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 مقدمة:

 رـــلكثيا ماـــاهتمب يـــضلمان ارــلقا نــم رينــيخألا دينــلعقا يــفلوجداني حظي مفهوم الذكاء ا  
؛ ًاــــحثبو ةــــست دراعاوــــوضلما رـــــثكأ نــــمأصــ    ىــــتحي وــــربلتا سنفــــلا مــــعل يــــف نثيحاــــلبا نــــم
ــــــنظ ــــــألهميت اً رـ ــــــلفعودوره ا هـ ــــــفل اـ ــــــيح يـ  هتساهمامو .هئاكه وذرتفكيب يقةوثلا لتهصد ورلفا ةاـ
ـــــحجان في حةضاولا ـــــفيه لتفاعي لتيا يةتلحياا فقاولما في فلتكيا على هتردقو هـ ـــــم اـ ـــــفأ عـ  ادرـ
 .  جتمعهم

 فــــلعنا ئمارــــج دــــيازتب مـــتسي اليـــلحا رـــلعص(أن اGoleman,1995ن)اـــلمجوولقد أوض  
 يــف ببــلسد اوــعيارس؛ ودـلما من التالميذب رستب، وتئاكالوا قـــلقلت االدـــعمع اـــفت، وار لـــلقتوا
  ديهم.لء الوجداني اذكـلرات ااـهم يدنـت ىـلإ كـلذ

 كـــلتد دـــحاد، ورـــألفا حاـــجن يـــف ًاـــهمم ؤدي دوراً ت ةـــفيرعم رــغيرات دــقك اــهنن أــب دــعتقوا
 ةــلبقارة دق فعالينالء ااذكلن اأبن لماجوض رفتاو  ،ةــتماعيجالوا ةــيفعالنالا بــناولجا يــفرات دــلقا
ـــلل ـــقس.ومتعلـ ــــيلكفاا مـ ــــفعالينالا ةـ ــــلإ ةـ ــــقس ىـ ــــهم،نميـ ــــيلكفا:ااـ ــــلشخصا ةـ  Competence)يةـ

Personal)،تماعيةجالا ةيلكفاوا ،فسناندارة أ من مكننات لتيوا Social Competence 
 .  خرينآلا عــــم اــــنتعالقاة إدار  نــــم مكننات يــــلتوا

أن االنفعاالت ترت ط بدرجة كبيرة بصحة العقـ  ورضـا  (Perent,1996:9-13)ويري بيرنت 
الفــرد عــت ذاتــه، وا،بــداع ، والــد ء ال عصــي، وذلــن علــي اعت ــار أن اســت الل وعــي ال ــع  

جتماعي،هــذا وذكائــه فــي االتصــال وفهــم ردود أفعــال اآلخــريت هــو أســاس للتعــا   والتعامــ  اال
 با،ضافة إلي أن مهارة االنت اه السريع إلي ت يير االنفعاالت قد تجع  الفرد ينمو ذاتيًا.

أن القـدرات االنفعاليـة هـي المحـرك الرئيسـي فـي تقبـ  إلـى  (Cooper,1997)أشـار كـوبر و 
، إال ورضا الفرد في عمله، بالرغم مت أن العوام  التي تحقق النجاح في أي عم  كثيـرة ومتعـددة

أن منها ما يتعلق بمستوي العم  ومتطل اته، ومنها ما يتعلق ب عصية الفرد ودوافعه، ومنهـا مـا 
يعــت  بالجوانــج االجتما يــة، وليــت ت قــي القــدرات االنفعاليــة تمثــ  العامــ  الرئيســي فــي نجــاح 

 الفرد في عمله.
الفـرد إلـي أن نجـاح  (Shaffer&Harison,1998)توصلت دراسـة شـيفر وهاريسـون كما 

في عمله يجج أن تتوافر له مقومات أساسية منها : المساندة االجتما يـة مـت الـءمالء والتوافـق 
 والت لج علي الم كالت التي تسببها الحياة اليومية.النفسي واالجتماعي مع اآلخريت 
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إلـي أن الـذكاء  (Reich&Goleman,1999:27)وأيضـًا توصـلت دراسـة ريـتو وجولمـان 
ت قائمة مت سمات ال عصية مث  مفاهيم التفاؤل والمثابرة والحماس، كمـا أن الوجداني   ارة ع

الــذكاء الوجــداني يســاعد الفــرد علــي تيــويت وبلــورة ســمات ال عصــية لديــه مثــ  التييــ  والثقــة 
بـالنفس والدافييـة وتقـدير الـذات، وتتن ـأ الدراسـة أن الفــرد الـذي لديـه قـدر مـت الـذكاء الوجــداني 

 تقدير الذات والقلق االنفعالي.سيكون لديه قدر مت 
أن األفراد األق  ذكـاًء وجـدانيًا أقـ  نجاحـًا إلى  (Taylor,2001)توصلت دراسة تايلوركذلن 

 في مجال العم  وفي مجاالت كثيرة في الحياة.
(أن التحـديات التــى ييي ـها ا،نســان 243 -242: 3113منســى)عبــد الحلـيم محمـود يـر  و 

بـالعوا   فم ـاعرنا تـ ثر فـى كـ  كبيـرة وصـ يرة فـي حياتنـا أكثـر مـت والطبيعة ا،نسانية متـأثرة 
لم اعر ضرورية للتفييـر والتفييـر اوذلن عندما يتعلق األمر بمصائرنا وأفعالنا،وأن ،تأثير التفيير

التـواتن فـي هـذه الحالـة يت لـج العقـ  العـا في علـى  ةإذا تجـاوتت الم ـاعر ذرو ،و مهم للم ـاعر
منطقي على اعت ـار أن هنـاك كمـا يقـول محمـود منسـي عقلـيت أحـدهما العق  ال يسيطرالموق  و 

 .خر منطقيعا في واآل
؛ وإنمـــا هــــقوفتد ورـــــلفح ااــــجن نمــــضي اله حدم ولعاء ااذكلأن ا لىت إاسرادلرت ااشفقــد أ

ـــــــحتي ـــــــلج إاـ ـــــــلا ىـ ـــــــلء الوجــــــداني ااذكـ ــــــد ذـ  لعمليةوا لعلميةت المجاالا فيح لنجاح افتامي يع
(Vincent,2003.) 

علـى اعت ـار أنهـا وسـيلة مـت  أنه يجـج االهتمـام بالناحيـة الوجدانيـة للفـرديتض  مما سبق 
مـت أن م ـاعر  وسائ  توافق الفرد مـع المت يـرات المتالحقـة والمتصـارعة التـي تحـيط بـه انطالقـاً 

داره لألحكـام الفرد وانفعاالته مت أهم الم ثرات في توجيه سلوكه بصفة عامة و ريقة تفييـره وإصـ
 واتعاذه للقرارات بصفة خاصة .

وذلـــن علـــى اعت ـــار أن ا،دراك الـــدقيق والســـريع لالنفعـــاالت يســـم  بـــردود أفعـــال عا  يـــة 
تميـ  هـذه الـردود إلــى أن تـ خر فـي وقــت  ةوسـلوكية سـريعة ودقيقـه،ذلن ألنــه بـدون هـذه المهــار 

د الفـــرد حساســـيته للموقـــ  و بي ـــارة أخـــر  يفقـــأ،للموقـــ  ةتيـــون غيـــر مناســـ  يوبالتـــال،الحق
الحـــالي  ال حــ لذلن جــاء ،علـــى مواجهــة التحــديات ب ــك  مناســـج غيــر قــادر ويكون ،الســلوكى

 ـالب كمحاولة للتعر  على العالقة بيت الذكاء الوجداني بوصـفه سـمة وأسـاليج المواجهـة لـد  
 العربية الليبية.بالجماهيرية  كلية التربية تيجي
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 :البحث  مشكلة

قـد ال يمتليــون   ــالب كليـة التربيـة تيجــيمـت إحســاس ال احـ  بـأن  ال حـ  ان عـت فيـرة هــذ
مســتوي مرتفعــًا فــي الــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة فــي حــيت أن الــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة 

بصـفة خاصـة؛ ألن هـ الء الطـالب هـم   الب كلية التربيـةبصفة عامة و الجامعة لطالب ية ضرور 
ــات الــذيت ســيقودون التعلــيم فــي المســتقب   القريــج فــلذا لــم يتســلحوا بالقــدرات والمهــارات واليفاي

أشـر  المهـت وأفضـلها علـي  –والقيم واالتجاهات والمعار  التـي تـ هلهم للقيـام بمهنـة التـدريس
فــلن مســتقب  أبنائنــا ســيكون مهــددًا؛ ألن فاقــد ال ــي  ال يعطيــه، ومــت ثــم كــان  -وجــه ا، ــال 

، فـالمعلم أهـم مـدخالت العمليــة  اًل تربويـًا ومهنيـًا وأكاديميـاً االهتمـام بـالمعلم وإعـداده إعـدادًا شـام
  التعليمية وأخطرها أثرًا علي تعليم التالميذ.

الحــالي مــت إحســاس ال احــ  بوجــود عــدد مــت الم ــكالت التــي  ال حــ كمــا ن عــت م ــكلة 
احـ  ، ومت خالل تطبيق اسـتبيان مفتـوح علـي الطـالب تأكـد ال  الب كلية التربية تيجييواجهها 

بمعرفــة كيـ  يواجــه الطــالب مـت إحساســه، وبعـد تفريــب االسـتبيان رأي ال احــ  ضــرورة االهتمـام 
هذا اليم الهائ  مت الم ـكالت؛ ألنـه فـي نظـر ال احـ  قـد تقـ  هـذه الم ـكالت حجـر عثـرة أمـام 

 تعلم ه الء الطالب.
 ،ســيةكـذلن مهنــة التــدريس مهنــة شـاقة وتســبج للقــائميت بهــا بعـ  الضــيق والضــ و  النف

ونق  الرضا عت العم  وت عًا لذلن نق  األداء فى العم ، ونق  قدرتهم علـى مواجهـة ضـ و  
العم . ونظرًا لتءايد أعداد التالميذ فى الفصول مما جع  المعلم ال يستطيع التعام  مع ك  تالميـذ 

 د  إلـى عالقات التفاع  مع تالميذه مما ي يالفص ، وقد اليعرفهم جميعًا مما ي د  إلى نق  ف
ــ ــا  ف ــم ي ــعر با،ح  ــا يجعــ  المعل ــ ع  مــنهم مم ــق  ينقــ  تحصــيلهم،أو ســوء ســلوك ال تحقي

 النتائج التربوية المرجوة، با،ضافة إلى العالقات بيت المعلميت.
وعلـى الــرغم مــت وجــود العديــد مــت الدراسـات العربيــة التــى تناولــت الــذكاء الوجــدانى وبعــ  

وجــد دراســات تناولــت الــذكاء الوجــدانى لــد  المعلمــيت ماعــدا المت يــرات لــد  الطــالب،إال أنــه ال ت
( والتى تناولت الذكاء الوجدانى والتوافق النفسى للمعلم،)محمـد 3110دراسة:) السيد السمادونى،

( والتــى قارنــت بــيت الــذكاء الوجــدانى والــذكاء األكــاديمى فــى التنبــ  3114حســيت، عبــد الهــادي 
الـذكاء الوجـدانى بوصـفه سـمة لـد   الحـالي ال حـ لت مت يرات تناو  بأداء المعلم،وال توجد دراسة

 . ال ح وعالقته بأساليج المواجهة مما جع  هذه المت يرات جديرة ب  الب كلية التربية تيجي
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ومت خالل قراءات ال احـ  فـي الـذكاء الوجـداني بوصـفه سـمة توقـع أن يكـون لهـذا المت يـر 
 .ية التربية تيجي الب كلدور فعال في أساليج المواجهة لدي 

ــــذكاء  (Reed&Clarke,2000:68)وهــــذا مــــا أشــــارت إليــــه دراســــة ريــــد وكــــالرك  أن ال
ــي  ــاس الوجــداني يســتعدم ف ــادة قي ــرار والقي ــي مجــاالت اتعــاذ الق ــراد ف ــيت األف ــة ب ــرو  الفردي الف

والتعطـيط والعمــ  فـي جماعــة واالبتيـار، ولــذلن يسـتعدم الــذكاء الوجـداني لتوضــي  الفـرو  بــيت 
 (Hamachek,2000:235)كمـا توصـلت دراسـة هاماشـين اد المرت طة بالنجاح فـي الحياة.األفر 

 إلي أن الذكاء الوجداني يعم  علي إعادة تواتن الفرد في المحيط الذي يييو فيه.

ـــال جولمـــان )كمـــا  ـــي الســـج  02: 3111أوضـــ  داني ـــ دي دورًا مهمـــًا ف ـــاالت ت ( أن االنفع
ء في قدرات ال ع  المهنية كما تعرضه أكثـر مـت غيـره العا في ال عصي، فقد ت دي إلي العج

ــه  ــه إذا مــارس عوا ف ــود تفييــره وترفــع مســتوي أدائ ــه عامــة ، وقــد تق لمعــا ر شــديدة فــي حيات
ــة  ــا ، وليــت تنحصــر فــي ســالمتها وكي ي ــة ذاته ــة الوجداني ممارســة جيدة.فالم ــكلة ليســت الحال

 التعبير عنها، وإدارتها.
إلــي أن  ــالب الجامعــة قــد يواجهــون بعــ   (Constance,2004)ولقــد أشــار كونســتانس

االضطرابات النفسية والصراعات الداخلية نتيجة للمواق  واألحـدا  الجديـدة التـي يتعرضـون لهـا 
في حياتهم الجاميية ، ويظهر ذلن في إحساسهم باالستقاللية وتحم  المسئولية واكتسـاب الـدور 

 األكاديمي والمهني.
األحدا  الجديـدة قـد تـدفع  ـالب الجامعـة للوقـوع فـي العديـد مـت الم ـكالت وهذه المواق  و 

 واالجتما ية واألكاديمية،ومت ثم سوء التوافق مع الحياة الجاميية بصفة عامة.النفسية 
أدوات موضـو ية  -علـي حـد علمـهجـد لـم ي –عندما أراد ال اح  دراسة هذا الموضوع كذلن 

الذكاء الوجـداني بوصـفه سـمة لـدي مت التعر  علي مستوي  تعليمالومقننة تمكت القائميت علي 
؛ليي يتعـذوا العطـوات المناسـ ة لالرتقـاء بهـم الطالب، أو التعـر  علـي أسـاليج المواجهـة لـديهم

مقياسـي:الذكاء الوجـداني بوصـفه سـمة لـدي إلي مستويات أفض ، وهذا دفع ال احـ  إلـي إعـداد 
وإجراء عمليات التقنيت لها،وذلن للوقـو   لمواجهة، أساليج امقياس تيجي، و  الب كلية التربية 

، وأسـاليج المواجهـة  ـالب كليـة التربيـة تيجـيالذكاء الوجـداني بوصـفه سـمة لـدي علي مستوي 
 .ه الء الطالبلدي 
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 أشارت دراسة أوني  ) ورغ ة في التصدي لهذه الم كلة ؛وبح  العوام  التي قد ت ثر فيها

(Oneil,1996جداني يجع  الفرد يتحكم في انفعاالته ويتعذ قرارات صائ ة في أن الذكاء الو لى إ
ن يكون أحياته ويجع  لد  الفرد الحافء على ال قاء متفائال ويستطيع مواجهة م كالت العم  و 

عالقات اجتما ية ناجحة  هيجعله يقيم مع المحيطيت ب أيضاً ،مع مت حوله متعا فاً 
على  أن يكون قادراً اآلخريت وجدان وانفعاالت ويستطيع مت خالل معرفته بم اعر و ،ومنسجمة

فالطالب ، مت ذكاء وجداني هلدي ن نجاح الفرد في حياته اليومية يتوق  على ماأ،و إقناعهم
ن الفتيات ذو  الذكاء الوجداني المنعف  أو ،العدوانيون يرتيبون جرائم عن  في مرحلة المراهقة

ن بم كالت انفعالية في مرحلة لديهت م اعر قلق وغضج ومل  وهت في ال الج يمرر
ن اكتساب الفرد لمهارة الذكاء الوجداني تجعله يمتلن قدرات تساعده بدرجة كبيرة أإذ ،المراهقة

 .هالمحيطة بالحياتية في المواق   يجابياً إ على النجاح في الحياة وعلى أن ي ثر تأثيراً 
إلى (Ridges, Margie & Zoff,2001)توو  دراسة يردجيس  ومارجى وكذلن أشارت 

مت شأنها  يبيت الحالة االنفعالية )الوجدانية( والبيئة ا،يجابية التوجود عالقة ارت ا ية موج ة 
هذه المرحلة العمرية با،حساس باالنتماء والقبول وتد يم الحكم  يأن تءود ه الء الطالب ف

 .نحو تحسيت الحالة االنفعالية له الء الطالب ة،وكلها أن طة موجهيالذات
 يتض  مما سبق ما يلي :

، وهو يعم  علـي أن الذكاء الوجداني بوصفه سمة يعد مفتاحًا للنجاح في الحياة اليومية-0
 إعادة تواتن الفرد في المحيط الذي يييو فيه.

أن الذكاء الوجداني يجع  الفرد يتحكم في انفعاالته و يتعذ قـرارات صـائ ة فـي حياتـه و  -3
 حياة.ويستطيع مواجهة م كالت ال

ــي قــد تعــوقهم عــت مواصــلة -2 ــًا هــائاًل مــت الم ــكالت الت أن  ــالب الجامعــة يواجهــون كم
 دراستهم الجاميية.

أن بع   الب الجامعة قد ال يستطيعون مواجهة الم كالت الجامييـة، والسـ ال : كيـ  -4
 يتصرفون حيال هذه الم كالت؟ 

 : ةاآلتي تومت ثم تحددت م كلة ال ح  الحالي في التساؤال
ما العالقة بيت درجات الطالب علي مقيـاس الـذكاء الوجـداني بأبعـاده المعتلفـة بوصـفه  -0

 ؟ الب كلية التربية تيجيسمة ودرجاتهم علي مقياس أساليج المواجهة لدي 
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فـي ضـوء مت يـري : فئـة   الب كلية التربية تيجيما مدي تمايء أساليج المواجهة لدي  -3
 إنا (؟ -( والجنس )ذكورقة الرابعةالفرقة األولى والفر الطالب )

ــاس يهــ   -2 ــي مقي ــا  ف ــذكور عــت ا،ن ــ  ال ــاده عتل ــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة بأبع ال
 ؟المعتلفة

إســهام الــذكاء الوجــداني بأبعــاده المعتلفــة بوصــفه ســمة فــي التنبــ  بأســاليج   مــا مــد -4
 ؟ الب كلية التربية تيجيالمواجهة لدي 

 هداف البحث:أ

 :التعر  علي لي إلي هد  ال ح  الحا
العالقة بيت درجات الطالب علي مقياس الذكاء الوجـداني بأبعـاده المعتلفـة بوصـفه سـمة  -0

 . الب كلية التربية تيجيودرجاتهم علي مقياس أساليج المواجهة لدي 
فــي ضــوء مت يــري : فئــة   ــالب كليــة التربيــة تيجــيمــدي تمــايء أســاليج المواجهــة لــدي  -3

 .إنا (  -( والجنس )ذكورألولى والفرقة الرابعةالفرقة االطالب )
ــذكور  -2 ــي مقيــاسعــت مــدي اخــتال  ال ــا  ف ــاده  ا،ن ــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة بأبع ال

 .المعتلفة
مدي إسهام الذكاء الوجداني بأبعاده المعتلفة بوصفه سمة في التنبـ  بأسـاليج المواجهـة  -4

 . الب كلية التربية تيجيلدي 
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 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:  -أ

أهميــة المت يــرات التــي تتضــمنها و ريقــة تناولهــا تن ــع األهميــة النظريــة لل حــ  الحــالي مــت  -
باعت ـــاره المت يـــر -الـــذكاء الوجـــداني بوصـــفه ســـمة ف واألهـــدا  ال حثيـــة المســـتهدفة منهـــا

-ونحـت فـي بدايـة األل يـة الثالثـة  خصوصـاً  - تـههميأتظهـر  -الحـالي ال ح في  المستق 
واالجتمـاعي  يواجه العديد مت الم كالت المتعلقة بالمجال السياسياآلن حي  نجد المجتمع 

الحلول لمعظم هذه الم كالت التـي تسـبج الضـيق والقلـق ربما تيون و ،والثقافي واالقتصادي
لقــدرات الفيريــة المطــورة بطريقــة جيــدة، بــ  عليــه اللمجتمــع هــو أن يمتلــن الفــرد لــيس فقــط 

ـــع المهـــارات الفيريـــة لحـــ  هـــذه الم ـــكالت  أن يمتلـــن أيضـــاً  ـــارات وجدانيـــة تتيامـــ  م مه
تضـــ  أهميـــة المهـــارات بـــيت األشـــعاال والقـــدرة علـــى االنســـجام بيـــنهم تومت هنـــا ،الراهنـــة
 .( (Pfeiffer,2001:138-142وقد ساهم ك  هذا في االهتمام بالذكاء الوجداني ،بفاعلية

نتيجة الختال  سمات األفراد واختال  ف-تابعالمت ير ال –أيضًا أهمية أساليج المواجهة  -
خصائصهم، فلنهم كذلن يعتلفون في  ر  تعاملهم مع األحدا  والم كالت العارجية التي 
يتعرضون لها، ولما كان للحياة الجاميية خصائصها التي تميءها عت غيرها مت المراح  

  الحياة الجاميية، وهذا التعليمية، فلنه بطبيعة الحال يعتل  الطالب في مواجهتهم ألحدا
 كان مدعاة الهتمام العديد مت ال احثيت بدراسة أساليج المواجهة لد   الب الجامعة.

ه الء الـذيت سـيتعرجون معلمـيت يسـند إلـيهم   الب كلية التربية تيجيكذلن أهمية العينة وهم -
نـاجحيت الء المعلمـيت ه   فلذا كان،المعار  والمهارات واالتجاهات والقيم تعليم أبنائنا وبناتنا

 فهذا سي دي إلى نجاح أبنائنا وبناتنا، وبالتالي نجاح المجتمع كله، والعكس صحي .
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 األهمية التطبيقية: -ب

 تتض  األهمية التطبيقية لل ح  الحالي مت خالل ما يلي: 
ســـــمة لـــــدي ذكاء الوجـــــداني بوصـــــفه الـــــ يت همـــــا:لحـــــالي مقياســـــايقـــــدم ال حـــــ   -

ـــــة تي ـــــة التربي ـــــدي ، جـــــي ـــــالب كلي ـــــاس أســـــاليج المواجهـــــة ل ـــــة ومقي ـــــة التربي  ـــــالب كلي
ــــــذا،تيجي ــــــد انالمقياســــــ نوه ــــــي العمليــــــة  انقــــــد يفي ــــــربيت والقــــــائميت عل ال ــــــاحثيت والم

ـــــة ألجـــــ  ا،صـــــالح  ـــــذلن التعليمـــــيالتعليمي ـــــويم  ان يســـــاعد، وك ـــــاس والتق المهتمـــــيت بالقي
ذكاء س الـــــبالم سســـــات ال حثيـــــة والتعليميـــــة المعتلفـــــة علـــــي الي ـــــ  عـــــت  أبعـــــاد مقيـــــا

وكـــذلن الي ـــ  عـــت أبعـــاد مقيـــاس ، ســـمة لـــدي  ـــالب كليـــات المعلمـــيتالوجـــداني بوصـــفه 
إلــــي استي ــــا   بــــدورهيــــ دي ، وهــــذا  ــــالب كليــــة التربيــــة تيجــــيأســــاليج المواجهــــة لــــدي 

المرجــــو التعليمـــي ا،جـــراءات الالتمـــة لتجميـــع البيانـــات الالتمـــة لتحقيـــق عمليـــة ا،صـــالح 
 تحقيقها.
ـــائج- ـــذه  كمـــا يمكـــت لنت ـــاحثيت نحـــو إجـــراء  ال حـــ ه ـــر اهتمـــام الدارســـيت وال  أن تثي

المءيـــد مـــت الدراســـات وال حـــو  فـــي هـــذا المجـــال المهـــم، بمـــا يـــ دي إلـــى تحســـيت مســـتو  
 .العملية التعليمية في الم سسات التعليمية المعتلفة

كمــــا يمكــــت لنتــــائج هــــذا ال حــــ  أن تثيــــر القــــائميت علــــى التعلــــيم الجــــامعي ألجــــ  -
 وير المناخ الجامعي مما يجعله أكثر إيجابية.تحسيت وتط

 مصطلحات البحث: 

ـــوي  ـــات ال حـــ  الترب ـــت أدبي ـــذكاء الوجـــداني بوصـــفه عرف ـــ   ســـمةال ـــ  تعري ـــارمث  -ب
أنـــــه   ـــــارة عـــــت تنظـــــيم مـــــت المهـــــارات واليفـــــاءات ال عصـــــية ب,Bar-On) 0222أون ) 

ــــ  بنجــــاح ــــ ثر علــــى قــــدرة الفــــرد للتعام ــــة واالجتما يــــة التــــى ت مــــع المتطل ــــات  والوجداني
 البيئية. 
ــــــــي معرفــــــــة ب (Goleman,1998:95)جولمــــــــان  أشــــــــارو  ــــــــه فقــــــــدرة الفــــــــرد عل أن

ـــي  ـــا ب ـــك  فعـــال داخـــ  أنفســـنا وف ـــا وإدارة انفعاالتن ـــدفع ذواتن م ـــاعره، وم ـــاعر اآلخـــريت ل
 عالقتنا باآلخريتف.

ـــــذكاء الوجـــــداني بأنـــــه (Abraham,2000:169)وبـــــيت أبراهـــــام  مجموعـــــة مـــــت  ال
تعـــء  إليهـــا الدقـــة فـــي تقـــدير وتصـــحي  م ـــاعر الـــذات، واكت ـــا  المالمـــ   المهـــارات التـــي



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 304 - 

 االنفعالية لآلخريت واستعدامها،ألج  الدافيية وا،نجات في حياة الفرد.
ــــارو  عثمــــان ) ــــد 024: 3110وأوضــــ  ف ــــاه وا،دراك الجي ــــى االنت  ــــه القــــدرة عل ( بأن

ظيمهـــــا وفقـــــًا لمراق ـــــة لالنفعـــــاالت والم ـــــاعر الذاتيـــــة، وفهمهـــــا وصـــــياغتها بوضـــــوح، وتن
وإدراك دقيــــــق النفعــــــاالت اآلخــــــريت وم ــــــاعرهم، للــــــدخول معهــــــم فــــــي عالقــــــات انفعاليــــــة 
واجتما يــــة إيجابيــــة تســــاعد الفــــرد علــــى الرقــــي العقلــــي واالنفعــــالي والمهنــــي،وتعلم المءيــــد 

           مت المهارات ا،يجابية للحياة.
ء الوجداني: بأنه قدرة الفرد على الوعي (الذكا02: 3112وأشار منصور ال ربيني )          

بحالته االنفعالية وإدارتها وض طها، وتوجيهها لتحفيء ذاته، واست فافه النفعاالت وم اعر 
                                                                                     .اآلخريت ،واالستجابة المالئمة لهم وفقا لذلن ، والتواص  والتفاع  الجيد معهم

ــــــــياوجدلء ااذكل(أن ا3101) خلويلا دعيسد ومحموأوضــــــــ   ــــــــارة عــــــــت  ن رة دقهــــــــو   
 فهادهأ ققيحتو ئـــــــــــــــــــــــــهأدا نيسحتبهــــــــــــــــــــــــد   يفهاتوظ يفيةكو هرشاعم فةرعم علىد رلفا
ت عالقا ةمقاإ عنه نتجي امم خرينآلا رشاعم مفهو طفلتعاء اضو ىف يميةظلتنا
 .معهم حةجان

 ما يلي :ات السابقة يتض  مت خالل عرض التعريف

مــــدي وعــــي وفهــــم وتعــــر  الفــــرد  يتضــــمتبوصــــفه ســــمة أن الــــذكاء الوجــــداني  -0
ـــي م ـــاعره ـــذه االنفعـــاالت-عل تنـــاول -الـــوعي بم ـــاعر اآلخـــريت -التنظـــيم والـــتحكم فـــي ه

تلـــن االنفعــــاالت علـــي أنهــــا معلومــــات عـــت اآلخــــريت واســــتعدامها وتو يفهـــا فــــي الدافييــــة 
 والتعطيط وا،نجات. 

الــــذكاء الوجــــداني خبــــرة ذاتيــــة اكتســــبها الفــــرد مــــت خــــالل مراقبتــــه لم ــــاعر  أن -3
ــــن كلــــه لدمجــــه فــــي  ــــة فهــــم ذل اآلخــــريت، وكي يــــة تنظــــيمهم وضــــ طهم النفعاالتهم،ومحاول

 سلوكه في المستقب  بهد  تحسيت التحكم في هذه الم اعر واالنفعاالت.
ــــن  -2  ــــذكاء الوجــــداني بوصــــفه  عــــر وفــــي ضــــوء ذل ــــًا ال ــــهســــمة إجرائي ــــدرة  بأن ق

ــــة ــــه وم ــــاعره الذاتي ــــاه وا،دراك الصــــاد  النفعاالت ــــى االنت  ،وانفعاالت الطالــــج الجــــامعي عل
وم ـــــــاعر اآلخـــــــريت ، والـــــــوعي بهـــــــا، وفهمهـــــــا وتقـــــــديرها بدقـــــــة ووضـــــــوح ، وضـــــــ طها 
ــــا لءيــــادة  ــــة االنفعاليــــة، وتو يفه ــــا، واســــتعدام المعرف ــــتحكم فيهــــا، وتوجيهه ــــا، وال وتنظيمه

ات التواصـــــــــ  االنفعـــــــــالي ، والتفاعــــــــ  االجتمـــــــــاعي مـــــــــع الدافييــــــــة، وتحســـــــــيت مهــــــــار 
اآلخريت،وتطـــــوير العالقـــــات ا،يجابيـــــة التـــــي تيفـــــ  للفـــــرد واآلخـــــريت تحقيـــــق النجـــــاح فـــــي 
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ـــي  ـــاس المســـتعدم ف ـــاد المقي ـــاتهم، وهـــي كمـــا تقيســـها أبع ـــج حي ـــة  ال حـــ شـــتى جوان الحالي
 ت االجتما ية.وهي الوعي بالذات ، تنظيم الذات،الدافيية الذاتية،التعا  ،المهارا

 أساليج المواجهة:
( بأنها مجموعة الن ا ات ، أو 022: 3113عرفتها إيمان محمود القماح )

االستراتيجيات )سلوكية / أو معرفية( التي يسعى مت خاللها الفرد إلى تطويع الموق  
 الضاغط وح  الم كلة أو تع ي  التوتر االنفعالي المترتج عليه.

أن أساليج المواجهة هي   ارة  (Klein&et al.,2007)وأوضحت كاليت وآخرون 
عت الت يير المتسق للجهود السلوكية والمعرفية؛ألج  إدارة المتطل ات الداخلية والعارجية 

 العاصة بالفرد.
ـــــذلها  ـــــي يب ـــــًا بأنهـــــا فالمجهـــــودات الت ـــــي ال حـــــ  الحـــــالي إجرائي وعرفهـــــا ال احـــــ  ف

واًء كانـــت هـــذه المجهـــودات مركـــءة علـــى الطالـــج فـــي الجامعـــة عنـــد تعاملـــه مـــع األحـــدا  ســـ
الم ـــكلة، أو مركـــءة علـــى االنفعـــال، أو مركـــءة علـــى الجوانـــج االجتما يـــة والبدنيـــة، وذلـــن 

 كما يظهر مت خالل استجاباته على   ارات مقياس المواجهة الذي أعده ال اح ف.

 المدخل النظري :

 أوالً : الذكاء الوجداني:وتضمن ما يلي: 

 نفعالي ون أته وتطوره:جذور الذكاء اال -أ
برهنــــت دراســــات كاتــــ  علــــى وجــــود ارت ــــا  قــــوي بــــيت مقـــــاييس  0222فــــي عــــام 

ـــي عـــام  ـــن ف ـــت بحـــو  أيءن ـــا أثبت ـــي، كم ـــالمعنى الوجـــداني والمعرف ـــى  0222ال عصـــية ب عل
 (.024: 0221االرت ا  اليبير بيت السمات الوجدانية والمعرفية)ف اد أبو حطج، 
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ـــــيت اوإن النظـــــرة التيا ـــــور مفهـــــوم الـــــذكاء مليـــــة ب ـــــال أدت إلـــــى  ه لتفييـــــر واالنفع
ــــي عــــام  ــــس ف ــــ  وروي ــــا أوضــــحه واردي ــــالي كم ــــًا  0223االنفع ــــذان وضــــعا تصــــورًا نظري الل

مبنيـــًا علـــى نتـــائج الدراســـات الســـابقة فـــي هـــذا المجـــال، وتوصـــال إلـــى وجـــود عالقـــات قويـــة 
ـــى ال عصـــية ا ـــا عل ـــر تأثيره ـــي يظه ـــي، والت ـــالي والمعرف ـــيت النظـــاميت االنفع ـــي ب ،نســـانية ف

ـــــا ونظرتهـــــا وتعامالتهـــــا مـــــع العـــــالم، ممـــــا يضـــــفي عليهـــــا وحـــــدة كليـــــة منظمـــــة  تيامله
 ومتمايءة.

( فـــــي دراســـــاته المتعـــــددة فـــــرف  النظـــــرة Gardner,1993,1995وجـــــاء جـــــاردنر)
والتي ينـــــدرج تحتهـــــا الـــــذكاء االنفعـــــالي، األحاديــــة للـــــذكاء، وتبنـــــى فيـــــرة الـــــذكاء المتعـــــدد،

 فعالي ب ع  المت يرات االنفعالية لد   ل ة الجامعة.وأوض  عالقة الذكاء االن
ــــــــذكاء  ــــــــداين( بال ــــــــيت الــــــــذكاء االنفعــــــــالي ومــــــــا وصــــــــفه )ثورن وثمــــــــة ت ــــــــابه ب
ــــذكاء االجتمــــاعي، إال أنــــه  ــــذكاء العملــــي، وال االجتماعي،وكــــذلن مــــا وصــــفه )ســــتيرنبرج( بال

كاء االنفعـــالي يتضـــمت عـــددًا أكبـــر مـــت المجـــاالت، وبالتـــالي األبعـــاد المكونـــة لـــه،كما أن الـــذ
( بالـــــــــذكاء ال عصـــــــــي) Gardner,1993,239)ي ـــــــــ ه تمامـــــــــًا مـــــــــا دعـــــــــاه جـــــــــاردنر

Personal Intellingence ـــــى ذكـــــاء بـــــيت األشـــــعاال، وذكـــــاء ـــــذي ينقســـــم إل ( ، وال
داخــــ  ال ــــع  )ذاتــــي(، وهــــى الفيــــرة التــــي كــــان  رحهــــا فــــ اد أبــــو حطــــج فــــي كتاباتــــه 

 السابقة في المجال المعرفي المعلوماتي.
اء نفـــــس الــــــذكاء االنفعـــــالي بمراجعــــــة مفـــــاهيم قديمــــــة مرت طـــــة مثــــــ  وقـــــام علمــــــ

ـــــاءة االجتما ية ـــــة، اليف ـــــن المهـــــارات االجتما ي ـــــوعي االنفعالي،وذل ـــــالي، ال ،النضـــــج االنفع
ــــالنمو االجتمــــاعي، والــــتعلم  ــــان مــــا يعــــر  ب ــــ   هــــور مصــــطل  الــــذكاء االنفعــــالي، وك قب

ــــادة  ــــى تي ــــذكاء ال عصــــي يهــــد  إل ــــالي وال ــــدرة االجتمــــاعي االنفع ــــاءة أو الق مســــتو  اليف
 (.Goleman,1995 :262االجتما ية االنفعالية)

ــــت  ــــامت ع ــــر حيــــ  كان ــــى القــــرن الث ــــالي وجــــذوره إل ــــذكاء االنفع وترجــــع أصــــول ال
 النظرة إلى العق  والحياة النفسية للفرد تنقسم إلى ثالثة أقسام هي:

ــــــــة  -0 ــــــــر  Cognitionالمعرف ــــــــذاكرة والتفيي ــــــــ  ال ــــــــى و ــــــــائ  مث وت ــــــــتم  عل
 معتل  العمليات المعرفية.و 

وت ـــــــــتم  علـــــــــى االنفعـــــــــاالت والنـــــــــواحي  Emotionالعا فـــــــــة أو الوجـــــــــدان -3
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 المءاجية والحدس ومعتل  الم اعر مث  الفرح والسرور وال ضج وا،ح ا  والعو .
ــــــــة -2 ــــــــة والمكتســــــــ ة  Motivationالدافيي ــــــــدوافع البيولوجي ــــــــى ال وت ــــــــتم  عل

 ى تحقيقها، ومقاصده مت سلوكياته.وال ايات واألهدا  التي يسعى الفرد إل
ـــأخر   ـــذكاء االنفعـــالي فهـــو يـــرت ط بطريقـــة أو ب وكـــان هـــذا التقســـيم  ريقـــًا لظهـــور ال
بكــــ  مــــت القســـــميت األول والثــــاني ، أي أنـــــه مت يــــر مســــتعرض بـــــيت المعرفــــة واالنفعـــــال 
ـــــادلي  ـــــا نتيجـــــة للتفاعـــــ  الت  ـــــت التيامـــــ  بينهم ـــــة أو الوجـــــدان( فيحـــــد  نوعـــــًا م )العا ف

   (.4: 0223ترك بيت االنفعال والتفيير)فارو  عثمان،محمد عبد السميع، الم 
بدايـــــة مـــــت  يتضـــــ  ممـــــا ســـــبق التطـــــور التـــــاريعي للـــــذكاء االنفعـــــالي )الوجـــــداني(

فـــــأجري  0222دراســــات كاتـــــ  ومـــــرورًا بجـــــاردنر ثـــــم ســـــتيرن ج وجـــــاء جولمـــــان فـــــي عـــــام 
ــــذكاء الوجــــ داني بوصــــفه ســــمة دراســــات كثيــــرة عليــــه، توصــــ  مــــت خاللهــــا إلــــى  بيعــــة ال

ــــدرة،  ــــه ق ــــذكاء الوجــــداني بأن ــــات أخــــر  نظــــرت لل ــــاك اتجاه ــــت هن ــــة، وكان ــــاده المعتلف وأبع
ــــذكاء الوجــــداني  ال حــــ وغيرهــــا كثيــــر مــــت هــــذه االتجاهــــات، وليــــت  ــــى ال الحــــالي ركــــء عل

  بوصفه سمة.  

 : الوجدانيالمكونات األساسية للذكاء -ب 
 معرفة ا،نسان النفعاالته : -0

ـــــذات مراق ـــــة الم ـــــاعر مـــــت لحظـــــة ألخـــــر  الوعي يقصـــــد بـــــ وهـــــو بعـــــد مهـــــم  ،بال
ـــذات، ـــاذ ال صـــيرة الســـيكولوجية وفهـــم ال ـــًا مـــت  بالنســـ ة لنف ـــر تأكـــدًا ويقين واألشـــعاال األكث

ـــــدًا مـــــت  ـــــر تأك ـــــديهم إحســـــاس أكث ـــــاتهم إذ يكـــــون ل ـــــادة أفضـــــ  لحي ـــــون ق م ـــــاعرهم يكون
شــــرين الحيــــاة أو  المتصــــلة باختيــــار م ـــاعرهم الحقيقيــــة تجــــاه القــــدرات ال عصــــية ســــواءً 

 الو يفة أو غير ذلن مت األمور.
 إدارة االنفعاالت:-3 

ـــوعي ويقصـــد بهـــا  ـــدرة مناســـ ة مرتيـــءة علـــى ال التعامـــ  مـــع االنفعـــاالت ليـــي تيـــون ق
ـــذات ـــة أنفســـهم أو الـــتعل   ،بال ـــى تهدئ ـــدرة ضـــييفة عل ـــديهم ق ـــون ل ـــذيت تي واألشـــعاال ال

ـــق أو الحـــءن أو اليابـــة أو ســـرعة ال ضـــج  ـــت شـــعور القل ـــال يصـــارعون باســـتمرار م واالنفع
م ـــاعر األســـى والضــــيق. علـــى حــــيت يســـتطيع مــــت تيـــون لهــــم قـــدرة فائقــــة علـــى القيــــام 

 بذلن التعافي سريعًا مت عثرات الحياة ومن صاتها وتجاوتها.
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 تحفيء المرء نفسه: -2

ــــذات مهمــــًا ل  أو غايــــة مــــا أمــــراً  اً يعــــد توجيــــه االنفعــــاالت بمــــا يعــــدم هــــدف تحفيــــء ال
ـــنفس االنفعـــاليوا،تقـــان و  ـــداع وي ـــك  ضـــ ط ال ـــت  ا،ب ـــ تـــأخير ا،شـــ اع )أو ا،رضـــاء( وكب ـ

ـــدفا لإلنجـــات بكافـــة صـــوره وأشـــكاله والقـــدرة علـــى الـــدخول فـــي حالـــة أساســـية ركيـــءة  عاالن
 ،ـ إحـــــد  الســـــمات المميـــــءة ألصـــــحاب األداء المتميـــــء بكافـــــة أنواعـــــه Felowاالنســـــياب 

ــــون بهــــذه المهــــارة يمي ــــذيت يتمتع ــــى درجــــة عاليــــة مــــت فاألشــــعاال ال ــــون ألن يكونــــوا عل ل
 ه.ئأدايقومون با،نتاجية والفعالية في أي أمر 

 التعر  على االنفعاالت لد  اآلخريت: -4
ـــــذات  تمثـــــ  الم ـــــاركة الوجدانيـــــة قـــــدرة أخـــــر  مرتيـــــءة علـــــى الـــــوعي االنفعـــــالي بال

ات واألشــــعاال الــــذيت ي ــــاركون غيــــرهم وجــــدانيًا يكونــــون أكثــــر قــــدرة علــــى التقــــا  ا،شــــار 
ـــة الدقيقـــة الدالـــة علـــى مـــا يحتاجـــه اآلخـــرون أو يريدونـــه ويجعلهـــم هـــذا أفضـــ   االجتما ي

 مت يمارسون مهت التدريس والمبيعات وا،دارة والتمري .
 التعام  مع العالقات: -2

يمثـــــ  فــــي جانـــــج كبيــــر منـــــه مهــــارة إدارة االنفعـــــاالت لـــــد  مــــا إن مــــت العالقـــــات 
ــــــدرات هــــــي مقومــــــات ال ــــــيت اآلخــــــريت. وهــــــذه الق ــــــة االتصــــــال ب ــــــادة وفعالي  ــــــعبية والقي

األشــــعاال، ومــــت يتمتعــــون بمســــتو  متميــــء مــــت هــــذه المهــــارات يبرعــــون فــــي أداء أي 
عبــــد الــــرحمت )شــــيء يعتمــــد علــــى التفاعــــ  بسالســــة مــــع اآلخــــريت فهــــم نجــــوم اجتما يــــة

 .(  042-044، 3114توفيق، 
 فيح جاللن سيئر ملعاالوجداني ء اذكلن اأ( Goleman,1997)وير  جولمان 

 الوجداني ءاذكلذوي ا لبةطلاأن ن لماجو  ير ةسردلم  اوستم فعلى،للعموا تلبيوا ةسردلما
 نونوكي، ويةنوادع لق،وأعالية تماعيةجرة اهام،وذوو مهئقاصدأ منن وبوحبمو عبيةش رثكأ
ن األسرة فل  وستم على.ومتعلمون فعالون  فهم التاليب،وملتعلا فقامو فيانت اهًا  رثكأ
 . مهتياح في فعالية رثكن أونوكي الوجدانيء اذكلذوي ا لبةطلا

 ةدمساعب ريقلفا لعمتون زعيء الوجداني اذكلذوو ا لبةطفال للعم  اوستم على امأ
 ءالؤه رةدق بسبب؛ريقلفا لعم ءالؤه تزعيو ،فاعلية رثكأ للعما ليصب  ملتعلا في خرينآلا
ت لمهمات اجانإ ءناثون أتعالن اوشجعيو خرينآلا نظر هةجو منء ياشألا ةيرؤ على لبةطلا
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 .لتعليميةا
 نموذج الذكاء الوجداني بوصفه سمة : -ج

كتابه فالذكاء الوجدانيفقدم فيه دعوة  (Goleman,1995:44-65)أصدر جولمان
والتي تعني أنه ال يكفي أن تبذل الجهود لرفع مستويات التعليم  للتصدي لألمية الوجدانية،

صدي للتلو  الثقافي مت انت ار بع  االنحرافات بيت األكاديمي فحسج، ب  البد مت الت
ال  اب كالتسرب الدراسي وتعا ي المعدرات، كما ركء جولمان في كتابه علي كي ية ت يير 
الذكاء الوجداني مع تقدم العمر، والمهارات الوجدانية التي ت ثر في حياة الفرد ونجاحه، 

ي الحياة بليجابية مث  الدقة في قياس التي يمكت تطبيقها فوناقو مجموعة مت الممارسات 
م اعر الذات واكت ا  المالم  االنفعالية لآلخريت وتو ي  تلن الم اعر في إقامة عالقات 

 وجدانية واجتما ية سليمة مع اآلخريت. 
( أن الذكاء الوجداني هو Goleman,1995: 271) وفي ضوء ذلن أوض  جولمان
يتمتع بها الفرد، والالتمة للنجاح في التفاعالت المهنية مجموعة مت المهارات االنفعالية التي 

وفي مواق  الحياة المعتلفة، وهو أيضًا   ارة عت قدرتنا على معرفة م اعرنا وم اعر 
 اآلخريت ، وعلى تحقيق ذواتنا ، وإدارة انفعاالتنا وعالقاتنا مع اآلخريت ب ك  فعال.

فالذكاء الوجداني بوصفه سمةف وهو  ويتبنى ال اح  في دراسته الحالية نموذج جولمان
 الحالي، وفيما يلي عرض ألبعاد هذا النموذج: ال ح النموذج األكثر مناس ة لطبيعة 

 أبعاد الذكاء االنفعالي:
ير  جولمان أن هناك خمسة أبعاد للذكاء االنفعالي يجج أن تتيام  وتتواجد في ك  

 أوجه الن ا  المدرسي هي :
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 :الشخصيةالبعد األول :الكفاءة 

وهي   ارة عت مجموعة مت القدرات المتعلقة بالفرد ذاته ، والتي تتعلق بكي ية تناوله 
 لألمور مت وجهة نظره ال عصية وهي تتضمت ثال  كفاءات فر ية هي :

 ( :awareness-Self) الوعي بالذات-0
أساس الثقة بالنفس . فالفرد في حاجة ليعر  أوجه القوة والضي  لديه ، ويعد  

لقراراته. ولذلن يحتاج األ فال في ست م كرة إلى تعلم المفردات  ويتعذ مت هذه المعرفة أساساً 
ففي  الدالة على الم اعر المعتلفة وكذلن أس اب هذه الم اعر،والبدائ  المعتلفة في السلوك.

دراسة حديثة تبيت أن األ فال في الص  السادس الذيت يعلطون بيت ال عور بالقلق 
ال ضج وال عور بالوحدة وال عور بالجوع كانوا معرضيت لإلصابة بم كالت الفهم وال عور ب

في ست المراهقة،فمث  ه الء األ فال يساعدهم تنمية الوعي بالذات وبالتالي تعلم أسلوب أكثر 
 كفاءة في اتعاذ القرار .

وكذلن وعرفه ال اح  إجرائيًا بأنه وعي الطالج الجامعي بم اعره وانفعاالته وعوا فه، 
الدقة في تقدير -و يه بأفياره المرت طة بهذه العوا   واالنفعاالت، ويضم الوعي باالنفعاالت

الثقة بالنفس، وذلن كما يظهر مت خالل استجابات الطالب علي   ارات هذا ال عد  -الذات
 مت المقياس. 

 ( :Emotional manipulationمعالجة الجوانج االنفعالية )-3

يعالج أو يتعام  مع الم اعر التي ت ذيه وتءعجه ، هذه المعالجة  هو أن يعر  كي   
، وهناك دراسة تناولت مجموعة مت األ فال متوسط أعمارهم أربع  الوجدانيهي أساس الذكاء 

سنوات مت الحضانة الملحقة بجامعة ستانفورد قام بها العالم السيكولوجي/والترمي ي / 
 ك   االنفعال وتأجي  ا،ش اع واالندفاع.ليعتبر مد  قدرة ه الء األ فال على 

 ( :Empathyالتعا   العقلي ) التفهم ( )-2
ويعني قراءة م اعر اآلخريت الوجداني ويعد التعا   العقلي المكون الثال  في الذكاء  

)مت صوتهم أو تعبيرات وجوههم وليس بالضرورة مما يقولونه ، إن معرفة م اعر ال ير قدرة 
يمكت رؤيتها حتى لد  األ فال (. وي ير جولمان إلى الطف  في الثالثة مت إنسانية أساسية 

عمره والذي يييو في أسرة مح ة يسعى لتهدئة غيره مت األ فال أو التعا   معهم إذا بكوا، 
نهم يصرخون في الطف  الذي لهم معاملتهم أو يهملونهم فؤ في حيت أن األ فال الذيت يس  آبا
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جولمان أن الذكاء االنفعالي متعلم، وأن التعلم يبدأ منذ السنوات   يروييضربونه. ي كي وأحياناً 
 األولى في الحياة ويستمر بعد ذلن .

 ويضم بعدين فرعيين هما : البعد الثاني:الكفاءة االجتماعية:

 ( : Motivationالدافيية )-0
مكون  . فان األم الوجدانييعد التقدم والسعي نحو الدوافع العنصر الرابع للذكاء 

أساسي في الدافيية ، بحي  يكون لد  الفرد هد  بحي  يعر  خطواته خطوة خطوة نحو 
تحقيقه ، وأن يكون لديه الحماس والمثابرة الستمرار السعي مت أجله . لقد قام العالم 
النفسي/سنيدر/ بتصميم مقياس لألم  ، و  قه على  ل ه جامعييت في السنة األولى،ووجد 

على مقياس األم  ارت طت بدرجاتهم في التحصي ، فاألعلى في مقياس أن درجات الطل ة 
األم  كان تحصيلهم أعلى. ب  إن مقياس األم  كان أكثر صدقا في التنب  بالنجاح  الدراسي 

 مت مقياس االستعداد الدراسي .
 ( :Social skillsالمهارات االجتما ية )-3

حظ جولمان أن األ فال المندفعيت العامس في الذكاء االنفعالي.وقد ال ال عديعد 
استفادوا مت تعلم هذه المهارة . ورأ  ك  مت / جون بولبي ووينيون/ أن مت المهارات 
األساسية في الحياة التي يجج على الفرد أن يتعلمها مهارة أو فت لتهدئة النفس،مت أهم 

يتمتعون بعا فة  نياً األدوات النفسية.وأشار رواد هذه النظرية،إلى أن األ فال األصحاء وجدا
سليمة،يتعلمون كي  يهدئون أنفسهم، بالتعام  مع ذواتهم مثلما يفع  معهم الي ار، وبهذا 

 .( 23-22، 3114خوالدة،محمود )يكونون أق  عرضة لتقل ات المخ االنفعالي 
 لجعيل وقبمو متعلمك ولس هانأب تماعيةجالرات المها(اYoder, 2005در )يو عر و 

ه دساعت يةبجايإت ابتجاسر اهاظإ منتمكنه  قةبطري خرينآلا عم للتفاعا ىعلقادرًا  درلفا
رة دلقا هانأب فهارع دفق( 3112)بةيارغسالم  امه.أوحن لسلبيةا خرينآلت اابتجاسا بجنت في

 عر .و خرينآلا عمء فلكا االجتماعي للتفاعرات اهامام دتخسا على
 خرينآلا في ي وا،يجابيولقا ريثلتأا هانأب تماعيةجالرات المهاا(Goleman,1995)نلماجو
 . قةئال قةبطري معهم  رلتصوا مهتفعاالنإدارك ا طريق نع
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الطالج الجامعي  نتمكي متعلمك ولس هانأبإجرائيًا  تماعيةجالا راتلمهاا حثلباا عر و 
، وذلن كما يظهر مت خرينآلا عمء فلكا تماعيجالا للتفاعرات اهام بتساكا اللهخ من

  الحالي. ال ح لى   ارات بعد المهارات االجتما ية المستعدم في خالل استجاباته ع
دي ؤـت يةـصفـلاالبيئة  في يةـتماعجالرات المهاا أن لىإالسابقة ت اسرادلا أشارتلقد و       

ت عالقا نحستو يةوكلسلت المشكالا من لقلتو لبةطلل مييداكألداء األا  وـستمتحست  لىإ
 ..(Kamps&Kay, 2002; Maite, 2006) مهئالمت عم لبةطلا

  رلتعا هميةأ عنيي مام؛ مييداكألح اللنجا قةباست لباطتم تماعيةجالرات المهااوتعد         
 ال لمهنيوا مييداكألاإلى أن النجاح ( Elias,1997س)لياأشار إ.و لبةطلل هابساكوإ عليها

 . تماعيةجالا راتللمهاد رلفب اتساكون ابديتحقق أن  نمكي
  ولمست لبةطلب اتيعاسم ادع بباسل أحو يةساسألا ةسردلما وعلمم لئُ  س ادمعنو       

 بلسبا مه دينلاولأن ا لىن إولمعلمر ااشأ دفق،مهرألعما بةسلمناا تماعيةجالرات المهاا
 مدع بباسأ من (%02)سبتهن ام لبةطلا عم دينـلاولا ملعاتب ولسأ رفّس دفق، كلذل يسيرئلا
 ام ةسردلما عم دينلاولا ون عات مدع رفّس نيح يف رات،لمهاا هذله لبةطلا بتيعاسا
 (.  %76) (Genc, 2005)سبتهن

  دل اـتهحظالم نمكيت اوبـصعب طـبيرت تماعيةجالرات المهاا في صقـلنأن اكما         
 ,Awbrey,Longo)في المستقب   يـفعالنالا مـهرتطوو مـهتاوكسلب قلـتعت بةـلطلا

Lynd&Payne, 2008)  
ت لمشكالا من لقلت، ولتعليميةم اللمها لبةطله اتبانا لىإ تماعيةجالرات امهالاوت دي         

ر تطو، ويةوكلسلا  .(Gottman, 2001) لبةطلا نيب لفضأ ميمةح تماعيةجا تعالقاُّ
 ةم،قا لشخصيةرات المها:اهي دعابأ ةثالث نمض تماعيةجالرات المهاا وتصن          

 صن .و ميةيداكألرات اهالمات، واذلا طبضرات هام، وخرينآلا عمت عالقا
 ون لتعا:اهي دعابأ ةثالث نمض تماعيةجالرات المهاا (Miller,1995)ريللم
 .تماعيةجالا تقالليةسالوا ،تماعيجالا للتفاع،واتماعيجالا

: هيد،عابأ ةثالث مضت تماعيةجالا راتلمهاا أن ال ح  الحالي في حثلباا  يرو      
رات لمهاس اقيا في لةماشو يةساسد أعابأله اذه تعدات؛و ذلا طبض، وللعمدات اعاون، ولتعاا
 . عةملجاا لبةط  دل تماعيةجالا
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نفعالي االالذكاء  أن إلى( 00 -01: 0223) السميع عبدمحمد و عثمان فاروق توص و
 :هييتيون مت خمسة أبعاد 

المعرفة االنفعالية: وهي القدرة على االنت اه وا،دراك الجيد لالنفعاالت والم اعر الذاتية -0
 لتميء بينهما مع الوعي بالعالقة بيت األفيار والم اعر الذاتية واألحدا  العارجية.وحست ا

إدارة االنفعاالت : وتعني القدرة على التحكم في االنفعاالت السلبية وكسج الوقت للتحكم -3
 فيها وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية، مع ممارسة مهارات الحياة االجتما ية والمهنية بفعالية.

نظيم االنفعاالت: ويقصد بها القدرة على تنظيم االنفعاالت والم اعر وتوجيهها إلى تحقيق ت-2
ا،نجات والتفو  واستعمال الم اعر واالنفعاالت في صنع أفض  القرارات، وفهم كي  يتفاع  

 اآلخرون بانفاعالت معتلفة؟، وكي  تتحول االنفعاالت مت مرحلة إلى أخر ؟
على إدراك انفعاالت اآلخريت، والتوحد معهم انفعاليًا مع فهم وهو القدرة التعا   :-4

 م اعرهم وانفعاالتهم والتناغم معهم.
التواص  : وهو   ارة عت التأثير ا،يجابي القوي في اآلخريت، ومتى تت عهم وتساندهم -2

 والتصر  معهم بطريقة الئقة.
 : يناوجدلء ااذكلا قبيتط ينديام -د

وجداني األفراد على االبتيار والحج والمسئولية واالهتمام باآلخريت ، يساعد الذكاء ال      
( أنه Reiff,2011با،ضافة إلى تيويت أفض  الصداقات والعالقات االجتما ية، وأوض  راي )

 توجد عالقة ارت ا ية موج ة بيت الذكاء الوجداني والتوجه نحو األهدا  والرضا عت الحياة.
الوجداني مت أهميته في تحقيق التواص  والتوافق مع اآلخريت مت  وتتض  أهمية الذكاء      

 % 31خالل فهم م اعرهم والتعا   معهم،حي  أوض  جولمان أن النجاح في الحياة يتطلج 
 مت الذكاء الوجداني. %31مت الذكاء العام، و 

مدخالت وتظهر هذه األهمية في أن الفرد الذي لديه ذكاء وجداني يستطيع استعدام ال      
، واتعاذ القرار الصائج،والتميء بالدقة في التعبير عت االنفعاالت،مما الوجدانية في الحكم

 (.3111يجعله قادرًا على االتصال الوجداني مع اآلخريت )جولمان،
       



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 334 - 

(أن الذكاء الوجداني يعنى بطبيعة األفراد Ciarrochi, 2001وأوض  سيروت ي)
وبيت لفرد أن يضع عالقة بيت انفعاالته وتفييره مت ناحية والجماعات والمجتمع، ويمكت ل

تفيير اآلخريت الذيت يتعام  معهم وانفعاالتهم مت ناحية أخر ، بحي  يجع  هذه العالقة 
 بمثابة  ريق يوصله للنجاح في المجاالت المعتلفة مت الحياة.

قة أن بع  الدراسات السابإلى ( 3110)م عالعبد المجيد رو  فا رحس توأشار 
توصلت إلى أن اآلباء الذيت يتسمون بالذكاء الوجداني ينمو أ فالهم بطريقة صحية مقارنة 
باآلخريت الذيت يصعج عليهم التعام  مع الم اعر، وه الء األ فال يكونون أكثر توافقًا وأق  

 ح ًا في تعاملهم معهم. توترًا مع والديهم، وأكثر
ء الوجداني في الم سسات في تحقيق ( دور الذكا3112وأوضحت أم  محمد حسونة )

التوافق واالنسجام في العالقات بيت العمال،حي  توص  مت دراساته إلى وجود عالقة ارت ا ية 
 موج ة بيت الذكاء الوجداني والتوافق االنفعالي واالجتماعي.

( إلى أهمية الذكاء الوجداني (Jordan& Ashkanasy, 2006وأشار جوردان وآشكاناسي 
ق ا،يجابية في التيي  مع الظرو  المعتلفة، فالفرد الذي لديه ذكاء وجداني يقوم في تحقي

بالتصدي لألفراد الذيت يأتون بأفعال سيئة أو خا ئة أو أفعال مهددة لآلخريت، وأوضحا أيضًا 
أنه عندما يكون لد  الفرد انفعاالت سلبية فلنه يمي  إلى أن يكون أكثر ت اؤمًا، وال يمكنه 

حدا  ا،يجابية، أما ال ع  الذي لديه انفعاالت إيجابية فلنه يسه  أن تتواجد لديه إدراك األ
 العمليات المعرفية.

فتوجيه النقد بذكاء وجداني ينق  للمو   معلومة تساعده على اتعاذ موق  يهد  
لتصحي  أخطائه قب  أن تعرج الم كالت التي يواجهها عت مجال سيطرته ، وبالتالي فلن 

لمتعا   سو  يستطيع تمييء جوانج الضي  في أدائه مع م رفيه وتمالئه المو   ا
لتحسيت مستو  األداء في الم سسة ، ويدرك مد  تأثير ذلن على أداء الم سسة كك ، 

 (.3112، يدهنملا علي محد دالخ) ويكون أكثر تعاونًا، وأكثر تقباًل للنقد
ة المعتلفة، فهو يساعد على مما سبق يتض  أهمية الذكاء الوجداني في مجاالت الحيا

؛ ء الوجدانينجاح الفرد في العم  والحياة، وهذا يجع  الطالج المعلم في أحوج ما يكون للذكا
ألنه سيواجه بم كالت كثيرة في الص  الدراسي تحتاج منه إلى مهارات الذكاء الوجداني ليي 

 يكون ناجحًا في مهنة التدريس.
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 أساليب مواجهة المشكالت :ثانياً :

 تناول ال اح  أساليج مواجهة الم كالت كما يلي :
 تعري  أساليج المواجهة :-أ

( بأنها مجموعة مت الن ا ات أو 012: 0224عبد ال اسط )إبراهيم عرفها لطفي 
سلوكية أو معرفية يسعى مت خاللها الفرد لمواجهة الموق   –االستراتيجيات الدينامية 

 وتر االنفعالي المترتج عليهاف.الضاغط أو لح  الم كلة أو تع ي  الت
إلى مفهوم المواجهة بأنه فالمجهودات التي  (Lazarus,2000: 667)أشار التاروس 

يبذلها الفرد في تعامله مع األحدا ، سواًء كانت هذه المجهودات موجهة نحو االنفعال أو 
 موجهة نحو الم كلةف.

الن ا ات ، أو  ( بأنها مجموعة022: 3113وعرفتها إيمان محمود القماح )
االستراتيجيات )سلوكية / أو معرفية( التي يسعى مت خاللها الفرد إلى تطويع الموق  

 الضاغط وح  الم كلة أو تع ي  التوتر االنفعالي المترتج عليه.
أن أساليج المواجهة هي   ارة  (Klein&et al.,2007)وأوضحت كاليت وآخرون 

المتطل ات الداخلية والعارجية لمعرفية؛ألج  إدارة المتسق للجهود السلوكية واعت الت يير 
 العاصة بالفرد.

بأنها فالمجهودات التي يبذلها الطالج في إجرائيًا الحالي  ال ح وعرفها ال اح  في 
الجامعة عند تعامله مع األحدا  سواًء كانت هذه المجهودات مركءة على الم كلة، أو مركءة 

والبدنية، وذلن كما يظهر مت خالل  نج االجتما يةعلى االنفعال، أو مركءة على الجوا
 .فاستجاباته على   ارات مقياس المواجهة الذي أعده ال اح 

 تصنيفات أساليج المواجهة : -ب
تعددت تصنيفات العلماء ألساليج واستراتيجيات المواجهة، فمنهم مت يصنفها إلى : 

مواجهة مركءة على االنفعال، أو  مواجهة إقدامية، مواجهة إحجامية. ومنهم مت يصنفها إلى
مركءة على الم كلة، أو مركءة على الجوانج االجتما ية والبدنية، وذلن ت عًا للنظريات أو 

 التوجهات النظرية التي يتبناها ك  منهم .
ومواجهة مواجهة إيجابية :إلى( 022-022: 3113)عطيةإبراهيم محمود فقد صنفها 

 يجابية ما يلي : وت م  أساليج المواجهة ا،،سلبية
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 ؛التحلي  المنطقي: وهو   ارة عت المحاوالت المعرفية التي يبذلها الفرد ويقوم بها -0
 للفهم والتهي  الذهني لموق  ضاغط أو م كلة تواجهه وتوقع ما يترتج عليه.

إعادة التقييم ا،يجابي: ويقصد بها المحاوالت المعرفية التي يبذلها الفرد لفهم -3
ء الم كلة بطريقة إيجابية مع استمرارية تقبله للواقع في الموق  الضاغط وإعادة بنا

 والم كلة التي تواجهه.
ال ح  عت المساعدة والمعلومات:وهي   ارة عت المحاوالت السلوكية والمعرفية -2

التي يقوم بها الفرد؛ لل ح  عت مصدر للمعلومات، وا،رشاد أو الدعم والمساعدة؛ تعينه على 
 مع م كلته الضاغطةف.التعام  
أسلوب ح  الم كلة :ويقصد به المحاوالت السلوكية والمعرفية التي يقوم بها الفرد -4

للتعام  م اشرة مع الم كلة بتحديدها وافتراض الحلول المتوقعة والمناس ة لها واخت ارها 
 لحلها.

 أما أساليج المواجهة السلبية فت م  ما يلي :
  ارة عت المحاوالت المعرفية لتجنج التفيير في الم كلة ا،حجام المعرفي : وهو  -0

 والمواق  الضاغطة.
ا،ذعان واالستسالم : ويقصد به المحاوالت المعرفية لإلذعان بمحاولة نسيان وترك -3

 الم كلة ، أو إيهام النفس بعدم القدرة على مواجهتها.
ة التي يقوم بها الفرد ال ح  عت ا،ثابة البديلة : ويقصد بها المحاوالت السلوكي-2

لالشتراك في أن طة بديلة، وتوفير مصادر جديدة لإلش اع أثناء تعرضه للم كالت أو األحدا  
 .الضاغطة
التن يس االنفعالي: وهو   ارة عت المحاوالت السلوكية التي يقوم بها الفرد لعف  -4

 توتره بالتعبير عت م اعره السلبية.
إلى ثالثة أبعاد الحالي  ال ح في ساليج المواجهة أتصني  ال اح  استطاع مما سبق 

 هي :
ال عد األول :أساليج المواجهة المركءة علي الم كلة: وتتمث  في التركيء علي ح  

التركيء علي  -ال ح  عت الدعم الروحي -العم  االجتماعي -العم  بجد وإنجات–الم كلة 
 ال ح  عت مساعدة المعتصيت. -ا،يجابيات



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 332 - 

: ويتمث  في أساليج المواجهة المركءة علي االنفعال المتمث  بدوره في  ال عد الثاني
تجاه   -خف  التوتر -عدم المواجهة -التفيير الرجائي -ال ح  عت االنتماء –القلق 

 االن ال  علي النفس.-تأنيج النفس-الم كلة
في الدعم  ال عد الثال : ويتمث  في أساليج المواجهة االجتما ية والبدنية المتمث  بدوره

 تجديد الن ا  البدني. -ال ح  عت سب  االسترخاء -اللجوء إلي األصدقاء -االجتماعي
  عملية المواجهة:-ج

يستعدم الفرد في عملية المواجهة األساليج المتوفرة لديه، وتصن  عملية المواجهة 
 إلى ما يلي :

 Problem-  Focused Coping مواجهة مركءة على الم كلة :-0
جراءات السلوكية والمعرفية التي يستعدمها الفرد لمواجهة الحد  الضاغط، وهي ا،

ومت هذه األساليج: المواجهة،  لج المساندة، التعطيط لح  الم كلة، قمع الن ا ات 
 المتعارضة.

 Emotive Focused Coping مواجهة مركءة على االنفعال:-3
م انفعاالتنا تجاه المواق  تنظيوهي ا،جراءات السلوكية والمعرفية التي تستهد  

الضاغطة، ومت هذه األساليج : التحكم الذاتي، إعادة تأوي  إيجابي، تقب  المسئولية، 
 Folkman)الهروب، التجنج، التوجه للديت 

(Judith, 2000:  665-673 & 
 Coping  resources مصادر المواجهة :-د

، ويكون لها  Preventionوفيها يستعدم الفرد مصادر المواجهة كحماية أو وقاية 
أو في تأثير ثالثي األبعاد ، فلما أن ت ثر في الحد  نفسه، أو في المعرفة حول الحد ، 

وإذا ف لت هذه المرحلة في الوصول بالفرد إلى مرحلة السواء أو التقدير والتقييم لهذا الحد .
 ح  الموق  الضاغط، فينتج عت عملية التقدير حالتيت:

 Dذا كان التقدير المعرفي أو تقييم الفرد األولي، والذي يرمء له بالرمء الحالة األولى :إ
عت الحد  الضاغط تم إدراكه على أنه أق  مت أو يساوي التقدير الثانوي، والذي يرمء له 

للفرد ففي هذه الحالة يمث  الموق  تحدي للفرد ، وينتهي به األمر إلى الو ائ   Rبالرمء 
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النفسي الذي قد س ذا تأثير سلبي، وبالتالي ال يتعرض لالضطراب التفاؤلية بأن الموق  لي
 ينتج عت الحد  الضاغط.

أعلى مت التقدير الثانوي  (D)إذا أدرك الموق  على أن التقدير األولي الحالة الثانية:
(R)  أ  أن الموق  الضاغط أو الحد  قد تعطى إمكانيات الفرد في مواجهته، ففي هذه

ج ضاغطة، وهذا يعني أن الفرد لم يستطع الوصول الستراتيجية مواجهة الحالة تص   المطال
تعلصه مت مصدر الض ط، وفي هذه الحالة تتنافس أساليج المواجهة التي يستعدمها الفرد، 

 والتي تحاول ح  الم كلة، أو التعل  مت التوتر الناتج عت الحد  الضاغط.
ي ثالثااة محاااور هااي تاام تصاانيف الدراسااات البااابقة فااالدراسااات البااابقة :

: 

 المحور األول : دراسات تناولت الذكاء الوجداني :

التي هدفت إلى التعر  على العصائ  السيكومترية  Tapia,1998)دراسة تابيا )
التعر  على العالقة ،Emotional Intelligence Inventoryلقائمة الذكاء الوجداني 

لذكاء كما يتم قياسه باخت ار أوتيس لينون كما يقاس بتلن القائمة، وابيت الذكاء الوجداني 
للقدرة المدرسية، كما تم قياس الذكاء الوجداني في ضوء مقاييس الدرجات اللفظية والحسابية 
الم تقة مت اخت ار التقويم المدرسي األول ومتوسط الدرجات التحصيلية والمت يرات 

 القائمةتوصلت الدراسة إلى أن الديم رافية اآلتية:العرقية والجنس ومستو  تعليم األبويت.
تتمتع بدرجة عالية مت الصد  والث ات تجعلها صالحة لالستعدام لألغراض ال حثية في مجال 
الذكاء الوجداني، عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بيت درجات المفحوصيت على اخت ار أوتيس 

يوض  أن العالقة ضييفة لينون للقدرة المدرسية ودرجاتهم على قائمة الذكاء الوجداني؛ مما 
بيت الذكاء الوجداني والذكاء العام،وجود فرو  بيت الجنسيت في الذكاء الوجداني لصال  

 ا،نا .
(دراسة استهدفت إعداد وتقنيت 0223فارو  عثمان ومحمد عبد السميع )وقدم 

 ال ًا ( 022مقياس للذكاء االنفعالي مع تحديد أبعاده، واعتمدت الدراسة على عينة قوامها )
و ال ة.توصلت نتائج الدراسة إلى أن الذكاء االنفعالي يتيون مت خمسة أبعاد هي: إدارة 

 االنفعاالت،التعا  ،تنظيم االنفعاالت،المعرفة االنفعالية، التواص  االجتماعي.
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( إلى التعر  على األبعاد األساسية 0222)محمد إبراهيم جودة هالل وهدفت دراسة 
( 401وتم إعداد مقياس للذكاء االنفعالي. بق المقياس على عينة قوامها )للذكاء االنفعالي، 

 ال ًا و ال ة.أسفرت نتائج الدراسة عت وجود س عة عوام  للذكاء االنفعالي هي: الوعي 
،حفء الذات، التعام  مع اآلخريت بالذات،التحكم الذاتي في االنفعاالت،الدافيية ويقظة الضمير

 اسية العالقة مع اآلخريت، الوضوح وإف اء الذات واالعترا  بالواقع.وتفهمهم،تقييم الذات،حس
استهدفت هذه الدراسة التعر  علي  (Mehrabian,2000)دراسة ميهربيت    

( مقياسًا منها مقياس للذكاء 20الفرو  بيت األفراد في النجاح في الحياة.  قت الدراسة )
لل عصية، ومقاييس للمهارات العام، ومقياس للذكاء الوجداني، ومقياس أيءنن 

إنا ( تتراوح  022ذكور،  012( موتعة )213االجتما ية.اختيرت عينة ع وائية قوامها )
سنة.استعدم التحلي  العاملي لتلن المقاييس.توصلت الدراسة إلي  42 -02أعمارهم مت 

ادة في أربعة عوام  هي: العام  األول :الحالة المءاجية الهادئة وت  عت عليه سمات السع
مقاب  عدم السعادة )التعاسة(، القلق، ا،ح ا ، التفاؤل، تقدير الذات،االن سا ية.العام  
الثاني: الحالة المءاجية المثارة وت  ع عليه اخت ار االستثارة، التعا   االنفعالي، التفيير 

اييس الوجداني، المي  االندماجي.العام  الثال : توضي  التوجه نحو الهد  وت  ع عليه مق
تأجي  ا،ش اع ،االندفا ية، التأني،الدمج ،عدم التيي ، الذكاء.العام  الرابع: السيطرة وت  ع 

 عليه سمات السيطرة ، المكونات االجتما ية، المي  لإلنجات، تحقيق الذات. 
( بدراسة استهدفت التعر  على العالقة بيت 3110السمادوني)إبراهيم وقام السيد 
( معلمًا ومعلمة 221معلم وتوافقه المهني.اختيرت عينة ع وائية قوامها )الذكاء االنفعالي لل

( 021( معلمًا ، )311مت معلمي المدارس الثانوية ال ربية، تم تقسيم العينة إلى )
معلمة.توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارت ا ية موج ة وذات داللة إحصائية بيت درجات 

وافق المهني لديه في الدرجة اليلية والدرجات الفر ية، مقياس الذكاء االنفعالي للمعلم والت
يمكت التنب  بالتوافق المهني للمعلم بأبعاده المعتلفة مت خالل درجاته على مقياس الذكاء 
االنفعالي في الدرجة اليلية وأبعاده المعتلفة،وجود فرو  بيت المعلميت والمعلمات في الذكاء 

وجود تأثيرات لسنوات العبرة على الدرجة اليلية لمعلميت، االنفعالي وأبعاده الفر ية لصال  ا
  للذكاء االنفعالي وبعد التعا  .

( دراسة استهدفت التعر  على الفرو  في الذكاء 3110وقدمت فوقية محمد راضي ) 
 ال ة بالفرقة  (332االنفعالي بيت الجنسيت مت  الب الجامعة.تيونت عينة الدراسة مت )
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( 024، )(  ال اً 022معة المنصورة، منهم )جا –ا،نجليءية بكلية التربية الرابعة قسم الل ة 
 ال ة.توصلت الدراسة إلى وجود فرو  ذات داللة إحصائية بيت الذكور وا،نا  في  ال ًا و 

الدافيية الذاتية( والدرجة اليلية لصال  أبعاد الذكاء االنفعالي )التعا  ،إدارة االنفعاالت،
 ا،نا . 

( إلى التعر  على العالقة بيت الوالدية الحنونة 3113سة بدر إسماعي  )وهدفت درا
(  ال ًا و ال ة مت  الب الص  232كما يدركها األبناء والذكاء االنفعالي،بلب حجم العينة )

األول الثانوي العام والفني بمدينة بنها،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارت ا ية موج ة 
وجود الوالدية الحنونة كما يدركها األبناء والذكاء االنفعالي لديهم، وذات داللة إحصائية بيت

فرو  ذات داللة إحصائية بيت متوسطي درجات الذكور وا،نا  في بعد الدافيية الذاتية في 
اخت ار الذكاء االنفعالي لصال  الذكور،بينما في بعد التواص  مع اآلخريت لصال  ا،نا ،في 

اللة إحصائية بيت الجنسيت في أبعاد )الوعي بالذات،التحكم في حيت عدم وجود فرو  ذات د
 االنفعاالت،التفهم( على مقياس الذكاء االنفعالي. 

( دراسة استهدفت التعر  على العالقة بيت 3112ي )دالديعبد الفتاح وقدمت رشا 
 (  ال اً 20الذكاء االنفعالي بأبعاده المعتلفة واضطرابات ال عصية لد  عينة قوامها )

و ال ة.توصلت الدراسة إلى أنه كلما ارتفعت معدالت الذكاء االنفعالي انعفضت اضطرابات 
وا،نا  في الم اركة الوجدانية وجود فرو  ذات داللة إحصائية بيت الذكور ال عصية،

 والعالقات ال عصية لصال  ا،نا ، بينما كانت الفرو  في الدرجة اليلية لصال  الذكور.
( بعنوان فمفهوم الذكاء الوجداني وعالقته 3112) محمد ي فرغليوجاءت دراسة مجد

 الج ( 211ب ع  المت يرات )الذكاء، الدوجماتية،االكتئاب(ف.تيونت عينة الدراسة مت )
و ال ة،   قت عليهم أدوات الدراسة )مقياس الذكاء الوجداني،مقياس وكسلر لذكاء 

جماتية(.توصلت الدراسة إلى عدم وجود الراشديت،مقياس بين لالكتئاب،مقياس روكيتو للدو 
،عدم وجود عالقة بيت الذكاء العملي والذكاء  IQ عالقة بيت الذكاء الوجداني ومعام  الذكاء

بعاد الذكاء الوجداني،ال توجد فرو  بيت الذكاء اللفظي لم يرت ط بأي بعد مت أالوجداني،
 الذكور وا،نا  على كافة مت يرات الدراسة.
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( دراسة حول الذكاء االنفعالي لد  3112مرائي )االسمحمد ج ار ناصر أجر  عبد الو 
الطل ة المتفوقيت، هدفت الدراسة إلى دراسة الذكاء االنفعالي لد  الطل ة المتفوقيت عقليًا في 

( مت  الب 32مدارس اليوبي ، ووفًقا لمت يري الست والجنس، وتيونت عينة الدراسة مت )
إناًثا( . أدوات الدراسة: استعدم ال اح  مقياس  22ذكوًرا،  44: )المرحلة ا،عدادية منهم

الذكاء االنفعالي لمارجريت شي ان، نتائج الدراسة: وجود عالقة ارت ا ية دالة وموج ة بيت 
التفو  العقلي والذكاء االنفعالي مع وجود عالقة ارت ا ية بالست؛ بمعنى أنه كلما تاد الست 

فعالي، بينما لم تيت هناك فرو  بيت الذكور وا،نا  في الذكاء ارتفعت درجات الذكاء االن
 الوجداني . 
ــدم  ــذكاء االنفعــالي هــاعنواندراســة ( 3113عبــد العظــيم ســليمان )وق بــ ع   وعالقته: ال

دراســـة العالقـــة بـــيت الـــذكاء االنفعـــالي  تالجامعـــة، اســـتهدف طلبةالمت يـــرات االنفعاليـــة لـــد  
وجهــة الضــ ط وتقــدير الــذات والعجــ ، وتمثلــت  فييــة تمثلــت االنفعال المت يــراتومجموعــة مــت 

م ــكلة ال حــ  فـــي التســاؤل الـــرئيس اآلتــي: مــا عالقـــة الــذكاء االنفعـــالي بــ ع  المت يـــرات 
ــذات والعجــ ؟ وتمثلــت فــروض ال حــ  فــي ســ ع  ــة: وجهــة الضــ ط وتقــدير ال االنفعاليــة  التالي

(  ال ــًا 302) العينةب حجـم العينـة  فرضـيات تمـت خاللهـا ا،جابــة عـت تسـاؤالت الدراسـة. وبلــ
ب ـءة، وتـم اسـتعدام  مجموعـة  األزهرالثال  بكلية التربية بجامعـة  المستوىمت  الب  وطالبًة

مقيـــاس الـــذكاء االنفعـــالي،  وهي العينةالبيانـــات مـــت أفـــراد  علىل للحصومـــت  المقـــاييس ؛ 
سـتعدام مجموعـة مـت تـم ا كمامقياس تقدير الـذات ول، الخجمقياس وجهة الض ط، مقياس و

(، النســـ ة المئويـــة، النسبي)والـــوتن  (T. Test)األســـاليج ا،حصـــائية: منهـــا )اخت ـــار ت( 
 فروق: وجــود أهمهامجموعــة مـت النتــائج  إلى، وقــد توصـ  ال احــ  المتعدد)وتحليـ  االنحــدار 

ل دار الـذكور، وجـود تـأثي لصال الـذكاء االنفعـالي  فيإحصائية بيت الذكور وا،نا   داللة ذات
 تقدير الذات والعج .وك  مت وجهة الض ط  علىإحصائًيا للذكاء االنفعالي 

هـــدفت إلـــى التعـــر  علـــى الـــذكاء ف( 3112) يدت بوأ هللاد ااج نسح دالخدراســـة وجـــاءت 
الوجـداني والعصـائ  السـيكومترية، وعالقتـه بـ ع  المت يـرات الديموغرافيـة فـي مجـال العمــ  

ــدارس ــات والم ــد الطــالب بالجامع ــة ) وعن ــب حجــم العين ــة العر ــوم الســودانية، بل (، 2111بوالي
ــة الســودانية.  ــر مــد  مناســبته للبيئ ــذكاء الوجــداني بعــد أن اختب واســتعدم ال احــ  مقيــاس ال
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارت ا ية موج ة بيت المت يـرات الديم رافيـة والـذكاء الوجـداني 
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إحصــائية تعــء  ليــ  مــت )النــوع، العمــر، الحالــة والمســتو  التعليمــي، وجــود فــرو  ذات داللــة 
 االجتما ية(.

( فهدفت إلى التعـر  علـى الـذكاء 3101) ديرشلا محنرلا دعب دينلح االصوجاءت دراسة 
ــرات الديم رافيــة بمــدارس الموه ــة  ــه بــ ع  المت ي الوجــداني لــد  المعلمــيت والتالميــذ وعالقت

 ـوم السـودانية، واسـتعدم المـنهج الوصــفي، والتميـء بالمـدارس الج رافيـة لألسـاس بواليــة العر 
ــذكاء 0021واختــار ال احــ  عينــة ع ــوائية قوامهــا ) ــذًا وتلميــذة  بــق علــيهم مقيــاس ال ( تلمي

الوجداني، توصلت الدراسة إلى وجود درجة ذكاء وجداني مرتفع لد  المعلميت والتالميذ، وعدم 
ــر النــوع، العمــر، ــرو  ذات داللــة إحصــائية تعــء  لمت ي ــة، ســنوات  وجــود ف الحالــة االجتما ي

 العبرة.
ــى Gupta & Kumar,2010وأجــر  جوبتــا وكيــومر ) ( دراســة اســتهدفت التعــر  عل

الصــحة النفســية وعالقتهــا بالــذكاء الوجــداني واليفــاءة الذاتيــة بــيت الطل ــة الجــامعييت.اختيرت 
( مـــت تعصصـــات األقســـام 011   011 الـــج )ذكـــر وأنثـــى    311عينـــة ع ـــوائية قوامهـــا 

ــة مــت جامعــة كوروك ــترا، وتمــت معالجــة البيانــات إحصــائيًا باســتعدام معامــ  ا لعلميــة واألدبي
االرت ــا ، واخت ــار فت ف لداللــة الفــرو  بــيت المتوســطات . توصــلت الدراســة إلــى وجــود عالقــة 
ارت ا ية موج ة بيت الصحة النفسية وك  مت الذكاء الوجـداني وفعاليـة الـذات. وك ـ  المسـ  

طــالب الــذكور كــانوا أفضــ  مــت الطال ــات فــي الصــحة النفســية، والــذكاء الوجــداني أيًضــا أن ال
وفعالية الـذات، وأوصـت الدراسـة بضـرورة تـدريج  ال ـات الجامعـة فـي مجـال الـذكاء العـا في، 

 وفعالية الذات والصحة النفسية .
هـدفت إلـى الي ـ  عـت الـذكاء دراسـة ( 3101نوال عبد الرءو  عار  العبوشي )وقدمت 

النفعـالي وعالقتـه بالتحصـي  الدراســي عنـد  ال ـات السـنة الثانيــة لألقسـام العلميـة فـي اليليــة ا
جامعــة أم القــر . تيونــت عينــة الدراســة مــت جميــع  ال ــات الفرقــة الثانيــة  –الجامييــة بالليــ  

جامعـة أم القـر ،  –رياضيات( في اليلية الجاميية بالليـ   –كيمياء  –لألقسام العلمية)فيءياء 
ــــام الدراســــي ل ــــنهم 021م وعــــددهم ) 3112 -3113لع ــــة، م ــــة متفوقــــة  21)  (  ال  (  ال 

(  ال ة عادية )وذلن حسج التقدير العام للسنة الدراسية األولـى(. وقـد صـممت 21تحصيليًا و)
( فقرة موتعة على أبعاد الذكاء االنفعـالي التـالي: 43است انه تيونت في صورتها النهائية مت )

فعالية، إدارة االنفعاالت، تنظيم االنفعاالت، التعا  ، التواص  االجتماعي (، وبعـد )المعرفة االن
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تحلي  النتائج، توصلت الدراسة إلـى وجـود مسـتو  متوسـط مـت الـذكاء االنفعـالي عنـد  ال ـات 
العينة وفقًا ،جابات الطال ات على مقياس الذكاء االنفعالي، وأ هرت النتائج وجود فرو  ذات 

( بيت متوسطات درجات الطال ات المتفوقات تحصيليًا α ≤ 1012ائية عند مستو  )داللة إحص
ومتوسطات درجات الطال ات العاديـات علـى الدرجـة اليليـة للمقيـاس، وأبعـاد المقيـاس التاليـة: 
ــات المتفوقــات  ــاالت( وذلــن لصــال  الطال  ــة، إدارة االنفعــاالت، تنظــيم االنفع ــة االنفعالي )المعرف

( α ≤ 1012أ هرت النتائج عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عنـد مسـتو   تحصيليًا، كما
بــيت متوســطات درجــات الطال ــات المتفوقــات تحصــيليًا ومتوســطات درجــات الطال ــات العاديــات 
ــائج أوصــت الدراســة  ــي ضــوء النت ــا   وبعــد التواصــ  االجتمــاعي. وف ــد التع ــ  مــت بع ــى ك عل

لتــي مــت شــأنها أن تقــوي مهــارات الــذكاء االنفعــالي، بضــرورة االهتمــام باألن ــطة الجما يــة ا
وترسيخ مفهـوم المناق ـة والحـوار بـيت الطال ـات وأعضـاء هيئـة التـدريس. كمـا انـه مـت المهـم 
تصميم برنـامج تـدريبي لتنميـة الـذكاء االنفعـالي لـد  الطال ـات فـي المرحلـة الجامييـة، وإجـراء 

 المءيد مت الدراسات حول الذكاء االنفعالي.
( بدراسة هدفت إلى التعر  علـى الـذكاء الوجـداني 3100م أنس الطيج الحسيت راب  )وقا

ــالمنهج الوصــفي،  ــة العر ــوم الســودانية، اســتعان ال احــ  ب ــي والي لطــالب بعــ  الجامعــات ف
(، اختيــرت عينــة ع ــوائية قوامهــا 3100و بــق مقيــاس الــذكاء الوجــداني )إعــداد/جهاد الــري ،

ـــًة، عولجـــ041) ـــًا و ال  ـــات باســـتعدام البرنـــامج ا،حصـــائي (  ال  .توصـــلت  SPSSت البيان
الدراسة إلى أن الذكاء الوجداني لد   الب بع  الجامعات بوالية العر وم يتصـ  باالرتفـاع، 
وأنــه ال توجــد فــرو  فــي الــذكاء الوجــداني بــيت الطــالب تعــء  للنــوع، ولــيس هنــاك عالقــة بــيت 

 الذكاء الوجداني ومت ير العمر. 
( 21 -03: 3103ليـــريم إســماعي  تبي ـــة وعبـــده فرحــان محمـــد الحميـــري )وأجــري عبـــد ا

دراسة بهد  التعر  على الذكاء الوجداني وعالقتـه بالصـحة النفسـية لـد   ل ـة الجامعـة فـي 
الــيمت، و بيعــة الفــرو  فــي الــذكاء الوجــداني والصــحة النفســية بــيت الــذكور وا،نــا ، و بــق 

ارو  عثمـــان، ومحمـــد عبـــد الســـميع(، ومقيـــاس مقيـــاس الـــذكاء الوجـــداني الـــذي أعـــده ) فـــ
ــا و 223فــردا، بواقــع  222كولــدبيرل للصــحة النفســية، علــى عينــة حجمهــا  ــًة،  330 الً   ال 

ـــائج أن  ـــات إحصـــائًيا، وأ هـــرت النت ـــت البيان ـــذكاء  ٪22وحلل ـــي ال ـــديهم مســـتو  متوســـط ف ل
ـــع  ـــور، و ٪2204الوجـــداني، بواق ـــديهم مســـتو  م ٪ 23إنـــا ، و أن  ٪2202ذك توســـط فـــي ل
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إنـا ، وان الفـرو  بـيت الـذكور وا،نـا  غيـر دالـة  2202ذكور،  2302الصحة النفسية، بواقع 
ــذكاء الوجــداني و الصــحة النفســية، وأن فالــذكاء  ــ  مــت ال ــات ك ــي مكون ــة وف ــي الدرجــة اليلي ف

مــت الت ــايت الحاصــ  فــي المت يــر التـــابع  ٪22الوجــدانيف كمت يــر مســتق  يتن ــأ بمــا نســـبته 
لنفسـيةف، وعلـى مسـتو  تـأثير مكونــات الـذكاء الوجـداني فـي الصـحة النفسـية حــاتت فالصـحة ا

إدارة االنفعاالت على المرت ة األولى، ثم فالتعا  ف في المرت ة الثانيـة، ثـم ف تنظـيم االنفعـاالتف 
في المرت ة الثالثة، ثم فالمعرفـة االنفعاليـةف فـي المرت ـة الرابعـة وأخيـرًا التواصـ  االجتمـاعي فـي 
المرت ة العامسة، مما ي كد أهمية هـذه المكونـات العمسـة بحسـج ترتيبهـا فـي التنبـ  بالصـحة 

 النفسية لد   ل ة الجامعة. 

 المحور الثاني : دراسات تناولت أساليب المواجهة :

التــي ( Ahmoi &Trommsdorff,1996:315- 328دراســة أهمــوي وترومســدور )
االنفعـال لـد   علىالمواجهـة المركـءة و المشكلة على بيت المواجهة المركـءةاستهدفت المقارنة 

 الشماليةسنة، مـت أمريكـا ٢٢إنا (  متوسط عمرهم  ٢٢٢ذكور،  ٣٤٥ ال ًا جامييًا  ) ٥٦٣
المـاليءييت  أن إلى]كندا، الواليات المتحدة األمريكية[،ألمانيا، وماليءيا. وأشـارت نتـائج الدراسـة 

 وذلكتعـاملهم مــع الم ـكالت األكاديميــة،  في المشكلة أكثـر اسـتعداًما للمواجهــة المركـءة علــى
ألمانيــا و الشماليةحــيت كــان  ــالب أمريكــا  فيمقارنــة بنظــرائهم بالعينــة األمريكيــة واأللمانيــة، 

 االنفعال . علىأكثر استعداًما ألساليج المواجهة المركءة 
الضـ و   ( أسـاليج مواجهـة322 -332:  3110)عبـد هللا  تناولت دراسـة نجيـة إسـحا و 
( مــت جامعـــة عــيت شـــمس، وأشــارت نتـــائج إناثـــاً ٣١ –ذكــورًا ٣١ الــج جـــامعي ) ٣١١لــد  

الـذكور أكثـر اسـتعداًما لألسـاليج ا،قداميـة؛ حيـ  اسـتعدموا أسـلوبي التحليـ   أن ىــإلالدراسة 
المنطقي، وحـ  الم ـكلة، فـي حـيت كانـت ا،نـا  أكثـر اسـتعداًما ألسـلوبي التقبـ  واالستسـالم، 

س االنفعالي. بينمـا كـان الـذكور أكثـر اسـتعداًما ألسـلوب ال حـ  عـت ا،ثابـات البديلـة، والتن ي
وعت العالقة بيت أساليج المواجهة والمت يرات ال عصـية، واتسـم ا،قـداميون بسـمات شعصـية 
إيجابية؛ كالتيسير واالتصـال، بينمـا كـان ا،حجـاميون يتسـمون بـالعجء والسـلبية. كمـا اختبـرت 

ع أساليج المواجهة لد  عينة الذكور عينـة ا،نـا  والعينـة اليليـة، وكـان التحليـ  الدراسة توتي
ــة  ــا ، والمرت  ــة لإلن ــ  المرت ــة الثالث ــذكور، واحت ــد  ال المنطقــي هــو أول األســاليج ا،قداميــة ل
الثانية للعينة اليلية، وكان التقييم ا،يجابي في  المرت ـة الثالثـة بالنسـ ة للـذكور، واألولـى ليـ  
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ا،نا  والعينة اليلية، وكان ال ح  عـت المسـاعدة فـي المرت ـة األخيـرة عنـد الـذكور، بينمـا مت 
ــد   ــة ل ــة الثاني ــي المرت  ــان أســلوب حــ  الم ــكلة ف ــا ، وك ــد  ا،ن ــة ل ــة الثاني كــان فــي المرت 
الذكور، واألخيرة لـد  ا،نـا ، والثالثـة للعينـة اليليـة، وفيمـا يعـ  األسـاليج ا،حجاميـة فيـان 

ــة ا،حجــا ــرة للعين ــا ، واألخي ــة ا،ن ــة لعين ــذكور، والثاني ــة ال ــة لعين ــة الثالث ــي المرت  ــي ف م المعرف
اليلية، واحت  أسلوب التقب  واالستسالم المركء األخير لعينـة الـذكور، والثالـ  لإلنـا ، والثـاني 

خيـر للعينة اليلية، وكان ال ح  عت ا،ثابات البديلة أول األساليج ا،حجامية لد  الـذكور، واأل
لد  ا،نا ، والثال  لد  العينة اليلية، وكـان التن ـيس االنفعـالي فـي المرت ـة الثانيـة للـذكور، 

 واألولى لعينة ا،نا  والعينة اليلية. 
 الحياةتعـاملهم مـع أحـدا   فيوعندما يستعدم الطالب الجامعيون أسـاليج مواجهـة فعالـة 

ة،وهو ما توصلت إليه آمـال عبـد القـادر ذلن ي دي إلى تمتعهم بالصحة النفسي فلنالضاغطة؛ 
( فــي دراســتها علــى عينــة مــت  ــالب و ال ــات جامعــة األقصــى،  222 -222: 3114جــودة )

حي  هدفت دراستها إلى التعر  على العالقة بيت أساليج مواجهة الضـ و  والصـحة النفسـية. 
دة فـي مواجهـة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن  الب جامعـة األقصـى يسـتعدمون أسـاليج متعـد

أحدا  الحياة الضاغطة، ووجد ارت ا  دال سالج بيت أساليج المواجهة الفعالة وأحدا  الحيـاة 
ــة دالــة بــيت أســاليج المواجهــة الفعالــة وأحــدا   الضــاغطة، كمــا وجــدت عالقــة ارت ا يــة موج 
ــيت أســاليج المواجهــة الفعالــة  ــة ب ــة دال ــة ارت ا يــة موج  ــا وجــدت عالق ــاة الضــاغطة، كم الحي

 والصحة النفسية، ولم تتوص  الدراسة إلى وجود فرو ترجع للنوع. 
 ادرــالمصبـيت  ةــالعالق اــفيه( تنـاول Heiman, 2004: 505-520) هيماندراسـة  وفى
ــالض وإدراك النفسية ــد  و  وطـ ــًة مــت  ــالب  ٢٦٣أســاليج مواجهــة الم ــكالت ل ــا و ال   الً 

أكثر استعدامًا ،سـتراتيجيات  الجددوالطال ات  الطالب أن ىــإلالجامعة، وأشارت نتائج الدراسة 
أكثر  ل ًا للدعم االجتماعي مت األصـدقاء عـت الطـالب القـدامى، وكانـت والمواجهة االنفعالية، 

المواجهة با،حجام، وبالتـالي كـانوا والطال ات أكثر استعدامًا ،ستراتيجيات المواجهة االنفعالية 
ــف أعلى ــالضمســتو   يـ ــة  وطـ ــان الســتعدام أســاليج المواجهــة األكاديمي ــه ك ــى أن ــغي، بمعن  رـ
 اليومية. اةـالحيـ  وض و  العما،حساس بالض و  األكاديمية وض و   يـفتأثير  ةـالفعال
اخت ـار  إلى( Heiman & Kariv,2004: 441-455وكـاري  ) هيمانوهـدفت دراسـة  

ــد   ــانون مــت صــع طالبًا ٣٥١إســتراتيجيات المواجهــة ل ــا ممــت يع ــتعلم، جاميًي  ٣٤٦ووبات ال



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 322 - 

 الً ا ليس لديهم صعبوات تعلـم، وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلم 
أعلــى إحساًســا بالضــ و ، وأكثــر احتياًجــا إلــى الــدعم االجتمــاعي مقارنــة بالمجموعــة األخــر ، 

ة علـــى وعــت إســـتراتيجيات المواجهــة التـــي اســـتعدموها، كانــت إســـتراتيجيات المواجهــة المركـــء 
 االنفعال. 

( برنامًجا وقائًيا لتنمية إستراتيجية مواجهـة 322 -3: 3114واستعدمت نوال سيد محمد )
الض و  المدرسية المدركة لعينـة مـت  ـالب المرحلـة الثانويـة، وقـد اعتمـد البرنـامج علـى عـدد 

صــار مــت المهــارات، منهــا: االســترخاء، ومهــارات إعــادة الت ــكي  المعرفــي للمواقــ ، واالست 
بالحــدي  ا،يجــابي وممارســته، ومهــارات التواصــ  كاالســتماع، والتعبيــر عــت االنفعــاالت. وكــان 
للبرنامج فعاليته في تع ي  مستو  الض و  المدركة للطالب، كمـا كـان للبرنـامج فعاليتـه فـي 
استعدام أربع إستراتيجيات مواجهة إيجابية، وهي: الح  الم اشـر، والتعطـيط، و لـج المسـاندة 

معلوماتية مت الءميالت، وإعادة ت كي  البنية المعرفية ب ك  إيجابي، في حـيت لـم يكـت فعـاًال ال
في تنمية ا،ستراتيجيات التالية:  لج المساندة الوسيلية مت الي ار والءميالت،  لـج المسـاندة 

سـع المعلوماتية مت الي ار، وكان البرنامج فعاًال أيًضا في انعفاض خمـس إسـتراتيجيات مـت الت
الســـلبية لـــد  المجموعـــة التجريبيـــة، وهـــي: التجنـــج المعرفـــي، والتجنـــج الســـلوكي، والعـــدوان 
الجســمي، والعــدوان المــادي واالنهمــاك فــي الــذات، وكــان البرنــامج غيــر فعــال فــي خفــ  أربــع 
إستراتيجيات هي: العدوان اللفظي، والتن يس االنفعالي، و لج المساندة االنفعالية مت الي ـار، 

 مساندة االنفعالية مت الءميالت. و لج ال
( بدراسـة اسـتهدفت اخت ـار Lawler& et al., 2005: 741-750وقـام لـولر وآخـرون)

( 023العالقة بيت أعراض اضطراب الض ط وأساليج المواجهة والحالة الصـحية والبدنيـة لـد  )
وصـلت نتـائج  ال ًا و ال ة جامعييت )مـت المتـردديت علـى مركـء الرعايـة الصـحية بالجامعـة(، ت

الدراســة إلــى أن الطال ــات األكبــر ســنًا أكثــر معانــاة مــت اضــطراب الضــ ط، ارت طــت المواجهــة 
ـــــة  ـــــ ط اضـــــطراب الضـــــ ط بضـــــي  الحال ـــــذلن ارت ـــــة الصـــــحية، ك با،حجـــــام بضـــــي  الحال
الصـــحية،واقترحت الدراســـة ضـــرورة اهتمـــام مركـــء الرعايـــة الصـــحية بالجامعـــة ببـــرامج التعلـــيم 

 لى مهارات المواجهة الواقية.النفسية،وبالتدريج ع
( تم اخت ار Moran&Hughes,2006: 501-517دراسة موران وهيجء ) وفى
 ٥٢ على، وذلن الض وطبمستو   وعالقتهاباعت ارها أسلوًبا مت أساليج المواجهة  الفكاهة
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سنة،  ٣٥ إلى ٣١مت  العينة عمرجاميًيا مت كلية العدمة االجتما ية بأستراليا، تراوح  طالبًا
 إلىذكور(. وأشارت نتائج الدراسة  -إنا  ٢, ٢، ٢٢سنة، وانحرا  ميياري  ٢٢بمتوسط 

الدراسة تم دراسة  هذه وفى. الفكاهةمقياس استعدام  في للنوعوجود فرو  ترجع  عدم
الضحن  أيحياته  في للفكاهة الفردل وهو استعدام األو البعدمت خالل أربعة أبعاد،  الفكاهة
بانعفاض ا،حساس بالض و  الحياتية بصفة عامة، فالفرد الذي  لكذارت ط  وقد والبهجة

يستعدم الفياهة دائًما في حياته قلما يصاب بالض و  أو نجده حءيًنا، وكان ال عد الثاني وهو 
استعدام الفياهة في مواجهة الم كالت، والذي لم يرت ط بالض و ؛ ألن الضحن ال يح  

ل عد الرابع هو االتجاه إلى الفياهة، فاألفراد ي يدون أن الم كلة  التي يتعرض لها الفرد، وا
 الفياهة أمر جيد، وليت قد ال يستعدمونها في حياتهم؛ ذلن لم يرت ط هذا ال عد بالض و . 

(فهدفت إلى التعر  على  بيعة العالقة 3103وجاءت دراسة محمد السيد عبد الوهاب )
علمي المرحلة ا،عدادية بمحافظة قنا، بيت مفهوم الذات وأساليج مواجهة الض و  لد  م

معلمة( مت معلمي وتارة التربية  22معلمًا،  40معلمًا ومعلمة) 24تيونت عينة الدراسة مت 
والتعليم بمحافظة قنا، وتيونت أدوات الدراسة مت مقياس تنسي لمفهوم الذات )الصورة 

ود عالقة ارت ا ية ،توصلت الدراسة إلى وجالمعتصرة(، ومقياس أساليج مواجهة الض و 
موج ة بيت أسلوب ال ح  والتفسير والتفيير والتديت والتري  والمواجهة والدرجة اليلية مع 
مفهوم الذات ال عصية،مفهوم الذات الجسمية،مفهوم الذات األسرية، مفهوم الذات 

يت االجتما ية،مفهوم الذات األخالقية،والدرجة اليلية لمفهوم الذات،وجود فرو  بيت المعلم
وجود اختال  في أساليج مواجهة والمعلمات في أساليج مواجهة الض و  لصال  المعلمات، 

  الض و  بيت المعلميت والمعلمات وفقًا لمت يرات العمر، العبرة،الحالة االجتما ية.

 المحور الثالث : دراسات تناولت الذكاء الوجداني وعالقته بأساليب المواجهة :

راسة استهدفت التعر  على ت ايت مواجهة الض و  بت ايت (بد3112قام سعيد سرور )
( ال ًا 232مستو  الذكاء الوجداني )مرتفع، منعف (، وبلب حجم عينة الدراسة اليلية )

توصلت الدراسة إلى وجود فرو  ذات داللة إحصائية بيت الطالب ذوي مستويات و ال ة.
صال  الطالب ذوي مستو  الذكاء الذكاء الوجداني المعتلفة في مهارات مواجهة الض و  ل

الوجداني المرتفع،وجود تفاع  ثنائي ذي أثر دال إحصائيًا بيت مستويات الذكاء الوجداني 
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والنوع على مهارات مواجهة الض و ،عدم وجود تأثير تفاعلي دال إحصائيًا بيت مستو  
  الذكاء الوجداني ومركء التحكم والنوع على مهارات المواجهة.

 الذكاء الوجدانى وعالقته بك  مت( 302 -022: 3113)إسماعي  أحمد  دراسة ب ر  
الدراسة إلى ، هدفت لد  عينة مت القادة ا،دارييت وأساليج مواجهة الض و  نمط القيادة

التعر  على عالقة الذكاء الوجدانى بك  مت نمط القيادة وأساليج مواجهة الض و  ، وذلن 
مدير، وبلب عدد  31،دارييت،بلب عدد الذكور منهم مت القادة ا031على عينة مكونة مت 

مديرة. وتم اختيار أفراد العينة مت مديري م سسات التربية و التعليم مت الروضة 011ا،نا   
مديرة( ، ومت مديري المست  يات  32مدير،  42والمدارس االبتدائية و ا،عدادية و الثانوية) 

مدير ( ، وكذلن  31ديري المصانع الحكومية ) مديرات( ،ومت م01مديريت، 01الحكومية ) 
،  22مديرات (. تراوحت أعمارهم ما بيت  2مديريت ،  2مديري المكت ات العامة الحكومية )  

)  Mayer et al , 2000عام .  بق عليهم مقياس الذكاء الوجدانى لـ)ماير و آخرون(  23
ثة (، واستبيان أساليج مواجهة أحدا  ومقياس نمط القيادة ) إعداد ال اح    إعداد ال احثة (

الحياة لـ ) حست مصطفى عبد المعطى (.وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارت ا  موجج 
 وا،نا  على مقياس الذكاء الوجدانى دال إحصائيا بيت درجات أفراد العينة مت الذكور 

بيت درجات أفراد العينة  وأساليج مواجهة الض و  االيجابية ووجود ارت ا  سالج دال إحصائيا
وا،نا  على مقياس الذكاء الوجدانى وأساليج مواجهة الض و  السلبية ، وجود  مت الذكور

على أساليج مواجهة الض و  االيجابية ، وأن  يتأثير دال إحصائيا الرتفاع الذكاء الوجدان
 .وجدانى في بع  أبعاد الذكاء ال متوسط درجات الذكور أعلى مت متوسط درجات ا،نا 

بعنوان فالذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات  (3100ان )ولعلا دمحوجاءت دراسة أ  
االجتما ية وأنما  التعلق لد   ل ة الجامعة في ضوء مت يري التعص  والنوع االجتماعي 
للطالجف، وهدفت إلى التعر  على عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتما ية وأنما  التعلق 

(  ال ًا و ال ة مت  ل ة جامعة الحسيت بت 422   ل ة الجامعة.تيونت عينة الدراسة مت )لد
 الل بمدينة معان في األردن. بق ال اح  مقياس الذكاء االنفعالي، ومقياس المهارات 
االجتما ية، ومقياس أنما  التعلق.استعدم ال اح  أسلوب تحلي  الت ايت الثنائي، ومعام  

 اللةو  ذات درفد جوو لىإ ةــسرادل  االنحدار المتعدد المتدرج. توصلت ااالرت ا ، وتحلي
 نيـب ةـيطباتار ةـعالقد وـج .وان،ا ال ـلص فعالينالء ااذكلا في  ان،ر واذكولا نيب يةئصاحإ
 . تماعيةجالرات المهاوا فعالينالء ااذكـلا
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قته باليفاءة ( دراسة حول الذكاء الوجدانى وعال3100وأجر  جابر محمد عبدهللا  يسى) 
فت الدراسة الحالية الذاتية واستراتيجيات مواجهة الض و  لد  معلمي المرحلة االبتدائية.هد

العالقة بيت أبعاد ك  مت: الذكاء الوجدانى واليفاءة الذاتية واستراتيجيات للتعر  على :
لوجدانى الفرو  بيت المعلميت فى الذكاء ا  لد  معلمى المرحلة االبتدائية،مواجهة الض و 

الفرو  بيت المعلميت فى اليفاءة  لتعص  و سنوات العبرة بالتدريس،وأبعاده ت عًا للنوع وا
الفرو  بيت المعلميت فى التدريس،الذاتية وأبعادها ت عًا للنوع والتعص  وسنوات العبرة ب

ة األهمي،أبعاد استراتيجيات مواجهة الض و  ت عًا للنوع والتعص  وسنوات العبرة بالتدريس
النسبية ألبعاد الذكاء الوجدانى فى إسهامها فى اليفاءة الذاتية واستراتيجيات مواجهة الض و  

( معلمًا ومعلمة ، 212لد  معلمى المرحلة االبتدائية .بل ت عينة الدراسة االستطال ية )
دائية)منهم ( معلمًا ومعلمة مت معلمى المرحلة االبت434وبل ت عينة الدراسة األساسية )

 002معلمة تعص  علمى ،  22،  بيمعلمًا تعص  أد 022، علمًا تعص  علمىم22
تم سنة .  20324عامًا وانحرا  مييار   200222معلمة تعص  أدبى ( ومتوسط أعمارهم 

مقياس الذكاء الوجدانى ) إعداد ال اح  (، مقياس اليفاءة الذاتية ) إعداد ال اح  (، تطبيق 
 (abdallah& Esther greenglass,2005   و وقائمة استراتيجيات مواجهة الض

Gaber   تم استعدام األساليج ا،حصائية منها تحلي  الت ايت المتعدد ، تحلي  االنحدار .)
والتحلي  العاملى التوكيد  ، واخت ار ف شي يه ف للمقارنات ال عدية، وتم التوص  للنتائج التالية 

بيت عوام  ك  مت : الذكاء الوجدانى ، اليفاءة :توجد معامالت ارت ا  موج ة دالة إحصائيًا 
الذاتية للمعلم واستراتيجيات مواجهة الض و  ، ماعدا ال عد السابع مت استراتيجيات مواجهة 
الض و  ) تجنج المواجهة ( يرت ط ارت ا ًا سال ًا بجميع العوام . ال يوجد تفاع  للنوع مع 

وجد فرو  بيت الذكور وا،نا  فى بع  أبعاد العبرة ي ثر على الذكاء الوجدانى وأبعاده. ت
الذكاء الوجدانى وهى ال عد الثانى ) التحكم فى االنفعاالت ( لصال  الذكور، وأما فى ال عد 
الرابع وهو التعا   كانت الفرو  لصال  ا،نا  وكانت الفرو  فى ال عد العامس )المهارات 

ترجع للنوع فى الوعى بالذات والدافيية  االجتما ية ( أيضًا لصال  ا،نا ؛ وال توجد فرو  
والدرجة اليلية للذكاء الوجدانى . يوجد تأثير للعبرة على األبعاد : التحكم فى االنفعاالت، 
والدافيية ، حي  كلما تادت العبرة كلما كان المعلم أكثر تحكمًا فى انفعاالته وأعلى دافيية. ال 

وأبعاده ماعدا بعد  ص  على الذكاء الوجدانىيوجد تأثير للتفاع  الثنائى النوع مع التع
ال يوجد تأثير لتفاع  النوع مع العبرة على الذكاء الوجدانى وأبعاده . يوجد الوعى بالذات، 

تأثير للتفاع  الثالثى النوع والعبرة والتعص  على التعا   فقط .ال يوجد تأثير لتفاع )النوع 
العبرة( على استراتيجيات مواجهة ×  التعص × العبرة؛ النوع × التعص ؛ التعص  × 

الض و . يوجد تأثير للنوع ، التعص  والعبرة على استراتيجيات مواجهة الض و ، أن للنوع 
) ذكور / إنا  ( تأثيرًا على استراتيجية ال ح  عت الدعم الوسيلى، حي  يتفو  ا،نا  على 

إحصائيًا على العام  السابع وهو الذكور فى ال ح  عت الدعم الوسيلى، العبرة فلها تأثير دال 
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تجنج المواجهة حي  كلما تادت العبرة ق  استعدام استراتيجية تجنج المواجهة ،يمكت التنب  
في موقع جامعة  باستراتيجيات مواجهة الض و  مت خالل درجات أبعاد الذكاء الوجدانى.

 الطائ 
 أسف  النموذج

http://web.tu.edu.sa/tu/instructors/index.php?page=cmVzZWFyY2hfZ

GV0YWlsZXM=&instructor_id=NDI2MDYzNw==&id=5085        

 
 واستخلص الباحث من الدراسات البابقة ما يلي:

ــذكاء -0  ــت ال ــًا تناول ــاك بحوث ــه وخصائصــه، وعالقتــه أن هن ــ   بيعت الوجــداني عامــة مــت حي
بمت يرات أخر  مث : التوافق المهني للمعلم، الذكاء العام،مواجهة الض و ، مركـء الـتحكم 
وغيرها، ونظرًا لقلة ال حو  السابقة التي تناولت الـذكاء الوجـداني بوصـفه سـمة وعالقتـه 

ن حاول ال ح  الحالي الي ـ  عـت ؛ لذل الب كلية التربية تيجيبأساليج المواجهة لد  
العالقــة بــيت هــذه المت يــرات فــي ضــوء فئــة الطــالب ) الفرقــة األولــى ، الفرقــة الرابعــة (، 

 والجنس )ذكور ، إنا (.
الــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة مت يــر متعــدد األبعــاد مثــ  دراســة كــ  مــت فــارو  عثمــان   -3

 (.3111(،وميهربيت )0223السميع ) ومحمد عبد
(ف مـت أوائـ  0223مقيـاس الـذكاء الوجـداني لــــ ف فـارو  عثمـان ومحمـد عبـد السـميع )يعـد -2

المقــاييس فــي البيئــة العربيــة ، لــذلن اســتفاد ال احــ  كثيــرًا مــت هــذا المقيــاس عنــد بنــاء 
 مقياس الذكاء الوجداني في الدراسة الحالية.

ــذكاء الوجــداني واســتراتيجيات-4 ــيت ال ــة ب ــة موج  ــة ارت ا ي ــ   توجــد عالق مواجهــة الضــ و  مث
 (.3100(، جابر محمد عبد هللا  يسى )3113دراسة  ك  مت ب ر  إسماعي  أحمد )

ال يوجد تفاع  للنوع مع العبرة ي ثر علـى الـذكاء الوجـداني وأبعـاده مثـ  دراسـة جـابر محمـد -2
 (.3100عبد هللا  يسى )

)الـتحكم فــي االنفعــاالت  توجـد فــرو  بـيت الــذكور وا،نــا  فـي بعــ  أبعـاد الــذكاء الوجــداني-2
مث  دراسة  ك  مـت ب ـر   لصال  ا،نا والمهارات االجتما ية لصال  الذكور، التعا   

(، جــــــابر محمــــــد عبــــــد هللا  يســــــى 3100ان )ولعلا دمح(، أ3113إســــــماعي  أحمــــــد )
ـــد العظـــيم ســـليمان (.3100) ـــذكور مثـــ  دراســـة عب بينمـــا فـــي الدرجـــة اليليـــة لصـــال  ال
(3113.) 

http://web.tu.edu.sa/tu/instructors/index.php?page=cmVzZWFyY2hfZGV0YWlsZXM=&instructor_id=NDI2MDYzNw==&id=5085
http://web.tu.edu.sa/tu/instructors/index.php?page=cmVzZWFyY2hfZGV0YWlsZXM=&instructor_id=NDI2MDYzNw==&id=5085
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ــة للــذكاء التوجــد  -2 ــذات والدافييــة والدرجــة اليلي ــوعي بال ــا  فــي ال ــذكور وا،ن ــرو  بــيت ال ف
(، 3113وبدر إسماعي  )(،3110)السمادوني إبراهيم الوجداني مث  دراسة ك  مت السيد 

جـابر محمـد عبـد هللا (،3112(، عبد الج ار ناصـر السـمرائي )3112)محمدمجدي فرغلي 
 (.3103ي ة وعبده فرحان محمد الحميري )،عبد اليريم إسماعي  تب(3100 يسى )

ــذكاء الوجــداني مثــ  دراســة جــابر محمــد عبــد هللا  يســى -3 ــى أبعــاد ال ــأثير للعبــرة عل يوجــد ت
(3100.) 

يوجد تأثير دال إحصائيًا الرتفاع الذكاء الوجداني على أساليج مواجهة الض و  مث  دراسة  -2
 (.3113ب ر  إسماعي  أحمد )

ت الجنســيت فــي أســاليج المواجهـة مثــ  دراســة آمــال عبــد القــادر جــودة توجـد فــرو  بــي ال -01
(3114.)   

الذكور أكثر استعدامًا لألساليج ا،قداميـة حيـ  اسـتعدموا أسـلوبي التحليـ  المنطقـي وحـ  -00
ألســلوبي التقبــ  واالستســالم والتن ــيس الم ــكلة، فــي حــيت كانــت ا،نــا  أكثــر اســتعدامًا 

 (.3110)عبد هللا إسحق االنفعالي مث  دراسة نجية 
وجود عالقة ارت ا ية موج ـة بـيت الـذكاء الوجـداني وحـ  الم ـكالت المدركـة بطريقـة جيـدة -03

 (.3113والمواجهة مث  دراسة ب ر  إسماعي  أحمد )
يمكــت تنميــة اســتراتيجيات مواجهــة الضــ و  مثــ  اســتراتيجيات الحــ  الم اشــر، التعطــيط، -02

الـءميالت، إعـادة ت ـكي  البنيـة المعرفيـة ب ـك  إيجـابي   لـج المسـاعدة المعلوماتيـة مـت
 (.3114مث  دراسة نوال سيد محمد )

ـــر اســـتعدامًا الســـتراتيجيات  -04 ـــدعم الطـــالب الجـــدد أكث ـــًا لل ـــر  ل  ـــة وأكث المواجهـــة االنفعالي
ـــاعي مـــت األصـــدقاء مـــت الطـــالب القـــدامى، كمـــا أن الطال ـــات أكثـــر اســـتعدامًا  االجتم

 (.3114جهة االنفعالية والمواجهة با،حجام مث  دراسة هيمان )الستراتيجيات الموا
الطال ــات األكبــر ســنًا أكثــر معانــاة مــت اضــطراب الضــ ط، كــذلن ارت طــت لــديهت المواجهــة -02

 (.3112با،حجام بضي  الحالة الصحية مث  دراسة لولر وآخريت )
مثــ  دراســة مــوران  عــدم وجــود فــرو  بــيت الــذكور وا،نــا  فــي مقيــاس اســتعدام الفياهــة-02

 (.3112وهيجء )
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وجود عالقة ارت ا ية موج ة بيت الـذكاء الوجـداني والسـت مثـ  دراسـة عبـد الج ـار ناصـر  -02
 (.3112السمرائي )

وجــود تــأثير دال إحصــائيًا للــذكاء الوجــداني علــى العجــ  مثــ  دراســة عبــد العظــيم ســليمان -03
(3113.) 

جداني والمهارات االجتما ية مث  دراسة أحمـد العلـوان وجود عالقة ارت ا ية بيت الذكاء الو -02
(3100.) 

يتفو  ا،نا  على الذكور في ال ح  عت الدعم الوسيلي مث  دراسـة جـابر محمـد عبـد هللا -31
 (.3100 يسى )

عام  العبرة له تأثير دال إحصائيًا على بعد تجنج المواجهـة مثـ  دراسـة جـابر محمـد عبـد -30
 (.3100هللا  يسى )

ي مثـ  يمكت التنب  باستراتيجيات مواجهة الضـ و  مـت خـالل درجـات أبعـاد الـذكاء الوجـدان-33
 (.3100دراسة جابر محمد عبد هللا  يسى )

 فروض البحث :

 الحالي كما يلي : ال ح صياغة فروض ت تمفي ضوء نتائج الدراسات السابقة 
الطالب علي مقياس الـذكاء توجد عالقة ارت ا ية موج ة وذات داللة إحصائية بيت درجات -0

الوجداني بأبعاده المعتلفة بوصفه سمة ودرجاتهم علي مقياس أسـاليج المواجهـة لـدي 
 . الب كلية التربية تيجي

:فئــة الطــالب )الفرقــة األولــى والفرقــة الرابعــة(  ال حــ يوجــد تفاعــ  دال إحصــائيًا لمت يــري  -3
 ــالب كليــة المواجهــة لــدي والجــنس )ذكــور وإنــا ( علــي األداء علــي مقيــاس أســاليج 

 .التربية تيجي
توجد فرو  ذات داللة إحصائية بيت متوسطي درجـات الـذكور وا،نـا  فـي مقيـاس الـذكاء -2

 .بأبعاده المعتلفة الوجداني بوصفه سمة
يسهم الذكاء الوجداني بأبعـاده المعتلفـة بوصـفه سـمة فـي التنبـ  بأسـاليج المواجهـة لـدي -4

 . الب كلية التربية تيجي

 اإلجراءات المنهجية للبحث :

 منهج البحث : -أ
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)الـذكاء الوجـداني  ال ح استعدم ال اح  المنهج الوصفي التحليلي لوص  الظاهرة موضوع 
( بالجماهيريــة الليبيــة  ــالب كليــة التربيــة تيجــيبوصــفه ســمة،وعالقته بأســاليج المواجهــة لــد  

 وتحليلها وتفسيرها.
 عينة البحث: -ب

 تطالعية:العينة االس -0  

بةةة     ارتبيةةعبكليةةع ا ا رألةةع  ار ب ةةع طةة و اطباتةةبف  ا رألةةع   ايل عينةةع عاةةو ئيع مةةن  اختيــارمت        
 .طباتع 22،  طباتبً  22، بو ألع طباتبً اطباتع 021ألو مهب ابجلمبهرييع  اليتيع ش تيع اناوف –تيجي  
 العينة األساسية : -3

بكليــة والفرقــة الرابعــة و ال ــات الفرقــة األولـي  عينــة ع ــوائية مـت  ــالبتـم اختيــار         
 021، بواقــع و ال ــة اً  ال ــ 211قوامهــا بالجماهيريــة الليبيــة شــعبية نــالوت –بـــ ف تيجــيف التربيــة 

 22ًا و ال ــة بالفرقــة الرابعـــة ) ال ــ 021، إنــا ( 22ذكـــور،  22و ال ــة بالفرقــة األولــى)ًا  ال ــ
 .إنا ( 22ذكور، 

 :التربية تيجيكلية لدي  الب  الذكاء الوجداني بوصفه سمة مراح  تقنيت مقياس - أ
وص  المقياس :فيما يلـي وصـ  للمقيـاس و ريقـة تصـميمه ومراحـ  البنـاء التـي مـر  بهـا 

 وهي :
 الصورة النهائية. -2  الصورة التجريبية. -3 الصورة األولية. -0
 اس بالعطوات اآلتية :ر  إعداد الصورة األولية للمقيم( الصورة األولية للمقياس:0)
 القراءة الناقدة لإل ار النظري عت الذكاء الوجداني.-أ

ــذكاء الوجــداني-ب ــة بال ــاييس المتعلق ــي بعــ  المق ــن تمــت صــياغة ،اال ــالع عل ــي ذل وبناًء عل
( 02)وتتضـمت الـوعي بالـذاتاليفـاءة ال عصـية القسم األول :  ارات المقياس الحالي كما يلي:

ــارة ، 34) تنظــيم الــذات  ــارة ،  ــة(    ــارات 33)الدافييــة الذاتي ــذلن يكــون عــدد    (   ــارة ، وب
 (  ارة.22المقياس )القسم األول مت 

(   ــارة ، المهــارات االجتما يــة 02القســم الثــاني :اليفــاءة االجتما يــة وتتضــمت التعــا  )
 (  ارة.42(   ارة ، وبذلن يكون عدد   ارات القسم الثاني مت المقياس )22)

 وصول إلي الصورة التجريبية للمقياس تم ما يلي :للالتجريبية للمقياس :(الصورة 3)
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ــات الفرقــة األولــي -0 ــة مــت  ــالب و ال  ــة والفرقــة الرابعــة عــرض المقيــاس علــي عين بكلي
لمعرفــة مـدي مناســبته للمســتوي الل ــوي بالجماهيريــة الليبيــة شــعبية نـالوت –بـــ ف تيجــيف  التربيـة

 ه للمستوي الل وي للطالب.ت مناسبتلهم، وقد تم التأكد م
تــم ترتيــج   ــارات المقيــاس ترتي ــًا دائريــًا )حيــ  أخــذ كــ  ثــال    ــارات مــت بعــد علــي  -3

تنظـيم تنتمـي ل عـد  2،  2، 4والي ـارات الـوعي بالـذات تنتمي ل عد  2، 3، 0التوالي أي الي ارات 
ــذات  ــد  2، 3،  2والي ــارات ال ــذا حتــي نهالدافييــة الذاتيــة تنتمــي ل ع ايــة المقياس(ودرجــت وهك

ال يحد ( وتم تحديد  -يحد  أحيانًا  -االستجابات تدرجًا ثالثيًا علي النحو التالي )يحد  دائمًا 
( علـي الترتيـج وذلـن بالنسـ ة للي ـارات 0،  3،  2الدرجات وذلن بلعطاء االسـتجابات الـدرجات )

رتيج.ويوضـ  الجـدول التـالي ( علي الت2، 3، 0الموج ة والعكس بالنس ة للي ارات السال ة أي  )
 توتيع الي ارات علي المقياس:
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 (0جدول )
 تيجي التربيةلدي  الب كلية  توتيع الي ارات علي مقياس الذكاء الوجداني بوصفه سمة

 عدد الي ارات أرقام الي ارات التي تنتمي لل عد ال عد م

 02 . 20،  43،  42،  42، 22، 23، 20،  03، 02، 02،  2، 3، 0 الوعي بالذات 0

 22، 23، 20،  21،  42، 22،  22،  24،  30،  31،  02،  2،  2،  4 تنظيم الذات 3
،24  ،23 ،22 ،24  ،30  ،33  ،32  ،21  ،20  ،23 . 

34 

الدافيية  2
 الذاتية

2 ،3  ،2  ،33 ،32 ،34 ،22  ،23  ،22  ،23  ،22 ،24 ،22 ،22 ،22  ،
22 ،22 ،22  ،34  ،32 ،32  ،22  ،24  ،22  ،22  ،011  ،010  ،012  

33 

 02  23،  22،  22،  22،  43،  40،  41،  32،  32،  32،  03،  00،  01 التعاطف 4

المهارات  2

 االجتماعية

02  ،04 ،02 ،33 ،32  ،21  ،42  ،44  ،42  ،23  ،22  ،21  ،22  ،21 ،20  ،23  ،

22  ،31  ،32 ،33  ،32  ،22  ،22  ،23 ، 013  ،012  ،014  ،012  ،012  ،013 0 

21 

 (   ارة.013يتض  مت الجدول السابق أن عدد   ارات المقياس في صورته التجريبية )

 حباب صدق وثبات المقياس :

 تم استخدام الطريقتين اآلتيتين لحباب الصدق:حباب صدق المقياس :-0

 صد  االتسا  الداخلى : -0
لوجــــداني بوصــــفه ســــمة عــــت  ريــــق االتســــا  تــــم حســــاب صــــد  مقيــــاس الــــذكاء ا

وكـذلن ،ليهإوهو   ارة عت معام  االرت ا  بيت درجة الي ارة ودرجة ال عد الـذ  تنتمـى ،الداخلى
 وكانت النتائج كالتالى:،معام  االرت ا  بيت درجة ك  بعد والدرجة اليلية للمقياس
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 (3جدول )
  مع ال عد الذ  تنتمى إليه صفه سمةاالتسا  الداخلى لي ارات مقياس الذكاء الوجداني بو 

 البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

رقم  م

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  م

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  م

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  م

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم  م

 العبارة

معامل 

 االرتباط

0 0 1042** 0 4 1023** 0 2 1022** 0 01 1022** 0 02 1022** 

3 3 1043** 3 2 1042** 3 3 1022** 3 00 1043** 3 04 1020** 

2 2 1044** 2 2 1042** 2 2 1042** 2 03 1042** 2 02 1022** 

4 02 1022** 4 02 1022** 4 33 1042** 4 32 1022** 4 33 1040** 

2 02 1044** 2 31 1042** 2 32 1022** 2 32 1002 2 32 1022** 

2 03 1042** 2 30 1042** 2 34 1042** 2 32 1022** 2 21 1012 

2 20 1020** 2 24 1022** 2 22 1042** 2 41 1040** 2 42 1040** 

3 23 1040** 3 22 1042** 3 23 1023** 3 40 1042** 3 44 1043** 

2 22 1022** 2 22 1023** 2 22 1042** 2 43 1022** 2 42 1043** 

01 42 1002 01 42 1043** 01 23 1023** 01 22 1000 01 23 1023** 

00 42 1022** 00 21 1020** 00 22 1002 00 22 1023** 00 22 1042** 

03 43 1022** 03 20 1042** 03 24 1042** 03 22 1042** 03 21 1002 

02 20 1024** 02 23 1043** 02 22 1042** 02 23 1020** 02 22 1022** 

   04 22 1003 04 22 1022**    04 21 1003 

   02 24 1042** 02 22 1040**    02 20 1043** 

   02 23 1041** 02 22 1022**    02 23 1043** 

   02 22 1022** 02 22 1000    02 22 1022** 

   03 24 1002 03 22 1043**    03 31 1042** 

   02 30 1023** 02 34 1021**    02 32 1022** 

   31 33 1043** 31 32 1003    31 33 1043** 

   30 32 1002 30 32 1042**    30 32 1012 

   33 21 1042** 33 22 1022**    33 22 1022** 

   32 20 1023** 32 24 1002    32 22 1023** 

   34 23 1043** 34 22 1042**    34 23 1042** 

      32 22 1022**    32 013 1022** 

      32 011 1021**    32 012 1042** 

      32 010 1042**    32 014 1040** 

      33 012 1001    33 012 1022** 

            32 012 1042** 

            21 013 1002 

 .1010**( دالة إحصائيًا عند مستو  )
مـا عـدا  1010ول السابق أن جميع الي ارات دالـة إحصـائيا عنـد مسـتو  يتض  مت الجد

 :كما هو موض  بالجدول اآلتيالي ارات اآلتية 
 (2جدول )

 الي ارات المحذوفة مت المقياس
 العبارات المحذوفة البعد 

 42 البعد األول

 320،  24،  22 البعد الثاني

 0 012،  24،  32،  22،  22 البعد الثالث

 22،  32 د الرابعالبع

  013،  32،  21،  21،  21 البعد الخامس

 02 المجموع

 (   ارة.02يتض  مت الجدول السابق أن عدد الي ارات التي حذفت )
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 والجدول التالى يوض  االتسا  الداخلى بيت درجة ك  بعد والدرجة اليلية للمقياس.
 (4جدول )
 اء الوجداني بوصفه سمة والدرجة اليلية لهاالتسا  الداخلى بيت درجات أبعاد مقياس الذك

 مبتوى الداللة معامل االرتباط البعد

 1010دالة عند مبتوى  1032 األول

 1010دالة عند مبتوى  1020 الثاني

 1010دالة عند مبتوى  1032 الثالث

 1010دالة عند مبتوى  1032 الرابع

 1010دالة عند مبتوى  1022 الخامس

  لسابق:يتض  مت الجدول ا
الرت ــا  بــيت درجــات األبعــاد اليليــة والدرجــة اليليــة للمقيــاس دالــة إحصــائيًا عنــد أن معــامالت ا

الذكاء مما ي ير إلى أن المقياس صاد  فيما وضع لقياسه وهو صال  لقياس  1010مستو  
 الحالي. ال ح المستهد  قياسه فى   الوجداني بوصفه سمة

 الصدق التالزمي : -3

ة ، ثـم  بـق مقيـاس  ال ـًا و  ال ـ 021قياس علـي عينـة ال حـ  وقوامهـا حي   بق الم
(، وتــم حســاب معامــ  االرت ــا  بــيت 3112الــذكاء الوجــداني إعــداد محمــد عبــد الســميع رت  )

وهـي قيمــة دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوي  1.23درجـات التالميــذ علــي المقياســيت وبل ــت قيمتــه 
1010. 

 ثانياً: ثبات المقياس : 

 -بـراون ومعادلـة ألفـا -التجءئة النص ية باستعدام معادلة سبيرمانك  مت ام تم استعد
 ، وكانت النتائج كالتالي:و ريقة إعادة تطبيق االخت اركرون اخ لحساب الث ات 

 (2جدول )
  ر  ومعامالت ث ات المقياس

التجزئة النصفية باستخدام  البعد م

 براون -معادلة سبيرمان

 –معامل ألفا 

 كرونباخ

يقة إعادة تطبيق طر

 االختبار

 1024 1023 1022 الوعي بالذات 0

 1020 1022 1022 تنظيم الذات 3

 1022 1023 1022 الدافعية الذاتية 2

 1022 1032 1032 التعاطف 4

 1022 1034 1030 المهارات االجتماعية 2

 1032 1024 1023 المقياس ككل 2
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يتمتـع بدرجـة عاليـة مـت الث ـات، حيـ   يتض  مت الجدول السابق أن المقيـاس بأبعـاده
وهــي قــيم جميعهــا دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوي  1.24 – 1.22تراوحــت معــامالت الث ــات بــيت 

 ، مما ي ير إلي ث ات المقياس.1010

 (الصورة النهائية للمقياس :2)

بعد حساب صد  وث ات المقيـاس، أصـ   عـدد   ـارات المقيـاس فـي صـورته النهائيـة 
ذلن تت ير بع  أرقام الي ارات عت الصورة التجريبية كمـا هـو موضـ  بالجـدول (   ارة،وب23)

 التالي:
 (2جدول )

 )الصورة النهائية(سمةتوتيع الي ارات علي مقياس الذكاء الوجداني بوصفه 
 عدد العبارات أرقام العبارات التي تنتمي للبعد البعد م

 03 0  43،  42،  42، 22، 23، 20،  03، 02، 02،  2، 3، 0 الوعي بالذات 0

 20،  21، 20،  21،  42، 22،  22،  24،  30،  31،  02،  2،  2،  4 تنظيم الذات 3

،23   ،22 ،21 ،20  ،23  ،22  ،310 

30 

 24،  22،  24، 22،  23،  22،  23،  22، 34، 32، 33،  2،  3، 2 الدافعية الذاتية 2

،22 ،  ،23  ،22، 24 ، 30 ، 33،32   ،32 ،33  0 

32 

 00 0 22،  22،  43،  40،  41،  32،  32،  32،  03،  00،  01 التعاطف 4

المهارات  2

 االجتماعية

02  ،04 ،02 ،33 ،32  ،21  ،42  ،44  ،42  ،22  ،23  ،22  ،22  ،

22 ،23 ،22  ،22 ،22 ،  34  ،32 ، 32 ، 32  ،21  ،20 ،23 0 

32 

 (   ارة.23 ارات المقياس في صورته التجريبية )يتض  مت الجدول السابق أن عدد  
 زمن تطبيق المقياس :

ــذكاء الوجــداني بوصــفه  ــذي ســمة حســج تمــت تطبيــق مقيــاس ال وذلــن برصــد الــءمت ال
خمــس وأربعــون عينــة ال حـ  ، ووجــد أن متوســط الـءمت الــالتم  الــج مـت  ــالب اسـت رقه كــ  

 مت فهمها.ألدائه بعد شرح التعليمات للتالميذ والتأكد  دقيقة
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 طريقة تصحيح المقياس:

( بالترتيـــج وذلـــن للي ـــارات الموج ـــة ، والعكـــس 0، 3، 2تــم تقـــدير الـــدرجات التاليـــة ) 
(  322) للـدرجات ى(، وبذلن يكون الحد األقصـ 2، 3، 0صحي  بالنس ة للي ارات السال ة أي )

 ( درجة.23للدرجات ) ىوالحد األدن

 اجهة:مراحل تقنين مقياس أساليب المو -ب 

وص  المقياس :فيما يلي وص  للمقياس و ريقة تصميمه ومراح  البناء التي مر  بها وهي 
: 

 الصورة النهائية. -2  الصورة التجريبية. -3  الصورة األولية. -0

 رَّ إعداد الصورة األولية للمقياس بالخطوات اآلتية :م( الصورة األولية للمقياس:0)

 لنظري عت أساليج المواجهة.القراءة الناقدة  لإل ار ا-أ
قاييس المتعلقة بأساليج المواجهة، وخاصة مقياس أسـاليج اال الع علي بع  الم-ب

   (.3113) المواجهة إعداد /محمود عطية
بتيجـي حـول التربيـة بكليـة والفرقة الرابعة وجه ال اح  است انة لطالب الفرقة األولي -ج

تعرضون لها، وبتحلي  محتـوي اسـتجابات الطـالب أساليج مواجهتهم للم كالت الدراسية التي ي
 استطاع ال اح  العروج ب ع  الي ارات وتضمينها في المقياس الحالي. 

 وبناًء علي ذلن تمت صياغة   ارات المقياس الحالي كما يلي:
(   ـارة ، أسـاليج المواجهـة المركـءة علـي 03أساليج المواجهة المركـءة علـي الم ـكلة )

(   ـارة ،وبـذلن يكـون عـدد 03)أسـاليج المواجهـة االجتما يـة والبدنيـةرة ، (   ـا02االنفعال )
 (  ارة.42  ارات المقياس )
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 (الصورة التجريبية للمقياس :3)

 للوصول إلي الصورة التجريبية للمقياس تم ما يلي : 

بكليـة والفرقـة الرابعـة  ـالب و ال ـات الفرقـة األولـي عرض المقياس علي عينة مـت -0
لمعرفـــة مـــدي مناســـبته للمســـتوي الل ــوي لهـــم، وقـــد تـــم التأكـــد مـــت مناســـبته  بتيجـــي التربيــة

 . للطالبللمستوي الل وي 
تم ترتيج   ارات المقياس ترتي ًا دائريًا )حي  أخذ ك  ثـال    ـارات مـت بعـد علـي  -3

ت والي ـاراأسـاليج المواجهـة المركـءة علـي الم ـكلة ،تنتمي ل عـد  2، 3، 0التوالي أي الي ارات 
ــد  2،  2، 4 ــال تنتمــي ل ع ــي االنفع ــارات أســاليج المواجهــة المركــءة عل تنتمــي  2، 3،  2والي 

وهكـذا حتـي نهايـة المقياس(ودرجـت االسـتجابات تـدرجًا أساليج المواجهة االجتما ية والبدنيـة 
ال يحـد ( وتـم تحديـد الـدرجات وذلـن  -يحد  أحيانًا  -ثالثيًا علي النحو التالي )يحد  دائمًا 

( علــي الترتيـــج وذلــن بالنســ ة للي ــارات الموج ـــة 0،  3،  2لعطــاء االســتجابات الــدرجات )ب
( علي الترتيج.ويوض  الجدول التـالي توتيـع 2، 3، 0والعكس بالنس ة للي ارات السال ة أي  )

 الي ارات علي المقياس:
 (2جدول )

 )الصورة األولية( أساليج المواجهةتوتيع الي ارات علي مقياس 
 عدد العبارات أرقام العبارات التي تنتمي للبعد بعدال م

أساليب المواجهة المركزة علي  0

 المشكلة

0 ،3 ،2  ،01 ،00 ،03  ،02 ،31 ،30 ،33  ،32  ،21 0 03 

أساليب المواجهة المركزة علي  3

 االنفعال

4  ،2  ،2  ،02  ،04  ،02  ،33  ،32  ،34 ،20  ،23  ،22 

 ،22 ،23  ،22  ،41 ، 40  ،43  ،42 0 

02 

المواجهة االجتماعية  أساليب 2

 والبدنية

2 ،3  ،2  ،02 ،02 ،03 ،32  ،32  ،32  ،24  ،22 ،22 0  03 

 (   ارة.42يتض  مت الجدول السابق أن عدد   ارات المقياس في صورته التجريبية )

 حباب صدق وثبات المقياس :

 حساب صد  المقياس : -0
أساليج جر  ال اح  التحلي  العاملى لمقياس الصد  العاملى حي  أ  امتم استعد           

ريقة المكونات األساسية لـ : هوتيلنج مع استعدام محن كايءر الجذر اليامت المواجهة بط
واحد صحي  على األق  للعوام  التى يتم استعراجها، ثم إجراء التدوير المتعامد بطريقة 
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أسفر التحلي  العاملى عت ، و 1021ئم أو الدال هو الذ  يبلب الفاريماكس واعت ار الت  ع المال 
 عوام  فر ية هي : ثالثة

 ال عد األول : 
وت  عت  20142مت الت ايت االرت ا ى بجذر كامت   % 2.322استقطج هذا ال عد  

 ع رة فقرة كما هو موض  بالجدول التالى : اثنتابه 
 (3جدول )

 تى تقيس ال عد األولأرقام ومضاميت وت  عات الي ارات ال
رقم  م

 العبارة

 التشبعات العبارات

 10432 أركز علي إيجاد حل للمشكالت الدراسية التي تواجهني0 0 0

أحدد أوالً أبعاد المشكلة الدراسية التي تواجهني لكي أتمكن من وضع الحلول  3 3

 المناسبة0

10433 

 10423 تواجهني0 أطلب المباعدة من أبي لحل المشكلة الدراسية التي 2 2

 10224 أتصدي بنفبي لحل المشكلة الدراسية التي تواجهني0 01 4

 10402 ينشغل قلبي عن كل شيئ عندما تواجهني مشكلة دراسية0 00 2

عندما تواجهني مشكلة دراسية فإنني أتذكر أنني قد تغلبت من قبل علي مشكالت  03 2

 شبيهة بهذه المشكلة0

10234 

 10424 جهدي لحل المشكلة الدراسية التي تواجهني0أبذل قصاري  02 2

 10033 أشغل نفبي باألعمال االجتماعية عندما تواجهني مشكلة دراسية0 31 3

 10432 أركز علي النواحي اإليجابية في حل المشكلة الدراسية التي تواجهني0 30 2

دراسية التي أبحث عن المختصين في المجال لكي يباعدونني في حل المشكلة ال 33 01

 تواجهني0

10233 

 10404 أسهر ليالً ونهاراً حتي أجد حالً للمشكلة الدراسية التي تواجهني0 32 00

عندما تواجهني مشكلة دراسية فإنني أشعر أن لدي القدرة علي مواجهتها  21 03

 والتغلب عليها0 

10442 

العم   -جد وإنجاتالعم  ب–التركيء علي ح  الم كلة  وتدور   ارات هذا ال عد حول
ال ح  عت مساعدة  -التركيء علي ا،يجابيات -ال ح  عت الدعم الروحي -االجتماعي

 ف.أساليج المواجهة المركءة علي الم كلة ،ولذلن أ لق عليه ال اح  ف المعتصيت 
 ال عد الثاني :

 س عوت  عت به  4.130مت الت ايت االرت ا ى بجذر كامت   % 2.203استقطج هذا ال عد 
 ع رة   ارة كما هو موض  بالجدول التالى :
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 (2جدول )

 أرقام ومضاميت وت  عات الي ارات التى تقيس ال عد الثاني

 التشبعات العبارات رقم العبارة م

 10403 يصيبني اضطراب في المعدة عندما تواجهني مشكلة دراسية0 4 0

 10230 يصيبني إجهاد شديد عندما تواجهني مشكلة دراسية0 2 3

 10440 أشعر بتوتر شديد عندما تواجهني مشكلة دراسية0  2 2

 10224 أشعر ببرعة في نبضات قلبي عندما تواجهني مشكلة دراسية0 02 4

 10222 يتصبب جبيني عرقاً عندما تواجهني مشكلة دراسية0 04 2

 10022 يشرد ذهني عندما تواجهني مشكلة دراسية0 02 2

 10232 دراسية التي تواجهني مع مرور الزمن0آمل في حل المشكالت ال 33 2

 10432 أفضل عدم التصدي للمشكالت الدراسية التي تواجهني0 32 3

 10424 أحافظ علي هدوء أعصابي عندما تواجهني مشكلة دراسية0 34 2

 10432 أمتنع عن الطعام والشراب عندما تواجهني مشكلة دراسية0 20 01

 10222 سية التي تواجهني0أتجاهل المشكالت الدرا 23 00

 10222 أحمل نفبي المبئولية الكاملة عن المشكالت الدراسية التي تواجهني0 22 03

 10222 أبتعد عن الناس عندما تواجهني مشكلة دراسية0 22 02

 10424 أجلس في حجرة لوحدي عندما تواجهني مشكلة دراسية0 23 04

 10442 لمشكالت الدراسية التي تواجهني0أحمل والدي المبئولية الكاملة عن ا 22 02

 10223 أعاقب نفبي عقاباً شديداً عندما تواحهني مشكلة دراسية0 41 02

 10223 أحطم األشياء التي من حولي عندما تواجهني مشكلة دراسية0 40 02

 10222 أمتنع عن الحديث مع اآلخرين عندما تواجهني مشكلة دراسية0 43 03

 10302 الذريع عندما تواجهني مشكلة دراسية0 أشعر بالفشل 42 02

ـــر  -ال حـــ  عـــت االنتمـــاء –التركيـــء علـــي القلـــق وتـــدور   ـــارات هـــذا ال عـــد   التفيي
ــنفس-تجاهــ  الم ــكلة -خفــ  التــوتر -عــدم المواجهــة -الرجــائي ــج ال ــي -تأني االن ــال  عل

 ف. أساليج المواجهة المركءة علي االنفعال ، ولذلن أ لق عليه ال اح  فالنفس
 ال عد الثال  :

وت ـ عت بـه  3.224مت الت ايت االرت ا ى بجـذر كـامت   % 40302استقطج هذا ال عد 
 اثنتا ع رة   ارة كما هو موض  بالجدول التالى :
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 (01جدول )
 تقيس ال عد الثال  يأرقام ومضاميت وت  عات الي ارات الت 

 التشبعات العبارات رقم العبارة م

 10423 عندما تواجهني مشكلة دراسية0ألجأ إلي النوم  2 0

 10222 أبتعد عن أجواء المشكلة الدراسية التي تواجهني حتي أفكر ملياً في حلها0 3 3

 10432 أخرج من المنزل عندما تواجهني مشكلة دراسية0 2 2

 10420 أشغل نفبي بموضوعات أخري عندما تواجهني مشكلة دراسية0 02 4

 10220 الرياضية عندما تواجهني مشكلة دراسية0 أشغل نفبي باألنشطة 02 2

 10222 أسافر بعيداً عندما تواجهني مشكلة دراسية0 03 2

 10033 آخذ نفباً عميقاً من الحجاب الحاجز عندما تواجهني مشكلة دراسية0 32 2

 10422 أستمع للموسيقي الهادئة عندما تواجهني مشكلة دراسية0  32 3

 10233 دي أو مبرحية كوميدية عندما تواجهني مشكلة دراسية0أشاهد فيلم كومي 32 2

 10222 أقرأ الكتب الفكاهية عندما تواجهني مشكلة دراسية0 24 01

 10232 أعتمد علي أصدقائي في حل المشكالت الدراسية التي تواجهني0 22 00

ي عندما تواجهني مشكلة دراسية فإنني أشعر أن اآلخرين سوف يباعدونني ف 22 03

 مواجهتها والتغلب عليها0

10203 

اللجـــوء إلــــي  -حـــول التركيـــء علـــي الـــدعم االجتمـــاعيوتـــدور   ـــارات هـــذا ال عـــد  
، ولـــذلن أ لــــق عليــــه تجديــــد الن ـــا  البــــدني  -ال حــــ  عـــت ســــب  االســـترخاء -األصـــدقاء
 ف.أساليج المواجهة االجتما ية والبدنية  ال اح  ف

 ثانيًا: ث ات المقياس : 

بــــــراون  -التجءئــــــة النصــــــ ية باســــــتعدام معادلــــــة ســــــبيرمان ريقــــــة تــــــم اســــــتعدام 
ـــاخ لحســـاب الث ـــات  -ومعادلـــة ألفـــا ـــاركرون  ـــة إعـــادة تطبيـــق االخت  ـــائج و ريق ، وكانـــت النت

 كالتالي:
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 (00جدول )
  ر  ومعامالت ث ات المقياس

التجزئة النصفية باستخدام  البعد م

 براون -معادلة سبيرمان

قة إعادة تطبيق طري كرونباخ –معامل ألفا 

 االختبار

 1032 1031 1022 أساليب المواجهة المركزة علي المشكلة 0

 1031 1034 1030 أساليب المواجهة المركزة علي االنفعال 3

 1022 1022 1023 أساليب المواجهة االجتماعية والبدنية 2

 1032 1023 1032 المقياس ككل 4

ـــــا ـــــاس بأبع ـــــت يتضـــــ  مـــــت الجـــــدول الســـــابق أن المقي ـــــة م ـــــع بدرجـــــة عالي ده يتمت
وهــــي قــــيم جميعهــــا دالــــة  1034 – 1.22الث ــــات، حيــــ  تراوحــــت معــــامالت الث ــــات بــــيت 

 ، مما ي ير إلي ث ات المقياس.1010إحصائيًا عند مستوي 
 (الصورة النهائية للمقياس :3)

ـــد حســـاب صـــد  وث ـــات المقيـــاس، أصـــ   عـــدد   ـــارات المقيـــاس فـــي صـــورته  بع
وبـــذلن تت يـــر بعـــ  أرقـــام الي ـــارات عـــت الصـــورة التجريبيـــة كمـــا هـــو (   ارة،22النهائيـــة )

 موض  بالجدول التالي:
 (03جدول )

 )الصورة النهائية(  الب كلية التربية تيجيأساليج المواجهة لدي توتيع الي ارات علي مقياس 
 عدد العبارات أرقام العبارات التي تنتمي للبعد البعد م

أساليب المواجهة المركزة  0

 لي المشكلةع

0 ،3 ،2  ،01 ،00 ،03  ،02 ،31 ،30 ،33  ،32 0 00 

أساليب المواجهة المركزة  3

 علي االنفعال

4  ،2  ،2  ،02  ،04  ،02  ،33  ،32  ،34  ،21،20  ،23 

 ،22،22 ، 22 ،23 ،220 

02 

أساليب المواجهة  2

 االجتماعية والبدنية

2 ،3  ،2  ،02 ،02 ،03 ،32  ،32  ،32  ،22 ،24   0 00 

ــــة  ــــي صــــورته التجريبي ــــاس ف ــــارات المقي ــــت الجــــدول الســــابق أن عــــدد    يتضــــ  م
 (   ارة.22)

 زمن تطبيق المقياس :

وذلـــــن برصــــــد الـــــءمت الــــــذي  أســــــاليج المواجهـــــةحســـــج تمـــــت تطبيــــــق مقيـــــاس  
عينــــة ال حـــ  ، ووجـــد أن متوســـط الـــءمت الـــالتم ثالثــــون  الـــج مـــت  ـــالب اســـت رقه كـــ  

 .والتأكد مت فهمها للطالبح التعليمات دقيقة ألدائه بعد شر 
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 طريقة تصحيح المقياس:

ــــــة )  ــــــة ، 0، 3، 2تــــــم تقــــــدير الــــــدرجات التالي ــــــارات الموج  ــــــج وذلــــــن للي  ( بالترتي
(، وبـــــــذلن يكـــــــون الحـــــــد  2، 3، 0والعكـــــــس صـــــــحي  بالنســـــــ ة للي ـــــــارات الســـــــال ة أي )

 ( درجة.22(  والحد األدني للدرجات )002األقصي للدرجات)
 : بحثالنتائج 

باســـتعدام األســــلوب  ال حـــ يعـــرض ال احـــ  فيمـــا يلـــي النتـــائج التـــي توصـــ  إليهـــا 
ـــت فـــروض  ـــرض م ـــة كـــ  ف ـــع  بيع ـــذي يتناســـج م وعـــرض التفســـيرات  ال حـــ ا،حصـــائي ال

 المناس ة في ضوء نتائج الدراسات السابقة وا، ار النظري للدراسة.
 علي النحو اآلتي : ال ح ويعرض ال اح  نتائج 

وذلن مت خالل الجداول  ال ح ض ال اح  تحليال إحصائيا وص يا لجميع مت يرات أوال : يعر 
 اآلتية :

 (02جدول رقم )
  ال ح الوص  ا،حصائي لمت يرات 

 (021)ن= الفرقة األولى (021)ن= الفرقة الرابعة
 المتغيرات

 (22)ن=ذكور (22)ن=إناث (22)ن=ذكور  (22)ن= إناث

  م ع م ع م ع م ع

 الوعي بالذات 320322 30222 200341 20012 320141 20022 230102 20024

 تنظيم الذات 240231 40003 420402 30102 410241 30221 440441 30221

 الدافعية الذاتية 420212 20103 220322 010422 430231 30042 220221 010431

 التعاطف 340242 20423 210111 10222 320422 20224 210422 00222

 المهارات االجتماعية 430441 20020 230341 000202 420031 30222 220242 000422

200202 3330222 320201 0330222 200221 3340043 310032 0210322 
 المقياس ككل

أساليب المواجهة  340221 30232 320102 20030 320422 30231 330322 00223

 المركزة على المشكلة 

أساليب المواجهة  400322 40332 420132 20222 420341 40323 420212 20242

 المركزة على االنفعال 

أساليب المواجهة  320332 20222 320341 00224 320231 20222 320232 00022

 االجتماعية والبدنية 

 المقياس ككل 320422 20432 220331 20422 220222 20423 0140311 40232

 لسابقة في الرسم البياني يعرض ال اح  البيانات اب يء مت التفصي  ولتوضي  الجدول السابق 
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 (0شك  )

 ال ح المتوسطات ا،حصائية لمت يرات 

 ثانياً: يعرض الباحث النتائج التي توصل إليها وتفسيرها علي النحو التالي:
 نتائج اختبار صحة الفرض األول وتفسيرها: 

درجات الطالب  ن  الفرض األول :ف توجد عالقة ارت ا ية موج ة وذات داللة إحصائية بيت
علي مقياس الذكاء الوجداني بأبعاده المعتلفة بوصفه سمة ودرجاتهم علي مقياس أساليج 

 ف .  الب كلية التربية تيجيالمواجهة لدي 
وللتحقق مت صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرت ا  بيت درجات الطالب في مقياس 

لمواجهة كما هو موض  بالجدول التالي الذكاء الوجداني بوصفه  سمة ودرجاتهم في أساليج ا
 : 
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 (04جدول رقم )
معامالت االرت ا  بيت درجات الطالب في مقياس الذكاء الوجداني بوصفه  سمة ودرجاتهم في 

 (  211مقياس أساليج المواجهة ) ن    
أبعاد مقياس الذكاء 

 الوجداني بوصفه سمة

أساليب المواجهة 

المركزة علي 

 المشكلة

أساليب 

اجهة المو

المركزة علي 

 االنفعال

أساليب المواجهة 

 االجتماعية والبدنية

 المقياس ككل

 10223 10232 10232 10202  الوعي بالذات

 10234 10232 10223 10222 تنظيم الذات

 10224 10220 10202 10233 الدافعية الذاتية

 10331 10233 10224 10222 التعاطف

 10213 10242 10212 10223 المهارات االجتماعية

 10303 10222 10234 10203 المقياس ككل

ـــيت  اتوجـــود عالقـــ (04يتضـــ  مـــت جـــدول رقـــم ) ـــة إحصـــائيا ب ـــة موج ـــة ودال ارت ا ي
ـــــــاده  ـــــــة بوصـــــــفه ســـــــمة وأســـــــاليج المواجهـــــــة بأبع ـــــــاده المعتلف ـــــــذكاء الوجـــــــداني بأبع ال

ــــرض األول مــــت المعتلفة. ــــول الف ــــالي ا، ال حــــ وبــــذلن أمكــــت قب ــــة عــــت الحــــالي، وبالت جاب
ــــي  ال حــــ الســــ ال األول مــــت أســــئلة  الحــــالي وهــــو: مــــا العالقــــة بــــيت درجــــات الطــــالب عل

ـــــاس  ـــــي مقي ـــــة بوصـــــفه ســـــمة ودرجـــــاتهم عل ـــــاده المعتلف ـــــذكاء الوجـــــداني بأبع مقيـــــاس ال
 ؟ الب كلية التربية تيجيأساليج المواجهة لدي 

 وقد تناول ال اح  تفسير هذا الفرض كما يلي:
 بالذات وأساليب المواجهة:)أ(العالقة بين الوعي 

ـــة ارت ا يـــة موج ـــة ودالـــة إحصـــائيا بـــيت 04يتضـــ  مـــت جـــدول رقـــم ) ( وجـــود عالق
ـــوعي بالـــذات وأســـاليج المواجهـــة بأبعـــاده المعتلفـــة حيـــ  بل ـــت قـــيم معـــامالت االرت ـــا   ال

ـــــــة  10223،  10232،   10232،  10202بينهمـــــــا   ـــــــي الترتيج،وهـــــــذه القـــــــيم ذات دالل عل
 (.1010ي )إحصائية عند مستو 

وتعنـــي هـــذه النتيجـــة أن هنـــاك اقتـــران بـــيت درجـــة الفـــرد فـــي الـــوعي بالـــذات ودرجتـــه 
ـــة  ـــ  انفعاالتـــه ا،يجابي فـــي أســـاليج المواجهـــة أي أنـــه كلمـــا كـــان الطالـــج أفضـــ  فـــي تو ي
ــــط  ــــر نم ــــي ت يي ــــت م ــــاعره الســــلبية ف ــــي االســــتفادة م ــــه ال عصــــية، وأفضــــ  ف ــــي حيات ف

ـــي التعبيـــر عـــت م ـــا ـــدر عل ـــة مـــت حياتـــه، وأق عره ا،يجابيـــة بســـهولة، وامتالكـــه درجـــة عالي
ــــد ،نجــــات  ــــ  الجه ــــه ك ــــءعج ، وبذل ــــد أي حــــد  م ــــه لنفســــه بع ــــالي، ومكافأت ــــات االنفع الث 
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ـــه للن ـــا  والعمـــ   ـــه بدقـــة ، وح  ـــد أهداف ـــارة فـــي تحدي ـــه المه ـــال المســـندة إليـــه، ولدي األعم
متنوعــــة ولديــــه داخــــ  اليليــــة وخارجهــــا كلمــــا كانــــت أســــاليج المواجهــــة  لديــــه مرتفعــــة و 

 القدرة علي الت لج علي الم كالت التي تواجهه في الجامعة ،والعكس صحي . 

 )ب(العالقة بين تنظيم الذات وأساليب المواجهة:

ـــم ) ـــة ودالـــة إحصـــائيا بـــيت 04يتضـــ  مـــت جـــدول رق تنظـــيم ( وجـــود عالقـــة ارت ا يـــة موج 
الت االرت ــــا  بينهمــــا الــــذات وأســــاليج المواجهــــة بأبعــــاده المعتلفــــة حيــــ  بل ــــت قــــيم معــــام

علـــــــي الترتيج،وهـــــــذه القـــــــيم ذات داللـــــــة إحصـــــــائية  10234،   10232، 10223،  10222
 (.1010عند مستوي )

وتعنـــي هـــذه النتيجـــة أن هنـــاك اقتـــران بـــيت درجـــة الطالـــج فـــي تنظـــيم الـــذات ودرجتـــه 
ــــي مســــايرة روح  ــــج أفضــــ  ف ــــان الطال ــــا ك ــــه كلم ــــي أن ــــذا يعن ــــة ، وه ــــي أســــاليج المواجه ف

ـــــون العصـــــر  ـــــه أن يك ـــــ  جهـــــد ، ومحاولت ـــــه، وإنجـــــات األعمـــــال المســـــندة إليـــــه بك ومت يرات
ــــ ــــوة التحمــــ  حت ــــه بالصــــبر وق ــــاة المعاصــــرة، وتحلي ــــرًا مــــع تحــــديات الحي ــــق  ىمبتي ــــو حق ل

نتــــائج غيــــر مرضــــية، وشــــعوره بالمتعــــة عنــــد العمــــ  تحــــت الضــــ و  النفســــية، ومحاولتــــه 
ـــاع التحلـــي بالهـــدوء عنـــد قيامـــه بـــأي عمـــ  يطلـــج منـــه، وأفضـــ   مـــت ذلـــن قدرتـــه علـــي إقن

ـــي تحـــت الضـــ و ، وأنـــه  ـــق النجـــاح حت ـــه يحق ـــال الصـــي ة، وأن ـــه يســـتمتع باألعم نفســـه بأن
يركــــء انت اهــــه فــــي األعمــــال المطلوبــــة منــــه، وقدرتــــه الفائقــــة علــــي الت لــــج علــــي م ــــاعر 
ـــ  بهـــا  ـــدماج فـــي إنجـــات األعمـــال المكل ـــو  أداءه ألعمالـــه، واالن ـــج التـــي تع ـــاد والتع ا،جه

مـــت تحـــدي الظـــرو  المحيطـــة بـــه ، وقدرتـــه علـــي أن ينحـــي عوا فـــه جان ـــًا عنـــدما بـــالرغم 
 يقوم بلنجات أعماله، ويحاول تجديد ن ا ه حتي يستطيع مواصلة أداء أعماله.

ــــ  هــــذه الســــلوكيات الموج ــــة تجعــــ  أســــاليج المواجهــــة لديــــه مرتفعــــة ومتنوعــــة  ك
 لجامعة ،والعكس صحي . ولديه القدرة علي الت لج علي الم كالت التي تواجهه في ا

 )ج(العالقة بين الدافعية الذاتية وأساليب المواجهة:

ـــة ارت ا يـــة موج ـــة ودالـــة إحصـــائيا بـــيت 04يتضـــ  مـــت جـــدول رقـــم ) ( وجـــود عالق
تنظــــيم الــــذات وأســــاليج المواجهــــة بأبعــــاده المعتلفــــة حيــــ  بل ــــت قــــيم معــــامالت االرت ــــا  

ــــــــــا  ــــــــــي الترت  10220،10224، 10233،10202بينهم ــــــــــيم ذات داللــــــــــة عل يج،وهــــــــــذه الق
 (.1010إحصائية عند مستوي )
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ــــة  ــــة الذاتي ــــي الدافيي ــــج ف ــــيت درجــــة الطال ــــران ب ــــاك اقت ــــي هــــذه النتيجــــة أن هن وتعن
ــــان الطالــــج أفضــــ  فــــي توجيــــه بعــــ   ــــه فــــي أســــاليج المواجهــــة أي أنــــه كلمــــا ك ودرجت

فيـــر جيـــدًا األســـئلة إلـــي نفســـه للت لـــج علـــي التعـــج وا،جهـــاد أثنـــاء قيامـــه بالمهمـــة، وأنـــه ي
فــــــي النتــــــائج التــــــي سيتوصــــــ  إليهــــــا بعــــــد أداء المهمــــــة، وهــــــو يتوقــــــع  الت لــــــج علــــــي 
الصـــعوبات التـــي ســــتواجهه أثنـــاء أداء المهمــــة، وأيضـــًا يضــــع لنفســـه مســــتوي عاليـــًا مــــت 

يحــــاول الوصــــول إليــــه ، ويوا ــــج علــــي حضــــور المحاضــــرات واالســــتمتاع بهــــا ،  ال حــــ 
ذته، وحــــج الدراســــة واالســــتمتاع بهــــا، وقدرتــــه وتســــجي  النقــــا  الهامــــة أثنــــاء شــــرح أســــات

ـــي م ـــاعر التعـــج  ـــج عل ـــه، وأيضـــًا يت ل ـــق أهداف ـــدًا بمـــا يضـــمت تحقي ـــه جي علـــي تنظـــيم وقت
وا،جهـــاد أثنـــاء الدراســـة واالســـتذكار، وشـــعوره بالتعـــج النفســـي عنـــدما يت يـــج األســـتاذ عـــت 

 المحاضرة.    

ــــ  هــــذه الســــلوكيات الموج ــــة تجعــــ  أســــاليج المواجهــــة لديــــه مرتفعــــة ومتنوعــــة  ك
 ولديه القدرة علي الت لج علي الم كالت التي تواجهه في الجامعة ،والعكس صحي . 

 )د(العالقة بين التعاطف وأساليب المواجهة:

ـــة ارت ا يـــة موج ـــة ودالـــة إحصـــائيا بـــيت 04يتضـــ  مـــت جـــدول رقـــم ) ( وجـــود عالق
ـــــا ـــــيم مع ـــــت ق ـــــ  بل  ـــــة حي ـــــاده المعتلف ـــــا   وأســـــاليج المواجهـــــة بأبع ـــــا  التع مالت االرت 

علـــــــــي الترتيج،وهـــــــــذه القـــــــــيم ذات داللـــــــــة  10331،  10233، 10224، 10222بينهمـــــــــا  
 (.1010إحصائية عند مستوي )

وتعنــــي هــــذه النتيجــــة أن هنــــاك اقتــــران بــــيت درجــــة الطالــــج فــــي التعــــا   ودرجتــــه 
ــــذات كلمــــا تاد  ــــوعي بال ــــج أفضــــ  فــــي ال ــــان الطال ــــه كلمــــا ك فــــي أســــاليج المواجهــــة أي أن

ــــ ــــذي تفتحــــه عل ــــي قــــراءة م ــــاعر اآلخــــريت ، وهــــو األمــــر ال ــــه ف ــــه وتادت مهارت ي انفعاالت
ـــراءة م ـــاعر اآلخـــريت  ـــي ق ـــرات الوجـــه وا،يمـــاءات ف ـــرات الصـــوت وتعبي ـــت قيمـــة نب ـــي م يعل
ــــوع  ــــة ســــلوكهم وتقــــديم المســــاعدة لهــــم وتن والتواصــــ  علــــي أساســــها،وفهم اآلخــــريت وتنمي

ـــه ، وهـــو حســـاس الحتياجـــات اآلخـــريت،  ـــة لدي ـــاالت والم ـــاعر التـــي الفاعلي وي ـــعر باالنفع
 يضطر اآلخرون لعدم ا،فصاح عنها ك  ذلن يسه  عليه التعام  مع اآلخريت.

ــــ  هــــذه الســــلوكيات الموج ــــة تجعــــ  أســــاليج المواجهــــة لديــــه مرتفعــــة ومتنوعــــة  ك
 ولديه القدرة علي الت لج علي الم كالت التي تواجهه في الجامعة ،والعكس صحي . 
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ـــم )  ـــيت 04يتضـــ  مـــت جـــدول رق ـــة إحصـــائيا ب ـــة ودال ـــة موج  ـــة ارت ا ي ( وجـــود عالق
ــــامالت  ــــيم مع ــــ  بل ــــت ق ــــة حي ــــاده المعتلف ــــة وأســــاليج المواجهــــة بأبع المهــــارات االجتما ي

ـــــــــي الترتيج،وهـــــــــذه القـــــــــيم ذات  10213، 10242، 10212، 10223االرت ـــــــــا  بينهمـــــــــا عل
 (.1010إحصائية عند مستوي )داللة 

ــــــارات   ــــــي المه ــــــج ف ــــــة الطال ــــــيت درج ــــــران ب ــــــاك اقت ــــــي هــــــذه النتيجــــــة أن هن وتعن
االجتما يـــة ودرجتــــه فـــي أســــاليج المواجهـــة أي أنــــه كلمـــا كــــان الطالـــج قــــادرًا علــــي إدراك 
م ـــاعر اآلخــــريت وانفعـــاالتهم بالصــــورة المثلــــي التـــي يتطلبهــــا الموقــــ ، وهـــي تظهــــر فــــي 

ــــي ال تــــأثير فــــي اآلخــــريت والتواصــــ  معهــــم وقيــــادتهم ب ــــك  فعــــال وبنــــاء صــــور القــــدرة عل
الـــــــروابط والتنســـــــيق والتعـــــــاون وإدارة الصـــــــراع فـــــــي الم ـــــــاعر واألحاســـــــيس والعوا ـــــــ  

 واالنفعاالت وا،جهاد والتعج والمل  والقلق والتوتر والضيق والنضج االنفعالي.  
مرتفعــــة ومتنوعــــة كــــ  هــــذه الســــلوكيات الموج ــــة تجعــــ   أســــاليج المواجهــــة  لديــــه 

 ولديه القدرة علي الت لج علي الم كالت التي تواجهه في الجامعة ،والعكس صحي . 
ــــــ  ) ــــــائج دراســــــة أوني ــــــائج هــــــذه الدراســــــة مــــــع نت ــــــي Oneil,1996)اتفقــــــت نت الت

توصــــلت إلـــــى أن الـــــذكاء الوجــــداني يجعـــــ  الفـــــرد يـــــتحكم فــــي انفعاالتـــــه و يتعـــــذ قـــــرارات 
الحــــافء علــــى ال قــــاء متفــــائال ويســــتطيع مواجهــــة  صــــائ ة فــــي حياتــــه و يجعــــ  لــــد  الفــــرد

م ـــكالت العمـــ  وأن يكـــون متعا فـــًا مـــع مـــت حولـــه ،أيضـــًا و يجعلـــه يقـــيم  مـــع المحيطـــيت 
 به عالقات اجتما ية ناجحة ومنسجمة.
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ــــــا اتفقــــــت مــــــع نتــــــائج دراســــــة هاماشــــــين  التــــــي  (Hamachek,2000:235)كم
ــــو  ــــي إعــــادة ت ــــذكاء الوجــــداني يعمــــ  عل ــــي أن ال ــــذي توصــــلت إل ــــي المحــــيط ال اتن الفــــرد ف

 يييو فيه.

ـــ  دراســـة  كـــ  مـــت ب ـــر  أيضـــًا واتفقـــت  ـــائج دراســـة مث ـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نت نت
ـــــد هللا  يســـــى )3113إســـــماعي  أحمـــــد ) ـــــى 3100(،جـــــابر محمـــــد عب ـــــي توصـــــلت إل ( الت

ــــة واســــتراتيجيات  ــــاده المعتلف ــــذكاء الوجــــداني بأبع ــــيت ال ــــة موج ــــة ب ــــة ارت ا ي وجــــود عالق
 و  بأبعادها المعتلفة.مواجهة الض 

 ويعءي ال اح  هذه النتيجة إلي ما يلي :
ــــة بالمجــــال السياســــي  -0 ــــد مــــت الم ــــكالت المتعلق ــــع اآلن يواجــــه العدي أن المجتم

ــــافي واالقتصــــادي ــــذه ،واالجتمــــاعي والثق ــــول لمعظــــم ه ــــي أن الحل ــــة شــــن ف ــــاك ثم وليس هن
لـــج الجــــامعي لــــيس الم ـــكالت التــــي تســـبج الضــــيق والقلــــق للمجتمـــع هــــو أن يمتلــــن الطا

فقـــط القـــدرات الفيريـــة المطـــورة بطريقـــة جيـــدة، بـــ  عليـــه أيضـــًا أن يمتلـــن مهـــارات وجدانيـــة 
ــــة  ــــا يتضــــ  أهمي ــــت هن ــــة وم ــــذه الم ــــكالت الراهن ــــة لحــــ  ه ــــع المهــــارات الفيري تتيامــــ  م
المهــــارات بــــيت األشــــعاال و القــــدرة علــــى االنســــجام بيــــنهم بفاعليــــة وقــــد ســــاهم كــــ  هــــذا 

 ء الوجداني.في االهتمام بالذكا
يأتون مت مسافات بعيدة قد تبلب أحيانًا مئات الييلو   الب كلية التربية تيجيأن -3

مترات ، أيضًا يتعرضون لم كالت كثيرة ال حصر لها، فلذا لم يمتلن ه الء الطالب مهارات 
الذكاء الوجداني التي ت هلهم للت لج على هذه الم كالت التي تواجههم فلنهم سيتركون 

سة الجاميية وبال عودة،لذلن كان لءامًا على ه الء الطالب أن يمتليوا مهارات الذكاء الدرا
 الوجداني التي تساعدهم على الت لج على م كالتهم.

أدرك الطالج الجامعي أن الفرد األق  ذكاًء وجدانيًا أكثر تعرضًا  للم كالت، وهو ما  -2
األق  ذكاًء وجدانيًا أق  نجاحًا في  أن األفراد (Taylor,2001)أسفرت عنه دراسة تايلور

 مجال العم  وفي مجاالت كثيرة في الحياة.
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 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني وتفسيرها: 

:فئة الطالب )الفرقة  ال ح ن  الفرض الثاني ف يوجد تفاع  دال إحصائيًا لمت يري 
س أساليج المواجهة لدي األولى والفرقة الرابعة( والجنس )ذكور وإنا ( علي األداء علي مقيا

 ف.  الب كلية التربية تيجي
 3×فئة الطالب 3) 3×3وللتحقق مت صحة هذا الفرض استعدم تحلي  الت ايت الثنائي 

الجنس( لبيان أثر مت يري فئة الطالب والجنس والتفاع  بينهما علي أساليج المواجهة لد  
 . الب كلية التربية تيجي

لدرجات الطالب )الفرقة  3×3لي  الت ايت الثنائي وفيما يلي جدول يوض  نتائج تح
 األولى والفرقة الثانية( مت الجنسيت :

 (02جدول )
(لبيان تأثير مت يري : فئة 3×3نتائج تحلي  الت ايت الثنائي ذي التصميم العاملي )

 الطالب)الفرقة األولى والفرقة الثانية(فالدرجة اليليةف والجنس والتفاع  بينهما علي أساليج
 . الب كلية التربية تيجيالمواجهة لد  

 
ري ف

 ملتغ
 

درجبف  جمموع  ملرب بف مصدر  اتتبين

  حلريع

 انستع   اتتبين

  ا بئيع

مستوي 

  ادالاع

ى 
 اد
جهع

ملو 
ب  

سباي
أ

و  
ط 

جي
ع تي
رتبي
ع  ا
كلي

.
 

 1010 200202 21220231 0 21220231 فئة الطالب)أ(

 1010 0120321 21220102 0 21220102 الجنس )ب(

 غير دال 10213 230231 0 230231 ب× تفاعل أ

داخل 

المجموعات 

 )الخطأ(

022230222 322 230223   

    322 322120242 المجموع الكلي

 يتض  مت  الجدول السابق ما يلي :
( بيت  الب الفرقة األولى 1010توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوي )-أ

 . الب كلية التربية تيجيابعة في أساليج المواجهة لد  و الب الفرقة الر 
( بيت الجنسيت في أساليج 1010توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوي ) -ب

 . الب كلية التربية تيجيالمواجهة لد  
:فئة الطالب)الفرقة األولى والفرقة  ال ح ال يوجد تفاع  دال إحصائيًا بيت مت يري  -ج
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 . الب كلية التربية تيجي)ذكور وإنا ( علي أساليج المواجهة لد   الثانية( والجنس
وبــذلن أمكــت قبــول الفــرض الثــاني جءئيــًا، وبالتــاي ا،جابــة عــت الســ ال الثــاني مــت أســئلة 

فـي ضـوء   ـالب كليـة التربيـة تيجـيال ح  الحالي وهو: مـا مـدي تمـايء أسـاليج المواجهـة لـدي 
 إنا (؟ -والفرقة الرابعة( والجنس )ذكور مت يري : فئة الطالب )الفرقة األولى

 ويمكت تفسير نتيجة هذا الفرض كما يلي:

طالب كلية )أ(الفروق بين طالب الفرقة األولى والفرقة الرابعة على أساليب المواجهة لدى 

 :التربية تيجي

( أن قيمة ف ف الدالة علي النس ة بيت ت ايت المت ير المستق  02يتض  مت جدول )
( مما 1010ب( والت ايت داخ  المجموعات )العطأ( دالة إحصائيًا عند مستوي ))فئة الطال

 ي ير إلي وجود فرو  بيت  الب الفرقة األولى و الب الفرقة الرابعة في أساليج المواجهة.
ولتحديد اتجاه الفرو  تم حساب متوسط درجات  الب الفرقة األولى ومتوسط درجات 

علي الترتيج،  240222،0110232المواجهة، وبل ت قيمها   الب الفرقة الرابعة في أساليج
وبذلن يتض  وجود فرو  بيت  الب الفرقة األولى والفرقة الرابعة في أساليج المواجهة لد  

 لصال   الب الفرقة الرابعة.  الب كلية التربية تيجي
في وتعني هذه النتيجة أن  الب الفرقة الرابعة يتفوقون على  الب الفرقة األولى 

العم  بجد –أساليج المواجهة المركءة علي الم كلة والتي تتمث  في التركيء علي ح  الم كلة 
ال ح  عت  -التركيء علي ا،يجابيات -ال ح  عت الدعم الروحي -العم  االجتماعي -وإنجات

مساعدة المعتصيت،وأيضًا يتفوقون عليهم في أساليج المواجهة المركءة علي االنفعال المتمث  
 -خف  التوتر -عدم المواجهة -التفيير الرجائي -ال ح  عت االنتماء –وره في القلق بد

االن ال  علي النفس،كذلن يتفوقون عليهم في أساليج -تأنيج النفس-تجاه  الم كلة
 -اللجوء إلي األصدقاء -المواجهة االجتما ية والبدنية المتمث  بدوره في الدعم االجتماعي

 تجديد الن ا  البدني. -ءال ح  عت سب  االسترخا
وهذا كله ي دي إلي تميء وتفو   الب الفرقة الرابعة على  الب الفرقة األولى في 

 استعدام أساليج المواجهة الفعالة.
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 (Heiman,2004:505-520)واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة هيمان 
الستراتيجيات المواجهة  والطال ات الجدد أكثر استعداماً  التي توصلت إلى أن الطالب

االنفعالية، وأكثر  ل ًا للدعم االجتماعي مت األصدقاء عت الطالب القدامى،وكانت الطال ات 
أكثر استعدامًا الستراتيجيات المواجهة االنفعالية والمواجهة با،حجام،وبالتالي كانوا أعلى في 

غير الفعالة تأثير في  واجهةالستعدام أساليج الممستو  الض و  األكاديمية، بمعني أنه كان 
 ا،حساس بالض و  األكاديمية،وض و  العم ،وض و  الحياة اليومية.

ن سان،ن اأ( التي توصلت إلى 3112)أم  محمد حسونة كما اتفقت مع نتائج دراسة 
 رلعما مدقت عم ىتأي فىطلعاا لنضجا أن ماك،ىناوجدلا هؤاكذ ضجن لماك نلسا ىفم دقت لماك

 .ربلتجاات واربخلاب تساكال كلوذ
( 3100نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جابر محمد عبد هللا  يسى )أيضًا واتفقت 

التي توصلت إلى أن العبرة لها تأثير دال إحصائيًا على بعد تجنج المواجهة حي  كلما تادت 
 العبرة ق  استعدام استراتيجية تجنج المواجهة.
 ويعءي ال اح  هذه النتيجة إلى ما يلي :

 الب الفرقة الرابعة أكثر نضجًا وأكثر خبرة مت  الب الفرقة األولى،فقد تعرضوا  -
لم كالت كثيرة،وت لبوا عليها، ومت ثم اكتسبوا كبيرة ،حي  إن عام  العبرة هنا ي دي دورًا 
مهمًا في استعدام  الب الفرقة الرابعة ألساليج المواجهة الفعالة، وهذا بدوره ي دي إلى 

 وقهم على  الب الفرقة األولى.تميءهم وتف

 )ب(الفروق بين الجنسين في أساليب المواجهة :

( أن قيمة ف ف الدالة علي النس ة بيت ت ايت المت ير المستق  02يتض  مت جدول )
( مما ي ير 1010)الجنس( والت ايت داخ  المجموعات )العطأ( دالة إحصائيًا عند مستوي )

 ساليج المواجهة.إلي وجود فرو  بيت الجنسيت في أ
ولتحديد حجم أثر الجنس كمت ير مستق  علي أساليج المواجهة كمت ير تابع تم حساب 

، وهذا  1032ف  2ζالخت ار تحلي  الت ايت، وقد بل ت قيمة فمربع إيتاف  2ζقيمة فمربع إيتاف 
مت الت ايت الحاد  في المت ير التابع أساليج المواجهة يرت ط بالت ايت  %32يعني أن 

 الموجود في المت ير المستق )الجنس(. 
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ولتحديد اتجاه الفرو  تم حساب متوسطي درجات الذكور وا،نا  في أساليج 
علي الترتيج،وبذلن يتض  وجود فرو  بيت  0130141،  220122المواجهة، وبل ت قيمها 

 لصال  ا،نا .  الب كلية التربية تيجيأساليج المواجهة لد   الجنسيت في
ـــــذكور فـــــي أســـــاليج المواجهـــــة وتعنـــــي هـــــذ ه النتيجـــــة أن ا،نـــــا  يتفـــــوقت علـــــى ال

العمـــــ  بجـــــد –المركـــــءة علـــــي الم ـــــكلة والتـــــي تتمثـــــ  فـــــي التركيـــــء علـــــي حـــــ  الم ـــــكلة 
ــــدعم الروحــــي -العمــــ  االجتمــــاعي -وإنجــــات ــــات -ال حــــ  عــــت ال ــــي ا،يجابي ــــء عل  -التركي

مواجهــــة المركــــءة ال حــــ  عــــت مســــاعدة المعتصيت،وأيضــــًا يتفوقــــون علــــيهم فــــي أســــاليج ال
ــــق  ــــي القل ــــ  بــــدوره ف ــــال المتمث ــــي االنفع ــــر الرجــــائي -ال حــــ  عــــت االنتمــــاء –عل  -التفيي

ـــــة ـــــوتر -عـــــدم المواجه ـــــ  الت ـــــ  الم ـــــكلة -خف ـــــنفس-تجاه ـــــج ال ـــــي -تأني ـــــال  عل االن 
ـــــة المتمثـــــ   ـــــة االجتما يـــــة والبدني ـــــي أســـــاليج المواجه ـــــون علـــــيهم ف ـــــذلن يتفوق النفس،ك

 -ال حــــ  عــــت ســــب  االســــترخاء -وء إلــــي األصــــدقاءاللجــــ -بــــدوره فــــي الــــدعم االجتمــــاعي
 تجديد الن ا  البدني.

ــــى الــــذكور فــــي اســــتعدام أســــاليج  ــــي تميــــء وتفــــو  ا،نــــا  عل وهــــذا كلــــه يــــ دي إل
 المواجهة الفعالة.

(التـــي 3110) إســـحقعبـــد هللا واتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة نجيـــة 
ــــر اســــتعدامًا لألســــال ــــذكور أكث ــــى أن ال ــــ  اســــتعدموا أســــلوبي توصــــلت إل ــــة حي يج ا،قدامي

التحليـــ  المنطقـــي وحـــ  الم ـــكلة، فـــي حـــيت كانـــت ا،نـــا  أكثـــر اســـتعدامًا ألســـلوبي التقبـــ  
 واالستسالم والتن يس االنفعالي .

كمـــا اتفقــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة مــــع نتــــائج دراســــة جــــابر محمــــد عبــــد هللا  يســــى 
ــــذ3100) ــــوقت علــــى ال ــــى أن ا،نــــا  يتف ــــي توصــــلت إل كور فــــي ال حــــ  عــــت الــــدعم ( الت

 الوسيلي.
ــــــــــــــائج دراســــــــــــــة  ــــــــــــــائج هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة مــــــــــــــع نت ــــــــــــــت نت بينمــــــــــــــا اختلف

(Komiya,Good,Sherrod& Nacy,2000)  ــــى أن الــــذكور أكثــــر ــــي توصــــلت إل الت
قـــــدرة علـــــى تحمـــــ  ا،جهـــــاد، والضـــــ و  الحياتيـــــة وأن مهـــــارتهم االجتما يـــــة وال عصـــــية 

ــــا وفهمــــا ومالحظــــ ــــر إدراك ــــ  وأكث ــــر ،دارة الموق ــــءاتهم أكث ــــج نقصــــهم وأن مــــت ممي ة لجوان
أنهـــــم قلقـــــون تجـــــاه  هـــــور انفعـــــاالتهم ب ـــــك  غيـــــر الئـــــق وبالتـــــالي يريـــــدون إ هــــــار 

 انفعاالتهم في شك  مقبول اجتما يا.
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كمــــا اختلفــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة مــــع نتــــائج دراســــة آمــــال عبــــد القــــادر جــــودة 
 لمواجهة. (التي توصلت إلى عدم وجود فرو  بيت الجنسيت في أساليج ا3114)

(التـــي 3112واختلفـــت أيضـــًا نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة مـــوران وهيجـــء )
ــــذكور وا،نــــا  فــــي مقيــــاس اســــتعدام الفياهــــة  ــــى  عــــدم وجــــود فــــرو  بــــيت ال توصــــلت إل

 كأسلوب مت أساليج المواجهة.
 ويعءي ال اح  هذه النتيجة إلى ما يلي :

ـــ - ـــة وقيم ـــدركت أهمي ـــوم أصـــ حت ي ـــات الي ـــيم بالنســـ ة لهـــت، وأنهـــت أن الطال  ة التعل
ــــذلن هــــت  يســــتطعت التفــــو  علــــي الطــــالب إذا أتيحــــت لهــــت الفــــرال التــــي تتــــاح الطالب،ل

 يقمت بح  الم كالت التي تواجههت بأسلوب فعال وأفض  مت الطالب الذكور.
ــــر ال  - ــــذكور أكث ــــد أصــــ   الطــــالب ال ــــوم فق ــــع الي ــــي المجتم ــــذي حــــد  ف ــــر ال الت ي

ليم وتراجــــع مســـــتواهم فــــي الجامعــــة ب ـــــك  ملحــــو  ، ففـــــي م ــــاالة وغيــــر مهتمـــــيت بــــالتع
 قاعات الدرس )المحاضرات( تجد أن عدد الطال ات يفو  بكثير عدد الطالب الذكور.

ـــذلن هـــت أحـــرال  - ـــًا مـــت المســـتقب  مـــت الطـــالب الـــذكور ل ـــات أكثـــر خوف أن الطال 
ـــــذكور  ـــــي الجامعـــــة، وهـــــت أكثـــــر وأشـــــد ت ـــــبثًا مـــــت الطـــــالب ال ـــــى حـــــ  م ـــــكالتهت ف عل

 النتظام في المحاضرات والمذاكرة، وعدم ترك الجامعة أيًا كانت الم كالت.با
ـــت ســـائدة - ـــي كان ـــر النظـــرة الت ـــد ت يي ـــا تري ـــوم أنه ـــت الملحـــة الي ـــة البن أصـــ حت رغ 

عنهــــا ، ورغبتهـــــا فــــي إحســـــاس المجتمـــــع بهــــا، واالعتـــــرا  بقــــدراتها،ورغبتها أيضـــــًا فـــــي 
ـــــه وجـــــود مســـــتق .لذلن ترغـــــج ـــــائت ل ـــــذاتها كك ـــــي التحـــــدي  ا،حســـــاس ب ـــــوم ف ـــــت الي البن

 ومواجهة صعوبات الحياة وعدم االستسالم كما كان معروفًا عنها في الماضي.

 :فئة الطالب والجنس على أساليب المواجهة :  البحث)ج( تأثير التفاعل بين متغيري 

( أن قيمة ف ف الدالة علي النس ة بيت ت ايت تفاع  المت يريت 02يتض  مت جدول )
والجنس )ذكور وإنا (  – الب الفرقة األولى و الب الفرقة الرابعة –ة الطالب المستقليت )فئ

 والت ايت داخ  المجموعات )العطأ( غير دالة إحصائيًا . 
:فئـــة الطـــالب ال ح وهـــذا ي ـــير إلـــي عـــدم وجـــود تفاعـــ  دال إحصـــائيًا بـــيت مت يـــري 

 والجنس علي أساليج المواجهة. 
داني بوصـــــفه ســـــمة ال يعتلـــــ  فـــــي تـــــأثيره وتعنـــــي هـــــذه النتيجـــــة أن الـــــذكاء الوجـــــ
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 على أساليج المواجهة باختال  ك  مت فئة الطالب والجنس .
وهـــذا يعنـــي أيضــــًا أن هنـــاك توافقــــًا بـــيت الـــذكور وا،نــــا  ســـواًء أكــــانوا فـــي الفرقــــة 
األولـــــى أو الفرقــــــة الرابعــــــة فـــــي اســــــتعدام أســــــاليج المواجهـــــة أي أن الــــــذكاء الوجــــــداني 

ـــــس األ  ـــــه نف ـــــع بوصـــــفه ســـــمة ل ـــــي أســـــاليج المواجهـــــة عنـــــد جمي ـــــي الجنســـــيت ف ثـــــر عل
 المستويات.وهو ما يوضحه ال ك  التالي :

،   مجلة 
(3شك   )                     

 أثر تفاع  مت يري: فئة الطالب والجنس علي أساليج المواجهة

 ــــك  الســــابق أن الــــذكاء الوجــــداني بوصــــفه ســــمة لــــه  ــــالب الفرقــــة يتضـــ  مــــت ال
األولـــى و ـــالب الفرقـــة الرابعـــة لـــه نفـــس األثـــر علـــي الجنســـيت فـــي أســـاليج المواجهـــة عنـــد 
ــــذا  ــــة الرابعة،وه ــــانوا  ــــالب الفرق ــــى أم ك ــــة األول ــــانوا  ــــالب الفرق ــــع الطــــالب ســــواًء أك جمي

ليج المواجهــــة عنــــد جميـــــع يعنــــي أن تــــأثير الــــذكاء الوجــــداني بوصــــفه ســـــمة علــــي أســــا
 الطالب ال يعتمد علي جنس الطالج ذكرًا كان أم أنثي.

-Borth,1995:1)اختلفــــــت نتــــــائج هــــــذه الدراســـــــة مــــــع نتــــــائج دراســــــة بـــــــور  

ـــًا (12 ـــر اســـتقاللية وتوجيه ـــم أكث ـــي أنه ـــدركون أنفســـهم عل ـــذكور ي ـــي أن ال ـــي توصـــلت إل الت
 االستحسان مت األسرة.مت األقران،أما ا،نا  فلنهت أكثر اعتمادية ويوجههم 

 ويعءي ال اح  هذه النتيجة إلى ما يلي :
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 صلاولتار واولحوا طفلتعاا هادوسي تماعيةجا يئةب هان؛ إذ أعيةملجاا لبيئةا بيعةط -        
 الب الفرقة األولى و الب الفرقة الرابعة ذكورًا وإناثًا على حد سواء  من ي مام؛ تماعيجالا
، مهب نيطلمحياد ارألفا رشاعم مفه، ومهئقاصدأ سيساحوأ رشاعم  تشاكا علىرة دلقا
 عم صلاولتت واقاادلصء اناب علىرة دلقا مهديلوء، ودهب معهم مللتعاء واقاصدألا لةمجامو
تعد أبعادًا  لتيا خرينآلا عم صلاولتوا طفللتعا يةساسرات أدقرات وهام ميعهاج، وخرينآلا
 نعييملجاا لبةطلا من لفئةه اذه من جتمعلمت اقعاتون فا كلكذء الوجداني. واذكلل يةساسأ
 عةملجاا لبةطجميع  من قعوتي فالمجتمعت؛ قعاولته اذهو سبتناي ماب  رللتص مفعهتد دق
 .   خرينآلاد ارلألفة دلمساعن واولعم ادقيي ذلوا طفلمتعاوا ينترلا مللتعاا

 من مهنمّكي، لنضجا من ةجدر على عةملجاا لبةطف؛عةملجاا لبةط ضجن بيعةط -      
 مهرشاعم فين وفيتحكمء الوجداني؛ اذكلل يةساسد أعابأ هيو مهتفعاالنا ميظنتو فةرعم
 مهديل، وخرينآلا رشاعم فةرعمو مفهون دجيي، ولسلبيةا مهرشاعمن وكبحي، ومهتفارصتو
 تماعيةجالا  ئارلشا منون عيملجاا لبةطل. ويعد اخرينآلا رشاعمت وفعاالنالة ديج يةسساح
د ولصموا لهاح من نلتمكة والحيات اشكالم هةجامو علىدرة لقاوا لمثقفةوا عيةاولا

 مهتفارصتو مهتعالقا لجعت عقلية ةنورمب ممتعهت تيجةن؛ مهتفعاالنا ميظنت فية طرلسيوا
  بطر مفتهرعمل الخ من مهتياح نعو مفسهنأ نع ارضلا لىل إوصولل مةظنمو لةوقبم
 ة. لحياا في مفهادهأ قلتحقيت فعاالنالا ميظنت

 رض الثالث وتفبيرها :نتائج الف

ن  الفرض الثال  فتوجد فرو  ذات داللة إحصائية بيت متوسـطي درجـات الـذكور وا،نـا  
 في مقياس الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفةف

وللتحقـــق مـــت صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام ال احـــ  بحســـاب اخت ـــار فتف لداللـــة الفـــرو  بـــيت 
اس الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة لد  متوسطي درجات الذكور وا،نا  في مقي

 ، وكانت النتائج كما هو موض  بالجدول التالى :  الب كلية التربية تيجي
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 (02جدول )
اخت ار فتف لداللة الفرو  بيت متوسطي درجات الذكور وا،نا  في مقياس الذكاء 

 الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة
مستو  
 الداللـة

 ة فتفقيم
 الذكور ا،نا 
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1010 
 الوعي بالذات 320442 20104 200232 20022 040230

1010 
 تنظيم الذات 220231 20241 420232 30233 20301

1012 
 الدافيية الذاتية 420002 20211 220212 010421 010213

1010 
 التعا   320411 20322 210342 00022 040232

1010 
 المهارات االجتما ية 440331 20333 230222 000223 020312

1010 
 المقياس كك  0220231 320232 3320411 2002121 040140

ويوضــ  ال ــك  التــالي متوســطات درجــات الــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة بأبعــاده المعتلفــة 
 لد  عينة الذكور وا،نا  :

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (2شك  )
متوسطات درجات الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة لد  عينة الذكور وا،نا  

: 



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 321 - 

 :  يما يلوال ك  السابق يتض  مت الجدول السابق 
ــــذكور  1010وجــــود فــــر  ذ  داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  -0 بــــيت متوســــطي درجــــات ال

 ( لصال  ا،نا .040230) وا،نا  في الوعي بالذات بل ت قيمته
ــــذكور  1010وجــــود فــــر  ذ  داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  -3 بــــيت متوســــطي درجــــات ال

 ( لصال  ا،نا .20301وا،نا  في تنظيم الذات بل ت قيمته )
بـيت متوسـطي درجـات الـذكور وا،نـا  فـي  1010وجود فر  ذ  داللة إحصائية عند مستو  -2

 ( لصال  ا،نا .010213الدافيية الذاتية بل ت قيمته )

ــــذكور  1010وجــــود فــــر  ذ  داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  -4 بــــيت متوســــطي درجــــات ال
 ( لصال  ا،نا .040232وا،نا  في التعا   بل ت قيمته )

ــــذكور  1010وجــــود فــــر  ذ  داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  -2 بــــيت متوســــطي درجــــات ال
 ( لصال  ا،نا .020312) وا،نا  في المهارات االجتما ية بل ت قيمته

ــــذكور  1010وجــــود فــــر  ذ  داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  -2 بــــيت متوســــطي درجــــات ال
ـــــذكاء الوجـــــداني بوصـــــفه ســـــمة فالدرجـــــة اليليـــــةف بل ـــــت قيمتـــــه  وا،نـــــا  فـــــي مقيـــــاس ال

 ( لصال  ا،نا .040140)
ـــن أن ـــى ذل ـــة ويعن ـــر مـــت قيمـــة فتف الجدولي  ممـــا ســـبق يتضـــ  أن قيمـــة فتف المحســـوبة أكب

الفــــرو  بــــيت متوســــطي درجــــات الــــذكور وا،نــــا  فــــي مقيــــاس الــــذكاء الوجــــداني بوصــــفه 
ـــد مســـتو   ـــة ذات داللـــة إحصـــائية عن ـــاده المعتلف ـــا ، وبـــذلن  1010ســـمة بأبع لصـــال  ا،ن

ـــة عـــت الســـ ال  ـــة،كما أمكـــت ا،جاب ـــروض الدراســـة الحالي ـــ  مـــت ف ـــول الفـــرض الثال أمكـــت قب
 الثال  للدراسة والذ  ن  على :

اختال  بيت متوسطي درجات الذكور وا،نا  في مقياس الذكاء الوجداني بوصـفه  ه  يوجد
 ؟ الب كلية التربية تيجيسمة بأبعاده المعتلفة لد  

وهذا يعني أن ا،نـا  أفضـ  مـت الـذكور فـي فـي تو يـ  انفعـاالتهت ا،يجابيـة فـي حيـاتهت 
ط حيــاتهت، وأقــدر علــي ال عصــية، وأفضــ  فــي االســتفادة مــت م ــاعرهت الســلبية فــي ت ييــر نمــ

ـــات االنفعـــالي،  ـــة مـــت الث  ـــة بســـهولة، وامـــتالكهت درجـــة عالي التعبيـــر عـــت م ـــاعرهت ا،يجابي
ومكافأتهت ألنفسهت بعـد أي حـد  مـءعج ، وبـذلهت كـ  الجهـد ،نجـات األعمـال المسـندة إلـيهت، 

 ا.ولديهت المهارة في تحديد أهدافهت بدقة،وحبهت للن ا  والعم  داخ  اليلية وخارجه
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وهت أفض  في مسـايرة روح العصـر ومت يراتـه، وإنجـات األعمـال المسـندة إلـيهت بكـ  جهـد ، 
ومحاولتهت أن يكت مبتيرات مع تحديات الحيـاة المعاصـرة، وتحلـيهت بالصـبر وقـوة التحمـ  حتـي 
لو حققت نتائج غير مرضية، وشعورهت بالمتعة عند العمـ  تحـت الضـ و  النفسـية، ومحـاولتهت 

هدوء عند قيامهت بأي عم  يطلج منهت ، أيضًا هت أفض  فـي إقنـاع أنفسـهت بـأنهت التحلي بال
يستمتعت باألعمال الصي ة، وأنهت يحققت النجـاح حتـي تحـت الضـ و ، وأنهـت يركـءن انت ـاههت 
في األعمال المطلوبة منهت ، وقـدرتهت الفائقـة علـي الت لـج علـي م ـاعر ا،جهـاد والتعـج التـي 

ت، وقدرتهت علي أن ينحيت عوا فهت جان ًا عندما يقمت بلنجـات أعمـالهت تعو  أداءهت ألعماله
 ، ويحاولت تجديد ن ا هت حتي يستطعت مواصلة أداء أعمالهت.

وأيضًا هت أفض  في توجيه بع  األسئلة إلـي أنفسـهت للت لـج علـي التعـج وا،جهـاد أثنـاء 
ي سيتوصلت إليها بعد أداء المهمـة، قيامهت بالمهام المعتلفة، وأنهت يفيرن جيدًا في النتائج الت

وهت يتوقعت  الت لج علي الصعوبات التي ستواجههت أثناء أداء المهام المعتلفة، وأيضًا يضـعت 
ألنفسهت مستوي عاليًا مـت الدراسـة يحـاولت الوصـول إليـه ، ويـوا بت علـي حضـور المحاضـرات 

وحـج الدراسـة واالسـتمتاع بهـا، واالستمتاع بها، وتسجي  النقـا  المهمـة أثنـاء شـرح أسـاتذتهت، 
وقــدرتهت علــي تنظــيم أوقــاتهت جيــدًا بمــا يضــمت تحقيــق أهــدافهت، وأيضــًا يت لــبت علــي م ــاعر 
التعج وا،جهاد أثناء الدراسة واالسـتذكار، وشـعورهت بالتعـج النفسـي عنـدما يت يـج األسـتاذ عـت 

 المحاضرة، وهت يفيرن بمستقبلهت الدراسي بعد تعرجهت مت الجامعة.
كمــا أنــه يســه  علــيهت التعامــ  مــع اآلخــريت، وهــت أكثــر حساســية الحتياجــات اآلخــريت.    

وأفضـــ  وأقـــو  شـــعورًا عنـــد االســـتماع لم ـــكالت اآلخـــريت، ولـــديهت القـــدرة علـــي فهـــم م ـــاعر 
ــراءة م ــاعر اآلخــريت مــت خــالل تعبيــرات وجــوههم، وهــت  اآلخريت،أيضــًا لــديهت القــدرة علــي ق

ــاالت والم ــا ــدم ا،فصــاح عنهــا ب ــك  أفضــ  مــت ي ــعرن باالنفع ــي يضــطر اآلخــرون لع عر الت
 الطالب الذكور.

وهت يستطعت التحكم في تفييرهت السلبي تجاه اآلخـريت، ويسـتطعت السـيطرة علـي أنفسـهت 
بعــد أي أمــر مــءعج مــت اآلخــريت، ويســتطعت الــتحكم فــي م ــاعرهت وتصــرفاتهت تجــاه اآلخــريت، 

ــاء عالقــات قويــة وحميمــة مــع ويســتطعت التــأثير فــي م ــاعر وتصــرفات ا آلخــريت، ويســتطعت بن
اآلخــريت، ويســتطعت تنســيق م ــاعرهت مــع م ــاعر وانفعــاالت اآلخــريت، ويســاعدن اآلخــريت فــي 
الت لــج علــي م ــاعرهت الســلبية، ويســتطعت توجيــه م ــاعر وانفعــاالت اآلخــريت توجيهــًا ســليمًا، 
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ًا يعتبـرن أنفسـهت موضـع ثقـة وهت هادئات تحت أي ض و  يتعرضت لها مت قب  اآلخريت. أيضـ
مــت اآلخــريت الــذيت يبوحــون لهــت بم ــاعرهم،ويتميءن بالقــدرة علــي الــتحكم فــي م ــاعرهت عنــد 
مواجهة أي معا ر صادرة مت اآلخريت تجـاههت ، وهـت يسـتطعت اسـتدعاء االنفعـاالت ا،يجابيـة 

آلخـريت ألجـ  ضـ ط مث  المـرح والفياهـة بهـد  إسـعاد اآلخـريت، وهـت يمـتليت تـأثيرًا قويـًا علـي ا
م اعرهت وانفعاالتهت، عالوة على ذلن هت يفقدن ا،حساس بـالءمت عنـد مسـاعدة اآلخـريت فـي 
الت لج علي م اعرهم السلبية، ويو فت م اعرهت ا،يجابية في اتعاذ قـرارات مهمـة فـي حيـاتهت 

 االجتما ية.
الطالب الـذكور فـي  ك  هذه السلوكيات الموج ة التي يتميء بها الطال ات جعلتهت أفض  مت

 الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة وأيضًا في الدرجة اليلية. 
محمـــــد (، 3112ي)ر كـــــ  مـــــت رشـــــا الـــــدي ةسدرا جئتان عم ةسرادله اذه جئتانواتفقـــــت   

ء الوجــــــــــــــــــــــداني اذكلا في  ان،ر واذكولا نيبو  رفد جوو لىرت إاشأ لتي(  ا3112ي)رلمصا
  .انالا لصال 

 دمح(، أ3113ائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة كـ  مـت ب ـر  إسـماعي  أحمـد )واتفقت نت
ــيت 3100( ، جــابر محمــد عبــد هللا  يســى )3100ان )ولعلا ( التــي توصــلت إلــى وجــود فــرو  ب

 الذكور وا،نا  في بعدي التعا   والمهارات االجتما ية لصال  ا،نا .
 دمح(، أ3113ت ب ـر  إسـماعي  أحمـد )واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ك  مـ

ــيت 3100( ، جــابر محمــد عبــد هللا  يســى )3100ان )ولعلا ( التــي توصــلت إلــى وجــود فــرو  ب
 الذكور وا،نا  في بعد التحكم في االنفعاالت لصال  الذكور.
 Reiff, Hatzes, Michael)واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة كــ  مــت 

&Thowas, 2001) وجوبتــا وكيــومر ( 3113(، عبــد العظــيم ســليمان )3112الديــدي )رشــا ،
(Gupta&Kmar,2010) التــي توصــلت إلــى وجــود فــرو  بــيت الــذكور وا،نــا  فــي الدرجــة

 اليلية للذكاء الوجداني لصال  الذكور.  
( 3110)السـمادوني إبـراهيم واختلفت نتـائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة كـ  مـت  السـيد 

(، عبـــــد الج ـــــار ناصـــــر الســـــمرائي 3112) محمـــــد (،مجـــــدي فرغلـــــي3113  )وبـــــدر إســـــماعي
عبد اليـريم إسـماعي  تبي ـة وعبـده فرحـان محمـد  ،(3100(،جابر محمد عبد هللا  يسى )3112)
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التــي توصــلت إلــى عــدم وجــود فــرو  بــيت الــذكور وا،نــا  فــي الــوعي بالــذات ( 3103الحميــري )
 ني.والدافيية والدرجة اليلية للذكاء الوجدا

 ويعءي ال اح  هذه النتيجة إلى ما يلي :

 لها  ان،ا يةربتب لمتعلقةا ةسريألا لتنشئةا بيعةط؛ إذ أن ةسريألا لتنشئةا بيعةط -
 على تؤكد ةسريألا لتنشئةأن ا ماك.خرينآلت افعاالنوا نهتفعاالنال نهكإدرا على شربام ريثأت
 في للباقةوء،وادهب  رصلتورة ارضك فعالينالان اتزال  واانلإلبالنس ة   طفلتعاا هميةأ
، نهرضعتت دق لتيد اهاج،ا رشاعماء وتحوا رلصب، واملتهمجامو خرينآلا عم مللتعاا
 فير ذكولا منر دق  أان،ن افا، كلذ لىإ افةضا،بللذكاء الوجداني . يةساسد أعابأ ميعهاجو
 خصيةش  عماأ فيال وال ب نله كلذ سم ي ثيح،نهرشاعمو نهتفعاالنا نع رلتعبيا
ء اذكل  اوستم في علىأ نعلهج في مسهي كلذ كل،ولةوسهب مهتفعاالنا مفه،وخرينآلا
 قةر في للمتمثا ثىنلأل يوجلولبيوا لنفسيا وينلتكا لىإ كلد ذوعي دقر.وذكولا من فعالينالا

  دل فينةدلا رلمشاعاءة ارقو فيطلعاا صلاولتا لىإ سعىت ثحيب هارشاعم هافةور فهاطاوع
 . خرينآلا

 رض الرابع وتفسيرها : نتائج اختبار صحة الف

ن  الفرض الرابع ف يسهم الذكاء الوجداني بأبعاده المعتلفة بوصفه سمة في التنب  
 ف. الب كلية التربية تيجيبأساليج المواجهة لدي 

وللتحقق مت صحة هذا الفرض تم تيويت معادلة االنحدار المتعدد مت المت يرات 
 تابع وذلن علي النحو التالي :المستقلة الستعدامها في التنب  بالمت ير ال

     2س  2+  ب 4س   4+ ب 2س   2+  ب 3س   3+ ب0س  0ال   أ+ ب   
 3، س 0حي  )ال( هي المت ير التابع )أساليج المواجهة( ، أ مقدار ثابت ، س

هي المت يرات المستقلة )الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة(،  2إلي  س 2،س
 ا،سهام.هي قيم  2حتي ب 0ب

، وقيم إسهامها في التنب  بمستوي ال ح ويوض  الجدول التالي المت يرات موضوع 
 . الب كلية التربية تيجيأساليج المواجهة لدي 
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 (02جدول )
في التنب  بمستوي أساليج الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة قيم إسهامات 

 ة ا،نا وعينة الذكور وعين للعينة اليلية المواجهة
                                                   

  ملتغري ف 

أليم  إلسهبم    
 ا ينع  اكليع  

 (211)ن=

ترتيب 
أليم 
  إلسهبم

أليم  إلسهبم 
عينع  اذكور 

 (021)ن=

ترتيب أليم 
  إلسهبم

أليم  إلسهبم 
عينع  إلانث 

 (021)ن=

ترتيب أليم 
  إلسهبم

  خلبمس 10123   ال 10323  اثبين 10232 0س الوعي بالذات

  ار بع 10132  ار بع 10412  ار بع 10222 3س تنظيم الذات

  اثبين 10030  اثبين 10422  اثباث 10220 2س الدافعية الذاتية

  اثباث 10042  اثباث 10422  خلبمس 10323 4س التعاطف

المهارات 

 االجتماعية

   ال 10232  خلبمس 10301   ال 10440 2س

 الب لدي بأساليج المواجهة استعدام معادلة االنحدار المتعدد اآلتية يمكت التنب  وب
 وذلن علي النحو التالي : ،كلية التربية تيجي

 العينة اليلية 
+  4( س10323+ ) 2(س10220+ ) 3(س10222+)0(س10232+)410220ال  

 .2(س10440)
 عينة الذكور 

+  4( س10422+ ) 2(س10422+ ) 3(س10412+)0(س10323+)020202ال    
 .2(س10301)

 عينة ا،نا 
+  4( س10042+ ) 2(س10030+ ) 3(س10132+)0(س10123+)030423ال    

 .2(س10232)
يتضــ  مــت المعادلــة الســابقة أن الــذكاء الوجــداني بوصــفه ســمة يســهم بــأوتان مت اينــة فــي 

جتما يــة قــد احتلــت المرت ــة أسـاليج المواجهــة.حي  ي ــير الجــدول الســابق إلــي أن المهــارات اال
األولي لد  العينة اليلية ، وعينة ا،نا ، بينما احتلت المرت ة العامسة لد  عينـة الـذكور،وجاء 
الوعي بالذات في المرت ة الثانية لـد  العينـة اليليـة،وفي المرت ـة األولـى لـد  عينـة الـذكور،وفي 

ـــة ا،نا . ـــد  عين ـــالمرت ـــة العامســـة ل ـــول الف ـــروض وبـــذلن أمكـــت قب  ال حـــ رض الرابـــع مـــت ف
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مـا مـد  إسـهام الـذكاء الوجـداني  الحالي،كما أمكت ا،جابة عت الس ال الرابع والذي ن  علـى :
 ؟ الب كلية التربية تيجيبأبعاده المعتلفة بوصفه سمة في التنب  بأساليج المواجهة لدي 

 Edwards& et)واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة إداورد وآخريت 

al.,2001:75-79)  التي توصلت إلى أن ا،نا  كانوا أكثر تعرضًا للت يرات االجتما ية
السلبية، وأكثر إحساسًا باألعراض الفيءيقية الناتجة عت الض و  مقارنة بالذكور، كما كانت 

ى األفض  عت الطالب الذكور، وهذه النتيجة ت ير إلا،نا  أق  إحساسًا بالوجود النفسي 
 انعفاض الوعي بالذات لد  ا،نا .

وجاءت الدافيية الذاتية في المرت ة الثالثة لد  العينة اليلية ، وفي المرت ة الثانية  
لدي عينة الذكور وا،نا .بينما جاء تنظيم الذات في المرت ة الرابعة لد  ك  مت العينة اليلية 

العامسة لد  العينة اليلية وفي وعينة الذكور وعينة ا،نا .وجاء التعا   في المرت ة 
 المرت ة الثالثة لد  عينة الذكور وعينة ا،نا .

وهذه النتيجة تثبت أهمية هذه المكونات العمسة بحسج ترتيبها في التنب  بأساليج 
 .المواجهة لد   ل ة الجامعة

ولمعرفة ما إذا كانت معادلة االنحدار السابقة يمكت استعدامها في التعر  علي  
م الذكاء الوجداني بوصفه سمة في التنب  بأساليج المواجهة تم حساب قيمة معام  إسها

مت %22(لدي العينة اليلية ،وت ير هذه القيمة إلي أن 1022( وبل ت قيمته )3التحديد )ر
ت ايت أساليج المواجهة بالنس ة للعينة اليلية أمكت استعالصه عت  ريق الذكاء الوجداني 

 بوصفه سمة.
( يمكت 3100ائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جابر محمد عبد هللا  يسى )واتفقت نت

 التنب  باستراتيجيات مواجهة الض و  مت خالل درجات أبعاد الذكاء الوجدانى.
 وتعءي هذه النتيجة إلي ما يلي :

( ال ح جاء الوعي بالذات في المرت ة األولى لد  عينة الذكور ؛ألن الذكور)عينة و  -
أكثر و يًا بأفيارهم المرت طة بهذه العوا    بم اعرهم وانفعاالتهم وعوا فهم، أكثر و ياً 

الثقة بالنفس، وهذا ال عد  -الدقة في تقدير الذات-واالنفعاالت، وتضم الوعي باالنفعاالت
 لديهم هو الذي ي ثر تأثيرًا كبيرًا على استعدامهم ألساليج المواجهة الفعالة.

( ال ح ة في المرت ة األخيرة لد  الذكور؛ألن الذكور)عينة جاءت المهارات االجتما ي-
ال يعيرون المهارات االجتما ية اهتمامًا كبيرًا، فهم من  لون بأعمال الءراعة والتجارة ب ك  
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( ال ح كبير إلى جانج التعليم، وهذا االن  ال قد جعلهم في مرت ة متأخرة عت ا،نا  )عينة 
 في المهارات االجتما ية.  

اءت المهارات االجتما ية في المرت ة األولى لد  عينة ا،نا ، وذلن لطبيعة ج-
التن ئة األسرية في البيئة الليبية لإلنا  ، فالتن ئة األسرية لإلنا  في البيئة الليبية تعتمد 
على بناء الروابط والتنسيق والتعاون وإدارة الصراع في الم اعر واألحاسيس والعوا   

نضج االنفعالي؛ ألن البيئة الليبية   ارة عت ق ائ  تربط بينهم أواصر األخوة واالنفعاالت وال
 والمح ة والمصاهرة واالنتماء للقبيلة وإن الذي يءكي ويقوي هذه العالقات هي المرأة الليبية.

ولهذا السبج أيضًا جاءت المهارات االجتما ية في المرت ة األولى أيضًا لد  العينة 
حالية، وهذه نتيجة منطقية ؛ ألن أساليج المواجهة عند الق ائ  الليبية والتي اليلية للدراسة ال
الحالي تعتمد في المقام األول على المهارات االجتما ية.فعلى سبي   ال ح أخذ منها عينة 

( ما يسمى بالثأر، إنما إذا قت  رج   ال ح المثال: ليس في البيئة الليبية )المنطقة عينة 
وخ القبيلة التي ينتمي إليها القات  يجتمعون ويقدمون فدية مناس ة للقبيلة شعصًا ما فلن شي

األخر ، وتح  الم كلة بهذا األسلوب االجتماعي، وهذا التصر  يوض  مد  إسهام المهارات 
 الب كلية التربية االجتما ية ك عد مت أبعاد الذكاء الوجداني في أساليج المواجهة لد  

 لمجتمع الليبي بصفة عامة. بصفة خاصة، وعند ا تيجي
جاء الوعي بالذات في المرت ة األخيرة عند عينة ا،نا ، وهذه نتيجة منطقية و  -

فالمرأة الليبية تنير ذاتها،وتهمو نفسها، وتضع الثالثة أبعاد للوعي بالذات وهي الوعي 
ت عر بأنها الثقة بالنفس في مكانة منعفضة جدًا؛ألنها  -الدقة في تقدير الذات-باالنفعاالت

المسئولة األولى عت روح الترابط بيت القبيلة كلها، وهي تتفاني في سبي  تحقيق ذلن مما 
جع  المهارات االجتما ية والم اركة الوجدانية ومساعدة اآلخريت وا،حساس بم اعرهم 
وعوا فهم حتى وإن لم يبوحوا بها في المرت ة األولى في التأثير على أساليج المواجهة 

 . لديهت
جاء التعا   في المرت ة األخيرة عند العينة اليلية، وهذا يعء  إلى  بيعة العصر  -

الحالي الذي سيطرت فيه الماديات على ك  حياتنا ، وأص   ا،نسان يوتن بما لديه مت مال 
 ، ومت ليس معه مال فال قيمة له وال وتن ، وصد  قول ال اعر:

الم         لمت أراد فصاحة وهي السالح لمت إن الدراهم تيسو الرجال مهابة فهي الي
 أراد قتاال  
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وهذا أد  إلى إهمال جانج مهم جدًا في حياتنا أال وهو التعا   ك عد مت أبعاد الذكاء 
الوجداني ، فنحت لسنا مهتميت بقراءة م اعر اآلخريت ، علمًا بأن أكثر الوجدان ال يتم 

لي مت قيمة نبرات الصوت وتعبيرات الوجه التعبير عنه باليلمات ، وهو األمر الذي يع
وا،يماءات في قراءة م اعر اآلخريت والتواص  علي أساسها،ولسنا مهتميت بفهم اآلخريت 
وتنمية سلوكهم وتقديم المساعدة لهم، وهذه نتيجة منطقية للت يرات الحادثة في المجتمع 

تعا   بيت الناس لدرجة قد الليبي بصفة خاصة والمجتمع العربي بصفة عامة، فلقد تراجع ال
ال يتعيلها العق  ال  ري ، فأيت نحت مت قول حضرة النبي صلي هللا عليه وسلم فمث  
الم منيت في توادهم وتراحمهم وتعا فهم كمث  الجسد الواحد إذا اشتيى منه عضو تداعى له 

 سائر الجسد بالسهر والحميف صد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 الحالي: البحثحصائية المبتخدمة في األساليب اإل

 تم استعدام األساليج ا،حصائية التالية :  
      المتوسطات. -
 االنحرافات المييارية.-
 معام  االرت ا .  -
 (  3×  3اخت ار تحلي  الت ايت ذي التصميم العاملي ) -

 مربع إيتا لحساب حجم األثر في حالة تحلي  الت ايت.-

 متعدد.تحلي  االنحدار ال-

 : البحثحــــدود 

 الحالي ب ريًا وتمنيًا وج رافيًا علي النحو التالي : ال ح تحدد 
 بالفرقتيت األولى والرابعة.   الب كلية التربية تيجيالحالي علي  ال ح ب ريًا :اقتصر 
  الحالي بالمجال الءمني والفترة الءمنية الالتمة لجمع البيانات ولتطبيق  ال ح تمنيًا: تحدد 

 األدوات وتحلي  النتائج وتفسيرها والوصول إلي النتائج المتياملة ب أن الظاهرة المدروسة
الجماهيرية العربية  -شعبية نالوت –ف تيجيف  لتربيةاالحالي علي كلية  ال ح ج رافيًا: اقتصر 

 الليبية. 

 التوصيات :

 يمكت لل اح  في ضوء ما توص  إليه، أن يقدم التوصيات التالية:
 استعدام المقياس كأداة مقننة في ال حو  النفسية والتربوية. -
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 استعدام المقياس في عملية التوجيه وا،رشاد النفسي والتربوي ألولياء األمور.-
استعدام المقياس في الي   عت الم كالت االجتما ية التي يعاني منها  الب  -

 الجامعة، والتي ت ثر سل ًا علي سلوكهم في الجامعة.
لتنمية الذكاء الوجداني بوصفه سمة بأبعاده المعتلفة لد   بيةيرتد جمابرء انب -

  الب الجامعة وخاصة بعد التعا  .
 لتنمية أساليج المواجهة الفعالة لد   الب الجامعة . بيةيرتد جمابرء ناب -
في الجامعة  لجماعيةا ةطشنألا ضعب ةمقا، وإيةنولتعاا ميةيداكألا عيرلمشاا شجيعت -
 كساب الطالب مهارات الذكاء الوجداني ، وأيضًا إكسابهم أساليج المواجهة الفعالة.بهد  إ

 المقترحات:

 يقترح ال اح  إجراء ال حو  والدراسات اآلتية:
 تجريج المقياس علي عينة مت  الب المرحلة الثانوية. -
إجراء دراسة للي   عت الذكاء الوجداني بوصفه سمة وعالقته ب ع  المت يرات -

 معرفية واالجتما ية.ال
إجراء دراسة للي   عت بع  المت يرات المعرفية واالجتما ية وعالقتها بأساليج -

 المواجهة لد   الب الجامعة. 
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 ائمة المراجع ق
 أوالً : المراجع العربية :

 عةلجاما طلبةى لدط التعلق نماوأ الجتماعيةرات اباملها عالقتهو النفعاليء الذكا(.ا2100ان )لعلوا حمدأ
م ا لو  في نيعرد   امجلع  .للطالب الجتماعيع النووا لتخصصي امتغريء ضو في
 .011 -021 .2دعد .7 مجلدجامعة الريموك، .اتربويع 

 نــم ةــعين ىــعل ةــنياميد ةــسدرا(.الذكاء الوجداين والتوافق املهين للمعلم :2110السمادوين)إبراهيم السيد 
-10اجمللد األول، العدد الثالث، ،اتربيع  عبامم.لعاي الثانوا مبالتعليت اــلمعلموا ينــلمعلما

010.  
(.أساليب مواجهة أحداث احلياة الضاغطة وعالقتها ابلصحة النفسية لدى 2111آمال عبد القادر جودة)

الرتبية يف -حبث مقدم إىل  ملؤمتر  ارتبوي   ال عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى.
/ 00/ 21 -23املنعقد بكلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية -رفلسطني وحتدايت العص

2111. 117-197. 
  .يعزلتووا للنشر لعامليةار الدعمان: ا .0ط.ىن اوجدء  اذكب  (.2111)ةونحس حممد ملأ

 (.الذكاء الوجداين للعاملني ببعض اجلامعة يف والية اخلرطوم السودانية.2100أنس الطيب احلسني رابح )
 .72-15 .(3العدد).اجمللد الثاين.اتطوير  ات وق  جمللع  ا ربيع

الذات أبساليب مواجهة الضغوط لدى عينة من الراشدين (.عالقة مفهوم 2112إميان حممود القماح)
جملع علم  ان س  مل بصر ا ا لوم املصريني واإلماراتيني:دراسة عرب حضارية مقارنة.

 .212 -021. 03. 2.كلية اآلداب.جامعة املنيا إلنسبنيع.
جملع  إلرشبد .(.الوالدية احلنونة كما يدركها األبناء وعالقتها ابلذكاء االنفعايل لديهم2112بدر إمساعيل)

 .11 -0.السنة العاشرة.اجمللد اخلامس عشر. ان سي جببم ع عني مشس
واجهة الضغوط (.الذكاء الوجداىن وعالقته بكل من منط القيادة وأساليب م2115بشرى إمساعيل أمحد )

 .203 -031.(19العدد ) .جامعة الزقازيق .جملة كلية الرتبية.لدى عينة من القادة اإلداريني
دراسة حول الذكاء الوجداىن وعالقته ابلكفاءة الذاتية واسرتاتيجيات (.2100جابر حممد عبدهللا عيسى)

 مواجهة الضغوط لدى معلمي املرحلة االبتدائية.
 يف:  متبح                

http://web.tu.edu.sa/tu/instructors/index.php?page=cmVzZWFyY2hfZGV0YWlsZXM=&instructor 

 

http://web.tu.edu.sa/tu/instructors/index.php?page=cmVzZWFyY2hfZGV0YWlsZXM=&instructor
http://web.tu.edu.sa/tu/instructors/index.php?page=cmVzZWFyY2hfZGV0YWlsZXM=&instructor
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 م بهيمل  ا  ب  الن  بىلا  ا بط ى  ىن اوجدء  اذكب  (.2119ن )عثما حلىا عبدب حبا
 .يعزلتووا للنشر يبونون: دار دعما."فتطتيقبا

 عالقتهمي وشند مبحلية لثانويةا ملرحلةا طلبةى لد ينالوجدء الذكا(.ا2119)يدز بوأ هللاد اجا حسن خالد
  م.خلرطوا جامعة.جستريمب سباعر.معلميها حنوهتم جتاهات والرياضيادة اما يف بتحصيلهم

 بعضب كتساا يف ينالوجدء الذكاا لتنمية ييبرتد برنامجام ستخدا ثر(.أ2111ي )ملهندا علي محد خالد
 جامعة.ر هكتود سباعر.لثانويةا باملرحلة يندلعاوا ملتفوقنيا لتالميذي الد لتفكريرات امها

    .لكويتا
 كويت: سلسلة عامل املعرفة..ترمجة ليلى اجلبايل. ال اذكبء  ا بط ي (.2110دانيال جوملان )

 لنفسىا خصائىألى الد ملهىنا بالرضا عالقتهو ىنالوجدء الذكا(.ا2111)لدينا حمى حممدم يهار
 .يقزلزقاا جامعة .الرتبية كلية.مبجستري سباعر.سىرملدا

(.الذكاء االنفعايل وعالقته ابضطراابت الشخصية لدى عينة من دارسي علم 2111ي)دالديعبد الفتاح رشا 
 .003 -19.(0ع ).اجمللد األول.لع علم  ان س  ا ر ي  مل بصرجم النفس.

 ةــطلبى دــل اليــالنفعوا اعيــالجتمء اذكاــلرات ااـمه ةـتنمي يـف يبيردـت امجـبرن ةـفعالي(.2111) يبةاغر المـس
 ك.وـليرما جامعة.ر هكتود سباعر.ألساسيا رــلعاشا فــلصا

 من عينهى لد ىنالوجدء الذكاا لتنمية يىبرتد برنامج اعليةف تقييم(.2110م)عالروق عبد اجمليد فا سحر
 .مشس عني جامعة .تلبناا كلية.هر كتورسباع د.ت اجلامعةطالبا

جملع .(.مهارات مواجهة الضغوط يف عالقتها بكل من الذكاء الوجداين ومركز التحكم2113سعيد سرور )
 .11 -9.(29ع ).اجمللد التاسع.مستقتل  ارتبيع

 ببعض عالقتهو لتالميذوا ملعلمنيى الد ينالوجدء الذكا(. ا2101) لرشيدا لرمحنا عبد لدينح اصال
 سباعرس.لألسا فيةاجلغرارس اباملدو لتميزوا ملوهبةارس امبد فيةالدميغرات املتغريا

 .لنيلنيا جامعة.مبجستري
 ل(. الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املتفوقني عقليًا يف مدارس اليوبي2111عبد اجلبار انصر حممد السامرائي)

 banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/8hh.pdf-http://dr  متاح يف:
  ربات املهنية واإلدارة.القاهرة: مركز اخل. ااخصيع  اقيبديع فكر ً اف  ً  (.2111عبد الرمحن توفيق )

جملع  (.الذكاء االنفعايل وعالقته ببعض املتغريات االنفعالية لدى طلبة اجلامعة.2115عبد العظيم سليمان )
العدد .اجمللد السادس عشر.( جلبم ع  إلس ميع )سلسلع  ادر سبف  إلنسبنيع

  http://www.iugaza.edu.ps/ara/research  يف متاح.132-157.يناير.األول

http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/8hh.pdf
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
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الذكاء الوجداين وعالقته ابلصحة النفسية (. 2102) عبد الكرمي إمساعيل زبيبة،عبده فرحان حممد احلمريي
العدد الثالث .جبم ع ذمبر الدر سبف ا اتحوث  إلنسبنيعجملع  لدى طلبة اجلامعة يف اليمن.

 . 11 -05 .يناير .عشر
اجمللد .جملع در سبف ن سيع (. الذكاء الوجداين هل هو مفهوم جديد؟.2112عثمان حممود اخلضر )

 العدد األول..(02)
 يع. الكويت:شركة اإلبداع والفكر للنشر والتوز . اذكبء  اوجد ين (.2111عثمان محود اخلضر )

(.الذكاء االنفعايل والذكاء الشخصي وعالقته ببعض املتغريات االنفعالية لدى طلبة 0990فؤاد أبو حطب )
اجلمعية املصرية للدراسات -ضمن حبوث  ملؤمتر  اسببع ا لم  ان س يف مصر اجلامعة.
 . 32 -01 .النفسية

م هومه –ن  بيل مقيبس  اذكبء  ال(.0995فاروق السيد عثمان وحممد عبد السميع رزق )
عتد  هلبدي  اسيد عتده .)يف( اقيبس ا الختتبر ف  ان سيع) أسس اأدا ف(.األيبسه

 القاهرة: دار الفكر العريب..افبراق  اسيد عثمبن
 القاهرة: دار الفكر العريب.. اقلق اإد رة  اضغوط  ان سيع (.2111فاروق عثمان )

ه ابلتحصيل الدراسي والقدرة على التفكري االبتكاري (.الذكاء االنفعايل وعالقت 2110فوقية حممد راضي )
 .211 -073.(11العدد ).جامعة املنصورة.جملع كليع  ارتبيع لدى طالب اجلامعة.

(.عمليات حتمل الضغوط يف عالقتها بعدد من املتغريات النفسية لدى 0991)عبد الباسط لطفي إبراهيم 
 -91 .يناير .السنة الثالثة .(1العدد ).رجامعة قط.جملع مركز  اتحوث  ارتبويع املعلمني.

027. 
 .(2العدد ).( 07اجمللد).جملع در سبف ن سيع.(.الذكاء الوجداين والذكاء العام2117جمدي فرغلي حممد)

(.دراسة لبعض مكوانت الذكاء الوجداين يف عالقتها مبركز التحكم لدى 0999حممد إبراهيم جودة هالل)
 .013-12.(1العدد ) .(01اجمللد ) .جامعة الزقازيق.يع بتنهبجملع كليع  ارتب.طالب اجلامعة

وعالقته أبساليب مواجهة الضغوط:دراسة على معلمي (.مفهوم الذات 2102بد الوهاب)حممد السيد ع
-011(.العدد األول.يناير،22اجمللد ).جملع در سبف ن سيع.املرحلة اإلعدادية مبحافظة قنا

015. 
نفعايل:دراسة مقارنة بني املتفوقني حتصيليًا والعاديني من طلبة املرحلة (.الذكاء اال2117املصري) حممد

 .071-30.(017العدد ).اجمللد الثاين.جامعة عني مشس.جملع كليع  ارتبيع.اجلامعية
 غزة: دار الكتاب اجلامعي.. اذكبء ف  ملت ددة (.2111حممد عبد اهلادي حسني)

http://dr-farhan.ahlamontada.net/t86-topic
http://dr-farhan.ahlamontada.net/t86-topic
http://dr-farhan.ahlamontada.net/t86-topic
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رات املواجهة اإلجيابية للضغوط يف حتسني مستوى التوافق (.مدى فاعلية مها2112حممود إبراهيم عطية )
 جامعة القاهرة..معهد الدراسات الرتبوية.رسباع دكتور هلدى عينة من الطالب.

  عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.. اذكبء  ا بط ي _  اذكبء  الن  بيل (.2111حممود عبد هللا خوالدة )

اإلسكندرية: مركز إسكندرية للكتاب .خل إىل علم  ان س  ات ليمي ملد (.2112حممود عبد احلليم منسي )
 . 
(.جودة احلياة وعالقتها ابلذكاء االنفعايل ومسة ما وراء املزاج والعوامل اخلمسة الكربى 2117منصور الشربيين)

 ( .17العدد) .( 07اجمللد ). جمللع  ملصريع الدر سبف  ان سيع يف الشخصية والقلق.

  رف.ملعاة دار امنشأ: اإلسكندرية.اتطتيقة ا اناأ  مببني ين اوجدء  اذكب  (.2101)خلويلا سعيدد حممو
(.أساليب مواجهة الضغوط وبعض متغريات الشخصية لدى اجلنسني )دراسة 2110جنية اسحق عبد هللا)

عدد .( 02اجمللد ) .جامعة املنيا.جملع علم  ان س  مل بصر ا ا لوم  إلنسبنيع مقارنة(.
(0).221- 291. 
(. فعالية برانمج لتنمية اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط املدرسية املدركة لدى 2111نوال سيد حممد )

جامعة عني .معهد الدراسات العليا للطفولة.رسباع دكتور هالطالبات يف مرحلة التعليم الثانوي.
 مشس.

 وعالقته القرى أم جامعة يف الطالبات لدى االنفعايلء الذكا(.2101نوال عبد الرءوف عارف العبوشي )
 .أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة. إلاكرتانيع  ملكتتع.الدراسي بالتحصيل

 ds.comwww.gulfki متبح يف                

http://www.gulfkids.com/
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