دور 
بعني العتبار، وتنظيم الأفكار والنفعالت وال�سلوك يف املواقف الجتماعية املختلفة 
الذكاء  النفعالية،  الكفاية  الجتماعية،  الكفاية  الدالة:  الكلمات  املدر�سية.  البيئة  داخل 

املدر�سية البيئة  النفعايل، 
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Towards A Social Emotional Learning: New Trends in Education

Abstract: 

The article deals with the current importance of social and emotional 
competence in schools; new trends in educational psychological literature 
calls for the development of students’ social and emotional skills as well as 
for development of their academic skills and the acquisition of knowledge 
and information. Students’ social and emotional ability are sufficiently linked 
to self- awareness, social awareness, and managing emotions and behavior.   
This articles points out to one side of social awareness that is empathy, and yet 
to another side which is associated with emotions and behavior management 
that is self- regulation. These two sides reduce bullying and aggressive 
behavior among students in schools. The student, who shows a high level of 
empathy and self- regulation, reduces his/ her aggressive behavior as he/ she 
is trying to understand the other party, and sympathy with the other party’s 
sorrows and sufferings. In addition, he/ she controls and regulates his/ her 
behavior in a way to help him/ her in his/ her academic achievement. Such 
as: reduced activity, learning, attention, and follow the instructions and the 
organization of work tools. The role of the school lies in helping students to 
be emotionally involved with one another, take each other’s point of view into 
consideration and organize ideas, emotions and behavior in different social 
situations within the school environment. 

Key words: Social Competence, Emotional Competence, Emotional 
Intelligence, School Environment
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مقدمة: 
قاد العامل جوناثن كوهن )Jonathan Cohen, 1999( احلركة التي تنادي باأهمية 
اأن  اإىل  واأ�سار  الأكادميي،  التعليم  اإىل  بالإ�سافة  انفعالية  اجتماعية  الطلبة مهارات  تعليم 
يت�سف  ومدر�سي  ُمناخ �سفي  واإيجاد  احلياة  نوعية  املهارات مهم يف حت�سني  تلك  تعليم 
التبويني  ال�رشاكة بني  العالقة بني املدر�سة واملنزل، حيث  بالأمان والرعاية، مع تنمية 
التعلم الجتماعي النفعايل  اإّن  التي توؤثر يف املجتمع ككل.  ال�رشاكة  واأولياء الأمور، تلك 
امل�سكالت  وحل  الآخرين  وقراءة  نف�سه  قراءة  تعلم  يف  الطالب  ي�ساعد  اأن  ميكن  الأخالقي 
فوائد  يناق�سون  النفعايل  الجتماعي  التعلم  واأن�سار  الأخالقية.  النفعالية  الجتماعية 
تنمية التفاعل الجتماعي، واملهارات الجتماعية النفعالية، والجتاهات الإيجابية نحو 
الذات ونحو الآخرين يف خف�س ال�سلوك ال�سلبي لدى الطلبة، واإعدادهم للنجاح يف املدر�سة 
واحلياة، مع تطور ذي دللة يف الأداء الأكادميي، وتنمية الجتاهات الإيجابية نحو املدر�سة 

 . )McCuin, 2012(

م�سى؛  وقت  اأي  من  النفعالية  الجتماعية  الناحية  من  تطلبااً  اأكث  اأ�سبح  التدري�س 
فعدد متزايد من الطلبة ياأتون اإىل املدر�سة دون ا�ستعداد كاٍف، ويواجهون خطر م�سكالت 
دعم  تقدمي  احلايل  الوقت  يف  املعلم  من  وامُلتوقع  ال�سلوكية،  وامل�سكالت  العقلية  ال�سحة 
انفعايل جلميع الطلبة وتوفري بيئة �سفية فيها الدفء والرعاية، ويكون اأمنوذجااً يف التنظيم 
التي  التحديات  اإدارة  على  قدرته  مع  النزاع  مواقف  على  الطلبة  تدريب  وي�ستطيع  الذاتي، 
Jen-( الإزعاج وي�سببون  �سلبية  �سلوكات  ُيظهرون  الذين  الطلبة  عدد  يف  ازديادااً   تت�سمن 

 . )nings, 2010

النفعالية  الجتماعية  الكفاية  بتنمية  الأخرية  ال�سنوات  يف  متزايد  اهتمام  وهناك 
وال�سحة العقلية، ولعل اأبرز اأ�سباب هذا الهتمام هو ارتباط الكفاية الجتماعية النفعالية 
التي يظهر  اجلوانب  تو�سيح  وميكن  ال�سلبية وتنمية الإيجابي منها.  ال�سلوكات  بخف�س 
من خاللها دور الكفاية االجتماعية االنفعالية يف نظام التعليم عرب النقاط االآتيـة 

 : (Frederickson, 2009)

التزام . 1 الكفاية الجتماعية النفعالية يف  ُت�ساعد  النجاح يف املوؤ�س�سات التبوية: 
العمل  ومهارات  الإدارية  املهارات  واكت�ساب  للتعلم،  دافعيتة  وتنمية  باحل�سور  الطالب 

اجلماعي ومهارات التوا�سل. 
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ال�سلوك ال�سفي: ترتبط الكفاية الجتماعية النفعالية بال�سلوك ال�سفي الإيجابي . 2
وخف�س العدوان وخف�س امل�سكالت ال�سلوكية. 

يف . 3 للنجاح  فاعلة  بطريقة  وتوظيفها  النفعالت  اإدارة  خالل  من  التعلم:  عملية 
املواقف املدر�سية ومواقف التفاعل. 

خف�س . 4 يف  ُي�ساعد  النفعالية  الجتماعية  الكفاية  تنمية  الجتماعي:  التما�سك 
الفعل  ردود  خف�س  مع  النزاع  حلل  اأف�سل  ا�ستاتيجيات  وتوظيف  امُلعادية  امُلعتقدات 

العدوانية. 
ال�سحة العقلية: ُت�سهم الكفاية الجتماعية النفعالية يف خف�س الكتئاب والقلق . 5

وا�سطرابات الأكل. 

اإلطار النظري:
اأن تعلم الطلبة الجتماعي النفعايل نقطة مفقودة  اإىل  ي�سري الأدب النف�سي التبوي 
يف نظام احلياة املدر�سية، على الرغم من اأهمية هذا اجلانب وم�ساعدته يف حتقيق الأهداف 
التبوية. وي�سري التبويون اإىل اأهمية تدري�س املهارات الجتماعية النفعالية، لأن التعلم 
تنمية  اأي�سااً  واإمنا  وُمنتجة؛  �سحية  حياة  لإيجاد  فقط  مهمااً  لي�س  النفعايل  الجتماعي 
وتطوير �سامل لل�سف وامُلناخ ال�سفي واملدر�سي، واإيجاد جمتمع داعم ومهتم باملتعلمني، 
وخف�س ال�سلوكات امُلعرقلة التي تتداخل مع عملية التعلـم )Schoiack, 2000( ؛ فاملدر�سة 
يتعلمون،  كيف  الطلبة  تعليم  يف  دورااً  للمدر�سة  اإن  حيث  للمعرفة  م�ستو�سفااً  فقط  لي�ست 
وتعليمهم مهارات حل امل�سكالت والتفكري الناقد يف املواقف اجلديدة التي تظهر يف العمل 
واحلياة ال�سخ�سية. اإّن املدار�س، وب�سبب الطبيعة الجتماعية لتنظيمها، هي حُميط طبيعي 
للتدرب الجتماعي، ويف العقدين ال�سابقني ظهر املدخل التبوي اجلديد للتعلم الجتماعي 
الطلبة واملعلمني على مهارات  النفعايل  )Social Emotional Learning )SELلتدريب 

 . )McCuin, 2012( الذكاء النفعايل وتطبيقها داخل القاعة الدرا�سية
�س اإليا�س (Elias) امُل�سار اإليه يف (Kasler et al. 2013) الكفايات االجتماعية  وخلرّ

االنفعالية بعد االطالع على اأبحاث التعلم االجتماعي االنفعايل على النحو االآتي: 
معرفة النفعالت الذاتية واإدراكها.  -
ال�ستماع ب�سكل دقيق وباهتمام، والتوا�سل اأي�سااً ب�سكل دقيق وباهتمام.  -
اإدراك نقاط القوة الذاتية ونقاط القوة لدى الآخرين.  -



مقدمة الّسعي نحو تعّلم اجتماعي انفعالي 
د. سامر عدنان عبد الهاديتوّجهات حديثة في الّتعليـم

242

اإظهار امل�سوؤولية الأخالقية وامل�سوؤولية الجتماعية.  -
املبادرة باحلديث مع اأفراد خمتلفني وحتيتهم.  -
الأخذ يف احُل�سبان وجهة نظر الطرف الآخر.  -
اإدراك م�ساعر الآخرين بدقة.  -
احتام الآخرين.  -
اإعداد اأهداف تكيفية.  -
حل امل�سكالت واتخاذ قرارات فاعلة.  -
التعاون.  -
القيادة، واأن يكون اأي�سااً ع�سوااً فاعالاً يف فريق.  -
الت�ساور والنقا�س واإدارة النزاع ب�سكل �سلمي.  -
بناء عالقات اأخالقية بناءة متبادلة.  -
البحث عن امل�ساعدة من الآخرين وتقدمي امل�ساعدة لهم.  -

وُي�سيف كل من جينينجز وجرينربج )Jennings & Greenberg, 2008( اأن الطالب 
انفعالته  يعرف  فهو  مرتفع،  بالذات  وعي  لديه  انفعالية  اجتماعية  كفاية  ميتلك  الذي 
مثل:  ا�ستخدامها،  وكيفية  انفعالته،  يعمم  كيف  ويعرف  والنزعات،  النفعالية  والأمناط 
انفعالته  يف  القوة  جوانب  يدرك  اأنه  كما  لديه،  التعلم  دافعية  لتنمية  واحلما�سة  الفرح 
وجوانب ال�سعف ويفهم قدراته بطريقة واقعية. ميتلك اأي�سااً وعيااً اجتماعيااً مرتفعااً، فيعرف 
كيف توؤثر تعابريه النفعالية يف تفاعالته مع الآخرين ويدرك انفعالت الآخرين ويفهمها، 
مع قدرة على بناء عالقات قوية داعمة من خالل فهمه النا�سج وتعاونه مع الآخرين، كما 
نظر خمتلفة عن  لديه وجهة  يكون  قد  الآخر  اأن  ويدرك  الثقافة،  ُيظهر ح�سا�سية جتاه  اأنه 
وجهة نظره. وميتلك قيمااً اجتماعية، ويتحمل م�سوؤولية قراراته واأفعاله ويحتم الآخرين. 
ي�ستطيع  فهو  الآخرين،  مع  واإدارة عالقاته  و�سلوكه  انفعالته  اإدارة  على  اأي�سااً  قادر  وهو 
بطرق  انفعالته  تنظيم  وي�ستطيع  التحدي،  مواقف  يف  الإثارة  بوجود  حتى  �سلوكه  اإدارة 
�سحية ت�سهل حتقيق خمرجات اإيجابية يف مواقف التفاعل. وعندما ي�سعر الطالب بال�سيطرة 
على التحديات الجتماعية النفعالية ي�سعر بالفاعلية؛ فهو يحتاج اإىل الكفاية الجتماعية 
النفعالية لإيجاد بيئة جيدة حتيط به، في�ستجيب لالآخرين انفعاليااً، وي�سكل عالقات داعمة 
يتعامل  اأنه  الأقران كما  والتحدي مع  النزاع  وي�سلك بطريقة فاعلة يف مواقف  وتعاونية، 
باحتام معهم. وفيما ياأتي �سيتم الإ�سارة اإىل بعد التمثل العاطفي، وبعد التنظيم الذاتي من 
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اأبعاد الكفاية الجتماعية النفعالية. 

أبعاد الكفاية االجتماعية االنفعالية: 
للتعلم  التعاونية  قبل  من  تطويره  مت  النفعالية  الجتماعية  للكفاية  تعريف  يف 
Collaborative for Academic, Social and Emo-(  للأكادميي والجتماعي والنفعايل

الجتماعية  للكفاية  و�سلوكية  وانفعالية  معرفية  اأبعاد  اإىل  اأ�سري   ،  )tional Learning
الذات،  واإدارة  والوعي الجتماعي، واتخاذ قرار م�سوؤول،  بالذات،  الوعي  النفعالية، وهي: 
 )Boyatzis & Goleman, 2009( واإدارة العالقات. وح�رش العاملان بوياتز�س، وجوملان
اأبعاد الكفاية الجتماعية النفعالية يف خم�سة اأبعاد رئي�سة، يندرج حتتها اأربعة ع�رش بعدااً 

فرعيااً، وميكن تو�سيحها يف اجلدول )1( : 
الجدول (1) 

األبعاد الرئيسة والفرعية للكفاية االنفعالية االجتماعية

االأبعاد الفرعيةاالأبعاد الرئي�سة

 )Self- Awareness( الوعي بالذات )Emotional Self- Awareness( الوعي الذاتي بالنفعالت

 )Self- Management( اإدارة الذات

 )Achievement Orientation( التوجه نحو التح�سيل
 )Adaptability( التكيف

 )Emotional Self- Control( ال�سبط الذاتي لالنفعالت
 )Positive Outlook( التوقعات الإيجابية

 )Social Awareness( الوعي الجتماعي
 )Empathy( التمثل العاطفي

 )Organizational Awareness( الوعي باملنظمة

 )Relationalship Management( اإدارة العالقات

 )Conflict Management( اإدارة النزاع
 )Coach and Mentor( التدريب واملراقبة

 )Influence( التاأثري
 )Inspirational Leadership( القيادة امُللهمة

 )Team Work( العمل يف فريق

 )Cognitive Competence( الكفاية املعرفية
 )Systems Thinking( التفكري امُلنّظم
 )Pattern Recognition( اإدراك النمط
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االنفعالية يف  االجتماعية  الكفاية  اأبعاد   (Goleman, 1998) و�سنرّف جوملان 
الفئات االآتية: 

البعد النفعايل: حتديد وت�سمية امل�ساعر والتعبري عن امل�ساعر وتقومي �سدة امل�ساعر . 1
امل�ساعر  بني  والتمييز  ال�سغط  وتقليل  الندفاع  و�سبط  الإ�سباع  وتاأجيل  امل�ساعر  واإدارة 

والأفعال. 
البعد املعريف: احلديث اإىل الذات وا�ستخدام وتوظيف خطوات حل امل�سكلة واتخاذ . 2

القرار وفهم وجهة نظر الطرف الآخر وفهم معايري ال�سلوك والجتاه الإيجابي نحو احلياة 
والوعي بالذات. 

البعد ال�سلوكي: التوا�سل اللفظي وغري اللفظي مبراعاة الكلمات والألفاظ ودللت . 3
اجل�سم وتعابري الوجه. 

وفيما ياأتي �سيتم الإ�سارة اإىل بع�س الأبعاد الفرعية للكفاية الجتماعية النفعالية 
بال�ستناد اإىل نظرية العامل جوملان )Goleman, 1998( مع الأخذ يف احُل�سبان اأن العامل 
اأبعاد رئي�سة و فرعية. و�سيتم تناول التمثل العاطفي والتنظيم  اإىل  تناولها بعد الت�سنيف 

الذاتي يف هذا املقال ب�سكل عام. 

 : (Empathy) 1( التمثل العاطفي(

الآخر،  بالطرف  الإح�سا�س  العاطفي على فكرة حماولة  التمثل  تعريفات  تركز معظم 
اأنه  على  العاطفي  التمثل  تعريف  احلالة. وميكن  تلك  وم�ساركته  النفعالية  واإدراك حالته 
نف�سه،  الطرف  موقف  من  الآخر  الطرف  ملوقف  مالءمة  اأكث  انفعالية  عاطفية  ا�ستجابة 
ويظهر التمثل العاطفي على �سكل ا�ستجابة انفعالية عاطفية موجهة نحو الآخر، وتتطابق 
اأنه  على  العاطفي  التمثل  ُيعرف  كما   .  )Eklund, 2006( الآخر  هذا  و�سالح  اإدارك  مع 
ا�ستجابة الفرد العاطفية لظرف وحالة الطرف الآخر النفعالية، والأخذ يف احُل�سبان وجهة 
اأن  النفعايل  فالبعد  العاطفي؛  للتمثل  النفعايل  والبعد  املعريف  البعد  يظهر  وهنا  نظره، 
تتماثل ال�ستجابة النفعالية مع احلالة النفعالية للطرف الآخر؛ بينما البعد املعريف فهو 
فهم انفعالت الطرف الآخر عن طريق الأخذ يف احُل�سبان وجهة نظره مع ظهور العمليات 
انفعالية  �سمة  باأنه  العاطفي  التمثل  وُعرِّف   ،  )Larden et al. , 2006( املعرفية املركبة 
ت�سهل جتربة انفعالت الطرف الآخر، وهو اأي�سااً قدرة معرفية ُت�سّهل فهم انفعالت الآخر. 
وب�رشف النظر �سواء تناولنا التمثل العاطفي على اأنه �سمة انفعالية اأم قدرة عقلية؛ فالعالقة 
امُلفت�سة مع ال�سلوك هي ذاتها حيث اأن التمثل العاطفي ي�ّسهل ال�سلوك املقبول اجتماعيااً 
ويكبح ال�سلوك غري املقبول اجتماعيااً )Jolliffe & Farrington, 2006( . ويو�سح ال�سكل )1( 
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البعد النفعايل واملعريف يف التمثل العاطفي: 

االآتي  النحو  على  العاطفي  التمثل  تعريفات  من  اإىل جمموعة  االإ�سارة  وميكن 
 : (Decety & Lamm, 2006)

قدرة الفرد على اأن ي�سع نف�سه يف احلالة العقلية ل�سخ�س اآخر بهدف فهم انفعالته  -
وم�ساعره وهذا �سكل من اأ�سكال املحاكاة والتقليد. 

منوذج مركب من ال�ستدلل النف�سي حيث الت�ساق بني امُلالحظة والذاكرة واملعرفة  -
وال�ستدلل لإنتاج ا�ستب�سارات لأفكار وم�ساعر الآخر. 

ا�ستجابة عاطفية اأكث مالئمة ملوقف ال�سخ�س الآخر من موقف الفرد نف�سه.  -
ا�ستجاية متمركزة حول الآخر تتنا�سب مع �سالح وخري ال�سخ�س الآخر من منظوره  -

ال�سخ�سي. 
ا�ستجابة عاطفية تنتج من فهم وا�ستيعاب احلالة النفعالية لالآخر اأو ظرفه، وهي  -

م�سابهة ملا �سعر به الآخر اأو متوقع اأن ي�سعر به يف املواقف املحددة. 
التمثل العاطفي لدى الطلبة: 

اإن املدر�سة م�سوؤولة عن تنمية مفاهيم التابط والتعاون والإيثار؛ فالطالب يتعر�س 
خلربات املنهاج غري الر�سمي )غري املكتوب( وغري املخطط له ب�سكل واٍع. هذا املنهاج غري 
املكتوب الذي يتم تعريفه عادة باأنه ثقافة املدر�سة يعك�س القيم واملعتقدات والعادات التي 

ت�سكلت عرب �سنوات، وهذه الثقافة ما هي اإل متغري مهم يوؤثر يف تكيف الطالب املدر�سي. 
ببع�س؛  بع�سهم  الطلبة  املعلمني وعالقات  بني  العالقات  مع  املدر�سة  ثقافة  ترتبط 
واإذا كان اجتاه الطالب واإدراكه نحو ثقافة املدر�سة ايجابيااً، فاإن دافعيته للتح�سيل تزداد 

البعد االنفعايل: 
الآخر  الطرف  م�ساركة   -

احلالة النفعالية 
- التنظيم الذاتي

- ال�ستجابة النفعالية
- الهتمام العاطفي

البعد املعريف: 
- الأخذ يف احُل�سبان وجهة 

نظر الطرف الآخر
النفعالت  اإىل  التعرف   -

الذاتية وانفعالت الآخرين
- لعب الدور

التمثـل 
العاطـفـي
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فالثقافة املدر�سية ترتبط ايجابيااً مع �سلوك الطالب املقبول اجتماعيااً والتكيف الجتماعي 
والعناية  بالهتمام  الإح�سا�س  على  ت�ستمل  التي  ال�سفية  والغرف  املدار�س  اإّن  النفعايل. 
يتاأثر  الطالب  ف�سلوك  باجلماعة؛  والإح�سا�س  اجتماعيااً،  املقبول  ال�سلوك  ظهور  ت�ساعد يف 
له دور  ال�سفية، واملعلم  الغرفة  النفعايل داخل  التدري�س واملناخ الجتماعي  مبمار�سات 
العالقات  تنمية  اإىل  توؤدي  التي  ال�سفية  الأن�سطة  وت�سميم  باجلماعة،  الإح�سا�س  بناء  يف 
الإيجابية وتنمية قيم امل�ساعدة. والعالقات  اإىل مزيد من امل�ساعر  الطلبة، مما يوؤدي  بني 
الجتماعية اجليدة بني الطلبة داخل الغرفة ال�سفية يوؤدي اإىل الإح�سا�س بالرتباط، ويعطي 
 Barr & Higgins D’Alessandro,( ،ًفر�سة اأكرب للطلبة للقيام ب�سلوكات مقبولة اجتماعياا
الطالب من جتربة م�سكالت  اإيجابية قد حتمي  التي تتوفر فيها ثقافة  . واملدر�سة   )2007

�سلوكية وانفعالية. 
وبالأخذ يف احُل�سبان العالقة بني التمثل العاطفي واإظهار ال�سلوك املقبول اجتماعيااً 
لدى الطلبة، مبعنى اأن الطالب الذي ميتلك م�ستوىاً مرتفعااً من التمثل العاطفي يعمل على 
خف�س النفعالت ال�سلبية لالآخرين لأ�سباب ذاتية خلف�س ال�سيق الذي ي�سعر به، ولأ�سباب 
منخف�س  م�ستوى  لديهم  الذين  الطلبة  فاإن  وباملقابل  الآخرين؛  �سيق  خلف�س  غريية 
مرتفعة  رغبة  ولديهم  ال�سيق،  وخف�س  ت�سكني  يف  �سعوبة  �سيجدون  العاطفي  التمثل  من 
للقيام ب�سلوكات عدائية، وهذا ال�سلوك غري معالج بخربة ال�سعور بالآخر، �سواء بفهم احلالة 
اأو ي�سعر  اأو يجربه  اأم بتجربة تلك احلالة؛ فهذا الطالب ل يفهم الأمل  النفعالية لهذا الآخر 
الربط بني  يف�سل يف  العدائي حيث  ال�سلوك  الناجتة عن  النفعالت  بال�سيق واملعاناة يف 

 . )Jolliffe & Farrington, 2009( سلوكه العدائي وردود الفعل النفعالية لالآخر�
وتظهر يف املدر�سة اأي�سااً العالقة بني التمثل العاطفي وال�ستقواء، وهذه العالقة قائمة 
الذي  العدائي؛ فالطالب  العاطفي وال�سلوك  التمثل  العالقة بني  النظري حول  الأ�سا�س  على 
ي�ستقوي ميتلك م�ستوىاً منخف�سااً من التمثل العاطفي مقارنة مع الطالب الذي ل يقوم مبثل 
نتيجة  تظهر  التي  ال�سلبية  الفعل  ردود  يدركون  الذين  الأفراد  اأن  ب�سبب  وهذا  ال�سلوك،  هذا 
امل�ستقبل  يف  ال�سلوك  هذا  مبثل  ال�ستمرار  من  التقليل  اأو  الكف  على  يعملون  قد  ال�ستقواء 

 . )Jolliffe & Farrington, 2006(

فالعالقة  اجتماعيااً؛  املقبول  وال�سلوك  وال�ستقواء  العدوان  العاطفي  التمثل  يتو�سط 
�سلبية بني التمثل العاطفي وال�ستقواء والعدوان، بينما العالقة اإيجابية بني التمثل العاطفي 
وال�سلوك املقبول اجتماعيااً، وبال�ستناد اإىل اأن طبيعة التمثل العاطفي متعددة الأبعاد حيث 
ت�ستمل على قدرات معرفية مثل القدرة على التعرف اإىل انفعالت الآخر، واأداء الدور، والأخذ 
يف احل�سبان وجهة النظر للطرف الآخر وفهمها. بينما يظهر البعد النفعايل يف الهتمام 
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العاطفي وامل�ساركة الوجدانية؛ فاإن الطالب الذي ميتلك م�ستوىاً مرتفعااً من التمثل العاطفي 
اأخذ  ال�سلوك العدواين من خالل البعدين، يف البعد املعريف ميتلك القدرة على  يكبح ويقلل 
الدور فيزيد فهمه ملوقف الآخر وبالتايل احتمالية اأقل لتبني ال�سلوك العدواين. والبعد الثاين 
باملقابل مرتبط باجلانب النفعايل حيث اإن الطالب الذي ميتلك م�ستوىاً مرتفعااً من التمثل 
النفعايل  ال�سغط  لتجنب  العدواين  �سلوكه  ويكبح  الآخر،  الطرف  اأمل  مع  يتعامل  العاطفي 
الناجت من املوقف، اأو خلف�س معاناة الطرف الآخر، وبالتايل فالأبعاد املعرفية والنفعالية 

 . )Giny et al. , 2007( للتمثل العاطفي تقلل من ال�سلوك العدواين والعنف

 : (Self� regulation) 2( التنظيم الذاتي(

ي�ستخدم م�سطلح التنظيم الذاتي لالإ�سارة اإىل قدرة الفرد على تنظيم اأفكاره وانفعالته 
و�سلوكه واأدائه يف مهمة ما، و�سبط الندفاع بال�سلوك. ويتوافق م�سطلح التنظيم الذاتي مع 
فرياقب  ال�سعورية؛  العمليات  على  الذاتي  التنظيم  يقت�رش  حيث  ال�سبط؛  نظرية  افتا�سات 
وميكن   .  )Bauer & Baumeister, 2004( ومعايري  اأهداف  اإىل  بال�ستناد  حالته  الفرد 
تو�سيح مهارة التنظيم الذاتي لدى طلبة املدار�س عن طريق و�سف خ�سائ�س و�سفات 
 Larzen et al. , 2004;) االآتي  النحو  على  وهي  املهارة،  تلك  ميتلك  الذي  الطالب 

 : (Bauer & Baumeister, 2004

ال�ستمرار يف النتباه واحلما�س لالأن�سطة املدر�سية.  -
خف�س الندفاع بال�سلوك واتباع التعليمات.  -
التوجه نحو التح�سيل الدرا�سي، وحمل الذات على الدرا�سة.  -
وتعابري  - ج�سمه  ير�سلها  قد  التي  اللفظية  غري  الر�سائل  وتنظيم  وتقييم  مالحظة 

وجهه. 
مراقبة وتنظيم نغمة ال�سوت وعلوه ونربته.  -
مراقبة وتقييم وتنظيم احلالة النفعالية التي مير بها، واتخاذ خطوة نحو املحافظة  -

على هذه احلالة النفعالية اأو خف�سها و�سبطها. 
القدرة على التخطيط والتعامل مع املهام اجلديدة وت�سحيح اخلطاأ.  -
ال�سيطرة على ال�سلوك وو�سع جمموعة من بدائل ال�سلوك كا�ستجابات.  -
مبا  - ال�سلوك  هذا  تعديل  على  العمل  ثم  ومن  واملعايري،  بالأهداف  �سلوكه  مقارنة 

يتنا�سب مع تلك الأهداف واملعايري. 
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اإن التنظيم الذاتي هو القدرة على التحكم وال�سيطرة على النفعالت وال�سلوكات، وهو 
التنظيم  اأولهما:  بعدين؛  من  يتالف  مركب  وهو  والجتماعي،  الأكادميي  النجاح  مفتاح 
الذاتي املعريف، وهو الدرجة التي ي�ستطيع بها الطالب اأن ينظم �سلوكاته وي�ستطيع اأن يخطط 
ويفكر ويتحكم بتفكريه مع القدرة على التذكر عند احلاجة. اأما الثاين: فهو التنظيم الذاتي 
�سيطرة  الإ�سباع، ويف حال حدوث ذلك؛ يعني  تاأجيل  اأو  القدرة على منع  اأي  الجتماعي، 
الفرد على انفعالته ومعرفة فيما اإذا كان يتحدث ب�سوت مرتفع اأو اإذا كان يزعج �سخ�سااً 
اآخر اأو ما اإذا كان بحاجة اإىل التوقف عن �سلوك ما، كما يعك�س القدرة على و�سع معايري 
لل�سلوك وتقبلها، والقيام ب�سلوكات تتنا�سب مع تلك املعايري دون احلاجة ملن يذكره بذلك، 
 Leong & Bodrod,( مع قبول القوانني والقواعد اخلا�سة بعدم العتداء على حرية الآخرين
2003( . والتنظيم الذاتي هو ميكانيزم داخلي ي�ساعد الفرد يف القيام ب�سلوكات مق�سودة 
والتحكم بالندفاع  ال�سيطرة  الذاتي قدرة على  التنظيم  ناجتة عن تفكري ووعي، ويت�سمن 
بال�سلوك والتوقف عن عمل �سيء ما، مثل مقاومة الرغبة احلالية بالندفاع لالإجابة عند 
اأن التنظيم الذاتي يت�سمن القدرة  اإ�سافة اإىل  طرح املعلم ل�سوؤال ما داخل الغرفة ال�سفية. 
على فعل �سيء ما لو كان ال�سخ�س ل يرغب بالقيام بهذا الفعل مثل انتظار الدور اأو رفع اليد؛ 
الوقت الكايف للتفكري  الإ�سباع وكبح الندفاع لإعطاء  الذاتي يعمل على تاأجيل  فالتنظيم 
بالنتائج املحتملة لالأفعال اأو اختيار ا�ستجابات بديلة ميكن اأن تكون اأف�سل واأكث منا�سبة 

 . )Leong & Bodrero, 2003(

مما �سبق ميكن اعتبار مهارة التنظيم الذاتي لدى الطالب انعكا�سااً لقدرته على التحكم 
ب�سلوكه وحتديد هذا ال�سلوك ب�سكل واع �سعوري ومق�سود، مع ال�ستفادة من التغذية الراجعة 
بها،  املرغوب  واحلالت  الذاتية  حالته  بني  بالتعار�س  وعي  على  الطالب  ي�سبح  حيث 
فيختار ب�سكل واع القيام بفعل للتقليل من هذا التعار�س. والتنظيم الذاتي يتطلب قوة اإرادة 
للتعلم  الذاتي  التنظيم  الذات نحو هدف حمدد. ويرتبط  ودافعية وعمليات معرفية لتوجيه 
يف املدر�سة باملهارات الجتماعية، مثل اللتزام بالقوانني وتبادل الأدوار والتوجه نحو 
التح�سيل )Pelco & Reed- Victor, 2007( . والتنظيم الذاتي املنخف�س قد يوؤثر يف منط 
م�ستوىاً  يظهر  الذي  فالطالب  والأقران؛  املعلم  مع  الطالب  ي�سكلها  التي  العالقات  �سكل  اأو 
منخف�سااً من تنظيم النفعالت وال�سلوك يتعر�س مل�ستوى اأقل من قبول الأقران، وعالقات 
�سلبية مع املعلمني، وحت�سيل درا�سي منخف�س، وبالتايل فالتنظيم الذاتي لطالب املدر�سة 

اأمر اأ�سا�سي للتكيف املدر�سي والتح�سيل الدرا�سي. 
بالعدوان  يرتبط  تنظيم  ودون  �سديد  ب�سكل  ال�سلبية  لالنفعالت  الطالب  اإظهار  اإن 
والن�ساط الزائد، اأما التنظيم الذاتي فريتبط بالتعلم والنتباه ومهارات الدرا�سة، حيث يحتاج 
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الطالب اإىل تنظيم املهارات الجتماعية املرتبطة بعملية التعلم من مثل: ال�ستماع واتباع 
 Pelco & Reed- Victor,( التعليمات وتنظيم اأدوات العمل واللتزام باجللو�س على املقعد

 . )2007

دور املدرسة: 
الطالب تنظيم  اأن يتعلم  الطلبة، ت�ساعد يف  التي ت�ستجيب حلاجات  اإن بيئة املدر�سة 
�سلوكه داخل املدر�سة؛ فاملدر�سة والعاملون فيها م�سوؤولون عن تعليم الطالب كيف يطور 
االآتي  النحو  الدور على  وميكن تلخي�س هذا  ال�سلوكات،  الذاتي وال�سيطرة على  التنظيم 

 : )Pelco & Peed- Victor, 2007(

�سحيحة،  - بطريقة  والأفكار  والرغبات  احلاجات  حول  التوا�سل  الطالب  تعليم 
تتنا�سب ومعايري ال�سلوك والقواعد والقوانني. 

اأن يكون املعلم والإداري مناذج وا�سحة للتنظيم الذاتي وال�سبط الذاتي للكلمات  -
والأفعال عند التعر�س ملواقف خمتلفة. 

ب�سلوكات  - القيام  اإىل  يوؤدي  قد  احلرية  من  فاملزيد  ووا�سح،  حازم  تنظيم  توفري 
ي�سعب التحكم بها. 

تعزيز الطلبة الذين لديهم القدرة على التنظيم الذاتي، واإعطاوؤهم حرية ومرونة مبا  -
يتيح لهم فر�سة للتعلم الذاتي. 

حتديد الطلبة الأكث اندفاعااً وف�سلهم عن بع�سهم بع�سااً.  -
التحديد املبكر والتدخل مبا  - الأمر، بهدف  التعاون بني املدر�سة واملخت�س وويل 

يجنب الطالب الوقوع يف كثري من امل�سكالت. 
تدري�س التنظيم الذاتي جلميع الطلبة يف املدر�سة، ولي�س فقط من لديهم م�سكالت  -

يف التنظيم الذاتي. 
توفري الفر�س للطلبة مبمار�سة القوانني ل�سلوكات حمددة، وتطبيق تلك القوانني يف  -

مواقف جديدة. 
توفري مذكرات ب�رشية وكتابية حول التنظيم الذاتي.  -
املالحظات  - وت�سجيل  ال�سف  باأدوات  والهتمام  الدور  انتظار  على  الطلبة  تدريب 

لإجناز  مواعيد  وحتديد  لالمتحان  الدرا�سة  ومهارات  الواجبات  ت�سليم  مواعيد  وتدوين 
ات املطلوبة.  املهمَّ
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تدريب الطلبة على املهارات الجتماعية التي ت�ساعد يف خف�س ال�سلوك غري املقبول  -
اجتماعيااً. 

اخلالصة: 
بعد الطالع على الأدب النف�سي التبوي حول التمثل العاطفي والتنظيم الذاتي؛ ات�سح 
وال�سلوكي. فاجلانب  والنفعايل  املعريف  ي�ستمل على اجلانب  الأبعاد  بعد من هذه  اأن كل 
والأفكار  املعرفية  العمليات  هو  الذاتي  والتنظيم  العاطفي  التمثل  من  كل  يف  املعريف 
واملعتقدات التي ُتراقب وُتنظم مبا يتنا�سب مع وجهة نظر الطرف الآخر واأفكاره ومعتقداته. 
اأما اجلانب النفعايل فيظهر يف تنظيم احلالة النفعالية الذاتية وم�ساركة احلالة النفعالية 
ال�سلوكي يظهر يف تنظيم الفرد لأقواله واأفعاله مبا يف ذلك اجلانب  للطرف الآخر. والبعد 
والتقم�س  التعاطفي  الهتمام  الفرد  خاللها  من  يظهر  بطريقة  اللفظي  وغري  اللفظي 
الذاتي ملراقبة وتقييم  التنظيم  اإىل  العاطفي  التمثل  الذي يظهر  الطالب  الوجداين. ويحتاج 
اأفكاره ومعتقداته جتاه الطرف الآخر والأخذ يف احُل�سبان الطريقة التي يفكر فيها، كما اأنه 
يحتاج اإىل التنظيم الذاتي لي�سبط انفعالته ويحددها، حتى ي�ستطيع اأن يعرب عن تلك احلالة 
بطريقة تتنا�سب واحلالة النفعالية للطرف الآخر، اإ�سافة اإىل مراقبة وتنظيم �سلوكه بطريقة 

تظهر الإح�سا�س بالطرف الآخر وباأنه ي�سع نف�سه مكانه. 
اإن جناح التمثل العاطفي لدى الطالب باأن ي�سع نف�سه مكان الطرف الآخر، وما يتتب 
ال�سلبية،  وال�سلوكات  وال�ستقواء  العدوان  وخف�س  اإيجابية،  فاعلة  عالقات  من  ذلك  على 
يعتمد على مهارة التنظيم الذاتي بقدرة هذا الطالب على مراقبة �سلوكه و�سبطه وتقوميه. 
وميكن االإ�سارة اإىل بع�س �سلوكات تنظيم الذات ذات العالقة بالتمثل العاطفي وهي 

على النحو االآتي: 
التحكم وال�سيطرة على النفعالت، وبالتايل القدرة على اأن يظهر الطالب انفعالت  -

م�سابهة لنفعالت الطرف الآخر مع ت�سمية احلالة النفعالية ومعرفتها. 
والتفكري  - التخطيط  على  الفرد  قدرة  اإىل  الذاتي  التنظيم  يف  املعريف  البعد  ي�سري 

اأن تن�سب تلك الأفكار  والتحكم بالأفكار ومراقبة ا�ستاتيجيات التفكري، وبالتايل مراعاة 
يف م�سلحة الطرف الآخر. 

حاجات  - اإ�سباع  على  والتكيز  الذاتي،  الإ�سباع  تاأجيل  اأو  منع  على  الطالب  قدرة 
الطرف الآخر ومراعاة ميوله واهتماماته. 
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مراقبة ال�سلوك خالل التفاعل مع الآخر فيتم مراعاة علو ال�سوت وحركات اجل�سم  -
ودللته. 

الت�رشع بالقيام ببع�س  - التحكم وال�سيطرة على الندفاع بال�سلوك، وبالتايل عدم 
ال�سلوكات التي قد ل ت�ساعد يف خف�س ال�سغط على الطرف الآخر واأخذ الوقت الكايف يف 

التفكري بالنتائج املحتملة قبل الفعل والت�رشف. 

التوصيات: 	
من خالل العر�س ال�سابق، ميكن اخلروج بالتو�سيات االآتية: 

اإجراء درا�سات حول الكفاية الجتماعية النفعالية وربطها مبتغريات خمتلفة من . 1
مثل التكيف، والفاعلية الذاتية، ويقظة الذهن وغريها من املتغريات. 

تنظيم ور�س تدريبية وحما�رشات للمعلمني واملعلمات، يتم من خاللها تعريفهم . 2
ال�سلبية،  وال�سلوكات  وال�ستقواء  العدوان  خف�س  يف  النفعالية  الجتماعية  الكفاية  بدور 

وزيادة ال�سلوك املقبول اجتماعيااً. 
النفعالية، . 3 الجتماعية  املهارات  يف  متخ�س�سة  وم�ساقات  مناهج  ت�سميم 

وتدري�سها للطلبة يف املدار�س. 
الكفاية . 4 مهارات  بتطبيق  للطلبة  الفر�سة  لإتاحة  الأمور،  اأولياء  مع  التوا�سل 

الجتماعية النفعالية التي تعلموها يف مواقف حياتية واقعية. 
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