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على متام فضله وإحسانه، والشكر على سابغ إنعامه، والصالة   احلمد هللا رب العاملني      
والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، الداعي إىل سبيل ربه ورضوانه، وعلى آله وصحبه 

      :أمجعني الذين ساروا على هديه وتبيانه، وبعد
  

 أتقدم جبزيل الشكر وعظيم ْنَّزت هذا البحث بعون اهللا وتوفيقه إال أ ال يسعين بعد أن أجن       
ااالمتنان، وخالص التقدير والعرفان الكبري ألستاذي الفاضل     

الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث، وملا قدمه يل من دعم وتشجيع، وتوجيهات قيمة كان 
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  . على مساعديت يف املعاجلات اإلحصائية لنتائج هذا البحث
دم جبزيل الشكر والتقدير وأتق               ،

  م يف تقدمي النصح والتوجيه السديد أثناء اجناز هذا البحث، كما على تعاو
  . على حتملهما عناء املراجعة اللغوية ،أشكر 

      

ا يسعدين أن أشكر أخي وصديقي   كم          َّالذي حتمل عناء مراجعة
هذا العمل، كما أشكر    ملساعديت يف الرتمجة ومراجعة املصطلحات

األجنبية اليت وردت يف البحث، وأشكر        

        

  كما اشكر كل من قدم يل يد العون واملساعدة من قريب أو بعيد، إىل كل من ساهم يف       
  . اجناز هذا البحث، وهم كثر وال يتسع املقام لذكرهم ، فلهم جزيل الشكر والتقدير
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    األولالفصل 

 2

  :مقدمة
شف عــــن العالقــــة بــــني الــــضغوط النفــــسية والــــذكاء يهــــدف البحــــث احلــــايل إىل حماولــــة الكــــ      

مقارنــة يف البيئــة العربيـــة ) ثقافيــة(الوجــداين لــدى عينــة مــن طلبـــة اجلامعــة يف دراســة عــرب حـــضارية 
  .   اليمن واجلزائر

  

علمـاء  اهتمـام املشكالت العصرية اليت أثـارت إحدى Stressة ط النفسيوعد الضغُحيث ت        
دراسـة الـضغط إذ تركـز االهتمـام علـى  منذ بدايات القـرن العـشرين، أطباء الصحة العامةالنفس، و

 صـــــحة الفـــــرد اجلـــــسدية، علـــــىالنفـــــسي مـــــن النـــــواحي الفـــــسيولوجية اهلرمونيـــــة، وتأثرياتـــــه الـــــسلبية 
التبــدالت الفــسيولوجية الــيت تطــرأ   تطبيقــات البحــوث علــى الــضغط النفــسي يف تفــسرياحنــصرتو

 بدايـة َّنمن أرغم ، وعلى ال أثناء تعرضه للضغط النفسيعلى الفرد، والضرر الصحي الذي يصيبه
بـــني تـــربط حبيـــث فـــسيولوجية، ترتكـــز علــى النـــواحي الالبحــث يف مفهـــوم الـــضغط النفـــسي كانـــت 

رمونية، اهليولوجية سفالتغريات اليف املتمثلة  الفرد واستجابة) خارجية أو داخلية (ملواقف الضاغطةا
 واخـــتالف إمهــال دور الفــرد يف التفاعــل النفــسي معــه  ذلــك مــن أمــراض جــسدية، مـــعهومــا يــسبب

ماألفــراد يف  َّإال أن  للمواقــف الــضاغطة، اســتجابا بعــد أن ًالــضغط النفــسي تطــور الحقــا مفهــوم َّ
ذااملهتمنيالباحثني و العديد من ت أعمالسهمأ ال    ؛ يف تعميق دراسـته مـن جوانـب متعـددةا

تـأثري تحـدد ي هـو املتفاعـل األساسـي مـع الـضغط النفـسي، وإىل أن أصبح الفـرد يف أبعـاده النفـسية
 ٍقـدر امـتالك  يتطلـب مـن األفـراد، ممـاالضغط النفسي بشخصية الفرد وأسـلوبه يف التفاعـل املتبـادل

تعــد مكونــات للتكيــف مــع هــذه التغــريات، والذاتيــة مــن القــدرات واملهــارات واألســاليب ٍمناســب 
اليت متكن الفرد من التعامل مع املشكالت الـيت واملهارات الذكاء الوجداين من أهم تلك القدرات 

ً ممـا يـنعكس علـى التوافـق النفـسي واالجتمـاعي، وصـوال إىل حتقيـق الـصحة  تواجهه بكفاءة وجناح
  .النفسية

  

 والـــيت أدت إىل ظهـــور مفهـــوم الـــذكاء ؛وممــا يـــدعم النظـــرة التكامليـــة بـــني الــذكاء واالنفعـــال         
 يف منوذجـــه الـــذي يوضـــح العالقـــة بـــني )Buzan,1980,a,b,c( بيـــزان هإليـــتوصـــل ، مـــا الوجـــداين

تبلــور مــن تظهــر وت ميكــن أن ني عمليــة التفاعــل بــني اجلــانبَّأن، واجلانــب العقلــي واجلانــب االنفعــايل
الــذي يعــرب عــن نفــسه يف صــور ســلوكية متعــددة منهــا إدراك االنفعــاالت ؛ خــالل الــذكاء الوجــداين
ا وإدراك    ).171، 2001 عثمان،(انفعاالت اآلخرين الذاتية وإدار
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ومــن خــالل هــذه النظــرة التكامليــة بــني الــذكاء العقلــي واالنفعــاالت، ومــا تلعبــه الــسمات         
َّالشخـــصية يف ذلـــك، فـــإن األفـــراد يتمكنـــون مـــن حتقيـــق التـــوازن النفـــسي مـــن خـــالل ضـــبط وإدارة 

 معهــــم عــــن طريــــق بنــــاء جــــسور االنفعــــاالت وفهــــم املــــشاعر الذاتيــــة ومــــشاعر اآلخــــرين والتفاعــــل
االتــــصال االجتمــــاعي الفعــــال وتفــــسري املعلومــــات املتاحــــة والعمــــل علــــى تكــــوين بــــدائل احللــــول 

  .    للمشكالت اليت تعرتضهم يف املواقف احلياتية املختلفة
  

   وحملاولة دراسة العالقة بني الضغوط النفسية والذكاء الوجداين لدى عينة مـن طلبـة اجلامعـة       
َّسيم البحـــث احلـــايل إىل مخـــسة فـــصول منهـــا ثالثـــة ضـــمت اإلطـــار النظـــري وفـــصلني ضـــما  مت تقـــ

  :اجلانب التطبيقي للبحث، وهي على النحو اآليت
  

 يتــضمن هــذا الفــصل اإلطــار العــام إلشــكالية البحــث الــيت دعمــت نظريــا :الفــصل األول ً َّ ِ ُ
ــا البــاحثون يف بعــدد مــن أفكــار وآراء العلمــاء ونتــائج عــدد مــن الدراســات الــسابقة؛  الــيت قــام 

جمال الضغوط النفسية والذكاء الوجداين، ومن مث حتديد األهداف اليت يسعى البحـث لتحقيقهـا 
ومـــا يـــشكله مـــن أمهيـــة وحتديـــد حـــدود ومفـــاهيم البحـــث، ومت عـــرض للدراســـات الـــسابقة الــــيت 

عرضـت لكـل تناولت دراسة عالقـة الـضغوط النفـسية بالـذكاء الوجـداين مـع بعـضهما ودراسـات ت
منهمــا علــى حــدى، وذلــك لنــدرة الدراســات الــيت تناولــت عالقــة املتغــريين مــع بعــضهما، وقــد مت 
َّترتيبها تصاعديا من األقدم إىل األحدث، نظرا ألن البحث العلمي تراكمي يبىن علـى مـا سـبق،  ً ً

 :وقسمت إىل ثالثة أقسام هي على النحو اآليت
 

 ــــذكاء  يــــضم الدراســــات الــــيت تناو:القــــسم األول لــــت العالقــــة بــــني الــــضغوط النفــــسية وال
 .الوجداين

 

 يـــضم الدراســـات الـــسابقة الــيت تناولـــت الـــضغوط النفـــسية، وقـــسمت إىل : القــسم الثـــاني
 .دراسات عربية وأجنبية

 

 يضم الدراسات السابقة اليت تناولت الذكاء الوجداين، وكـذا مت تقـسيمها : القسم الثالث
 . إىل دراسات عربية وأجنبية

 

 املــستخدمة تاو واألدجمتمــع الدراســة وطبيعــة عينتهــاحيــث مــن  هــذه الدراســات ةمناقـش    ومت     
ـــائج الـــيت توصـــلت إليهـــا  وأوجـــه االســـتفادة مـــن هـــذه الدراســـات الـــسابقة يف مجـــع املعلومـــات والنت

  .ًومكانة البحث احلايل بالنسبة هلذه الدراسات، وصوال لصياغة فرضيات البحث
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 ذا الفــصل مت تنــاول اجلوانــب النظريــة ملفهــوم الــضغوط النفــسية؛ مــن  يف هــ:الفــصل الثــاني
خالل عرض حملـة تارخييـة عـن دراسـة الـضغط النفـسي وإسـهامات العلمـاء يف ذلـك، وإيـراد عـدد 
مـن التعـاريف الـيت حاولـت الوقـوف علـى ماهيتـه، ولتمييـزه عـن غـريه مـن املفـاهيم مت عـرض عــدد 

االجتاهــات والنظريــات الــيت حاولــت تفــسريه واملــصادر الــيت مــن التعــاريف للمفــاهيم املرتبطــة بــه و
تثريه، وعالقته بالشخصية، والطريقة اليت يتم إدراكه، واآلليـة الـيت حتـدث بـه، واالسـتجابات الـيت 
تصدر عن الفرد جتاه هذه املثريات وما ينتج عنها من آثار، والطرق والوسائل اليت تقاس به هـذه 

 .    الضغوط النفسية
 

 ُخــصص هــذا الفــصل لدراســة مفهــوم الــذكاء الوجــداين، ومت عــرض حملــة  : الثالــثالفــصل
تارخييـة عـن دراسـته، وإيـراد عـدد مـن التعـاريف الـيت حاولـت كـشف غموضـه، وتعريـف املتغــريات 
املرتبطة به، ومت تناول عدد من النماذج اليت تفسره واألسـس النظريـة الـيت أُنطلـق منهـا يف دراسـته 

ر يف منــوه، وعالقتــه بــبعض املتغــريات األخــرى، وأمهيتــه التطبيقيــة يف حيــاة الفــرد والعوامــل الــيت تــؤث
 . والوسائل املستخدمة يف قياسه

 

 لقــد خـصص هــذا الفــصل ليــضم مــنهج البحــث وإجراءاتــه وجمتمــع البحــث :الفــصل الرابــع ُ
 وحتديـــد إطـــار العينـــة وخصائـــصها، والطريقـــة الـــيت ســـحبت فيهـــا، واألدوات املـــستخدمة يف مجـــع
البيانات الالزمة للبحث وخصائـصها الـسيكومرتية، واألسـاليب اإلحـصائية املـستخدمة يف حتليـل 

 .   البيانات
 

 تـضمن هـذا الفـصل عـرض نتـائج البحـث امليـداين ومناقـشة هـذه النتـائج  :الفصل الخـامس
ة وتفـــسريها يف ضـــوء الدراســـات الـــسابقة، والوصـــول إىل االســـتنتاج العـــام، ومـــن مث اخلامتـــة العامـــ

املراجــع الــيت مت االعتمــاد عليهــا يف إعــداد البحــث املــصادر و، وتليهــا قائمــة ب واملقرتحــاتللبحــث
 .واملالحق
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  :إشكالية البحث
تعــيش جمتمعاتنــا العربيــة حيــاة تزخــر بالعديــد مــن التغــريات األســرية واالجتماعيــة والتعليميــة         

ت العاملية املصاحبة لألزمة املالية العاملية ومـا أنعكـس عـن ذلـك مـن تـدهور واملهنية، ونتيجة للتغريا
لألوضــاع االقتــصادية وارتفــاع نــسب الفقــر والبطالــة، كــل ذلــك مــن شــأنه أن يزيــد مــن تعقيــدات 

عــد ُت، واحليـاة وظهـور الكثـري مـن الـصعوبات واملـشاكل وارتفـاع معـدالت الـشعور بالـضغط النفـسي
 رد فعـل للتغـريات الـسريعة َّظاهر الرئيـسة يف حياتنـا املعاصـرة، ومـا هـي إالالضغوط النفسية أحد امل

الــيت طــرأت علــى كافــة النــواحي االجتماعيــة والثقافيــة والــسياسية، واألزمــة املاليــة العامليــة ومــا نــتج 
والـصراعات واحلـروب وانتـشار  عنها من فقـر وبطالـة، وكـذا التغـريات املهنيـة وتكنولوجيـا املعلومـات

ة اإلرهــاب، والكــوارث الطبيعيــة وطغيــان اجلانــب املــادي علــى اجلوانــب الروحيــة، وتغــري القــيم ظــاهر
 ممــا أدى إىل ظهــور االضــطرابات النفــسية والعــادات والتقاليــد نتيجــة العوملــة وســيطرة ثقافــة القــوي

اواجلسمية والسلوكية واالجتماعية   . نتيجة ضغوط احلياة ومتطلبا
ـدد مـستقبله طريقـه تعـرتض الـيت املواقـف مـن الكثـري اليوميـة حياتـه  يفنـساناإل يواجـه      و          و
ــــه اخــــتاللؤدي إىل ُوتــــ  ــــتج عنهــــا مــــن ميسواجلــــ النفــــسي توازن ــــوتر ، ومــــا ين ـــــعيممــــا ي قلــــقوت            قهــ

ـــــــــأداء مهاميف  ــــــــة هـ ــــــــة لإلجنــــــــاز اليومي ــــــــاك النفــــــــسي واخنفــــــــاض الدافعي ــــــــشعور باإل            وتــــــــسمى وال
ـــه ـــاملواق ذهـــ ـــمت تــــبحـأص الــيت ،يةـــالنفــس غوطــــبالــض فــ ـــاملوض مــــــأه ثلـ                   ةـثــــديــــوعات احلـــ

                 أبرزهـا مـن الـيت لبيةــــالـس رياتــــــــالتأث إىل عــــــراج احلـايل، وذلـك جمتمعنـا يف كبـري أثـر هلـا الـيت
          النفــسية االضـطرابات مـن العديـد يولــد الــذي لألفـراد، فـسيالن التوافــق علــى القـدرة عـدم 

ـــلتع ًراـــــــنظ وذلــك             للفــردواجلــســـمية ية ـــالنفــس احليــاة علــى اتهـــــوانعكاس غطـــالــض ادرــــــمــص ددــ
    معتقـــــدات  علـــــى ًاســـــلبيً تـــــأثريا للـــــضغوط َّأن كمـــــا، )5 ،2005 القدســـــي،، و1 ،2009 ســـــيد،(

             احلياتيـــــــــــة أمـــــــــــوره تـــــــــــصريف علـــــــــــى وقدرتـــــــــــه ســــــــــلوكه علـــــــــــى يـــــــــــنعكس ممـــــــــــا، الـــــــــــذات ليــــــــــةفعا
)Matsushima & Shiomi, 2003, 323-332(.  
 يعــانون  عينــة الدراســة مــن أفــراد)%90-70( َّأن إىل )Holistic )2002 وتوصــلت دراســة        

م، و ـــأمـــن الـــضغوط النفـــسية يف حيـــا  إذا َّعنـــه إال ارة النامجـــةَّلـــضون لكثـــري مـــن اآلثـــار اـم معرضـــَّ
  ).15 ،2003 شريف،( ية وصحيةـجيابإ مواجهة ا أو مواجهته يةـمتكنوا من إدارة الضغوط النفس

تمع تعـد عرضـة للتـ          ه ظهرتـثر بالـضغوط النفـسية، كمـا أأُويتناول البحث احلايل شرحية من ا
، )2001( البرعــاوي، ودراســة )2006( الحجــار ،دخــانة ـكدراســ، العديــد مــن الدراســاتنتــائج 
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ــــر  ودراســــة )1966(ســــيغال ، ودراســــة )1993( ســــالمة ودراســــة  ،)1997( شــــقير ودراســــة ريفل
 مـن طلبـة اجلامعـة يعـانون مـن عـدم )%16-7(َّ واليت أظهرت نتائجها أن حـوايل )1969(ولبتزين 

 Newby )1997(كـشفت نتـائج دراسـيت و، )258 ،2003 مقـداد والمطـوع،(التكيـف النفـسـي 

& Schlebusch ، ــــن ال)2008(وهبـــان ــــعالق عـ ــــة بـــ ــــني ضغـــ ــــاحل وطــ ــــياة لـ ــــدى طــ لبة اجلامعـــة ـ
ـــظه  كبــريٍ الــنقص يف التــدعيم االجتمــاعي قــد صــاحبه بــشكلَّنوإ ،واألعــراض الــسيكوسوماتية ور ـ

 ضغوطالـ  ومـن مظاهــــر )Newby & Schlebusch, 1997, 16-69(وماتية ـــيكوســـراض ســـــأع
 مـع االنفعاليـة االسـتثارة وزيادة النسيان وسرعة الذات مفهوم ضطرابالنفسية لدى طلبة اجلامعة ا

  .)45-44 ،2001، عمران( العقلي التشوشو باحلزن الشعور
  

ـــ النفــسيةوإذا كانــت الـــضغوط         ــم اجلميـــع فإ ا يف ميــدان الطلبـــة اجلـــامعيني َّ مـــسألة نفـــسية 
تمع األخرى ويرجع ذلك لالعتبارات قد خيتلف ن  آخرىتأخذ منح   : اآلتيةًسبيا عن فئة ا
  الطلبـة اجلـامعيون يف مرحلـة قابلـة للتـأثر والتـأثري بـاملتغريات احمليطـة وبدرجـة ليـست بالقليلــة

 .ودرجة استجابتهم هلا عادة ما تكون أكثر من الفئات االجتماعية األخرى
 ًهـــا واســـتمرار دعمهـــا ورعايتهـــا مهمـــا الطلبـــة يف مراحـــل دراســـتهم كافـــة شـــرحية يعـــد وجود

 .وبناة حضارته يف جوانبها كافة ه ومفكروهؤللجميع فهم قادة املستقبل وعلما
  ُيعد طلبة اجلامعـة يف بدايـة سـن النـضج الـذي تتـضح فيـه اآلفـاق ملـستقبل حتـدده الظـروف

م اخلاصة   ).483 ،2001 دياب،(االجتماعية والثقافية احمليطة وقدرا
 ــا التنميــة عمليــة يفً أساســياً عــات دورااجلام تلعــب تمــع حاجــات تلبيــة عــن املــسئولة أل  ا
 اإلنــسان تربيــة عــنً أيــضا مــسئولة وهــي واملهنيــة، الفكريــة باملهــارات املــزودة البــشرية القــوى مــن

ـــــاً نفـــــسيا ـــــسهل ممـــــاً واجتماعي ـــــه ي ً نقـــــال عـــــن          )1998( املـــــسند االجتمـــــاعي التغـــــري قبـــــول علي
 ).46 ،2001 الغرايبة،(
 وبدايــة مرحلــة الرشــد-ايــة املراهقــة( عمريــة  الطلبــة يف املرحلــة اجلامعيــة ميــرون مبرحلــةَّنإ (

ــُت  يهــاعل Erikson )1968( ريكــسوناأطلــق واهلويــة، ) لُكَتــش(ا مرحلــة حتديــد َّعــرف بأ
  .)31 ،2001 عثمان،( Identity Crisis "أزمة اهلوية "رحلة م

 

حـصوهلم علـى عدم  و خاصة،طلبة اجلامعةبالشباب عامة واالهتمام ري يف  التقصَّوعليه فإن        
م اليومية والـيت تـؤدي إىل  الالزمة الرعاية م على حل املشاكل اليت يتعرضون هلا يف حيا ومساعد
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 للمنظمــات والعــصابات اإلرهابيــة الــيت حتـــاول ً ســهالًا هـــدفن قــد يكونــومالــضغوط النفــسية، فــإ
، وقــد  اإلحبـاط والتــوتر والــضيق والـشعور باليــأس وفقــدان األمـل مــن املــستقبلاالسـتفادة مــن حالــة

م باالنتحــار، وهــذا مــا توصــلت إليــه دراســة   فاضــليٍتــدفعهم هــذه األوضــاع إىل وضــع حــد حليــا
 مـــن وجـــود عالقـــة بـــني الـــضغوط النفـــسية واالكتئـــاب واليـــأس واالنتحـــار ويـــرى احلجـــار )2009(
 ســنة، ممــا يبعــث علــى اخلــوف )24-15(رتفعــة يف الفئــة العمريــة مــن َّ أن نـسبة االنتحــار م)1978(

وينذر باخلطر، وهذا بسبب نقص مهارات التعامل  مع املواقف احلياتية وعجز املنتحرين عن حـل 
ــــــف  ــــــى التكي م عل ــــــدر يف أحــــــسن  و،)237 ،232 ،4 ،2009فاضــــــلي، (املــــــشكالت، وعــــــدم ق

 نرات والعقــاقري واالحنرافــات الــسلوكية ويــصبحو يف بــراثن اإلدمــان علــى املخــدنقــد يقعــواألحــوال 
ًمعـــول هـــدم للمجتمـــع بـــدال مـــن أن يكونـــوا معـــوال لتنمي ً  إىل االنعكاســـات وباإلضـــافة وتطـــوره، تـــهٍ

 إنتاجيته العلمية َّ فإن،الفرد اجلسمية واالنفعالية واالجتماعيةصحة السلبية للضغوط النفسية على 
  .ٍتنخفض بشكل كبري

  

هــــي احللــــول الــــسحرية إلعــــادة التوافــــق  النفــــسي مــــع الــــضغط Coping عامــــلأســــاليب الت  و      
ا أن َّتقن بعـض الطـرق الـيت مـن شـأيـوالفـرد تعلم ي فالتعامل مع الضغوط هي أن ،دلألفراالنفسي 
ــــهتــــساعد ــــل مــــن  يف التعامــــل الي ــــضغوط، والتقلي ــــسلبية بقــــدر اإلمكــــان آومي مــــع هــــذه ال ثارهــــا ال

والـــسلوكية  ســـرتاتيجيات املعرفيـــة واالنفعاليـــةفـــرد بسلـــسلة مـــن اإلل ا، ويقـــوم)5 ،2005القدســـي، (
  ).1 ،2006 حسين،( للتوافق مع الضغوط النفسية املختلفة

  

ًيعــد مفهـــوم الـــذكاء الوجـــداين مــن املفـــاهيم احلديثـــة الـــيت لقيــت اهتمامـــا كبـــريا يف اآلونـــة و          ً ُ
َّيـــة انفعاليـــة تـــستخدم بفًاألخــرية مـــن قبـــل البـــاحثني، نظـــرا ألمهيتـــه كإســرتاتيجية معرف ملواجهـــة  اعليـــةُ

 وما ينـتج عنهـا مـن ضـغوط نفـسية والـيت ؛ والتخلص من كثري الصعوبات واملشاكل،مشاكل احلياة
                 ة وتـــــــــؤثر علـــــــــى توافقـــــــــه النفـــــــــسي واالجتمــــــــــاعييـــــــــتعـــــــــرتض تقـــــــــدم اإلنـــــــــسان يف حياتـــــــــه اليوم

 فالــــصالبة ، يف إحــــداث التــــوازن النفــــسيًوتلعــــب اجلوانــــب العاطفيــــة دورا، )4 ،2006رزق اهللا، (
ــــــــتم بــــــــالتحكم العــــــــاطفي حيــــــــث يوجــــــــد ارتبــــــــاط إجيــــــــايب بــــــــني العاطفــــــــة والــــــــصالبة           النفــــــــسية 

  ).169 ،2001عثمان، (
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ً الــذكاء الوجــداين مل ينــل حظـــا وافــرا مــن الدراســة علــى صــعيد البيئـــةَّوجتــدر اإلشــارة إىل أن         ً 
 جتاهل أمهيـة الـذكاء الوجـداين يف حتقيـق النجـاح والتفـوق يف عـدد كبـري مما أدى إىل، العربيةواحمللية 

االت احلياتية    ). 4 ،2006 رزق اهللا،(من ا
  

ً وحتديــدا يف ةالعربيــالبيئــة طلبــة اجلامعــة يف ومـن املــربرات الــيت  دفعــت الباحــث للمقارنــة بــني         
  :  يف الضغوط النفسية والذكاء الوجداين اآليتاجلزائر واليمن
          ـــــة يف التمـــــسك بـــــالقيم ـــــة واجلزائري ـــــة الشخـــــصية والثقافيـــــة اليمني ـــــشابه يف الرتكيب مـــــدى الت

واملثــل العليــا واملبــادئ وأمنــاط الــسلوك احلميــد، واملــستمدة مــن تعــاليم ديننــا اإلســالمي، لــذلك 
ــــــة والوجدانيــــــة واجلــــــسمية     ــــــري مــــــن القــــــدرات اإلجيابيــــــة واألخالقيــــــة والروحي  تنمــــــو يف ظلــــــه كث

، فالثقافــة تــوفر للفــرد صــور الــسلوك، والتفكــري واملــشاعر )227 ،2000العيــسوي، (والعلميــة 
ينبغــــي أن يكـــون عليهــــا، وتنمـــي الــــضمري والـــشعور باالنتمــــاء عنـــد الفــــرد، كمـــا تكــــسبه             الـــيت

تمــــــــع            االجتاهـــــــات الـــــــسليمة لـــــــسلوكه العـــــــام يف إطـــــــار الـــــــسلوك املعـــــــرتف بـــــــه مـــــــن قبـــــــل ا
 ).101 ،2008لح، صا(
  ا) اليمنية، اجلزائرية( تتميز الشخصية العربية  .باحلدة االنفعالية وسهولة تقلبها، واستثار
 مازالت الشخـصية العربيـة عامـة واليمنيـة واجلزائريـة خاصـة تـشيع : مسات الشخصية القبلية

قات االجتماعيـة ٍفيها الشخصية القبلية إىل حد كبري، فتصبح فيها عالقات القرابة أقوى العال
 . وأوثق الروابط الوجدانية وأكثرها حرارة وقيمة

  تمع العريب ا ا يف الفرتة احلاضرة، والواقع االجتمـاعي ) اليمن، اجلزائر(الظروف اليت مير 
ــــة  ــــا العقلي ــــا، وتنمــــي إمكانا والثقــــايف احلاضــــر ال يــــساعد الشخــــصية علــــى أن تتــــضح طاقا

ا وبتارخيها والفكرية والعلمية والوجدانية  ).304 ،293 ،1999 طه،( إىل احلد الالئق 
  

ً الباحث من خالل معايشته لواقع طلبة اجلامعة سـواء يف الـيمن هالحظيضاف إىل ذلك ما         
م ، واخــــتالفهم يف مـــــستوى إدراك  للمواقــــف الـــــضاغطةأو يف اجلزائــــر تبـــــاين الطلبــــة يف اســـــتجابا

م ومشاعرهم  املواقـف هـا مبـا يتناسـب مـعالتعبـري عنطريقـة لـتحكم فيهـا ووإدارة االنفعـاالت وا ذوا
 فنجــد الــبعض يتعامــل بكفــاءة مــع هــذه احلياتيــة الــيت تــواجههم، وكــذا أســاليب حــل املــشكالت،

ًاملواقف، بينما يقف البعض اآلخر عاجزا مستسلما مما ينعكس على توافقـه النفـسي واالجتمـاعي  ً
إىل تنـاول موضـوع الـضغوط النفـسية   احلـايلبحث الوعليه فقد عمد الباحث يفوصحته النفسية، 
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يف دراسـة مقارنـة ) اجلزائـر/ الـيمن( لـدى طلبـة اجلامعـة يف البيئـة العربيـة الـذكاء الوجـداينب اوعالقته
  :ً، حماوال اإلجابة عن التساؤالت اآلتية غايرتنيية ويف بيئتني مثقافعرب 

الــذكاء الوجــداين لــدى طلبــة وفــسية هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــني الــضغوط الن -1
 اجلزائر؟/ اجلامعة اليمن

 : اؤالت التاليةـرع عنه التسـوتتف     
الــذكاء الوجــداين لــدى طلبــة وهــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــني الــضغوط النفــسية  -

   اليمن؟ يفاجلامعة
لــدى طلبــة الــذكاء الوجــداين وهــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــني الــضغوط النفــسية  -

 اجلزائر؟يف اجلامعة 
ً الــضغوط النفــسية لــدى طلبــة اجلامعــة وفقــا درجــةداللــة إحــصائية يف  هــل توجــد فــروق ذات -2

  ؟اجلزائر/ ملتغري البلد اليمن
ً الــضغوط النفــسية لــدى طلبــة اجلامعــة وفقــا درجــةداللــة إحــصائية يف  هــل توجــد فــروق ذات -3

 إناث؟/ ملتغري اجلنس ذكور
ًاللـــة إحــصائية يف درجـــة الـــذكاء الوجـــداين لــدى طلبـــة اجلامعـــة وفقـــا هــل توجـــد فـــروق ذات د -4

 ؟اجلزائر/ ملتغري البلد اليمن
ًهــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائية يف درجـــة الـــذكاء الوجـــداين لــدى طلبـــة اجلامعـــة وفقـــا  -5

 إناث؟/ ملتغري اجلنس ذكور
 

 ثـداف البحـأه: Research Aims 
  : احلايل إىلبحثهدف الي    
 .اجلزائر/ اليمنيف داين لدى طلبة اجلامعة ـالذكاء الوجوية ـة بني الضغوط النفسـلعالقة اـدراس -1
اجلزائـر،  /ًية لدى طلبة اجلامعة وفقا ملتغري البلـد الـيمنـيف الضغوط النفس ف عن الفروقـالكش -2

 . إناث/ واجلنس ذكور
اجلزائـر،  /البلـد الـيمنًداين لدى طلبـة اجلامعـة وفقـا ملتغـري ـف عن الفروق يف الذكاء الوجـالكش -3

 .إناث/ واجلنس ذكور
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 ثـية البحـأهم:Importance of the Study  
 :ي يف اآليتـ احلالبحثية الـثل أمهـتتم    

سعى لدراســة يــه َّإنــتــصدى لدراســته، حيــث ي يف أمهيــة املوضــوع الــذي بحــثتكمــن أمهيــة ال -1
مفهوم الذكاء الوجـداين َّفإن الذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة، ب االضغوط النفسية وعالقته

من املوضوعات اجلديـدة يف الـرتاث النفـسي، ممـا يتطلـب مـن البـاحثني تكثيـف جهـودهم ُيعد 
 . حياة األفراد وانبوإسهاماته يف جالتطبيقية للتعرف على أمهيته 

الـنفس احملليــة علـم صل إليهـا إضـافة علميـة ملكتبــة يــ احلـايل والنتــائج الـيت سـوف بحـثعـد الُي -2
 .والعربية) اجلزائر -منالي(

يف تزويــد البــاحثني واملهتمــني مبزيـد مــن املعلومــات والبيانــات   احلـايلبحــثسهم نتــائج الُقـد تــ -3
ــدف إىل دراســة طبيعــةعــن   الــذكاء الوجــداين، وتفــتح الطريــق أمــامهم إلجــراء حبــوث أخــرى 

 .جلامعةًالذكاء الوجداين واملشكالت النفسية والسلوكية األكثر انتشارا بني طلبة ا
ـــــ -4 ـــــة اجلامعـــــة، وخاصـــــة يف هـــــذه املرحلـــــة العمريـــــة بحـــــثال ستمدي  أمهيتـــــه مـــــن ارتباطـــــه بطلب

االت اليت حباجة إىل مزيدواألكادميية فهـم  يـسهم يف قة، مماَّ من الدراسات املعمٍ، وهو من ا
ومعرفــة املــشكالت والــصعوبات الــيت تــواجههم، وكيفيــة إدراكهــم هلــا، وطــرق تفكــريهم فيهــا، 

م احلاليـة امهم األساليب املالئمة حللهااستخدو ُ، مما يعد مؤشـرا ينبـئ مبـدى جنـاحهم يف حيـا ًُ
 .  واملستقبلية

تنــاول دراســة ذي عــد األول الــُي مــصدر أمهيــة، حيــث ِانُ يعــدبحــث الا جــدة وأصــالة هــذَّإن -5
امــة يــة يف البيئــات العربيــة عثقافالــذكاء الوجــداين يف دراســة عــرب ب اوعالقتهــ الــضغوط النفــسية

 .واليمن واجلزائر خاصة
إىل أمهيــة مهـارات الــذكاء الوجـداين وتطبيقاتــه واملـسئولني لفـت انتبــاه املهتمـني واملتخصــصني  -6

 خـرى، مـن خـالل املقرتحـاتاألواالجتماعيـة وجمـاالت احليـاة  يف املؤسسات التعليمية واملهنيـة
 إعـداد وتـصميم بـرامج يفه إمكانية االستفادة من نتائجـاليت سوف يطرحها البحث احلايل، و

، وعقـــد دورات تدريبيـــة للطلبـــة اجلـــامعيني لتنميـــة مهـــارات الـــذكاء الوجـــداين ياإلرشـــاد النفـــس
، أسـرية، دراسـية( ملواجهة الضغوط النفسية الناجتة عن مشكالت احلياة املتنوعـة كإسرتاتيجية

، مما ميكـنهم مـن على مستوى إجنازه ، واليت تعوق تقدم الفرد وتؤثر..).اقتصادية، واجتماعية
ُالتكيـــف والتمتـــع بـــصحة نفـــسية وجـــسدية جيـــدة وحتـــصنهم مـــن املـــشكالت الـــيت ميكـــن أن 
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ـــا بـــرامج وقائيـــة ومنائيـــة ضـــد األحـــداث الـــصادمة واملعانـــاة مـــن  يتعرضـــوا هلـــا يف املـــستقبل، كو
   .اضطراب الشدة بعد الصدمة

  

 ثـدود البحـح:Research Limitations  The 
  :لىـي عـ احلالبحثلدود اـتقتصر ح    
  .داينـالذكاء الوجب اتهـية وعالقـغوط النفسـالض :وعيةـدود الموضـالح -
 صـنعاء ا جامعتـ)اآلداب ( العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـةمجيع طلبة كلييت: يةـالحـدود المكان -
 . اجلزائر -2، واجلزائراليمن -
 .)اآلداب (نسانية واالجتماعية العلوم اإلطلبة وطالبات كلييت عينة من: ريةـدود البشـالح -
العـــام الدراســـي الفـــصلني الدراســـيني مـــن إعـــداد البحـــث احلـــايل خـــالل  مت : الزمنــــيةدودـالحـــ -

2010/2011. 
 :اإلجرائيةالحدود  -

  ).2008( وهبانياة إعداد  ضغوط احلمقياس  -1
 ).2002( الدرديرمقياس الذكاء الوجداين إعداد  -2

 

 بحثيم الـديد مفاهـتح:  
      :ف الضغوط النفسية تعري :ًأوال

 يف العلــوم األمــر يف بــادئ ُأســتخدمُيعــد مفهــوم الــضغط مــن املفــاهيم القدميــة احلديثــة، فقــد         
دثـــه قـــوة معينــة علـــى الـــشيء بــصورة قـــد يـــصعب عليـــه ُشري إىل ذلـــك التــأثري الـــذي حتُالطبيعيــة، ليـــ

ً حـديثا يف استخدامه مت ً إحداث تغريات معينة سواء يف شكله أو طبيعته، وقدإىلحتملها، فتؤدي 
 خاصـة، ويف علـم الـنفس واإلرشـاد النفـسي والـصحة النفـسية ،العلوم اإلنـسانية واالجتماعيـة عامـة

  :   اآليتعلى النحو  جمموعة من التعاريف عرضوميكن 
  

 للجـسم الـضروري احلـث و أاإلثـارة ازديـاد حالـة :هَّبأنـ الـضغط )2003( يشـيخان عـرفي        
 وأجـسامنا عقولنـا تعانيـه الـذي والتمـزقعاناة، امل هوو ،باخلطر يواجه عندما نفسه عن لكي يدافع

  ).11، 2003 شيخاني،(
  

    يف واملتمثلـة للـضاغط، الداخليـة االسـتجابة" هـو الـضغط َّ أن)2005( الهـادي ويـرى        
 اإلنـسان نظـرة واخنفـاضاليـأس و العجـزو واالكتئـاب اخلـوفو بـالقلق الـشعور: هـي سلبية مشاعر
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 انفعـال عنـه وينـتج ،احلـي للكـائن الـوظيفي األداء مـع يتعـارض تـأثري أي إىل شريُيـ كمـا، فـسهلن
  ).24 ،2005 الهادي،(" توتر أو داخلي

  

ــ ,Mcgrath) 1970( مــاك جــراث"ف َّعـرُوي         ا اإلحــساس النــاتج عــن َّالــضغوط النفــسية بأ
 حيــث يـــصبح هـــذا ،ف فـــشلمواقـــمــن يـــصاحبها مــا  و، بــني املطالـــب واإلمكانـــاتاالتـــزانفقــدان 

ًالفشل يف مواجهة املطالب مؤثرا قويا يف إحداث الضغوط النفسية    .)14 ،2005 القدسي،(ً
  

تتفق التعاريف السابقة على اخلطورة اليت تـشكلها الـضغوط النفـسية علـى االتـزان النفـسي         
سية  علـى الـرغم مـن للفرد وتوافقه النفسي واالجتماعية، وما ينتج عنها من آثار على صـحته النفـ

التبـاين يف تفــسري الــضغط النفـسي هــل هــو مثـري يــستحث االســتجابات الداخليـة أو هــو اســتجابة 
  ً.ملثريات خارجية، أو كالمها معا

  

 مقيـاس الدرجـة الكليـة الـيت حيـصل عليهـا املفحـوص يف اسـتجاباته علـىي هـ :اإلجرائـي التعريـف  
  .املستخدم يف هذا البحثالضغوط النفسية 

  

  :دانيـالذكاء الوجتعريف : ًنياثا
ًا نـــسبيا حـــديثًا مفهـــوم الـــذكاء الوجـــداين مفهومـــعـــدي          علـــى الـــرتاث الـــسيكولوجي، ومـــازال ً

ه يقـــع يف منطقـــة تفاعـــل بـــني النظـــام املعـــريف والنظـــام االنفعـــايل َّيكتنفـــه بعـــض الغمـــوض حيـــث أنـــ
كن عرض هذه التعاريف كمـا  والتعريفات اليت مت رصدها للذكاء الوجداين تؤكد هذا الغموض، ومي

  :يلي
  

قـــدرة الفـــرد علـــى فهـــم مـــشاعره والتعبـــري : هَّ الـــذكاء الوجـــداين بأنـــ)1997 (أون-بـــار ُيعـــرف       
ـعـيجيايب للـذات، وحتقيـق واسـع لقدراتـه ليإعنها، وامتالك تقييم  ا القـدرة َّش حيـاة هادئـة سـعيدة إ

ــا اآلخــر شخــصية ناضــجة  ى إقامــة عالقــات بــني، والقــدرة علــونعلــى فهــم الطريقــة الــيت يــشعر 
، دون أن تتحول إىل اعتمادية على اآلخرين، يتصف هؤالء األفراد على العموم بالتفاؤل ومسئولة

ـــــضغوط دون فقـــــدان الـــــتحكم ـــــة والنجـــــاح يف حـــــل املـــــشكالت والتعامـــــل مـــــع ال ـــــة والواقعي       واملرون
)Bar-on, 1997, 155-156(.  

  

يـشري إىل القـدرة علـى :  الذكاء الوجداينَّأن Mayer, et. al )2000( وآخرون مايرويرى         
ه يتـضمن القـدرة َّمعرفة معاين االنفعاالت والعالقات االنفعالية، والتفكري وحل املـشكالت، أي أنـ
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ــا، وفهــم ــذه االنفعــاالت،  علــى إدراك االنفعــاالت، ومتثــل املــشاعر املرتبطــة  املعلومــات املتعلقــة 
  .)Mayer, et al, 2000, 267(خدامها ومعاجلتها والتعامل معها أو است

  

عــرب عــن نفــسه مــن خــالل متالـــك ُ معــدل الــذكاء الوجــداين يَّ إن)2001( آزوبــارديويــذكر         
 العاطفيـــة، واالســتماع إىل صـــوت العقــل، والقـــدرة علــى اهلـــدوء يف باالنــدفاعاتوالـــتحكم  الــذات

الفـــرد ملـــشاعره " قـــراءة"ن، والقـــدرة علـــى والتفـــاؤل علـــى الـــرغم مـــن املــصائب واحملـــ مجيــع الظـــروف،
  ).7 ،2001 آزوباردي،(ٍومشاعر اآلخرين على حد سواء 

  

معرفــة العواطــف اخلاصــة والــتحكم يف امليــول : هَّبأنــ  ,Gottman)2002( جوتمــانعرفــه ُوي        
 والعالقــات اجليــدة مــع اآلخــرين، ،واملــشاركة الوجدانيــةاإلحبــاط، ، والتغلــب علــى اإلشــباعوتأجيــل 

  ).50 ،2006حسونة،  وناشي أبو(وحفز الذات بطريقة تفاؤلية واثقة 
  

 لالنفعـاالت اجليـد واإلدراك االنتبـاه لىـعـ درةـقـــال ":هَّـــبأن )2002 (ورزق عثمـان عرفـهُوي        
 النفعـاالت دقيـق وإدراك ًوفقـا ملراقبـة وتنظيمهـا بوضـوح وصـياغتها وفهمهـا الذاتيـة اعرـواملـش
 علـى الفـرد تـساعد إجيابيـة واجتماعيـة عالقـات انفعاليـة يف معهـم للـدخول ،ومـشاعرهم رينـاآلخـ

  ).36 ،2002 ،ورزق عثمان( "من املهارات اإلجيابية للحياة دـاملزي وتعلم واملهين العقلي قيُالر
  

 يتــضح مــن خــالل التعــاريف الــسابقة أن الــذكاء الوجــداين عبــارة عــن جمموعــة مــن املهـــارات       
ـــــيت متكـــــن ـــــوعي باملـــــشاعر والقـــــدرات ال  الفـــــرد مـــــن التوافـــــق النفـــــسي واالجتمـــــاعي مـــــن خـــــالل ال

واالنفعــاالت الذاتيــة ومــشاعر وانفعــاالت اآلخــرين، ومتكنــه هــذه املهــارات والقــدرات مــن التعامــل 
  .  بكفاءة مع املواقف احلياتية اليت يتعرض هلا

  

صل عليهـا املفحـوص يف  الـذكاء الوجـداين هـو مقـدار الدرجـة الكليـة الـيت حيـ:اإلجرائـيالتعريف   
  . احلايلاملستخدم يف البحثالذكاء الوجداين قياس ماالستجابة على 

  

 ابقةـــات ســـدراس:  
لقـــد متكـــن الباحـــث مـــن احلـــصول علـــى دراســـتني فقـــط تتعلـــق مبوضـــوع البحـــث احلـــايل يف         

ـــ ذلك إســـرتاتيجيات ومهـــارات مواجهـــة الـــضغوط النفـــسية وعالقتهـــا بالـــذكاء الوجـــداين، ونتيجـــة ل
ســــوف يــــتم عــــرض هــــاتني الدراســــتني باإلضــــافة إىل عــــدد مــــن الدراســــات الــــيت تناولــــت متغــــريي 

  :ًوذلك وفقا للمنهجية التاليةٍكل على حدة،  الضغوط النفسية والذكاء الوجداين
 :مت تقسيم الدراسات إىل ثالثة أقسام على النحو اآليت -1
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 . الذكاء الوجداينإسرتاتيجيات ومهارات مواجهة الضغوط معدراسات تناولت    -  أ
 . دراسات تناولت الضغوط النفسية  - ب
  . دراسات تناولت الذكاء الوجداين  - ت

 .دراسات عربية وأجنبيةها إىل تصنيف -2
 الدراســات ترتيــبعلــى اعتبــار أن العلــم عمليــة تراكميــة جلهــود البــاحثني والعلمــاء فقــد مت  -3

 . إىل األحدثاألقدم  منًتصاعديا السابقة
 تاو واألدجمتمــــــع الدراســـــات وطبيعــــــة عينتهــــــا مــــــن حيـــــث ةة الدراســــــات الـــــسابقمناقـــــش -4

 .املستخدمة يف مجع املعلومات والنتائج اليت توصلت إليها
 .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة -5
 .مكانة البحث احلايل بالنسبة للدراسات السابقة -6

  :وميكن عرضها على النحو اآليت        
  

 ني وعالقته بمهارات مواجهة الضغوطكاء الوجدادراسات تناولت الذ: القسم األول: 
  

 ):2010(دراسة األسطل  -1

 الـضغوط مواجهـة ومهـارات العـاطفي الـذكاء بـني العالقـة علـى التعرف إىل الدراسة  هدفت      
 كليـات طلبـة  مـن)403(مـن  الدراسـة تألفـت عينـة وقـد غزة، جبامعات الرتبية كليات لدى طلبة

الرابـع  املـستوى مـن )األزهـر وجامعـة جامعـة األقـصى، -ميةاإلسـال اجلامعـة( غـزة جبامعـات الرتبيـة
 فـاروق" إعـداد مـن العـاطفي الـذكاء مقيـاس الباحث استخدم  طالبة، وقد)284(و ً طالبا،)119(

جـودة  آمـال"و ،")2007( المـصدر العظـيم عبـد" تقنـني ومـن ،"الـسميع عبـد حممـد عثمـان،
  : إىل عدد من النتائج منهاالفلسطينية، وتوصلت الدراسة البيئة على ")2007(

  ).%69,03( غزة جبامعات الرتبية كليات طلبة لدى العاطفي الذكاء مستوى -
  ).%77,81( غزة جبامعات الرتبية كليات طلبة لدى الضغوط مواجهة مهارات مستوى -
 وبــني العــام العــاطفي الــذكاء مــستوى بــني إحــصائية داللــة ذات طرديــة ارتباطيــه عالقــة توجــد -

 . النفسيةالضغوط مواجهة ملهارات ةالكلي الدرجة
 ومــستوى الــضغوط مواجهــة مهــارات بــني إحـصائية داللــة ذات طرديــة ارتباطيــه عالقــة توجـد -

  . الفرعيةوأبعاده العاطفي الذكاء
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 الـذكاء أبعـاد مجيـع يف) إنـاث/ ذكور (اجلنس ملتغري ىتعز إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
   ".اخلامسة -الرابعة -الثانية " املهارة ويف طالضغو مواجهة مهارات ويف العاطفي

 يملقياسـ الكليـة الدرجـة يف) إنـاث/ ذكـور (اجلـنس ملتغـري ىتعز إحصائية داللة ذات فروق توجد -
  .الذكور لصاحل " الثالثة -األوىل" املهارات يف الضغوط مواجهة مهاراتو العاطفي الذكاء

 الرابعــة -الثالثــة -الثانيــة" املهــارات يف عــاتاجلام ملتغــري ىتعــز إحــصائية داللــة ذات فــروق توجــد -
 ملقيــاس" الرابــع -الثالــث -الثــاين "البعــد ويف الــضغوط مواجهــة مهــارات ملقيــاس الكليــة والدرجــة"

  .العاطفي الذكاء
 حــــل ومهــــارة املــــسؤولية حتمــــل مهــــارة يف األزهــــر وجامعــــة اإلســــالمية اجلامعــــة بــــني فــــروق توجــــد -

 جامعـــة لـــصاحل الفـــروق وكانـــت الـــضغوط مواجهـــة مهـــارات ملقيـــاس الكليـــة والدرجـــة املـــشكالت
  .األزهر

 اختـــاذ ومهـــارة املـــشكالت حـــل مهـــارة يف األقــصى وجامعـــة اإلســـالمية اجلامعـــة بـــني فـــروق توجــد -
 ).2010األسطل، ( األقصى جامعة لصاحل الفروق وكانت ؛القرار

  

 ):2010( دراسة سعداوي -2
سـرتاتيجيات  ونـوع إ بـني مـستوى الـذكاء االنفعـايل  هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة      

 الدراسـة ةاملواجهة املستخدمة لدى عينة من تالميـذ الـسنة الثانيـة ثـانوي يف اجلزائـر، وتكونـت عينـ
ـــــذة، مـــــنهم )428(مـــــن  ـــــذا وتلمي ـــــذا، و)183(ً تلمي ـــــذة، واســـــتخدمت األدوات )245(ً تلمي  تلمي
 SEIS ، ومقيــاس الــذكاء االنفعــايل)1994(وهلــان مقيــاس إســرتاتيجيات املواجهــة إعــداد ب: التاليــة
  :، وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية ,Schutteشوتإعداد 

 يف الدرجة الكلية إلسرتاتيجية املواجهة املركزة علـى املـشكل واالنفعـال ًتوجد فروق دالة إحصائيا -
 .لصاحل التالميذ ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع

حــل املــشكل، والبحــث عــن (صائية يف الدرجــة الفرعيــة إلســرتاتيجية توجـد فــروق ذات داللــة إحــ -
 .لصاحل التالميذ ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع) الدعم االجتماعي، إعادة التقييم اإلجيايب

التجنــــب بأفكــــار  (ســـرتاتيجييتاللــــة إحــــصائية يف الدرجـــة الفرعيــــة إل عـــدم وجــــود فـــروق ذات د -
 . مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداينبني التالميذ) إجيابية، ولوم الذات

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــني التالميـــذ يف الدرجـــة الكليـــة إلســـرتاتيجية املواجهـــة  -
 . املركزة على املشكل تعزى ملتغري اجلنس
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ـــة إحـــصائية بـــني التالميـــذ يف الدرجـــة الفرعيـــة إلســـرتاتيجييت  - حـــل (عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل
 . تعزى ملتغري اجلنس) عم االجتماعياملشكل، والبحث عن الد

توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـني التالميـذ يف الدرجـة الكليـة إلسـرتاتيجيات املواجهـة املركـزة  -
 .على االنفعال تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث

ال توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحـــــــصائية بـــــــني التالميـــــــذ يف الدرجـــــــة الفرعيـــــــة إلســـــــرتاتيجيات      -
 . تعزى ملتغري اجلنس) فكار إجيابية، وإعادة التقييم اإلجيايب، ولوم الذاتالتجنب بأ(
سـرتاتيجيات املواجهـة املركـزة علـى نس ومـستوى الـذكاء االنفعـايل علـى إيوجد أثر تفاعل بـني اجلـ -

 ).137-135، 2010سعداوي، (املشكل، واالنفعال 
 

 دراسات تناولت الضغوط النفسية: القسم الثاني: 
 

 :يةـبات عرـدراس  - أ
 

  ):2005( ارـالحجوة دخان ـدراس -1
إىل التعــرف علـى مـستوى الــضغوط النفـسية ومـصادرها لــدى طلبـة اجلامعــة  هـدفت الدراسـة           

تخدم الباحثــــان املــــنهج ـ وقــــد اســــ، مبــــستوى الــــصالبة النفــــسية لــــديهماوعالقتهــــبغــــزة، اإلســــالمية 
 مـــن )%4(وايل ـ، وهـــي متثـــل حـــ وطالبـــةً طالبـــا)541(في التحليلـــي، وبلغـــت عينـــة الدراســـة ـالوصـــ

 أعـدو.  وطالبة من كليات اجلامعة التسعة بأقسامها املختلفـةً طالبا)15441(جمتمع الدراسة البالغ 
 قامــا ، األوىل لقيــاس الــضغوط النفــسية، والثانيــة لقيــاس مــدى الــصالبة النفــسيةتنيالباحثــان اســتبان

  : اآلتيةنتائج الالدراسة قد أظهرت  وبإعدادمها،
 ، وأن معدل الصالبة النفـسية لـديهم)%62.05(ستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة كان أن م -

)77.33%(. 
عــدا ضــغوط بيئــة -وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني الطلبــة يف مــستوى الــضغوط النفــسية -

الـذكور  ةعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور أي أن مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبـُت-اجلامعة
 .اإلناث لدى أعلى منه

وجـــود عالقـــة ارتباطيــــه ســـالبة ذات داللـــة إحــــصائية بـــني الطلبـــة يف مــــستوى الـــضغوط النفــــسية  -
 ).370، 2005 الحجار،ودخان (والصالبة النفسية 
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  ):2007(مريم  ودراسة األحمد -2
 هــدفت الدراســة إىل حتديــد أســاليب التعامــل مــع الــضغوط النفــسية لــدى الــشباب اجلــامعي          

ــــدى عينــــة مــــن ، وحتديــــد مــــا إذا كانــــت هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية يف  جامعــــة دمــــشقل
، )علــوم-تربيــة( ، التخــصص العلمــي)إنــاث-ذكــور( اجلــنس: األسـاليب تعــزى إىل املتغــريات التاليــة

ًطالبــــا وطالبـــــة، واســـــتخدم مقيـــــاس أســــاليب التعامـــــل مـــــع املواقـــــف  )212( وتكونــــت العينـــــة مـــــن
  :ةتي الدراسة إىل النتائج اآلت، وتوصل,Moss )1988( مورسالضاغطة الذي طوره 

ًوجـود فــروق دالــة إحــصائيا بــني الــذكور واإلنـاث يف أســلوب حــل املــشكالت وأســلوب البحــث  -
 .عن املكافآت

            ًائيا بــــــــــني طلبــــــــــة كليــــــــــة الرتبيــــــــــة وكليــــــــــة العلــــــــــوم يف اســــــــــتخدام ـوجــــــــــود فــــــــــروق دالــــــــــة إحــــــــــص -
                 لــــــصاحل كليــــــة الرتبيــــــة  عــــــن التوجيــــــه واملــــــساعدةوالبحــــــث، جيــــــايبالتقــــــومي اإل: التاليــــــة األســــــاليب

 ).16، 2007 مريم، واألحمد(
 

  ):2007(رون ـث وآخـغيدراسـة  -3
 مــصادر الـــضغط النفـــسي الـــيت يعــاين منهـــا طلبـــة املراكـــز ن عـــكـــشفهــدفت الدراســـة إىل ال           

 وعالقـــة كــــل منهـــا مبتغــــري ســـرتاتيجيات تعــــاملهم معهـــا،إ و بـــاألردنالرياديـــة للموهـــوبني واملتفــــوقني
ـــا وطالبـــة، و )121( اجلـــنس، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن م مقياســـني أحـــدمها ااســـتخدقـــد مت ًطالب

سـرتاتيجيات التعامـل مـع الـضغط إ، واآلخـر يتعلـق ب إعـداد الباحـثيتعلق مبصادر الضغط النفـسي
  :، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية)1993( تطوير درويش النفسي

ال االنفعــاالت واملــشاعر واملخــاوف مــن أهــم جمــاالت مــصادر الــضغوط، يليــه التحــصيل  جمــَّإن -
 .الدراسي

بــني اجلنــسني يف جمــاالت مــصادر الــضغط، كمــا تبــني أن إحــصائية وجــد فــروق ذات داللــة تال  -
العـــدوان اللفظــــي واجلـــسدي، مث الطــــرق : ًأكثـــر إســـرتاتيجية تعامــــل مـــع الــــضغوط اســـتخداما هــــي

 .  أو االنسحاب االنعزالاملعرفية، وأقلها
 ممارســة عــادات معينــة ســرتاتيجيةإإحــصائية بــني اجلنــسني يف اســتخدام فــروق ذات داللــة وجــود  -

 .لصاحل الذكور
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 دعم االجتمـــاعيالـــ البحـــث عـــن ســـرتاتيجيةإبـــني إحـــصائية  داللـــة ات ذوجـــود عالقـــة ارتباطيـــه -
 ).246، 2007 رون،غيث وآخ( ومجيع جماالت مصادر الضغوط باستثناء التحصيل الدراسي

  ):2008(نا ـة البـدراس -4
بعـاد املواقـف احلياتيـة الـضاغطة الـشائعة، ألهدفت الدراسة إىل التعرف على األمهية النسبية            

يف املواقف احلياتية الضاغطة لدى طلبة ) ذكور، إناث(التعرف إىل الفروق اجلوهرية بني اجلنسني و
،  ذكـــور)100(، مـــنهم ًا وطالبـــةطالبـــ) 200(ة مـــن ـاســـ وتكونـــت عينـــة الدر،ى بغـــزةـجامعـــة األقـــص

ــــــد اســــــتخدم الباحــــــث إنــــــاث، )100(و ــــــة الــــــضاغطةاســــــتبانه وق       شــــــقري  إعــــــداد،  املواقــــــف احلياتي
  :تية، وأظهرت الدراسة النتائج اآل)ت-ب(
ـــة الـــضاغطة لـــدى طلبـــة جامعـــة األقـــصى - ـــة النـــسبية ألبعـــاد املواقـــف احلياتي :  علـــى التـــوايلاألمهي

ً أخــرياو والشخـصية، مث تالهـا املواقـف الـصحية واالقتـصادية ، االنفعاليـة، املواقـف الدراسـيةاملواقـف
  .واالجتماعيةكانت املواقف األسرية 

كمــــا أظهــــرت الدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية يف أبعــــاد املواقــــف احلياتيـــــة  -
وكانت ، اتية الصحية الضاغطةُدا بعد املواقف احليع، )إناث-ذكور( عزى ملتغري اجلنسُالضاغطة ت

 ).133، 2008 ،البنا(الفروق لصاحل اإلناث 
  ):2008(بان ـة وهـدراس -5

العالقـة بـني ضـغوط احليـاة واالضـطرابات الـسيكوسوماتية الكـشف عـن هدفت الدراسة إىل            
 ًا وطالبـة، طالبـ)823( دراســةعينـة الومشلـت ، ) اجلزائر-اليمن(ة يف البيئة العربية ـبة اجلامعـلدى طل

 مـن  إنـاث)205( و، ذكـور)205( منهم ً طالبا وطالبة )410(من اليمن يف  وتكونت عينة الدراسة
 ،ذكــور )190( ً طالبــا وطالبــة،)413( مــن اجلزائــريف  وتكونــت عينــة الدراســة ،حجــم العينــة الكليــة

بات  أدوات قيــاس ضــغوط احليــاة واالضــطراُ ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت،إنــاث )223(
  :نتائج منهاعدة السيكوسوماتية من إعداد الباحث، وقد توصلت الدراسة  إىل 

مـن ضـغوط حياتيـة دون املتوسـط وأشـارت النتـائج التفـصيلية إىل البلدين يعاين طلبة اجلامعة يف  -
 .معاناة الطلبة من ضغوط مرتفعة فيما خيص الضغوط البيئية والدراسية والشخصية واالنفعالية

ـــــــوجــــــود ف - ــــــدى طرـــ ــــــاة ل ــــــة إحــــــصائيا يف ضــــــغوط احلي ـــــــًوق دال ــــــد لبة اجلامعــــــةـــ          ًوفقــــــا ملتغــــــري البل
، أي أن الطلبة اليمنيني يعانون من الضغوط النفـسية أكثـر لصاحل الطلبة اليمنيني) اجلزائر/ اليمن(

  . من نظرائهم الطلبة اجلزائريني
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         امعـــــــة يف البيئـــــــة العربيـــــــةياة لـــــــدى طلبـــــــة اجلـغوط احلــــــــًوجـــــــود فـــــــروق دالـــــــة إحـــــــصائيا يف ضـــــــ -
  .لصاحل اإلناث) إناث/ روذك( ًوفقا ملتغري اجلنس)  اجلزائر-اليمن(
ً طرديــة دالــة إحــصائيا بــني ضــغوط احليــاة واالضــطرابات الــسيكوسوماتية ارتباطيــهتوجــد عالقــة  -

 ).2008، وهبان ()اجلزائر/ ليمنا( لدى طلبة اجلامعة يف البيئة العربية
 

  ):2009(يد ـة سـدراس -6
هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري الضغط النفسي على الدافعية لإلجناز لدى التالميذ املقبلني            

ً تلميــذا وتلميــذة، وقــد )180( وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن  يف اجلزائــر،علــى امتحــان البكلوريــا
 والراشـدين اللألطف لالجناز الدافعية ومقياس ،إعداد الباحثةمن استخدم مقياس الضغط النفسي 

  : وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية،H. J. Harmans هيرماتز إعداد
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف الضغوط النفسية -
إن التالميذ الذين لديهم ضغط نفسي تكون دافعيتهم لإلجناز أحسن من التالميذ الذين ليس  -

 .)123، 2009 سيد،(لديهم ضغط 
 

 ):2011(اسة الضريبي در -7
هـــدفت الدراســـة إىل حتقيـــق عـــدد مـــن األهـــداف منهـــا التعـــرف علـــى مـــدى انتـــشار الـــضغوط         

النفـــسية لـــدى مدرســـي التعلـــيم الثـــانوي يف دمـــشق وصـــنعاء، والتعـــرف علـــى طبيعـــة العالقـــة بـــني 
فــت ٍالــضغوط النفــسية وكــل مــن أســاليب مواجهــة الــضغوط والرضــا الــوظيفي ودافعيــة االجنــاز، وتأل

ً مدرســا ومدرسـة مينيــني، )452(ً سـوريا، و)321(ً مدرســا ومدرسـة، مــنهم )773(عينـة البحــث مـن 
مقياس الضغوط النفسية  ومقيـاس مواجهـة : واستخدم عدد من األدوات من إعداد الباحث وهي

الــضغوط النفــسية، مقيــاس الرضــا الــوظيفي، ومقيــاس دافعيــة اإلجنــاز، وتوصــلت الدراســة إىل عــدد 
  :ائج منهامن النت

ًإن أساليب طلـب املـساعدة مـن اآلخـرين أكثـر األسـاليب إتباعـا مـن قبـل املدرسـني يف مواجهـة  -
 .الضغوط النفسية

 .وجود أثر لتفاعل متغريي التخصص واخلربة يف الضغوط النفسية -
 .جيابية ملواجهة الضغوط النفسيةي البلد والتخصص يف األساليب اإلوجود أثر لتفاعل متغري -
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 لتفاعــل متغــريي التخــصص واجلــنس واخلــربة يف األســاليب اإلجيابيــة ملواجهــة الــضغوط وجــود أثــر -
 .النفسية

نفسية والرضا الوظيفي ودافعية  وجود عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية بني الضغوط ال -
 .جنازاإل
سي وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مصادر الضغوط النفسية تعزى ملتغري البلد لصاحل مدر -

 .صنعاء
 .ً وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط النفسية وفقا ملتغري اجلنس لصاحل الذكور -
وجــــــود فــــــروق ذات داللـــــــة إحــــــصائية بـــــــني متوســــــطات درجــــــات مدرســـــــي دمــــــشق وصـــــــنعاء            -

يف الدرجــــــة الكليــــــة للـــــــضغوط النفــــــسية وأســـــــاليب مواجهــــــة الــــــضغوط لـــــــصاحل مدرســــــي الـــــــيمن     
 .)302-298، 2011، الضريبي(

 

 :يةـات أجنبـدراس  - ب
 

   James .E .Candell (1984):  كاندل جيمس ةـدراس -1
االجتمـاعي  االهتمـام وحجـم احليـاة ضـغوط حجـم بـني العالقـة معرفـة إىل الدراسـة هـدفت          

  عـن ضـغوط النامجـة األعـراض ختفيـف يف االجتمـاعي االهتمـام أثـر فحـص الفـرد، كـذلك لـدى
                   الـذين لـدى واالكتئـاب والعدوانيـة القلق من ٍوكل االجتماعي االهتمام نيب العالقة ومعرفة احلياة،
مـن  ًالبـاط )87( ومشلـت الدراسـة منخفـضة، ضـغوط لـديهم والـذين مرتفعـة حاليـة ضـغوط لـديهم
 األدوات الدراسـة يف الباحـث اسـتخدم  إنـاث، وقـد)55(  و، ذكـور)32( بواقـع الـنفس علـمقـسم 
 االهتمـام قائمـة، و,Candell )1975( الباحـث إعـداد االجتمـاعي االهتمـام يـاسمق: التاليـة
 التوافـق إعـادة مقيـاسو، Greever, et al )1973( رونـــــــآخو جريفـر دادــــــــإع يـــــماعــاالجت

 ولـوبين زكرمـان إعـداد املتعـدد العـاطفي التـأثري قائمـة، و)1967 (وهلمـز راهـي إعداد االجتماعي
 عليهم مرة األدوات تطبيق عيدُأً تقريبا عام بعدو الدراسة، أدوات عليهم طبقت يثح، )1965(

 : اآلتيةنتائجأظهرت الدراسة ال و،أخرى
 .الضاغطة اخلربات وعدد االجتماعي االهتمام بنيً إحصائيا دال سالب ارتباط دووج -
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 العدوانيـةو بالقلـق واالكتئـا وبـني جهـة مـن احليـاة ضـغوط بـني موجبـة ارتباطيـه عالقـة توجـد -
، املرتفع االجتماعي ذوي االهتمام لدى عنه املنخفض االجتماعي االهتمام ذوي لدىً خصوصا

 .)العدوانية االكتئاب، القلق،( النفسية األعراض بني سالبة ارتباطيه عالقة وجدكما ت
 ضـغوط إدراك خفـض يف وأثـر احليـاة ضـغوط تـأثري ختفيـف يف أثـر له االجتماعي االهتمام أن -
 .)13، 2009 سيد،( ياةاحل

 

   Karademas & Kalantzi (2004): دراسة كاراديماس وكاالنتزي -2
 )291(هــدفت إىل دراســة العالقــة بــني الــضغوط وفعاليــة الــذات والــصحة النفــسية، ومشلــت           

ـــا مـــن جامعـــة أثينـــا باليونـــان، وطبقـــت علـــيهم سلـــسلة مـــن املقـــاييس منهـــا مقيـــاس الـــصحة : ًطالب
سـرتاتيجيات ليــة الـذات والتحـدي واملخـاطرة، وإالضغوط النفسية، وتوقعـات فعاالنفسية، ومظاهر 

  :مواجهة الضغوط واملشقة، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية
ُإن فعاليــة الــذات تلعــب دورا هامــا يف مواجهــة املواقــف الــضاغطة والتهديــدات بــشكل يــنم  - ٍ ً ً
ًواجهة وينعكس هذا تباعـا علـى الـصحة سرتاتيجيات املن القدرة على التحدي والتحكم يف إع

 .النفسية
ســرتاتيجيات مواجهــة الــضغوط مــن خــالل توقعــات ن التنبــؤ مبظــاهر الــصحة النفــسية وإميكــ -

 .)Karademas & Kalantzi, 2004, 1033-1043(فعالية الذات 
 

   :Kristine (2004 (تينـ كرسدراسـة -3
 معلمي لدى والضغوط املدرسي، املناخ راكوإد الذات فعالية بني العالقة دراسة  هدفت إىل         

 مـدارس يف العـاملني مـن Detroit ديترويـت مقاطعـة يفً معلما )203( مشلتو املتوسطة، املدارس
 الــــضغوط يف وقائمـــة املدرســـي، املنـــاخ إدراك يف وآخـــر الـــذات، فعاليـــة يفً مقياســـا وطبـــق شـــعبية،

 فعاليــة ارتبــاط إىل التوصــل أمكــن تعــددامل حنــداراال حتليــل أســلوب اســتخدام خــالل ومــن النفــسية،
 وإدراك الـذات فعاليـة بـني ضـعيف وارتبـاط النفـسية، بالـضغوطًإحـصائيا ً داالً سـالباً ارتباطا الذات
 الدراســة وأشــارت املدرســي، املنــاخ إدراك خــالل مــن بالــضغوط التنبــؤ أمكــن وقــد املدرســي، املنــاخ

 الـــــضغوط علـــــى التغلـــــب  يفأكـــــرب قـــــدرة يهملـــــد كانـــــت املرتفعـــــة الفعاليـــــة ذوي املدرســـــني أن إىل
)Kristine, 2004, 1247( .  
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            :دانيـات تناولت الذكاء الوجـدراس  - ت
  لقد مت تصنيف الدراسات اليت تناولـت الـذكاء الوجـداين إىل دراسـات عربيـة وأخـرى أجنبيـة         

  : وسوف يتم عرضها كل على حدة، وحبسب تسلسلها الزمين، وهي على النحو اآليت
  

 :ةـات عربيـ دراس  - أ
 
 

  ):2001(ي ـة راضـدراس -1
    هـــــدفت الدراســـــة إىل حتديـــــد الفـــــروق بـــــني الـــــذكور واإلنـــــاث يف عوامـــــل الـــــذكاء الوجـــــداين        

، والتعــرف علــى )الدرجــة الكليــة-الدافعيــة الذاتيــة-إدارة العالقــات-التعــاطف-االنفعــاالت ضــبط(
يل ـ مــن التحــصٍفــضي الــذكاء الوجــداين يف كــلالفــروق بــني الطلبــة مرتفعــي الــذكاء الوجــداين، ومنخ

 ً طالبـا وطالبـة مـن)289(ي، والقدرة علـى التفكـري االبتكـاري، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ـالدراس
  ســـنة،)25-19( طالبـــة مـــن الفئـــة العمريـــة )154(ً طالبـــا، و)135(، مـــنهم  املنـــصورة جامعـــةطلبـــة

 وتوصــــلت درة علــــى التفكــــري االبتكــــاري،اختبــــار الــــذكاء الوجــــداين واختبــــار القــــوقامــــت بإعــــداد 
  :تيةإىل النتائج اآلالدراسة 

  

التعـاطف، إدارة (داين ـارات الذكاء الوجـًائيا بني الذكور واإلناث يف مهـد فروق دالة إحصـ توج -
 . والدرجة الكلية لصاحل اإلناث،)العالقات، الدافعية الذاتية

 

ذكاء الوجـداين ومنخفـضي الـذكاء الوجـداين يف ًتوجد فروق دالة إحصائيا بني الطلبة مرتفعـي الـ -
 وذلـــك لـــصاحل الطلبـــة مرتفعـــي الـــذكاء ي مـــن التحـــصيل الدراســـي وقـــدرات التفكـــري االبتكـــارٍكـــل

 .)207، 171 ،2001 راضي،(الوجداين 
 

  ):2002(ي ـة أبو ناشـدراس -2
 واملهــارات ، مـن الــذكاء العــامٍهـدفت الدراســة إىل حبــث بنيــة الـذكاء الوجــداين وعالقتــه بكــل          

 ومسات الشخـصية، والكـشف عـن متـايزه أو عـدم متـايزه عـن تلـك املفـاهيم، وتكونـت ،االجتماعية
كليــة الرتبيــة طلبــة  طالبــة مــن )112(ً طالبــا، و)93(مــنهم  وطالبــة ً طالبــا)205(عينــة الدراســة مــن 

، )الباحثــــةإعــــداد (اســــتخدام اختبــــار الــــذكاء الوجــــداين مت وقــــد مــــصر،  - النوعيــــة جامعــــة املنوفيــــة
  :تيةالدراسة النتائج اآلأظهرت ، و)إعداد جابر أبو حطب(والربوفيل الشخصي 

ٍوجـود ارتبــاط جزئــي بــني كــل مــن الــذكاء الوجـداين والــذكاء العــام، وبــني الــذكاء العــام واملهــارات  -
 .االجتماعية والذكاء الوجداين ومسات الشخصية 
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كليــــة للــــذكاء الوجــــداين، واملهــــارات اتــــضح مــــن خــــالل التحليــــل العــــاملي لكــــل مــــن الدرجــــة ال -
 ومســـات الشخـــصية، والـــذكاء العـــام، عـــدم وجـــود متـــايز بـــني الدرجـــة الكليـــة للـــذكاء ،االجتماعيـــة

 ).188-144، 2002 أبو ناشي،(الوجداين ومسات الشخصية 
 ج

 ):2002(وة ـة عجـدراس -3
 ،املعـريف، والعمــرٍالعالقـة بـني الـذكاء الوجـداين وكـل مـن الـذكاء  كـشف هـدفت الدراسـة إىل         

 هم منً طالبا وطالبة،)258(من   وقد تكونت عينة الدراسة،والتحصيل الدراسي، والتوافق النفسي
مــن التخصــصات مــصر  طالبــة بالفرقــة الرابعــة بكليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة )194( و،ًاطالبــ) 64(

لغــــة عربيــــة، ولغــــة  (يةـات األدبـــــ، والتخصـــص)رياضــــيات،كيمياء طبيعيــــة، تــــاريخ طبيعــــي(العلميـــة 
قائمـة بـارون للـذكاء الوجـداين تعريـب وإعـداد : ، واستخدمت أدوات مجع البيانـات التاليـة)فرنسية

تعريـــب  مقيــاس الـــذكاء الوجـــداين، وتعريـــب وإعـــداد الباحـــث مقيـــاس الـــذكاء الوجــداين، والباحــث
 صــــالحأحمـــد زكـــي اختبـــار الــــذكاء املـــصور إعـــداد ، و)1999( محمـــد إبـــراهيم جـــودةوإعـــداد 

توصـلت الدراسـة ، وجـابر ويوسـف الـشيخإعـداد  اختبار الشخصية للمرحلة الثانويـة ، و)1978(
  :إىل النتائج التالية

 .إن الذكاء الوجداين هو تكوين مستقل ومتمايز عن الذكاء املعريف -
 .بني الذكاء الوجداين والذكاء املعريف، وفق املقاييس املستخدمةارتباطيه ال توجد عالقة  -
موعات العمرية يف الذكاء الوجداين ولصاحل األكرب سناوجود - ً فروق دالة إحصائيا بني ا ً . 
 . يعزى ملتغري اجلنسًعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف الذكاء الوجداين -
 .العلمي التخصصملتغري   يعزىًدالة إحصائيا يف الذكاء الوجداين عدم وجود فروق -
 .لذكاء الوجداين والتحصيل الدراسيًعدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني ا -
 .ًتوجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني الذكاء الوجداين والتوافق النفسي -

 

 ):2005( بعةـسدراسـة  -4
 هـــدفت إىل دراســـة الـــذكاء االنفعـــايل وعالقتـــه بتطـــرف االســـتجابة لـــدى الراشـــدين اليمنيـــني          

 يف الفـروق علـى والكـشف، )التعليمـي املستوى ،االجتماعية احلالة العمر، اجلنس،(ًوفقا ملتغريات 
وتكونـت  ، الـسابقةمتغـرياتللً وفقـا العينـة أفـراد لدى االستجابة وتطرف الوجداين الذكاء من ٍكل

إنــاث ضــمن  )297(ر، و ذكــ)214(مــن الراشــدين اليمنيــني بواقــع ًفــردا  )511(  مــنعينــة البحــث
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ــــزمين  ــــاس الــــذكاء االنفعــــايل إعــــداد : اليــــةســــنة، واســــتخدمت األدوات الت )40-25(العمــــر ال مقي
 إليهـا ت، وكانت من أهم النتائج اليت توصـل)تكييف الباحثة(الباحثة، ومقياس تطرف االستجابة 

  : ما يليدراسةال
الــذكور يتفوقــون عــن اإلنــاث يف الدرجــة الكليــة للــذكاء االنفعــايل ويف جمــاالت الــوعي بالــذات  -

 .ل مع اآلخرينوإدارة االنفعاالت وحفز الذات والتعام
 .فراد ذوي الشهادات العليا على أعلى متوسط لدرجات الذكاء االنفعايلحصل األ -
 . ال توجد عالقة بني الذكاء االنفعايل وتطرف االستجابة لدى أفراد العينة -
ٍتوجد عالقة ارتباطيه دالة بني تطـرف االسـتجابة وكـل مـن جمـاالت التعامـل مـع اآلخـرين وحفـز  -

 .تزوجنيالذات لدى غري امل
حـــــصول ذوي املـــــؤهالت العليـــــا علـــــى أعلـــــى معامـــــل ارتبـــــاط بـــــني الـــــذكاء الوجـــــداين وتطـــــرف  -

 .االستجابة يف جمايل الوعي بالذات وحفز الذات
توجد عالقة ارتباطيه سالبة بني تطرف االستجابة وجمال التعـاطف لـدى فئـة املطلقـني واألرامـل  -

 ).2005سبعة، (
 

  ):2005(دراسـة موسـى  -5
 مـن التحـصيل الدراسـي والـذكاء العـام لـدى ٍىل دراسة الذكاء الوجداين وعالقته بكـلهدفت إ        

ً طالبـا )394(طلبة اجلامعـة، وتعريـب وتقنني مقياس سكوت وآخرون، وتكونت عينة الدراسة من 
بــرز النتــائج الــيت  جبامعــة الزقــازيق مــصر، وكانــت مــن أوطالبـة مــن ختصــصات خمتلفــة يف كليــة الرتبيــة

  :ها الدراسة اآليتأسفرت عن
 .ًال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف الذكاء الوجداين وفقا ملتغري اجلنس والعمر -
ًال توجـــد عالقــــة ارتباطــــيه دالـــة إحـــصائيا بـــني الـــذكاء الوجــــداين والتحـــصـيل الدراســــي، والـــذكاء  -

 ).106، 2005، موسى(العام 
 

 ):2006 (المصدردراسة  -6
 يف متثلـت االنفعاليـة املتغـريات مـن وجمموعـة االنفعايل الذكاء بني العالقة اسةدرإىل  تهدف       

 املـستوى ةطلبـ مـن وطالبـةً طالبـا )219( العينـة حجـم وبلغ واخلجل الذات وتقدير الضبط وجهة
 علـى للحـصول املقـاييس؛ مـن جمموعـة استخدام مت وقد بغزة، األزهر جبامعة الرتبية بكلية الثالث
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 اخلجـل مقيـاسو الـضبط، وجهـة ومقيـاس االنفعايل، الذكاء مقياس وهي العينة أفراد من البيانات
  :أمهها النتائج من جمموعة إىل الباحث توصل وقد ،الذات تقدير ومقياس

 .الذكور لصاحل  تعزى ملتغري اجلنساالنفعايل الذكاء يف إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 الـذات تقـدير يف االنفعـايل الـذكاء ومنخفـضي مرتفعـي بنيإحصائية  داللة ذات فروق وجود -

  .املرتفع االنفعايل الذكاء ذوي لصاحل
 وجهـة يف االنفعـايل الـذكاء ومنخفـضي مرتفعـي بـني إحـصائية داللـة ذات فـروق وجـود عـدم -

 .واخلجل الضبط
 الـذات وتقـدير ،الـضبط وجهـة مـن ٍكـل علـى االنفعـايل للـذكاءًإحـصائيا  دال تـأثري وجـود -

 ).587، 2006در، المص( واخلجل
 

 ):2006 (لويـده  دراسة -7
 الفـروق ومعرفـة االنفعـايل، والذكاء التفكري أساليب بني العالقة كشف إىلالدراسة  هدفت          

 الذكاء أبعاد على والتعرف الدراسي، والتخصص للصفً تبعا وأبعاده االنفعايل الذكاء مستوى يف
 املرحلـة طالبـات مـن طالبـة )300( من الدراسة عينة تكونتو ،العينة أفراد لدى السائدة االنفعايل
 مااســتخدومت  واألدبيــة، العلميــة والتخصــصات الــصفوف خمتلــف مــن املكرمــة مكــة مبدينــة الثانويــة

   :األدوات التالية
  .)1999( سريع وأبو عجوة إعداد التفكري أساليب قائمة مقياس -
 نتـائجمـن ال دعد إىل الدراسة لتوتوص ،)2001( ورزق عثمان إعداد االنفعايل الذكاء مقياس -

  :هانم كان
 الفرعيــة وأبعــاده االنفعــايل للــذكاء الكليــة والدرجــة التفكــري أســاليب بــني ارتباطيــه عالقــة وجــود -

  .عينة الدراسة لدى
 الثانويـة املرحلـة طالبات بني وأبعاده االنفعايل الذكاء مستوى يفً إحصائيا دالة فروق توجد ال   -

  ).الثالث-الثاين-ألولا (الدراسي للصفً تبعا
 لـصاحل تعـزى ملتغـري التخـصص الدراسـي) االنفعاليـة املعرفة (عدُب يفً إحصائيا دالة فروق توجد   -

 .)2006، لويـده( األديب القسم طالبات
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 ):2008(دراسة العلي والعنزي  -8
دافعيــة حــب االســتطالع : ٍكــل مــنث العالقــة بــني الــذكاء الوجــداين وهــدفت الدراســة إىل حبــ        

 إنــاث مــن )200( ذكــور، و)200(ً طالبــا بواقـع )400(ودافعيـة اإلجنــاز واخلجــل، ومشلـت الدراســة 
  :طلبة املرحلة الثانوية الكويتيني، واستخدمت الدراسة األدوات التالية

 .)2006( الذكاء الوجداين إعداد الربيعة مقياس -
إســماعيل ترمجـة Mccann & Penny, (1964)  إعـداد سـتطالعمقيـاس دافعيـة حـب اال -

)1992(. 
       واطــــــــسون ، ومقيـــــــاس اخلجــــــــل إعـــــــداد )2004(عـــــــوض مقيـــــــاس دافعيـــــــة اإلجنـــــــاز إعــــــــداد   -

 ، وأظهــرت الدراســـة)1996(األنــصاري ترمجـــة  Watson & Friend, (1969) وفرينــد
  :النتائج اآلتية

 دافعيـة حــب ٍوجـود عالقـة ارتباطيــه طرديـة ذات داللـة إحــصائية بـني الــذكاء الوجـداين وكـل مــن -
  .االستطالع، ودافعية اإلجناز، بينما توجد عالقة عكسية مع اخلجل

ُتوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية تعـزى ملتغـري اجلـنس يف متغـريات الدراسـة لـصاحل الـذكور عـدا  -
  .متغري اخلجل لصاحل اإلناث

اخلجــل، ودافعيـة حـب االســتطالع : تغـريات التاليـةاملميكـن التنبـؤ بالــذكاء الوجـداين مـن خــالل  -
  ).79، 2008العلي، العنزي،  (ى اجلنسني، ودافعية اإلجناز لدى الذكورلد

 

 ):2009(دراسـة العبـدلي  -9
الزواجـي،  والتوافـق الـذات فاعليـة مـن ٍبكـل وعالقتـه االنفعـايل هـدفت إىل دراسـة الـذكاء        

 قيـقولتح، املكرمـة مكـة مبدينـة املتـزوجني املعلمـني مـن ًامعلمـ )300( عينـة الدراسـة مـن وتكونـت
 ومقيـاس فاعليـة ،)2002( ورزق لعثمـان االنفعـايل الـذكاء مقيـاس تطبيـق مت الدراسـة أهـداف
 الدراسـة ، وأظهـرت(1999) وعبـد اهللا لفـرج الزواجــي التوافـق ، ومقيـاس)2001(للعدل  الـذات

  :منها النتائج عدد من
 .الذات ةفاعلي وبني االنفعايل الذكاء أبعاد مجيع بني موجبة ارتباطيه عالقة وجود -
 .الزواجي التوافق وبني االنفعايل الذكاء أبعاد مجيع بني موجبة ارتباطيه عالقة وجود -
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الزواجي  التوافق ومنخفضي درجات مرتفعي متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود -
  .الزواجي التوافق مرتفعي الوجداين لصاحل الذكاء أبعاد مجيع يف

الـذات               وفــاعلية االنفــعايل الـذكاء مـن ٍكـل خـالل مـن جــيالزوا بـالتوافق التنبـؤ إمكانيـة -
 ).74، 2009 العبدلي،(

 

 ):2009(ب ـة طالـدراس -10
وتكونــت ، االجتمــاعيوالتوافــق النفــسي والــذكاء الوجــداين بــني عالقــة الدراســة  هــدفت إىل          

،  إنـاث)200( و، ذكـور)200( ، مـنهم بـاجلزائر من طلبة املدارسًامراهق )400( ة الدراسة منعين
، ومقيـاس التوافـق النفــسي )2002( الــدردير داين إعـدادـة مقيـاس الــذكاء الوجــواسـتخدمت الدراسـ

  : اآلتيةالنتائجالدراسة االجتماعي إعداد عطية حممود هنا، وأظهرت 
 .االجتماعيوبني الذكاء الوجداين والتوافق النفسي ارتباطيه وجود عالقة  -
االجتماعي حسب اجلـنس وتباطية بني الذكاء الوجداين والتوافق النفسي ة االرـختتلف العالق -

 .)158-148 ،2009 طالب،( لصاحل الذكور
  ):2009(دراسة قشطة  -11

هــدفت الدراســـة إىل التعــرف علـــى العالقــة بـــني الــذكاء الوجـــداين ومهــارات التـــأقلم لــدى طالبـــات 
بـــة، واســـتخدمت الدراســـة األدوات  طال)300(الثانويـــة العامـــة بغـــزة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

مقياس الـذكاء الوجـداين إعـداد صـفاء األعـسر، ومقيـاس التـأقلم إعـداد الباحثـة، وتوصـلت : التالية
  :الدراسة إىل عدد من النتائج منها اآليت

، كمــا بلــغ  الــوزن )68.33%(وجــداين لطالبــات الثانويــة العامــة بلــغ الــوزن النــسـيب للــذكاء ال -
 ).75.74%(، كما بـلغ الوزن النسـيب ملهارات التأقلم )82.18%(لديـين النسـيب لاللتزام ا

 .وجود عالقة ارتباطيه بني الدرجة الكلية للذكاء الوجداين والدرجة الكلية للتأقلم -
 ).علمي، علوم إنسانية(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص  -
 درجــــات مرتفعــــي ومنخفــــضي الــــذكاء وجـــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــني متوســـطات -

 .الوجداين على مقياس التأقلم لصاحل مرتفعي الذكاء الوجداين
 )%60(، وبــــــني املعــــــدل )%70( لــــــصاحل )%70( و)%60(وجــــــود فــــــروق بــــــني املعــــــدل  -
 ).207، 2009قشطة، ( )%80( لصاحل )%80(و
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 :بيةـات أجنـ دراس  - ب
 

  : Woitaszewski)2001(كي ـة وايتازيوسـدراس  -1
 ،دفت إىل دراســة مــدى إســهام الــذكاء الوجــداين يف النجاحــات االجتماعيــة واألكادمييــةهــ          

مبتوســط عمــري قــدره  ً طالبــا مــن طلبــة املدرســة العليــا للمتفــوقني)39(وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
ســــــنة، واســـــــتخدمت الدراســـــــة مقيــــــاس الـــــــذكاء الوجـــــــداين متعــــــدد العوامـــــــل للمـــــــراهقني  )16.5(
)AMEIS(مـــــاكمالن، واختبـــــار آخـــــرونومـــــاير   تـــــصميمMacmillan  للمهـــــارات املعرفيـــــة 
)CTB( ملعرفة مستويات الذكاء الوجداين والذكاء العام )IQ(ريـانودس ، ومقيـاس  Reynods, 
)BASC-SRP-A( لقيــاس النجاحــات االجتماعيــة )الــشخص مــع اآلخــرين، الــضغوط  عالقــات

لنجاح األكـادميي، وبواسـطة حتليـل ، ومتوسطات درجات حتصيل الطالب لتعرب عن ا)االجتماعية
ًن الــــــذكاء الوجــــــداين ال يــــــسهم إســــــهاما لــــــه داللــــــة يف النجاحــــــات أاالحنـــــدار أظهــــــرت الدراســــــة 

  .االجتماعية واألكادميية
  

  : Batastini) 2001(تيني ـة بتاشـدراس  -2
ونـت هدفت إىل دراسة العالقة بـني الـذكاء الوجـداين واالبتكاريـة والقـدرة علـى القيـادة، وتك          

ـــا مـــن طلبـــة املدرســـة العليـــا الـــذين ميارســـون بعـــض األدوار القياديـــة، )18(عينـــة البحـــث مـــن  ً طالب
 ومقياســـني أحـــدمها للقـــدرة )ECI(الوجدانيـــة  للكفـــاءات جولمـــان واســتخدمت الدراســـة مقيـــاس

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية ،  للقيادة بواسطة معامالت االرتباطواآلخر ،االبتكارية
 بـــني الـــذكاء )0.01(  ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى)0.82( قويـــة  ارتباطيـــهوجـــود عالقـــة -

 .الوجداين واالبتكارية
 بـني الـذكاء الوجـداين )0.01(  ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.66(ارتباطيه وجود عالقة  -

 .)50-49، 2004الدردير، ( والقدرة على القيادة
 

  :Riberts & et al )2002(رون ـروبرتس وآخ دراسـة  -3
، )MEIS(هدفت إىل التعرف على البنية العامليـة ملقيـاس الـذكاء الوجـداين متعـدد العوامـل           

تكونـت ووعالقة الذكاء الوجداين بسمات الشخصية الكربى، وأثـر النـوع علـى الـذكاء الوجـداين، 
ــــة الدراســــة مــــن  ــــساء، و )704(عين ة مســــات ت الدراســــة قائمــــاســــتخدمًشخــــصا مــــن الرجــــال والن
العـــصابية، االنبـــساطية، املقبوليـــة، يقظـــة الـــضمري، االنفتـــاح علـــى  ()TSDI( الشخـــصية اخلمـــس
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 د لقيـاس الـذكاء، وأظهـرت الدراسـة عـد)ASVAB( لالستعداد املهـين Armed، وبطارية )اخلربة
  : نتائج كان منهامن ال

 وبعــــض متغــــريات ؛ بــــني الــــذكاء الوجــــداين والــــذكاء العــــامً إحــــصائياود عالقــــة موجبــــة دالــــةـوجــــ -
، بينما توجـد عالقـة سـالبة دالـة مـع )، يقظة الضمري، االنفتاحةياملقبولاالنبساطية، (الشخصية 

 .مسة العصابية
لـصاحل النـساء عنـدما تعـزى ملتغـري اجلـنس يف الذكاء الوجداين ذات داللة إحصائية د فروق ووج -

تم تقـدير الـذكاء الوجـداين بواسـطة ًيتم تقدير الذكاء الوجداين تقديرا، ولـصاحل الرجـال عنـدما يـ
 ).50-49 ،2004الدردير، ( اخلرباء

 

  :Arla L. Day & Sarah A. Carroll) 2004(دراسـة أرال وسـارة  -4
عوامـل الشخـصية وأداء : ٍهدفت الدراسة إىل كشف العالقـة بـني الـذكاء الوجـداين وكـل مـن           

 )246(ات الدراســة، وتكونــت العينــة مــن الفــرد، وســلوك املواطنــة، ومتغــري اجلــنس، والعمــر، وســنو
 مــن اإلنــاث مــن طلبــة )176( مــن الــذكور، و)70(ًطالبــا وطالبــة مــن خرجيــي الــسنة الثانيــة مــنهم 

  : سنة، وقد استخدمت األدوات التالية)54-17(اجلامعة الكندية، تراوحت أعمارهم بني 
ــــذكاء الوجــــداين  ــــاس ال ــــاس العمــــاير وآخــــرون إعــــداد )MSCEIT(مقي وامــــل اخلمــــسة يف ، ومقي

، واختبـار  Harvey & Brown، ومقيـاس اختـاذ القـرارCosta & McCraeالشخـصية، إعـداد 
، وتوصــلت الدراســة إىل Podsakoff & Ahearn & Mackenzieســلوك املواطنــة إعــداد 

  :النتائج التالية
 .يوجد ارتباط ضعيف الداللة اإلحصائية بني الذكاء الوجداين والعوامل اخلمسة للشخصية -
توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني درجــات الــذكور ودرجــات اإلنــاث علــى مقيــاس الــذكاء  -

ًالوجداين لصاحل اإلناث، بينما ارتـبط متغـري العمـر إجيابيـا مـع فهـم االنفعـاالت، وكـان لـسنوات 
 .ٍالدراسة ارتباط دال مع كل من إدارة العواطف وتنظيم االنفعاالت وفهمها

 .حصائية بني سلوك املواطنة والذكاء الوجداينتوجد عالقة ذات داللة إ -
 

 :J.Mayer, Barkett, Warner) 2004(دراسـة ماير، باركيت، ورنر  -5
مــاير هــدفت الدراســة إىل الكــشف عــن العالقــة بــني الــذكاء الوجــداين كمــا يقيــسه مقيــاس            

ق بني اجلنسني ، والتقرير الذايت للسـلوك، والسـلوك اليومي، وحتديد الفرو)MSCEIT( وسالوفي
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 إنــاث مــن )241( ذكــور، و)89(ً فــردا، مــنهم  )230(يف الــذكاء الوجــداين، وتكونــت العينــة مــن 
، وتراوحـــــت أعمــــارهم بــــني  مريكيــــةات يف علــــم الــــنفس يف جامعــــة يــــال األالطلبــــة املتقــــدمني لــــدور

   :ُ من أصول قوقازية، واستخدمت األدوات اآلتية)%96( سنة، منهم نسبة )17-20(
 .Brackett إعداد )CSLSS(س مهارات احلياة لطلبة الكلية مقيا -
 .وسالوفي ماير إعداد )MSCEIT(مقياس الذكاء الوجداين  -
، وقــد توصــلت الدراســة إىل Goldbergمقيــاس الــسمات اخلمــسة الكــربى للشخــصية إعــداد  -

  :النتائج التالية
 .اين لصاحل اإلناثتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف الذكاء الوجد -
بالنـــسبة ملقيـــاس  الوجـــداين الـــذكاء يف واإلنـــاث الـــذكور بـــني إحـــصائية داللـــة ذاتتوجـــد فـــروق  -

 الـــذكور، وكانـــت نتـــائج الـــذكور أدىن يف مهـــارة اســـتقبال لـــصاحلمهـــارات احليـــاة احملكـــي وذلـــك 
مرتبطـــة الرســائل االنفعاليـــة، ويف اســـتخدام االنفعــاالت كـــداعم للتفكـــري، وكانــت تلـــك النتـــائج 

ًارتباطا داال مع التعود على الكحول، واملخدرات، والسلوك الشاذ، والصداقات الضعيفة ً. 
 .جناز األكادمييإحصائية بني الذكاء الوجداين واإلتوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة  -
سـوء التكيـف والـسلوك و الوجداين الذكاء  بنيإحصائية داللة ذاتسلبية  ارتباطيه عالقة توجد -

 ).21-20، 2006رزق اهللا، ( لدى الذكور من أفراد عينة البحث السليب
  

 ةـات السابقـة الدراسـمناقش:  
ـــال الـــسيكولوجي، ومازالـــت ً نـــسبياعـــد مفهـــوم الـــذكاء الوجـــداين مـــن املفـــاهيم احلديثـــةُي          يف ا

م بــالرغم مــن حمــاوالتالدراســات شــحيحة   عــدد مــن العلمــاء والبــاحثني علــى اخــتالف ختصــصا
كــــشف الغمــــوض الــــذي حماولــــة وبالدراســــة والتحليــــل لغــــرض التعــــرف عليــــه، ول هــــذا املفهــــوم تنـــا

كالشخــــصية : وماهيــــة عالقتـــه االرتباطيــــة بــــاملتغريات املتعــــددة وحتليــــل مهاراتــــه وفهمهــــا، ،يكتنفـــه
ـــــــة  والعقليـــــــة، واالنفعاليـــــــة، والـــــــسلوكية، وأمهيتـــــــه التطبيقيـــــــة يف جمـــــــاالت احليـــــــاة املختلفـــــــة التعليمي

مــــا حظيــــت ك ٍاعيــــة، واملهنيــــة، وجمــــال الــــصحة النفــــسية، والتنميــــة البــــشرية بــــشكل عــــام،واالجتم
الباحثني يف العلماء و ومازالت حمط أنظار ؛دراسات منذ فرتة طويلةالعدد من الالضغوط النفسية ب

 املعرفيـة والشخـصية،  حيـاة الفـردجمـاالتر سـلبية علـى خمتلـف هلـا مـن آثـاجمال العلوم اإلنسانية ملا 
  .الجتماعية، والسلوكية، والفسيولوجيةوا
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 وممــا ســبق عرضــه مــن دراســات متعــددة الثقافــات، ومتنوعــة األهــداف، واألدوات، ومتباينــة يف     
 حجـــم: النتـــائج، ونتيجـــة هـــذا التنـــوع والتعـــدد والتبـــاين ســـوف يقـــوم الباحـــث بعرضـــها مـــن حيـــث

 إليهـــا توصـــلت الـــيت والنتـــائج ،اتاملعلومـــ مجـــع يف املـــستخدمة تاو واألد، وجمتمـــع الدراســـة،العينـــة
  :وهي على النحو اآليت

  

 مجتمع البحث : 
مـن دراسـة ألخـرى وتناولـت ) ذكـور، إنـاث(تباينت جمتمعات ونـوع عينـة الدراسـات الـسابقة         

معظمهـا طلبــة اجلامعــة، ويف مراحــل دراســية وختصــصات خمتلفـة، بينمــا الــبعض اآلخــر مشلــت طلبــة 
ولت عينات من الراشدين، بينمـا يـشمل البحـث احلـايل عينـة مـن طلبـة الثانوية، والبعض اآلخر تنا

ا، والـيت هذه الفئةًاجلامعة نظرا لألمهية اليت تشكلها  ، وخطورة املرحلة العمرية واحلرجة اليت ميرون 
م املستقبلية م احلالية، وتالزمهم يف حيا   .ميكن أن تؤثر يف حيا

  

 األدوات المستخدمة في جمع البيانات : 
لقد تعددت األدوات املستخدمة يف مجع البيانـات واملعلومـات عـن متغـريي الـضغوط النفـسية         

والــذكاء الوجــداين يف الدراســات الــسابقة الــيت مت عرضــها، فــالبعض مــن إعــداد وتــصميم البــاحثني 
بينمــــا الــــبعض اآلخــــر مت تبنيهــــا بعــــد ترمجتهــــا وتقنينهــــا مبــــا يتناســــب مــــع  جمتمــــع البحــــث، كمــــا 

مت يف بعـــــــض الدراســـــــات االســـــــتبيانات، بينمـــــــا الـــــــبعض اآلخـــــــر اســـــــتخدم املقـــــــاييس اســـــــتخد
ــــارات ــــات واملعلومــــات قــــد يرجــــع إىل واالختب ــــوع والتعــــدد يف أدوات مجــــع البيان ، ويرجــــع هــــذا التن

االجتاهـــات الـــيت بنيـــت علـــى أساســـها هـــذه األدوات، واخللفيـــات النظريـــة والفلـــسفية الـــيت يتبناهـــا 
لتنــوع والتعــدد يف هــذه األدوات علــى تعــدد النتــائج الــيت توصــلت إليهــا البــاحثني، وانعكــس هــذا ا

هــــذه الدراســــات ممــــا قــــد يزيــــد مــــن الغمــــوض، ويربــــك بعــــض البــــاحثني واملهتمــــني بدراســــة هــــذان 
  . املفهومان
 من حيث النتائج التي توصلت إليها الدراسات : 

مـع الـبعض اآلخـر، وميكـن لقد أظهـرت الدراسـات الـسابقة نتـائج متنوعـة والـبعض منهـا متبـاين     
  :عرضها بعد تصنيفها حبسب النتائج اليت توصلت إليها وهي على النحو اآليت

يتــضح ممــا ســبق أن معظــم الدراســات الــسابقة كــشفت علــى أمهيــة املهــارات الــيت ميتلكهــا  -1
الفرد يف مواجهة الـضغوط النفـسية، حيـث تـشكل مهـارات الـذكاء الوجـداين أمهيـة تطبيقيـة يف 

 .ت حياة األفرادمجيع جماال
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اختلفــت نتــائج الدراســات الــسابقة يف حتديــد الفــروق بــني اجلنــسني يف الــضغوط النفــسية  -2
 .والذكاء الوجداين

مواجهــة  أســاليب اســتخدامأشــارت نتــائج بعــض الدراســات الــسابقة إىل وجــود فــروق يف  -3
ملـستوى وا) علمـي-أديب(ًالضغوط النفسية ومهارات الذكاء الوجداين وفقا للتخـصص العلمـي 

 .الدراسي، والعمر
ً      ومن خالل ما مت عرضـه مـن دراسـات سـابقة سـواء الـيت تناولـت الـضغوط النفـسية أو الـذكاء 
َّالوجـــــداين يتـــــضح أن هنـــــاك تبـــــاين واخـــــتالف يف نتائجهـــــا، وميكـــــن إرجـــــاع هـــــذا االخـــــتالف إىل 

  :األسباب اآلتية
 الـــيت أنطلـــق منهـــا البـــاحثني يف اخـــتالف االجتاهـــات واخللفيـــة النظريـــة والفلـــسفية والعلميـــة - 1

  .دراستهم للضغوط النفسية أو الذكاء الوجداين
  . يف مجع املعلومات والبياناتاستخدامها مت اليت األدوات اختالف - 2
تمعات والبيئات احلضارية والثقافية اليت طبقت فيها الدراسات السابقة - 3   .تعدد ا
تمع الذي سحبت من - 4  .ه هذه العيناتاختالف حجم العينات، وطبيعة ا

 

 مدى عالقة الدراسات السابقة بالبحث الحالي : 
ميكـــن تلخـــيص أهـــم الفوائـــد الـــيت حـــصل عليهـــا الباحـــث، مـــن الدراســـات الـــسابقة والـــيت         

  :ٍاهتمت بدراسة متغريي البحث احلايل كل على حدة  وهي كاآليت
 الـضغوط النفــسية  التعـرف علـى النمــاذج املتعـددة مــن مهـارات الــذكاء الوجـداين، ومــصادر -1

  .معرفة معمقة وشاملة ملوضوع البحث من جوانب خمتلفة
  .االستفادة من املنهجية اليت اعتمدت عليه الدراسات السابقة -2
االسـتفادة مــن الدراسـات الــسابقة يف حتديــد أدوات البحـث احلــايل، حيـث تبــىن  الباحــث  -3

 اســـتخدامه مـــن قبـــل ، ومت)2002(الـــدردير مقيــاس الـــذكاء الوجـــداين الـــذي صــممه وأعـــده 
، )2008(وهبــان  يف البيئــة اجلزائريــة، ومقيــاس ضــغوط احليــاة والــذي أعــده )2009(طالــب 

  .  والذي طبق على طلبة اجلامعة يف البيئتني اليمنية واجلزائرية
اإلطــالع علــى عالقــة الــذكاء الوجــداين بــبعض املتغــريات األخــرى، علــى الــرغم مــن عــدم  -4

حــث احلـايل، وإمنــا وفــرت للباحـث قاعــدة واسـعة مــن املعلومــات ارتباطهـا مباشــرة مبوضـوع الب
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، ودراســات )2010(ســعداوي ، ودراســة )2010(االســطل عــن موضــوع البحــث، كدراســة 
كاراديمــاس ، ودراســة )1984(كانــدل ًكــان ارتباطهــا ولــو ضــمنيا بــبعض أبعادهــا كدراســة 

  ).2004(كرستين ، ودراسة )2004(كاالنتزي و
 نتــــائج البحــــث احلــــايل مــــع نتــــائج الدراســــات الــــسابقة يف بعــــض مقارنـــة مــــا ستــــسفر عنــــه -5

 .اجلوانب اليت تناولتها
 

 مكانة البحث الحالي بين الدراسات السابقة : 
يتفق البحث احلـايل مـع الدراسـات الـسابقة يف عـدد مـن النقـاط وخيتلـف عنهـا يف نقـاط أخـرى     

  :وميكن إيضاحها على النحو اآليت
  

 قة في اآلتي يتفق مع الدراسات الساب: 
 .كونه يتصدى ملشكلة حمددة، وهي الضغوط النفسية وعالقتها بالذكاء الوجداين -1
ٍيتنــاول الــضغوط النفــسية، وآثارهــا الــسلبية علــى حيــاة األفــراد بــشكل عــام، وطلبــة اجلامعــة  -2

 .  ٍبشكل خاص
يـاة يؤكد البحث احلايل على أمهية مهارات الذكاء الوجداين من أجل النجاح يف جمـاالت احل -3

 ....).االجتماعية، واألكادميية، والنفسية، واملهنية،(املختلفة 
  

 يختلف عن الدراسات السابقة في اآلتي : 
ًوعربيــا حــسب علــم الباحــث والــذي ) اجلزائــر/ الــيمن(ًايل األول مــن نوعــه حمليــا يعــد البحــث احلــ  

ة مقارنة عرب ثقافيـة اسيتصدى ملوضوع الضغوط النفسية وعالقتها بالذكاء الوجداين، وذلك يف در
 يتعلـق فيما  بعض الدراسات السابقةمع وخيتلف على عينة من طلبة اجلامعة،) اجلزائر/ اليمن(يف 

تمــع العينــة، أفــراد وطبيعــة املــستخدمة، تاواألدبطبيعــة املــشكلة البحثيــة، و  واحلــضاري الثقــايف وا
 بـــصفة تركـــز الـــيت الدراســـات مـــن املزيـــد إجـــراء يـــستلزم الـــراهن الوضـــع إن ذلـــك ، تنتمـــي لـــهالـــذي

 بـني النفسية الضغوط ملواجهة كإسرتاتيجية  وتنميتهاالوجداين الذكاء مهارات دراسة على أساسية
تمــع، يفاألفــراد  فئــات خمتلــف  النفـــسية الــضغوط فيــه أصــبحت الــذي العــصر هــذا يف وخاصــة ا
ً دايـوتعق ً،وتنوعـا ،ًزيـادة حقـةواملتال الـسريعة لتغـرياتعـن ا جتـةانوال يـوم، كل نعيشها حياتية حقيقة

مــن اضــطرابات نفــسية خمتلفــة،   ومــا تفــرزه الكــوارث والــصراعات واحلــروباحليــاة، منــاحي مجيــع يف
واإلفالس الوجداين الناتج عن طغيان اجلانب املادي على اجلانب الروحي، والنظـرة اآلليـة للـسلوك 
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 تــشكله مــن خطــورة علــى قيمنــا املــستمدة اإلنــساين، والــذي يغذيــه الفكــر الربمجــايت، والعوملــة، ومــا
ـا، قـال تعـاىل  َبـل اتـبـع الـذين  من ديننا اإلسالمي، وتتعارض مـع فطـرة اإلنـسان الـيت فطـره اهللا  ِ َّ َ َ ََّ ِ

َظلموا َأهواءهم بغير علم فمـن يـهدي مـن َأضـل اللـه ومـا لهـم مـن ناصـرين  َ َ ُِ ِِ َ َّْ ْ ِْ ِْ ُْ َْـ َ َ َُ َُّ َ ِْ ْـ َ ٍ ْـ َ ِ َ َ َ فـأقم وجهـك*ََ َ ْ َ ْ َِ ِ للـدين َ ِّ ِ
ِحنيفا فطرة الله التي فطر النَّاس عليـها ال تـبديل لخلق الله ذلـك الـدين اْلقـيم ولكـن َأكثــر النَّـاس  َ ُ َ َ ََ ْ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ََِ ُِّ ََ ًِّ َ َِ َِّ َِّ ْ َْ ْ َ َْ َ ِ َِّ َ

َال يـعلمــــون  ُ َ ْ َ َــــروم اآليــــات  ســــورة ــــة تقليديــــة غــــري أســــاليب يتطلــــب ممــــا ،)30-29 (ال  هــــذه ملواكب
  .، ومبا ال يتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدناائلةاهل التطورات

 

  البحثفرضـيات:Research Hypotheses  
الـذكاء الوجـداين لــدى وتوجـد عالقـة ارتباطيـه ذات داللـة إحـصائية بــني الـضغوط النفـسية -1

 ).اجلزائر/ اليمن(طلبة اجلامعة 
 :ية التاليةـات اجلزئـها الفرضيـوتتفرع عن      

الـذكاء الوجـداين لــدى وباطيـه ذات داللـة إحـصائية بــني الـضغوط النفـسية توجـد عالقـة ارت -
  .طلبة اجلامعة يف اليمن

الـذكاء الوجـداين لــدى وتوجـد عالقـة ارتباطيـه ذات داللـة إحـصائية بــني الـضغوط النفـسية  -
 .طلبة اجلامعة يف اجلزائر

ًا ملتغـري البلـد توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة وفق-2
 .)اجلزائر/ اليمن(
ًتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية يف الـــضغوط النفـــسية لـــدى طلبـــة اجلامعـــة وفقـــا ملتغـــري -3

 ). إناث/ذكور(اجلنس 
ًداللة إحصائية يف الذكاء الوجداين لـدى طلبـة اجلامعـة وفقـا ملتغـري البلـد  توجد فروق ذات-4
 .)اجلزائر/ اليمن(
ـــة إحـــصائ توجـــد فـــروق ذات-5 ًية يف الـــذكاء الوجـــداين لـــدى طلبـــة اجلامعـــة وفقـــا ملتغـــري دالل

 .)إناث/ ذكور(اجلنس 
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  :خالصة
لقــد تــضمن هــذا الفــصل اإلطــار العــام إلشــكالية البحــث، واملتمثلــة يف عــرض التــساؤالت الــيت       

 يسعى البحث لإلجابة عنها، واألهداف املراد حتقيقها، واألمهيـة العلميـة والتطبيقيـة الـيت يـشكلها،
وحـدود البحـث، وعــرض الدراسـات الــسابقة، والـيت قـدمت للباحــث خلفيـة نظريــة واسـعة عمقــت 
معرفتــه، وأغنــت معلوماتــه باجلوانــب املختلفــة ملتغــريي البحــث احلــايل مــن حيــث عالقتهــا مبتغــريات 

ـا الـسلبية أو اإلجيابيـة، والت ذه املتغـريات، وتأثريا عـرف أخرى، وبالتايل توضيح أمشل لعالقة الفرد 
 مـن نقـاط القـوة وحماولـة جتنـب نقـاط ةعلى جوانب القوة والضعف يف تلك الدراسات، واالستفاد

الــــضعف فيهــــا، والتعــــرف علــــى املنهجيـــــة الــــيت اتبعــــت، واألدوات املــــستخدمة يف مجــــع البيانـــــات 
واملعلومـــات، وحماولـــة توظيـــف نتـــائج هـــذه الدراســـات ملـــا خيـــدم ويـــدعم البحـــث احلـــايل، ممـــا حفـــز 

ًاجلزائـر، نظـرا لنـدرة الدراسـات املتعـددة الثقافــات، -لتنفيـذ البحـث يف البيئـة العربيـة الــيمنالباحـث 
ال للباحثني واملهتمني إلجراء املزيد من الدراسات األكثـر  فالبحث احلايل يضع األساس ويفتح ا

  .    ًمشولية واألعمق أهدافا، وقد ساعدت هذه الدراسات يف صياغة فرضيات البحث
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  Psychological Stressesالضـغوط النفسـية 
  

  :تمهيد 
ُلقد حظي موضوع الضغوط النفسية ومصادرها وأنواعها وأساليب قياسها باهتمام           

العلماء والباحثني، وذلك ملا هلا من تأثري كبري على األفراد يف خمتلف مناحي احلياة، وعلى هذا 
به وتوالت العديد من الدراسات واألحباث، وهذا ما أسس لدراسات عقدت املؤمترات املتعلقة 

َّتعمقت بشكل أكثر يف جوانب تأثري هذه الضغوط املختلفة على مستوى الصحة النفسية 
ا ميكن أن تتحول إىل مصدر  َّواجلسمية، واإلسرتاتيجيات املستخدمة يف مواجهتها، خاصة وأ

 عجز الفرد عن مواجهتها والتعامل معها، وأضحت  مهدد ألمن وتوازن الفرد يف ظل غياب أو
الضغوط النفسية حتيط بالفرد من جوانب كثرية ومتعددة وذات درجات متفاوتة، قال تعاىل        

 ْلقد َخلقنا ََ ْ َ َاإلنسان َ َ ٍكبد ِفي ِْ َ َ سورة البلد اآلية  4وقال تعاىل ،:  ْولنبـلونكم ُ َّ َُ ٍبشيء َََْ ْ َ َمن ِ ِّ 
ْاْلخوف ِواْلجوع َ ُ ٍونـقص َ ْ َ َمن َ ِاألموال ِّ َ ِواألنفس ََ ُ ِوالثمرات َ َ َ ِوبشر ََّ ِّ َ َالصابرين َ ِ ِ َالذين )155( َّ ِ َإذا َّ ِ 

َُأصابـتـهم ْ َ ٌَمصيبة َ ِ ْقالوا ُّ ُ َِّوإنا ِِّلله َِّإنا َ ِإليه َ َراجعون َِْ ِ َ  اآليةالبقرة سورة 156-155  وقال رسول اهللا ،
وا وسددوا ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة حىت النكبة ينكبها أو قارب" صلى اهللا عليه وسلم 

ا )52، 2010األسطل، (ً نقال عن )1100، 2000مسلم، (" الشوكة يشاكها ، وتكمن خطور
 أموره تصريف على وقدرته  الفردسلوك على ينعكس مما، الذات فعالية على سليبال هاتأثرييف 

  .)Matsushima & Shiomi, 2004, 323-332( بنجاح احلياتية
  

حملة تارخيية عن تطور : ( سيحاول الباحث التطرق إىل اجلوانب التاليةفصل ويف هذا ال          
دراسة الضغط النفسي، وإيراد عدد من التعاريف اليت حاولت الوقوف على ماهيته واملفاهيم 

نة وراء حدوثه وعالقته املرتبطة به، واالجتاهات والنظريات اليت فسرته، واملصادر واألسباب الكام
ا إدراكه، وآلية حدوثه واالستجابات اليت يثريها وما  بسمات شخصية األفــراد والطريقة اليت يتم 
ينتج عنه من آثار، ومن مث عرض جمموعه من الطرق والوسائل املستخدمة لقياسه، وباإلضافة إىل 

  ). بالذكاء الوجداين املستخدمة يف مواجهته وعالقتهعرض جمموعة من اإلسرتاتيجيات 
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  :لمحة تاريخية عن دراسة الضغوط النفسية: ًأوال
ًقدمي جدا، وقد ظهر لدى اإلنسان Stress َّ أن مفهوم الضغط )1971(سيلي يرى           

َّالقدمي على أنه فقدان النشاط والشعور بالتعب واإلجهاد الذي يتملك اإلنسان بعد عمـل     
وميكن عــرض اإلسهامات األوىل لدراسة الضغط النفسي على   ، )11، 2001 حسن،(شاق 
  :آليتالنحو ا

  

كانت إسهاماته األوىل ألحباث الضغوط يف وصفه  Cannon (1932):  إسهامات كانون -1
ديدا يقوم جهازه العصيب  ًالستجابة القتال أو اهلروب، إذ يرى أن الكائن احلي حني يدرك  َّ

ًتثارة اجلسم وحتفيزه استجابة للضغوط بإفراز اهلرمونات واليت السمبثاوي والغدد الصـماء باس
تسرع معدل دقات القلب وتزيد من ضغط وسكر الدم، وتزيد معدل التنفس، وتقل دورة الدم 
ُاملتجه إىل اجللد وتزيد معدل دورانه يف العضالت، وهذه االستجابة الفسيولوجية حترك الكائن 

 ).55، 1995إبراهيم ورزق، (روب منه احلــي ليهاجـم التهديد أو اهلــ
  

ًقدم تفسريا فسيولوجيا للضغط  Hans Selye (1936):  إسهامات الطبيب هانز سيلي -2 ً
َّحبكم ختصصه، ويرى أن أعراض االستجابة الفسيولوجية للضغط النفسي هدفها احملافظة على 

اض التكيف العام الكيان واحلياة، وحدد ثالثة مراحل للدفاع ضد الضغوط وأطلق عليها أعر
General Adaptation Syndrome (G.A.S)وهي ،: 

 

 مرحلة الفزع:Alarm stage  وهي مرحلة رد الفعل جتاه اإلحساس باخلطر ويظهر اجلسم 
ا درجة التعرض للضاغط، مما يؤثر سلبا على مقاومة اجلسم  . ًتغريات واستجابات تتميز 

 

 مرحلة المقاومة:Resistance stage  الفرد فيها مقاومة مصدر التهديد بكل ما ميلك  حياول
دف إعادة اجلسم إىل حالة التوازن  .  من طاقة نفسية وجسمية 

 

 مرحلة اإلجهاد:Exhaustion stage  يسـتنزف فيها طاقة الفرد ويصبح عرضة لالضطرابات ُ
 ).152-151 ،2008 خليفة وعيسى،( عن ًنقال  (Powell, 1990, 19)واألمــراض

  

 Marianne Frankenhaeuser: مات ماريان فرانكنهوزر إسها -3
وفريقها البحثي يف السويد أمهية ودور املكون النفسي يف رد ماريان لقد أبرزت حبوث           

فعل الفرد جتاه مصادر الضغط املختلفة وبالنسبة هلرمونات حاالت الطوارئ االدرنالية 
العايل على الوظائف الذهنية واالنفعالية ويعتمد والنورادرنالني، فقد بينت هذه الدراسات تأثريمها 
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نشاط الغدة الكظرية أو االدرنالية بشكل شبه كلي على املواقف النفسية مثل الشعور بفقدان 
  ).55، 1995 إبراهيم ورزق،( أو قلة االستثارة ةالتحكم أو زيادة االستثار

  

  Richard Lazarus: إسهامات ريتشارد الزاروس -4
َّو املؤيد الرئيس إىل النظرة النفسية للضغط، حيث يرى أنه عندما يواجه  هالزاروس          

م بذلك يقومون بعملية تقييم أولية   Appraisal Primaryَّاألفراد بيئة جديدة أو متغرية فإ
لتحديد معىن احلدث، وبعد التقييم األويل لألحداث الضاغطة حتدث عملية تقييم 

ا على وهي  Secondary Appraisalثانوية  تقييم لقدرات الفرد وموارده، وكيفية التغلب 
هذه الضغوط، وما إذا كانت هذه املوارد واإلمكانات كافية ملواجهة الضرر أو التهديد أو حتدي 
احلدث الضاغط، ويف النهاية تكون اخلربة الذاتية للضغوط هي املوازنة بني التقييم األويل 

َّيـد مرتفعا فإن قدرة الفرد على التغلب تكون منخفضة، والثانوي، وحني يكون الضرر أو التهد ً
  ).Taylor, 1995, 223(وبالتايل يشعر الفرد بقدر كبري من الضغوط 

  

  :والمفاهيم المرتبطة به تعريف الضغط النفسي : ًثانيا
روبرت " املتمثل بأعمال املهندس الفيزيائية العلوم من ةمستعار  كلمةStress الضغط          

يف تعريفه  )2000( الزرادهذا ما أشار إليه و، القوة أو اإلجهاد إىل ويشري ،" Hookeهوك
 تضغط اليت القوة" تعين وهي ؛وامليكانيكا الفيزياء علم من مقتبسة Stress كلمة هَّأنللضغط ب

ية النفس موعلقد أستخدم هذا املفهوم يف الو ،"حجمه أو شكله من غريُت وقد ،آخر شيء على
 يف جمال علم عينتو اليومية، تهحيا يف ى الفردعل الواقع الضغط أو املشقة إىل يشريل واالجتماعية

 ُيرجعه للمصطلح اللغوي األصل َّأن َّإال ،)34 ،2000 الزراد،( الشديد النفسي التوترالنفس 
 الصرامة، وتعين Stictus الكلمة من مشتقةفهي  الالتيين األصل إىل  Smith)1993 (سميث

يف و ما، ٍظرف يف الكثريون هلا يتعرض اليت الداخلية والقلق الضيق مشاعر على ًضمنيا وتدل
ً ضمنيا وتدل واالضطهاد القمع أو الضيق تعينو ،Estresse الكلمة من اشتقتاللغة الفرنسية 

  ).16، 1995سالمة، ( احلرية من واحلد والظلم والقيد احلبس على
  
  

      َّي للضغط النفسي، يرى الباحث أنه منوبعد التعرف على األصل العلمي واللغو        
    املفيد قبل عرض تعاريف مفهوم الضغط النفسي اإلشارة إىل بعض املفاهيم املستخدمة يف 
جمال الضغط، واليت تتداخل معه، وحىت يربز االختالف ويسهل التمييز بينه وغريه من املفاهيم 
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  :األخرى املرتبطة به، وهي على النحو اآليت
  

 يشري هذا املفهوم إىل العوامل أو املثريات اليت تستثري استجابة Stressers :واغط الض -1
ُالضغط لدى الكائن العضوي، وحتدث تغريات يف اجلانب النفسي واجلسمي لديه، وتسمى هذه 
التغريات باستجابة الضغط، ويركز بعض الباحثني يف تعريفهم للضواغط؛ وتصنيفها على أساس 

ا : مثلخصائصها املختلفة  ا واملدة الزمنية والقدرة على التنبؤ  مدى تكرار حدوثها وشد
 ).25، 2006 حسين،(

  

  : الضواغط  إىل ثالثة أنواع هي Wills & Shiffman, (1985)ويلز وشيفمانويصنف        
  

 كاإلصابة باملرض، وموت شخص عزيز، وهي ضواغط قد :أحداث الحياة الكبرى 
 .دىتكون حادة ولكنها قصرية امل

  

 ًمثل االنتظار طويال يف طابور أو إشارات املرور أو  :مشكالت ومتاعب الحياة اليومية
 .اجلدال والنقاش مع البائع يف املتجر، أو مع شريكة احلياة، أو املشاحنات بني أفراد األسرة

  

 تشري إىل الضغوط املرتبطة بـأداء األدوار االجتماعية، ومن :ضغوط طويلة المدى 
 ).195، 2004 العمر والدغيم،(غط املواجهة مع الوالدين لدى املراهقني أمثلتها ض

 

  :  ثالثة أنواع من الضواغط لدى الطلبة هيElkind, (1986)إلكند وقد حدد     
 .ضواغط قابلة للتجنب وميكن مالحظتها مثل تعاطي املخدرات وخرق القانون -
 .ضواغط غري قابلة للتجنب مثل املرض واملوت -
 .  للمالحظة وغري قابلة للتجنب مثل االمتحاناتضواغط قابلة -

 

 إىل عدة أنواع خمتلفة ميكن التمييز بينها من Wheaton, (1994) وايتونبينما صنفها           
  :خالل الشدة واملدة اليت تستغرقها وتؤثر فيها على األفراد، وهي تتضمن

تغرق مدة قصرية  تشري إىل أحداث غري متوقعة وتكون فجائية وتسTraumas :الصدمات -
ا تكون عميقة وأحيانا تكون مؤقتة  .ًولكن تأثريا

ًهي أحداث وظروف حتدث يوميا وتؤثر سلبا على حياة الفرد: أحداث احلياة السلبية - ً. 
 .هي أحداث ومواقف تستغرق فرتة قصرية من الوقت: املنغصات اليومية -
الئمة اليت حتدث على  تشري إىل الظروف غري املMicro Stressors: الضواغط املصغرة -

تمع(مستوى النظام االجتماعي الضيق والواسع  ٍ، وتؤثر بشكل مباشر على اخلربة )األسرة وا
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 . الفورية للفرد
 .تشري إىل ضغوط مستمرة: الضواغط املزمنة واألحداث -
تعكس الظروف والنتائج اليت تكون مرغوبة ومتوقعة ولكن ال  Non Events: الالأحداث -

 ).26- 25، 2006 ،حسين(حتدث 
  

َّ تعرب عن احلادث ذاته، أي وقوع الضغط بفاعلية مبعىن أن الفرد قد وقع Stress: الضغوط -2
، والضغوط هي جمموعة التغريات اليت حتدث على )72، 2009فاضلي، (ٍحتت طائلة ضغط ما 

لضواغط املستوى النفسي واجلسمي للفرد وتعرب عن النتيجة، وتشري إىل استجابات األفراد حنو ا
 ).26، 2006حسين، ( )استجابة الضغط(

  

يصف احلالة اليت يعانيها الفرد ويئن منها، وهي احلالة اليت يشعر فيها   Strain:االنضغاط -3
اك واالحرتاق الذايت، ويعرب عنها بصفات مثل أنا خائف، قلق، مشدود، : (الفرد باإلعياء واإل

  ).15، 1999 دي،؛ والرشي26، 2006 عبد المعطي،() متوتر، متوجس
 

وبعد عرض املفاهيم السابقة املرتبطة مبفهوم الضغط النفسي واملتداخلة معه، ميكن إيراد         
  :جمموعة من التعاريف اليت حاولت الوقوف على ماهيته، على النحو اآليت

  

ٍيعرف كل من          استجابة : َّ الضغط النفسي بأنهSelye& Cannon وسيلي  كانونُ
 حمددة للجسم جتـاه األخطار أو التهديدات اخلارجية، وما يرافـق هذه االستجابة فسيولوجية غري

  ).51، 2002والعبيدان، ؛ 31، 2006 شريف،(الفسيولوجية من مظاهر سريريه 
  

عالقة خاصة بني " َّ بأنه,Lazarus & Folkman)1984(الزاروس وفولكمان وعرفه         
ا تفوق مصادره للتعامل معها الفرد والبيئة واليت يقدرها الفرد على أ َّا شاقة ومرهقة أو أ َّ

  ).19، 2006 حسين،("وتعرض صحته للخطر 
  

 واملتمثلة للضاغط، الداخلية االستجابة: َّبأن الضغط النفسي هو) 2005(الهادي  ويرى           

 ساناإلن نظرة اليأس، اخنفاض العجز، االكتئاب، اخلوف، بالقلق، الشعور :هي سلبية مشاعر يف

 للكائن الوظيفي األداء مع يتعارض تأثري َّإن الضغط يشري إىل أي: ذلك بقوله إىل ويشري لنفسه،

  ).24،  2005الهادي،(توتر  أو داخلي انفعال عنه احلي، وينتج
  

فقدان  عن الناتج اإلحساس إىل تشري "َّ بأن الضغوط النفسية )2006(المنعم  عبدويرى           
 مواجهة املطالب يف الفشل هذا يصبح حيث فشل، مواقف عادة وتصاحبه واإلمكانات، املطالب،
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 عن تنشأ مؤملـة حالـة انفعالـية إذن فالضغط النفسـية، الضغوط إحداث يف ًقـويا ًمؤثرا واإلمكانات

  ). 2006،56 عبد المنعم،( "املكتسـبة الفطرية أو الدوافـع من أكثر أو دافـع إحبـاط
  

       شأنه من خارجي أو داخلي تغري أي " هي )1998(إبراهيم  بالنفسية حس والضغوط        
    ظروف  فيها مبا اخلارجية، لألحداث ًمتثيال ومستمرة، حادة انفعالية استجابة إىل يؤدي أن 

      األحداث ذلك مثل يف مثلها ضغوط األسرية، الصراعات أو السفر أو البيئي التلوث أو العمل
للعضــــــوية                التغــــــــريات اهلرمونـية أو األرق أو باملرض كاإلصــابة العضــــــوية ــــرياتأو التغــــ الداخلية 
  ).118، 1998إبراهيم، (

  

َّ ويف ضوء العرض السابق لتعاريف الضغوط النفسية ميكن مالحظة أن هناك شبه إمجاع             َّ
  :  بني العلماء والباحثني على

 .ليت يشكلها الضغط النفسي على صحة الفرد النفسية واجلسمية اخلطورة ا -1
يف إثارة استجابات أنية، وما يرتتب عليها من آثار ) الداخلية أو اخلارجية( دور الضواغط  -2

 .سلوكية وانفعالية ومعرفية وفسيولوجية
 .  دور شخصية األفراد وما ميلكون من إمكانات وقدرات ومهارات يف مواجهة الضغط -3

  

   ومن جهة أخرى فقد تباينت أرائهم يف حتديد ماهيته وطبيعته ومصادره وطريقة حدوثه،        
 فسيولوجية داخلية ألحداث As responseَّفمنهم من ينظر للضغط على أنه استجابة 

خارجية؛ كإفراز اهلرمونات اليت تستحث اجلسم ملواجهة مواقف احلياة الضاغطة كفقدان عزيز أو 
َّالكوارث أو مواقف اخلوف، بينما يرى آخرون أنه عبارة عن مثريات بيئية مواجهة األزمات و

خارجية كاملشكالت األسرية واملهنية والدراسية، أو ذاتية داخلية تتعلق بالشخص ذاته وخبصائص 
كاالضطرابات والصراعات النفسية، ومفهوم الفرد عن ذاته ومستوى طموحه،كما  شخصيته،

ً نتاجا لعالقة تفاعلية بني الفرد والبيئة، وقد مجع هذا الفريق بني نظر آخرون للضغط باعتباره
ا الفرد  االجتاهني السابقني املثري واالستجابة، وأضاف عليه دور العمليات العقلية اليت يدرك 
األحداث الداخلية واخلارجية، وميكن إرجاع هذا التباين يف أراء العلماء والباحثني إىل اخللفية 

االت العلمية اليت ينتموا إليهاالنظرية وال   . فلسفية اليت انطلقوا منها، وا
  

  :االتجاهات والنظريات المفسرة للضغوط النفسية: ًثالثا  
 الجتاهاتاًسة الضغط النفسي طبقا الختالف  اهتمت بدرايتريات الـاختلفت النظ          
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ُـواء كانت أُطـــــــس ريات،ـــــذه النظــــها هـنـقت مـلـــيت انطــــر الــــواألط      أو نفسية،  ية،ـــيولوجـــــًرا فســـــــً
     ًأو اجتماعية، كما اختلفت فيما بينها بناء على ذلك من حيث مسلمات كل منها 

 على تعدد وجهات نظر الباحثني حول تناول )2008(عبيد ، وتؤكد )98، 2001، عثمان(
  :، وانقسم العلماء إىل ثالثة اجتاهات هيالضغوط النفسية وهذا كغريه من املفاهيم

  

 ينظر للضغط على أنه استجابة ألحداث مهددة تأيت من البيئة، وهلذا   :االتجاه األول َّ
فهو ميثل ردود الفعل اليت تصدر عن الفرد إزاء احلدث، وبالتايل الضغط النفسي يعد استجابة 

 خبصوص " ,Cannonكانون"ضعها للحدث البيئي، واستند هذا االجتاه إىل األسـس اليت و
االسـتجابات الفسيولوجية اليت تصدر عن اجلسم حيال تعرضه للمثـريات املختلفة يف البيـئة 

 من ",Selyeهانز سيلي "، ومن املؤيدين هلذا االجتاه )94- 93، 2009 فاضلي،(احمليطة بالفرد 
نيزم دفاعي لدى جسم خالل ما أمساه بزملة أعراض التوافق العام، وهي بشكل جوهري ميكا

دد االتزان  م ينظرون للضغوط )50، 2006 حسين،(الفرد ملواجهة املثريات اليت  َّ، أي أ
ًالنفسية باعتبارها متغريا تابعا ً . 

 

 ينظر أصحاب هذا االجتاه إىل الضغط كمثري، فالضغوط النفسية يدركها :  الثانيتجاهاال
ديدا له، وهلذا ا متثل  ًالفرد على أ ا قد تكون نتيجة ملثريات َّ َّ فهم ينظرون للضغوط على أ

، ولعل )94-93، 2009 فاضلي،(داخلية ذاتية املنشأ أو خارجية متعلقة بالبيئة احمليطة بالفرد 
، وتركز النظريات اليت "Holmes & Raheهولمز وراهي "من أبرز املؤيدين هلذا االجتاه 

ثريات البيئية الضاغطة، مثل الضوء واالزدحام والزواج تناولت هذا التوجه على أحداث احلياة وامل
 ).50، 2006 حسين، (السيئ والفقر واملنغصات اليومية والكوارث الطبيعية

  

 وهو االجتاه التفاعلي والذي يعين تفاعل الفرد مع البيئة اليت يعيش فيها :االتجاه الثالث 
خاصة بني الشخص والبيئة، فيحدث حيث أعترب العلماء الضغط النفسي نتاج تفاعل أو عالقة 

الضغط النفسي عندما تتجاوز املطالب البيئية مصادر الفرد وإمكاناته للمواجهة، وأكد       
أصحاب هذا االجتاه على الدور الذي تلعبه املتغريات الوسطية مثل خصائص الشخصية 

، وميثل     )94-93، 2009 فاضلي،(واملتغريات املعرفية بني احلدث الضاغط واالستجابة له 
     )1990(وإندلر وباركر ، كوكس ماكاي، و)1984(الزاروس وفلكمان هذا االجتاه 

 لضغطَّبأن ا ,Kaplan and others) 1993( "وآخرون كابالن" رى، وي)50، 2006حسين، (



    ثانيالفصل ال   
 

 45

 دالفر القةـع على تأكيدال إىل باإلضافة السابقني، للمدخلني عـاجلام االجتاه عن بارةـعالنفسي 
 ).139 ،2007 شويخ،( بالبيئة

 

ونتيجة هلذا التنوع يف االجتاهات النظرية املفسرة للضغوط النفسية سيحاول الباحث           
عرض بعض النظريات املفسرة للضغط النفسي ليشمل االجتاهات النظرية الثالثة، وهي على 

  :النحو اآليت
  

   Fight or Flight Syndrome:الهروب أو المواجهة أعراض زملة نظرية -1
 وتعد ",Walter Canon كانون لتراو" الفسيولوجي العامل هو النظرية هذه صاحب        

 ،النفسي الضغط ودراسة تفسري يف البيولوجية اجلوانب اعتمدت اليت النظريات أوائل من نظريته
، )الطوارئ حالة يف الفعل رد( به يعينوالذي  النفسي الضغط فهومم استخدموا الذين أول وهو
 عن دراسته يف )1920( عام للضغوط الفسيولوجية االستجابات تفسري "كانون" حاول وقد

 األنشطة من ًعددا هناك َّأن ووجد ،خارجي لتهديد واحليوان اإلنسان من كل استجابة كيفية
   وأطلق ،منه اهلروب أو اخلطر ملواجهة اجلسم لتهيئ واألعصاب الغدد تستثري اليت املتتابعة
   العديد معها جتلب البشريةَّ، وأن احلياة )29، 2001 يس،( اهلروب أو املواجهة ضأعرا عليها

األفراد               على حيتم مما ،احلياة دد رمبا اليت املرغوبة وغري املرغوبة الضاغطة األحداث من
      خاصاألشَّ، وأن نهاـع ًيداــبع روبــاهل أو داثــاألح هذه ملقاومة ويكافحوا جياهدوا أن
 الفسـيولوجـية       التغريات من العديد عليهم تظهر ضاغطة وأحداث ملواقف يتعرضون دماـعن
)Carol & Holly, 1995, 66-71(.  

  

 قد وضع األساس النظري لدراسة " كانون"َّا سبق عرضه أن العامل الفسيولوجي ونستنتج مم        
ضغط النفسي حيدث نتيجة حوادث َّالضغوط النفسية على أساس فسيولوجي، فريى أن ال

خارجية مهددة الستقرار الفرد وتوازنه، وهي بالتايل تثري استجابات أجهزة اجلسم الداخلية كإفراز 
يئ اجلسم ملواجهة هذه األحداث املثرية  اهلرمونات، واليت تثري بدورها ردود األفعال املختلفة، و

مهددة ) مثريات(ية هي استجابة ألحداث بيئية َّواملهددة أو اهلروب منها، أي أن الضغوط النفس
ُالستقرار الفرد وتوازنه، وتستحث هذه االستجابة أو تثري استجابات أخرى متعددة، تتمثل يف 
الوظائف املعرفية واالنفعالية والفسيولوجية للجسم، أي تركز هذه النظرية على ردود األفعال 

  .  ألحداث البيئية املختلفةاالنفعالية والفسيولوجية الناجتة عن التعرض ل
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  General Adaptation Syndrome (GAS):  العامأعراض التكيف نظرية -2
 األستاذ جبامعة ",Hans Selyeهانز سيلي  "الكنديلقد كان العامل الفسيولوجي           

 مونرتيال من أوائل األطباء الذين حبثوا يف الضغط النفسي، وأعطاه أرضية علمية وافية، وهو رائد
املدرسة اليت قدمت مفهوم الضغط إىل احلياة العلمية، ويعتربه الكثريون األب الروحي هلذا 

ً يف دراسة ظاهرة الضغوط منذ ما يزيد على مخسني عاما مضت، "سيلي"املوضوع، فقد بدأ 
هانز "، وتنطلق نظرية  The stress of life"ضغوط احلياة" كتابه األول )1946(ونشر عام 

مييز  Stressorَّلمة أن الضغط متغري غري مستقل وهو استجابة لعامل ضاغط  من مس"سيلي
َّأن أعراض االستجابة " سيلي"الشخص ويضعه على أساس استجابة للبيئة الضاغطة، ويرى 

ًالفسيولوجية للضغط النفسي عاملية وهدفها احملافظة على الكيان واحلياة، وأشار إىل أن كثريا من  َّ
فسيولوجية ) استجابات(ؤثر على حالة توازن اجلسم؛ مما يثري ردود فعل العوامل البيئية ت

، Stressors) مثريات ضاغطة(وبيولوجية الستعادة حالة التوازن، وتسمى هذه العوامل ضواغط 
فاجلسم يستجيب للضغط جبهاز منظم من التغريات اجلسمية والكيميائية اليت تعد الفرد 

، ومازال "استجابة جسمية غري حمددة ملطلب معني: "َّبأنهالضغط " سيلي"َّللمواجهة، وعرف 
َّينظر هلذا التعريف على أنه ابسط تعريف فسيولوجي ملا حيدث يف جسم  الفرد عندما حيدث أي  ُ

َّ أن األمراض املختلفة تشرتك يف إحداث زملة أو "سيلي"خلل يف اتزانه النفسي، وقد افرتض 
 Common Stress)الضغط العام(عليها زملة أطلق ) جمموعة مرتابطة من األعراض(

Syndrome  49، 2002إبراهيم، (، باإلضـافة إىل األعـراض النوعية اخلاصة بكل مرض( ،
 العام ا أعراض التكيفواالستجابة للضغط النفسي تتكون من جمموعة ردود الفعل أطلق عليه

)GAS(General Adaptation Syndrome ثالث ، وظيفتها التصدي للضغط وفق 
  :مراحل هي

  

  اإلنذار(مرحـلة الفزع :(Alarm Stageا ُ وفيه ي ظهر اجلسـم تغريات واستجابات تتميز 
، ونتيجة هلذه التغـريات فإن مقاومـة اجلسـم تقل، وإذا Stressor للضاغط يدرجة التعرض املبدئ

ثل هذه املرحلة ، ومت)98، 2001 عثمان،(ًكان الضغط شـديدا فيمكن أن يـؤدي ذلك إىل الوفاة 
رد الفعل األويل للموقف الضاغط عندما يدرك الفرد التهديد الذي يواجهه عن طريق احلواس 

، Pituitary Glandاليت تنتقل منها إشارات عصبية إىل الدماغ وبالتحديد الغدة النخامية 
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 وهذا بدوره يرسل رسـائل عصبية وكيمائية لألجهزة املعنية يف اجلسم حيث يفرز هرمون
ُاألدرنالـني، وتشـد العضالت ليتهيأ اجلسـم لعملية املواجهة، وتعرف هذه التغريات باالسـتثارة 

 ).254، 2007السمدوني، (َّالعامـة 
  

 مرحلة المقاومة :Resistance Stage حتدث عندما يكون التعرض للضغط Stressor 
رحلة األوىل، وتظهر تغريات ًمتالزما مع التكيف فتختفي التغريات اليت ظهرت على اجلسم يف امل

، ومنها حياول الكائن احلي أن يقاوم ويواجه )98، 2001عثمان، (أخرى تدل على التكيف 
َّالتهديد، وتنتقل مقاومة اجلسم عامة إىل أعضاء حيوية معينة تكون قادرة على صد مصدر 

 ).254، 2007 السمدوني،(التهديد 
 

  اإلنهاك(مرحلة اإلجهاد:(Exhaustion Stage  رحلة اليت تعقب املقاومة وهي امل  
         َّويكون اجلسم قد تكيف، غـري أن الطاقة الضرورية تكون قد استـنفذت، وإذا كانت

االستجابات الدفاعية شديدة ومستمرة لفرتة طويلة فقد ينتج عنها أمراض التكيف        
الزمة للصمود، ويصبح اجلسم ، وفيها تستنزف األعضاء احليوية قواها ال)98، 2001عثمان، (

 :يف الشكل التايل" سيلي"ًعرضة لإلعياء والتعب وأخريا اإلصابة باإلمراض، وميكن متثيل نظرية 
  

  
  
  

  )255، 2007السمدوني، (يوضح نظرية هانز سيلي للضغوط النفسية  ) 1( شكل 
  

 حينما  النفسيالضغط َّ أن)2005( الدين محيي يرى "سيلي"ًوتعليقا على نظرية          
 ويفسد للفرد، النفسية الطاقة يستنزف هَّفإنها، أعال إىل ويذهب املتوسطة مستوياته يتجاوز
 طرفيه أحد ًمتصال متثل فالضغوط القيمة، بفقدان واإلحساس للصراعاتً با الفرد ويرتك األداء،

 االلتزام ميكنه وال املفروضة لباتاملتط زيادة ميثل واآلخر نفسه، فيها الفرد ميتلك اليت التحديات
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  ).182، 2005األهواني، ( واإلحباط باإلخفاق الشعور وبالتايل ا، الوفاء أو
  

البيئية واجلسمية  الديناميكية قد كشفت عن" سيلي هانز"َّنستنتج مما سبق أن نظرية           
 يعترب الضغط ًوالفسيولوجية للضغط النفسي، وقد فسرت الضغط النفسي وفقا لالجتاه الذي

استجابة للموقف املهدد، وينبغي أن يقوم الفرد مبواجهة املواقف الضاغطة إلعادة حتقيق االتزان 
واالستقرار النفسي للمحافظة على الصحة النفسية واجلسمية، أما حماولة التكيف معها فيعترب 

ائي، حيث يظل املوقف الضاغط موجودا ومهددا للفرد وي ًحال مؤقتا غري  ً ستنفذ طاقاته يف ًً
حماولة للتكيف مع البيئة احمليطة به، ومع استمرار هذه احلالة قد يصاب اجلسم باألمراض 
السيكوسوماتية، ورمبا ميوت قبل أن يستطيع إعادة االتزان، وبالتايل تظهر عليه زملة أعراض 

   .التكيف العام
  

 Cognitive Appraisal :المعرفي) التقييم(نظرية التقدير  -3
َقدم هذه النظرية         َّ  ، وقد نشأت هذه النظريةLazarus,et, al (1970) وزمالئه الزاروسَ

  دور على واأكد حيث ،نتيجـة لالهـتمام الكبري بعملـية اإلدراك والعالج احلسي اإلدراكي
 للضغوط االستجابة يف Cognitive Appraisal املعريف والتقييم ،Perception اإلدراك

)Gatchel, et al, 1989, 44-46( والتقدير املعريف هو مفهوم أساسي حيث إن تقدير كم ،َّ
التهديد ليس جمرد إدراك مبسط للعناصر املكونة للموقف، ولكنه رابط بني البيئة احمليطة بالفرد 
وخرباته الشخصية مع الضغوط، وبذلك يستطيع تفسـري املوقف، ويعتمد تقـييمه للموقف على 

ل الشـخصية، والعوامـل اخلارجـية اخلاصـة بالبيئة االجتماعية، والعوامـل عدة عوامل منها العوام
، )Vanden bergehe, et al, 2004, 42، 100 ،2001، عثمان(املتصـلة باملوقف نفسـه 

  :وميكن متثيل هذه النظرية يف الشكل  التايل
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  )101 ،2001، عثمان(يوضح نظرية التقدير المعرفي في تفسير الضغوط النفسية  ) 2( شكل 
  

 Lazarus )1980-1983(والزاروس وفولكمان ، Lazarus (1966)الزاروس وقام          

& Folkman باختبار الطريقة اليت يتعرض هلا الفرد ألحداث املواقف الضاغطة واملؤدية   
    للتوتر، وإدراكه هلا، وتقييمه املعريف الذايت الذي هو إحكام التهديد الذي يؤثر على     

         ُشعوره الذايت، ويهدد سـالمته، فبمجرد حـدوث التقييم يشكل صلة بني الفرد والبيئة 
)Shontz, 1995, 134-135( نقال عن ً) ،الزاروس"، وقد صنف )255، 2007السمدوني" 

  :األحداث الضاغطة إىل
  

  ن األحداث  وهي األحداث البيئية احمليطة بالفرد ومتتد م:األحداث الضاغطة الخارجية
 .البسيطة إىل األحداث القوية واملعقدة

 

  وهي جمموعة األحداث الشخصية اليت تتكون من خالل :األحداث الضاغطة الداخلية 
ًالتوجه اإلدراكي حنو العامل اخلارجي، وتشري أيضا إىل آليات التوافق لتلك األحداث، فإذا 

ا تؤدي إىل املرض، أما إذا كانت نا َّجحة فإن آليات التوافق جتعل الفرد َّكانت فاشلة فإ
املتغريات املعرفية اليت يتم على " الزاروس "ّ، وقد حدد )36-35، 2001 يس،(يتغلب عليها 

أساسها تقييم احلدث الضاغط ومواجهته للتغلب عليه، إذ متر عملية املواجهة مبراحل      
َّ إىل أن اإلنسان يواجه يف حياته معرفية خمتلفة تبدأ مبا أطلق عليه احلدث الضاغط، والذي يشري

مواقـــف أو أحــــداث ضاغطــة تســتدعي الكثري من اجلــهد ملواجهتها والتغـلب عليها،            
سرتاتيجيات معرفية سلوكية غري           صعوبات صحية إذا ما مت استعمال إوقد تنطوي على
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 ، الضاغطللحدث تقييمه علىتتوقف  لفردا استجابةَّمبعىن أن  )54- 47 ،2001يخلف  (فعالة
 :مها التقييم من نوعنييف " الزاروس" هاحددواليت 

  

يف هذه املرحلة يقوم الفرد مبحاولة التعرف على  Primary Appraisal :األولي التقييم   - أ
احلدث، ومن مث حتديد مستوى التهديد الذي ميثله هذا احلدث بالنسبة للفرد إذ يعتمد الفرد 

 .لعملية التقديرية على أسلوبه املعريف وخرباته الشخصيةيف هذه ا
 

 هذه  ويف،أنفسهم لألشخاص تقييم أي Secondary Appraisal :الثانوي التقييم  -  ب
 الضاغط املوقف مواجهة على الشخصية وإمكاناته قدرته مدى بتقييم الفرد يقوم املرحلة
 ،بالضغط يشعر ال هَّفإن مواجهته ىعل وإمكاناته املوقف ملطالب تقديره من كل يتالءم فعندما
 عندما وخاصة احمليط أو املوقف ومطالب إمكاناته بني فجوة عن التقييم هذا يكشف وعندما
 سيواجه هَّفإن الضاغط املوقف ملواجهةوقدرات الفرد  إمكانات  املوقف الضاغطمطالب تفوق

 حماولة الثانوي ييمالتق مرحلة وتتضمن ،)263، 2007السمدوني، ( الضغط من أكرب مستوى
سرتاتيجيات التقييم ، وميكن متثيل إعليه والتغلب املوقف ملواجهة املناسبة اآلليات حتديد

 :املعريف كما هي يف الشكل اآليت
  
  

  
                                                                                              

  

      
  

  

  
        

  

  
  

  
  

  

  )263، 2007 ،السمدوني(ستراتيجيات التقييم المعرفي لمواجهة الضغوط النفسية ضح إيو ) 3( شكل 
  

  : إىل عملييت التقييم السابقتني عملية ثالثة هي"الزاروس"وقد أضاف      
  

 خبرات الفرد والبیئة

 التقـــییم

 التقییم الثانوي التقییم األولي

 نوعیة وشدة االنفعال

 )المعایشة(المواجھة 

تركیز على 
 المشكلة

تركیز على    
 االنفعال

 تفسیرات جدیدة للفرد عن البیئة

 إعادة التقییم
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ة وتشري إىل العملية اليت يعيد الفرد من خالهلا تقييم كيفي Reappraisal: إعادة التقييم  -  ت
إدراكه ومواجهته للموقف الضاغط؛ فالفرد يطـور من إسرتاتيجياته نتيجة مواجهته هذه 
ًالضغوط أو يغريها طبقا إلدراكـه لفاعلـية هـذه اإلسرتاتيجية يف املواجهة أو نتيجـة حلصـوله 

 ).57، 2006حسين، (على معلومات جديـدة 
  

ا قد  ونستنتج من هذه النظرية         التفاعلي لالجتاه ًوفقاالنفسي  الضغط تّفسرَّأ
Transactional ،والبيئة) ستجابةاال (الفرد بني لتفاعل نتاج هَّأن على لضغطل ينظر والذي 

ديدا وأنه  عند حيدث الضغط َّنأو ،)املثري (احمليطة به ًتقييم الفرد للموقف على أنه يشكل  َّ
َّ ويتبني أيضا أنوإمكاناته، راتهقد تجاوزَّمبعىن أن متطلبات املوقف ت مواجهته، على جزاع  عملية ً

ا الفرد املوقف الضاغط، أي أن  َّتقييم املوقف تلعب دورا هاما يف فهم الطريقة اليت يدرك  ً ً
الضغوط النفسية وإسرتاتيجيات مواجهتها تتحدد بعدد من العوامل كالتقييم املعريف للموقف 

َّواملتغريات املعرفية لديه، وأن الضغط النفسي وطبيعة األحداث البيئية والسمات الشخصية للفرد 
ة اخلارجية اليت لبات شخصية الفرد ومتطلبات البيئهو نتيجة للتناقض الذي حيدث بني متط
َّعين أن عملية اإلدراك الضغط الذي يتعرض له، ي يعيش فيها، وبالتايل حتدد ردود الفعل حنو

َّعتبار أن هذه النظرية جاءت كرد فعل تتوسط بني احلدث أو املوقف واالستجابة، وميكن ا
َّلالجتاهات والنظريات اليت فسرت الضغط على أنه استجابة أو مثري، وركزت على ردود الفعل 
الفسيولوجية اليت تصدر عن الكائن احلي أو طبيعة املثريات البيئية، وهي نظرة آلية لسلوك 

َّذه النظرة لإلنسان من أن بداية اإلنسان، وأمهلت الدور العقلي املعريف، ويرجع الباحث ه
  .    األحباث على السلوك كانت على احليوانات

  

  Murray:موراي لهنري الفكري النسق -4
الكائن  داخل حتدث اليت للديناميات الفهم بعمق الشخصية عن منظري ينفرد موراي          

 النفسية، ديناميةمنهجه بال ويتسم النفسي، التوازن وحدات انبثاق وتكيف حلظة أجل من البشري

َّمفعمة ومصطلحاته ًمليئا  الفرد لدى  يكونDuranceاللحظة  باحلركة، فمصطلح املليئة باحليوية ُ
ذا"موراي"ويعين  والتتابعات، بالوقائع مجيع  تتضمن اليت للحياة الزمنية الوحدة "املصطلح  
 على النتائج ُتبىن ًودائما، "الشخص لوحدة الطبيعي التعقيد على تشتمل وهي املتداخلة، الوقائع

 حيث ذلك، إىل وسيلة الرتتيب فيكون إزالة التوتر، أجل من بيئته يف كادح فاإلنسان املقدمات،
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 يسعى الذي اهلدف حتقيق إىل اآلنية حلظته من الفرد تنقل املتتابعة واملخططات اليت الربامج تتضمن

، Needاحلاجة  ملفهوم يتعرض عندما سيةالنف الدينامية من ٍعال مستوى  إىل"موراي" إليه، ويصل
 ُويعد اإلنساين، السلوك تفسري يف مركزيني ومتكافئني مفهومني ، ويعتربمهاStressالضغط  ومفهوم

 مفهوم يف يظهر دينامي يف حوار واحلاجة الضغط من كل حيث يلتقي ًخطرا،ً حتريفا بينهما الفصل

 ويف واحلاجة، املوقف الضاغط تتضمن  تفاعليةآلية سلوكية كلية وحدة به ويعين ، Themaالثيما

 األشخاص بعض أو املواقف ببعض إشباعها يف احلاجات بعض أن ترتبط حيدث قد األثناء هذه

 االستعداد عن "موراي" به ُيعرب الذي احلاجة تكامل مفهوم يظهر َّفإنه حيدث ذلك وعندما

 َّأن ّحيث وضح معني، ٍموضوع أو ٍخصش مع التفاعل من معني نوع إىل حاجة َّأي أنه املوضوعي،
 أبعد إىل الدوافع والقيم قضية ويذهب يف البدنية القوى منها تتكون اليت املوضوعات أهم من القيم

 اجتماعي هو مبا نفسي هو ما يلتقي ولكن اآلخر ومبفرده عن ًمنفصال منهما كل يعمل أن من

" موراي" لوجهة نظر ًالقيم، وطبقا خدمة يف حاجات فتكون هناك دينامية وحدة يف ويتألفان
  :مها الضغوط من منطني بني ّوقد ميز  احلاجات، عن منفصلة الضغوط دراسة يصعب

 

 بيتا ضغط:Beta   الفرد يدركها كما البيئية املوضوعات دالالت وهي . 
 ألفا ضغط :Alphaكما يظهرها  أو الواقع يف توجد كما البيئية املوضوعات خصائص  وهي

َّأي أن الفرد يشعر بالضغط ، بيتا بضغوط ًغالبا يرتبط الفرد سلوك َّوإن وضوعي،امل البحث
ا تفوق إمكاناته  ا ضاغطة إذ أ َّالنفسي عندما يدرك املوضوعات يف البيئة اخلارجية على أ َّ

  .)100، 2001، ؛ وعثمان 55-1999،68 ،الرشيدي(وقدراته 
 

ا قد اعتم         َّدت على االجتاه الذي يفسر الضغط على أنه مثري، َّنستنتج من هذه النظرية أ
 حدوث الضغط النفسي على أساس ما حتمله املوضوعات البيئية واألشخاص "موراي"وقد فسر 

أو عرقلة إشباع  احمليطني بالفرد من دالالت وصفات كما يدركها، ومدى ارتباطها بتيسري
اإلنساين، ومها  السلوك تفسري يف يةاألساس من العناصر والضغط احلاجة مفهوم حاجاته، ويعد

مفهومان مرتابطان ومتكافئان، فاحلاجات تثري التوتر والقلق واإلحساس باختالل التوازن لدى 
الفرد، مما يدفع بالفرد إىل حماولة إشباع هذه احلاجات للتخلص من مشاعر التوتر والقلق وإعادة 

لبات البيئة اخلارجية تفوق قدراته وإمكاناته، َّالتوازن النفسي لديه، وعندما يدرك الفرد بأن متط
ا  ا تعيق إشباع حاجاته مما يشعره بالضغط، أي أنه ميكن تصور الضغوط النفسية على أ َّوأ ََّّ
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أحداث احلياة الرئيســـة، وتعد حماولة الفرد للتكيف مع هذه األحداث مسئولة عن استجابة 
ًالضغط، وتلعب قيم الفرد دورا هاما يف ذل   .كً

  

 Learned Helplessness: نظرية العجز المكتسب -5
 مفهوم العجز املتعلم أو املكتسب من خالل جتاربه يف Seligman سليغماناستخدم           

َّالسبعينات، ويشري هذا املفهوم إىل أن تكرار تعرض الفرد للضغوط إذا تزامن مع اعتقاده بأنه ال  َّ
َّجهتها، فإن هذا من شأنه أن جيعل الفرد يشعر يستطيع التحكم يف املواقف الضاغطة أو موا

بالعجز وعدم القيمة أو االستحقاق، وشعوره بالعجز جيعله يبالغ يف تقييمه لألحداث واملواقف 
ا ويشعر بالتهديد منها، ويف نفس الوقت يشعر بعدم قدرته على مواجهتها مما جيعله  اليت مير 

تعرض له من فشل وعدم القدرة على املواجهة يف َّيتوقع الفشل بشكل مستمر، ويدرك أن ما ي
املاضي واحلاضر سوف يستمر معه يف املستقبل ومن مث يشعر باليأس، ويرتتب على ذلك الشعور 

  .بالسلبية والبالدة واخنفاض تقدير الذات
  

  :تعلم يف نوعني من العوامل مهاوتتحدد أسباب العجز امل       
  األسرية أو املهنية أو االجتماعية للفردًعوامل بيئية ضاغطة سواء يف احلياة. 
  عوامل ذاتية تتعلق بالشخص ذاته وخبصائص شخصيته، واليت على أساسها يتحدد نوع

االستجابة اليت تصدر عنه إزاء األحداث الضاغطة، ومن أمثلة ذلك مفهوم الفرد عن ذاته 
 ).61-60، 2006 حسين،(ومركز التحكم واملرونة واالنطوائية 

 

 على أفكار اإلنسان وقناعاته خاصة املتعلقة بتفسرياته Seligmanمان سيليغركز كما     
للرتابط بني احلدث والنتيجة، وتوصل مع زمالئه إىل ما أمسوه منط التفسـري الشـخصي وأوجـدوا 
طـرائق متنوعة لقياسـه بدقة عالية، وأصبح هلذا املفهوم أمهـية كبرية يف فهم وتفسري وعالج 

  ).5- 4، 2004 بركات،( النفسـية ومنها االكتئاب االضطرابات
  

نستنتج من هذه النظرية أن الضغط النفسي حيدث نتيجة لعوامل بيئية خارجية وعوامل     
َّشخصية ذاتية، نتيجة لتكرار الفشل مما يولد لدى الفرد مشاعر العجز وعدم الكفاءة، مبعىن أن 

رة من الفشل وعدم السيطرة على األحداث الفرد يتعلم العجز من خالل مروره خبربات متكر
ًوترافقه هذه املشاعر يف احلاضر واملستقبل، مما جيعل الفرد عاجزا ومستسلما يف املواقف اليت  ً
َّتعرتضه مستقبال، وخلوفه من تكرار الفشل، ولقناعته بأنه ال ميتلك القدرة الكافية ملواجهة  ً
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 لذاته، وينعكس ذلك على عالقاته االجتماعية أحداث احلياة املختلفة، مما يؤثر على تقديره
  .      ويصبح فريسة لالضطرابات النفسية

  

  :Palmer & Dryden) 1995(النموذج اإلجرائي متعدد المراحل لبالمر ودريدن  -6
، إذ يفسر طبيعة Transactional Modelُيعرف هذا النموذج بالنموذج اإلجرائي         

بني العامل الداخلي واخلارجي Interrelationship تبادلة الضغط ويدرس العالقة الداخلية امل
 بتعديل النماذج اإلجرائية للضغط اليت Palmer & Dryden" ودريدن بالمر"لألفراد، وقد قام 

 الزاروس ومنوذج Cox & Macky (1981)كوكس ومكاي و، Cox (1978) كوكساقرتحها 
Lazarus)  ،ئي متعدد املراحل يف تفسريه حلدوث ، ويتلخص النموذج اإلجرا)29، 2002داود

  :الضغط النفسي يف مخسة مراحل هي
  

 ينشأ الضغط من مصادر داخلية تتمثل يف احتياجات ومطالب نفسية : املرحلة األوىل
 .وفسيولوجية أو خارجية مصدرها البيئة اخلارجية يقوم الفرد بتحديدها

 

 له، وتدخل معتقدات الفرد يف عملية إدراك الفرد للموقف عن طريق تقييمه : املرحلة الثانية
َّالتقييم اخلاصة باحلدث بأنه ضاغط أم غري ضاغط، وحتدد مستوى الضغط، وقدرة الفرد على 
َّالتعامل معه، فإذا أدرك الفرد أنه يستطيع مواجهته، فيكون بذلك قد جنح وإذا مل يستطع فإنه  َّ

 .  بذلك خيرب الضغط
  

 وتشمل الرتكيز على استجابة الضغط، وتتنوع االستجابات حدوث التغريات : املرحلة الثالثة
ً، ورمبا أيضا )انفعالية، سلوكية، حسية، خيالية، معرفية، حيوية، ونفسية(إىل استجابات 

 .حماوالت معرفية سلوكية لتغيري البيئة مما يؤدي إىل خفض الضغط
 

 ت الفرد عن قدراته يف سرتاتيجيات املواجهة، وتعد مدركاحماولة تطبيق إ: املرحلة الرابعة
 .تطبيق إسرتاتيجية املواجهة مهمة يف هذه املرحلة

  

 ا الفرد من املمكن أن ختفض : املرحلة اخلامسة التغذية الراجعة؛ فالتدخالت اليت يقوم 
الضغط اخلارجي أو الداخلي ومن مث يعود التوازن إىل ما كان عليه، أما إذا كانت التدخالت 

َّغـري فعالة فإن ال ًفرد خيرب ضغطا مستمرا، ويف مواقف خمتلفة من احلياة اليومية مما قد يـؤدي َّ ً
 :للضغط النفسي بالشكل التايل" بالمر ودريدن"منوذج ذلك إىل االضطراب، وميكن متثيل 
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  )74-73، 2004، محمد ( النفسيةيوضح النموذج اإلجرائي متعدد المراحل للضغوط ) 4( شكل 
  

ً أصحاب هذا النموذج برناجما شامال للمرشدين واملتدربني على إدارة الضغط وقدم         ً
م، ويف أي مرحلة يقفون على خريطة هذا النموذج مث  ُليـعلموا عمالئهم كيف يقيمون ضغوطا َّ ُ
ُحيددون مستوى الضغط لديهم وكيف حيسنون من مصادر املواجهة، ويعدلون من طرقهم يف 

َّ، ويالحظ أن هذا النموذج يؤكد على أمهية إدراك الفرد للضغوط فإذا تقييمهم للمواقف الضاغطة
َّأدرك الفرد أنه يستطيع مواجهة الضغط فبهذا ال يكون عرضه ألي مشاكل تؤثر عليه، واستمرار 

  .)150- 149، 2008 وهبان،(وجود الضغوط جيعل الفرد عرضه للمرض 
  

خمتلف االجتاهات النظرية اليت فسرت  مشلت نظرياتمن مناذج و هعرضما مت  خالل ومن        
  :ميكن استنتاج اآليتالضغوط النفسية 

  

 اخلطورة اليت يشكلها الضغط النفسي على حياة الفرد، وترده لعوامل سلبية .  
 اهليبوثالموس(هاد وذلك باالعتماد على أن امل: االسـتجابة للضغط على أسـاس فسيولوجي (

ضغوط، وميكن تشخيص الضغوط النفسية من منط ساسي الستجابة الفرد للهو املركز األ
ا الفرد عند مواجهته للمواقف الضاغطة من خالل بعض املراحل  االستجابة اليت يقوم 

ا  .التوافقية اليت مير 
  أمهية العوامل الشخصية واالجتماعية والنفسية يف االستجابة الفسيولوجية للضغط النفسي

 مثري حلالة القلق الناجتة عن تعرض الفرد ملوقف َّحيث نظر البعض إىل الضغط على أنه
 .ضاغط، وأمهية مواجهة هذه الضغوط
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  ،تتأثر االستجابة للضغط النفسي بإدراك الفرد وتقييمه املعريف لألحداث واملواقف اليت تعرتضه
وما ينتج عن هذا التقييم من استجابات، مبا يتناسب مع إمكاناته الذاتية وميكانيزماته 

سرتاتيجيات سيولوجية للضغط، واليت تتحدد باإلاليت تؤثر يف مستوى االستجابة الفالدفاعية 
 .اليت يستخدمها الفرد يف مواجهة الضغوط باالعتماد على مدى إدراكه للخطر الذي يهدده

  َّيرى البعض ارتباط الضغوط النفسية حباجات الفرد، وإن العقل يساعد الفرد يف إدراك
 . اليت يتعرض هلاومواجهة الضغوط النفسية

  لقد ربط البعض اآلخر بني الضغوط واالنفعاالت وأكدوا على تأثري العوامل النفسية للضغوط
 .ُعلى الصحة واملرض، وينظر إىل الضغط على أنه مثري واستجابة

 

  :مصادر الضغوط النفسية: ًرابعا
ية فمنها ما هو تتباين وتتنوع مصادر الضغط النفسي، وذلك ما تؤكده الدراسات النفس          

 مصدر Swogger) 1981(سوجر متعلق بالبيئة ومنها ما هو مرتبط بالفرد نفسه، وقد عرف 
أي مثري سواء خارجي أو داخلي املنشأ يستثري احلالة النفسية والفسيولوجية : َّالضغط النفسي بأنه

 Shaw, et al)1981( "وآخرون شاو"الستخدام أساليب مواجهة معينة كرد فعل لذلك، ويرى 

ً أن مصادر الضغط النفسي تشمل كل ما يعرض الفرد للضغط سواء كانت بيئية أو عضوية أو  ُ َّ
 إىل عدد من مصادر )2003(شقير ، وتشري )10، 1998 السرطاوي والشخص،(نفسية 

  :الضغوط، وهي على النحو اآليت
اع ضغط الدم  املشكالت الصحية املرتبطة بالصحة اجلسمية والفسيولوجية كالصداع وارتف -

  .وحركة املعدة وارتفاع معدل ضربات القلب وغريها من املشكالت
 املشكالت الشخصية كاهلروب واملقاومة واخنفاض تقدير الذات واخنفاض مستوى الطموح  -

 .والتصلب ومجود الرأي وصعوبة اختاذ القرار
ء واملعلم وصعوبة  املشكالت الدراسية املتعلقة بظروف الدراسة مثل صعوبة التعامل مع الزمال -

التحصيل الدراسي وضعف القدرة على الرتكيز وعدم القدرة على أداء الواجبات املنزلية والفشل 
 ).10-9، 2003 شقير،(يف االمتحانات 

 

فمصادرها قد  اإلنسان، نشاط بتعدد تعددت الضغوط َّجتدر اإلشارة هنا بأن مصادر          
 وقد أو بيئية، أو صحية ثقافية أو مهنية أو تعليميةأو اجتماعية أو  تكون اقتصادية أو أسرية
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 يف الضغوط :للضغوط وهي وحمتملة خمتلفة، مصادر  Mac grath, (1976) "جراث ماك" ّحدد
 السلوك، ملوقع الداخلي الضغط على الدور، القائم الضغط مهمة، على القائم الضغط العمل، بيئة

 النظام داخل االجتماعية، الضغط البيئة ناتج منال والضغط املادية البيئة من الناتج والضغط

، وهي وداخلية خارجية عامتني فئتني مصادر الضغوط النفسية إىل تقسيم وميكن الشخصي،
  :كاآليت

  

  Internal Resources: خارجية مصادر -1
تتمثل الضغوط اخلارجية يف املنبهات اليت حتيط باإلنسان واليت يتعرض هلا بشكل مباشر           

  : مباشر وتتكون من مصادر الضغوط التاليةأو غري
  

 مثل الطبيعية البيئة يف الفرد، فيه يعيش الذي الوسط يف تكمن: البيئية مصادر الضغوط  - أ

 الطبيعية، ّشح املوارد ،)جبال-صحراء( التضاريس وطبيعة والربودة، احلرارة درجة الغالف اجلوي،

 وقلة السكان وازدحام األحياء الشعبية أو يف الريف، يف السكن ضغط ًوأيضا الكونية الكوارث

 .اإلضاءة السكن أو ضعف ضيق اخلدمات وضغط
  

 مثل الفرد، فيها يعيش اليت االجتماعية البيئة يف تتمثل: االجتماعية مصادر الضغوط  - ب

 اختالف امليـول األجيال، صراع املتنافسة، األقران والثقايف، التفاوت احلضاري األسرية، اخلالفات

والوسائل التكنولوجية   االجتماعية، الرفاهية من الفرد نصيب قلة القيم، صراع ات،واالجتاه
 .عزيز شخص موت أو احلياة، يف الشاقة األحداث وضغوط

  

 له تسبب واليت للفرد االقتصادية والوضعيات الظروف ومتثلها: االقتصادية مصادر الضغوط  - ت

 فقدان الثروة، الطبقي، التفاوت اإلنتاج، اخنفاض والبطالة، الفقر ضغوط مثل التهديد والتوتر،

 االستجابة على الفرد وقدرته يؤديها أن ينبغي اليت املتطلبات بني التباين هنا الضغط معىن ويكون

االقتصادية  األوضاع مع عدم التوافق عن الناتـج الرضا وعدم والعبء بالوطأة الشـعور َّأنه هلا، أو
 ).61-62، 2006 المنعم، عبد(

  

 الشقاق مثل عمل من به يقوم وما الفرد مبهنة ترتبط الضغوط هذه: المهنية ر الضغوطمصاد  - ث

 غري الرتقية، التمييز املرتب، الوظيفي، املركز عن الرضا عدم العمل، قواعد ضغوط مع الزمالء،

 وجمموعة الفرد مهنة من والثقل الناشئ والعبء بالوطأة الشعور هنا الضغوط معىن ويكون  املربر،

 ).4، 1999 الرشيدي، (وعمله مهنته يف الفرد يواجهها اليت صعوباتال
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وتتمثل يف استرياد الثقافات واالنفتاح على الثقافات اهلدامة : مصادر الضغوط الثقافية  -  ج
تمع، هذا فضال عن مشاهدات  ًالوافدة دون مراعاة لألطر الثقافية واالجتماعية القائمة يف ا

فزيونية، وكذلك الشات يف ستهجنة يف القنوات الفضائية والتلالفيديو كليب واإلعالنات امل
ًنرتنت اليت ترتبط غالبا باستثارة األنشطة اجلنسية لدى األفراد وخاصة املراهقني من شبكة اإل
 .اجلنسني

  

ال األكادميي وتتمثل يف انتقال الطالب من : مصادر الضغوط األكاديمية  -  ح ترتبط با
ة إىل اجلامعة، وصعوبة املواد األكادميية ونقص الدافعية وكثرة مدرسة ألخرى، أو من املدرس

املواد اليت يدرسها الطلبة وطرق التدريس التقليدية ونظام االمتحانات والتقومي والواجبات 
املدرسية، وازدحام القاعات والفشل الدراسي لبعض الطلبة وتوتر العالقات بني األساتذة 

ُوث، وتشري هذه الضغوط يف مجلتها إىل جمموع الصعوبات والطلبة، احلاجة إىل إجراء البح
 ).40، 2006 حسين،(األكادميية اليت يواجهها الطلبة داخل البيئة التعليمية 

 

   External Resources:داخلية مصادر -2
 تتمثل يف عادات النوم وجداول أعمال مثقلة: خيارات منط احلياة.  
  النقد الذايت، والتحليل املفرطالتفكري املتشائم،: احلديث الذايت السليب .  
  التوقعـات غـــري الواقعية وأخــذ األمــــــور بطريقة شـخصــية والتفكري                : أشــراك العقلية

)          العــــناد أو التحجـــر(يف احلصــــــول على كل شيء، واملبالغــــة والتصـــــلب يف الـــــرأي 
  ).13-12، 2003 شيخاني،(

  

َّ إىل أن الضغوط النفسية تأيت من Carson, et  al (1996)كارسون وآخرون كما يشري       
  :يه) الذاتية(ثالثة أنواع أساسية من املصادر الداخلية 

  

I.  اإلحباطات :Frustration  ا غالبا ًميكن أن تكون اإلحباطات صعبة يف التغلب عليها أل
َّعل الشخص يشعر بأنه فاشل أو أنه غري كفء، ويوجد عدد ما تؤدى إىل حتقري الذات مما جي َّ

    كبري من املعوقات اخلارجية والداخلية ميكن أن تؤدي إىل اإلحباطات مثل التمييز والتفرقة  
أو موت شخص عزيز أو العجز اجلسدي والوحدة والشعور بالذنب وعدم السيطرة على 

ًالنفس، وكلها تعد مصادرا لإلحباطات املبن  .ية على عجز شخصي داخليُ
  

II.  الصراعات :Conflicts ثنني أو الت تنتج الضغوط من ظهور مفاجئ اليف كثري من احلا
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أكثر من االحتياجات أو الدوافع، ومير الفرد بتجربة الصراعات أثناء حماولته االختيار هذه، 
  :وميكن تصنيفها على النحو اآليت

 اإلحجام-صراع اإلقدام :Approach-Avoidance Conflicts  تعرب عن نزعات قوية ُ
لالقرتاب وكذلك لتجنب نفس اهلدف ورمبا يريد شخص االرتباط أو االلتحاق مبجموعة 

  .عالية املكانة لكنه يستطيع تنفيذ هذا بتحويل وجهات النظر املناقضة أي القيم الشخصية
 املزدوج-صراع اإلقدام  :Double-Approachهداف املرغوبة  متثل اختيارين أو أكثر من األ

 الفراغ، الطاقة، ،وبعض هذه الصراعات اإلجيابية البسيطة تنتج من قيود حتمية يف وقت الفرد
ًويف حاالت أكثر تعقيدا كما يف حالة اختيار الشخص فرصتني لبناء حياته العملية . واملصادر

 يكون اختاذ القرارات َّوكالمها فرصة ممتازة أو بني الرضا احلايل واملستقبلي فإنه يف هذه احلالة
ًصعبا وضاغطا ً.  

 املزدوج-صراع اإلحجام:Double- Avoidance Conflicts   ومتثل االختيارات بني أشياء
غري مرغوب فيها مثل الذهاب إىل حفلة حني يكون األفضل أن تبقى باملنزل؛ وأما أن تكون 

ين إىل الرضا ولذلك  من االختيارأيغري مهذب إذا ألغيت املوعد يف أخر حلظة، وال يؤدي 
ًفإنه البد أن يقرر الفرد أي من الفعلني سيكون أقل ضغطا َّ. 

  

III. الضغوط :Stress  هود أو ميكن للضغوط أن جترب الشخص على التصرف بسرعة أو زيادة ا
ًتغري يف اجتاه السلوك املؤدي إىل هدف ما، ويف بعض األمثلة متثل الضغوط عبئا على مصادر 

ا تؤدى إىل سلوك سيء التكيف وميكن أن تكون الضغوط َّ مفرطة فإالتغلب وإذا أصبحت
 ).Carson, 1996, 119-121(خارجية أو داخلية 

 

 :الضغوط النفسية وعالقتها بالشخصية : ًخامسا
ًتلعب السمات الشـخصية دورا هاما يف التفاعل اإلنسـاين وهي عبارة عن أسـلوب حياة،        ً

ً بنوعية االسـتجابات السـلوكية للمواقف املختلفة، وقد تسـهم سـلبا َّومسات الشخصية هلا عالقة ُ
، وميكن )33 ،2000وقاري،  ؛153 ،2003 عسكر،(ًأو إجيـابا يف مواجهة الضغط النفسـي 

  :عرض هذه السمات على النحو اآليت
  

ب  وتعين مدى شدة القدرة على االحتمال والصرب وتوقع األزمات، والتغل:الصالبة النفسية -1
على املواقف الضاغطة واالعتقاد الشخصي يف حتقيق اهلدف، وتؤخذ كمرادف لقوة األنا 
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، وهذا ما يتفق مع )121، 2004، ؛ وعبد اهللا60، 2006، يعبد المعط(والصحة النفسية 
ْواصبر  قوله تعاىل ِ ْ ََأصابك َما ََعلى َ َ َّإن َ َذلك ِ ْمن َِ ِْعزم ِ ِاألمور َ ُُ ْ  اآليةلقمان سورة  17 ،
َوالصابرين  وقوله تعاىل َِ ِ َاْلبأساء ِفي َّ َّوالضراء َْ َوحين َّ ِاْلبأس َِ ْ َُأولـئك َ ِ َالذين َ ِ ُصدقوا َّ َ َوُأولـئك َ ِ َ ُهم َ ُ 

َاْلمتـقون ُ َّ ُ  اآلية البقرة سورة 177. 
 

 تعرب عن مدى واسع من السلوكات التكيفية يف احلياة، وتشتمل على :الكفاية الذاتية -2
 .لإلحباط ودافعية اإلجناز) ترويض الذات(اجهة وعدم االستسالم سلوك املو

 

 هو استعداد كامن داخل الفرد حيدد توقعاته اإلجيابية العامة إزاء املستقبل، كما :التفاؤل -3
يشري إىل االعتقاد بالنتائج السلبية أو اإلجيابية الناجتة عن االستجابات السلوكية للفرد، 

 .صية والبيئيةواليت تتأثر بالعوامل الشخ
  

 هو الصور الكلية لألفكار واملشاعر اليت حيملها الفرد عن ذاته           :مفهوم الذات -4
تمع الذي يعيش فيه  ؛ 166-159 ،2003 عسكر،(وهي مكتسبة من خالل تفاعله مع ا

 ).47-46، 2005 وعواد،
 

معروف املصدر أو  هو شعور من التوجس واخلوف، أو التوتر الذي رمبا يرتبط بشيء :القلق -5
، وميكن )169، 2003 عسكر،(ًيكون عاما ال يرتبط بشيء معني؛ أي غري معروف املصدر 

أن تكون للفرد مطالب ال يستطيع إشباعها، مما يؤدي إىل اإلحباط والقلق والشعور بعدم 
  ).118 ،1998 ؛ والقذافي،35 ،2004 عواد،(األمن 

 

ن بالدافعية والسببية والغرضية جتاه األفراد اآلخرين  يتسم اإلنسا:اإلدراك والتفسير المعرفي -6
َّومنو األحداث اخلارجية واحلالة الطبيعية الداخلية، وذلك ذو تأثري فعال على انفعاالت 

 ).54، 2008 ،عبد اهللا(األفراد وسلوكهم 
 

       ويعين الشعور بالعناية واالهتمام واحلب والتقدير واالنتماء إىل   :المساندة االجتماعية -7
شبكة من العالقـات االجتماعية واسـتقبال املسـاعدة، وتعد املساندة االجتماعـية من 
 الوسائل الـيت ختفف أو تـقي من اآلثـار السلبــية للضغوط النفســية وما يــرتتب عـليها من آثار

 ).62، 2006 ؛ وعبد المعطي،34، 1999 ؛ والرشيدي،257، 2004 بسيوني،(
 

إن اإلحلاح على اإلجناز أو أداء عمل ما، مث التصدي لعمل : ى االسترخاءعدم القدرة عل -8
دئة الذهن واسرتخاء اجلسم، معناه  آخر من غري أن يرتك الفرد لنفسه فرصة للراحة، و
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 ).120، 2004 ،عبد اهللا(إطالة الضغط وزيادة التوتر 
 

م تقبله للفشل، وهذه ويعين سعي الفرد للكمال وعد: سلوكية اإلتقان والكمال في الحياة -9
من األمور صعبة التحقيق، وسعيه للكمال جيعله عرضة للفشل واإلحساس بعدم القيمة 

 ).33 ،2008 ،عبد اهللا(وفقدان الثقة بالنفس 
 

ً ويقصد به التنافس املستمر، وذلك باختاذه أسلوبا يف احلياة :الميل نحو التنافس المفرط - 10
ا ال ًفرد، ويعد هذا النوع من التنافس باعثا للضغط النفسي ًوهدفا لكل األنشطة اليت يقوم 

 ).121، 2004، عبد اهللا(
 

ً وينتج هذا التناقض عادة عن عدم :التناقض بين التوقعات والنتائج في شئون الحياة -11
النضج االنفعايل والعاطفي يف التعامل مع املواقف احلياتية ونقص اإلميان باهللا وبالقضـاء 

ـاعر بني احلب والكره واجلشع والطمع وحب املال واحلسد والغرية والقدر وتذبـذب املش
َّإن ، وهذا ما يتفق مع قوله تعاىل)33، 2000 قاري،( َاإلنسان ِ َ َخلق ِْ ِ ًهلوعا ُ ُ َ 19 َإذا ُمسه ِ َّ َ 

ُّالشر ًجزوعا َّ ُ َ  20 َوإذا ِ ُمسه َ َّ ُاْلخيـر َ ْ ًمنوعا َ ُ َ  21-19( اآليات  املعارجسورة.( 
 

  :إدراك الضغوط النفســـــــية: ًسادسا
ردة اليت ليس هلا معىن مطلق، إذا مل يؤخذ          يعد مفهوم الضغط النفسي من املفاهيم ا

ا، فال  يف احلسبان رد فعل الكائن احلي للقوى الضارة الكامنة للمثريات واألحداث اليت مير 
حداث، ولكن يعتمد على يعتمد اإلحساس بالضغط على شدة أو حدة أو دوام وقوع هذه األ

ًإدراك الفرد ما إذا كانت املثريات ضاغطة أم ال، فاحلدث الذي يكون ضاغطا عند بعض الناس 
ا الفرد املوقف هلا أثـر يف مستوى  ًميكن أال يكون ضاغطا بالنسبة آلخرين، فالكيفية اليت يدرك  َّ

؛ 42، 1998 وجميل ؛36، 2003؛ وعسكر، 55، 2006، يعبد المعط(وعمق الضغط الناتج 
َّالضغوط على الفرد من الناحية االنفعالية؛ ألنه بزيادة ً، وغالبا ما تؤثر )22، 1994 والطريري،

إدراك الضغوط يزداد التوتر الفسيولوجي، ويزداد القلق، والشعور بالعجز واليأس واالكتئاب 
هتها مما يزيد من خاصة مع إدراك الفرد لعدم قدرته على التحكم يف األحداث أو على مواج

ُمشاعر العجز واليأس، وبالتايل تزداد أعراض القلق واالكتئاب ومعظم الضغوط غري سارة حتـدث 
  .)96، 93، 2004 إسماعيل،(انفعاالت سلبية 
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  : آلية حدوث الضغط النفســــــي: ًسابعا
َّ أن الضغط النفسي ليس جمرد موقف أو حدث، وإمنا ه)1999(الرشيدي يرى          و نتيجة َّ

لتفاعل املتغريات البيئية مع املتغريات الذاتية والشخصية للفرد، وحيدث الضغط النفسي حبسب 
  :اآللية اآلتية

 .وقوع حوادث خطرة ومهددة  -
ديدها  -  .إدراك الفرد خطورة احلوادث و
ًبذل الفرد نشاطا توافقيا ملواجهة هذه احلوادث والضواغط  - ً. 
 .الضغوطفشل الفرد يف التكيف مع هذه   -
اك واالضطراب، ويعرب الفرد عن ذلك يف صفات نفسية   - شعور الفرد حبالة االنضغاط واإل

 ).16-15، 1999 الرشيدي،(مثل االكتئاب واخلوف والقلق واحلزن 
  

  :االسـتجابــــة للضغوط النفســـــــية: ًثامنا
شخصية الفرد تتباين استجابات األفراد إزاء األحداث الضاغطة باختالف خصائص         

َّوهذا ما يفسر أن األفراد يستجيبون بطرق خمتلفة للموقف الضاغط الواحد ويف أوقات خمتلفة 
كما تسهم عوامل أخرى يف استجابة الفرد حنو احلدث الضاغط، وهي عوامل موقفية بيئية، 

، كما ختتلف استجابة الفرد للحدث الواحد Extreme Eventsواستجابات األفراد املتطرفة 
َّباختالف الزمن الفاصل بني االستجابتني، مما يشري إىل أن الضغوط ال ميكن تعريفها          

على املستوى البيئي وحده فحسب، بل ينبغي أن يوضع يف االعتبار خصائص الشخص 
 تتخذ أن وميكن ،التوافق سوء أسباب من النفسية الضواغط دوتع ،)43، 41، 2006 حسين،(

 حالة يف كما (الفردي املستوى على أو اجلماعات مستوى على َّشىت ًأشكاال الضواغط هذه
 الضواغط طبيعة علىاالعتماد فقط  بجي ال للضغوطالفرد  استجابات لفهمو ،)مبرض اإلصابة

  بعضالف الضغوط، تلكل الفردا  يستجيب اليت الكيفية علىهذا  يتوقفبل  ،ومصادرها
 نقطة شخص لكل َّأن علىهذا  ويعتمد ،ها بفاعليةمع للتعاملآخرون  جيتهد بينما ينهارون،

يار  الفرد شخصية وبنية ومصادرها الضغوط طبيعة وحسب خر، آلشخص من ختتلف نفسي ا
   .)121-120 ،2008 طرس،ب( النفسية وصحته وجنسه وعمره ومزاجه وخرباته

  

  :ميكن عرضها على النحو اآليت عديدة ستجاباتتتجلى الضغوط النفسية با    
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  :االستجابة الفسيولوجية الجسدية   - أ
 اجلهاز من "ثاويبالبارامس" اجلزء مييل ًضغطا األقل أو العادية اليومية احلياة ظروف حتت      

 حركة زيادة إىل يؤدي كما ،الدم وضغط القلب ضربات معدالت خفض إىل املستقل العصيب
 وحيتفظ األغذية وميتص بطاقته جلسما حيتفظ أن ينتجو ، الدمويةواألوعية املعدة عضالت
 العصيب اجلهاز من "السمبثاوي" اجلزء تحكمي الضاغطة الظروفيف  ماأ ،الطبيعية بوظيفته
 حركة من ويقلل العضلي والتوتر والتنفس الدم وضغط القلب ضربات معدالت فتزيد املستقل

 القلبية األزمات تصاحبه فقد الضغط يستمر وعندما الدموية، األوعية ويقبض املعدة عضالت
 اجللدي والطفح النصفي والصداع الدم يف الكوليسرتول نسبة وارتفاع اجلوهري الدم وضغط
 للضغط نتيجة هو سيكوسومايت كاضطراب يصنف اضطراب أي َّفإن عامة وبصفة، والقرح

 أن )2004(إسماعيل ، )2003 (شيخاني ٌّ كل من ويرى،)42، 2003 شريف، (االنفعايل
 ستجاباتاال من تشكيله دثُحت أن ميكن هرمونية توازنات ال عنه ينجم للضغط املفرط التعرض
؛ وتزداد احلاجة اجلنسي الدافع فقدان واالحنطاط العام والتعب والنوم اضطرابات :منها اجلسدية
كأمل الرقبة وأمل أسفل وأعلى ( وتشنج عضالته اجلسم من خمتلفة أماكن يف وأوجاع مآلللبول، وا

، وجفاف الفم والبلعوم، اضطرابات األكل فقدان أو زيادة الشهية )الصدر والرأس اآلم الظهر
كالقيء، واإلسهال، ( واضطراب املعدة واجلهاز اهلضمي اهلضم عسرللطعام و) الشره(
، والقدمني اليدين تنمل العصيب االرتعاشالرجفة أو و والتعرق واإلغماء الدوارو ،)اإلمساكو

 قلب نبضات، و)بسرعة القلب خفقان (الوجيبفس غري املنتظم، ووبــــرودة األطـــــراف، والتن
كالسكري، والربو، والنوبـــات املتــكررة لاللتــهـابات التناســــلية    "، هناك اســـتجابات أخــرى خاطئة

ُ، والضغط النفسي عادة ما يضعف )19-18، 2003 شيخاني،و ؛96، 93، 2004 ،إسماعيل( ً
ًمة األمراض املختلفة، ويستجيب الفرد للمرض تبعا للمناطق األكثر مناعة اجلسم جتاه مقاو

ٍاستعدادا لإلصابة باملرض وبشكل خمتلف من فرد آلخر  ً)Schafer, 1992, 112( نقال عن ً
  ).42، 2003 شريف،(

  

 :االستجابة النفسية االنفعالية   - ب
أعراضه العاطفية ٌأظهرت عدد من الدراسات وجود عالقة ارتباطيه بني الضغط النفسي و      

، )1998-1993(تيغزي كالقلق واالكتئاب واألعراض النفسية ومن تلك الدراسات دراسة 
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 ،Zorrilla (1996) و،Lazarus (1993) ،Jones (1996)، و)1993(والمحارب 
واليت أسفرت نتائجها عن وجود عالقة ارتباط   ،Ehiert (1998)، وSchigemi (1997)و

ُي واالنفعاالت املختلفة، وقد بينت أيضا أن الضغط النفسي قد يسهم إجيايب بني الضغط النفس َّ ً
يف تفاقم االضطرابات النفسية الشخصية، وبشكل جممل ميكن عرض جمموعة من األعراض 

  :االنفعالية للضغط النفسي على النحو اآليت
  

بعدم االستقرار تناوب يف املزاج واالنفعال، ودافع قوي للبكاء، وإيذاء اآلخرين، والشعور (    
العاطفي، وفقدان الشعور باملتعة، والشعور بالقلق واحلزن، واخلوف من املستقبل وتوقع حوادث 
وشيكة احلصول، واخلوف من عدم استحسان اآلخرين، واخلوف من الفشل وصعوبة االستغراق 

   ر خارجة َّبالنوم، وضعف االستمتاع باجلنس، وقلة الصرب على غري العادة، والشعور بأن األمو
عن السيطرة، والشعور بفقدان األمل أو خيبته، الغضب املكبوت، اخلوف من االتصال 

        )        االجتماعــــي، الشـــــعور بفقــــدان الســيطرة على املواقــــف، الشــــعور بعــــدم الســـواء النفسي
  ).Ursulla, 1997, 3-4، 91، 2004محمد، و ؛44 ،2006 شريف،(

 

َّ بأن الضغط النفسي رمبا قد ال يتصاحب مع كل هذه Short "(1999)" ويشري         
ًاألعراض، إمنا يكون األمر تبعا للموقف الضاغط من ناحية، وتبعا للفروق الفردية يف استجابة  ً َّ

عراض قـــد تكون مؤقتة تنتهي مع َّكما إن تلك األ"ى،الفرد للموقف الضاغط من ناحية أخر
  ).44 ،2006 شريف،(املوقف الضاغط انتهاء 

  

         َّومن اجلدير ذكره أن تغريات احلياة اليت تتضمن الفقد أو االنفصال عن أصدقاء         
ًومقربني هي غالبا مؤشرات حلدوث االكتئاب واالضطرابات االنفعالية الناجتة عن االستجابة      

ه وتوقعات هومعتقدات هبأفكار ممزوجةالنفسية  للضغوط االنفعاليةة الفرد استجاب للضغوط، وتكون
  ).99، 2004 إسماعيل،(

  

 :االستجابة المعرفية للضغط النفسي   - ت
َّعند مواجهة أحداث ضاغطة فإن العديد من الوظائف العقلية تصبح غري فعالة، فالفرد          َّ

ًاألكثر تعرضا للضغوط هو األكثر نقصانا يف الكفاءة املعرفية، واألكثر اضطر ًابا وتشوشا يف ً ً
ا قصرية املدى تعتمد على مقدار االنتباه للمدخالت احلسية  َّالتفكري، كما تتأثر الذاكرة وهذا أل
ا القدمية يعتمد على سهولة عمليات استخدام الذكريات، فعند وجود  احلديثة، واستعادة حمتويا
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يف الذاكرة، كما تؤثر الضغوط الضغط يظهر النسيان وصعوبة استدعاء املعلومات اليت مت ختزينها 
مباشرة يف قدرة الفرد على حل املشكالت، واحلكم والتقدير واختاذ القرارات، وهذا نتيجة ضعف 
ًالقدرة على إدراك البدائل، وتعمل على إحالل التفكري النمطي واملتصلب بدال من االستجابة 

  ).99، 2004 إسماعيل،(األكثر ابتكاريه ومرونة 
  

 املزعج يندمج مع االنفعاالت، خاصة مع انفعال اخلوف أو القلق أو الغضب فالتفكري        
ًوقد يكون أيضـا مرتبطا باجلسم املتعرض للضغط النفسي  ًShort) 1999( وصنف كل من 

(Schafer, 1992, p110)و ،)Spurlock, 2002(هذه االستجابات على النحو اآليت ،:  
 اين من الضغوط مبوضوع ضغطه، وهذا ما جيعل إذ ينشغل الفرد الذي يع: ضعف يف الرتكيز

قدرته على الرتكيز يف الدراسة أو العمل أو يف قضايا حياتية أخرى أضعف، مما قد يضر 
 .بدراسته أو عمله

 ًيسبب انشغال الفرد الذي يعاين من الضغط النفسي تأثريا سلبيا يف : ضعف يف الذاكرة ً
ة األخرى، وينسى ما عليه فعله، كما قد ينسى ذاكرته، فتضعف مهارة الذاكرة يف أمور احليا

 .أين وضع حاجياته، ويبحث عنها رغم مرور وقت قصري على استخدامها
 يتأثر الفرد الذي يعاين من الضغط النفسي مبشكلته، ويصبح غري قادر :  اضطراب يف التفكري

 . التفكريعلى معرفة ماذا يريد أن يفعل، وكيف ميكن فعل ما جيب فعله، ويشعر أنه مشوش
 ال يعود بإمكان الفرد أن يستمع إىل :  انشغال داخلي مينع الفرد من االستماع أو اإلنصات

 .اآلخرين بسبب انشغاله الداخلي بقضية الضغط النفسي الذي يتعرض له
 ترافق الفرد املعرض للضغط النفسي كوابيس ليلية ختص موضوع ضغطه النفسي :  كوابيس

مل  ًلم يكون الطريقة اليت يسـتطيع أن يفعل فيها الشـعوريا ماَّولكن بشكل مشوه، ألن احل
   ).45، 2003 شريف،(يسـتطع حتقيقه يف الواقع  

  

 :االستجابة السلوكية للضغط النفسي  - ث
 السلوكية العواقب أكثر مناالستجابات السلوكية  َّأن "Dubrin, (1990) ديبرن" يرى         

  :يلي ام ، ومن هذه االستجاباتللضغط حظةاملال
 وغريها...األرجل هز مثل التوتر عن تعرب شديدة أخرى وعالمات ،االرتياح وعدم ،االهتياج* 

  .ما مقابلة يف اجللوس عندمن السلوكيات اليت تصدر عن الفرد 
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  .الضرورية اليومية باألنشطة والقيام النسيان نتيجة املهين األداء يف املفاجئ االخنفاض* 
  .الطعام استهالك زيادة أو اخنفاض تشمل األكل تعادا يف متطرفة تغريات* 
  .والعقاقري الكحولو القهوة وتناول التدخني زيادة* 
  .واألمفيتامينات املهدئات واستخدام تناول زيادة* 
      ).98، 2004 إسماعيل،( قهرية قرارات واختاذ املذعور السلوك منط* 

  

ً بأن كثريا من الناس"شيفر"ويشري          م عالمات الضغط النفسي بشكلها تظهر لديه" َّ
 مـــ، وتنقس)Schafer, 1992, 110(ية ــية أو املعرفــكاهلا االنفعالـــثر من أشــأك لوكيــــالس

  :االستجابات السلوكية للضغط النفسي إىل قسمني مها
  

 هي انعكاسات فورية للتوتر الداخلي، وتتضمن االستجابات السلوكية :استجابات مباشرة 
 :اآلتية

َّ أي أن انفعال الفرد باملوضوع يسبق تفكريه، وهذا ما جيعله Compulsive: ارجتالية التصرف -
 .سريع التصرف، مما قد يعود بردة فعل سلبية من اآلخرين

رمبا يلجأ الفرد الذي يعاين من الضغوط إىل احلديث باملوضوع نفسه : احلديث أكثر من العادة -
 .رين ميلون مساعه أو مرافقتهأو مبوضوعات متعددة، بشكل جيعل اآلخ

يكون من السهل إخافته، حىت أنه جيفل لسماع  Easily startled: اجلفل واخلوف السريع -
 .أي صوت مرتفع أو غريب

 نتيجـة التوتر، أو رمبا Stuttering or stumbling speech: التمتمة والتلعثم باحلديث -
فهو حيدث نفسه بصوت غري مفهوم  أو اخلوف الذي يعاين منه الفرد املعرض للضغط النفسي، 

 .أنه يرتبك أثناء احلديث مع اآلخرين فيتلعثم
 يشـد الفرد فكيه بطريقـة جتعل أسنانه تصطك بقوة، Grinding teeth: شحذ األسنان -

 .نتيجة التوتر الشديد الذي يعاين منه
مللل الذي فهو سريع االنتقال من مكان إىل آخر بسبب ا: صعوبة اجللوس لفرتة من الزمن -

 .يصيبه من املكان نفسه
 من السهل على الفرد مواجهة اآلخرين Verbal attack: التهجم اللفظي على أحد ما -

 .بالشتائم، أو املواجهة الكالمية غري الالئقة، حىت عندما ال يستدعي املوضوع ذلك
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ن احليوية يتبدل نشاط الفرد املعرض للضغط النفسي م: ًصعوبة بقائه باحليوية نفسها طويال -
 .ًوالنشاط واحلماس أحيانا، إىل الكسل والتعب وبشكل أسرع من املعتاد

             يكون الفــرد الـــذي يعـــاين من الضغـوط النفســـيةShort-tempered: حــدة الطــبــع -
ً نقال عن )Short, 1999(سريع الغضب واالستثارة، وإن كانت األسباب ال تستدعي ذلك 

 ).46، 2003 شريف،(
ً يتجنب الفرد املعرض للضغوط النفسية أحيانا، أن يواجه أحدا، Withdrawn: االنسحابية - ً

 .أو أن يتدخل أحد حلل مشكلته، بل حياول جتنب كل ما خيص موضوع مشكلته
رمبا تؤدي شدة االنفعال لدى الفرد الذي يعاين من الضغوط : الدخول يف نوبات بكاء -

 .ت من البكاء، ال يستطيع معها السيطرة على نفسهنوباإىل ًالنفسية أحيانا 
 

 هي املظاهر اليت تعكس زيادة سلوكيات معينة كطريقة يستخدمها  :استجابات غير مباشرة
، إذ يلجأ إىل طرائق غري )Schafer, 1992, 111(الفرد للتحرر من األمل الذهين واجلسدي 

ًالسلوكيات قد تكون مؤشرا على زيادة َّمباشرة للتخفيف من األمل، كما أن زيادة تكرار هذه 
  :مستوى الضغط النفسي، مثل

ًيدخن الفرد الذي يعاين من الضغوط النفسية تدخينا شرها وأكثر مما كان : زيادة التدخني - ً
َّيفعل سابقا، أو رمبا أنه يبدأ التدخني نتيجة للمشكلة الضاغطة اليت تواجهه ً. 

ك الفرد الذي يعاين من الضغط النفسي من يتغري معدل استهال: زيادة استهالك الكحول -
َّالدرجة املعتادة إىل درجة السكر واإلدمان، أو أنه يبدأ تناول الكحول على اثر املوقف 

 .الضاغط
فمع ازدياد الشعور بالضغط النفسي خيتلط : زيادة استخدام األدوية الطبية لتخفيف التوتر -

ًتخدام األدوية املسكنة أو املنبهة، معتقدا ذلك مع اإلحساس باألمل، مما قد يدفع الفرد الس
ا ختفف اآلمة، اليت ال يستطيع حتديد مصدرها  .َّأ

ًإذ حيقق النوم للفرد الذي يعاين من الضغط هربا من التفكري : اللجوء للنوم كوسيلة للهروب -
 .باملشكلة ويصارع الوقت الذي يرغب بانقضائه بسرعة

َّأن مشاهدة التلفاز ال متنع الفرد الذي يعاين من الضغوط رغم : ًمشاهدة التلفاز أيضا للهروب -
َّالنفسية من التفكري باملشكلة، إال أنه حياول التهرب بقضاء وقت طويل أمام التلفاز َّ. 

َّألن مصدر املشكلة املسببة للضغط النفسي قد تسبب للفرد : زيادة استخدام العقاقري املنومة -



    ثانيالفصل ال   
 

 68

حقق النوم الذي يريد، وهذا حيمل خماطر إدمان على العقاقري ًأرقا جيعله يلجأ إىل العقاقري لي
 .املنومة وعواقبها السلبية

رمبا يلجأ الفرد املصاب بالضغط النفسي يف بعض احلاالت إىل : تعاطي العقاقري املمنوعة -
ًاستخدام املخدرات أو املهدئات اليت تسبب إدمانا، وذلك للتخفيف أو جتنب مصدر 

 .عاين منهالضغط النفسي الذي ي
إذ يشعر الفرد الذي يعاين من الضغط النفسي أنه ال : تكرار زيارة الطبيب لشكاوى صحية -

يستطيع حتديد األمل، بل يشعر باآلم خمتلفة كل مـرة، وهذا ما جيعله يبحـث عن املعاجلـة 
 ً نقال)Spurlock, 2002(ًالطبـية، كي يضـيع قضيـته األساسية، ولكنه ال يشـعر بتحسن أبدا 

 ).43، 2003 شريف،(عن 
  

  :اآلثـــار المترتــبـة على الضغوط النفســية: ًتاسعا
من منطلق أمهية الصحة البدنية والنفسية للشخصية اإلنسانية املتزنة تربز احلاجة إىل معرفة       

دف املواجهة اإلجيابية، بل من أجل التعامل الناجح إىل  أبعاد الضغوط النفسية، ليس فقط 
ًالتحكم الذي حيمل يف طياته بعدا زمنيا أطول، ونتائج أكثر دواما من حيث التأثري على درجة  ً ً

الصحة العامة للفرد، فضمن هذا اإلطار تشري التقارير الطبية يف الواليات املتحدة األمريكية إىل 
َّكما أن .  من املشكالت الصحية هلا عالقة بشكل أو بآخر بالضغوط النفسية)%75(َّأن 
َّستجابات السلوكية املنحرفة مبجملها ما هي إال رد فعل للضغط النفسي الذي يواجهه الفرد اال

، ويرتتب عن استمرار وشدة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا )30 ،2009 ،الدعدي(يف حياته 
األفراد تأثريات سلبية على مجيع جوانب الشخصية، فاألفراد خيتلفون يف حال تعرضهم للضغوط 

ة من النواحي الفسيولوجية واملعرفية واالنفعالية والسلوكية عن احلاالت العادية، مما يؤثر النفسي
عرض جمموعة ميكن بشكل سليب على الصحة النفسية واجلسمية وعلى منو الشخصية املتزنة، و

  : املرتتبة عن الضغوط النفسية، وذلك على النحو اآليتالسلبية من اآلثار 
  

هناك تأثريات متعددة على البناء املعريف لألفراد،   Cognitive effects:ــيـــةاآلثـــــار المعرفــ -1
ُمما ينعكس على فعالية الوظائف العقلية، وتشخص من خالل األعراض اآلتية َّ: 

 نقص االنتباه وصعوبة الرتكيز وضعف قوة املالحظة. 
 َّوبة التعرف على تدهور الذاكرة مما يقلل من قدرة الفرد على استدعاء املعلومات، وصع
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 .األشياء، وتزداد األخطاء
 تالعجز عن اختاذ القرارا. 
 فقدان القدرة على التقييم املعريف الصحيح للموقف. 
 ضعف قدرة الفرد على حل املشكالت وصعوبة معاجلة املعلومات. 
 التعبريات الذاتية السلبية اليت يتبناها الفرد عن ذاته وعن اآلخرين. 
  ًيكون التفكري النمطي واجلامد هو السائد لدى الفرد بدال من اضطراب التفكري حيث

 ).44 ،2006 حسين،(التفكري االبتكاري 
 

 :وتظهر من خالل األعراض اآلتية  Psychological effects:)االنفعالية(النفسية اآلثار  -2
 سرعة االستثارة واخلوف. 
 القلق واإلحباط والغضب واهللع. 
 لوجيازدياد التوتر النفسي والفسيو. 
 زيادة الشعور بالعجز وانعدام احليلة واليأس. 
 سيطرة األفكار والوساوس القهرية. 
 زيادة الصراعات البينشخصية. 
 عدم القدرة على التحكم يف االنفعاالت والسلوك. 
 اخنفاض توكيد الذات والشعور بعدم االستحقاق والقيمة. 
 اخنفاض تقدير الذات وفقدان الثقة بالنفس. 
 املرضالرتدد وتوهم . 
 زيادة االندفاعية واحلساسية املفرطة. 
 النظرة السوداوية للحياة. 
 اخنفاض مستوى الطاقة وبذل اجلهد لدى الفرد. 
  التأثري السليب على احلالة املزاجية للفرد، فاألحداث املؤملة وغري السارة تستثري حالة املزاج

 .السليب اليت تعكس حالة التعب واإلجهاد والشعور بالضيق
 45، املرجع السابق(ساسية املفرطة جتاه نقد اآلخرين للفرد وأخذها حممل اجلد احل.( 

  

ًتؤثر الضغوط سـلبا على النواحي  Physiological effects :اآلثـــــار الفســـيولوجـيــة -3
ُالفسيولوجية للفرد، فاألحداث الضاغطة اليت يتعرض هلا الفرد حتدث تغريات يف وظائف 
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ت الغدد الصماء ويف اجلهاز العصيب وتشخص هذه اآلثار من خالل األعضاء، وإفرازا
 :األعراض اآلتية

  يف الدم مما يؤدي إىل سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط األدرينالنيإفراز كمية كبرية من 
 .الدم والتنفس وزيادة نسبة السكر يف الدم واضطراب األوعية الدموية

 اكزيادة عملية التمثيل الغذائي يف اجلسم  . مما يؤدي إىل اإل
  ،ارتفاع مستوى الكلسرتول يف الدم مما قد يؤدي إىل تصلب الشرايني واألوعية الدموية

 .واألزمات القلبية
 اضطرابات املعدة واألمعاء. 
 الشعور بالغثيان والرعشة. 
 جفاف الفم واتساع حدقة العني وارتعاش األطراف. 

  

  :ُوتشخص من خالل األعراض اآلتيةBehavioral effects  :اآلثــــــار السـلوكــيـــة -4
 اخنفاض األداء والقيام باستجابات سلوكية غري مرغوبة. 
 اضطرابات لغوية مثل التأتأة والتلعثم. 
 اخنفاض مستوى نشاط الفرد حيث يتوقف عن ممارسات هواياته. 
 اخنفاض إنتاجية الفرد. 
 نهاتزايد معدالت الغياب عن العمل أو الدراسة وعدم الرضا ع. 
 تعاطي العقاقري واملخدرات وتدخني السجائر. 
  اضطرابات النوم وإمهال املنظر والصحة. 
  اء على عاتق عدم الثقة يف اآلخرين والتخلي عن الواجبات واملسئوليات واإللقاء 

 .اآلخرين
 ــادة اخلـــــــــــالفات األســــــريةاالنســــــحاب من اآلخــــــــــــرين واملـــــــــــيل إىل العــــزلــــة وزيـــــــــ                    
 .)47-46، 2006 حسين،(

 

  :وســائـل قــياس الضغط النفســــي: ًعاشرا
هناك العديد من األدوات والوسائل املستخدمة لقياس الضغوط النفسية بشكل عام بينما         

املهنية           ورية والتعليمية البعض اآلخر يقيس مصادر حمددة من الضغوط كالضغوط األس
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 يف ثالثة أنواع أساسية من مقاييس الضغط )1987( "ماتيسون وإيفانسفيك"وقد صنفها 
  :النفسي هي

  

يتلخص هذا األسلوب بعرض  مواقف  Self report measures: مقاييس التقرير الذاتي  - أ
 ضوء مقياس متدرج أو حوادث حياتية عدة أمام املفحوص ويطلب منه حتديد شدة الضغط يف

، وهذا األسلوب بسيط للحصول على العديد من )ًتبعا ملا هو مطلوب قياسه(أمام كل املواقف 
، وتنقسم مقاييس التقرير الذايت للضغوط إىل ثالثة أنواع )89، 2003 الوشلي،(االستجابات 

 :هي
 . مقاييس تقيس مثريات الضغوط -1
 . مقاييس تقيس استجابات الضغوط -2
، ومن أوائل الذين                                                                                           )107 ،2004 إسماعيل،(س التفاعل بني الفرد والبيئة مقاييس تقي -3

ً موقفا حياتيا يف )43( عندما صاغوا )1967( هولمز وراهياستخدموا هذا األسلوب  ً
 "أندرسون"الصحة والدين والعالقات االجتماعية، وقد طوره جماالت العائلة والدراسة و

 ).31 ،1995 اإلمارة،(ً موقفا )49( على شكل مقياس من )1976(
  

 psycho physiological): الكــيمـيــائــــية(المقاييـــــس النفســــــية الفســـــيولوجيـــة   - ب
)Biochemical (measures  ًتقديرا أو تقييما لوظائف وتشري إىل املقاييس اليت تقدم ً

األجهزة البيولوجية يف اجلسم يف تقييم التغريات اليت حتدث يف االستجابات نتيجة لإلثارة أو 
ملواقف ضاغطة، كقياس املوجات الكهربائية للمخ ونبض القلب، وضغط الدم ونشاط الغدد 

نتباه وخيتلف األفراد يف النمط الدرقية وكيمياء الدم وترتبط باإلثارة االنفعالية واليقظة وتركيز اال
 ).107، 2004؛ وإسماعيل، 381 ،2004 ،النبهان(املميز هلذه األنشطة الفسيولوجية 

  
  

ا : مقاييـس األداء  - ت وهي تقيس تأثريات الضغوط على قدرة الفرد يف أداء املهمة اليت يقوم 
         احلاضر إىل، وتشري األدلة يف الوقت)قياس مهارات حل املشكلة: على سبيل املثال(

ًأنه يفضل استخدام كل من املقاييس البيوكيميائية والسلوكية معا جنبا إىل جنب يف ً ٍ َّ    
      الدراسات املهنية للضغط، وتكمن احلاجة للمقاييس التشخيصية املتعددة يف االعتقاد

قة َّبأن الضعف والقصور يف إحدى الطرق سوف يعوض عن طريق القوى املوزونة للطري
     والسلوكية للضغوط ال تشرتك يف نفس ةَّاألخرى ويفرتض أن مقاييس العلوم البيوكيميائي
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 ).107، 2004 إسماعيل،(نقاط الضعف والتحريف 
 

 وسوف يعتمد الباحث على مقاييس التقرير الذايت، وذلك ملا تتمتع به هذه الطريقة من         
ا وقلة تكاليفها وال تستغرق وقتا طويال وسهولة تطبيقها، ويسر ) الكفاية(مميزات منها  ًإجراءا ً

يب ومعلوماته  َّيف استجابة املفحوصني هلا، مث إن املعلومات اليت يتم توافرها تعتمد على خربة ا
عن نفسه األمر الذي جيعلها مناسبة لطبيعة البحث احلايل، والذي يشمل عينة واسعة من طلبة 

  .  اجلامعة
  

  :يات مواجـــهة الضغوط النفسيةإسـتراتيج:  أحد عشر
ُازداد االهتمام منذ سنوات بالوسائل والطرق اليت يلجأ إليها الفرد لدرء اخلطر الذي يواجهه       

يف حياته اليومية، ومسى علماء النفس هذه الوسائل بإسرتاتيجيات التعامل، وهي الوسائل اليت 
 أو التقليل من شدته بغية الوصول إىل يستخدمها األفراد لتجنب املوقف الضاغط أو التهرب منه

اإلنسان يتعرض يف حياته للعديد من املواقف الضاغطة ، و)5- 3، 2001 اإلمارة،(حالة التوازن 
دد استقراره وتوازنه النفسي واجلسمي والعقلي، وخيتلف  ًسواء كانت داخلية أو خارجية، واليت 

ا مع هذه الضغوط تأثريها من شخص آلخـر، كما خيـتلف األفراد يف الط ريقة اليت يتعاملون 
 & Lazarus" فلوكمان"و "الزاروس" فَّعروقد  ،)10، 2001  والخفش،؛48، 2005 عواد،(

Folkman (1984)  هوداجلو تسقةامل عرفيةامل تغرياتجمموعة من ال :اَّبأإسرتاتيجية املواجهة 
 ديدةـش اَّبأ دركـُت داخلية أو يةخارج نوعية مطالب على يطرةــالس دف تواصلةامل سلوكيةال

ا)7، 1999 شكري،(" الفرد اتـإمكان تتجاوز أو أةـالوط : َّ، وتعرف إسرتاتيجية املواجهة بأ
عملية تنطوي على اإلسرتاتيجيات املتعددة اليت توجه استجابات الفرد للتصدي ملوقف املشقة "

بعض املطالب املدركة اخلاصة مبوقف املدرك، وهذه االستجابات إما أن تكون اجتاه الوفاء ب
، )58، 2007 شويخ،("املشقة أو يف اجتاه التخفيف من املشاعر السلبية الناجتة عن موقف املشقة

هودات من جمموعة ":اَّبأ )2006 (حموده تعرفهاكما   الفرد يوظفها اليت والسلوكية املعرفية ا
 وضبط تقليص خالل من وذلك ،)بيئة-فرد( التفاعل من الناتج الطلب وإدارة التعامل دف
 ويتجاوز ،ومهدد ضاغط هَّبأن الفرد يقدره الذي واملوقف النفسي الضيق وإنقاص وخفض وحتمل

 تقليص دف والداخلية اخلارجية للضغوط استجابة هي فاملواجهة ،الفردية وقدراته إمكاناته
 وقت كل يف فردَّ، أي أن ال)178، 2006 ،حمودة( واجلسدية النفسية الفرد صحة على آثارها
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 على عالية قدرة لديه اإلنسان َّنإ حيث الضاغطة األحداث هذه مواجهة إىل حباجة نفسه جيد
 القدرة هذه من فقط )%10( يستخدم هَّأن حني يف أنواعها مبختلف الضاغطة األحداث مواجهة

 علم موسوعة وتؤكد ،)55، 2004 سنان،( مستثمرة وغري كامنة قدراته من )%90( تبقى بينما
 إجناز دف سلوكه ويدير وينظم بواسطتها الفرد خيتار نشاط هي الضغوط مواجهة َّأن النفس
َّ والشك يف أن التعامل مع )1027، 1997 النفس، علم موسوعة( معني هدف بلوغ أو مهمة

اته الضغوط النفسية يعتمد يف الدرجة األوىل على موقف الفرد من ذاته ومدى فهمه إلمكان
وقدراته، مث التعبري والتبديل خلفض التوتر، ومن ناحية أخرى يعتمد على موقفه من بيئته وقدرته 

ًسرتاتيجيات؛ سواء كانت ، ويستخدم حيال ذلك جمموعة من اإلعلى مواجهة املواقف املختلفة
سرتاتيجيات تشمل كل على املواقف الضاغطة له، وهذه اإلمعرفية أو سلوكية بغرض التغلب 

ا مساعدة الفرد على إحداث تغيريات خلفض مستوى التعرض للضغوط ا حملاوالت اليت من شأ
  :النفسية، وميكن استعراض جمموعة من إسرتاتيجيات مواجهة الضغط النفسي على النحو اآليت

  
  

ب       ية واللعــــات التمارين الرياضــــــومنها ممارس): النفسجسمية( ةــــالبدني رتاتيجياتـــــاإلس  -1
              ةـــيـــــة البـــيولوجـــــــــعـــــة الراجــــــــــــرتخاء والتغذيـــــــــــــــة واالســـــــــــــمي املنــتظم والتغــذيـــــاط اجلســـــــوالنشـــــ

 ).149-148، 2001 عثمان،(
 يف استثارة وإعادة التقييم املعريف ومنها التحكم:  اإلسرتاتيجيات النفسية املعرفية السلوكية -2

والتصور والرتكيز الذهين والتوليد الذايت وإزالة احلساسية املنظمة والوعي ) إيقاف التفكري(
االنتقائي وإعادة الربجمـة الذهنية والتطعيم االنفعايل واختـاذ القرارات وحل املشكالت وتنمية 

 .مهارات ضبط الذات وأسلوب تأكيد الذات
ويعتمد على ختطيط األهداف، وإدارة الوقت، واحلزم، : يجيات تغيري أسلوب احلياةسرتات إ -3

 .وتنمية مهارات االتصال االجتماعي
َّومنها التفكري يف معىن احلياة، والتمسك بالدين وأن :  اإلسرتاتيجيات الوجودية الروحية -4

 واإلخالص لدين اإىل األفراد ودةع إىل شريُ يTurning to Religion الدين إىل الرجوع
 ضغطال مواجهة يف الروحي الدعم مصدر باعتبارها العبادات من اإلكثار طريق عن الديين

 وحسيب تفاحة؛ و46 ،2005 العنزي،؛ و89- 88، 1997 ،اهللا وعبد النيال(النفسي 
 ،1999 جرير؛ و509 ،2003 إبراهيم، وإبراهيم؛ و98 ،2006 ي،؛ وعبد المعط292 ،2002
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، فاالطمئنان الروحي يكون عن طريق حسن العبادة )75، 2005 ؛ والزراد،102- 81
َالذين   واإلكثار من الدعاء قال تعاىل ِ ْآمنوا َّ ُ ُّوتطمئن َ ِ َ َْ ُقـلوبـهم َ ُ ُ ِبذكر ُ ْ ِ ِبذكر ََأال ِّالله ِ ْ ِ ُّتطمئن ِّالله ِ ِ َ ْ َ 

ُاْلقلوب ُ ُ   28( اآلية الرعد سورة(. 
 

جيات ميكن استخدامها يف مواجهة الضغط سرتاتي ثالثة إ)1994( لطريريوخلص ا      
   :النفسي هي

 .حتديد أسباب الضغط أو مصادره والعمل على التخلص منها   - أ
حتديـد اآلثار املقرتنة بالضغط النفسي أو الناجتة عنه، وحماولة احلد من تلك التأثريات        - ب

 ).أي خفض تأثريات الضغط الذي يتعرض له الفرد(
وذلك ملواجهتها وإضعاف ): اآلثار( بني األسباب والنتائج حتديد املتغريات الوسطية  - ت

   ).97، 1994 الطريري،(تأثريها 
 

  :امه للمواجهة إسرتاتيجيتني  Martin, et al (1992) وآخرون مارتن وحدد    
 حماوالت تتضمن Emotional Focused Coping :االنفعال حول متمركزة إستراتيجية -1

 هذا فوائد ومن ختفيضه أو الضغط مبوقف املرتبط يلاالنفعا الضيق من للتخلص الفرد
 إىل العودة إمكانية إىل ويؤدي االنفعالية التعاسة أو بالضيق الشعور خيفض هَّأن األسلوب
 أسلوب ويشري، االنفعاالت من التخلص بعد املشكلة حول التمركز أسلوب استخدام
هودات إىل االنفعالية املواجهة  للضغوط السلبية االنفعاالت جاعإر لتقليل تبذل اليت ا
  .املنفعلني األشخاص عن باالبتعاد أو املشكلة عن باإلهلاء أو باالسرتخاء إما ذلك ويكون

 تتضمن Problem Focused Coping :المشكلة حل على ةمتمركز إستراتيجية -2
 النشاطات على تشتمل فهي مث ومن الضغط مصدر مع للتعامل الفرد يبذهلا اليت احملاوالت
ا من اليت واملعرفية السلوكية ذا املهدد املثري من التخلص شأ  بالتحرك للفرد تسمح فهي و

، وأسلوب )9، 1999 ،شكري( الضاغط املوقف يعرتضها كان اليت األهداف حتقيق جتاه
 أفكار استخدام إىل الفرد فيه يتجه معريف نشاط هو Problem Solving املشكلة حل

  ).140، 2001 عثمان،( وجديدة مبتكرة
  

ومها  ومواجهتها  النفسيةالضغوط مع للتعامل إسرتاتيجيتني هناك َّأن )1990"(رودف" ويرى      
  :يتاآل النحو على
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 على ركزُتسرتاتيجيات اليت وهي عبارة عن جمموعة من اإل :اإلقدامية ستراتيجياتاإل: ًأوال
وتضم  ،املشكلة على السيطرة يف والسلوكية املعرفية الفرد جهود تعكس حيث الضاغطة املواقف

  :اإلسرتاتيجيات اآلتية
 لموقفل الذهين والتهيؤ للفهم املعرفية احملاوالت تشري إىل :املنطقي  التحليلإسرتاجتية -1

 . الضاغط
 املشكلة بناء إعادة أو لبناء املعرفية احملاوالتتشري إىل : اإلجيايب التقييم  إعادةإسرتاجتية -2

 . املشكلة يف الواقع تقبل اراستمر مع إجيابية بطريقة
 عن للبحث السلوكية احملاوالت عكست: واملعلومات املساندة عن  البحثإسرتاجتية -3

 . واملساعدة الدعم أو واإلرشاد املعلومات
 مع مباشرة للتعامل ما بعمل للقيام السلوكية احملاوالت عكست: املشكلة حل إسرتاجتية -4

 . وحله الضاغط املوقف
 

 تعكس حيث العاطفة على تركز اليت سرتاتيجياتاإل وهي :اإلحجامية اتيجياتستراإل: ًثانيا
  به املرتبطة التأثريات معاجلة أو الضاغط املوقف يف التفكري لتجنب والسلوكية املعرفية احملاوالت

  : تضم اإلسرتاتيجيات اآلتيةو
 املوقف يف لواقعيا التفكري لتجنب املعرفية احملاوالت عكستو: املعريف  اإلحجامإسرتاجتية -1

 . الضاغط
 بتقبلها املشكلة مع للتعامل املعرفية احملاوالت عكستو: واالستسالم  التقبلإسرتاجتية -2

 .هلا واالستسالم
 يف واالندماج لالشرتاك السلوكية احملاوالت عكستو: البديل اإلثبات عن  البحثإسرتاجتية -3

 . لإلشباع جديدة مصادر وخلق بديلة أنشطة
 مشاعر عن بالتعبري التوتر خلفض السلوكية احملاوالت ويعكس: االنفعايل تنفيس الإسرتاجتية -4

 ).101-100، 2004 محمد،( سلبية
 

ًوتصنف إسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية إىل ثالثة أنواع تبعا للهدف منها، وهي       
  :  على النحو اآليت

  

مالت مع مواقف الضغط على يشمل هذا النوع من التعا: التعامل المتمركز حول التقدير -1
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 :حماوالت حتديد معىن املوقف ويتضمن اإلسرتاتيجيات اآلتية
  

موعة  األدف :التحليل المنطقي  - حماولة التعرف على إىل ساليب املستخدمة يف هذه ا
سبب املشكلة مع االهتمام جبانب واحد يف الوقت ذاته، ويتم فيه االستفادة من خربات 

 . العقلي للتصرفات املمكنة ونتائج هذه التصرفاتاملاضي، واالستعراض
 

وهي أساليب معرفية ميكن للفرد عن طريقها أن يتقبل الواقع اخلاص  :إعادة التحديد المعرفي  -
ساليب تذكري ًبا يف إطاره، وتتضمن مثل هذه األًباملوقف، وكأنه يعيد بناءه ليجد شيئا مرغو

أن تكون أسوأ، وأن يفكر لنفسه كما يفكر بالنسبة َّالفرد لنفسه بأن األمور كان من املمكن 
لآلخرين، وأن يفكر باألمور احلسنة يف املوقف، وكذلك تغيري القيم واألولويات حبيث تتسق 

 . مع املوقف املتغري
 

موعة أساليب مثل أفكار اخلوف والقلق حتت تأثري : التجنب المعرفي  - تدخل يف هذه ا
ًبأكمله ورفض وجود املشكلة فعال واالنشغال يف التخيالت الضغط، وحماولة نسيان املوقف 

  .ًاملؤملة بدال من التفكري املتمركز حول املشكلة
  

موعة من إسرتاتيجيات التعامل يف تعديل : التعامل المتمركز حول المشكلة -2 تعمل هذه ا
يري النشط أو استبعاد مصدر الضغط، وكذلك التعامل مع اآلثار امللموسة للمشكلة، وكذلك التغ

  :للذات، وتطوير موقف أفضل، وميكن عرضها على النحو اآليت
: وتشتمل على جمموعة من اإلسرتاتيجيات منها:  البحث عن املعلومات أو طلب النصيحة-أ

البحث ومجع معلومات أكثر حول املوقف املشكل، واحلصول على التوجيه من شخص مسئول 
  .لزوج أو الزوجة أو األصدقاء حول املشكلةكاملرشد النفسي والتحدث مع شخص مقرب كا

موعة على إعداد خطط بديلة، واختاذ تصرف :  اختاذ إجراء حول املشكلة-ب تشتمل هذه ا
حمدد للتعامل مباشرة مع املوقف املشكل وتعلم مهارات جديدة موجهة حنو املشكلة والتوفيق 

  .حللها
ع املوقف املثري للمشكلة عن طريق تغيري وتشمل حماوالت للتعامل م:  تطوير مكافآت بديلة-ت

أنشطة الفرد، وإجياد مصادر جديدة للرضا؛ كبناء عالقات اجتماعية جديدة، وتنمية وجهة نظر 
ذاتية واستقالل ذايت أكرب واإلشرتاك يف أنشطة بديلة مثل اإلشرتاك يف األعمال التطوعية أو 

  .)95 ،2010المطيري،  (االهتمام بدراسة الدين
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موعة التعامل مع االنفعاالت الناجتة عن : امل المتمركز حول االنفعالالتع -3 ووظيفة هذه ا
  :مصادر الضغوط ومن مث االحتفاظ بإتزان وجداين، وتشتمل على األساليب التالية

وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية اجلهود  املباشرة لضبط االنفعال الناشئ عن :  التنظيم الوجداين-أ
وكذلك ) أي عن طريق القمع(لتأجيل الواعي للحفز الذي حيدث لالنفعال املشكلة عن طريق ا

معايشة االنفعاالت الشخصية، والتعامل معها وحماولة عدم االنشغال باملشاعر املتصارعة 
  .واحملافظة على اإلحساس بالفخر وحتمل الغموض عن طريق التصرف املباشر

موعة على استجا:  التقبل املذعن-ب بات مثل االنتظار لبعض الوقت لبدء تشمل هذه ا
  .املشكلة وتوقع األسوأ وتقبل املوقف كما هو واالستسالم للقدر

وتتضمن التعبريات الكالمية والبكاء والتدخني وزيادة األكل واالنغماس يف :  التفريغ االنفعايل-ج
الوجداين، أنشطة إندفاعية موجهة للخارج، وقد تشتمل هذه األساليب على إخفاق يف التنظيم 
يل والتفريغ ولكنها توضع يف فئة وحدها للتمييز بني األشخاص الذين يتبدلون بني الضبط االنفعا

  ).96المرجع السابق، (االنفعايل 
  

 من هَّأن يعترب إذ الضغوط مواجهة يف الذاتية املساعدة أمهية على) 2003( شيخاني ويؤكد      
 الضغط إدارة هدف َّأن إذ ة الفردحيا يف الضغوط تأثريات مجيع إزالة فيه املرغوب أو املمكن
 والعقلي ميـاجلس رفاهال حتقيق على املساعدة بغية وضبطها الضغط تأثريات جلم هو النفسي

 العمل اختاذ مث ومن ونوعه ،الضغط ودـبوج االعرتاف للضغط الذاتية اإلدارة ملـوتش ،والعاطفي
 املشكالت من التخفيفالفرد  ستطيعي ال طللضغو اجلذرية األسباب إىل وبالوصول العالجي

 علماء ويؤكد، )55، 2003 شيخاني، (تكرارها نعمي أن ستطيعي بل  فقط،ةـاجلاري واألعراض
 يـه إسرتاتيجية أفضل، والنفسية الضغوط ملواجهة ثابتة إسرتاتيجية توجد ال هَّأن النفسية الصحة

  .)98، 2003 الوشلي،( هنفستلقاء  منالفرد  اـ قومي اليت
  

َّ أن للمواجهة وظيفتني أساسيتني ,Lazarus, et al) 1984(الزاروس وأخرون وحبسب          
  :مها

 .أن تسمح بتغيري الوضعية اليت هي سبب يف الضغط النفسي -
ـذا املشكل أي تغيري الذات  - أن تعدل يف االستجابات االنفعالية املرتبطة 
)Bruhon,2002 ( ًنقال عن) ،52، 2010سعداوي.(  
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َّويف كل األحوال فإن هناك العديد من االعتبارات عند التحدث عن إسرتاتيجيات          
مقاومة الضغوط النفسية فال توجد إسرتاتيجية واحدة ميكن أن يستخدمها كل األفراد، فما 
ينجح مع فرد ما قد ال ينجح مع آخر، أو حىت مع الفرد ذاته ختتلف من موقف آلخر، فينبغي 

ع الضاغط معرفة دقيقة والتعرف على مصدر الصعوبات، حتديد نقاط القوة معرفة الوض
  . والضعف، ومن مث حتديد التقنيات املناسبة خلفض درجة الضغط النفسي الذي يعاين منه الفرد

  

  :عالقة الضغوط النفسية بالذكاء الوجداني: ثنى عشرإ
م العقلية َّأن معظم ما يصاب به األفراد )2002( "جيديل كرين"يرى           ينتج من سلوكا

ليس النشاط اجلسمي فقط، ولكن اجلوانب النفسية  والعاطفية، فما يثري اإلعياء والتعب
ًاالنفعالية، كعدم الشعور باالحرتام والقلق، فاالنفعاالت تنتج توترا عصبيا يف اجلسم مما يثري  ً ُ

تمتع الفرد مبهارات وقدرات اإلحساس بالتعب واإلجهاد، وملواجهة الضغوط النفسية يقتضي أن ي
 مواجهة أعباء احلياة يف املواقف الضاغطة الذكاء الوجداين، وتوظيف هذه املهارات والقدرات يف

  .   املختلفة

ًفإن هناك اعتقادا راسخا منتشرا Lazarus & Folkman (1988) وحبسب       ًً بني  َّ
ية تؤثر على االنفعاالت َّاملختصني يف جمال الصحة النفسية، ومفاده أن الضغوط النفس

َّوالـعـواطــــــــف، إال أن النظـــــريـــات واألحبـــــــــاث تؤكــــــد باســـــــتمرار على أن الـتــأثــــــري يكون              َّ َّ
ً نقال عن )2007عجاجة، (لالنفعاالت والعواطف على مواجهة الضغوط وليس العكس 

  ).87، 2010سعداوي، (
  

َّ أن مــــــديري املـــــدارس مرتفعــــــي الــــــذكاء Gerry) 1997" (جيــــــري"كمـــــا كــــــشفت دراســـــة        
م يـــستخدمون معـــارفهم للحفـــاظ علـــى اهلـــدوء والـــتحكم يف االنفعـــاالت : َّالوجـــداين يتميـــزون بـــأ

ــدوء  م الــسلبية، حيــاولون جــادين إجيــاد حلــول للــصراعات واملــشكالت  ويتحكمــون يف اســتجابا
م واســـتجابات اآلخــرين االنفعاليــة للـــســيطرة علــى تـــصعيد انفعــايل، كمــا ينـــشدون فهــم  اســتجابا

ــــاه اآلخـــرين، ويعرفـــون كيـــف يـــؤثرون يف  الـــصراعات، ويتـــسـمون بـــسلوكيات غـــري لفظيـــة ناعمـــة جتـ
م حبكمـــة، وينمــون ويطــورون جـــسور الثقــة بيــنهم وبـــني اآلخــرين كأســاس لبنـــاء اآلخــرين  ويقــودو

ا بفعالية العالقات عليها، ويتوقعون الصراع    ).173، 2001 عثمان،(ات ويديرو
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فاألشخاص ذوو الذكاء الوجداين املرتفع ميتلكون إسرتاتيجية يف غاية األمهية والفاعلية         
الذكاء االجتماعي والذكاء : َّحيث إن الذكاء الوجداين يتضمن جمموعة من األبعاد هي

 الضغوط بفعالية مع االحتفاظ حبالة الشخصي، والقدرة على التكيف مع ظروف احلياة، وإدارة
َّمزاجية مستقرة وحماولة الوصول إىل السواء النفسي حىت يف أشد الظروف  ومما الشك فيه أن 

     ختتلف من فرد آلخر، وكلما زادت هذه الدرجة كلما زاد جناح الفرددرجة الذكاء الوجداين 
ا، ومهارات الذكاء ال ا لألفراد يف مواجهة ضغوط احلياة ومتطلبا       وجداين ميكن إكسا

ا نظرا ألن ذلك قد يرجع إىل عوامل وراثية أو ظروف بيئية ليس لديهم  يد فيها،  َّالذين يفقدو ً     
م يعانون        َّويتم ذلك من خالل الربامج اإلرشادية، وهم حبق حيتاجون إىل املساعدة أل

                حالة من االضطراب الوجداين عندما يواجهون ضغوط احلياة، وقد يصلون إىل 
، والشكل التايل يوضح العالقة )88، 2010سعداوي، (ً نقال عن )40-39، 2007 عجاجة،(

  :بني الضغوط النفسية والذكاء الوجداين
  

  

  

  

  

  

  

                 

 

  

 )2007عجاجة، (وجداني العالقة بين أساليب مواجهة الضغوط النفسية والذكاء ال ) 5( شكل 
  

  
  
  
  

 الضغوط النفسية

 تفعذكاء وجداني مر

 :  طريقة المواجهة

 :ماذا افعل

 :لماذا

  ضغوط إيجابية
  

تنمية الذكاء الوجداني من 
  خالل البرامج اإلرشادية

  
 .الفعالية في حل المشاكل -
التخلص من االضطرابات  -

 .النفسية

 :دليل على

  ضغوط سلبية

  ذكاء وجداني منخفض
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  :خالصة
العلماء لقد مت يف هذا الفصل استعراض حملة تارخيية لدراسة الضغوط النفسية، وإسهامات       

 الضغط النفسي، واالجتاهات والنظريات املفسرة هلذا املفهوم مبختلف والباحثني األوائل يف جمال
ا الفكرية، وما انبثق عنها  ا العلمية ومنطلقا من تعاريف لتحديد ماهيته، واملفاهيم مرجعيا

َّ، وردود أفعال واستجابات األفراد ةط النفسيواملرتبطة به، كما مت تناول مصادر وخصائص الضغ
حنوها، وما يرتتب عليها من آثار سلبية خطرية ومهددة لتوافقهم النفسي واالجتماعي وآلية 

ا قياس الضغوط، وحتديد ، حدوثها أهم إسرتاجتيات مواجهة الضغوط والوسائل اليت ميكن 
  . بالذكاء الوجدايناحسب آراء ومقرتحات العلماء واملختصني يف جمال الصحة النفسية، وعالقته



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  

  

 

 
 



            ثالثالفصل ال   
 

 82

  Emotional Intelligence  دانيــــالوجـ الذكـاء
  

  :تمهـيد
 ومازال اإلنساين للسلوك داتّكمحد الشخصية ومسات العقلية للقدرة احملوري الدور كان        

 كبنية الوجداين الذكاء مبفهوم االهتمام بدأ ًوحديثا النفسية، والبحوث الدراسات اهتمام مركز
 ًاهتماما املفهوم هذا ولقي اإلنساين، السلوك جوانب من العديد تفسري خالهلا من ميكن نفسية
 تلك خاصة وبصفة والبحوث الدراسات من كبري كم عنه نتج والذي األخرية الفرتة يف ٍمتنام
 خالل من ا التنبؤ يصعب اليت السلوكية املظاهر من العديد وبني بينه العالقة معرفة حتاول اليت

 مع تتقاطع أو تلتقي اَّأ ُيرى االنفعالية فالعمليات الشخصية، ومسات التقليدية الذكاء مقاييس
 من االنفعاالت دراسة َّبأن النفس علماء لدى اقتناع هناك بات ولذا العقلية التفكري أنشطة
  .عامة بصفة لإلنسان التوافقي السلوك فهم يف ساعدُت أن املمكن

  

 عن ,Thorndike )1920 (ثورنديك مفهوم إىل الوجـداين الذكاء مفهوم جـذور ومتتد        
 يف ةحبكم للتصرف اآلخرين وإدارة فهم على القدرة" إىل يشري والذي االجتماعي الذكاء

) 1983 (جاردنر أعمال إىل فرتجع الوجداين للذكاء احلديثة اجلذور أما ،"اإلنسانية العالقات
Gardner الذكاء عن مفهومه خاصة وبصفة العام العامل لفكرة ورفضه املتعددة الذكاءات عن 
  ).3 ،2006 رشوان،و عيسى( االجتماعي والذكاء الشخصي

  

  موضوع الذكاء الوجداين من خالل التطرقفصل عرضيف هذا ال الباحث حياولوسوف            
 اليت ماذجوالن به املرتبطة واملفاهيم وتعريفه الوجداين الذكاءلدراسة  حملة تارخيية: (التالية لجوانبل

 منوه يف املؤثرة والعواملوالنظرة اإلسالمية للذكاء الوجداين،  النظرية وأسسه الوجداين الذكاء تفسر
 وطرق تنميته، وهي على قياسه وطرق اليومية احلياة جماالت يف وأمهيته ريات،املتغ ببعض وعالقته

  :النحو اآليت
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  :دانيــــــالوج الذكاءة عن مفهوم يــتاريخلمحة : ًأوال
          واالنفعال، التفكري بني العالقة دراسة يف بعيد زمن منذ الفالسفة اهتمام برز لقد      

                     "واحلكمة لالستبصار حقيقي موجه "هو االنفعال َّن أاإلغريق اءمقد أكد دـوق
)Mayer, et al, 2001, 3( املهارة تلك اَّإ" بقوله العاطفية املـهارة أمهـية إىل أرسطو وأشار 

 وللهدف املناسب الوقت ويف املناسب بالقدر املناسب الشـخص من نغضب أن يف النادرة
 على يساعد هَّألن احلكمة، ذروة هو باالنفعاالت فالتحكم ،)13 ،2004 جولمان،( "املناسب

 مَّأ يدعون الباحثني بعض وأصبح، مالئمة وأكثر مبتكرة حلول وتقدمي املشكلة أو املوقف فهم
 Charlcs داروين شارلز" إىل يرجع الفضل َّأن َّإال الوجداين، لذكاءا بدراسة قاموا من أول كانوا

Darwin," حيث ،)1871( عام كتاب أول ونشر )1837( عام منذ املوضوع هلذا تطرق الذي 
 التوافقي، السلوك يف ًهاما ًدورا يلعب والذي ،)العاطفي (الوجداين التعبري ملوضوع تعرض

  .اآلن حىت الوجداين للذكاء وهامة جوهرية حقيقة ُويشكل
  

 املنشورات وبدأت شرينالع القرن منتصف منذ الوجداين الذكاء حول النقاشات دارت وقد        
 الذكاء اسم عليه أطلق ما ",Thorndike ثورنديك" َّعرف عندما الظهور يف العلمية

 ووصفاكتسابه،  طرق تطوير على األحباث من العديد وركزت ،)1920( عام االجتماعي
 بداية منذ ٍمنقطع غري الوجداين الذكاء جمال يف النشاط واستمر املناسب، االجتماعي السلوك

تارخيية  حملة نستعرض وسوف ،)31، 2007 السمدوني،(لوقت احلاضر ا وحىت العشرين لقرنا
  :تيةاآل التارخيية الفرتات وحبسب الوجداين الذكاء مفهومعن دراسة 

  

 البحثعلى  الفرتة هذه يف النفس علماء اهتمام أنصب لقد :1969-1900 من الفترة -1
  :يلي كما توضيحه وميكن واالنفعاالت الذكاء مها مستقلني جمالني يف

 النفسية االختبارات إعداد ومت العام، الذكاء بدراسة الفرتة هذه يف االهتمام تركز :األول المجال
) 1905 ("بينيه") العقلي (العام الذكاء مقاييس ببناء اهتموا الذين أولئك من وكان لقياسه

  ).1940 ("وكسلر"
 حتديد يف الباحثني أراء وتباينت مستقل، بشكل تاالنفعاال بدراسة االهتمام مت :الثاني المجال

 لبعض القدمية الكتابات ففي، الفسيولوجية االستجابة أم باالنفعاالت الشعور ًأوال حيدث اهمأي
 وتركزت شعوري، كحدث االنفعال إىل نينظرا كانا "مكدوجل"و "فونت" أمثال العلماء
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 ذلك تال مث اجلسمية، تعبرياته وبني وريالشع االنفعال بني العالقة حول األساسية املشكالت
 من جمال كل دراسة َّأن من وبالرغم لالنفعال، املوضوعية باملظاهر النفس علماء اهتمام مباشرة
الني هذين  أمهية إىل أشاروا قد العلماء َّأن َّإال اآلخر، عن ًمستقال كان) واالنفعال الذكاء (ا
 عن حتدث عندما "سبيرمان" إليه أشار ما وهذا احلياة، يف قوالتواف النجاح يف العقلية غري القدرة
 العقلية، غري القدرة تلك عن " ,Thorndike)1920 (ثورنديك" كتب كما اخلربة إدراك قانون

 الثالثي التصنيف عرض من فالبد مشولية، أكثر بشكل الفرد ذكاء وصف يتم كي هَّنأ يرىإذ 
  :على يشتمل والذي للذكاء

 العملية القدرة وهو): األشياء وإدارة فهم (العملي-للماديات التنظيمي أو يكانيكيامل الذكاء -أ 
  .امليكانيكية اليدوية املهارات يف وتبد كما احلسية األشياء معاجلة على األدائية

رد الذكاء -ب  األلفاظ مع التعامل أو ومعاجلة فهم على القدرة وهو): األفكار وإدارة فهم (ا
ردات (البيانية والرسوم واملعادالت، واألرقام موزوالر واملعاين   ). ا

  :مكونان وله): اآلخرين وإدارة فهم (االجتماعي الذكاء -جـ
 بكفاءة معهم والتعامل ومعاملتهم الناس فهم على القدرة هو: املعريف املكون. 
 اآلخرين مع حكمة أكثر بشكل التفاعل على الفرد قدرة هو: السلوكي املكون            
 ). 325 ،2000 الخالق، عبد(

  

 فقد الفرتة، هذه يفً مكانا الوجداين الذكاء مصطلح أخذ لقد :1989- 1970 من الفترة -2
 االنفعاالتا  تتفاعلية اليت كيفال فهم لغرض ًمعا، والوجدان) التفكري (باملعرفة االهتمام مت

 املعلومات إلدراك اللفظي ريغ باالتصال خاصة مقاييس بإعداد االهتمام مت كما التفكري، مع
 وأوضاع الوجه تعبريات بينها من انفعالية معلومات على بعضها تشتمل اليت اللفظية غري

 االنفعالية، احلاالت على منها يستدل عالمات كلها الصوت ونربات واإلمياءات اجلسم
 ومشـاعر ارأفك فهم على بالقـدرةًأيضا  عـرفُت واليت السلوكية، باملعرفة تعـرف ما وتلك

 أشار وقد ،Biek (1984) ,Osullivan & Guilford (1997) اآلخرين واهتمامات
 منوذجه يف اللفظية غري املعلومات تلك إىل Guilford & Hoepfner,(1971) جيلفورد

ِبنية" عن  من تتطلب اليت القدرات تشملو ،)السلوكي احملتوى (فئة وهي رابعة، كفئة" العقل ُ
 عن عبارة السلوكي احملتوى هذا َّأن إىل وأشار ،اآلخرين سلوكو هسلوك إدراك الشخص
 يتطلب الذي االجتماعي التفاعل وتشمل لفظية، غري اَّأعلى  جوهرها يف تصنف معلومات
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 عام ويف ،)36 ،2007 ،السمدوني( اآلخرين وأفعال ومقاصد وانفعاالت مبدركات الوعي
 العالقات مشكلة ُطرحت حني املعلومايت املعريف النموذج حطب أبو فؤاد عرض )1973(

 باعتبارها الشخصية ومسات املعريف لميدانل ًتقليدا ينتمي كموضوع العقلية القدرات بني
 فاملعرفة الشخصية، لنشاط دالة هو الذكاء َّنأ املبدئي تصوره وكان الوجدان، جمال إىل تنتمي

أبو "قام  )1978(ويف عام  بينهما، يقع الشخصي الذكاء َّوإن واحد ملتصل طرفان والوجـدان
 الذكاء حىت احلسي الذكاء من متتدبتصنيف أنواع الذكاء إىل سبعة فئات " حطب

   ضوء يف، وذلك وصريح واضح وجود) الوجداين (الشخصي للذكاء وكان االجتماعي،
ً، وأدخل تعديال أخريا عام مستقل كمتغري املعلومات نوع متغري ليضم الذكاء  )1984(ً

،  Social Intelligence، والذكاء االجتماعي Objective Intelligenceوضوعيامل
 ).390-389 ،1996 حطب، أبو(  Intrapersonal Intelligenceوالذكاء الشخصي

 

 هو ما أن َّإال مفاهيم، بعدة وتناولوه الوجداين بالذكاء األوائل الرواد اهتمام من وبالرغم        
       مفهومـه وحتـديد ؛الوجـداين الذكاء دراسة حاولوا الذين املعاصرين الباحثني نأ مالحظ
 جاردنر هاورد قـدم حيث ،)1983( عام قبل الفـرتة يف الرواد هـؤالء أعمـال أغفلوا

)1983(H.Gardner,  كتابه يف) املتعددة الذكاءات نظرية) العقل أطر Multiple 

Intelligence من حوله من العامل مع التعامل على رقاد فرد كل َّأن إىل "جاردنر" وأضاف 
  الفروق الفرديةَّنأو السبعة، اإلنسان ذكاءات عليها أطلق خمتلفة أساليب أو طرق سبعة خالل

 ويف املتعددة، الذكاءات أنواع من نوع كل قوة يف كيفية اختالفات نتيجة دثحت األفراد بني
 األعمال من بعمل القيام أو ما مشكلة حل عند الذكاءات هذه وحتريك وتداخل جتميع طريقة

  ).29 ،2001 سالم،(
  

 األخرية عشرة اخلمس السنوات يف الباحثني اهتمام تركز لقد :2004-1990 من الفترة -3
 وكان ،Emotional Intelligence) االنفعايل (الوجداين الذكاءيف  املاضي القرن من
 لهوارد الفكري النهج تبعواأ الذين املنظرين أبرز  منReuven Bar-on "أون-بار ريوفين"

 الوجداين الذكاء نظرية وضعقد و ،الذكاء يف التعددية فكرة يؤيد والذي ،جاردنر
Emotional Intelligence theory، الوجـداين الذكاء بقياس خاصة قائمة بإعـداد وقام 

)EQ-I (عام نشـرها مت )ى الذكاء الوجداين عل مفهوم وظهر ،)12 ،2004 الدردير،) (1996



            ثالثالفصل ال   
 

 86

 & Salovey, (1990) وسالوفي ماير" دراسـة يف )1990( عام دقيق وواضح ٍحنو

Mayer"، ألمهيتها ًتقديرا املعرفية غري باجلوانب يرتبط للذكاء أوسع رؤية هلما كان فقد       
 دانيال" أعمال بفضل ًوتداوال ًانتشـارا أكثر املفهوم وأصـبح ،)40 ،2007 السمدوني،(

والذي مت ) داينـالوج الذكاء(ني أحدمها حيمل عنوان كتاب ألف الذيو )1995 ("جولمان
 ،)6، 2001شابيرو، (ً وكان من أكثر الكتب رواجا يف تلك الفرتة )1995( عام نشره

      )1998(نشر عام  )املمتاز للبائع داينــــالوج الذكاء(والكتاب اآلخــر حيمـــل عنــوان 
 ).12 ،2004 ،درديرال(

 

 متعددة النفسية اليت اهتمت مبوضوع الذكاء الوجداين يف بيئات ثقافية الدراسات لتوتتا        
ً بغية حتديد مفهومه حتديدا دقيقا وإعداد احلضارات ًه وتقديره تقديرا كميا لقياس ةقننامل املقاييسً ً

ًوللتأكد من استقالليته جزئيا أو كليا عن غريه من خصائص الشخصية   )230 ،2010إبراهيم، (ً
 مثل حمـدد، منوذج وفق منها ٌكل انطوىحيث  الوجداين لذكاءّاملفسرة ل نماذجال تعددت كما

 لذكاءا صفي الذي املختلط والنموذج ،"وسالوفي ماير "ميثله الذي العقـلية القدرة منوذج
 "أون-بار"ٌكل من  وميثله معرفية، قدرات كونه من أكثر وجـدانية نزعةعلى أنه  الوجـداين

  ).256 ،2002 عجوة، ("وآخـرون جولمان"و
  

  :دانيـالوج الذكاء مفهومتعريف : ًثانيا
 ومازال السيكولوجي، الرتاث على ًنسبيا حديث ًامفهوم الوجداين الذكاء مفهوميعد         

 ولقد االنفعايل، والنظام املعريف النظام بني تفاعل منطقة يف يقع نهإ حيث الغموض بعض يكتنفه
  : مهااجتاهني إىل وانقسمت عرفته، اليت هاتاالجتا وتباينت تعددت

  

 بالذكاء ترتبط اليت القدرات من جمموعة هبوصف الوجداين الذكاء ُيعرف :العقلية القدرة اتجاه  - أ
ًجزئيا أو كليا العام العقلي  حيث من لألفراد االنفعايل والفهم اإلدراك اختالف تفسر واليت ،ً
 جمموعة ميثل" هَّنأ أساس على الوجداين الذكاء َّعرفا فقد يفوسالو ماير االجتاه هذا وميثل الدقة،

 وأحاسيسه عواطفه يف بالتحكم الفرد قيام على القدرة تتضمن االجتماعي، الذكاء عناصر من
        "وتصرفاته تفكريه لتوجيه املعلومات هذه واستخدام بينها، والتمييز واآلخرين، هو
 والفهم اإلدراك على الفرد قدرة" هَّبأنً أيضا الوجداين ذكاءال ويعرفان ،)12-11 ،2001 شابيرو،(

ا، بدقة واالنفعاالت املشاعر عن والتعبري تنا انفعاال طبيعة عن يعرب الوجداين الذكاء َّأن أي وإدار
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 إىل باإلضافة إجيابية إىل سلبية من حتويلها يتم وكيف اآلخرين، وانفعاالت )سلبية أو إجيابية(
 إجيابية اجتماعية تفاعالت لتحقيق اآلخرين وانفعاالت مشاعر تغيري مث ومن ري،التأث إمكانية

)Margaret, 2004, 54    .(  
  

 مشاعر وتصحيح تقدير يف الدقة إليها عزىُت اليت املهارات من جمموعة: "هَّبأن أبراهام َّوعرفه        
 حياة يف واإلجناز عيةالداف ألجل واستخدامها؛ لآلخرين االنفعالية املالمح واكتشاف الذات
      ).Abraham , 2000, 169( "الفرد

  

 مهارات باعتباره الوجداين الذكاء إىلأصحاب هذا االجتاه  وينظر :المختلط االتجاه  - ب
 ُيعرف والذي )1997 (أون ـــ بار االجتاه، هذا وميثل العام، العقلي الذكاء عن مستقلة وكفايات

 على الفرد قدرة يف تؤثر اليت واملهارات املعرفية غري القدرات من جمموعة :هَّبأن الوجداين الذكاء
  ).Bar-on, 1997,14( وضغوطها البيئية املتطلبات مع التكيف

  

           املهارات من جمموعة :هَّبأن الوجداين الذكاء )2000 (جولمان دانيال ُويعـرف          
          كأفراد مصرينا يف البالغة هاأمهيت هلا شخصية مسات أو صفات البعض يسميها قد اليت

 على قادرين نكون أن" هو الوجداين الذكاء مبفهوم جولمان ويقصد ،)58 ،2000 جولمان،(
 مع عالقاتنا يف مبرونة ونتعامل الدفينة اآلخرين مشاعر ونفهم نقرأ وأن ونزواتنا نزعاتنا يف التحكم
  .)27-26 ،2004 الدردير،(" اآلخرين

  

القدرة على فهم مشاعرنا ومشاعر " َّالذكاء الوجداين بأنه) 2009(الخضر  فَّوقد عر         
   ).17، 2009، الخضر" (اآلخرين وحتفيز ذواتنا وإدارة انفعاالت وعالقتنا باآلخـرين بشكل فاعل

  

 مبا والعاطفة، املعرفة بني ًمستعرضا ًمتغريا ميثل" الوجداين الذكاء َّنأ )2005 (السيد ويرى        
  .)402 ،2005 السيد،( بينهما مشرتكة تكامل عملية إحداث إىل يؤدي

  

ا             األمهية اليت على تتفقَّنستنتج مما سبق عرضه من تعاريف ملفهوم الذكاء الوجداين بأ
َّيشكلها يف حياة األفراد سواء على املستوى الذايت أو االجتماعي، وأنه   : املهارات اآلتيةيتضمن ً

  . ومشاعر وانفعاالت اآلخرين والتعاطف معهاالذاتية نفعاالتواال املشاعر فهم  -
  .ا والتحكم االنفعاالت تنظيم على القدرة  -
  .القدرة على إقامة عالقات اجتماعية إجيابية مع اآلخرين  -
  .الصائبة القرارات واختاذ املشكالت وحل واالجتماعية النفسية الضغوط إدارة على القدرة  -
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لتعاريف حول حتديد طبيعة الذكاء الوجداين وارتباطه بالذكاء العقلي العام وقد تباينت ا        
 االنفعالية الذاتية الفاعليةه َّأنو ،الشخصية مسات تشبه تفضيلية ميول هَّبأن كسمةفالبعض يعرفه 

 باالنفعاالت املتعلقة وامليول القدرات وعن، Self-Efficacy الذاتية املعتقدات عن يعرب حيث
 بأنه كقدرة الوجداين الذكاء إىل شارُي بينما التوافق، من قدر حتقيق وتنظيمها على فردال وقدرة
  .االنفعاليةو املعرفية القدرة

  

 انفعاالته معرفة على لفردا قدرة :هَّبأن الوجداين الذكاء الباحث يف ضوء ما سبق يعرفو         
ا  وثقته تعرتضه، اليت احلياتية املواقف مع يتناسب مبا فيها والتحكم والسيطرة ضبطها وحماولة وأسبا
 والعمل ،اآلخرين مشاعر إدراكعلى  والقدرة فيها، والضعف القوة مواطن ومعرفه ،وإمكاناته بنفسه
م على والعمل ،مشاكلهم إىل واالستماع ،األزمات أوقات يف مشاركتهم على  حلها يف مساعد

 بنجاح القيادية األدوار بأداء والقيام والتفاوض، إلقناعا يف مهاراته باستخدام فيهم التأثري على والقدرة
  . التفوق يف والرغبة والتفاؤل واإلحباط الضغوط وحتمل ،الصراع وإدارة

  

  واألدبياتالسابقة الدراسات من العديد على االطالع خالل منَّجدير اإلشارة إىل أنه          
 مفهوم ترمجات يف اختالف الباحث الحظقد  الوجداين الذكاء  موضوعتناولت اليت

Emotional Intelligence االنفعايل الذكاء: منها ترمجات عدة وردت فقد العربية، اللغة إىل 
 َّنأ )2007 (والفضلي الخضر يرىحيث  العاطفي، الذكاء الوجداين، الذكاء املشاعر، ذكاء

 الرتمجة هذه َّأن َّإال االنفعايل، الذكاء هو Emotional Intelligence للمفهوم احلرفية الرتمجة
 املرضية أو السارة غري جوانبه يف انفعال مفهوم حصر إىل مييلون ال الذين لدى فهمها يساء قد

       كالسرور السارة اجلوانب على والعواطف الوجدان وحصر والغضب، واحلزن كاخلوف
 أو املشاعرذكاء  أو ينوجداال ذكاءال إىل الرتمجة تغيري إىل الباحثني بعض يلجأ وبالتايل واحلب

      لديهم ًتقبال وأكثر العامة أذهان إىل أقرب املفهوم يكون حىت وذلك العاطفي،الذكاء 
 لشموليته الوجداين الذكاء ملفهوم االجتاه هذا الباحث تبىن وقد ،)89 ،2009 العنزيو العلي(

عاريف هلذه تبعض الإيراد  الباحث حياول وسوف والعواطف، االنفعال حاالت لكافة وعموميته
  :يتاآل النحو علىوهي  ، ليتجلى الفرق بينها وملزيد من اإليضاح،املفاهيم

  

 movement الالتينية الكلمة إىل يعود لالنفعال اللغوي األصل Emotion: الـاالنفعـ -1
 املشاعر إىل تشري أصبحت مث اضطراب، أو اهتياج تعين وأصبحت واإلثارة، احلركة تعين واليت

 والقابلية ،والقصدية األفكار، منطقية معيار مع تعارضها هذا يعينمما ...القوية احلشوية
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 البيولوجي الضبط عن املسـئولة بامليكانيزمات حمكومـة االنفعاالت وتبد وهكذا للسيطرة،
 الثقافـية واملفاهـيم الرمـوز على ومعتمد ،للضبـط قابـل متعلم، إرادي التفكري َّفإن النقيض وعلى

 .)197 ،2005 د،السي(
 

 ويطلق دليل، بال واإلدراك اإلحساس "هَّبأن الشعور الوسيط املعجم عرف :رـــالمشاع -2
 من العقل عليه يشتمل ما وعلى ،البيئة يف ومبا النفس يف مبا العلم النفس علماء عليها

 ."ونزعات ووجدانيات إدراكات
  

 الشعوري اجلانب" وه )1993( الجماس يعرفه كما النفس علم يف الوجدان :دانـالوج -3
 احلزن أو السرور أثناء الذايت الشخص شعور فهو االنفعالية، للحياة) االستنباطي (الذايت
 ).29 ،2005 سبعة،( االنفعاالت إدراك أي..ًمثال

  

 مركب وجداين استعداد ":اَّبأ) 1989( "وآخرون والشرقاوي منصور" ُيعرفها :ةـالعاطفـ -4
 خاص بسلوك للقيام صاحبها تدفع معني موقف حنو التاالنفعا لبعض مكتسب وتنظيم

 معينة عاطفة ذلك عن ينتج هَّفإن واحد موضوع حول انفعاالت عدة جتمعت إذا هَّأن مبعىن
 ).40 ،2006 حسونة، وناشي أبو( "املوضوع جتاه ا خاص بسلوك للقيام صاحبها تدفع

  

 بانفعاالت مشحون سليب أو إجيايب سينف اجتاه" :اَّبأ النفس علم يف العاطفة ُوتعرف        
 أو موضوع أو شيء حول املركزة السارة غري أو السارة االنفعاالت من جمموعة اَّأ أي قوية،

 عن ختتلف العاطفة َّأن إىل )1978 (راجح ويشري ،)172 ،2003 التميمي،( "معني شخص
 موضوع ةـالعاطف َّأن كما طارئة، حالة االنفعال َّأن حني يفً نسبيا ثابت استعداد اَّأ يف االنفعال

  ).29 ،2005 سبعة،( خاص مبوضوع مقيد غري مطلق االنفعال َّأن حني يف عليه، دورـت خاص
  

  :دانيــالوج للذكاء رةــــالمفس النماذج: ًثالثا  
 ًسواء ومكوناته، الوجداين الذكاء ملفهوم املفسرة النظرية واالجتاهات اآلراء تعددت لقد        

 يتكون اليت املهارات أو القدرات حيث من أو املفهوم، تعريف حيث من التعدد ذلك كان
 هذه لبعض توضيح يلي اموفي لقياسه، صممت اليت املقاييس على التعدد هذا انعكس مما منها،

  : الوجداين الذكاء فسرت اليت النماذج
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 الوجداني للذكاء أون-بار  نموذج: Bar-on model   
 لظهور فرتة أول )1988( عام وكان الوجداين، الذكاء فسرت اليت نماذجال ائلأو مند يع        

 EQ(Emotional( االنفعالية النسـبة مصـطلح بصياغة أون-بار قـام عندماموذج النا هذ

Quotient  العقلي الذكاء نسبة ملصطلح كنظريIntelligence quotient  )IQ( رسالة يف 
 طريق عن منوذجه )2000(عام  حدد وقد الثمانينات، اية يف رسالته أون-بار ونشر للدكتوراه،

 الكلية قدرتنا يف تؤثر اليت واالجتماعية االنفعالية باملعرفة املرتبطة والقدرات السمات من جمموعة
 الوجداين الذكاء بني تداخل وجود إىل وذجهمن شرييو البيئية، للمتطلبات َّالفعالة املعاجلة على

 من جمموعة على يشتمل مكون هَّنأ على الوجداين الذكاء َّعرف قدو خصية،الش ومسات
 لقياس أداة  أولادعدبإ أون-بار وقام ،noncognitiv competencies املعرفية غري الكفاءات

 لكي) الشخصية (املعرفية غري الكفاءات تلك على لتعرفوصممت لغرض ا الوجداين، الذكاء
م ضبط يف أفضل األفراد بعض يكون ملاذا التساؤل على جتيب   ؟ اآلخرين من انفعاال

  

 هي كما معرفية، ال كفاءات مخسة يتكون من الوجداين الذكاءف وحسب هذا النموذج        
  :التايل الشكل يف موضحة

  

  
  

  ) ,2000Bar-on ,16 (الوجداني للذكاء أون - بار موذجنيوضح )  6  (شكل
 

 من وتتكون :EQ  Personal )للشخص وجدانيةال النسبة (ذاتية معرفية ال كفاءات  -1
  :تيةاآل الفرعية الكفاءات
 بالذات الوعي  Self-Awareness  
 التوكيدية  Assertiveness  
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 الذاتية الرؤية ( الذات تقدير(   Self-Regard                                                  
 الذات تحقيق  Self-Actualization              
 االستقاللية  Independence 

   )لآلخرين الوجـدانية النسبة (األشـخاص بين للعالقـات ضـرورية كفاءات -2
Interpersonal :تيةاآل الفرعية الكفاءات نضموتت:  

 التعاطف    Empathy  
 االجتماعية المسئولية                                       Social Responsibility  
 االجتماعية العالقات (األشخاص بين العالقات            (Social  relationship  

 Adaptability) للتكيف للقابلية الوجدانية النسبة (للتكيف للقابلية ضرورية كفاءات  -3

EQ :تيةاآل الفرعية الكفاءات من وتتكون:  
 المشكالت حل  Problem solving                    
 الواقع اختبار  Reality testing  
 المرونة  Flexibility  

 للقدرة الوجدانية النسبة (فيها والتحكم الضغوط إدارة على للقدرة ضرورية كفاءات  -4
  :تيةاآل الفرعية الكفاءات ضموت: Ress Management EQ) وضبطها الضغوط إدارة على

 الضغط تحمل                                                    Stress Tolerance  
 االندفاع ضبط                                              Impulse control  

  نضموتت :General Mood EQ) المزاجية للحالة الوجدانية النسبة (العام المزاج  -5
  : تيةاآل الفرعية الكفاءات
 السعادة    Happiness  
 التفاؤل    Optimism  

)20- 14,2000Bar-on,(  
ــــال أمــــام املزيــــد مــــن أون-بــــارَّونـــستنتج ممــــا ســــبق أن منــــوذج             يــــشكل أمهيــــة فقــــد فــــتح ا

 قياســه، وقــد اعتمــد هــذا َّالدراســات العلميــة املعمقــة يف دراســة الــذكاء الوجــداين ومكوناتــه وطــرق
 املنظـــــور عــــن خيتلـــــفهـــــو مــــا و يف دراســــة الـــــذكاء الوجــــداين، الشخـــــصية مــــدخل علـــــىالنمــــوذج 

، ويتــضمن الــذكاء الوجــداين عقليــة قــدرة بوصــفه الــذكاء عــن الــنفس علــم يف الــسائدالكالســيكي 
الفرد  الالمعرفيـــة، ويتفـــرع عنهـــا جمموعـــة مـــن الكفـــاءات الفرعيـــة، فـــتجمموعـــة رئيـــسة مـــن الكفـــاءا

ًالــذكي وجــدانيا هــو الــذي يتمتــع مبجموعــة مــن هــذه الكفــاءات الالمعرفيــة واملهــارات الــيت متكـــن 
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الفرد من التوافق النفسي واالجتماعي والتكيف مع متطلبات احلياة وضغوطها، وذلـك مـن خـالل 
ارة وعــي الفــرد لذاتــه  وإدراكــه ملــشاعره ومــشاعر اآلخــرين والتفاعــل بكفــاءة معهــم والقــدرة علــى إد

  .   الضغوط والتحكم فيها
  

  1990 (الوجداني وسالوفي للذكاء ماير نموذج:(Mayer & Salovey      
 منذ "وسالوفي ماير" قبل من للذكاء املعرفية غري باجلوانب كبرية بدرجة االهتمام بدأ          

 وحتليل ،أون-بار وذجمن عن ختتلف واليت ،له النظرة تطوير هماوذجمن لوضع والدافع ،1990 عام
 الوجداين الذكاء مع تعاملت اليت األخرى املقاييس عن ختتلف اليت قياسه أدوات وإعداد مكوناته

 اتالذكاء أنواع مثل مثله عقلية قدرة هَّنأ على معه والتعامل الشخصية، مسات من مسه هَّنأ على
 دراسة يف فشلت للذكاء التقليدية املقاييس َّنأ )1990 (وسالوفي ماير يرى حيث ،األخرى
 منحى النموذج هذا وأختذ، االنفعالية واملعلومات لالنفعاالت الةالفع واإلدارة ،الوعي يف الفروق
 Salovey & Mayer, 1997, Mayer, Caruso قبل من حبوث عدة عليه جريتوُأ القدرة،

& Salovey ,1999، الوجداين والذكاء ،)1997(عام  التجرييب التحقق بعد موذجالن رظه وقد 
 عنً متيزا أكثر جتعله بطريقة ًنظريا تعريفه مت حيث وسالوفي لماير املثلى النظرة هو عقلية كقدرة
 يتضمن حيث االجتماعي الذكاء من أوسع الوجداين فالذكاء ،)املعريف العقلي (التقليدي الذكاء

 على كزير الوجداين الذكاء َّنأ أخرى ناحية ومن الشخصي، بالنمو اخلاصة الداخلية املشاعر
 اجلوانب على يركز الذي االجتماعي بالذكاء مقارنة للمشكالت) العاطفية (االنفعالية اجلوانب

 موضحة هي كما رئيسة مكونات أربعة يشمل النموذج هذا وفق الوجداين والذكاء ،االجتماعية
  :التايل الشكل يف

  
  

  
  

 )107، 2007 ،السمدوني( يوسالوف ماير يراها كما الوجداني الذكاء مكوناتيوضح )  7  (شكل
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  :بدقة عنها والتعبير باالنفعاالت الوعي على القدرة  -1
The Ability Emotional Awareness to Perceive Emotional Accurately  

        وينعكس اجلسد، أو الوجه مالمح خالل من االنفعاالت عن التعبري يف الفرد قدرة وتعين        
          أفكارهم، أو اآلخرين مشاعر وفهم بالذات، والوعي مشاعره ةمكنون الشخص معرفة يف ذلك
ا الوجداين، الذكاء مكونات من مكون أهم القدرة وهذه              الوجداين الذكاء يتكون ال وبدو

  ).108-106 ،2007 السمدوني،(
  

  ):االنفعاالت توظيف (التفكير عملية لتسهيل االنفعاالت استخدام على القدرة  -2
The Ability to use Emotional to Facilitate Thought  

 واالنفعاالت املعريف، النظام يف االنفعاالت وتأثري املعريف التكامل على القدرة هذه تركز        
 للحياة والواعية اإلدراكية-التعبريية االنفعالية الفسيولوجية، الناحية من معقدة تنظيمات عن عبارة

ال نفعاالتاال وتدخل العقلية،  وحتديد إدراك يتم وعندما إدراكية، مشاعر اَّأ على اإلدراكي ا
  . فهمها يتم االنفعاالت

  
  

  :االنفعاالت وتحليل فهم على القدرة  -3
The Ability to Understand Emotional and their Meanings  

 اليت التغيريات وفهم بكلمات، وتسميتها االنفعاالت وحتليل وصف على الفرد قدرة وتعين        
ة، واالنفعاالت وبينها بينها فيما العالقات ومتييز لالنفعاالت حتدث  تلك واستخدام املشا
 فهم على القادر فالشخص القصص، يف املركبة املشاعر فهم على والقدرة االنفعالية، املعرفة

 البشرية، الطبيعة يف امةاهل اجلوانب فهم على ًقادرا الزمن مع يكون وتطويرها وتوليفها انفعاالته
  ).109 ،2007 السمدوني،و ؛36 ،2005 سبعة،( األشخاص بني والعالقات

  

  The Ability to Manage Emotions: االنفعاالت إدارة على القدرة  -4
 السلبية وخاصة املختلفة، واالنفعاالت املشاعر حتمل على الفرد فعالية تبني القدرة وهذه         

 االنفعال تقبل هو واآلخرين الذات يف الوجدان تنظيم يف فاألصل اإلجيابية، تاحلاال يف وتقبلها
  ).39 ،2004 الداوش،(ً كدرا أوً سارا كان إذا عما باستقاللية وإدارته

  

 للبحث شاملة نظرية ووضع الوجداين الذكاء هيكلة َّأن إىل )1999 (وآخرون ماير شريُوي        
 جيب ذلك يتحقق ولكي للذكاء، املتعددة املعايري التقاء من البد الفرعية قدراته ومعرفة عنه

  :اآلتية بالشروط االلتزام
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 مثل ووصفه واضحة سلوكية أمناط من ًبدال ًفعليا ًعقليا ًأداء يعكس أن جيب ذكاء أي َّإن  - أ
  .الذات تقدير

 ًرياتصو منفصلة عرضها ميكن اليت الفرعية القدرات من جمموعة املفرتض الذكاء يصف أن  - ب
  .األخرى املوجودة الذكاءات عن
  .الفرد عمر مع الوجداين تطور الذكاءي  - ت

  

        معقدة مهارات على اشتمل والذي العقلية القدرة منوذج إىل النموذج هذا ينتمي        
             يف فالتعقيد ،ً)تطوريا (ًمنائيا ًمنوذجا ويعترب انفعاالته، عن ُويعرب قيمُوي ُيدرك أن للفرد تسمح
 يعكس فالرتتيب الرابعة، القدرة إىل ًوصوال األوىل القدرات من بالتدرج تبدأ االنفعالية املهارة
             أسرع بصورة ميرون ًوجدانيا ًذكاء األكثر األشخاص َّأن كما للشخص، الوجداين النمو مراحل

    تعداداتـاالس كل َّفإن ذلك من وبالرغم منها، األعلى املستوى يف ويقعون ،املراحل تلك يف
          تنظيمها أو واآلخر الذات بني ةـالعالق على للتعرف عامة مصفوفة خالل من توصف العقلية

  .)113- 110 ،2007 السمدوني،(
  

 الذكاء َّنأ على ًحتديدا أكثر بصورة يركز النموذج هذا َّننستنتج أ عرضها سبق َِّومم         
الذكاء الوجداين  ويتكونويركز على التفكري واالنفعاالت،  ،عقليلالذكاء ا اتقدرمن  الوجداين

 وهي مرتبة بشكل هرمي ، اليت ال تنفصل عن الذكاء العقليالفرعية القدرات من جمموعة من
 قاعدة هذا اهلرم، وهي من أهم بدقة عنها والتعبري باالنفعاالت الوعي على القدرةوتشكل 

 نظرية من ماير وسالوفي استفادقد ولنمو العمري للفرد، مكوناته، وتنمو هذه املكونات مع ا
 طريق عن األعقد إىل األبسط من بدأي القدرات هذه منو َّأن يرون فهم ،لبياجية املعريف النمو

  .  والعقلي االنفعايل النمو لتحسني التفكري
  

 1995 (الوجداني للذكاء جولمان دانيال نموذج( :Danial Goleman  
 من يعترب هَّأن َّإال ،)1990 (وسالوفي ماير عمل على ًمعتمدا منوذجه "جولمان" قدم        

 وخصائص مسات مع الوجداين الذكاء قدرات بني متزج اليت Mixed models املختلطة النماذج
 اليت والقدرات والدافعية ،Well-being للسعادة النفسية الصحة خصائص يف متمثلة الشخصية

ًفعاال الفرد جتعل  من "جولمان"لنموذج  ًوفقا الوجداين الذكاء ويتكون االجتماعية، شاركةامل يف َّ
  :تيةاآلأو الكفاءات  املكونات

  



            ثالثالفصل ال   
 

 95

   Self-awareness :بالذات الوعي  -1
 هو املزج هذا جتاه وبأفكارنا مبزاجنا الوعي َّأن أي انفعاالته، الشخص معرفةتشري إىل           

 نكن مل وإذا املشاعر، هلذه نستجيب مىت معرفة ىعل تنطوي الداخلية، للحالة حمايدة مالحظة
  . اآلخرين مشاعر إدراك علينا الصعب من فسيكون مشاعرنا إدراك على قادرين

  

   Emotional Management :)الذات تنظيم (االنفعاالت إدارة  -2
 مواقف عرب ومرنة متوافقة بطريقة ومشاعره وأفكاره أفعاله إدارة على الفرد قدرة وتعين        

    مع السليم التوافق على الفرد تساعد بصورة االنفعاالت ترشيد إىل ويشري خمتلفة، وبيئات
م تنظيم على قدرة أكثر يكونون الذين فاألفراد ، احلياتيةقفااملو       ًاحتماال أقل انفعاال

         السيكوسوماتية لالضطرابات عرضة وأقل العاطفية املشـكالت جراء من لالكتئاب للتعرض
  )115 ،2007 السمدوني،(

 وهذه ه،وتزعج هتؤذي اليت املشاعر مع تعاملي أو عاجلي كيفالفرد  عرف يأن هذا ويتطلب      
   ).66 ،2000 كفافي،و األعسر( الوجداين الذكاء أساس هي املعاجلة

  

َواْلكاظمين : تعاىل قوله مع يتفق ما وهذا         َِ ِ َاْلغيظ َ َواْلعافين َْ َِ ِعن َ ُوالله ِنَّاسال َ ّ ُّيحب َ ِ ُ 
َاْلمحسنين ُِ ِ ْ  لمــــوس عليه اهللا صلى اهللا رسول ويقول ،)134( اآلية عمران لآ  الشديد ليس 

 يتحكم أن أمهية يؤكد ما وهذا ، الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد ماَّوإن بالصرعة
 ضبط على كثرية مواطن يف ثناحي اإلسالمي وديننا املختلفة، احلياة مواقف يف بانفعاالته اإلنسان
  .  الغضب على والسيطرة النفس

  

  Self-Motivation :)االشباعات تأجيل (الذات حفز  -3
 مثل الداخلية فاحلوافز أهدافه، حتقيق يف داخلية دافعة قوة على الشخص يعتمد نأ ويعين         

 من واإلبداع للعمل الفرد دفع يف ًوتأثريا أمهية أكثر تكون واالطالع، ، بهعمتتلوا العمل، حب
 دوافعنا، حنو والسعي التقدم وهو ،)116 ،2007 السمدوني،( واملنصب كاملال اخلارجية احلوافز

 لديه يكون وأن حتقيقه، حنو خطوة خطوة خطواته يعرف وأن هدف، الفرد لدى يكون وأن
  ).25 ،2004 الدردير،( السعي الستمرار واملثابرة احلماس
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   Empathy :)اآلخرين  انفعاالت تشعاراس (التعاطف  -4
 يستلزم أمر وهو به، حيسون ما ومعرفة اآلخرون به يشعر ما إدراك على الفرد قدرة عينيو        

 بالذات الوعي  قدرة على تؤسس قدرة وهي ًأوال، أحاسيسنا واستشعار ذواتنا فهم على قدرتنا
 كما الة،فع بطريقة مشاعره عن يعرب وكيف به يقوم أن جيب الذي وما نتائجه، على الفرد فريكز

 اجلماعات، بني الناشئة العالقات واستشعار الصراع حل على والقدرة عنها التعبري يستطيع
 هذه ونضج الة،فع بطريقة القيادة على والقدرة اجلماعة مع التعامل عند األمور زمام وامتالك
  ).116 ،2007 السمدوني، (ولةالطف وخربات االجتماعية التنشئة أساليب على يعتمد القدرة

  

  Relationships :)العالقات تناول (اآلخرين مع التفاعل -5
 بفعالية  اآلخرينمع والتفاعل ناجحة، اجتماعية عالقات تكوين على الفرد قدرة وتعين     

م على والقدرة فيهم، والتأثري  كاءللذً إطارا يقدم النموذج وهذا، الصراع وإدارة َّفعالة، بصورة قياد
 الذكاء ومكونات مهارات على السيطرة يف الفرد قدرة ترمجة ميكن كيف يعكس والذي الوجداين

 القدرة على تعتمد اليت املتعلمة القدرات أو الكفايات أساس تكون املكونات وهذه الوجداين،
 االنفعالية الكفاءة "جولمان" ُويعرف ،)الوجداين الذكاء (األساسية البنية يف األساسية

Emotional Competence ينتج واليت الوجداين، الذكاء على تقوم متعلمة قدرة" اَّبأ   
 آلخر شخص من ختتلف متعلمة الكفايات هذه مثل َّوإن العمل، يف ٌبارز ٌأداء عنها

)Goleman, 2001, 66(، التايل الشكل يف النموذج هذا متثيل وميكن:  
  

  
  

 )Goleman, 2001, 66( لوجدانيا للذكاء جولمان نموذجيوضح )  8 ( شكل
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ًتصنيفا جديدا  فيه وقدم ،)1998( الوجداين الذكاء مع العمل بعنوان ًكتابا جولمان وأصدر     ً
  :يتاآل على النحو الوجداين الذكاء كفاءاتل

  

  :التالية الفرعية الكفاءات وتتضمن: Personal Competence الشخصية الكفاءة  -1
  :الكفاءات اآلتية متضو Self-Awareness بالذات الوعيكفاءة   - أ

 االنفعالي الوعي  Emotional awareness  
 الذات تقدير في الدقة  Accurate self-assessment  
 بالنفس الثقة (الذات في الثقة(  Self-confidence  

  : الكفاءات اآلتيةوتضم Self-Regulation الذات تنظيمكفاءة   -  ب
 الذاتي الضبط أو التحكم                            Self-control    
 الموثوقية (بالثقة الجدارة                                              (Trustworthiness  
 الضمير يقظة (الحي الضمير                                       (Conscientiousness  
 التكيف على القدرة                                                                                                        Adaptability  
 التجديد       Innovation  

  : الكفاءات اآلتيةوتتضمن Motivation الدافعيةكفاءة -  ت
 التحصيل أو نجازلإل الدافع  Achievement drive  
 التعهدات و بالوعود االلتزام  Commitment  
 المبادرة  Initiative   
 التفاؤل  Optimism  

  

  :التالية الفرعية الكفاءات وتتضمن Social competence االجتماعية الكفاءة  -2
  : الكفاءات اآلتيةتضمنتو Empathy التعاطفكفاءة   - أ

 اآلخرين فهم                                                   Understanding others   
 اآلخرين قدرات بتطوير اإلحساس (اآلخرين تطوير           (Developing others  
 المساعدة تقديم                                                    Service orientation  
 الفاعلية تنوع                                                   Leveraging diversity  
 السياسي الوعي                                                   Political awareness  

  : الكفاءات اآلتيةوتتضمن  Social skills االجتماعية املهاراتكفاءة -  ب
 التأثير                                                                          Influence  
 االتصال                                                               Communication   
 النزاع أو الصراع إدارة                                        Conflict Management   
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 القيادة      Leadership  
 التغيير تحفيز                                           Change catalyst  
 الروابط بناء                                                            Building bonds  
 والتعاون التنسيق                                    Collaboration and cooperation  
 الفريق إمكانات أو قدرات                                    Team capabilities   

  )27 ،2004 الدردير،(                                                                     
  

 1997( :صوافو كوبر نموذج ( Cooper & Sawaf   
  : اآليت على النحوهي مكونات أربعة منالذكاء الوجداين حبسب هذا النموذج  يتكونو        

  

   Emotional Literacy :االنفعالية المعرفة  -1
 االنفعالـية للمعرفـة املفيدة Vocabulary املفـردات من جمموعـة تنميةهذه املهارة  تتضمن        

 Emotional االنفعالـية األمانـة من ٌكل وتسهم باملشاعر، اخلاصة املعرفـة واحرتام وتقـييم لتمييز

honesty، عاليةاالنف الطاقةو Emotional energy، االنفعالية الراجعة والتغذية 
Emotional feedback العملي واحلدس Practical intuition االنفعالية املعرفة يف.  

  

     Emotional fitness: االنفعالي) التهيؤ (االستعداد -2
 بالثقة اجلدارة نتتضم اليت االنفعايل باالستعداد املتعلقة للسمات املفتاح Trust الثقة تعد        

 وهذه بناءة، بطريقة االستياء أو السخطو التجديدو املرونةو ،Authenticity) املوثوقية(
 االنفعايل واالستعداد االنفعالية واملعرفة حتفزنا، اليت واملشاعر الشخصية القيم تظهر السمات
 املنشطة القوة عيمتد على يعمالن ماَّأل الوجداين الذكاء مع ًاتساعا أكثر بشكل يتعامالن

  .متعددة ظروف يف الوجداين للذكاء
   Emotional depth :االنفعالي العمق  -3د
 املتميز واجلهددف اهل حتديدو ة الفردشخصي جوهر إىل الدعوة: التالية باألعمال يتصل        

 عن ًبعيدا ثريتأال وزيادة واملسئولية والضمري واملبادرة والدافعية بالتعهد االلتزامو صريامل حيدد الذي
  .ةسلطال
  Emotional alchemy: االنفعالي )التغيير (التحويل -4
 من متكن اليت القوى من ًاخليط يتضمن فهو األفضل، إىل األسوأ من التحول ويعين        

  ).Cooper, 1997, 33( حسنة أخرى إىل السيئة األفكار وتغيري اإلبداعية الفرص اكتشاف
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 فبالنسبة) خمتلطة (هجينة وأخرى معرفية مناذج بعضها الوجداين لذكاءبا اخلاصة النماذج َّإن        
 من درجة وهناك معروفة، شخصية استبانات مع متباينة ارتباطات هلا َّأن تبني املختلطة للنماذج
 وهذا واملختلط، املعريف: النموذجني من كل يقيسها اليت الفرعية العوامل بعض يف  التداخـل

 واعتربوه الذكاء من جديد كنوع املفهوم تقبل يف الباحثني من عديدال حتفظ يف تسبب اخللط
 ) 1998 (جينسن منهم املنتقدين معظم لكن" الشخصية" هو قدمي مفهوم لصياغة إعادة

Jensen,ال وهذا وانتشـارها، شعبيتها بسـبب املختلطة للنماذج مباشـر بشكل ًموجها كان 
  ).126 ،2007 ،السمدوني( الئهوزم مايرلاملعريف  نمـوذجال على ينطبق

  

 الوجداين الذكاء مفهوم تفسري حاولت واليت مناذج من عرضه مت ما خالل من نستنتج        
 دقيق بشكل مفهومه حتديد يف الباحثنيبني  ًافاختالهناك  َّأن له، األساسية واألبعاد واملكونات

 العقلية غري القدرات من جمموعة :هَّأن الوجداين الذكاء َّعرف من فمنهم اجتاهني، إىل انقسمواو
 مع عالقتها خالل من واالنفعاالت املشاعر على ويركز وسالويف ماير وميثله ا مرتبط ولكنه

 الشخصية) املهارات (الكفاءات من عدد ضوء يف املختلطة النماذج وعرفته التفكري،
 يف املتنوعة لسماتوا القدرات من كل مع تتعامل وهي ،)الوجدانية الكفاءات (واالجتماعية

 ،جولمان ودانيال ،أون-بار منوذج النماذج هذه ومن الوجداين للذكاء كمكونات الشخصية
 التعريفات من كل َّفإن ،النشأة طور يف مازال الوجداين الذكاء َّألن ًونظرا صوافو كوبرو

 إدراك على فالقدرة الوجداين، الذكاء عن متكاملة نظرة تتكون حىت ضرورية السابقة والنماذج
 كفاءات ظهور إىل تؤدي قد اآلخرين وانفعاالت النفعاالته الفرد وفهم ومعرفة وتنظيمها الذات

 الدراسات من املزيد يتطلب مما لألفراد، واألكادميي واملهين العقلي النمو لرتقية مهمة وجدانية
  :  مها أساسيني بعدين يف الوجداين الذكاء فسرت اليت النماذج متحورت وقد واألحباث،

 معاجلة ،الذات وتقدير فهم ،الذات ومعرفة الوعي(ويتمثل يف  الشخص داخل :األول عدُالب 
 ).الذات ودافعية ،وتنظيمها االنفعاالت

 االجتماعية واملهارات التعاطف، (الشخص خارج-وغريه الشخص بني :الثاني عدُالب.(  
 املفهوم طرح يف لتميزه وذلك جداينالو للذكاء جوملان دانيال منوذج الباحث يتبىن وسوف         

 والرتباطه اإلنسان، حلياة خمتلفة جوانب تناول هَّوألن الشخصية، يف عامة مسات مع وربطه
اليت تشكله  مهيةًوذلك نظرا لأل ،"الوجداين الذكاءوالنفسية  الضغوط "احلايل بحثال مبوضوع



            ثالثالفصل ال   
 

 100

 النفسية للضغوط واالستجابة الوجداين الذكاء مهارات اكتساب يف فرادلأل الشخصية السمات
  . مواجهتها يف األفراد يستخدمها اليت واإلسرتاجتيات

  

  :الوجداني للذكاء النظرية األسس: ًرابعا
 وحتليله بناءه يف النظرية األطر مث ومن الوجداين الذكاء تفسريات وتنوعت تعددت لقد        

 ينطلق أسس على علم أي يعتمد أن الطبيعي ومن ومشوليته، العلم تراكمية إىل ًاستنادا وذلك
  :تيةاآل  األسس على الوجداين الذكاء مفهوم أعتمد وقد معينة، لظاهرة دراسته يف منها

  

   :الوجداني للذكاء الفلسفية األسس  -1
 للنفس كمكون واالنفعاالت بالوجدان األوائل النفس وعلماء الفالسفة اهتمام بدأ        

        سقراط جاء أن إىل اخلارجية العوامل حنوً موجهاً قدميا الفلسفي االجتاه وكان القدم، منذ اإلنسانية
 وطبائعه اإلنسان من خذأفت البشرية، النفس أعماق داخل يف البحث حنو بالفلسفة ليتجه

         باب على دونت اليت املشهورة حكمته يف ذلك وجتسد وحواراته، تفكريه يف أساسية مادة وغرائزه
 األرض إىل عليائها من الفلسفة أنزل الذي هو سقراط َّنإ قيل وقد ،)نفسك اعرف (دلفي معهد

  ).78 ،1996 حطب، أبو(
  

 يتفق حيث هلا، الفلسفي األساس الوجداين الذكاء فسرت اليت املختلفة النماذج وقدمت        
 منح والذي ،والعاطفة العقل بني العالقة جدلية حول "أزاروس" أقره ما مع )1995 ("جولمان"

 ما وهو ،والشهوة الغضب مها نيقوت الوحيدة العقل قوة أمام ووضع العقل، تفوق درجة العاطفة
 باملعومات املنطقي العقل عمليات يزود انفعايل أحدمها: عقلني بوجود "جولمان" عنه عرب

 على ًمعا يعمالن حيث االنفعايل العقل مدخالت تنقية على يعمل منطقي واألخر املختلفة
 أحدمها جتاوز وإذا للمشاعر مهم والتفكري للتفكري ضرورية فاملشاعر اللحظات، ممعظ توازن
 عليه يقوم الذي األساسي املبدأ َّإن "جولمان" يرى كما بينهما، العالقة توازن اختل اآلخر
 فيما "جولمان" عنه ربـع والذي" نفسك اعرف" سقراط وصية يف جاء ما هو الوجداين الذكاء

 وذجهمامن ببناء قاما فقد "وسالوفي ماير" أما ،)73-25 ،2000 جولمان،( تبالذا بالوعي بعد
 حركة هو عندمها الوجداين فالذكاء واملشاعر، لالنفعاالت "سبينوزا"و "نيدارو" تعريفات على

 مثل كربى فكرية اجتاهات بعدة مر الغريب فالفكر علمية نظرية كونه جانب إىل فكرية
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 ،والرومانسية للعقالنية ًادمـج الوجداين الذكاء ويعترب والتجريبية، قالنيةوالع والرومانية الكالسيكية
  .)32 ،2004 الداوش،( لالنفعاالت اخلضـوع عدم إىل تدعو اليت الرواقية الفلسفة فيه وتظهر

  

   :الوجداني للذكاء ةالنيورولوجيالفسيولوجية و األسس  -2
 نظام هو فاإلنسان التكاملي، باملنحى ذاألخ دون للفرد النفسية النواحي دراسة تتعذر        

 املنحى تعتمد ال دراسة وكل األخر، على منها كل يؤثر متعددة منظومات من متفاعل متكامل
 مكوناته فهم ميكن ال الوجداين الذكاء ومفهوم وناقصة، جمزئة تعد للمشكلة رؤيتها يف التكاملي

 االنفعالية واملنظومة االنفعالية ملنظومةا تعمل حيث العصبية، البيولوجية أسسه خالل من َّإال
 ،الدقيق التوازن ذلك فقدان من الفرد محاية لتأمني املستوى عايل وتضافر بتناغم املنطقية العقلية

 تنقية على املنطقي العقل يعمل بينما باملعلومات، املنطقية العمليات وتزود تغذي فالعاطفة
 لكنهما متميزة، عملية يعكس منهما كل ها،علي يعرتض ًوأحيانا العاطفي العقل مدخالت
 متناغمة والعاطفية املنطقية العقلية العمليات كل تكون وهكذا العصبية، املخ دوائر يف مرتابطتان

 الرئيسة الطبقات نشأت وقد أخرى، ٍأحيان يف متصارعة- ومتعارضة األحيان بعض يف متآزرة
 لذلك املخ، جبذع وحتيط تلتف وهي يات،الثدي تطور منذ اإلنسان دماغ يف االنفعايل للجزء
 ذلك تطور ومع الدائري، النظام عينتو Limbic System احلويف اجلهاز اسم عليها أطلق

 أرقى تعد واليت الدماغية، القشرة يف تتمركزان والذاكرة، التعلم مها رئيستان وظيفتان منت اجلهاز
 وهي التفكري، مركز متثل The Neocortex اجلديدة فالقشرة الثدييات باقي أدمغة عن ًتطورا
 على وتضفي الشعور، هذا يف التفكري للشعور وتضيف وحتلله، احلواس طريق عن يأتيها ما ترتب

  .)63، 2000 جولمان،( واخليال االنفعال التفكري
  

 سنوات يف تتكون النفسية التفاعالت َّأن يف النفسي التحليل فكر "لودو" دراسات وتؤيد        
 حول اإلدراك قبل ما انفعال يسميها االنفعالية السلوكيات من مجلة َّوتكون وىل،األ العمر

 دون صامتة قوالب تظل الناضجة غري السلوكات تلك رعايته، على القائمني مع الطفل عالقات
 مل مرحلة يف خربته عن وتعرب الطفل، والدة منذ أللوزي النتوء يف ًمبكرا ُخزنت فقد كلمات،

 هلا ًمنطقيا ًتربيرا ونَّوليك أحداث، من له جرى عما ا ليعرب كلمات امتالك على ًقادرا يكن
 انفعالية، إنفجارات شكل على املقبلة حياته سنوات يف الفرد سلوك يف لتظهر تعود اآلثار تلكف
 دون أللوزي النتوء من تنطلق شديدة، انفعالية فعل ردود وهي ،الدهشة سوى جتاهها ميلك ال
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 إىل وصوهلا قبل مستقلة بصورة أثريت ناضجة، غري أولية االتَّانفع اَّأل الدماغية، رةبالقش املرور
 واحدة: حمركتني قوتني وجود يفرتض االنفعالية النوبات انفالت َّنأو ،الناضج التفكري مستوى

 احِمج كبح على تعمل اليت ؛الدماغية القشرة عمليات تضعف وأخرى أللوزي، النتوء حتفز
 تثبيط يستطيع الذي اجلزء الدماغ من األمامي األيسر الفص ويعد ،االنفعالية اتاالستجاب

 احلوفية والرتاكيب أللوزي النتوء بني االتصال قنوات تعد كما املزعجة، السلبية االنفعاالت
 تفسر الدوائر، والعملية تلك حمور أخرى جهة من الدماغية القشرة وبني جهة، من به املتصلة
 اجللي للتفكري الفرصة وإتاحة حكيمة قرارات واختاذ للتفكري بالنسبة االنفعاالت ةأمهي العصبية

ً مجودا ختلق هشاب وما والرعب الغضب وثورات القلق مثل الشديدة االنفعاالت إشارات َّوإن
       التعبري مالحظة وميكن الفاعلة، بالذاكرة االحتفاظ على األمامي الفص قدرة يدمر ًعصبيا
    قرارات أية اختـاذ أو التفكري على قادرين غري مَّبأ ًانفعاليا واملتوترين القلقني لدى املتكرر
    ًمتاما شـلها أو ًمجيعا العقلية الوظائف إضعاف إىل االنفعاالت تلك تـؤدي كذلك سليمة

)Bar-On, 2005, 197(  .         

  :الوجداني للذكاء واالجتماعية والتربوية النفسية األسس  -3
 الذي الوجداين للذكاء األساسي املنبع االجتماعي والذكاء الشخصي الذكاء من كل يعد        

 يرتتب ما وهو ،اآلخرين انفعال وإدراك ،الذايت االنفعال إدراك يف تتجلى عقلية غري قدرة يعترب
 احلزن أو الفرح النفعال املصاحبة كاألحاسيس معني إلحساس املصاحبة اإلدراكات فهم عليه

 وبالتايل ،هلا املصاحبة األحاسيس وإدراك إدراكها، على ًبناء املشاعر معاين يفهم فالفرد ًال،مث
 للذكاء واالجتماعي النفسي األساس يؤكد ما وهو اآلخرين وانفعاالت انفعاالته إدارة يستطيع
   ).33 ،2004 الداوش،( الوجداين

  

    أمثال من مربني أيدي على الرتبية أخذت منذ والرتبية النفس علم بني التعاون بدأ لقد        
ً حديثا ًجا تنهج ،",Froebel فروبل"و ،" ,Pestalotziبستالوتزي"و ،" ,Rousseauرسو"

 ذكائه انعكاس وتفهم واستعداداته ميوله على والتعرف شخصيته واحرتام الطفل فهم يف
 حمور الطفل وأصبح بويةالرت العملية إىل النظرة تغريت وقد ،وتصرفاته سلوكه على وانفعاالته

تمع، واملدرسة املنزل يف الرتبوية العملية  أسباب بينت اليت السيكولوجية املدارس وتعددت وا
 متكاملة عالجية بىن صممت اليت املدارس تعدد بقدر والرتبوية، النفسية األطفال مشكالت
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 إخراج أمهية على تأكد واليت العالجية، النفسي التحليل بنية خالل ومن املشكالت، لتلك
 وعيها على يساعد مما حمددة، كلمات إىل واملشاعر االنفعاالت وحتويل الالشعور مكنونات
ا ا والتحكم   .وإدارا

  

 الوعي على التأكيد يف العشرين، القرن منتصف يف العصر روح السلوكية املدرسة وعكست       
 ميكن الذي وحـده الظاهري لسلوكا َّأن ",Skinner سكنر" ىرأ حيث العاطفة، جمال يف حىت

 العواطف دور ويقتصر متناهية علمية بدقة دراسته ميكن ما وهو اخلـارج، من مبوضـوعية مالحظته
 تدخل حيث ،)65-  2000،64 جولمان،( العقالنية احلـياة صفو تعكري على الرؤى تلك مثل يف

ا يف السلوكية املدرسة  دف وغريها واحلزن لغضبكا االنفعاالت ووعي إدراك أمهية حسبا
  .ومالحظته قياسه ميكن سلوك إىل بعد فيما حتويلها

  

 قرن بعد ...)ون،أ-بار سالوفي، ماير،( واالجتماع واألعصاب النفس علماء وتوصل        
 يف جتري اليت العمليات عن املسئولة الدماغية املراكز حتديد إىل ،"فرويد" اكتشافات من ًتقريبا

 ومشاعر مشاعره، وإدراك وفهم توضيح من خالل الطفل تربية أمهية على وأكدوا الالشعور،
 أمهية وضحوا كما ناجح، ٍبشكل انفعاالته ومع حميطه مع التفاعل من يتمكن كي اآلخرين

 ظل ما وهو املستمر، والتعزيز الدائم املديح طريق عن الذاتية بقيمته الطفل شعور وتطوير تنمية
 َّنإ حيث ًعاما، وعشرين مخسة على يزيد ما اإلنسانية النفس علم حركة أتباع إليه يدعو

 بإتقان ارتبطت ما إذا مغزاها هلا يكون الذاتية، بقيمتهم اإلحساس على األطفال مساعدة
  .)32 ،2001 شابيرو،( معينة مهارات

  

  :اإلسالمي المنظور الوجداني من الذكاء ً:خامسا
ات الذكاء الوجداين واملستمدة من تعاليم ديننا اإلسالمي َّ       إن تراثنا اإلسالمي مليء مبهار    

يف التواصل مع الناس؛ وحثهم على ما هو خري هلم، مع   احلنيف وهدى النيب املصطفى
م لتيسر عليهم أمورهم النفسية واالجتماعية  إعطائهم اإلرشادات واألسس اليت يتبنوها يف حيا

سباقة للعلماء الذين مازالوا يبحثون عن تلك ، وكانت هذه األسس )الوجدانية(والروحية 
 عام 1400األسس، ولو رجعوا للقرآن الكرمي والسنة النبوية لوجدوها قائمة منذ ما يزيد على 

 قام ما حسبوجداين ال الذكاء مكونات تبني اليت املواقف من كثري على الكرمي القرآن حيتوىو
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واألحاديث النبوية  القرآنية اآليات يف متمحورة ميةاإلسال النفسية الناحية من النفس علماء بتبنيه
  :التالية الصورة على إجيازها ميكن اليتالشريفة 

 

 َّونور املسلم اإلنسان حثَّ الكرمي كتابه يف وتعاىل سبحانه اهللا َّإن ":اإلدراك "الذاتي الوعي   - أ
 اهللا خملوقات يف والتدبر والتأمل أحداث من حوله يدور ما ويدرك ذاته يفهم لكي الطريق له

ْقل : وتعاىل سبحانه ُسيروا ُ ِاألرض ِفي ِ ْ َ ُُفانظروا ْ َكيف َ ْ َبدَأ َ َاْلخلق َ ْ َّثم َ ُالله ُ ُينشئ َّ ِ ََالنَّشأة ُ َاآلخرة ْ َ ِ ْ 
َّإن َالله ِ ِّكل ََعلى َّ ٍشيء ُ ْ ٌقدير َ ِ َ   20( اآلية العنكبوت سورة(. 
 :مهمة أنواع الثةث له النفس علماء عنه َّحتدث كما اإلدراك َّإن  
 .عضوية حلاجةً طلبا به يشعر داخلي حس عن الناجم الشعوري اإلدراك هو: األول النوع -
 اإلشباع لذة من عنها ينتج وما البشرية الغرائز عن الصادر لمشاعرل اإلدراك هو :الثاين النوع -

 .الداخلي احلس أو البدن داخل يقعان ومها احلرمان خلق أو
       طريق عن يأيت خارجي حسي شكل على ويكون الوعي أو دراكاإل هو :الثالث النوع -

 احلس أعضاء على الواقعة للمؤثرات االبتدائية الدماغ باستجابة يتمثل وهو اخلمس احلواس
 ).43، 2010سطل، األ(ً نقال عن )175، 1995 معروف،(

 سبحانه اهللا َّأن على واحليوان اإلنسان من كل فيها يشرتك وظيفة احلسي اإلدراك َّإن           
       املخلوقات سائر عن فيها يتميز ةَّهام أخرى إدراكية بوظيفة اإلنسان َّخص قد وتعاىل

   احملسوسة األشياء عن بإدراكه يعلوا أن اإلنسان يستطيع به ذيال العقل وهي أال األخرى
ْسنريهم  "ىل وهذا ما دلت عليه آيات القرآن الكرمي يف قوله تعا،)122، 1982 نجاتي،( ِ ِ ُ َِآياتنا َ َ 

ِاآلفاق ِفي َ ِوفي ْ ْأَنفسهم َ ِ ِ َّحتى ُ َيـتبـين َ َّ َ ْلهم ََ ُ ُّاْلحق َُّأَنه َ َْأولم َ ِيكف ََ ْ َبربك َ َعلى َُّأَنه َِِّ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ ٌشهيد َ ِ َ  
  .)53(  اآليةفصلت سورة

  

ًإن كثريا من آيات القرآ:  تنظيم االنفعاالت  - ب يحة ترشد الفرد ن الكرمي واألحاديث الصحَّ
املسلم إىل توجيه انفعاالته لكي تكون لديه املقدرة على تنظيمها والسيطرة عليها والتحكم فيها، 

َأَيـها َيا  :وهذا ما دل عليه قوله تعاىل َالذين ُّ ِ ْجاءكم ِإن َُآمنوا َّ ُ ٌفاسق َ ِ ُفـتبـيـنوا ٍََِبنبأ َ َّ ََ ُتصيبوا َأن َ ِ ًقـوما ُ ْ َ 
ٍَبجهالة َ َ ُفـتصبحوا ِ ِ ْ ُ ْفـعلتم َما ََعلى َ ُْ َ َنادمين َ ِ ِ َ  وقوله تعاىل)6(  اآليةاحلجرات سورة ،:  ُادع  ِِإلى ْ
ِسبيل ِ َربك َ ِباْلحكمة َِّ َِ ْ َِواْلموعظة ِ ِ ْ َ َِاْلحسنة َ َ ُوجادْلهم َ ِ َ َِّبالتي َ َهي ِ َُأحسن ِ َ َّإن ْ َربك ِ َهو ََّ َُأعلم ُ َ َبمن ْ َّضل ِ َ 

ِِسبيله َعن ِ َوهو َ ُ َُأعلم َ َ َمهتدينِباْل ْ ُِ َ ْ  وقوله تعاىل)125( اآلية النحل سورة ،:  َالذين ِ َينفقون َّ ُ ِ  ِفي ُ
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َّالسراء َّوالضراء َّ َّ َواْلكاظمين َ َِ ِ َاْلغيظ َ َواْلعافين َْ َِ ِعن َ ُوالله ِالنَّاس َ ّ ُّيحب َ ِ َاْلمحسنين ُ ُِ ِ ْ  عمران آل سورة 
  .)134(اآلية 

َواْلكاظمين  :ه تعاىل  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قول         َِ ِ َاْلغيظ َ َْ  إن النيب ،َّ قال "
ًمن كظم غيضا وهو يقوى على إنفاذه مأل اهللا جوفه أمنا وإيمانا ً ، )319، 2001 الدمشقي،( " ً

ًوكما وصف القرآن الكرمي وصفا دقيقا لكثري من االنفعاالت ال ا اإلنسان          ً  يت يشعر 
الفرح والكره والغرية واحلسد والندم واخلجل، واخلزي          مثل اخلوف والغضب واحلب و

ليس الشديد     :" قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب ) 64، 1982 نجاتي،(
    ً نقال عن )1111، 2000 مسلم،( " بالصرعة ولكن الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب

  .)44، 2010االسطل، (
  

ا وتنظيمها وفق مبادئ   Motivation:الدافعية  - ت أقر اإلسالم الدوافع البشرية وقام بإدار
إشباع احلاجات والعبادة : َّالدين اإلسالمي كما أن الفرد املسلم يسعى يف حياته إىل حاجتني مها

َوما : وهذا ما دل عليه القرآن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىل ُلقتــَخ َ ْ ِْواإلن َّنــــِاْلج َ  َِّإال َســــَ
ُليـعب َْ ِدونـِ ُ  56( اآلية الذاريات سورة(. 

  

  : َّإن هناك نوعني من الدوافع أو احلاجات هي  ,Maslowماسلو ويف ذلك قال         
  .  وتشمل احلاجات إىل الغذاء واملاء واجلنس:الحاجات الفسيولوجية األساسية :األولى
  . واجلمال والنظام وتشمل احلاجات إىل العدل واخلري:روحيةالالحاجات  :الثانية

َّويرى ماسلو أن حاجات اإلنسان الروحية هي حاجات فطرية يتوقف على إشباعها تكامل منو 
  ).44، 2010االسطل، (ً نقال عن )38، 1982 نجاتي،(شخصية الفرد ونضوجه 

  

ال البحث الدءوب واملتواصل لسيدنا         إبراهيم عليه السالم ومن الشواهد يف هذا ا
ً حقيقة األمور مبينا لقومه يف هذا املقام احلق من الباطل، وهذا ما دل عليه قول اهللا للوصول إىل

َّفـلما  :سبحانه وتعاىل َ َّجن َ ِْعليه َ َ ُالليل َ ًكوكبا َرَأى َّْ َ َقال َْ َهذا َ َّفـلما َِّربي َ َ ََأفل َ َقال َ ُُّأحب ال َ َاآلفلين ِ ِِ 
َّفـلما) 76( َ َاْلقمر َرَأى َ َ ًبازغا َ ِ َقال َ َهذا َ َّفـلما َِّربي َ َ ََأفل َ َقال َ ْلم َِلئن َ ِيـهدني َّ ِ ْ َّألكونن َِّربي َ َمن َُ ِاْلقوم ِ ْ َ 

َالضالين ِّ َّفـلما) 77 (َّ َ َالشمس َرَأى َ ْ ًبازغة َّ َ ِ َقال َ َهذا َ َهذآ َِّربي َ َُأكبـر َ َ َّفـلما ْ َ َْأفـلت َ َ َقال َ ِْقـوم َيا َ  ِِّإني َ
ٌبريء َّمما َِ َتشركون ِّ ُِْ ُوجهت ِّنيِإ) 78 (ُ ْ َّ َوجهي َ ِ ْ ِللذي َ ََفطر َِّ ِالسماوات َ َ َ َواألرض َّ ْ َ ًحنيفا َ ِ َوما َ َمن َْأَنا َ ِ 

َاْلمشركين ُِِ ْ  79-76(اآليات األنعام  سورة(.  
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أحتوى القرآن الكرمي آيات كثرية تؤكد على التعاطف اإلنساين يف اإلسالم : التعاطف  - ث
كني وذوي القرىب واجلريان واليتامى وابن السبيل، ليشمل العطف على الوالدين واألبناء واملسا

َوقضى  وهذا ما دل عليه قوله سبحانه وتعاىل يف حمكم التنزيل َ َربك َ ْتـعبدوا ََّأال َُّ ُ ُْ َّإال َ ُإياه ِ َِّ 
ِوباْلوالدين ْ َ ِ َ ًإحسانا َِ َ ْ َّيـبـلغن َِّإما ِ َ ُ ْ َعندك َ َ َاْلكبـر ِ ََأحدهما َِ ُ ُ َكالهما َْأو َ ُ َ َفال ِ ُتـق َ َلهمآ لَ َوال ٍُّأف َُّ َتـنـهرهما َ ُ ْ َ ْ َ 

ُوقل َلهما َ ًقـوال َُّ ْ ًكريما َ ِ َ  وقوله تعاىل)23(  اآليةاإلسراء سورة ،:  ْواعبدوا ُ ُْ َالله َ َوال ّ ْتشركوا َ ُِ ْ  ِِبه ُ
ًْشيئا ِوباْلوالدين َ ْ َ ِ َ ًإحسانا َِ َ ْ ِوبذي ِ َْاْلقربى َِ َواْليتامى ُ ََ ِواْلمساكين َ ِ َ َ ِواْلجار َ َ َْاْلقربى ِذي َ ِواْلجار ُ َ ِاْلجنب َ ُ ُ 

ِوالصاحب ِ َّ ِبالجنب َ َ ِوابن ِ ْ ِالسبيل َ ِ َوما َّ ْملكت َ َ َ ْأَيمانكم َ ُ ُ َ َّإن ْ َالله ِ ُّيحب َال ّ ِ َكان َمن ُ ًمختاال َ َ ْ ًفخورا ُ ُ َ  
َّ، وذلك آلن التعاطف أو التقمص الوجداين يقوم على أساس الوعي )36( اآلية النساء سورة

ً ينبع من حماكاة اآلخرين جسميا باختصار مشاعر اآلخرين إىل داخل املتعاطف  َّالذايت، ألنه
ً نقال عن )262، 1994السيد، (عندما يكون األفراد قادرين على قراءة مشاعر اآلخرين 

 ).46، 2010سطل، األ(
  

حث اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني على التعاون والتكامل االجتماعي  :التواصل االجتماعي - جـ
  : وهذا ما جنده يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التالية

ْوتـعاونوا : قال تعاىل ُ َ ََ َوالتـقوى ِّاْلبر ََعلى َ ْ َّ َوال َ ْتـعاونوا َ ُ َ َ ِْاإلثم ََعلى َ ِواْلعدوان ِ َ َْ ْواتـقوا ُ ُ َّ َالله َ َّإن ّ َالله ِ ّ 
ُشديد ِ ِاْلعقاب َ َ ِ  وقوله تعاىل)2(  اآليةاملائدة سورة ، : َوالذين َِ ْآمنوا َّ ُ ْوهاجروا َ ُ َ َ ْوجاهدوا َ ُ َ َ  ِفي َ
ِسبيل ِ َوالذين ِّالله َ َِ ْآووا َّ ْونصروا َ َُّ َ َُأولئك َ ُهم َِ َاْلمؤمنون ُ ُ ِ ْ ٌَمغفرة َُّلهم َحقا ُ ِْ ٌورزق َّ ْ ِ ٌكريم َ ِ َوالذين) 74 (َ َِ َّ 
ْآمنوا ُ ُبـعد ِمن َ ْ ْوهاجروا َ ُ َ َ ْوجاهدوا َ ُ َ َ ْمعكم َ ُ َ َفأولئك َ َِْ ْمنكم َُ ُ ْوُأولوا ِ ُ ْ ِاألرحام َ َ ْ ْبـعضهم َ ُ ُ ْ ََأولى َ ٍببـعض ْ ْ  ِفي َِ

ِكتاب َّإن ِّالله َِ َالله ِ ِّبكل ّ ُ ٍشيء ِ ْ ، وقد وردت يف )75-74( اآليتان األنفال سورة  َِعليم َ
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم " :رسول اهللا قول : األحاديث النبوية الشريفة منها

، وعن "ًد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىوتعاطفهم مثل الجس
  "ً بعضاُ بعضهُالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد ":قال رسول اهللا : أيب موسى قال

، )53- 50، 2009 ،وقشطة، 46-43، 2010، ألسطلا(ً نقال عن )1103، 2000 مسلم،(
               :مع اآلخرين بشكل الئق، واللني يف معاملتهم قال تعاىلواملعاملة احلسنة والتعامل 

 ِتستوي ََوال َ ْ ُاْلحسنة َ َ َ ُالسيئة ََوال َ ْادفع ََِّّ َ َِّبالتي ْ َهي ِ َُأحسن ِ َ َفإذا ْ ِالذي َِ َبـيـنك َّ َ ْ ُوبـيـنه َ َ ْ َ ٌعداوة َ َ َ ََُّكأنه َ ٌّولي َ َِ 
ٌحميم ِ َ  وقال )34( اآلية فصلت سورة ،:  ُين المعاملةالد  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ،
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 حتى تحابوا أوال أدلكم على اال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنو ": رسول اهللا قال : قال
، وعن أنس رضي اهللا عنه )74، 2003مسلم، (" ٍشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم

ُب اهللا ليسره بذلك سره اهللا يوم القيامةمن لقي أخاه بما يح:" قال رسول اهللا : قال ُ ُ "
   ).  36، 2009عسقول، (ً نقال عن )288، 1986 الطبراني،(

  

   :الوجداني الذكاء نمو في المؤثرة العوامل: ًسادسا
متثل العوامل األولية املهمة يف الكفاءة الوجدانية للفرد يف الذات أو هوية األنا          

eglldentity، قيةوالنزعة اخللmoraldispaition وتاريخ الفرد ،developmental  وهذه ،
ا نشأت يف مكان وزمان وإطار ثقايف معني، ويكون التاريخ       العوامل معقدة يف حد ذا

النمائي للفرد من أهم العوامل اليت تعترب املرساة الزمنية واملكانية واإلطار الثقايف للكفاءة 
تمعية الوجدانية، وهذا العامل يتأثر ب درجة كبرية بالسياق الثقايف واملعتقدات الشخصية وا

  ).  83، 2007، السمدوني(
 الطفولة مرحلة من ًابتداء ومنوها الشخصية بناء يف تؤثر اليت العوامل من العديد هناك        

 أيتوي ؛األبناء معاملة يف نيالوالد دور يه - أمهها دتع واليت -  املؤثرة العوامل هذه ومن املبكرة،
تمع، وتأثري الرفاق ومجاعة املدرسة دور بعدها  يف تؤثر العوامل هذه كل اإلعالم، ووسائل ا
 كنظام واألسرة ًمستقبال، واالجتماعي والوجداين العقلي نشاطه يف ًبالغا ًتأثريا الطفل حياة

 ما جمـرد على فقط يتوقف ال التعلم هذا الوجداين، للتعلم األوىل املدرسة دتع متماسك اجتماعي
 مع تعاملهم كيفية يف مناذج من يتبعونه فيما ًأيضا بل األبناء، مع مباشرة اآلباء ويفعله يقوله

 هذه عرض وميكن ،)266 ،2004 جولمان،( بينهم فيما شاعرامل يتبادلون وكيف أبنائهم،
  :على النحو اآليت العوامل

  :الوجداني الذكاء نمو في  األسرة دور -1
 االجتماعية خصائصه اجلديد النشء تكسب اليت األولية اجلماعة منازع بال األسرة تعد        

 األسرة طريق فعن ًاجتماعيا، بتنشئته الطفل فيتأثر االجتماعية، للتنشئة الرئيسة الوسيلة اَّأ أي
تمع، يف السائدة الثقافة أمناط يف العامة املعايري يكتسب  اخلاصة املعايري ًأيضا ويكتسب ا
تمع وسيلة املعىن ذا األسـرة تصبح وبذلك عليه، تفرضها ليتا باألسرة  معايريه، على للحفاظ ا
 الطفل مزاج بني التفاعل يوضح التايل والشكل ،املعايري لتلك املناسب األداء مستوى وعلى
  :الوجدانية الوالدين فعل وردود
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  )168 ،2007 ،السمدوني( الوجدانية الوالدين فعل وردود الطفل مزاج بين التفاعليوضح  ) 9 ( شكل
  

تمع اإلنساين الذي ميارس فيه الطفل جتاربه االجتماعية األوىل، وميكن          كما تعد األسرة ا
إرجاع مظاهر تكيف الطفل أو عدمه مع جمتمعه إىل العالقات األسرية اليت مارسها يف السنني 

يم املشاعر ففيها يتعلم الفرد كيف يكون األوىل من حياته فاحلياة األسرية هي أول مدرسة لتعل
؟ فهناك بعض اآلباء الذين ينجحون  شعوره جتاه نفسه وجتاه اآلخرين، وكيف تكون ردود أفعاله

  .يف دور معلم املشاعر ألبنائه بينما يفشل البعض اآلخر يف ذلك
  

أبواه يهودانه َّما من مولود إال ويولد على الفطرة ف:"  وهذا ما يتفق مع حديث الرسول        
َّ، ففي األسرة يشكل األبوان الطفل وحيددان اجتاهاته الرئيسة لذلك فإن "أو ينصرانه أو يمجسانه

لكي " : يف قوله"جولمان"أسس الضبط االجتماعي تغرس بواسطة األسرة، وهذا ما أكده 
ًيكون اآلباء سندا فاعال ألطفاهلم فإنه ينبغي أن يكونوا متمكنني من مبادئ الذك   ". اء الوجداينً

  

ًوتشري كثري من الدراسات اليت تناولت معاملة اآلباء ألبنائهم سواء كان ذلك بأسلوب         
محمود قاسي أو بأسلوب دافئ فإن لذلك عواقب مؤثرة على حياة الطفل الوجدانية، ويؤكد 

َّكما أن  أن احرتام اآلباء ملشاعر أبنائهم يريب فيهم احرتام مشاعر اآلخرين، )2002(ومطر 
  .مراعاة وتعاطف اآلباء مع انفعاالت أبنائهم وعدم جتاهلها يغرس فيهم التعاطف مع اآلخرين

  

َّ إىل أن اآلباء الذين  )Martin, 1999 & Mcbane, 1995(ٍوتؤكد دراسة كل من         
يتسمون بالذكاء الوجداين ينمو أطفاهلم بطريقة صحية مقارنة باآلخرين الذين يعجزون عن 

ًمل مع املشاعر، وهؤالء األطفال يكونون أكثر توافقا مع والديهم وأكثر حبا هلم وأقل توترا التعا ً ً
يف تعاملهم معهم،كما أشارت جمموعة أخرى من  الدراسات إىل أمهية دور الوالدين يف تنمية 

ًأن كال من ) Houtmeyers & Rovenger, 2000(الذكاء الوجداين فقد توصلت دراسة  َّ
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   مة ورفق األبوة يساهم يف التوصل إىل مستويات مرتفعة من الذكاء الوجداين حنان األمو
  .  )57، 2009 الهي،(

  

 عرب يتمالذي  االنفعايل النمويتأثر  :للفرد الوجداني النمو في األسري الوضع أثر  - أ
 األسرة وأحوال م يتصل ومبن ،ببعض بعضهم األسرة أفراد تربط اليت  االجتماعيةالعالقات

 لفردل الوجداين الذكاء تكوين يف تأثر كلها والعاطفية والدينية والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 الفرص وإتاحة جديدة، عواطف تكوين يف مباشرة بطريقة ًسواء؛ املختلفة العمر مراحل يف

 حيذو ليتا العاطفية املواقف ومناذج العواطف، هذه حوهلا ترتكز اليت املوضوعات وتقدمي ،لتبلورها
 يف مباشرة غري بطريقة أو مضادة، عاطفية مبواقف جتنبها إىل يندفع أو مواقفه يف حذوها املراهق
  . واالجتماعي والنفسي اجلسمي التكوين يف تأثريها

  

 معيشة مستوى هذا يف يدخل :الوجداني الذكاء في وأثره لألسرة االقتصادي الوضع  - ب
 للفرد توفريه يتم ما ومدى ونوعيته وحمتواه املنزل وموقع أفرادها ومهنة املادي ودخلها األسرة أفراد
 من يوفره ما مبدى ُتقوى باألب اإلعجاب فعاطفة املختلفة، أنشطته ملمارسة إمكانات من

 االقتصادية العوامل وتدخل املستقل، وبكيانه بوجوده تشعرهم واليت ألوالده مادية إمكانات
 مكانة وحتدد العوامل، لتلك حمددة وحدها تكن مل وإن سابقة،ال العوامل كل أساس يف واملادية
 للطفل، التعاطفية الوجـدانية احلياة طابع ليحدد االقتصادي العامل ويتدخل االجتماعية، األسرة
 اآلخـرين مع عالقات إقامة فرص تكون ما بقـدر لألسـرة، االقتصادي املسـتوى يزدهر ما فبقدر
     ).55 ،2004 خوالدة،( ممكنة

  

 شخصيتها أسرة لكل :الوجداني النمو في وأثره لألسرة والثقافي االجتماعي الوضع  - ت
تمع، يف اخلاصة  وحكمهم إلينا اآلخرين نظرة هي أفرادها يف كما األسر يف الشخصية وهذه ا
تمع يف األسرة مكانة تتداخل هنا ومن رؤيتهم، خالل من وجودنا هي أو اخلاص  حيث من ا
    واإلكبار التشريف درجات من تناله وما إليها، تنتمي اليت االجتماعية الطبقة أو العلمية رتبتها

تمع، يف واالزدراء االحتقار أو تمع قبل من األسرة أفراد تقبل أو نبذ مدى أي ا     تعيش الذي ا
تمع، حضارة ودرجة اخلاص مستواها وكذا فيه،  ايلاالنفع النمو يف تأثري له ذلك كل ا

 أسرته بأفراد تربطه اليت العالقات نوعية الفرد حيدد الذي الوقت يف األسرة ألفراد والعاطفي
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ا  األشياء على خالهلا من حيكم اليت لألسرة اخلاصة الرؤية له تقدم وأصدقائها وبأقار
  ).86 ،2001 ازوباردي،؛ و53 ،2004 خوالده،؛ و36-35 ،2009 ،طالب(  واملوضوعات

  

 ثابتة نفسية حالة الدينية العاطفة موضوع ديع :االنفعالي وأثره لألسرة الديني الوضع  -  ث
  املصري يف الثقة طريق عن والذات اهللا يف ثقةال على ًواجتماعيا ًنفسيا يدل العاطفة هذه فوجود

 الكون ومع ذاته مع لتعامله كأساس الثقة هذه للفرد يقدم لألسـرة املستقر الديين الوضع َّوإن
 الدين يكون وقد اخلرافة، أو البدائية مبظهر ويبد الفكر جتعل اليت هي الدين تقدمي وطريقة ري،والغ
 األساطري شوائب همبدأ ختالط عندما والكون بنفسه الفرد ثقة زعزعة يف ًسببا احلال هذه يف

 أو منه هبةوالر الكون عن الغربة بوادر فيه يزرع مبا الفرد يثقف الذي البدائي والتفكري واخلرافات،
 أو انتقادي جمهود بكل املرتبص القمع طريق عن الذات باستقالل والشعور املبادرة روح فيه يتقبل

    ).75 ،1999 النحالوي،( العاطفة هلذه مرضية مظاهر إىل يؤدي ما وهذا اجتهاد،
  

 األبناء، وخصوصية شخصية احرتام على القائمة املتساحمة الدينية والرتبية التعلم عملية َّإن        
 فال إفراطـــ  ن يف غرس القيم الدينية السمحاءواالتزا االعتدالاالجتماعية القائمة على  التنشئةو

 والتمييز التفرقة وعدم األبناء، مجيع بني واملساواة ،معاملتهم يف التذبذب وعدم ــــ وال تفريطـ
 واإلحساس خرينلآل اخلري حب وغرس احلياة، يف وجودهم دف األبناء وتعريف بينهم،

م، يف اجلهد وبذل ومهومهم معهم، والتعاون مبشاعرهم،  إجياد الدينية الرتبية وهدف مساعد
  .النفسية الصحة حتقيقإىل ً وصوالً واجتماعياً نفسيا ومتكيفً انفعاليا متزن جيل

  

   بني دتسو اليت العالقات نوعية َّإن :االنفعالي النمو في وأثرها لألسرة العاطفي الوضع  - ج
 العالقات هذه نوعية عن نجمت أن ميكن األصدقاء وبني وبينهم البعض بعضهم مع األسرة أفراد
           األبوين بني التنافر أو االنسجام عالقات تسود ما فبقدر األطفال، عواطف يف تأثريات من
                 من مـ ليتص ومن األسرة أفراد مجيع وبني ثانية، جهة من األبناء وبني وبينهم جهة، من

تمع  لألطفال العاطفي للنمو بيئية إمكانات تتوافر ما بقدر األسرة، هـفي تعيش الذي احمليط ا
 والكفاءات االنفعالية املعارف لتعلم األوىل املدرسة هي واألسرة ،)79 ،2004 خوالدة،(

 ولذلك الكفاءات، تلك تعليم عن واملسئوالن األسرة يف األساسية القوة الوالدان دويع الوجدانية،
  .الوجدانية الكفاءات تلك تشكيل هي لألبناء الناجحة للرتبية الرئيسة املهام أحد َّفإن
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  :الوجداني الذكاء نمو في  المدرسة دور -2
 التعليم خالل من تهاتنمي كن اليت مياملهارات من جمموعة على الوجـداين الذكاء يشتمل        

)Mayer & Salovey,1997,231-235(،  تديرها أن ميكن اليت األماكن أوىل املدرسةتعد إذ 
تمعات          واالنفعالية االجتماعية الكفاءة يف القصور وتصحيح الوجداين، الذكاء لتحسني ا

م ختتلف    انفعاالَّمن بيئات خمتلفة وبالتايل فإن  وهم املدرسة الطلبة يدخلًفعادة  الطلبة، لدى
 للطـلبة االنفعالية املهارات ومعاجلـة التغيري عملية حتدي املدرسة تواجهعليه و ،من فرد آلخر

َّومبا أن الذكاء الوجداين يشتمل على جمموعة من املهارات، فإن  ،)189 ،2007 السمدوني،( َّ
ا "جولمان"معظم تلك املهارات ميكن حتسينها من خالل التعليم، وقد أعترب  َّ املدارس بأ

تمعات لتصحيح القصور يف الكفاءة االجتماعية األماكن األو ىل اليت ميكن أن تديرها ا
َّوالوجدانية لدى الطلبة، وخاصة إن األطفال يدخلون إىل املدارس وهم خمتلفون من الناحية 
الوجدانية، وعلى ذلك فاملدارس تواجه حتد لعملية التغيري ومعاجلة املهارات الوجدانية لألطفال 

 أن يواجه من خالل التثقيف الوجداين للتمكن من األمية الوجدانية، وذلك من والتحدي ميكن
خالل مناهج معدة هلذا الغرض وكذا خلق مناخ مدرسي يعمل على تنمية املهارات الوجدانية 

 كانت إذا خاصة الطفل هلا يتعرض اليت باملدرسة الكلية الوجدانية والبيئة ،)50، 2009 قشطة،(
 للطفل الوجداين التكوين يف املؤثرة العوامل أما للفرد، االنفعالية الكفاءة على تؤثر قد اَّفإ سلبية

   :يتاآل النحو على متكاملة فهي وظيفتها أما طبيعتها، حسب أقسام ثالثة إىل قسمنتف
  

 واجلهاز الدراسي، الفصل يف الرفاق وجمموعة وشخصيته، املعلم ومنها :إنسانية عوامل  - أ
 خلق يف َّالفعال العنصر هو املعلم َّأن )1994( لسمدونيا يشريحيث  درسة،امل يف اإلداري
 والنفسية والعقلية اجلسمية جوانبها مجيع من الطلبة شخصية منو يف مباشر بشكل تؤثر أنشطة

 العقلية الطلبة قدرات تنمية يف ُيسهم ًجوا خيلق اجليد واملعلم واالجتماعية، والوجدانية
 التعليمية البيئة يف الطلبة َّن أ)1979( "وموسى تركيت" دراسة نتائج تأكد ، كماوالوجدانية

 دافعيتهم وزيادة ً،توترا قلأو نفسية راحة أكثر كانوا املعلم قبل من واملساندة التواد على تؤكد اليت
م للتعلم  واملنافسة للمشاركة املشجعة البيئة وهذه الدراسي، الفصل داخل املشاركة على وقدر
 على أي واالجتماعية االنفعالية اخلصائص خاصة وبصفة الطلبة شخصية يف تؤثر كارواالبت

  ).193 ،2007 السمدوني،( الوجداين ذكائهم
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          التدريس، وطرق والطلبة املعلم بني اإلنسانية العالقات يف وتتمثل :معنوية عوامل  - ب
          التعليمية املؤسسة وقوانني بةالطل ينفذها اليت التعليمية واألنشطة التعليمية واملادة

ً، فاملعلم يعد عامال هاما يف جناح العملية التعليمي)136 ،2004 خوالدة،( ، وبالتايل فهو يؤثر ةً
ًبطريقة مباشرة وغري مباشرة على شخصية الطلبة، ويظهر أثره كمثال حيتذي به طلبته سواء مبا 

ذا ميكن القول بأن يؤتيه من أراء أو أفعال أو تصرفات تصبح من  َّمكونات سلوك الطلبة، و
املعلم يعد أهم تلك العوامل اليت تسهم يف توجيه الطلبة وإرشادهم يف كافة املواقف التعليمية، 

  .)50، 2009 قشطة،(ً نقال عن )207، 1990أبو حطب، (حبيث يتهيأ له اجلو املالئم 
 مع تفاعلهم خالل من وذلك ،واحملاكاة ةباملالحظ التعلم طريق عن :المباشرة غير الطريقة  -  ت

 املالئم االنفعال تنظيم لكيفية ًطرقا للطلبة ينمذجون مَّفإ واملدراء، واملوظفني واملعلمني الطلبة
 الطلبة بتعليم مباشرة بصورة ًأيضا املعلمون ويقوم املدرسة، بيئة يف أو الدراسة غرفة داخل

 تنظيم على تنعكس مرحية تعلم بيئة وخلق تصميم وعملية الضغوط مع التعامل إدارة أساليب
  .االنفعال

 فيها املتوفرة واملرافق اهلندسي العام وهيكلها املدرسة موقع يف وتتمثل :مادية عوامل -  ث
  ).136 ،2004 خوالدة،( واألجهزة كاألثاث فيها املتوفرة والتجهيزات

اجلانب الوجداين يف  أسباب عدم االهتمام ب)2000( أبو حطب وصادقوقد خلص         
    : التعلم، مقارنة باجلانب املعريف يف النقاط اآلتية

 جناز فيه من املسائل العامة اليت تستحق الشيوع والتقدير، أما اجلانب َّإن النشاط املعريف واإل
 .الوجداين فهو جانب خاص وشخصي

 َّب الوجداين فإنه ًيتميز النشاط املعريف بالسهولة يف التعبري عنه لفظيا، على عكس اجلان
 ً.يصعب التعبري عنه لفظيا

  احلكم على النشاط املعريف من خالل الصواب أو اخلطأ، أما احلكم على النشاط الوجداين
 .فيكون بالسواء أو عدمه

  تعاين وسائل النشاط الوجداين من مشكالت خطرية مثل تزييف االستجابة، بينما تتحرر
 . الصعوباتًحبوث النشاط العقلي جزئيا من هذه 

  يسهل إدراك آثار التدريب على النشاط املعريف بسرعة، بعكس النشاط الوجداين الذي
 .يتميز بالبطء النسيب يف تنميته
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ً أن بعضا من التعليم الوجداين  ,Mayer & Salovey)1997(ماير وسالو  ويوضح           َّ
 فاملعلمون قد يؤثرون يف قدرة األكثر أمهية حيدث يف العالقات غري الرمسية بني الطفل واملعلم،
  :الطفل على التعبري عن االنفعاالت وتنظيمها بالطريقتني التاليتني

 عن طريق التدريس والتدريب:  الطريقة املباشرة. 
 عن طريق التعلم باملالحظة أو عن طريق التحكم يف تعرض األطفال :  الطريقة غري املباشرة

 ).53-52، 1431الغامدي، (ًنقال عن ) Salovey, et al, 2004, 67(للمواقف املختلفة 
    :دور المجتمع في النمو الوجداني -3

تمع يعطي الفرد وجوده احلقيقي وقيمته األساسية كإنسان        اإلنسان بطبعه اجتماعي فا
تمع على الفرد ينقسم إىل قسمني   : فتأثري ا

  

، وحتدد هذه املؤثرات الطابع  ويقع الفرد حتت تأثريه بشكل خارج عن رغبته:تأثير مباشر  - أ
ا من  تمع وما يرتبط  العام للبيئة االجتماعية، وتتمثل يف النظام السياسي السائد يف ا
تشريعات وقوانني وترتيب حلقوق األفراد ووضعية السكان يف البلد من حيث نوعية توزيعها من 

، ومستوى ...خللقية واللغويةتكاثف أو ختلخل ومجلة النظم االقتصادية والثقافية والدينية وا
ا، واألوضاع االجتماعية الطبقية فهذه املظاهر تطبع  تمع، والفعالية اليت يقوم  حضارة ا

تمع بطابع عام مشرتك  .شخصيات أفراد ا
 

ا، كاحملاضرات والفعاليات الثقافية : تأثير غير مباشر  - ب وهي املظاهر املؤثرة مبقدار االتصال 
  ).240-289، 2004خوالدة، ( القيادة واملؤسسات التعليمية واالجتماعية ودور

 
  

  :الوجداني الذكاء نمو على تؤثر ةّأخرى هام عوامل -4
 الذكاء منو يف تؤثر واليت العوامل من عدد إضافة ميكن السابقة العوامل إىل باإلضافة        

  :كاآليت وهي الوجداين،
  

م مـــن االنفعـــاالت عـــن هامـــة مـــاتمعلو يلتقطـــون األطفـــال َّإن :الشخـــصية الخبـــرات -أ  خـــربا
            يف ويفكــــــــرون أنفــــــــسهم يف االنفعـــــــاالت ونتــــــــأملي األطفــــــــال َّفـــــــإن مث ومــــــــن اخلاصــــــــة االنفعاليـــــــة

 باالنفعـــــال املرتبطـــــة معـــــارفهم يف العالقـــــات هــــذه ويـــــستخدمون واحلـــــدث االنفعـــــال بـــــني الــــروابط
  ).48، 2009 ؛ وقشطة،181 ،2007 السمدوني،(
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 االجتماعي التطبيع على ًبروزا وأكثر رمؤث دور للرفاق يصبح النضج تزايد مع :رفاقال بيئة  -ب
ً منطا نيفرضو ًسنا األكرب اإلخوة َّأن إىل يشري ,Sawyer) 1996 (سارو دراسة ويف االنفعايل،

 فعل ردود يصدرون وال ،اإلجيابية االنفعاالت مع يتصرفون-املكافأة-االجتماعي التطبيع من
 االنفعالية، املعرفة من أكربً قدرا ُحيدثون ًسنا األصغر اإلخوةَّ، أما السلبية االنفعاالت على سلبية
َّيك ًسنا األكرب خوةاإل َّنبأ تقرتح األحباث بعض ًأيضا وهناك  تطبيع عوامل خاصة بصورة ونونُ

  .            االنفعالية للمعرفة قدرة ذات اجتماعي
  

        التلفزيون كمشاهدة االنفعايل، النمو يف ًهاما ًدورا اإلعالم وسائل تلعب :اإلعالم وسائل -جـ
 التعلم بفرص األطفال دّزوُت ،)،...مسرحيات سينمائية، أفالم (األخرى اإلعالم لوسائل والتعرض

  ).183-182 ،2007 ،السمدوني (االنفعال وإدارة االنفعايل التعبري عن باملالحظة
  

  :  المتغيرات ببعض قتهوعال الوجداني الذكاء: ًابعسا
 والذكاء الشخصية ومسات العام العقلي الذكاء من ٍبكل الوجداين الذكاء عالقة تناول سيتم        

 تفسري تناولت اليت والدراسات املختلفة النظر وجهات حول التفصيل من مزيد مع االجتماعي،
  :كاآليت وهي جداين،الو الذكاء وبني بينها العالقة عن الكشف حاولت واليت املفاهيم هذه

  

  :العام العقلي بالذكاء وعالقته الوجداني الذكاء  -1
 والذكاء الوجداين الذكاء بني العالقة حولوالباحثني  العلماء نظر وجهات تباينت لقد        

 والذكاء الوجـداين الذكاء بني ومرتفعة موجبة ارتباطيه عالقة وجودعلى  أكد من فمنهم العام،
  :هَّبأن كقدرة الوجداين الذكاء الذين عرفواو وزمالؤهم "وسالوفي ماير" االجتاه اهذ يتبىنو العقلي،
 عامة بصفة وختتص، االنفعالية املعلومات ومعاجلة بتجهيز املرتبطة العقلية القدرات من جمموعة
 وتنظيم االنفعايل والفهم التفكري عملية تيسري يف االنفعاالت واستخدام االنفعاالت بإدراك
 Mayer & Salovey, (1997)،(Mayer et al, 2000, 396) Mayer االنفعاالت ةوإدار

& Beltz, (1998)،Palmer et al, (2000) ،) 2004 (Engelberg & Sjoberg,،  
 ما الوجداين الذكاء وإن الدرجة، يف الوجداين بالذكاء العقلي الذكاء ارتباط Reiff ريف ويوضح

 أبو دراسة تتفق كما ،)147 ،2002 ناشي، أبو( العام يالعقل الذكاء فروع من فرع سوى هو
 عالقة وجود على )2001 (وابراموفتس) 1997 (كوبر دراسة من كل مع )2000( ناشي

 مع )2000 (جورج دراسة نتائج وتوافقت العام، والذكاء الوجداين الذكاء بني دالة ارتباطيه
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 َّإننتائجها إىل  أشارت حيث العام، العقلي الذكاء يتضمن الوجـداين الذكاء َّبأن "ماير" دراسـة
  ).Mayer, 2001, 132( االنفعايل والنظام املعريف للنظام ناتج عن عبـارة الوجـداين الذكاء

  

 هذا ويتبىن العام، الذكاء عن مستقل هَّبأن الوجداين الذكاء إىل ينظر أخر فريق هناك بينما        
 "أون- وبار فيست" دراسة منها دراسات عدة هأكدت ما وهذا ،"وجولمان ونأ-بار" االجتاه
 االنفعالية العوامل َّأن إىل فيها توصال واللذان ،Feist & Bar-On, (1996) التتبعية

 املكانة حتديد يف املعريف، العقلي بالذكاء مقارنة )4( إىل )1( بنسبة هامة كانت واالجتماعية
 َّنأ )1997( "ستنبرج" دراسة ضحتوأو ،)175 ،2001 راضي،( املهين والنجاح االجتماعية

      الذكاء اختبارات يف موجودة غري "ماير" وضعها كما الوجداين للذكاء الفرعية القدرات
     الذكاء أنواع من نوع املشاعر وتنظيم فهم على القدرة اعتبار ميكن ال هَّنأ كما العام،

)Sternberg, 1997, 103.(  
  

 فمتطلبات النجاح، على ضئيلة بنسبة يؤثر العقلي الذكاء َّنأ ًياحال املالحظ من هَّأن َّإال        
 وحسن شخصيةنالبي الفرد عالقات على األوىل بالدرجة تعتمد الراهن الوقت يف والعمل احلياة
ا   .فهمها وعمق الذاتية انفعاالته وإدارة إدار

  

 املعلومات يتناول العام الذكاء َّأن إلـى  ,Hamachek)2000 (هاماشيك دراسة توصلتو        
ردة العلمية  توازن إعادة على فيعمل داينـالوج الذكاء أما املشكالت، حل ومهارات واملعرفية ا

           البيئة ملثريات أفعال ردود كونه من أكثر الذات إدارة يتطلب حيث حميطه، يف الفرد
        على يرتكز الوجداين ذكاءال َّأن "وسالوفي ماير"ٌكل من  ىير بينما ،)147 ،2002 ناشي، أبو(

           يف النظريات بعض إىل باإلضافة العام، العقلي الذكاء مفهوم من احندرت نوعية مهارات
     يرتبط الوجداين الذكاء َّنأ أكدا كما ،)Mayer, 2001, 135( األعصاب فسيولوجيا علم

             ًوجديـدا ًخمتلفا ًذكاء ليمثل عنه يتميز لكنه املتوسط، إىل األدىن من بدرجة العام بالذكاء
 حقق إذا الذكاء  أنواع منً مميزاً نوعا الوجداين الذكاء اعتبار ميكن ال إذ ،)11، 2003 خرنوب،(

  :احلالتني إحدى
  .مستقل غري يعترب احلالة هذه يف ألنه العام، العقلي بالذكاءً مرتفعاً ارتباطا يرتبط أن  - أ

 اعتباره ميكن وال عنه ًخمتلفا يكون فعندها العام، العقلي بالذكاء اإلطالق على يرتبط َّأال   -  ب
  العام العقلي والذكاء الوجداين الذكاء بني جزئي ارتباط وجد حال يف أما الذكاء، أنواع من ًنوعا
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 فحص يف استخدم املعيار وهذا الذكاء، أنواع من ًنوعا الوجداين الذكاء اعتبار ميكن فعندها
               الذكاء أنواع من ًنوعا اعتبارها إمكانية من للتأكد ًسابقا ظهرت اليت املتعددة الذكاء اعأنو
  ).402 ،2005 السيد،(

  

َّأن العالقة بني الذكاء الوجداين والذكاء العقلي عالقة تكاملية  )Sperry ) 1974ويرى         
الدماغ يف حالة تكون فيها العواطف َّفهما مرتابطان بصورة  طبيعية، حيث إنه عندما يعمل 

َّمضطربة ال ميكن للفرد أن يتخذ أي قرار مهما كان بسيطا، ألنه بسبب االضطراب فإن جزء  ً
شعر حيال اخليارات اليت ًعل الفرد قادرا على معرفة كيف ييتحكم بالعواطف ال جيالذي الدماغ 

  .)19، 2007 دوتي،(يتخذها 
 فهم علىالفرد  قدرة كعدم الوجداين، الذكاء مستوى تدين َّأن عرضه سبق مما       ونستنتج

 إعاقة إىل يؤدي فيها التحكم على القدرة وعدم والقلق واخلوف الغضب وانفعاالته مشاعر
 والقدرة الذاتية االنفعاالت وضبط التحكم على القدرة َّأن حني يف ًكليا، أو ًجزئيا العقلي األداء
 حل على والقدرة االجتماعية، املهارات خالل من خريناآل مع التواصل جسور بناء على

 األداء تيسر كلها اليأس ومشاعر الضغوط وإدارة اإلحباط على والتغلب والتفاؤل املشكالت
  . اإلبداعية طاقاته بأقصى العمل من ومتكنه والعقلي الذهين

  

  :ةـيـخصــالش بسمات وعالقته الوجداني الذكاء  -2
ا، الشخصية مسات ماهية حول لنظرياتوا اآلراء تعددت لقد         تعريفها مت فقد ومكونا

ا  بينها فيما تتفاعل اليت واالجتماعية واالنفعالية والعقلية اجلسمية األنظمة من شامل نظام :بأ
 نظرية حبسب والشخصية ،)15 ،2002 سفيان،( غريه عن ومتيزه الفرد سلوك على وتنعكس
ا مجيع بدراسة يكون عليها واحلكم مسات، من الفرد لدى ما جمموع عن" عبارة السمات  مسا

 جمموعة من الفرد موقع حتديد على ًاعتمادا هلا، وصف وتقدمي الشخصية جوانب قياس وميكن
 من عدد أجرى ولقد ،)26 ،2003 خرنوب،( معينة مسة منها مقياس كل ميثل متدرجة،
 املفهوم، وانتشار ظهور ُمنذ شخصيةال بسمات الوجداين الذكاء عالقة حول دراسات الباحثني

 توصلت فقد إليها، توصلت اليت النتائج حيث من نفسها على الدراسات هذه انقسمت وقد
 دراسة تناولت اليت النظر وجهات يف الغموض منو والتداخالت التناقضات من زادت نتائج إىل
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 إليها توصلت اليت النتائج حبسب تقسيمها وميكن الشخصية، ومسات الوجداين الذكاء عالقة
  :إىل

 ومسات الوجداين الذكاء بني موجبة داللة ذات عالقة وجود عدم على أكدت دراسات  -أ
 وديفيز ، Schotte & Other, (1998)وآخرون سكوت: ٍدراسات كل من مثل الشخصية،
 ,Mayer, et al, 2000 (وآخرون وماير ،Davies & Stankov 1998) (وستانكوف

 مسات من وليس قدرة هَّأن على يصنف الوجداين الذكاء َّأن إىل لدراساتا توصلت وقد ،)145
 ومسات الوجداين الذكاء َّن أMayer 2001) (ماير دراسة نتائج تؤكد كما الشخصية،
 ذلك من الرغم على ولكن ،البعض بعضها عن منفصلة ليست مفاهيم عن عبارة الشخصية

  ).Mayer, 2001, 132( وحذر حبرص اوهلاـتن ينبغي
   مسات بعض بني ًإحصائيا دال ارتباط وجود على الدراسات بعض نتائج أكدت   -  ب

 جريفز ودراسة ،,Ciarrechi) 2000 (سيارتشي الوجداين،كدراسة والذكاء الشخصية
Graves, (2000) ، 2000 (وآخرون لوبز ودراسة(Lopes, et  al,  )،73 ،2003 خرنوب( ،

 وجولمان شتري، ودراسة ,Epstein)1999( بستينإ من ٍكلة دراس توصلت وقد
)1999(Reich & Golemanm,  مسات من قائمة عن عبارة الوجداين الذكاء َّأن إىل 

 على الفرد يساعد الوجداين الذكاء َّأن كما واحلماس، واملثابرة التفاؤل مفاهيم مثل الشخصية
 الذات، وتقدير الدافعية وفسبالن الثقةو التكيف مثل األفراد لدى الشخصية مسات وبلورة تكوين
 الذكاء اسـمقي بني ارتباطعالقة  وجود على ,Pfeiffer) 2001 (بفيفر دراسة أكدت بينما

  ).162 ،2006 ،ناشي أبو( الشخصية ماتـوس الوجداين
  

 ومسات الوجداين الذكاء بني العالقة تفسري يف وتداخل تباين وجود عرضه سبق مما يتضح      
 اليت النظرية اخللفيةاالجتاهات و إىل املفهومني بني والتداخل التناقض هذا ويرجع الشخصية،

 من مزيد إجراء يستدعي مما الدراسات، هذه يف املستخدمة واملقاييس ،ونالباحث منها ينطلق
الاملعمقة الدراسات  بذكاء يتمتعون الذين األفرادمعظم  َّإنف األحوال كل ويف ، يف هذا ا

 األمور جمريات وحتليل وعي على قادرة ومتميزة ،بناءة مستقلة شخصية ميلكون مرتفع وجداين
 وتساعد له، املرافقة العقلية والعمليات التفكري تيسر الوجداين الذكاء فمهارات سليم، ٍبشكل
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 يزيدمما  هلا، وناجحة مبتكرة حلول وإجياد وحتليلها تواجهه اليت باملشكالت اإلحاطة على الفرد
  .بالنفس والثقة الشخصية متاسك من
  :االجتماعي الذكاءوعالقته ب الوجداني الذكاء  -3
   هامة ركيزة سليمة بصورة اآلخرين مع السلوك على قدرته ومتثل ،اجتماعي كائن اإلنسان     

 مشاعر مع التعامل على القدرة إىل االجتماعية املهارات وتشري حاجاته، وإشباع بقائه يف
م اآلخرين  والتعاطف فيهم التأثري على والقدرة املوقف يتطلبها اليت ملثلىا بالصورة وانفعاال
م معهم والتواصل       يعين األشخاص مع والتعاطف ،)232 ،2002 الخضر،( َّفعال ٍبشكل وقياد

 التآزر قيمة إليه ضافُت عندما املعىن هذا عمق من يزيد االجتماعي والذكاء معهم، التوحد
 والتعاون التفاهم نتيجته تكون األفراد بني يربط إجيايب عورـش :هَّنبأ فــالتعاطويعرف  والتعاون

  .)5 ،2006 ألبرشت،(
 الذكاء مكونات أحد االجتماعي الذكاء اعتبار ميكن هَّأن "وسالوفي ماير" يرىكما         

 يف واالنفعاالت بالفرد اخلاصة االنفعاالت نيـب جيمع الوجداين الذكاء ألن وذلك الوجداين
 جمموعة )2004 (وآخرون جونسون ويضيف ،)Mayer, 2001, 132( االجتماعي قالسيا

 أعماله ويؤدي اجلماعة سياق يف يعيش هَّأن يعرف أن: وهي االجتماعي الذكاء ذوي صفات من
 ًتابعا؛ يكون وكيف اآلخرين يقود كيف يعرف والثقافية، الفردية اخلالفات وحيرتم ويفهم بتعاون

 االقتصادي، االجتاه يف والنجاح املبادأة مهارات ولديه اآلخرين، مع عاونبالت يعمل أن ويستطيع
 جودة إىل باإلضافة الثقافات، خمتلف يف املسئولية وحتمل الصداقات تكوين على القدرة ولديه
 اختاذ على ويعمل نفسه ويساعد باملسئولية وإحساس االجتماعية بالعدالة إحساس ولديه احلياة

        ).286 ،2005 علة،ش( أخالقية قرارات
 وطيدة، عالقة االجتماعي والذكاء الوجداين الذكاء بني العالقة َّأنعرضه  سبق مما ويتضح      

 قرارات بني واملواءمة اجلماعة، معايري مع تتفق اليت االنفعاالت إظهار هو االجتماعي فالذكاء
 منوذج وفق التعاطف على القدرة يف الوجداين الذكاء مع وتلتقي اخلاصة، واهتماماته الفرد

 هذه انعكست وقد املختلط، النموذج وفق الوجداين الذكاء مهارات مع وتندمج القدرات،
 الباحثني قبل من إعدادها مت اليت املقاييس يف وبرزت الوجداين الذكاء مفهوم تعريف يف العالقة
 أون،-بار" ثلهمي الذي واملختلط ،"وسالوفي ماير"الذي ميثله  القدرات :النموذجني حبسب

  .االجتماعي الذكاء من وأمشل أعم الوجداين الذكاء دويع "جولمان
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  :ةمختلفال الحياةمجاالت  في وتطبيقاته الوجداني الذكاء أهمية: ًاثامن
 بدراسة النفس علماء قام حيث النفس علم جمال يف هامة مركزية مكانة الذكاء احتل        

 هذه ومن وبنيته أبعادهو تفسره اليت النظريات من العديد وهناك جوانبه، مجيع من الذكاء
 ،وجاردنر حطب، وأبو ،واسترنبرج وجيلفورد، والقوصي، وثورندايك، سبيرمان، نظرية النظريات

 الذكاء من متعددة أنواع ظهور إىل العلماء هؤالء جهود أدت وقد ،وجولمان وسالوفي، وماير
رد والذكاء امليكانيكي والذكاء احلسايب والذكاء اللغوي الذكاء مثل        املوسيقي والذكاء ا

 داينــالوج والذكاء االجتماعي والذكاء خصيـالش والذكاء احلركي والذكاء اجلسدي، والذكاء
 احلياة جماالت يف التطور ملواكبة املفهوم هذا وتطور ىمن وقد ،)157 ،2006 حسونة، وأبوناشي(

تمع الذكاء، ملفهوم يةتقليد غري رؤية يتطلب والذي املختلفة،  يواجه يف الوقت احلاضر فا
 تتطلب واليت والتكنولوجية، والسياسية والثقافية والبيئية والصحية االقتصادية التغريات من العديد

 قدرات إىل ًأيضا حيتاج ولكن تواجهه اليت املشكالت حلل عقلية قدرات فقط ليس الفرد من
 معىن،األفراد  ةحليا تعطي اليت هي االنفعاالتف ،)Pfeiffer, 2001, 138( انفعالية ومهارات

 وظيفةي تؤد ومرها، حلوها تنفعاالالا، فاحلياة مسرية ملواصلة الالزمة بالطاقةهم متد اليت وهي
 السيارة تكون عندما الشارع عبور من  الفردمينع الذي هو فاخلوف ذات،ال ومناء حفظ يف هامة

 واحلزن اخلطر، مواقف يف هنفس عن للدفاع ًافسيولوجي هيهيئ الذي هو والغضب ،هباجتاه مسرعة
 هو واحلب اجلديد، املوقف مع التأقلم كيفية يف والتأمل لالنعزال الفرصة مينح عزيز فراق على
 وجتدد القلب اننعشي اللذان امه والسرور والبهجة سامية، بروابط اآلخرين مع الفرد يربط الذي

            النفسي هموقف عن تعلن  الفردمشاعر َّإن .احلياة ربد مواصلة على انوتعين الروح،
ا ، ة احمليطةبيئ الجتاه     منهم هتنفر أو واألفكار، واألشياء ه جتاه بعض األفرادجتذبَّكما أ

)Levenson, 1994, p.123(، اكما  بني االجتماعي التواصل تيسري يف هامة وظيفة تلعب َّ إ
 أمه، مع الرضيع تواصل يف كما املنطوقة، اللغة حدود تتجاوز البشر بني عامة لغة فهي األفراد،
ا  كما ،موثقافا ألسنتهم اختلفت من وتواصل  مع البناء للتوافق ًافسيولوجي الفرد يئَّأ
          .املوقف

 النفس بعلم يسمى ما إطار ضمن تدخل اليت املوضوعات منيعد  الوجداين والذكاء        
      النفس علم إىل األخرية اآلونة يف النفس علم دراسات توجه إىل ًاستنادا وذلك اإلجيايب،
        طريق عن االعتيادي اإلنسان وقوى لفعاليات العلمية بالدراسة يهتم والذي اإلجيايب،
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       عامة احلياة يف ووجوده الصحي املستوى على حتسنه ًوأيضا العمل، يف بإبداعاته االهتمام
  ).100 ،2005 اوي،الشنو خليل(

  

 يف الوجداين الذكاء ألدوار ًمنوذجا  ,Ciarrochi, et al)2001 (وآخرون كياروكي وقدم         
 الشكل حبسب اليومية احلياة يف الوجداين الذكاء أدوار توضح وميكن اليومية، احلياة مناحي
  :التايل

  
  
  
  
  
  
  

  

  )Ciarrochi, 2001, 26( اليومية اةالحي في الوجداني الذكاء أدواريوضح )  10  (شكل
  

 َّ فإنعامة، وبصفة اليومية احلياة أمور يف الوجداين الذكاء يؤثر كيف الشكل من  يتضح        ج
        الضاغطة احلياتية األحداث مع يتكيفون ال منخفض وجداين ذكاء ملديه الذين األفراد
     أخرى سلبية حياتية ونتائج طواإلحبا واالكتئاب باليأس الشعورهي  االستجابة وتكون

 التأثري هلذا نتيجة :هَّبأن Elias, et al) 2000( ويضيف ،)28-27 ،2007 السمدوني،(
 املؤسسات على جيب ّهفإن املختلفة، احلياة جماالت يف الوجداين الذكاء ُيشكله الذي اإلجيايب
  ).6 ،2006 رشوان،و عيسى( املتعلمني لدى الوجدانية باملهارات االهتمام التعليمية

  

 لنتائج ًمتنبئا يكون قد الوجداين الذكاء َّنأMayer, et al, (2000)  وآخرون ماير ويرى    
ال يف ذلك أكان ًسواء هامة  عن ًبديـال ليس هَّأن َّإال العمل، مكان يف أم املنزل يف أم التعليمي ا

 ترافـق قد الوجـداين الذكاء َّأن إىل وثالبح نتائج أشـارات وقد العمل، مهارات أو املعرفـية القـدرة
الجاسر  وقد أشار ،)44 ،2009 الشهري،( عديـدة جمـاالت يف اإلجيابـية النتائج من سلسلة مع
  : إىل األمهية اليت يشكلها الذكاء الوجداين على النحو اآليت)1428(

 

  :حداث الحیاةأ
  ألحداث السیاسیةا -
  المشاجرات -
 ترقیات -
  أحداث أخرى  -

 

        :نتائج حیاتیة
   نفسیةصحة - 
عالقات اجتماعیة  - 

  قویة
نجاح مھني  - 

  )     عاملون(
  نجاح أكادیمي - 
 صحة جسمیة - 

  : الذكاء الوجداني - 
 إدراك االنفعاالت - 
 االنفعاليعن التعبیر  - 
 فھم االنفعاالت - 
 إدارة الوجدان - 

  



            ثالثالفصل ال   
 

 121

ًيلعب الذكاء الوجداين دورا هاما يف توافق الطالب مع أسرته وأقرانه وب -1 ًيئته، حبيث ينمو سويا ً
َّومنسجما مع احلياة، كما أنه يؤدي إىل حتسني ورفع كفاءة التحصيل الدراسي ً.  

مثل أزمة بسالم يساعد الذكاء الوجداين على جتاوز أزمة املراهقة وسائر األزمات بعد ذلك  -2
 .منتصف العمر

ًيعد الذكاء الوجداين عامال مهما يف استقرار احلياة الزوجية، فالتع -3 بري اجليد عن املشاعر وتفهم ً
ًمشاعر الطرف اآلخر ورعايتها بشكل ناضج، كل ذلك يضمن توافقا رائعا بني الزوجني ً.  

ً وراء النجاح يف العمل واحلياة، فاألكثر ذكاء وجدانيا حمبوب ومثابر الوجداين  الذكاءيعد -4 ً
 ).ت.المهدي، د(ومتآلف وقادر على التواصل والقيادة ومصر على النجاح 

َّالقدرة على إقامة عالقات اجتماعية جيدة، ألنه يكفل القدرة على التعاطف والقدرة على  -5
 .تفهم احتياجات اآلخرين، والتحلي باملرونة الكافية الستمرار العالقات

 .سرتاتيجيات تسمح باتصال ذي معىن اآلخرين، مبا مينحه من مهارات وإحتسني التواصل مع -6
 يعد التعاطف جوهر الذكاء الوجداين مبا يوفره من قدرة امتالك مهارات التعاطف، حيث -7

 .على إقامة عالقات وثيقة مع اآلخرين وعلى التأثري عليهم
ًالتصرف باستقامة والذي يعد جوهرا آخر للذكاء الوجداين ويعين التصرف بطريقة متناغمة  -8

 .مع املعتقدات الشخصية وصدق الفرد مع نفسه واألمانة مع اآلخرين
 .الثقة والقدرة على رؤية اجلانب اإلجيايب من احلياة واإلحساس بالسالم الداخليالشعور ب -9

 .منح الفرد مهارات التعامل مع الضغوط - 10
 .تنمية االبتكار واألخذ يف االعتبار العديد من احللول احملتملة -11
ا الفرد  - 12   ).66، 2009 الهي،(التعلم من األخطاء وذلك باالستفادة من كل خربة مير 

  
االت من ٌكل يف الوجداين الذكاء ألمهية توضيح يلي وفيما           السلوك جمال: اآلتية ا

الو ،الشخصي  العالقات جمالو ويف جمال العالقات األسرية، العمل، جمالو األكادميي، ا
 فيها، الوجداين الذكاء دور حول التفصيل من مزيد مع النفسية، الصحة جمالو االجتماعية،

  :اآليت النحو على وهي
  

  :السلوك مجال في الوجداني الذكاء أهمية  - 1
    ٍكل دراسة أشارت حيث واملتوافقة، املقبولة السلوكيات من بعدد الوجداين الذكاء يرتبط        

 ،Mayer, et al, (2001)، Rubin, (1999)، Trinidad & Johon, (1999) من
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)(2002 Vorbach, والعنف السلوكية املشكالت من التخفيف يف الوجداين الذكاء دور إىل 
 دراسة وأثبتت ،)44 ،2009 الشهري،( عن ًنقال) Lopes & Salovey, 2001( الطلبة بني

)2005(Fullam,  Dolan &   اجلاحنني األحداث تأهيل إعادة يف الوجداين الذكاء أمهية 
  ).52 ،2006 اهللا، رزق( سلوكهم وتعديل

  
  

  : كاديمياأل اإلنجاز في  الوجداني الذكاء أهمية  - 2
 األكادميـي النجاح جوانب ببعض يتنبأ العام العقلي الذكاء َّأن إىل النفس علماء يشـري        

 أخرى لعوامل التفسري من )%80( نسبة وتبقى النجاح هذا من )%20( يفسر إذ واملهين،
Mayer & Saloey, 1997, 58)،54، 2000 ؛ وجولمان(.  

  

 وجود عدم من بالرغم هَّأن إىل Lopes & Salovey, (2001 (وسالوفي لويس يشري كما        
 تكون قد الوجداين الذكاء قدرات َّأن َّإال األكادميي، واإلجناز الوجداين بالذكاء تتصل قوية أدلة
 التفكري عملية لتيسر االنفعاالت استخدام على القدرة تساعد وقد األكادميي، لإلجناز هامة
              به، يشعرون ما على باالعتماد عليها ركزوني اليت النشاطات حتديد يف الطلبة لدى
 اإلبداعيالتفكري  تنمية يف بدورها تساعد قد واليت والتخيل لتباعديا التفكري من عززمما ي

 كاالمتحانات للقلق املثرية املواقف ومعاجلة االنفعاالت إدارة على موتساعده لديهم،
 باإلجناز التنبؤ يف أهم الوجداين الذكاء َّأن إىل "جولمان" وأشار ،)44 ،2009 الشهري،(

   العام، الذكاء )IQ( املعرفية الفرد لقدرات فقط يرجع ال املدرسة يف النجاح َّنأو األكادميي
 "باركارد" دراسة ويف ،)Goleman, 1995, 35( يهـف مهم دور الوجدانية للعوامل ولكن

)2000(Barchard, ، يف اجلامعة طلبة بدرجات تنبأ قد الوجداين الذكاء َّأن إىل توصلت واليت 
  ).44 ،2009 الشهري،( عنً نقال )Salovey, et al, 2001( السنة اية

  

  :العمل في الوجداني الذكاء أهمية  - 3
 احلياة ويف املهين ريوالتطو القيادة يف اهلامة األدوار بعض إىل الوجداين الذكاء يؤدي         

 عن ًبديال ليس الوجـداين الذكاء َّأن َّإال العمل، مكان يف للتنبؤ اهلامة العناصر أحد فهو العملية،
 إىل ,Caruso )1999 (ويشري ، Mayer, et al)2003( العمل مهارات أو واملعرفة القدرة

  : منهاالعمل جمال يف الوجداين الذكاء استخداماتعدد من 
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 ليس هَّأن َّإال حياتنا، من يدةعد جماالت يف ًهاماً دورا الوجداين الذكاء يؤدي: املهين التطور 
 يف ًعاليا، ًوجدانيا ًذكاء تتطلب ال األعمال فبعض واألعمال، املهن كل يف للنجاح ًحامسا
 التعاطف تتطلب اليت لألعمال الوجداين الذكاء من الكثري تتطلب أعمال هناك حني

  .اآلخرين وفهم بالناس واالتصال
 قد اليتوالقدرات  املهارات من جمموعة عن بارةع الوجداين الذكاء َّإن: اإلدارة تطوير 

 الذات وحتفيز التخطيط يف مرونة أكثر يكونوا أن على عديدة بطرائق املديرين ُتساعد
) 2009 (الشهري دراسة هذا ما أشارت إليه نتائجو ومصريية، هامة قرارات واختاذ واآلخرين

 .القرارات واختاذ داينالوج الذكاء بنيًارتباطيه دالة إحصائيا  عالقة وجود عن
 مع وكفاءة بفعالية للعمل األسس أحد الوجداين الذكاء مهارات ُتعد: الفريق فعالية 

 جوانب من املشكالت رؤية خالل من مبدع ٍبشكل التفكري يف الفرد يساعد إذ اآلخرين،
        للمشكالت، جديدة وحلول أفكار وتوليد املبدعة األفكار من العديد وامتالك عديدة،

                     التأثريو اآلخرين مع العمل على األفراد ُيساعد الوجداين الذكاء َّأن إىل باإلضافة
  ).44 ،2009 الشهري،(فيهم 

  

 يف العاملني لدى بالغة أمهية اذ الوجداين، الذكاء مهارات على املستمر التدريب دويع        
ال  يف للعاملني وبالنسبة والتخصصات، املهن مجيع يف األفراد لدى بالغة وأمهيته النفسي، ا
ال  برامج تصميم مت فقد األمهية، تلك الدراسات أثبتت وقد ،)260 ،2000 ،جولمان( الطيب ا
 يف العاملني على الربامج هذه لتنفيذ تدريبية دورات وإقامة الوجداين الذكاء مهارات لتنمية

 ممن املمرضات من عينة ومشلت ، Gerits, et al, (2005)وآخرون جيريتز كدراسة املشايف
ن دف سلوكية مشكالت لديهن  ختطي على ساعدهن مما الوجداين، الذكاء مهارات إكسا

ن  يف أدائهن وحتسن ذلك، نتيجة منها يعانني اليت والتوتر الغضب بنوبات والتحكم مشكال
  ).52 ،2006 اهللا، رزق( نفسيةوال اجلسدية املرضى صحة علىً جيابياإ انعكس مما التمريض مهنة

  

    : أهمية الذكاء الوجداني في العالقات األسرية - 4
هناك العديد من الدالئل النظرية اليت تؤكد أمهية الذكاء الوجداين للزوجني ومجيع أفراد         

األسرة يف تفاعلهم وتوافقهم وجتاوز الصعوبات واملشكالت والضغوط من خالل األطر النظرية 
كاء الوجداين، فقد أكدت النماذج الثالثة األكثر شهرة يف الذكاء الوجداين املتمثلة ملفهوم الذ
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 ,Mayer & SaloveyKلماير وسالوفيومنوذج القدرة  ,Golemanجولمان  دانيالبنموذج 

  : على العديد من املهارات الوجدانية مثل,Bar-onأون -بار ومنوذج ،
 االندفاعات والنظرة اإلجيابية والقدرة على القدرة على التعاطف واحلساسية والتحكم يف"

املساعدة والقدرة على التحكم يف النزوات وتأجيل اإلشباع والتعبري عن املشاعر والوعي الذايت 
، وتوافر هذه القدرات بني الزوجني ميكنهما من التواصل اجليد "وحتمل اإلحباط وحسن املعاشرة

اء النقاش وتقدمي احللول والسيطرة وتفهم مشاعر القرين والثقة فيه وجتنب الن قد والقدرة على إ
  ).56، 2006 محمود،(على مشاعر الغضب 

  

  :االجتماعية العالقات في الوجداني الذكاء أهمية  - 5
تشري العالقات االجتماعية اإلجيابية إىل حسن التوافق االجتماعي، والذي يقصد به  قدرة         

ة أعضاء اجلماعة اليت ينتمي إليها، وحيظى يف نفس الفرد على إقامة عالقات مالئمة ومساير
كما أشارت  ،)241، 2010 إبراهيم،(الوقت بتقدير وتكرمي واحرتام اجلماعة الجتاهاته وأرائه 

 إىل وجود عالقة ارتباطيه )2002(ومحمود ومطر ،  ,Gore)2000(جوري ٍدراسة كل من 
  ).59 ،2009 الهي،( لكفاءة االجتماعية لديهمجيابية دالة بني الذكاء الوجداين لدى املراهقني واإ

  

 حدده الذي االجتماعي الذكاء إىل يؤدي األفراد بنياالجتماعية  العالقات إدارة فنو        
  :هي منفصلة قدرات بأربع نظريته يف "جاردنر"

  

 لتوحيد الغري مع والتعاون املبادرة بزمام األخذ على القدرة يف تتمثل :المجموعات تنظيم  - أ
  .معني هدف حنو األفراد من جمموعة جهود

  

 اآلخرين فكر يف يوجد ما واستنباط اإلقناع على القدرة يف تتمثل :التفاوضية الحلول   -  ب
  .األفراد بني النزاعات وفصل النظر وجهات تقريب وحماولة والبدائل احللول وتقدمي

  

 مشاعرهم على تعرفوال اآلخرين مع والتعاطف الود يف يتمثل :الشخصي االتصال   -  ت
م   .األفراد بني العالقات فن هَّإن مناسبة، بصورة واهتماما

  

 نافذة، ببصرية اآلخرين مشاعر اكتشاف على القدرة يف ويتمثل :االجتماعي التحليل   -  ث
م معرفةو  العالقات إقامة سهولة إىل القدرة تلك تؤدي حيث ،يشعرون وكيف ودوافعهم اهتماما

  ).41 ،2009 العبدلي،( حنوهم  بالوئام واإلحساس
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  :  والجسمية النفسية الصحة مجال في الوجداني الذكاءأهمية  - 6
ً توافق الفرد ذاتيا واجتماعيا، يتجلى ذلك يف )1991(أحمد تعين الصحة النفسية حبسب          ً

ًقدرة الفرد على حل صراعاته وتوتراته الداخلية باستمرار حال مناسبا   )241، 2010 إبراهيم،(ً
نتائج العديد من   إليهأشارتما  وهذا واجلسمية، النفسية بالصحة وثيقة عالقة لالنفعاالتو
 إمهال ميكن وال، Martinez, (1997)ودراسة  ،Salovey, (2001)دراسة  منها دراساتال

 والقلق االكتئاب من ًبدءا جسدي، أو نفسي اضطراب ألي مواجهته عند اإلنسان عواطف
 ً؛أوال اإلنسان جسم يف سلبية ًأثارا نفعاالتالا كل ترتك ووالصمت بالعزلة وانتهاء والغضب

 الدراسات أثبتت وقد ًثانيا، يةـالشخص يفً عميقاً تأثريا ترتك النفسجسمية،كما علم أثبته ما وهذا
 األمراض من الوقاية عوامل أهم من عدت اإلنسان، ياةـح يف اإلجيابية االجتماعية العالقات َّنأ

َّ إىل أن زيادة ,Rovengarروفنجر ويشري  ،)255-252 ،2000 جولمان،( سجسميةالنف
العنف واالكتئاب بني الطلبة يرجع يف جزء كبري منه إىل عدم تدعيم مهارات الذكاء الوجداين 
لديهم، لذلك على املختصني االهتمام بإعداد برامج وأنشطة خاصة إلدارة الغضب واالنفعال 

م بشكل أكثر فعالية، ويف التخفيف من حدة العنف مما يساعد الطلبة عل ى التعامل مع انفعاال
، كذلك أظهرت نتائج )60، 2009 الهي،(ً نقال عن )223، 2002 كواسة،(واالكتئاب لديهم 

 وجود ارتباط موجب بني الذكاء الوجداين والصحة االنفعالية ,Fullamm) 2002(دراسة فيالم 
، فالذكاء الوجداين يسيطر على االنفعاالت السلبية ويضبطها، والصحة البدنية والقلق السوي

ويساعد يف حتويل هذه االنفعاالت السلبية من غضب وكراهية إىل انفعاالت إجيابية       
باي وآخرون     ، وأثبتت دراسة )13، 2006 حسين وحسين،(كإظهار احلب واالهتمام 

)Pau, et al,2002, 205-209(ًاين يرتبط سلبا باالنفعاالت العاطفية مثل َّ أن الذكاء الوجد
م      ,Seymourسيمور الغضب واإلحباط، كما يرى  َّ أن معظم الناس يعتقدون أن انفعاال َّ

َّما هي إال ردة فعل تلقائي جتاه املواقف، بينما قلة منهم أدركوا أن االنفعاالت تتحدد مبا       َّ
ً نقال عن      )135، 2003 عبد الغفار،(ا املوقف يفكر فيه الفرد، وبالطريقة اليت يفسر 

  ).62، 2009 الهي،(
  

 والصحة االنفعالية احلاالت بني عالقة هناك َّأن إىل )2000 (وآخرون سالوفي وأشار         
 مومعتقدا الصحية تهمحلالاألفراد  إدراكات من حتسن أن اَّشأ من العالقة وهذه اجلسمية،
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 فسيولوجية على املوجبة الوجدانية للحالة ٌمباشر ٌتأثري وهناك ،هممشاعر جتاه الذاتية والسعادة
 االستقرار َّوأن األمراض، بعض على للتغلب املناعة جهاز كفاءة رفع يف وخاصة اجلسم

ويؤدي اخنفاض الذكاء  ،)100 ،2002 عجاج،(للفرد  اإلجيابية باملشاعر مرتبط الفسيولوجي
ابات النفسية كاالكتئاب والقلق والشعور بالوحدة النفسية الوجداين إىل اإلصابة باالضطر

 ,Ghorbain) 2002(آخرون وغورباني ، وهذا ما أشارت إليه دراسة )179، 2001راضي، (
ٍبوجود عالقة ارتباطيه بني املستوى املنخفض من الذكاء الوجداين وكل من القلق املرتفع 

َّ أن املستويات املنخفضة من الذكاء الوجداين واالكتئاب وتقدير الذات املنخفض، كما أشار إىل
  .ترتبط باملستويات املنخفضة للتعاطف وعدم القدرة على إدارة العواطف

َّأن كبت العواطف وعدم اإلفصاح لآلخرين عن " جولمان"ومن الناحية الصحية فقد وجد         
ى جهاز املناعة ًاملشكالت واالضطرابات يؤدي إىل املزيد من املتاعب الصحية عموما، وعل

   ). 63، 2009 الهي،(ً نقال عن )88، 2003 النبهان وكمالي،(بشكل خاص 
  

 النفسيني للمرشدين املستمر التأهيل جمال يف الوجداين الذكاء أمهية اتضحت كما        
 وصحة النفسية صحتهم على ينعكس أذى إىل يؤدي الوجداين الذكاء ملهارات وافتقادهم
 يف الوجداين الذكاء مهارات تنمية ساعدت وكذلك ،)37 ،1996 ،الشناوي( ممسرتشديه

 دراسة أكدته ما وهذا واحلروب، الكوارث ضحايا لدى وعالجها النفسية الصدمات من الوقاية
Nigel & Dee (2004)طالبنتائج دراسة  أثبتت كما ،)52 ،2006 اهللا، رزق( ً نقال عن 

      املراهقني الطلبة لدى واالجتماعي نفسيال بالتوافق الوجداين الذكاء عالقة )2009(
 مما األفراد لدى النفسية للصحةً مؤشرا االجتماعي النفسي التوافقيعد و ،)158 ،2009 طالب،(
  ).53 ،2001 الخالق، عبد( والكفاءة بالسعادة شعرهمُي

  

 احلياة ناحيم يف وتطبيقاته الوجداين الذكاء مهارات اشكلهُت اليت األمهية سبق مما ونستنتج        
 واملادي االجتماعي احمليط مع َّوالفعال اإلجيايب تفاعله يف الفرد كفاءة من تزيد واليت املختلفة،

 والتحكم وضبطها وانفعاالته ملشاعره فهمه نتيجة بذاته ثقته على نعكسي مما فيه، يعيش الذي
على  قدرةوال اإلحباط وحتمل تواجهه، اليت احلياتية والظروف األحداث مبجريات ووعيه فيها،

جماالت  يف النجاح من متميز مستوى إىل الوصول علىته وقدر ، اليت تعرتضهالضغوطمواجهة 
 ال األفراد فنجاح األكادميي، والنجاح  واالجتماعيالشخصي املستوى على حياته املختلفة
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 لوجداين،ا الذكاء مهارات من هونميتلك ما على وإمنا فقط العقلي همذكاء مستوى على يعتمد
 املراحلحىت  النمو يف وتستمر األفراد، حلياة األوىل املبكرة السنوات منذ املهارات هذه وتنمو

  .الالحقة العمرية
 

  :الوجداني الذكاء قياسوسائل : ًتاسعا
 طويلة، فرتة منذ )IQ( املعريف العقلي الذكاء نسبة بتقدير الباحثني اهتمام من الرغم على        

 يف َّإال البناء ذا اهتمامهم لتأخر ًنظرا الوجداين الذكاء لقياس ًاهتماما يلقوا مل مَّأ َّإال
 ذا )1990 (وسالوفي مايرأون، وجولمان، و- بار أهتم عندما املاضي، القرن من التسعينات

 أداة وإعداد مكوناته تفسر نظرية لوضع ًوسعيا له، علمي تعريف وضع على وعكفوا البناء
 حاول الوجداين الذكاء عن املعروف كتابه) 1995 (جولمان نشر أن ومنذ )1999( عام لقياسه

 وتفسري ،له جولمان تعريف على معتمدين املفهوم ذلك لقياس أدوات وضع نوآخر نوباحث
 بافتقار يعرتف اجلميع َّنأ بالذكر وجدير ،)1990 (وسالوفي ماير إليها أشار اليت مكوناته
 من جمموعة ظهرت األخرية اآلونة يف هَّأن َّإال الوجداين، للذكاء ةجيد قياس وسائل إىل الباحثني

 أثناء ,Martinez) 1997 (مارتينز ويذكر َّفعالة، قياسية كأدوات والقلم الورقة اختبارات
 املتحدث عن الناجتة) املرتدة (الراجعة التغذية َّنأ الوجداين الذكاء قياس كيفية عن حديثه

 لعملية أخرى حماولة وتلك الوجداين، الذكاء لقياس أفضل وسيلة متثل أن ميكن لحديثل واملتلقي
  ).129-128 ،2007 السمدوني،( القياس

  

 على ومكوناته الوجداين الذكاء مفهوم تعريفات يف والتنوع االختالف أنعكس ولقد        
 وقاسه العقلية، للقدرة باختبارات العقلية القدرة منوذج أصحاب قاس فقد قياسه، يف االختالف
 الذكاء قياس يف آخر منحى وهناك واألداء، السمات مبقاييس املختلطة النماذج أصحاب
 )2004 (الداوش ويشري الوجداين، الذكاء على كدالة االليكسيثيميا قياس يف يتمثل الوجداين

 اءالذك أبعاد متثل االليكسيثيميا أبعاد َّأن القياسي املنحى هذا وراء القائمة الفكرة َّأن إىل
 الذكاء درجة اخنفاض على يدل االليكسيثيميا مقياس على الدرجة فارتفاع ذلك وعلى الوجداين
    الوجداين الذكاء درجة ارتفاع على يدل املقياس نفس على الدرجة واخنفاض الوجداين

ًعرض الباحث أنواعا متعددة من املقاييس اليت ميكن استخدامها يف وي ،)77 ،2004 الداوش،(
  : علومات والبيانات املتعلقة مبكونات الذكاء الوجداين، وهي على النحو اآليتمجع امل
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 بطريقة األدائية االختبارات من النوع هذا على االستجابات تقييم يتم :األدائية االختبارات  -1
َّيقيم حمك اختبار لكل َّألن ًنظرا موضوعية  منها جمموعة عرض وميكن عليه، الدرجة خالله من ُ

  :التايل حوالن على
 ماير قبل من إعداده مت )MESS (:للراشدين العوامل متعدد الوجداني الذكاء مقياس  - أ

 أساسية جماالت أربعة على يشتمل العوامل متعدد مقياس وهو )1997( عام وكاريوسو وسالوفي
  :وهي الوجداين الذكاء مكونات تشكل أن ُيفرتض واليت
 الوجه وتعبريات واملوسيقى واملهن القصص يف املتضمنة تلالنفعاال املعريف والتقييم اإلدراك  -

  .فرعية اختبارات أربعة على ويشتمل
  .مهمتني على ويشتمل ومعرفية إدراكية عمليات إىل ومتاثلها االنفعاالت فهم على القدرة  -
  .فرعية اختبارات أربعة من ويتكون االنفعاالت وفهم حتليل على القدرة  -
م إدارة يف اركنيــــــــاملش ارةـــــــمه  -           بارينــــاخت من ونــــويتك نـــــريـــــــاآلخ عاالتــــوانف انفعاال

  .)329-328 ،2010 ،إبراهيم(
                                  Mayer, et al :وآخرون لماير المعدل الوجداني الذكاء اختبار  -  ب

Emotional Intelligence Test  MSCEITv.11and V.2.0  
 املشاكل بعض حلل  MSCEIT V.11&V.20الوجداين الذكاء اختبارلقد مت إعداد         

 نسخة )MSCEITV2.0( واختبار ،)MEIS( العوامل متعدد الوجداين الذكاء باختبار املتعلقة
  .لتطبيقه  ًاوقت تطلبوي للمهنيني،ً مهما ويعترب ،)MSCEITV.11( الصورة من خمتصرة

  

 Level of Emotional Awareness Scale نيالوجدا الوعي مستوى تحديد اسمقي  -  ت

LEAS: وآخرون الن إعداد من املقياس هذاLane, et al, (1990) ، من املقياس  ويتكون 
 لديهم إحدامها األفراد من جمموعتني على فيلم كل ويشمل ًتلفزيونيا، أو ًسينمائياً مشهدا )20(

 ليس واألخرى احلزن،-السعادة- اخلوف-الغضب: خمتلفة عاالتانف أربعة إحداث على قدرة
  .االنفعاالت تلك إحداث على قدرة لديها

 حاول  Measuring Emotion Expression Skill:الوجداني التعبير مهارة مقياس   - ث
 الذكاء مظاهر من ًمظهرا يعترب والذي لألفراد، االنفعايل التعبري مهارة قياس الباحثني من عدد

  :منها طرق بعدة وجداينال
  .احلدث على االنفعالية للتعبرياتً أساسياً وضعا يتخذوا أن األفراد من يطلب: األوىل الطريقة
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م عن األفراد يعرب كيف فحص فيها ويتم: الثانية الطريقة   .تلقائي ٍبشكل انفعاال
 خالل من عليه االستجابة وتكون Report Tests - Self: الذاتي التقرير اختبارات  -2

 على تقديراته ضوء يف الوجداين ذكائه مستوى حيدد أن) املفحوص (املستجيب من الطلب
 عرض وميكن الوجداين، الذكاء مكونات لقياس فعالية مقاييس عدة أظهرت لقد االستبيان

  :  التايل النحو على منها جمموعة
 لتقدير ًوشيوعا ًانتشارا ساملقايي أكثر من ديع :الوجداني للذكاء) 1995 (جولمان اختبار - أ

 ،كفافيو األعسر( ترمجة، )1998( واسكوت روبنس إليه أشار وقد الوجداين، الذكاء نسبة
 استجابات على لإلجابة بدائل يقابلها تساؤل، صورة يف املقياس هذا وضع وقد )2000

  .املفحوصني
 حتديد يف ودقة عيةموضو أكثر وهو :الوجدانية النسبة لتحديد Bar-On أون-بار اختبار  -  ب

 من ويتكون ،)1996( عام هشرمت نو الوجداين، اإلدراك منط مبقياس َّومسي الوجداين الذكاء نسبة
 من استخالصها مت ًفرعيا ًمقياسا )15( على موزعة؛ ذايت تقرير مقياس صورة يف عبارة )133(

  .السيكولوجي البحث ألدبيات وبالرجوع أون-بار خربة خالل
 ويتكون :Bernet's Perception of Affect Scale لبارنت الوجدان اكإدر مقياس  -  ت

 بسرعة ينتبه أن يف الشخص قدرة على يعتمد الوجدان إدراك لقياس عبارة )93( من املقياس هذا
 اخلاص النمط: التالية الثالثة األمناط يف املستجيبني تفضيالتو مشاعره ُيدرك لكي اجلهد ويبذل

 على الوجدان وإدراك الوجدان على املعتمد اإلدراك وتقييم الوجدان دراكإ على املعتمد باجلسم
  .منطقي أساس

 يتكون : EQ MAP Test)1997 (وصواف لكوبر الوجداني الذكاء خريطة اختبار  -  ث
 كوبر منوذج علىيف تصميمه  واعتمدً فرعيا ًمقياسا) 21 (على موزعة عبارة )250( من االختبار
  .الوجداين للذكاء وصواف

 مكونات لقياس استخدمت اليت الصادقة األدوات من ديع: العاطفي للتبلد تورانتو مقياس  - ج
  .الوجداين ذكائهم تعكس اليت األفراد مشاعر وحيدد يصف املقياس وهذا الوجداين، الذكاء
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 ،الوجداين الذكاء نسبة لتحديد ستخدمُي :اإلنسانية والطاقة الصحة مؤسسة مقياس  - ح
 على نشروقد  ،القيادة مبجال نيهتمملاوالذي كان من  ،Warren Bennis زنبي نواري هعداو

  .نرتنتاإل شبكة
 سكوت" أجرى :,Schutte, et al) 1998( وآخرون لسكوت الوجداني الذكاء مقياس  -  خ

 بناء يف واعتمدوا ،وتطويره الوجداين للذكاء ٍمقياس إلعداد الدراسات من جمموعة "وآخرون
 مكونة األولية الصورة وكانت ،"سالوفيوماير " لنموذج ًوفقاوذج القدرة، وذلك على من مقياسهم

 موافق غري من ميتد مخاسي مقياس على املفحوصني قبل من االستجابة ويتم عبارة، )62( من
  ).152-130 ،2007 السمدوني،( بشدة موافق إىل بشدة

  

  :تنمية الذكاء الوجداني: ًعاشرا
رة من العمر الفرصة األوىل لتشكيل مكونات الذكاء الوجداين، بالرغم   متثل السنوات املبك        

َّمن أن قدراته تستمر يف التكوين طوال سنوات الدراسة، كما أن قدرات الطفل اليت يكتسبها يف  َّ
حياته هي األساس الضروري لكل أشكال التعلم، وقد أبرز تقرير صادر عن املركز القومي 

َّفال أن النجاح املدرسي ال ينبئ برصيد الطفل من املعارف أو مقدرته اإلكلينيكي لربامج األط
املبكرة الناضجة على القراءة بقدر ما تنبئ به املقاييس العاطفية أو االجتماعية، مثل الثقة 
ًبالنفس واالهتمام، وأن يتعلم كيف يكبح ميله إىل التصرف اخلطأ وأن يكون قادرا على الرتقب 

َّ االلتزام بالتوجيهات ويتقن طلب املساعدة املدرسية، ويضيف التقرير أن واالنتظار، وأن حيب
معظم منخفضي املستوى يفتقرون إىل عنصر أو أكثر من عناصر الذكاء الوجداين وهي الثقة 
وحب االستطالع واإلصرار والسيطرة على النفس والقدرة على تكوين العالقات واالرتباط 

  .ل والتعاونباآلخرين، والقدرة على التواص
 Six" منوذج الثواين الست ملعامل الذكاء الوجداين " ,Freedman)1999(فريدمان "ويقدم         

Seconds Mode EQ" ، ويقول ست ثواين تأمل وتفكري تساعد الفرد على تعلم وتعليم الذكاء
  :اء الوجداين هيَّالوجداين، وكيف أن هذا الذكاء مهم يف حياة الفرد، ويقدم ثالثة جماالت لتعلم الذك

 التعرف على النفس:Know on self  ويتضمن العمل على زيادة الوعي بالنفس وتنمية 
) ,Emotional Literacy محو األمية الوجداني(القدرة على اإلدراك أو فهم املشاعر 

 .والتواصل معها، والسعي لرؤية كيفية اختيار مناذج حماكاة للحياة من وقت آلخر
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 سكاصطف أو اخرت لنف :Choose your self أن تصف معتقداتك وأفعالك وتغري َّ
 .مناذج احملاكاة اليت تبعدك عن أهدافك احلقيقية وأن حتدد الشخص الذي ترتبط به

 أعط لنفسك :Give your self          يئة  أن تعمل على اختيار عالقاتك باآلخرين و
، واستخدام التعبريات الكاملة        بيئة اجتماعية وإنسانية يكون فيها توازن بني األفراد

َّللمعرفة الذاتية واالختيار الذايت والشعور بذاتية اإلنسان، وبالتايل فإن هذه الثواين الست 
تساعد على التأمل والتفكري كي يتعرف األفراد على أنفسهم ومعرفة مدى وعيهم باآلخرين 

 ).60، 2009 الهي،(ً نقال عن )58-57 ،2001غنيم، (
  

  ق تنمية الذكاء الوجدانيطر:  
 ستة جماالت ميكن من خالهلا تنشئة أبناء يتمتعون  ,Shapiro)1997(شابيرو حدد         

  :بذكاء وجداين وهي
وتشمل تشجيع التعاطف واالهتمام باآلخرين واألمانة والكمال : املهارات األخالقية -1

 .والتخلص من العواطف األخالقية السلبية  كاخلجل والشعور بالذنب
وتشمل التفكري الواقعي والتفاؤل وتغيري طريقة التصرف بتغيري طريق : املهارات الفكرية -2

 .التفكري
 .عن طريق التدريب على إجياد احللول: التدرب على حل املشكالت -3
وتشمل مهارات التخاطب وتكوين الصداقات وكيفية التصرف : املهارات االجتماعية -4

موعة وإعطاء أمهية بالغة لأل  .خالقداخل ا
وتشمل توقع النجاح واملثابرة واالجتهاد ومواجهة الفشل : جناز وحتقيق اهلدفمهارات اإل -5

 .وجتاوزه
ًنقال عن        ) 2003 شابيرو،(ّويشمل الوعي العاطفي والتواصل والتحكم العاطفي : التعاطف -6

 ).60، 2009 الهي،(
اين عند األبناء يكون كاء الوجدَّإىل أن تنمية الذ ,Gottman )1997(جوتمان   كما أشار     

  :يتعن طريق اآل
 .إدراك انفعاالت األبناء -1
 .التعرف على انفعاالت األبناء كوسيلة للتعاطف معهم وتعليمهم -2
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 .اإلصغاء إىل انفعاالت األبناء مع إظهار التعاطف والتأييد -3
م بصورة شفهية -4  .مساعدة األبناء على التعبري عن انفعاال
عامل مع األبناء وإعطائهم الفرصة للوصول إىل حلول املشكالت وضع قواعد ثابتة للت -5

 ).61، 2009 الهي،(ً نقال عن )27، 1428 الجاسر، (بأنفسهم
موع النهائي للذكاء الوجداين يزداد )3831(  ويف دراسة أجريت على          َّ شخصا وجد أن ا ً

 السن كلما نضج ذكاؤه َّبشكل واضح مع تقدم العمر، مما يعين أن اإلنسان كلما تقدم يف
اية  ًالوجداين، وهذا يشكل فرقا بينه وبني الذكاء العقلي، فالذكاء العقلي يصل إىل ذروته مع 
اية اخلمسينات، باإلضافة إىل أن الذكاء  العقلي مييل  َّمرحلة املراهقة، ويبقى ثابتا نسبيا حىت  ً ً

لوجداين، وتنسجم هذه النتائج مع ًإىل االخنفاض قليال بعد هذا العمر، على عكس الذكاء ا
َّاملعتقد الشائع من أن النضج العاطفي يأيت مع تقدم العمر واكتساب اخلربات والتجارب، وهذا 

: يف عمر األربعني، وهي سن النضوج العاطفي قال تعاىل الرسول ما يوضح احلكمة من بعثة 
 َإذا ََّحتى َبـلغ ِ َ َُأشده َ َّ َوبـلغ ُ َ َ ََأربعين َ َسن َِْ َقال ًةَ ِّرب َ َِْأوزعني َ ِ ََأشكر َْأن ْ ُ َنعمتك ْ َ َْ ََأنـعمت َِّالتي ِ ْ َ َّعلي ْ َ َ 

ََوعلى َّوالدي َ َ ِ ْوَأن َ ََأعمل َ َ ًصالحا ْ ِ ُتـرضاه َ َ ْ ْوَأصلح َ ِ ْ َِِّّذريتي ِفي ِلي َ ُتـبت ِِّإني ُ َإليك ُْ َمن َِِّوإني َِْ ِ 
َاْلمسلمين ِ ِ ْ ُ  62، 2009 الهي، ()15( األحقاف سورة.(  

َّنستنتج مما سبق أن الذكاء الوجداين يتكون من جمموعة املهارات والقدرات املكتسبة اليت         جج
تمع وتطوره دورا هاما يف  ًميكن تنميتها وتطويرها عن طريق البيئة احمليطة بالفرد، وتلعب ثقافة ا ً

عمر، على ذلك، وخيتلف عن الذكاء العقلي كونه يستمر يف النمو والنضج يف مجيع مراحل ال
  . عكس الذكاء العقلي الذي يتوقف عن النمو يف عمر العشرين
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  :خالصة
   لقد مت يف هذا الفصل استعراض حملة تارخيية عن دراسة الذكاء الوجداين، وإسهامات الباحثني   

 والنماذج املفسرة له وما انبثق عنها من تعاريف، واملفاهيم والعلماء األوائل يف تطور هذا املفهوم
املرتبطة به، وتناول األسس اليت أنطلق منها العلماء والباحثون يف دراسة الذكاء الوجداين، وتناوله 
من منظور إسالمي، وأهم العوامل اليت تؤثر يف منوه وعالقته ببعض املتغريات وأمهيته يف حياة 

  .   يف جماالت احلياة املختلفة والوسائل املستخدمة يف قياسه وطرق تنميتهاألفراد وتطبيقاته 
 الذكاء مفهوم حتديد يف العلماءوجهات نظر  بني واالختالف التباين من الرغم على و    

 هو الوجداين الذكاء َّنأ على اتفقوا مَّأ َّإال قياسه، وطرق منها يتكون اليت واملهارات الوجداين
 ضعيف بشكل به يرتبط هَّأن َّإال العام، العقلي الذكاء عن خيتلف وهو قياسه،وميته تن ميكن ذكاء

 من األخرى األنواع جانب إىل  الذكاء من جديد نوع هو الوجداين الذكاء َّأن إىل هذا ويشري
ا كما األفراد حياة يف ُيشكلها اليت واألمهية املعروفة، الذكاءات  اليت الدراسات عديد نتائج أكد

ا اختالف على عرضها مت ا النظرية والفلسفية،  اجتاها  امتالك أمهية إىل أشارت واليتوخلفيا
 األسرية والعالقات العمل يف املختلفة احلياة جماالت يف لنجاحه الوجداين الذكاء ملهارات الفرد

 وحتقيقه ة،النفسي االضطرابات من الوقاية ويف األبناء وتربية األكادميي والتحصيل واالجتماعية
 االنفعايل التوازن حتقيق إىل ًوصوال فيها والتحكم املعاصرة، احلياة معطيات مع أفضل ًاتكيف

 حياته يف جناحه ومدى ،الفرد عليه يكون أن ميكن ملا األساسي املنبئ مبثابة الوجداين والذكاء
 وهذا النفسية، هوصحت واالجتماعي النفسي توافقه عنو، املستقبل يف عليه سيكون وما ،احلالية

تمع الفرد حياة يف يشكلها اليت لألمهيةً نظرا ،املوضوع هذا دراسة إىل الباحث اهتمام أثار ما  وا
ً بوجه خاص، سواء على النفسية والصحة النفسي اإلرشاد خدمات تقدمي جمال يفو عام، ٍبوجه ٍ

  .جيوالعال والوقائي النمائيأو على املستوى  املستوى الفردي أو اجلماعي
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 : تمهيد
 والتحقق البحث أهداف لتحقيق تبعتُأ اليت املنهجية لإلجراءاتً وصفا الفصل هذا يتضمن    

 جمتمع وحتديد البحث إشكالية دراسة يف املتبع املنهج حتديد حيث من وذلك فرضياته، من
 الالزمة واملعلومات البيانات مجع يف ةاملستخدم واألدوات يشملها، سوف اليت والعينة البحث،

 اليت واملعلومات البيانات لتحليل استخدمت اليت اإلحصائية واألساليب البحث، متغريي عن
  :اآليت النحو على عرضها وميكن مجعت،

  

 : وتصميمهثـالبح جـمنه: ًأوال
 النفسية غوطالض البحث إشكالية مع يتناسب الذي االرتباطي الوصفي املنهج الباحث بعأت        

 جمال يف ًاستخدما األوسع العلمي البحث مناهج من ومها وأهدافه، الوجداين بالذكاء وعالقتها
 التفصيلية احلقائق نع بالكشف ينيع الوصفي املنهجف واالجتماعية، اإلنسانية العلوم يف البحث

 الغموض فلكش ًوصوال الواقع، يف هي كما الدراسة قيد الغامضة واألحداث الظواهر لواقع
ا حجمها يوضح ًوكميا خصائصها، يوضح ًكيفيا ًدقيقا ًوصفا ووصفها يكتنفها الذي  وتغريا

 املعرفة تطور يف يسهم مما نتائجها، تعميم إىل والتوصل لتفسريها ًمتهيدا دقيقة أحكام وإصدار
  .ًمستقبال العلمية

 إىل    يهدف الوصفي جاملنه َّأن إىل السياق هذا يف )2005 (وآخرون العتوم ويشري        
ا حيث من الغامضة والظواهر باألحداث التعريف             تكرارها أو زمنها أو حجمها أو شد
           الباحثـني وتساعد الظواهر، هذه حول الغموض ُتزيل اليت العلمية املعلومات وتقدمي

حـــلها              يف تســــاعـــد اليت العملية اخلــــطط وضـــــع على والعمل الظواهـــر تشـــخيص على
 ومتاحة قائمة حبثية وممارسات وظواهر أحداث دراسة ويتناول ،)34 ،2005 وآخرون، العتوم(

ا، يف مقصود تدخل أي للباحث يكون أن دون للدراسة  بالوصف معها أن يتفاعل وعليه جمريا

ا، للمشكلة ًحتديدا أكثر هَّبأن املنهج هذا ويتميز ،)41 ،1997 األغا،( والتحليل  وأكثر وفرضيا
 ).177 ،2005 ،مراد( للمعلوماتً تفصيال

  

            متغريات حبدوث ويتنبأ البحث، متغريات بني العالقة االرتباطي املنهج يدرس بينما        
 ًكميا     ًوصفا املتغريات بني العالقة درجة ويصف ذلك، يف مستخدمة أخرى متغريات من   
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 أو الظواهر بني االرتباطية العالقات ههذ وقوة شكل والتعرف على ،)231 ،2004 عالم، وأب(
 ).35 ،2005 ن،وآخرو العتوم( املتغريات

 

  Research Population: البحـث عـمجتم: ًثانيا
 نتـائج يممـتع يـتم والـيت املدروسـة، الظـاهرة فيهـا تنتشر اليت العناصر مجيع البحث جمتمع ميثل        

 ،)38 ،2006 الخطيـب،( للقيـاس قابلـة معينـة خـصائص يف أفرادها مجيع ويشرتك عليها، البحث
ـــــوم بكليـــــيت امللتحقـــــني طلبـــــةال مجيـــــع أي  صـــــنعاء جـــــامعيت) اآلداب (ةعيـــــواالجتما اإلنـــــسانية العل

ً وفقــــــــا وطالبـــــــةً طالبــــــــا )23636( عـــــــددهم والبــــــــالغ ،2010/2011 الدراســـــــي للعــــــــام ،2واجلزائـــــــر
 :التايل اجلدول يف موضح هو كما ،)*()1(اجلامعتني يف الرمسية لإلحصاءات

  

  يوضح حجم مجتمع البحث في البلدين ) 1( جدول 
  

  مجتمع البحث  اإلجمالي  الخصائص
  %النسبة   المجموع  %النسبة   إناث  %النسبة   ذكور

 %33  7741 %22  5152 %11  2589  اليمن

  %67  15895  %40  9378  %27  6517  الجزائر

  100  23636  %62  14530  %38  9106  اإلجمالي
  

  :وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل
  
  

  
  

  يوضح مجتمع البحث في البلدين ) 11( شكل 
  

                                                             
  .إدارة اإلحصاء في جامعة صنعاء -*
  .2 نيابة البيداغوجيا جامعة الجزائر- 



    رابعالفصل ال
 

 137

 :اآلتية املربرات على ًابناء احلايل بحثال جمتمع واختري
 ًاتكافؤ األكثر َّأن الباحث دـوج فقد ،اجلامعتني ياتـكل بني ثـالبح جمتمعي يف ؤـتكاف خلق -

 اإلنسانية العلوم اكليت مها اجلزائر-2اجلزائر جامعةو اليمن،-صنعاء جامعيت كليات بني
 املوضوعية، ضمان دف الدراسية التخصصات نفس تضم حيث ،)اآلداب (واالجتماعية

 .البلدين طلبة بني املقارنة عند الطلبة استجابة على الدراسي التخصص نوع يؤثر ال وحىت
، وبالتايل ميكن احلصول على كثري من )امعة اجلزائرج(يدرس الباحث يف كلية اآلداب  -

  . التعاون واملساعدة مما يسهل تطبيق أدوات البحث
ا تزود الكليات هذه َّأن افرتاض وعلى -  واملشاكل املواقف مع للتعامل الالزمة باملهارات طال

م يف تعرتضهم أن ميكن اليت والصعوبات  مع للتعامل الالزمة باملهارات ومتدهم اليومية، حيا
 .اآلخرين

ا  نامركزيت ناجامعت ماَّأل ؛ 2اجلزائرو ،صنعاء جامعيت اختيار مت - ً أفرادا تضموعلى افرتاض أ
 .ةخمتلفمناطق  إىل ينتمون

  

  Research Sample:ثـالبح نةـعي ً:ثالثا
تمع األصلي وفق أسس وقواعد علمية لضم     ان الدقة ُتعد العينة اجلزء الذي يتم اختياره من ا

واملوضوعية يف البحث، وإمكانية تعميم النتائج اليت سوف يتوصل إليها البحث احلايل،  
كالتمثيل للمجتمع األصلي يف مجيع اخلصائص والصفات واالختيار العشوائي، واليت تعد خطوة 

 ،واجلهد للوقت ًتوفريا وذلكمهمة وأساسية بعد حتديد جمتمع البحث وإطاره الزمين واملكاين، 
تمع األصلي للبحث، ومت حتديد احلجم املالئم للعينة  ولصعوبة والنفقات املسح الشامل على ا

، )%95(ومستوى ثقة  )%5(العشوائية املعتمدة يف البحث احلايل على ضوء نسبة خطأ 
 ًا طالب)500( طالب وطالبة، مبعدل )1000(ولتحقيق ذلك يقدر حجم العينة مبا ال يقل عن 

  ).282، 2007 محمود،(ل بلد وطالبة يف ك
  

  :اآليت النحو على ومها واجلزائر، اليمن يف عينتني اختيار مت لقد      
  

 : االستطالعيةدراسة ال -1
 املوافقة كاستخراج اإلدارية اإلجراءات استكمال دف أولية ميدانية بزيارات الباحث قام        

التدريس  هيئة أعضاء مع نسيقوالت البحث جمتمع حجم على والتعرف امليداين، التطبيق على
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 اليت واألمهية وطبيعته، البحث بأهداف وتعريفهم بالطلبة والتعرف العينة اختيار مهمة لتسهيل
 صنعاء؛ جامعيت يف اآلداب كلييت أقسام بعض من أولية استطالعية عينة اختيار ومت يشكلها،
 الوجداين، والذكاء النفسية الضغوط مقياسي توزيع ومت عشوائي، بشكل ماختياره مت 2واجلزائر
 : التالية لألهداف وذلك

 .املقياسني تعليمات وضوح من التأكد -
 .املقياسني وفقرات بنود ووضوح فهم من التأكد -
 .املقياسني على الطلبة الستجابات املستغرق الوقت من التأكد -

 

 توق حساب ومت املقياسني، وفقرات تعليمات وضوح املرحلة هذه خالل من وأتضح       
 األوىل املرحلة أهداف حتقق من التأكد وبعد دقيقة، )40(بـ قدر والذي املقياسني على االستجابة

 بلغت عشوائية عينة اختيار ومت االستطالعية، الدراسة من الثانية املرحلة تنفيذ إىل الباحث أنتقل
 ومت بلد، كل يف وطالبة ًطالبا )80( مبعدل البلدين يف اجلامعة طلبة من وطالبة ًطالبا )160(

 اخلصائص من التحقق دف وذلك الوجداين، النفسية والذكاء مقياسي الضغوط تطبيق
ًوسيوضح الحقا اخلصائص السيكومرتية  واجلزائرية، اليمنية البيئتني يف للمقياسني السيكومرتية
  .للمقياسني

 

 :عينة البحث األساسية -2
 اإلنسانية العلوم يتكلي أقسام ةطلب من وطالبة ًطالبا) 1000( البحث عينة مشلت        

 .2واجلزائر صنعاء يتجامع واالجتماعية
  

 خطوات اختيار عينة البحث: 
دف اختيار عينة ممثلة          لقد مت إتباع عدد من اإلجراءات اليت تتناسب وطبيعة جمتمع البحث 

ة العشوائية العين ًقام الباحث باختيار عينة البحث متبعا أسلوب فس خصائصه؛ لذلكله تتمتع بن
 فيها تكون اليت احلاالت يف يستعمل ، والذيStratified Random Sampleالطبقية 

 متثل حبيث العينة، أفراد الختيار معينة شروط وضع ويتم البحث، جمتمع يف منتظمة اختالفات
تمع تمع تقسيم وبعد الواقع، يف وجودها نسبة وبنفس األصلي ا  يعتمد املختلفة فئاته إىل ا

تمع) طبقات (فئات ضمن العشوائية العينة اختيار يف املتبعة الطريقة الباحث  ولكي املدروس، ا
تمع يف املختلفة الفئات الباحث حيدد االختيار يتم وبطريقة  معينة خاصية على ًبناءا األصلي ا
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 مع يتناسب املفردات من ٍعدد عشوائية وبطريقة طبقة لكل االختيار يتم أن أي تناسبيه،
تمع يف احلقيقي حجمها  وميكن، )162، 2000إبراهيم، و ؛311، 2000 دويدري،( األصلي ا
 :   اآلتية اخلطوات يف األسلوب هذا وفق العينة اختيار يف الباحث أتبعها اليت الطريقة توضيح

تمع األصلي حبسب األقسام - أ ً قسما       )12(واليت بلغت ) طبقات( مت حتديد حجم ا
ًا دراسيا يف اليمن، وأو ختصص   . أقسام يف اجلزائر)5(ً

  ).أربعة مستويات دراسية(مت حتديد املستويات الدراسية حبسب األقسام   -  ب
  ).ذكور، إناث(مت تقسيم املستويات واألقسام الدراسية يف جمتمع البحث حبسب النوع   -  ت
سب النوع ، وحب)طبقة(مت اعتماد النسبة املئوية يف حتديد نسبة كل مستوى وقسم دراسي   -  ث
تمع األصلي، واعتماد هذه النسبة يف عينة البحث وفق املعادلة التالية) إناث ذكور،(   :يف ا

ًطالبا  503 = =  = يف اليمن  العينة حجم -
 ً.تقريبا

  =حجم العينة يف اجلزائر -
 

ًطالبا تقريبا 509 = ً. 
من كل مستوى وقسم دراسي حبسب ) ر، إناثذكو(مت اختيار عينة عشوائية من الطلبة   - ج

نسبتهم يف جمتمع البحث، أي مت االعتماد على أسلوب التوزيع املناسب يف اختيار العينة 
  :العشوائية من كل طبقات وذلك باالعتماد على املعادلتني اإلحصائيتني التاليتني

    ×ل= د  ل ×ل= د         ل

(  =ل
2)*(.  

       )282، 2007؛ ومحمود، 162، 2000إبراهيم،                                                (

 انالتالي نواجلدوال اجلنس، وحبسب قسم كل يف العينة حجم حتديد املعادالت هذه مبوجب ومت  
   :ذلك انيوضح

                                                             
 .حجم العينة المختارة من الطبقة الواحدة= ل د  *

  .ة المراد سحبهاحجم العين=   ل   
  .حجم الطبقة=   ط د 
 .المجموع الكلي للطبقات=   ن   
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  ) 2 ( جدول
   اليمن في  البحث عينة خصائص يوضح

 
  :ذلك يف الشكل التايلوميكن توضيح 

  

  
  

  يوضح خصائص عينة البحث في اليمن ) 12( شكل 
  

  :بينما كانت خصائص عينة اجلزائر، كما يوضحها اجلدول التايل      
  
  

                                                 الخصائص   
ـــالقس  مــ

 المجموع إناث ذكور األقسام والنسب  المئوية  المجموع إناث ذكور

دراسات  6 4,8 1,2 األصليالنسبة في المجتمع  17,6 11,2 6,4 األصليالنسبة في المجتمع 
 88 56 32 العينة إسالمية

 علم النفس
 30 24 6 العينة

اللغة  5,7 4,2 1,5 األصليالنسبة في المجتمع  6,7 5 1,7 صلياألالنسبة في المجتمع 
 33 25 8 العينة عربية

 علم االجتماع
 29 21 8 العينة

 اللغة 6, 2, 4, األصليالنسبة في المجتمع  34,4 22,9 11,5 األصليالنسبة في المجتمع 
 172 115 58 العينة نجليزيةا

 الفلسفة
 3 1 2 العينة

 اللغة 2,2 5, 1,8 األصليالنسبة في المجتمع  5,3 3,5 1,8 األصليالمجتمع النسبة في 
 26 17 9 العينة الفرنسية

ـــاآلث  ارــ
 11 2 9 العينة

 10,5 7,6 2,9 األصليالنسبة في المجتمع  2,8 1,4 1,4 األصليالنسبة في المجتمع 
 التاريخ

 14 7 7 العينة
 علم المكتبات

 53 38 14 العينة
 الجغرافيا 4,5 3,4 1,2 األصليالنسبة في المجتمع  3,7 1,8 1,9 األصليي المجتمع النسبة ف

 18 9 9 العينة
 االجتماعية الخدمة

 23 17 6 العينة
 Total 168 332 500 اإلجمالي  

   %50 33,2 16,8 %اليمن  من العينة الكلية عينة نسبة
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  ) 3 ( جدول
  يوضح  خصائص عينة البحث في الجزائر     

  

 

  :لشكل التايلميكن توضيح خصائص أفراد العينة يف اجلزائر با
  

  

  خصائص عينة البحث في الجزائريوضح  ) 13( شكل 
  

  Data –Collection Instruments:ياناتالب جمع أدوات: ًرابعا
 كل حبث يهدف إىل اختبار فرضيات أو اإلجابة عن أسئلة، فينبغي مجع البيانات الالزمة        

ٍتمد نوعية أي دراسة إىل حد كبري لإلجابة عن تلك األسئلة أو الختبار تلك الفرضيات، وتع
على نوعية املقاييس اليت يتم اختيارها وتطويرها والتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقاييس، 

  ).41 ،2006 الخطيب،( فنتائج البحث تعتمد على نوعية العبارات اليت يتم تقييمها
  

 على االعتماد إىل لباحثا جلأ احلايل، للبحث الالزمة واملعلومات البيانات مجع ولغرض        
  :ةالتالي األدوات

                             الخصائص                        
 مـــــالقس

 المجموع إناث ذكور األقسام والنسب  المئوية المجموع إناث ورذك

 علم النفس 22,3 12,3 9 األصليالنسبة في المجتمع  27,2 16,2 11 األصليالنسبة في المجتمع 
 136 81 55 العينة

 علم االجتماع
 112 67 45 العينة

علم  16,6 9,4 7,2 األصليي المجتمع النسبة ف  14 8 6 األصليالنسبة في المجتمع 
 70 40 30 العينة المكتبات

 الفلسفة
 83 47 36 العينة

 20 12 8 األصليالنسبة في المجتمع 
 التاريخ

 99 59 40 العينة
 

 Total 206 294 500 إلجمالي  
   %50 29,4 20,6   % من العينة الكلية الجزائر عينة نسبة
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 : الضغوط النفسيةمقياس  - أ
 المقياس تصميم: 

 والذي )2008( وهبان تصميم اجلامعة، طلبة لدى احلياة ضغوط مقياس على االعتماد مت        
 املقياس ويتألف اجلامعة طلبة على ثقافية عرب دراسة يف واجلزائرية اليمنية البيئتني ليناسب صممه

 ُويستجاب املفحوص، به يقوم الذي السلوك تصف حبيث عبارة كل وصيغت عبارة، )79( من
     التدرج ثالثي مقياس حسب العبارة يف الوارد للسلوك الفرد ممارسة بتحديد عبارة لكل

 مستوى عند إحصائيا دال بصدق متييزي يتمتع واملقياس ،)1( ملحق رقم ً)أبدا ًأحيانا، ًدائما،(

 يف مرتفع بثبات ويتمتع ،)0.01( مستوى عند دالة املقياس لفقرات البنيوي والصدق ،)0.05(
 عند إحصائية داللة ذات وهي التوايل، على )0.81 ،0.95( بلغت واجلزائرية اليمنية البيئتني
 .)0.01( مستوى

 

 الحالي البحث في يةنفسال ضغوطال لمقياس) والثبات الصدق( السيكومترية الخصائص تحديد: 
 

 لمقياسا صدق: Scale Validity  
 املصداقية لضمان البحث، أدوات يف منها التأكد جيب اليت اخلطوات أهم من الصدق يعد      

 وضع ما املقياس أو االختبار يقيس أن يعين والصدق البحث، إليها يصل اليت للنتائج واملوضوعية
حث احلايل على صدق املقياس يف الب مت التحقق من ،)167 ،2002 ،وخفاجة صابر (لقياسه

  :النحو اآليت
  

 التكويني الصدق (البناء صدق:(  Construct Validity 
 لقياسها ًأساسا صمم مسة أو خاصية قياس على املقياس يعمل اليت الدرجة به يقصد        

  : مها إطارين يف البناء صدق  ,Loevinger)1979( لوفنجر وتضع
 فعلي؟ ودوج هلا مسة أو خاصية االختبار يقيس حد أي إىل -
 املقياس يقيسه وما للخاصية أو للسمة املقرتح التفسري بني تناظر هناك يكون حد أي إىل -

   ًفعال؟
     هذا ويضفي املقياس، فقرات بني االرتباطات ونوع مقدار حول أدلة يقدم األول فاإلطار

      للمقياس ًامهني أو ًعمليا معىن الثاين اإلطار يزود حني يف املقياس، على ًسيكومرتيا معىن
           رتنييمغا بيئتني يف مقارنة دراسة الدراسة هذه لكونو ،)295- 294 ،2004 الخطيب،(
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 عينتني على املقياس تطبيق مت الصدق من النوع هذا استخراج وألجل ،)واجلزائر اليمن(
 بلد كل يف وطالبة ًاطالب )80( عينة كل مبعدل ،وطالبة ًاطالب )160( قوامهما استطالعيتني

 العبارات درجات بني االرتباط معامالت حلساب Pearson بيرسون ارتباط معامل باستخدام
 :التايل اجلدول يف موضح هو كما النفسية، ضغوطال ملقياس الكلية والدرجة

 

 لمقياس   يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية )4( جدول 
  والجزائر اليمن في الجامعة طلبة لدى النفسية وطالضغ

  

         مستوى عند ًإحصائيا دالة االرتباط معامالت معظم َّأن السابق ولاجلد من يتضح
 .املقياس عبارات جلميع التكويين الصدق قوة على يدل مما ،)0.05و ،10.0(

                                                             
  0.05 دالة عند مستوى  *

 0.01 دالة عند مستوى **

 الرقم معامل االرتباط معامل االرتباط
 الجزائر اليمن

 الرقم
 الجزائر اليمن

1 .234(*) .352(**) 41 .325(**) .435(**) 
2 .277(*) .243(*) 42 .293(**) .306(**) 
3 .338(**) .484(**) 43 .398(**) .397(**) 
4 .318(**) .278(*) 44 .472(**) .435(**)  
5 .299(**) .317(**) 45 .602(**) .532(**) 
6 .274(*) .271(*) 46 .471(**) .597(**) 
7 .260(*) .444(**) 47 .449(**) .382(**) 
8 .255(*) .316(**) 48 .328(**) .410(**) 
9 .370(**) .389(**) 49 .291(**) .239(*) 
10 .312(**) .287(**) 50 .351(**) .270(*) 
11 .304(**) .386(**) 51 .398(**) .419(**) 
12 .461(**) .333(**) 52 .268(*) .250(*) 
13 .470(**) .427(**) 53 .273(*) .229(*) 
14 .511(**) .494(**) 54 .303(**) .236(*) 
15 .318(**) .243(*) 55 .449(**) .269(*) 
16 .394(**) .448(**) 56 .245(*) .225(*) 
17 .522(**) .550(**) 57 .330(**) .401(**) 
18 .315(**) .335(**) 58 .408(**) .564(**) 
19 .255(*) .277(*) 59 .270(*) .279(*) 
20 .491(**) .596(**) 60 249(*) .303(**) 
21 .458(**) .525(**) 61 .243(*) .331(**) 
22 .370(**) .536(**) 62 .500(**) .598(**)  
23 .419(**) .331(**) 63 .555(**) .584(**) 
24 .403(**) .365(**) 64 .519(**) .488(**) 
25 .535(**) .450(**) 65 .302(**) .329(**) 
26 .492(**) .439(**) 66 .294(**) .330(**) 
27 .336(**) .534(**) 67 .534(**) .445(**) 
28 .512(**) .435(**) 68 .298(**) .366(**) 
29 .419(**) .520(**) 69 .384(**) .325(**) 
30 .526(**) .543(**) 70 .250(*) .316(**) 
31 .463(**) .492(**) 71 .345(**) .293(**) 
32 .472(**) .442(**) 72 .225(*) .423(**) 
33 .516(**) .533(**) 73 .277(*) .283(*) 
34 .479(**) .603(**) 74 .502(**) .488(**) 
35 .543(**) .509(**) 75 .273(*) .237(*) 
36 .525(**) .522(**) 76 .445(**) .328(**) 
37 .370(**) .438(**) 77 .340(**) .417(**) 
38 .423(**) .538(**) 78 .235(*) 240(*) 
39 .257(*) .422(**) 79 .260(*) .239(*) 
40 .387(**) .459(**)  3     
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 وضع ما قياس وميكن بالصدق، يتصف املقياس َّأن يتضح عرضه سبق ما خالل ومن      
 استخدامه وميكن مجعها، يف ُيستخدم اليت علوماتوامل بالبيانات الوثوق ميكن وبالتايل لقياسه،

 .احلايل البحث يف
 

  المقياس ثبات: Reliability Scale  
 وذلك مقنن مقياس أي إعداد يف األساسية السيكومرتية اخلصائص من املقياس ثبات عدُي      

 الشخص عن تبيانا من به يزود فيما واالتساق واإلتقان الدقة من العالية الدرجة إىل يشري هَّألن
 مرة من أكثر االختبار استخدم ما إذا النتائج نفس يعطي أن املقياس بثبات ويقصد املفحوص

 ثبات حساب يف املتبعة الطرق عرض ميكن ،)287 ،1978 كاظم،و جابر( متماثلة ظروف حتت
  :اآليت النحو على املقياس
 ت املقياس بطريقة قام الباحث حبساب ثبا :ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية

التجزئة النصفية، وذلك عن طريق حساب قيم معامالت االرتباط بني درجات الفقرات الفردية 
 وتراوحت معامالت SPSSودرجات الفقرات الزوجية باستخدام حزمة التحليل اإلحصائي 

ات على التوايل، ومها معامالت ثب )0,75، و0,74( الثبات يف البلدين اليمن واجلزائر ما بني
  .َّمرتفعة مما يدل على أن املقياس يتمتع بثبات مرتفع، وبالتايل مناسبته ألغراض البحث احلايل

 

  طريقة ألفا كرونباخ)α :(معادلة ألفا  استخدام مت)α(كرونباخ حلساب االتساقات الداخلية  
          واجلزائر اليمن البلدين يف املقياس ثبات معامالتنية للمقياس، حيث بلغت درجات يالب
 يف بنتائجه الوثوق ميكن داخلي باتساق املقياس متتع اىل يشري مما التوايل  على)0.92و ،0.93( 

 .احلايل البحث
  

 طريقة التصحيح: 
 املقياس عبارات مجيع بأن ًعلما املقياس عبارات على لإلجابة بدائل ثالثة وضع مت قدل           

  :هلا املعتمدة والدرجات الثالثة احلياة وطضغ مقياس بدائل يوضح التايل واجلدول سلبية
   ) 5  (جدول

 لها المعتمدة والدرجات النفسية ضغوطال مقياس دائلب
 

  
  

 الكلية الدرجة وتدل ةنفسيال ضغوطال مستوى ارتفاع على املرتفعة الكلية الدرجة تدل حبيث
 .واجلزائر اليمن البلدين يف اجلامعة طلبة لدى نفسيةال ضغوطال مستوى اخنفاض على املنخفضة

  ًأبــــــــــــدا  ًأحــــيانـــــا  ًدائمــــــــــا
3 2  1  
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 :دانيـالذكاء الوج مقياس   - ب
 

الباحثة قبل من اجلزائرية البيئة يف تطبيقه مت دـوق ،)2002 (الدردير إعداد: المقياس تصميم 
 وفق وصمم، )2(ملحق رقم  النهائية صورته يف فقرة )88( من ويتكون ،)2009(طالب نسيمه

 سيكومرتية خبصائص املقياس ويتمتع ،,D.Goleman)1998 (جولمان دانييل منوذج مكونات
 يقيس نهأو الطلبة استجابات من عليها احلصول ميكن اليت النتائج مبوضوعية الوثوق ميكن مرتفعة

 للمقياس، العاملي الصدق من )2002(الدردير  قبل من التحقق مت حيث ما وضع لقياسه،
 ارتباطه بلغ فقد التالزمي الصدق وكذا للمقياس، الكلية الدرجة ضوء يف التمييزي الصدقو

 .)0.01( مستوى عند دال وهو )0.75) (1998( ورزق عثمان إعداد االنفعايل الذكاء مبقياس
 معادلة باستخدام الثبات معامل بلغ فقد الثبات من مرتفع مبستوى ًأيضا املقياس        ويتمتع      

 باإلعادة الثبات مستوى وبلغ ،)0.01( مستوى عند دال وهو )α) (0.85( كرونباخ األف
 .)0.01( مستوى عند دال وهو  )0.88(

 

 دف التحقق من اخلصائص :الحالي البحث فيللمقياس  السيكومترية الخصائص  
نة استطالعية السيكومرتية ملقياس الذكاء الوجداين على البيئتني اليمنية واجلزائرية مت اختيار عي

 مبعدل 2ً طالبا وطالبة من طلبة أقسام كلييت اآلداب جامعــيت صنعاء، واجلزائر)160(تألفت من 
ً طالبا وطالبة من كل بلد، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من خمتلف التخصصات )80(

واملستويات الدراسية، وطبيق عليهم مقياس الذكاء الوجداين، ومت استخراج اخلصائص 
 :كومرتية للمقياس وهي على النحو اآليتالسي

 

  صدق المقياسValidity Scale: 
 يف واالختبارات املقاييس وختتلف لقياسه، وضع ما يقيس الصادق املقياس أو فاالختبار        

ا ًتبعا صدقها مستويات  الصدق فمفهوم قياسها، املراد الصفة تلك تقدير من ابتعادها أو القرتا
اإلطالق       على أمهها يكن مل إن البحث، أدوات إعداد يف أمهية املفاهيم وأكثر أهم من يعترب

 :اآليت النحو على احلايل البحث يف املقياس صدق من التحقق ومت ،)312 ،2007 محمود،(
 

 عن طريق حساب معامالت ) البنيوي(مت حساب االتساق الداخلي  :صدق المحتوى
 :، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايلارتباط كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس
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  ) 6  (جدول 
 لمقياس الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة في يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية
  اليمن والجزائر

  

 الرقم معامل االرتباط معامل االرتباط
 الجزائر اليمن

 الرقم
 الجزائر اليمن

1 .464(**) .364(**) 43 .271(*) .253(*) 
2 .322(**) .312(**) 44 .543(**) .498(**) 
3 .481(**) .415(**) 45 .435(**) .528(**) 
4 .529(**) .608(**) 46 .517(**) .504(**) 
5 .459(**) .421(**) 47 .405(**) .458(**) 
6 .409(**) .545(**) 48 .526(**) .299(**) 
7 .243(*) .253(*) 49 .271(*) .291(**) 
8 .446(**) .330(**) 50 .422(**) .439(**) 
9 .456(**) .574(**) 51 .493(**) .248(*) 
10 .592(**) .343(**) 52 .543(**) .296(**) 
11 .277(*) .515(**) 53 .369(**) .516(**) 
12 .511(**) .312(**) 54 .475(**) .300(**) 
13 .578(**) .522(**) 55 .520(**) .250(*) 
14 .343(**) .394(**) 56 .372(**) .423(**) 
15 .419(**) .424(**) 57  .484(**) .428(**) 
16 .551(**) .329(**) 58 .499(**) .585(**) 
17 .284(*) .314(**) 59 .402(**) .331(**) 
18 .375(**) .547(**) 60 .278(*) .483(**) 
19 .420(**) .347(**) 61 .318(**) .438(**) 
20 .411(**) .595(**) 62 .281(*) .307(**) 
21 .230(*) .346(**) 63 .315(**) .643(**) 
22 .490(**) .301(**) 64 .413(**) .451(**) 
23 .369(**) .451(**) 65 .539(**) .535(**) 
24 .472(**) .337(**) 66 .449(**) .330(**) 
25 .385(**) .323(**) 67 .454(**) .292(**) 
26 .500(**) .348(**) 68 .473(**) .244(*) 
27 .471(**) .267(*) 69 .467(**) .364(**) 
28 .453(**) .472(**) 70 .272(*) .312(**) 
29 .283(*) .221(*) 71 .278(*) .415(**) 
30 .514(**) .527(**) 72 .243(*) .599(**) 
31 .490(**) .470(**) 73 .225(*) .464(**) 
32 .471(**) .605(**) 74 .336(**) .518(**) 
33 .523(**) .311(**) 75 .403(**) .228(*) 
34 .376(**) .291(**) 76 .512(**) .239(*) 
35 .501(**) .368(**) 77 .247(*) .307(**) 
36 .361(**) .235(**) 78 .283(*) .525(**) 
37 .445(**) .298(**) 79 .274(*) .249(*) 
38 .384(**) .264(*) 80 .230(*) .618(**) 
39 .487(**) .295(**) 81 .312(**) .396(**) 
40 .340(**) .304(**) 82 .413(**) .503(**) 
41 .263(*) .255(*) 83 .491(**) .301(**) 
42 .431(**) .472(**)    

  

َّأن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية  يتضح من اجلدول السابق
 مما يشري إىل صدق املقياس يف اتساقه ،)0,05، 0,01(للمقياس كانت دالة عند مستوى 

َّمما يدل على قوة متاسك عباراته فيما بينها والدرجة الكلية للمقياس، أي أن املقياس والداخلي، 
  .صادق يف قياس ما وضع لقياسه، وبالتايل مناسبته ألغراض البحث احلايل
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 ثبات المقياس: Reliability Scale 
 ثباته حيسب ما َّفإن هلذاو املقياس، على األداء ثبات أي املقياس على اإلجابة ثبات هو      

 درجة أي إىل تعين الثبات وخاصية األفراد، من جمموعة من عليها حنصل استجابات عينة هو
    درجة هي ما أو فيها، يستخدم مرة كل عند متقاربة قراءات املقياس أو االختبار يعطي
 خمتلفني أفراد وعلى خمتلفة أوقات يف استخدامه تكرار عند واستمرارية انسجامه أو اتساقه

  :اآليت النحو املقياس على ثبات حساب مت وقد ،)323 ،322 ،2007 ،محمود(
 

  طريقة ألفا كرونباخ)α :(معادلة ألفا  استخدام مت)α( حلساب االتساقات كرونباخ 
يف البيئتني  )0.90-30.9(معامالت ثبات املقياس بني نية للمقياس، وقد تراوحت ي البالداخلية

  . املقياس بثبات مرتفعائرية على التوايل، مما يشري إىل متتعاليمنية واجلز
  

 قام الباحث حبساب ثبات املقياس بطريقة  :ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية
التجزئة النصفية، وذلك عن طريق حساب قيم معامالت االرتباط بني درجات الفقرات الفردية 

 وتراوحت معامالت SPSSتحليل اإلحصائي ودرجات الفقرات الزوجية باستخدام حزمة ال
على التوايل، ومها معامالت ثبات  )0,93و، 0,94( الثبات يف البلدين اليمن واجلزائر ما بني

 . َّمرتفعة مما يدل على أن املقياس يتمتع بثبات مرتفع، وبالتايل مناسبته ألغراض البحث احلايل
  

داين يتمتع خبصائص سيكومرتية من صدق وثبات َّ        يتضح مما سبق أن مقياس الذكاء الوج  
  .مناسبني ألغراض البحث احلايل

  

 طريقة تصحيح المقياس: 
 كما هو موضح يف لالستجابات، املقابلة الدرجات بإعطاء املقياس على الدرجات تقدير يتم      

  :اجلدول التايل
  ) 7 ( جدول 

  ياس تقدير الدرجات على بدائل إجابات الطلبة على فقرات المق
  

  

 أقصى، كحد درجة )415(و أدىن، كحد درجة )83( بني فيما املقياس على الفرد درجة وترتاوح
 بالذكاء يتميز الذي فالفرد ،)88 ،86 ،81 ،74 ،45( األرقام املتكررة املفردات حتسب وال

َّتنطبق علي   بدائـــــــل اإلجابات
  ًتماما

َّتنطبق علي 
  ًكثيرا

َّتنطبق علي 
  ًأحيانا

َّتنطبق علي 
  ًقليال

َّال تنطبق علي 
  ًإطالقا

  1  2  3  4 5 الدرجات
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 َّفإن وبالتايل اخلمسة، املقياس عوامل مجيع يف مرتفعة درجات على حيصل الذي هو الوجداين
 مفردة، )83(املقياس  مفردات على الفرد درجات جمموع تساوي املقياس على الكلية الدرجة
  ).75- 61، 2004 الدردير،( الوجداين بالذكاء الفرد متتــع إىل املقياس على املرتفعة الدرجة وتشري

  

  :البيانات تحليل في المستخدمة  اإلحصائية األساليب ً:خامسا
 لإلجابة ًإحصائيا منها إىل التحقق الباحث يسعى واليت احلايل البحث فروض على ً بناء     

 حيث اإلحصائية، اجلاتلمعل SPSS الربامج حزمة استخدام إىل جلأ البحث، تساؤالت على
 الجم يف الباحثني قبل من اإلحصائي التحليل يف ًاستخداما اإلحصائية الربامج أكثر من ُيعد

  .)2 ،2003 ،الغامدي( واالجتماعية العلوم اإلنسانية
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  تمهيد
ث ًاليت مت التوصل إليها، وفقا ألهداف البح نتائجًعرضا لل الفصل هذاضمن يت          

وفرضياته، وذلك يف ضوء استجابات أفراد العينة على أدوات البحث، ومت إجراء عملية التحليل 
اإلحصائي للبيانات اليت مت مجعها باستخدام احلزمة اإلحصائية املستخدمة يف العلوم االجتماعية 

SPSS،  ،وعرض النتائج ومناقشتها، وحماولة تفسريها وفق تسلسل تساؤالت وفرضيات البحث
ال، واستخالص االستنتاجات، و مقارنتها بنتائج بعض الدراسات اليت أجريت يف هذا ا

  :واملقرتحات، وميكن عرض ذلك على النحو اآليت
  

 :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -1
الذكاء والنفسية   بني الضغوط ذات داللة إحصائيةرتباطيهاعالقة وجود  :"  واليت تنص على      

       ".اجلزائر/ لبة اجلامعة اليمنالوجداين لدى ط

 لدراسة العالقة Pearson بيرسون  والختبار صحة هذه الفرضية مت استخدام معامل ارتباط     
البلدين ككل، وكانت  االرتباطية بني الضغوط النفسية والذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة يف

  :  النتائج كما يوضحها اجلدول التايل
  

   ) 8( جدول 
  )1000= ن (نتائج العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية والذكاء الوجداني لدى عينة البحث ككل يوضح 

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات
  19.9  149.6  الضغوط النفسية 
 0.241  -0.04  32.1  300.4  الذكاء الوجداني 

  

 الضغوطدرجات  بني ًالة إحصائياد ضعيفة غري د عالقة ارتباطيهوج و) 8 (يتضح من اجلدول 
عينة البحث ككل، حيث بلغ املتوسط احلسايب الذكاء الوجداين لدى  ودرجات النفسية

، بينما بلغ متوسط الذكاء الوجداين )32.15( وباحنراف معياري )149.6(للضغوط النفسية 
وهي قيمة ضعيفة  ،)-0.04(معامل االرتباط بينهما  ، وبلغ)19.9( وباحنراف معياري )300.4(

 تتحقق، وتعد هذه النتيجة غري متوقعة مل ًغري دالة إحصائيا، وبالتايل فإن هذه الفرضية اجلزئية
  :ولكنها مقبولة، وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل

  



  خامسالفصل ال
 

 151

  
  

  بحث للعينة ككل يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيري ال )14 ( شكل
  

  وميكن تفسري ذلك يف ضوء طبيعة موضوع البحث احلايل، حيث يتناول الضغوط النفسية     
م  كحالة، أي مؤقتة وآنية لدى طلبة اجلامعة ترتبط باملواقف احلياتية اليت تواجههم يف حيا

ف معني اليومية، واملثريات املسببة اليت تستدعي هذه احلالة يف حلظة من اللحظات، وموق
دأ وتزول بزوال هذه املواقف واملثريات، وبالتايل ميكن أن ختتلف نتائج قياسـها                  وسرعان ما 

من وقت آلخر، وميكن أن تتأثر بوقت استجابة الطلبة عـلى املقياس، وهذا ما يشري إليه         
لنفسية مؤقتة تظهر  بأن حالة الضغوط ا)1984، والبحيري، 1988عبد الخالق وحافظ، (

دأ وتعود األمور إىل  مرتافقة ومتزامنة مع املثري الذي يستدعي هذه احلالة يف حلظة معينة، و
ا عندما تتالشى وتزول املثريات املسببة هلا بالتدرج، أما الضغوط كسمة فهي شبه ثابتة يف  نصا

ح املثريات الشخصية، وتسيطر على الشخص بشكل دائم، بغض النظر عن ظهور أو وضو
ً، بينما الذكاء الوجداين يعد مرتبطا بسمات الشخصية، )124، 2001األحمد، (املسببة لذلك 

ًوتعد مهاراته ومكوناته ثابتة نسبيا يف شخصية األفراد، وذلك حبسب النماذج املختلطة واملتمثل 
ًيف منوذج جوملان، والذي أشار إىل الذكاء الوجداين باعتباره أداء سلوكيا مال ًحظا، ويتضمن ً

، )120، 2004(الدردير  وهذا ما أثبتته دراسة )41، 2004الداوش، (بعض مسات الشخصية 
واليت أشارت نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الذكاء الوجداين 

  .بالعوامل الستة عشر للشخصية ما عدا مسة الذكاء العقلي
  

ع هذه النتيجة إىل طبيعة مقياسي الضغوط النفسية والذكاء باإلضافة إىل ما سبق قد ترج  
ة وباجتاه عكسي، وبالتايل أخذت  الوجداين حيث يقيسا مؤشرات انفعالية وسلوكية متشا
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إجابات الطلبة تتمحور حول القيم الوسطية مما أضعف معامل االرتباط بينهما، وتأثرت النتيجة 
  . ة اجلامعة يف اجلزائرالكلية لالرتباط بالنتيجة اجلزئية لطلب

  

 واليت أشارت نتائجها إىل )2010( وتتباين هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة االسطل     
وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بني الذكاء الوجداين ومهارات مواجهة الضغوط 

أشارت نتائجها إىل أن ، واليت )2010( سعداويالنفسية لدى طلبة اجلامعة يف غزة، ودراسة 
هناك عالقة للذكاء الوجداين بإسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة الثانوية يف 
اجلزائر، وميكن رد ذلك إىل أن هاتني الدراستني تناولتا مهارات وإسرتاتيجيات مواجهة الضغوط 

سرتاتيجيات جزء  النفسية، وليست الضغوط النفسية كاضطراب نفسي، وتعد هذه املهارات واإل
من مهارات الذكاء الوجداين، وبالتايل فإنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط بني مهارات 

  .  وإسرتاتيجيات الضغوط النفسية والذكاء الوجداين
  

  :يةت اآلـيةاجلزئـات الفرضيانبثقت عنها قد و    
  

 : ولىالفرضية الجزئية األ -
الذكاء  وه ذات داللة إحصائية بني الضغوط النفسيةد عالقة ارتباطيووج:" واليت تنص على  

   ". الوجداين لدى طلبة اجلامعة يف اليمن
 الذكاء الوجداين ودرجاتدرجات الضغوط النفسية  بني االرتباطيه العالقة عن وللكشف      

 بريسون أفراد العينة يف اليمن، والختبار هذه الفرضية اجلزئية مت حساب معامل ارتباط لدى
Pearsonوكانت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل ، :  

 

    )9 (جدول 
  ) 500=ن   (الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة في اليمنيوضح نتائج العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية و

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات
  19.5  150.2  الضغوط النفسية
  31.9  304.8  الذكاء الوجداني

 0.01دال عند   12-0.

  

 بني الضغوط النفسية وجود عالقة ارتباطيه عكسية ذات داللة إحصائية  )9 (يتضح من اجلدول 
، )150,2(، حيث بلغ متوسط الضغوط النفسية الذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة يف اليمنو

، وباحنراف معياري )303.8(لغ متوسط الذكاء الوجداين ، بينما ب)19.5(وباحنراف معياري 
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ً وهو معامل ارتباط سالب ودال إحصائيا عند )0-12.(، وقد بلغ معامل االرتباط )31.9(
، مما يدل على أن الزيادة يف قيمة الذكاء الوجداين يقابله اخنفاض يف مستوى )0.01(مستوى 

  : ئية، وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايلالضغوط النفسية، وبالتايل تتحقق الفرضية اجلز
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  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيري البحث لعينة اليمن ) 15 ( شكل
  

    وميكن تفسري هذه النتيجة أن طلبة اجلامعة يف اليمن يستخدمون مهارات الذكاء الوجداين    
م اليومية، مما ميكنهم من حتمل الصعوبات ملواجهة ا لضغوط النفسية اليت يتعرضون هلا يف حيا

والتحديات اليت تواجههم، والتوافق معها، وبالتايل يدركون حجم املسئولية امللقاة على عاتقهم 
مما جيعلهم يستخدموا مهارات خمتلفة للتغلب على هذه الصعوبات والتحديات، حبيث يكونوا 

م للتخفيف من آثار هذه الضغوط النفسية، والتعامل أكثر اعتم ادية على الذات، وتنمية مهارا
مع هذه املواقف من خالل فهم املشاعر الذاتية، وإدراك املواقف احلياتية اليت تعرتضهم، 
والتخطيط حلل مشاكلهم بأنفسهم، وفهم مشاعر اآلخرين، وإقامة عالقات اجتماعية ناجحة، 

 اندلك جيمسواملساندة االجتماعية، وهذا ما توصلت إليه دراسة والبحث عن العون، 

، واليت أشارت نتائجها إىل أمهية دور االهتمام االجتماعي ,J. E .Candell) 1984 (أوغراندل
   ).12، 2009السيد، (يف التخفيف من الضغوط النفسية 

ا ويفهمون ً        فاألفراد األذكياء وجدانيا لديهم القدرة على حتديد الكيف   ية اليت يشعرون 
م االنفعالية بفعالية، وبالتايل يكونون أكثر توافقا مع  ًمضامني هذه املشاعر، وينظمون خربا
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ًاملواقف احلياتية، وأكثر جناحا مع اخلربات السلبية، ويكونون قادرين على التعرف إىل أساليب 
   ). 2009،47، الشهري(املواجهة الفعالة وممارستها يف املواقف الضاغطة 

            وآخرون بهابو )2003(ٍ        وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من سرور   
، اليت أشارت نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مرتفعي ومنخفضي )2004( 

ستوى الذكاء مستويات الذكاء الوجداين يف مهارات مواجهة الضغوط النفسية لصاحل مرتفعي م
  .الوجداين، مما يعين أن هناك عالقة بني الذكاء الوجداين ومهارات مواجهة الضغوط النفسية

  

َّ أن أساليب املواجهة اإلجيابية Salovey, et al) 2000(سالوفي وآخرون كما يرى    
 َّللضغوط النفسية يعتمد على الكفاءة الوجدانية، وأن القصور فيها يؤدي إىل مواجهة أكثر

َّتعقيدا، حيث أن األفراد مرتفعي الذكاء الوجداين قادرون أكثر من غريهم على مواجهة هذه  ً
، ومن هنا تكمن )112، 2010سعداوي، (ً نقال عن )2008العبيدان، (املواقف بكفاءة وجناح 

 أمهية مهارات الذكاء الوجداين يف مواجهة الضغوط النفسية اليت حتيط األفراد، وما قد ينتج عنها
 حتقيق إىل ًوصوال فيها والتحكم املعاصرة، احلياة معطيات مع أفضل ًوافقات موحتقيقهمن آثار، 

 ومدى ،الفرد عليه يكون أن ميكن ملا األساسي املنبئ مبثابة الوجداين والذكاء االنفعايل التوازن
 وصحته اعيواالجتم النفسي توافقه عن، املستقبل يف عليه سيكون وما ،احلالية حياته يف جناحه

  . النفسية
  

  :ةالفرضية الجزئية الثاني -
د عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الذكاء الوجداين والضغوط النفسية ووج:" وتنص على  

   ".لدى طلبة اجلامعة يف اجلزائر
  

 لدى الذكاء الوجداين درجاتدرجات الضغوط النفسية و بني االرتباطيه العالقة عن وللكشف  
وكانت النتائج كما  ،Pearson بيرسون ارتباط معامل حساب متث يف اجلزائر، عينة البح

    :يوضحها اجلدول التايل
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   ) 10( جدول 
  )500= ن ( الجزائر لدى طلبة الجامعة في الذكاء الوجدانييوضح نتائج العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية و

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رياالنحراف المعيا  المتوسط الحسابي المتغيرات
 20.3 149.1 الضغوط النفسية
 31.9 296.9 الذكاء الوجداني

 غير دال 0.035

  

َّ أنه ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الضغوط النفسية ) 10( يتضح من اجلدول 
وهي قيمة ) 0.035(رتباط والذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة يف اجلزائر، حيث بلغ معامل اال

مل تتحقق هذه الفرضية اجلزئية، وميكن توضيح هذه النتيجة يف الشكل  ًغري دالة إحصائيا، وبالتايل
  :التايل
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيري البحث لعينة الجزائر يوضح ) 16 ( شكل
  

ًأن الطلبة ال ميتلكون ذكاء وجدانيا، فقد بلغ متوسط درجات الضغوط وهذا ال يعين         ً
 )296.9(، وبلغ متوسط درجات الذكاء الوجداين )20.3(، وباحنراف معياري )149.1(النفسية 

، مما يشري إىل أن طلبة اجلزائر يتمتعون )249(، وهو فوق املتوسط النظري )32(باحنراف معياري 
ين فوق املتوسط وقريبة من نظرائهم اليمنيني، وميكن إرجاع هذه النتيجة بدرجة من الذكاء الوجدا

إىل عوامل الصدفة وتدخل عوامل حمايدة أثرت على العالقة االرتباطية بني متغريي البحث، وهي 
  :على النحو اآليت
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اليت ً اإلضرابات املتكررة لطلبة اجلامعة يف اجلزائر احتجاجا على تغري نظام التعليم اجلامعي و-
رافقت تطبيق أدوات البحث، مما أثر على استجابتهم على مقياسي البحث، نتيجة تركز 

م على مواضيع أخرى تتحدد بأهداف االضرابات واملظاهرات   .اهتماما
 طبيعة مقياسي الضغوط النفسية والذكاء الوجداين، واليت تقيس مؤشرات نفسية وسلوكية -

ة مما قد يدفع بالطلبة إىل ا م على القيم الوسطية، مما يضعف معامل متشا لتخمني وتركز إجابا
  .االرتباط بني متغريي البحث

  

 قد يرجع إىل جتانس جمتمع البحث مما أنعكس على عينة البحث، فكلما كانت عينة البحث -
م على مقياسي البحث متقاربة، وبالتايل يضعف االرتباط بينهما          متجانسة كلما كانت استجابا

  ).123-121، 2000عالم، (
  

 أو اخلربات السابقة حيث قد يلعب التخصص  Practice effect قد يتدخل أثر التدريب-
ًالدراسي دورا يف نتائج درجات الطلبة على مقياسي البحث فمعظم عينة طلبة اجلزائر من 

حول وما يتلقاه هؤالء الطلبة من معلومات ختصصية  االجتماعية، اإلنسانية والتخصصات
املهارات االجتماعية، واجلوانب االنفعالية، والعالقات اإلنسانية، وذلك لتوقف الدراسة يف معظم 

  . التخصصات األخرى نتيجة اإلضرابات الطالبية أثناء تنفيذ البحث امليداين
  

 يف غزة، واليت أشارت نتائجها )2010(االسطل وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
د عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بني الذكاء الوجداين ومهارات مواجهة إىل وجو

 يف اجلزائر، واليت أشارت )2010(سعداوي الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة، ودراسة 
  .نتائجها إىل أن هناك عالقة للذكاء الوجداين بإسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

  

 :ية الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرض -2
 لدى طلبة الضغوط النفسيةداللة إحصائية يف درجة  د فروق ذاتووج:"      وتنص على  

    ".اجلزائر وًاجلامعة وفقا ملتغري البلد اليمن
  

     وللتحقق من صحة الفرضية، وللكشف عن مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بني       
ًعة وفقا ملتغري البلد البحث مت استخدام متوسطات درجات الضغوط النفسية لدى طلبة اجلام

  لتجانس)Levine’s(متجانستني، بعد استخدام اختبار  لعينتني مستقلتني )T-test(اختبار 
موعتني، وميكن توضيح نتائج الفروق حبسب هذا املتغري يف اجلدول التايل   :ا
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  ) 11 (جدول 
  ُلدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير البلد يوضح نتائج الفروق بين متوسطات درجات الضغوط النفسية 

  )1000= ن (الجزائر / اليمن
  

المتوسط   البلد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات   الخطأ المعياري
  الحرية

مستوى   )T(قيمة 
  الداللة

 870. 19.4  150  500= اليمن ن
 900.  20.2 149  500= الجزائر ن

  غير دال  870.  998

  

َّ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الضغوط ) 11 (يتضح من اجلدول 
ُالنفسية لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري البلد، مما يعين أن طلبة اجلامعة يف اليمن يعانون من 

  .ضغوط نفسية كنظرائهم اجلزائريني، وبالتايل ال تتحقق هذه الفرضية
  

ط النفسية لدى طلبة اجلامعة يف البلدين دون وتشري هذه النتيجة إىل أن مستوى الضغو         
، حيث بلغ متوسط درجات الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة )158(املتوسط النظري البالغ 

، بينما بلغ متوسط درجات الضغوط النفسية لدى )19.4( وباحنراف معياري )150(يف اليمن 
وهي قيمة ) 0.87 (T وبلغت قيمة ،)20.2( وباحنراف معياري )149(طلبة اجلامعة يف اجلزائر 

   :ًغري دالة إحصائيا، وميكن توضيح هذه النتيجة يف الشكل التايل
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   يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الضغوط النفسية في البلدين) 17 (شكل 
  

الـــيت تقـــاس فيهــا الـــضغوط النفــسية كحالـــة مرتبطـــة       وميكــن تفـــسري ذلــك إىل العوامـــل املوقفيــة 
بــاملوقف الــذي تقــاس فيــه هــذه الــضغوط، وبالتــايل فإنــه مــن الطبيعــي أن ختتلــف هــذه النتــائج مــع 
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نتــائج الدراســات الــسابقة، فالــضغوط النفــسية كاســتجابة ختتلــف مــن شــخص آلخــر، وعنــد نفــس 
لنفـسي، فقـد طبـق مقياسـي الشخص من وقت آلخر، وحبسب املوقف الـذي يقـاس فيـه الـضغط ا

ـــا قـــد تكـــون الـــضغوط النفـــسية فيهـــا منخفـــضة نـــسبيا،  ًالبحـــث يف فرتتـــني زمنيتـــني خمتلفتـــني إال أ َّ
بدايــة العـام الدراسـي، ففــي  9/11/2010حيـث كـان تطبيــق مقياسـي البحـث علــى عينـة الـيمن يف 

ســة، بينمــا يف اجلزائــر كــان هــذه الفــرتة مــا زال الطلبــة ال يعــانوا مــن كثافــة الــدروس ومتطلبــات الدرا
بعـد امتحانـات الـسداسي األول، ومـا تتميـز بـه هـذه الفـرتة مـن اسـتقرار  16/02/2011التطبيـق يف 

 بــأن الــضغوط النفــسية ال ميكــن تفــسريها علــى )43، 2006 حــسين،(نفــسي، وهــذا مــا يــشري إليــه 
د، وطريقـــة املـــستوى البيئـــي وحـــده فحـــسب، بـــل يوضـــع يف االعتبـــار خـــصائص الشخـــصية لألفـــرا

ــا مــن حيــث الــشدة، فاالســتجابة للــضغوط  إدراكهــم للموقــف وطبيعــة املواقــف اآلنيــة الــيت ميــرون 
ـــزمن الفاصـــل بـــني االســـتجابتني، حيـــث يـــرى      ,Seymourســـيمور النفـــسية ختتلـــف بـــاختالف ال

م ما هي إال ردة فعـل تلقـائي جتـاه املواقـف، بين َّإن معظم الناس يعتقدون أن انفعاال َّ مـا قلـة مـنهم َّ
ــــا هــــذه املواقــــف  ــــدركوا أن االنفعــــاالت تتحــــدد مبــــا يفكــــر فيــــه الفــــرد، وبالطريقــــة الــــيت يفــــسر       َّي

  ).62، 2009 الهي، (ً نقال عن)135، 2003 عبد الغفار،(
  

، واليت أظهرت أن طلبة )2008(وهبان      وتتباين هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة     
 اليت )2011(الضريبي ضغوط النفسية أكثر من نظرائهم اجلزائريني، ودراسة اليمن يعانوا من ال

أظهرت أن مدرسي اليمن يعانون من الضغوط النفسية أكثر من نظرائهم السوريني، وميكن 
 طبقت يف )2008(وهبان َّإرجاع وجود ضغوط نفسية حبسب هاتني الدراستني، أن دراسة 

داعيات األزمة املالية العاملية؛ وما تركته من آثار نفسية ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة ت
الضريبي انعكست على استجابة الطلبة على مقياس ضغوط احلياة، بينما طبقت دراسة 

 على عينة من املدرسني وهذه الشرحية عرضة لضغوط مهنية نتيجة تدين مستوى الدخل )2011(
صة مع ازدياد كثافة الطلبة فاقت القدرة الشهري، والظروف املهنية اليت يعملون فيها؛ وخا

االستيعابية للمدارس، وتغري النظرة للعملية التعليمية؛ وأصبح الطالب حمور العملية الرتبوية 
  .ًوالتعليمية بدال من املدرس مما زاد من األعباء على املدرسني
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -3
 لدى طلبة اجلامعة الضغوط النفسيةإحصائية يف درجة داللة  د فروق ذاتووج:" وتنص على  

  ".إناث/ اجلنس ذكورًوفقا ملتغري 
  

وللتحقق من صحة الفرضية والكشف عن مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات   
       ًدرجات الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة وفقا ملتغري اجلنس، مت استخدام اختبار   

)T-test(تني مستقلتني متجانستني، وذلك بعد استخدام اختبار  لعين)Levine’s( لتجانس 
موعتني، وميكن عرض نتائج الفروق حبسب هذا املتغري يف اجلدول التايل   :ا

  
 

   )12( جدول 
  ًيوضح نتائج الفروق بين متوسطات درجات الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة وفقا لمتغير الجنس 

  )1000= ن(إناث / ذكور
  

االنحراف   المتوسط الحسابي  الجنس
  المعياري

الخطأ 
مستوى   )T(قيمة   درجات الحرية  المعياري

  الداللة
 1 19.7  148.9  374= ذكور ن 
 80. 19.9 150    626= إناث ن 

  غير دال  840.  998
  

ة ُ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس يف درج )12 (يتبني من اجلدول 
الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة يف البلدين، أي أنه ال يوجد اختالف بني اجلنسني يف درجة 

 .الضغوط النفسية، وبالتايل فإن هذه الفرضية مل تتحقق
  

 )148.9(وبالرجوع إىل متوسط درجات الضغوط النفسية لدى الطلبة الذكور والذي بلغ       
 وباحنراف معياري )150(سط درجات اإلناث ، بينما بلغ متو)19.7(وباحنراف معياري 

ًوهي قيمة غري دالة إحصائيا، وميكن توضيح ذلك يف الشكل ) 0.84 (T، وبلغت قيمة )19.9(
  :التايل
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  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات الضغوط النفسية لدى الذكور واإلناث ) 18 ( شكل
  

يتضح مما سبق أن اإلناث يعانني من الضغوط النفسية أكثر من الذكور على الرغم من عدم       
ن  وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية، ورمبا يرجع ذلك إىل التكوين النفسي لإلناث بأ
ًأكثر عاطفية وتأثرا بالنواحي النفسية، كما أن ميكانيزمات املواجهة للمواقف النفسية لديهن أقل 

رة منها لدى الذكور، باإلضافة إىل أن كثرة األعباء واملسئوليات األسرية امللقاة على عاتق قد
  ).   145، 2000متولي،  (الفتاة مع مسئوليات الدراسة قد يؤدي إىل شعورهن بالتوتر والعجز

           
هي   وميكن تفسري هذه النتيجة على أن الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا طلبة اجلامعة       

نفسها بالنسبة للجنسني، ويدل ذلك على أن اإلناث تتحمل أعباء ومسئوليات احلياة مثلها 
ًمثل الذكور، وأصبح لإلناث دورا يف احلياة أكرب مما كان عليه سابقا، مما جيعلها تدرك الضغوط  ً

صادية، النفسية كأخيها الرجل، وميكن أن يرجع هذا إىل التغريات االجتماعية، والثقافية، واالقت
تمعات العربية، وانعكاسها على عملية التنشئة  والتعليمية، والرتبوية اليت طرأت على ا
ا طلبة اجلامعة  ًاالجتماعية، وميكن إرجاع هذه النتيجة أيضا إىل طبيعة املرحلة العمرية اليت مير 

ًفهي تشكل بداية مرحلة الشباب، واليت يتطلع فيها الطلبة ذكورا وإناثا على  ٍحد سواء إىل بناء ً
    .مستقبلهم األسري واملهين، وبالتايل قد يتشاركون يف نفس اهلموم واملشاكل

ً فإن األسرة العربية احلديثة حتث اإلناث متاما مثل الذكور على )2006(سيد        وحبسب 
ًاالخنراط يف جماالت احلياة املختلفة، والذي يعد مقبوال اجتماعيا، والذي يسمح للمرأة  العربية ً

ًبالتفوق واملنافسة فيه، وبالتايل تغري مستوى طموح املرأة وأصبحت أكثر تطلعا وطموحا، وأكثر  ً

374 

626 
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تمع، مبا فيها حتقيق االكتفاء الذايت دافعية لإل جناز عن ذي قبل، باإلضافة إىل تأثري ظروف ا
ن املستقبل يف حالة وعدم قدرة الرجل لوحده على تلبية متطلبات األسرة، وعدم ضما توالبطالة، 

الطالق، مما يزيد من دافعيتهن للتفوق والنجاح لضمان املستقبل والتحرر من القيود االقتصادية 
تمع لل)127- 126 ،2006سيد، ( ملساواة املرأة مرأة، وظهور االجتاهات املختلفة ، وبتغري نظرة ا

جيعلها عرضة لنفس مصادر بالرجل، مما جعلها تشارك الرجل مبجاالت احلياة املختلفة، مما 
الضغوط النفسية اليت يواجهها الرجل، وبالتايل تزول الفروق بني اجلنسني يف التأثر بالضغوط 
النفسية، وخاصة وأن البحث احلايل ال يركز على الضغوط النفسية اليت قد يكون مصدرها 

  . بيولوجي أو فسيولوجي، واليت ميكن أن تربز الفروق بني اجلنسني
  

وتتماشى نتائج البحث احلايل مع معظم الدراسات يف جمال الضغوط النفسية، واليت         
أشارت نتائجها إىل عدم وجود تأثري ملتغري اجلنس يف مدى التأثر بالضغوط النفسية، كدراسة 

واليت أشارت نتائجها إىل أن الذكور واإلناث ال خيتلفون  Jick & Mitz, (1985) جيك وميتز
     ًهر الضغوط النفسية اليت يتعرضون هلا، وهذا أيضا ما أثبتته دراسة يف مقدار أو مظا

البناء : ٍعلى عينة من حماويل االنتحار يف اجلزائر، ودراسات كل من) 256، 2010فاضلي، (
واالسطل  يف األردن، )2007(وغيث وآخرون  يف اجلزائر، )2009(وسيد  يف غزة، )2008(
 يف اليمن واجلزائر، )2008(وهبان : ٍتيجة مع دراسات كل من يف غزة، وختتلف هذه الن)2010(

 يف )2011(والضريبي  يف غزة، )2005(دخان والحجار  يف دمشق، )2007(ومريم  واألحمد
  .اليمن وسوريا، واليت أشارت نتائجها إىل وجود تأثري للجنس يف الضغوط النفسية

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -4
 لدى طلبة الذكاء الوجدايند فروق ذات داللة إحصائية يف ووج :"تنص على    واليت       

  ".اجلزائر/ ًاجلامعة وفقا ملتغري البلد اليمن
  

    وللتحقق من صحة الفرضية، والكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات       
) T-test(ام اختبار ًدرجات الذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة وفقا ملتغري البلد، مت استخد

موعات، وكانت  )Levine’s(لعينتني مستقلتني متجانستني، بعد إجراء اختبار  لتجانس ا
    :النتائج كما يوضحها اجلدول التايل
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   )13( جدول 
  ً يوضح الفروق بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة وفقا لمتغير البلد 

  )1000= ن(الجزائر / اليمن
  

المتوسط   العدد  مصدر الفروق
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  مستوى الداللة  )T(قيمة 

 1.4 31.9 303.9  500  اليمن
  1.4 31.9 296.8  500  الجزائر

  0,01دال عند 3.4 998

  

ات الذكاء  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درج )13(       يتضح من اجلدول 
ُالوجداين لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري البلد لصاحل طلبة اليمن، مما يعين أن طلبة اجلامعة يف 
اليمن يستخدمون مهارات الذكاء الوجداين أكثر من نظرائهم اجلزائريني، وهذا ما ينسجم مع 

حلسابية واالحنرافات نتائج الفرضية اجلزئية الثاين من الفرضية األوىل، وبالرجوع إىل املتوسطات ا
 )303.9(املعيارية لدرجات الطلبة يف البلدين، فقد بلغ املتوسط احلسايب لدرجات طلبة اليمن 

، وباحنراف معياري )296.8(، بينما بلغ متوسط درجات طلبة اجلزائر )31.9(باحنراف معياري 
 وميكن ،)0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى )3.4 (T، وبلغت قيمة )31.9(

  :الشكل التايلبتوضيح هذه النتيجة 
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  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الذكاء الوجداني في البلدين)  19 ( شكل
  

 يتضح مما سبق أن نتيجة الفروق ضئيلة بني درجات طلبة البلدين يف الذكاء الوجداين، وبالتايل    
ال ميكن اجلزم بالفروق بني طلبة اليمن واجلزائر يف الذكاء الوجداين، وميكن إرجاع هذه الفروق 
إىل عامل الصدفة، ونتيجة لعدم توفر نفس الظروف للتطبيقني، مما يزيد من حذر الباحث يف 

  :تفسري هذه النتيجة، وذلك لألسباب اآلتية

500 

500 
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تدخل عامل الزمن بني التطبيقني يف يغايرتني فقد  طبيعة البحث احلايل والذي يطبق يف بيئتني م-
اليمن واجلزائر، وتأثري خصائص الفرتة الزمنية املطبق فيها على استجابة الطلبة، فقد مت التطبيق يف 

بداية العام الدراسي، وما هلذه الفرتة الزمنية من خصائص تنعكس على  9/11/2010اليمن يف 
وفعاليتهم يف احلياة اجلامعية، بينما كان التطبيق يف اجلزائر يف دافعية الطلبة وإقباهلم، ونشاطهم، 

اية  16/02/2011 ًأي بفاصل زمين ما يزيد على ثالثة أشهر تقريبا عن تطبيق اليمن، وكان بعد 
امتحانات السداسي األول، وملا هلذه الفرتة من تأثري على مشاعر الطلبة بعد عناء االمتحانات  

  . قد تؤدي إىل اخنفاض للفعالية الذاتية واالجتماعيةوما حتمله من مشاعر 
ً إضرابات الطلبة املتكررة احتجاجا على تغري النظام التعليمي يف اجلامعات اجلزائرية من نظام -

 واليت رافقت تطبيق أدوات البحث يف اجلزائر، وإمكانية تأثريها على L.M.Dالليسانس إىل نظام 
  .م إىل على مواضيع أخرىاستجابتهم، نتيجة تغري اهتماما

  

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة -5
 لدى طلبة الذكاء الوجداينتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف : َّ واليت تنص على أنه      

  ".إناث /  اجلنس ذكورًاجلامعة وفقا ملتغري
وسطات   وللتحقق من صحة الفرضية والكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني مت     

 )T-test(درجات الذكاء الوجداين لدى عينة البحث حبسب متغري اجلنس، مت استخدام اختبار 
موعات،  )Levine’s(لعينتني مستقلتني متجانستني، وذلك بعد استخدام اختبار  لتجانس ا

  :وكانت نتائج  الفروق حبسب هذا املتغري كما يوضحها اجلدول التايل
   ) 14( جدول 

  ُالفروق بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس يوضح نتائج 
  ) 1000= ن (إناث / ذكور

  

المتوسط   مصدر الفروق
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

  مستوى الداللة  )T(قيمة   درجات الحرية

 1.7 34.1 302  374= ذكور ن
 1.2 30.8  299  626= إناث ن

  غير دال 1.46  998

  

ُ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس يف درجة  )14( يتبني من اجلدول 
، أي ال يوجد هناك اختالف بني )اليمن واجلزائر(الذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة يف 
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بول الفرضية اجلنسني يف درجة الذكاء الوجداين، وبالتايل فإن هذا الفرض ال يتحقق، وبالتايل ق
  .الصفرية

  

 وباحنراف )302(وبالرجوع إىل املتوسط احلسايب للذكاء الوجداين لدى الذكور فقد بلغ       
، )30.8(، وباحنراف معياري )299(، بينما بلغ املتوسط احلسايب لإلناث )34.1(معياري 

ا غري دالة، و) T) 1.46وبلغت قيمة  ميكن متثيل هذه َّوهذه فروق ضعيفة لصاحل الذكور، إال أ
  :النتيجة بالشكل التايل

  

 
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في الذكاء الوجداني لدى الذكور واإلناث يوضح)   20   (شكل
  

وميكن تفسري ذلك يف ضوء أن الذكاء الوجداين يتأثر بالعديد من العوامل منها العوامل       
تمع، وا لنظام التعليمي، والعوامل االقتصادية، واالتصال، فقد شهد الثقافية السائدة يف ا

االت، مما أنعكس على عملية التنشئة  البلدين الشقيقني تغريات مشلت مجيع هذه ا
تمع لدور كل من الذكور واإلناث، فقد  أصبح لإلناث فرصة أكرب ٍاالجتماعية، وتغري نظرة ا

ن يف مواقف للتعبري  ن احلياة املختلفة، مما ينعكس على تقعن مشاعرهن وانفعاال ديرهن لذا
تمع، وقد توصلت دراسة ويزيد  ) Houtmeyers & Rovenger, 2000(من فعاليتهن يف ا

ًإىل أن   كال من حنان األمومة ورفق األبوة يساهم يف التوصل إىل مستويات مرتفعة من الذكاء  َّ
  .)57، 2009 الهي،(الوجداين 

  

دية اليت متيز بني الذكور واإلناث قد تضاءلت، فأصبح كالمها يلقى نفس  فالنظرة الوال      
املعاملة الوالدية والرعاية واالهتمام، ويف غرس مفاهيم االستقالل واالعتماد على الذات، مما دفع 
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، وتعد )126، 2006سيد، (باإلناث إىل التفوق والنجاح، وحتمل املسئولية، واإلحباط، واملثابرة 
رات الذكاء الوجداين، واليت كانت من صفات الرجل فقط، بينما يف وقتنا احلاضر هذه من مها

تمع، وأصبحت حتتل مراكز مرموقة تنافس الرجل يف مجيع  أصبح لإلناث مكانة هامة يف ا
ا  ا، وجعلها تعرب عن مشاعرها، وانفعاال جماالت احلياة، وانعكس على شخصيتها، وثقتها بذا

تنمي خربات لالتصال االجتماعي، وفهم  جها للدراسة والعمل جعلهابطرق مالئمة، وخرو
 والنابعة من ثقافتنا اليت تشجع األفراد على التمسك بالقيم واملثل العليا مشاعر اآلخرين،

واملبادئ، وأمناط السلوك احلميد، واملستمدة من تعاليم ديننا اإلسالمي، والذي تنمو يف ظله كثري 
، فالثقافة توفر )227 ،2000العيسوي، ( واألخالقية، والروحية، والوجدانية من القدرات اإلجيابية

ليها، وتنمي الضمري، والشعور للفرد صور السلوك، والتفكري، واملشاعر اليت ينبغي أن يكون ع
 عند الفرد، كما تكسبه الثقافة االجتاهات السليمة لسلوكه العام يف إطار السلوك نتماءباال

تمع  املعرتف به من قب  ).101، 2008صالح، (ل ا
  

ا طلبة اجلامعة فاملرحلة العمرية و       إضافة إىل ما سبق خصائص املرحلة العمرية اليت مير 
ا الطلبة على مقياسي البحث، فقد تراوحت ما  متقاربة، حبسب البيانات الشخصية اليت أدىل 

اية املراهقة والدخول يف مر)26- 18(بني  حلة الشباب، واليت تتصف بسعي  سنة فتقرتب من 
الفرد إىل إقامة العالقات االجتماعية الناجحة، واملشاركة الفعالة مع اآلخرين، واالعتماد على 
الذات، فهذه املرحلة تتميز باالستقرار النفسي نتيجة لالستقرار النسيب يف النمو البيولوجي 

 ويدرك الفرد أمهية تفاعله مع اآلخرينوالفسيولوجي، ويظهر يف هذه املرحلة االتزان االنفعايل، 
م، ويقرب سلوكه من معايريهم   .ويزداد تقبله لعادات الكبار واجتاها

  

، وعجوة )2005(موسى : ٍوتنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات كل من      
 & Dawdaودراسة، )2004(علي وحسيب ، ودراسة )2003 (رعبد الغفا، ودراسة )2002(

Hart (2000) حيث أكدت نتائجها على عدم وجود )2006رشوان وعيسى، (ً نقال عن ،
طالب ٍفروق بني الذكور واإلناث يف الذكاء الوجداين كسمة، وتباينت مع نتائج دراسات كل من 

 يف غزة وسبعة )2006( يف الكويت، واملصدر )2010(والعلي والعنزي  يف اجلزائر، )2009(
 )2004( وأرال وسارة، )2004(وماير وآخرون  يف مصر، )2001(وراضي   يف اليمن،)2005(

  ).2002(، وروبرتس وآخرون  كندايف
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 االستنتاج العام: 
 

يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات       
الدراسات السابقة ، ومناقشة هذه النتائج يف ضوء SPSSباستخدام احلزمة اإلحصائية 

 :  واألدبيات، أمكن التوصل إىل االستنتاجات اآلتية
الـذكاء الوجـداين لـدى وتوجد عالقة ارتباطيه ذات داللـة إحـصائية بـني الـضغوط النفـسية ال  -1

 .اليمن واجلزائر ككل، وبالتايل مل تتحقق هذه الفرضيةطلبة اجلامعة يف 
الــذكاء الوجــداين لــدى والــضغوط النفــسية توجــد عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحــصائية بــني  -2

 .طلبة اجلامعة يف اليمن
الـذكاء الوجـداين لـدى وتوجد عالقة ارتباطيه ذات داللـة إحـصائية بـني الـضغوط النفـسية ال  -3

 .طلبة اجلامعة يف اجلزائر
ًتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة وفقا ملتغري البلد ال  -4

 . اجلزائر/اليمن
ًتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية يف الـــضغوط النفـــسية لـــدى طلبـــة اجلامعـــة وفقـــا ملتغـــري ال  -5

 .إناث/ اجلنس ذكور
ًداللــة إحــصائية يف الــذكاء الوجــداين لــدى طلبــة اجلامعــة وفقــا ملتغــري البلــد  توجــد فــروق ذات -6

 .اليمنلصاحل طلبة 
ً لـــدى طلبـــة اجلامعـــة وفقـــا ملتغـــري الـــذكاء الوجـــداينتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية يف ال  -7

 .إناث / اجلنس ذكور
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 خاتمــة: 
هدف البحث احلايل إىل حماولة الكشف عن عالقة الضغوط النفسية بالذكاء الوجداين،       

ًوالتعرف على الفروق بني هذه املتغريات وفقا لعوامل البلد واجلنس، وتربز أمهية البحث كونه 
سية والذكاء الوجداين لدى طلبة اجلامعة يف دراسة عرب ثقافية يف يتصدى ملوضوع الضغوط النف

م يف )اليمن واجلزائر(البيئة العربية  تمع مستقبال، وأل ً، ولكون هذه الشرحية يعول عليها قيادة ا
مرحلة عمرية مهمة يكون فيها االستقرار النسيب يف عملية النمو البيولوجي، ويظهر لديها 

أ يتطلع الفرد يف هذه املرحلة إىل العامل من حوله، ويظهر االهتمام خصائص الرشد، ويبد
ًاالجتماعي، وخيطط ملستقبله، وقد يكون عرضه لكثري من الضغوط النفسية نظرا لتعقد احلياة، 
مما يتطلب منهم التمتع مبهارات ملواجهة هذه الضغوط، والتخلص من آثارها، ولتحقيق أهداف 

ه، واإلجابة عن تساؤالته، مت استخدام مقياسي الضغوط النفسية البحث، والتحقق من فرضيات
والذكاء الوجداين، بعد التحقق من خصائصهما السيكومرتية، وتطبيقهما على عينة استطالعية 

ً طالبا وطالبة، وبعد التأكد من صالحية املقياسني ألغراض البحث احلايل )160(بلغت 
مت تطبيقهما على عينة البحث األساسية اليت تألفت ، )زائراليمن واجل(ومالئمتهما للبيئة العربية 

ً طالبا وطالبة يف )500(، مبعدل 2ً طالبا وطالبة، من طلبة جامعيت صنعاء، واجلزائر)1000( من
كل بلد، ومت معاجلة البيانات اليت مت مجعها، واليت تركزت على معامالت االرتباط بني متغريي 

ٍبلدين كل على حدة، وقد عمد الباحث إىل استخدام اختبار البحث لدى العينة ككل، ويف ال
)T-test( لعينتني مستقلتني، الختبار الفروق للمقارنة بني عينة البحث يف البلدين، وحبسب 

  .اجلنس للعينة ككل
                               ومن خالل النتائج السابقة اليت مت عرضها يتضح حتقق البعض منها والبعض األخر       

مل يتحقق، حيث انعدمت العالقة االرتباطية بني الضغوط النفسية والذكاء الوجداين وهي نتيجة 
غري متوقعة ولكنها مقبولة، وميكن رد ذلك إىل ظروف التطبيق، وعوامل موقفية، واعتماد بعض 

لبحث لدى الطلبة على االستجابات النمطية، مما أثر على نتائج العالقة االرتباطية بني متغريي ا
  .العينة ككل

        بينما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني الضغوط النفسية والذكاء الوجداين لدى 
عينة اليمن، وبالتايل تتحقق هذه الفرضية اجلزئية، مما يتفق مع اإلطار النظري والدراسات 

ينة البحث يف اجلزائر  السابقة، بينما انعدمت العالقة االرتباطية بني متغريي البحث لدى ع
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مل تتحقق هذه الفرضية، وميكن رد ذلك إىل تدخل عوامل حمايدة أثناء تطبيق أدوات  وبالتايل
البحث، أثرت على اختيار العينة بطريقة عشوائية، مما أثر على جتانس العينة، وقد تعود إىل 

 االرتباطية بني متغريي إجابات بعض الطلبة بطريقة منطية، مما أثر كل ذلك على نتائج العالقة
البحث لدى عينة البحث يف اجلزائر، وأثرت هذه النتيجة بدورها على النتيجة العامة لالرتباط 

  .     للعينة ككل
    وفيما يتعلق بنتائج الفروق بني الطلبة يف درجات الضغوط النفسية يف البلدين، فلم يتبني       

ظهر أن الطلبة يف البلدين يتعرضوا لنفس مصادر وجود فروق بني الطلبة يف البلدين، مما ي
الضغوط، وأن مستوى الضغوط لدى الطلبة كان دون املتوسط احلسايب، وميكن رد هذه النتيجة 

  .إىل العوامل املوقفية اليت طبقت فيها أدوات البحث
عين ًوكذا مل يتضح وجود فروق يف درجات الضغوط لدى طلبة اجلامعة وفقا جلنس الطالب وي        

ٍهذا أن الطلبة على حد سواء معرضون لنفس مصادر الضغوط النفسية، ويشري إىل دور الذي 
أصبحت اإلناث تلعبه، مما جعلها تتعرض لنفس مصادر الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا 

  .الذكور
 ًبينما أظهرت النتائج فروقا يف درجات الذكاء الوجداين لصاحل طلبة اليمن، وعلى الرغم         

ا ضعيفة وقد يتدخل عامل الصدفة فيها، وبالتايل ال نستطيع اجلزم  َّمن داللة هذه الفروق إال أ ً
ًذه الفروق، نظرا لتدخل عوامل حمايدة ذكرناها سلفا ً   .  

كما مل تظهر النتائج وجود فروق يف درجات الذكاء الوجداين ميكن إرجاعها إىل اجلنس       
ية الثالثة، ويؤكد أن اإلناث أصبحت أكثر فاعلية، وتغري دورها يف وهذا ما يدعم نتيجة الفرض

ا، وأصبحت  تمع، وأصبحت تشارك الذكور يف معرتك احلياة، وأصبحت أكثر تأكيدا لذا ًا
تمع  ا االجتماعية، وميكن رد ذلك إىل تغري نظرة ا ا، ومنت مهارا تعرب عن مشاعرها وانفعاال

  .  ملية التنشئة االجتماعية هلاللمرأة، مما أنعكس على ع
ومما سبق ميكن أن تساهم نتائج البحث احلايل ولو بشكل يسري يف تقدم البحث العلمي         

              .وإمداد املهتمني والباحثني مبعلومات عن متغريي البحث

:    وميكن عرض جمموعة من املقرتحات اليت تتصل باملوضوع، وذلك على النحو اآليت        
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اء دراسات مماثلة عرب ثقافية يف بيئات عربية مغايرة وعلى مراحل عمرية خمتلفة، ويف إجر -1
 .مجيع املستويات الدراسية، ويف جماالت خمتلفة من حياة األفراد

 .إجراء دراسة ملعرفة أثر الفرتة الزمنية للتطبيق على الضغوط النفسية -2
 .الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعةتصميم برامج إرشادية وقائية ومنائية وعالجية ملواجهة  -3
 .  إعداد مقاييس عرب ثقافية لقياس الذكاء الوجداين لتناسب البيئة العربية -4

 

 . إجراء دراسات حول دور العوامل الثقافية واالجتماعية يف منو مهارات الذكاء الوجداين -5
 

لشخصية    ا كسمات وعالقته مبتغريات أخرى الوجداين الذكاء حول إجراء دراسات معمقة -6
 .والعوامل اخلمسة للشخصية، وتأكيد الذات، والفعالية االجتماعية

 

إجراء املزيد من الدراسات حول عالقة الذكاء الوجداين بالذكاء العقلي العام، والتحصيل  -7
 .النفسية األكادميي، ودافعية االجناز، واملرونة والصالبة

 . كإسرتاتيجية ملواجهة الضغوط النفسيةإرشادي لتنمية مهارات الذكاء الوجداين برنامج بناء -8
 

تأصيل مفهوم الذكاء الوجداين، بالعودة إىل تعاليم ديننا اإلسالمي، واملوروث الثقايف   -9
والذي يزخر باحلياة الوجدانية واملشاعر اجلياشة، وذلك من خالل إجراء دراسات حتليلية 

، وإعداد برامج لتنميته لدى طلبة ملفهوم الذكاء الوجداين يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
تمع بوجه عام، وتصميم املقاييس لقياسه باالعتماد على  ٍاجلامعة بوجه خاص، وأفراد ا ٍ

 . هذه املرجعية
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  : العربيـةعــالمراجالمصادر و: ًأوال
  

 .القرآن الكرمي -
 

  :المراجع: ًثانيا
  

I. الكتب: 
  

  : باللغة العربية-أ
رؤية " المخ اإلنساني والذكاء الوجداني): 2010( يوسف دإبراهيم، سليمان عبد الواح -1

 .دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، "جديدة في إطار نظرية الذكاءات المتعددة
، دار علم النفس أسسه ومعالم دراسته): 2003(إبراهيم، عبد الستار؛ وإبراهيم، رضوى  -2

 .العلوم، الرياض، السعودية
  أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية): 2000(يم، مروان عبد احلميد إبراه -3

 .َّمؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن
 .القاهرة املصرية، االجنلو مكتبة ،5ط ،العقلية القدرات): 1996( فؤاد حطب، أبو -4
، دار 4، طويةمناهج البحث في العلوم النفسية والترب): 2004(أبو عالم، رجاء حممود  -5

 .النشر للجامعات، القاهرة
 العاملية الدار ،دانيـالوج الذكاء): 2006( حممد أمل حسونة،و ؛سعيد مىنأبو ناشي،  -6

 .القاهرة والتوزيع، للنشر
، ترمجة عقيل الشيخ حسني اختبر ذكاءك العقلي والعاطفي): 2001(آزوباردي، جيل  -7

 .مكتبة النهضة العربية، بريوت، لبنان
، مكتبة االجنلو املصرية ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية): 2004(ل، بشرى إمساعي -8

 .القاهرة
 .القاهرة قباء، دار ،الوجداني الذكاء): 2000 (الدين عالء كفايف،؛ وصفاء األعسر، -9

مقداد  مطبعة ،2ط ،"أدواته مناهجه، عناصره،"التربوي  البحث :)1997(إحسان  األغا، - 10
 .فلسطني غزة،

، منشورات وزارة الثقافة "دراسات نفسية"العجز المكتسب ): 2004(اع بركات، مط -11
 .دمشق
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، دار املسرية للنشر والتوزيع التكيف والصحة للطفل): 2008(بطرس، حافظ بطرس  - 12
 .َّوالطباعة، عمان، األردن

، مركز الطباعة اجلامعية علم النفس التعليمي): 2003(التميمي، عبد اجلليل مصطفى  - 13
 .صنعاء، اليمن

، ترمجة مكتبة جرير، مكتبة إدارة الضغوط من أجل النجاح): 1999(جرير، سارا زيف  - 14
 .جرير، الرياض، السعودية

، مكتبة ستراتيجيات مواجهة الضغوط األسريةالتخلف العقلي إ): 1998(مجيل، مسية طه  - 15
 .النهضة املصرية، القاهرة

 املعرفة، عامل سلسلة ،جلبايلا ليلى: ترمجة ،االنفعالي الذكاء): 2000 (لاداني جوملان، - 16
 .الكويت الوطن، مطابع

 .، ترمجة هشام احلناوي، مكتبة األسرة، القاهرةذكاء المشـاعر): 2004(جوملان، دانيال  - 17
إستراتيجيات إدارة : )2006(حسني، طه عبد العظيم؛ وحسني، سالمة عبد العظيم  - 18

 .األردنَّمان، ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عالضـغوط  التربوية والنفسية
دليل عملي لطلبة "إعداد الرسالة الجامعية وكتابتها  ):2006(اخلطيب، مجال حممد  - 19

 .َّ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن" العلياتالدراسا
الضغوط النفسية والتخلف ): 2008(خليفة، وليد السيد أمحد؛ وعيسى، مراد علي  - 20

، دار الوفاء لدنيا )مفاهيم، النظريات، البرامجال(العقلي في ضوء علم النفس المعرفي 
 .الطباعة والنشر اإلسكندرية

 والتوزيع للنشر الشروق دار ،العاطفي الذكاء ):2004( حممد اهللا عبد حممود خوالدة، - 21
 .األردن ان،َّعم

 ببعض وعالقته الجامعة طالب لدى الوجداني الذكاء): 2004( أمحد املنعم عبد الدردير، - 22
 .القاهرة الكتب، عامل ،والمزاجية لمعرفيةا المتغيرات

إستراتيجية ممكنة "الذكاء العاطفي من الروضة إلى الصف الثامن ): 2007(دويت، جوين  - 23
، ترمجة مهى قرعان، مؤسسة عبد احملسن القطان، رام اهللا "وأنشطة مصممة للتطبيق

 .فلسطني
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، دار وممارسته العمليةالبحث العلمي أساسياته النظرية ): 2000(دويدري، رجاء وحيد  - 24
  .الفكر، دمشق

 .القاهرة االجنلو املصرية، مكتبة ،النفسية الضغوط:  (1999)توفيق هارون الرشيدي، - 25
، دار "أمراض العصر"الجسدية -األمراض النفسية): 2000( الزراد، فيصل حممد خري - 26

 .النفائس، بريوت، لبنان
لوكي لحاالت القلق والتوتر العالج النفسي الس): 2005(الزراد، فيصل حممد خري  - 27

 .، دار العلم للماليني، بريوت، لبنانالنفسي والوسواس القهري بطريقة الكف بالنقيض
بطارية قياس الضغوط ): 1998(السرطاوي، زيدان أمحد؛ والشخص، عبد العزيز السيد  - 28

 ، دار الكتاب اجلامعيلنفسية وأساليب المواجهة واالحتياجات ألولياء أومور المعاقين
 .اإلمارات العربية املتحدة

، كلية الرتبية، المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي: 2002)(سفيان، نبيل صاحل  - 29
 .جامعة تعز، اليمن

، دار "تنميته-هتطبيقات-أسسه"الذكاء الوجداني ): 2007(السمدوين، السيد إبراهيم  - 30
 .َّالفكر عمان، األردن

 مكتبةونشر  ترمجة ،العاطفي بالذكاء يتمتع ًطفال تنشئ كيف): 2001( لورانس شابريو، - 31
 .السعودية جرير،

- مصر(مقياس مواقف الحـياة الضاغطة في البيـئة العربـية ): 2003(شقري، زينب حممود  - 32
 .، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة)السعودية

 والنشر للطباعة غريب دار ،والعالجية اإلرشادية العملية): 1996( حمروس حممد الشناوي، - 33
 .القاهرة

 األورام عن الناتجة النفسية الضغوط تخفيف أساليب :)2007 (أمحد هناء شويخ، - 34
 النفس علم سلسلة: )السرطانية المثانة أورام حاالت على تطبيقات مع (السرطانية

 .القاهرة والتوزيع، للنشر إيرتاك املعاصر اإلكلينيكي
 ، دار"المداواة المساعدة الذاتية، أسبابه، طبيعته،"النفسي الضغط  (2003):مسري شيخاين، - 35

 . والنشر والتوزيع، بريوت للطباعة ثقافية  مؤسسة العريب، الفكر



  المصادر والمراجع
 

 175

  أسس ومبادئ البحث العلمي): 2002(صابر، فاطمة عوض؛ وخفاجة، مريفت علي  - 36
 .مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية

، دار أسامة للنشر  اضطرابهاالشخصية بناؤها؛ تكوينها؛ أنماطها؛): 2008(صاحل، مأمون  - 37
 .َّوالتوزيع، عمان، األردن

، دار "الدليل التطبيقي للباحثين"البحث العلمي ): 2001(حممد عبد الفتاح  الصرييف، - 38
 . َّوائل للنشر، عمان، األردن

مفهومه، تشخيصه طرق عالجه "الضغط النفسي): 1994(الطريري، عبد الرمحن سليمان  - 39
 .بية، الرياض، السعودية، الصفحات الذه"ومقاومته

، "مقاالت وأبحاث مجمعة"علم النفس وقضايا العصر ): 1999(طه، فرج عبد القادر  - 40
 .القاهرة  والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،ت عني للدارسا7ط

، املكتب اجلامعي التقويم والقياس النفسي والتربوي): 1999(الطيب، أمحد حممد  - 41
 .احلديث اإلسكندرية

 .اإلسكندرية اجلامعية، املعرفة دار ،3ط ،النفس علم أسس ):2000(أمحد  اخلالق، عبد - 42
 .َّ، دار الفكر، عمان، األردنمدخل إلى الصحة النفسية ):2004(عبد اهللا، حممد قاسم  - 43
أسس وتطبيقات " العالج العقالني االنفعالي السلوكي): 2008(، هشام إبراهيم عبد اهللا - 44

 .، دار الكتاب احلديث، القاهرةرد وسلوكهالتفكير وتأثيره على انفعاالت الف
، مكتبة زهراء ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها): 2006(عبد املعطي، حسن مصطفى  - 45

 .الشرق، القاهرة
اإلرشاد النفسي األسري، مواجهة الضغوط النفسية ): 2006(عبد املنعم، آمال حممود  - 46

 .، مكتبة زهراء الشرق، مصرًلدى أسر المتخلفين عقليا
علم ): 2005(؛ وأبو غزال، معاوية رتوم، عدنان؛ وعالونة، شفيق؛ واجلراح، عبد الناصالع - 47

 .َّ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن النظرية والتطبيق- النفس التربوي
، دار الفكر العريب، يةالقلق وإدارة الضغوط النفس): 2001(عثمان، فاروق السيد  - 48

 .القاهرة
، زهراء الذكاء الوجداني األسس النظرية والتطبيقات): 2002( بدير عجاج، خريي املغازي - 49

 .الشرق، القاهرة



  المصادر والمراجع
 

 176

، دار الكتاب احلديث، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها: )2003(عسكر، علي  - 50
 .الكويت

/ ، دار الراتب اجلامعيةاضطرابات الطفولة وعالجها ):2000( نالعيسوي، عبد الرمح - 51
 . سوفنري، بريوت

 دليل استخدام مبسط للحزمة اإلحصائية ):بدون (حد حسن عبد الفتاالغامدي، سعي - 52
SPSSمركز النشر الرتبوي، جدة، السعودية ،. 

، املكتب اجلامعي احلديث الصحة النفسية والتوافق): 1998(القذايف، رمضان حممد  - 53
 .اإلسكندرية

 . لقاهرة، عامل الكتب، االصحة النفسية والعالج النفسي): 2003(كفايف، عالء الدين  - 54
مكتبة االجنلو   ،البحث العلمي في العلوم السلوكية): 2007(جودت شاكر  حممود، - 55

 .القاهرة
 أصول البحث العلمي وكتابة األبحاث والرسائل والمؤلفات: 2005) (مراد، عبد الفتاح - 56

 .شركة البهاء للربجميات والنشر االلكرتوين، القاهرة
 شاهين فؤاد وتعريب زيار وفرانسوا وروند روالن إشراف): 1997 (النفس علم موسوعة - 57

 .بريوت عويدات، دار ،)Q-Z (3 المجلد
َّ دار الشروق، عمان ،أساسيات القياس في العلوم السلوكية): 2004(النبهان، موسى  - 58

 .األردن
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة ): 1999(النحالوي، عبد الرمحن  - 59

 . دمشق، دار الفكر،والمجتمع
 .، دار الشوكاين، صنعاءأساسيات اإلحصاء): 2001(النعيمي، قاسم حممد  - 60
القاهرة  دار ،الخدمة االجتماعية منظور من األسرية الضغوط: 2005)(حممد  فوزي اهلادي، - 61

  .مصر
، دار علم نفس الصحة األسس النفسية والسلوكية للصحة): 2001(خيلف، عثمان  - 62

 .حة، قطرالثقافة للطباعة والنشر، الدو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  المصادر والمراجع
 

 177

 : باللغـــــة األجنـبــيــة- ب
  

63- Bar-on, R (1997): Emotional Quotient Inventory, Development Report, 
Toronto, Canada, Multi-Health Systems, Inc.   

64- Bar-On, R (2000): Emotional Intelligence and Self-Actualization, In j. 
Ciarrochi. J. D. Psychology Press, Philadelphia. 

65- Bar-on, Reuven (2005): Emotional Intelligence and Subjective 
Wellbeing. Manuscript  submitte  for  publication, USA. 

66- Carson, R.C, et. al (1996): Abnormal psychology and modern life, 
College publishers. Harper Collins. 

67- Ciarrochi, J, Forgas, J. p &  Mayer, J, D (2001): Emotional intelligence 
in ever day life: A scientific Inquiry, New York: Taylor & Francis, 
psychology press. 

68- Gatchel, R. Baum, A & Krantz, P (1989): An Introduction to Health 
Psychology, Second Edition, New York: McGraw-Hill. 

69- Goleman, D (1995): Emotional Intelligence : Why It Can Matter More 
Than  IQ, New York, A Bantam Books. 

70- Goleman, D (2001):  Emotional Intelligence: Perspectives on a theory of  
performance. New York , Basic Books. 

71- Margaret, C (2004): Emotional Intelligence. London, M.P Ltd 
Publisher.  

72- Taylo, S. E (1995): Health psychology, their zded, New York, 
McGraw -Hill, inc. 

73- Ursulla, M. (1997): Becoming Aware, The Ultimate Stress Hand Book 
for Women, Massach uselts, Element. 

  
 

II. المذكرات واألطروحات: 
  

الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة ): 2010(األسطل، مصطفى رشاد مصطفى  - 74
، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة الضغوط لدى طلبة كلية التربية بجامعة غزة

 . اإلسالمية غزة، فلسطني
 بالخصائص معها والتعامل الضغوط عالقة): 1995 (جمدي شريف أسعد مارة،األ - 75

 اجلامعة الرتبية، كلية ،منشورة غير دكتوراه أطروحة الجامعة، بةطل لدى العصابية
 .املستنصرية

ضغوط الحياة وعالقتها بالتوافق الزواجي والشخصية ): 2001(حسن، عايدة شكري  - 76
، "دراسة مقارنة"السيكوباتية لدى المصابات باالضطرابات السيكوسوباتية والسويات 

 .مشس، القاهرةرسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني 



  المصادر والمراجع
 

 178

 تعديل في المواجهة ستراتيجياتإو الشخصية سمات دور): 2006(حكيمة ،  محودةآيت - 77
 ،ةبعنا بمدينة ميدانية دراسة والنفسية الجسدية والصحة النفسية الضغوط بين العالقة
 .اجلزائر جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية منشورة، غري دكتوراه رسالة

 ذوي بين الفارقة الشخصية والسمات المعرفية األساليب بعض): 2003( فتون خرنوب، - 78
 رسالة ،الثانوية المرحلة طلبة لدى المنخفض العاطفي والذكاء المرتفع، العاطفي الذكاء

 .القاهرة جامعة ،الرتبوية والبحوث الدراسات معهد منشورة، غري ماجستري
الضغوط النفسية التي ستراتيجيات التعامل مع إ): 2001(اخلفش، سهام رياض  - 79

، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة يستخدمها أباء األطفال ذوي الحاجات الخاصة
 .َّاألردنية، عمان

فاعلية برنامج إرشادي لتطوير القدرة على مواجهة الضغوط  ):2002(داود، هدى طاهر  - 80
 . جامعة عني  مشس، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب،لدى المرأة اليمنية العاملة

  ببعض وعالقته المراهقين عند الوجداني الذكاء): 2004( حسن حممد فؤاد الداوش، - 81
 قسم الرتبوية، والبحوث الدراسات معهد ،منشورة غير دكتوراه رسالة الشخصية، متغيرات
 .القاهرة جامعة النفسي، اإلرشاد

 لدى والزواجي  األسري والتوافق النفسية الضغوط): 2009(حممد  مشسي الدعدي، غزالن - 82

المتغيرات  وبعض اإلعاقة ودرجة لنوع ًتبعا األطفال المعاقين وأمهات أباء من عينة
 .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، السعوديةواالجتماعية الديموغرافية

أساليب التفكير والذكاء الوجداني لدى عينة من  ):2006(دهلوي، مريفت فيصل زكريا  - 83
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية بات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمةطال

 .جامعة أم القرى، السعودية
  فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات الذكاء العاطفي): 2006(رزق اهللا، رندا سهيل  - 84

 .رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، سوريا
 رسالة ،االستجابة بتطرف وعالقته االنفعالي الذكاء): 2005( هيثم اهللا عبد اين سبعة، - 85

 .، اليمنصنعاء جامعة منشورة، غري ماجستري
الضغوط النفسية  مواجهة بإستراتيجيات االنفعالي الذكاء عالقة): 2010(سعداوي، مرمي  - 86

 .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائرثانوي الثانية السنة تالميذ لدي



  المصادر والمراجع
 

 179

دراسة لمدى فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف  ):1995(بد الرمحن حممد سالمة، ع - 87
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الزقازيق، مستوى الضغوط النفسية لدى المعلمين

 .  مصر
 التلميذات لدى النفسية الضغوط لخفض إرشادي برنامج): 2004 (العزى مرفت سنان، - 88

 صنعاء جامعة الرتبية، كلية منشورة، غري ماجستري الةرس ،تعز مدينة فيً دراسيا المتفوقات
 .اليمن

المقبلين  التالميذ لدى الدافعية لإلنجاز على تأثيره و النفسي الضغط): 2009(سيد، نوال  - 89
 .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائرالباكلوريا امتحان على

       تها بنمطي الشخصيةأساليب مواجهة الضغط النفسـي وعالق): 2003(شريف، ليلى  - 90
أطروحة دكتوراه  ،"دراسة مقارنة) "القلبية والعصبية والعامة(لدى أطباء الجراحة ) ب -أ(

 .غري منشورة، جامعة دمشق، سوريا
 من عينة لدى القرار باتخاذ وعالقته الوجداني الذكاء): 2009 (علي حممد سعد الشهري، - 91

 أم جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة ،فالطائ بمحافظة والخاص العام القطاع موظفي
 .السعودية العربية اململكة القرى،

المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط  ):2003(الصبان، عبري بنت حممد حسن  - 92
النفسية واالضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من النساء السعوديات المتزوجات 

ة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، ، رسالالعامالت في مدينتي مكة المكرمة وجدة
 .مكة املكرمة

الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها وعالقتها بالرضا ): 2011( حممد الضرييب، عبد اهللا - 93
 .  ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة دمشق، سورياالوظيفي ودافعية االنجاز

النفسي االجتماعي للمراهقين الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق ): 2009 (هنسيمطالب،  - 94
 .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائرالمتمدرسين

 فاعلية من بكل وعالقته االنفعالي الذكاء): 2009( حيىي آل حامد بن سعد العبديل، - 95
 ماجستري رسالة ،مكة بمدينة المتزوجين المعلمين من عينة لدى الزواجي والتوافق الذات

 .السعودية العربية اململكة مكة، القرى أم جامعة منشورة، غري



  المصادر والمراجع
 

 180

عالقة الضغوط النفسية بالتفكير االبتكاري لدى الفائقين ): 2002(العبيدان، مىن مشاري  - 96
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة طنطا، من طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت

   .مصر
ته بالتفكير الناقد وبعض الذكاء االجتماعي وعالق ):2009(عسقول، خليل حممد خليل  - 97

، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية غزة المتغيرات لدى عينة طلبة الجامعة
 . فلسطني

التوتر والضغط النفسي واالكتئاب ومهارات التكيف ): 2003 (نالعلمي، دالل سعد الدي - 98
 منشورة، جامعة ، رسالة دكتوراه غريلدى طلبة الجماعات الفلسطينية والجامعات األردنية

 .َّعمان العربية للدراسات العليا، األردن
فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف الضغوط النفسية  ):2001(عمران، عبد الرحيم عمريه  - 99

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، ًالمدرسية لدى األطفال المتأخرين دراسيا
 .جامعة الزقازيق، مصر

أساليب مواجهة الضغوط النفسية عند الصحيحات ): 2005(العنزي، أمل سليمان  - 100
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك والمصابات باالضطرابات السيكوسوماتية

 .سعود، اململكة العربية السعودية
ًالضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى المعاق سمعيا ): 2005(عواد، فاطمة أمحد  - 101

 . ماجستري غري منشورة، جامعة عني مشس، القاهرة، رسالةوعالقتها بصحته النفسية
الذكاء الوجداني والتوافق المهني لدى عينة ): 2010(الغامدي، صاحل بن أمحد سعيد  - 102

، رسالة ماجستري غري من المرشدين المدرسين بمراحل التعليم العام بمحافظة جدة
 .منشورة  جامعة أم القرى، السعودية

لتعامل مع الضغوط النفسية لدى فئة من محاولي أساليب ا): 2009(فاضلي، أمحد  - 103
  .، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائراالنتحار وعالقتها بكل من االكتئاب واليأس

فاعلية برنامج في تنمية أساليب التعامل مع الضغوط ): 2005(القدسي، دانية صفوان  - 104
 منشورة، جامعة عني مشس ، رسالة دكتوراه غريالنفسية لدى أمهات األطفال المعاقين

 .مصر



  المصادر والمراجع
 

 181

ًالضغوط النفسية لدى أباء المعاقين حركيا وعالقتها  ):2001(قديح، كمال زرعي  - 105
 .، رسالة ماجستري،كلية الرتبية، جامعة عني مشس، مصربالتوافق األسري لديهم

الذكاء الوجداني وعالقته بمهارات التأقلم وبعض  ):2009(قشطة، رائدة حممود  - 106
، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة  طلبة الثانوية العامةالمتغيرات لدى

 . فلسطني
 مستوى ونوعية الطموح وعالقته بضغوط أحداث ):2004(حممد، نيفني السيد زكريا  - 107

، رسالة ماجستري غري الحياة لدى عينة من فاقدات البصر والمبصرات المراهقات
 .س، مصرمنشورة كلية اآلداب، جامعة عني مش

  الرضا الوظيفي وعالقته بأسلوب مواجهة الضغوط النفسية): 2010(املطريي، خملد  - 108
 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية

عالقة الذكاء الوجداني باالتجاهات الوالدية للتنشئة ): 2009( اهلي، سوسن رشاد نور - 109
، رسالة  مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي بمدينة مكة المكرمةكما تدركها طالبات

  .ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، السعودية
الصحة النفسية لدى طلبة جامعة صنعاء وعالقتها ): 2003(، أمة الرزاق أمحد يالوشل - 110

جامعة اخلرطوم ، كلية اآلداب، أطروحة دكتوراه غير منشورة، بالضغوط النفسية
 .دانالسو

ضغـوط الحـياة وعالقتها باالضطرابات السيكوسوماتية ): 2008(وهبان، علي حسني  -111
 .، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر"دراسة مقارنة"لدى طلبة الجامعة 

الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى ): 2001(يس، نوال عبد اللطيف  - 112
 . منشورة، معهد الطفولة، جامعة عني مشس، مصر، رسالة ماجستري غريأطفال المقابر

 

III. المجالت والدوريات: 
 

  : باللغة العربية-أ
الحكمة الضائعة اإلبداع واالضطراب النفسي "): 2002(إبراهيم، عبد الستار  - 113

لس الوطين للثقافة والعلوم واآلداب، الكويت، العدد "والمجتمع  .280 ا



  المصادر والمراجع
 

 182

التوافق الزواجي وعالقته بضغوط الحياة ): 1995(إبراهيم، حممود؛ ورزق، سند جمدة  - 114
، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية دراسة مقارنة بين الزوجات العامالت وغير العامالت

لد  .، اجلزء األول، جامعة املنيا، مصر15ا
الذكاء الوجداني وعالقته بالذكاء العام والمهارات ): 2002(أبو ناشي، مىن سعيد  - 115

لد شخصية دراسة عامليهاالجتماعية وسمات ال لة املصرية للدراسات النفسية، ا ، ا
 .، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة 188 -144، ص ص 35الثاين عشر، العدد 

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى  ):2007(أمل؛ ومرمي، رجاء حممود  األمحد، - 116
، جملة العلوم الرتبوية ة دمشقالشباب الجامعي، دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامع

لد   .38-13، ص ص )2009(، مارس 1، العدد10والنفسية، ا
 كتب خالصات الجديد، النجاح علم االجتماعي الذكاء): 2006 (كارل ألربشت، - 117

 العربية الشركة )العاشر العدد (عشرة الرابعة السنة، 322 العدد ،األعمال ورجال المدير
 .لقاهرةا ،)شعاع( العلمي لإلعالم
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 )1(ملحق رقم 

  مقياس الضغوط النفسية
  

  :البيانات الشخصية : ًأوال
  

  
  
  
  
  
  
  

  :تعليمات المقياس: ًثانيا
  /بةأخيت الطال.. أخي الطالب      

 يوجد ضمن وقدفقرة توضح سلوكك الذي رمبا تصف به نفسك، ) 79(يتكون املقياس من    
صفاتك أو ال يوجد، وأرجو منك قراءة كل فقرة بعناية، ومن مث االستجابة هلا بوضع عالمة 

كما . حتت البديل الذي يناسبك بدقة ضمن االختيارات الثالثة املوضحة أمام كل فقرة) √(
ستجابتك جلميع الفقرات مع مراعاة حتري الدقة واملوضوعية واختيار إجابة واحدة يأمل الباحث ا

ًلكل فقردة، علما بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي اليت 
تعرب عن وجهة نظرك بدقة، وإجابتك ستحاط بالسرية التامة، ولن يطلع عليها سوى الباحث 

  .ث العلمي فقطالستخدامها ألغراض البح

  
  شكراً على تعاونكم      

                                                     
                                                     

  
 
 

 ذكر            أنثى:  الجنس-3:..............  العمــــر- 2:........................)ختياريا(االســم  -1
  :......................  التخصص-6:.......................الجامعة -5:........................... البلد -4
 األول           الثاني           الثالث           الرابع    :  المستوى الدراسي-7
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ـــــــرات الرقـم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ًأبــدا ًأحـيـانـا ًدائـمـا الــفـــقــــ

    .درســه ال يتـناســب مـع رغـبـاتـي وقـدراتيالتـخـصـص الـذي أ 1
    .أشـعر بالـقـلـق كلمـا أقـترب مـوعــد االمتحـانـات 2
    .يعـلـق بعـض األسـاتذة عـلى إجـاباتـي بطـريقـة محرجــة 3
    .ترهــقـني كـثرة المحـاضـرات فـي الـيوم الواحــد 4
    .ـفايـة الفترة الزمنية بين المواد للمراجعة  واالستذكاريضـايقني في فترة االمتحانات عدم ك 5
    .ترهـقـني كــثرة الـواجـبـات والتكاليـف مـن أساتذتي 6
    .أفـتـقـد إلــى الـنصح واإلرشاد الموجه 7
    .أشعر بالملل الفتقاد الحياة اليومية داخل الكلية للتجديد 8
    .االمتحاناتتهـتـز ثـقــتي بنفسي في فـترة  9
    .أعـاني مـن ضـعـف مسـتوى الـدخـل المادي ألســرتـي 10
    .أجــد صـعـوبـة فـي تـوفـير وشـراء احتياجاتي الدراسية 11
    .أعــانـي مـن قـلة مصـروفـي الـيـومـي 12
    .يضـايقـني قـلة مـالبسـي وبسـاطـة مظـهـري الشـخـصي أمام زمـالئي 13
    .َّعـب عـلي مجـاراة زمالئي فـيما يتعلق بالنواحي الماديةيصـ 14
    .يعاني مجتمعي من ارتفاع شديد في أسعار االحتياجات األساسية 15
    .ًتعد احتياجاتي األساسية مكلفة جدا على أسرتي 16
    .يشعرني انخفاض دخل أسرتي بالخوف من المستقبل 17
    ).الخ ...رسوم، بطاقات(  المالية ترهقني كثرة مطالب الجامعة 18
    .)الخ.…كمبيوتر، إنترنت(ياة الطالب الجامعي المعاصر من أجد صعوبة في حصولي على ما تتطلبه ح 19
     .َّيصعب علي الحصول على الوجبات الغذائية الجيدة 20
    .تؤثر ظروفي المادية على مستوى انتظامي الدراسي 21
    .كن الذي أعيش فيه غير مناسب لييضايقني أن الس 22
    .َّيزعجني  اختالف رأيي مع آراء والدي في كثير من الموضوعات 23
َّتمارس أسرتي ضغوطا علي كي أحقق النجاح 24 ً.    
    .َّيضايقني عدم تفهم والدي لي 25
    .أعاني من تدخل أسرتي في أموري الخاصة 26
    .وتي في المعاملةَّيفرق والدي بيني وبين إخ 27
    .َّيتعامل والدي معي بطريقة تسلطية 28
    .َّيقلقني تشاجر والدي أثناء وجودي 29
    .تكثر الخالفات التي تحدث بين أفراد أسرتي 30
    .يضايقني معاملة أسرتي لي بطريقة ال تليق بي كطالب جامعي 31
    . دراستييضايقني تكليف أسرتي لي بأعمال تتعارض مع 32
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ـــــــرات الرقـم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ًأبــدا ًأحـيـانـا ًدائـمـا الــفـــقــــ

    .تفتقد أسرتي إلى األخذ بمبدأ المشاركة بالرأي 33
    .أعاني من قلة االحترام في التعامل بين أفراد أسرتي 34
    .أتضايق النتقاد أسرتي ألصدقائي والتشكيك فيهم 35
    .َّيتجاهل والدي إشباع حاجاتي النفسية والعاطفية 36
    . وتقصيري بشدة وقسوةَّيتعامل والدي مع أخطائي 37
    .أجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم في بعض األمور 38
    .أتصور أنه من الصعب حصولي على عمل بعد تخرجي 39
    .   ًاختياري لشريك حياتي مستقبال يمثل مشكلة كبيرة 40
    .أجد صعوبة في تحقيق طموحاتي في الحياة 41
    .يهألوم نفسي ألقل خطأ أقع ف 42
    .أجد صعوبة في تحديد أهدافي المستقبلية 43
    ).القدوة الحسنة ( أعاني من افتقاد المثل األعلى لي  44
    .أشعر أن حياتي الشخصية غير مستقرة 45
    .أجد صعوبة في ترتيب وتنظيم أموري الخاصة 46
    .يراودني الشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس 47
    .وبة في إقامة عالقات جيدة مع اآلخرينأجد صع 48
    .بعض العادات والتقاليد تتعارض مع حريتي الشخصية 49
    .أجد صعوبة في التعامل مع الجنس اآلخر 50
    .أشعر بضعف االنسجام والتوافق بيني وبين زمالئي في الكلية 51
    .تضايقني بعض التقاليد االجتماعية السائدة 52
    .َّب علي الحصول على أصدقاء وفق فهمي للصداقةيصع 53
    .أالحظ تغليب المصالح المادية في العالقات اإلنسانية المختلفة 54
    .َّيصعب علي االحتفاظ باألصدقاء لفترات طويلة 55
    .يضايقني غياب معايير الوفاء واإلخالص بين الزمالء 56
    .يساعدني في فهم بعض الموضوعات الدراسية الصعبةَّيصعب علي أن أجد من زمالئي من  57
    .أشعر برغبة في ترك الكلية من حين إلى آخر 58
    .تمر بي فترات أشعر فيها بالضيق والضجر 59
    .أجد صعوبة في النوم عندما تواجهني مشكلة ما 60
    .يثيـرنـي االنتقاد 61
    .أشعر بوحدة ولو كنت مع اآلخرين 62
    .بسهولة)  همتي (تفتر عزيمتي  63
    .أشعر بالغيرة من بعض زمالئي 64
    .أستمر بالقلق والضيق لمدة طويلة إذا تعرضت لموقف أزعجني 65
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ـــــــرات الرقـم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ًأبــدا ًأحـيـانـا ًدائـمـا الــفـــقــــ

    .ينفذ صبري  وأثور بسرعة 66
    .ُتجرح مشاعري ألبسط األسباب 67
    .أشعر بالخجل  في كثير من األحيان 68
    .سريع البكاءيضايقني أني  69
    .ًأفضل الوحدة والجلوس بمفردي بعيدا عن اآلخرين 70
    .يضايقني زيادة عدد الطالب في القاعة 71
    .البيئة من حولي تمتلئ بالمثيرات الصوتية المزعجة 72
    .يزعجني االزدحام داخل الكلية وخارجها 73
    . أعيش فيهَّيصعب علي المذاكرة والراحة في السكن الذي 74
    .الهواء من حولي ملوث بعوادم السيارات والغازات الضارة 75
    .أعاني من الضغوط المتعلقة بالمواصالت 76
    ).  الحرارة- التهوية–اإلضاءة  (يضايقني عدم كفاية الظروف الفيزيقية في القاعة  77
    .أنزعج بشدة نتيجة الضوضاء داخل القاعة 78
    .غير مالئمة)  الفناء، القاعات، المعامل، دورات المياه ( الكلية أبنية 79
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   )2( ملحق 

  مقياس الذكاء الوجداني 

  
  :البيانات الشخصية : ًأوال

  
  
  
  
  
  
  
  

  :تعليمات المقياس: ًثانيا
  /أخيت الطالبة.. أخي الطالب      

 يوجد ضمن وقدوضح سلوكك الذي رمبا تصف به نفسك، فقرة ت) 88(يتكون املقياس من    
صفاتك أو ال يوجد، وأرجو منك قراءة كل فقرة بعناية، ومن مث االستجابة هلا بوضع عالمة 

كما . حتت البديل الذي يناسبك بدقة ضمن االختيارات اخلمس املوضحة أمام كل فقرة) √(
 الدقة واملوضوعية واختيار إجابة واحدة يأمل الباحث استجابتك جلميع الفقرات مع مراعاة حتري

ًلكل فقردة، علما بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي اليت 
تعرب عن وجهة نظرك بدقة، وإجابتك ستحاط بالسرية التامة، ولن يطلع عليها سوى الباحث 

  .الستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط
  
  

  نكمشكراً على تعاو      

                                                     
 

  
 
 

 ذكر            أنثى:  الجنس-3:.............. ـــر العمـ- 2:........................)ختياريا(االســم  -2
  :......................  التخصص-6:.......................الجامعة -5:........................... البلد -5
 األول           الثاني           الثالث           الرابع    :  المستوى الدراسي-7
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ــــرات الرقم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  الــفــقـ
  تنطبق

ًعلي تماما َّ 
  تنطبق

ًعلي كثيرا َّ 
  تنطبق

ًعلي أحيانا َّ 
  تنطبق

ًعلي قليال َّ 
  ال تنطبق

ًعلي إطالقا َّ 

      .المواقـفأشـعر بالثقة في ذاتي في معظم  1

      .ال توقفني العـقبات عـن تحـقـيـق أهـدافي 2

      .أستطيع تغـيير انفعاالتي بسرعة عندما تتغير الظروف 3
      .َّأسـتطيع أن أكون لي أصدقاء بسهولة 4
      .عند سماعي عن مشكلة لشخص ما يتداعى إلى ذهني حلول كثيرة لها 5
      .تكيف مع األحداث الجاريةَّلـدي القدرة على ال 6
      .ًأبـادر دائما بمحادثة اآلخـرين 7
      .ًعندما أكـون قـلقا من مشكلة ما فإنني أستطيع تحديد أي جانب من جوانبها يضايقني 8
      .ًأفضل إنجاز األعمال التي تتطلـب جهـدا ومهـارة 9

      .أشعر بالضيق عند مواجهـة شخص غاضب 10

ًأقدر انفعاالتي وعواطفي تقديـرا جيدا 11 ً.      

      .عادة أكون هادئ وإيجابي حتى في الظـروف الصعـبة 12

      .ًأكـون متفائال بصفـة عامة وأخطط  لـمستقبلي 13

      .يصفني زمالئي بأن إحساسـي مرهـف تجاه اآلخرين 14

      .أجيد فـن التعامـل مع اآلخـريـن 15

      .ًعى دائما ألكـون من المتفوقينأس 16

      .ينتابني شـعور بالضيق تجـاه أي شخص يخالف القانون 17

ًغالبا ما يتم اختياري ألكون قائدا للجماعـة 18 ً.      

      .أشعر بالذنـب تجاه األشـياء الخاطئة التي ارتكبتها في الماضي 19

ًمـور تقديرا واقعياأشعر بالرضا عـن ذاتي عندما أقـدر األ 20 ً.      

      .ًدائما أكمل أو أنهي أي عمل أبدا في أدائه 21

      .أستطيع معرفة وفهم مشاعر اآلخرين من خالل تعبيرات وجوههم 22

      .َّلدي مهارة في توليد األفكار الحديثة لمواجهة متطلبات الحياة 23

      .ضعف في ذاتيَّلدي القدرة على تحديد جوانب القوة وال 24

      .أشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات االجتماعية 25

      .أشعر باالرتياح تجاه الناس العاطفيين 26

      .ًأستطيع التفكير جيدا وأركز في عملي في الظروف الضاغطة 27

      .َّلدي القدرة على التحكم في انفـعاالتي تجاه أي موقف 28

      .نفعاالتي الحزينة في اتخاذ قراراتيال تؤثر ا 29

      .أستطيع أن انسجم بسهولة مع أي موقف اجتماعي 30

      .أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ في االعتبار المخاطر المحسوبة لتحقيقها 31

      .ًأتأثر كثيرا بالحالة النفسية لمن يحيطون بي 32

      .ير في مشاكليَّلدي القدرة على عدم التفك 33

      ..).الفرح، الحزن،( أستطيع التعبير بالضبط عن مشاعر  34

      .أستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائي 35

ًأظل هادئا وإيجابيا تجاه أي شخص حتى أعرفه جيدا 36 ً ً.      

ًتأخذ أحداث القضية الفلسطينية حيزا كبيرا من تفكيري 37 ً.      

      . طريقة عملي حتى ولو أخذت النصيحة من شخص أصغر منيأسعى لتحسين 38
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ــــرات الرقم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  الــفــقـ
  تنطبق

ًعلي تماما َّ 
  تنطبق

ًعلي كثيرا َّ 
  تنطبق

ًعلي أحيانا َّ 
  تنطبق

ًعلي قليال َّ 
  ال تنطبق

ًعلي إطالقا َّ 

      .يزداد تقديري لذاتي عندما أتغلب على عادة سيئة 39

      .ًنشاط الجماعة شيئا أستطيع فهمه والتناغم معه 40

      .عندما أشعر بالتوتر والعصبية تجاه شخص ما فإنني  أتراجع وأعيد تقييم الموقف 41

      . باهتمام أخبار األطفال المعاقينأتابع 42

      .ًأحاول دائما حل المنازعات التي تنشب بين أفراد الجماعة 43

      .أبذل قصارى جهدي في أي عمل حتى ولو لم يقدره اآلخرون 44

.أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف 45       

      .حقيقها مهما بذلت فيها من جهدال أشعر بالملل تجاه األشياء التي لم استطع ت 46

      .استمع إلى مشكالت اآلخرين وأسعى إلى حلها 47

      .َّلدي القدرة على تغيير وجهة نظر الجماعة نحو موضوع ما 48

      .يبدو لي تذكر األحداث السارة أكثر من تذكر غير السارة 49

      .أثق في قدراتي ثقة كاملة 50

      .ًا أكون متعاونا مع أفراد الجماعةًغالبا م 51

      .ًعندما أقوم بعمل صعب غالبا ما أنجزه 52

      .أستطيع اكتشاف المشاعر الدفينة لآلخرين 53

      .ال أقول أشياء وأندم عليها 54

      .عند الفشل في أي عمل من األعمال فإنني ألقي اللوم على نفسي 55

      .مل لفترة طويلة دون الشعور بالملل أو اإلجهاداستطيع أداء أي ع 56

      .أبادر بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين 57

      .ًغالبا ما يأخذ أصدقائي بنصائحي 58

      .أستطيع ربط مشاعري بما أفكر فيه 59

      .ًأفضل دائما العمل مع فريق عمل متميز 60

      .ي مع اآلخرينًالتزم دائما بوعودي وعهود 61

      .ًأحاول دائما تدعيم السلوكيات اإليجابية لدى اآلخرين 62

      .َّلدي الوعي بما أقوم به من أعمال يومية 63

      .كي أغير حالتي المزاجية...) صديق، نادي، (ًعندما يكون مزاجي متكدرا فإنني أذهب إلى  64

      .هات نظريًغالبا ما يأخذ أفراد الجماعة بوج 65

      .ينتابني الشعور بالضيق تجاه األعمال التي أنجزها ألنه يجب أن أقدم المزيد بغض النظر عما أنجزته 66

      .َّلدي القدرة على تحديد أخطائي 67

      .أبذل قصارى جهدي في المواقف المحزنة حتى أتجنب البكاء 68

      .ً مشفقا عليهم لحزينة يجعلنيإحساسي الشديد بانفعاالت اآلخرين ا 69

      .ًأحرص دائما على تكوين عالقات ناجحة مع اآلخرين 70

      .أقدر أسوأ العقبات الممكنة قبل الشروع في أي عمل 71

      .ًأحاول دائما االتصال بأفراد الجماعة 72

      .أفعل ما يتوقعه الناس مني مهما كلفني ذلك من جهد 73

      .عر بالضيق عند مواجهة شخص غاضب أش 74

      .أستطيع التحدث أمام حشد من الناس 75

      .عندما أشعر بالضيق فإنني أشغل  نفسي في عمل أفضله 76
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ــــرات الرقم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  الــفــقـ
  تنطبق

ًعلي تماما َّ 
  تنطبق

ًعلي كثيرا َّ 
  تنطبق

ًعلي أحيانا َّ 
  تنطبق

ًعلي قليال َّ 
  ال تنطبق

ًعلي إطالقا َّ 

      .ًيصفني زمالئي بأنني طموح جدا 77

      .تعتمد السعادة من وجهة نظري على األفراد المحيطين بالشخص 78

      .يطرة على انفعاالتي بعد أي موقف محزناستطيع الس 79

      ً.أشجع التغيير في سلوكيات الجماعة ولو كان بسيطا 80

      .ال توقفني العقبات عن تحقيق أهدافي 81

      .أشعر في كثير من األحيان بثقة اآلخرين 82

      .أمدح اآلخرين عندما يستحقون ذلك 83

      .ني أعرف سببهعندما أشعر بالضيق فإن 84

      .أشعر باالرتياح تجاه الناس المتفائلين 85

      .استطيع تغيير انفعاالتي بسرعة عندما تتغير الظروف 86

      .ًإحساسي الشديد باألطفال اليتامى يجعلني مشفقا عليهم 87

      .َّأستطيع أن أكون لي أصدقاء بسهولة  88
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 )3(ملحق 
  

Corrélations االرتباط بالنسبة للعینة الكلیة 
Statistiques descriptives

300,3860 32,14602 1000
149,6140 19,88875 1000

INTEMOTI
STRESS

Moyenne Ecart-type N

 
 

Corrélations

1 -,037
, ,241

1000 1000
-,037 1
,241 ,

1000 1000

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

INTEMOTI

STRESS

INTEMOTI STRESS

 
 

Corrélations  1االرتباط بالنسبة للبلد  
Statistiques descriptives

303,8380 31,94685 500
150,1620 19,47476 500

INTEMOTI
STRESS

Moyenne Ecart-type N

 
 

Corrélations

1 -,119**
, ,008

500 500
-,119** 1
,008 ,
500 500

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

INTEMOTI

STRESS

INTEMOTI STRESS

La corrélation est significative au niveau 0.01
(bilatéral).

**. 
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Corrélations 2  االرتباط بالنسبة للبلد 
Statistiques descriptives

296,9340 32,00504 500
149,0660 20,29901 500

INTEMOTI
STRESS

Moyenne Ecart-type N

 
 

Corrélations

1 ,035
, ,431

500 500
,035 1
,431 ,
500 500

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

INTEMOTI

STRESS

INTEMOTI STRESS

 
 
Test-t 

Statistiques de groupe

500 303,8380 31,94685 1,42871
500 296,9340 32,00504 1,43131
500 150,1620 19,47476 ,87094
500 149,0660 20,29901 ,90780

PAYS
1,00
2,00
1,00
2,00

INTEMOTI

STRESS

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 

 
 

 
 

Test d'échantillons indépendants

,025 ,874 3,414 998 ,001 6,9040 2,02234 2,9354810,87252

3,414 997,997 ,001 6,9040 2,02234 2,9354810,87252

2,826 ,093 ,871 998 ,384 1,0960 1,25803-1,37268 3,56468

,871 996,290 ,384 1,0960 1,25803-1,37269 3,56469

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales
Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

INTEMOTI

STRESS

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typeInférieureSupérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 



ـــــق البحث   ــمـــالحـــ
 

 198

Test-t 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Test d'échantillons indépendants

3,355 ,067 1,464 998 ,144 3,0737 2,09969 -1,04658 7,19406

1,427 723,427 ,154 3,0737 2,15350 -1,15412 7,30160

,144 ,704 -,843 998 ,399 -1,0962 1,30001 -3,64723 1,45492

-,846 793,251 ,398 -1,0962 1,29551 -3,63919 1,44688

Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales
Hypothèse de
variances égales
Hypothèse de
variances inégales

INTEMOTI

STRESS

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typeInférieureSupérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 
 

  

Statistiques de groupe

374 302,3102 34,13512 1,76509
626 299,2364 30,86743 1,23371
374 148,9278 19,72023 1,01971
626 150,0240 19,99322 ,79909

SEXE
1,00
2,00
1,00
2,00

INTEMOTI

STRESS

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 

 

 


