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العجاف سنواته تولي بعد النفس علم في الوجدان ازدهار  

 

 

 
 

 12/07/2018:بول الق تاريخ     13/05/2018:االستالم تاريخ

 امللخص

 أربعة منها هي حول  اتفقواالباحثون حول مكونات الشخصية اإلنسانية، لكنهم  اختلف

وما  19علم النفس في القرن به خذ ألساس الذي أالتشكل الوجداني و العقلي و البدني والروحي 

درسة السلوكية في قبله في الدراسات واألبحاث العلمية وفي املمارسات اإلكلينيكية. ومع ظهور امل

 Johnنشر واطسن )حين تغيرت النظرة إلى مكونات الشخصية اإلنسانية،  20بدايات القرن 

Watson( )1878 -1958 ورقة بحث بعنوان ) 1913( في العامPsychology as the Behaviorist 

Views it)1 رة . فكانت بداية لسيطدون العقل بين فيها أن علم النفس يجب أن يدرس السلوك

العمليات العقلية والوجدانية والروحية  متجاهلة ،املدرسة السلوكية ملدة ال تقل عن خمسين سنة

 على فكرة االختيار،توافق  و لمتجرى عليها التجارب.  أو بحجة أـنها ال يمكن أن تقاس أو تالحظ، 

 اتصرفسلوك اإلنسان من خالل ت تفسير إلى  ساعيةالبيئة والعوامل املحيطة.  مضخمة تأثير 

 الحيوان. 

املدرسة السلوكية غير قادرة على  بعد الحرب العاملية الثانية أدركوا أنعلماء النفس  غير أن

بدأ التفكير في تصحيح الوضع، وإعادة جوانب الشخصية فإعطاء صورة واقعية لإلنسان، 

لإلنسان العقل  ظهرت املدرسة املعرفية واإلنسانية والدينية لتردو اإلنسانية األخرى إلى الواقع. 

الحديث وفي ثمانينيات القرن املنصرم دخل الوجدان إلى ساحة علم النفس ، والوجدان والروح

 تسليط الضوء عليها. الورقة تحاول  املسيرة التيوهي ..عمت دراسات الوجدان. و من بابه الواسع 

 

 

                                                             
1Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20 , pp. 158-

177. 
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Abstract: 

There have been common divergent views among researchers about the components of 

human personality; however, they agreed on four of them; namely, physical, spiritual, 

emotional, and mental, which form the basis of modern psychology in both 19 th and earlier 

centuries in scientific studies, researches, and clinical practices. With the advent of the 

Behavioral School in the early 20th century, the perception of human personality’s components 

have changed. When John Watson (1878-1958) published a research paper entitled Psychology 

as the Behaviorist Views it in 1913, in which he claimed that psychology should study the 

behavior without taking into account the mind. Therefore, it was the beginning of the 

Behaviorist’s School's dominance for at least 50 years; ignoring the mental, emotional, and 

spiritual processes on the grounds that they can not be measured, observed, or tested. Also, it 

did not regard the idea of choice and the impact of environment and surrounding factors; 

seeking to explain human behavior through animal behavioral practices. 

However, following WWII, psychologists realized that the Behaviorist School was unable to 

give a realistic picture of man, and; therefore, they started to thinks about correcting the 

situation and restoring the other aspects of human personality to reality. Accordingly, the 

Knowledge, Human, and Religious School emerged which placed the mind and spirit as 

important human elements. During the eighties of the last century, emotion entered the arena of 

modern psychology. Thus, the present paper intends to highlight its evolution. 

 مقدمة: 

من مكونات متكاملة ترتبط ارتباطا اإلنسانية يتكون البناء الوظيفي للشخصية 

مكون  أي يوظيفيا قويا فى حالة السواء. وإذا حدث اضطراب او نقص او شذوذ ف

ضطراب في البناء العام واألداء الوظيفي كانت النتيجة اال  ،فى العالقة بينها أو منها 

 فهي:أما أهم املكونات،  للشخصية.

 - جسميالكون امل (Body Component).  

 - عرفي املعقلي الكون امل(Cognition Component). 

 - كون امل( الوجدانيAffect Component). 
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 - ا كون امل(لروحيSoul Component) (Eysenck, 1947; Huitt, 2012 .) 

 ومهما كان العمل أو السلوك الذي يقوم به الفرد، فإن تأثير هذه املكونات

سيكون واضحا، ولو أن نسبة كل واحد منها فيه قد تتفاوت. وعلى سبيل املثال، إذا 

قام فرد إلى صالة فرض ما، فإن املكونات سالفة الذكر كلها تتجلى بوضوح فيه، ولو 

 أن نسبة املكون الروحي قد تكون عالية جداأعلى من نسبة باقي املكونات األخرى.

لنفس وغالبا ما يعني أو يشير إلى الوجدان مصطلح من مصطلحات علم ا

العاطفة هي املشاعر و  تكون قوية )العاطفة(، أو متوسطة )مزاجا(.قد املشاعر التي 

املشاعر التي تكون أقل قوة من فهو املزاج أما  القوية التي يكون موضوعها محددا.

  .(Batson, et al. 1992) مشاعر العاطفة، ويكون موضوعها غير محدد

ان تصنيفات عديدة بناء على األساس الذي يتخذ في التصنيف, يصنف الوجد

 وعليه، فقد نتكلم عن:

 . وجدان موجب ووجدان سالب•

 وجدان قوي ووجدان ضعيف.•

 وجدان مستمر ووجدان متقطع.•

 إلى غير ذلك من التصنيفات. 

على الرغم من أن الوجدان يصنف تصنيفات : أثر الوجـــدان في حياة الناس

درس أن ما جذب اهتمام الباحثين هو تصنيفه إلى موجب وسالب. وقد متعددة، إال 

األفراد دراسات  ، العدوان( في حياةاالكتئابالباحثون اثر الوجدان السالب )القلق، 

التي تشير  مستفيضة. وإن التراث األدبي لهذا املوضوع يزخر بالكثير من األفكار واآلراء

ا في الحياة الصحية والنفسية والعقلية إلى للوجدان السالب تأثيرا سلبيا واضح

 Boon andلألفراد. كما أن تأثيره واضح أيضا في األداء إذ أنه يعمل على تعطيله )
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Peeters, 1999; Carver, et al. 1999; Ritterband and Spielberger, 

2001 .) 

فقد سلط الفرح، اإلثارة، الحماس، الرضا(  الوجدان املوجب )السعادة، أما

ا طيباللوجدان املوجب أثر  ه الكثير من الضوء في السنوات األخيرة. فقد تبين أنعلي

فهو يعمل ففي النواحي البدنية،  أيضا. األداءالنفسية لألفراد و و في النواحي البدنية 

التعافي السريع من ، و زيادة الصحة البدنية من خالل تقوية جهاز املناعةعلى 

ع من العمليات الجراحية وخاصة التي تجري الشفاء السري، و األمراض البدنية

 للقلب.

زيادة القدرات العقلية )املرونة، الشمول، فهو يعمل على وفي النواحي النفسية، 

الصحة ، و القدرة على االنتباه، و فاعلية األداء الذهني(و اإلبداع، سعة املعلومات، 

 النفسية.

يب، سلوك املواطنة، على زيادة اإلنتاج )التغفهو يعمل وفي نواحي األداء، 

خفض نسب ، و تطوير العالقات بين األفراد في العمل، و القيادة، املفاوضات،،،(

 ;Fredrickson, 1998; Fredrickson , et al. 2000) التغيب والتأخر عن العمل

Danner, et al. 2001; Stuber, et al 2007). 

ية للوجدان في علم مرت الدراسة العلم: املراحل التي مرت بها دراسة الوجدان

 النفس بثالثة مراحل هي:

 (.م1913 إلى ◄م 1879مرحلة السنوات الذهبية للوجدان )•

 (.م1960 إلى ◄م 1913مرحلة السنوات العجاف للوجدان )•

ـــمرحلة عودة الحياة إلى الوج• ــ ـــ ـــ ــ  (.هذا يومنـــــا ◄م 1960دان )ـ

الزدهار البحث العلمي في  انسمي العصر الذهبي للوجد: العصر الذهبي للوجدان

في املجالت واملؤتمرات العلمية  نشر كتب ودراسات كثيرة املوضوع، الذي تجلي في
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(Bell, 1824; Cooke, 1838;  Lyall, 1855; Bain, 1859; McCosh, 1880; 

James, 1884; Baldwin, 1891; Ellis, 1895; كنظرية  ظهور نظريات متعددة(، و

أن العواطف والمشاعر ال تكون فقط نتاج ( التي ترى 1903-1820هربرت سبنسر )

 الخبرة ولكن أيضا نتيجة الوراثة. وأن للعواطف والمشاعر عالقته قوية بالجسم

(Spencer, 1873( ونظرية تشارلز داروين .)الذي يعتقد1882-1809 ) عصور  في أنه 

 على تمدامع الناس بين التواصل كان الكلمات استخدام وقبل التاريخ قبل ما

 والفرح، كالتهديد، الهامة الوجدانية الرسائل تنقل أن يمكن التي الوجه تعبيرات

 تظهرها التي األساسية العواطف أن يعتقد كما. ذلك إلى وما والغضب، والحزن 

الثقافي  وضعهم عن النظر بغض البشر جميع بين عاملية لغة هي الوجه تعبيرات

(Darwin, 1872). فيها أن جيمس يعتقد( التي 1910 -1842مس )ونظرية ويليام جي 

وهو يرى أن المثير المعين الذي يثير . الفيزيولوجية للظواهر ثانوية مظاهر والعواطف المشاعر

 ,James)   العاطفة. باسم الفسيولوجية التي ُتعرف االستجابة إلى مباشرة الوجدان، يؤدي

 عاطفة في الدماغ.موقع ال(. واكتشاف حقائق علمية ثمينة كمعرفة 1884

علماء و علماء النفس، . فقد بحث فيه هتمام باملوضوعاال كما توسع 

مثل موقع العاطفة في كبيرة اكتشافات وشهد  علماء األعصاب،،،و الفيزيولوجيا، 

 الدماغ.

لألسف، لم يدم العصر الذهبي طويال. وسرعان ما تجمد املوضوع. وقد يكون 

موضوع الوجدان هو عزوف الباحثين عنه انحسار البحث في في السبب الرئيس 

بسبب انتشار الفكر الوضعي واملدرسة السلوكية وسيطرتهما على علم النفس في 

 العقود األولى للقرن العشرين.  

ظهرت املدرسة السلوكية بعد االنتشار الواسع ملدارس علم : املدرسة السلوكية

ؤسسها إدوارد تيتشنر )في حدود املدرسة البنائية وم النفس التي سبقتها، ومن أهمها:



أ.د. محمد مقداد                                              اته العجافازدهار الوجدان في علم النفس بعد تولي سنو   

8                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

املدرسة ، و املدرسة الوظيفية ومؤسسها ويليام جيمس )بعد البنائية(، و م(1879

 التحليلية التي أنشأها سغموند فرويد )بعد الوظيفية(. 

إلى الفلسفة تمتد جذور املدرسة السلوكية : الجذور الفلسفية للمدرسة السلوكية

 بمبادىء منها:تؤمن التي  (Positivismالوضعية )

  .أن الحقيقة يمكن إدراكها إدراكا يقينيا مطلقا 

 .أن الحقيقة يمكن تجزئتها إلى أجزاء تدرس مستقلة عن بعضها 

 .أن الباحث منفصل عما يقوم بدراسته 

 من خالل الحواس. إال يتم الوصول إليه  ال والعلم في راي الفلسفة الوضعية 

كية بدراسة السلوك املحض. أما نادت املدرسة السلو : املدرسة السلوكية

النواحي غير امللموسة والتي ال يمكن قياسها مثل األفكار والعواطف والشعور 

والخبرات التي يختبرها اإلنسان في املواقف املختلفة، فال صلة لها بعلم النفس. 

لهذا، يمكن القول أن املدرسة  واإلعتقاد أنها موجودة عبارة عن أوهام وخرافات.

ة تنظر إلى اإلنسان على أنه آلة ميكانيكية تحركه مثيرات فيزيقية تصدر عنها السلوكي

 استجابات عضلية وغدية. 

مدرستي علم  ( مؤسس املدرسة السلوكية1958 -1878)انتقد جون واطسن 

إن كان على علم النفس أن يكون علما صحيحا ” النفس البنيوية والوظيفية قائال

وما كان افتراضيا كالعقل  هملس أو ة ما ال يمكن رؤيته ال يجب أن تتم دراس ،ومستقال

، ونادى بدراسة ", وذلك ألنها مجرد افتراضات اليمكن إثباتها علمياوالوجدان

 كما اعتقد  .(Watson, 2013) السلوك الظاهر لإلنسان

أن علم النفس يجب أن يقتصر على ما يرى  (Burrhus Skinner)برهوس سكنر 

 psychology must restrict itself to what it can see and what can beويقاس )

manipulated and measured in the laboratory) (Skinner, 1989.) 
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يرى السلوكيون أن الوجدان عبارة عن : الوجدان لدى املدرسة السلوكية

 استجابات اكتسبت باملران والتربية. وال يمكن أن يكون إال شكال من أشكال املكّون 

وإن عواطف مثل "الخوف" و"الغضب" ال تشير إال إلى التغيرات  البدني سالف الذكر.

الجسدية البحتة. وبصورة أوضح، فإن "الخوف" معادل للتغيرات في مقدار العرق 

املتصبب استجابة لصدمة كهربائية. وإن "الغضب" يعادل عدد الهجمات التي يقوم 

 بها كائن وضع في قفص ما.

م(، لم ينشر 1690 -م1910في حوالي نصف قرن من الزمان ): تيجة؟ماذا كانت الن

كيف نصف و  حول العواطف ولواحقها كالوجدان واملزاج. باالهتماماي ش يء جدير 

  .تأخر علميال شك أنها هذه النتيجة؟ 

عدد من  بتأثير عاد الوجدان إلى علم النفس من جديد : امليالد الجديد للوجدان

 العوامل أهمها:

ظهرت املدرسة املعرفية في خمسينات القرن املنصرم : املدرسة املعرفيةظهور •

كرد فعل للمدرستين السلوكية والتحليلية. وهي تسعى إلى معرفة العقل 

االنساني وفهمه وما يدور فيه. لقد كان لألبحاث التي قام بها جان بياجيه في 

 -1928ريكا )ونعوم تشومسكي في أم(، Piaget, 1936)( 1980 -1904سويسرا )

 .دور كبير في تطوير الدراسات املعرفية( Chomsky, 1959)؟( 

ظهرت املدرسة االنسانية في خمسينات القرن : ظهور املدرسة اإلنسانية•

القوة ”املنصرم كرد فعل للمدرستين السلوكية والتحليلية. وقد سمت نفسها 

على حرية إرادته، وهي تؤكد على الطبيعة الخيرة لألنسان. كما تؤكد “. الثالثة

 -1902وسعيه املستمر نحو تحقيق ذاته. ومن أبرز روادها كارل روجرز )

1987 )(Rogers, 1951 ،)( 1970 -1908وابراهام ماسالو) (Maslow, 1970). 
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ظهرت املدرسة الدينية في ثمانينات القرن املنصرم  :ظهور املدرسة الدينية•

بقتها لم تكن قادرة على رده له وهو لتعيد لإلنسان ما رأت بأن املدارس التي س

االعتبارات الروحية. لقد تبين لرواد هذه املدرسة أن املدارس التي سبقتها فشلت 

في أخذ هذا الجانب )الجانب الروحي( بعين االعتبار على الرغم من دوره في بناء 

 -1842من أنصارها كارل يونغ )و   الشخصية املتكاملة واملتوازنة واملتوافقة أيضا.

1896  )(Jung, 1968 ،)( 1940وجيمس فولر- ? ) (Fowler, 1981 ). 

استعاد اإلنسان مقومات إنسانيته، وهي العقل : ماذا استعاد اإلنسان؟

أصبحث صورة اإلنسان في علم النفس الحديث قريبة جدا  وقدوالوجدان والروح. 

األخيرة في علم  العقوديصفون ن يالباحثعالوة على ذلك، فإن  من الصورة الكاملة.

 ;Bargh, & Ferguson, 2000; Clough, 2007) النفس بأنها عقود الوجدان

Seigworth & Gregg, 2010) .وهي توصف كذلك بوفرة التراث األدبي للموضوع .

 ،،،املؤتمرات، و األطروحات العلمية، و املجالت، و وقد تجلى هذا التراث في الكتب

نفس، عاد الوجدان من جديد إلى الساحة بعد غياب طويل عن علم ال الخاتمة:

النفسية تدريسا وممارسة وبحثا. وعلى الرغم من الفرح بعودته، فإن األسف على ما 

حدث في السنوات العجاف، لم يغادر مخيلة الباحثين واملهتمين بعلم النفس. وإن 

العمل جار اآلن على قدم وساق لتعضيد البحث في مجال الوجدان، وللتخلص من 

ر تلك السنوات. ومن الضروري اإلشارة في نهاية هذه الورقة إلى أن علم النفس لم آثا

يشهد عودة الوجدان إلى ساحته فقط، ولكن أيضا العقل من قبله والروح من 

بعده. وعلى العموم، فإن النظرة إلى اإلنسان اصبحت كاملة أو شبه كاملة مقارنة بما 

 ة.كان عليه الحال في الخمسين سنة املاضي
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 امللخص:

تعالج املداخلة قضية من كبريات القضايا اإلنسانية, أال وهي الوجدان؛ إذ هو صمام األمان, 

 ت حياته, أمام تزاحم املصائب وتوالي النكبات.ومستند اإلنسان في سائر تقلبا

بناء على هذا يهدف البحث إلبراز خطاب آي القرآن للوجدان, وأثر ذلك في تقويم السلوك وبث 

, وفق  املنهج الوصفي والتحليليالراحة وتحقيق القرار النفس ي, وقد تمت معالجة إشكال البحث 

من أهم تلكم النتائج, أن الفرد واألسرة واملجتمع  ليصل في نهايته لجملة من النتائج والتوصيات,

الذي ال يعيش إال لتحقيق غايات دنية, وال ينطلق إال بناء على منافع ذاتية, مع خلوه عن معاني 

الوجدان السامية من حب وإخالص ورحمة وغير ذلك أرض خصبة لجميع علل وأدواء القلوب 

 واآلفات املجتمعية الفتاكة.

 القرآن ـ النفس ـ الوجدان ـ أعمال القلوب ـ الباطن ية:الكلمات املفتاح

Abstract: 

The present paper deals with one of the most important psychological issues; namely, 

emotion, which is the safety valve and the guide of the human being in all his feelings in front 

of the contention of calamities and successive catastrophes. Based on this objective, the present 

research aims to highlight the 'any' of the Holy Quran to the feeling, and the impact in the 

evolving the behavior and the spread of comfort and the achievement of psychological stability. 

The topic of research has been analyzed through a descriptive analytical method to reach a 

range of results and recommendations, of which the most important was the fact that the 

individual- family, and society, who lives only for achieving secular goals and proceeds only on 

the basis of self-benefits, free of meanings of supreme emotions; such as, love, sincerity, mercy, 

 حياة عبيد د.                  نضال هللا بوعبد ط.د.
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… etc. will be only fertile ground for all heart diseases and the and deadly pests of the 

community. 

Keywords: Quran, the self, sentiment, hearts’ acts, the profound. 

 : قدمةم

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين نبينا محمد وعلى 

 .آله وصحبه وسلم

 أما بعد 

إثارة الوجدان وبعث فإن املنهج اإلسالمي يقوم في التغيير االجتماعي على 

، ثم تحويل الرغبة وامليل إلى عمل وسلوك واقعي الرغبة في العمل وتكوين امليل

، ولنأخذ الصالة مثال لذلك, فالصالة تتحول بالتعود إلى عادة ثابتة تلح فيتطابقان

على اإلنسان وال يستريح حتى يؤديها، ويسري ذلك على الصوم والزكاة وكل اآلداب 

 (59,ص:2008 عاطف السيدوأنماط السلوك اإلسالمي.)
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 (1/27هـ, ص: )1354رشيد رضا

وال يخفى عن كل لبيب ما للوجدان من أهمية بالغة؛ إذ هو ركن أصيل في 

لقلب املقارنة لتصديِقه, مثل حّبِ هللا وخشية اإليمان واالعتقاد القلبي, فأعماُل ا

ِل على هللا ونحو ذلك، 
ُّ
أولى بالدخول في اإليمان من أعمال الجوارح هللا، والتوك

وائف كلها
َّ
فاق الط ِّ

 
 (7/506هـ, ص: )728ابن تيمية.)بات

ل عليه، واإلنابِة إليه والخوِف منه، والرَّجاِء له 
ُّ
ة له والتوك وعمل القلب كاملحبَّ

بِر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والّرِض ى به وعنه، و  ين له، والصَّ إخالص الّدِ

اإلخباِت إليه والطمأنينة به، وغير  واملواالة فيه واملعاداة فيه، والذّلِ له والخضوع و

ها أحبُّ إلى  ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرُض من أعمال الجوارح، و مسَتَحبُّ
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ا عديم املنفعة أو قليل املنفعة. )هللا من مستَح  ها، وعَمل الجوارح بدونها إمَّ ابن ّبِ

 (.1/121هـ, ص: )751القيم

 أعمال الجوارح بأعمال 
َ
 في مصادرها ومواِردها عِلم ارتباط

َ
ل الشريعة ومن تأمَّ

َرُض على العبد من أعمال 
ْ
نفع بدونها، وأنَّ أعمال القلوب أف

َ
ها ال ت القلوب، وأنَّ

 بما في قلب كّلِ واحٍد منهما من األعمال التي الجوارح، 
َّ

ز املؤمن عن املنافق إال وهل يميَّ

 بعمل قلبه قبل جوارحه، 
َّ

خوَل في اإلسالم إال ميَزت بينهما، وهل يمكن أحٌد الدُّ

ة الجوارح ُم من عبوديَّ
َ
 القلب أعظ

ُ
ة  في كّلِ وقت. وعبوديَّ

ٌ
، وأكثر وأدوم, فهي واِجبة

 (.3/193ص: )هـ, 751)ابن القيم

ْم 
َ
ل
َ
هذا, وإن العناية بالقلوب وأحوالها أجدر وأحرى في زمن قست فيه القلوب ف

ِعَبِر, وطغت فيه جحافل املادة وارتفعت 
ْ
اِت َوال

َ
ِعظ

ْ
 ِبال

َ
ِر, َوال

ُ
ذ ِم َوالنُّ

َ
ِحك

ْ
ُر ِبال

َّ
ث
َ
َتأ

َ
ُعْد ت

َ
ت

راض النفسية فيه رايات الشهوة, وفي ذا الصدد يذكر كثير من الخبراء أن جميع األم

 (. 8, ص:1992مقداد يالجن وآفاتها وراءها عذاب وجداني.)

متوازن موازن بين العقل ثم إن اإلسالم دين الفطرة والوسطية واالعتدال, 

, يوقر العقل ويدعو إلى تفعيله وتنميته, يتحدث إلى الوجدان ويحرك والوجدان

كما يستثير العواطف  يستثير التفكير والتأمل في العقلساكنه ويستجيش كامنه, 

 (2015محمد األمين.)والنوازع في الوجدان

وخير ما يدل على هذا التوازن تتبع فواصل اآلي في القرآن, فقد خاطب هللا عز 

, وخاطب (٢١٩)البقرة: ( چ ی  ی  چ  ٧٣)البقرة: چ گ  گ  ڳ  چ  وجل العقل كما في قوله

 ٩٠النحل: چ ژ  ژ   چ  الوجدان كفي قوله تعالى:

كذلك فإن اإلسالم وسط بين إطالق العنان لالنفعاالت وبين ضبطها, بين و 

املادة والروح, وسط بين كبت الشهوات وامليوالت وبين اإلفراط وانكباب النفس في 

تحقيق امللذات, اعتدال ال ميل فيه لرهبانية, وال ولوغ فيه بوحل الشهوانية, قال هللا 
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چ    چ  چ      ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ تعالى:

 (٣٢)األعراف: چ     ڇ  چ 

, (٤٦)الكهف: پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ   پچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ وقال عز وجل:

  ہہ    ہچ وقال سبحانه في املقابل محذرا من اللهث وراء إشباع الغرائز دونما ضوابط: 

وقال محذرا من طاعة  ( ٥٩)مريم:  ٥٩مريم: ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ   ےے  ه  ھ  ه  ھ     ہ

 (.٢٧)النساء: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  أهلها:

 واملحصل أن اإلسالم سعى في التسامي بالغرائز اإلنسانية دونما إلغاء لدواعيها.

ات( وبين أعمال دعا للتوازن بين أعمال الباطن )الوجدانيكما أن اإلسالم 

ر؛ الظاهر
َ
ر على اآلخ ِ

ّ
ن أنَّ نقص أحدهما مؤث اِهر والباِطن يبّيِ

َّ
, وهذا التالُزُم بين الظ

اهرة إنما هو ِلنقص ما في القلب من اإليمان، كما أنَّ 
َّ
قُص في األعمال الظ فالنَّ

لبي، وكماُل اإليمان
َ
ر على نقص اإليمان الق ِ

ّ
اهرة مؤث

َّ
الواِجب  التفريط في األعمال الظ

اهرة الواجبة، بل َيلزم من وجود هذا 
َّ
الذي في القلب ال ُيمكن مع انِعداِم األعمال الظ

، كما َيلزم من نْقص هذا نقُص هذا. )
ا

 وجوُد هذا كامال
ا

, 728ابن تيميةكامال

 (7/582ص:

ثم ليعلم أن الوجدان ال يمكن إقصاؤه من حياة الفرد, وهذا ما عناه القرآن 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓے  ے  ه  ھ    ه  ھ  ہ   ہ  ہ  ہٹ  ٹ  ۀ  ۀ       چ ڻ  ڻ بقوله:

( فإن حب النفس لزخارف املتاع واستحسانها ملا يالئم طبعها ١٤)آل عمران: ۈ  چ 

مغروز فيها ال يمكن إلغاؤه بحال, والعكس صحيح, ولينظر مراعاة الشرع لهذا في 

ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ  چ ٱ تشريع الجهاد, يقول سبحانه:

فإن بغض أي إنسان للقتال الذي  (٢١٦البقرة: ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ    ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ

وجدان نفس ي ال ينفك عن النفس هو مظنة ذهاب األموال, وزهوق األنفس, 

املطاق, ولينظر كذلك عدم , ولذا عفت عنه الشريعة؛ إذ ال تكليف فيها بغير البشرية
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چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ   چچ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ املؤاخذة على الحب في قوله تعالى:

فمع أمر املعدد بالعدل الظاهري, لم يحاسب على ما في وجدانه  ( ١٢٩)النساء: چ 

ِوج
ْ
ِثيِر ِمْنُه ال

َ
ك

ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
َباِعث

ْ
نَّ ال

َ
يُل من ميل لواحدة دون أخرى؛ أِل

َ ْ
يُّ َوامل فس ِ َداُن النَّ

 ، لِبيُّ
َ
ق

ْ
، ال

َ
ة يَّ يعِّ بِّ

َّ
اَرُه الط

َ
ُك آث  َيْملِّ

َ
َياُرُه َوال تِّ

ْ
هِّ اخ  بِّ

ُ
يط  ُيحِّ

َ
رُء، َوال

َ ْ
ُه امل

ُ
ك  َيْملِّ

َ
ا ال مَّ َوُهَو مِّ

 
َ
ة يَّ رِّ

ْ
ط فِّ

ْ
َمُه ال َوازِّ

َ
, بل قد جزم هللا عز وجل باستحالة العدل فيه, ومن أمثلة قهر َول

للمرء خوف النبي موس ى عليه السالم من بطش فرعون وقومه,  الصفات الوجدانية

وهذا ال يقدح في صدق إيمان  (,٢١( )القصص:  جت  يب  ىب  مب)  كما في قوله:

, ص: هـ1354محمد رشيد رضا موس ى, وال في قوة عزمه وتوكله على هللا عز وجل.)

365) 

 :حقيقة الوجدان 

قيده العرف املتأخر بإحساس الباطن أما في اللغة, فهو أحد مصادر الفعل وجد, و     

 (.9/253هـ, ص:)1205الزبيديبما هو فيه. )

أما حقيقته االصطالحية عند علماء اإلسالم, فأقدم من استعمله ـ فيما نظرت ـ 

والوجدان هو ما يدركه ويشعر به الباطن ( 74هـ,ص505) الغزالياإلمام أبو حامد 

هـ, 751 ابن القيم(. 9/220, ص:)هـ728ابن تيمية. )دون تدخل العقل والحواس

 (.2/443ص:)

الحاسة األدبية التي نحكم  والوجدان قوة غريزية في اإلنسان يقصد به الضمير، أو

بها على أعمالنا وأعمال غيرنا بالخير أو الشر, أو هو املوهبة التي نفرق بها بين مواقع 

 القبح ومواقع الجمال. 

واالنفعاالت التي يجدها اإلنسان نحو ويقصد بالوجدان كذلك مجموعة العواطف 

 الش يء, ومجموعة االنطباعات التي يتركها الش يء في اإلنسان.
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هذا, وإنا ال نحبذ اإليغال في استعمال مصطلح الوجدان, وهجر املسميات الشرعية, 

 (345هـ, ص:1429بكر أبو زيدكاسم التقوى واإليمان والخشية والصدق وغيرها. )

 أن القرآن أشار إلى نوعين من أنواع الوجدان: ومن مليح التنبيهات 

وهو ما يستقر لدى نفوس البشر من لدن الوالدة من غير  الوجدان الفطري, :األول 

حاجة ملعرفة وتعليم خارجي, كتيقن النفس بوجود خالقها وخالق الكون أجمع, قال 

  ەئ  ائ             ائې  ى  ى    ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇچ ڭ  ڭ  ڭ       ۇ تعالى:

)النمل: پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  چ   پچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ (, وقال:٣٠)الروم: چ   ەئ

١٤) 

ِطيَفة نورانية 
َ
َسان ل

ْ
ن ِ

ْ
ن ِفي روح اإل

َ
م أ

َ
اْعل

َ
يل، ف

ْ
ا امل

َ
ة َهذ

َ
ن تعلم َحِقيق

َ
ت أ

ْ
َوِإن ِشئ

ى هللا عز َوجل ميل 
َ
مر مدرك تميل بطبعها ِإل

َ
ا أ

َ
ى املغناطيس، َوَهذ

َ
َحِديد ِإل

ْ
ال

ِطيَفة بحيالها 
َ
فسه، َوعرف كل ل

َ
كل من أمعن ِفي الفحص َعن لطائف ن

َ
بالوجدان، ف

ى، َوُيسمى 
َ
َعال

َ
ى هللا ت

َ
ن يْدرك َهِذه اللطيفة النورانية، َويْدرك ميلها بطبعها ِإل

َ
 ُبد أ

َ
ال

يل ِعْند أهل الوجدان باملحبة الذ
ْ
ِلك امل

َ
 ذ

َ
مثل َساِئر الوجدانيات ال

َ
اتية، مثله ك

ا الع
َ
ا الجائع وعطش َهذ

َ
هـ, 1176طشان. )الدهلوي يقتنص بالبراهين, كجوع َهذ

 (1/131ص:)

وهو ما يطلق عليه الضمير الباطن, ومن عظيم شأنه أن  الوجدان األخالقي,: الثانيو 

وهو ما يمكن املرء  (٢)القيامة: چ ک  ک  ک  گ    گ  چ  أقسم هللا عز وجل به, فقال:

(. )محمد ١٠)البلد: چ ڻ   ڻ     ٹ  چ  من محاسبة نفسه ومراجعة أمره, قال تعالى:

 (37هـ, ص:)1323عبده

 مخاطبة آي القرآن البينات للوجدان: .1

وهو وصف ال يخلو منه فؤاد إنسان سوي, وقد استثاره القرآن في  الحب: - أ

 مواضع عدة:
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 چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   نه:في تحقيق حب هللا عز وجل, قال سبحا

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڎ       ڎ

( ومن أهم ما يستثار به هذا الوجدان تعداد نعم ١٦٥)البقرة: ں   چ 

املولى على عباده؛ إذ قد طبعت النفوس على حب من أحسن إليها, 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ   ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  پٻچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   يقول تعالى:

 ( ٣٤)إبراهيم: 

  في الحث على العناية بالكون والبيئة, وذلك باستشعار اإلنسان منة هللا

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   الكبرى بتسخيرها لخدمته, قال هللا عز وجل:

ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ      ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ( ٢٠)لقمان: ڦ  چ 

  في الدعوة إلى حب الناس أجمع بتذكير الفرد بفضلهم عليه, قال

  مئ  حئ  جئی      یی  ی  ىئ  ىئ   ىئېئ  ېئ  ېئ  ۈئچ  سبحانه:

وجاء في الكتاب العزيز بخصوص  ( ٢٣٧)البقرة: چ    يئ  ىئ

  ھ   ہ  ہ  ہ  ہۀ   ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ںچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں الوالدين:

  ۋ  ۋ   ٴۇ          ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ه  ھ  ه

 (.٢٤ – ٢٣)اإلسراء: چ 

  ومن هذا املعنى تحريك موجدة حب اإلنسان للخير, والشفقة املغروزة

في باطنه )الشعور باإلنسانية(, ويلتمس ذا املعنى في سائر اآليات 

حسان, والذاكرة ملعاناة اإلخوة في اإلسالم القرآنية الداعية لإل 

ۉ     ۅچ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ واإلنسانية, يقول تعالى:

 ( في غيرها من اآليات. ٨)الحشر:ۉ  ې  ې  چ 

 (       176هـ, ص:1379)النورس ي



 النفس ي االستقرار وتحقيق السلوك تقويم في وأثره اإلنسان لوجدان القرآن آي خاطبةم

 حياة عبيد. د                                              نضال هللا بوعبد. د.ط

21                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

  ومنه تحريك القرآن لوجدان األخوة وشعور اإلنسان بغيره, وانظر

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                  ال القرآن ملعنى األخوة كقوله:استعم

ڦ   ڦ  ڄ     ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ

ۉ  ې   ې  ې  ې  چ   ۉ( چ ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ١٢)الحجرات: ڄ  ڄ  چ 

چ ڄ   نسان نفسه, فقال تعالى:(, بل قد نزل األخ منزلة اإل١٠)الحجرات: 

 (١٢)النور: ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  چ 

إن حب النفس البشرية للراحة والهناء, عاجال وآجال وصف ذاتي ال  الراحة: - ب

ينفك عنها بحال, ولهذا جاء التركيز القرآني على استغالل هذا الوجدان؛ 

 مات, وذلك في:لتنمية فضائل اإلنسان وتقويته أمام املل

  تنبيه اإلنسان على الرعاية اإللهية له, وأن هللا عز وجل ال يضيعه وهو

  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ)  وإذا  أرحم به من نفسه, يقول عز وجل:

 (175هـ, ص:1379النورس ي) ( ١٨٦()البقرة:  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ

  ,الحث على التوكل واإلنابة, وتفويض األمور ملسير السموات واألرض

ه خزائن ومقاليد كل ش يء, فال سبيل لتحقيق الراحة النفسية ومن ل

على من ضاقت عليه األرض بما رحبت, واستغلقت بوجهه األبواب إال 

ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈچ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ بتفعيل هذا الوجدان, يقول عز من قائل:

چ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں     (, وقال سبحانه:٣٦)الزمر: ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭے    ے   ۓ  ۓ  هھ  ه  ھ  ہ  ہہ    ہں  ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ   ۀ

 (٣ – ٢)الطالق: ۆ  چ 

  السعي إلى ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر, خيره وشره حلوه

(, ٢١)الحجر: چ چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ڎ  چ ومره 
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محمد ) ( ٥٩( )األنعام:  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ) وقال:

 (2015تكديرت

وقد خاطب القرآن هذا الوجدان في مواضع, ساعيا لتزكية الناس  الخوف: - ت

 بما يسمى بأسلوب التربية بالترهيب:

 :ڃ       ڃچ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ تخويف بني آدم من القوة اإللهية, قال عز وجل

  (٧٤)الحج: ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

  عظة, وذلك بتذكير اإلنسان بالنار واملوت واملرض التربية بالعبرة واملو

ڃ  ڃ    ڃچ ڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ والحساب وغير ذلك, قال تعالى:

( وغيرها من اآليات, وليتدبر فقط رؤوس اآلي ٤)آل عمران:  ڃ  چ  چ  چ 

( ٢٠٤)األعراف: چ ۋ  ۅ  ۅ  چ ( أو ٦٣)البقرة: چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  التي تنتهي بـ:

, 2008 عاطف السيدعلم مدى اهتمام القرآن بهذا الجانب. )لي

 (56ص:

  استشعار املرء دوام مراقبة هللا عز وجل له في حركاته وسكناته يعلم

( وقد وصف هللا ٧)طه: چ ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ٹ  چ ظاهره وباطنه 

 نفسه في كثير من مواضع القرآن بالعلم والسمع والبصر, وما ذلك إال 

  ەئ  ەئ  ائچ  لتنبيه الخلق باطالعه عليهم على الدوام يقول عز وجل:

  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ

          جت  يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ        حئ  جئ  ی  ی

  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئچ  , وقال سبحانه:(٥٩)األنعام: چ    خت  حت

)اإلسراء: چ    جئ  ی  ی          ی  ی    ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ   ېئۈئ

 (3/1656هـ, ص:)1409سعيد حوى ) ( ٣٦
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: وهما من أهم املؤثرات في النفسية البشرية, غير أنهما إذا األلم والحزن  - ث

را تأثيرا إيجابيا وهذا ما 
ّ
استعمال استعماال جيدا ووجها توجيحا حسنا أث

 سعت إليه اآلي البينات, وذلك في:

  تعديه وظلمه كما مر سابقا.تخويف اإلنسان بهما؛ جزاء 

 .دغدغة مشاعره؛ لكي يعمم إحسانه على بني جنسه وغيرهم 

 .بث الرجاء في هللا, وما عنده في الحال واملآل 

قد سبق أن حب اإلنسان للذة وصف غريزي يستحيل تخلفه عن  اللذة: - ج

 النفس السوية, وقد خاطبها القرآن في جانبين:

 الح السرمدي مع ما تشتهيه أنفسهم, وعد الناس بالسعادة األبدية, والف

 وتلذ به أعينهم, وقد جاء هذا في آيات وصف النعيم والجنة.

  استغالل حب النفس للمقابل وجزاء الطاعة واالمتثال, يقول تبارك

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ وتعالى:

 (٦٠رحمن: )ال ( چ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ٢٦)يونس: 

قد عمل القرآن على إثارة الحماسة والغيرة في وجدان األمة  الحمية: - ح

اإلسالمية؛ كي تقاوم أدعياء الباطل, وفي تشريع الجهاد في عديد من آي 

ْفَس َمَتى  ِإنَّ النَّ
َ
ِوْجَداِن، ف

ْ
وٌم ِبال

ُ
ْمٌر َمْعل

َ
ّمِ َأ

َ
غ

ْ
َهّمِ َوال

ْ
ِع ال

ْ
الكتاب, وأثره في َدف

ْت َصاِئَل 
َ
َرك

َ
ْرُبَها،  ت

َ
َها َوك مُّ

َ
َها، َوغ َتدَّ َهمُّ

ْ
َءُه اش

َ
َتُه َواْسِتيال

َ
َباِطِل َوَصْول

ْ
ال

 ,
ا
ة وَّ

ُ
ا َوق

ا
اط

َ
ش

َ
ا َون َرحا

َ
ُحْزَن ف

ْ
َهمَّ َوال

ْ
ِلَك ال

َ
ُه ذ

َّ
ْبَدَل الل

َ
ِه أ

َّ
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ْ
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َ
ِإذ

َ
َها، ف

ُ
ْوف

َ
َوخ
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َ
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َ
اَل ت

َ
َما ق

َ
  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ   ك

ِه   )١٥ – ١٤)التوبة: ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ  ِه َوَهّمِ ّمِ
َ
ِب َوغ

ْ
ل
َ
ق

ْ
َهُب ِلَجَوى ال

ْ
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َ
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َ
 ش 
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 (4/193, ص:)751القيم ابنَوُحْزِنِه ِمَن ال
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وهو أهم ما في الوجدان وأخطره؛ إذ إن املقاصد والغايات هي  اإلخالص: - خ

ل واألقوال, واإلخالص لب التوحيد وأساس الدين, ولذا محرك األفعا

چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    امتألت آي القرآن بذكره والتحذير من ضده, قال تعالى

 ( ٥)البينة:  چ   ہ  ہ   ہ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ

إنهما مما اعتنى القرآن الحكيم ببثه في  الرغبة في التنافس واالقتداء: - د

 وذلك باتباع أسلوبين:في األفئدة, النفوس, وتحريكه 

  بتنبيه اإلنسان أن الكون أجمع قائم بالعبودية؛ حتى يستشعر أنه جزء

چ   ہ  ہ  ہ       ہۀ     ۀچ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ منه, يقول سبحانه:

 (.6/3092هـ, ص:)1409سعيد حوى ) (٤٤)اإلسراء: 

  مير, وتحيي في النفس كل التي تعلي الهمة, وتوقظ الضباستعمال القصص

  ۀڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ڱچ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ فضيلة, قال هللا عز وجل:

ۓ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ                    ۓے  ے  ه  ھ  ه  ھ  ہ  ہ  ہ   ہۀ  

 (٥١ – ٤٩)الشعراء:   ۅ  ۅ  ۉ  چ 

ال يحمد لذاته, بل ملا ينتج عنه من مصالح في الدارين, إال أن حب التنافس والتقدم 

   ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائچ ې  ى      ى    وفي هذا يقول هللا تعالى:

 (٨٣)القصص: چ   ېئ

 أثر تنمية املعاني الوجدانية في تقويم السلوك وتحقيق القرار النفس ي: .2

شاهد إن املعارف الوجدانية نوافذ َينظر م         
ُ
مائر فت م الضَّ

َ
نها بالبصائِر إلى عال

ه بما َيليق بجالله وجماِله، ثمَّ تأمر األعضاَء والجوارَِح 
ُ
ه وِصفاته، فتعامل

َ
القلوُب ذات

َمته وكماِله. )
َ
عامله بما يليق بعظ

ُ
 هـ(660العز بن عبد السالمبأن ت

قترن اسم اإليمان وليعلم أن الوجدان هو السائق إلى األعمال, ولذا فإن األغلب أن ي

والعمل الصالح؛ إذ هو الداعي إليه, والعمل الزم من لوازمه, وقد ذم هللا من ادعى 
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پ  ڀ     پچ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ صفاء الوجدان وعري عن العمل, فقال عز من قائل:

اف: األعر ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ( 1/129, ص:)هـ1354محمد رشيد رضا) ١٧٩

 ومن آثار مخاطبة الوجدان ما يلي:

  لحب هللا عز وجل أثر بالغ في اإلقبال على الطاعات بحالوة ـ وأعني

بالطاعات مفهومها األوسع الذي يشمل كل جوانب اإلصالح ـ وفي السعي 

 والحرص على خدمة املحبوب من أسرة ومجتمع وبيئة.

 قبة هللا عز وجل, وعظيم قدرته على عباده, وأنا مجزيون على استشعار مرا

كل كبيرة وصغيرة حري باتصاف املرء بالتقوى وحفظ جوارحه وخواطره, 

وليد ) (١٨)ق: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  قال جل وعال:

 (2016الودعان

 وذلك باستحضار الوقاية من املشاكل النفسية الحادة وتحقيق الراحة ,

ڀ  ڀ         ڀ     ڀچ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ قرب والرعاية اإللهية, قال تعالى:ال

سعد ( )٢٥٧)البقرة: ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ   ٹٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ

 (2012شبلي

  العالج بعد وقوع األدواء النفسية وأمراض القلوب, وقد تنوع الناس في طرق

قهم في ذلك تباينا ال يحصيه إال هللا, بل أدويتها والخالص منها, وتباينت طر 

كل أحد يسعى في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها, وأكثر 

الطرق واألدوية التي يستعملها الناس في الخالص منها ال يزيدها إال شدة, 

ملن يتداوى منها باملعاص ي على اختالفها من أكبر كبائرها إلى أصغرها... 

آدم أو كله إنما هو لدفع هذه األمور والتخلص منها, وكلهم  فأكثر سعي بني

أخطأ الطريق إال من سعى في إزالتها بالدواء الذي وصفه هللا إلزالتها  قد
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وهو دواء مركب من مجموع أمور, متى نقص منها جزء نقص من الشفاء 

ابن بقدره, وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد واالستغفار. )

 (250:)هـ, ص751القيم

  لإلخالص األثر البالغ في الصدق وإتقان العمل, وفي تفاضل األعمال وتعاظم

 (2016وليد الودعاناألجور. )

  الرغبة في االقتداء باملحبوب وحب التنافس باعثة على االجتهاد, قال هللا عز

)آل عمران: چ  چ  چ   چ  چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  چ ڦ  ڦ  ڦ  وجل:

٣١) 

 اإليمان بالقضاء والقدر جالب لرضا الوجدان عن هللا عز وجل,  ترسيخ

چ  والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره, وكذا لالستقرار والطمأنينة النفسية

  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئی  ی  ی  ی  

 (١١٢)البقرة: چ     خت

  ملحاربة )األنا(, للشعور باإلنسانية الدور الفعال في توجيه السلوك الفردي

كما أن في استثارة وجدان الرحمة والشفقة األثر البالغ في الحث على 

اإلحسان, وليتدبر في تشريع الصوم وإعمال ما يجده اإلنسان في نفسه من 

جوع لتذكيره بمعاناة أخيه, وال أبلغ في الدعوة للعمل من أن يحس الفرد 

 باإلحساس نفسه.

 وذلك بتنمية الوجدان )الوازع ة واألمنيةالقضاء على املشاكل املجتمعي ,

الداخلي( وهذا ما تفقده القوانين البشرية, وال يلمس الخلل إال في األحوال 

االستثنائية عند زوال الرادع السلطاني, وغياب رقابة السلطة واملجتمع 

 (1996عثمان جمعة ضميرية واألسرة. )
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 ة بارزة في بعث القوة إن في مخاطبة حمّية اإلنسان بالشكل الصحيح نتيج

چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       والشجاعة, وإزالة الذل من قلوب العباد, قال هللا تعالى:

     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ     وئ  وئەئ  ەئ  ائ  ائى    ىۉ  ې  ې  ې  ې

   خب  حبجب  يئ  ىئ  مئ  حئجئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ

 (٨٢ – ٨٠)األنعام: ڀ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ     يب  ىب   مب

وفي الختام, إن التدين الحق الذي يعتمد على إفراد هللا بالتوحيد، والتعبد له         

وفق ما شرع , عنصر ضروري للحياة، ليحقق املرء من خالله عبوديته هلل رب 

العاملين، ولتحصيل سعادته وسالمته من العطب والنصب والشقاء في الدارين، وهو 

تمل القوة النظرية في اإلنسان، فبه وحده يجد العقل ما يشبع نهمته، ضروري لتك

 ومن دونه ال يحقق مطامحه العليا.

إذ العواطف النبيلة تجد وهو عنصر ضروري لتزكية الروح وتهذيب قوة الوجدان؛ 

, وهو عنصر ضروري في الدين مجاال ثرا، ومنهال ال ينفد معينه تدرك فيه غايتها

دة بما يمدها بأعظم البواعث والدوافع ويدرعها بأكبر وسائل لتكتمل قوة اإلرا

 (1999السحيماملقاومة لعوامل اليأس والقنوط. )

وأهم نتيجة يخلص إليها البحث أن الفرد واألسرة واملجتمع الذي ال يعيش إال 

لتحقيق غايات دنية, وال ينطلق إال بناء على منافع ذاتية, وهو خال عن معاني 

ية من حب وإخالص ورحمة وغير ذلك, أرض خصبة لجميع علل الوجدان السام

, 1982عبد الرشيد عبد العزيز سالم وأدواء القلوب واآلفات املجتمعية الفتاكة. )

 (48ص:

 ويوص ي البحث:

  بضرورة تحقيق التكامل بين سائر أنواع العلوم, وتجميع الرؤى املتنوعة في

 عها واحد وهدفها واحد.القضية الواحدة, فإن العلوم أوالد عالت, منب
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  ,اإلسراع في استدراك الخلل والقصور الظاهر في مناهج التربية والتعليم

وأنماط التفكير الفردي والجماعي في كافة امليادين, وذلك باالهتمام 

 , واستغاللها االستغالل الجيد.بالوجدانيات

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وسلم تسليما

 قائمة املراجع:

, مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة مجموع الفتاوى أحمد ابن تيمية:  (1
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 لخص: امل

هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى تالميذ 

قد تلميذ وتلميذة و  100الثالثة والرابعة(. وقد تكونت عينة الدراسة من  املرحلة املتوسطة )السنة

( ومقياس السلوكات العنيفة اعداد Bar-On & Parkerاستخدم مقياس الذكاء الوجداني اعداد )

(Peirre Coslin ،وملعالجة نتائج الدراسة الكمية استخدمت الباحثتان املتوسط الحسابي .)

ل االرتباط بيرسون، اختبار )ت(. وقد توصلت نتائج الدراسة الى: وجود االنحراف املعياري، معام

عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين الذكاء الوجداني والسلوكيات العنيفة لدى افراد 

يتمتع تالميذ السنة الثالثة والرابعة من التعليم املتوسط بمستوى عاٍل من الذكاء  عينة الدراسة.

متع تالميذ السنة الثالثة والرابعة من التعليم املتوسط بمستوى منخفض من العنف يت الوجداني.

  .السنة الدراسية ير عدم وجود فروقا داال احصائيا تعزى ملتغ. املدرس ي

 الذكاء الوجداني؛ العنف املدرس ي؛ تالميذ املرحلة املتوسطة.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The study aimed at revealing the relationship between emotional intelligence and school 

violence among middle school pupils (third & fourth year levels). The study sample comprised 

(100) male and female pupils. We used the Emotional Intelligence Scale designed by Bar-On and 

J. Parker, along with the Violent Behavior Scale designed by Pierre Coslin. Also, we used the 

Arithmetic Mean, Standard Deviation, Pearson Correlation, and T-test to investigate the 

quantitative results. The results of the study showed: (1) There is a statistically significant 

negative correlation between emotional intelligence and school violence, (2) Middle school 

pupils have a high level of emotional intelligence, and (3) Middle school pupils have a low level 

of school violence. In addition, the study has proven that there are no statistically significant 
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differences between means scores of emotional intelligence between Middle school pupils to the 

variable of academic year study. 

Key Words : Emotional Intelligence ;  School Violence ;  Middle School students  

 : مشكلة الدراسة

يعتبر الذكاء الوجداني أحد أهم أنواع الذكاءات التي حظيت باهتمام الباحثين في     

علم النفس، وال سيما في اآلونة األخيرة، حيث يعّد هذا الذكاء من املفاهيم الحديثة 

  ( Emotinnal Intelligenceنسبيا، لذلك تعددت الترجمات العربية للمصطلح األجنبي )

ــــــيه اسم الذكاء فمنه ـــلق علــ ـــ ـــــن يطــ ــ ـــــيه الذكاء الوجداني، ومنهم مـ ــ م من يسمـ

ـــــالي، والبعض اآلخر يسميه الذكاء العاطفي وهناك ايضا من يسميه ذكاء  االنفعـ

 كانت التسمية فإن الكل يتفق على أنه عامل أساس ي ومهم في تحقيق 
ّ
املشاعر. وأيا

الت العلمية، العملية، الشخصية واالجتماعية. وقد نتج عن هذا النجاح في املجا

كدراسة محمد أنور  االهتمام املتنامي بهذا املفهوم كم كبير من الدراسات والبحوث

( ودراسة كل من نعمات 2008( ، دراسة سعد محمد علي الشهري )2005فراج )

في ارتباطه بمتغيرات  ( وكلها تناولت الذكاء الوجداني2013علوان وزهير النواجحة )

. وبرغم هذا الكم الكبير أخرى كالعدوان والغضب، اتخاذ القرار وكذا االيجابية 

واالنتشار الواسع للبحوث والدراسات الوصفية التي اهتمت ببحث عالقة الذكاء 

الوجداني ببعض املتغيرات. وكذلك البحوث والدراسات التجريبية التي سعت الى 

لتنمية هذا املفهوم لم تجد الباحثتان في حدود علمهما دراسة  تصميم برامج تدريبية

تناولت الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة. ومن 

املبررات السالفة الذكر فإن الدراسة الحالية سوف تحاول استجالء العالقة 

 من األسئلة: االرتباطية بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي بطرح مجموعة 

 ما مستوى الذكاء الوجداني لدى عينة الدراسة؟ 

 سة؟ راما مستوى العنف املدرس ي لدى عينة الد 
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 ما عالقة الذكاء الوجداني بالعنف املدرس ي؟ 

 هل هناك فروقا دالة احصائيا في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغير 

 السنة الدراسية )السنة الثالثة / السنة الرابعة( ؟

 : دراسةة الأهمي

مواكبة االتجاه الجديد للدراسات الحديثة التي  في ةالحالي دراسةتكمن أهمية ال    

اصبحت تركز على الجوانب االيجابية للشخصية واملوضوعات التي تنتمي الى مجال 

تناول مفهوم حديث نسبيا من املفاهيم كما تكمن في  علم النفس االيجابي.

داني وتوجيه النظر الى أهميته ودوره في تحقيق السيكولوجية وهو الذكاء الوج

النجاح في حياة األفراد بمختلف جوانبها )الشخصية، االنفعالية، االجتماعية، 

أهمية دراسة ظاهرة العنف املدرس ي التي باتت تؤرق أيضا في  املهنية واألكاديمية(.

أهمية وأيضا ة. رجاالت التربية لكونها تتنافى وأهداف املؤسسات التربوية والتعليمي

عينة الدراسة التي تمثل املرحلة املتوسطة والتي تناظر مرحلة املراهقة، وما لهذه 

 املرحلة من خصائص تميزها عن غيرها من مراحل النمو االنساني. 

 أهداف الدراسة: 

الوصول الى نتائج هو من بين األهداف الرئيسية لكل دراسة يتم القيام بها،     

راسة نسعى لتحقيق األهداف التالية: الكشف عن العالقة ونحن في هذه الد

االرتباطية بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة. 

 لدى عينة الدراسة. والعنف املدرس ي الذكاء الوجداني كل من  التعرف على مستوى 

كاء الوجداني تعزى التعرف فيما إذا كانت هناك فروقا دالة احصائيا في مستوى الذ

  ملتغير السنة الدراسية.
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 املفاهيم واملصطلحات الرئيسية للدراسة: 

عّرف كل من عثمان فاروق ورزق (: Emotinnal Intelligence/ الذكاء الوجداني )1

الذكاء الوجداني بأنه: '' القدرة على االنتباه ( 36، ص. 2001)محمد عبد السميع 

واملشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح وتنظيمها وفقا  واإلدراك الجيد لالنفعاالت

ملراقبة وإدراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات 

انفعالية اجتماعية ومهنية ايجابية تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي واملنهي 

م املزيد من املهارات االيجابية للحياة املهنية و 
ّ
االجتماعية '' . أما اجرائيا فالذكاء وتعل

الدراسة على مقياس الذكاء أفراد عينة الوجداني هو الدرجة التي يحصل عليها 

  (Bar-On & Parkerالوجداني لـ: )

بأنه:  (191، ص. 2002)عرفته كوثر ابراهيم رزق (: School violence/ العنف املدرس ي )2

سم بالشدة '' استجابة متطرفة فّجة وشكل من أشكال 
ّ
السلوك العدواني، تت

والتصلب والتطرف والتهّيج والتهّجم وشدة االنفعال واالستخدام غير املشروع للقوة 

تجاه شخص ما أو موضوع معّين، وال يمكن اخفاؤه وإذا زاد تكون نتيجته مدّمرة. 

يرجع الى انخفاض مستوى البصيرة والتفكير، يّتخذ عدة أشكال جسمية، لفظية 

غير مباشرة. ويهدف الى الحاق األذى والضرر بالنفس أو باآلخرين أو بموضوع مادية و 

ما، وهو إما يكون فرديا أو جماعيا. '' إذن العنف املدرس ي هو سلوك عدائي يتمثل في 

الحاق األذى باآلخرين سواء كانوا زمالء أو معلمين أو افرادا من الطاقم اإلداري أو 

اصة. أما اجرائيا فالعنف املدرس ي هو الدرجة التي تحطيم املمتلكات العامة أو الخ

 ( Pierre Coslinعينة الدراسة على مقياس السلوكات العنيفة لـ: )أراد يحصل عليها 

 الدراسات السابقة: 
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تنوعت الدراسات التي تناولت موضوعي الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي 

ارتبط بها كل موضوع  بشكل عام من حيث العينات، األهداف واملتغيرات التي

 والدراسات التي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة هي: 

هدفت هذه الدراسة الى (: 2013دراسة نعمات علوان وزهير النواجحة )

التعرف على عالقة الذكاء الوجداني بااليجابية لدى طلبة جامعة األقص ى 

ة واستخدم مقياس طالبا وطالب 247بمحافظات غزة. وقد تكونت عينة الدراسة من 

( ومقياس االيجابية 1998الذكاء الوجداني اعداد فاروق عثمان ورزق عبد السميع )

في درجات الذكاء  اعداد الباحثين. وقد توصلت نتائج الدراسة الى: وجود ارتفاع

ارتفاع في درجات االيجابية حيث بلغت . (%71.86الوجداني، حيث بلغت النسبة )

عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين الذكاء الوجداني وجود . (%72.83النسبة )

ناث في الذكاء الوجداني وجود فروقا دالة احصائيا بين الذكور واإل . وااليجابية

  وااليجابية لصالح االناث.

هدفت هذه الدراسة (: 2013دراسة شادية أحمد التل ونشمية عبد هللا الحربي )

ممارستها لدى طالبات املرحلة  الى الكشف عن أنماط العنف املدرس ي ودرجة

 عينة . وقد تكونتالثانوية باملدينة املنورة، ومعرفة عالقتها بسلوكيات العجز املتعلم

اختيروا بطريقة  ( طالبة من املرحلة الثانوية باملدينة املنورة715)من  الدراسة

ف درجة ممارسة أنماط العن :عشوائية عنقودية. وقد أشارت نتائج الدراسة الى أن

وجود عالقة ارتباطية  ( وهي درجة متدنية.1.66املدرس ي لدى عينة الدراسة ككل )

( بين ممارسة أنماط العنف املدرس ي وسلوكيات العجز 0.39موجبة بمعامل قدره )

م.
ّ
وجود فروقا دالة احصائيا في ممارسة العنف املدرس ي لدى عينة الدراسة  املتعل

ق لهن الرسوب، متغير الصف الدراس ي تعزى ملتغير حالة الرسوب لصالح من سب

 لصالح طالبات الصف األول الثانوي.
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هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن (: 2008دراسة سعد محمد علي الشهري )

بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار لدى عينة الدراسة. وقد شملت عينة  العالقة

الطائف. وقد من موظفي القطاع العام والخاص بمحافظة  فردا 508البحث 

( واتخاذ القرار الذي 2001استخدم مقياس ي الذكاء الوجداني اعداد عثمان ورزق )

(. وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: وجود عالقة 1979اعّده عبدون )

ارتباطية بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني والدرجة الكلية التخاذ القرار لدى افراد 

فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني وجود  عينة الدراسة.

وجود فروق دالة احصائيا بين  لدى عينة الدراسة وفقا ملتغيرات الدراسة.

  متوسطات درجات اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة وفقا ملتغيرات الدراسة.  

هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين (: 2005دراسة محمد أنور فراج )

الذكاء الوجداني وكل من مشاعر الغضب والعدوان لدى طالب الجامعة، وكذا 

االختالف بين الطلبة والطالبات في درجة الذكاء الوجداني، الغضب والسلوك 

طالبا وطالبة. وقد توصلت الدراسة  142العدواني. وقد تكونت عينة الدراسة من 

وسطات الطالب مرتفعي الى: وجود فروق ذات داللة احصائية في الغضب بين مت

وجود . ومنخفض ي الذكاء الوجداني لصالح الطالب ذوي الذكاء الوجداني املنخفض

فروق ذات داللة احصائية في السلوك العدواني بين متوسطات الطالب مرتفعي 

وجود . ومنخفض ي الذكاء الوجداني لصالح الطالب ذوي الذكاء الوجداني املنخفض

الغضب بين متوسطات الذكور واإلناث لصالح فروق ذات داللة احصائية في 

وجود فروق ذات داللة احصائية في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني بين  الذكور.

 متوسطات الذكور واإلناث لصالح الذكور.
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 عليق على الدراسات السابقة: ت

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، من حيث دراسة موضوع 

ي وكذا العنف املدرس ي من حيث عالقتهما ببعض املتغيرات األخرى.  الذكاء الوجدان

في حين اختلفت عن البعض اآلخر من حيث مجال التطبيق وعينة الدراسة، ومن 

هنا تتضح أهمية الدراسة الحالية في أن عالقة الذكاء الوجداني بالعنف املدرس ي 

ملا لها من اهمية بالغة  يحتاج مزيدا من البحث خاصة عند تالميذ املرحلة املتوسطة

 اكتسبتها من اهمية املرحلة العمرية التي توافقها وهي مرحلة املراهقة. 

 الفرضيات: 

 .يتمتع تالميذ املرحلة املتوسطة بمستوى متوسط من الذكاء الوجداني 

 .يتمتع تالميذ املرحلة املتوسطة بمستوى مرتفع من العنف املدرس ي 

 لة احصائية بين الذكاء الوجداني وظاهرة ال توجد عالقة ارتباطية ذات دال

 العنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.

  ملتغير ال توجد فروقا ذات داللة احصائية في مستوى الذكاء الوجداني تعزى

 السنة الدراسية. 

 الدراسة امليدانية: 

لعلمي تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة في البحث االدراسة االستطالعية: 

نظرا الرتباطها بامليدان ومن خاللها يمكن التأكد من وجود عينة الدراسة، ولقد قمنا 

حيث قمنا بتطبيق مقياس الذكاء  2017بها في بداية شهر ديسمبر من العام 

( Pierre Coslin(  ومقياس السلوكات العنيفة لـ: )Bar-On & Parkerالوجداني لـ: )

 تلميذا وتلميذة من تالميذ املرحلة املتوسطة. 20( على عينة بلغ عددها 1997)
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 الدراسة األساسية:

يعتبر املنهج املستخدم قاعدة أساسية في إعداد أي بحث، السيما في مجال 

فهو يكسبه طابعا علميا. ونتيجة لطبيعة  والتربوية.العلوم النفسية االجتماعية 

رتباطي الوصفي اال البحث الذي نحن بصدد دراسته يتطلب منا اعتماد املنهج 

ن مجتمع الدراسة من جميع تالميذ السنة الثالثة والرابعة تكوّ وقد  ملناسبته لذلك.

( فردا. تم 100متوسط بمتوسطة أحمد شوقي ولقد بلغ عدد أفراد العينة الفعلية )

أجريت الدراسة على عينة من تالميذ املرحلة  انتقاؤهم بالطريقة القصدية.

بمتوسطة أحمد  متوسط تالميذ السنة الثالثة والرابعةاملتوسطة وبالضبط على 

ا. ما وثباتهمالدراسة بعد التأكد من صدقهاتي شوقي باملسيلة. وتم التطبيق النهائي ألد

 . 2017ديسمبر من العام  23ديسمبر الى  19وذلك خالل الفترة من 

 أدوات الدراسة: 

يتألف  الذي( Bar-on & Parker) الذكاء الوجداني لـ:تم استخدام مقياس ي     

يعتمد على  و .مهارة 15أبعاد وهذه األبعاد تتكون من  06عبارة موزعة على  60من 

أربع بدائل هي تنطبق بدرجة ضعيفة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة، 

( على الترتيب في حالة الفقرات 4 - 3 – 2 – 1تنطبق بدرجة عالية وتعطى الدرجات )

مقياس وكذا  .في حالة الفقرات ذات االتجاه السالبوالعكس  املوجب،ذات االتجاه 

فقرة مقسمة  40يتكون من والذي ( 1997)  (Pierre Coslinلـ: ) السلوكات العنيفة

يعتمد على و  هي: العنف املادي، العنف اللفظي والعنف الرمزي. على ثالث أبعاد

( وأبدا تعطى 2الدرجة ) ( أحيانا تعطى3ثالث بدائل هي: دائما تعطى الدرجة )

 (1الدرجة )
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 الدراسة:  يالخصائص السيكومترية ألدات

 وذلك من خالل معامل ألفا من ثبات أداتي الدراسة تم التحقق الثبات:/ 1 

ملقياس الذكاء الوجداني. في حين بلغ معامل ألفا كرونباخ  0.67كرونباخ حيث بلغ 

لتأكد من ثبات املقياسين عن طريق . كما تّم ا0.83العنيفة  السلوكياتملقياس 

التجزئة النصفية من خالل معامل االرتباط بيرسون الذي بلغ في مقياس الذكاء 

ثم تّم القيام بتصحيحه في معادلة سبيرمان براون، وبذلك بلغ  0.76الوجداني 

العنيفة  السلوكيات. في حين بلغ معامل االرتباط بيرسون ملقياس 0.86معامل الثبات 

ثم تّم القيام بتصحيحه في معادلة سبيرمان براون وبذلك بلغ معامل الثبات  0.88

   وهي قيم مقبولة ألغراض البحث العلمي وتدّل على ثبات املقياس.  0.93

تم حساب معامالت الصدق الداخلي بحساب معامالت االرتباط بين / الصدق: 2

والجدول  ينكلية للمقياسمع الدرجة ال ينالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس

 التالي يوضح ذلك:

مع الدرجة الكلية لكل  ين( يوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس01جدول رقم )

 :ينبعد من ابعاد املقياس

ين الدرجة الكلية ( أن معامالت االرتباط ب01يتضح من خالل الجدول رقم )

كانت دالة عند املستوى  ينمع الدرجة الكلية للمقياس ينلكل بعد من أبعاد املقياس

( األمر الذي يشير الى أن املقياس يتمتع بصدق داخلي مقبول ويخدم أغراض 0.01)

 البحث العلمي. 

مقياس  بعادأ

 الذكاء الوجداني

الكفاءة 

 الشخصية

الكفاءة 

 االجتماعية

كفاءة ادارة 

 الضغوط

الكفاءة 

 التكيفية

كفاءة املزاج 

 االيجابي

كفاءة 

 االنطباع

 **0.779 **0.764 **0.779 **0.493 **0.549 **0.235 معامالت االرتباط

مقياس  أبعاد

لسلوكيات ا

 العنيفة

 العنف الرمزي  العنف اللفظي العنف املادي

 **0.850 **0.771 **0.816 معامل االرتباط



 السنة تالميذ من عينة على ميدانية دراسة" املتوسطة املرحلة تالميذ لدى درس يامل والعنف الوجداني الذكاء

 يحيى أحالم, أ. روبيبي حبيبةأ.                     '' باملسيلة شوقي أحمد بمتوسطة متوسط والرابعة الثالثة

39                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 تفسير نتائج الدراسة:  تحليل و عرض و 

والذي ينص على: '' ما مستوى : ول تفسير نتائج السؤال األ  تحليل و عرض و/ 1

ولإلجابة على هذا السؤال قمنا بصياغة ''  الذكاء الوجداني لدى عينة الدراسة؟

الفرضية التالية: '' يتمتع تالميذ املرحلة املتوسطة عينة الدراسة بمستوى متوسط 

من الذكاء الوجداني '' وللتحقق من صحة هذه الفرضية وبما أننا قمنا بدراسة هذا 

املوضوع دراسة وصفية فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

إلجابات عينة الدراسة على فقرات مقياس الذكاء الوجداني املعتمد في دراستنا. 

 والجداول التالية توضح ذلك: 

( فئات هي: ) تنطبق بدرجة ضعيفة  / تنطبق 04يتضمن املقياس أربعة )

ق بدرجة كبيرة / تنطبق بدرجة عالية ( أي أنه توجد ثالثة بدرجة متوسطة / تنطب

 ( مسافات بين تنطبق بدرجة ضعيفة وتنطبق بدرجة عالية. 03)

 1.75= 1+ 0.75اذن:  0.75=   3/4هذا يعني: 

1.75  +0.75  =2.50  

2.50  +0.75  =3.25  

 [ مستوى منخفض 1.75 – 1ومنه فمجاالت التقييم هي: ]  4=  0.75+  3.25

 [ مستوى متوسط  2.50 – 1.76] 

 [ مستوى عاٍل  3.25 – 2.51] 

 [ مستوى عاٍل جدا .  4 – 3.26] 
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( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة 02جدول رقم )

 على فقرات بعد الكفاءة الشخصية ملقياس الذكاء الوجداني.

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 متوسط 6 0.93 1.89 أخبار الناس بمشاعري  ي  من السهل عل 7

ث بسهولة عن مشاعري  17  متوسط 3 1.08 2.05 أستطيع التحد 

ث عن مشاعري الداخلية العميقة 28  متوسط 2 1.25 2.47 يصعب على التحد 

 طمتوس 5 1.01 2.01 باستطاعتي وصف مشاعري بسهولة 31

 متوسط 4 0.96 2.04 يسهل علي  البوح بمشاعري  43

 متوسط 1 1.21 2.49 لدي  صعوبة في البوح لآلخرين بأسراري  53

 متوسط / 0.60 2.15 بعد الكفاءة الشخصية

ـــــلى متوسط بلغ )02يظهر من خالل الجدول رقـــــــم ) ــ ـــــان للبند 2.49( أن أعـ ( وكـــ

ــــــذي ينـــــــص على أن: '' لدي صعوبة في البوح لألخرين بأسراري '' وهذا ( وال53رقــــــــــم )

للغير مما قد يسبب مشكالت ليس للفرد فقط  ء األسرار خوف من إفشاال يدل على

بل قد تمتد الى األسرة، كما أن كتمان الفرد ألسراره يغنيه عن القلق والتوتر 

 للثقة املمنوحة لهم. أما أقل والخوف في حال أودع سّره ألناس ليسوا أهال 

( والذي ينص على 07( وقد كان من نصيب البند رقم )1.89املتوسطات فقد بلغ )

عتبار كبت ال أن: '' من السهل علّي إخبار الناس بمشاعري '' وهذا قد يكون راجع 

نقص الثقة بالنفس مما  املشاعر آلية للدفاع عن النفس نتيجة خبرات سابقة.

ر واثق بمشاعر اآلخرين تجاهه، لذلك يتجنب التعبير عن مشاعره كي يجعل الفرد غي

ال يقابل بالرفض أو الالمباالة، وهذا بسبب التربية ومدى الدعم الذي تلقاه التلميذ 

 الخوف من عدم فهم اآلخرين لهم واعتبار مشاعرهم سخيفة وتافهة.  من والديه.
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رافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة ( يوضح املتوسطات الحسابية واالنح03جدول رقم )

 على فقرات بعد الكفاءة االجتماعية ملقياس الذكاء الوجداني:

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 عال   11 0.92 2.52 أجيد فهم مشاعر اآلخرين 2

 متوسط 12 1.13 2.18 أهتم بما يحدث لآلخرين 5

 عال   10 0.91 2.58 ادة كيف يشعر اآلخرونأتفهم ع 10

 عال جدا 2 0.76 3.38 لدي  القدرة على احترام اآلخرين 14

 عال   6 1.07 3.07 الحصول على األصدقاء أمر هام 20

 // 3 1.01 3.23 أحاول أن ال أؤذي مشاعر اآلخرين 24

 // 9 1.00 2.83 أحب أن أعمل من أجل اآلخرين 36

ن أصدقاء  41  // 5 1.02 3.07 بسهولةأكو 

 // 4 0.98 3.23 أشعر باالستياء عندما تؤذي مشاعري لآلخرين 45

 عال جدا 1 0.71 3.52 أحب أصدقائي 51

 عال   7 0.98 3.01 أعرف ما إذا كان صديقي غير سعيد 55

أعرف متى يكون اآلخرين غير سعداء حتى ولو لم  59

 يخبروني بذلك

3.00 1.02 8 // 

 // / 0.53 2.96 ة االجتماعيةبعد الكفاء

ــــغ )يظهر من خالل الجدول السابق  ــ ـــــلى متوسط بلـ ــ ( وكان من نصيب 3.52أن أعـ

'' وهذا يعود الى كون الصداقة  أحب أصدقائي( والـــــــذي يقــــــــول: '' 51البند رقم )

فاملرء ال . ي مكيالعالقة انسانية راقية ال تقّدر بثمن وال تقاس بمقياس وال توزن بأ

يستطيع العيش منفردا في عزلة عن اآلخرين بل يحتاج الى مساعدة صديق ليقف 

( 2.18الى جانبه، فشر أصناف الفقر هو فقر الصديق. أما أقل املتوسطات فقد بلغ )

( والذي ينص على أن: '' أهتم بما يحدث لآلخرين '' 05وكان من نصيب البند رقم )

راد عينة الدراسة ال يهتمون بما يحدث للمحيطين بهم مما قد وهذا يدّل على أن أف

يقود الى برودة املشاعر والجمود والالمباالة، غير أن هذه الالمباالة يمكن أن تكون 

ذات فائدة نفسية وجسدية في بعض األحيان، أي أنها تؤدي وظيفة الحماية، فقد 

، وبالتالي يصاب باإلحباط يعاني التلميذ من خبرات الرفض والّصد من قبل اآلخرين
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د لديه الخوف من تكرار هذه املواقف املؤملة، فيتظاهر بالالمباالة من أجل 
ّ
مما يول

 حماية الذات. 

( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة 04جدول رقم )

 جداني:على فقرات بعد كفاءة ادارة الضغوط النفسية ملقياس الذكاء الو 

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 عال   8 1.07 2.32 لدي القدرة على تهدئة نفس ي 3

 // 2 1.10 2.75 من الصعب علي  أن أسيطر على غضبي 6

 متوسط 12 0.99 2.01 ال أتمكن من املحافظة على هدوئي 11

 // 10 1.09 2.16 ر أنزعج بشكل مبالغ به من بعض األمو  15

 عال  جدا 1 0.85 3.47 أتشاجر مع الناس 21

 عال   3 1.23 2.73 أنا عصبي 26

 متوسط 7 1.26 2.37 أغضب بسرعة 35

 // 11 1.16 2.13 يتطلب كثير من الوقت حتى أغضب 39

 عال   4 1.16 2.62 عندما أغضب من أحد ابقى هكذا مدة طويلة 46

 // 5 1.17 2.53 الدور يصعب علي  االنتظار في  49

 متوسط 6 1.22 2.39 أغضب بسهولة 54

 // 9 1.11 2.20 عندما أغضب أتصر ف من دون تفكير 58

 // / 0.61 2.47 بعد كفاءة ادارة الضغوط النفسية

( وكان للبند 3.47( أن أعلى املتوسطات بلغ )04يظهر من خالل الجدول رقم )

هذا يعني أن أفراد عينة الدراسة  ''  الناسأتشاجر مع ( والذي يقول: '' 21رقم )

كثيري الشجار مع الغير وهذا يعود لكونهم في مرحلة املراهقة وما تتميز به من 

صراعات نفسية التي قد تطرأ على املراهق من خالل سعيه لالستقالل والحرية 

الشخصية، وأيضا يعود للضغوط االجتماعية الخارجية التي يتعّرض لها خالل 

بعملية االختيار واتخاذ القرارات الحيوية التي تحّدد مستقبل حياته . أما أقل  قيامه

ال أتمكن من ( والذي يقول: '' 11( وكان للبند رقم )2.01املتوسطات فقد بلغ )

املحافظة على هدوئي '' وهذا إن دّل على ش يء فإنما يدّل على أن أفراد عينة 

مله في طياتها من انفعاالت وردود أفعال الدراسة رغم أنهم في فترة مراهقة وما تح
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 أنهم يحاولون الحفاظ على هدوئهم قدر املستطاع، وذلك من أجل 
ّ
مندفعة إال

تحقيق التوازن النفس ي والتحكم في األعصاب أثناء الغضب الشديد الذي قد يؤدي 

 الى إعاقة استخدام العقل واملض ي قدما في سبيل السلوكات الصحيحة.

وضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة ( ي05جدول رقم )

 على فقرات بعد الكفاءة التكيفية ملقياس الذكاء الوجداني:

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 عال   2 0.99 2.88 أحاول استعمال طرائق مختلفة لإلجابة عن األسئلة الصعبة 12

 // 7 1.08 2.68 من السهل علي  فهم أشياء جديدة 16

 متوسط 10 1.04 2.32 باستطاعتي فهم أسئلة صعبة 22

 عال   1 0.95 3.03 أحاول تفهم املشكلة حتى أتمكن من حلها 25

 متوسط 9 0.95 2.42 أستطيع تقديم إجابات جيدة على أسئلة صعبة 30

 عال   8 1.01 2.66 سؤال الصعب عندما أريدأستطيع اإلجابة بطرائق عديدة عن ال 34

 // 3 0.98 2.86 أستخدم بسهولة طرائق مختلفة في حل املشكالت 38

 عال   6 1.08 2.71 عند اإلجابة عن األسئلة الصعبة أحاول التفكير بحلول عديدة 44

 // 5 1.07 2.77 أجيد حل املشكالت 48

 // 4 0.99 2.80 ال أتهر ب من األمور الصعبة 57

 // / 0.64 2.71 بعد الكفاءة التكيفية

( وكان للبند 3.03( أن أعلى املتوسطات بلغ )05يظهر من خالل الجدول رقم )

ذلك أن الوعي  أحاول تفهم املشكلة حتى أتمكن من حلها '' ( والذي يقول: '' 25رقم )

شكلة بوجود املشكلة يعّد الخطوة األولى لحلها، ومن املهم جدا تحديد طبيعة امل

 فإّن الحل املقترح قد ال يأتي بالنتائج املطلوبة واملؤثرة. أما أقل املتوسطات 
ّ
بدقة وإال

( والذي يقول: '' باستطاعتي فهم أسئلة صعبة '' 22( وكان للبند رقم )2.32فقد بلغ )

وهذه الصعوبة في فهم األسئلة الصعبة قد يعود الى مشكلة ضعف الثقة بالنفس 

يشعر بخوف عند مقابلة اآلخرين فيتشتت ويفقد القدرة على  مما يجعل التلميذ

التركيز والتعبير عن النفس. كما يمكن تفسير هذه الصعوبة بكراهية السامع 

 للمتحّدث، إذ أن الحاجز النفس ي من أكبر عوائق الفهم. 
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( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة 06جدول رقم )

 على فقرات بعد كفاءة املزاج االيجابي العام ملقياس الذكاء الوجداني:

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 عال   11 1.08 2.89 استمتع بالتسلية 1

ج 4  متوسط 14 1.02 2.01 أشعر أنني متهي 

 عال   7 1.00 3.10 أشعر بالثقة بنفس ي 9

معظم األشياء التي أنجزها سوف تكون أعتقد أن  13

 مرضية

2.81 1.00 12 // 

 // 6 1.00 3.12 لدي  أمل بما هو أفضل 19

 عال  جدا 1 0.71 3.54 أحب أن أبتسم 23

 عال   13 1.07 2.76 أعلم أن األمور ستصبح على ما يرام 29

 // 9 1.08 2.94 أعرف كيف أقض ي أوقاتا جيدة 32

 // 10 1.07 2.92 رةال أشعر بسعادة كبي 37

 // 8 1.02 3.01 مشاعري جيدة تجاه نفس ي 40

 // 3 1.02 3.24 أنا سعيد بنوعية شخصيتي 47

 عال  جدا  2 0.97 3.27 أستمتع باألشياء التي أصنعها 50

 عال   5 0.97 3.20 أحب شكلي )راض عن جسدي( 56

 // 4 1.01 3.23 أنا راض عن الشكل الذي أبدو عليه 60

 // / 0.49 3.00 كفاءة املزاج االيجابي العامبعد 

( وكان للبند 3.54( أن أعلى املتوسطات بلغ )06يظهر من خالل الجدول رقم )

ذلك أن االبتسامة لغة ال تحتاج الى  أحب أن أبتسم '' ( والذي يقول: '' 23رقم )

ف شي
ّ
ئا وال ترجمة فهي سالح للحياة والعقل ومفتاح للقلوب، كما أن فعلها ال يكل

تستغرق أكثر من ملح البصر لكن أثرها يخترق القلوب ويسلب األحزان ويصفي 

النفوس. وهللا تعالى في كتابه العزيز يقول بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

﴿  
ٌ
َرة ْسفِّ ذ  مُّ    ُوُجوٌه َيْوَمئِّ

ٌ
َرة ْبشِّ

َ
ْست  مُّ

ٌ
ة

َ
ك احِّ

َ
أهل الجنة.  واصفا بذلك( 39-38)عبس:  ﴾ ض

. أما أقل '' تبسمك في وجه أخيك صدقة '' ى هللا عليه وسلم يقول: والرسول صل

( والذي يقول:'' أشعر أنني متهّيج ''. 4( وكان للبند رقم )2.01املتوسطات فقد بلغ )

هذا يدّل على أن أفراد عينة الدراسة رغم أنهم في فترة مراهقة والتي تتمّيز بأنها فترة 
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يواجهونه أيضا من ثقافة يستحوذ عليها الجنس الرغبات الجنسية القوية، ورغم ما 

والجاذبية الجنسية واإلشباع الجنس ي من خالل برامج التلفزيون، األفالم، االنترنت 

 أنهم ال 
ّ
وحتى املالبس فهي غالبا ما تكون صريحة في محاولة إثارة الغرائز، إال

وة حتى ال هذه الضغوط البيئية ويواجهونها بكل ما استطاعوا من ق ميرضخون أما

 يقع املحظور.  

( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات 07جدول رقم ) 

 عينة الدراسة على فقرات بعد كفاءة االنطباع االيجابي ملقياس الذكاء الوجداني: 

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 عال   2 1.13 2.78 أتقبل كل من ألتقي به 8

ر بأي شخص أفكارا ايجابية 18
 
 متوسط 4 0.93 2.48 أفك

 // 6 0.96 2.11 ال ش يء يزعجني 27

 عال   1 0.95 3.25 علي  قول الحقيقة 33

 متوسط 3 1.14 2.50 أعتقد أني األفضل في كل ما أنجز مقارنة بغيري  42

 // 5 1.06 2.22 ليس لدي  أيام سيئة 52

 عال   / 0.61 2.55 النطباع االيجابيبعد كفاءة ا

( وكان للبند 3.25( أن أعلى املتوسطات بلغ )07يظهر من خالل الجدول رقم )

يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ''  علّي قول الحقيقة( والذي يقول: '' 33رقم )

ويقول الفاروق عمر بن  '' إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ''

 الخ
ّ
طاب رض ي هللا عنه وأرضاه: '' الزم الحق ينزلك هللا منازل الحق يوم ال يقض ى إال

ن 
ّ
بالحق والسالم '' من هنا تظهر أهمية قول الحقيقة في حياة الفرد فهي تمك

صاحبها من توطيد عالقاته مع من حوله، كما وتزيل القلق والتوتر وتكسبه الشعور 

ـــطات فقد بلـــــــغ )باألمان والراحة النفسية. أما أقل ا ــ ــ ( وكان للبند رقم 2.11ملتوســ

عينة ( والــــــــذي يــــــــــقول: '' ال ش يء يزعجني '' ويمكن تفسير هذه النتيجة بكون 27)

معرضون للكثير من التقلبات املزاجية التي تعتبر طبيعية في هذه املرحلة  الدراسة
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االيجابي في وقت واحد، كما ويصبحون التي يمرون بها، حيث يختبرون السلبي و 

 شديدي االنفعال ويثار غضبهم ألبسط األمور وأكثرها سخافة. 

( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات 08جدول رقم )

 (: 06عينة الدراسة على مقياس الذكاء الوجداني بأبعاده الست )

املتوسط  األبعاد الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 متوسط 6 0.60 2.15 الكفاءة الشخصية 1

 عال   2 0.53 2.96 الكفاءة االجتماعية 2

 متوسط 5 0.61 2.47 كفاءة ادارة الضغوط النفسية 3

 عال   3 0.64 2.71 الكفاءة التكيفية 4

 // 1 0.49 3.00 كفاءة املزاج االيجابي العام 5

 // 4 0.61 2.55 يكفاءة االنطباع االيجاب 6

 // / 0.40 2.71 الذكاء الوجداني /

من خالل الجدول املبين أعاله يتضح أن البعد الخامس: كفاءة املزاج     

في حين  .(3.00االيجابي العام قد حصل على املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره: )

ابي قّدر بـ: حصل البعد األول: الكفاءة الشخصية على املرتبة االخيرة بمتوسط حس

(. 2.71(. أما الدرجة الكلية للمقياس فحصلت على متوسط حسابي قدره )2.15)

وعلى ضوء هذه النتيجة ومن خالل بالرجوع الى مجاالت التقييم السالفة الذكر 

يتمتعون بمستوى عال من  أفراد العينةنفس الجدول السابق يمكن القول أن 

صاغة سابقا والقائلة بأن أفراد عينة امل الذكاء الوجداني مما يعكس رفض الفرضية

الدراسة يتمتعون بمستوى متوسط من الذكاء الوجداني. وتعزو الباحثتين هذه 

النتيجة الى بلوغ أفراد عينة الدراسة حالة من النضج الوجداني، رغم املرحلة 

فعة الحرجة التي يمرون بها وما تتمّيز به من التذبذب االنفعالي وردود األفعال املند

وغير املتوقعة. وهذا النضج الوجداني هو ارتقاء الفرد بضبط انفعاالته وتناسبها مع 

خبراته وطبيعة املواقف املتغايرة، بحيث تتفق استجاباته االنفعالية مع ما هو متوقع 
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من طاقة محددة ومتناسبة مع املوقف. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة نعمات 

( التي أظهرت وجود ارتفاع في درجات الذكاء الوجداني 2013علوان وزهير النواجحة )

  (%71.86لدى عينة الدراسة والتي بلغت )

والذي ينص على: '' ما  : نيعرض وتحليل وتفسير نتائج السؤال الثا/ 2

''  مستوى العنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة )سنة ثالثة وسنة رابعة(؟

منا بصياغة الفرضية التالية: '' يتمتع تالميذ املرحلة ولإلجابة على هذا السؤال ق

املتوسطة بمستوى مرتفع من العنف املدرس ي. '' وللتحقق من صحة هذه الفرضية 

وبما أننا قمنا بدراسة هذا املوضوع دراسة وصفية فقد تم حساب املتوسطات 

س الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة على فقرات مقيا

 السلوكات العنيفة املعتمد في دراستنا. والجداول التالية توضح ذلك: 

( فئات هي: )دائما / أحيانا / أبدا( أي أنه توجد 03يتضمن املقياس ثالثة )

 اذن:  0.67=  2/3مسافتين بين دائما وأبدا هذا يعني 

0.67+1  =1.67  

1.67+0.67  =2.34  

 [ مستوى منخفض 1.67 – 0.67هي: ] ومنه فمجاالت التقييم  3  ≈ 2.34+0.67

 [ مستوى متوسط  2.34 – 1.68]  

 [ مستوى مرتفع  3 – 2.35] 
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( يوضح: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة 09جدول رقم )

 العنيفة: السلوكياتعلى فقرات بعد العنف املادي ملقياس 

املتوسط  الفقرات  الرقم

 يالحساب

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 متوسط 1 0.66 1.98 اإلفصاح عن التعب وامللل في القسم 07

 منخفض 10 0.48 1.26 سب )شتم( التالميذ 10

 // 14 0.40 1.14 سب )شتم( األستاذ 11

 متوسط 2 0.71 1.82 صعوبة إسكات التلميذ داخل القسم 13

 منخفض 6 640. 1.38 الوصول املتأخر الى القسم 14

 متوسط 3 0.68 1.70 عدم تقبل االنتقادات واملالحظات 16

 منخفض 7 0.63 1.37 القيام بحركات وإيماءات لتالميذ آخرين 20

 // 9 0.59 1.31 القيام بتمرير ألفاظ داخل القسم 22

 // 13 0.46 1.16 تقليد أصوات الحيوانات أو التصفير أثناء الدرس 24

 // 8 0.51 1.34 أو أعمال أخرى بدل متابعة الدرسالقيام بفروض  27

 // 4 0.60 1.42 عدم متابعة الدرس 29

 // 11 0.45 1.21 النوم الفعلي أثناء الدرس 32

 // 12 0.47 1.18 الخروج من القسم دون قول ش يء 33

 // 16 0.33 1.08 ضرب أستاذ بسبب توبيخه 35

 // 18 0.31 1.06 التدخين أثناء الدرس 36

 // 17 0.31 1.06 التدخين داخل القسم في انتظار بداية الدرس 37

 // 5 0.63 1.41 الرفض املعلن املشاركة في النشاطات داخل القسم 39

 // 15 0.43 1.12 القيام بسرقات صغيرة داخل القسم )أشياء، مال ...( 40

 // / 0.31 1.33 بعد العنف املادي

( وكان للبند 1.98أن أعلى املتوسطات بلغ ) (09يظهر من خالل الجدول رقم )

من هنا يظهر أن  ''  االفصاح عن التعب وامللل في القسم( والذي يقول: '' 07رقم )

التي يقوم  السلوكياتامللل الذي ينتاب التالميذ أثناء الحصص الدراسية يعتبر أبرز 

ي األنشطة واملواضيع بها التالميذ، وقد يعزى شعور التالميذ بامللل الى قلة التنويع ف

التي يبحثها األستاذ مع طالبه وغالبا ما يزيد امللل عند التالميذ حينما يفقدون 

كما أن األستاذ عندما يسيطر على النقاش أثناء الحصة أو يقوم التالميذ  .الحماس

دقيقة فإن هذا يكون مدعاة لشعورهم بالرتابة  20بنشاط ما تزيد مّدته عن 
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اهتمامهم وتفكيرهم نحو أي ش يء أخر يثير اهتمامهم أكثر من  والجمود لذا يتحول 

يضعها األستاذ مما يؤدي الى  دالدرس. هذا فضال عن كثرة القوانين والقيود التي ق

إرباك التالميذ وتوترهم كما أن سرعة سير األستاذ في شرح الدروس دون إعطائهم 

من معلومات يؤدي الى راحة بين الفينة واألخرى للتفكير واستيعاب ما تلّقوه 

والتوتر فيلجأون الى إثارة املشكالت داخل القسم. أما أقل  باإلحباطشعورهم 

ــــغ ) ـــطات فقد بلـــ ـــ ــ ( والــــــــذي يــــــــــقول: '' التدخين أثناء 36( وكان للبند رقم )1.06املتوسـ

وسطة مهما تنوعت الدرس ''. من خالل هذه النتيجة يتضح أن تالميذ املرحلة املت

سلوكياتهم غير املقبولة وتزايدت فإنها لن تصل الى حّد التدخين أثناء الدرس وفي 

حضور األستاذ. لكن هذا ال يعني انعدام الظاهرة بمؤسساتنا التربوية بل انها باتت 

  .تعرف انتشارا واسعا ومخيفا في السنوات األخيرة

االنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة ( يوضح: املتوسطات الحسابية و 10جدول رقم )

 على فقرات بعد العنف اللفظي ملقياس السلوكات العنيفة:

الر 

 قم

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 منخفض 6 0.53 1.43 التدخل في الدرس دون إذن األستاذ 1

 // 3 0.59 1.57 مقاطعة التالميذ اآلخرين أثناء تدخالتهم 2

 // 8 0.55 1.28 مقاطعة األستاذ أثناء إلقائه للدرس 3

 // 10 0.43 1.21 نقد طريقة التدريس )التعليق على الدرس بأسلوب غير الئق( 4

م بصوت عال  خارج موضوع الدرس 5
 
 // 9 0.51 1.24 التكل

 // 5 0.59 1.54 نقد كيفية إجراء الحصة التعليمية 6

 // 4 0.72 1.56 لل بحركات أو أصواتالتعبير عن امل 8

م بصوت خافت مع الزمالء 9
 
 متوسط 1 0.64 2.13 التكل

 منخفض 7 0.63 1.37 عدم النظر الى األستاذ عند إلقائه الدرس 18

 // 2 0.67 1.75 النظر الى الخارج عبر الباب أو النافذة 19

 // / 0.30 1.50 بعد العنف اللفظي

( وكان 2.13( أن أعلى املتوسطات بلغ )10دول رقم )يظهر من خالل الج    

م بصوت خافت مع الزمالء( والذي يقول: '' 09للبند رقم )
ّ
'' أن أغلب أفراد  التكل
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عينة الدراسة يتكلمون بصوت خافت، وذلك خوفا من عقاب االستاذ ألن هذا 

ة السلوك يعيق سير الحصة، كما يثير غضب األستاذ، أيضا يمكن تفسير النتيج

بهروب التالميذ من امللل داخل الحصة، خاصة وأن التالميذ في هذه املرحلة ما زالوا 

ــــغ )يميلون الى الحركة ـــطات فقد بلـــ ـــــ ( 4( وكان للبند رقم )1.21. أما أقل املتوسـ

. والــــــــذي يــــــــــقول: '' نقد طريقة التدريس )التعليق على الدرس بأسلوب غير الئق( ''

هذا يعني أن نسبة قليلة من أفراد عينة الدراسة يعلقون على الدرس املقّدم من 

طرف األستاذ، وهذا قد يكون بسبب عدم فهمهم للدرس، أو يتخذها كميكانيزمات 

 دفاعية لتبرئة نفسه من المباالته للدراسة.  

عينة الدراسة  ( يوضح: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات11جدول رقم )

 العنيفة: السلوكياتعلى فقرات بعد العنف الرمزي ملقياس 

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 منخفض 6 0.56 1.30 إحداث فوض ى أثناء الدرس 12

 // 9 0.48 1.19 التغيب دون إذن األولياء 15

 // 3 0.78 1.54 عدم اهتمام التلميذ بتوبيخ األستاذ 17

 // 2 0.69 1.67 االتصال مع الزمالء بواسطة إشارات 21

 متوسط 1 0.61 1.89 الضحك مع أحد الزمالء داخل القسم 23

 منخفض 7 0.46 1.22 إحداث ضجيج باألدوات أو األثاث 25

 // 8 0.45 1.21 التنقل داخل القسم دون إذن األستاذ 26

 // 5 0.59 1.38 سم ...( أثناء الدرسالقيام بش يء آخر )العاب ، ر  28

 // 4 0.58 1.39 تناول الطعام أو الشرب أثناء الدرس 30

 // 11 0.31 1.06 سماع املوسيقى أثناء الحصة 31

 // 10 0.31 1.06 إحضار سكين الى القسم 38

 // / 0.33 1.35 بعد العنف الرمزي 

( وكان للبند 1.89بلغ )( أن أعلى املتوسطات 11يظهر من خالل الجدول رقم )

'' يمكن تفسير هذه  الضحك مع أحد الزمالء داخل القسم( والذي يقول: '' 23رقم )

النتيجة إما استهزاء باألستاذ وبطريقته في تقديم الدرس، أو كنوع من االنتقام من 

األستاذ والتشويش عليه في الحصة بسبب إصداره مالحظات للتالميذ التي تبدو لهم 
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ــــغ )لحقد عليهمكنوع من ا ـــطات فقد بلـــ ــ ــ ( 31( وكان للبند رقم )1.06. أما أقل املتوســ

والــــــــذي يــــــــــقول: '' سماع املوسيقى أثناء الحصة '' . وهذا يعود الى وعي التلميذ 

بالنظام الداخلي للمؤسسة وعلمه أن إدخال أدوات غير األدوات املدرسية ممنوع في 

 وفه من سحبها منه وحتى عقابه في حال إحضارها للمؤسسة.املؤسسة وخ

( يوضح: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة 12جدول رقم )

 العنيفة بأبعاده الثالث: السلوكياتعلى مقياس 

املتوسط  األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقييم الرتبة

 منخفض 3 31.0 1.33 العنف املادي

 منخفض 1 0.30 1.50 العنف اللفظي

 منخفض 2 0.33 1.35 العنف الرمزي 

 منخفض / 0.27 1.34 العنف العام

من خالل الجدول املبين أعاله يتضح أن البعد الثاني: العنف اللفظي قد 

( وحصل البعد الثالث: 1.50حصل على املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره: )

( في حين حصل 1.35ى املرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته )العنف الرمزي عل

( أما 1.33البعد األول: العنف املادي على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته )

بالرجوع الى (. 1.34الدرجة الكلية للمقياس فحصلت على متوسط حسابي قدره )

الل نفس الجدول وعلى ضوء هذه النتائج ومن خمجاالت التقييم السالفة الذكر. 

يتمتعون بمستوى منخفض من العنف أفراد عينة الدراسة السابق يمكن القول أن 

املدرس ي. وتتفق هذه الدراسة من نتيجة دراسة كل من شادية أحمد التل ونشمية 

(. ويفسر ظهور هذه النتيجة في اطار الوعي العام للتالميذ 2013عبد هللا الحربي )

طئة واملخالفة ملبادئ الدين االسالمي الذي يدعو الى العفو باملمارسات السلوكية الخا

والتسامح وكظم الغيظ، كما أنه يعّد مظهرا غير حضاري. كما تفّسر أيضا بوعي 

األساتذة ملا يخلفه العنف املدرس ي من أضرار نفسية على التلميذ من مثل زعزعة 

ل من ثقته بنفسه وبصورته عن ذاته، كما يحّد من مشاركة التلميذ ف
ّ
ي الحوار ويقل
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م من جهة، ويسهم في الرغبة في االنعزال عن اآلخرين 
ّ
قدراته على اإلبداع والتعل

م من جهة أخرى. أيضا يمكن تفسير هذه 
ّ
والخوف من الفشل وإعاقة عملية التعل

النتيجة بارتفاع مستوى الذكاء الوجداني )االنفعالي( الذي يمكن التالميذ من ضبط 

 امل مع الزمالء باتزان. انفعاالتهم والتع

من أسئلة  ثالثينص السؤال ال: ثالث/ عرض وتحليل وتفسير نتائج السؤال ال3

الدراسة على: '' ما عالقة الذكاء الوجداني بالعنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة 

املتوسطة؟ لإلجابة على هذا السؤال قمنا بصياغة الفرضية التالية: '' ال توجد 

بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة عالقة ارتباطية 

  (rp. وللتحقق من صحة الفرضية املصاغة قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون )

لداللة العالقة بين كل من الدرجة الكلية ملقياس الذكاء الوجداني ومقياس 

 النتائج كما يلي:  العنيفة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة. وجاءت السلوكيات

( يوضح معامل االرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية ملقياس الذكاء الوجداني 13جدول رقم )

 والعنف املدرس ي لدى أفراد عينة الدراسة.

 العنف املدرس ي الذكاء الوجداني معامل االرتباط املتغيرات

 *rp 1 -0.210معامل بيرسون  الذكاء الوجداني

 0.03 / مستوى الداللة

 100 100 العينة

 rp -0.210* 1معامل بيرسون  العنف املدرس ي

 / 0.03 مستوى الداللة

 100 100 العينة

يتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة ســالبة ذات داللــة 

احصــائية بـــين الـــذكاء الوجـــداني والســـلوكيات العنيفــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة املتوســـطة 

كلمــــا زادت درجــــة الــــذكاء الوجــــداني لــــدى التالميــــذ كلمــــا انخفــــض مســــتوى بمعنــــى أنــــه 

العنــــف لــــديهم وهــــي نتيجــــة منطقيــــة. وبالتــــالي نــــرفض الفرضــــية املصــــاغة ســــابقا. وقــــد 

(، حيث توصل الى 2005اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة محمد انور فراج )
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غضــب لــديهم مــنخفض عــن الطــالب ذوي الــذكاء الوجــداني املرتفــع يكــون مشــاعر ال أن

 الطالب ذوي الذكاء الوجداني املنخفض حيث ارتفاع مشاعر الغضب لديهم.

 / عرض وتحليل وتفسير نتائج السؤال الرابع: 4

ينص السؤال الرابع على: '' هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى     

ة رابعة(. ولإلجابة السنة الدراسية )سنة ثالثة / سن الذكاء الوجداني تعزى ملتغير 

على هذا السؤال قمنا بصياغة الفرضية التالية: '' ال توجد فروقا دالة احصائيا في 

مستوى الذكاء الوجداني تعزى للمتغيرات السالفة الذكر '' . وللتحقق من هذه 

 لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كما يلي:  (T testالفرضية قمنا بحساب اختبار )

يوضح نتائج اختبار )ت( في الذكاء الوجداني وأبعاده حسب متغير السنة  (14جدول رقم )

 الدراسية:

السنة  األبعاد

 الدراسية

املتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الداللة قيمة ت

 غير دال  0.014 3.76 12.96 45 سنة ثالثة الكفاءة الشخصية

 3.54 12.95 55 سنة رابعة

 // 0.83 6.80 36.22 45 سنة ثالثة ةالكفاءة االجتماعي

 6.15 35.13 55 سنة رابعة

 // 0.83 7.25 30.36 45 سنة ثالثة كفاءة ادارة الضغوط النفسية

 7.44 29.13 55 سنة رابعة

 // 0.005 6.50 27.13 45 سنة ثالثة الكفاءة التكيفية

 6.41 37.13 55 سنة رابعة

 // 0.35 7.13 42.31 45 سنة ثالثة مكفاءة املزاج االيجابي العا

 6.78 41.82 55 سنة رابعة

 // 0.69 3.59 15.62 45 سنة ثالثة كفاءة االنطباع االيجابي

 3.73 15.11 55 سنة رابعة

 // 0.68 25.07 164.60 45 سنة ثالثة الذكاء الوجداني

 23.73 161.25 55 سنة رابعة

دم وجود فروقا دالة احصائيا في مستوى ع أعاله يظهر من خالل الجدول 

السنة الدراسية. وبهذا فالفرضية املصاغة سابقا تكون  الذكاء الوجداني وفقا ملتغير
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قد تحققت. ويمكن تفسير هذه النتيجة بكون أفراد عينة الدراسة ينتمون الى مرحلة 

لحماس ونمو عمرية واحدة وهي مرحلة املراهقة، التي تتميز بنمو انفعالي قوي يطبعه ا

امللكات العقلية وكذا نضج القدرات امليكانيكية والسرعة االدراكية. وقد اختلفت 

( 2013وزهير النواجحة ) نتيجة الدراسة الحالية مع كل من دراسة نعمات علوان

حيث توصال الى وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني 

ه( التي توصلت الى  1430سة سعد محمد علي الشهري )وكانت لصالح اإلناث. ودرا

وجود فروقا دالة احصائيا تعزى ملتغير العمر ولصالح ذوي العمر األكبر، ويمكن 

  إرجاع هذا االختالف من حيث العمر الى عامل الخبرة اإلنسانية

 خالصة: 

هدفت الى الكشف عن  من خالل ما أسفرت عليه نتائج الدراسة الحالية والتي

الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى تالميذ السنة الثالثة والرابعة من  لعالقة بينا

توجيه أنظار التربويين العاملين في البرامج التربوية الى . ال بد من التعليم املتوسط

م وتعليم الطلبة واعتماده كعنصر فّعال من عناصر 
ّ
أهمية الذكاء الوجداني في تعل

ضرورة تضمين مهارات الذكاء الوجداني ضمن وكذا  يمية.التخطيط للعملية التعل

 املناهج الدراسية للتالميذ. 

  املراجع:

(، الذكاء الوجداني وعالقته بمشاعر الغضب والعدوان لدى طالب 2005فراج. محمد أنور. ) -

الجامعة، دراسات عربية في علم النفس، املجلد الرابع، العدد األول، دار غريب، مصر، ص 

 151-93ص. 

 (، الذكاء العاطفي والصحة العاطفية، املكتب اإلسالمي، مصر.2003مبيض. مأمون. ) -

(، الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه، 2001السيد. عثمان فاروق و عبد السميع. رزق محمد. ) -

 51-32مجلة علم النفس، العدد الثامن والخمسون، ص ص. 
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دارس الثانوية )العامة والفنية( '' دراسة (، العنف بين طالب امل2002رزق. كوثر ابراهيم. ) -

جامعة املنصورة، العدد التاسع  –تشخيصية وعالجية مقارنة، مجلة كلية التربية بدمياط 

 210-177والثالثون، ص ص. 

(، الذكاء الوجداني وعالقته بااليجابية لدى طلبة 2013نعمات والنواجحة. زهير. ) علوان. -

ة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، طامعة األقص ى بمحافظات غزة، مجل

 51-1املجلد الحادي والعشرون، العدد األول، ص ص. 

(، الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من 2008الشهري. سعد محمد علي. ) -

موظفي القطاع العام والقطاع الخاص بمحافظات الطائف، رسالة ماجستير، جامعة أم 

 كلية التربية، اململكة العربية السعودية.القرى، 

(، العنف املدرس ي وعالقته بسلوكيات 2013التل. شادية أحمد والحربي. نشمية عبد هللا. ) -

م لدى طالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة في ضوء بعض املتغيرات، مجلة 
ّ
العجز املتعل

 69-48األول، ص ص.  جامعة طيبة للعلوم التربوية، املجلد التاسع، العدد
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 األطباء من عينة لدى النفس ي باالحتراق وعالقته الوجداني الذكاء

 باملسيلة. )الزهراوي( العمومية االستشفائية باملؤسسة املناوبين
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 :لخص امل

لدى عينة ء الوجداني باالحتراق النفس ي التعرف على عالقة الذكاتهدف الدراسة الحالية إلى 

من األطباء املناوبين باملؤسسة االستشفائية العمومية الزهراوي، وألجل ذلك تم االستعانة 

،والثاني لقياس االحتراق النفس ي ، حيث تم التحقق من  بمقياسين األول لقياس الذكاء الوجداني

 ن األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي و صالحيتهما للدراسة ،وبعدها تم تطبيقهما على عينة م

 التالية:بذلك تم التوصل إلى النتائج 

 منخفض. مستوى الذكاء الوجداني لدى األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلةأن  -

 مرتفع . مستوى االحتراق النفس ي لدى األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلةأن  -

طية بين الذكاء الوجداني واالحتراق النفس ي لدى عينة األطباء املناوبين توجد عالقة إرتباانه  -

 .بمستشفى الزهراوي باملسيلة

 الذكاء الوجداني، االحتراق النفس ي، األطباء املناوبين.الكلمات الدالة: 

Abstract: 

The aim of our study is to discover the correlation between emotional intelligence and 

psychological burnout in some doctors working in the hospital of Zahraoui in M’sila. For this 

goal , we used a two scales instrument: the first to measure emotional intelligence, and the 

second to measure psychological burnout. After verifying their validity for the study , we  have 

applied them on  some doctors working in the hospital of Zahraoui in M’sila  and we find the 

following results: 

- the level of emotional intelligence of the doctors alternating in the hospital of Zahraoui in 

M’sila is low. 

هدى خرباش أ.د.               ساعد تباني ط.د.  

  2 سطيف جامعة – البشرية املوارد تنمية بحث وحدة
tebani2000@gmail.com 
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- the level of psychological burnout  of  doctors alternating  in the hospital  of Zahraoui in M’sila 

is high. 

- there is a correlation between emotional intelligence and psychological burnout of  the doctors 

alternating  in the hospital of  Zahraoui in M’sila. 

Key words: emotional intelligence, burnout, doctors alternating.   

 مدخل للدراسة

يعد مفهوم الذكاء من املفاهيم التي حظيت باهتمام الباحثين منذ ظهوره في 

بداية القرن املاض ي، حيث أجريت العديد من الدراسات واألبحاث في هذا املجال، 

مما يؤكد مدى أهمية هذا املفهوم في حياة الفرد، فقد طرأت تجديدات عديدة على 

واع عديدة من الذكاءات من بينها مفهوم الذكاء هذا األخير ومن ضمنها ظهور أن

ي هذا األخير باهتمام كبير من طرف ظالوجداني الذي هو موضوع الساعة، حيث ح

 جرينسبان الباحثين منذ ظهوره في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، ويعد

من أوائل من قدموا هذا املفهوم، حيث حاول تقديم نموذج موحد لتعلم )1989(

الذكاء الوجداني في ضوء نظرية بياجيه للنمو املعرفي ونظريات التحليل النفس ي 

 (.54، ص 2003)مدثر سليم أحمد، والتعليم االنفعالي 

ويعتبر الذكاء الوجداني ذا أهمية في حياة الفرد إلى جانب الذكاء العقلي، حيث 

ومهنيا وأسريا  يعتبر من الذكاءات التي لها تأثير قوي على نجاح الفرد اجتماعيا

 10ان من بين وعاطفيا ونفسيا، وهو ما يؤكده دانيال جوملان في كتابه حيث يقول:

باملائة فقط من التباين في اختبارات النجاح املنهي يمكن إيعازه لقدرات عقلية  20الى 

في حين يتطلب النجاح املنهي قدرات أوسع من ذلك كاملهارات االجتماعية وضبط 

 (.397، ص 2008بشير معمرية، الذات ) االنفعاالت وحفز 

ومع تزايد سرعة املواقف الحياتية وتالحق أحداثها في ضوء التغيرات 

االجتماعية واالقتصادية والتقدم التكنولوجي املذهل في جميع املجاالت، ومع تعقد 



 العمومية االستشفائية ةباملؤسس املناوبين األطباء من عينة لدى النفس ي باالحتراق وعالقته الوجداني الذكاء

 هدى خرباش. د.أ، ساعد تباني. د.ط                                                                   باملسيلة( الزهراوي )

58                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

أساليب الحياة وعدم بساطتها تزايدت ضغوط الحياة بكل مكوناتها العلمية والعملية 

بح يطلق على هذا العصر عصر الضغوط النفسية، فمثال في املجال الطبي حتى أص

والعمل داخل املستشفيات نجد  األطباء العاملين وبالتحديد فئة األطباء املناوبين 

باختالف جنسهم وتخصصاتهم وكذا املصالح التي يشتغلون بها يتعرضون ملجموعة 

بهذه املهنة وما يتطلبه من من الضغوط املهنية والنفسية بسبب الدور املنوط 

قدرات تركيز عالية وصبر وسمات اجتماعية وأخالقيات مهنية وكذا صحة نفسية 

تسمح لهم بأداء واجباتهم على أحسن وجه ، لكن ظهور حالة من االستنزاف 

االنفعالي  نتيجة االستثارة الزائدة عن حد االحتمال والناجمة عن عدم وجود 

ين في املجال الطبي ملواجهة الضغوط التي يتعرضون لها أساليب تكيفيه لدى العامل

مع زيادة شدتها ووقعها النفس ي األليم عليهم إضافة لظهور التغيرات السلبية في 

العالقات مع اآلخرين واالتجاه نحوهم وهذا ما يطلق عليه في علم النفس باالحتراق 

 النفس ي املنهي.

 :مشكلة الدراسة

ماير وسالوفي  ء الوجداني وعلى رأسهم )بار_اون( ونظرا ملا أكده منظرو الذكا

وجوملان وستيرنبرغ وغيرهم بأن الذكاء العقلي ال يسهم وحده في النجاح في املهنة 

ومواجهة الضغوطات املرتبطة بها دون مهارات الذكاء الوجداني حيث يساهم الذكاء 

مل أخرى وأهمها في حين ترجع النسبة املتبقية الى عوا%)  20العقلي بما نسبته )

ونظرا ألهمية عمل األطباء العاملين باملستشفى ودورهم الفعال في  3الذكاء الوجداني

التخفيف من معاناة املرض ى وتحسين الصحة العمومية والنفسية على حد سواء 

ونظرا لألعباء والضغوطات املترتبة على عملهم فإن ذلك يؤثر على أدائهم وعلى صحة 

دراسة و منها  ،سمية وهذا ما أكدته العديد من الدراسات املريض النفسية والج

حول وجود عالقة بين الذكاء الوجداني والنجاح املنهي، و مفاده م( 2009الشهري )
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وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وبين الدرجة الكلية 

م والخاص ، ولهذا جاءت التخاذ القرار املنهي لدى عينة من موظفي القطاع العا

فكرة الدراسة الحالية حول البحث في العالقة املوجودة بين الذكاء الوجداني 

واالحتراق النفس ي لدى فئة األطباء ومساعدتهم على تنمية املهارات اإليجابية ملواجهة 

 ضغوطات العمل،و عليه يمكننا طرح التساؤالت التالية: 

 ألطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلة؟ما مستوى الذكاء الوجداني لدى ا -

 ما مستوى االحتراق النفس ي لدى األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلة؟ -

هل توجد عالقة بين الذكاء الوجداني واالحتراق النفس ي لدى عينة من األطباء  -

 بمستشفى الزهراوي باملسيلة؟ املناوبين

 فرضيات الدراسة:

 يلي: تم طرحه من تساؤالت تم إفتراض ما على ضوء ما

مستوى الذكاء الوجداني لدى األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلة  -

 منخفض.

مستوى االحتراق النفس ي لدى األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلة  -

 مرتفع.

ة من توجد عالقة إرتباطية بين الذكاء الوجداني واالحتراق النفس ي لدى عين -

 األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلة.

 يأتي:ما تهدف الدراسة إلى : أهداف الدراسة  

–الخمسة )املعرفة االنفعالية  بأبعادهالتعرف على متغير الذكاء الوجداني  -

التواصل االجتماعي( لدى عينة  –التعاطف -إدارة االنفعاالت-تنظيم االنفعاالت

 لزهراوي باملسيلة.من األطباء في مستشفى ا
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البحث في وجود عالقة بين الذكاء الوجداني و  االحتراق النفس ي لدى األطباء  -

 بمستشفى الزهراوي باملسيلة.

املناخ الطبي السائد و ظروف العمل و مجمل الضغوط النفسية  و  التعرف على -

و املهنية الزائدة و التي تفوق و تتعدى مجال التكيف التي يتعرض لها األطباء 

 التي من شانها ان تدخلهم في دائرة االحتراق النفس ي املنهي

 : أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في مساعدة األطباء على العمل والنجاح في إدارة 

الضغوط بصفة عامة و املهنية بصفة خاصة  لتحسين األداء وتطوير مستوى 

حسن وجه وأحسن الصحة النفسية لديهم مما يساعدهم على أداء مهامهم على أ

الظروف وتجنب الوقوع في الضغوط النفسية التي من شانها أن تؤدي بهم إلى 

الوقوع في االحتراق النفس ي و هذا من خالل البحث في إمكانية وجود عالقة تأثير و  

 تأثر بين الذكاء الوجداني و االحتراق النفس ي املنهي.

 تحديد مفاهيم الدراسة:

ى الفهم واالبتكار والتوجيه الهادف للسلوك والنقد الذاتي : ويعني القدرة علالذكاء-

( الذكاء بأنه القدرة على التعلم Colvin(.  في حين يعرف كلفن )2003)حسين، 

( الذكاء بأنه القدرة الكلية للفرد Wechslerوالقدرة على التحصيل، ويعرف وكسلر )

لبيئة )داليب سينغ على العمل الهادف والتفكير املنطقي والتفاعل الناجح مع ا

2006.) 

رفه دانييل جوملان بأنه "القدرة على ع:(Emotional Intelligence) الذكاء الوجداني-

إدراك االنفعاالت وفهم ومعرفة انفعال اآلخرين بحيث يؤدي إلى تنظيم وتطوير النمو 

عية والداف-وإدارة االنفعاالت-الذهني املتعلق بتلك االنفعاالت من خالل الوعي بالذات
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واملهارات االجتماعية. ويعرف إجرائيا بالدرجة الكلية التي -والتعاطف-األكاديمية

 يتحصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الوجداني املستخدم.

وعرف سالوفي وماير الذكاء العاطفي بأنه: قدرة الفرد على رصد مشاعره 

ن يستخدم أفرد بينهم و ن يميز الأوانفعاالته الخاصة ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم، و 

 ( .  Salovey&Mayer، 1990:189هذه املعلومات في توجيه سلوكه وانفعاالته )

يعرف بأنه: ''هو نمط سلبي في االستجابة لألحداث الضاغطة  االحتراق النفس ي:-

ونقص في املساندة والتأييد من قبل اإلدارة وهو حالة متطورة من اإلجهاد النفس ي 

اء انفعالية زائدة ناتجة عن تطلب الفرد ملطالب زائدة تؤدي إلى الذي يعني وجود أعب

اإلنهاك البدني والنفس ي''. وسوف يتم قياسه في هذه الدراسة باستخدام مقياس 

 (. 2011ماسالش لالحتراق النفس ي )نافز بقيعي 

 الدراسات السابقة:

 سوف نعرض أهم الدراسات التي تناولت متغير الذكاء الوجداني و عالقته

ببعض املتغيرات،و أيضا أهم الدراسات التي تناولت متغير االحتراق النفس ي و عالقته 

ببعض املتغيرات من جهة ، ومن جهة أخرى نعرض أهم الدراسات التي تناولت متغير 

الذكاء الوجداني و عالقته بمناخ الشغل و الضغوط املهنية التي من شانها أن تؤدي 

 إلى االحتراق النفس ي.

 .(1995يوكي )ة دراس1- 

مشاركا من العاملين في خدمات الصحة  132تمت الدراسة على عينة  بلغت 

النفسية في هونغ كونغ كاألخصائيين النفسيين ومرشدي الصحة النفسية واألطباء 

النفسيين واألخصائيين االجتماعيين وممرض ي الصحة النفسية بهدف التعرف على 

ووضوح الهدف من الحياة ومستوى الدافعية  العالقة بين االحتراق النفس ي من جهة

من جهة أخرى حيث تبين أن هناك عالقة إرتباطية قوية بين مستوى االحتراق 
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النفس ي وكل من وضوح الهدف من الحياة ومستوى الدافعية وكشفت الدراسة أيضا 

بان أعلى مستوى من االحتراق النفس ي كان بين ممرض ي الصحة النفسية في حين أن 

 توى من االحتراق النفس ي كان بين األطباء النفسيين.أدنى مس

 (.2005 قنديل) إيمان دراسة -2

 الذكاء بين املمكنة العالقة طبيعة على التعرف الدراسة هذه استهدفت وقد

 متغيرات من كل وتأثير الخاصة، التربية ومعلمات معلمي لدى املنهي والتوافق الوجداني

   ةالدراس الوجداني ،وقدرت عينة الذكاء على ينهماب والتفاعل الخبرة وسنوات الجنس

 الذكاء مقياس عليهم طبق الخاصة، التربية ومعلمات معلمي من(فردا151ب)

 إعداد من واملقياسان الخاصة، التربية ملعلمي املنهي التوافق ومقياس الوجداني،

 :و تم التوصل إلى الباحثة،

ا دالة موجبة ارتباطيه عالقة وجود -  والتوافق الوجداني الذكاء درجات ينب إحصائيا

 .الخاصة التربية ومعلمات معلمي لدى املنهي

 الفرعية والدرجات الكلية الدرجة الوجداني الذكاء على الجنس ملتغير تأثير يوجد ال -

 املعلمين بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت حيث العطوف، التفهم بعد عدا ما

 .املعلمات لصالح واملعلمات

 الوجداني الذكاء لدرجات الكلي املجموع على الخبرة سنوات ملتغير دال ثرأ يوجد -

 بين للتفاعل داال التأثير يكن ولم الذاتية، الدافعية :مثل األبعاد الفرعية وبعض

 .الفرعية واألبعاد االنفعالي الذكاء لدرجات الكلي املجموع على والخبرة الجنس متغيري 

ا دال تأثير يوجد -  يكن ولم املنهي، للتوافق الكلي املجموع على الخبرة لسنوات إحصائيا

 املنهي التوافق لدرجات الكلي املجموع على والخبرة الجنس بين للتفاعل تأثير هناك

 .الفرعية واألبعاد
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 للذكاء الكلية الدرجة خالل من الخاصة التربية ملعلمي املنهي بالتوافق التنبؤ يمكن -

 العطوف، التفهم بالذات، الوعي :الترتيب على اآلتية الفرعية الوجداني واألبعاد

 .والتواصل

 .livingstone & day 2005 ) وداي  )  ليفينغستون  دراسة -3

 من بكل وعالقته االنفعالي الذكاء بين العالقة بحث إلى الدراسة هذه هدفت

 وقد والعمل، الحياة عن ىوالرض  الذات، وإدارة املعرفي والذكاء الشخصية، السمات

 وقد اإلناث، من ( 63 )و الذكور  من  (148)  بواقع فردا، ( 211 ) من العينة تتكون

 الذكاء ومقياس 1997 أون  لبار الوجداني الذكاء نسبة قائمة الباحثان استخدم

 الشخصية سمات مقياس إلى إضافة ،( 2002 )كاروزو  و سالوفي و ملاير االنفعالي

 وجود إلى الدراسة نتائج وتوصلت املعرفي، للذكاء كندا واختبار ،2000 وماونت لباريك

 الشخصية سمات من وكل أون -بار قائمة على العينة أفراد درجات بين موجبة عالقة

 درجات بين عالقة وجود عدم.والعمل الحياة عن والرضا الذات، إدارة االيجابية،

 شخصيةال سمات من وكل االنفعالي للذكاء وكاروسو وسالوفي ماير مقياس على األفراد

 الذكاء أبعاد في فروق وجود كذلك.والعمل الحياة عن والرضا الذات، وإدارة االيجابية،

 على القدرة شخص ي، البين بخصوص  الذكاء كاروزو  و سالوفي و ملاير االنفعالي

 .عنها  لصالح اإلناث والتعبير وتقييمها بدقة االنفعاالت على التعرف

 (2007)مغربي  دراسة- 4

 لدى املهنية والكفاءة الوجداني الذكاء بين العالقة فحص إلى راسةالد هذه هدفت

 االنفعالي) الذكاء مقياس الباحث استخدم وقد املكرمة، بمكة الثانوية املرحلة معلمي

 وتوصلت الباحث، إعداد من املهنية الكفاءة ومقياس 2001 )السميع، وعبد لعثمان

 للمعلم، املهنية والكفاءة الذكاء الوجداني بين ارتباطيه عالقة وجود إلى الدراسة نتائج

 تأثير وجود الكفاءة املهنية، وكذا على األكاديمي والتخصص الخبرة لسنوات تأثير وجود
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 أكدت الدراسة كما ،-الوجداني الذكاء أبعاد احد- التعاطف على األكاديمي للتخصص

  .الوجداني الذكاء على الخبرة لسنوات تأثير يوجد ال انه

 (.2008)جابر رسمي رمزي  سةدرا -5

 .املدربين عند النفس ي االحتراق ظاهرة شيوع مدى على التعرف :الدراسة هدف

 السلة، كرة في مدربا ( 60 ) قوامها عشوائية، عينة على الدراسة أجريت :الدراسة عينة

 وكرة اليد، وكرة

 . الدراسة مجتمع من ( 60 % ) نسبته ما الطائرة،

 حسن محمد إعداد من الرياض ي للمدرب النفس ي االحتراق مقياس :الدراسة أدوات

 (1998 عالوي)

 تحقيق املدرب بهدف على الضغوط زيادة بأن الدراسة نتائج وأظهرت :النتائج أهم

 يرتبط اإلحباط تزايد أن حين في األولى، املرتبة احتلت قد املنافسات في الفوز 

 في تدور  " ب املتعلقة الفقرة جاءت بينما الثانية، املرتبة في جاء املدرب بمسئوليات

 واألخيرة. الثالثة املرتبة في " لك مناسبة التدريبف مهنة كانت إذا عما أفكار ذهنك

 .(2016دراسة حاج سعيدة فتيحة)-6

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مجمل الضغوط النفسية التي يتعرض لها 

  وأخالقي إنساني مستوى  وفق ض ىللمر  خدمات تقديم واجبه من الطبي الذي  املمارس

 على يؤثر أن من شأنه ما وهو مرضاه، لدى واملعاناة مشاعر األلم تفهم خالل من ارقي

  لالحتراق عرضة ويجعله واإلنعاش كعينة دراسة، التخدير لطبيب االنفعالية الناحية

 أطباء 08 لدى النفس ي االحتراق النفس ي، و هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات

 املدروسة الحاالت أن تثبت إلى نتائج  وقد خلصت الدراسة بسكرة، بوالية ديرتخ

 الرئيسية التظاهرة الذي يمثل االنفعالي اإلجهاد بعد على ومتوسط مرتفع مستوى  لديها

 االنفعالي، اإلجهاد على نفس املنصب  في األقدمية إلى يعزى  النفس ي االحتراق لظاهرة
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 مع يومية مواجهة في فالطبيب واإلنعاش التخدير مهنة إلى طبيعة إرجاعه يمكن وهذا

 العملية يكون  بهذه للقيام التحضير وأثناء بالتخدير القيام بغية مستعجلة حاالت

 .انفعاليا عبئا يشكل كله هذا مريضه، فقدان من وخوف دقيق تركيز حالة في املمارس

 املنخفض نبي النفس ي االحتراق من مستويات وجود إلى الدراسة توصلت كما

 نظرا معمق مسح لتناول  شموال وأكثر تعمقا مما يتوجب دراسة أكثر واملتوسط،

الدفاع  بميكانيزمات وربطها األطباء  من الفئة هذه لها تتعرض التي الضغوط لحجم

أثناء عملية  خاصة املرض ى لفقدان املستمرة املواجهة مع التكّيف على تساعدهم التي

 .التخدير

 :ما يأتي راسات السابقةالد نستخلص من -

نه هناك بعض الدراسات التي تناولت متغير الذكاء أما يمكن اإلشارة إليه 

كالكفاءة املهنية و التوافق مع الحياة  الوجداني و عالقته ببعض املتغيرات األخرى،

الرض ي عن الحياة ،و العمل ،و باملقابل  و الذكاء املعرفي ،إدارة الذات ،،التوافق املنهي

ك دراسات تناولت متغير االحتراق النفس ي سواء من وجهة نظر تقويمية للظاهرة هنا

أو عالئقية  مع بعض املتغيرات األخرى  كالهدف من الحياة ، و أيضا مستوى 

التي بحثت في العالقة بين متغيري الذكاء  في حين قليلة هي الدراسات الدافعية،

و تباينت  ،ألطباء و في مجال الصحةالوجداني واالحتراق النفس ي و خاصة عند فئة ا

سواء من خالل الهدف من الدراسة ، أو  هذه الدراسات من خالل تناولها للمتغيرين،

طبيعة العينة املدروسة و حجمها ، و بالتالي يتباين التناول املنهجي من دراسة إلى 

نة أخرى و تختلف معه أدوات الدراسة، مما يجعل من النتائج املتوصل إليه متباي

 من دراسة إلى أخرى.
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة  

الرتباطي ااعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي ذي الطابع  املنهج املستخدم:

هو املنهج الذي يقوم فيه الباحث بالوصف املنظم والدقيق للظواهر االجتماعية و 

جل الوصول أوالتقويم من  والطبيعية كما هي، مستخدما التحليل واملقارنة والتفسير 

إلي تعميمات يزيدها الرصيد املعرفي حول الظاهرة موضوع الدراسة بغية التنبؤ 

وقد اعتمدنا هذا املنهج ملدى مناسبته مع موضوع دراستنا أال  والتخطيط للمستقبل

الذكاء الوجداني وعالقته باالحتراق النفس ي لدى عينة من األطباء املناوبين وهو 

 الستشفائية العمومية)الزهراوي(باملسيلة.باملؤسسة ا

 عينة الدراسة:

 امناوب اطبيب 100الذي قوامه اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة) تم

 ( فردا، وقد توزعت حسب متغير الجنس كما60باملستشفى(، حيث قدر حجمها بـ )

 هو موضح في الجدول التالي:

 حسب الجنس( يوضح توزيع أفراد العينة 01الجدول رقم)

 

 

 

 السيكومترية: هاخصائص و الدراســــــــــــــــــــــــــة أدوات

 :مقياس الذكاء الوجداني- 1

أعد املقياس من طرف الباحثين فاروق السيد عثمان ومحمد عبد السميع رزق 

د االطالع على األطر النظرية حول الذكاء الوجداني واملقاييس (، وهذا بع2001)

( 05بند، ويشمل خمسة ) 58األجنبية التي استخدمت لقياسه، يحتوي املقياس على 

 :كما هو موضح في الجدول التالي ،أبعاد

 

 ن % التكرارات عينة الدراسة

 % 31 19 ذكور 

 % 69 41 إناث

 % 100 60 الكلي
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 ( يوضح توزيع عبارات مقياس الذكاء الوجداني حسب املحاور 02الجدول رقم )

 عدد العبارات العباراتأرقام  محاور املقياس

 15 56،53،50،31،28،26،18،17،16،13،12،11،9،6،4 إدارة االنفعاالت

 13 58،32،30،29،27،25،24،23،22،21،20،19،15 تنظيم االنفعاالت

 11 57،55،54،44،41،40،38،37،35،34،33 التعاطف

 10 51،49،14،10،8،7،5،3،2،1 الوعي بالذات

 9 52،48،47،46،45،43،42،39،36 املهارات االجتماعية

 58 اإلجمالي

درجة وهذا إذا كانت كل إجابات  58تقدر أدنى درجة للذكاء العاطفي بـ 

( وهو "أبدا"، أما 01املفحوص على بنود املقياس باالختيار الذي يأخذ النقطة )

درجة وهذا إذا كانت كل إجابات املفحوص على بنود  290الدرجة القصوى تساوي 

( وهو "دائما"، حيث يعبر أفراد عينة 05االختيار الذي يأخذ النقطة )املقياس ب

 -أحيانا -غالبا -البحث عن مدى تكرار املوقف من خالل االختيارات التالية: دائما

ومجموع هذه الدرجات  1إلى  5أبدا، تنقط هذه االختيارات على الترتيب من  -نادرا

 حوص على مقياس الذكاء العاطفي.يساوي الدرجة الكلية التي يتحصل عليها املف

 ألفا كرونباخ(:)أ/ الثبات: 

تم حساب ثبات هذا مقياس بطريقة التناسق الداخلي باستخدام ألفا كرونباخ 

والقائمة على أساس تقدير معدل ارتباطات العبارات فيما بينها، حيث قدر معامل 

أن هذا االستبيان (، ومنه يمكن القول ب0.88ألفا كرونباخ بالنسبة للمقياس ككل )

 ككل ثابت، كما هو موضح في الجدول التالي:

 يوضح ثبات مقياس الذكاء الوجداني عن طريق التناسق الداخلي )ألفا كرونباخ( (03رقم)الجدول 

 املقياس ككل
 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ

0.881 58 

 صدق املقياس: /ب

قياس عن طريق حساب أو تقدير تم حساب صدق هذا املصدق االتساق الداخلي: -

 االرتباطات بين درجة كل محور بالدرجة الكلية للمقياس ككل كما يلي:  
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تم حساب أو تقدير االرتباطات بين الدرجة الكلية لكل محور مع الدرجة الكلية 

ملقياس الذكاء الوجداني ككل بمعامل االرتباط بيرسون حيث جاءت كلها دالة 

(، وتمثلت في ارتباط الدرجة الكلية للمحور α=0.01اللة )إحصائيا عند مستوى الد

، أما ارتباط الدرجة 0.83األول مع الدرجة الكلية للمقياس ككل بارتباط قدر بـ 

، أما ارتباط 0.81الكلية للمحور الثاني مع الدرجة الكلية للمقياس ككل فقد قدر بـ 

، أما 0.93س ككل فقد قدر بـ الدرجة الكلية للمحور الثالث مع الدرجة الكلية للمقيا

ارتباط الدرجة الكلية للمحور الرابع مع الدرجة الكلية للمقياس ككل فقد قدر بـ 

، في حين أن ارتباط الدرجة الكلية للمحور الخامس مع الدرجة الكلية للمقياس 0.93

، وبالتالي يمكن القول بأن هذا املقياس صادق، كما هو موضح في 0.86ككل بلغ 

 التالي:الجدول 

( يوضح مصفوفة ارتباطات الدرجات الكلية للمحاور مع الدرجة الكلية 04الجدول رقم )

 ملقياس الذكاء الوجداني

 الدرجة الكلية املحاور والدرجة الكلية

 **0،830 املحور االول )إدارة االنفعاالت(

 **0،812 املحور الثاني )تنظيم االنفعاالت(

 **0،931 املحور الثالث )التعاطف(

 **0،930 املحور الرابع )الوعي بالذات(

 **0.860 املحور الخامس )املهارات االجتماعية(

  (0.01االرتباط دال عند مستوى الداللة ألفا )** .

 مقياس ماسالش لإلحراق النفس ي: - 2

لالحتراق النفس ي، Maslach،1986) اعتمدت الدراسة على مقياس ماسالش )

كثـر املقاييس استخداما على نطاق عالمي في قياس االحتراق ويعد هذا املقياس من أ

( فقرة على شكل عبارات تسأل الفرد عن 22وهو مقياس متكون من ) ،النفس ي

شعوره نحو مجموعة مـن السـلوكيات املتصلة بمهنته، ويقوم املشارك باالستجابة 
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ى للداللة على لكل عبارة مرتين؛ مرة للداللة على مدى تكرار الشـعور، ومـرة أخـر 

  شدته، وتتوزع هاته الفقرات على وفق ثالثة أبعاد وهي:
 ( يوضح توزيع عبارات مقياس االحتراق النفس ي حسب املحاور:05الجدول رقم )

 مجموع العبارات أرقام العبارات محاور املقياس

 9 20.16.14.13.8.6.3.2.1 اإلجهاد االنفعالي

 5 22.15.11.10.5 تبلد املشاعر

 8 21.19.18.17.12.9.7.4 الشعور باإلنجاز نقص

 22 اإلجمالي

 مفتاح التصحيح:

من سلم سباعي   اتقييم هذه البنود على أساس مجموع النقاط املحصل عليه انطالق

 كما هو مبين في الجدول التالي : 

 الدرجات الخاصة باإلجابات املتوقعة في االستمارة ( قيم06)جدول رقم 

 كل يوم
مرات في 

 سبوعاأل 

مرة في 

 األسبوع

في  مرات

 الشهر

مرة في الشهر 

 على األقل

على  مرات

 األقل في السنة
 أبدا

 االجابة

 املؤشر عليها

 قيمة الدرجة 0 1 2 3 4 5 6

أما فيما يخص تقييم املحاور الثالث فيتم وفق إجمالي الدرجات املحصل عليه في 

  كل محور وفق الجدول التالي:
 مستويات أبعاد االحتراق النفس ي ( تصنيف07جدول رقم )

 منخفض متوسط عالي البعد

 فأقل 16 26-17 فأكثر 27 االنفعالي اإلجهاد

 فأقل 6 12-07 فأكثر 13 تبلد املشاعر

 فأقل 31 38-32 فأكثر 39 الشعور باالنجاز

 فأقل 59 76-46 فأكثر 79 املقياس ككل

 ألفا كرونباخ(:)أ/ الثبات: 

اس بطريقة التناسق الداخلي باستخدام ألفا كرونباخ تم حساب ثبات هذا مقي

والقائمة على أساس تقدير معدل ارتباطات العبارات فيما بينها، حيث قدر معامل 
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(، ومنه يمكن القول بأن هذا املقياس 0.82ألفا كرونباخ بالنسبة للمقياس ككل )

 ككل ثابت، كما هو موضح في الجدول التالي:

ات مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي عن طريق التناسق الداخلي يوضح ثب (08رقم) الجدول 

 )ألفا كرونباخ(

 املقياس ككل
 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ

0.825 22 

 ب/ صدق املقياس: 

تم حساب صدق هذا املقياس عن طريق حساب أو تقدير صدق االتساق الداخلي: -

 لمقياس ككل كما يلي:  االرتباطات بين درجة كل محور بالدرجة الكلية ل

تم حساب أو تقدير االرتباطات بين الدرجة الكلية لكل محور مع الدرجة الكلية 

ملقياس ماسالش لإلحراق النفس ي ككل بمعامل االرتباط بيرسون حيث جاءت كلها 

( وتمثلت في ارتباط الدرجة الكلية α=0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

، أما ارتباط 0.65ة الكلية للمقياس ككل بارتباط قدر بـ للمحور األول مع الدرج

، أما 0.52الدرجة الكلية للمحور الثاني مع الدرجة الكلية للمقياس ككل فقد قدر بـ 

ارتباط الدرجة الكلية للمحور الثالث مع الدرجة الكلية للمقياس ككل فقد قدر بـ 

ما هو موضح في الجدول بالتالي يمكن القول بأن هذا املقياس صادق، ك ، و0.55

 التالي:

يوضح مصفوفة ارتباطات الدرجات الكلية للمحاور مع الدرجة الكلية ( 09رقم) الجدول 

 للمقياس ككل

 الدرجة الكلية املحاور والدرجة الكلية

 **0،658 املحور األول )اإلجهاد االنفعالي(

 **0،529 املحور الثاني )تبلد املشاعر(

 **0،553 اإلنجاز(املحور الثالث )شعور ب

 (0.01االرتباط دال عند مستوى الداللة ألفا )** .

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
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" مستوى الذكاء نصت الفرضية األولى على:  عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:

الوجداني لدى األطباء املناوبين باملؤسسة االستشفائية )الزهراوي( باملسيلة 

  الجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية:، وبعد املعمنخفض "

 يوضح مستوى الذكاء الوجداني لدى األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي  (10رقم) الجدول 

ل
س كك

املقيا
حجم  

 العينة

املتوسط 

 النظري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية
T 

مستوى 

 الداللة
 القرار

60 174 111.433 8.201 59 7- .630 0.000 
دال عند 

0.01 

من خالل النتائج املبينة بالجدول أعاله نالحظ وبناء على املتوسط الحسابي 

( أنه أدنى تماما من 111.43ألفراد عينة الدراسة على املقياس ككل والذي بلغ )

، بناء عليه فأن مستوى الذكاء الوجداني 174املتوسط النظري للمقياس واملقدر بـ 

( -7.63راد عينة الدراسة منخفض، وهذا ما أكدته قيمة ''ت'' والتي بلغت )لدى أف

( وسالبة وهذا يعني أن 0.01وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )

املتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة أدنى من املتوسط الفرض ي للمقياس وبالتالي 

توى الذكاء الوجداني لدى األطباء مس تم قبول فرضية البحث األولى والقائلة "

"، ونسبة التأكد  املناوبين باملؤسسة االستشفائية )الزهراوي( باملسيلة منخفض

 %. 1%، مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 99من هذه النتيجة هي 

وهذا ما يفسر أن متغير الذكاء الوجداني يتأثر بمتغيرات عالئقية أخرى لها صلة 

شرة بظروف العمل مثال ،كما هو الحال في دراستنا الحالية و هذا مباشرة آو غير مبا

التي ،) 2005وداي ) ليفينغستون  ما يتوافق مع الكثير من الدراسات ومنها دراسة

 سمات من بكل وعالقته الذكاء الوجداني   هدفت إلى البحث في العالقة بين

،و التي توصلت والعمل الحياة عن ىوالرض  الذات، وإدارة املعرفي والذكاء الشخصية،

 للذكاء وكاروسو وسالوفي ماير مقياس على األفراد درجات بين عالقة وجود عدمإلى 

 الحياة عن والرضا الذات، وإدارة االيجابية، الشخصية سمات من وكل االنفعالي
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بخصوص   وكاروزو  وسالوفي ملاير االنفعالي الذكاء أبعاد في فروق وجود كذلك،والعمل

 عنها والتعبير وتقييمها بدقة االنفعاالت على التعرف على القدرة شخص ي، نالبي الذكاء

و بالتالي كلما كانت درجات هذه املتغيرات مرتفعة قابلتها درجات منخفضة للذكاء 

 الوجداني.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: ب/

ناوبين " مستوى االحتراق النفس ي لدى األطباء املنصت الفرضية الثانية على: 

، وبعد املعالجة اإلحصائية تم باملؤسسة االستشفائية )الزهراوي( باملسيلة مرتفع "

  التوصل إلى النتيجة التالية:

يوضح مستوى االحتراق النفس ي لدى األطباء املناوبين بمستشفى  (11رقم) الجدول 

 الزهراوي 

س 
املقيا

ل
كك

 

حجم 

 العينة

املتوسط 

 النظري 

املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

درجة 

 الحرية
t 

مستوى 

 الداللة
 القرار

 0.01دال عند  0.000 3.023 59 9.002 93.216 66 60

من خالل النتائج املبينة بالجدول أعاله نالحظ وبناء على املتوسط الحسابي 

( أنه أعلى تماما من 93.21ألفراد عينة الدراسة على املقياس ككل والذي بلغ )

بناء عليه مستوى االحتراق النفس ي لدى  66ياس واملقدر بـ املتوسط النظري للمق

( وهي قيمة 3.02أفراد عينة الدراسة مرتفع، وهذا ما أكدته قيمة ''ت'' والتي بلغت )

( وموجبة وهذا يعني أن املتوسط 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )

مقياس وبالتالي تم قبول الحسابي ألفراد عينة الدراسة أعلى من املتوسط الفرض ي لل

مستوى االحتراق النفس ي لدى األطباء املناوبين  فرضية البحث الثانية والقائلة "

"ونسبة التأكد من هذه باملؤسسة االستشفائية )الزهراوي( باملسيلة مرتفع 

،و هذا ما يفسر أن متغير %1%، مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 99النتيجة هي 

كان مرتفعا نتيجة تأثره بعوامل كثيرة لها عالقة بمناخ العمل و االحتراق النفس ي 
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، و (1995يوكي )دراسة طبيعته ، و هذا ما أكدته العديد من الدراسات على غرار 

هدفت إلى  ( التي2016(، و دراسة حاج سعيد فتيحة)2008دراسة رمزي رسمي جابر )

 من الطبي الذي  رسالتعرف على مجمل الضغوط النفسية التي يتعرض لها املما

 تفهم خالل من ارقي  وأخالقي إنساني مستوى  وفق للمرض ى خدمات تقديم واجبه

 االنفعالية الناحية على يؤثر أن من شأنه ما وهو مرضاه، لدى واملعاناة مشاعر األلم

النفس ي، وقد   لالحتراق عرضة واإلنعاش كعينة دراسة،ويجعله التخدير لطبيب

 ومتوسط مرتفع مستوى  لديها املدروسة الحاالت أن تثبت ئجإلى نتا  خلصت الدراسة

 النفس ي االحتراق لظاهرة الرئيسية التظاهرة الذي يمثل االنفعالي اإلجهاد بعد على

إلى  إرجاعه يمكن وهذا االنفعالي، اإلجهاد على نفس املنصب  في األقدمية إلى يعزى 

 بغية مستعجلة حاالت مع يةيوم مواجهة في فالطبيب واإلنعاش التخدير مهنة طبيعة

 تركيز حالة في املمارس العملية يكون  بهذه للقيام التحضير وأثناء بالتخدير القيام

 .و هذا ما يدعم و يؤكد صحة الفرض املصاغ مريضه، فقدان من وخوف دقيق

 :جـ/ عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة

رتباطية بين الذكاء اد عالقة توجنصت الفرضية الثالثة لهذه الدراسة على: "      

"، الوجداني واالحتراق النفس ي عند األطباء املناوبين بمستشفى الزهراوي باملسيلة

  وبعد املعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى:

 واالحتراق النفس يالذكاء الوجداني يوضح العالقة بين  (12)الجدول 
 االحتراق النفس ي 

 **0،615- معامل االرتباط الذكاء الوجداني

 0،000 مستوى الداللة

 60 حجم العينة

 (.α=0،01االرتباط دال عند ) **

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفراد 

عينة الدراسة على مقياس الذكاء الوجداني ودرجاتهم على مقياس االحتراق النفس ي 
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هذا يعني أن االرتباط بين الذكاء الوجداني ( وهي قيمة متوسطة وسالبة، و -0.61بلغ )

واالحتراق النفس ي هو ارتباط عكس ي، أي أن درجات أفراد عينة الدراسة في الذكاء 

الوجداني تتوزع بعكس توزيع درجاتهم في االحتراق النفس ي، كما أن نتيجة هذا 

ع (، ومنه نستطيα=0،01االرتباط جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )

القول بأنه تم رفض الفرض الصفري الذي ينفي وجود العالقة، وبالتالي نتوصل إلى 

قبول فرضية البحث الثالثة القائلة بوجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا وعكسية 

بين الذكاء الوجداني واالحتراق النفس ي لدى أفراد عينة الدراسة، ونسبة التأكد من 

،وتشير النتيجة إلى %1الوقوع في الخطأ بنسبة % مع احتمال 99هذه النتيجة هو 

وجود عالقة إرتباطية عكسية بين الذكاء الوجداني و االحتراق النفس ي  في الحياة 

اليومية بين األطباء املناوبون ، و هذا يعني انه كلما قلت أو انخفضت درجات الذكاء 

لعكس صحيح،و الوجداني زادت أو ارتفعت باملقابل درجات االحتراق النفس ي  و ا

 (،حيث2005تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة إيمان قنديل )

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني و التوافق  

املنهي ، و تم التوصل إلى وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين درجات الذكاء 

معلمي  و معلمات التربية الخاصة، و هذا ما الوجداني و التوافق املنهي لدى فئة 

يمكن أن يشير إلى انه في حالة تأثر متغير التوافق املنهي بعوامل أخرى لها عالقة 

االستنزاف، و زيادة بعالم الشغل و ظروف العمل مثل الضغوط النفسية , و حاالت 

باألطباء مثال  ، و اإلجهاد، و تغير نظام العمل ،التي من شانها أن تؤديالحجم الساعي

إلى االحتراق النفس ي ،كل هذا يؤثر ال محالة في درجة الذكاء الوجداني لديهم بصورة 

 عكسية.
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 نتيجة الدراسة

بعد مناقشة النتائج ومعالجة البيانات عن طريق التحليل اإلحصائي الذي 

اعتمدنا فيه على معامل االرتباط بيرسون بهدف قياس العالقة االرتباطية بين 

يري الدراسة)الذكاء الوجداني واالحتراق النفس ي( توصلنا إلى أن الذكاء الوجداني متغ

 يرتبط ارتباطا عكسيا باالحتراق النفس ي.

وهذه النتيجة التي تم التوصل إليها تدعمها نتائج كل من الفرضيتين األولى 

والثانية حيث تم التوصل إلى أن مستوى الذكاء الوجداني كان منخفضا مقارنة 

ستوى االحتراق النفس ي والذي كان مرتفعا بالنسبة ألفراد عينة الدراسة األمر بم

الذي ساهم في وجود ارتباط سلبي أو باألصح عكس ي بين املتغيرين محل الدراسة 

وهذا من ضمن ما يعنيه أنه كلما زاد مستوى االحتراق النفس ي لدى أفراد عينة 

  .الدراسة قل معه مستوى الذكاء الوجداني لديهم

 اقتراحات 

بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج يمكن القول أنها تسهم في لفت انتباه 

إلعادة تنظيم املنظومة الصحية وفقا ملا تتطلبه  املسؤولين على قطاع الصحة

من مناخ طبي ووسائل عمل تتيح لألطباء املناوبين من  املمارسة الطبية والنفسية،

نتائج الدراسة  ،بعيدا عن كل الضغوط املهنيةتأدية عملهم على أحسن وجه و 

الحالية قد تفيد في تصميم برامج إرشادية أو عالجية و حتى وقائية من شانها أن 

تساعد األطباء في تنمية مهاراتهم و طرق تواصلهم و تعاملهم مع مرضاهم اعتمادا 

 الوجداني ما من شانه أن يسهم في تحسين الصحة العمومية. الذكاء على 
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 املتغيرات: بعض ضوء في الجامعي الطالب لدى واالجتماعية الوجدانية العزلة

 مقيم( غير / )مقيم الدراسة وظروف التحصيل مستوى  الدراس ي، املستوى  سن،ال
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 امللخص:

 الخارجي، محيطه عن يبتعد أن الفرد فيها يحاول  التي الظواهر إحدى الوجدانية العزلة تعد

 واليأس واإلرهاق بالتعاسة خاللها الفرد يشعر الحياة، أنتجتها التي للخبرات استجابة سلبية فهي

 (2013)ايمان محمد الطائي،  والنفسية واالجتماعية الجسمية العوارض من ومجموعة

إلى تسليط الضوء على أبعاد العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب  املقال الحاليسعى ي

 ولهذا-2-أجريت على طلبة جامعة سطيف  ميدانية وصفية الجامعي من خالل عرض نتائج لدراسة

الوسط  قمنا بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة والذي يشمل املتغيرات التالية:الغرض 

 .الخبرات السابقة، السلوك االجتماعي ،صورة الذاتوالفحص العيادي،  السلوك الصحي، األسري 

من العزلة  اي يظهر مستوى معتبر تبين لنا أن الطالب الجامع عليها املتحصل النتائج ضوء وفي

الوجدانية رغم سالمته الصحية واستقرار الوسط األسري والجامعي الذي يعيش فيه، وتبين لنا 

من تقدير للذات يمكنه من تحقيق تفاعل  امناسب اأيضا أن الطالب الجامعي ال يكتسب قدر 

 حقيق التوافق األكاديميصحيح داخل الوسط الجامعي، وأيضا سلوكاته االجتماعية غير كافية لت

 .املناسب

 السلوكية، املشكالت الجامعي، االجتماعية، الطالب الوجدانية، العزلة العزلة :املفتاحية الكلمات

 .األكاديمي التحصيل

Abstract: 

Emotional isolation is one of the phenomena in which the individual tries to distance 

himself from his external environment. It is characterized by negative psychological and social 

aspects: the individual feels exhaustion, despair, personal and social problems, and academic 

behavior. The present study aims to study the dimensions of emotional and social isolation 

فطيمة طوبال د.       الناصر عبد تزكرات د.     هدى خرباش أ.د  

 2 سطيف عةجام" البشرية املوارد تنمية" بحث وحدة
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among university students. In order to answer the questions in the study, we used adescriptive 

research plan, a sample of 70 university students, and a questionnaire of emotional and social 

isolation. The results indicate that university students show some level of emotional isolation 

despite their good health and family and academic stability in which they live, so the study 

shows that these students have a low self-esteem, which does not allow them to have real 

interaction in academia and good academic adjustment. 

Keywords: emotional isolation, social isolation, university student, behavioral problems, 

academic achievement. 

 الدراسة:  مدخل

إن األفراد الذين يشعرون بالعزلة يبحثون عن الخيارات املحتملة لحل 

مشاكلهم، وفي حالة عدم وجود البدائل يزداد اإلحساس باإلجهاد والتعب. ويرى 

(Weiss 1994)   أن هناك نوعين من العزلة: العزلة االنفعالية )الوجدانية( وهي تنتج

خريين، والعزلة االجتماعية وهي تنتج عن نقص في عن نقص العالقة الوثيقة مع األ 

، 2013العالقات االجتماعية التي يكون الفرد جزء من مجموعة. )إيمان الطائي، 

 (52ص

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مفهوم العزلة الوجدانية واالجتماعية 

ية واالجتماعية حيث توصل فيها إلى أن العزلة الوجدان (Sawler,1994) ومنها: دراسة

 Helgason et) في الكثير من الجوانب، وفي دراسة أخرى قام بها انومتشابكت انتمشترك

al, 2001)   على الصحة لدى البالغين من  اسلبي اثر أ لعزلة الوجدانيةل نأوتوصل فيها

 خالل من (Palimkas & Browner,1995) سنة، كما قد توصل 80الى  50العمر 

أن التمييز في املعاملة الذي يلقاه الفرد في جانب  ،الراشدين دراستهما لعينة من

بينما حدد  .األقران وزمالء العمل واملقربين يؤدي إلى اإلحساس بالعزلة الوجدانية

(Subotinik,2002) أربعة ردود أفعال للعزلة الوجدانية، هي الخلوة  في دراسته

األولى والثانية ردود أفعال النشيطة، عمل اجتماعي، صرف انتباه، استسالم حزين، 



 مستوى  الدراس ي، املستوى  السن،: املتغيرات بعض ضوء في الجامعي الطالب لدى واالجتماعية الوجدانية العزلة

 فطيمة طوبال. د، الناصر عبد تزكرات. د ،هدى خرباش د.أ(        مقيم غير/  مقيم) لدراسةا وظروف التحصيل
 

81                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

ايجابية تساعدنا في احترام الذات، أما الثالثة والرابعة فهي تجعل األمور تسير نحو 

 األسوأ، وتؤدي إلى إدامة العزلة الوجدانية.

التعليم الجامعي من أهم املراحل التعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم  يعتبر 

منتظمة وموجهة للحياة ولذلك فالتعليم  التعليمي ويهدف إلى إعداد األفراد بصورة

العالي وبمستوياته املختلفة ينال كثيرا من العناية واالهتمام في معظم الدول 

املتقدمة والنامية على حد سواء وذلك للدور املهم الذي يلعبه في إعداد الطلبة 

هم بمستوى العصر بتزويدهم بأرقى املعارف واملهارات التي تساعد في تكوين مستقبل

بروح اإلقدام والتفاعل والتوافق، فتؤدي الجامعة دورا كبرا التوافق السليم وتعديل 

 (2، ص2006)إيمان عبد الكريم،السلوك. 

تعد مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أهمية، كما لها دور و 

ياه رئيس ي في صقل شخصية الطالب وتحديد مستقبله املنهي، باإلضافة إلى تزويدها إ

بكم من املهارات العلمية والعملية والشخصية، وتعد الفترة االنتقالية من مرحلة 

الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية من الفترات الحرجة، ويعود السبب 

الرئيس ي في ذلك إلى الفروق الجذرية الشائعة بين املرحلتين من نواح شتى، مثل 

دريس وتقييم الطالب، وقد أثبتت العديد من أسلوب التعلم وكذلك أساليب الت

الدراسات أن فرص النجاح في املرحلة الجامعية تزداد بنسبة كبيرة في حالة كون 

 (125ص ،2012الطالب مهيأ لتلك املرحلة.)يونس ي كريمة،

طالب يعتبر الشعور بالعزلة الوجدانية إحدى الظواهر النفسية التي تعيق ال

 ب في الطابع النفس ي االجتماعي املكتسب لدى الفرد.، ينتج عنها اضطراالجامعي

وتعد ظاهرة العزلة الوجدانية من الظواهر الصعبة على الفهم، فهي إحدى 

الظواهر التي يحاول فيها الفرد أن يبتعد عن محيطه الخارجي، فهي استجابة للخبرات 
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ومجموعة من التي أنتجتها الحياة، فيشعر الفرد أحيانا بالتعاسة واإلرهاق واليأس 

 (55ص، 2013العوارض الجسمية والنفسية. )إيمان محمد الطائي،

كما تعتبر العزلة االجتماعية من الخصائص النفسية واالجتماعية السالبة التي  

ترتبط بقدر كبير من املشكالت السلوكية األخرى ومشكالت التوافق الشخص ي 

 أنها "شعور ( على 2000) واالجتماعي واألكاديمي، حيث تعرفها زينب محمود شقير

الفرد بالوحدة وعدم اإلحساس باالنتماء إلى املجتمع الذي يعيش فيه".)محمد أبو 

وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في معرفة مستوى العزلة  (43ص،2006رياح،

الوجدانية واالجتماعية وانعكاساتها لدى الطالب الجامعي بأبعادها املختلفة من 

 ومحاولة اإلجابة على األسئلة التالية: 2سة ميدانية بجامعة سطيف خالل إجراء درا

 كل من العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعي؟ ما مستوى 

 ومنه ينبثق التساؤالت الفرعية:

 هل الظروف األسرية الراهنة للطالب الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح؟ -

ناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق هل يكتسب الطالب الجامعين قدر م -

 تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي؟

هل يكتسب الطالب الجامعين قدر مناسب من السلوكات الصحية تمكنهم من  -

 التأقلم داخل الوسط الجامعي؟

 هل السلوكات االجتماعية للطالب الجامعي كافية لتحقيق التوافق األكاديمي؟ -

الب الجامعي هي نتيجة للخبرات الغير سارة داخل هل العزلة الوجدانية لدى الط -

 الوسط الجامعي؟

 :أهمية الدراسة فيما يلي تتضحالدراسة: أهمية 
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يمكن أن تكون هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات أخرى ملعرفة مستوى  -1

باعتبارهم شريحة هامة من العزلة الوجدانية واالجتماعية للطالب الجامعي 

 شرائح املجتمع.

العزلة الوجدانية البحث العلمي من خالل التعرف على مستوى إثراء  -2

 .الطالب الجامعيينلدى عينة من  واالجتماعية

تعتبر هذه الدراسة امتدادا ملجموعة من الدراسات واألبحاث والجهود في مجال  -3

 .واالجتماعيةالعزلة الوجدانية 

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي: أهداف الدراسة:

 .الوجدانية واالجتماعية للطالب الجامعي يقيس العزلة بناء مقياس -1

وبعض املتغيرات مثل  العزلة الوجدانية واالجتماعيةالكشف عن العالقة بين  -2

 .الجنس، التخصص والجامعة

 .العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعيقياس مستوى  -3

 اإلطار النظري للدراسة:

 الوجدان:

وهي مأخوذة من  للغة العربية املحبة، البغض، الغضب والحزن.وتعني في ا لغة:     

 (446ص، 1919)ابن منظور،والحب. املصدر "وجد" وهي تعني الغضب، الحزن 

 تعددت التعاريف ومنها: اصطالحا:     

أنها كلمة تشمل جميع األحوال النفسية التي يقوى فيها شعور اإلنسان مع ما 

العطش والحب والبغض والسرور والحزن واليأس يصاحبها من لذة وألم، فالجوع و 

)محمد علي احمد الم. والرجاء كلها وجدانيات تصل إلى النفس فتحدث بها لذة أو 

 (51، ص2008الشهري،
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ويعرف أيضا بأنه تلك القوة الروحية الخفية التي يشعر بها اإلنسان في نفسه 

الطمأنينة والسرور تحثه على فعل الواجب وتحسنه له، وتشجعه عليه وتبعث فيه 

عند فعل كل حسن نافع وتهون عليه ما يلقى من أذى في سبيل نصرة الحق وأداء 

 ( 309 ص الواجب وهي التي تقبح له القبيح. )املولى، د.س،

كما أن الوجدان يمثل االنفعال وسواء كان سلبيا أو ايجابيا فانه ضروري 

 اإلنسان ويتحكم في قراراته.للحياة اليومية، فهو يشبع حاجتنا اليومية، ويقود 

 (58، ص2012واخرون، )إسماعيل صالح

إن النظرة الحديثة للوجدان تعترف بأهميته املتزايدة في حياة اإلنسان وانه 

ليس عمليات منفصلة عن عمليات التفكير والدافعية لدى اإلنسان، بل هي عمليات 

ن يسهم إيجابا في متداخلة مكملة لبعضها البعض، فالجانب املعرفي لدى اإلنسا

العملية الوجدانية من خالل تفسير املوقف االنفعالي وترميزه وتسميته، من خالل 

عملية اإلفصاح والتعبير عنه، كما يمكن أن يسهم سلبا عن طريق التفسير الخاطئ 

للموقف، من جانب آخر فمن املمكن أن يسهم الوجدان في ترشيد التفكير، فاملزاج 

اع ويحل املشكالت واملزاج الحزين يساعد على التفكير االيجابي ينشط اإلبد

االستداللي وفحص البدائل املتاحة، كما أن املشاعر االيجابية تساعد الفرد على 

 (7، ص2002)عثمان الخضر، تصنيف وتنظيم املعلومات.

الوجدان هو إحساس الباطن بما هو فيه، والوجد ما يصادف القلب ويرد  إن

( وجمعه وجدانيات والوجدانيات هي 718ص، 1995، . )املناوي وتصنععليه بال تكلف 

 ( 323ص، 1984، )الجرجاني ما تكون مدركة بالحواس الباطنية.

إن االنفعاالت األساسية تجعل الجسم جاهزا من الناحية  االنفعاالت األساسية:

الفيزيولوجية لالستجابة، بما يتطلبه املوقف من سلوك استعجالي، ومن أشهر 

والذي أحص ى سبع انفعاالت  Paul Ekmanيفات في مجال االنفعاالت تصنيف التصن
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أساسية، وأخرى ثانوية تتفرع عنها وهي الخوف والغضب، الحزن واالشمئزاز 

واملفاجأة، الحب والسعادة، وهي انفعاالت نجدها في كل الثقافات، وتتخلل عملية 

بين االنفعال والسلوك  التواصل ولقد ساهم هذا التصنيف في تسيير عملية الربط

 ،2015الناتج عنه فاالنفعاالت األولية تضمن استمرار حياة اإلنسان.)كتاش مختار، 

 (51ص

لقد ظهرت فكرة االنفعاالت املميزة والخاصة مثل الغضب  الوجدانيات السالبة:

الخوف، الحزن، الضيق، االحتقار، العزلة ومشاعر الذنب مع ظهور تطور الكثير من 

الوجدانيات في  ووضعت (Izard 1999)و  (Ekman 1982)والنظريات، أمثال النماذج 

 ( وجدانا.1109عدد من االصطالحات من )

ومن األبحاث التي أجراها علماء النفس ما توصل إلى معرفة أن لكل ظاهرة 

وليس االنفعال النفس ي، كما  الوجدان(–النزوع–شعورية عوامل ثالثة هي )اإلدراك

 فسية يتغلب بها عامل الوجدان على العوامل األخرى.يرون إال حالة ن

 ويجمع علماء النفس على أن أهم عامل يؤثر في االنفعال هو النغمة الوجدانية 

(Affective Tone)  ويقصد بهذا التعبير عن شدة الحالة الوجدانية لإلنسان، وانه من

النفعاالت في النفسية، هي ميله إلى إبداء نوع من ا–مكونات اإلنسان الطبيعية

مواقف معينة، وتستخدم كلمة انفعال عادة في الحاالت الوجدانية املتصلة بموضوع 

بدال من انفعال عندما تكون  -وجداني–معين أو موقف معين حاد، وتستعمل كلمة 

العالقة الرابطة لالنفعال باملوقف اقل حدة، ولعل التعبير بالحالة الوجدانية اشمل 

الجوانب والحاالت التي يلعب بها الوجدان الدور الرئيس ي.) إيمان  في داللته إلبراز هذه

 (42-41، ص2013الطائي،
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 العزلة الوجدانية:

تعد ظاهرة العزلة الوجدانية من الظواهر صعبة الفهم، وذلك ملا يكتنفها من 

غموض في املعنى، لذا فان شرح مفهوم العزلة بعبارات واضحة غالبا ما يوفر وسيلة 

إن ميدان البحث في  خاللها الحصول على فهم أفضل للعزلة الوجدانية.يمكن من 

هذا املجال يفتقر إلى الدراسات التي هدفت إلى تحديد أنواع وأشكال العزلة 

الوجدانية، وربما يعود إلى قلة الكتابات النظرية التي تناولت هذه الظاهرة، وقد 

 كتابه (Weiss 1973) نشرن شهد ميدان البحث في هذا املجال جهودا كبيرة منذ أ

 The Expérience of Affective and Social)بعنوان العزلة الوجدانية واالجتماعية 

isolation)  

فهي تعد طريقة لالستجابة نحو بعض املواقف وعادة ما يتوقع منها أن تبقى إذا 

نجحت في تحقيق الهدف، وهي تتضمن مشاعر العجز واالفتقار إلى الدافعية، 

جابة انفعالية للصعوبات، وهي من العمليات االنفعالية املنظمة الكامنة في واست

الفرد، كما أنها تحدث كاستجابة من جانب الفرد عقب حدوث مواقف معينة في 

 حياته، فيحاول الفرد تجنب الصراع ويتقبل الحياة على نحو سلبي.

ي، وهي تعتبر إن العزلة الوجدانية تربط بين الشعور الذاتي والتغيير املوضع

فهي تنطوي على  الحافز املحرك للسلوك، وهي تعطي دليال على ثبات الشخصية.

جوانب أكثر تعقيدا، ألنها تنطوي على سلسلة من العمليات املتداخلة تبدأ بعدم 

توافق الفرد في محيطه الخارجي، ثم االنسحاب من التفاعل وأخيرا اإلحساس بالعزلة 

 الوجدانية.

بالعزلة الوجدانية يعبر عنه بضعف القدرة على التعبير عن إن شعور الفرد 

الطاقة املتميزة، وافتقار الفرد للتحمس لعمله، وتكمن خطورتها في قيام الفرد 

 (50-41، ص2013)إيمان الطائي،تواجهه. بتعميمه على املواقف اإلحباطية كلها التي 
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 أبعاد العزلة الوجدانية:

 االنتباه والتعلم. -

 تخزين.التقويم وال -

 يمكن أن تزيد من طاقة الفرد أو تعيقه. -

 أسباب العزلة الوجدانية:

 كل أشكال الضغوط. -

 معايشة تجربة الفقدان. -

 ضعف إشباع الحاجات النفسية. -

 الصراع الخارجي والحوادث املؤملة. -

 (59، ص2013إيمان الطائي،)االفتقار إلى الهدف في الحياة.  -

  :  Social Isolationالعزلة االجتماعية 

 : باآلتييرى علماء النفس االجتماعي أن مفهوم العزلة االجتماعية يتحدد 

ـــافة االجتماعيـــــة  -  عـــــن  (Social Distance)املســ
ا
التـــــي يبتعـــــد الفـــــرد فيهـــــا نفســـــيا

 اآلخرين.

 مدى دافعية الفرد لالنخراط في عالقات اجتماعية متكاملة مع اآلخرين.  -

ـــافة اإلســــــناد االجتمــــــاعي الــــــذي يقدمــــــه اآلخــــــرون لل - ــ ـــن املسـ ــ ـــــذي يقلــــــل مـ فــــــرد والـ

ـــن دافعيتــــه لالتصــــال االجتمــــاعي  ـــين اآلخــــرين ويزيــــد مـ  بهــــم.االجتماعيــــة بينــــه وبـ

(Keneth. et al, 1999, p 301-305) 

 لخلفياتهم النظرية في  قدو  
ا
تباينت تفسيرات علماء النفس لهذا املفهوم تبعا

ة نحو النمو أنما تكون ذلك  فيرى االتجاه التحليلي أن طاقة الفرد النفسية املتوجه

إلى أن هناك نموذجين  (Yang,1953)متأثرة باملحددات االجتماعية املحيطة به، فيشير 

والذي يعني (Extrovert Style) لعالقة الفرد باملجتمع، أحداهما النموذج االنبساطي
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 اهتمام الفرد بما يدور حوله من أحداث خارجية، واألخر النموذج االنطوائي 

(Introvert Approach)  الذي فيه يركز الفرد على الذاتية التي تدفعه باتجاه السلبية

واالنعزالية عند تعامله مع املحيط االجتماعي والذي يميل فيه الفرد إلى عدم 

  (Keneth .et al, 1999, 95) .االختالط باآلخرين 

فرد إلى فيرى أن خبرات الحياة االجتماعية املختلفة تؤدي بال (Horny .1967)أما 

 محددة إلشباع حاجات معينة في أطار نمو وتطور العالقات 
ا
 اإلنسانية،تبني خططا

 عن الناس( والتي 
ا
وسلوك العزلة االجتماعية يتبلور من خالل خطة )االتجاه بعيدا

 إلى سلوك املحافظة، والتكتم، وااللتزام، واالرتباك أو الخوف 
ا
يكون فيها الفرد مياال

 Keneth. et al, 1999, p)   االتصاالت االجتماعية املختلفة. من الخوض في تفاصيل

97) 

ـــا االتجـــــاه   ـــلوكي أمـ ـــم  (Behaviourism Approach)السـ فأنـــــه يؤكــــد علـــــى أن معظــ

مظــاهر الســلوك االجتمــاعي وأشــكاله املختلفــة بمــا فيــه ســلوك العزلــة االجتماعيــة إنمــا 

 (195ص، 2008ناد، يتم تعلمه كما يتم تعلم أي سلوك اجتماعي أخر. )بشرى ع

والتعزيــــز  Motivationوأن الفــــرد يطــــور هــــذا الســــلوك فــــي ضــــوء مفــــاهيم الدافعيــــة 

Reinforcement  واملثيــر ،Stimulus واالســـتجابة ،Response وأن العزلــة االجتماعيـــة هـــي ،

العمليـة التــي فيهــا يتجنــب الفــرد الــذكريات املؤملـة التــي يــرى أنهــا مــن املمكــن أن تعــزز أو 

ا اتسعت أو تعمقت دائرة عالقاته االجتماعيـة التـي كـان قـد كونهـا أو سـوف تنشط كلم

  (Lazarus, 1976, p57) يكونها مع اآلخرين .

إلى أن العزلة االجتماعية هي نتيجة لعدم امتالك الفرد  (Bandura,1973)ويشير 

ين، وأن التي تعزز من ارتباطه باآلخر  (Socials Skill)االجتماعية أو لفقدانه للمهارات 

هناك عوامل بيئية، وشخصية تؤثر في هذا السلوك، فالتفسيرات التشاؤمية، 

واالنهزامية، وطرائق التفكير غير املوضوعية حول الذات، والناس واألحداث التي يمر 
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أو فقدان شخص  الترمل،بها مثل الصدمات العاطفية املرتبطة بحاالت االنفصال، 

وانسحابه من العالقات االجتماعية. )املصري،  عزيز هي التي تسهم في عزلة الفرد

 ( 6 ص ،1994

وأن مقدار ما يقدمه اآلخرون من مساندة ودعم اجتماعي هو الضمان األكيد 

 (Keneth et al, 1999, p 200) االجتماعية.لعودة الفرد إلى دائرة عالقاته 

ل والظروف فأنه يؤكد على دور العوام(Cognitive Approach) املعرفيأما االتجاه 

االجتماعية فترى نظرية املقارنة  االنعزال،أو املتغيرات املرتبطة بالتعبير عن سلوك 

(Social Comparison Theory) (Festinger,1954)  أن مدى العزلة االجتماعية للفرد

 –)النفسية  يتساوى مع مقدار ما يجده عند اآلخرين من إشباع لحاجاته

ن تحت عوامل الضغط والتوتر ألزمة أو موقف كان االجتماعية( وخاصة عندما يكو 

  قد مر به.

 Thibuat)وكيلي لتايبوت (Social Exchange Theory) أما نظرية التبادل االجتماعي

& Kelly,1959)  فترى أن مقدار ما يعرضه اآلخرون من مكافآت اجتماعية لها دور كبير

 عض األخر. في تعزيز العالقات االجتماعية التي تربط بعضهم بالب

 مؤشرات سلوك العزلة االجتماعية: 

  اآلخرين.سوء التوافق االجتماعي للفرد في عالقاته مع  -

  االجتماعية.تجنب الفرد لالتصاالت  -

 تجميد دائرة تفاعله االجتماعي.  -

 عدم القدرة على تطوير أو إدامة عالقات الصداقة.  -

  الذاتي.هروب الفرد من واقعه االجتماعي إلى عامله  -

تبني الفرد لبنية معرفية مفادها أن اآلخرين قد أهملوه أو تجاهلوه النقطاعه  -

 عنهم لفترة من الزمن. 
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وفي ضوء هذا االستعراض خرج الباحثون بتعريفات عديدة ومتنوعة ملفهوم 

العزلة االجتماعية تدور كلها في إطار الفكرة اآلتية:" تدني العالقات االجتماعية مع 

 (195ص، 2008)بشرى عناد، “. عنهم  اآلخرين واالبتعاد

أجمع علماء النفس االجتماعي على أن العزلة االجتماعية هي دالة  هذاوعلى 

لعالقة الفرد بالجماعة، وان محتوى هذه العالقة يتوزع على مجاالت الدعم 

، 1989واملساندة االجتماعية التي قد تزيد أو تضعف من هذه العالقة. ) البرزنجي ،

 ( 4ص

 الدراسة:منهج 

اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وهذا ملدى مناسبته مع 

 .موضوع دراستنا

 :حدود الدراسة

بكلية العلوم االجتماعية  2أجريت الدراسة على مستوى جامعة سطيف  مكانيا: -

 واإلنسانية 

-10-20إلى غاية  2017-05-29بدأت هذه الدراسة في الفترة املمتدة من  زمنيا: -

 تم توزيع واسترجاع االستمارات. 2017

تم إجراء هذه الدراسة على طلبة جامعيين الذين يدرسون طور الليسانس  بشريا: -

 واملاستر.

 مجتمع وعينة الدراســـــــــــــة:

تكون مجتمع الدراسة من طالب الجامعين الذين يدرسون بجامعة مجتمع الدراسة: 

تواجدة ( طالب بجميع التخصصات امل18429وقد تم إحصائهم بـ ) 2سطيف 

 .بالجامعة
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تم االعتماد في هذه الدراسة على عينة قصدية تظهر سلوكات عزلة  عينة الدراسة: 

)قمنا بإجراء مقابلة معهم لتحديد بعض مؤشرات العزلة( من كلية العلوم 

نا االجتماعية واإلنسانية، حيث تم التركيز فقط على بعض الطلبة الذين تجاوبوا مع

 يلي:طالب يتوزعون كما 70في إتمام هذه الدراسة والبالغ عددهم 

 والجدول املوالي يبن ذلك: حسب التخصص الدراس ي:-أ            

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص الدراس ي 01جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات التخصص الدراس ي

 %28.57 20 علم النفس

 %20 14 تماععلم االج

 %22.85 16 فلسفة

 %11.42 8 علوم االتصال

 %17.14 12 تاريخ

 %100 70 اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ 

فردا، نالحظ أن العينة التي اعتمدنها في هذه الدراسة شملت  70حجمهم إجماال 

%، علم 28.57فرد بنسبة  20علم النفس  حسب أفرادها على خمسة تخصصات:

 8%، علوم االتصال 22.85فرد بنسبة  16%، فلسفة  20فرد بنسبة  14االجتماع 

 %.17.14فرد بنسبة  12%، تاريخ 11.42أفراد بنسبة 

 حسب املستوى الدراس ي إلى:-ب            

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير املستوى الدراس ي02جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات املستوى الدراس ي

 %77.14 54 طالب ليسانس

 %22.85 16 طالب ماستر

 %100 70 اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم 

%، 77.14أفراد يمثلون طلبة الليسانس بنسبة بلغت  54فردا، نالحظ أن  70إجماال 
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فردا فقد بلغت نسبتهم  16حين أن البقية هم طلبة ماستر والبالغ عددهم  في

22.85.% 

 حسب متغير التحصيل الدراس ي إلى:-ج           

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير التحصيل الدراس ي03جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات التحصيل الدراس ي

 %1.42 1 10اقل من 

 %62.85 44 10أكثر من 

 %35.71 25 12أكثر من 

 %0 0 15أكثر من 

 %100 70 اإلجمالي

الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ  من خالل

فردا، نالحظ أن فرد واحد متحصل على تحصيل دراس ي اقل من  70حجمهم إجماال 

فقد بلغ  10كثر من %، أما الذين لديهم تحصيل أ1.42بنسبة بلغت  20على  10

 12%، في حين أن الذين لهم معدل أكثر من 62.85فراد بنسبة قدرت بـ 44عددهم 

%، غير أن في دراستنا لم نصادف على أفراد 35.71فراد بنسبة 25فقد بلغ عددهم 

 %. 0 حيث مثلت نسبتهم 15يفوق معدلهم التحصيلي 

 قيم( إلى:غير م / حسب متغير ظروف الدراسة )مقيم-د            

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير ظروف الدراسة04جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات الظروف الدراسية

 %55.71 39 مقيم بالجامعة

 %44.28 31 غير مقيم بالجامعة

 %100 70 اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ 

بلغ عددهم  فردا، نالحظ أن الطلبة املقيمين باإلقامة الجامعية 70مهم إجماال حج

% من عينة الدراسة، أما البقية فهم طلبة غير مقيمين وقد 55.71طالب بنسبة  39

 %.44.28فراد بنسبة 31بلغ عددهم 
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 أداة الدراسة:

قمنا بتصميم استبيان بهدف التعرف على أبعاد العزلة لجمع البيانات 

مستوياتها، وفي هذا الصدد تم و وجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعي ال

 Jacques)ودراسة  (Martins Daniel,1974)االعتماد على بعض الدراسات السابقة ومنها 

Marc & all,2011)  ودراسة(Jeans Claude Martin & all,1993)  كما تم استشارة بعض

تربية واالرطفونيا بكلية العلوم اإلنسانية األساتذة في قسم علم النفس وعلوم ال

. وبناء عليه تم تحديد محاور واسئلة االستبيان. -2-واالجتماعية بجامعة سطيف

سؤال على عينة عشوائية من  38طبقت الصورة األولية للمقياس والتي تكونت من 

طالب، بغرض التعرف على مدى مالئمة  40بلغ عددها  -2-طلبة جامعة سطيف

سؤال في  33ووضوحها، وفي ضوء االستجابات املحصل عليها تم ضبط  األسئلة

 في الجدول التالي: ةوضحاملحاور املوفق  الصورة النهائية لالستبيان، توزعت

 (: يمثل توزيع البنود حسب محاور االستبيان.05جدول رقم )

 عدد البنود أرقام البنود 

 6 6، 5، 4، 3، 2، 1 البيانات الشخصية
ملـــــ

ا
ر  و

ـــــــا
حــــ

ـ
 

 
 5 11،10،9،8،7 الوسط األسري 

 6 17،16،15،14،13،12 صورة الذات

 5 22،21،20،19،18 السلوك الصحي

 7 29،28،27،26،25،24،23 السلوك االجتماعي

 4 33،32،31،30 الخبرات السابقة

 33 اإلجمالي

نة العي من خالل وقد تم التحقق من الشروط السيكومترية لالستبيان

 :االساسية

  :تم حساب ثبات االستبيان من خالل معادلة ألفا كرونباخ والتي الثبات

 وهي قيمة مقبولة لتقدير ثبات األداة.  0.52كانت قيمته 
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 :تم حساب صدق األداة في هذه الدراسة من خالل معامل الصدق  الصدق

من " والذي يعني "ما يحتويه االختبار حقيقة IntrinsicValidity"الذاتي 

القدرة التي يقيسها خالية من األخطاء أو الشوائب" ومعادلته هي الجذر 

وهي نتيجة تدل  0.72التربيعي ملعامل الثبات وكانت نتيجته في هذه الدراسة 

 بان املقياس صادق.

  :الدراسةإجراءات 

االطالع على البحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة  بعد 

 :بمايلي اء اإلطار النظري، وتحديد عينة الدراسة وأداتها، قمناالحالية وبن

طالب جامعي من كل التخصصات  120تم توزيع استبيان الدراسة على عينة  -

 .2017أكتوبر  05إلى غاية  2017 سبتمبر 28 وذلك في الفترة املمتدة بين

والتي بلغ بعدها تم استرجاع االستبيانات التي تم اإلجابة عليها من قبل الطلبة  -

 أكتوبر 20و 2017أكتوبر 05استبيان وذلك في الفترة املمتدة بين  70عددها

2017 

بعدها تم تحليل املعطيات الخام املتحصل عليها في االستبيان إحصائيا ببرنامج  -

Spss v 22  وذلك باستخدام معادلةK² .لقياس الفروق 

 نتائج الدراسة:

أن: "الظروف األسرية الراهنة للطالب تنص على عرض ومناقشة الفرضية األولى:  

 الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح"
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(: يمثل نتائج الفرضية األولى التي تنص على أن الظروف األسرية الراهنة 06جدول رقم )

 للطالب الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح.

رقم 

 البند

 محتوى البند

 

درجة 

 الحرية

 القرار K2قيم 

 

 رالتفسي

 

 دال 14.629 1 هل تعيش في أسرة نووية؟ 07

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

 1 هل لديك غرفة خاصة بك؟ 08

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 8.229

 كانت إجابتهم بـ "ال"

 ليس هناك فرق  غير دال 0.514 1 هل أحد أقاربك يعاني من مرض او إعاقة؟ 09

ت بتغير السكن بصفة هل أسرتك قام 10

 (؟déménagementمتكررة )

 ليس هناك فرق  غير دال 1.429 1

 

هل يحدث لك وان تتناول وجباتك  11

 بمفردك دون حضور أفراد عائلتك؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 2.800 1

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

  (0.05مستوى الداللة )

: "الظروف تنص على أنيتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي 

قد تم قبولها األسرية الراهنة للطالب الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح'' 

جزئيا حيث أكد اغلب أفراد العينة أن ظروفهم العائلية هي ظروف مستقرة 

داخل  للفردومناسبة ملزاولة الدراسة الجامعية بنجاح، غير أن نقص الفضاء الخاص 

عوبة لالستقرار وهذا االكتظاظ داخل املنزل الواحد يولد األسرة قد يجعله يجد ص

العزلة بين أفراده وينقص التواصل فيما بينهم وهو ما أكدته الدراسة الحالية في 

 في دراستها: (Subotinik,2002)أيضاوهو ما أشارت إليه  من االستبيان. 11البند رقم 

يطة، عمل اجتماعي، صرف "أربعة ردود أفعال للعزلة الوجدانية، هي الخلوة النش

انتباه، استسالم حزين، األولى والثانية ردود أفعال ايجابية تساعدنا في احترام 

الذات، أما الثالثة والرابعة فهي تجعل األمور تسير نحو األسوأ، وتؤدي إلى إدامة 

 العزلة الوجدانية". 

عين قدر تنص على انه ال يكتسب الطالب الجامعرض ومناقشة الفرضية الثانية: 

 مناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي.
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(: يمثل نتائج الفرضية الثانية التي تنص على انه ال يكتسب الطالب الجامعين 07جدول رقم )

 قدر مناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي.

رقم 

 البند

 محتوى البند

 

رجة د

 الحرية

 القرار K2قيم 

 

 التفسير

 

 دال 16.514 1 هل الدراسة في الجامعة هي دراسة غير سارة؟ 12

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "ال"

 1 هل أنت راض ي بالتخصص الذي تقوم بدراسته؟ 13

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 3.657

 كانت إجابتهم بـ "ال"

الفرق كان لصالح الذين  دال 3.657 1 ئجك الدراسية؟هل أنت راض ي بنتا 14

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل لديك فكرة عن ماذا تريد أن تمارسه كعمل  15

 بعد االنتهاء من الدراسة؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 9.657 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

ق كان لصالح الذين الفر  دال 4.629 1 هل وزنك ومظهرك الخارجي يسبسبون لك انزعاج؟ 16

 كانت إجابتهم بـ "ال"

غير  1.429 1 هل التغيرات الهرمونية تسبب لك انزعاج؟ 17

 دال

 ال توجد فروق

 (0.05مستوى الداللة )

ال يكتسب الطالب " يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي تنص على أن:

عل صحيح داخل الجامعين قدر مناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق تفا

 (²)كا'' قد تم قبولها وهذا بالنظر إلى قيم اختبار الداللة اإلحصائية الوسط الجامعي

 .التي كانت دالة في أغلب عبارات هذا املحور 

حيث أن العجز املالحظ على الطلبة الجامعيين وسلوكات العزلة الوجدانية، قد 

ة مما قد يجعل من يكون نتيجة للتوجيه الغير املوضوعي للتخصصات الجامعي

الطالب يعيش وضعية إخفاق وقلق اتجاه املستقبل، على بالرغم من عدم وجود 

يعتبر الشعور بالعزلة الوجدانية إحدى حيث . معيقات جسمية تمنعه من ذلك

الظواهر النفسية التي تعيق الفرد من التفاعل مع الوسط الخارجي سواء مع أقرانه 

ديمي يجعله في حالة انزعاج وعدم ارتياح دائم، ينتج أو أساتذته أو مع تكوينه األكا

)إيمان محمد وتؤكد  عنه اضطراب في الطابع النفس ي االجتماعي املكتسب لدى الفرد.
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( أن ظاهرة العزلة الوجدانية إحدى الظواهر التي يحاول فيها 55، ص2013الطائي، 

أنتجتها الحياة، الفرد أن يبتعد عن محيطه الخارجي، فهي استجابة للخبرات التي 

فيشعر الفرد أحيانا بالتعاسة واإلرهاق واليأس ومجموعة من العوارض الجسمية 

 والنفسية. 

 اتنص على أن يكتسب الطالب الجامعين قدر عرض ومناقشة الفرضية الثالثة: 

 من السلوكات الصحية تمكنهم من التأقلم داخل الوسط الجامعي. امناسب

لفرضية الثالثة من الدراسة التي تنص على أن يكتسب الطالب (: يمثل نتائج ا08جدول رقم )

 الجامعين قدر مناسب من السلوكات الصحية تمكنهم من التأقلم داخل الوسط الجامعي.

رقم 

 البند

درجة  محتوى البند

 الحرية

 التفسير القرار K2قيم 

 دال 12.857 1 هل تقوم بفحص بدني دوري؟ 18

 

الفرق كان لصالح الذين 

 إجابتهم بـ "ال"كانت 

 1 هل تتناول وجبت اإلفطار صباح؟ 19

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 4.629

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

هل تهتم بتناول األكالت الصحية  20

 املعتدلة؟

غير  2.057 1

 دال

 ليس هناك فرق 

هل سبق لك أن تناولت أدوية  21

 لتهدئة نفسك أو للنوم؟

لح الذين الفرق كان لصا دال 8.229 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل انت راض عن الوجبات  22

 الغذائية املقدمة لك في الجامعة؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 18.514 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

  (0.05مستوى الداللة )

يكتسب الطالب يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي تنص على أن: " 

من السلوكات الصحية تمكنهم من التأقلم داخل الوسط  امناسب االجامعين قدر 

التي  (²)كا" قد تم قبولها وهذا بالنظر إلى قيم اختبار الداللة اإلحصائية الجامعي

كانت دالة في أغلب عبارات هذا املحور، وهو ما يدل أن الطلبة الجامعيين يتمتعون 

راستنا هو شكوى الطلبة بصحة جيدة ملزاولة الدراسة، إال أن ما توصلنا إليه في د

من الوجبات الجامعية التي تقدم لهم ما يجعل األغلبية منهم يقعون ضحية نظام 
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غذائي غير الئق ويهملون الوجبات الغذائية التي تقدم لهم وبالتالي ضعف في إشباع 

 الحاجات األولية.

تنص على أن السلوكات االجتماعية للطالب عرض ومناقشة الفرضية الرابعة: 

 جامعي كافية لتحقيق التوافق األكاديمي.ال

(: يمثل نتائج الفرضية الرابعة من الدراسة التي تنص على أن السلوكات 09جدول رقم )

 االجتماعية للطالب الجامعي كافية لتحقيق التوافق األكاديمي.

رقم 

 البند

 محتوى البند

 

درجة 

 الحرية

 القرار K2قيم 

 

 التفسير

 

ية بصفة هل لديك نشاطات ثقاف 23

 منتظمة خارج الحصص الدراسية؟

 دال 14.629 1

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل لديك نشاطات رياضية بصفة  24

 منتظمة خارج الحصص الدراسية؟

1 

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 6.914

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل الحياة في املنزل مع العائلة غير  25

 سبة لك؟سارة بالن

الفرق كان لصالح الذين  دال 30.229 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

كم من ساعة تمضيها امام مشاهدة  26

 التلفاز في اليوم؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 33.543 3

 ساعة 2≥كانت إجابتهم بـ 

كم من ساعة تمضيها في اليوم  27

 لتفحص االنترنيت؟

ن الفرق كان لصالح الذي دال 24.971 3

 ساعة 4≥كانت إجابتهم بـ 

هل لديك شخص يمكنك أن تثق  28

 فيه بسهولة؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 6.914 1

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

هل سبق لك وان أقمت عالقة  29

 عاطفية مع الجنس االخر؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 12.857 1

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي تنص   /(0.05مستوى الداللة )

"السلوكات االجتماعية للطالب الجامعي كافية لتحقيق التوافق  على أن:

لم يتم قبولها، وما يمكن اإلشارة اليه في األول هوان معظم الطلبة  األكاديمي"

الجامعيين غير مهتمين باألنشطة الثقافية والرياضية الجماعية داخل الوسط 

جامعي، مما يظهر عليهم نقص في التفاعالت االجتماعية والسعي وراء األنشطة ال

وهو ما أكد عليه  الفردية كمشادة التلفاز أو تصفح االنترنيت ملدة زمنية طويلة.

(Weiss 1994) إن األفراد الذين يشعرون بالعزلة يبحثون عن الخيارات املحتملة" :
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ئل يزداد اإلحساس باإلجهاد والتعب". لحل مشاكلهم، وفي حالة عدم وجود البدا

أيضا أن هناك نوعين من العزلة: العزلة االنفعالية )الوجدانية(  (Weiss 1994)ويرى 

وهي تنتج عن نقص العالقة الوثيقة مع األخريين، والعزلة االجتماعية وهي تنتج عن 

طائي، نقص في العالقات االجتماعية التي يكون الفرد جزء من مجموعة. )إيمان ال

 (52، ص2013

تنص على أن العزلة الوجدانية لدى الطالب عرض ومناقشة الفرضية الخامسة: 

 الجامعي هي نتيجة للخبرات الغير سارة داخل الوسط الجامعي.

(: يمثل نتائج الفرضية التي تنص على أن العزلة الوجدانية لدى الطالب 10جدول رقم )

 اخل الوسط الجامعي.الجامعي هي نتيجة للخبرات الغير سارة د

رقم 

 البند

 التفسير القرار K2قيم  الحرية محتوى البند

هل سبق لك أن تعرضت لالعتداء؟  30

أو ملعاملة سيئة، أو إهانة، أو تهديد 

 داخل الحرم الجامعي؟

 دال 6.914 1

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل غالبا ما تصل إلى الدراسة في  31

 أخر؟وقت مت

1 

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 9.657

 كانت إجابتهم بـ "ال"

في حالة الغضب هل استجابتك  32

 تكون عنيفة؟

غير  1.429 1

 دال

 ليس هناك فرق 

هل تغيب عن حصص الدراسة  33

 )املحاضرة أو التطبيق(؟

غير  0.229 1

 دال

 ليس هناك فرق 

 

  (0.05مستوى الداللة )

العزلة الوجدانية عاله أن الفرضية التي تنص على أن: "يتضح من خالل الجدول أ

" لم سارة داخل الوسط الجامعيالغير نتيجة للخبرات لدى الطالب الجامعي هي 

التي كانت دالة في  (²)كايتم قبولها وهذا بالنظر إلى قيم اختبار الداللة اإلحصائية 

ن الدراسة في وسط أغلب عبارات هذا املحور، يظهر أن الطلبة الجامعيين يزاولو 

جامعي امن غير أن العزلة الوجدانية مالحظة بكثرة لدى العديد من الطلبة على 

شكل صعوبة في التعبير اللفظي وإهمال للتعليم. وكما تم ذكره في الجانب النظري 
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للدراسة فان العزلة الوجدانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعزلة االجتماعية وهي غالبا ما 

 ها.تكون نتيجة ل

(: "أن العزلة االجتماعية هي نتيجة لعدم امتالك الفرد أو Bandoura,1973)وحسب

التي تعزز من ارتباطه باآلخرين، وأن  (Socials Skill)لفقدانه للمهارات االجتماعية 

هناك عوامل بيئية، وشخصية تؤثر في هذا السلوك، فالتفسيرات التشاؤمية، 

ملوضوعية حول الذات، والناس واألحداث التي يمر واالنهزامية، وطرائق التفكير غير ا

بها مثل الصدمات العاطفية املرتبطة بحاالت االنفصال، الترمل، أو فقدان شخص 

عزيز هي التي تسهم في عزلة الفرد وانسحابه من العالقات االجتماعية" 

 (6، ص1994)املصري،

 خاتمة ومقترحات الدراسة:

من العزلة  االطالب الجامعي يظهر مستوى معتبر تبين لنا من النتائج دراستنا أن  

الوجدانية رغم سالمته الصحية واستقرار الوسط األسري والجامعي الذي يعيش 

من تقدير للذات  امناسب افيه، وتبين لنا أيضا أن الطالب الجامعي ال يكتسب قدر 

 يمكنه من تحقيق تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي، وأيضا سلوكاته االجتماعية

غير كافية لتحقيق التوافق األكاديمي حيث وجدنا أن معظم الطلبة غير مهتمين 

باألنشطة الثقافية والرياضية الجماعية داخل الوسط الجامعي أو حتى خارجه، مما 

يظهر عليهم نقص في التفاعالت االجتماعية والسعي وراء األنشطة الفردية كمشادة 

  طويلة. التلفاز أو تصفح االنترنيت ملدة زمنية

ما أسفرت عنه  وفي ضوء اإلشكالية واألهداف والفروض وحدود العينة، وبناءا 

الدراسة من نتائج فيما يلي عدد من التوصيات التي ترى الدراسة ضرورة لفت نظر 

 الباحثين إليها:
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إعادة النظر والكشف عن مشكالت النفسية واالنفعالية والوجدانية التي  -

 معرفة أبعادها وأسبابها.تصادف الطلبة الجامعيين و 

لقياس أبعاد  وروائز متخصصةتوفير األدوات العيادية الالزمة من اختبارات  -

 العزلة الوجدانية.

االعتماد على الدورات التكوينية واأليام الدراسية في ترقية وإرشاد الطالب  -

 الجامعي ولتجاوز املشكالت الوجدانية والنفسية.

هين الى الجامعة بناء على معايير علمية كاختبار العمل على انتقاء الطلبة املوج -

 االستعداد والتحصيل.

 مراجع الدراسة:

 صادر، دار ،3ط العرب، لسان ،(1919)مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور  ابن -1

 . بيروت

 .مصر القاهرة، ،2ط الشخصية، تقييم بطاقة ،(1983)الدين عماد ومرس ي، إسماعيل -2

 الحياة بجودة وعالقته الوجداني الذكاء ،(2012)الحميد عبد وزهير صالح إسماعيل -3

 التعليمية، يونس خان بمنطقة املفتوحة القدس بجامعة الدارسين لدى األكاديمي والتحصيل

 .90-57 ص ،(2)14 املجلد غزة، األزهر، جامعة مجلة

 العاطفيةو  االجتماعية الوحدة ملقياس املختصرة للصورة دراسة ،(2015)ميخائيل امطانيوس -4

 .دمشق جامعة التربية، كلية سورية، عينات على SELSA-A للراشدين

 البحوث مركز مجلة الجامعي، للطالب االجتماعي السلوك ،(2006)ذيب الكريم عبد إيمان -5

 . املستنصرية جامعة ،(12)1 مجلد والنفسية، التربوية

 للنشر الجنان دار ية،الوجدان العزلة سيكولوجية في دراسات ،(2013)الطائي محمد إيمان -6

 .بغداد والتوزيع،

 رسالة الجامعة، طلبة لدى االجتماعي لإلسناد مقياس بناء ،(1989)رضا طيب ودينا البرزنجي -7

 . بغداد جامعة اآلداب، كلية منشورة، غير ماجستير



 مستوى  الدراس ي، املستوى  السن،: املتغيرات بعض ضوء في الجامعي الطالب لدى واالجتماعية الوجدانية العزلة

 فطيمة طوبال. د، الناصر عبد تزكرات. د ،هدى خرباش د.أ(        مقيم غير/  مقيم) لدراسةا وظروف التحصيل
 

102                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 شرائح لدى االجتماعية بالعزلة وعالقته االجتماعي اإلسناد ،(2008)مبارك عناد بشرى  -8

 .ديالي جامعة التربية، كلية ،(32)الفتح مجلة واألرامل، النساء من ختلفةم اجتماعية

 .بيروت العربي، الكتاب دار التعريفات، ،(1984)محمد بن علي الجرجاني، -9

 القابلية ومنخفض ي مرتفعي التالميذ لدى السلوكية املشكالت ،(2006)رياح أبو مسعد محمد -10

 .القيوم جامعة التربية، كلية منشورة، غير يرماجست رسالة ،(استطالعية دراسة) لالستهواء

 املرحلة في التربوية وتطبيقاتها للطفل الوجدانية التربية ،(2008)الشهري  احمد علي محمد -11

 .السعودية العربية اململكة القرى، ام جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة االبتدائية،

 مجلد نفسية، دراسات مجلة يد،جد مفهوم هو هل االنفعالي الذكاء ،(2002)الخضر عثمان -12

 .41-5 ص ،(1)12

 لدى العزلة سلوك خفض في جمعي ارشادي برنامج فاعلية ،(1994)رمضان أناس و املصري  -13

 . األردنية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الوسطى، املراهقة طالبات

 رسالة ة،املتنحي والقيم السائدة القيم بين الجامعيون  الطلبة ،(2004)عميروش نجوى  -14

 .الجزائر منتوري، جامعة منشورة، غير ماجستير

 رسالة بالدافعية، وعالقتها املعلم لدى الوجدانية الكفاءة ،(2015)سليم مختار كتاش -15

 .الجزائر جامعة منشورة، غير دكتوراه

 الجامعة، طالب لدى األكاديمي بالتكيف وعالقته النفس ي االغتراب ،(2012)كريمة يونس ي -16

 .الجزائر معمري، مولود جامعة منشورة، غير رماجستي رسالة

 رسالة الجزائرية، الجامعة في العليا الدراسات طلبة تكوين واقع ،(2007)خذنة يسمينة -17

 .الجزائر قسنطينة، منتوري، جامعة منشورة، غير ماجستير

 للنشر الشروق دار ،1ط متغير، عالم في الشباب وقيم الشباب ،(2006)الزيود ماجد -18

 عمان والتوزيع،

19- Alain Rey (1992), Le Petit Robert Dictionnaire de La Langue Française, Montréal, canada . 

20- Bruce. D. Perry (2006), Bonding and Attachment Theory, Ageing and Denentian, aging &, 

mental health. 10(2).142-154. 

21- Hélène Denis (2005), Le Refus Scolaire Anxieux ; Prise En Charge Par une Equipe 

Multidisciplinaire, Enfance et Psy (28), P 98- 106 



 مستوى  الدراس ي، املستوى  السن،: املتغيرات بعض ضوء في الجامعي الطالب لدى واالجتماعية الوجدانية العزلة

 فطيمة طوبال. د، الناصر عبد تزكرات. د ،هدى خرباش د.أ(        مقيم غير/  مقيم) لدراسةا وظروف التحصيل
 

103                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

22- Jacques Marc & Vincent Grosjean, Mc. Marsella (2011), Dynamique Cognitive et Risques 

Psychosociaux : Isolement et Sentiment d’isolement au Travail, Presses Universitaires de 

France (74) 2, P107-130. 

23- Keneth,L & Georye,B. & Jhon,N(1999),Social Psychology : Theories and Measurment, 

McGrow Hill, NewYoork 

24- Jeans Claude Martin & François Romaine Ouellette (1993), La Solitude et Isolement : la 

Structure de nouveaux Liens Sociaux, International Review of Community Development 

(29), p 7-15. 

25- Keneth,L ,Georye,B & Jhon,N(1999), Social Psychology : Theories and Measurment, McGrow 

Hill, New York  .  

26- Lazarus,B (1976), Patter of Adjustment and Human Effecttioness ,Mc Grow Hill  New York. 

27- Martins Daniel (1974), L’isolement Pédagogique et Social Des Etudiants Etrangers Et Leurs 

Echecs Scolaire, Revue Françaises de pédagogie (26), P18-22. 



 النفسية الصحة منظور  من تحليلية الزواجي دراسة بالتوافق وعالقته الوجداني الذكاء

 صليحة الڤص شريفة بن غذفة                        د. د.
 

104                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 الزواجي بالتوافق وعالقته الوجداني الذكاء

 النفسية الصحة منظور  من تحليلية دراسة
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 :لخصامل

 لزواجي، والتعرفاالتوافق و  الذكاء الوجدانيقياس درجة االرتباط بين الدراسة إلى  هدفت

الجنس والسن، واملستوى  اتعينة تعزى ملتغير ال أفرادلدى املتغيرين فروق في مستوى على ال

خطوات املنهج الوصفي أالرتباطي،  بإتباع ا، وعدد األوالد، ومدة الزواج والعمل. وهذ التعليمي

وبتطبيق مقياس التوافق الزواجي لـسبينر  ومقياس الذكاء الوجداني ألحمد علوات على عينة قوامها 

  فرد. 59

العالقة االرتباطيه بين الذكاء الوجداني والتوافق التالية:  النتائج ة إلىوقد توصلت الدراس

الذكاء الوجداني والتوافق  الزواجي عالقة ضعيفة جدا، وال توجد فروق بين متوسطات درجات

فئة منتصف الشباب و . وأن الفرق الوحيد وجد بين فئة املذكورة سابقا تغيراتاملالزواجي حسب 

لصالح فئة و في الذكاء الوجداني  0.005وعند مستوى داللة  2,85ساوي تقيمة ت  حيثالعمر 

 منتصف العمر.

  -التوافق الزواجي -الذكاء الوجداني -: األزواجالكلمات املفتاحية

Abstract: 

The aim of this study was to measure the degree of correlation between emotional 

intelligence and marital compatibility, and to identify the differences between couples in their  

level of emotional intelligence and marital compatibility according to gender, age, educational 

level, number of children, marriage duration, and job occupation. The research sample consists 

of 59 couples. We used, for the purpose of the study, Marital compatibility Scale, designed 

by Spinner, and Emotional Intelligence Scale, designed by Ahmed Alouat. Data were analyzed by 

using the SPSS-19 software. The study concluded that correlation existed between the two 

 الڤص صليحةد.                        غذفة بن شريفةد.
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variables is very weak.  The only  difference was found between the young and middle age 

group, where the value of t is equal to 2.85, and at the level of significance 0.005 in emotional 

intelligence and for the middle age category. 

Keywords: couples- emotional intelligence - marital compatibility – 

 :مقدمة

" يعتبر التوافق الزواجي من أهم مؤشرات الصحة النفسية بالنسبة للمتزوجين،

فالسعادة فيه تقوم على جهد يبذل من الطرفين، ويهدف إلى التفاهم العميق، كما 

تقوم على إدراك وتقدير متبادل من كل طرف ملحاسن ومساوئ الطرف األخر." ) 

رت االضطرابات والصراعات داخل في املقابل كث( و12. ص 1436صحاف خلود، 

األسر وخاصة بين الزوجين،  لعدم الشعور باألمان حيث طغت الحاجيات املادية 

بحث عن القوة يحسب هرم ماسلو على حساب حاجات الحب؛ فأصبح كل منهما 

ة املتفردة بدل أن يكون شريكا في الحياة الزوجية. ويحاول كل داالقتصادية والسيا

 ،.على تسيير أمور البيت ماديا واجتماعيا..من جهته السيطرة 

مما اثر على األدوار  "ولقد زادت أعباء الحياة مما أدى إلى...خروج املرأة للعمل،

( إلى أن خروج املرأة 1994االجتماعية للزوجين، حيث أشار يوسف عبد الفتاح )

ها كزوجة للعمل أدى إلى تعدد أدوارها، مما نشأ عنه الصراع بين تلك األدوار )دور 

 حيث اختلطت املفاهيم وتداخلت األدوار. (81.ص2008وكأم وكمهنية(")علي حسام،

"البيت  رغم أن الشريعة اإلسالمية أوضحت معنى القوامة بشكل واضح. وإذا كان

مؤسسة تربوية آو شركة اقتصادية، فال بد له من رئيس، والرياسة ال تلغي البتة 

خر، وعلى آل على أحد الطرفين أن يرض ى بقيادة االشورى والتفاهم وتبادل الرأي...و 

 (13. ص 1436هذا يجب أن تربى األجيال، وأن ينشأ األطفال")صحاف خلود، 

وظيفتها الوجدانية والتي تعتبر مصدرا مهما لها.  على أيضا للعمل اثر  هاخروجو 

الفراغ الوجداني  واإلهمال العاطفي وعدم التوافق  كما تؤكد مختلف الدراسات أن
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الوجداني وعدم قدرة التعبير عن املشاعر من الطرفين أو أحدهما من أهم  

حيث تؤكد هالة  الخصائص التي أصبحت تميز الحياة الوجدانية بين الزوجين.

( في دراستها أن " التوافق العاطفي الجنس ي جانب مهم في تحقيق 1998السيد )

ا يعتبر الحب املتبادل ( "كم78.ص 2008التوافق الزواجي أو منعه " )علي حسام، 

( أنه...توجد في 2005عامال مهما لحدوث التوافق الزواجي، فذكرت فاطمة فهمي )

الزواج مشاعر تصاحب العالقة بين الزوجين حيث يشارك كل منهما األخر...حيث أن 

 (79.ص2008كل من الزوجين يكمل األخر ويمنحه السعادة " )علي حسام، 

الستمتاع بالحياة واالستقرار الوجداني والقدرة فالصحة النفسية إذا؛ تعني ا

هي القدرة على العطاء والحب على التعبير عن املشاعر دون تزييف وال مبالغة، و 

. وأن اضطراب العالقات الزوجية يكون حيث يفتقد والتضحية دون انتظار املكافأة

الوقت الزوجين إلى املهارات األساسية فيما يخص تبادل املشاعر والعواطف في 

انطالقا مما سبق؛ تأتي هذه الورقة امليدانية كمحاولة  املناسب وبالشكل الالئق.

ملعرفة مالمح الحياة الزوجية لعينة من األزواج في األسرة الجزائرية، من خالل واقع 

استثمار الزوجين للذكاء الوجداني والوصول إلى مستوى من التوافق يحمي العالقات 

هل توجد هذا بمحاولة اإلجابة على التساؤل الرئيس وهو: و  الزوجية من التفكك. 

؟ حيث أن العينة أفرادعالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والتوافق الزواجي لدى 

طرح مثل هذه املواضيع للدراسة مهم جدا في السنوات األخيرة بسبب املشكالت 

يس على الزوجين فقط بل املتعددة التي تعيشها األسرة الجزائرية والتي تظهر أثارها ل

 حتى على األبناء واملجتمع ككل.

 النظري للدراسة: اإلطار : أوال

 :الذكاء الوجداني -1
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املفاهيم انتشارا في  أهميعتبر الذكاء الوجداني من تعريف الذكاء الوجداني:  1-1

 في عصرنا الحالي من مشكالت نفسية، اإلنسان، ففي ظل ما يعيشه األخيرةاآلونة 

...الخ وجب عليه التعامل معها بكل ذكاء لكي ال  أخالقية وصادية اقت اجتماعية،

تنعكس سلبا عليه، ولعل الذكاء كقدرة عقلية ليس كافيا المتالك مهارات التعامل 

وسيلة للتوافق مع كل  أهم ألنهاالبد من توافر مهارات وجدانية انفعالية  إذهاته 

 ارجية.خ أو كانت شخصية  سواءاملتغيرات املحيطة بالفرد 

ويعرف الذكاء الوجداني على أنه " قدرة التعرف على شعورنا الشخص ي وشعور 

اآلخرين، وذلك لتحفيز أنفسنا، وإلدارة عاطفتنا بشكل سليم في عالقتنا مع اآلخرين", 

أو "هو مجموعة من العناصر التي تدعم القدرة على قيام الفرد بالتحكم في عواطفه 

يز بينهما، واستخدام هذه املعلومات لتوجيه تفكيره وأحاسيسه هو واآلخرين والتمي

 (13ص . 2011 )محمد،وأعماله أو تصرفاته".    

القدرة على إدراك " على انه.(,1997Mayer&Salovey) سالوفي ويعرفه ماير و

االنفعاالت بدقة وتقييمها والتعبير عنها، مع القدرة على توليد املشاعر أو الوصول 

هم االنفعال واملعرفة االنفعالية، والقدرة على تنظيم االنفعاالت إليها والقدرة على ف

 أوفى هذا الصدد يرى   (2013 )الحراحشة، بما يعزز النمو االنفعالي والعقلي".
ا
يضا

ن الوجدان يمنح الفرد معلومات مهمه، يتفاوت األفراد فيما اسالوفى  كل من ماير و

ستجابه لها ال منها وا  ةستفادال ا وتفسيرها و على توليدها ، الوعى بها ، هبينهم فى القدر 

 (2002)الخضر، ذكاء.  أكثر جل أن يتوافقوا مع املوقف بشكل أمن 

 يرى خوالدة  ان هناك خمس أبعاد وهي:   ابعاد ومكونات الذكاء الوجداني: 1-2

 فالفرد بحاجة إلى أن يعرف أوجه  : وهو أساس الثقة بالنفس،الوعي بالذات

 لقراراته.القوة والضعف لديه و 
ا
 يتخذ من هذه املعرفة أساسا
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 :وهو أن يعرف الفرد كيف يتعامل ويعالج  معالجة الجوانب االنفعالية

 املشاعر السلبية التي قد تؤثر بشكل سلبي على حياته العامة أو النفسية.

 ويعني القدرة على قراءة مشاعر اآلخرين سواء التعاطف العقلي أو التفهم :

 وجوههم. تهم أو تلميحاتهم ومن تعبيراتهم أو أصوا

 فالطموح والتقدم والسعي ووجود األمل كلها تعتبر مكونات أساسية الدافعية :

فالفرد الذي يكون لديه هدف  في الدافعية والتي هي البعد الرابع للذكاء العاطفي،

ويحدد ويعرف خطواته نحو تحقيق هدفه ويكون لديه الحماس واملثابرة واألمل في 

 هو املقصود بالدافعية لدى الفرد.تحقيق هدفه 

 :وتعني مقدرة ومهارة الفرد على تهدئة نفسه والتغلب على  املهارات االجتماعية

حالته املزاجية السيئة، والقدرة على التزامن في املزاج مع اآلخرين وحودث تفاعل بين 

. 2004 ،)خوالدةالفرد واآلخرين والذي يعكس عمق االندماج واالرتباط بين األفراد.

 (37-36ص 

العوامل التي تزيد من  أهممن هنا تتجلى أهمية الذكاء الوجداني في كونه من 

درجة االنسجام بين العواطف ،املبادئ والقيم، مما يشعر الفرد بالرضا واالطمئنان، 

ويسهل عليه اتخاذ القرار في كل مجاالت الحياة ، والصحة الجسدية والنفسية، 

، والنجاع في األخيرينية الذاتية، والحصول على احترام وثقة وتحفيز الدافعية والفعال

 سالوفي أعمال على وتأسيسا عالقات اجتماعية فعالة والنجاح املنهي والوظيفي. إقامة

 :العاطفي للذكاء التالية األوصاف جوملان قدم وماير

 سناأنف نعرض أن دون  معها التعامل او بها نشعر التي املشاعر معرفة على القدرة -

 بين التمييز على الفرد قدرة - .اآلخرين يشعر كيف معرفة على القدرة و ، للخطر

 الوعي -.املرح و السعادة إلى الكآبة و الحزن  التحول من على قدرته و ، السيئ الشعور 

 من درجة أقص ى للوصول إلى الفرد تساعد التي الذاتية اإلدارة في املهارة و بالذات
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 على القدرة -. خالق نحو على وأدائها املهام إلنجاز الذات تحفيز على القدرة -.السعادة

 (2014هللا ، )خرف  .بفاعلية معها التعامل و اجتماعية عالقات إقامة

العالقات التي يجب  أقدستعتبر الحياة الزوجية من التوافق الزواجي:  -2

من ، وقد اهتمت العديد ولألبناء لألزواجاملحافظة عليها من اجل صحة نفسية 

مؤشراتها واملتغيرات  أهمبالحياة الزوجية محاولة التعرف على  واألبحاثالدراسات 

 ودينية.  أخالقيةنفسية، اجتماعية،  أهميةذات  ألنهاذات العالقة بها 

 و  قوانینها، وأحكامها و نصوصها، لها مهمة، اجتماعية مؤسسة ويعتبر الزواج

 بين شخصين تقع جنسیة عالقة هو زواجوال أخرى، إلى ثقافة من تختلف التي قیمها،

 یستطیع خاللها الزمن من لفترة وتستمر املجتمع، وجودها ویبرر یشرعها ( وامرأة )رجل

  املجتمع یقرها ودینیة أخالقیة و اجتماعیة تربیة وتربیتهم األطفال، إنجاب الزوجان

 (15.ص  1985 ،) إحسان  . وأهمیتها بوجودها ویعترف

بمؤشرات كثيرة تحكم العالقة الزوجية  إلىيستمر وينجح  أنوال يمكن للزواج 

العالقة الزواجية  إدارةويعتبر التوافق الزواجي أهمها ملا له من أهمية كبيرة في 

 وحمايتها من التدهور والحفاظ على الصحة النفسية للزوجية ولألبناء.

 تعريف التوافق الزواجي: 2-1

ين وال يوجد نمط معين من أنماط هو " نتاج للتفاعل بين شخصيتي الزوج

 ولكن التفاعل بين 
ا
 ، أو فاشل زواجيا

ا
الشخصية يمكن القول بأنه نمط ناجح زواجيا

 أن فيه شك ال ومما شخصيتي الزوجين هو الذي يحدد نجاح الزواج أو فشله ".

 بالراحة فيها الزوجين يشعر سعيدة حياة تعد التوافق يسودها التي الزوجية الحياة

 الحاجات من الكثير بإشباع تقوم كونها إلى باإلضافة النفس ي، واألمن أنينةوالطم

 (2011البنا .و  )عسلية . واالجتماعية الفسيولوجية والنفسية
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الرغبات النفسية،  إشباعفالتوافق الزواجي هو قدرة كال الزوجين على 

واجي وبالتالي مما ينتج عنه الرضا الز  األخر االنفعالية، الجنسية واالجتماعية للطرف 

ويشير  عدم مواصلة العالقة الزوجية. أمامالقدرة على مواجهة كل ما يقف عائقا 

درجة التناغم والتواصل العقلي والعاطفي والجنس ي بين الزوجين  إلىالتوافق الزواجي 

مما يساعدها على بناء عالقة زوجية ثابتة ومستقرة وعلى الشعور بالرضا والسعادة 

يق التوقعات الزواجية ومواجهة ما يتصل بحياتهما املشتركة من .ويعينها على تحق

                                                                     (65. ص 1998)القريطي،  صعوبات ومشكالت وصراعات.

 :بها التوافق الزواجي يتأثر العوامل التي  2-2

 بداية وتكون  حياته نوعية تحدد يالت هي االختيار فعملية: الزواجي االختيار -1

الصحيحة  والقواعد األسس وفق التوافق هذا بناء في األولى واللبنة التوافق الزواجي

  الزواجي االختيار يكون  والسليمة، ولكي
ا
 ةهومواج بالذات إلى الوعي التنبه يجب سليما

 .اآلخر من الطرف يريده ما ويدرك احتياجاته ليعي الشخصية ضعف مواطن

 التوافق أن القول  يمكن الدراسات من العديد على بناءا  :الشخصية تسما -2

ا الزواجي يرتبط
ا
ا ارتباط  بالنفس، والثقة التبصر،: مثل معينة شخصية بسمات موجبا

 والتعبير والدفء اآلخر، احتياج تجاه والحساسية الذات، نحو التكوين العاطفي وقوة

 التقدير، إبداء مهارة وارتفاع النقد، توجيه مهارة وانخفاض وتوكيد الذات العاطفي،

 الذات والخضوع. الشخصية، وكشف وانبساط

ا أكثر يكونان بينهما الحب بوجود الزوجين يشعر فعندما :الحب -3  عمى حرصا

ا يعّد  أجلها من التضحيات وتقديم الزوجية استمرار العالقة ا متطلبا  للعالقة أساسيا

 .األبد إلى ملرأةوا الرجل بين تدوم الناجحة التي الزوجية

اتجاهات  الختالف نتيجة الجنس ي التوافق سوء مشكلة وتظهر : الجنس ي التوافق -4

اختالف  أو الجنس ي البرود أو فيه الرغبة وشدة الجنس ي االتصال تجاه الشريكين كال
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 أو الجنسية الثقافة لنقص أو ، الزوجين كال عند تماثلها وعدم الجنسية الحوافز

 حاجاته. إشباع وعدم اآلخر لطرفا بطبيعة بسبب الجهل

ا عامال الجيد االتصال يعّد :الزوجين بين التواصل -5 ألنه  الناجح الزواج في أساسيا

حين  ناجحة، التواصل عملية وتكون  الزوجية، العالقات إلدارة واألداة الرئيسة املحرك

 .وميوله وحاجاته اآلخر الطرف رغبات حول  كثيرة أشياء ملعرفة طرف كل يسعى

 األسرية التوقعات حول  الزوجين واتفاق الدور، أداء في الكفاءة :األدوار ءأدا -6

 املؤشرات أحد يمثل اآلخر لتوقعات الزوجة أو الزوج سلوك ومسايرة وكيفية األداء،

  تمثل والتي الزواجية األساسية للمرونة
ا
 حيث من الزواجية الحياة في عنصرا هاما

 (2016و دوبا.  )عابدين.التوافق

 سات السابقة:الدرا

اطلعت الباحثتان على مجموعة من الدراسات السابقة التي كان احد متغيراتها 

التوافق الزواجي وارتباطها بمجموعة أخرى من املتغيرات مثل اإلنهاك النفس ي 

والرضا عن العمل وعمل املرأة وفارق السن بين الزوجين والتكافؤ الزواجي وغيرها 

لتي لها عالقة بمتغيرات الدراسة الحالية ولو بطريقة كثير, لكن تم عرض الدراسات ا

 غير مباشرة وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات.

 الوجداني، والذكاء النفسية الصحة بين العالقة معرفة إلى هدفت :الدراسة األولى

 100ِمن  عينةال الوصفي، تكونت استخدمت املنهج التقنية. مروي كلية طلبة لدى

 والذكاء النفسية الصحة مستوى  أّن  صلت الدراسة إلى ما يلي:تو  طالب وطالبة،

 والذكاء الصحة النفسية عالقة بين هناك وكانت مرتفعة، بدرجة جاء االنفعالي

عزى  الوجداني، الذكاء في داللة ذات فروق توجد الو  الوجداني.
ُ
 الجنس،(ملتغيرات ت

عزى  لنفسيةا الصحة في فروق توجد الكما  .)الدراس ي التخصص واملستوى 
ُ
ملتغيرات  ت
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 لصالح وكانت الدراس ي املستوى  متغير في الفروق . لكن توجد)التخصص و الجنس(

اني. دراس يال املستوى 
ّ
 (2016)قمر،  الث

 والتوافق االنفعالي الذكاء ، وعالقةمستويات عن الكشف إلى هدفت :الدراسة الثانية

من ( 200 ) الدراسة نةعي بلغت وقد األقص ى، جامعة في العاملين الزواجي لدى

 الذكاء مقياس الباحثان استخدم وقد من اإلناث، (96) و الذكور  من (104)  العاملين

 وتوصلت إعدادهما، من الزواجي التوافق سومقيا ( 2006 ) موس ى إعداد االنفعالي،

 إلى: الدراسة نتائج

 الزواجي التوافق مستوى  أنو  . (% 88.24 ) كان االنفعالي ككل الذكاء مستوى  أن

 والتوافق االنفعالي الذكاء بين ارتباط عالقة عدم وجود. و  (% 88.71 ) كان ككل

 لصالح باختالف الجنس االنفعالي الذكاء درجات متوسطات بين فروق وجودو  الزواجي.

 الدخل املرتفع، ذوي  العاملين مجموعة لصالح الشهري  الدخل وباختالف اإلناث،

كما ال   الدكتوراه. درجة ذوي  العاملين مجموعة حلصال العلمية الدرجة وباختالف

 ووجود والعمر، النوع باختالف الزواجي لتوافقا درجات متوسطات بين فروق جودت

 من العاملين لصالح الزواجي للتوافق الكلية الدرجة وفي الرضا الجنس ي بعد في  فروق

                                                                             (2011والبنا. )عسلية   .املتوسط الدخل ذوي 

 فاعلیة من بكل االنفعالي الذكاءعالقة التعرف على  إلىهدفت  :الدراسة الثالثة

 وتم .املكرمة مكة بمدینة املتزوجين املعلمين من عینة لدى الزواجي والتوافق الذات

 للعدل الذات فاعلیة ومقیاس (2002ورزق) لعثمان االنفعالي الذكاء مقیاس تطبیق

 من تكونت عینة على وذلك  ( 1999وعبدهللا) لفرج الزواجي التوافق ومقیاس (2001)

 الذكاء أبعاد جمیع بين موجبة ارتباطیة عالقة وجود إلى:  النتائج وأسفرتفرد  ( 200 ) 

 جمیع نبي و الدراسة. عینة أفراد لدى الزواجي الذات والتوافق فاعلیة وبين االنفعالي

 فروق  كما توجد . الدراسة عینة أفراد لدى الذات فاعلیة وبين الزواجي التوافق أبعاد
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 الذكاء أبعاد جمیع في الزواجي التوافق ومنخفض ي درجات مرتفعي متوسطات بين

 ومنخفض ي مرتفعي وبين الذات درجات فاعلیة سطاتو مت بين فروق  وجدوت . االنفعالي

 التنبؤ إمكانیةوفي  الزواجي. مرتفعي التوافق لصالح لفروقا انتوك الزواجي، التوافق

 (1430لي ،  )العبد الذات. وفاعلیة االنفعالي الذكاء  خالل من لزواجيألخير ا بالتوافق

 انتشارا والى الوجداني الذكاء مهارات أكثر التعرف على  إلى هدفت :الدراسة الرابعة

 الوجداني الذكاء بين العالقة إلى التعرفو  العينة، أفراد لدى الزواجي التوافق درجة

 والتوافق الوجداني الذكاء من كل في الفروق عن الكشف إلى إضافة الزواجي، والتوافق

  الزواجي
ا
 232 من البحث عينة تكونت .الزواجي االختيار وطريقة الجنس ملتغيري  تبعا

 
ا
 مقياس استخدام تم ،53-39 بين أعمارهم دمشق تراوحت مدينة في وزوجة زوجا

 وقد .خميل بيومي محمد إعداد الزواجي التوافق ومقياس  الوجداني للذكاء بارون

 إلى: توصلت الدراسة

 تليها العينة لدى أفراد السائدة هي البينشخصية االنفعاالت فهم مهارة أن

 فهم ثم االيجابي العام، االنطباع الضغوط، إدارة العام، االيجابي املزاج التكيفية،

 توجد. و العينة مرتفع أفراد لدى الزواجي التوافق درجةكما أن  .الشخصية تاالنفعاال 

 االنفعاالت وفهم االنفعاالت البينشخصية يمق من وكل الزواجي التوافق بين عالقة

 يمق من كل فروق في توجدباإلضافة إلى أنه   .العام االيجابي واملزاج الشخصية

 فروق وعدم وجود الذكور، لصالح كيفيةوالت االناث لصالح البينشخصية االنفعاالت

  الزواجي التوافق في
ا
 فهم االنفعاالت في فروق وجدت حين في .الجنس ملتغير تبعا

 الغير الزواجي االختيار طريقة لصالح الزواجي والتوافق والتكيفية البينشخصية

 (2016)عابدين، و دوبا.  .تقليدية

ج الدراسات السابقة يمكن التعقيب على الدراسات السابقة: بعد عرض نتائ

مالحظة ما يلي: أن الدراسات املعروضة توصلت إلى انه توجد عالقة بين الذكاء 
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الوجداني والصحة النفسية  كما أسفرت بقية الدراسات على عدم وجود ارتباط 

بين التوافق الزواجي والذكاء االنفعالي في حين تثبت أخرى هذه العالقة. كما 

االنفعاالت  يمق من وكل الزواجي التوافق ة ارتباطية بينأشارت إلى وجود عالق

وكلها متغيرات  .العام االيجابي واملزاج الشخصية االنفعاالت وفهم البينشخصية

شخصية تؤثر على التوافق الزواجي. باإلضافة إلى أن بعض املتغيرات 

الديموجرافية كالجنس والسن واملستوى الدراس ي ... لم تكن قادرة على نفي 

 أواثبات الفروق في التوافق الزواجي والذكاء الوجداني في كل الدراسات املعروضة.

 : إجراءات الدراسةثانيا: 

 :ةالتالي تتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤال  :تساؤالت الدراسة

 العينة؟ أفرادما مستوى التوافق الزواجي والذكاء الوجداني لدى  -

 العينة؟ أفرادوجداني والتوافق الزواجي لدى هل توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء ال -

السن، الجنس، هل توجد فروق في درجة الذكاء الوجداني تبعا للمتغيرات التالية:  -

 األبناء؟مدة الزواج ، املهنة، املستوى التعليمي  وعدد 

 سنحاول اختبار صحة الفرضيات التالية: :فرضيات الدراسة

 .العينة متوسط أفرادداني لدى مستوى التوافق الزواجي  والذكاء الوج -

الذكاء الوجداني لدى و بين التوافق الزواجي  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية دالة  -

 العينة. أفراد

الذكاء الوجداني و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق الزواجي  -

 تبعا ملتغير السن.

الذكاء الوجداني و زواجي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق ال -

 تبعا ملتغير  الجنس.
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الذكاء الوجداني و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق الزواجي  -

 تبعا ملتغير مدة الزواج. 

الذكاء الوجداني و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق الزواجي  -

 املهنة. تبعا ملتغير

الذكاء الوجداني و حصائية في درجة التوافق الزواجي ال توجد فروق ذات داللة إ -

 املستوى التعليمي. تبعا ملتغير

الذكاء الوجداني و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق الزواجي  -

 .األبناءعدد  تبعا ملتغير

 : تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية:أهمية الدراسة

 تين وحماية العالقات الزوجية.الذكاء الوجداني في تم أهمية -

 وتجاوزها. األسريةالتوافق الزواجي لحل الصراعات  أهميةتركز الدراسة على  -

 انتشار ظاهرة الطالق في املجتمع الجزائري.زيادة  -

لتركيز على تنمية الذكاء الوجداني اضرورة  إلىالنفسانين  األخصائيينلفت انتباه  -

 .الزواجي  اإلرشادمن خالل برامج 

 : تهدف الدراسة الحالية إلى:داف الدراسةأه

 العينة. أفرادمستوى الذكاء الوجداني والتوافق الزواجي لدى التعرف على  -

 التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني والتوافق الزواجي لدى العينة. -

التعرف على الفروق في درجة الذكاء الوجداني والتوافق الزواجي تبعا ملتغيرات:  -

 .األبناءلسن، الجنس، مدة الزواج ، املهنة، املستوى التعليمي وعدد ا
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 التعريفات اإلجرائية: 

هو الدرجة التي يتحصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الوجداني الذكاء الوجداني: *

 .علوات ألحمد

هو الدرجة التي يتحصل عليها الفرد على مقياس التوافق الزواجي التوافق الزواجي: *

  سبينر.ل

 : نتائج الدارسة الحالية توظف في إطار الحدود التالية:حدود الدراسة

 زوج وزوجة. 59املتزوجين و عددهم من  : عينة الدراسة املجال البشرية .1

 .2017من سنة  8/9/10/11: أجريت الدراسة خالل شهر املجال الزمني .2

االرتباطي الذي يقوم بوصف الظاهرة في  : تم إتباع خطوات املنهج الوصفياملـــــــنهــــــــــــــج

الواقع وجمع البيانات حولها وتحليلها واستخالص النتائج من خالل هذا التحليل. 

 اتجاهه. واكتشاف االرتباط وقياسه وتحديد قوته و

زوج  59هو و  اإلجمالي: تكونت عينة الدراسة من عدد أفراد العينة عينة الدراسة

فرد في حساب  57اط واملتوسطات الكلية للمتغيرين. ووزوجة في حساب معامل االرتب

منهم  38غير موظفين.  10موظف و 47إناث، ومنهم  41ذكور و  16الفروق. منهم 

العينة  أفرادمتوسط .عدد البناء لدى  مستوى ثانوي و 19ذوي مستوى جامعي و

 25بين  سنة. كما يتراوح سنهم 24أوالد. ومدة الزواج من سنة الى  7و 0يتراوح بين 

 سنة. 63و

 التالية: باألدوات: تم االستعانة أدوات الدراسة

على مقياس الذكاء الوجداني  ةدراسالاالعتماد في  تممقياس الذكاء الوجداني:  -1

 محاور وهي : أربعةعبارة موزعة على  41علوات واملكون من  ألحمد
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املحور الثالث:  -االتاملحور الثاني: تنظيم االنفع -: املعرفة االنفعاليةاألول املحور 

 ،) (دائما5 ) بإعطاء تصحيحها يتم و .التواصل االجتماعي ملحور الرابع:ا-.التعاطف

وبذلك يكون اعلى درجة يتحصل عليها الفرد  أبدا.( 1) و نادرا (2)،أحيانا (3) عادة، (4

 .41وادنى درجة   205هي 

ياس جودة الهدف منه ق 1976أعده سبينر سنة مقياس التوافق الزواجي:  -2

ة. قة الّزوجيَّ
َ
 13االتفاق الّزواجي  مع أربعة محاور هي:   عبارة، 32يتكون من و  الَعال

 ود بن 4التعبير العاطِفي  بنود5بنود، التماسك الّزواجي 10الرضا الّزواجي  .بند

واجي  (2موضح في امللحق رقم ) :مفتاح تصحيح مقياس التوافق الز 

حيث تدل الدرجة  151و  0تتراوح الدرجات َبين  :واليامل ويتم التصحيح وفق الـمفتاح

على مقياس التوافق  العالية على توافق ّزواجي جيد، و يمكن تفسير درجات األفراد 

ة الذي قدرته الِدراَسات   .107او  92 َبين   الّزواجي ِفي ضوء مؤشر التعاسة الّزوجيَّ

 إلى) االنجليزية(  األصلية صورة جزائرية بترجمة املقياس من اللغة إعدادوقد تم 

 اللغة العربية وحساب خصائصة السيكومترية في دراستين وكانت النتائج كالتالي:

 (215-203. ص ص 2017) زواوي، منصوري.  

: درجات الصدق االتفاقي بين مقياس التوافق الزواجي لسبينر الدراسة االولى

 0.89در بـ الفا كرونباخ والثبات ق 0.73والس  ومقياس التوافق الزواجي للوك و

 معامل االرتباط بين نصفي االختبار 0.94و

الدراسة الثانية: الصدق االتفاقي بين مقياس السعادة الزوجية ملوس ى 

. بالنسبة للصق التمييزي 0.55ومقياس التوافق الزواجي  2011والدسوقس

 0.58التجزئة النصفية 0.69 الفا كرونباخ لثبات:. أما ا10.41فبلغت فيمة ت 

 0.84التطبيق واعادة التطبيق 0.74تصحيح سبيرمان براون 
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 للعينات املستقلة T test حساب اختبار "ت"تم لقد  :األساليب اإلحصائية

و  واالنحراف املعياري الختبار صحة الفرضية األولّى والرابعة والسادسة والسابعة. 

  ANOVAاختبار  الختبار صحة الفرضية الثانية.حساب معامل االرتباط بيرسون 

 الختبار صحة الفرضيات الثالثة والخامسة والثامنة.

 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة

  عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:
 .مستوى التوافق الزواجي والذكاء الوجداني لدى أفراد العينة متوسط*

ني لدى أفراد ( يوضح املتوسط الحسابي للتوافق الزواجي  والذكاء الوجدا1الجدول رقم )

 العينة

 االنحراف املعياري  املتوسط أكبر قيمة أقل قيمة ن 

 24,011 90,00 130 33 59 التوافق الزواجي

 19,400 150,88 189 102 59 الذكاء الوجداني

وهو مستوى اقل من  90نالحظ من خالل النتائج أن متوسط التوافق ألزواجي بلغ 

أفراد العينة يعيشون تعاسة زوجية، حيث  مؤشر التعاسة الزوجية، وهذا يعني أن

. كما أن هذا 107و 92قدرت معظم الدراسات أن مؤشر التعاسة الزوجية قدر بين 

املتوسط أقل من املتوسط الحسابي للمقياس املعتمد في الدراسة، ومرد ذلك قد 

يكون أن أغلب أفراد العينة موظفين، واملستوى االقتصادي متوسط، ومدة الزواج 

سنوات أين يكون الزوجين قد خبرا طبائع بعضهما البعض  6لغالب أكثر من في ا

ويقل االهتمام بتجديد أسلوب الحياة الزوجية. مما يغلب على حياتهم طابع امللل 

والروتين. وهذه النتائج ال تتفق مع نتائج دراسة عابدين ودوبا التي توصلت إلى أن 

 ان مرتفعا.العينة ك أفراد لدى الزواجي التوافق درجة
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وهو  150,88في حين نالحظ من خالل النتائج أيضا أن متوسط الذكاء الوجداني بلغ 

أعلى من متوسط املقياس املطبق في الدراسة، مما يبين ان أفراد العينة يتميزون 

بالذكاء الوجداني وبمستوى مرتفع، وهذا قد يعود إلى ان أغلب أفراد العينة ذوي 

ن وأطباء، وتتوافق و ن: أساتذة ومهندسو أن اغلبهم موظفمستوى تعليم جامعي. كما 

 االنفعالي أحمد التي توصلت إلى أن مستوى الذكاء هذه النتائج مع نتائج دراسة قمر

 مرتفعة. بدرجة جاء

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

الذكاء الوجداني لدى و توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين التوافق الزواجي *

 العينة. أفراد

( يوضح معامل االرتباط بين التوافق الزواجي  والذكاء الوجداني لدى أفراد 2الجدول رقم )

 العينة

 قيمة معامل االرتباط 017, الداللة 899,

من خالل نتائج املوضحة في الجدول نجد أن أن قيمة االرتباط قيمة ضعيفة 

لدى األزواج. وهذا  0,017ي بلغت جدا بين التوافق الزواجي والذكاء الوجداني  والت

هم الوجداني في إنجاح حياتهم الزوجية أو على ءاألزواج ال يستخدمون ذكايعني أن 

األقل الستقرارها بشكل ايجابي، والدليل على ذلك أنهم يعيشون تعاسة زوجية من 

خالل مستوى التوافق الزواجي املنخفض، وقد يعود ذلك إلى أن اغلب أفراد العينة 

كبر يؤثر حتما في قدرة أ ئان خاصة الزوجات وهذا يعني مسؤوليات أكثر وعبو فموظ

األزواج على تسيير ومراقبة مراحل نمو حياتهم الزوجية. وقد جاءت هذه النتيجة 

 هدفت إلىمنسجمة مع نتائج دراسة عسلية محمد ابراهيم والبنا حمودة التي 

 جامعة في العاملين زواجي لدىال والتوافق االنفعالي الذكاء مستويات عن الكشف

والتوافق الزواجي.  االنفعالي الذكاء بين وتوصلت إلى أنه ال توجد عالقة  األقص ى،
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الذكاء  أبعادلنتائج دراسة العبدلي أل يحي التي توصلت إلى وجود عالقة بين  مخالفةو 

 االنفعالي والتوافق الزواجي.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

الذكاء الوجداني و فروق ذات داللة إحصائية في درجة التوافق الزواجي  ال توجد*

]بعد استبعاد استمارتين لم يتم ذكر املعلومات البيوغرافية فيها أصبح عدد  تبعا ملتغير السن.

 [57أفراد العينة 

 ( يوضح الفروق في التوافق الزواجي  والذكاء الوجداني حسب السن3الجدول رقم )

 التباينمصدر  املتغير
 مجموع

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 الداللة قيمة ف املربعات

التوافق 

 الزواجي

 076, 2,700 1473,616 2 2947,232 بين املجموعات

   545,802 54 29473,330 داخل املجموعات

    56 32420,561 املجموع

الذكاء 

 الوجداني

 05, 3,702 1227,670 2 2455,341 بين املجموعات

   331,637 54 17908,379 داخل املجموعات

    56 20363,719 املجموع

من خالل النتائج نالحظ انه ال توجد فروق بين الفئات الثالث ألفراد العينة في 

التوافق الزواجي وقد يفسر األمر على أساس أن أفراد العينة في مرحلة اإلنتاجية أين 

طفال، وتأمين األسرة ماديا... وغيرها من األهداف يهتمون بالجانب املنهي وإنجاب األ 

التي تكون على حساب االهتمام بالعالقات الزوجية التي تكون في املرحلة التي قبلها 

وهي مرحلة الحميمية واأللفة, وهذا ما يتفق مع دراسة عسلية التي توصلت الى عدم 

 وجود فروق في التوافق الزواجي باختالف العمر.

فروق بين فئات السن الثالث في الذكاء الوجداني وبعد محاولة  في حين توجد

التأكد من حقيقة هذه الفروق وبعد حساب الفروق بين كل فئتين تبين أن الفرق 

كامن بين الفئة واألولى والفئة الثانية أي بين مرحلة الشباب ومرحلة منتصف العمر 

في الذكاء الوجداني  0.005وعند مستوى داللة  2,85وقد  وجدت قيمة ت مساوية 
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وهذا لصالح فئة منتصف العمر. وهذا للخبرة في الحياة األسرية واملهنية التي تميز 

هذه الفئة، كما تتميز هذه املرحلة باالنتقال من الذاتية والتوجه إلى االهتمام برعاية 

األبناء وإرشاد وتوجيه الجيل القادم، في حين ال توجد فروق بين بقية الفئات 

 رية في الذكاء الوجداني.العم

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الذكاء الوجداني والتوافق الزواجي *

 تبعا ملتغير  الجنس.

 ( يوضح الفروق في درجة التوافق الزواجي  والذكاء الوجداني حسب الجنس4الجدول رقم )

نحراف اال  املتوسط  العدد الجنس 

 املعياري 

 اتدرج قيمة ت

 الحرية

 الداللة

التوافق 

 الزواجي

 1,081 23,778 94,75 16 ذكور 

 

55 

 

,285 

 24,117 87,10 41 اناث 

الذكاء 

 الوجداني

 637, 55 474, 13,584 153,00 16 ذكور 

 20,924 150,32 41 اناث

لذكاء الوجداني تعزى وا زواجيتبين النتائج أنه ال توجد فروق في التوافق ال

التي أشارت إلى عدم  2016ملتغير الجنس، وهي نتائج تتوافق مع دراسة قمر أحمد 

وجود فروق تعزى للجنس في الذكاء الوجداني. حيث أن الزوجين وبعد الزواج 

يكونان شريكان في الحياة الزوجية يتقاسمان مسؤوليتها وأعبائها وبالتالي فهما ال 

لتوافق الزواجي رغم أنهما قد يختلفان في مستوى الذكاء يختلفان في مستوى ا

 الوجداني.

في حين ال تتوافق مع نتائج دراسة عسلية التي أشارت إلى وجود فروق في الذكاء 

االنفعالي لصالح اإلناث. أما بالنسبة للتوافق الزواجي فتوصلت دراسة عابدين رغد 

ود ملتغير الجنس. وهذا قد يعود ودوبا زين إلى وجود فروق في التوافق الزواجي تع
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الختالف خصائص العينة وحجمها. كما أن األدوار التي يقوم الجنسين من األزواج 

 اليوم باتت متشابهة إلى حد كبير، حتى أن املرأة تقوم بدور الرجل والعكس ممكن .

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 

لذكاء الوجداني تبعا ملتغير مدة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ا*ال 

 الزواج.

 ( يوضح الفروق في التوافق الزواجي والذكاء الوجداني حسب مدة الزواج5الجدول رقم )

 مصدر التباين املتغير
 مجموع

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 الداللة قيمة ف املربعات

التوافق 

 الزواجي

 917, 087, 52,100 2 104,199 بين املجموعات

   598,451 54 32316,362 داخل املجموعات

    56 32420,561 املجموع

الذكاء 

 الوجداني

 859, 152, 56,964 2 113,929 بين املجموعات

   374,996 54 20249,790 داخل املجموعات

    56 20363,719 املجموع

داني تعزى والذكاء الوج زواجيتبين النتائج أنه ال توجد فروق في التوافق ال

ملتغير مدة الزواج، حيث تبين الدراسات "أن مدة الزواج ترتبط ارتباطا سالبا 

بالتوافق الزواج أي كلما طالت مدة الزواج كان الزوجين اقل إدراكا لخصائص 

الشخصية املحببة في الطرف األخر وان التواصل بين الزوجين والعوامل النفسية في 

التوافق بينهما وأن الشعور بالتوافق الزواجي جاء  شخصيتهما تؤدي إلى إيجاد جو من

")عصمت عبد هللا ص عند الزوجات اقل من األزواج في التقييم العام للزواج 

كما أن العبء الخارجي واملادي الذي تعيشه األسرة الجزائرية أصبح  (156-157

 يطغى على االهتمام بالتوافق الزواجي.

ار باملوازاة مع دورها كأم فصارت هي إذ أن الزوجة أصبحت تقوم بعدة أدو 

، واملدبرة اقتصاديا للمنزل ناهيك عن وظائفها اليومية داخل ألبنائهااملوظفة واملعلمة 

املنزل، وهذا يؤثر وبشكل أكيد على اهتمامها بإنجاح عالقاتها الزوجية حيث أنها ال 
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ثر في إيجاد الفروق تجد الوقت الالزم لذلك. باإلضافة إلى أن مدة الزواج نتوقع أن تؤ 

في التوافق الزواجي إال أن هذا جاء معاكسا لنتائج الدراسة إذ بات الزواج في حد 

ذاته ال يعد يتمتع بالقيمة االجتماعية والعاطفية  في ظل الضغوطات اليومية التي 

 يعيشها األزواج.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية السادسة: 

الذكاء الوجداني التوافق الزواجي و ي درجة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف*

 تبعا ملتغير املهنة.

 ( يوضح الفروق في التوافق الزواجي والذكاء الوجداني حسب املهنة6الجدول رقم )

والذكاء الوجداني تعزى  زواجيتبين النتائج أنه ال توجد فروق في التوافق ال

ملتغير املهنة إذ يتعود الزوجين على بعضهما البعض وقد يصبح احد الطرفين 

ف بنفس طريقة الطرف األخر لالستمرار في الحياة الزوجية، كما انه قد يؤثر يتصر 

حتى على درجة ذكائه الوجداني التي يحورها حتى تصبح أكثر تالءما مع الطرف األخر. 

الذكاء الوجداني لم يتمكن األزواج من استخدامه في الحياة الزوجية رغم ارتفاع 

يتم استخدامه في املواقف االجتماعية  مستواه في هذه الدراسة، لكن نتوقع أن

 واملهنية أكثر من املواقف التي يعيشها الزوجين فيما بينهما.

إذ داخل األسرة الجزائرية يكون الهدف هو إرضاء األطراف الخارجية على 

حساب إرضاء الزوجة أو الزوجة، كمدير العمل والعائلة والضيوف وحتى األبناء. 

ن الزواج أصبح ماديا أكثر مما يهدف إلى بناء أسرة إلى ذلك أن الهدف م إضافة

  

 املتوسط ن املهنة

االنحراف 

 قيمة ت املعياري 

درجات 

 الداللة الحرية

التوافق 

 الزواجي

 55 1,477 21,312 92,02 47 موظف 

 

,169 

 32,427 76,20 10 غ, موظف 

الذكاء 

 الوجداني

 473, 55 722, 18,775 151,91 47 موظف 

 20,968 147,10 10 غ, موظف 
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لتلبية الحاجات االجتماعية والعاطفية. ويشترط في الطرف األخر حتى قبل الزواج أن 

يكونا موظفا محترما خاصة ماديا، ويكون قادرا على تلبية الحاجات املادية للزوج 

كثر من اهتمامهم أو واألسرة ككل. لهذا فإن الزوجين أصبحا يهتمان بهذه النقطة أ

 تفكيرهم في إنجاح الزواج.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية السابعة: 

الذكاء الوجداني و  زواجيالالتوافق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة *

 املستوى التعليمي. تبعا ملتغير

وى ( يوضح الفروق في التوافق الزواجي  والذكاء الوجداني حسب املست7الجدول رقم )

 التعليمي

والذكاء الوجداني تعزى  زواجيتبين النتائج أنه ال توجد فروق في التوافق ال

ملتغير املستوى التعليمي. قد يكون املستوى التعليمي والرغبة في إتمام الدراسات 

الجامعية والتميز لدى الطرفين من األزواج من أسباب انخفاض التوافق الزواجي، 

من املستوى الجامعي، كما أن الحصول على  وهذا من خالل أن اغلب أفراد العينة

 وظيفة أصبح يتطلب الحصول على شهادات جامعية.

ففي األسرة الجزائرية أصبح من الضروري على الزوج والزوجة أن يعمال معا 

سمان املسؤولية املادية،  وعليه يكون اهتمامهم بحياتهم الزوجية أقل اوبالتالي يتق

املادية لهما ولألسرة. وكون أنهما في نفس مستوى  من انشغاالتهم لتأمين الحاجات

القوة املادية لم يعد كل طرف مهتما بالحاجات العاطفية للطرف األخر، باإلضافة إلى 

  

 املتوسط ن املستوى التعليمي

االنحراف 

 قيمة ت املعياري 

درجات 

 الداللة الحرية

التوافق 

 الزواجي

 263, 55 1,132 21,179 91,79 38 جامعي 

 28,951 84,16 19 غ, جامعي 

الذكاء 

 الوجداني

 363, 55 917, 20,074 152,71 38 جامعي 

 16,910 147,79 19 غ, جامعي 
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أن املستوى التعليمي يسمح لكل طرف بالتفكير بطريقة متحررة وكأنه ال يحتاج 

كيد الذات لألخر، وهنا تتداخل الخصائص الشخصية مثل حب السيطرة والقوة وتأ

وهذا ما توفره عادة املستويات العليا من التعليم.وجاءت نتائج هذه الدراسة على 

ا  دالة فروق جودخالف ما جاءت به دراسة عسيلة والبنا التي أشارت إلى و  إحصائيا

 باختالف االنفعالي الذكاء ملقياس الكلية الدرجة في العينة أفراد درجات متوسطات بين

الدكتوراه.غير أنها تتفق مع نتائج  درجة ذوي  العاملين مجموعة الحلص العلمية الدرجة

 الذكاء في داللة ذات فروق توجد ال ( التي توصلت على انه2016دراسة قمر أحمد )

عزى  الوجداني،
ُ
 الدراس ي. ملتغيرات التخصص واملستوى  ت

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثامنة: 

عدد  درجة الذكاء الوجداني تبعا ملتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في*

 .األبناء

 ( يوضح الفروق في التوافق الزواجي والذكاء الوجداني8الجدول رقم )

 حسب عدد األبناء.

 مصدر التباين املتغير
 مجموع املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 الداللة قيمة ف املربعات

 

التوافق 

 الزواجي

 099, 2,415 1330,875 2 2661,750 بين املجموعات

   551,089 54 29758,811 داخل املجموعات

    56 32420,561 املجموع

الذكاء 

 الوجداني

 680, 388, 144,310 2 288,621 بين املجموعات

   371,761 54 20075,099 داخل املجموعات

    56 20363,719 املجموع

والذكاء الوجداني تعزى  واجيز تبين النتائج أنه ال توجد فروق في التوافق ال 

ملتغير عدد األبناء، غير أن دراسة حبيب هللا الطاهري  أشارت إلى أن وجود األبناء 

يكسب األسرة استحكام أكثر، فقد فال يفكر الزوجين في االنفصال بسبب وجود 

أوالد ولو على حساب مستقبلهما. غير انه في هذه املرحلة يكثر الطالق سواء بوجود 
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ل وبعدم وجودهم خاصة مع القوانين التي سنت حديثا والتي تحاول أن توفر األطفا

االهتمام املادي للطفل. فلم تعد القوانين وال أألزواج يهتمون كثيرا بالجانب 

الوجداني، بقدر اهتمامهم بالجانب املادي من توفير سكن ومستوى اقتصادي مريح 

اج املغشوش يتم املتاجرة فيه حتى باتت الزيجات مصدر كسب املال عن طريق الزو 

بمهر الزوجة واملزايدة وحتى أنها تطلق وتزوج عدة مرات من اجل كسب املال، وهنا 

النية الحقيقية للزواج غير متوفرة وبالتالي من البداية ال يوجد اهتمام كبير باألوالد 

 سواء تضرروا أم ال.

صيتين وهما كما أن أغلب حاالت الطالق تكون لتصفية الحسابات بين شخ

الزوج والزوجة اللذين يكونان غير قادرين على التوافق الوجداني رغم مستواهم 

التعليمي العالي ووجود أبناء وال حتى بتمتعهم بذكاء وجداني مرتفع املستوى. فتطغى 

األنانية في بعض الحاالت على حساب مصلحة األزواج في حد ذاتهم وعلى حساب 

بين  يتراوح األوالدوهذا ما تبينه النتائج فرغم أن عدد مصلحة أبنائهم واألسرة ككل 

أبناء إال أن هذا لم يشكل فارقا داال في التوافق الزواجي والذكاء الوجداني لدى  7و 0

 الزوجين من أفراد عينة الدراسة. 

 :االستنتاج العام

من غير املنطقي القول بأن التوافق الزواجي يعتمد فقط على مدى تلبية الزوج 

حاجات العاطفية والجنسية للطرف األخر، بل يتضمن حتى العمل على تلبية لل

الحاجات البيولوجية واملادية للزوج، كما يتطلب عمل كل طرف على فهم وتفهم 

الطرف األخر واحترامه ومنحه الثقة الالزمة، ومساعدته في تحقيق ذاته في إطار 

حال من األحوال إهمال الجانب تحقيق االستقرار الزواجي واألسري. وال ينبغي بأي 

الصحي بشقيه النفس ي والجسدي إذ أن عجز أحد األطراف على تأدية مهامه بسبب 

 .الحياة الزوجيةتوافق إعاقة أو مرض مزمن سيؤثر بال شك في 
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خرى؛  ليس فقط في طريقة تعامل غير أن خصائص املجتمع تبقى تؤثر هي األ 

أهداف الدراسات العلمية في هذا املجال، إذ  وتواصل األزواج فيما بينهم، بل حتى في

( لكن ما معا هدفت الباحثتان في بداية األمر إلى دراسة األزواج، )أي الزوج والزوجة

 املقياسينعرقل تحقيق هذا الهدف هو امتناع األزواج)الذكور( عن اإلجابة على 

ول العالقات في الدراسة. وهذا إن دل على ش يء  فقد يدل على أن أمر تنا يناملطبق

 .الزوجية في إطار البحوث العلمية مازال غير مرحبا به لدى األزواج. هذا من جهة

من جهة أخرى فإن التوافق ألزواجي ال يتأثر فقط بشخصية الزوجين بل يتأثر 

أيضا بشخصية أفراد عائلتي الزوجين، فرغم انتشار األسرة النووية إال أن سلطة 

مازالت تأتي من خارج األسرة، وهذا من العوامل التي ال  اتخاذ القرار في بعض األحيان

تساهم في االستقرار الزواجي وال تساهم في الرفع من مستوى التوافق الزواجي، ورغم 

أن نتائج الدراسة الحالية بينت أن مستوى الذكاء الوجداني مرتفع إال انه لم يكن 

. حيث أن األزواج فشلوا في كافيا في تحقيق مستوى مرتفع أيضا في التوافق الزواجي

 استخدام هذا الذكاء لصالح توافقهم الزواجي.

وسائل التواصل االجتماعي هي األخرى ليست بعيدة التأثير على التواصل 

العاطفي بين الزوجين، حيث ولعدة دوافع مختلفة ال يجد الزوج الوقت الكافي 

حاجاتها، ومتطلباتها  لتبادل أطراف الحديث مع زوجته، وبالتالي لم يمكنه معرفة

البيولوجية والوجدانية. كما العبء املادي  الذي تعاني منه األسرة  جراء غالء 

املعيشة يدفع بالزوجين للبحث عن دخل إضافي على حساب الدخل العاطفي 

والقيمة الوجدانية للحياة الزوجية. فيكون عمل الزوجين وضغوطات العمل من 

أخذ حصة األسد من تفكير الزوجين  وينسيا االهتمام العوامل التي تجهد الطرفين لت

 بحالة حياتهما الزوجية وتفقدها من حين ألخر.
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األخر، والعجز في التعبير عن  إن عدم إبداء االهتمام بمشكالت ومتاعب الطرف

املشاعر االيجابية، والصالبة في التعامل معه في مختلف املواقف، واختالف ملمح 

االقتصادية وحتى الجغرافية للزوجين من ، التعليمية، جتماعيةالخلفية النفسية واال 

أهم مسببات التعاسة الزوجية. حيث أن صورة الزوج التي ترسمها األمهات لدى 

بناتهن، وصورة الزوجة التي يسمع عنها الزوج في حكايات وتوصيات األم تشجع في 

ر التنشئة االجتماعية الحقيقة على الالتوافق وليس االنسجام والتفاهم وهذا في إطا

املحملة باملفاهيم غير الواضحة والخاطئة في بعض األحيان، والتي يعيش بها األبناء 

ون تصوراتهم االجتماعية لتكون من أهم املحددات 
َ
ك

ُ
وتشكل أبنيتهم املعرفية وت

الخاصة بطريقة التعامل مع الطرف األخر، وحينما تكون التوقعات محددة سابقا 

 لى طريقة سهلة لتغييرها أو التعامل معها بمرونة.يصعب التوصل إ

التوافق الزواجي يعتمد على الرضا الزواجي الذي بدوره يعتمد  ؛بعبارة بسيطة

ضعف مستوى  على جودة املعاملة والخدمات التي يقدمها كل طرف لألخر، وما

دم التوافق الزواجي إال دليل على ضعف جودة الخدمات املتبادلة بين األزواج، وع

اإلرشاد الزواجي، واإلرشاد قدرتهم على حل مشكالتهم وتعقيدها بدل تبسيطها. ليبقى 

الديني من أهم األساليب  التي يمكن أن تسهل الحياة الزوجية وتجعلها أكثر مرونة 

وتوافقا واستقرارا. وهذا بتنمية القدرة على التواصل العاطفي بين الزوجين إذ يعتبر 

توافق الزواجي، كما أنه من الضروري تنمية القدرة على هم خصائص زيادة المن أ

تقبل الطرف األخر واالهتمام بانفعاالته وتفهمها، وهذا ما من شأنه أن يزيد األلفة 

 بين الزوجين كما يزيد من الثقة املتبادلة بينهما.
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 من تعاني التي الحاالت لدى التقمص الضطراب املفسرة النظريات

 التوحد.
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 لخص:امل

الضوء على التناوالت النظرية التي حاولت تفسير اضطراب  يهدف هذا املقال إلى تسليط

مهارة التقمص لدى حاالت التوحد، فهو يتضمن تفسيرات لكل من نظرية العجز في العقل، ونظرية 

الحركة، باإلضافة إلى نظرية الدماغ الذكري املتطرف -الخاليا العصبية املرآة، ونظرية اإلدراك

وتكمن أهمية هذا املقال في احتوائه على عدد من املعلومات ونظرية عدم التوازن في التقمص، 

النظرية املوجهة كمادة علمية إلى كل باحث في مجال التوحد )سواء كان مختصا في الطب العقلي 

لألطفال أو الطب العصبي أو في علم النفس أو حتى في علم األرطفونيا وفي علوم التربية(، فبمجرد 

 ضطراب يسهل على الباحث الوصول إلى طريقة العالج املناسبة. فهم مختلف تفسيرات هذا اال 

التقمص؛ التوحد؛ نظرية العجز في العقل؛ نظرية الخاليا العصبية املرآة؛ نظرية  الكلمات املفتاحية:

 الحركة؛ نظرية الدماغ الذكري املتطرف؛ نظرية عدم التوازن في التقمص.-اإلدراك

Abstract:  

The aim of this article is to highlight the theories that tend to explain the disorder of 

emotional empathy competence in the autism cases, it contains the explanation of mindblindness 

theory, mirrors neurons theory, perception-action theory, the extreme male brain theory and the 

imbalance theory. The importance of this article is that it contains a number of theoretical 

information as a scientific subject to every researcher in the autism field (whether it is 

specialized in children's mental medicine, neuroscience, psychology, or even speech therapist 

and education sciences) Once the various explanations of this disorder are understood, it is easy 

for the researcher to find the appropriate treatment method. 

Kay words : empathy ; autism, mindblindness theory ; mirrors neurones theory ; perception-

action theory ; the extrem male brain theory ; the Imbalance theory. 

 رحمة دقيش د. .ط  أسماء حمودي د..ط
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 مقدمة:

إن الدراسات الحديثة املرتبطة بموضوع التقمص لدى الحاالت التي تعاني من 

التوحد اهتمت بمختلف الجوانب املعرفية والعصبية والبيولوجية وكذا االجتماعية، 

 االجتماعية وكذا في-ألهمية مهارة التقمص الوجداني في عمل القدرات املعرفية وذلك

اء الوجداني. وتتلخص هذه املهارة في قدرة الفرد على سلوك الفرد كونها ترتبط بالذك

الشعور بما يشعر به اآلخرون من حزن وأس ى أو فرح وسعادة وغيرها من املشاعر 

اإليجابية والسلبية التي يخبرها األشخاص املحيطون. "فالتقمص مأخوذ من 

طف : ما يشعر به الفرد من معاناة، وهو فهم عوا aoç: داخل و vاليونانية 

  "وأحاسيس اآلخرين والشعور بها وكذا قدرة الفرد على أن يلعب دور فرد آخر.

(Gepner B,2006.p1)  للتقمص الوجداني أدوارا يلعبها وهو ما يدفعنا إلى القول أن

( بين أدوار معرفية 2016) Cédrine Jarlierفي حياة األشخاص والتي تتراوح حسب 

وسلوكات اآلخرين وتقييم عناصر البيئة  )التنبؤ بشكل سريع ودقيق الحتياجات

املحيطة(، وأخرى اجتماعية )السلوكات املؤيدة للمجتمع مثل اإليثار والتعاون(، 

 Marie-Lise Brunelباإلضافة إلى أنه يسهل التواصل والعالقات الشخصية.( وتشير 

"، einfu h lungتحت اسم " 19ظهر في القرن قد مصطلح التقمص ( إلى أن 2004)

لى يد الروائيين األملان، والذي كانوا يشيرون من خالله إلى سيرورة من التواصل ع

ألول مرة كلمة  Edward Titchenerقدم عالم النفس ثم  الحدس ي مع العالم.

( Einfuhlang"التقمص الوجداني" في اللغة االنجليزية كترجمة للكلمة األملانية )

( أن وضعية التقمص 1959) Carl Rogers(. ولذلك يرى feeling-into)الشعور في= 

أو صفة التقمص هذه تستلزم إدراك إطار املرجع الداخلي للشخص اآلخر بدقة، 

وكذا التركيبات االنفعالية واملدلوالت املرتبطة بها وكأننا نصبح ذلك الشخص نفسه 

دون أن نغفل عن فكرة أننا لسنا هو، ألن ذلك الشعور في الواقع ليس ملكنا. وتقر 
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Marie-Lise Brunel  (2004 بأن ) Rogers  أعطى الكثير من االهتمام لدراسة

، 1958، 1957، 1951، 1942التقمص خاصة منه التقمص اللفظي خالل السنوات 

ويعود إليه الفضل في جعل هذا املصطلح شائعا عندما  1975، 1968، 1967، 1962

 . non directiveطور طريقته العالجية 

( فإن التقمص يعتبر عامال هاما لتحفيز 2016)Patricia L .و Lokwoodوحسب 

السلوك االجتماعي، إال أن هذه املهارة قد يشوبها خلل في العديد من االضطرابات 

العقلية والعصبية بما في ذلك التوحد، ذلك أن غياب التقمص قد يظهر في وقت 

الطفل( ليعد عالمة شهرا من عمر  20مبكر لدى الحاالت التي تعاني من التوحد )منذ 

أن التوحد  Nouchine Hadjikhani (.p1512007)مبكرة جدا لهذا املرض. ويؤكد 

يعتبر واحدا من بين االضطرابات النمائية التي تتسبب في اختالل الجانب االجتماعي 

أنه اضطراب في النمو العصبي، يتميز واملهارات التواصلية لدى الفرد املصاب به، و 

ح بين الخفيف إلى الشديد في القدرات التواصلية والتفاعالت بضعف نوعي يتراو 

في  Baron-Cohenولقد نشر  املتبادلة، فضال عن السلوكات املتكررة )النمطية(،

والذي يصف من  zeroo degree of empathy كتابا له بعنوان  2011بريطانيا سنة 

متنوعا من الحاالت خالله أنماط التقمص لدى حاالت التوحد وتناذر أسبرجر وعددا 

كما ظهرت العديد من الدراسات في هذا  (Jonathan Dvash,2014) العقلية.

بينت الدراسات السلوكية السابقة أن األفراد املصابين بالتوحد ال املوضوع، إذ 

يستفيدون من املعلومات الذاتية السابقة، وحددت مكان الخلل في القشرة البطينية 

عاطف القراء مع شخصيات القصة املطابقة للفص الجبهي. حيث لوحظ ت

، وإذا كان 2013وآخرون سنة  Komedaلشخصياتهم من خالل التجربة التي قام بها 

هذا هو الحال أيضا بالنسبة لألطفال الذين يعانون من طيف التوحد فإنهم قد ال 

 Hidetsugu Komeda) يبدون عجزا في التقمص الوجداني للشخصيات املماثلة لهم.



 التوحد من تعاني التي الحاالت لدى التقمص الضطراب املفسرة النظريات

 رحمة دقيش. د. ط أسماء حمودي. د.ط

134                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

et al, 2015.p146)  أما دراسةCook وBird  والتي ركزت على مصطلح  2013سنة

في اضطراب التوحد، ويقصد بها القدرة املحدودة على  Alexethemie   األلكسيتيميا

اضطرابات  Birdو Cookالتعرف ووصف الفرد ألحاسيسه فيعزو من خاللها 

أكثر من اعتبارها عرضا من التقمص التي تعاني منها حاالت التوحد إلى األلكستيميا 

وآخرون )في مقال لم ينشر  Chatierأعراض التوحد في حد ذاته. وفي دراسة حديثة لـ 

بعد لكنه تم قبول نشره( تم عرض فيلم تروي فيه املمثلة رواية وبعدها ُعرض هذا 

الفيلم ببطء، الحظ العلماء ميل األطفال الذين يعانون من التوحد إلى مشاهدة 

 (Gepner B,2006)ية )بالتحديد شفاهها وعينيها( أثناء العرض البطيء. وجه الراو 

ومن خالل ما سبق ذكره يبدو لنا واضحا تعدد امليادين التي من شأنها تفسير 

اضطراب التقمص لدى حاالت التوحد، إال أننا، وفي حدود بحثنا هذا، الحظنا 

ا أن معظم الدراسات انعدام الدراسات الجزائرية التي تهتم بهذا املوضوع. كم

األجنبية املتطرقة ملوضوع اضطراب التقمص لدى حاالت التوحد تسلط الضوء في 

تفسيرها لالضطراب على نظرية معينة دون األخرى وذلك تبعا للتيار النظري الذي 

سنة  Simon Baron-Cohenينتمي إليه أصحاب هذه الدراسة، على غرار دراسة 

النسقية في تفسير اضطراب التقمص لدى حاالت  والتي ركزت على النظرية 2009

 2006سنة  .Vilayanur S. Ramachandran and Lindsay M. Obermanالتوحد ودراسة 

والتي ركزت على دور الخاليا العصبية املرآة في تفسير هذا االضطراب ودراسة 

Jonathan Dvash and Simone G. Shamay-Tsoory  ي والتي فسرت العجز ف 2014سنة

ومن هذا املنطلق بدا لنا، من خالل مقالنا هذا،  نظرية العقل لدى هذه الحاالت،

 طرح التساؤل التالي: 

ما هي تفسيرات علم النفس الضطراب التقمص لدى الحاالت التي تعاني من 

 اضطراب التوحد؟
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 مصطلحات الدراسة: 

خفيف إلى اضطراب في النمو العصبي، يتميز بضعف نوعي يتراوح بين ال التوحد:

الشديد في القدرات التواصلية والتفاعالت املتبادلة، فضال عن السلوكات املتكررة 

 )النمطية(.

هو قدرة الفرد على الشعور بما يشعر به اآلخرون من حزن وأس ى أو فرح  التقمص:

 من املشاعر اإليجابية والسلبية. وسعادة وغيرها

نظريات لكل  5ع والحظنا تردد لإلجابة على تساؤلنا قمنا بمراجعة أدب املوضو 

 منها تفسيرها الخاص للعجز في التقمص الذي تعاني منه حاالت التوحد:

  The theory of theory/ The mind blindeness نظرية العجز في العقل  -1

نظرية العقل أساسية في فهم وتفسير سلوك اآلخرين وكذا التنبؤ والتعامل  تعتبر 

 18ار يظهرون إشارات لتطور نظرية العقل مع عمر معه، فمعظم األطفال الصغ

شهرا من خالل االنشغال بلعب رمزي واستعمال األشياء لتمثيل أشياء أخرى غير 

الش يء التي تمثله. ومع عمر ثالث سنوات فإن األطفال يصبحون قادرين على فهم 

ون ماذا الفرق بين الحاالت العقلية الخاصة بهم وحاالت اآلخرين العقلية، فهم يفهم

يدرك اآلخرون. ومع عمر أربع إلى خمس سنوات، يفهم األطفال املعتقدات الخاطئة 

ويدركون الفرق بين الظاهر والحقيقة ويفهمون مفاهيم الرغبة والتوتر ويفهمون بأن 

أفعال األفراد هي نتيجة ألفكارهم ومعتقداتهم ونصائحهم.)إبراهيم عبد هللا فرج 

( فإن نظرية العقل املعرفية 2014)Jonathan Dvashوحسب (. 2004،الزريقات

تتضمن التفكير في األفكار والنوايا واملعتقدات، في حين تتضمن نظرية العقل 

الوجدانية التفكير في املشاعر واألحاسيس. وعندما يتعلق األمر باالستجابات للتقمص 

هية، التلفيف املعرفي تتدخل املناطق الدماغية التالية: القشرة الوسطى ما قبل الجب

الصدغي العلوي ، العمود الصدغي. أما في حالة االستجابة للتقمص الوجداني 
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لنظرية العقل فإن املناطق الدماغية املتدخلة هي: القشرة البطينية الوسطى القبل 

كما نجد أن التقمص الوجداني الذي  ventromedial prefrontal cortexجبهية 

تتدخل فيه املناطق املتخصصة في التجارب  similation يحدث بفعل املحاكاة  

 Perryو Aharon-Perretzو Shammay-Tssoryأما  العاطفية: اللوزة، فص الجزيرة.

فقد اشاروا إلى أن هذه النظرية تفترض أن املنطقة املسؤولة عن  2009سنة 

، وحزام القشرة األمامية، واللوزة، وفص IFGالتقمص هي التلفيف الجبهي السفلي

والتي تكون مصابة في  vmPFCزيرة من خالل القشرة البطينية للفص الجبهي الج

التقمص املعرفي لنظرية العقل في حين أن اإلصابات  التي تحدث في التلفيف الجبهي 

األمامية تسبب اضطرابا في   وفص الجزيرة واللوزة  وحزام القشرة IFGالسفلي 

تعمل هذه و  (Jonathan Dvash,2014)التقمص الوجداني والتعرف على العواطف

العمليات كل واحدة على حدى لكن باشتراك فيما بينها في التشابكات العصبية، 

فعندما تحدث استجابة تقمص معرفية فإن الشبكة العصبية لنظرية العقل 

القشرة الوسطى للفص ما قبل  mPFCالتلفيف الصدغي العلوي و STSتتضمن )

الوسطى   اني تتضمن أساسا القشرة البطينيةالجبهي( واالستجابة للتقمص الوجد

(، خالفا الستجابات للتقمص الوجداني الذي يحدث خالل vmPFCللفص الجبهي )

عملية املحاكاة والذي يتضمن املناطق املسؤولة عن التجارب العاطفية كاللوزة 

يتدخل في التقمص الوجداني خالل عملية املحاكاة عمليات حركية  .وفص الجزيرة

لقد تبنت هذه النظرية مسألة كيف أن األفراد يكتسبون نظرية  كية. وإدرا

حسب هذه الرؤية، أن األشخاص  1989سنة  Churchlund. ويرى   releamعقلية

يلجأون إلى نظرية العقل لفهم نوايا ورغبات األفراد اآلخرين من خالل مواقف نظرية 

 Theorical stance.  
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سنة  Baron-Cohenأنه حسب كل من  Simon Baron-Cohen (2009)يؤكد 

فإن هذه النظرية تفترض أن  1985سنة  Firthو Leslieو Baron-Cohen و 1995

األطفال الذين يعانون من التوحد لديهم مشاكل في النمو تشكل هذه األخيرة خلال في 

فإن نظرية العجز في  Jonathan Dvash (2014). وتبعا لـ لديهم TOMنظرية العقل 

تبر لب الصعوبات االجتماعية التي يعاني منها أفراد التوحد ومتالزمة أسبرجر العقل تع

والتي تتشابه مع تلك التي تظهر لدى األطفال الذين يعانون من مشاكل عصبية أو 

عصبية اضمحاللية أو الذين يعانون من أمراض عقلية. كما أن حتمية القواعد 

من عدة مجاالت كالدراسات التي  العصبية املتعددة األبعاد لنظرية العقل نشأت

تعتمد على التصوير العصبي املغناطيس ي الوظيفي مع حاالت سليمة عصبيا وأخرى 

تعاني من تلف في املخ أو أمراض عقلية وكذا األطفال  والراشدون الذين يعانون من 

 و 2004وآخرون سنة  Keysersاضطرابات النمو كالتوحد. وحسب كل من 

Avenanti وBueti و Galati Aglioti,  2005سنة Bufalari و April,Avenantiو Di and 

Aglioti فإن مشاهدة شخص لشخص ما يتألم يؤدي إلى تحفيز في  2007سنة

حركية للشخص املشاِهد ملثل هذه التجربة الجسدية. -املحاكاة الداخلية الحس

الحركية  حركي والذي يحدث بفضل القشرة الحسية-)وهذا امليكانيزم الرنيني الحس

somatomotor   وجده كل منAdolphs وDamasio وTranel وCooper وDamasio 

 Garridoو Pitcherو  2004سنة  Avenantiو  Gazzolaو Borgomaneriو 2000سنة 

جد حرجا في تفسير عواطف اآلخرين. كما وجد  2008سنة  Duchaine و  Walshو

Avenanti وMinio-Paluello وBufalari وAglioti  و 2009سنةSehaifer  وآخرون

أن نشاط هذه الباحات الدماغية يرتبط بالعوامل النفسية حيث تفترض  2013سنة 

الدراسات السلوكية أن هذه العوامل النفسية تؤثر على درجة التقمص. وبهذا يمكننا 

. القول أن التوازن بين نشاط هذه الشبكات ضروري من أجل سلوك اجتماعي سليم
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(Jonathan Dvash,2014) العجز االجتماعي املالحظ عند األطفال املصابين بالتوحد ف

الناتج عن عدم مقدرتهم على فهم حاالتهم العقلية وكذا حاالت اآلخرين يرجع إلى 

العجز اإلدراكي الذي يمنعهم من إدراك الحاالت العقلية، وبالتالي فإن العجز 

م عبد هللا فرج الزريقات، االجتماعي يعود إلى عيوب في نظرية العقل.)إبراهي

 (.118.ص 2004

 :The mirror neuronesنظرية الخاليا العصبية املرآة -2

لقد اهتمت العلوم العصبية املعرفية حديثا بمصطلح التقمص بعدما اكتشفت 

( وتعتبر هذه الخاليا raisonnant miroirsالخاليا الدماغية املتخصصة في ذلك )

 كالتعرف على اآلخر وتحديد هويته والشعور به  مسؤولة عن العمليات النفسية

(Nicolas Georgieff, 2008)  وهي تنشط بمجرد قيام الفرد بعمل ما ولكن تنشط

أيضا عندما يالحظ الفرد أحد زمالئه يقوم بعمل مطابق، هذه الخاليا العصبية 

ر تشيتحاكي بطريقة أو بأخرى عمل الخاليا العصبية الخاصة باملوضوع املالحظ، و 

Cédrine Jarlier (2016 إلى ) أن العديد من الدراسات قد أوضحت العجز الكبير في

ُوجد أن هناك ارتباطا بين  الخاليا املرآة لدى األطفال املصابين بطيف التوحد، إذ

التوحد والخاليا العصبية املرآة التي تتدخل في بعض املهارات كالتقمص وإدراك الفرد 

( أنه يبدو 2006وآخرون) Vilayanur Sكل من   لهذا يرى لنوايا األفراد اآلخرين. 

منطقيا افتراض أن الخلل الذي يشوب هذه الخاليا من شأنه أن يكون سببا في 

  Leo Kannerتمكن كل من األمريكي  1940حدوث بعض أعراض التوحد، ففي سنة 

طبيب األطفال على حدى من  Hans Aspergerطبيب األمراض العقلية والنمساوي 

% من 0,5" والذي يمس حوالي broken mirrorsاكتشاف اضطراب "املرايا املكسورة 

األطفال األمريكيين. بعدها وضحت الدراسات أن موقع الخاليا العصبية املرآة يكون 

( وهو يختلف عنه لدى القرد، وأكدت cingulateفي كل من فص الجزيرة والحزام )
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 gyrus) ا يبدو أيضا أن التلفيف الزاوي على الدور الذي تلعبه أثناء التقمص. كم

angulaire الذي يقع في تقاطع املناطق الدماغية البصرية والسمعية واللمسية )

يتدخل في عملية التقمص هو اآلخر، ليس فقط بسبب موقعه االستراتيجي بل بسبب 

 احتوائه على الخاليا العصبية املرآة. 

 
 Vilayanur S. et) االت التي تعاني من التوحد.:الخاليا العصبية املرآة لدى الح1الشكل

al.,2006,p.65) 

إن عمليات التقمص الوجداني ( ف2017وآخرون ) Pio Alfredo Di Tore وحسب

آلليات الدماغ املختلفة التي تشارك في عملية  -وإن لم تكن حصرية-تتطلب مساهمة 

الدراسات بأن ضعف اإلدراك املكاني والتالعب العقلي، ومع ذلك تشير العديد من 

الخاليا املرآة قد يتسبب في املشاكل االجتماعية والحركية التي يعاني منها املصابون 

باضطراب طيف التوحد. وأن ضعف أداء هذه الخاليا  يمكن أن يكون مسؤوال 

بصفة جزئية عن العجز اإلدراكي االجتماعي والسيما فيما يتعلق بتمثيل الذات 

 تطوير التقمص الوجداني.واملهارات االجتماعية و 

تتفق هذه النظرية مع نظرية  :(perception-action theory)الحركة  -نظرية اإلدراك-3

الخاليا العصبية املرآة وتتكامل معها، فقد حاولت شرح مسألة كيفية حدوث إدراك 

املعلومة خالل الفعل الحركي إذ أن املعلومة املدركة تعمل على تهيئة الحركة 

 Pioوتبعا لـ  (Joshua,2015يا دون الحاجة لتدخل العمليات املعرفية. )أوتوماتيك

Alfredo Di Tore et al (2017.ف1،ص )الحركة التي كانت مهيمنة -إن فكرة اإلدراك
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في النصف الثاني من القرن العشرين تتوقف بقوة على األسس اإلدراكية، وعلى وجه 

 سنة Wallو Preston ظرية كال منقدم هذه الن الخصوص على االستعارة الحسابية.

وتم االعتراف بها من طرف العديد من العلماء باعتبارها مكونا أساسيا لـ  ، 2002

" والتعلم عن طريق التقليد كما اعتبرت الركيزة mind reading"قراءة العقل/

العصبية لإلدراك االجتماعي البشري، وقد تم تأكيد هذه النظرية من خالل أعمال 

Leslie  آخرون حين تعرفوا على الركيزة املشتركة املحتفظة بتعابير الوجه وحركات و

اليد املالحظة والتقليد، مع هيمنة نصف الكرة املخية اليمنى لتعابير الوجه السلبية 

 1993سنة  Vonhofstenوحسب  (.(Nouchine Hadjikhani,2007.p155املالحظة 

كال من اإلدراك والحركة  ربطفإن هذه النظرية ت 2007وسنة  2004ثم سنة 

باملعرفة، حيث يشكالن مع بعضهما البعض نظاما وظيفيا تتحكم فيه الدوافع، هذه 

األخيرة تتطور من خاللها السلوكات املألوفة، فالحركة تعكس كل مظاهر النمو 

املعرفي )دوافع الطفل واملشاكل التي ينبغي حلها والعقبات التي يتلقاها باإلضافة إلى 

ل من خالل هازه الحس ي الحركي(، وكل هذه الحركات يتحكم فيها الطفقدرات ج

املعرفة ملا سيحدث لها الحقا. إن الخلل الذي يصيب املخ سيؤثر على الطريقة  تنظيم

التي سيدرك من خاللها الطفل ما يجري حوله وكيف سينظم حركاته، ويعتبر كل من 

Bodofish  2000وآخرون سنة  Goldman  هذا الخلل سببا في  2008وآخرون سنة

كون حاالت التي تعاني من التوحد عاجزة عن الوصول إلى أهم املعلومات االجتماعية 

املتنوعة وهي تركز قليال عن املظاهر الجسمية للمعلومات املحيطة، باإلضافة إلى أن 

حركاتها تعتبر نمطية وقهرية، وهذا الضعف في التحكم في الحركات لدى هذه الحاالت 

على عملية التواصل. ألن الخاليا املرآة تربط بين املشاكل الحركية واالجتماعية  يؤثر 

 Claes)حيث أنه إذا نجح تخطيط الحركة فإن فهم حركات اآلخرين سينجح أيضا. 

von Hofsten ,2012) 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=ClaesVon_Hofsten&UID=58046
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=ClaesVon_Hofsten&UID=58046
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=ClaesVon_Hofsten&UID=58046
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 The extrem male brain / La théorie du cerveauاملتطرفنظرية الدماغ الذكري -4

hypermasculin 

لقد امتدت النظرية النسقية للتقمص لتشمل التخصص في دماغ الذكر حسب 

Baron-Cohen (2002 بسبب الفروق املحصل عليها بين الجنسين، فهي ترى أن )

التقمص في الكثير من االختبارات مقارنة بالذكور، في حين كان  اإلناث تتفوق في مهارة

للتقمص بنظرية  النظرية النسقية املفسرةويطلق على  الذكور أكثر تفوقا في الذكاء.

يعتبر معظم علماء   The empathy systemizing / the two factors theoryالعاملين 

مكن تفسيرهما من خالل اضطراب هذه النظرية أن كال من التوحد وتناذر أسبرجر ي

التقمص الظاهر عليهما، بل ومن خالل التطرق أيضا إلى العامل النفس ي الثاني 

systemizing  ويقصد به الطريقة التي تقود إلى تحليل أو تركيب النسق الذي يمتاز

حيث يظهر األشخاص  (Simon Baron-Cohen,2009) بقواعد وأنظمة محددة.

زا في التفاعالت االجتماعية املتبادلة وانخفاضا في االتصال املصابون بالتوحد عج

اللفظي، مثل الصعوبات في فهم الفكاهة والسخرية وعملية املشاركة في االستدالالت 

باإلضافة إلى الخلل في املناطق الدماغية وبالتحديد القشرة الوسطى للفص الجبهي 

 والتلفيف الصدغي العلوي  والقشرة الحزامية الخلفية والتقاطع الصدغي الجداري 

(Hidetsugu Komeda et al,2015) . حيث تفترض النظرية النسقية أن االضطرابات

الناجمة عن مرض التوحد يعود سببها إلى تطرف الذكاء لدى الذكور وتنوعه، فهي 

( فإن هذه 2002) Baron-Cohenتسعى إلى تطوير أنساق لتفسير التقمص. وحسب 

االجتماعية والتواصلية لدى حاالت التوحد وأسبرجر من النظرية تفسر املشاكل 

لديهم  خالل املشاكل التي تظهر على التقمص، في حين ما تفسر مواطن القوة 

-Simon Baronوقد شرح  (Gepner B,2006)بسالمة املهارات في عملية األنساق. 
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Cohen (2009 أن )" هذه النظرية تقوم على العالقة بين العاملينE" و " S معطية "

 أنواع من الدماغ: 5بذلك 

 يكون تنسيق الفرد أكبر من التقمص لديه. E(ES)النوع

 ( يكون تقمص الفرد أكبر من التنسيق لديه.E S)Sالنوع

 ( يكون التنسيق مساو للتقمص سواء كان جيدا أو سيئا.ES)Bالنوع

 (يكون التقمص فوق املتوسط.ES) Eالنوع املتطرف

 ( يكون التنيسق فوق املتوسط.E S)Sالنوع املتطرف

"، S" كلما انتمى الذكور إلى النوع "Eوترى أنه كلما كانت اإلناث تنتمي إلى النوع"

ولو كانت حاالت التوحد متطرفة في نوع الدماغ الذكري فإنها مرشحة أكثر ألن يكون 

". لقد اعتمدت مؤخرا نظرية الدماغ الذكري extrem type Sدماغها من النوع "

لدى اإلناث   ملتطرف على علم األعصاب في تفسيراتها فبينت أن هناك مناطق صغيرةا

هذه  األمامي والصدغي العلوي والقشرة القبل الجبهية واملهاد( )الحزام مقارنة بالذكور 

املناطق أيضا تكون صغيرة لدى الذكور الذين يعانون من التوحد مقارنة بالذكور 

قابل، هناك مناطق دماغية تكون أكبر لدى اإلناث مقارنة في امل  الذين ال يعانون منه.

بالذكور )بما فيها اللوزة واملخيخ وبصورة شاملة شكل وحجم الدماغ ومحيط 

الرأس(، وجد أيضا أن هذه املناطق تكون أكبر لدى الذكور الذين يعانون من التوحد 

كر يكون في املتوسط مقارنة بالذكور الذين ال يعانون منه، باإلضافة إلى أن دماغ الذ

أكبر من دماغ األنثى، وقد وجد أن دماغ الذكور الذين يعانون من التوحد أكبر من 

 الذكور الذين ال يعانون منه. 

(، فقد تكون 2009) Simon Baron-Cohenتعتبر هذه النظرية حديثة في نظر 

تعتبر  مهمة في فهم سبب تعرض الذكور أكثر من اإلناث للتوحد وتناذر أسبرجر كما

امتدادا للنظرية النسقية في التقمص والتي تعتبر قوية في تفسير ضعف املستوى 
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االجتماعي والتواصلي لدى حاالت الصمم بل وأيضا تستطيع تفسير التفاوت في 

القدرات املعرفية والسلوك املتكرر)النمطية( واالهتمامات الضيقة والغير عادية والتي 

  تعاني منها هذه الشريحة.تعتبر عالمات عصبية غير سوية 

  La théorie du déséquilibre de l’empathie / theory نظرية عدم توازن التقمص-5

empathy inbalance : 

 Adam Smithوضعت هذه النظرية من طرف األخصائي النفساني اإليرلندي 

وتعتقد أنه إن كان لدى األفراد الذين يعانون من التوحد خلال في  2009سنة 

تقمص املعرفي فإنهم في املقابل يملكون تقمصا وجدانيا سليما إلى حد أنه يفوق ال

 Empathicاملعتاد، وتشير إليه بأنه نوع من فرط في الصحوة التقمصية )

overarousal/Hyper éveil empathique تقدم هذه النظرية إيضاحات جديدة ،)

وهي تشمل األعراض التي  وتحديدات للخلل املوجود في العاطفة لدى حاالت التوحد

لقد قدمت العديد من الدراسات  (Gepner B,2006)  تظهر على التوحد )ذكور/إناث(

من خالل  2013وآخرون سنة  Fanنقدا لنظرية عدم التوازن العاطفي حيث ركز 

تقنية التصوير بالرنين املغناطيس ي الوظيفي والتخطيط الدماغي على ما يطلق عليه 

لدى معظم الراشدين الذين  détresse personnelle ملرتفعة باملحنة الشخصية ا

يعانون من التوحد مقارنة بالذين ال يعانون منه )في املجموعة الضابطة(، عندما 

يتعرضون ملثيرات عاطفية وملهام تتطلب الفهم االجتماعي العاطفي والتي يطلق عليها 

التقمص يسببان ضغطا فرط في الصحوة التقمصية. فهذه املبالغة واإلفراط  في 

اجتماعيا وضعفا في إعادة التحكم لدى حاالت التوحد، مع العلم أن عملية إعادة 

التحكم تسمح بتعديل العواطف من خالل إعادة ترجمة معنى املثير ووضعه داخل 

السياق وهو األمر الضروري لكي يفصل الفرد بينه وبين الفرد اآلخر املراد تقمصه، 

الحاالت ف (Gepner B,2006) ساسيا في حدوث التقمص املعرفي.الش يء الذي يعتبر أ
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التي تعاني من ضعف في التقمص املعرفي كالتوحد، تعد مهددة باالنهيار واالستثارة، 

أي أنها ال تتمكن من السيطرة على جهازها النفس ي. والحل الذي تجده مناسبا 

لفرار من أية حالة لتجنب هذا الخلل هو غلق منافذ اإلدراك البصري والسمعي وا

يمكن أن تسبب لها انفعاال عاطفيا. وهذا اإلغالق لدى الحاالت التي تعاني من 

التوحد يوضح خلال في التقمص الوجداني لديهم ويطلق عليه عدم التوازن في 

التقمص الوجداني املميز ملرض التوحد. ويؤكد سميث أنه لدى الحاالت املصابة 

ي موجودا بصفة كبيرة ومفرطة، لكنه ال يوظف في بالتوحد يكون التقمص الوجدان

 Marie Christine)التواصل مع اآلخر ألنه يسبب ميكانيزمات أو آليات إغالق جذرية. 

Laznik,2013.p3)  

 مناقشة نظريات اضطراب التقمص لدى حاالت التوحد:-6

 تطرقنا في هذا املقال إلى أهم النظريات التي حاولت تفسير قصور التقمص لدى

نظرية العجز في العقل والتي ترى أن أطفال  حاالت التوحد، حيث تناولنا بداية

التوحد قد عانوا من مشاكل في نموهم وهو األمر الذي شكل خلال في نظرية العقل 

 mentalizingلديهم، وهي ترجع ضعف التقمص لدى هذه الحاالت إلى ضعف في الـ 

عصبية التي أجريت في إطار هذه أوضعف في املحاكاة، كما توصلت الدراسات ال

النظرية إلى أن الخلل في حالة اضطراب التقمص املعرفي والذي ينطوي على األفكار 

واملعتقدات يكون في الدماغ على مستوى التلفيف الجبهي السفلي وحزام القشرة 

األمامية واللوزة وفص الجزيرة والقشرة الوسطية البطينية للفص الجبهي، أما في 

تقمص الوجداني والذي يتضمن املشاعر واألحاسيس، فإن املناطق الدماغية حالة ال

التي يشوبها الخلل هي التلفيف الجبهي السفلي وفص الجزيرة واللوزة وحزام القشرة 

األمامية. إن هذه النظرية في نظرنا قد ركزت على العمليات العقلية التي يقوم بها 
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ت عصبية، لكنها تهمل دور الجانب الفرد وتطورها واجتهدت في إيجاد تفسيرا

 االجتماعي في تفسير اضطراب التقمص لدى حاالت التوحد. 

نظرية الخاليا العصبية املرآة حيث  تقع هذه الخاليا في فص  تطرقنا أيضا إلى

الجزيرة والحزام والتلفيف الزاوي، فهذه األخيرة تتدخل في بعض العمليات النفسية 

هويته والشعور به وبعض املهارات كالتقمص واإلدراك كالتعرف على اآلخر وتحديد 

وغيرها، وقد أكدت الدراسات من خاللها على وجود خلل في الخاليا العصبية املرآة 

لدى حاالت التوحد. إال أننا نرى أن اضطراب التقمص لدى حاالت التوحد ال يمكن 

العامل االجتماعي  عزوه كليا لدور هذه الخاليا في حد ذاتها ألن السبب قد يرجع إلى

تبدي اهتماما بالتواصل االجتماعي وال ترغب في التفاعل ال فمثل هذه الحاالت 

وبالتالي ال تنشط الخاليا العصبية املرآة لديها بشكل كاف، كما أننا يمكن أن نرجع 

السبب إلى ضعف املثيرات االجتماعية التي تتلقاها هذه الحاالت فهي بحاجة ملثيرات 

من تحفيز الخاليا العصبية املرآة مثلما هو الحال في تجربة الفيلم  أقوى لتتمكن

وقد تطرقنا إليها سابقا. باإلضافة إلى وآخرون،  Chatierبالعرض البطيء والتي قم بها 

هذا، فإن  العديد من الدراسات العصبية اتفقت على أن اضطراب التقمص ينتج 

-Aharonو Shammay-Tssoryدراسة عن خلل في عدد من املناطق الدماغية على غرار 

Perretz وPerry  في حين نجد أن الخاليا العصبية املرآة تتمركز في ثالث  ،2009سنة

مناطق فقط )فص الجزيرة، الحزام، والتلفيف الزاوي( فكيف تفسر هذه النظرية 

 دور اللوزة مثال في التقمص بالرغم من خلوها من الخاليا املرآة؟ 

العمل والتي ركزت على قوة األسس اإلدراكية -ية اإلدراككما تطرقنا إلى نظر 

للفرد والتي تعتبر ضرورية لقراءة العقل والتعلم عن طريق التقليد واإلدراك 

االجتماعي البشري بحيث تكون مصابة لدى حاالت التوحد. ونالحظ أن في تفسير 

لعصبي هذه النظرية للتقمص لدى حاالت التوحد ربط بين الجانبين املعرفي وا
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 باإلضافة إلى الجانب االجتماعي، ألنها ترى أن الخلل الذي يصيب الخاليا املرآة هو

الذي يتسبب في املشاكل االجتماعية والحركية لدى حاالت التوحد وأن اضطراب 

التخطيط للحركة لدى هذه الحاالت يؤدي إلى اضطراب فهم حركات اآلخرين، وبذلك 

ملت بتفسير جميع جوانب القصور في التقمص لدى تكون هذه النظرية في نظرنا قد أ

تطرقنا إلى نظرية الدماغ الذكري املتطرف والتي تعد امتدادا هذه الحاالت. بعدها 

للنظرية النسقية للتقمص، وهي تركز على الفروق بين الجنسين )ذكور وإناث(، وتعزو 

التقمص،  هذه النظرية االضطرابات الناجمة عن مرض التوحد، بما فيها اضطراب

إلى تطرف الذكاء لدى الذكور وتنوعه، حيث أثبتت الدراسات العصبية التي أجريت 

في إطار هذه النظرية وجود اختالفات على مستوى دماغ الجنسين، إذ نجد مناطق 

دماغية صغيرة لدى اإلناث مقارنة بالذكور، تكون هذه املناطق أصغر لدى الذكور 

بالذكور السليمين. والعكس كذلك، إذ نجد  أن الذين يعانون من التوحد مقارنة 

هناك مناطق دماغية كبيرة لدى اإلناث مقارنة بالذكور، نفس هذه املناطق تكون 

أكبر لدى الذكور الذين يعانون من التوحد مقارنة بالذكور السليمين باإلضافة إلى 

الذكور حجم الدماغ الذي يكون أكبر لدى الذكر مقارنة باألنثى ويكون أكبر لدى 

الذين يعانون من التوحد مقارنة بالذكور السليمين. تصنف هذه النظرية األفراد على 

( وهي ترى أن حاالت التوحد يكون S( ومحور النسقية )Eمحورين: محور التقمص)

( وتفسر E( فوق املتوسط في حين يكون منخفضا على محور )Sمستواها على محور )

كون أن هذه الحاالت تلقت مستوى عال من ارتفاع النسقية مقارنة بالتقمص ب

هرمون التستوستيرون داخل الرحم )خالل املرحلة الجنينية( وهو ما يفسر ارتفاع 

نسبة الذكور املصابين بمرض التوحد.  إن هذه النظرية في نظرنا، تهمل اإلناث في 

أن  تفسير االضطرابات الناتجة عن التوحد بما فيها اضطراب التقمص. باإلضافة إلى

مسألة التستوستيرون ال تعد حاسمة في تفسير اضطرابات التوحد إذ أثبتت بعض 
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الدراسات أن هناك حاالت لم تتلقى نسبا عالية من هذا الهرمون خالل املرحلة 

الجنينية أو بالرغم من ذلك تعاني من اضطرابات حادة ناجمة عن التوحد بما فيها 

ة على الرجال الذين يعانون من التوحد التقمص، كذلك ال يمكن تعميم هذه النظري

والذين يفترض أن تكون لديهم نسبة مرتفعة من التستوستيرون ويتصفون بسلوك 

hypermasculin  العدوانية، اللجوء إلى القوة...( فهناك حاالت من الرجال الذين(

 Fentonو Krahnيعانون من التوحد لكنهم ال يعانون من هذه املظاهر. حتى أن كال من 

( قد أشارا إلى أنه بالرغم من حصول هذه النظرية على تأييد معظم علماء 2012)

العلوم التجريبية العصبية إال أنها تبدو وكأنها تهمل أهمية قدرات التقمص لدى 

الرجال وقدرات التنسيق لدى اإلناث بالرغم من وجودها لدى كال الجنسين. 

نس الذكور دون جنس باإلضافة إلى أنها تهتم بتشخيص التوحد لدى ج

 . Gepner B,2006)اإلناث.)

وفي األخير، تطرقنا إلى نظرية عدم التوازن في التقمص لدى الحاالت التي تعاني 

من التوحد والتي تشير إلى أن هذه الحاالت تعاني ضعفا في التقمص املعرفي وإفراطا 

التقمص في التقمص الوجداني تطلق عليه بالصحوة التقمصية، وترجع الضعف في 

املعرفي إلى املشاكل النفسية التي تعاني منها هذه الحاالت، وقصد الفرار من هذه 

املشاكل تسارع هذه الحاالت إلى إغالق منافذ اإلدراك البصري والسمعي والفرار من 

الوضعيات التي تسبب االنفعال العاطفي فيحدث خلال في التقمص الوجداني لديها 

دا بشكل مفرط فال يوظف في التواصل ألنه يؤدي إلى بحيث يكون هذا األخير موجو 

آليات إغالق جذرية. تشمل هذه النظرية كال الجنسين خالفا لنظرية الدماغ الذكري 

املتطرف وهي في نظرنا تلقي الضوء على الجانب املعرفي فقط في تفسير التقمص لدى 

 حاالت التوحد.
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 خاتمة:

التي تحاول تفسير التقمص لدى من خالل هذا املقال نرى تعدد النظريات 

حاالت التوحد، إذ منها ما يتضارب مع بعضه البعض ومنها ما يكمل بعضه البعض، 

إال أننا نرى أنه بالرغم من وجود هذا العدد من النظريات املهتمة بأدب هذا املوضوع 

وما تقدمه من تفسيرات، ينبغي النظر في مسألة نموذج متعدد الجوانب لتفسير 

التقمص لدى هذه الحاالت كون تفسير مختلف أعراض هذا املرض اضطراب 

يستدعي جوانب متعددة: نفسية، عصبية، اجتماعية، معرفية... فكلما تم تفسير هذا 

 االضطراب بطريقة مفصلة كلما سهل التكفل به.
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 سمعيا املعاقين املراهقين فئة عند الوجداني للذكاء عيادية دراسة

 .(GOLEMAN) جوملان نموذج على باالعتماد
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 امللخص

موضوع الذكاء الوجداني لدى فئة املراهقين املعاقين سمعيا،  إلىتطرقنا في هذه الدراسة 

يعتبر الذكاء الوجداني من املفاهيم التي ظهرت في مجال  إذسنة،  18و 13تراوح سنهم بين الذين ي

علم النفس مع بداية التسعينات، حيث أسهم العديد من العلماء في توضيح مفهومه و إبراز 

ن هذا النوع من الذكاء يهتم بوعي الفرد أ رى الذي ي ،(Goleman )أهميته، من بينهم العالم جوملان

ته التي تمكنه من إدراك انفعاالته، ومن ثم القدرة على ضبط النفس والتحكم في انفعاالت بذا

الفرد، و يهتم بالتعاطف مع اآلخرين و فهم مشاعرهم و يعمل على استثمار طاقات الفرد في مواجهة 

و انطالقا من الصعوبات والتعقيدات التي يعيشها املراهق  تحديات واحباطات الحياة اليومية.

، هذه الفئةاملعاق سمعيا على املستويين الذاتي واالجتماعي ارتأينا دراسة الذكاء الوجداني عند 

بتطبيق كل من املقابلة العيادية نصف موجهة و مقياس الذكاء لوجداني، و هذا قصد معرفة 

 مهارات الذكاء الوجداني لديهم.

 .(Goleman)جوملان  نموذج -راهقةامل -السمعية اإلعاقة -الذكاء الوجداني الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 In this study, we discussed the subject of emotional intelligence in the of adolescents with 

hearing impairments, who are between the ages of 13 and 18 years. Emotional intelligence is 

one of the concepts that emerged in the field of psychology in the early nineties, where many 

scientists contributed to clarify its concept and highlight its importance, like )Goleman(, who 

considers this kind of intelligence to be concerned with the individual's awareness of himself, 

which enables him to recognize his emotions, and thus the ability to control the emotions of the 
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individual as anger and anxiety, caring for others and understanding their feelings and investing 

The energies of the individual in facing the challenges and frustrations of life For daily. 

 Based on the difficulties and complexities experienced by the psychologically disabled 

adolescent on both the self and the social level, we want to study the emotional intelligence of 

the mentally disabled adolescent by applying both the semi-directed clinical interview and the 

echell of  emotional intelligence. 

Keywords: Emotional intelligence, hearing impairment, adolescence, Goleman model. 

 مقدمة:

 دون  يحول  حاسة السمع، مما على وواضح سلبي بشكل السمعية اإلعاقةؤثر ت

 عن  فينفصل عادي، بشكل اآلخرين مع التواصل في الحاسة هذهالفرد ل استخدام

 وغايته املشاركة يعني فالتواصل .حوله من مع بها يتواصل لغة وجود لعدممن حوله 

 من الوجداني والتعاطف والتفاعل الفهم، تحقيق أجل من اآلخرين إلى الوصول 

 للذكاء والحيوية املركزية العملية يعتبر الذي اآلخرينانفعاالت  وفهم إدراك خالل

 املربون  اهتم التي الحديثة املوضوعات من الوجداني الذكاء مفهوم ويعد الوجداني.

 مجاالت في الفرد على تأثير من ملالها فيها، البحث و بدراستها التربية و النفس وعلماء

 الوجداني الذكاء تعتبر التي Feiffer (2001)فيفر  دراسة تؤكده ما وهذا كافة، الحياة

 ملفهوم تقليدية غير رؤية يتطلب الذي الحالي الوقت في الذكاءأنواع  أحدث من

 قدرات فقط ليس الفرد من تتطلب متنوعة تغيرات يواجه املجتمع ألن الذكاء،

 انفعالية وجدانية قدرات إلى أيضا تحتاج ولكن واجهه،ت التي املشكالت لحل عقلية

 (.31 ص 2009، عبد الرحمن(  املجتمع داخل األفراد على التأثير خاللها من يمكن

اإلدراك و االنتباه  على القدرة هو (2001، عثمان) فالذكاء الوجداني حسب

 ا وفقا ملراقبةوتنظيمه بوضوح، وصياغتها وفهمها الذاتية واملشاعرلالنفعاالت  الجيد

انفعالية  عالقات في معهم للدخول  ومشاعرهم اآلخرين، النفعاالت دقيق إدراكو 
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 2009 ،عبد الرحمن (االنفعالي العقلي و  الرقي على الفرد تساعد إيجابية،اجتماعية 

 (.17ص 

 الشخصية القدرات و املهارات من مجموعة إلى الوجداني الذكاء مصطلح ويشير

 من تنطلق التياالنفعالية  للمثيرات والناجحة املالئمةاالستجابة  من الفرد تمكن التي

 النفس ضبط مقدمتها في ويأتي املحيطة، البيئة أي خارجها ومن الذات داخل

 (.2008 النصر، أبو االنفعاالت ) في والتحكم النفسية، الضغوط تحمل على والقدرة

 وماير سالوفي به اءج ما وهذا النمو مراحل عبر الوجداني الذكاء ويتغير

 أن إلى وتوصلت واملراهقين الكبار من مئات على اشتملت مقارنة دارسة في (1990)

االنفعالي  الذكاء أن واضحا كان وقد مرتفع، وجداني ذكاء بمستوى  يتمتعون  الكبار

 (.2007السمدوني،) والخبرة العمر زيادة مع يتطور 

 فسلوكه والحيرة،االرتباك  نم حالة في املراهق يكون  املراهقة مرحلة فيف 

 ولذلك، الحياة في بالخلط ويشعر الكبار قبل من مقبول  وغير صالحا يعد لم الطفلي

 تهيج أو عنيفةاستجابة  يحدث قد البسيط فاملثير ،االنفعالية اإلثارة معدالت ترتفع

االتزان االنفعالي  فعدم ،) 2006العيسوي،  ( الضحك من إنفجارات أو الغضب من

 أن كما ،االنفعاالت ملهارات إدارة املراهقامتالك  عدم إلى يعود املراهقة رحلةم في

 إلى الحاجة وتعتبر .الضطرابات انفعالية تؤدي قد املراهق حاجات إشباع عدم

 قد الحاجة هذه إشباع وعدم اإلنسانية، الحاجات أهم من والكالم والتعبير السمع

 األحداث مع التفاعل على القدرة منكحرمانه  املراهق، عند مشكالت عدة يخلق

 على يغلبكما  واملحيط، األسرة في التكيف على القدرة ونقص املحيطة البيئية

 والشعور االجتماعية  املواقف منواالنسحاب  العزلة الحاسة لهذه الفاقد اإلنسان

 املعاق قدرة عدم تظهر هذا خالل ومن والسلوكي،االضطراب االنفعالي  و  بالدونية

 .الوجداني للذكاء املكونةواالجتماعية  املهارات الشخصية اكتساب على اسمعي



 (GOLEMAN) جوملان نموذج على باالعتماد سمعيا املعاقين املراهقين فئة عند الوجداني للذكاء عيادية دراسة

 حسينة ميلودي. د                                                  رزيقة لوزاعي. د

153                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 على سمعيا املعاق املراهق يعيشها التي والتعقيدات الصعوبات عن والحديث

 الذكاء موضوعل يتناو  الذي البحث بهذا لقيامل دفعنا الذاتي واالجتماعي املستويين

 .سمعيا املعاق املراهق عند الوجداني

تأثيرا م الذكاء الوجداني الذي له مفهو  تتناول  كونها في الدراسة ميةأه و تكمن

و الذي ، املعاق سمعيا في مرحلة املراهقة للفردواالنفعالية  النفسية الحياة كبيرا على

. و للقيام بهذه الدراسة، سنعتمد على ناآلخري مع التواصل في صعوبات من عانيي

اء الوجداني في تشخيص و تفسير، نتائج النموذج النظري الذي قدمه جوملان للذك

 سنة. 18و  13ين يتراوح سنهم بين مجموعة الدراسة الذ أفراد

 :اشكالية البحث

 موضوع تتناول  التي التقليدية بالنظرةاالهتمام  يعد لم األخيرة السنوات في

 الجانب أهمية النفس علماء وجد إذ، فقط املعرفي املنظور  على قاصرا الذكاء

 بين يجمع الذي الذكاء من جديد نوع ظهور  إلى مهد ما وهذا لإلنسان، الوجداني

 Emotional)الوجداني  الذكاء هو و الوجدان و العقل املشاعر، و التفكير

intelligence). 

 حياتهم فياالنفعالي من النجاح  الذكاء ذوي  األشخاصو يمكن هذا االخير 

 ( 2006واملهنية ) سمغ،  الشخصية

بنسبة  التقليدي يسهم الذكاء معامل أن (1995جوملان )طار  يرى و في هذا اال 

 غير أخرى  لعوامل %80 تاركا الحياة في النجاح تحدد التي العوامل من فقط %  20

 (.2009الرحمن،  عبد)الوجداني  الذكاء ومنها عقلية

 أن هو املراهق األصم لدى الوجداني الذكاء وجود حول  أكثر النقاش أثار وما

 وفي ايجابي، و مناسب بشكل الشخصيةاالنفعاالت  وتوظيف الذاتيالنفعال ا فهم

 من كلها اآلخرين مع ناجحة عالقاتوإقامة  فعالةاتصال مهارات  بناء املقابل
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 نتيجة سمعيا املعاق عنه يعجز ما (، وهذا2006  سالي، (الوجداني الذكاء متطلبات

 عن التعبير فإن (2000)جوملان حسب لكن والسمع، الكالم على قدرته لعدم

 و اإليماءات بلغة يكون  بل، املنطوقة باللغة يكون  الاالنفعاالت  و  واملشاعر العواطف

 املعاق املراهق عند يتوفر ما وهذا و تعبيراته الوجه القراءة مالمح خل من التلميحات

 .املالحظة دقة على واعتماده كبير بشكل البصر حاسة على يعتمد سمعيا،كونه

 إلى تؤدياالجتماعي  التكيف في مشكالت من عنها ينتج وما السمعية اقةفاإلع

 إحساسه ذلك يزيد و واجتماعيا، انفعاليا ناجحة غير منطوية شخصية تكوين

م توافقه علىمما يؤثر  بالوحدة والشعور  والعجز والقصور  والدونية بالنقص

 املباشر شباعاإل  إلى غالبا سمعيا املعاقون  يميل كما .االجتماعي و  الشخص ي

 ،االنطوائية ،االنعزالية باآلخرين، الكيد في بالعدوان،الرغبة يتميزون فهم لحاجاتهم،

 عالقات تكوين على القدرة عدم ،االندفاعية املسؤولية، تحمل على القدرة عدم

 (.2005رفعت،  ( النفس ضبط على القدرة وعدماجتماعية، 

موضوع  على الضوءلتسلط  ليةالحا الدراسةو بناءا على مسبق ذكره تأتي 

 الذكاء الوجداني لدى املراهقين املعاقين سمعيا، مؤسسين التساؤل التالي:

 الوجداني؟ مهارات الذكاء سمعيا املراهق املعاق يمتلك هل -

 :الفرضية

 .الوجداني مهارات الذكاء سمعيا املراهق املعاق يمتلك -

  :صطلحاتامل تحديد

 الوجداني،اإلعاقة الذكاء وهي أساسية اهيممف ثالث على الدراسة هذه ترتكز

 :التالي النحو على إجرائيا تحديدها وسيتم ومرحلة املراهقة السمعية
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 التعرف على الفرد قدرة" بأنه  (Goleman, 1998)جوملان يعرفه :الوجداني الذكاء-

 وعالقاتهإدارة انفعاالته  و  ذاته تحفيز وعلى اآلخرين ومشاعر الخاصة مشاعره على

 (.17، ص 2008جبر ، (فعال" بشكل اآلخرين عم

 يسميها قد التي املهارات أو القدرات من مجموعة " نهأ (2008جوملان ) دانيال وعرفه

  يؤكدو  ."كأفراد مصيرنا في البالغة أهميتها لها شخصية سمات أو صفات البعض

 تعددةامل الذكاءات في جاردنر مفهوم على مبني الوجداني الذكاء عن مفهومه بأن

 2008 :)جبر االجتماعي  الشخص ي الذكاء- .الذاتي الشخص ي الذكاء  -:كاآلتي ويتحدد

 (.18ص 

 من لكل الوجداني الذكاء مقياس في املبحوث عليها يتحصل التي الدرجة هو : إجرائيا

 .الدراسة الحالية في (املستخدم2002عثمان) السيد وفاروق عبده السيد الهادي عبد

 حسب السمعية لإلعاقة التعريفات من العديد ظهرت لقد :عيةالسم اإلعاقة -

 :نجد التعريفات هذه بين ومن املشكلة بهذه املهتمين

 إعاقتهم تحول  الذين أولئك هم الصماألفراد ( "2000) القمش مصطفى تعريف

 باستخدامسواء  وحدها السمع حاسة طريق عن املنطوق  الكالم فهم دون  السمعية

 بدونها". وأ الطبية السماعة

 السمعي القصور  أو السمعية اإلعاقة ( أن2001)القريطي  املطلب عبد ويذكر

 الصمم يتراوح بين السمع فقدان درجات من واسع مدى يغطي عام مصطلح

 2009: واللغة")النوبي الكالم تعلم عملية يعوق  الذي الشديد الفقدان والخفيف 

 ( .21ص

 السمع حاسة فاقد ولد الذي الشخص هو األصم :العاملية الصحة هيئة تعريف

 في بالصمم أصيب الذي الطفل هو أو اللغة، تعلمقدرته  عدم ذلك على وترتب
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 التعلم ذلك آثار فقد بحيث مباشرة اللغة تعلم أو بعد اللغة،اكتساب  قبل طفولته

 .بسرعة

 أو خلقية إما وتكون  السمع لحاسة كلي فقدانهي  السمعية اإلعاقة :إجرائيا

 .ةمكتسب

 ويعيش، الرشد و الطفولة بينانتقالية  مرحلة بأنهاميلر املراهقة  عرف املراهقة:

 إلى دائما ويسعى بذاته ستقلي أو  أهله على يعتمد أن بين دائمة حيرة في املراهق

 (.317ص  1980، قشقوش( هويته بها يحدد جديدة وسلوكات وأفكار قيم تجريب

 الفرد تصرفات فيها تتميز العمر من مرحلة " هي( Stanly hallهول)  ستانلي تعريف

 (.148  ص، 2004 ،الخير أبو ( العنيفة " و التوترات الحادةواالنفعاالت  بالعواطف

 باملرحلة املتمدرسين و سنة18 إلى 13 من املمتدة العمرية املرحلة هي :إجرائيا

 .بوالية البويرة سمعيا املعاقين األطفال بمدرسة املتوسطة

 :اسة الدر  أهداف

املراهق  نهدف من خالل هذه الدراسة الى الكشف عن مهارات الذكاء الوجداني لدى

 . سمعيا املعاق

 :للدراسة الخلفية النظرية

يوجد نوعان من النماذج النظرية املفسرة للذكاء الوجداني وهما: نموذج القدرة 

نفعاالت ، حيث يشير إلى أن اال (( Mayer Saloveyالعقلية لكل من ماير وسالوفي 

تعطي اإلنسان معلومات  ذات أهمية هذه املعلومات تجعله يفسرها ويستفيد منها 

ويستجيب لها من أجل أن يتوافق مع املشكلة أو املوقف املتوتر بشكل أكثر ذكاء، 

 (.34ص   2010 ،رشاد) يجعل تفكيرنا أكثر ذكاء فاالنفعال
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وسمات الشخصية و  و النماذج املختلطة التي تجمع بين القدرات العقلية

الشعور والدوافع وامليول ومن أهم روادها جوملان  ، وترتكز على حاالتاالنفعاالت

(Golman 13ص   2009 ،( )عبد الرحمان.) 

ن جوملا دانيالتم االعتماد في هذه الدراسة على النموذج النظري الذي قدمه و 

Daniel Goleman (1995) قدرات الذكاء تمزج التي املختلطة النماذج من يعتبر . و 

 عبارة هو الوجداني الذكاء أن إلى ويشير الشخصية، وخصائص سمات مع الوجداني

 وعلى ذواتنا، تحفيز وعلى اآلخرين، ومشاعر مشاعرنا على التعرف على القدرة عن

 عبر ( وبذلك2007السمدوني،  (فعال بشكل اآلخرين مع وعالقتناانفعاالتنا  إدارة

 :وهي أبعاد أو مكونات بخمس وجدانيال الذكاء عن جوملان

 .) الذاتانفعاالت  معرفة ( بالذات الوعي-1

 .) السلبيةاالنفعاالت  من التخلص و الذات تنظيم ( االنفعاالت إدارة2-

 .) اإلشاعات تأجيل ( الذات تحفيز3-

 .) اآلخرينانفعاالت  استشعار  ( الوجداني التقمص أو التعاطف4-

 اآلخرين معاالنفعاالت  ،إدارةاالجتماعيةاملهارات  (اآلخرين مع التعامل 5-

(Goleman,1995) 

 من يتكون االنفعالي  الذكاء أصبح ،حيث1998 سنة نموذجه جوملان عدل ثم

املهارات  من املهارات عددا هذه من واحدة كل عن يتفرع و مهارات رئيسية، خمسة

 الفرعية تتمثل في:

 تقدير في الذاتية الدقة  :التالية الفرعية الكفاءاتفيه  وتندرج :بالذات الوعي -

 ال فهو ،النفعاالته الشخص معرفة إلى املكون  هذا ويشير .بالنفس، الثقة و الذات

 بمازجنا الوعي أن أي ثقة بكل قرارات إلى ليصل يستخدمها و مشاعره عن ينفصل

 لهذه نستجيب متى معرفة على تنطوي  الداخلية، للحالة محايدة مالحظة هو وأفكارنا
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علينا  الصعب من فسيكون  مشاعرنا، إدراكعلى  قادرين نكن لموإذا  املشاعر،

 .اآلخرين مشاعر إدراك

 الضبط :التالية الفرعية الكفاءات تحته تندرج الذات(: تنظيم (االنفعاالت إدارة -

 إدارة فياالبتكار  و  التجديد التكيفية، الوعي، النفس، علىواالعتماد  الثقة الذاتي،

 متوافقة بطريقة ومشاعره وأفكاره أفعاله إدارة على الفرد قدرة وهي .نفعاالتاال 

انفعاالته  إدارة على قدرة لديه الذي فالشخص مختلفة، وبيئات مواقف عبر ومرنة

 أن يجب الذي ما على يركز كما املزاجية، حالته على يؤثر أن موقف ألي يسمح ال

 ترشيد إلى الذات تنظيم ويشير .بيةإيجا بطريقة مشاعر عن يعبر كما به، يقوم

 الذين فاألفراد املوقف، مع السليم التوافق على الفرد تساعد بصورةاالنفعاالت 

لالكتئاب و  للتعرضاحتمال  أقلانفعاالتهم  تنظيم على قدرة أكثر يكونون 

 .السيكوسوماتيةاالضطرابات 

 حافز :التالية يةالفرع الكفاءات تحته تندرج (:اإلشاعات تأجيل( الذات حفز  -

 قوة على يعتمد الشخص أن إلى املكون  هذا يشير والتفاؤل، املبادرة التواد، اإلنجاز،

 وحب بالعمل املتعة مثل الداخلية فالحوافز، أهدافه تحقيق في داخلية دافعة

 الخارجية الحوافز من أكثر واإلبداع للعمل الفرد دفع في تأثير لها و اإلطالع التعلم،

 لألداء  دافعة كقوة قلقه يستخدم قد الفرد أن جوملان يشير و .املنصب و كاملال

  .جيد بشكل

  :التالية الفرعية الكفاءات تحتها تندرج اآلخرين(:استشعار انفعاالت (  التعاطف -

 النفوذ خدمة، تقديم نحو التوجه اآلخرين، مع العالقة تنمية اآلخرين، فهم

 يشعر ما إدراكعلى  الفرد قدرة وتعني .اآلخرينت انفعاال  واستشعار  الوعي والفعالية،

ذاتنا  فهم على قدرتنا يستلزم أمر وهو به، يحسون  ما ومعرفة اآلخرين، به

 على الفرد فيركز بالذات، الوعي على القدرة على تؤسس وهي أحاسيسنا واستشعار
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 يستطيع فعالة،كما بطريقة مشاعره عن يعبر وكيف به يقوم أن يجب الذي ما

 على ،والقدرةاجتماعية بكفاءة يتميز القدرة هذه لديه الذي والشخص .عنها عبيرالت

 الجماعات، بين الناشئة العالقات استشعار على والقدرة والصراع املشكالت حل

 القيادة على القدرة ولديه الجماعة، مع يتعامل عندما األمور  زمام يمتلك كما

 .فعالة بطريقة

 للفرد والبد  -التعاطف- القدرة هذه نضج في مهما وراداالجتماعية  التنشئة وتؤدي

 قبل أوال، بدقة املقابل للطرفاالنفعالية قراءة اإلشارات  على القدرة لديه تكون  أن

 .كاستجابة التعاطف عملية تتم أن

 :التالية املهارات الفرعية تحتها تندرج العالقات(: تناول  ( اآلخرين مع التفاعل-

االستثارة  ،االجتماعية الروابط تدعيم ،الصراع، القيادة رةإدا املؤثر،االتصال 

 مع عالقات تكوين على قدرة الفرد تعني و .االجتماعية الجماعة فعاليات والتعاون،

إدارة  و اجتماعية  روابط وبناء قيادتهم على وقدرته بفاعلية معهم والتفاعل اآلخرين

 وانفعاالتهم اآلخرين مشاعر فهم لىع القدرة إلى تشيراالجتماعية فاملهارات ، الصراع

 التأثير على القدرة صورة في تظهر وهي املوقف، يتطلبها التي بالصورة ومراعاتها

 بتلك يتميزون الذين فاألفراد .فعالة بصورة وقيادتهم معهم التواصل و باآلخرين

 على رةوالقد ،األمانة أو  الثقة بناء على قدرة لديهم يكون  " اجتماعيةمهارات  "القدرة

 ( العمل جماعة مع بفعالية والعمل اآلخرين مع املشاركة و التعاون 

 (.117-116، ص 2007السمدوني،

 منهج الدراسة:-

ألنه  اعتمدنا في الدراسة الحالية على املنهج العيادي القائم على دراسة حالة، 

 قدر أكبر بجمع ويسمح ، دقيقة تفصيلية بطريقة الفرد وضعية على للتعرف يهدف

 نتيجة إلى التوصلو  موضوعها، جوهر على والتعرف تحليلها ثم املعلومات، من ممكن
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 و الشخصية الخبرات وتفسير لوصف يستخدم أنه إلى باإلضافة بشأنها، واضحة

(. و تم استخدامه في الدراسة الحالية بهدف 2007:بوحوش(للفرد  االجتماعي السلوك

 .هق املعاق سمعيامعرفة مهارات الذكاء الوجداني لدى املرا

  الدراسة:موعة مج أفراد

 إلى 13 بين أعمارهم تراوحت ( حاالت07سبعة ) منلدراسة ا مجموعة تكونت

بناءا على  العينة هذه باختيار قمنا بحيث قصدية بطريقة اختيارها تم وقد سنة،18

 الشروط التالية:

 نة.س18إلى 13 من الدراسة الحالية في مرحلة املراهقة حددت  :السن-

 كلية. سمعية إعاقة لديهم البحثموعة مج أفرادكل   :السمعية اإلعاقة درجة -

 يمكن أخرى  إضطربات اإلعاقة ترفق هذه أال يجب   :والجسدية النفسية السالمة -

 النفسية سالمتهم من التأكد تم وقد الدراسة ومصداقيتها نتائج على تؤثر أن

 .النفسية األخصائية وتقرير يالطب ملفهم على اإلطالع خالل من والجسدية

 فراد مجموعة الدراسة:أخصائص -

 فراد مجموعة الدراسة:أ يتميز بهافي الجدول املوالي سيتم عرض الخصائص التي  

 مجموعة البحث. أفراد(: يمثل خصائص 1جدول رقم )
 اإلعاقةنوع  اإلعاقةدرجة  الجنس السن الحاالت

 مكتسبة عميقة ذكر 16 األولىالحالة 

 مكتسبة عميقة ذكر 14 لحالة الثانيةا

 مكتسبة عميقة ذكر 13 الحالة الثالثة

 وراثية عميقة ذكر 15 الحالة الرابعة

 وراثية عميقة أنثى 14 الحالة الخامسة

 وراثية عميقة أنثى 17 الحالة السادسة

 وراثية عميقة ذكر 18 الحالة السابعة

 بوالية سمعيا املعاقين األطفال بمدرسة يدانيامل إجراء تم  :الزماني و املكاني املجال-

 .2015/2016السنة الدراسية  خالل و ذلك البويرة، 
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  :البحث في املستخدمة ألدواتا 

 من كل في واملتمثلة بحثنا موضوع تخدم أساسية تقنيات علىاالعتماد  تم

 . الوجداني الذكاء ومقياس موجهة، النصف العيادية املقابلة

 العيادية فان املقابلة  chilland)ند  حسب شيال  يادية النصف موجهة:املقابلة الع-

 دور  يكون  ،حيثاالثنين بين تقع بل مقيدة، ال و حرة مقابلة ليست" املوجهة نصف

و هي  املقابلة يخدم فيما توجيهه بهدف والتدخل املبحوث، إلىاالستماع  هو  الباحث

على الكالم  وتشجيعه طالقة وح ارتيا بكل به يشعر عما بالتعبير للمبحوث سمحت

.(126chiland 1983, p.) منها تتشكل محاور  بحثنا الحالي استعنا بخمسة وفي 

 تتمثل في: موجهة  النصف العيادية مقابلتا

 عن الهامة املعلومات بعض على للحصول  مدخل هو :الشخصية املعلومات-

 .قةاإلعا نوع الدراس ي، املستوى  السن، في املتمثلة واملفحوص 

 .اإلعاقة تاريخ على التعرف منه الهدف املرضية الحالة :األول  املحور 

 بكل الحالة عالقة معرفة هو منه الهدف املدرس ي واألسري  املعاش :الثاني املحور 

 .واملدرسة األسرة من

 املعاق املراهق يقيم كيف معرفة هو منه الهدف الذات إلى النظرة :الثالث املحور 

 .حالته تجاه أفعاله معرفة لةومحاو  مظهره سمعيا

 املحيط تأثير مدى معرفة هو منه الهدف املحيط إلى النظرة :الرابع املحور 

 .إعاقته مع التعايش و سمعيا املعاق املراهق حال على االجتماعي

 املهارات عن الكشف هو منه الهدف الوجداني مهارات الذكاء :الخامس املحور 

 .الةح لكل الوجداني للذكاء األساسية

 وفاروق عبده السيد الهادي عبد من كل املقياس أعد :الوجداني الذكاء مقياس

  :الخمسة بأبعاد الوجداني الذكاء تقيس مفردة 58 من ، مكون 2002عثمان السيد
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املهارات  التعاطف، ،االنفعاالت تنظيم ،االنفعاالت إدارةاالنفعالية  املعرفة

 .الوجداني الذكاء تقييم منه الهدف و االجتماعية،

 حيث فردية بطريقة الوجداني الذكاء مقياس تطبيق تم :املقياس تطبيق طريقة

 أفراد قدرة لعدم بالعامية وشرحها املقياس في الواردة بقراءة التعليمات قمنا

 لغة اإلشارات إلى وترجمتها جيد بشكل يقرؤونه ما فهم على البحث مجموعة

 املبحوث. فهم من التأكد بعد جابةاإل  منهم نطلب ثم ،ربي الخاصامل بمساعدة

 خماس ي،حيث استجابة بمقياس املقياس فقرات صياغة تمت :التصحيح طريقة-

 أربع " عادة ويحدث درجات، خمس ،"دائما يحدث" العبارة اتجاه في التصحيح يتم

 درجة  "أبدا يحدث ال" درجتان،  نادرا يحدث" درجات، ثالث  "أحيانا ويحدث درجات،

 .56و  51السلبيتين العبارتين عند التصحيح عكس ميت واحدة،و

 هيئة أعضاء من وثالثة معديه قبل من املقياس مفردات فحص عملية تمت وقد

 للذكاءاإلجرائي  التعريف ضوء في وذلك املنصورة، بجامعة التربية بكلية التدريس

 نىمع وضوح من للتحقق اللفظية الصياغة تجربة تمت التعديالت وبعد الوجداني،

 اإلجرائية للمقياس. الخطوات و للتعليمات الواضح والفهم املقياس في كلمة كل

  :املقياس ثبات -

 و  كرونباخ، ألفا بطريقة الثبات معامالت بحساباملقياس  ثبات من التحقق مت

 استخدامسمح بت قيم هي و 0.01 مستوى  عند إحصائيا دالة الثبات قيمكانت 

 .جدانيالو  الذكاء تقدير في املقياس

  :البيانات تفريغ-

 ( بندا58من) لكل املبحوث يعطيها التي التقديراتع بجم قياسامل تصحيح يتم

 :يلي كما الخمسة الوجداني الذكاء أبعاد درجات تتراوح بحيث

 .درجة 42 هي درجة أعلى بينما درجة 14 هي درجة أدنى  :االنفعالية املعرفة-
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 .درجة 71 هي درجة أعلى بينما 19هي درجة أدنى   :االنفعاالت إدارة-

 .درجة65هي درجة أعلى بينما 13 هي درجة أدنى : االنفعاالت تنظيم-

 .درجة 55 هي درجة أعلى بينما 11 هي درجة أدنى   :التعاطف-

 تتراوح بينما .درجة 45 هي درجة أعلى بينما 9هي درجة أدنى  :االجتماعيةاملهارات -

 درجة كأقص ى 282 حتى درجة كأدنى درجة 66نم الوجداني للذكاء الكلية القيمة

 .املفحوص عليها يحصل

 :البحث عرض و تحليل و مناقشة نتائج

 نتائج املقابلة العيادية النصف موجهة للحاالت:

بعد تطبيق املقابلة العيادية النصف موجهة لدى الحاالت تحصلنا على النتائج  

 التالية:

 أن لديه معه بها قمنا التي املقابلة لنا (، أظهرتإسالم)  األولىبالنسبة للحالة 

 الوعيامتالك  إلى واملحيط، باإلضافة ذاته نحو إيجابية نفسه،ونظرة في عالية ثقة

 لها، إدارته وحسن انفعاالته بين التمييز على خالل قدرته من االنفعالي، و الذي ظهر

 تمتلك الحالة أن إلى يشير ما وهذا عهم،م الفعال التواصل و اآلخرين مع وتعاطفه

 .الوجداني الذكاء مهارات

 و الشعور  بنفسه بالثقة يتسم سمير( انه( الحالة الثانية  كما بينت نتائج

 عدا مهارة إدارة ما الوجداني مهارات الذكاء يمتلك عن ذاته ،و ظهر انه بالرضا

 .كليهما في قصور  وجود لنا تبين التي االجتماعي و مهارة التواصل االنفعاالت

لديه  أن إالالثقة بالنفس،  لديه ،نقص أن الحالة الثالثة )عامر( وجدنا اما

 بيئته،كما مع وتوافقية سلوكات تكيفية بحيث يمتلك محيطه، نحو إيجابية نظرة

باالنفعاالت  الوعي من كل في املتمثلة الوجداني للذكاء يمتلك املهارات األساسية

 .جتماعياال  التواصل و تنظيمها والتعاطف ووإدارتها 
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باملقابلة النصف موجهة للحالة  الخاصة املحاور  نتائج تحليل أظهرتبينما 

 نظرتها أن كما بالنفس، عالية وثقة الذات عن ايجابية نظرة وجود الرابعة) فريال(

 مهارة تمتلك وهي معهم سليمة عالقات ايجابية، مما مكنها من إقامة للمحيطين بها

 انفعاالتها في التحكم على القدرة لديها كما عاطفباالنفعاالت و مهارة الت الوعي

 وتنظيمها.

 ذاتها،حيث عن إيجابية نظرة في حين ملسنا ان الحالة الخامسة )هبة(، تملك

 نحوها املحيطين بها إيجابية ن نظرةأواالستحقاق، كما  بالكفاءة جديرة نفسها ترى 

 أي اجتماعيا متكيفة يفه، اآلخرين مع عالقات إقامة وسهولة بالنفس الثقة لديهاو 

 في والتحكم اآلخرين مع تمتلك مهارة التعاطفو  االجتماعي، تمتلك مهارة التواصل

 .االنفعالي في مهارة الوعي القصور  بعض وجود مع وتنظيمها، االنفعاالت

ن لديها نظرة سلبية عن أو بالنسبة للحالة السادسة )سندس(، بينت نتائجها 

 املحيطين طرف من حسنة بمعاملة تحظى نهاأال إ لنفس،ذاتها و ليس لديها الثقة با

 التواصل مهارة في القصور  بعض مع الوجداني ملهارات الذكاء نتيجة امتالكها بها

 .االنفعالي والوعي تاالنفعاال  إدارة االجتماعي و

 السلبية بنفسه، و نظرتهه ثقت و كشفت نتائج الحالة السابعة ) سيف( عدم

 لهاآلخرين  نظرة أن الإالنفس،  عنبالرض ي  الشعور  عدم و اناألحي أغلب في لذاته

يمتلك  أي اجتماعيا متكيف مما يدل على انه إيجابية عالقات وتربطهبهم حسنة،

 يمتلك مهارة به،كما املحيطين طرف من ثقة محل ويعتبر االجتماعي، مهارة التواصل

 التحكم فيها وإدارتها،كماو  انفعاالته بين التمييز تمكنه من التي االنفعالي الوعي

 .اآلخرين مع التعاطف يمتلك مهارة

 نأفراد مجموعة بحثنا تبين أبعد تحليل نتائج املقابلة نصف موجهة لدى 

التي  مهارات الذكاء الوجداني و الذي ظهر من خالل الكفاءة الشخصيةلديهم 
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 التي تتضمن ةاالجتماعي والدافعية، والكفاءة الذاتي والتنظيم بالذات تتضمن الوعي

 اآلخرين. العالقات مع إدارة تحدد التي االجتماعية املهارات وكفاءة التعاطف كفاءة

 عرض نتائج مقياس الذكاء الوجداني:

على ما تم التوصل إليه من نتائج بعد تطبيق مقياس الذكاء الوجداني،  بناء

الوعي  ن جميع الحاالت لديها ذكاء وجداني مرتفع، و ظهر ذلك من خاللأتبين 

باالنفعاالت و القدرة على التمييز بينها و تقييمها بدقة، باإلضافة إلى الثقة بالنفس، و 

القدرة على إدارة االنفعاالت بطريقة مالئمة و التحكم فيها و استخدام هذه 

االنفعاالت في تحفيز الذات. كما ظهر من خالل القدرة على التعبير عن االنفعاالت 

 وحسن التواصل.

 دول املوالي يوضح نتائج الحاالت في كفاءات الذكاء الوجداني:و الج

 (: يمثل نتائج الحاالت في مقياس السلوك العدواني.2جدول رقم )

 املجموع
املهارات 

 االجتماعية
 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت

إدارة 

 االنفعاالت

الوعي 

 االنفعالي

البعد             

 الحاالت

 الحالة1 38 55 51 53 34 231

204 28 49 43 56 28 2 الحالة   

206 37 47 41 51 30 3 الحالة   

221 33 50 54 52 32 4 الحالة     

218 33 50 48 52 35 5 الحالة   

189 32 44 45 41 27 6 الحالة     

207 31 48 45 54 29 7 الحالة   

ن ظهر الذكاء الوجداني املرتفع لدي جميع الحاالت لك 1من خالل الجدول رقم 

على  ى( درجة، حيث حصلت الحالة األول231و  189بدرجات متفاوتة تراوحت بين ) 

درجة، أما الحالة السادسة فقد  231أعلي درجة في الذكاء الوجداني قدرت ب 

هذا ما يدل على وجود مهارات  درجة. 189تحصلت على أضعف نسبة و التي قدرت بـ 

 لحاالت السبعة. الذكاء الوجداني رغم اإلعاقة السمعية عند ا
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  :إدارة االنفعاالت ،البعد األول 

 

 

 

 

 

 

أن هناك بعض القصور في مهارات إدارة  1يتبين من خالل املخطط رقم 

االنفعاالت عند الحالة السادسة فهي تفقد اإلحساس بالزمن عند القيام بأعمالها و 

بعة والحالة الحالة السا أماعدم قدرتها التحكم في مشاعرها عند مواجهة أي خطر. 

قدرتهم على التحكم في مشاعرهم و نسيان املشاعر السلبية التي تواجههم و فالثانية 

فإن الفرد الذي لديه  جوملان. وحسب جيدة  مواجهة صراعات الحياة اليومية

قصور في مهارة إدارة االنفعاالت يفقد القدرة على التحكم في أفعاله و أفكاره 

رنة عبر مواقف و بيئات مختلفة. و هو بذلك يسمح ومشاعره بطريقة متوافقة و م

بأي موقف أن يؤثر على حالته امليزاجية. كما أنه ال يستطيع التركيز على أفعاله و ما 

الذي يجب أن يقوم به كما يجد صعوبة في االعتراف بأخطائه. و هذا ما أكد عليه 

ي بسبب تراكم بأن املعاق سمعيا يعاني من مشكلة عدم االتزان االنفعال غباري 

االنفعاالت دون القدرة على التعبير عنها لغويا، حيث تعتبر اللغة الشفهية من 

 استراتجيات إدارة االنفعال.  

 

 

 

 إدارة االنفعاالت

االنفعاالت لدى الحاالت. إدارة: يمثل نتائج الحاالت في بعد 1مخطط رقم   
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 الوعي االنفعالي:  ،البعد الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض القصور في بعد الوعي االنفعالي و هذا  2يتبين من خالل املخطط رقم 

كما أنهم  ،هم غير متمكنين من التمييز بين انفعاالتهمعند الحالة الثانية و السادسة ف

غير قادرين على استخدام مشاعرهم ليصلوا إلى قرارات بكل ثقة و عدمي الفهم  

بحيث ينفجرون بقوة  ،واملعرفة لحقيقة مشاعرهم و التضخيم للمواقف االنفعالية

تغيير حياتهم  ملوقف ما و لو كان صغيرا نسبيا. فمشاعرهم السلبية لم تساعدهم على

وال يستطعون مواجهة املوقف. و هذا ما أوضحه جوملان بأن املعاق سمعيا تتعارض 

 شدة انفعاالته مع مثيراته فاستجاباته االنفعالية غير مناسبة للموقف الذي تواجهه.

 الوعي االنفعالي

بعد الوعي االنفعالي لدى الحاالت.: يمثل نتائج الحاالت في 2مخطط رقم   



 (GOLEMAN) جوملان نموذج على باالعتماد سمعيا املعاقين املراهقين فئة عند الوجداني للذكاء عيادية دراسة

 حسينة ميلودي. د                                                  رزيقة لوزاعي. د

168                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 البعد الثالث: تنظيم االنفعاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتعاطف ظهر بدرجات و من خالل تحليل نتائج الحاالت السبعة نجد أن بعد ا

عالية مقارنة باألبعاد األخرى بحيث تراوح من مرتفع إلى مرتفع جدا مثلما حدث عند 

الحالة الرابعة التي ظهرت لديها القدرة على فهم مشاعر األخريين وفهم احتياجاتهم و 

تشفق عليهم وال تفصح عن أسرارهم و مشاكلهم.. فهم يهتمون بمشاعر اآلخرين و 

ة على إدراكها و معرفة ما يحسون به كما أن األشخاص الذين لديهم لديهم القدر 

هذه املهارة يتميزون بالقدرة على حل الصراع  و القدرة على استشعار العالقات 

الناشئة بين الجماعات، كما أنهم يمتلكون زمام األمور في التعامل مع األشخاص 

 اآلخرين و القيادة بطريقة فعالة. 

 تنظيم االنفعاالت

: يمثل نتائج الحاالت في بعد تنظيم االنفعاالت لدى 3مخطط رقم 

 الحاالت.
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 ملهارات االجتماعيةالبعد الرابع: ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظهر بعض القصور في بعد املهارات االجتماعية لدي الحالة الثانية و ذلك ألنها 

قدرتها على االتصال املؤثر منخفضة. و باملقابل نجد الحالة الثالثة و سريعة الغضب، 

متكيفة اجتماعيا و متفاعلة مع اآلخرين وال تجد صعوبة في التواصل معهم.  و 

فإن الفرد الذي لديه قصور في هذا البعد غير قادر على  جوملانرجوع إلى رأي بال

تكوين عالقات ايجابية مع اآلخرين و عدم التعامل معهم بفعالية كما أنهم ال يحبون 

 العمل الجماعي، وغير قادرين على بناء الثقة في اآلخرين. 

 المهارات االجتماعية

: يمثل نتائج الحاالت في بعد املهارات االجتماعية لدى الحاالت.4رقم مخطط   
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 البعد الخامس التعاطف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد التعاطف بدرجات عالية جدا و هذا المتالكهم دقة سجلنا مستوي مرتفع لب

املالحظة التي تعتمد بشكل كبير على حاسة البصر باعتبارها الحاسة التي يتعاملون 

بها مع العالم، و هذا مكنهم من قراءة اإلشارات االنفعالية و فهم اللغة التعبيرية غير 

" 2000"جوملان وافق مع رأي و هذا ما يت  املنطوقة و تركيزهم على التفاصيل بدقة.

في أن التعبير عن العواطف و املشاعر و االنفعاالت ال يكون بالغة املنطوقة فقط بل 

يكون بلغة اإليماءات و اإلشارات من خالل قراءة مالمح الوجه وتعبيراته. هذا ما 

 ىنجده عند مجموعة الدراسة التي تعتمد على التواصل البصري بالدرجة األول

   لنقص السمعي الذي تعاني منه.تعويض ال

 خالصة:

اإلنسان ملا يلعبه من دور مؤثر في  ندنظرا لألهمية البالغة للذكاء الوجداني ع

قدرة الفرد على النجاح في العمل والحياة، فهو املسؤول عن تنظيم االنفعاالت 

ة ن نتناوله بالدراسأ، لذلك ارتأينا وتوجيهها والتحكم فيها بصورة ناجحة وسليمة

 التعاطف

بعد التعاطف لدى الحاالت. الت في: يمثل نتائج الحا5مخطط رقم   
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ن  أ، و بعد اجراء الدراسة امليدانية توصلنا الى املراهقين املعاقين سمعيالدى فئة 

الحاالت السبعة لديها ذكاء وجداني مرتفع، نتيجة امتالكهم للكفاءة الشخصية التي 

تتضمن الوعي بالذات والتنظيم الذاتي و الدافعية، فهي الكفاءة التي تحدد كيفية 

ءة االجتماعية التي تتضمن كفاءة التعاطف وكفاءة املهارات تنظيمنا ألنفسنا، و الكفا

 في عالقتنا مع اآلخرين. النفعاالتنااالجتماعية التي تحدد إدارتنا 

ن املراهق املعاق سمعيا يمتلك مهارات أالنتائج التي تحصلنا عليها تبين  إن

افراد ن هذه النتائج ال يمكن تعميمها نظرا لصغر حجم أ، اال الذكاء الوجداني

 .مجموعة الدراسة و تبقى مرتبطة بخصائص العينة املدروسة

 املراجع باللغة العربية:

 والتوزيع. للنشر الفكر دار العاطفي. القاهرة: الذكاء (.تنمية2008ابوالنصر، مدحت ) -

 (. املراهق واملراهقة. بيروت: دار النهضة العربية.2006العسيوي، عبد الرحمن ) -

ديوان املطبوعات البحوث. الجزائر:  إعداد(. مناهج البحث العلمي و طرق 2007بوحوش، عمار ) -

 الجامعية.

 املصرية،القاهرة. النهضة مكتبة السمعية. القاهرة: (.اإلعاقة2005رفعت، عمر ) -

: دار األردن(. الذكاء الوجداني والتفكير اإلبتكاري عند األطفال. 2009محمد عبد الرحمن ، عال ) -

 رون وموزعون.الفكر ناش

 للنشر وائل دار :األردناملراهقة.  إلى الحمل من (.النمو2004قاسم ) الكريم الخير، عبد أبو -

 والتوزيع. 

: عالم الكتب األردنوسيكلوجية الطاقة الال محدودة.  االنفعالي(. الذكاء 2008جبر ، سعاد ) -

 الحديث للنشر والتوزيع.

ت مواجهة الضغوط لدى طلبة اء العاطفي وعالقته بمهار (. الذكا2010رشاد األصطل، مصطفى ) -

 كليات التربية بجامعة غزة، رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية، غزة.

: دار املعرفة اإلسكندرية(. الذكاء الوجداني ملعلمات رياض األطفال. 2006سالي، علي حسن ) -

 الجامعية.



 (GOLEMAN) جوملان نموذج على باالعتماد سمعيا املعاقين املراهقين فئة عند الوجداني للذكاء عيادية دراسة

 حسينة ميلودي. د                                                  رزيقة لوزاعي. د

172                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 ناشرون الفكر دار :األردن،تطبيقاته،تنميته. هأسس الوجداني (.الذكاء2007) إبراهيمالسمدوني،  -

 وموزعون.

(. الذكاء االنفعالي في العمل. ترجمة الخزامي عبد الحكيم. القاهرة:  دار 2006سمغ، داليب ) -

 الكتب العلمية للنشر والتوزيع.

يا : دار الوفاء لدناإلسكندرية(. االضطرابات السلوكية لدى الصم. 2009فاروق مصطفى، أسامة ) -

 الطباعة والنشر.

: دار وائل األردن(. اإلعاقة السمعية، دليل اآلباء واألمهات و طالب التربية. 2009النوبي، محمد ) -

 للنشر والتوزيع. 

 : األجنبيةاملراجع باللغة 

Chilland .C., (1983). L ‘entretien Clinique. Paris: PUF, 1983.- 

York: Bantam book.Intelligence. New-Goleman. D., (1995).  working with  

-Goleman. c., (1995).  Working with emotional intelligence. Newyork: Bantam book. 
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املفهوم قياس : جديد وجداني مفهومك النفس ي التماسك مشاعر  
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 لخص:امل

العلميـــة الـــى التطـــرق الـــى خاصـــية نفســـية ال تـــزال البحـــوث والدراســـات العربيــــة تهـــدف الورقـــة 

حولها فتيةـ في حدود اطالع الباحثةـ في املقابل عرفت اهتماما وتناوال واسـعيين فـي الدراسـات الغربيـة 

أال وهــي الشــعور بالتماســك النفســ ي والتــي ترجــع الــى مكتشــفها آرون انتنوفســكي ضــمن ابحاثــه حــول 

رض ، كمــا انــه صــمم مقياســا لتقــدير مشــاعر التماســك فــي ثــالث صــور مختلفــة النســخة الصــحة واملــ

قامــت  حيــثفقــرات ،  9خــر صــورة للمقيــاس املكونــة مــن آفقــرة  ثــم  13فقــرة والثانيــة ذات  29ذات 

التحقـــق مــن صــدق الترجمــة تمهيــدا لتقنينهــا علــى البيئـــة تــم ، و منــهالثانيــة  ةالباحثــة بترجمــة الصــور 

لــذلك يــأتي هــذا املقــال للتعريــف بــاملفهوم باعتبــاره مفهومــا حــديثا نســبيا فــي علــم الــنفس الجزائريــة ، 

جـراءت إبعـاد املفهـوم ، وكـذا أوفي البيئة العربية تحديدا كمفهوم وجداني ، كما سنعرج على معرفة 

 . الحقاصدق الترجمة ونتائجها واجراءات التقنين تمهيدا الستخراج املعايير 

 . التقنين ; ترجمة املقياس ; القياس  ; : مشاعر التماسك النفس ية الكلمات املفتاحي

Abstract: 

The paper aims at addressing to a psychological trait that Arab researches and studies are 

still in its embryonic stage; from the researcher's perspective. In contrast, this psychological 

trait; namely, the feeling of psychological cohesion, has seen a great deal of interest in Western 

studies. It has been discovered by Aaron Antonovsky due to his research on health and disease. 

He, also, designed a measurement scale for feeling of psychological cohesion in three different 

images: The 29th paragraph- version, the 13th paragraph- version, and the last one of the 9th 

paragraph version. The researcher; therefore, translated the second version of the said scale, 

verified, and reviewed its translation so as to codifying it to the Algerian environment. 

Therefore, the present article introduces the term as a relatively new concept in both psychology 
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and the Arab environment, especially as an emotional concept. In addition, the dimensions of 

the concept will be introduced, as well as the procedures of the translation validity, its results, 

and the standardization procedures. 

Keywords: sense of coherence, measurement, scale translation, standarization. 

  مقدمة :

خمسينات القرن العشرين توجها جديدا في علم النفس يهتم  نهايةظهر لقد 

نحو  أكثر  إذ ظهرت حركة جديدة لعلماء النفس تتجه بصحة االفراد الجسمية،

 تغيراتاكتشاف املمحاولة و  لالفراد النفسية في الحالة الصحيةعوامل دراسة تأثير ال

النتائج السلبية لالصابة تراجع االهتمام ب،و  صحة االنسان وتحافظ عليها التي تطور 

 (Seligman,  Csikszentmihalyi,2000) النفسية والجسمية واألمراضباالضطرابات 

عد نظرية املنشأ
ُ
 افترضها عالم النفس انتونوفسكي التي salutogenic theory الصحي ،وت

Antonovsky  صحي التي أحد أهم االكتشافات املهمة في علم النفس ال 1979عام

تنظر الى الصحة بوصفها حركة مستمرة بين التمتع بالصحة التامة واالعتالل 

 س( رالف، ب )التام . / املرضالصحي

الذي  Salutogenesesو مفهوم مشاعر التماسك ينتمي الى إتجاه املنشأ الصحي 

ا ملاذ : منهاالتساؤالت من لإلجابة على مجموعة  يبحث في القضايا املرتبطة بالصحة

لصحة؟ كيف ل هددةامل عواملمن ال العديديظل الناس أصحاء على الرغم من وجود 

يصابون يستطيع بعض االفراد التعافي من املرض؟ما هي خصائص االفراد الذين ال 

 وغيرها على الرغم من تعرضهم لضغوط متطرفة وشديدة؟ هذه القضايا باألمراض

الى  من خاللها نتونوفسكي، وقد توصلشكلت منطلق األعمال النظرية واإلمبيريقية ال 

املنشأ ) وسماه القضايا صياغة مصطلحه الجديد الذي يعبر عن تلك 

الالتينية الحصانة أوعدم  Salus للداللة على هذا املنحى ، حيث تعني كلمة (الصحي

 املنشأ أو النشوء.   Geneses القابلية لإلصابة أو) الصحة(، ويعني املصطلح الالتيني
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،  او بصفة مطلقة تحقيق كال القطبين املتطرفين كليةالحي ال يمكن للكائن وحسبه 

الكلي أو الصحة الكلية ، فكل إنسان حتى وإن كان يشعر  / االعتالل أي املرض

وطاملا اإلنسان على قيد الحياة البد "، يمتلك أجزاءا مريضة فهو في الغالببالصحة 

فنحن عبارة عن حاالت  تونوفسكي فحسب انوأن تكون هناك أجزاء سليمة منه ، 

 من الحياة فإننا أصحاء إلى درجة ما ". 
ا
 ,Antonovsky) حدية ، ولكن طاملا نمتلك رمقا

Sagy, 1986) 

ومما الشك فيه أن الظروف والعوامل الخارجية كالكوارث الطبيعية والحروب 

للخطر،  العامةوالفقر والجوع واملشكالت االجتماعية وما يشبه ذلك تعرض الصحة 

 بين األفراد في الحالة الصحية 
ا
وعليه فإنه عندما تكون ، ولكننا مع ذلك نجد فروقا

مدى الفروقات تتضح بين االفراد في متشابهة فإن الضاغطة الظروف الخارجية 

تتعلق ، وهذه االخيرة ملوارده املوجودة من أجل الحفاظ على الصحة  هجودة استغالل

يطلق عليها موارد الحفاظ على الصحة أو عوامل بمدى وجود متغيرات وعوامل 

حققوا ومن خالل الدراسات التي  أجراها انتنوفسكي على أشخاص ، املقاومة 

نظريته حول صاغ درجات من الصحة النفسية بعدالتعرض للضغوط واالزمات، 

كمفهوم يعبر عن احدى تلك املوارد النفسية للحفاظ على  الشعور بالتماسك

 الصحة .

املفهوم النظري العديد من علماء النفس واالجتماع هذا جذب  امن هن

النفسية  الصحة هذا التوجه يفترض أن نواملختصين في املجال الصحي ، أل 

 framework of اطار الشخصيةعامالن ضروريان هما )تنجم عن  والجسدية 
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personality واملزاج temperament ) فضال عن 2الضروريان لتوجه االفراد نحو الحياة،

دراك الفرد للدعم إو ، ةيالعوامل املوقفية كاالدراك الشخص ي للضغوط البيئ

ن التوافق الناجح عملية أوبما ،االجتماعي الذي يسانده في املواقف الضاغطة 

مشاعر تشمل التفاعل بين الخصائص الشخصية والعوامل املوقفية ،يظهر معقدة 

االخرى ن الجوانب املختلفة تتفاعل مع العديد مكخاصية نفسية التماسك 

 the Five-Factor of Personality لشخصيةلالعوامل الخمسة الكبرى )للشخصية مثل 

القدرات املعرفية ، اضف الى ذلك  Spiritual ،Transcendence والسمو الروحي

 رالف، ب س( ) والدافعية لالستفادة منها.
نفس الصحة ، هو  ولعلى ما دفعنا للخوض في البحث في احد مفاهيم علم

الدور الهام الذي تلعبه هذه املتغيرات النفسية في وقاية االفراد من االصابة 

باالمراض النفسية والجسمية ، كما أن تناول هذا املفهوم ال زال فتيا في البيئة 

العربية ـــــ في حدود إطالع الباحثة ـــ كما اننا تجاوزنا مرحلة التعريف وتقديم املفهوم 

خوض في طريقة قياسه في البيئة العربية ،من خالل النقل الثقافي للمقياس الى ال

 والذي سيتم توضيح تفاصيل ذلك في متن البحث .

  مشكلة البحث:

حسب انتنووفسكي  sense of coherence (SOC) مفهوم مشاعر التماسك إن

يصف لنا قدرة الفرد على استيعاب ضغوطات الحياة ومن ثم مواجهتها بصورة 

اعلة من خالل املوارد النفسية ،والذي يؤدي الى التوافق والحفاظ على ف

مقياسان ملشاعر التماسك ،يتكون املقياس  1987عام  الباحث  طور قد و ،الصحة

                                                             
2

التوجه نحو الحياة : هو مفهوم من وضع شاير   Scheier وكارفر      Carver    1985 ويعنيان به النظرة االيجابية   

 باالضافة الى االعتقاد بحدوث الخير او الجانبواالقبال على الحياة ، واالعتقاد بامكانية تحقيق الرغبات في املستقبل 

ء  بدل حدوث الشر او الجانب السيئ .اااليجابي لالشي  
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ته فقرة في صور  13صلية ،ويتكون املقياس الثاني منفقرة في صيغته األ  29االول من 

دبيات ودراسات علم أة في املقياسان بصورة واسع ختصرة ، وقد استعمل كالامل

ن ملشاعر أ دراساتهذه ال طار توصلتهذا اإل في ،وفي البلدان الغربية   النفس

 ,Sharabi & Levi Markolat) )دراسة توصلتصحة ،إذ الالتماسك فائدة عظيمة على 

 ,Delgadoدراسة)توصلت مل ،و األ مشاعر يجابيا مع إن مشاعر التماسك ترتبط أ 2012

نهم يتمتعون بدرجة عالية أب أقرواالذين يتمتعون بمشاعر تماسك  ن االفرادأ(2007

 ,Bowman1996, Flannery, 1994) كل من كما توصلمن جودة الحياة ،

Matsuura ,etal,2003 )مستوى  يسجلون الذين يتسمون بمشاعر التماسك االفراد ن أ

                   .بس( )رضوان،   منخفض من االكتئاب والقلق

ساليب مواجهة أ ال تعتبر أسلوبا منن مشاعر التماسك أنتونوفسكي يؤكد اكما 

والذي ها حداث الحياة وضغوطأل  االتي تتضمن فهمو  نحو الحياة اتوجهالضغوط بل 

التوافق مع على  كما تتضمن القدرة (، (comprehensibility بـالوضوح اعليهاطلق 

القدرة أطلق عليها جتماعية ،الضغوط من خالل مصادر وقوى الفرد النفسية واإل 

ن الحياة ذات فائدة أاالعتقاد بباإلضافة الى ،((manageablity االدارة–على التدبير 

بمشاعر وهذا ما سمي التي يمكن االستفادة منها  مكاناتوقيمة وفيها العديد من اإل 

االولى وهي االبعاد الثالث املكونة للمقياسين في الصورتين  (،(meaningfulness املعنى

 والصورة املختصرة .

 ذات(الصورة املختصرة 1987عام )طور انتونوفسكي وكما أشرنا سلفا فإن 

على مدى واسع من الدراسات في الواليات املتحدة  تستخدمأوقد ،فقرة 13

تقييم الى في كوريا والصين وتركيا والنرويج ..الخ ،ويهدف هذا املقياس وكذا االمريكية 

امل للفرد ملواجهة الضغوط والتكيف معها ، ويتضمن ثالثة التوجه الحياتي الش

 ،واملعنى manageable التدبير ،والقدرة على comprehensible الوضوحوهي : ابعاد 
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meaningfulness ، صممه وُيعد هذا املقياس صورة مختصرة للمقياس االصلي الذي

قد و  ، Likert سابقا ، ويجاب عليه وفق سبعة نقاط حسب طريقة ليكرت الباحث

في حين بلغ  0,92الى  0,70بين ما طريقة الفا كرونباخ بمدى تراوح ب هبلغ معدل ثبات

 & Eriksson) 0,7الى  0,69بار بمدى تراوح بين عادة االختإمعدل الثبات بطريقة 

Lindström, 2005) .، Sderhamn , Sderhamn,ny) ) 
في  (فقرة  13ملختصرة الصورة ا)جود صورة عربية للمقياس و  هميةونظرا أل 

ـــوعدم توافراها البيئة العربية  ـــ ف في ـ قامت بترجمتها  قدحدود اطالع الباحثة ــ

 من هنا،في ذلك للبيئة الجزائرية معتمدة على الخطوات العلمية املطلوبة  تكييفهاو 

هل يمكن الوصول الى نسخة  : فإن مشكلة البحث الحالي تتمحور في السؤال التالي

مختصرة ملقياس مشاعر التماسك وتتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة في  عربية

 البيئة الجزائرية 

 ) الصدق ،الثبات ،املعايير (؟ 

 :يلي ما ى: يهدف الحالي الهداف البحث أ

التعريف بمفهوم وجداني جديد ال تزال البحوث بخصوصه فتية في البيئة  .1

 . ـــــ اطالع الباحثةـــــ العربية في حدود 

الصورة  )التماسك مشاعر الترجمة ملقياس صدق كد منأالترجمة والت .2

  فقرة(. 13املختصرة ذات 

تقنينها عل البيئة تكييفها و العمل للوصول الى صورة معربة للمقياس و  .3

 الجزائرية .

 البحث:أهمية 

رتباطا وثيقا بالخصائص النفسية و إيرتبط النقل الثقافي للمقاييس النفسية 

ألفراد ،فعندما نترجم مقياس معينا فإننا بذلك نترجم الثقافة التي على االجتماعية ل
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،وقواعد ومعايير و كيفية العيش  ،وممارسات عاداتمن  أسسها بني هذا املقياس

 ,Lecavalier) . ،طقوس وقواعد السلوك واملعتقدات و قيم ،دين من مالبس والوجود

tasse,2001,12 ) 

عربية مختلفة تماما في الخصائص ثقافة إلي غربية  نقل من ثقافةال فعملية

النفسية  و االجتماعية يحمل العديد من املشكالت جراء هذا االختالف ،فلكل 

يصطبغون بصبغتها  ة أفراده الذينشخصيتشكل خصائص التي مجتمع مقوماته 

طبقية لها دور الدينية و الجغرافية و القليمية و اإلعوامل الحيث أن  ،ينتسبون اليهو 

األفراد وخلق االختالف بين أفراد املجتمع ات شخصيمكونات او بنيات كوين في ت

(Jaine trembley ,1998) .أخرى غربيةثقافة ثقافة و التباين بين فما بالك ب ،الواحد
 

عتبارات مختلف اال و نتيجة لهذه األسباب أصبح من الضروري االهتمام ب

 .تقليل حجم الفروق الثقافية العمل على من أجل  (قياسية، ثقافية ،سيكولوجية)

و للقيام بعملية النقل الثقافي يستوجب املرور بعمليتين هما : الترجمة و 

ذ تمت ترجمة إوهذا ما قمنا به في البحث الحالي ،لمقاييس النفسية لالتكييف 

على البيئة  جراءات التقنينإتمت  ،ثملصورة املختصرة للمقياس كمرحلة اولى ا

شتقاق املعايير إ استكمالبحث تشرف عليه الباحثة في انتظار  املحلية ضمن مشروع

 للمقياس .  

 االطار النظري 

 Sense of coherence . تعريف الشعور بالتماسك النفس ي1

من )1994ــــــAntonovsky 1923 (رون انتونوفسكيآسعى عالم االجتماع الطبي 

من خاللها يظل بعض  لفهم اآللية التيخالل سلسلة ابحاثه حول الصحة واملرض 

 دراساته الطولية وضمن سلسلة ، بالضغوط  مليءاألشخاص أصحاء في عالم 

خاصية او وهو  ،اطلق عليه الشعور بالتماسكمفهوم ما الى  ) 1979(سنة  توصل
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 على صحتهم في ظل وجود الظروف الصعبة،ا سمة مشتركة بين الناس الذين حافظو 

إذ أن جل أعماله حول  ا داخليا للتمتع بالصحة،يعتبر موردفهوم فإن هذا امل هوحسب

املفهوم جاءت من خالل محاولته لتحديد وفهم الكيفية التي يقاوم بها األفراد هذا 

صادر الضغط في محيطهم ،كما حاول فهم العوامل التي تجعل بعض األشخاص مل

 مشاعروقد توصل بأن  ،لصحة في عالم مليء بمسببات الضغطيتمتعون با

 لي تعريفيحاول فيما نوس .االشخاص مشتركة لدى هؤالء هي خاصية التماسك

 لغويا واصطالحيا:  املفهوم 

ا ،فهو ُمتماسك  : لغويا
ا
تماسكِت األشياُء ترابطت  : يتماسك ،تماُسك

ا بنيان متماسك أأجزاؤها بعضها ببعض ،قويت و  شتّدت ومسك بعُضها بعضا

 3قاموس املعاني( .)األجزاء

َماُسُك  فمصدر  لوسيطاملعجم ا اما في
َ
تصاق  : ت

ْ
ِتحام ،ِال

ْ
َراُبط ،ِال

َ
َساُوق ،ت

َ
 ،ت

ا ا أو معنويًّ يًّ َراُبط أجزاِء الش يِء حّسِ
َ
َماُسُك: ت ومنه : التماسك االجتماعي ،وهو  التَّ

 ترابط أجزاِء املجتمع الواحد.

تكوين وحدة ترتبط اجزاءها فيعرف بأنه " والتربية  أما في معجم علم النفس

 (.1984،28) مجمع اللغة العربية،اطا عضويا ال تنافر بينها. ارتب

ويعني ،  توحيد اإلحساسات املتفرقة في هيئة كلية: النفس بأنه  علمويعرف في 

 يفترض أن االتساقالترابط أو  أو االرتباط
ا
، وكلما كانت مشاعر التماسك أكثر وضوحا

 لك.يكون اإلنسان أكثر صحة أو يشفى بسرعة أكبر ويبقى كذ

                                                             
3 قاموس املعاني موجود على الرابط:  

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence&lang_name=English&typ

e_word=0&dspl=0 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0


 حدة يوسفي. د                                  املفهوم قياس:  جديد وجداني كمفهوم النفس ي كالتماس مشاعر

181                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

ويعرف أنتونوفسكي مشاعر التماسك كالتالي:" عبارة عن توجه نحو الحياة يعبر 

والدائم والدينامي في الوقت  ستمر الشعور امل الفردعن املقدار الذي يمتلك فيه 

 إحتمال ،وبأن هناك الخارجية التنبؤ بعالم خبراته الداخلية والقدرة على نفسه ب

 .  الذي يتوقعه اإلنسان" اسببأن تتطور الفرص بالشكل املن كبير 

تجاه إمن امليل التفاؤلي  ابالتماسك يعتبر نوع شعور بعض الباحثين أن ال فيما يرى 

من الثقة بوجود إمكانات   ، ونوعوالتحكم وغير القابلة للضبط ةاألشياء الضاغط

 التالية:للمواجهة. كما ويتضمن هذا املفهوم األمور 

وقابلة وواضحة منتظمة  الحياة ستكون  التوقع التفاؤلي بأن أمور     -1

 . للضبط والفهم

الثقة بأنه سيتم السيطرة على األحداث الحياتية املستقبلية من خالل   -2

 الجهود الذاتية أو من خالل الدعم واملساندة الخارجية.

القناعة الفردية املتمثلة بأن األحداث املستقبلية عبارة عن مطالب أو   -3

الفرد وأن األمر يستحق أن يبذل اإلنسان في سبيلها  مهمات ستطرح على

 ويضحي من أجلها.

قدرة عالية من التكيف مع عالم مليء بالعوامل الضاغطة، أو بالعوامل   -4

 (2002) رضوان، . املسببة لإلجهاد التي ال يمكن تجنبها

 :. أبعاد ومكونات الشعور بالتماسك النفس ي2

 :وهي  مركبات تألف من ثالثيرى أنتونوفسكي أن هذا االتجاه ي

توقعات أو مهارة  عني: وت Sense of comprehensibility  مشاعر الوضوح .1

الفرد في التمكن من تمثل املثيرات أو املنبهات حتى غير املعروفة له كمعلومات 

 
ا
متماسكة ومنظمة وليس مثيرات مشوشة وعشوائية وتعسفية وغير واضحة، إذا

 
ا
عتقاد بأن األشياء تحدث وهو اإل  ،معرفيا من التمثل فمشاعر الوضوح تعني نمطا
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بشكل منظم وبطريقة يمكن التنبؤ بها ،و كذلك الشعور أنه يمكن للفرد أن يفهم 

   ( Antonovsky, 1979, 35) األحداث في حياته والتنبؤ بعقالنية بما سيحدث في املستقبل.

:  Sense of manageability االرادة )القابلية للتذليل(او مشاعر الطواعية   -2

ويطلق أنتونوفسكي  ،ويصف هذا البعد قناعات الفرد بأن الصعوبات قابلة للحل

 ويعرفها بأنها املقدار الذي يدرك فيه  الثقة األداتيةعلى هذا املركب تسمية 
ا
أيضا

من أجل مواجهة والالزمة اإلنسان أنه يمتلك فيه اإلحتياطات أو املوارد املالئمة 

  ( Antonovsky, 1979, 35) املتطلبات.

  : ويصف هذا البعد املقدار الذيSense of meaningfulness مشاعر املعنى -3

 بالحياة على أنها ذات معنى ،بحيث أن بعض املشكالت 
ا
يشعر فيه اإلنسان إنفعاليا

واملتطلبات التي تواجه اإلنسان تستحق أن يسخر من أجلها الطاقة وأن يبذل في 

وبأنها تحديات مرحب بها أكثر من كونها ،عر أنه من واجبه اإللتزام بها سبيلها وأن يش

 ( Antonovsky, 1979,35) .تحديات مزعجة يرغب اإلنسان التخلص منها

 قياس مشاعر التماسك  .4

 أطلق 1983االختبار اإلمبيريقي لنظريته صمم انتونوفسكي ) لغرض
ا
( مقياسا

الذي يرمز له  Orientation to Life Questionnaire  عليه تسمية مقياس توجهات الحياة

 
ا
 اجريت مع ،مقابلة كيفية 51على معطيات  اصمم بناءوقد  ،SOC-Scale اختصارا

أنهم بدوا وكأنهم متكيفون  ،لكن املالحظ الضغوط واألزماتألشد  تعرضواأناس 

ى املقوالت التي ُحددت عل إستخالص األفكار وأكثر وقد تم ، بشكل جيد مع حياتهم

أو نحو األحداث التي عايشوها ،حيث كانت نتائج تلك  أنها اتجاهات نحو الحياة

املقابالت ما شكل وكون فيما بعد األبعاد االساسية للمفهوم الذي سعى انتنوفسكي 

  29قد صمم املقياس في الصورة االولية و شمل ، و  إلختباره ميدانيا
ا
تم ،ويبندا
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صورة  طور فيما بعد. و حسب طريقة ليكرت  اإلجابة عنه على سلم سباعي الدرجات

 و  13مختصرة مؤلفة من 
ا
 بنود . 9خرى من أبندا

وهي :  والتي تشكل ابعاده مكونات ثالثويقيس سلم مشاعر التماسك 

 11)تقيسهو  الشفافيةأوالوضوح
ا
تقيسه    القابليةللتذليلو مشاعرالطواعية(،و بندا

يتوصل التحليل العاملي إلى إثبات بنود(،ولم  8)تقيسه ، ومشاعر املعنى بنود(10)

ومن املفضل االنطالق من ، بشكل واضحالثالث  التقسيم النظري للبناءات الفرعية

ينصح الباحثون  لذلك .(Antonovsky, Frenz, Carey & Jorgensen,1993) عامل عام

وانما يجب االخذ  .تقييم الساللم الفرعية الثالثة بشكل منفصل وتفسيرهابعدم 

 ة الكلية على السلم وتفسيرها .بالدرج

حصول املفحوص على مجموع مرتفع أنتونوفسكي أنه علينا عدم توقع  رى وي

نقيم املجموع املرتفع من النقاط من  علينا ،كما أنهمن النقاط بشكل متطرف 

الشخص الذي يعتبر بشكل عام كل ش يء واضح  الن الناحية الباثولوجية )املرضية(

 من التالؤم مع الواقعيمتلك  وقابل للتنبؤ
ا
ويفترض أن يكون املقياس ،  القليل جدا

ى عدة ته القد تمت ترجمف قابل لالستخدام عبر الثقافات وهو مصمم للراشدين.

إال أنه لم أيضا  للسلم ترجمة أملانية وتوجد الكورية، الصينية، النرويجية...(،) لغات

 , Kleep , Mastekaasa Tom, Sandandger, Kleiner) يتم اختبار موثوقيتها وتعييرها.

2007) 

طرق ختبار صالحيتها من خالل إ ما عند إعداد أداة قياس تعارف عليهومن امل

فإنه يمكن افتراض أن املقياس يقيس بدقة وبشكل  تلك الطرق ،فإذا تحققت  عدة

ويمكن إثبات أن املقياس يقيس ما يدعي أنه وضع من  موثوق ما ينبغي له قياسه،

، والصدق  Construct Validity الصدق البنائيما عدة طرق منها خالل من  أجله

املرتبط باملحك حيث يتم دراسة اإلرتباطات بين املقياس ومقاييس تقيس خصائص 
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ه قد تم إجراء مقارنات بينبالنسبة لقياس مشاعر التماسك   و مشابهة او قريبة ، 

 عة رتباطات املرتفتعتبر اال حيث  مشابهةنفسية وبناءات 
ا
 للتشابه وبالتالي تعبيرا

ا
برهانا

 تشكك بخصائص املقياس،،)عن صدق البناء
ا
 أن اإلرتباطات العالية جدا

ا
 علما

قياس بشكل عالي مع تصورات قريبة ارتبط امل لقدو وبفضل ان تكون متوسطة(، 

  ارتباطاتفهناك  منه،
ا
رتباطات مع القلق واالكتئاب. وهذه اإل وسالبة عالية جدا

رح التساؤل عما إذا كان البناء مشاعر التماسك يمثل الوجه اآلخر لكال تجعلنا نط

 ) رضوان ،بس(البناءين.

مما سبق نستخلص ان الدراسات السيكومترية حول املقياس ال تزال فتية وغير 

واضحة املعالم ،رغم ان مؤشرات صدقه وثباته مرتفعة في عدد من البحوث التي 

 امكن للباحثة االطالع عليها .

  امليدانية جراءاتهإو  البحث :منهجية  ثانيا

 التحليل على القائم الوصفي املنهج الحالي البحث في استخدمنا :البحث منهج

 . امليدان من املجمعة الكمية للبيانات االحصائي

 :هما و العينات من نوعين الدراسة ةعين شملت  :البحث عينة

 من التأكد اجل من1 باتنة عةجام من جامعيا طالبا20 شملت : استطالعية عينة

 . اليها سيوجه التي للفئة السلم بنود وضوح مدى

 باتنة جامعة من طالبة150و طالب 100 بواقع طالبا 250 قوامها  التقنين: عينة

 املعايير  والستخراج الجامعة، وكليات اقسام  مختلف من  عرضية بطريقة سحبهم تم

 للمقياس العاملية البنية من التحقق لاج من طالب 567 الى العينة حجم من رفعنا

  املعايير واستخراج

 املجتمع في للتطبيق النفس ي التماسك مشاعر  مقياس عدادإل  :البحث أداة

 : التالية االجراءات اتباع تم ،الجزائري 
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 من التحقق تم لقد ترجمته: صدق من التأكدو  املقياس فقرات ترجمة أوال:

 الية:الت الخطوات خالل من الترجمة صدق

  العربية. اللغة الى املقياس بترجمة الباحثة تمقا .1

 ايضا املقياس فقرات بترجمة االنجليزية اللغة في متخصصان مترجمان قام .2

 . حدى على كل العربية الى

 متخصص مترجم على وعرضها موحدة نسخة في الثالث الترجمات توحيد تم .3

 اعادة لغرض االصلي لنصا على االطالع له يسبق لم وممن االنجليزية اللغة في

   اخرى. مرة االنجليزية اللغة الى ترجمتها

 متشابهتين فكانتا الجديدة االنكليزية والترجمة االصلي النص بين املقارنة تمت .4

 جدا. بعيد حد الى

 النفس ي. التماسك مشاعر  ملقياس الترجمة صدق اعتماد تم ذلك على بناءا و .5

 فطبقت االصلية، للصورة تبعا االجابة ائلوبد التعليمات على نابقيأ االخير وفي

 1 باتنة جامعة من الطلبة من جدا العدد صغيرة مجموعة على العربية الصيغة

 في غموض أي الى وللتعرف، الصياغة وضوح من كدأللت وطالبة طالبا 20 قوامها

 الباحثة تقم ،ولم طفيفة تعديالت االستطالعية الخطوة هذه عن ،ونتج العبارات

 املرحلة، هذه في مضمونها أو  الفقرات لعدد بالنسبة ( ضافةإ وأ )حذفا تديال تع بأي

 .(01 )رقم امللحق في موضحة هي كما فقرة 13 عددها فبقي

  :للمقياس الثانية االستطالعية اسةالدر  : ثانيا 

 من عينة على والثبات الصدق مؤشرات على الحصول  الى الدراسة هذه هدفت

 تتراوح ممن طالبة 150و طالب 100 بواقع طالبا 250 امهاقو  1 باتنة جامعة طلبة

 قدره معياري  انحراف و  21,85 قدره عمري  بمتوسط سنة 28ــ ـــــــ 18 بين اعمارهم
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 الخصائص من التأكد تم فقد واملوثوقية االستخدام الى باألداة الوصول  لغرض2,78

  :التالية الخطوات باتباع لها تريةالسيكوم

 للمقياس: الظاهري  دقالص مؤشرات .1

 التي الخاصية أو  السمة قياس على القادر  قياسامل بأنه الصادق ملقياسا يعرف

 لقياسه. وضع ما املقياس يقيس نأ هو والصدق ،جلهاأل  أعد

 على فقراته عرضه خالل من للمقياس الظاهري  الصدق مؤشر  حساب تم وقد

 من محكمين بخمس دهمعد واملقدر النفس علم في املتخصصين املحكمين من عدد

 )كا باستخدام استجاباتهم بين االتفاق معامل حساب وتم ،4الجزائر وخارج الجزائر 

 جميع قبول  ،فتم املقياس فقرات من فقرة كل على ختالفواال  تفاقاإل ملدى ( تربيع

 . بخصوصها املحكمين راءآ في تعارض  وجود لعدم الفقرات

  : للمقياس البنائي الصدق مؤشر  .2

 بحساب الفقرات تحليل وتم التحكيم بعد االولية صورته في املقياس تطبيق تم

 درجات ينب االرتباط حساب تم كما ،اليه تنمي الذي والبعد فقرة كل نبي االرتباطات

 الكلية والدرجة فقرة كل بين االرتباط حساب تم النهاية وفي ،الكلية والدرجة االبعاد

 :لنتائجا توضح اليةالت والجداول  للمقياس

                                                             
د/ بوفولة بوخميس جامعة عنابة ،د/ علي نافل القرش ي جامعة بغداد      

1د/ نادية بعيبن  جامعة باتنة ،1د/ غضبان احمد جامعة باتنة      

د/ توفيق املصري جامعة  املنوفيا     
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 ( يوضح معامالت إرتباط البنود بأبعادها في املقياس01جدول رقم )

 مشاعر املعنى مشاعر الطواعية واالرادة مشاعر الوضوح االبعاد
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 ( يوضح معامالت إرتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس02جدول رقم )

 مشاعر املعنى  مشاعرالطواعية مشاعر الوضوح األبعاد

0.79 معامل اإلرتباط
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 رجة الكلية للمقياسيوضح معامالت إرتباط البنود بالد( 03جدول رقم )

أن كل البنود صادقة من خالل نجد  01،02،03من خالل نتائج الجداول 

وكذا ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى الداللة  إرتباطها بأبعادها،

 0.05اإلحصائية 

 لمجموعات الطرفية: املقارنة ل: طريقة  الصدق البنائي -4

املجموعة األولى  موعتين متمايزتين،قامت الباحثة بحساب الفروق بين مج
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 نستنتج ان ،وبذلك  0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  14.79ا بلغت قيمته

 للمقياس القدرة على التمييز بين املجموعات الطرفية .

   للمقياس الثبات مؤشرات ثالثا:

 ،لإلعادة وقابلة متسقة معلومات ير توف على لقدرته اختبار  هو  املقياس ثبات نإ

 او  الداخلي فالثبات ، مختلفة طرائق مباستخدا الثبات مؤشرات الى التوصل ويمكن

 والثبات نفسه، املفهوم تقيس املقياس فقرات كانت اذا يتحقق الداخلي االتساق

 بعد تقريبا النتائج نفس اعطاء في املقياس  ثبات الى يشير  الخارجي االتساق الخارجي

 اتالثب مؤشرات من التحقق وقدتم زمنية مدة عبر  العينة نفس على تطبيقه تكرار 

  التالية: بالطرق  التماسك مشاعر  ملقياس بالنسبة

  كرونباخ الفا بطريقة الداخلي االتساق مؤشر .1

 اسماها الثبات معامل ملعادلة عامة صورة 1951 عام كرونباخ اقترح لقد

قامت الباحثة بحساب معامل ألفاكرونباخ بإعتباره من أهم  حيث ،الفا معامل

ربط هذا املعامل ثبات اإلختبار بثبات بنوده ،حيث مقاييس اإلتساق الداخلي حيث ي

كما تم حسابه لألبعاد بنفس الطريقة ،و  تم حساب معامل) ألفا( للمقياس ككل،

 الجدول التالي يوضح النتائج املتحصل عليها.

 ( يوضح معامالت ألفاكرونباخ للمقياس وأبعاده04جدول رقم )

 الداللة اإلحصائية ككلملقياس ا عنىشاعر املم شاعر الطواعيةم مشاعرالوضوح لبعدا

0.78 كرونباخ
* 

0.78
* 

0.85
* 

0.92
* 

0.05
* 

كرونباخ مرتفعة سواء على ألفا( يتضح أن معامالت 4من خالل الجدول رقم )

 ثبات املقياس.شير الى األبعاد أو على املقياس ككل ،مما ي

  :النصفية التجزئة طريقة : الداخلي مؤشراالتساق  .2 

 عليها يحصل التي الدرجات بين االرتباط بحساب الطريقة بهذه الثبات يستخرج

 تقسيم خالل من االتساق مؤشر  حساب وتم املقياس نصفي من كل على االفراد
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 قيمته فكانت والزوجية الفردية الفقرات ساسأ على قسمين الى املقياس فقرات

 هاتصحيح مت فقد الفقرات عدد لنصف االرتباط هذا نأل  ونظرا 0.67 تساوي 

 وهو  0,80  تساوي  له الثبات معامل يمةق فكانت براون  ـــــ نسبيرما معادلة باستخدام

 وهي االخرى  الطول  تصحيح معادالت استخدام تم ،كما للثبات مقبول  و جيد مؤشر

  . املوالي الجدول  في موضحة والنتائج  رولون  ومعادلة جيتمان معادلة

 التجزئة النصفية. الت الثبات بإستخدام طريقة( يوضح نتائج معام05الجدول رقم )

االرتباط  معامل  قيمة

 قبل التصحيح

 -معادلة سبيرمان

 براون 

الداللة  معادلة رولون  معادلة جيتمان

 0.05اإلحصائية

0.67*
 

0.80*
 

0.82* 0.82*
 دالــــــة 

مرتفعة، بعد التصحيح من خالل الجدول يتضح أن جميع قيم معامل اإلرتباط 

 .لى ثبات املقياس ا شيرمما ي

  والتصحيح التطبيق وطريقة النهائية صورته في املقياس وصف رابعا:

 املقياس: وصف  .1

 تمت فقرة 13 من النفس ي بالتماسك الشعور  ملقياس االجابة ورقة تتكون 

 بدائل  سبع املقياس فقرات من فقرة كل  ويقابل ، السالب االتجاه في صياغتها

 متمايزة تكون  ان البدائل ترجمة صياغة في روعي وقد ، ليكرت طريقة حسب لإلجابة

 ابعاد على البنود ارقام توزيع يلي وفيما للمستجيب مربكة تكون  نأ وال املعنى

 الثالث. املقياس

 تمثلها التي والبنود األبعاد يوضح ( 06) رقم الجدول 

   

+ 

 . سالبة بنود والباقي موجبة بنود 4،11 رقم البند

 البنود ارقام االبعاد

 2،6،8،9، +11 بالوضوح الشعور 

                           3.5.10.13 طواعية   بال الشعور 

.1 باملعنى الشعور 
 

4+.7.12 
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 عي،االجم و أ الفردي املوقف في سواءا املقياس تطبيق يمكن : التطبيق .2

 املقياس يماتتعلو  ،(10ـ ـــــ 5) حوالي عنه االجابة في املفحوصين معظم ويستغرق 

 ،كما االجابة عند منه املطلوب مباشرة للمفحوص ،وتحدد وبسيطة مختصرة

 املتصل طرفي يمثالن (7،1) أن حيث بدائلال امام متصل على رقامأ سبعة توضع

 عن يعبر  الذي الرقم على دائرة بوضع عليه تنطبق التي االجابة يختار  واملفحوص

 . ستجابتهإ

  7ــــــ1 مابين تتراوح درجة املقياس فقرات من رةفق لكل تعطى : التصحيح .3

 بنوده صيغت (،واملقياس1،2،3،4،5،6،7) االوزان عطائهاإب الفقرات جميع وتصحح

 على الدرجة رتفعتإ كلما بمعنى  4،11 البنود ماعدا للخاصية السالب االتجاه في

 ي،ولك صحيح والعكس للفرد التماسك مشاعر  نخفاضإ على ذلك دل املقياس

 التي جميعها للفقرات املوزونة الدرجات تجمع للمقياس  الكلية الدرجة تستخرج

 املتوسط اما اقص ى كحد 91 الى ادنى كحد 13 من الدرجات ،وتتفاوت املقياس تكون 

 . 52فهو للدرجات الفرض ي

  املعايير: اشتقاق خامسا:

 توسطم الى يشير  لكي النفس ي القياس في يستخدم غالبا املعيار  مصطلح إن

 الخام الدرجة نأل  النفسية للمقاييس ضروري  ،واملعيار  االفراد من معينة جماعة

 . املعايير باستخدام ال إ للمقارنة تصلح وال  ذاتها بحد معنى لها ليس

 تطبيق في البحث فرقة شرعت الحالي البحث في املعايير  اشتقاق لغرض و

 الكليات مختلف من معةالجا طلبة من عينات على النفس ي التماسك مشاعر  مقياس

 عدده ما جمع تم فقد النهائية. البيانات على للحصول  جاري  والبحث والتخصصات

 تحسبا النتائج بتفريغ البحث فرقة تقوم ،حيث عليها االجابة تمت نسخة 567

 : التالية املعيارية الدرجات اشتقاق وسيتم ،لها املعايير  واستخراج ملعالجتها
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 متوسط منها مطروحا الفرد درجة بأنها تعرف التي :سيةالقيا الدرجات استخراج .1

 ملجموعة االحصائي لتوزيعل املعياري  االنحراف على الناتج قسموي مجموعته

 .التقنين

  التائية الدرجات .2

  املئينية الدرجات .3

 والذكور  االناث لعينة استخراجها ستم و

 النتائج: مناقشة

 الى التوصل الى وامليداني النظري  قهش في الحالي البحث جراءاتإ سفرتأ لقد

 فقرة 13 املختصرة الصورة النفس ي التماسك مشاعر  ملقياس ( اولية ) عربية صورة

 جراءاتإ وكذا االستطالعية الدراسة وأشارت ، (1987) انتنوفسكي عدهأ الذي

 الى يطمئن مما مقبولة وثبات صدق بمؤشرات يتمتع املقياس نأ الى تقنينال

  العلمية. والدراسات البحوث في استخدامه

 ويبقى، االخيرة مراحله وفي االنجاز  قيد فهو  للمقياس املعايير  اشتقاق عن اما

 بالدرجة اليها الوصول  يسهل التي الفئات كأحد الجامعة طلبة على التقنين استهداف

 : يلي كما واملقترحات التوصيات من بمجموعة الخروج يمكن االخير  وفي.  االولى

  : التوصيات : اوال

 في تستخدم التي النفسية املقاييس مجموعة مع املقياس دراجإو  دماجإ .1

 املعايير  استخراج بعد تشخيصية. داةأ او بحث كأداة سواء العربية البيئة

 .نهائيا لها

 النقل من مزيد نحو  والنحو  االيجابية النفسية بالخصائص االهتمام زيادة .2

 . الجزائرية البيئة في لها املعايير  واستخراج وتقنينها دواتلأل  الثقافي

  املقترحات ثانيا
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 خصائصه من والتأكد املقياس حول  الدراسات من املزيد جراءإ .1

 للمقياس العاملي بالبناء ومقارنته العاملي بنائه من والتحقق السيكومترية

  اخرى. ثقافية بيئات في

 . نالراشدي من اخرى  فئات على للمقياس معايير  واشتقاق استخراج .2

 املراجع 

: ترجمة علي عبد الرحيم صالح :  مشاعــــر التماســــك  ) ب س( بيد مونت ، رالف .1

تطبيقاتهــا فــي الصحــة والشخصيــة والقيــاس النفســـي  متوافر على موقع 

ynet.com/Documents/DocAliPsychoSalutogenicTheory.pdfhttp://arabps 

ـ متوافرة على املوقع  كيف يظل االنسان سليما (: دس (رضوان ، سامر جميل .2

  http://www.geocities.ws/psychoarab/046.htmlااللكتروني :

األردن : دار املسيرة ، متوافر  ،عمان،  الصحـة النـفسيــة: ) 2000 (.رضوان ، سامر جميل .3

 http://www.arabpsynet.com/Books/Samer.B1.htmاملوقع  على

قاموس املعاني متوافر على املوقع:  .4

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence&lan

g_name=English&type_word=0&dspl=0 

جمهورية مصر العربية معجم علم النفس والتربية .   : ) 1984(مجمع اللغة العربية   .5

 . االول : الهيئة العامة لشؤون املطابع االميريةالجزء 

 المراجع باللغة االجنبية : 

6. Antonovsky, A. & Sagy, S. (1986) The development of a sense of coherence 

and its impact on responses to stress situations. Journal of Social Psychology 

126, 213–225. 

7. Antonovsky, A.( 1979 ) Health, Stress, and Coping :  New Perspectives on 

Mental and Physical Wellbeing . San Francisco : Jossey-Bass Publishers; P 35 

8.  Jaine trembley  )1998(:traduction et validation transculturelle du " self –

perception profile for childern de Susan harter,Québec,, université À TROIS-

RIVIÈRES, p 26 

http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoSalutogenicTheory.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoSalutogenicTheory.pdf
http://www.geocities.ws/psychoarab/046.html
http://www.arabpsynet.com/Books/Samer.B1.htm
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=coherence〈_name=English&type_word=0&dspl=0
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9. Kleep, O.M , Mastekaasa, Tom, S, Sandandger, I, Kleiner ,R. (2007)   : Structure 

analysis of Antonovsky’s sense coherence from an epidemiological 

mental health survey with a brief nine-item sense of coherence scale ـ 

International Journal of Methods in Psychiatric Research 16(1): 11–22  ،  Published 

online in Wiley InterScience  . www.interscience.wiley.com 

10. Luc lecavalier et Marc J.tasse )2001(: traduction et adaptation transculturelle 

du reiss screen for maladaptive behavior, Montréal, université du Québec , 

p12 

11. Olle Sderhamn &Ulrika Sderhamn(ny) :  Sense of coherence and health among 

home-dwelling older people، British Journal of Community Nursing Vol 15, No8, 

pp ـ 376 . 38 
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  )ل.م.د( الدكتوراه طلبة من عينة لدى بالتفاؤل  وعالقتها الحياة جودة

 )دراسة ميدانية على عينة من الطلبة(

 

 

 

 15/07/2018:القبول  تاريخ     24/03/2018:االستالم تاريخ

 امللخص

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين جودة الحياة و التفاؤل لدى عينة من طلبة

الدكتوراه )ل.م.د(، باإلضافة إلى محاولة الكشف عن إمكانية وجود فروق في مستوى جودة الحياة 

والتفاؤل لديهم والتي قد تعزى إلى متغيرات )الجنس، التخصص(، وقد تكونت عينة الدراسة من 

( طالب وطالبة دكتوراه، تم اختيارهم بطريقة قصديه.  ولتحقيق أهداف الدراسة 57حوالي )

الية استخدمنا مقياسين: مقياس جودة الحياة، ومقياس التفاؤل. وبإتباعنا للمنهج الوصفي الح

 النتائج التالية:توصلنا إلى 

 وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين جودة الحياة و التفاؤل لدى طلبة الدكتوراه. -

وراه ل.م.د حسب وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى طلبة الدكت -

 متغيري الجنس والتخصص.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفاؤل لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د حسب  -

 متغيري الجنس والتخصص.

 طلبة الدكتوراه )ل.م.د(" –التفاؤل –"جودة الحياة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aimed to identify the relationship between quality of life and optimism in a 

sample of Ph. D. students, in addition to trying to detect the possibility of differences in quality 

of life and optimism that may be attributed to the variables; especially gender and field 

specialization. The sample of the study consisted of 57 Ph. D. students were selected 

deliberately. To achieve the objectives of the present study, we used two measurement scales: 

بوزيدي دنيا ط.د.     خالف أسماء ط.د.    حمايدية  علي د.  

 2 سطيف جامعة – 'البشرية املوارد تنمية' بحث وحدة
DOUNIABOUZIDI88@GMAIL.COM/ ASMA.BATNA05@YAHOO.COM 
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Life quality measurement scale, and optimism measurement scale. Following the descriptive 

approach used in the study, we reached the following results: 

- There is a statistically significant relationship between life quality and optimism of Ph. D. 

students, 

- There were statistically significant differences in life quality of Ph. D. students according 

to sex and field specialization variables, 

- There were no statistically significant differences in the level of optimism among Ph. D. 

students according to sex and field specialization variables. 

Keywords: Life quality, optimism, Ph. D. Students. 

 الدراسة: مدخل

إن متطلبات الحياة املتزايدة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، والدافع 

النفس ي امللح لتلبيتها ومسايرتها تجعل من الفرد يعيش حالة من الصراع االيجابي 

والسلبي في نفس الوقت؛ فالجانب االيجابي يعتبر محفزا ملواصلة العمل والجهد 

ذلك بتحقيق أهداف يجعلها في مرمى أنظاره للتطلع إلى مستقبل حياة أفضل، و 

يسعى بجدية لتحقيقها من خالل النظرة التفاؤلية التي يجب أن تكون في إطار 

تصوره، والتي تعتبر العامل الدافع لتحقيق أهدافه. فباإلضافة إلى الدراسات التي 

اهتمت بشكل كبير بالنظرة التفاؤلية لدى األشخاص ذوي األهداف والطموحات، 

الذي يعرف انتشارا كبيرا في اآلونة األخيرة، حيث "جودة الحياة "د أيضا مفهوم نج

تناولته العديد من الدراسات والبحوث، وعلى عينات وفئات مختلفة من املجتمع، 

ذلك أن مفهوم جودة الحياة لم يغد يقصر اهتمامه على خلو األفراد من األمراض 

د على التمتع بالسالمة الصحية فحسب، بل أصبح يركز على مدى قدرة األفرا

األشول ،الجسدية والعقلية، وكذا القدرة على العطاء والتطور والنماء، حيث يرى 

أن جودة الحياة تتمثل في درجة رقي مستوى الخدمات املادية واالجتماعية  (2005)
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 التي تقدم ألفراد املجتمع، وإدراك هؤالء األفراد ملدى إشباع الخدمات التي تقدم لهم

 لحاجاتهم املختلفة.

من بين الفئات التي كان البد من االهتمام بجودة الحياة والتفاؤل لديها بصفة 

خاصة هي فئة طالب الجامعة ككل، ولكن رأينا دراسة هذين املتغيرين على فئة 

خاصة من بين طالب الجامعة، أال هي فئة طالب مرحلة الدكتوراه، ذلك أن هذه 

اقي الطلبة، من حيث حساسية املرحلة التي يمرون بها، الفئة لديها خصوصية عن ب

وطبيعة الضغوطات التي يعانون منها، والتي تحتاج بصورة كبيرة إلى التخطيط 

والتسيير الناجح لها. لهذا جاءت هذه الدراسة لتناول مدى جودة الحياة والتفاؤل 

شأنهما أن لدى هذه الشريحة من الطلبة، ذلك أن هذين املتغيرين لو توفرا من 

يساعدا على إيجاد حلول لكل الصعوبات والعواقب التي تواجههم، وذلك بما يحقق 

لهم توافق وتقبل لذواتهم وعالقاتهم، وتحقيق أعمالهم وواجباتهم على أحسن صورة 

 ممكنة وفي الوقت املحدد لهم.

 تهدف دراستنا هذه إلى:

ودة الحياة والتفاؤل لدى دالة إحصائيا بين جالتأكد من وجود عالقة ارتباطيه  -

 طلبة الدكتوراه.

مستوى جودة الحياة والتفاؤل لدى الطلبة تعزى الكشف عن وجود فروق في  -

 ملتغير الجنس )إناث /ذكور(.

مستوى جودة الحياة والتفاؤل لدى الطلبة تعزى الكشف عن وجود فروق في  -

 ملتغير التخصص)علمي/أدبي(.

 اإلشكالية:

رق إليه سابقا في املدخل يتضح لنا أهمية تمتع طلبة من خالل ما تم التط

الجامعة بصفة عامة وطلبة الدكتوراه بقدر كاف من جودة الحياة وكذا التفاؤل من 
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اجل القدرة على إكمال مسارهم الدراس ي على أحسن صورة، وتقديم بحوث 

 ودراسات قيمة ومفيدة للمجتمع.

يعرضهم ملشاكل نفسية تقبل قد ألن عدم تمتعهم بالتفاؤل االيجابي نحو املس

واجتماعية متعددة األبعاد، باالضافة الى عدم قدرتهم على تحمل اعباء املرحلة التي 

يمرون بها، فما بالك بتقديم منتوج علمي قيم ومفيد وذو جودة علمية عالية. فما 

 ماهي العالقة بين جودة الحياة والتفاؤل لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د ؟ 

 من خالل التساؤالت اآلتية:  مشكلة الدراسةما سبق فقد تم تحديد وانطالقا م

هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين جودة الحياة و التفاؤل لدى طلبة  -

 الدكتوراه ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة و التفاؤل لدى  -

 الطلبة تعزى ملتغير الجنس )إناث /ذكور(؟

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة و التفاؤل لدى ه -

 الطلبة تعزى ملتغير التخصص)علمية/أدبية(؟

 الدراسة:فروض 

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين جودة الحياة و التفاؤل لدى طلبة  -

 الدكتوراه.

فاؤل لدى الطلبة توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة و الت -

 تعزى ملتغير الجنس ) إناث /ذكور(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة الحياة و التفاؤل لدى الطلبة  -

 تعزى ملتغير التخصص)علمية/أدبية(.
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 حدود الدراسة:

عينة من طلبة الدكتوراه ل.م.د من الجنسين، ومن مختلف  الحدود البشرية: -

 والعلميةالتخصصات األدبية 

أجريت الدراسة على طلبة الدكتوراه املسجلين بعدة جامعات من  الحدود املكانية: -

 بسكرة( –باتنة  -الوطن)جامعة سطيف

 . 2016جويلية / أوت الحدود الزمنية: -

 تحديد مصطلحات الدراسة:

على أنها: الدرجة التي يتحصل عليها طالب)ة(  إجرائياعّرفناها  جودة الحياة:

 راه على مقياس جودة الحياة املستخدم في هذه الدراسة.الدكتو 

على أنه: الدرجة التي يتحصل عليها طالب)ة( إجرائيا وعّرفناه  التفاؤل:

 الدكتوراه على مقياس التفاؤل املستخدم في هذه الدراسة.

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات 

 أوال: اإلطار النظري 

 جودة الحياة: -1

ثين اليوم بمفهوم "جودة الحياة " منذ بداية النصف الثاني زاد اهتمام الباح

للقرن العشرين كمفهوم مرتبط بعلم النفس االيجابي، والذي جاء استجابة إلى 

أهمية النظرة االيجابية إلى حياة األفراد كبديل للتركيز الكبير الذي أواله علماء النفس 

ا البحث في هذا اإلطار، للجوانب السلبية من حياة األفراد، وقد تعددت قضاي

فشملت الخبرات الذاتية والعادات والسمات االيجابية للشخصية، وكل ما يؤدي إلى 

 (2005)جبر، تحسين جودة الحياة. 

تعددت اآلراء حول تحديد مفهوم جودة الحياة، فقد عرف  تعريف جودة الحياة:

ضا الفرد بقدره في جودة الحياة بأنها ر  (Taylor & Rogdan 1990") "تايلور و روجان
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فهي  OMS  (1994)أما منظمة الصحة العاملية ياة والشعور بالراحة والسعادة،  الح

ترى أن جودة الحياة مفهوم واسع يتأثر بشكل معقد كل من الصحة الجسمية 

للفرد، حالته النفسية، عالقته االجتماعية، مستوى تحكمه في ذاته، باإلضافة إلى 

 (05، ص2010) أبو حالوة، الة في بيته. عالقته مع العوامل الفع

 (2003فينتيجودت وآخرون )أبعاد جودة الحياة وفقا لرؤية  أبعاد جودة الحياة :

 تتضمن بعدين رئيسين هما:

 Subjective Quality Of Lifeالبعد الذاتي:  -1

 Oubjective Quality Of  Lifeالبعد املوضوعي:  -2

 مكونات جودة الحياة: 

بحسن الحال والرضا عن الحياة الفعلية التي يعيشها اإلحساس الداخلي  -1

 الفرد بينما يرتبط اإلحساس بحسن الحال باالنفعاالت.

 القدرة على رعاية الذات وااللتزام والوفاء باألدوار االجتماعية. -2

القدرة على االستفادة من املصادر البيئية املتاحة االجتماعية منها املساندة  -3

 (10، ص2010بو حالوة، )أاالجتماعية، واملادية.

 مجاالت جودة الحياة :

د الكثير من الباحثين والدارسين أن جودة الحياة هي نظام معقد يضم عدة 
ّ
أك

 مجاالت )باختصار(:

 -5الرضا عن الحياة  -4املجال البدني  -3املجال االجتماعي   -2املجال النفس ي  -1

 الرفاهية الذاتية  -6السعادة  

 مقومات جودة الحياة:  

تعتبر جودة الحياة مفهوم نسبي يختلف من شخص ألخر حسب ما يراه من 

 اعتبارات تقيم حياته، وتوجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات الحياة وهي:
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 القدرة على التحكم. -1

 الصحة الجسمانية والعقلية. -2

 العالقات االجتماعية. األحوال املعيشية و -3

 القدرة على التفكير واخذ القرارات. -4

 االقتصادية. وضاع املالية واأل  -5

 (.53، ص 2013) أمال ، املعتقدات الدينية والقيم الثقافية. -6

 التفاؤل  -ثانيا 

 ortman.Kushas.Herving & Vickers 1992) (Marshall.Wواخرون  مارشالعّرفه 

 & Marshallانه استعداد شخص ي للتوقع االيجابي لألحداث .وعّرفه مارشال والنك )ب

Lang 1990 ) االعتقاد بأن املستقبل عبارة عن مخزن الرغبات أو الطموحات املطلوبة

أو املرغوبة بغض النظر عن قدرة الفرد على السيطرة عليها أو على تحقيق تلك 

بأنه نظرة  2002وعّرفه األنصاري (. p132Marshall & Lang 1990).الرغبات. 

ر حدوث الخير ويرنو إلى استبشار نحو املستقبل تجعل الفرد يتوقع األفضل، وينتظ

 (15،ص2002.)األنصاري،خالف ذلك النجاح ويستبعد ما

 لتفاؤل  هناك العديد من األنواع للتفاؤل والتي نذكر أبرزها باختصار:أنواع التفاؤل: 

 .غير الواقعي والتفاؤل املقارن 

إن اهتمام الباحثين بدراسة التفاؤل مؤداه عالقته بالصحة  أهمية التفاؤل:

للفرد، وهذا ما أثمرت عنه مختلف النظريات حيث يرتبط التفاؤل  النفسية

 (.Peterson et al 1988. p7) بالسعادة واملثابرة والصحة واالنجاز في الحياة. 

 ثانيا: الدراسات السابقة

 دراسات حول جودة الحياة: -1
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، بعنوان: "جودة الحياة لدى طلبة جامعتي 2012دراسة رغداء علي نعيسة  -أ

حسب متغيرات البلد) املحافظة( بدمشق والالذقية، و النوع  وتشرين" دمشق

علوم تطبيقية(، وهذا على  -أنثى(، والتخصص الدراس ي)علوم نظرية-االجتماعي )ذكر

طالب من  180طالب من جامعة دمشق و 180طالب منهم )  360عينة مكونة من 

، وكان هدف جامعة تشرين، وتم استخدام مقياس جودة الحياة لدى الطلبة

الدراسة هو معرفة الفروق في مستوى جودة الحياة حسب. وقد توصلت الدراسة إلى 

 النتائج التالية:

وجود مستوى متدن من جودة الحياة الجامعية لدى طلبة كل من جامعتي  -

 دمشق وتشرين.

 التأثير املشترك للمتغيرات الديمغرافية الثالثة معا في جودة الحياة . -

 عالقة دالة إحصائيا بين دخل األسرة وأبعاد جودة الحياة. عدم وجود -

(:  بعنوان " مدى إحساس طلبة كلية التربية بالرستاق 2006دراسة العادلي )  -ب

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى  بجودة الحياة وعالقة ذلك ببعض املتغيرات".

معرفة طبيعة وإحساس طلبة التربية بالرستاق في سلطنة عمان بجودة الحياة، و 

الفروق بين طلبة كلية التربية بالرستاق في مدى اإلحساس بجودة الحياة وفق 

 51متغيري الجنس والتخصص الدراس ي. على عينة الدراسة التي شملت الدراسة ) 

 طالبة (،  147طالب( و ) 

 : مقياس اعد لهذا الغرض. أدوات الدراسة

 نتائج الدراسة: 

ككل بجودة الحياة يفوق املتوسط النظري للمقياس  متوسط إحساس أفراد العينة -

 مما يعكس مستوى عالي من اإلحساس بجودة الحياة لدى العينة.
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وجود فروق إحصائية بين درجات الطلبة على مقياس اإلحساس بجودة الحياة  -

 وفق الجنس، التخصص الدراس ي. 

الحياة لدى  ( عنوان الدراسة " مستوى جودة2006دراسة كاظم والبهادلي ) -جـ

"، ودور متغير البلد طلبة الجامعة في كل من سلطنة عمان والجماهرية الليبية

والنوع االجتماعي والتخصص الدراس ي في جودة الحياة ". وكانت أداة الدراسة هي 

طالب  400مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة، أما عينة الدراسة فقد تكونت من 

 ن عمان(.  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:م 218من ليبيا، و  182جامعي) 

مستوى جودة الحياة كان مرتفعا في بعدين، هما جودة الحياة األسرية  -

واالجتماعية، ومتوسطا في بعدين هما جودة الصحة العامة وجودة شغل وقت 

 الفراغ، ومنخفضا في بعدين هما جودة الصحة النفسية وجودة الجانب العاطفي.

رت النتائج إلى وجود فروق دال إحصائيا في متغير البلد والنوع، وبين النوع كما أشا -

 والتخصص.

 دراسات حول التفاؤل: -2

دراسة " إيمان صادق عبد الكريم"،بغداد،  بعنوان" التفاؤل وعالقته بالتوجه  -أ

حيث استهدفت الدراسة استقصاء نحو الحياة لدى طالبات كلية التربية للبنات"،

بين التفاؤل والتوجه نحو الحياة لدى البات كلية التربية للبنات، وهذا العالقة 

طالبة (، وقد تم استخدام "  319بجامعة بغداد وقد تكونت عينة الدراسة من )

 مقياس التفاؤل ومقياس التوجه نحو الحياة". وأظهرت النتائج:

الطالبات أعلى وجود عالقة ارتباطيه دالة بين التفاؤل والتوجه نحو الحياة لدى  -

 من متوسط املجتمع.

 عدم وجود فروق في التفاؤل لدى الطالبات بين املرحلة األولى والرابعة. -

 الحياة.وجود فروق دالة في التوجه نحو  -
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دراسة نسيمه بنت قاري عبد القادر بخاري، بعنوان: " التفاؤل والتشاؤم  -ب

معة أم القرى بمكة وأساليب عزو العجز املتعلم لدى عينة من طالبات جا

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة املكرمة"، 

املكرمة من األقسام العلمية واألدبية ، وتحددت الدراسة باألدوات املتمثلة  في 

مقياس أساليب عزو  ، و1996التشاؤم من إعداد عبد الخالق  مقياس التفاؤل و

قد أظهرت نتائج  رسون وآخرون وترجمة الفرحاتي. والعجز املتعلم من إعداد بيت

 :الدراسة

 وجود فروق في مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى الطالبات. -

 عدم وجود فروق في أساليب عزو العجز املتعلم لدى الطالبات . -

بعنوان" التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالرضا عن  2015دراسة نهدي سعاد"  -جـ 

 حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على التفاؤل  الجامعيين"،الحياة لدى الطلبة 

عالقتهما بالرضا عن الحياة لدى عينة من طلبة علم النفس بجامعة  التشاؤم و و

ورقلة، وهذا بأخذ متغيرات " الجنس، تقدير الذات" واثر هذه املتغيرات على كل من 

 التفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة.

 سة كما يلي: وقد كانت نتائج الدرا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التشاؤم والرضا عن الحياة لدى طلبة  -

 الجامعة.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التشاؤم والرضا عن الحياة لدى طلبة  -

 الجامعة.

 ال تختلف سمة التفاؤل لدى طلبة الجامعة باختالف الجنس. -

 بة الجامعة باختالف الجنس.ال تختلف سمة التشاؤم لدى طل -
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 التعليق على الدراسات السابقة: 

نالحظ أن اغلب الدراسات قد ركزت على جودة الحياة والتفاؤل لدى الطلبة، 

وكلها تقريبا هدفت إلى دراسة مستوى هذين املتغيرين لديهم، والفروق التي قد توجد 

بلد أو املنطقة، في جودة الحياة والتفاؤل حسب متغيرات الجنس والتخصص وال

وكذا الربط بينهما وبين بعض املتغيرات األخرى. وهذا ما تشترك فيه دراستي مع هذه 

الدراسات، أما وجه االختالف أو التميز لهذه الدراسة فهو تناولها لعينة الطلبة 

باملراحل الثانوية والجامعية. أما الدراسة الحالية فقد تناولت الطلبة الجامعيين وفي 

 كتوراه ل.م.د فقط.طور الد

استفدنا في الدراسة  الحالية من مجال االستفادة من الدراسات السابقة: 

 الدراسات السابقة بما يلي:

 معرفة مناهج البحث التي تم االعتماد عليها في مثل هذه الدراسات. -

 املساعدة في تحديد أهداف الدراسة الحالية. -

 ة بموضوع الدراسة الحالية.االطالع على األدبيات النظرية املتعلق -

 اختيار األداة املناسبة للدراسة. -

 طريقة اختيار العينة والحجم املناسب. -

 االطالع على األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات. -

املقارنة بين نتائج تلك الدراسات والدراسة الحالية أثناء التعليق على نتائج الدراسة  -

 الحالية.

 راءات املنهجيةاإلج

 منهج الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة االرتباطية بين متغيري جودة الحياة 

والتفاؤل لدى طلبة الدكتوراه نظام ل.م.د. وكذا البحث عن الفروق في مستوى 
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التخصص  -هذين املتغيرين التي قد تعزى إلى بعض املتغيرات الثانوية ) الجنس

ي فان املنهج املالئم لطبيعة الدراسة الحالية هو "املنهج الوصفي الدراس ي(، وبالتال

باعتباره يقوم على جمع البيانات وتحليلها إحصائيا بطرق  املقارن" -االرتباطي

 ارتباطيه وأخرى فارقيه.

اشتملت هذه الدراسة على عينة من طلبة الدكتوراه ل.م.د  مجتمع وعينة الدراسة:

 البة.طالب وط60والتي بلغ عددها 

 ويمكن إدراج خصائص العينة كما يلي: 

 التخصص     

 الجنس

 النسبة املجموع التخصصات األدبية تخصصات العلمية

 النسبة العدد  النسبة العدد 

 %43.85 25 %46.42 13 %41.37 12 ذكور 

 %56.14 32 %53.57 15 %58.62 17 إناث

 %100 57 %49.12 28 %50.87 29 املجموع

نة الدراسة01جدول رقم) ن خصائص عي   (يبي 

طالب وطالبة جامعية في  57إلى أّن عدد أفراد العّينة بلغ01يشير الجدول رقم

 28%و 50.87طالب تدرس في تخصص علمي، أي بنسبة  29مرحلة الدكتوراه، منهم

 %(.   49.12يدرسون بالتخصصات األدبية، أي بنسبة)

( طالب أي 25ور كان عددهم )كما يوّضح نفس الجدول أّن عدد الطالبة الذك

( طالبة أي بنسبة) 32%(، و أّن عدد الطالبات اإلناث كان عددهن )43.85بنسبة)

56.14 .)% 

 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:

 (1)أنظر امللحق أوال: مقياس جودة الحياة. 

تمثلت أداة الدراسة في " مقياس جودة الحياة " الذي تم بناؤه من طرف 

 ين " منس ي وكاظم " و يتم تصحيحه وفق املحاور الستة املكونة له كما يلي:الباحث
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 -3 – 2 – 1أعطيت الفقرات املوجبة ) التي تحمل األرقام الفردية ( الدرجات ) 

( في حين أعطي عكس امليزان السابق للفقرات السالبة ) التي تحمل األرقام  5- 4

 ( 220ياة ) ن = الدرجات الخام ملقياس جودة الح الزوجية (.

 م محاور املقياس أرقام الفقرات مدى الدرجات

 1 جودة الصحة العامة 10 – 1 47- 15

 2 جودة الحياة األسرية و االجتماعية 20 -11 50 – 20

 3 جودة التعليم والدراسة 30 – 21 50 – 17

 4 جودة العواطف ) الجانب الروحي ( 40 – 31 50 – 13

 5 الصحة النفسية جودة 50 – 41 48 – 22

 6 جودة شغل الوقت وإدارته 60 -51 50 – 15

 مقياس جودة الحياة بشكل عام 60 - 1 281 - 139

 الخصائص السيكومترية ملقياس جودة الحياة لطالب الجامعة:   -

لحساب صدق هذا املقياس فقد تم االعتماد على طريقة "الصدق صدق املقياس: 

، و هي قيمة  دالة عند 12.34ة("، فوجدنا قيمة "ت " التمييزي ) املقارنة الطرفي

 مما يدل على أن هذا املقياس صادق. 0.01مستوى 

لحساب ثبات هذا املقياس فقد تم االعتماد على طريقة "االتساق  ثبات املقياس: 

، ثم تم 0.65"معامل االرتباط لبيرسون"  هو  الداخلي)التجزئة النصفية("، فكان

 0.83يق "معادلة سبيرمان براون" فكانت النتيجة النهائية هيتصحيح الطول عن طر 

 ، و هذا يدل على ثبات هذا املقياس.0.01وهي قيمة دالة عند مستوى 

 ثانيا: مقياس التفاؤل:

يتكون مقياس التفاؤل الذي تم إعداده من طرف الباحثة " إيمان صادق عبد 

الحياة لدى طالبات كلية " التفاؤل وعالقته بالتوجه نحو الكريم لدارسة حول: 

فقرة، تقيس متغير التفاؤل لدى طالب الجامعة، ويتكون  28التربية للبنات" من 

تنطبق عليا تماما / تنطبق على كثيرا / تنطبق عليا املقياس من خمسة بدائل هي:" 
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 1-2-3-4-5وقد أعطيت الدرجات  أحيانا / تنطبق عليا قليال /ال تنطبق عليا أبدا.

 (.28( واقل درجة )14يجابية، وبذلك فان أعلى درجة محتملة للمقياس)للفقرات اال 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

وقد تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس في هذه الدراسة من طرف 

 الباحث كما يلي:

لحساب صدق هذا املقياس فقد تم االعتماد على  طريقة  صدق املقياس: -

،وهي قيمة  13.75املقارنة الطرفية("، فوجدنا قيمة "ت " هي "الصدق التمييزي) 

 مما يدل على أن هذا املقياس صادق. 0.01دالة عند مستوى 

لحساب ثبات هذا املقياس فقد تم االعتماد على طريقة "االتساق  ثبات املقياس: -

، ثم تم 0.60الداخلي )التجزئة النصفية ("، فكان معامل االرتباط لبيرسون هو 

 0.75صحيح الطول عن طريق "معادلة سبيرمان براون" فكانت النتيجة النهائية هي ت

 ، وهذا يدل على ثبات هذا املقياس .0.01وهي قيمة دالة عند مستوى 

 األساليب اإلحصائية:

لتطبيق  Spssالختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج  

 األساليب اإلحصائية التالية:

معادلة سبيرمان براون) للكشف عن  –االنحراف املعياري –سابياملتوسط الح -

 مستوى جودة الحياة ومستوى التفاؤل، و كذا الخصائص السيكومترية  لألدوات(.

 اللة التي تعزى إلى متغيري الجنس) للكشف عن الفروق ذات الدTاختبار -

 والتخصص(.

 ومناقشتها:عرض نتائج الدراسة 

" توجد عالقة ارتباطيه دالة  و التي تنص على أنه: عرض نتائج الفرضية األولى 

 إحصائيا بين جودة الحياة والتفاؤل لدى طلبة لدكتوراه ل.م.د".
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( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون بين جودة الحياة والتفاؤل لدى عينة 02جدول رقم )

 الدراسة .

  عدد أفراد العينة معامل بيرسون  مستوى الداللة

 جودة لحياة 36 **0.74 0.01دال عند 

 التفاؤل 

( وهي 0.74( نجد أن "معامل ارتباط بيرسون" يساوي )02من خالل الجدول )

. وبالتالي فإننا " نرفض الفرض الصفري و نقبل 0.01قيمة دالة عند مستوى الداللة 

الفرض البديل القائل بــــ : وجود عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بين جودة الحياة و 

 فاؤل لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د".الت

 مناقشة نتائج الفرضية األولى:

لقد توصلنا إلى انه نوجد عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بين هذين املتغيرين هذا 

أمر يعتبر طبيعي، ذلك أن جودة الحياة املرتفعة ترتبط حتما بتفاؤلية مرتفعة لدى 

. وان انخفاض جودة الحياة لديهم األفراد سواء كانوا من طلبة الدكتوراه أو غيرهم

 يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع في مستوى التشاؤم.

وبهذا تكون الفرضية األولى قد تحققت، ويمكن تفسير ذلك بأن طالب 

الدكتوراه املتمتع بجودة حياة مرتفعة ويكون مقبل على الحياة والدراسة والبحث 

فهو يضع في اعتباره  سيكون مشرقا، العلمي فهو عادة ما ينظر إلى املستقبل على انه

 احتماالت النجاح والقدرة على تحقيق األهداف.

من أن الفرد الذي يتسم "كافر وشير"  وهذا ما يتوافق مع ما ذهب إليه

باالستعداد أو النزعة التفاؤلية غالبا ما يمتلك وسائل للتفاعل مع املواقف الضاغطة 

بقدراته على تحقيق األهداف ال يتردد في  التي يتعرض لها"، فالفرد الذي لديه ثقة

 بذل الجهد اتجاه ذلك الهدف على نحو مماثل".
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ومن جهة أخرى ال ننس ى أن الوسط الجامعي الذي من شأنه أن يعزز من 

خبرات الطالب وعالقاته مما يجعله أكثر تفاؤال، وبالتالي تتحسن نوعية حياته ويكون 

 راضيا عنها.

في دراسته بأن النظرة االيجابية  األنصاري ل إليه ونذكر بهذا الصدد ما توص

تساعد الفرد على التركيز على التوقعات االيجابية مما يجعله يشعر بالرضا عن حياته 

وعن ذاته. فالرضا عن الحياة يعتبر احد أهم دالالت جودة الحياة املرتفعة وااليجابية 

عالقاته كلها مؤشرات ألنه أساس للصحة النفسية، ففرح الفرد وتقبله لذاته ول

 ايجابية تجعله أكثر تفاؤال و انتظارا ملا هو ايجابي في حياته.

حول الرضا عن الحياة أن " التفاؤل يرتبط  " العنزي"وهذا ما أكدته دراسة 

 بالثقة بالنفس والوجدان االيجابي من جهة ".

 عرض نتائج الفرضية الثانية: والتي تنص على انه: 

لة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى الطلبة تعزى ملتغير " توجد فروق ذات دال

  الجنس )ذكور/ إناث("

للكشف عن الفروق في مستوى جودة الحياة لدى  T(" يوضح نتائج اختبار 03جدول رقم )

 طلبة الدكتوراه ل.م.د والتي تعزا ملتغير الجنس

 ( نجد أن:  03من خالل الجدول رقم )

( وهي اقل من 0.034( و أن مستوى داللة االختبار هي )1.80-تساوي ) Tقيمة اختبار  -

، وبالتالي فإننا:" نرفض الفرض الصفري و نقبل الفرض البديل 0.05 مستوى الداللة

التخصص  

 الدراس ي

املتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مة قي

 Tاختبار 

مستوى داللة 

 االختبار

مستوى 

 الداللة

جودة 

 الحياة 

 0.05 0.034 1.80- 25.24 228.28 25 الذكور 

 39.19 212.00 32 اإلناث
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القائل بــ: وجود فروق في مستوى جودة الحياة لدى طلبة الدكتوراه تعزا ملتغير 

 الذكور. لصالح الطلبةالجنس". وهذا 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة: والتي تنص على انه: 

جودة الحياة لدى الطلبة تعزى ملتغير " توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

  التخصص)تخصصات أدبية /علمية("

للكشف عن الفروق في مستوى جودة الحياة لدى  T( " يوضح نتائج اختبار 05جدول رقم )

 التخصص ) تخصصات أدبية /علمية(.طلبة الدكتوراه ل.م.د والتي تعزا ملتغير 

التخصص  

 الدراس ي

املتوسط  العدد

 الحسابي

اف االنحر 

 املعياري 

قيمة 

 Tاختبار 

مستوى داللة 

 االختبار

مستوى 

 الداللة

جودة 

 الحياة 

التخصصات 

 العلمية 

29 158.52 18.74 14.40 0.044 0.05 

التخصصات 

 األدبية 

28 242.29 24.84 

 ( نجد أن: 05من خالل الجدول )

( وهي اقل 0.044( و أن مستوى داللة االختبار هي )14.40تساوي ) Tقيمة اختبار  -

، وبالتالي فإننا:" نرفض الفرض الصفري و نقبل الفرض 0.05من مستوى الداللة 

البديل القائل بــ: وجود فروق في مستوى جودة الحياة لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د 

 التي تعزى ملتغير التخصص". وهذا لصالح  طلبة التخصصات األدبية.

 الثة:مناقشة نتائج الفرضيتين الثانية والث

في مستوى جودة الحياة لدى طلبة  اهناك فروق نأنصت الفرضية الثانية على 

الدكتوراه ل.م.د قد تعزا لكل من متغيري الجنس )الذكور/ إناث( والتخصص 

الدراس ي )تخصصات أدبية/تخصصات علمية(، وبعد معالجة هذه الفرضية تبين 

عزا إلى متغيري الجنس لدينا انه بالفعل توجد فروق في مستوى جودة الحياة ت

 والتخصص الدراس ي. وبهذا يمكننا القول هذه الفرضية قد تحققت.
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وجود فروق في مستوى جودة الحياة حسب متغير الجنس، وهذا لصالح الذكور  -

على حساب اإلناث، ويمكننا تفسير هذه النتيجة بأن عينة الذكور قد تكون أكثر 

ألكاديمية من اإلناث، ذلك انه والى حد ما ارتياحا من الناحية النفسية والصحية وا

اإلناث لديهن مسؤوليات وواجبات أكثر بكثير من الذكور، سواء كان ذلك داخل 

املنزل أو خارجه، خاصة وان اغلب إناث العينة متزوجات ولديهن مسؤوليات أسرية، 

ن أما الذكور فقد كانوا والى  حد كبير متفرغين للبحث العلمي واألكاديمي حتى م

 أولئك الذين كانوا متزوجين.

وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع العديد من الدراسات املشابهة لها، والتي تم 

 إجراؤها على عينات من الطلبة الجامعيين من مختلف األطوار والتي نذكر منها:

(:  بعنوان " مدى إحساس طلبة كلية التربية بالرستاق 2006 دراسة العادلي ) -

ة وعالقة ذلك ببعض املتغيرات".  وجود فروق في جودة الحياة وفق بجودة الحيا

 متغيري الجنس .

( عنوان الدراسة " مستوى جودة الحياة لدى طلبة 2006دراسة كاظم والبهادلي ) -

الجامعة في كل من سلطنة عمان والجماهيرية الليبية، ودور متغير البلد والنوع 

لحياة ". والتي أشارت نتائجها إلى وجود االجتماعي والتخصص الدراس ي في جودة ا

 فروق دال إحصائيا في متغير النوع ) الجنس(.

وجود فروق في مستوى جودة الحياة حسب متغير التخصص األكاديمي وهذا  -

 لصالح التخصصات األدبية

تتميز الدراسة الجامعية للتخصصات األدبية بالسهولة و اليسر مقارنة مع 

ي عادة ما تكون صعبة نوعا ما، ويكون انجاز بعض التخصصات العلمية، الت

الدراسات والبحوث واملشاريع فيها صعبا وخاصة أنها بحاجة إلى الكثير من التجارب 

التي هي بدورها تحتاج إلى مؤهالت ومعدات مادية من مخابر و... هذا ما يسمح 
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م و بمساحة اكبر للطلبة اللذين يدرسون بتخصصات أدبية من انجاز أطروحاته

بحوثهم وكذا ممارسة بعض األنشطة الحياتية األخرى، بينما يعاني العديد من طلبة 

دكتوراه ل.م.د بالتخصصات العلمية من الضغوط الدراسية مما يجعل اغلب 

أوقاتهم هي مكرسة فقط للدراسة والبحث العلمي دون أي مجال للترفيه أو االلتفات 

 لألمور الخاصة كالهوايات مثال.

 والتي نذكر منها:  نتائج هذه الفرضية مع نتائج الكثير من الدراساتوتختلف 

بعنوان " مدى إحساس طلبة كلية التربية بالرستاق  (: 2006دراسة العادلي )  -

بجودة الحياة، وعالقة ذلك ببعض املتغيرات"،  التي أشارت نتائجها إلىوجود فروق 

ودة الحياة حسب التخصص إحصائية بين درجات الطلبة على مقياس اإلحساس بج

 الدراس ي. 

والتي عنوانها: مستوى جودة الحياة لدى طلبة  (2006دراسة كاظم والبهادلي ) -

الجامعة في كل من سلطنة عمان والجماهيرية الليبية، حيث أشارت النتائج إلى وجود 

 فروق دال إحصائيا في متغير التخصص الدراس ي .

التشابه هو راجع فعال ملستوى الصعوبة  لعل تفسير هذه النتائج من حيث و   

 والسهولة الذي تعرف به كل من التخصصات العلمية واألدبية على التوالي.

توجد فروق ذات داللة عرض نتائج الفرضية الرابعة: والتي تنص على انه: 

 إحصائية في مستوى التفاؤل لدى الطلبة تعزى ملتغير الجنس )ذكور/ إناث(."

للكشف عن الفروق في مستوى التفاؤل لدى طلبة  Tيوضح نتائج اختبار  ( " 04جدول رقم ) 

 الدكتوراه ل.م.د والتي تعزا ملتغير الجنس

التخصص  

 الدراس ي

املتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة 

 Tاختبار 

مستوى داللة 

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 0.05 0.42 1.18 2.85 23.00 25 الذكور  التفاؤل 

 2.50 23.84 32 إلناثا

 ( نجد أن: 04من خالل الجدول)
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( وهي اكبر من 0.42( و أن مستوى داللة االختبار هي )1.18تساوي ) Tقيمة اختبار  -

، وبالتالي فإننا:" نرفض الفرض البديل القائل بــ: وجود فروق في 0.05مستوى الداللة 

و نقبل الفرض  زا ملتغير الجنسمستوى التفاؤل لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د والتي تع

 الصفري القائل بعدم وجود فروق ".

 عرض نتائج الفرضية الخامسة: والتي تنص على انه: 

" توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفاؤل لدى طلبة.م.د الدكتوراه ل 

 تعزى ملتغير التخصص ) تخصصات أدبية /علمية(.

للكشف عن الفروق في مستوى التفاؤل لدى طلبة  T ( " يوضح نتائج اختبار06جدول رقم )

 التخصص ) تخصصات أدبية /علمية(.الدكتوراه ل.م.د والتي تعزا ملتغير 

املتوسط  العدد التخصص الدراس ي 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة 

 Tاختبار 

مستوى 

داللة 

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 0.05 0.12 9.36 2.95 18.41 29 التخصصات العلمية التفاؤل 

 2.46 25.18 28 التخصصات األدبية

 ( نجد أن: 06من خالل الجدول )

( وهي اكبر من  0.12( و أن مستوى داللة االختبار هي ) 9.36تساوي ) Tقيمة اختبار  -

، وبالتالي فإننا:" نرفض الفرض البديل القائل بــ: وجود فروق في 0.05مستوى الداللة 

طلبة الدكتوراه ل.م.د والتي تعزا ملتغير التخصص و نقبل  مستوى التفاؤل لدى

 الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق"

 الخامسة: مناقشة نتائج الفرضيتان الرابعة و

نصت الفرضية الثالثة على انه هناك فروق في مستوى التفاؤل لدى طلبة 

التخصص الدكتوراه ل.م.د قد تعزا لكل من متغيري الجنس )الذكور/ إناث( و 

الدراس ي ) تخصصات أدبية / تخصصات علمية(، وبعد معالجة هذه الفرضية تبين 
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لدينا انه ال توجد فروق في مستوى التفاؤل تعزا إلى متغيري الجنس والتخصص 

 الدراس ي. وبهذا فان هذه الفرضية لم تتحقق.

وبهذا يمكننا القول بأن طلبة الدكتوراه على اختالف الجنس لديهم أو 

ص الدراس ي نجد أنهم يتمتعون بمستوى متقارب من التفاؤل، أي أن عامال التخص

 الجنس والتخصص الدراس ي لم يكن لهما تأثير على مستوى التفاؤل لديهم.

ويمكننا تفسير هذه النتيجة بأن طلبة الدكتوراه يمرون بمرحلة صعبة و ربما 

علمون أنها مرحلة عابرة كثيرة الضغوطات من كل النواحي، إال أنهم في نهاية املطاف ي

من مراحلهم الدراسية، وانه لهذه الضغوطات نهاية. مما يجعلهم أكثر تفاؤال 

 بمستقبل مشرق.

قد يعود هذا إلى تضاؤل النظرة التحيزية التي كانت سابقا تميز بين الذكور 

واإلناث، حيث أصبح يحظى كل منها بفرص تعليمية ومهنية متساوية. ذلك أن 

آلونة األخيرة ظهرت فيه تغيرات متنوعة بما فيها تكوين األسرة وتوزيع املجتمع في ا

األدوار داخلها، ألسباب متعددة منها التقدم العلمي والتكنولوجي، وكذا التغيرات 

الثقافية وتطور األنظمة التعليمية التي فكت القيود التي كانت تحاصر األنثى، 

ن اآلراء واالتجاهات ، وكذا املجتمع وأصبحت تعطي لها فرصا متساوية في التعبير ع

أفكاره   الذي بات يتعامل مع األنثى والذكر كل منهما على انه كيان مستقل له هويته؛

 ومعتقداته. 

كل هذا أتاح للجنسين فرصا متساوية جعلت من نظرتهم للحياة واملستقبل ال 

 تشكل فرقا بينها من ناحية التفاؤل.

نهدي نذكر منها:دراسة  ئج دراسات مشابهةاتفقت هذه النتيجة مع نتاوقد 

والتي موضوعها " التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالرضا عن الحياة لدى الطلبة  سعاد
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الجامعيين"، حيث توصلت إلى عدم وجود أي فروق بين الجنسين في مستوى 

 التفاؤل.

 الخاتمة:

م ينتقلون من يواجه الكثير من طلبة الجامعة مشاكل عديدة ومتنوعة، ذلك أنه   

و فيها، مما يطرح عليه  بيئة اجتماعية و ثقافية جديدة ومختلفة عن البيئة التي نشأ

الكثير من املتغيرات الجديدة التي يعد التكيف أهمها، ذلك أن التكيف مع الحياة 

الجامعية وخاصة التكيف مع مرحلة الدكتوراه بما تحمله هذه املرحلة من صعوبات 

رة للطالب الباحث فان كل هذا يشكل قاعدة أساسية لجودة عديدة وتحديات كبي

حياة هذا الطالب فيما بعد. وال شك أن جودة الحياة لدى هؤالء الطلبة كيفما كانت 

مرتفعة أو منخفضة فإنها حتما ستؤثر على مستوى التفاؤلية لديهم، أو أنها تنتقل 

 بات التي تنتظرهم.بهم إلى التشاؤم بسبب ما يعانونه من صعوبات وكثرة الواج

وألهمية جودة الحياة والتفاؤل لدى طالب الدكتوراه فانه كان البد من التركيز على    

تحسينها قدر املستطاع، من اجل الحصول على شريحة من األساتذة والباحثين 

املستقبليين من دون مشاكل نفسية أو عاطفية أو اجتماعية للمساهمة في بناء 

 يعيشون فيه.وتطوير املجتمع الذي 

  الدراسة:مقترحات 

إجراء دراسات حول تأثير جودة الحياة ومتغيرات أخرى من علم النفس االيجابي  -

 لدى طلبة الدكتوراه.

دراسات مقارنة في جودة الحياة بين الطلبة في مختلف أطوار التعليم الجامعي.  -

 العزاب. وكذا بين الطلبة املتزوجين و

الحياة والتفاؤل لدى الطلبة الجامعيين بصفة عامة. االهتمام بتحسين جودة  -

 والطلبة الدكتوراه بصفة خاصة.
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  املراجع:قائمة 

علم النفس االيجابي، الوقاية االيجابية (، 2006أبو حالوة، محمد السعيد عبد الجواد ) -2

 والعالج النفس ي االيجابي.

اإلسكندرية،  اؤل والتشاؤم،تعليمات القائمة العربية للتف(، دليل 1996أحمد عبد الخالق، ) -3

 دار املعرفة الجامعية.

سلوكات الخطر املتعلقة بالصحة )التدخين، الكحول، سلوك (، 2009أشواق بهلول سارة ) -4

، رسالة ماجستار قيادات السيارات وقلة النشاط البدني( وعالقتها باملعتقدات الصحية

 منشورة، باتنة .

ه بالتوجه نحو الحياة لدى البات كلية التربية التفاؤل وعالقتإيمان صادق عبد الكريم،  -5

 .بغداد26، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العددللبنات

، جامعة -املفهوم والقياس واملتعلقات –(، التفاؤل والتشاؤم 1998بدر محمد األنصاري،) -6

 الكويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر.

قياس التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ببعض متغيرات (، 2002بدر محمد األنصاري، )- -7

مجلة حوليات كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،  الشخصية لدى طالب جامعة الكويت،

، ورقة علم النفس االيجابي(،2005جبر، جبر محمد) -، الرسالة، جامعة الكويت.23الحولية 

النفس ي التربوي لإلنسان العربي في ضوء  عمل منشورة في وقائع املؤتمر العلمي الثالث لإلنماء

 جودة الحياة، جامعة الزقازيق، مصر. 

عالقة سمة التفاؤل والتشاؤم بقلق املستقبل لشباب (، 2010عباس ناجي صفاء األمامي) -8

 ، رسالة ماجستار، األكاديمية العربية املفتوحة في الدانمارك.الجالية العربية في الدانمارك

جودة الحياة وعالقتها باألفكار الالعقالنية املرتبطة بقلق االمتحان  ( ،2015فوزية داهم ) -9

  -الوادي–رسالة ماستر،  جامعة الشهيد حمة لخضر  لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي،

قلق الوالدة لدى األمهات في املحافظات لقطاع (، 2010الهمص صالح إسماعيل عبد هللا، ) -10
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 امللخص:

 شديدة 
ا
تشكل األهداف السلوكية الشغل الشاغل للمعلمين في مختلف املراحل و تضع قيودا

للعملية التعليمية، ومع أن علماء التربية يؤكدون على ضرورة صياغة األهداف التعليمية في صورة 

 أنه يوجد عدد متعاظم من املدر 
ّ
ويرون أن الجهد و  سين ال يعيرون ذلك اهتماما،نواتج سلوكية إال

في التخطيط اليومي ال يزيدان من املردود  الوقت املبذولين من أجل صياغة األهداف السلوكية

فإننا  في العملية التربوية أهميةوبرغم أن األهداف الوجدانية ذات  املستهدف من البرنامج التعليمي.

االهتمام بالهدف   بصعوبة  إذ يشعر املعلمون  رسات التدريسية،ال نجد لها إال حيزا ضيقا في املما

 الوجداني وصياغته في كل تحضير يومي. 

األهداف السلوكية في العملية التربوية أهمية لذلك تسعى الورقة لتسليط الضوء على 

خاصة ما تعلق منها بالجانب الوجداني الذي يهتم بتنمية مشاعر املتعلم و تطويره وتنمية 

وأساليبه في التأقلم والتكييف مع  واهتماماته، وميوله، ومشاعره، وطباعه، ومعتقداته، ه،قيم

العزوف عن صياغة  عواملاملجتمع. ومسلطة الضوء على عوامل الصعوبة التي يتلقاها املدرسون و 

 أهداف وجدانية بشكل سلوكي قابل للمالحظة والقياس.

 التدريس  -األهداف الوجدانية   -ة األهداف السلوكي -الوجدان  :كلمات مفتاحية

Abstract: 

Behavioral objectives are the main concern of teachers at different stages, and they 

severely pose restrictions to the educational process. Despite the fact that educators emphasize 

the need to formulate educational goals in the form of behavioral outcomes, there is an 

increasing number of teachers who do not pay attention to them. On the contrary, they believe 

  نجاة شبوح ط.د.                                          صحراوي  هللا عبد د.             
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that the formulation of behavioral goals in daily planning does not increase the target outcome 

of the educational program. Although emotional goals are important in the educational process, 

we only find a narrow space in the teaching practices; since teachers feel the difficulty of 

focusing attention to the emotional goal and formulating it in daily preparation. Therefore, the 

present paper seeks to shed light on the reasons for the lack of attention to behavioral goals in 

the educational process, especially those related to the emotional aspect which is concerned 

with developing the learners’ feelings, and developing its values, beliefs, tendencies, feelings, 

patterns, interests and methods of co-habitation and adaptation to society. In addition, the paper 

highlights the difficult factors which teachers encounter and the reasons of reluctance to 

formulate sentimental goals in observable and measurable, behavioral patterns.  

Keywords: Emotion, behavioral objectives, emotional objectives, teaching.  

 مقدمة 

يحظى موضوع األهداف بأهمية بالغة في املجاالت املختلفة، و تتأكد أهميته أكثر 

إضفاء املردود العملي على في بالغ من دور  في مجال التربية و التعليم ملا له

وترسيخ قيمها ومدلوالتها النظرية والعملية في سلوك املتعلمين  موضوعات التعلم 

صمم 
ُ
ضوئها كافة الخطوات اإلجرائية  فيوتمثل األهداف السلوكية خطوطا عريضة ت

 .التدريسبوضوح بغية تحقيقيها في نهاية 

من بناء املناهج  الزاوية في العملية التعليميةتعتبر األهداف السلوكية حجر  و 

، حيث أن الدراسية وصوال لتخطيط الدروس وتنفيذها داخل الحجرات الصفية

أي عمل تربوي البد له من أهداف دقيقة لتحقيق الغاية املنشودة. فاألهداف نجاح 

زن هي التي تجسد املستوى املطلوب وتنقله للتلميذ قصد تحقيق قدر ممكن من التوا

 .ساعد على نموه السوي ت بطريقةبينه و بين بيئته 

و يعد  الجانب الوجداني أحد الجوانب املهمة التي ينبغي التركيز عليها لدى 

إال أن اهتمام املعلمين املتمركز حول األهداف  ،املعلم و املتعلم بصورة خاصة

. وإذا التدريس أقل حظا وعناية في املعرفية و املهارية، جعل من األهداف الوجدانية
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أو  التحضير اليومي للدروسذلك مقتصرا على فترة يكون  االهتمام بعضا من ما نالت

ُتغَفُل عمليا داخل حجرة الصف، وهو ما ل بصورة تفتقد للجدية املطلوبة صياغة

 و قياسها. أ محاولة التأكد من تحقيقهاساهم في  ظهور بعض املشكالت عند 

األهداف  ن واألساتذة في إهمال االعتناء بمسألة إدراجمن املعلميالكثير لقد غالى 

ها بحجة أن للدروس اليومية، وإعطاء األمثلة املطلوبة،  التخطيطالوجدانية في 

رأي الكثير من في وتعد هذه الحجة , مستعصية على القياس في لحظة زمنية معينة 

الوجداني ال ينتقل إلى  أن األثر اإلدعاء  ب تدعمواهية وال تسند إلى حقيقة   التربويين

إلى جانب ما يعترض صياغتها عند بعض املدرسين من ميل نحو التأثر  ،الطالب

للموضوع وليس التأثر به وهو املقصود منها إذ أن الكثير من املعلمين واملدرسين 

مع بالتأثر لذات الش يء،  مرتبطةها ونجعليوجدانية الهداف لأل  في فهمهم  واألساتذة 

له مما أفقد عملية التعلم في غالب األوقات التأثر بالش يء ال التأثر  هو أن املقصود 

 جوانب التأثير املطلوبة في نفسية املتعلمين.

 في ثالثة مداخل هي: يتناول املقال املوضوعما تقدم  وفي ضوء

 املدخل املفاهيمي لألهداف التربوية -

ياغة إلى التقييم املدخل النظري والخلفية الفكرية لألهداف السلوكية من الص -

 والقياس

صعوبات وأهدافه السلوكية بتحليل جانب الصياغة و  املجال الوجداني -

 تحقيقالالوسائل املعينة لدعم  و ، والتنفيذواالستخدام تحديد ال

 املفاهيم املرتبطة باألهداف التربوية-أ

 :األهداف السلوكية في مفهوم

 :الحديث وفي،مرتفع " عظيم ش يء كل "وهو  " األرض من املشرف " هو لغة الهدف

 أو هدف، لحاجته )ص( هللا رسول  به استتر ما أحب كان:قال" جعفر بن هللا عبد عن
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 الدنو، "ويعرفه اللغوي ابن منظور بكونه  .وغيره بناء من ارتفع ما أي."نخل حائش

 .(346 : 1992منظور، ابن)."قربوا أي القوم أهدف

 في إحداثه يراد مقترحا تغييرا تصف عبارة في غامص مقصد"  :قالدة فؤاد فهو عند

 التلميذ يستطيع ما وصف" :هي التربية في األهداف أن عباس ماجدة وترى  ."التلميذ

أو  التدريس، وحدة أو الدراس ي املقرر  أو املنهج، نهاية في فيه مرغوب سلوك من أداءه

 .(22-20: 2006،) بن يحي."الدرس

 وغير لفظي ) سلوكي تعليمي ناتج أصغركونه" تربويا ب السلوكي الهدف يعرَّفكما 

 الناتج هو شديدة ببساطة أو.التعلم عملية بعد مالحظته ويمكن حدوثه يتوقع ( لفظي

 املعلم أن يالحظه ويمكن التدريس عملية بعد التلميذ من حدوثه املتوقع التعليمي

 معين، نبات ةلزراع إرشاده بعد الفالح من نتوقعها التي الثمرة يناظر وهو ويقيسه،

 .(1،)البديوي " صالحيتها على والحكم كثمرة مالحظتها فيمكن

أصغر ناتج تعليمي سلوكي  " وقد اورد منصوري تعريفا له على النحو التالي

 "، لفظي أو غير لفظي، يتوقع حدوثه ويمكن مالحظته بعد عملية التعليم

وصف   "كي بأنه :يعرف "إبراهيم و الكلزة "الهدف السلو  و(،17 :2008)منصوري،

في سلوك املتعلم نتيجة لتزويده بالخبرات التعليمية و تفاعلية  للتغير املتوقع حدوثه

"بأنها :  Bloomعرفها "، كما (293 :2013)الجلحوي، " مع املواقف التعليمية املحددة

إلى التطبيق، التحليل،إلى  مجموعة من املستويات التي تتدرج من التذكر إلى الفهم "

كيب، ثم التقويم لتصف السلوك املعرفي للمتعلم وصفا دقيقا   و التي في ضوئها التر 

تصاغ األهداف ألإلجرائية في صورة نواتج يتوقع أن يمارسها املتعلم بعد انتهاء 

 .(48 :2008)كاطع،  " املوقف التعليمي.
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 الوجدان:في مفهوم 

االت و العواطف إحساس دافعي نفس ي مرتبط باالنفع»  يعرف الوجدان بأنه: 

باألهداف يقصد ، و (769، 2004)املشهراوي، ويؤثر  في عمليات التصور و التفكير.

األهداف املرتبطة بالقيم املستمدة من العقائد و التقاليد و التي تجعل : » الوجدانية

ما يتعلمه   املتعلم يسلك سلوكا وجدانيا اتجاه األشخاص و املوضوعات من خالل

 .(77، 2001)سالم،«   .رفمن معلومات ومعا

 :  في مفهوم األهداف الوجدانية

نها:" األهداف املؤكدة على وتر كو ب ة( األهداف الوجداني1985")بلوميعرف "

الخارجة من الفرد، أو درجة من  االنفعاالتاملشاعر     أو التي تضرب على وتر بعض 

ت املجردة البسيطة الرفض أو التقبل، و تتفاوت األهداف العاطفية بين االهتماما

متناسقة  ببعض الظاهرة املختارة و بين الصفات للخلق و الضمير املعقدة لكنها تكون 

 (16، 2017داخليا. )حميد،

 يتوجب ليشمل هذا الجانب األهداف التي 
ا
تحقيقها أن يسلك املتعلم سلوكا

 مثل إبداء مشاعر الحب وتقدير العلماء والتسامح وعدم التعجب وال
ا
تقبل انفعاليا

واالستجابة، كما يشمل تنمية مشاعر املتعلم وتطويرها وأساليب التكيف مع 

اآلخرين. كما تتصل األهداف في هذا املجال بدرجة قبول املتعلم أو رفضه ألشياء 

معينة، كما أن السلوك في هذا املجال يتصف بالثبات إلى درجة كبيرة مثل امليول 

 .واالتجاهات والقيم وأوجه التقدير

 :من الصياغة إلى القياس ألهداف السلوكيةالتنظير الفكري ل-ب

 املقاربة املعرفية لألهداف السلوكية 

األهداف السلوكية من الضروريات املهمة التي يجب على كل معلم  مجاليعتبر 

رئيس ي في اختيار األساليب التدريسية املناسبة الفتاح املمعرفتها واإلملام بها ألنها 
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 ويمثل .تحقيق أهداف كل درس يقوم بتعليمه للطالبلمية املالئمة والوسائل التعلي

 بمجاالتها  السلوكية كراثول" لألهداف تصنيف "بلوم و
ا
أكثر التصنيفات شهرة

 .املختلفة ومستوياتها املتعددة

يقوم على افتراض أساس ي وهو أن نواتج " يذكر جرونلند أن هذا التقسيم 

ات معينة في سلوك التالميذ ويفيد هذا التقسيم التعلم يمكن وصفها في صورة متغير 

(، وقد اعتبر 49" ) جرونلند:  املعلمين في صياغة أهدافهم في عبارات سلوكية

من أكثر التصنيفات  "Krathwohl" كراثول  و "Bloom" تصنيف بلوم" أن الخطيب 

 وفائدة في مجال التعرف على األهداف التعليمية وتحديدها
ا
ن هذا ثم ذكر أ "، شيوعا

  :إلى ثالث مجاالت هي يقسم األهداف السلوكيةالتصنيف 

 .اإلدراكيـ املجال املعرفي أو 1

 .الوجداني -ـ املجال االنفعالي أو العاطفي 2

 (147 :  1987الخطيب،) .""النفس حركي النفس حركيـ املجال 3

 إيجابيات األهداف في العملية التربوية :

 يحققها التعليم بواسطة األهدافالتي ت من اإليجابياكبيرة هناك مجموعة 

 في ما يلي:  هايمكن إيجاز 

تحديد األهداف بدقة يتيح للمعلم إمكانية اختيار عناصر العملية التعليمية  .1

يتيح كما يساعد على إجراء تقويم إلنجازات التالميذ و يسمح بتفريد التعليم و 

 عمل التلميذ وتقييمهالتحكم في و للمتعلمين إمكانية املساهمة في املقررات. 

يكون على علم باألهداف املراد تحقيقها منه فإنه  تسهيل املهمة على التلميذ حاملا .2

  هتعلم مردودمن السهل قياس وبالتالي يكون  ال يهدر وقته وجهده. 
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يتيح إمكانية و أن وضوح األهداف يضمن احترام توجهات السياسة التعليمية  .3

توضيح القرارات  و ؤولين على التربية والتعليم فتح قنوات تواصل واضحة بين املس

 (45: 1988، )موحي. الرسمية لضبط الغايات املرسومة

 :الجيدة لألهداف السلوكية عايير املخصائص و ال

معايير الهدف السلوكي الجيد في  لخص املشتغلون في حقل التربية والتعليم

 : النقاط التالية

 وإمكانية مالحظتها وقياسها. الغموض األهداف وتحديدها و بعدها عن وضوح -

 .متدرجة بحسب القدرات العقلية للمتعلم ) تذكر، فهم، التطبيق..( -

، ومتماشية مع شاملة لجميع الجوانب املعرفية و الوجدانية و النفس حركية -

 فلسفة املجتمع.

 ، وممكنة التحقيق وأن تراعي طبيعة املتعلم.مصاغة بطريقة سلوكية -

 :1990)الشعوان، بها. االقتناعجميع املعنيين باألهداف في تحديدها و أن يشرك  -

641) 

 شروط صياغة األهداف السلوكية:

وهو من بين أهم املشتغلين بموضوع األهداف  ( "Magerاقترح "ماجر )

 : هيشرطية يتضمن ثالثة مكونات  اأسلوب السلوكية

 للمهمة التي على الطالب أن  -
ا
يقوم بها بحيث يكون ذلك أن يتضمن الهدف وصفا

 .بشكل سلوكي.) يكتب، يحل، يضع في القائمة،...(

أن يتضمن الهدف الشروط أو الظروف التي يجب أن يتم األداء بواجبها ) أن  -

 .يستطيع الطالب حل عشر مسائل على جمع الكسور خالل عشر دقائق...(

يمكن استخدامه  أن يتضمن الهدف املعيار أو مستوى األداء املتوقع، و الذي -

 .(407 :1999للحكم على النجاح في األداء أو اإلنتاج )عدس،
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 السلوكية: األهدافخطوات و معايير صياغة 

ي مجموعة من الكلمات توفر إطارا مالئما السلوك الهدف صياغةتتضمن 

 منها:للتحديد 

 .توقعه أو األداء أو السلوك مالحظة على للتأكيد  :أن

 .غامض وغير معمم وغير الصفية البيئة في مالحظته يمكن مضارع فعل :سلوكي فعل

 .املتعلم به ويقصد :الطالب

ا معالجته ويراد الدرس موضوع من الخاص الجزء وهو :التعليمي املحتوى   سلوكيا

 .للمتعلم بالنسبة

 :مثل للتلميذ األداء أو السلوك مالحظة خالله من يجب الذي الشرط هو :األداء شرط

 .القطعة قراءة بعد الرجوع دون  ستخدام،ا باستخدام،دون 

 بشكل بطالقة بدقة : مقبوال مثل األداء يكون  ضوئه في الذي املعيار وهو :األداء معيار

 .جيد

 + األداء شرط +التعليمي املحتوى +الطالب+السلوكي الفعل+أن =السلوكي الهدف

 .األداء معيار

عرض التي الجمل من عةاملضار  األفعال الطالب يستخرج أن  :سلوكي لهدف مثال
ُ
 عليه ت

 (3:دون خطأ. )البديوي،دس

 الصياغة العملية لألهداف السلوكية:

)  على النحو التالي:عمليا في شكل عالقة جبرية صياغة األهداف السلوكية  تلخص

 (152، 2014العبدلي، 

 

بدء الهدف بالفعل السلوكي الذي يصف السلوك املرغوب أو النشاط املطلوب من -

 علم بطريقة دقيقة وواضحة.املت

 أن + فعل سلوكي + الطالب + السلوك املتوقع.
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وضع محتوى الهدف بعد الفعل السلوكي، وفيه يتم وصف املادة التعليمية التي  -

 سيحاول الهدف عالجها.

ضع محتوى الهدف بعد الفعل السلوكي، وفيه يتم وصف املادة التعليمية التي و  -

 سيحاول الهدف عالجها.

للسلوك بطريقة يمكن قياسها أو  وضع مستوى األداء، وفيه يشير إلى الحد األدنى -

 مالحظتها.

يجب أن يصاغ الهدف السلوكي بلغة املستقبل، ألن السلوك املتوقع سلوك  -

 مستقبلي.

 وضع شروط يمكن في  ضوئها الحكم بأن الهدف تحقق أم ال.  -

 يجب أن يصاغ الهدف السلوكي من وجهة نظر املتعلم نفسه. -

 ( 41 - 40، 2011)مركز نون للتأليف والترجمة،وكي: ( مثال لكتابة الهدف السل1جدول )

مثال لكتابة 

 هدف سلوكي

يبدأ 

الهدف 

 بكلمة أن

من بين األفعال 

السلوكية املبنية أو 

 ما يشابهها

كتابة كلمة 

تلميذ أو 

 متعلم

أي عنصر من العناصر التي 

 يحويها املوضوع
ضبط الهدف بأي 

ضابط أو تحديد 

الوقت لفهم 

ة املعلومة بالدقيق

 أو الساعة....

وهو ما يعرف 

باملعيار الكمي أو 

 الكيفي أو ألظرفي

 املتعلم يستخرج أن هدف معرفي
الفاعل مع ضبطه بالشكل، 

 أو تحديد عالمة إعرابه.

هدف نفس 

حركي 

 )مهاري(

 املتعلم يرسم أن

سالمية 
 
خريطة الفتحات اإل

مع كتابة البيانات على 

 الرسوم في دقيقة

هدف 

 وجداني
 املتعلم يقدر أن

قيمة العلماء في تطوير 

 العلوم

 خطاء الشائعة في صياغة األهداف السلوكية :األ 

من املعلمين الخطأ عند صياغة األهداف السلوكية، ويكون  يقع قسم كبير 

 اآلتية:الخطأ في واحدة أو أكثر من اإلشكال 

ه في أثناء وصف سلوك املعلم نفسه بدال من سلوك املتعلم املتوقع أن يقوم ب-

 التعلم أو بعد حدوثه مباشرة. 

:) تعريف الطالب بأنواع الجمل( و ) زيادة قدرة الطالب على حل املشكالت( مثال   
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محتوى املادة  (الهدف)التركيز على محتوى املادة الدراسية، أي أن تتضمن العبارة -

 الدراسية التي يتعلمها الطالب.

وصف عملية التعلم ونشاطه بدال من ناتج التعلم، أي أن تتضمن عبارة الهدف  -

 الحصة بناء على طلب املعلم وتوجيهه.النشاط الذي يقوم به املتعلم في أثناء 

الغموض في الهدف نتيجة استخدام أفعال دالة على سلوك غير محدد، أي ال -

يتحدد فيها السلوك إلي و يتوقع من املتعلم القيام به، مما يؤدي إلى أن يكون للهدف 

 غير تفسير.

 صياغة عبارات مركبة تتضمن ناتج أو سلوك تعلمي فقط.-

في حصة صفية واحدة، أي أن  يمكن تحقيقهابعيدة املدى ال صياغة أهداف  -

 األهداف تكون تعليمية عامة أو تربوية.

عدم تحديد الحد األدنى لألداء املطلوب، األمر الذي يؤدي إلى تعذر الحكم على -

 .(217 - 216 :2007تحقيق الهدف على النحو املرغوب فيه. )عابدين،

 تصنيف األهداف السلوكية:

راء املناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم على تصنيف األهداف اتفق خب

 : مجاالت هي ثالثة ىفي جامعة شيكاغو إل 1956التعليمية في اجتماع لهم عام 

وسنتناول هنا ،  Psychomotor ، النفسحركيAffective ، واالنفعاليCognitive املعرفي

في التخطيط للدروس بش يء من التفصيل املجال الوجداني الذي يكاد يهمل 

 وتنفيذها.

 :املعرفيـ املجال 1

أشكال النشاط الفكري لدى اإلنسان وخاصة العمليات " يضم هذا املجال  

العقلية من حفظ وفهم وتحليل ويندرج تحت هذا املجال األهداف التربوية التي 

يتناول  أنهأي     (،41ـ، 1998عايل ) "تعمل على تنمية هذه العمليات العقلية
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ألهداف التي تتعلق باملعرفة العلمية من قوانين وحقائق ونظريات ومفاهيم وقواعد ا

 .عامة، وكذلك بالقدرات واملهارات العقلية

لقد كانت العملية التعليمية في السابق تركز على التذكر فقط أي أنها كانت  

وث تستهدف القدرة على تذكر املعلومات والحقائق العلمية ولكن عندما ظهرت البح

الحديثة في املناهج وطرق ا لتدريس وعلم النفس وخاصة علم النفس التعليمي 

أتضح أن هناك عملية معرفية متدرجة املستوى ـ وليس التذكر فقط ـ وبإمكان 

املتعلم أن يقوم بهذه العمليات خاصة إذا ما أتيحت له الفرصة الكافية )الخطيب 

1987: 148). 

جال املعرفي إلى ست مستويات فرعية مميزة ومرتبة وقد قام "بلوم" بتقسيم امل    

 وكل مستوى يحتوي على املستوى 
ا
بشكل هرمي تبدأ من البسيط إلى األكثر تعقيدا

الذي قبله وهكذا فإن إتقان العمليات البسيطة أمر ضروري إلتقان العمليات األكثر 

 
ا
 .(42 : 1998 ،عايل).تعقيدا

  :  حركي -ـ املجال النفسحركي "النفس2

يشمل هذا املجال األهداف التي تتعلق بتكون مهارات حركية عند املتعلم، 

 فيه تأدية حركات واستخدام عضالت، أي أن هذا 
ا
ويقتض ي فيه أن يسلك سلوكا

املجال يركز على املهارات التي تتطلب استخدام وتناسق عضالت الجسم مثل 

تمد إلى حد كبير على نفسية كما أن إتقان هذه املهارات يع…. األنشطة ألداء أي عمل 

يمكن فصل هذا املجال عن  املتعلم ودوافعه وميوله واتجاهاته ولذلك فإنه ال

أو عزله عنهما. وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن إتقان املتعلم ألي  األخرين يناملجال

مهارة حركية يعتمد على إتقانه للمادة العلمية النظرية التي سبق له وأن تعلمها 

وع التدريب الذي تلقاه ومدى ميله له أو اقتناعه به أو شعوره بالحاجة إلى وكذلك ن

وخالصة القول أن املهارة في جميع األحوال … هذا التدريب الذي يؤدي إلى تلك املهارة 
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وأن كانت لها جوانب عضلية إال أن لها جوانب أخرى معرفية ترتبط أشد االرتباط 

، 169 :1987املجال بالنفسحركي )الخطيب بالنواحي الوجدانية ولذلك سمي هذا 

170.)  

 :العاطفيـ املجال االنفعالي أو الوجداني 3

  يحوي  الذي املجال هو
ا
 وامليول  واالتجاهات االهتمامات في تغيرات تصف أهدافا

 عدم إلى ذلك ويرجع الثالثة، املجاالت أصعب املجال هذا ويعتبر والتقديرات، والقيم

 نواتج أن كما املوثوقية، و بالصدق تتصف املجال هذا ملكونات تعريفات إجرائية وجود

 (62، 2011يبطن. )خالد، ما غير املتعلم قد يظهر إذ وخادعة، موقفية التعلم

من الخطأ أن نعزل الجوانب الوجدانية عن الجوانب املعرفية ألنهما متكامالن 

 فاملدخل األساس ي إلى املجال الوجداني هو عقل ا
ا
 تاما

ا
إلنسان الذي يمثل تكامال

الجانب املعرفي. بحيث يمكننا القول أن الطريق إلى وجدان املتعلم هو عقله 

 .(162، 161: 1987 ،)الخطيب

يتناول هذا املجال السلوك املرتبط باملشاعر والعواطف واالنفعاالت وامليول 

االتجاهات. ولقد استطاع "كراثوول" تحديد املستويات الفرعية لهذا  والقيم و

 من البسيط إلى املعقدا
ا
من  ، و ملجال والتي تتدرج تحت النظام الهرمي التتابعي بدا

 السهل إلى الصعب ويمثل الرسم التوضيحي التالي مستويات املجال الوجداني

 
 (49، 48: 1998عايل شكل توضيحي ملستويات املجال الوجداني عند كراثوول)

  :اطفيالع -مستويات املجال االنفعالي أو الوجداني 
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 لألهداف التربوية في املجال الوجداني سنة 
ا
، كما م1964اقترح كراثوول تصنيفا

 يوضحه الشكل السابق تتدرج مستوياته على النحو التالي :

يعرف جرونلند التقبل بأنه " يشير إلى استعداد املتعلم لالهتمام بظاهرة  : التقبل

وسيلة تعليمية ـ الكتاب املقرر..(  معينة أو مثير معين مثل )نشاط تعليمي في الفصل ـ

ومن الناحية التدريسية يختص التقبل بإثارة اهتمام املتعلم وجذب اهتمامه وتوجيهه 

وتتفاوت نواتج املتعلم في هذه الفئة من الوعي البسيط بوجود أشياء معينة إلى 

لم في االهتمام االنتقائي من جانب املتعلم، ويمثل التقبل أدنى مستويات نواتج التع

 (.57) جرونلند،  .املجال العاطفي

  : زميله أن هذا املستوى يتضمن ثالث فئات فرعية هي ويشير حسن عايل و

 .الوعي: ويعني إدراك املثيرات ووجودها في السياق الذي يتألف منها-أ

الرغبة في االستقبال : وتعني التمييز بين املثير وغيره من املثيرات مع وجود الرغبة  -ب

   .النتباه إليهفي ا

 دون غيره االنتباه االنتقائي -ج
ا
 معينا

ا
: وهنا يتحكم املتعلم في االنتباه ويختار مثيرا

 "مثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى "التقبلومن األ .ونسبه إليه

 .(49 :1998عايل ) ...."ينتبه ـ يسأل ـ يصغي ـ يتابع ـ يتعرف ـ يبدي ـ يختار ـ يجيب: 

" املشاركة اإليجابية من جانب التلميذ  كونهاب االستجابةيعرف جرونلند  : االستجابة

ويتطلب هذا املستوى ليس فقط االهتمام بظاهرة معينة أو نشاط معين وإنما 

التفاعل معه بصورة أو بأخرى والتعلم عند هذا املستوى يؤكد املوافقة على 

تتضمن األهداف التعليمية املرتبطة واملستويات العليا لهذه الفئة … االستجابة

 (.58) جرونلند،  .بامليول 

يذكر الخطيب أن هذا املستوى تتضح فيه املشاركة اإليجابية والحسية 

 تتضمن من خالله امليول واالهتمامات والبحث 
ا
والتفاعل مع املوقف التعليمي تفاعال
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الث فئات فرعية عن األنشطة املشبعة لحاجات املتعلم وتندرج تحت هذا املستوى ث

 : (165 :1987الخطيب،) تتمثل فيما يلي

وفي هذا املستوى تصاغ األهداف التي تعالج درجة منخفضة  االستجابة:اإلذعان في  -أ

 (.من املشاركة اإليجابية وتبدأ األهداف بأفعال مثل )يطيع ـ ينفذ ـ يساير

سطة من املشاركة وفي هذا املستوى تصاغ األهداف بدرجة متو  االستجابة:إرادة  -ب

 .(اإليجابية والتفاعل مع املوقف التعليمي وتبدأ األهداف بأفعال مثل )يشارك

وفي هذا املستوى تصاغ األهداف التي تدل على أعلى درجة  االستجابة:الرضا في  -ج

من املشاركة اإليجابية وهي األهداف التي تعترف بميول واهتمامات املتعلم بوضوٍح 

يجيب ـ يساير ـ  : "االستجابةفعال التي يمكن استخدامها في مستوى األ  ومن أمثلة .تام

 يشعر ـ يقرر ـ يعاون ـ يناقش ـ يؤدي ـ يبدي ـ يسمع ـ يشترك طواعية ـ يشارك ـ يساعد ـ 

يناقش ـ يعاون ـ يتدرب ـ يعرض ـ يقرأ ـ يختار ـ يروي ـ يتشوق ـ يشاطر ـ يوافق ـ يتابع 

 (.58( ـ )جرونلند، 535 :2000( ـ )شكري 50: 1998)عايل 

وتكون هذه  ،يعني التقويم إعطاء القيمة لظاهرة معينة أو سلوك معين : التقويم

القيمة بمثابة نتاج اجتماعي يقبله املتعلم ببطء شديد حيث يبدأ املتعلم بالتعبير 

 ويدافع عنها
ا
وتتفاوت عملية التقويم  .عن هذه الظاهر ثم يبدي رأيه ثم يعطي أحكاما

مع تبرير ذلك وااللتزام بهذا التقرير  لهالتقبل البسيط لقيمة ما أو تفضيل من ا

 (54: 1998والحكم )عايل 

القيمة التي يعطيها املتعلم لش يء معين أو " يذكر جرونلند أن التقويم يشير إلى  

ظاهرة معينة أو سلوك معين وهذا يتفاوت من مجرد التقبل البسيط للقيمة مثل 

 واألكثر  )الرغبة في تحسين
ا
مهارات العمل مع الجماعة( إلى املستويات األكثر تعقيدا

 )يفترض املسؤولية للعمل الفعال للجماعة(
ا
ونواتج التعلم (، 95)جرونلند، … التزاما
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والثبات وتكفي للتعرف على  باالتساقفي هذه الفئة ترتبط بالسلوك الذي يتصف 

 .القيمة واالتجاهات والتذوق والتقدير

 : التاليةأنه يندرج تحت هذا املستوى الفئات الفرعية  خطيب إلىالويشير 

 .تقبل قيمة معينة: مثل الرغبة في الرفقة التي تنمي قيمة التعاون  -أ

وفيها يتم تفضيل قيمة على قيمة أخرى مثل الشخص  معينة:تفضيل قيمة   -ب

أن ما يسعى الذي يسعى في عمل جماعي معين حينما يثبت له بالدليل العلمي القاطع 

 .إليه أفضل مما هو موجود

 .وهو أن يظهر الوالء لجماعة معينة أو اإلخالص ملثل وقيم بعينها االلتزام:  -ج

مثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في .ومن األ (167 -166 :1987الخطيب)

شارك ـ يبادر ـ يبرز ـ يعمل ـ يقترح ـ يمارس ـ يتابع ـ يقدر ـ ي: "نجد  مستوى التقويم

يساهم ـ يدعو ـ ينضم إلى ـ يحتج ـ يحافظ ـ يكره ـ يتجنب ـ يعترف ـ يثمن ـ يدعم ـ 

 (535 : 1999( ـ )شكري 51: 1998عايل ) .يجادل

 واتساقهاويعني ذلك تجميع القيمة املختلفة وإعادة تنظيمها   :يالتنظيم القيم

للتعديل والتغيير مع  الداخلي فيما يتعلق بظاهرة أو سلوك معين وهذا التنظيم قابل

كل قيمة جديدة تدخل هذا البناء ويمكن أن يشتمل التنظيم القيمي على مقارنة 

عايل )القيم مع بعضها باإلضافة إلى تحليلها إلى مكوناتها من أجل إعادة ترتيبها 

ويذكر الخطيب  أن التنظيم القيمي يتمثل في عملية الجمع بين أكثر من  (52: 1998

حل التناقضات بينهما، ثم بناء نظام قيمي ثابت ودقيق، بحث يكون قيمة ومحاولة 

 
ا
 (167 :1987الخطيب) .الداخلي باالتساقمتصفا

  : ويمكن تقسيم هذا املستوى إلى الفئات الفرعية التالية

لقيمة معينة : بحيث يمكن للمتعلم في هذا املستوى أن يميز  فهوماملتكوين  -أ

 .كتشف خصائص قيمة معينةاملسلمات أو االفتراضات أو ي
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 وأن  -ب
ا
 واقعيا

ا
تنظيم نسق قيمي : وفي هذا املستوى يمكن للمتعلم أن يتقبل تقبال

يتوافق بدرجة كبيرة مع نواحي القصور الشخص ي والضوابط واالنفعاالت وال بد أن 

 
ا
 .يكون هذا التقبل أو التوافق بطرق مقبولة ثقافيا

ينظم ـ : " امها في مستوى "التنظيم القيميألفعال التي يمكن استخدلمثلة ومن األ 

يصوغ ـ يفاضل ـ يصحح ـ يجمع بين ـ يرتب أهمية ظاهرة معينة ـ يتمسك بـ ـ يغير ـ 

( ـ 36 :2000( ـ )شكري 53: 1998)عايل  .يعمم ـ يدعم ـ يتحمل ـ يلتزم ـ يتقبل ـ يوازن 

 (60)جرونلند، 

االنفعالي ويتضمن قدرة املتعلم  يعتبر هذا املستوى أرقى مستويات املجال :التمييز

على إيجاد نظام معين يضبط السلوكيات ويهدف إلى األنماط العامة لتكييف املتعلم 

 وتتكامل في هذا املستوى االتجاهات والقيم وامليول. 
ا
 واجتماعيا وعاطفيا

ا
شخصيا

ونجد أن هذا املستوى يشمل مجموعة من نواتج التعلم واألنماط السلوكية العامة 

 لت
ا
 ( 53: 1998،عايل)كييف الفرد شخصيا

 : هذا املستوى تندرج تحته الفئات التالية الخطيب أنيذكر  و

 في قيمة "احترام الكرامة اإلنسانية      -أ
ا
 ."تهيؤ عام: ويتضح ذلك مثال

 .تجسيد القيم: ويكون ذلك عندما يضع املتعلم لنفسه فلسفه كاملة للحياة      -ب

 .(168 : 1987)الخطيب

 : " أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى "التمييز

يميز ـ يؤدي ـ يستخدم ـ يؤمن ـ يستحي ـ يقترح ـ يساهم ـ يظهر ـ يعدل ـ يغير ـ يحل ـ 

( ـ 53: 1998عايل)يضبط ـ يتحقق ـ يسأل ـ يؤثر ـ ينقح ـ يقاوم ـ يدير ـ يتجنب ـ يثابر

 (.65 : 1999)شكري 

كره هنا أن املستويات املنخفضة من هذا املجال هي التي تهتم بها ومما يجدر ذ    

 وهي مستويات "التقبل واالستجابة" ولكن املستويات العليا 
ا
 مباشرا

ا
املدرسة اهتماما
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تكون موضع اهتمام مؤسسات أخرى في املجتمع مثل األسرة واملسجد وتعاونهما مع 

نمية ذاته بالنسبة لهذه املستويات املدرسة كما أن املتعلم ذاته له دور كبير في ت

 .(168 : 1987العليا )الخطيب

 ال أنه حيث عليها، التركيز ينبغي التي املهمة الجوانب أحد الوجداني الجانب يمثل

 عن معزل  في املهارات أو للمعارف قيمة الجانب،وال هذا بدون  اآلخرين للجانبين قيمة

 (النفسحركي  -)املعرفي السابقين انبينالج غرار وعلى القيم واالتجاهات من مجموعة

 إلى ولجأ .الوجداني املجال 1964 كراثول  طرح ، فقد التعليمية ألهدافا تصنيففي 

 األهداف تقسيم على وعمل .املعرفي املجال في بلوم طرحه الذي نفسه الهرمي التنظيم

 (22-20: 2006، أقسام )بن يحي وعباد خمسة إلى الوجداني املجال في

 عن كتب من ( أشهرKrathwohl, et al( " )1964وزمالؤه ) كراثول "  ان لقد ك

 رئيسية مستويات خمسة من التصنيف هذا ويتكون  املجال بهذا األهداف تصنيف

 كما ذكرت سابقا وكما يوضح الشكل التالي : هرمية بصورة مرتبة

 

 

 

 

 

 

 

تأخذ على عاتقها بناء  بما أن املدارس :اإلجرائية في املجال الوجداني تقويم األهداف

 للمجتمع فإن 
ا
شخصية الطالب و تطويرها و تخريجه في نهاية دراسته فردا صالحا

(498، 2001جداني )سعادة(الترتيب الهرمي ملستويات املجال الو 2الشكل )  
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 تقويم املنهج و فاعليته في تحقيق هذه األهداف
ا
إن صياغة األهداف  .من املهم جدا

الوجدانية في صيغة نواتج سلوكية تمثل اللبنة األولى في مجال تقييمها. فتقويم 

تقويم  دانية ال يتم عن طريق االختبارات التقليدية بل يتم االعتماد في األهداف الوج

 األهداف الوجدانية على املالحظة و املقابلة و السجل التراكمي للطالب.

يؤكد "محمد الطاهر وعلي" على أن تقويم األهداف الوجدانية هو تقويم تكويني 

هداف إلى عملية فقط، وال يمكن في أي حال من األحوال أن تخضع هذه األ 

التنقيط، وأن تعتبر وسيلة إلصدار أحكام حول نجاح أو فشل التلميذ في الدراسة 

أو رسوب مثال(، ينبغي أن تكون هذه األحكام في شكل مالحظات من نوع: -)انتقال

بسرعة،يهتم/قليل  نشيط/ قليل النشاط، متعاون/ قليل التعاون، مثابر/ يفشل

استبعاد كل املالحظات التي ال تثمن السلوك  االهتمام...هذا مع الحرص على

 .الوجداني

ملاذا ال يهتم املدرسون كفاية  )الوجداني( االنفعاليمشكالت القياس في املجال 

إن عملية كتابة وصياغة وقياس األهداف الوجدانية ليست  باملجال الوجداني:

ة فليس من عملية سهلة، ألن السلوك املتوقع غالبا ما يكون في صورة غير ظاهر 

السهل على املعلم أن يعرف كيف يحس تالميذه به من خالل مالحظات سلوكياته 

فغالبا ما يتصرف الفرد معبرا عن حقيقة شعوره الداخلي. إما من ناحية ثانية فإن 

 .بعض األفراد ال يعرفون بحق حقيقة مشاعرهم واتجاهاتهم

دانية فتعود إلى أن أما من الناحية الثالثة في صعوبة صياغة األهداف الوج

االتجاهات واملثل العليا والتقدير غالبا ما يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لكي تتبلور 

بشكل واضح، قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات و ليس حصة أو مجموعة حصص 

متفرقة. ويمكن أخذ بعض املؤشرات على تحقق هذا الهدف عن طريق مالحظة 

اته وملواقفه عند تعرضه لبعض املشاكل، ومواقفه املعلم لشخصية الطالب ولتصرف
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مع زمالئه وتصرفاته في بعض األنشطة. فالتأكيد على الحاجة املاسة لالهتمام 

بالجانب الوجداني ضرورة ملحة، فاملتعلمين هم بدورهم بحاجة إلى تعلم معنى 

العاطفة وكيفية ضبط وإدارة االنفعاالت واملشاعر في مواقف التوتر و في حل 

 املشكالت اليومية املتزايدة.

ما قورن  إذايحظى قياس نواتج التعلم في املجال االنفعالي باهتمام قليل و 

 باملجال املعرفي وذلك لعدة أسباب أهمها:

، كما أنه معقد. صعوبة تحديد السمة  -1
ا
 ما يكون مفتوحا

ا
 املقاسة، فاملجال غالبا

، وصعوبة التعّرف على صعوبة إعداد مقاييس لقياس السمات في هذا املجال -2

 سة.االسلوك الدال على وجود السمة املق

صعوبة تحليل وتفسير النتائج، أو الوثوق بها كما هي الحال في املجال املعرفي،  -3

 وذلك لتعدد مصادر الخطأ.

 لتعقد السلوك وغموضه. -4
ا
 صعوبة صياغة األهداف في املجال االنفعالي، نظرا

يف مستويات األهداف في هذا املجال صدق تصن إلىعدم وجود دراسات تشير  -5

 كما هي الحال في املجال املعرفي.

الفرصة  ييهئفي املجال املعرفي، مما ال  األهدافعلى قياس  املدرسينتركيز اهتمام  -6

 أمامهم لتوفير بعض الوقت لتطوير وتطبيق أدوات قياس األهداف االنفعالية.

شعور  إلىا، مما يؤدي تمتع السمات االنفعالية بدرجة ثبات منخفضة نسبي -7

 بأن قياسها مضيعة للوقت. املدرس

تأثر مقاييس السمات االنفعالية في األخطاء الشخصية مثل نمط االستجابة  -8

Response Set or Style والتزييف ،Faking والرغبة االجتماعية ،Social Desirability . 

ب ألنه ال يمكن وبالرغم من هذه الصعوبات، إال أنه ال يمكن إغفال هذا الجان

فصل نواتج التعلم عن بعضها، وربما نجد ذلك واضحا في االختبارات. فالسؤال 
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 إال التالي مثال )من مؤلف كتاب املناظر؟( يبدو أنه يقيس ناتج تعلم في املجال املعرفي، 

ر على أن حفظ الطالب السم مؤلف  أنه يحمل في طياته جانبا انفعاليا، فربما ُيفسَّ

 .(3: 2014تقدير الطالب له حتى لو كان مؤشرا ضعيفا.) عودة، إلىشير هذا الكتاب ي

  :صياغة األهداف الوجدانية بدقةلتذليل صعوبات خطوات 

يقدر  مثل:)  صياغة الهدف الوجداني بشكل عام في البداية أو بشكل غير سلوكي أ.

  الطالب العمل الجاد.(

 ، ي تحقق لديه ذلك الهدفوصف السلوك الذي يحتمل أن يسلكه التلميذ الذ ب.

 يحّيي العمال ويثني عليهم في جميع مواقف الحياة.( : )مثل

وصف السلوك الذي يحتمل أن يسلكه الطالب الذي لم يتحقق لديه ذلك  ج.

 يرفض التحدث عن العمل وأهميته وشروطه.( :) مثل، الهدف

 ابي والسلبيوصف السلوك الذي يستجيب له كال الطالبين ذوي االتجاهين اإليج د.

انتقاء املواقف التي تتوقع أن يستجيب لها كل طالب استجابة مختلفة وتعبر  :مثل

  :مثل عن نواتج وجدانية مطلوبة.
ا
يقدم هدية في األعياد لعمال النظافة؛ تقديرا

 .(1، 2016)حلس، لجهودهم.

 املعوقات التي تحول دون استخدام األهداف الوجدانية:

استخدامهم ت التي تواجه املعلمين وتحول دون تعددت اآلراء حول معوقا

 الوجدانية، وقد لألهداف

باملعلم إلى إهمال األهداف  تؤدياألسباب التي  إلى" بلوم ورفاقهأشار "   

 : فذكروا منهاالوجدانية 

أن السلوك الوجداني قد يتعرض للتحوالت مفاجئة أكثر من التحوالت التي -

 تصيب أنواع السلوك املعرفي.
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ء في تحقيق املجال الوجداني يا يتعلق بفورية النتائج: وذلك بسبب النمو البطم -

في حين أوردها "فريديريك بل" في  حيث ال يتم ذلك إال بعد فترات طويلة من الزمن.

 العناصر التالية :

النظر إلى اتجاهات الشخص و معتقداته وقيمه على أنها مسائل شخصية، بينما  -

 ه ش يء عام.ينظر التحصيل على أن

 قلة املقاييس التي تقيس أوجه التقدير في األهداف الوجدانية. -

 قد تحتاج األهداف الوجدانية إلى فترة زمنية طويلة نسبيا لتحقيقها. -

 صياغة األهداف الوجدانية بصورة عامة يصعب تفسيرها بأسلوب يصلح للقياس.  -

األهداف الوجدانية،  أما" الشافعي"  فيرى أن أسباب تجاهل املعلم لتدريس

التدرج في بناء مستويات األهداف  وتحقيقها في أذهان التالميذ و سلوكاتهم يعزى إلى:

الوجدانية. حيث أنها متدرجة من عمليات بسيطة إلى عمليات معقدة فأبسطها و 

أولها هو االستقبال، و اعقدها تنظيم القيم. و ما بينهما يتوسط في التعقد. و إن املرء 

يش هذه العمليات الوجدانية بنفس النمط أو الترتيب السابق. و إنما يعيشها ال يع

فقد  بطريقة دينامية ال بشكل آلي مرتب، كلما فرغ من واحدة بدأ في التي تليها وهكذا

يبدأ املتعلم بتقويم املوقف الوجداني أوال ثم يستجيب له، وقد يبني بعض القيم 

هكذا، وذلك ألن اإلنسان ينشط بطريقة ويستجيب لها دون أن يمر بالتقويم و 

 (29 – 27  :2006)القحطاني، آلية. دينامية

 ومن أهم الوسائل املعينة لدعم تحقيق األهداف الوجدانية في حجرة الصف: 

استخراج األهداف  وقراءة األهداف العامة للمادة التعليمية بتمعن ثم تدوينها -

 عليهابناء الوجدانية منها وتصنيف الدروس 

جمع النصوص في املادة ومحاولة فهمها ومعرفة تفسيرها مع ربطها بالواقع؛ لدعم  -

 أخرى غير موجودة 
ا
الهدف الوجداني املراد شرحه، وال يمنع أن يقتبس املعلم نصوصا
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عم بها األهداف الوجدانية مع مراعاة املرحلة التي يدرسها املعلم, باملرجع املدرس ي ليد

 اإلطالع راءة ووال يتأتى ذلك إال بالق

، أي عدم اإلكثار منها أو املبالغة  -
ا
 ال كما

ا
ضرورة االهتمام باألهداف الوجدانية كيفا

في صياغتها عند تحضير كل درس بل يكتفي بهدفين أو ثالثة، كي يتمكن املعلم من 

 ومن ثم دعمها مع اإلشارة إليها داخل حجرة الصف. 
ا
 إعدادها ذهنيا

 تعليمية املختلفة االستعانة بالوسائل ال -

تستخدم في دعم املادة العلمية من جميع املصادر لع يتجمو ك معلومات و عمل بن-

 األهداف الوجدانية.

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب املرحلة التي هم فيها مع التركيز على  -

 الجوانب الوجدانية فيها.

 تدعم التياألساليب  باعتماد التشويق واستخدامعرض الدروس التنويع في طرق  -

 (.64 : 2016ألهداف الوجدانية )حلس،ا

 خاتمة

الـتربوية  الدراســـــات في بارزةالكـانة املالشــــك أن األهداف التــعليمـية احتلت 

ثر األلها تأكد أن  وفي أداء املعلم و  العنصــر الهام في تـقويم تقدم الطالب ومثلت

املعــلمـين في امليدان  وبرغم ذلك فإنـعليمية، فعال على جميع جوانب العـملية التال

أهميتــها ونــتائجها في العمــلية التــعليـمية،  يتجاهلون  و تها يجـدون صعوبة في صـــياغ

األهداف السلوكية التعلمية  إذ تعد صياغة خاصة منها املتعلقة بالجانب الوجداني،

كما أن بلوغ وتحقيق هذه في املجال املعرفي  صياغتهافي هذا املجال أصعب من 

األهداف وبخاصة املستويات العليا منها تحتاج إلى وقت أطول بكثير جدا من الوقت 

 النفس حركية.الذي تحتاجه األهداف املعرفية واألهداف 
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 اكبير  اأن لألهداف السلوكية دور  القول  للعرض السابق من املمكن إذن إيجازا

النفس حركية و  ل مجاالتها الثالث :املعرفية،التعليمة من خالفي العملية التعليمية 

صياغتها بشكل صحيح  إذا ما تمتالوجدانية التي تعمل على بناء املتعلم بناء متوازنا 

 يسمح بمعرفة مدى اكتساب التلميذ لها.

أدى إلى خلق  دون غيرهما على املجال املعرفي و السلوكي ينإال أن تركيز املعلم 

يعود إلى أسباب عدة منها  ةث. فغياب األهداف الوجدانيفجوة بين املجاالت الثال 

الصعوبات التي يواجهها املعلمون عند صياغة هذا النوع من األهداف وذلك لصعوبة 

أي )الفترة الطويلة التي يستغرقها التقييم ( ملعرفة مدى تحقق هذا النوع  اتقييمه

 من األهداف ومدى اكتساب املتعلم له

العاطفية يمكن تقويمها فقط من خالل ما يصدر عن  إن األهداف الوجدانية

ال يمكن تقويمها إال بصورة غير  و املرء من أفعال وأقوال في املواقف املختلفة، 

إن املربين واملدرسين يتحاشون صوغ  ) Ojemann " : ( أوجيمان ويقول  .مباشرة

ا بشكل األهداف السلوكية في املجال الوجداني ألنه من الصعب وضعها ومالحظته

  . "مباشر

 في عمله و 
ا
من املؤكد أن أي معلم مخلص لديه الرغبة القوية في أن يكون ناجحا

 في أدائه 
ا
أن مثل هذه التصنيفات لألهداف السلوكية وتوصيف مجاالت يدرك متميزا

 لدروسه بانتقاء 
ا
 جيدا

ا
ومستوياتها تساعده على تحقيق ذلك حيث يصبح مخططا

بة واختيار الطرائق التدريسية املالئمة والتي تساعده على الوسائل التعليمية املناس

وال يتشاركه مع طالبه تحقيق جميع األهداف التربوية بمجاالتها الثالث في كل درس 

يخفى على الجميع التطور الكبير الذي حدث ألساليب التربية والتعليم بتطور الزمن 

 .وما طرأ عليه من تقدم علمي وثقافي
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ملحة إلى ضرورة اإلملام بمثل هذه التصنيفات الخاصة بـ لذا فإن الحاجة 

"األهداف السلوكية" والتي تساعد املعلم على تنشئة طالب منتجين ومشاركين 

  .ومبدعين في مختلف مجاالت الحياة

جميع املجاالت واملستويات من املؤكد أن نجاح التدريس ال بد وأنه يتوقف على 

دليل في عملية الرشد و جميعا املامللخص ألنها تعتبر في هذا تمت اإلشارة إليها التي 

 
ا
التعلم والتعليم تساعد املعلم على الصياغة الجيدة ألهداف درسه وتساعده أيضا

أن هناك العديد  و مالحظةعلى املراجع التربوية  اإلطالع ويمكن .على عملية التقويم

مثل تصنيف  لو كراثو  من التصنيفات لألهداف السلوكية غير تصنيف بلووم و

جيلفورد وجفيت  هارو ودف و دينو وسميث وجال ووليام و سولفان و )جرالش و

 (53 – 45 : 1989 وآخرون،الفاربي .....وغيرهم ) ودوالند

جمع بين هذه التصنيفات ينتج ت تنصب الجهود على أعمالأن  ومن املستحسن

لتوصيف الجيد تصنيف واحد لألهداف السلوكية إضافة إلى القيام بعملية ا عنها

لكل مجال ولكل مستوى وعلى ضوء ذلك يعمل دليل إرشادي خاص للمعلم يستنير 

 .به في إعداد دروسه

أن هذا التصنيف يساعد  من ذكره حسن عايل وزميله إلى ما ونشير هنا

  : التعليم والتعلم في النواحي التالية بالتدريس و شتغلين املعلمين و امل

التربوية في تحديد األهداف السلوكية  غلين بالعمليةـ مساعدة املعلمين واملشت1

 .بمختلف أنواعها ومستوياتها

 .ـ صياغة األهداف السلوكية على املستوى املرض ي من التعميم2

 .ـ تحديد األهداف السلوكية لوحدة تعليمية معينة3

 .ـ تحديد وصياغة األهداف في عبارات سلوكية ذات صلة وثيقة باملوضوع4
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ملعلمين واملشتغلين بالعملية التربوية في تقويم نتائج التعليم التي ـ مساعدة ا5

 (57 : 1998عايل،تضمنتها قائمة األهداف السلوكية )

 املراجع :

 (.لسان العرب)د.ط(.بيروت:دار صادر.1992ابن منظور،جمال الدين بن مكرم.) -1

 .البديوي،توفيق بن ابراهيم.)د.س(.األهداف السلوكية -2

فاعلية استخدام املوديالت :(2013حسين، سيالن،فؤاد محمد سعد ) لجلحوي،حسين عليا -3

التعليمية في تنمية مهارات تصنيف األهداف السلوكية لدى طالب السنة الثانية في كلية 

 .293(، 1مجلة جامعة النصر،) .رية اليمنيةو التربية صعدة في الجمه

األهداف السلوكية ملواد  العبدلي،حسام عبد امللك عبد الواحد،ذياب، زينة مجيد.تحديد -4

العلوم الشرعية في الجامعات العراقية وبناء برنامج تدريبي لتنميتها في ضوء حاجة املعلمين 

 .152(، 209) 2لها.مجلة األستاذ 

نحو صياغة سلوكية ألهداف الدراسات : (1990الشعوان،عبد الرحمن بن محمد ) -5

 .641(، 2)2االجتماعية.مجلة جامعة امللك سعود،

واقع األهداف الوجدانية املتضمنة في كتاب الرياضيات باملرحلة : (2004شهراوي،إبراهيم.)امل -6

العليا من التعليم األساس ي في فلسطين.قدم إلى مؤتمر التربية في فلسطين وتغيرات 

 .-فلسطين -العصر.كلية التربية في الجامعة اإلسالمية 

عمان  ، 2ط،يطها وتطبيقاتها التربوية (. طرق التدريس العامة تخط 2005جابر، وليد احمد.) -7

 :دار الفكر.

حظا وعناية في حجرات األقل األهداف الوجدانية :(2016حلس، داود درويش.) -8

من : 2018جانفي  22الدراسة.استرجعت في تاريخ 

 https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=92530 

مستوى املقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف : (2017حميد، عالء عيادة ) -9

بلوم لدى معلمي اللغة العربية في املدارس الخاصة األساسية في عمان.رسالة ماجستير، 

 جامعة الشرق األوسط، عمان.

https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=92530
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رسة معلمي املرحلة األساسية درجة مما :(2011خالد،محمد سليمان بني،حمدان، إياد محمد ) -10

 .624(، 1)19ملهارات صياغة األهداف السلوكية.مجلة الجامعة اإلسالمية،

 عالم الكتاب. ،القاهرة ،  1، طالتدريس نماذجه و مهاراته :(2003زيتون، كمال عبد الحميد ) -11

،  األهداف السلوكية تحديدها مصادرها صياغتها تطبيقاتها: (2001سالم، مهدي محمد.) -12

 الرياض: مكتبة العبيكان.، 3ط

، صياغة األهداف التربوية و التعليمية في جميع املواد الدراسية: (2001سعادة، جودة احمد. ) -13

 دار الشروق. ،عمان، 1ط

تحليل األهداف السلوكية في خطط دروس الطلبة  :(2007عابدين، محمد عبد القادر ) -14

جلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث و املعلمين في أكاديمية ألقاسمي إلعداد املعلمين. م

 .217 – 216(، 14الدراسات )

 عمان:دار الفكر.،2، طعلم النفس التربوي: نظرة معاصرة : (1999عدس،عبد الرحمن ) -15

أثر تزويد األهداف السلوكية لطالبات الصف الرابع : (2008كاطع،انتصار عبد الحمزة.) -16

 .48(،ص 4اسات التربوية )اإلعدادي في اكتساب املفاهيم البالغية. الدر 

لبنان:جمعية ، 1، طالتدريس طرق  استراتيجيات: (2011مركز نون للتأليف و الترجمة ) -17

 املعارف اإلسالمية الثقافية.

معرفة املشرفين لألهداف السلوكية من وجهة : (2008منصوري، مازن محمد عبد الرحمن ) -18

 لة ماجستير،اململكة العربية السعودية.نظر معلمي التربية البدنية بمدينة جدة التعليمية.رسا

املدخل إلى التدريس الفعال ـ الطبعة  (:1998)حسن عايل أحمد يحيى و د. سعيد جابر املنوفي  -19

 .هـ ـ الدار الصولتية للتربية ـ الرياض1419الثانية عام 

األهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السلوكي ـ : (1987)عالم الدين عبد الرحمن الخطيب -20

 .ـ مكتبة الفالح ـ الكويت، 1ط

األهداف التعليمية تحديدها السلوكي وتطبيقاته ـ ترجمة د. أحمد  )د س (:نورمان جرونلند -21

 خيري كاظم ـ دار النهضة العربية ـ 

كيف تدرس بواسطة األهداف ـ دار  (:1989)عبد اللطيف الفارابي و عبد العزيز الغرضاف -22

 .الخطابي للطباعة والنشر
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درجة التزام معلمي ومعلمات التاريخ للمرحلة اإلعدادية بمنطقة دبي (: 1999) شكري نزال -23

التعليمية بخصائص ومعايير األهداف السلوكية ـ مجلة دراسات ـ قسم العلوم التربوية ـ املجلد 

 .الجامعة األردنية، 2العدد 

ـ  اعيةاالجتمنحو صياغة سلوكية ألهداف الدراسات  (:1999)محمد عبد الرحمن الشعوان -24

 .مجلة جامعة امللك سعود ـ قسم العلوم التربوية ـ املجلد الثاني 

(.مجاالت األهداف ومداخل تصنيفها وعالقتها بالنواتج 2014عودة،أحمد.) -25

 2f32f06dbc72-afbe-4917-7a8c-https://www.ut.edu.sa/.../520d00e4التعليمية:

املقاربة باألهداف واملقاربة  طريق التدريس عن: (2006مسعود ) وعباد،زكريا  محمد بن يحي -26

بالكفاءات/املشاريع وحل املشكالت)د.ط(.املعهد الوطني ملستخدمي التربية وتحسين 

 مستواهم.الجزائر

 للطبع والنشر. الخطابي (الغرب العربي :دار3األهداف التربوية)ط :(1988محمد آيت ) موحي، -27

 األردن:دار الفرقان.،  3، طعلم النفس التربوي : (1987تي،عبد املجيد )انشو  -28



 القياسالتصميم الوجداني للمنتوجات: النماذج التنظيرية وطرق 

 الزهراء فاطمة دوار محمد، عرقوب ليلى، حمدادة بوحفص، مباركي خيرة، بلمجاهدط.د. 
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 القياس وطرق  التنظيرية النماذج للمنتوجات: الوجداني التصميم
 

 

 

 

 15/07/2018:القبول  تاريخ     14/03/2018:االستالم تاريخ

  لخص: امل

تهدف هذه الورقة إلى إبراز دور الوجدان في عمليات تصميم املنتوجات، وذلك من خالل 

( النماذج التنظيرية 2هوم التصميم الوجداني للمنتوجات )( مف1ثالث محاور أساسية هي: )

 ( طرق قياس الوجدان. 3للتصميم الوجداني )

ناقشنا في املحور األول مفهوم التصميم الوجداني للمنتوجات من خالل إبراز التعاريف 

ة األساسية من وجهة نظر املصممين واملسوقين واملطورين، إضافة إلى التطرق للداللة الوجداني

أثناء عملية تصميم املنتوجات. حيث يقتض ي التصميم الوجداني للمنتوجات ردود أفعال 

 املستهلكين املستهدفين التي تدفعهم إلى استرجاع خبرات سابقة تجاه منتوجات معينة.  

أما في املحور الثاني، فقد وقفنا على شرح مجموعة من النظريات املفسرة للوجدان كالنظرية 

ية مستويات التصميم  ونظرية املزاج ونظرية التقييم ونظرية االجتماع، حيث ركزت التطورية ونظر 

هذه النظريات على تفسير العالقة املوجودة بين التصميم الوجداني للمنتوجات وردود أفعال 

 املستهلكين. 

كما ناقشنا في املحور الثالث واألخير طرق قياس الوجدان، حيث تطرقنا إلى بعض نماذج 

كعجلة الوجدان وعجلة جنيفا ومقياس املشاعر االيجابية والسلبية وأخيرا مقياس حالة  القياس

 املزاج. 

 طرق قياس الوجدان.  ؛نظريات الوجدان التصميم الوجداني؛ الكلمات املفتاحية:

 

 

 ،(4)محمد عرقوب ،(3)ليلى حمدادة ،(2)بوحفص مباركي ،(1)خيرة بلمجاهد

 (5)الزهراء فاطمة دوار
 (2مخبر االرغونوميا والوقاية من االخطار )جامعة وهران (5.4.3.2.1)

 (تيارت-جامعة ابن خلدون كلية العلوم االنسانية واالجتماعية )( 4.3)
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Abstract:  

The present paper aims to highlight the role of emotion in the design of products, 

throughout three main axes: (1) introducing the concept of emotional design of products (2) 

describing the theoretical models of emotional design, and (3) the methods of measuring 

emotions. 

In the first axe, we discussed the concept of emotional design of products by highlighting 

the basic definitions from the designers’, marketers’ and developers’ perspective. In addition, 

we highlighted the emotional significance during the product of process design, where the 

emotional design of products requires the reactions of the target consumers that drive them to 

retrieve previous experiences with certain products.  

In the second place, some interpretation theories of emotions were explained; such as, 

Evolutionary Theory, Theory of Design Levels, Mood Theory, Theory of Evaluation, and the 

Theory of Sociology. These theories; in fact, focused on the interpretation of the relationship 

between emotional design of products and consumers’ reactions. 

Lastly, we discussed some methods of emotions measuring; such as, the Wheel of 

Emotions, the Geneva Wheel, the Scale Measurement of Positive and Negative Emotions, and the 

Scale Measurement for measuring State’s Mood. 
Keywords: emotional design, theories of emotions, measurement methods.   

 مقدمة:  -1

منتوجات تثير مشاعر املستهلك، من خالل  ز إنجايسعى التصميم الوجداني إلى 

، اإليجابية مع منتوج معين أو منتوج مشابه لهتجارب الاسترجاع  العمل على

 فهم العالقة بين املنتوج فالعملية التصميمية من هذا املنظور تدفع املصمم إلى

هاية هذا األخير الذي يطمح في نثر على تصورات ؤ املستهلك وتحليل املشاعر التي قد تو 

، ألن املستويات العالية من السعادةو  املنفعة والراحة قدر منأكبر تحقيق املطاف إلى 

املشاعر اإليجابية أو السلبية تبقى عالقة في ذاكرة الفرد، كخبرات إيجابية نحو 
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املنتوج مما يزيد من رغبة اقتناءه، أو كخبرات سلبية تزيد من سلوك النفور من 

 املنتوج لدى املستهلك.

ن العالقة الوجدانية التي يشكلها املستهلك مع املنتوج هي في الواقع عالقة إ

معقدة، تثير مستويات سلوكية عديدة، تتداخل من خاللها ردود األفعال الداخلية 

والخارجية، الواعية والآلواعية، كما تخضع عمليات تقييم املنتوج من قبل املستهلك 

ج لوظائفه وسهولة أو صعوبة إستخذامه لألحكام املنطقية كطريقة أداء املنتو 

وضرورة إمتالكه أو إستعماله وغيرها، ولألحكام الذاتية كعدم وجود مسوغات 

 منطقية إلقتناءه رغم وجود رغبة جامحة لدى املستهلك إلمتالكه أو إستخدامه.  

القى التصميم الوجداني للمنتوجات والخدمات اهتماما من قبل العديد من 

وتخصصات  Designمية والتطبيقية، مثل تخصصات التصميم التخصصات العل

 Development of و تخصص تطوير املنتوجات و الخدمات    Marketing التسويق

Products and services  غير أن تعقد املفهوم وإرتباطه العضوي بالحالة الوجدانية .

، أبرزها للفرد جعل هذه التخصصات الثالثة ال تستغني عن خدمات علوم أخرى 

علم النفس الذي تطور من خالله فرع "علم النفس االقتصادي" أو "علم النفس 

التسويق". وتخصص األرغونوميا الذي تطور من خالله تصميم كافة املنتوجات 

والخدمات التي غزت الحياة اليومية لألفراد واملجتمعات، مما دفع باملصممين إلى 

والوجدانية أثناء عمليات تصميم وتطوير مراعاة متطلبات األفراد الفسيولوجية 

وتسويق املنتوج، ألن عدم مراعاة هذه الجوانب يؤدي حتما إلى فقدان حصة املنتج 

في السوق لصالح املنافسين، وبالتالي فاإلهتمام باألبعاد الوجدانية للمستهلك جاء 

 بدافع اقتصادي بالدرجة األولى.
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يخلق في الغالب تعددا في تعريف غير أن التداخل بين مختلف فروع املعرفة 

املفهوم الواحد حسب خلفية التخصص، فكل تخصص ينظر للمفهوم انطالقا من 

مشاربه العلمية األصلية، بشقيها املعرفي واملنهجي. مما يضفي غموضا على املفهوم، 

وهو ما نالحظه عند التطرق ملفهوم التصميم الوجداني للمنتوجات، فالبعض يؤكد 

عال املستهلكين املستهدفين كتناول تسويقي، والبعض األخر يركز على على ردود أف

الخبرات السابقة للمستهلك اتجاه منتوجات معينة سواء كانت هذه الخبرات إيجابية 

أم سلبية كتناول نفساني، وغيرها من التناوالت لنفس املفهوم، غير أنها كلها تجمع 

بعين االعتبار إذا ما أراد املنتج   consumer’s attitudesعلى أخذ "اتجاهات املستهلك" 

 أن يكون ملنتوجه حصة في السوق.

بناء على ذلك، برزت في أدبيات موضوع التصميم الوجداني عناوين للبحث و 

و ردود   الحس ي وجدانيال و التصميم السلوكي الوجداني التصميمالتطبيق على غرار 

السلوكي إلى قابلية استخدام  الوجداني يشير التصميماالفعال العاكسة. حيث 

 في لكيفية أدائه للوظائف املطلوبة والسهولة  املستهلك تقييممن خالل ، وجاملنت

فيقصد به  ،الحس ي وجدانيال .  أما التصميماستخدامهطريقة وكيفية تعلم 

تعامل للمستهلك أثناء مواجهته للمنتوج، حيث ي ل األولىافعاأل لردود  اإلستجابة

وفي هذا املستوى تتدخل ، املنتوج وجودة تصميمهجماليات بشكل أساس ي مع 

. أما  ردود  االفعال العاكسة ويةنعم حسية أو داخليةويصدر عنها مشاعر   الحواس

أثناء شعر به يما  وتحديدبعد استخدامه  املستهلك ةج على حياو تأثير املنتفيقصد بها 

 ذلك، تخليه عنه. ل

أو ردود  االفعال العاكسة،  الحس يأو  السلوكيوسواء تعلق األمر بالجانب 

إثارة يات بغرض ستو املفي كل إدراك املستهلك للمنتوج  لعمليةفاملصمم أمام معالجة 
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 أو سلبية كالخوف والقلق. كاملتعة والثقة،، سواء كانت إيجابية املناسبة مشاعره

التي  فسهانهي  هلكن املنتوجات التي يحبها املستفإ(Spillers, 2006) لذلك كما يرى 

منتوجات ه، يتم استبدالها بتزول من عقل، وبمجرد ما ا مرارا وتكراراهيستخدم

 أكثر. محببة ومرغوب فيها

من خالل هذه الورقة، سنحاول إبراز دور الوجدان في عمليات تصميم 

املنتوجات على ضوء بعض النماذج التنظيرية، إضافة إلى تحديد بعض طرق قياس 

ي املحور األول مفهوم التصميم الوجداني للمنتوجات من الوجدان. حيث نناقش ف

خالل إبراز التعاريف األساسية من وجهة نظر املصممين واملسوقين واملطورين، 

إضافة إلى التطرق للداللة الوجدانية أثناء عملية تصميم املنتوجات. كما نقف في 

لنظرية التطورية املحور الثاني على شرح مجموعة من النظريات املفسرة للوجدان كا

ونظرية مستويات التصميم ونظرية املزاج ونظرية التقييم   ونظرية االجتماع، حيث 

ركزت هذه النظريات على تفسير العالقة املوجودة بين التصميم الوجداني 

للمنتوجات وردود أفعال املستهلكين. ونتطرق من خالل املحور الثالث إلى بعض 

 وجدان ومقاييس املشاعر االيجابية والسلبية.  نماذج قياس الوجدان كعجالت ال

 التصميم الوجداني: املحور األول:  -2

التطرق للمفهوم الشامل للتصميم الوجداني، ، من خالل هذا املحور  سنحاول 

املسوقين واملطورين. إضافة إلى تحديد و وإبراز مفهومه من وجهة نظر املصممين 

 الداللة الوجدانية لتصميم املنتوجات. 

 وم التصميم الوجداني: مفه -2-1

الذي يلعبه الوجدان في  أصبح التوجه الحالي في تصميم املنتوجات يهتم بالدور 

ال يمكن تجاهله  ذين إلى أهمية الجانب النفس ي الو يشير املصممف التصميم،عملية 
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تخطيط وتصميم  ا أساسيا في عمليةما جعل الوجدان جزءوهذا أو التخلي عنه، 

التي  هرت مؤخرا حركة التصميم والوجدانظ(. Straker et al., 2015, p 13) املنتوجات

  ج وطريقة تفاعله معه، والهدف منو باملنت هلك وجدانياكيفية ارتباط املست رحتش

هذه الحركة هو توسيع وتحسين األساليب واألدوات التي تمكن املصممين من تطوير 

إلى ارتباط  التصميم الوجدانييشير ف بين املنتوج واملستهلك. عميقةعالقات وجدانية 

والتي تتضمن الجوانب العقالنية فضال عن الجوانب  ،ملستهلكالوجدان بخبرة ا

أن تحديد مفهوم  Spillers, 2006)"سبيلرز" ) يرى  (Morris, 2013, p22). الوجدانية

التصميم الوجداني يتم من خالل وجهات نظر مختلفة حددها في ثالث وجهات. 

مشاعر  التركيز علىهو  (Designer) وجهة نظر املصممين ني منفالتصميم الوجدا

الفرح )االرتياح، الرضا، املتعة( من أجل الحصول على التفاعل بين تصميم املنتوج 

هو ف (Marketer)املسوقين  وجهة نظربينما يرى أصحاب  ووجدان املستهلك.

 وجهة نظرمن أما .  اتجاههملنتوج من خالل خبرات املستهلك اقيمة تحديد 

اهتمامات املساعدة في تطوير املنتوجات حسب يعني هو ف (Devoloper)املطورين 

املنتوجات من خالل معالجة األخطاء الواردة في يتم إعادة تصميم ، حيث املستهلك

 املنتوجات السابقة. 

 تصميم املنتوجات: لالوجدانية  ةداللال-2-2

نها دراسة الصفات الرمزية أاملنتوجات بالوجدانية لتصميم  لةدالالتعرف 

بالعالقة القائمة بين املستهلك  رتبطتفهي  من حيث استخدامها. املنتوجات ألشكال

 املنتوجات في السياق العملي من جهة أخرى.  تطلبهاواملنتوج من جهة، واألهمية التي ت
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يقوم املصمم بنقل الرسائل عبر املنتوجات من خالل الوظائف الداللية، وذلك 

م. ومن بين هذه الوظائف، تصميعملية ال أثناءيجب نقله أو العكس  ح مابتوضي

 نذكر ما يلي: 

ضافة إلى تحديد إاملنتوج والغرض منه،  وذلك من خالل وصف: الوصف -

 الوظيفة التي صمم من أجلها وكيفية استخدامه.

 شرح صورة املنتوج والقيم والصفات املوجودة فيه.من خالل التعبير:  -

ير إلى استجابة املستهلك بطريقة محددة، مثل توخي الحذر أثناء تش اإلشارة: -

  ج.و استخدام املنت

                                         من خالل تحديد املنشأ، الوظيفة، املميزات التحديد: -

(Bahar, Dimirbilik, 2003, p 5) . 

من خالل هذا  سنحاول النماذج التنظيرية للتصميم الوجداني: املحور الثاني:  -3

مجموعة من النظريات التي فسرت التصميم الوجداني للمنتوجات حور توضيح امل

في االنتقاء واإلقبال على  هذا األخير وأثره على املستهلك، ومساهمته في تحديد سلوك 

  املنتوجات.

 Robert Plutchik" روبرت بلوتشيك"وضع : النفسية التطورية للوجدان النظرية-3-1

التي تساعد على تصنيف املشاعر  التطورية للوجدان-نظرية النفسيةلا1980سنة 

تطورية، وأن هي املشاعر األولية  أن حيث أشار إلى األولية واالستجابات لها.

وقد حدد  .االستجابة لها تحقق أعلى مستوى من إمكانية البقاء على قيد الحياة

زاز، الخوف، الحزن، الغضب، االشمئ: عواطف أساسية هي( 8)ثمانية " بلوتشيك"

  (Interaction design foundation,2017)..  التوقع، الفرح، املفاجأة، الثقة



 القياسالتصميم الوجداني للمنتوجات: النماذج التنظيرية وطرق 

 الزهراء فاطمة دوار محمد، عرقوب ليلى، حمدادة بوحفص، مباركي خيرة، بلمجاهدط.د. 

 

252                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 جاءت نظرية مستويات التصميم ألصحابها   مستويات التصميم: نظرية -3-2

كيفية تحديد الوجدان والسلوكات  تشرحل (Norman et al., 2004)"نورمان وزمالئه" 

ح نورمان النظام الوجداني املتكون من ثالثة مستويات على مستوى املخ. حيث اقتر 

بطريقة معينة كما هو موضح في الشكل  ة املستهلكمختلفة، كل منها يؤثر على تجرب

 التالي: 

 

 (Norman, Ortony, Revelle, 2004)(: نموذج التصميم الوجداني1شكل )

ألبعاد ارتباطا ( كيفية ارتباط كل املستويات أو ا1) رقم نالحظ من خالل الشكل

، والذي يؤثر على  التصميم بطريقته الخاصة وجدانيوثيقا ومتشابكا في النظام ال

 حيث تتمثل املستويات الثالثة في ما يلي : 

)الحشوية(: هو املسؤول عن الصفات  ردود الفعل الداخليةاملستوى األول:  -

حيث  ا خارج سيطرتنا، والتي هي تقريب)غريزة األمعاء( التلقائية للمشاعر اإلنسانية

 ظهر املنتوج.ملاملسح الحس ي األولي  من خاللتكون ردة الفعل على مستوى البطن 

ردود الفعل السلوكية: يشير هذا املستوى إلى الجوانب التي  املستوى الثاني: -

  .جو في استخدام املنت متعة املستهلكتسيطر عليها 
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براز إ والتفكير الواعي والتعلم  ياملتمثلة فردود الفعل العاكسة:  املستوى الثالث: -

 .  (Norman et al, 2004) الرضا الشخص ي واسترجاع الذكرياتو الصورة الذاتية 

في  (Norman et al, 2004)"وآخرون أشار "نورمان: "وزمالئه املزاج "نورماننظرية -3-3

اهتمامات يجب على املصمم مراعاة ، حيث املزاج عديلت هذه النظرية إلى أهمية

 ه،ج إيجابيا على مزاجو املستهلك وذلك من خالل دراسة كيفية تأثير املنت تجاهاتوا

 . (Norman et al, 2004)  هتجاهاشاعر السلبية ظهور املوالعمل على منع 

نظرية التقييم  (Desmet, 2002) "ديسمت" صمم  :نظرية التقييم "ديسمت"-3-4

صور التفاعل القائم بين شرح كيفية إثارة املنتوجات للوجدان، حيث تتبغرض 

)املواقف...( التي تؤدي بدورها إلى إثارة  هج من خالل تحليل مخاوفو املستهلك واملنت

( عناصر رئيسية وهي:   عالقة املنتوج 4. تقوم هذه النظرية على أربعة )هوجدان

. حداثة املنتوجو املنتوج،  ووظيفةجاذبية املنتوج الحسية، و بأهداف املستهلك، 

للمنتوجات على استحضار إثارة  النظرية يقوم التصميم الوجداني وحسب هذه

ج الفسيولوجية، و بعض املشاعر أو منع البعض منها للتحقيق في مصادر ملذات املنت

 النفسية واالجتماعية، حيث تنطوي هذه امللذات على: 

 .(األحاسيس الجسدية)امللذات الفسيولوجية  -

 .(انجازات الذات)امللذات النفسية  -

 .(التفاعل االجتماعي)مللذات االجتماعية ا -

 .(Desmet et al., 2009, p41)( التحفيز الفكري )امللذات االيديولوجية  -

 أن "Fenechn et al, 2007ورد في "فنشن وآخرون : نظرية االجتماع "أولسن"-3-5

على محاولة فهم املنتوج وإثارته  ركز من خالل هذه النظرية (Olesen 1995"أولسن" )

من خالل التفاعل الذي يقوم بين املستهلك واملنتوج، ويتم هذا االجتماع  وجدانلل
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، نظام مرحلة تصميم املنتوج (Product)من خالل العالقة القائمة بين املنتوج

(system)واملشارك ، (participant) (Fenechn et al., 2007, p7) . 

 
 (Olesen 1995) (: نموذج االجتماع حسب أولسن2شكل )

( نالحظ كيفية تأثير الخطط، األهداف، الدوافع 2ومن خالل الشكل رقم )  

)املنتوج، النظام  (3واالستراتيجيات )العناصر املؤثرة( على العناصر الثالثة )

                في تحولها من املرحلة األولى )املدخالت( إلى املرحلة النهائية )املخرجات( واملشارك(

(Fenechn et al., 2007, p7). 

 طرق قياس الوجدان: املحور الثالث: -4

بابتكار طرق لقياس  قاموا نيبعض املسوق" أن 2016السبيعي، ورد في "

لوجدان فلجات، و الوجدان ألسباب متعددة تتعلق بتحسين املبيعات وتطوير املنت

حسب العديد من األبحاث السلوكية أثر مباشر على سلوك املستهلك  وآلية اتخاذ 

 ر لديه. القرا

من خالل هذ املحور، سنتطرق إلى مجموعة من الطرق النموذجية التي تقيس و 

 مقياس حالة املزاج.و مقياس باناس، و عجلة جنيفا، و كعجلة بلوتشيك،  الوجدان
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فهم من أجل   يمكن استخدام العجلة من قبل املصممين :عجلة بلوتشيك-4-1

شاعر املختلفة التي تخلق مع فكرة مزج امل، تناقض العواطف مع بعضها البعض

تركز العجلة على العواطف األساسية .مستويات مختلفة من االستجابة الوجدانية 

تتكون من مجموعة األزواج الوجدانية و أن تثير وجدان املستهلك.  التي من املرجح

حيث  املفاجأة والتوقع. الخوف والغضب، واالشمئزاز، الثقة  الفرح والحزن، هي:و 

 :وجدان على عجلة بلوتشيك كما يلييمكن جمع ال

 التوقع + الفرح    = التفاؤل  -

 الفرح + الثقة    = الحب -

 الثقة + الخوف    = الخضوع -

 الخوف + مفاجأة =  هلعال -

 مفاجأة + الحزن = الرفض -

 الحزن + االشمئزاز    = الندم -

 االشمئزاز + الغضب   = االزدراء -

 . (Interaction design foundation,2017)الغضب + التوقع    = العدوانية -
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 (: عجلة الوجدان3شكل )

يتم تقييم الوجدان باستخدام عجلة جنيفا )أي استجابات  عجلة جنيفا: -4-2

األفراد الوجدانية تجاه املنتوجات وغيرها(. تتكون العجلة من عشرين عاطفة 

عجاب، االرتياح، )االهتمام، التسلية، االعتزاز، الفرحة، املتعة، االطمئنان، الحب، اال

الشفقة، الحزن، اإلثم، الندم، العار، خيبة األمل، الخوف، االشمئزاز، االزدراء، 

الكراهية، الغضب(. تقاس العواطف بخمس دوائر تعبر عن شدة العاطفة. فإذا كانت 

( في الدائرة الكبيرة. وإذا كانت √العاطفة شديدة، فإن املستجيب يضع إشارة )

ع اإلشارة في الدائرة الصغيرة. وإذا كانت العاطفة بين العاطفة ضعيفة، توض

الشديدة والضعيفة، فإن اإلشارة توضع في الدائرة املناسبة بين الدائرتين الكبيرة 

والصغيرة. وإذا كان املستجيب ال يشعر بأية عاطفة، يضع اإلشارة في مكان "ال ش يء". 

لة، يضع اإلشارة في املكان وإذا كان يشعر بعاطفة أخرى غير ما هو موجود في العج

 . (Mokdad et al., 2017)املناسب )أخرى(، ويبين نوعها 
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 (Mokdad et al., 2017)(: عجلة جنيفا4شكل )

:  (PANAS : Positive and Negative Affect Schedule)مقياس باناس: -4-3

 أساليبلتصنيف هذا املقياس   ,.Watson et al)1988 ("واتسون وآخرون" وضع

القياس الصريحة اللفظية، حيث يعرض قائمة من العواطف املتناقضة ويطلب من 

القياس من خالل سلم خماس ي يتم عملية تم ت حالة شعوره. نع التعبير املجيب 

 النتائج النهائية.  الحصول على جمع نتائج املشاعر االيجابية وكذا السلبية من أجل 

 
لمات التي تصف املشاعر املختلفة، يتكون هذا املقياس من مجموعة من الك

حيث يقوم املستهلك بقراءة كل بند، ثم يقوم بإدراج الرقم املناسب من سلم التقييم 

  الحاضر(.الكلمات إلى املشاعر الحالية )الوقت  تشير هذهحيث بجانب كل كلمة. 
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 (irritable)سريع الغضب 11 (interested)   مهتم  1

 (alert)نتبهم 12 (distressed)حزين  2

 (ashamed)خجول  13 (excited)فرح 3

 (inspired)ملهم 14 (upset)مضطرب 4

 (nervous)متوتر 15 (strong)قوي  5

 (determined)عازم  16 (guilty)مذنب 6

 (attentive)حرص 17 (scared)مذعور  7

 (jittey)عصبي 18 (hostile)عدائي 8

 (active)نشيط  19 (enthusiastic)متحمس 9

 (afraid)خائف 20 (proud)فخور  10

-1يتم حساب مجموع املشاعر االيجابية بإضافة الدرجات إلى العناصر التالية: 

، ومع ارتفاع الدرجات 50-10حيث تتراوح الدرجات بين  3-5-9-10-12-14-16-17-19

  يرتفع مستوى املشاعر االيجابية .

-6-4-2ت إلى العناصر التالية: أما مجموع املشاعر السلبية، يتم بإضافة الدرجا

، ومع انخفاض الدرجات 50-10حيث تتراوح الدرجات بين  7-8-11-13-15-18-20

 السلبية.ينخفض مستوى املشاعر 

صمم :   (POMS : Profile Of  Mood State)حالة املزاج: ملمح قياس م-4-4

من قائمة من يتكون مقياس حالة املزاج، حيث  (Grove et al., 1999)"جروف وأخرون"

املصطلحات التي تصف الحالة املزاجية للمستهلك، يتم القياس عن طريق سلم 

وضع العالمة املناسبة أمام املصطلح الذي يصف الحالة املزاجية من خالل خماس ي 

 للمستهلك.
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 يتم تصنيف املصطلحات ضمن األبعاد التالية:أبعاد املقياس: 

 التوتر

Tension 

 الغضب

Anger 

 التعب

Fatigue 

 االكتئاب

Depression 

 التقدير

Esteem Related Affect 

 القوة

Vigour 

 االرتباك

Confusion 

 متوتر-

 منفعل-

 غير مستقر-

 أرق -

 عصبي-

 قلق-

 غاضب-

 متذمر-

 منزعج-

 مختنق-

 لدود-

 صاخب-

 منهك-

 متعب-

 مرهق-

 سأم-

 مجهد-

 تعيس-

 حزين-

 ميؤوس منه-

 محبط-

 بائس-

 عاجز-

 القيمة عديم-

 ر فخو -

 خجول -

 كفؤ-

 موثوق به-

 راض-

 محرج-

 حيوي -

 نشيط-

 طاقوي -

-

 متحمس

 قوي -

 مشوش-

غير قادر  -

 على التركيز

 متحير-

 كثير النسيان-

 متردد-

 املجموع املجموع املجموع املجموع املجموع املجموع املجموع

 معادلة حساب املزاج: 

نقوم  (Total Mood Disturbance) مجموع درجات املزاج املضطرب من أجل معرفة

مجموع املجاميع مع مجموع املجاميع االيجابية  تتمثل في طرحبتطبيق املعادلة التي 

 السلبية وتتمثل فيما يلي: 

مجموع املزاج املضطرب = )مجموع التوتر+ مجموع الغضب+ مجموع التعب+ 

 )مجموع القوة+ مجموع التقدير(  –مجموع االكتئاب+ مجموع االرتباك( 

 خاتمة:-5

ا، ي ا وممتعا املصّمم حيث يفسح املجال أمام عتَبر تصميم املنتوجات مجاال واسعا

فيتم تصميم املنتوجات  ،املستهلك إلى منتوجات تحّسن جودة حياة أفكارهل يحو تل

التي تقوم على التفاعل بين املنتوج واملستهلك،  ملحاولة معالجة التجربة الوجدانية

ية مؤثرة. ولذلك، يجب أن تستحضر عملية خلق تجربة عاطف من خالل السعي إلى

تجاه اشعور اليدفعهم إلى استحضار  الذيتصميم املنتوجات رد الفعل البشري 

 . ةمعين اتمنتوج
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ومع ذلك، يجب أن تحظى عملية التخطيط للتصميم باهتمام كبير حتى يثير 

تجين وجب على املنلذلك .املنتوج النهائي رد فعل وجداني لدى املستهلك املستهدف

ملنتوجاتهم، كونها تعد التذكرة  وجدانيةواملصممين أن يعيروا اهتماما أكبر للقيم ال

السوق، األساسية التي من خاللها يستطيع املنتوج الدخول الى مجال التنافس في 

 حد العناصر األساسية واملهمة في عمليات تقبل املستهلك للمنتوجات.من أ فهو
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 امللخص    

عينة مرض ى ارتفاع ضغط الدم األساس ي و عينة من بين  دراسة الفروقإلى  قالامل اهدف هذي

طرق التعامل مع كحالة وكسمة، الغضب والقلق ، في املتغيرات البحثية التالية:  غير املرض ىمن 

وقد تم قياس هذه املتغيرات باستخدام أدوات البحث كزة حول االنفعال، الضغط النفس ي املر 

املتمثلة في كل من مقياس ي الغضب والقلق كحالة وكسمة ومقياس طرق التعامل مع الضغط 

النفس ي كما تم استخدام املنهج الوصفي املقارن، وقد تم التوصل إلى تحقق الفروض القائلة 

 ي جميع متغيرات البحث املدروسة.   بوجود فروق بين كلتا العينتين ف

طرق التعامل مع  سمات القلق والغضب،  ارتفاع ضغط الدم األساسي،   الكلمات املفتاحية:

 الضغط النفسي.

Abstract: 

This paper aims to study the differences between a sample of primary hypertension 

patients and a sample of non- patients, taking into account the variables of anger and anxiety 

(both as case and trait), and ways of dealing with stress focused on emotion. These variables 

were measured using the research tools of measures of anger and anxiety, and the scale of ways 

of dealing with stress. Also, the study used the descriptive- comparative method to investigate 

the hypotheses that there are differences between both samples in all variables of the study 

studied.  

Keywords: primary hypertension, anxiety and anger traits, ways of dealing with stress. 

 

 الم كريمةنايت عبد الس د.

 جامعة تيزي وزو
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 مقدمة:  

 الغضب، القلق و التوتر.....الخ،  حلقة و حاالت   (émotions)تعّد االنفعاالت     

 االنفعاالت الحادة واملزمنة من وتعتبر الجسمي والجانب النفس ي الجانب بين الوصل

ه ال يمكن األمراض )كارتفاع ضغط الدم مثال ( من املؤكد أن حدوث في املهّمة العوامل

اإلنسان أن  التي ال يمكن لحياة الشحنة أو الطاقة تعّد بمثابة االنفعاالت اإلنكار بأن

زم الطاقة فقط بالقدر كانت تلك ولكن إذا  هانبدو تستمر
ّ
 يتطلبه والذي منها الال

   أو إفراط دون  اإلنسان وتوازنه ) سالمة وبالتالي يؤدي آنذاك إلى املوقف
ّ
تفريط( أما

  تضّر اإلنسان.  ا فإنهاتهوثور  االنفعاالت شدة أو ا،تهوبالد نفعاالتاال  ضعف

اهتماما كبيرا لدى  ، كسمات القلق والغضب مثال و قد لقيت العوامل االنفعالية    

العلماء والباحثين في مدى تأثيرها على ظهور ارتفاع ضغط الدم لدى الفرد وال سيما 

د أهم متغيرات الشخصية التي تم ضغط الدم األساس ي،  وتعد سمة القلق أح

تناولها بالدراسة والبحث في عالقتها بظهور األمراض  بصفة عامة وارتفاع ضغط 

حيث تعّد سمة القلق كسمة ثابتة نسبيا في  الدم األساس ي بصفة خاصة، 

الشخصية البشرية ، ويتفاوت األفراد في درجات امتالكهم لها ، ويميل األفراد الذين 

درجاتها إلى تأويل عدد كبير من املواقف على أنها خطرة ومهددة  وهناك ترتفع لديهم 

دراسات واسعة  تؤكد ارتباط ارتفاع ضغط الدم األساس ي بالعوامل النفسية 

( Bingerالعالم بينجر) وأبحاث (Saul" )وأهمها دراسات العالم "سول  االجتماعية

ها هو أن استمرار حالة وملخص نتائج( 2005)ملوحي ناصر ، وزمالئه، نقال عن :

االنقباض في األوعية الدموية هي عموما نتيجة لحالة توتر انفعالي حاّد وعنيد ال 

سيما الغضب والقلق املزمن، ويترتب عن تلك االنفعاالت تلقائيا تطور وظهور ارتفاع 

 ضغط الدم األساس ي .      
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   وتساؤالتها:مشكلة الدراسة  -1

أوال في الثالثينات من العمر،  و متوسط عمر الوفاة في  يظهر ارتفاع ضغط الدم     

وتشير اإلحصاءات بأن نسبة الوفيات  حالة عدم العالج هو الخمسينات من العمر، 

من ارتفاع ضغط الدم األساس ي وتضخم الدرقية في السنوات األخيرة، قد تطور 

ن كل ولقد بينت بعض البحوث أن شخصا م( 2005)ملوحي ناصر ، بشكل رهيب. 

اثنين في الواليات املتحدة األمريكية ممن تجاوزوا الخمسين يموت بفعل األمراض " 

القلبية الوعائية " كما تدل هذه البحوث إلى أن نصف هذه الحاالت يرجع إلى ارتفاع 

 ، تقريبا ممن تجاوزوا الخمسين ومن ثم فان ربع سكان العالم ضغط الدم األساس ي، 

وتزداد  ط الدم األساس ي على أحد األجهزة الحيوية، يموتون من أثر ارتفاع ضغ

خطورة املشكلة عند العلم أن هذا املرض ليس قاصرا على الشيوخ وكبار السن، بل 

بالرغم من االهتمام املتزايد بالرعاية   ينتشر تقريبا بين الشباب وحديثي السن،

 (2014م، )نايت عبد السال الصحية وتقّدم أساليب الطب الوقائي. نقال عن:  

لسمات الشخصية دور أساس ي عند التحدث عن الصحة النفسية والجسدية أو و 

ـــــن: ،عند اختاللها ـــــل مـ فان  (Costa & Mc Crae ;1990)"كوستا"و"ماكري" فحســـب كــ

سمـــــــات الشخصيــــــة أساسية في تحديد كيفية إدراك األفراد للضغوط ،واختيار 

لضغط التي يتبّنوها وبالتالي تأثيرها على الّصحة النفسية أساليب التعامل مع ا

والجسدية، وهذا ما يفّسر اختالف استجابات األفراد لنفس الحدث الضاغط 

دراسة مقارنة   وفي ،( 2006)آيت حمودة، والنتيجة التكّيفية و صحتهم. نقال عن: 

الشرياني للباحثة  "نادرة رشيد عموري" بين األسوياء ومرض ى الضغط الدموي 

كما تقاس باملقاييس الفرعية اإلكلينيكية ملقياس  -في سمات الشخصية  األساس ي
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فانه، قد تبين بأنه هناك فروق ذات داللة  -مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية 

   .(2006، عموري)رشيد في هذه السمات إحصائية عالية  بين األسوياء واملرض ى 

مات الشخصية وأساليب التعامل مع الضغط أن سقد بينت دراسات عديدة، و      

تلعب دورا جوهريا بصفتها متغيرات تعمل على تعديل العالقة  االرتباطية بين 

الضغوط النفسية والصحة النفسية والجسدية ألنها تتوسط العالقة بين الضغط و 

املرض وتجعل بعض األفراد في محمى عن الضغط واملرض وتعّرض اآلخرين لإلصابة. 

ولقد أكدت دراسات أخرى بأن األفراد الذين يعانون  ( 2006:)آيت حمودة، عننقال 

من ارتفاع مستوى "القلق كسمة" ثابتة  في شخصياتهم مقارنة مع من ينخفض 

عقليا ألن تكون ردود أفعالهم  –عضويا  -يبدون استعدادا عصبيا  مستواه لديهم، 

و غالبا ما يعاني  (SPIELBERGER, 1972)في كافة مواقف وظروف الحياة  يطبعها القلق 

يصعب عالجها أو  بسبب هذه السمة من اضطرابات نفس جسدية مزمنة،  هؤالء

وهذا ما   ألن هذه السمة  شبه مستقرة أو ثابتة في شخصيتهم، ،مواجهتها أحيانا

في القلق غير الطبيعي الذي  حيث أنه تكمن الخطورة على الفرد،   أكدته مختلف 

 ،طويلة بعد زوال املوقف املسبب أو في حالة غياب ما يستدعي القلق يستمر لفترات

فالقلق عندما يكون سمة من سمات الشخص أي ثابت نسبيا فان هذا الفرد يكون 

أكثر عرضة لالضطرابات السيكوسوماتية، وذلك بسبب استمرار نشاط الجهاز 

ض األجهزة الحيوية وهذه االستمرارية من شأنها تعري السمبثاوي  والباراسمبثاوي، 

 (. 165، ص2000، علي )عسكر في الجسم للتلف 

 عن: نقال (Adler & Matthews ;1994)وقد تبين في دراسة ألدلر" و "ماتيوس"     

(Bruchon-Schweitzer & all ; 2001)  بأن القلق كسمة في شخصية الفرد، يرتبط

 ساء، وفي السياقبخطر اإلصابة ببعض االضطرابات كارتفاع ضغط الدم لدى الن
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حيث   ،من الدراسات دوره في نشأة االضطراب السيكوسوماتي العديد تؤكد، نفسه

ز الباحثون على أهمية "سمة القلق" في إدراك الفرد للّضغوط و تأويلها وتقييم 
ّ
رك

قدرته على مواجهتها أو التعامل معها، حيث تعّد أساليب التعامل مع الضغط مؤشرا 

فرد من كفاءة وفعالية الذات بما يحقق له التوازن النفس ي على ما يتمتع به ال

ل من التأثير السلبي للضغوط، إذ أن هذه األساليب قد تكون غير 
ّ
والجسمي، و يقل

فإن إستراتيجيات الفرد في   ومن ثّم  ، فّعالة وتعّد آنذاك دالة على الّتوافق السيئ

و  ؤية للصحة النفسيةتعّد هي األخرى من املؤشرات التنب التعامل مع الضغط

الجسدية أو باختاللها، وعلى سبيل املثال فان الناس القلقون لديهم نزعة متحفزة 

وفي  ، تظهر حتى قبل إدراك املوقف بشكل جيد ملظاهر املواقف التي تشكل تهديدا، 

بهدف فحص وتقييم استعمال ( Hinrichsen,&al ,1984) " هنريشسن"دراسة قام بها

لدى مجموعة من الراشدين يعانون من أمراض   عامل مع الضغطاستراتيجيات الت

وهي ارتفاع ضغط الدم، السرطان والتهاب املفاصل  مزمنة مشخصة طبيا

باستعمال مقياس استراتيجيات التعامل مع الضغط، ، الروماتيزمي  ومرض السكري 

لتوافق أسفرت النتائج عن وجود اختالف في استعمال هذه االستراتيجيات وعالقتها با

النفس ي، حيث ارتبطت إستراتيجية البحث عن معلومات )مواجهة فعالة( بوجدان 

ايجابي، في حين ارتبطت استراتيجيات التجنب، والتوبيخ والتفريغ االنفعالي بوجدان 

 & Folkman) نقال عن:.منخفض للذات وتوافق ضعيف مع املرض سلبي، وبتقدير

Lazarus ,1988 ). 

عن اآلثار السلبية العديدة أيضا، سات والبحوث النفسية وقد كشفت الدرا     

لشدة الغضب على الصحة النفسية والجسمية لإلنسان، ومنها اضطراب ضربات 

القلب والتنفس وضغط الدم، وكذلك اضطراب القدرة على االنتباه واإلدراك 
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والتذكر، والوعي باملوقف الذي حدث فيه االنفعال، فإلثارة انفعال الغضب ، 

ظاهر بارزة وواضحة ،إذ تتميز إثارة الغضب بتنشيط فيزيولوجي لجهاز القلب م

الحركي ونماذج  –إضافة إلى توتر يصيب الجهاز العضلي  والدوران والغدد الصماء

كذلك فان التحكم الزائد في  ( 2009، أديب أفكار عدوانية وسلوك عدائي. )الخالدي

عبير اللفظي أو الحركي عن الصراعات االنفعاالت وقمع الغضب والعدوان وعدم الت

الداخلية ، يؤدي بدوره إلى جهد على الجهاز العصبي مما يؤثر على إفراز بعض 

الهرمونات مثل األدرينالين والرنين التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع في ضغط الدم 

( فالعالقة واضحة بين االنفعال واألمراض التي تصيب الدم والقلب  2004)املغربي ، 

والعضالت امللساء واألوعية الدموية، فكلما زادت مدة االضطراب االنفعالي انعكس 

ذلك على أعضاء الجسم املختلفة وأحدث تغيرات بنائية في أحد أعضاء الجسم 

    (.2014)نايت عبد السالم، نقال عن:  حسب االستعداد التكويني 

ضغط  ظهور  والعداء في( حول دور الغضب Diamond, 1982وفي دراسة دياموند )    

ارتباط كل من الغضب  تبينواألمراض القلبية الشريانية التاجية،  األساس يالدم 

والعداء بضغط الدم الشرياني وثبت أيضا انتشار العدوانية لدى مرض ى القلب، 

وكذلك ارتباطها بسلوك نمط "أ"ويبدو أن مرض ى القلب ومن لديهم ارتفاع في ضغط 

وعندما يتم إنكار مشاعر الغضب ، وانية وميال للتنبه االنفعاليالدم الشرياني أكثر عد

فان ذلك يؤدي إلى تغييرات فيزيولوجية   ليصبح الجهاز العصبي   والقلق أو قمعها، 

السمباتي في حالة نشاط شديد  وكلما زاد القلق والغضب والتوتر زاد النشاط وزادت 

ولت األبحاث اختبار صحة هذه األحمال على الجهازين العصبي والدوري ، وقد حا

وبعد اطالع الباحثة على كل هذه  (  2006،  عادل شكري ) . نقال عن: النظرية

تود الباحثة بدورها دراسة بعض املتغيرات النفسية التي قد  ، الدراسات السابقة
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إلى جانب طرق التعامل مع األساس ي، كمحّددة لإلصابة بارتفاع ضغط الدم  تبرز 

وذلك لدى املصابين بارتفاع ضغط الدم من املجتمع الجزائري  الضغوط النفسية

وبالضبط بمنطقة القبائل الكبرى مقارنة بمجموعة أخرى ال تعاني من أي مرض 

وذلك وذلك لفحص داللة الفروق في جميع متغيرات الدراسة سابقة الذكر   مزمن،

ات من أفراد إبراز عالقة تلك املتغيرات بارتفاع ضغط الدم وذلك لدى عين بهدف

 و استنادا سنة ( 60)ممن ال يتجاوزون سن  راشدين من الشريحة العمرية املتوسطة

  إلى كل ما سبق ذكره، يمكن طرح التساؤالت التالية: 

في رض ى امل غير واألفراد األساس يارتفاع ضغط الدم مرض ى هل توجد فروق بين  -1

 سمة( ؟  وكحالة ك )  القلق  درجات

في رض ى امل غير واألفراد األساس يارتفاع ضغط الدم مرض ى  بين هل توجد فروق -2

 سمة( ؟وك حالةك )   غضبال درجات

في رض ى غير امل واألفراد ألساس يارتفاع ضغط الدم امرض ى هل توجد فروق بين  -3

    ؟ النفس ياستراتيجيات التعامل مع الضغط نوع  

 فروض الدراسة :    -2

في  رض ىواألفراد غير امل األساس يضغط الدم ارتفاع مرض ى فروق بين  توجد -1

 . وذلك لصالح عينة املرض ىسمة( وكحالة ك القلق ) درجات

 فيرض ى واألفراد غير امل األساس يارتفاع ضغط الدم مرض ى  توجد فروق بين -2

 وذلك لصالح عينة املرض ى.   سمة()كحالة و ك غضبال درجات

ر املرض ى في نوع  استراتيجيات توجد فروق بين أفراد عينتي البحث املرض ى وغي -4

 النفس ي .التعامل مع الضغط 
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  :لدراسةاألساسية لفاهيم اإلطار النظري وامل -3

تتمثل املتغيرات النفسية والشخصية لهذه الدراسة في كل من العوامل النفسية       

ة التي تبرز وتظهر لدى أفراد عينتي البحث املرضية وغير املرضية سواء كحالة انفعالي

كسمة )خاصية، ملمح( ثابتة نسبيا في شخصية الفرد وهي  مؤقتة أو / مزاجية، 

 كالتالي:  

 القلق:   – 3-1

 ، تعّرف حالة القلق، بأنها حالة انفعالية موقفية مؤقتة مفهوم القلق كحالة :  *

وتختفي هذه الحالة مع ، وتعتمد بصورة أساسية ومباشرة على الظروف الضاغطة

ويشير القلق كحالة إذن إلى حالة انفعالية مؤقتة أو حالة ،  تهديداختفاء مصدر ال

الكائن اإلنساني التي يتسم بها داخليا ، وذلك ملشاعر التوتر والخطر املدركة شعوريا 

، والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي الذاتي فتظهر عالمات حالة القلق، وتختلف 

ويتم ، (11، ص1984لوقت )البحيري، حاالت القلق هذه في شّدتها وتقلبها معظم ا

قياسها في هذا البحث استنادا إلى اإلجابات التقديرية ألفراد عينات البحث على 

وذلك  ،1984املقياس املعّد واملترجم من طرف "البحيري، عبد الرقيب أحمد" سنة 

بمعنى أن  حالة القلق تعرف إجرائيا بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد 

 لى بنود مقياس حالة القلق املستخدم في هذا البحث .   ع

يشير هذا املفهوم، إلى ظروف ثابتة في القابلية لإلحساس  مفهوم القلق كسمة: * 

بالقلق، أي يشير إلى االختالفات بين الناس في ميلهم إلى االستجابة اتجاه املواقف 

أن الشخص  إلى جر" أشار" سبيلبر ، وقد التي يدركونها كمواقف ضاغطة و مهددة

الذي يتصف بمستوى عال من التهيؤ واالستعداد للقلق ، يكون دائما في استعداد 

إلدراك أخطار وتهديدات في عالقاته  باآلخرين فيستجيب لها، بمستوى عال من 
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وذلك أكثر من الشخص الذي يتصف بمستوى منخفض من سمة القلق  القلق،

فيتجه نحو ، دات على تقدير الفرد لذاتهتهدي، ،حيث تتضمن غالبا هذه األخطار

    .اجتماعي –وعدم التوافق النفس ي ةالسلبي

خصائص ومجموعة من املكّونات أطلق  اكمفهوم سيكولوجي له ،سمة القلقو     

طها مؤثرات ، عليها "أتكنسون" اسم الدوافع واالستعدادات التي تبق كامنة
ّ

حتى تنش

وخالصة القول أن سمة  ،(Schweitzer, M .B. & ALL, 1993.P7)خارجية و/أو داخلية 

القلق تعني النظرة إلى العالم املليء بالعديد من املواقف املثيرة التي يشعر بها الفرد 

االستجابة ملثل هذه التهديدات  إلىكش يء خطر أو مهّدد للذات ، كما أنها تعني امليل 

هذه الدراسة تعريف  وتتبنى (11، ص1984، ابراهيم  )البحيري بحالة  من القلق 

 (Trait anxiety)  برجرسبيلعند  ، سمة القلق  سمة القلق كما يقيسها مقياس

(Speilberger)  عبد الرقيب أحمد" سنة  "البحيري،  وإعدادهوالذي قام بترجمته

ا في   1994 والذي يعتبر أن سمة القلق نزوع، أو استعداد سلوكي مكتسب ثابت نسبيا

،  على خبرته السابقة ويسهم في تكوين نظرته إلى العالمشخصية الفرد، ويعتمد 

إلى اإلجابات التقديرية على هذا املقياس، من ، استنادا ويتم قياسها في هذا البحث

طرف أفراد عينات البحث، وذلك بمعنى أن سمة القلق تعرف إجرائيا بأنها مجموع 

املستخدم في هذا الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود مقياس سمة القلق 

 البحث. 

   الغضب:  -3-2

عرف " سبيلبرجر" الغضب كحالة بأنه " حالة عاطفية  مفهوم الغضب كحالة:*

تتركب من أحاسيس ذاتية تتضمن التوتر واالنزعاج ، واإلثارة والغيظ ، كما أنه حالة 

انفعالية مؤقتة  تكون ناتجة عن شعور الشخص بالضيق ، ولكنها تختلف في شدتها 
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)محمد السيد عبد الرحمن   :من موقف إلى آخر وفي فترة زمنية دون أخرى " نقال عن

تعرف إجرائيا  ،حالة الغضب و  (9، ص 1998" و" فوقية حسن عبد الحميد" سنة 

بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد العينتين على بنود مقياس سمة 

  الغضب املستخدم في هذا البحث.

أما سمة الغضب، فتشير إلى بعد ثابت في الشخصية  :كسمة مفهوم الغضب*

خاص باالستهداف للغضب أو امليل إلى خبرة )معايشة( الغضب، وهذا يعني أن 

 ) األفراد ذوي سمة الغضب يعيشون حالة الغضب بشكل أكثر تكرارا وأكثر شدة  

Spielberger , 1988) يها املفحوص ولقد عرفت بلغة الكّم بعدد املّرات التي يشعر ف

بحالة الغضب في وقت محّدد والشخص مرتفع سمة الغضب يميل لالستجابة لكل 

املواقف أو غالبيتها بالغضب ) محمد السيد عبد الرحمن " و" فوقية حسن عبد 

بأنها مجموع الدرجات  ،سمة الغضب تعرف إجرائياو  (9، ص 1998الحميد" سنة 

ة الغضب املستخدم في هذا البحث، التي يحصل عليها الفرد على بنود مقياس سم

املترجم واملعّد من طرف كل من: " محمد السيد عبد الرحمن " و" فوقية حسن عبد 

 .  1998الحميد" سنة 

عند التحّدث  (:Strategies  Coping ) مفهوم طرق التعامل مع الضغط النفس ي -3-3

ية سلوكية بها "مجهودات معرف فنقصد، عن طرق أو أساليب التعامل مع الضغط

،موّجهة للّتحكم وخفض أو تحّمل املتطلبات الداخلية و/أو الخارجية والتي تفوق 

وهي نوعين أو نمطين إحداهما يشمل  (Folkman & Lazarus,1984,P96)مصادر الفرد"

تأنيب الذات.....الخ  أو الهروب، التجنبك حول االنفعال، إستراتيجيات التعامل املركزة

زة يجياتإسترات يشمل واآلخر
ّ
 البحث، التخطيط املواجهة، مثل: املشكل، حول  مرك

إلى مجموعة من  ويشير أيضا  هذا املفهوم   (Dantchev,1989) عن املعلومات.....الخ.
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الجهود املبذولة من طرف الفرد في تعامله مع الوضعيات واملواقف التي يدركها 

تهدف إلى التحكم   كمهّددة أو كضاغطة وتكون هذه املجهودات سلوكية معرفية

والتخفيض و/أو تحمل وضعية الضغط، و ذلك بما تقتضيه متطلبات املوقف 

وتعرف ،  التكيفية و هي على نمطين ، وتحّدده قدرات الفرد املعرفية و السلوكية

 بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد عينات البحث
ا
على كل  إجرائيا

املستخدم في البحث، ويعتبر ارتفاع الدرجة على  قياساالستراتيجيات التي يتضمنها امل

 على شيوع استخدامها.  
ا
 أي نوع من اإلستراتيجيات دليال

يشير هذا املفهوم إلى االرتفاع : األساس يمفهوم ارتفاع ضغط الدم الشرياني  -3-4

والذي ال يكون له سببا عضويا واضحا أو معروفا ومن ثّم  املزمن في ضغط الدم،

أن سببه غير معروف ويعّد من أخطر  ويعني طبيا،  جوهريااسيا أو أسيصبح 

ب الشرايين أو  ألنه يجعل املصابين به يميلون إلى  األمراض املزمنة،
ّ
اإلصابة بتصل

الخ، يسمى أيضا .....على مستوى القلب و الكلى انسدادها وإلى تعقيدات أخرى 

بأية أعراض وحين يتم الكشف بالقاتل الصامت، ألنه عادة ما ال يشعر املصاب به 

عنه يكون في مرحلة التعقيدات،  و يصّنف عادة من ناحية أسبابه إلى ثانوي 

وأساس ي )جوهري( فأما الثانوي فهو الذي تعرف أسبابه كاألمراض الكلوية وأمراض 

 األساس ي فهو الذي ال يوجد له طبيا أي سبب واضح ويعّد 
ّ
الغدد الصماء...الخ  أما

اجتماعية متضافرة كما تلعب سمات  -ن عدة عوامل نفس لذلك ناشئا ع

الشخصية أرضية هامة لتطوره، ولقد تم افتراض أن من أهم العوامل املساعدة 

على ظهور هذا املرض هي: عامل الوراثة، السن، العرق، السمنة، إدمان الكحول 

أو والتدخين، مدخول الصوديوم )ملح الطعام( الكافيين، وقلة النشاط البدني 

باإلضافة إلى العوامل النفسية والضغوط وعدم فعالية  (Lemaire, A ,2008)انعدامه 
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التعامل معها ويمكن اختصار كل هذه العوامل بالقول أن هذا املرض يرتبط كثيرا 

 بنمط املعيشة وأسلوب الحياة.  

 الجانب التطبيقي للدراسة -4

ه الدراسة على املنهج الوصفي اعتمدت الباحثة في هذ منهج البحث وإجراءاته: -4-1

املقارن، والذي يعتمد على طريقة بحثية تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي تعمل 

في اتجاه معرفة خصائص وتفسير الفروق بين مجموعتين أو أكثر، وعليه يهتم املنهج 

املقارن بفحص جوانب التشابه واالختالف بين الظواهر حتى يتسنى للباحث اكتشاف 

ونظرا لكون البحث الحالي يهتم بإجراء  األساسية التي تؤثر في الظواهر العوامل

مقارنة بين عينتين مختلفتين من األفراد مرض ى وغير مرض ى في بعض املتغيرات 

النفسية، وألن الباحثة تسعى الكتشاف الفروق بينهما، فقد استخدمت هذا ملنهج 

 الوصفي املقارن.

هي عينة  "املرضية " عينة هذا البحث صها :  تحديد عينتي الدراسة و خصائ -4-2

قصدية من مرض ى ومريضات "ارتفاع الضغط  الدموي الجوهري" الذين يترددون 

على بعض مصالح أمراض القلب والطب الداخلي طلبا للعالج،  وممن لم تظهر عليهم 

مضاعفات املرض، وال يقل مستواهم التعليمي عن االبتدائي )حتى يتمكنوا من فهم 

سئلة االستبيانات، وبالتالي إمكانية اإلجابة عليها بوضوح ودقة( ويكون تشخيص أ

حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الجوهري من طرف  الطبيب املعالج  كما يشترط 

 بأي مرض آخر .  
ا
 أن ال يكون املريض مصابا

ات وقامت الباحثة بتوزيع استمارة البحث التي تشمل على أسئلة كثيرة..)بيان   

شخصية اجتماعية، اقتصادية، بيانات حول املرض داخل العائلة...إلخ ( والتي 

سمحت لها بالحصول على معلومات كثيرة حول العينة املرضية، وكذا استبعاد 
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بعض الحاالت التي قد ال تخدم البحث، وال تخضع للمعايير السابقة الذكر )مثال 

ى مصاحبة الرتفاع ضغط الدم (، استبعاد الحاالت التي تعاني من اضطرابات أخر 

)أفراد "غير املرضية" وكان آخر إجراء في الدراسة الحالية هو الحصول على العينة 

غير مصابين بارتفاع ضغط الدم وال بأي اضطراب آخر( وحتى تتمكن الباحثة من 

إحداث نوع من التجانس إلى حد ما بين العينتين املرضية وغير املرضية، على األقل 

ث الشريحة العمرية ومن حيث الجنس، فقد تم التعامل مع الراشدين اإلناث من حي

والذكور على حّد سواء، وبمستوى تعليمي ال يقل عن املستوى االبتدائي، كما حاولت 

الباحثة الحصول على هذه العينة بحيث تمثل قطاعات كبيرة من أفراد املجتمع من 

حصولها على العينة املرضية ( وقامت )نفس مدينة  -تيزي وزو -كافة مناطق مدينة 

الباحثة بتوزيع استمارة البحث التي تشمل على أسئلة كثيرة ..)بيانات شخصية 

اجتماعية، اقتصادية، بيانات حول املرض...إلى غير ذلك ( وهذا ما سمح لها 

باستبعاد الحاالت املرضية واإلبقاء فقط على األشخاص الذين ال يعانون من أمراض 

سنورد وو أي اضطراب آخر غير مذكور في القائمة وال يتعاطون أي أدوية،  مزمنة أ

فيما يلي الجداول التي توضح خصائص كلتا عينتي البحث الحالي التي تم استخالصها 

بعد قيام الباحثة بتفريغ املعطيات الخاصة بكلتا العينتين واملستمدة من االستبيان 

 املعّد لهذا الغرض. 

 يع أفراد عينتي البحث حسب  الجنس: توز  1جدول رقم 

 العينة               

      سالجن

 املرضية العادية

 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

 42,9 30 47,5 38 ذكور 

 57,1 40 52,5 42 إناث

 100 70 100 80 املجموع
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 : توزيع أفراد عينتي البحث حسب  السن 2جدول رقم  

 العينة                  
 

 الفئة العمرية

 املرضية                العادية              

 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

 44,3 31 46,3 37 سنة 40إلى  30من 

 55,7 39 53.7 43 سنة 55إلى  41من 

 100 70 100 80 املجموع

 

 حسب  املستوى التعليميتوزيع أفراد عينتي البحث  :3جدول رقم 

 العينة          

 املستوى التعليمي

 املرضية العادية

 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

 54,3 38 06.5 05 ابتدائي

 17,1 12 08.7 07 متوسط

 14,3 10 27.4 22 ثانوي 

 14,3 10 57.4 46 جامعي

 100 70 100 80 املجموع

 

 زيع أفراد عينتي البحث حسب  الحالة املدنية : تو  4جدول رقم 

 العينة            

 

 الحالة املدنية

 املرضية العادية

 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

 17,1 12 55,0 44 أعزب

 71,4 50 40,0 32 متزوج

 04.3 03 2,5 02 مطلق

 07.2 05 2,5 02 أرمل

 100,0 70 100 80 املجموع
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 : توزيع أفراد عينتي البحث حسب  املهنة 5جدول رقم 

 العينة                

 

 املهنة

 املرضية العادية

 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

 38,6 27 77.4 62 موظف دائم

 02.8 02 16,3 13 موظف مؤقت

 10,0 07 00 00 متقاعد

 48,6 34 06,3 05 بطال أو بال مهنة

 100 70 100 80 املجموع

تم الحصول على العينة املرضية، من   لدراسة : ل الحدود املكانية والزمنية -4-3

مرض ى ومريضات "ارتفاع الضغط  الدموي األساس ي" الذين يترددون على بعض 

كما تم  ، مصالح أمراض القلب والطب الداخلي بمدينة تيزي وزو طلبا للعالج

، من مؤسسات ومراكز تربوية املرض ىفراد غير الحصول على عينة األ 

، كما أنه قد استغرقت هذه )مختلف املهن( لتكون العينة أكثر تمثيال...متعّددة

أشهر أي  06الدراسة األساسية من حيث توزيع االختبارات واستعادتها ما يقارب 

   . (2014)نايت عبد السالم،  2013إلى غاية  جوان  2013ابتداء من شهر جانفي  

 أدوات  الدراسة :  -4-4

سؤال، حيث تتطلب  17صّممت الباحثة استبيانا يتكون من   االستبيان: -4-4-1 

( أمام الخانة املناسبة، xهذه األسئلة من املفحوص اإلجابة عليها بوضع إشارة )

" ومحور  البيانات الشخصية واالجتماعية"محور  وتتوزع على محورين رئيسيين وهما

 ". املرضية ت"البيانا

 ( State – Trait Anxiety Inventory) اختبار حالة وسمة القلق للكبار:-4-4-2

( ، ترجمة وإعداد الصورة العربية " البحيري عبد 1970ل"سبيلبرجر" وآخرون )

 (.  1984الرقيب، أحمد "  ) 
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ل"سبيلبرجر"  ( The State- Trait Anger Scale) مقياس الغضب كحالة وسمة:-4-4-3

وقام بإعداد الصورة العربية )املستخدمة في هذه  (Spielberger, & all,1983)خرون وآ

الدراسة( كل من: " محمد السيد ،عبد الرحمن " و" حسن عبد الحميد ، فوقية " 

 .   1998سنة 

( The Ways Of Coping Check - List)  مقياس قائمة طرق التعامل مع الضغط-4-4-4

( :Lazarus & Folkman,1984 )  قامت الباحثة  " بولهان " وآخرون  1994وفي سنة

(Paulhan & al,1998)  بندا على البيئة  42بتعديل وتكييف الصورة املكونة من

الفرنسية ، وقد تمت ترجمة هذه النسخة إلى العربية وتكييفها على املجتمع 

جزائر الجزائري ،من طرف باحثين من معهد علم النفس وعلوم التربية بجامعة ال

، كما قامت الباحثة "خطار  1998تحت إشراف األستاذ "باشن مصطفى" وذلك سنة 

بترجمة املقياس وتعديل صياغة  2008زهية" عند إعدادها لبحث الدكتوراه سنة 

 (.2014)نايت عبد السالم، بعض بنوده. نقال عن:  

 :   الخصائص السيكومترية للمقاييس -4-5

قامت الباحثة بحساب معامل صدق  سمة:وك* صدق مقياس الغضب كحالة 

أما معامل ثبات  0.94املقياس ككل وكان معامل ثبات مقياس سمة الغضب =   

  0.96بلغ مقياس حالة الغضب فقد 

قامت الباحثة بحساب معامل  * صدق مقياس قائمة طرق التعامل مع الضغط :

 (.2014السالم، )نايت عبد . نقال عن:   0.90صدق املقياس ، فكانت النتيجة = 

قامت الباحثة بحساب معامل ثبات * ثبات اختبار حالة وسمة القلق للكبار: 

،   0,91املقياس ككل عن طريق معادلة ألفا كرونباخ ، وتوصلنا إلى معامل ثبات = 
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، أما معامل ثبات مقياس حالة القلق   0,91وكان معامل ثبات مقياس سمة القلق = 

 .   0,91فقد بلغ : 

قامت الباحثة بحساب معامل ثبات املقياس  ت مقياس الغضب كحالة وسمة:* ثبا

وكان معامل  0,94ككل عن طريق معادلة ألفا كرونباخ ، وتوصلنا إلى معامل ثبات = 

، أما معامل ثبات مقياس حالة الغضب فقد 0,89ثبات مقياس سمة الغضب =   

  (.  2014)نايت عبد السالم، نقال عن:   0,93بلغ : 

قامت الباحثة بحساب معامل  ثبات مقياس قائمة طرق التعامل مع الضغط:  *

 .  0,82ثبات املقياس عن طريق معادلة ألفا كرونباخ ، فكانت النتيجة = 

بعد تصحيح أدوات ووسائل   املعالجات اإلحصائية املستخدمة في الدراسة: – 5 

عها للتحليل اإلحصائي القياس وفقا لتعليمات كل منها، تم تفريغ درجاتها وإخضا

ولوصف عينتي البحث املتكونة من الجنسين، فقد  (   .08SPSS) .وفقا لبرنامج 

استخدمت الباحثة اإلحصاء الوصفي معتمدة بذلك على التكرارات والنسب املئوية 

ساب بحالباحثة ، قامت ولإلجابة على أسئلة البحث والتحقق من فرضياته

ات املعيارية لدرجات عينتي البحث في كل متغير من املتوسطات الحسابية واالنحراف

داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد  ، وكذا حسابمتغيرات الدراسة الحالية

   .  باختبار "ت" عينتي البحث في كل متغير من متغيرات الدراسة الحالية

 :  عرض ومناقشة النتائج -6

ل :  - 6-1 " توجد لفرض األول على ما يلي: ينّص اعرض ومناقشة نتائج الفرض األو 

فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينتي املرض ى وغير املرض ى في درجات القلق 

كحالة وكسمة لصالح املرض ى"، قامت الباحثة بحساب قيمة "ت"، وذلك باستخدام 

 يوّضح ذلك .     06اختبار )ت( لداللة الفروق بين املتوسطات، والجدول رقم 
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(:  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين أفراد عينتي البحث املرض ى و غير  06جدول رقم ) 

 املرض ى في درجات القلق كحالة و كسمة.

 العينة

 

 متغير القلق

 غير املرض ى  املرض ى

املتوسط  الداللة قيمة ) ت (

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 ** 0,00 7,942- 10,95 46,71 8,86 59,56 القلق  كحالة

 **  0,00 6,471- 10,18 48,04 9,27 58,33 القلق كسمة

 (0.01**  دال عند مستوى  )    

وجود فروق دالة إحصائيا  تبين نتائج اختبار )ت( املوّضحة في الجدول أعاله،      

تائج أن وتعني هذه الن  بين أفراد عينتي البحث في درجات القلق كحالة وكسمة

األفراد املصابين بارتفاع ضغط الدم الجوهري، يعانون من القلق )كحالة وكسمة( 

الفرق داال جدا إحصائيا بين حيث كان بدرجة أكبر مقارنة باألفراد غير املرض ى 

وبهذا يكون قد تحّقق الفرض األول من البحث وبذلك يمكن القول بأن   العينتين،

د هذه النتائج لدليل و تدعيم للع
ّ
ديد من الدراسات السابقة في هذا املجال والتي تؤك

على أن الفرق بين اإلنسان السوي واإلنسان املريض من حيث األعراض فرق في 

كما تتفق نتائج الدراسة  ، ( 2012.)محمد ملحم ، الدرجة وليس فرقا في النوع 

نقال  (( Coelho et al., 1989 "  الحالية أيضا، مع ما توصل إليه كل من" كولهو و آخرون

حيث أوضحت نتائج هذه الدراسة أن هناك فروقا ( 2014)نايت عبد السالم، عن: 

ذات داللة إحصائية بين مرض ى الضغط الدموي واألسوياء، وكان مرض ى الضغط 

الدموي على مستوى عال من العصابية والقلق واالكتئاب وتكمن الخطورة على 

تمّر لفترات بعد زوال املوقف املسّبب أو في حالة الفرد في القلق غير الطبيعي الذي يس

العديد من  معوتتفق نتائج هذه الدراسة الحالية أيضا ، غياب ما يستدعي القلق

الدراسات التي أوضحت مدى انتشار القلق لدى املرض ى السيكوسوماتيين بصفة 
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عامة ومرض ى الضغط العالي بصفة خاصة،  حيث تشير الدراسات الطبية و 

سوماتية إلى أن جميع حاالت ارتفاع الضغط الدموي وخاصة حاالت ارتفاع السيكو 

ترجع إلى عوامل نفسية عصابية )غير عضوية( وهذه العوامل  ،ضغط الدم األساس ي

تؤدي إلى ارتفاع عارض أو مزمن لضغط الدم وقد الحظ األطباء أن الغضب الشديد 

م، واستمرار ارتفاع ضغط وحاالت القلق قد تؤدي إلى ارتفاع مستمر في ضغط الد

الدم يتعب األوعية الدموية وربما يؤدي ذلك إلى نزيف في املخ أو شلل أو إجهاد زائد 

على القلب، وبالتالي تضخم القلب وإعياء جسدي وفكري، ويصاحب عادة ارتفاع 

)الزراد ضغط الدم األساس ي اضطراب في نظم القلب أو ارتفاع في التوتر الشرياني. 

 (.    2000فيصل ، 

على أنه: " توجد ينص الفرض الثاني   عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني: -6-2

 فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينتي املرض ى وغير املرض ى في درجات الغضب

وذلك باستخدام  وقامت الباحثة بحساب قيمة "ت"  حالة وكسمة لصالح املرض ى"ك

   يوّضح ذلك .  07سطات ، والجدول رقم اختبار )ت( لداللة الفروق بين املتو 

البحث املرض ى و غير عينتي نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين أفراد   (:07)جدول رقم 

 املرض ى في  درجات  الغضب كحالة و كسمة.

 العينة       

 

 متغير الغضب

 غير املرض ى  املرض ى

املتوسط  الداللة قيمة ) ت (

 الحسابي

االنحراف 

 ي املعيار 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 **  0,00 5,696 9,08 23,73 9,30 32,29 الغضب  كحالة

 **  0,00 7,009 8,50 26,34 8,81 36,26 الغضب كسمة

 (0.01**  دال عند مستوى  )   

تعني هذه النتائج أن األفراد املصابين بارتفاع ضغط الدم الجوهري، يعانون من      

لة وكسمة( بدرجة أكبر مقارنة باألفراد غير املرض ى وقد بّين الجدول أن الغضب )كحا

الفرق كان داال جدا إحصائيا بين العينتين وبهذا يكون قد تحّقق أيضا الفرض الثاني 
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ومن هنا يمكن القول أنه يتضح جليا إسهام الغضب وبشكل دال في  من البحث، 

)عبد التواب حسين نقال عن: ( Swinn,2001)فقد وجد  ، الصحة الجسمية السلبية

  أن الغضب يؤثر على الجهاز املناعي ويؤدي إلى االستهداف لإلصابة بالعدوى (  2011، 

كما أنه يسهم في اإلصابة بأمراض القلب الوعائية والشريانية والتي تعتبر السبب 

)عبد التواب  نقال عن: (Koch,2004,p.10العالم )الثالث من أسباب الوفيات في 

هذا باإلضافة إلى ارتباط الغضب بالعنف الزواجي وارتفاع  (2011سين،ح

الكوليسترول، وانخفاض في القدرة على تحمل األلم والضغوط، وقد كشفت 

الدراسات والبحوث النفسية عن اآلثار السلبية العديدة لشّدة الغضب على الصحة 

س وارتفاع ضغط النفسية والجسمية لإلنسان ومنها اضطراب ضربات القلب والتنف

ر والوعي باملوقف الذي 
ّ
الدم وكذلك اضطراب القدرة على االنتباه واإلدراك والتذك

للغضب مضار نفسية وجسمية، فقد ثبت علميا أن الغضب و ، حدث فيه االنفعال

كصورة من صور االنفعال النفس ي يؤثر على قلب الشخص الذي يغضب تأثير الجري 

هاده للقلب ال يستمّر طويال ألن املرء يمكن أن على القلب، إال أن الجري في إج

ف عن الجري إن أراد ذلك 
ّ
بينما في الغضب ال   (2008)السقاف منال، يتوق

يستطيع الشخص أن يسيطر على غضبه السيما وان كان قد اعتاد على عدم 

م في مشاعره وقد لوحظ أن الفرد الذي اعتاد على الغضب يصاب بارتفاع 
ّ
التحك

يزيد عن معّدله الطبيعي، حيث أن قلبه يضطّر إلى أن يدفع كمية من ضغط الّدم و 

الدماء الزائدة عن املعتاد املطلوب، كما أن شرايينه الّدقيقة تتصلب وتفقد مرونتها 

وقدرتها على االتساع لكي تستطيع أن تمّرر تلك الكمية من الدماء الزائدة التي 

    .دموي عند الغضبيخضعها القلب املنفعل ولهذا يرتفع الضغط ال
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توجد ينص الفرض الثالث على أنه "  عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث :   -6-3

فروق دالة إحصائيا بين أفراد عينتي البحث املرض ى وغير املرض ى في درجات 

وللتحقق من مدى صحة هذا الفرض  ،  استراتيجيات التعامل مع الضغط النفس ي

وذلك باستخدام اختبار )ت( لداللة الفرق بين  قامت الباحثة بحساب قيمة "ت" ،

متوسط درجات استخدام العينتين ملختلف استراتيجيات التعامل مع الضغط 

 يوّضح هذه النتائج .  08النفس ي والجدول رقم 

البحث املرض ى و غير  ( : نتائج اختبار )ت(  لداللة الفروق بين أفراد عينتي 08جدول رقم )

 )طرق( التعامل مع الضغط النفس ي. املرض ى في استراتيجيات

استراتيجيات )طرق( 

التعامل مع الضغط 

 النفس ي

 العينة
املتوسط 

 الحسابي
 الداللة قيمة ) ت (   االنحراف املعياري 

 استراتيجيات

 التجنب

 6,25 19,26 املرض ى
 )غ.د( 0.619 0,499-

 4,92 18,80 غير املرض ى

استراتيجيات إعادة 

 التقييم االيجابي

 3,15 16,05 ملرض ىا
-5,416 0,00** 

 3,04 13,30 غير املرض ى

استراتيجيات التأنيب 

 الذاتي

 3,38 10,06 املرض ى
 )غ.د( 0.23 1,198

 4,45 09,28 غير املرض ى

 استراتيجيات

 حل املشكل

 5,51 20,23 املرض ى
-4,214 0,00** 

 5,48 24,15 غير املرض ى

 استراتيجيات

البحث عن الدعم 

 الجتماعيا

 3,32 57, 14 املرض ى

 )غ.د( 0.919 0,102
 3,70 14,51 غير املرض ى

 (   /   غ.د )غير دال( 0.01**  دال عند مستوى  )         

وربما ما يمكنه تفسير عدم وجود   استنادا إلى النتائج املبينة في الجدول أعاله،      

في استخدامهم إلستراتيجيات  فروق ذات داللة إحصائية بين املرض ى وغير املرض ى

التجنب والتأنيب الذاتي التي تعّد من طرق التعامل مع الضغط املركزة على 

االنفعال، هو كون معظم أفراد العينة العادية من فئة املعلمين واألساتذة بمختلف 
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املراحل الدراسية من االبتدائي إلى الجامعي، وال يفوتنا هنا التذكير بما يزخر به 

السيكولوجي في مجال الضغوط النفسية ومصادرها وكيفية التعامل معها  التراث

مين ، كون أن مهنة التعليم تعرف بالضغوط املزمنة واملمتدة في املجال 
ّ
لدى املعل

الزمني ، ومثل هذه الضغوط طويلة األمد قد تؤدي باألفراد إلى الفشل في التعامل 

لى أن استراتيجيات التعامل مع معها مع مرور الوقت ، ولقد توصل الباحثون إ

)مثل مطالب ( Davidson & al,1986)الضغط  تفشل عندما تستمر املطالب وشّدتها 

 ( . ومصادر مهنة التعليم

وتعّد الضغوط املزمنة من أكثر األنواع التي يعاني منها املعلمون واملمرضون      

بينت الدراسات بأن  بسبب تأثير طبيعة املهنة، حيث واملديرون ورجال األعمال، 

بعض الوظائف تعاني من ضغط في العمل أكثر من غيرها كما أنه قد يمّر الفرد 

بضغوط عمل شديدة تجعله عصبيا ومتوترا في عالقاته مع زمالئه ورؤسائه كما قد 

ل تلك الفترات مشاعر التذبذب والتأنيب الذاتي، 
ّ
ولقد أّيدت دراسات عديدة  تتخل

مين هذا الرأي، حيث نجد أنه من بين ما يدعم نتائج حول الضغوط لدى املعل

بالرجوع إلى ف (2010)مقدم سهيل ، هو ما بينته نتائج الباحث  الدراسة الحالية،

يمكن القول بأن  نتائج الدراسة الحالية وبالنظر إلى األساليب الهروبية أو التجنبية، 

ا يفّسر لنا أيضا عدم وجود كال منها يتضّمن أثارا ايجابية وأخرى سلبية وهذا ربما م

 فروق ذات داللة إحصائية بين املرض ى وغير املرض ى في استخدام هذه األساليب،

حيث نجد أن بعض األساليب الهروبية يلجأ إلى استخدامها العاديين في مواجهة 

مشاكلهم وقد تكون ايجابية وفّعالة ومن أمثلتها عدم التفكير في املشكلة كثيرا وعدم 

زنا أكثر مما تستحق ، وشغل النفس بأمور أخرى لالبتعاد عن املشكلة إعطائها و 

مما يعطي الفرد دفعة جديدة ملواجهتها بشكل أكثر فعالية ، في حين نجد  الشائكة، 
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أن الهروبية تتضمن بعض األساليب السلبية والتي يلجأ إليها املرض ى ومن أمثلتها 

باللجوء إلى النوم كثيرا ، أو اإلسراف الهرب من املشكلة كلية واالنصراف عنها وذلك 

  في تناول الطعام ، أو التدخين ... الخ.

وقد بينت نتائج الدراسة الحالية أن املرض ى يستخدمون أكثر من غير املرض ى     

 (،08)أنظر جدول رقم إستراتيجية إعادة التقييم االيجابي والفرق كان داال إحصائيا 

يم االيجابي ضمن األساليب املركزة على االنفعال ، وتندرج إستراتيجية إعادة التقي

فهي بذلك ال تهدف للتحكم في الوضعية الضاغطة بحّد ذاتها بل تهدف لضبط 

الحاالت االنفعالية التي تولدها الوضعية الضاغطة من خالل مجهودات معرفية 

اد في حين نالحظ عند أفر  ،لتصغير وتقليل معنى وأهمية الوضعية و إعادة تقييمها

عينة غير املرض ى تنوع في استخدام طرق التعامل مع الضغط وداللة الفروق بين 

العينتين فيما يخص إستراتيجية حل املشكل،  لدليل على فعالية طرق التعامل مع 

الضغط لدى أفراد العينة غير املرضية فهذا النوع من االستراتيجيات يجعل الفرد 

عى هذه اإلستراتيجية إلى حل املشكلة على يتعامل مباشرة مع مصدر املشكلة أي تس

ص من  املشكلة بشكل نهائي أو على نحو غير مباشر، 
ّ
نحو مباشر من خالل التخل

بمعنى أنها عملية اتخاذ خطوات ايجابية ملحاولة تغيير مصدر املشقة )الضغط( أو 

 في حين نجد أن األفراد املرض ى  ( 2009)محمد رشاد ، على األقل تحسين نواتجه 

كما ذكرنا آنفا ال يستخدمون كثيرا هذا النوع من االستراتيجيات وقد كان الفرق داال 

و لقد أشارت الدراسات والبحوث بهذا الصدد أن كثيرا من الطرق في ، بين العينتين

التعامل مع الضغوط النفسية تخفف فقط األثر الفوري للمثير ولكن بثمن شخص ي 

يب املركزة على االنفعال ( وهذا الثمن يشمل واجتماعي)كما هو الحال في األسال

سلوكا اجتماعيا غير مناسب كما هو الحال في تعاطي الكحول أو التدخين، الغضب 
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التأنيب الذاتي، التراجع وتجنب املشاكل أو بخداع الذات كما هو الحال  ،والعدوانية

غط قد تمنح وهذه املعالجة للض في استخدام إستراتيجية إعادة التقييم االيجابي، 

الفرد وقتا لتنظيم موارده ولكنها ال تتناول مصدر الضغط أو تحسين فعالية استجابة 

الفرد للضغط، بل قد تكون معالجة الضغط بهذه األساليب ضارة على املستوى 

النفس ي والجسدي، في حين أن التعامل مع الضغط النشط واملباشر يبدأ بقبول 

اصة بما في ذلك أفكاره واستجاباته العاطفية ، الفرد مسؤولياته عن سلوكياته الخ

محمد ملحم ، ) .وتشمل أيضا التعامل مع البيئة لتغيير أو تقليل مصادر الضغط

2012  .) 

بينت النتائج أيضا، أن األفراد غير املرض ى كانوا يختلفون عن األفراد املرض ى      

)أنظر جدول ل املشكل اختالفا داال إحصائيا في درجات استخدامهم الستراتيجيات ح

وهذا  ما يدعم نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن األفراد يحققون   (08رقم 

نوعا من التوازن النفس ي والجسدي عندما يكون لديهم استخدام متنوع 

الستراتيجيات التعامل مع الضغط النفس ي بما فيها املتمركزة على االنفعال واملتمركزة 

عندما يسود استخدام طرق التعامل مع الضغط النفس ي املتمركزة على املشكل، أما 

على االنفعال )مثلما هو الحال عند عينة املرض ى(  فيتحّدد آنذاك عدم التوافق 

واحتمال ظهور عواقب وخيمة على املستوى النفس ي والجسدي، وهذا ما نالحظه 

يستخدمون كثيرا  لدى عينة املرض ى، حيث أنه تبين من نتائج هذه الدراسة أنهم ال 

استراتيجيات حل املشكل في حين يلجئون كثيرا إلى تجنب املواقف الضاغطة،  

والتأنيب الذاتي،  وإعادة التقييم االيجابي حيث يسعى الفرد إلى التقبل االستسالمي 

لألزمة وترويض النفس على تقبلها بتغيير معناها فقط ، وتشمل هذه اإلستراتيجية  

،  وقد يسعى الفرد من خالل هذا النشاط إلى تجاهل خطورة نوع من خداع الذات
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وتعّد هذه اإلستراتيجية مضمرة )إعادة تقييم ايجابي للموقف( بينما املوقف، 

التجنب والهروب ظاهر ) كالبعد عن مصدر التهديد( وكالهما توحي بالسلبية وعدم 

 و  (2014لسالم، )نايت عبد االفعالية في التعامل مع الضغوط النفسية نقال عن:  

هذا ما يسير باتجاه ما توصلت إليه الدراسة الحالية حيث تبين أن مرض ى ارتفاع 

ضغط الدم يعانون كثيرا من االضطرابات االنفعالية كالغضب والقلق، مقارنة بغير 

املرض ى وهم أكثر ميال لطرق التعامل مع الضغط املركزة على االنفعال مقارنة بغير 

يعّد كمؤشر بالغ األهمية لظهور ارتفاع ضغط الدم لديهم، حيث املرض ى أيضا، وهذا 

تجعل  أن االنفعاالت الحادة و فشل قدراتهم في التعامل مع الضغوط النفسية، 

الضغوط  تمتّد عبر الزمن وتنهك دفاعات الجسم، وتتفق هذه الدراسات مع ما 

فراد غير املرض ى توصلت إليه دراستنا الحالية من نتائج ويمكن القول أن عينة األ 

يميلون إلى مواجهة مشاكلهم بعقالنية من خالل تحديد جوانب املشكلة، والتفكير 

ها كافتراض عدد من الحلول 
ّ
فيها بطريقة منطقية، وإتباع خطوات منظمة في حل

واملقارنة فيما بينها، ومن ثم اختيار األفضل منها واالستفادة من الخبرات السابقة في 

ية ، وقد ساعد أفراد عينة البحث غير املرضية أيضا على ذلك حل املشكلة الحال

مستواهم التعليمي املرتفع ، فنجد أن من لديهم مثال مستوى جامعي قد وصلت 

(، بينما 14,3( مقارنة بعينة املرض ى الذين لم تتجاوز نسبتهم )57.4نسبتهم إلى  )

و (، 04أنظر جدول رقم )( 54,3كانت أعلى نسبة لدى املرض ى في املستوى االبتدائي )

لقد بينت الدراسة الحالية أيضا، من خالل ما توصلت إليه من نتائج، أنه ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية بين املرض ى وغير املرض ى في استخدام إستراتيجية الدعم 

االجتماعي، وعند التحدث عن الدعم االجتماعي فانه ينبغي اإلشارة إلى أنه يعّد من 

جيات املركزة على املشكل من حيث البحث عن املعلومات من أجل فهم االستراتي
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أعمق للموقف الضاغط وكذا طلبا للتخطيط مع اآلخرين من أجل تسوية وضع 

من خالل اتصالهم -أفضل، وان شعور األفراد بالراحة وباملساعدة في تلقي املعلومات 

ا في الحّد من النتائج يساعد كثير  -الرسمي أو غير الرسمي باألفراد أو الجماعات

السلبية للمواقف الضاغطة، كما تؤكد الدراسات على وجود عالقة دالة إحصائيا 

بين املساندة االجتماعية وضغط العمل، وكلما زادت املساندة االجتماعية للفرد كلما 

ت ردود الفعل الناتجة عن املواقف الضاغطة.
ّ
 (.2012)محمد ملحم، قل

فاستخدام ،  ج الدراسة الحالية حول املساندة االجتماعيةوهذا ما تدعمه نتائ     

إستراتيجية الدعم االجتماعي لدى عينة غير املرض ى املتكونة معظمها من فئة 

مين، باإلضافة إلى االستراتيجيات األخرى، ونخّص بالذكر "حل املشكل" )التي 
ّ
املعل

راد عينة غير املرض ى استخدمت بدرجة أكبر مقارنة بعينة املرض ى( قد ساعد كثيرا أف

في التعامل مع ضغوطاتهم، وجعلهم في محمى من االضطراب على غرار أفراد عينة 

املرض ى الذين يسود لديهم استخدام إستراتيجية "إعادة التقييم االيجابي" غير 

الفّعالة في التعامل مع الضغوط النفسية باإلضافة إلى االستراتيجيات األخرى 

التجنب ولوم الذات ..... فبالرغم من استخدامهم أيضا املستخدمة من طرفهم، ك

حيث  بينت هذه الدراسة عدم وجود -إلستراتيجية "البحث عن الدعم االجتماعي" 

إال أنه من  -فروق ذات داللة إحصائية بين العينتين في استخدام هذه اإلستراتيجية 

كيفية استخدامها الجدير بالذكر أن هذه اإلستراتيجية بحّد ذاتها تختلف من حيث 

أو االستعانة بها، حيث أنها قد تتضمن محاوالت الفرد للبحث عمن يسانده في 

محنته ويمّده بالتوجه للتعامل مع الحدث وإيجاد املواساة واملساعدة ملواجهة هذه 

ومن هنا نجد الفرد يطلب ( 2009)الغرير أحمد وآخرون ، األحداث بصورة ايجابية 

ال إن صح التعبير في مواجهة الضغط النفس ي والتعامل معه الدعم االجتماعي الفعّ 
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ألنه مرتبط كما سبق الذكر بمواجهة األحداث بصورة ايجابية مستعينا بذلك 

باألصدقاء واألقربين ..الخ وهذا النوع من السند االجتماعي كما تشير نتائج الدراسات 

ل من تأثيره السلبي في الصحة ال
ّ
نفسية والجسمية العلمية مخّفف للضغط ويقل

وهذا ما يدعم ما توصلت إليه هذه الدراسة فيما  ( 2009)الغرير أحمد وآخرون ، 

يخص مدى استخدام هذا النوع من االستراتيجيات الفّعالة إلى جانب استراتيجيات 

أما فيما يخص عينة البحث   ، أخرى كحل املشكل لدى عينة البحث غير املرضية

ها تستخدم هذا النوع من االستراتيجيات، فقد وجد أن املرضية والتي وجد أيضا أن

 ، بعض األفراد ال يتجهون نحو اآلخرين على أمل إيجاد الحل ملشاكلهم والتصدي لها

بل يسعون فقط إلى طلب "السند االنفعالي" دون محاولة تغيير املوقف الضاغط أو 

وع من طلب البحث عن املعلومات أو التخطيط لحل املشكل، وقد لوحظ هذا الن

الدعم االنفعالي عند من يعانون من التوتر الشديد والقلق املزمن، كما وجد أيضا أن 

 ( 2009)الغرير أحمد وآخرون ، هذا األسلوب أكثر استخداما لدى األفراد املكتئبين 

وهذا ما قد يفّسر لنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أيضا في هذا النوع من 

كلتا العينتين،  وقد لوحظ أنه يسعى البعض إلى طلب اإلسناد اإلستراتيجية لدى 

االنفعالي من القريبين أيضا أو األصدقاء ومن األطباء النفسانيين ، وعند النظر إلى 

عينة البحث املرضية والتي وجدت لديها درجات مرتفعة من القلق والغضب يتم فهم 

ملساندة  الذي لم يجعلهم في كيفية استخدام أفرادها إلستراتيجية طلب الدعم أو ا

محمى عن االضطراب النفس ي والجسدي )ارتفاع ضغط الدم( ولقد بينت الدراسات 

الحديثة أن هذا النوع من طلب املساعدة من اآلخرين يتم فيه التركيز على حالة 

الشخص االنفعالية خالل فترة الضغط ، ولكن دون وجود مواجهة فعلية للضغط 

تعبير االنفعالي للشخص عن مشاعره وأفكاره  حول خبرة ويتم ذلك عن طريق ال
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الضغط، وقد وجد أنه يكون النساء عادة أكثر من الرجال تعبيرا انفعاليا، كما أن 

)الغرير أحمد التعبير االنفعالي يؤدي وظيفة ما ويعطي فرصة للمساندة االجتماعية 

فأغلبية أفراد العينة وهذا ما يدعم ما توصلت إليه هذه الدراسة  ( 2009وآخرون ، 

 ( .     57,1%املرضية كانوا من النساء حيث بلغت نسبتهن )

  خاتمة: 

يتبّين لنا ما يؤكد على معاناة مرض ى الضغط ،  خالل نتائج الدراسة الحالية من     

وهذا من خالل ارتفاع في  ومن انفعال الغضب،  الدموي من قلق مزمن وعنيد

حالة مقارنة باألفراد غير املرض ى،  ومثل هذه كسمة وك والغضب درجات القلق

السمات السلبية إن صح التعبير تعّد كمؤشرات تنبؤية الحتمال اإلصابة باملرض قبل 

مع الضغط  استخدام املرض ى الستراتيجيات التعامل نجد أيضا نقص، كما وقوعه

امل مع املركزة حول املشكل مقارنة باألفراد غير املرض ى مع استخدامهم لطرق التع

منبئة  وكل هذه املؤشرات تعّد  الضغط النفس ي املركزة حول االنفعال بصفة أكبر 

 بالالتوافق النفس ي والجسدي على حّد سواء  كما أنها تفاقم من املرض بعد حدوثه.     
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 ذوي  بتالميذ التكفل في وجداني – فكري  إدماجي برتوكول  مساهمة

 األكاديمي التعلم صعوبات

 – ابتدائي الرابعة السنة صف من حاالت ثالث على ميدانية دراسة –

 

 

 
 

 17/07/2018:القبول  تاريخ     18/03/2018:االستالم تاريخ

  :لخصامل

تهدف هذه الورقة البحثية أوال إلى إبراز العالقة املوجودة بين صعوبات التعلم وبنية 

إلى صعوبات  طفلالشخصية التي هي من النوع البيني، بحيث عدم تقمص األب الرمزي يؤدي بال

، هذه املكتسبات املكاني وبالتالي ألناه-وللبعد الزماني لجنابيته في تكوين صورة موحدة لجسمه،

ومنه فقد  األولية التي تؤثر سلبا على تعلمه الحقا ما يؤدي به إلى تطوير صعوبة تعلم أكاديمي...

بما أن عناصر ثالث حاالت تعاني من صعوبات التعلم األكاديمي سعينا إلى اقتراح برتوكول للتكفل ب

تتعلق بشخصية  الطفل الذي يعاني   ذاتيةأساسا إلى تداخل عوامل مشتركة وهي: التكفل ترجع 

املتعلقة  بالعوامل   بيئية، ووالفكري  من صعوبة التعلم واملنحصرة أساسا في البعد الوجداني

إذن فالتشخيص والتكفل ينبعان من هذا ... املحيطة بهذا الطفل السابقة والظروف الحالية

ادماج التيارات فصلهما، أو حصرهما في اتجاه أحادي املنبع، من خالل املنطلق وال يمكن 

السيكوباثولوجية الـخمسة وكذا التيارات التي ترتكز على النمو الشخص ي الفكري الوجداني 

بناء عالقة عالجية مع هذا الطفل، ثم عملية تكوين املفهوم وتقييم  السلوكي وبعدها اقتراح كيفية

 العالج ليكون االنتقال إلى وضع التقنيات العالجية وتقييم النتائج. للمشكل، بعدها تخطيط 

البرتوكول اإلدماجي،   الوجداني،-صعوبات التعلم األكاديمي، النمو الفكري  الكلمات املفتاحية:

 التكفل اإلدماجي.

 

 

 لبنى دعيمة بن أ.         حسينة  أ.يوسفي          آمال بوروبة د.

 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

amel_bourouba @yahoo.com 
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Abstract:  
The purpose of this research is first of all to clarify the relation between the learning 

difficulties and the personality structure, which is of the limit state type, therefore the difficulty 

to establish its corporal schema, its lateralization and its temporospatial representation. thus his 

self is due to the non-identification of the symbolic father, note that his primary acquisitions 

have a negative impact on the child's learning later, especially with regard to the academic 

difficulties ... Beyond we propose a protocol care for three children, especially since the 

elements of this care are essentially based on the combination of common factors; individuals, 

which have an affective-intellectual dimension, and other environmental characteristics 

characterized by the child's recent antecedents and conditions ... So the diagnosis and 

management take place through this perspective and can not be separated, or put them in one 

direction; Through the integration of the five (05) psychopathological currents and those which 

rely on individual emotional, intellectual and behavioral development; then to propose how to 

establish a therapeutic relationship with this child, the conceptualization, after the evaluation of 

the problem, then the planning of the treatment and finally the implementation of the 

therapeutic techniques and the evaluation of the results. 

Key words: Difficulties in academic learning, Emotional-intellectual development, Integrated 

protocol, Integrated management. 
 : مقدمة -1

مثل تلك األعراض الخاص  األكاديمي ملاذا يطور أطفال ذوي صعوبات التعلم     

ة عن هذا التطور؟ وهل يمكن انطالقا من تلك بهم؟ ماهي السياقات املسؤول

السياقات التكفل بهؤالء في إطار كل العوامل املسببة واملحيطة وهذا انطالقا من 

 عملية التشخيص؟

في هذا املجال وبالرغم من أن مكتبات كليات التربية بشكل خاص تزخر بالعديد من 

ختصين وممارسين والذين الرسائل والبحوث العلمية التي أعّدت من قبل منظرين وم

وعالج  أجابوا على مثل هذه األسئلة وحاولوا تقديم األفضل من طرق تدريس
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من خالل ما برز من  األكاديمي استخدمت لتحسين تحصيل ذوي صعوبات التعلم

 أنه عادة ما 
ّ
تركز على مصطلحات عديدة سببية وبالتالي عالجية حول املوضوع إال

ال مهما وهو الوجداني الذي يصعب تقويمه من خالل الجانب املعرفي وتتجاهل عام

  السلوك...

واعتمادا على ما سبق فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل الرئيس ي: هل 

 وجداني في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي؟ -ُيساهم برتوكول فكري 

ة:فرضيات الدراس -2  

ياغة فرضية عامة، وهي على النحو في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن ص     

 التالي:      

 وجداني في التكفل بأطفال ذوي صعوبات  -رتوكول إدماجي فكري ُيساهم ب

 التعلم.

 وانطالقا من الفرضية العامة تتفرع الفرضيات الجزئية التالية:

ساهم استراتيجيات وجدانية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي. -1
ُ
 ت

ساهم ا -2
ُ
 ستراتيجيات معرفية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي.ت

ساهم استراتيجيات تعليمية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي. -3
ُ
 ت

 الدراسة: أهداف-3

 يلي: فيماأهم األهداف العلمية لهذه الدراسة تتمثل      

لرئيسية الجانب االيتولوجي الخاص بمعاش الطفل واألسباب االتعرف على  -1

 املؤدية إلى صعوبة التعلم األكاديمي. 

( األكاديمي نوع قصور األداء أي السلوك املضطرب )صعوبة التعلمالتعرف على  -2

  الذي يعاني منه هذا الطفل.
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جملة من معرفة والتأكد من مساهمة برتوكول إدماجي مصمم قائم على  -3

صعوبات التعلم الفكرية واألساليب الوجدانية للتكفل بتالميذ  التدريبات

 األكاديمية في مرحلة السنة الرابعة من التعليم االبتدائي.

 أهمية الدراسة: -4

 يلي: فيماتكمن أهمية الدراسة      

 -تبرز األهمية النظرية في كونها من الدراسات العربية وخاصة الجزائرية النادرة -1 

  قائمة على جية إدما التي تهتم بتصميم برتوكوالت –على حّد علمنا واطالعنا

استراتيجيات وجدانية، معرفية وتعليمية للتكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمية 

حديث يعتمد ادماجي ، بمعنى أسلوب في مرحلة السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

الفكرية ذات طابع نمائي نفس ي حركي وطابع أكاديمي  أساسا على جملة من التدريبات

 األساليب الوجدانية... وكذا على جملة من

البحث الحالي يسعى إلى املساهمة في إثراء  في حين تتجلى األهمية التطبيقية في أن -2

جانب مهم من مجاالت علم النفس االكلينيكي بشكل خاص من خالل تقديم 

 إدماجي للتكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي.. برتوكول 

 متغيرات الدراسة ومفاهيمها: -5

 :األكاديمي التعلم باتصعو -1.5

في هذه الدراسة بأنهم مجموعة من  األكاديمي يمكن تعريف صعوبات التعلم     

التالميذ ذوي ذكاء متوسط أو فوق املتوسط، والذين يظهرون تباعدا واضحا بين 

أدائهم املتوقع في القراءة أو الكتابة أو الحساب )كما ُيقاس باختبار الذكاء( وبين 

)كما ُيقاس باالختبار التحصيلي(، وبهذا فُهم ُيعانون من قصور في  أدائهم الفعلي

أدائهم باملقارنة بأقرانهم في نفس العمر الزمني ومستوى الذكاء والصف الدراس ي، مع 
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أنهم ليست لديهم مشكالت حسية )سمعية، بصرية أو حركية( ، وليسوا متخلفين 

 عقليا أو معتلين صحّيا. 

 داني:الوج-النمو الفكري  -2.5

ها تشير إلى      
ّ
يأتي مصطلح الوجدان في علم النفس عموما بألفاظ مختلفة وكل

بلفظ الشعور  نفس املعنى، فُيقال العاطفة، وقد ُيشار له باالنفعال، كما قد يأتي

واالحساس... وكل هذه األلفاظ تدل على الجانب الوجداني املعنوي الذي يشعر به 

الطاقة  عتموضالوجداني في هذه الدراسة هي  -ي ... وُيقصد بالنمو الفكر الفرد

في مناطق العضوية البيولوجية للطفل واملواقف السلوكية التي  وتوظيفها الليبيدية

ومحتوى هذا املصطلح  تنتج عنها في إطار التفاعل بين األنا واملحيط االجتماعي...

)الفمية،   Freudمستمدا من التطور النفس ي الجنس ي للطفل وفقا ملا جاء به فرويد

   Piagetعند بياجيهالشرجية، القضيبية ومرحلة الكمون(  ومراحل النمو الفكري 

 (.ذكاء ملموس غير منطقي، ملموس منطقي، مجرد)

 التكفل اإلدماجي: -3.5

عملية نفسية اجتماعية هادفة ومستمرة لتوعية الطفل بذاته وإكسابه سلوكات      

اندماجه وفعاليته في املجتمع من خالل تطبيق وقيم وخبرات لتحقيق استقالليته و 

برتوكول قائم على إدماج الجانب الفيزيولوجي الذي يمثل السلوك املضطرب الظاهر 

عند طفل السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الذي يعاني من صعوبة التعلم 

الطفل  األكاديمي )قراءة أو كتابة أو رياضيات(، والجانب اإليتيولوجي الخاص بمعاش

واألسباب الرئيسية املؤدية لهذه املشكلة ... إذن فهذه العملية ال ترتكز فقط على 

اإلكلينيكي وطريقة العالج، ولكن أيضا على خصائص و اضطرابه أمشكلة املفحوص 
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العالقة العالجية مع األخذ بعين  L’interaction الفاحص واملفحوص وتفاعل  

  ة.الفروق الفردية لكل حال االعتبار 

منهج الدراسة: -6  

.اعتمدت الدراسة على املنهج العيادي القائم على دراسة الحالة       

حاالت الدراسة: -7  

، حيث تتمثل خصائصها من خالل الجدول تكونت هذه الدراسة من ثالث حاالت     

 التالي: 

 الحاالت الجنس العمر إعادة السنة  نوع صعوبة التعلم

 1الحالة  ذكر سنة11 بعة السنة الرا عسر الكتابة

 2الحالة  أنثى سنة 11 مرتين السنة الثانية عسر الحساب

 3الحالة  أنثى سنة 10 السنة الثانية+ الثالثة عسر اإلمالء + عسر الكتابة

-يوضح حاالت الدراسة وخصائصها 1الجدول رقم  -  

لتشخيص:اإلجراءات العيادية ل -8  

:لدراسةأدوات ا -أ  

  سيميولوجية:املالحظة ال -1

إدراك وتسجيل للظواهر النفسية و  مشاهدة عبارة عن عملية مراقبة ووهي 

أن  Chambon.. في هذا املجال أشار شامبو هادف.و بأسلوب عملي منظم مخطط 

 املالحظة السيمائية تكون من خالل:

 مالحظة املفحوص بمعنى فحص لحالته النفسية ومالحظته بكل موضوعية، 

فحوص حيث يتناسب هذا االتجاه مع تطبيق االنصات التعاطفي، املالحظة مع املو 

املالحظة كإكلينيكي بمعنى توجيه املالحظة واالنتباه وكذا أي فهم آلرائه وانفعاالته، 

نحو ذات املفحوص...، أيضا املالحظة من تلقاء الذات، أي االنصات إلى ذات 
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 .Chambon,2010, pه. )املفحوص لتسجيل انفعاالته هو يعبر عن أحاسيسه ووآالم

112). 

املقابلة العيادية نصف موجهة : -2  

وهذا من خالل برتوكول مقابلة شمل بعدين أساسيين، ويمكن اختصرهما في ما 

 يلي:

: من خالل تحديد نوع Questions sémiologiquesأسئلة خاصة باالضطراب  -1

تواتره في االضطراب، أسلوبه، بداية اكتشافه، تطوره حتى اللحظة الراهنة، 

بيئتين مختلفتين، تواجد سلوكات أو اضطرابات أخرى، الدافعية والطرق التي 

 تدعمها...

تاريخ : أسئلة خاصة بQuestions étiologiquesأسئلة خاصة بأسباب االضطراب  -2

 الحالة وكل ما يتعلق بالسوابق الشخصية والعائلية والظروف الحالية. 

االختبارات النفسية: -3  

 فيما يلي:      تمثلت     

استبيان من إعداد وتقنين الدكتور  :استبيان صعوبات التعلم األكاديمي -1.3

فقرة وثالثة أبعاد: البعد األول يشمل  50زيدان أحمد قاسم السرطاوي، ويتكون من 

الصعوبات األكاديمية، أما البعد الثاني يحتوي على الصعوبات اإلدراكية الحركية ، 

الثالث الخصائص السلوكية. وقد تم تعبئة املقياس في هذه  في حين يتضمن البعد

الدراسة من قبل الوالدين، مع اإلشارة أن تقييم درجات الخانات وفقا للمقياس كان 

(، 04(، عالية )03(، متوسطة )01(، منخفضة )01على النحو التالي: منخفضة جّدا )

 (.   05عالية جّدا )
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الستبيان في سياق اكلينيكي وبيداغوجي، يسمح ُيستعمل هذا ا: HIPICاستبيان -2.3

بتقييم الجانب الوجداني للطفل، العالقات الشخصية، الدافعية وسلوك الطفل. 

بند أو جمل بسيطة وقصيرة، موجهة ألولياء الطفل... يتكون  144يتكون من 

 االستبيان من خمسة أبعاد، وهي على النحو التالي: 

 اليالبعد األول: االستقرار االنفع émotionnelle Stabilité : قة بالنفس. ثقلق، ال 

  البعد الثاني: االنبساطيةExtraversion : والخجل. التفاؤل  التعبير، ،الطاقة 

 البعد الثالث: السيطرة Bienveillance اإليثار، الهيمنة، األنانية، الخضوع، عدم :

 االستقرار الحركي.

  البعد الرابع: الخيالImagination داع، الذكاء، الفضول.: اإلب 

: التركيز، املثابرة، الرعاية/ النظام، الدافعية.   Conscienceالبعد الخامس: الشعور 

(Mervielde & Fruyet, 2011). 

مراحل التشخيص: -ب  

الطبي املختص في العوامل  وهذا من خالل البحث مع الفريق  الفحص الطبي: -1

أو الضرورة... ومن املؤكد أن هذا العالج العصبية التي يجب التكفل بها عند الحاجة 

 الكيميائي لن يجعل األطفال يتعلمون بل يجعلهم أكثر قابلية لعملية التعلم. 

من خالل فحص الحالة النفسية للطفل )الوجدانية، املعرفية  _الفحص النفس ي:2

 والسلوكية(، مالحظتها بكل موضوعية وتطبيق االختبارات النفسية.

من املحتمل أن وجود تخلف في النمو، أو خلل في النضج، سري:ص النسق األ فح -3

أو اكتساب خاطئ في عملية التعلم... يؤدي إلى صعوبة التعلم لهذا وجب فحص 

النسق األسري... إذن ألباء أطفال ذوي صعوبات التعلم دورا هاما في تحديد املشكل 

 من جهة ومن جهة أخرى في تقديم الخدمات املختلفة ألطفالهم.



 ميدانية دراسة –األكاديمي التعلم صعوبات ذوي  بتالميذ التكفل في وجداني – فكري  إدماجي برتوكول  مساهمة

 – ابتدائي الرابعة السنة صف من حاالت ثالث على

 لبنى دعيمة بن. أ                              حسينة  يوسفي.أ                                  آمال بوروبة. د

300                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

 يرتكز فحص النسق األسري على ما يلي:

، وهي تلك املعلومات الوصفية الخاصة بحجم معرفة الخصائص األسرية - 1.3

األسرة، مكانة الطفل وترتيبه داخل األسرة، الخلفية الثقافية، املستوى االقتصادي، 

 املستوى االجتماعي، صحة األسرة الجسمية والنفسية، وأساليب املواجهة املتبعة من

 طرف األسرة تجاه هذه صعوبة التعلم الخاصة بالطفل. 

، وُيقصد بها التبادالت بين األم والطفل الذي يعاني ةمعرفة التفاعالت األسري - 2.3

 من صعوبة التعلم، األب والطفل، اإلخوة، واألسرة املمتدة إن ُوجدت.

التفاعالت ( إلى تحديد نوعية 2007وزمالئه ) James Kauffmanأشار جيمس كوفمان 

األسرية بالتماسك والتكيف. ويشير مصطلح التماسك إلى تلك الدرجة التي يكون 

عندها أفراد األسرة الواحدة أحرارا كي يتصرفوا بشكل مستقل... هذا وقد أسفرت 

 Greenنتائج البحوث التي تم إجراؤها في هذا الصدد كتلك التي قام بها قرين 

التعلم يميلون لكي يكونوا أكثر تقديما للحماية  ( أن أباء أطفال ذوي صعوبات1992)

وأيضا معرفة وظائف األسرة من خالل دينامية قلقها على الزائدة ألولئك األطفال... 

 ابنها املصاب ومشاركتها في التكفل بمشكلته...

 فحص البيئة املدرسية:  -4

فحص الفضاء املدرس ي ضروري أثناء عملية تشخيص ذوي صعوبات التعلم 

خالل التعرف على البرامج الدراسية، مضامين التعلم، البيداغوجيا املعتمدة في من 

م وغيرها...  
ّ
      التدريس وأساليب تعامل وتفاعل الطفل مع املعل

 البرتوكول اإلدماجي: –9
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تم إعداد برتوكول إدماجي قائم على نشاطات  التعريف بالبرتوكول اإلدماجي: –1

ة وجدانية للتكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي، تدريبية فكرية وأخرى عالجي

 وفيما يلي وصف مختصر للبرتوكول:

هو برنامج مصمم قائم على تقنيات إدماجيه للتكفل بذوي صعوبات التعلم، 

التدريبات  الفكرية ذات طابع نمائي نفس ي حركي ُينفذ من خالل مجموعة من 

)قراءة، كتابة وطابع أكاديمي  اني()صورة الجسم، الجانبية، التنظيم املكاني والزم

مفحوص، وتعديل عالقة  –)قوة العالقة فاحص أساليب وجدانية و وحساب(

( 08)ثمانية املفحوص بنسقه األسري وعملية التغذية الراجعة(، يحتوي على 

جلسات، تحتوي كل جلسة على أهداف عامة وخاصة بالحصة في حّد ذاتها، 

بها، هذه الجلسات موزعة بمعّدل كل حصة في  وسائلها، ومحتوى التدريب الخاص

 67إلى  45األسبوع، حيث أن الوقت املحّدد لها مختلف من حصة إلى أخرى ) من 

دقيقة( حسب  محتوى الجلسة وامكانية وصول طفل الذي ُيعاني من صعوبات 

( فترات أساسية 03التعلم إلى الوضع التدريبي، مع العلم أن كل حصة تشمل ثالث )

 لة ال تتميز بالتنظيم، تتمثل في ما يلي:متداخ

 .الفترة األولى، استراتيجيات وجدانية 

 .الفترة الثانية، استراتيجيات معرفية 

  .الفترة الثالثة، استراتيجيات تعليمية 

يتطلب تنفيذ هذا البرتوكول خبرة القائم بالتدريب واستعداد الطفل وعائلته 

طلوبة، مما يسمح له بتحسين أدائه لتقبل تطبيق تلك التمارين واألنشطة امل

  التحصيلي  والتعليمي..
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الوجداني -امليكانيزمات التي يقوم على أساسها البرتوكول اإلدماجي الفكري  –2

 :   للتكفل بأطفال ذوي صعوبات التعلم

يرتكز البرتوكول اإلدماجي القائم على  تدريبات فكرية وأساليب وجدانية للتكفل  

( 03األكاديمي من صف السنة الرابعة ابتدائي على ثالث  ) بذوي صعوبات التعلم

 أساليب تدخل أو ما ُيعرف باالستراتيجيات، تشمل ميكانيزمات أساسية، تتمثل في: 

 استراتيجيات وجدانية: -أ

أحاسيس،  قائمة أساسا ومن خالل تطبيق هذا البرتوكول اإلدماجي على 

من صعوبة التعلم  وكيفية توجيه مشاعر، عواطف وانفعاالت الطفل الذي يعاني 

ذلك ليكون  لها تأثيرا إيجابيا على سلوكه داخل بيئته األسرية، املدرسية واملحيطة، 

مفحوص وتعديل  -من خالل التركيز أثناء هذا التكفل على قوة العالقة فاحص

أبحاث العالجات  وهي استراتيجيات مستمدة من عالقة املفحوص بنسقه األسري. 

(  والتناول الخاص 2010) Olivier Chambonلصاحبها أوليفي شامبون اإلدماجة 

 Dominique Servantالفرنسية دومينيك سارفان   Lilleبالباحث واألستاذ بجامعة ليل 

 (، وتتمثل االستراتيجيات الوجدانية لهذا البرتوكول اإلدماجي في ما يلي: 2011)

 من خالل ما يلي:مفحوص:  -قوة العالقة فاحص -1

  اإلحساس بالفاعلية الشخصية وتقدير الذات: من خالل الوعي بالذات أوال

( أنها أساس 2004هذه الذات، فقد أشار لها املهدي ) ثم العمل على تقدير

ومن خالل هذه الخطوة أيضا يتمكن  إدارتها،الثقة بالنفس وبالتالي حسن 

طفل معرفة مواطن القوة والضعف بشكل موضوعي ما يجعل الاألخصائي 

أكثر كفاءة ودافعية، ذلك أن قوة الدافعية تدفع إلى التقدم... وقد أشار 
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 Emotionalفي كتابه: " إلى تقدير الذات Daniel Golemanدانيال جوملان 

Intelligence للذكاء الوجداني.  األساس ي  عنصر ال"بحفز الذات 

 في  الدافع الطفل وأسرته:ب املساعدة الخاصة تحسين الدافعية وتوقعات

هذا املجال هو عملية داخلية توجه نشاط الطفل نحو هدف في بيئته، فهو 

حالة داخلية تحرك السلوك وتوجهه، مع العلم أن أي نشاط يقوم به 

 الفرد بصفة عامة ال يبدأ أو ال يستمر دون وجود الدافع...

 :تنظيم النشاط االنفعالي 

 تغير اإلدراك: 

الجية هي عوامل مشتركة عموما بين كل نستطيع القول أن تقنيات العالقة الع

العالجات النفسية، وقد تم تحقيق هذه املرحلة من تطبيق هذا البرتوكول اإلدماجي 

  تعتمد أساسا على ما يلي: مجموعة من التقنيات الفكري الوجداني من خالل

مستوى أي  ، a détente corporelleLارخاء الجسم أوال وقبل كل ش يء  –

لي، أو ما ُيعرف باإلنصات إلى الجسم على حّد تعبير جون بارجاس االسترخاء العض

Jean Bergès واملتمثلة أساسا في عضالت عن طريق أنشطة املجموعات العضلية ،

... فاملحرك هنا يكون من خالل اللغة اإليحائية، تلك اللغة الوجه واألطراف العليا

س املستوى إلحداث اللغة والجسم( في نف)التي تتمسك بالجسم، حيث يكونا 

التحوالت والتغيير، وهذا هو العمل الذي يعطي وجودا للجسم ويؤدي إلى بناء 

 تمثيالته، بالتذكر واسترجاع الصور الذهنية، املفاهيم، الحوادث، الوضعيات...

 (.279، ص. 2017)بوروبة، 

وسيلة  أخرى لالتصال غير اللفظي ومن ، Le massageعملية التدليك  بعدها -

يكانيزمات التي اعتمد عليها بحذر في هذا البرتوكول هي التدليك أو ما ُيعرف امل
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 عضليعملية االسترخاء الباللمس، وهذا لتصحيح وضعيات االسترخاء وكذا أثناء 

دقيقة وصعبة العمل  الوجه عضالت عمل عضالت الوجه، ذلك أن في وبالخصوص

شير في هذا الصدسواء أثناء الشّد أو االرتخاء
ُ
د أن هذه التقنية اسُتعملت على . ن

نطاق واسع عند املختصين في االسترخاء التحليلي عند األطفال بغض النظر عن 

(، الذي نوه 1989) Ajurria Guerraالراشدين، ومنهم على سبيل الذكر أجوريا قيرا 

 Celui qui estوامللموس  Celui qui toucheبقوة وشّدة إلى دور اتحاد وتفاعل الالمس 

touché.  ،(.280، ص. 2017)بوروبة 

وكان الهدف منها في هذا البرتوكول اإلدماجي هو ترصين العالقة العالجية بين 

  منحه املزيد من الطاقة والحيوية.الطفل والفاحص وبالتالي 

وهذا من خالل املستوى الذهني  :La concentration mentaleالعقلي التركيز  ثم -

من خالل التدقيق، إدراك، استيعاب، اإلحساس من االسترخاء، الذي يكون 

   ومعايشة مختلف الوضعيات من خالل استراتيجيات وجدانية، فكرية وتعليمية. 

وهو يشير إلى الفعل الذي يقوم بنقل فكرة موجهة  ،La suggestionاإليحاء أخيرا  -

شارات، سواء من خالل اللغة اللفظية أو غير اللفظية )الرؤية، تعابير الوجه، اإل 

 .(Servant, 2011, p. 13) االتجاهات واملواقف...(  قصد تعزيز عملية االستقراء.

 بتعبير آخر يمكن القول بأن اإليحاء هو عالقة شخص يتميز بالتأثير على اآلخر. 

 من خالل العمل على تغيير ما يلي: تعديل عالقة املفحوص بنسقه األسري: -2

 :دينامية القلق 

 اآلليات الدفاعية: 

 :نوعية املشاركة 
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 التغذية الراجعة:  -3

إعادة املختص لبعض االستجابات  في من خالل تطبيق هذا البرتوكول تمثلت 

 والتمارين الخاصة بالطفل وإبالغه بردود أفعاله الصحيحة والخاطئة.    

 استراتيجيات معرفية: -ب

وقد ركزت على تهدف هذه االستراتيجيات إلى تعليم الطفل تعلم حيوي نشيط،      

 املراحل النمائية، القدرات الخاصةتفكير الطفل أثناء تعلمه للمهمة باالعتماد على 

الواردة  معالجة املعلومات)القدرة على التعلم تتطور مع تطور النمو الفكري( وكيفية 

عن طريق الحواس )االنتباه، الذاكرة واإلدراك(... وقد تم اختيار ثالث استراتيجيات 

ُيعتمد عليها للتكفل بذوي صعوبات التعلم، وهذا املختصين في هذا املجال و   لباحثيها

وفقا لطبيعة الحاالت املقدمة، والوصف املختصر لتلك االستراتيجيات على النحو 

 التالي:

دة  -1 ترتكز  Fernaldوهي طريقة لفرنالد  : VAKT))استراتيجية الحواس املتعد 

ملختلفة )البصر، السمع، الحركة واللمس( في أساسا على استخدام الطفل لحواسه ا

عمليات التدريس لحّل مشاكله التعليمية، وتعتمد هذه االستراتيجية بشكل كبير على 

، ص. 2011)الهاشمي& الوهيمي، التعامل مع الوسائط التعليمية بصورة مباشرة. 

29 .) 

ا الخطيب يمكن تلخيص اإلجراءات التدريسية لهذه االستراتيجية كما أشار إليه

 ( في ما يلي:2009)

اختيار كلمة ثم كتابتها مع نطقها من طرف املختص مكّررا ذلك عّدة مّرات،  -1.1

 ُيشاهد الطفل ذلك ويستمع إلى النطق.
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إعطاء الطفل مهلة لدراسة الكلمة استعدادا لتذكرها في وقت الحق مع إمكانية  -2.1

 تتبعها بوضع اإلصبع مع نطق الكلمة.

مسح -3.1
ُ
عاد الخطوة. ت

ُ
 الكلمة وُيطلب من الطفل كتابتها غيبا وإذا أخطأ ت

 إعطاء الطفل فرصة الستخدام الكلمة في جملة ذات معنى من خالل كتابتها.          -4.1

هي طريقة مستمدة من النظرية املعرفية  استراتيجية ربط املجرد باملحسوس: -2

بقت من خالل هذا البرتPiagetلبياجيه 
ُ
وكول اإلدماجي على الحالة التي كانت ، وقد ط

 
ُ
قوم املجرد باملحسوس، فمثال عند العّد نعاني من عسر الحساب من خالل ربط ت

كالكرات أو ش يء آخر قريب من مفهوم ومحيط بعملية ربط العدد بمحسوس ما 

 الطفل. 

( إلى أن إدراك الطفل يرتبط عادة بالبيئة التي يعيش 2009أشار الخطيب )

معرفته لش يء ما يرتبط بوظائفه املختلفة، لهذا يجب ربط املجرد باملحسوس فيها... ف

 حتى يتمكن من عملية التعلم.

يمكن تلخيص أهم األسس التي تقوم عليها طريقة ربط املحسوس باملجرد من 

 خالل ما يلي:

 عرض عام لجميع املواد املحسوسة التي تحيط بالبيئة التي ينتمي إليها الطفل. -1.2

 ربط املواقف املجردة التي يتعرض لها باملواد املحيطة. -2.2

إيجاد ما ُيقابل كل مجرد وسيلة محسوسة لتقنين املعلومات، شرط توفير  -3.2

 (. 44، ص.2011)الهاشمي& الوهيمي،  اختيارات متنوعة.

يركز هذا األسلوب على التكرار والتدريب من  :Gillinghamاستراتيجية جلنجهام  -3

مهارات التهجئة والكتابة بربطهما بمهارة القراءة )الكتابة والنطق(،  خالل تعلم
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ويتضمن هذا األسلوب املواد التعليمية من قصص صغيرة وكلمات صوتية، ويعتمد 

 (. 49، ص.2011)الهاشمي& الوهيمي، على التراكيب النحوية اعتمادا كبيرا. 

ا أشار إليها الخطيب يمكن تلخيص اإلجراءات التدريسية لهذه االستراتيجية كم

 ( في ما يلي:2009)

 عرض الحرف أمام الطفل ثم ذكر اسمه في حين ُيكرر هذا الطفل ذلك. -1.3

 ُينطق صوت الحرف ثم ُيعيد الطفل صوت الحرف. -2.3

 ُيطلب من الطفل ذكر اسم الحرف الذي له هذا الصوت املقدم. -3.3

 يكتب الطفل الحرف بحرص مع شرح شكله. -4.3

( أحرف ويتعلم كيفية 10يؤدي الطفل املجموعة األولى من الحروف من عشر ) -5.3

مزج الحروف لتكوين كلمة من خالل: تكرار الكلمة، تسمية حروفها، كتابة حروفها 

 ونطقها في الوقت نفسه(.  

 استراتيجيات تعليمية: -ج

من قائمة أساسا ومن خالل تطبيق هذا البرتوكول اإلدماجي على كيفية التعلم 

خالل تدعيم معارف التعلم، خطة التعلم وفعالية التعلم، وهي استراتيجيات 

( للمبادئ 2006وفريقه البحثي ) Strangeman مستمدة من تناول سترانجمان 

  الخاصة بالتصميم الشامل للتعلم،  وهي على النحو التالي:

ملعلومات وهذا من خالل توفير طرقا مرنة ومتعّددة لتقديم ا معارف التعلم: -1

 والشروح من طرف املختص. 

وهذا من خالل السماح للطفل بالتعبير املرن واالستجابة املتعّددة  خطة التعلم: -2

شرط أن تكون صحيحة )التسهيل باستخدام ألفاظ وعبارات وجمل متنوعة 

 للوصول إلى اإلجابة الصحيحة( مع إمكانية توفير الوقت الالزم للتدريب.
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 متعّددة للتعامل مع الطفل.وهذا من خالل توفير ووسائل  فعالية التعلم: -3

ط  تطبيق البرتوكول اإلدماجي:  -10
 
 ُمخط

يات  ّل جلسة، والفّنِ
ُ
ط الجلسات، ويتضّمُن أهداف ك

ّ
ح الجدول الّتالي ُمخط ُيوّضِ

ّل جلسة، وكذلك تقييم الجلسة، وُهو كاآلتي:
ُ
ستخدمة، وزمن ك

ُ
 امل

رقم 

 الجلسات

موضوع 

 الجلسة
يات املستخدمة ف الجلسةهد ِّ

 
 الفن

زمن 

 الجلسة
 التقييم

الجلسة 

ولى
ُ
 األ

جلسة 

 تمهيدية

التعرُّف على الحالة وولي أمرها )األم(  -

لفة 
ُ
قة.وخلق جّو من األ ِ

ّ
 والث

تطبيق البرتوكول  طبيعة وكيفيةتوضيح  -

 اإلدماجي.

 شرح ُمحتوى الجلسات. -

 .القبلي القياستطبيق  -

قابلة -
ُ
 .دية مع الطفل ثم مع األمالعيا امل

استبيان صعوبات التعلم تطبيق  -

 HIPICللسرطاوي واستبيان  األكاديمي

 لتقييم الجانب الوجداني.

االسترخاء العضلي )عضالت الوجه  -

فقط( باالعتماد على التدليك ملنح الطفل 

نوع من الطاقة والقدرة على العمل مع 

 غلق العينين إلبراز النشاط اإليحائي.

 د 60

نوع من التردد 

والخوف من طرف 

 ت الثالث.الحاال 

الجلسة 

 الثانية

 التعرف -

على  الدقيق

ُمشكلة 

الطفل 

وتقييم 

الوضعية 

بمشاركة 

 -الطفل. 

التعرف على 

دينامية قلق 

األم في ما 

يخص 

مشكلة ابنها 

وطبيعة 

مشاركتها 

الحتواء ذلك 

هذه 

 املشكلة.

ة بمظهر مشكلته الخاصة تعريف الحال -

عوبة التعلم وضرورة التدريب لعالج بص

 ذلك.

تقييم الطفل من خالل مشاركته   -

 بطريقة تعكس مستواه التحصيلي.

تحديد حاجاته الخاصة بوضوح، أي  -

التعرف على االستراتيجية التدريسية 

للتكفل )حسب طبيعة مشكلة كل حالة 

على حدا واالستراتيجيات املعرفية 

 جي(.املقترحة في البرتوكول اإلدما

تحليل املهمة التي سيتم تعلمها  - 

وتجزئتها إلى مهمات فرعية مكونة لها، 

شرط البدء من املهمة البسيطة إلى 

املهمة املعقدة بشكل تدريجي، بهدف 

 تبسيطها.

اختيار القناة املناسبة الستجابة الطفل  -

وأيضا الخاصة باألسرة ملساعدته 

وملشاركته في الواجب املقدم من طرف 

صائي، بعد التعرف على دافعية األخ

 الطفل وتحليل عالقاته مع أسرته.

تأكيد مساهمة األم فيمن خالل  -

واجبات منزلية شملت استراتيجيات 

البدء أوال باالسترخاء العضلي لترصين   -

العالقة العالجية، ومن خالل إرخاء 

الجسم كان تركيز عقلي شمل استرجاع 

ذكر صور ذهنية، مفاهيم ووضعي
ُ
ات ت

الحالة بمظهر صعوبة التعلم التي ُيعاني 

 منها ومعايشته لهذه الوضعية.

أثناء هذا اإلرخاء للجسم تم مالحظة  -

مشاعر، أفكار وسلوكات الحالة تجاه 

 مشكلته.

تخلل هذا اإلرخاء عملية التنفس  -

 البطني العميق.

قابلة -  
ُ
 .العيادية مع الحالة امل

األم لتقديم املقابلة العيادية مع  -

الواجب املنزلي املتمثل في تلك 

االستراتيجيات املعرفية املقترحة في 

البرتوكول حسب طبيعة اضطراب كل 

حالة على حدا والتركيز على أهمية إنجازه 

وضرورة املتابعة من خالل كراسة 

 خاصة. 

 

 

 د 60 

 ُقبول نوع من ال 

وتحسين الدافعية 

من طرف الحاالت 

واالتفاق مع 

ت كل على األمها

حدا فيما يخص 

 خطة العمل. 
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 معرفية.

 الجلسة

 الثالثة

تدريبات  -

ذات طابع 

نمائي نفس ي 

حركي من 

خالل 

االسترخاء 

 العضلي.

عملية  -

تقييم لحالة 

الطفل 

 الوجدانية. 

عملية  -

تقييم 

بمشاركة 

الحالة ثم 

األم، كل على 

حدا 

لالستراتيجيا

ت املعرفية 

املقترحة 

وتصحيح 

للوضعيات 

 الخاطئة.

 

عملية فحص للمكتسبات األولية   -

والخاصة بالجانب النمائي النفس ي 

الحركي )صورة الجسم، الجانبية 

 والتنظيم املكاني الزماني(.

فحص وتقييم لحالة الطفل الوجدانية  -

بعد مباشرته في عملية التكفل بمشكلته، 

وهذا من خالل تركيز املالحظة السيمائية 

جية وكذا على كيفية تطور العالقة العال 

من خالل االسترخاء العضلي وعنه 

فحص للتركيز العقلي عن كيفية تنظيم 

 نشاطه االنفعالي. 

عملية تقييم بمشاركة الحالة عن  -

الصعوبات التي واجهته من خالل 

تطبيقه لتلك االستراتيجيات املعرفية 

املقدمة في الحصة الثانية كواجب منزلي 

 ليتم تصحيح الوضعيات الخاطئة. 

عملية تقييم مع األم عن كيفية تطبيق   -

تلك االستراتيجيات املعرفية املقدمة 

ومدى استجابة الحالة ليتم تصحيح 

املراحل الخاطئة واالنتقال إلى مستوى 

أعلى في حالة اإلنجاز السليم والنجاح في 

 املرحلة السابقة.

 استحضار الجلسة الثانية. -

استرخاء عضلي أين كان محتواه ومن  -

 ل هذه الحصة ثري من خالل: خال

تطبيق والتركيز على بعض التدريبات -1

 صورة الجسمالنفسية الحركية، ومنها: 

)من خالل اإليحاء بتواجد الجسم في 

املكان املخصص لهذا اإلجراء التطبيقي( 

 التنظيم املكاني والزمانيليتم االنتقال إلى 

)أيضا من خالل اإليحاء بمحدودية مكان 

 الجانبية راء(، بعدها تدريبوزمان اإلج

)بالتركيز العقلي على الجانب األيمن ثم 

األيسر من األطراف العلوية ثم حاستي 

 الرؤية والسمع(.

تم أيضا ومن خالل هذا االسترخاء -2

فحص وتقييم الحالة الوجدانية للطفل 

 من خالل نشاطه واستجاباته االنفعالية.

 املقابلة العيادية مع الحالة لتقييم -

النشاط املعرفي املقدم في الحصة 

السابقة والتركيز على تصحيح األداء 

 الخاطئ.

املقابلة العيادية مع األم لتقييم ذلك  -

النشاط املعرفي وتصحيح الوضعيات 

 املقدمة مع األم من خالل التلقين.

املقابلة مع الطرفين )األم والطفل(  -

لالنتقال إلى مستوى أعلى من التدريب في 

النجاح أما في حالة الرسوب فيكون حالة 

 هناك إعادة للتدريب السابق.

 د 62

واظبة على 
ُ
امل

 حضور الجلسات

واتضاح توقعات 

 املساعدة.

 الجلسة

 الرابعة

تدريبات  -

نمائية 

نفسية 

حركية 

 منعزلة.

تقييم  -

الجانب 

الوجداني 

 للطفل.

 

ضبط تقييم التدريبات النمائية  -

سم، النفسية الحركية )صورة الج

 الجانبية والتنظيم املكاني الزماني(.

 فحص االستجابات االنفعالية. -

فحص طبيعة إدراك الحصص  -

التدريبية الخاصة باالستراتيجيات 

 املعرفية املطبقة.  

 

 استحضار الجلسة الثالثة. -

تدريبات نمائية نفسية حركية منعزلة:  -

من خالل التدريب املرور  صورة الجسم،

ة كالطاولة والكرس ي، ليتم في أماكن ضيق

وصف الجسم في الوسط املادي 

)جلوس، وقوف وحركة(. بعدها تدريب 

، بإدراك مختلف أجزاء الجسم الجانبية

وملس الجوانب اليمنى واليسرى لألطراف 

، من التدريب املكانيالعلوية والسفلى. ثم 

خالل وصف تواجد الحالة في مختلف 

ن وضعيات )أمام الطاولة وخلفها، بي

الطاولة والكرس ي، على يمين الفاحص 

 د 60

 

التجاوب مع كّل ما 

 يتمُّ تقديمه خالل

تطبيق البرتوكول 

اإلدماجي 

واستيعاب للتدريب 

النمائي بشكل 

  جّيد.
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ليتم االنتقال إلى يساره(. وأخيرا التنظيم 

الزمنين من خالل وصف لتسلسل األيام، 

 األشهر والسنوات.

مالحظة الحالة بصفة دقيقة لكيفية  -

تنظيم نشاطه االنفعالي من خالل هذه 

 التدريبات النمائية املنتظمة واملكثفة. 

م والطفل في آن مقابلة عيادية مع األ  -

واحد لتقييم مدى استيعابه وإنجازه 

لالستراتيجيات املعرفية املقدمة في 

الحصص السابقة، واالنتقال إلى 

املستوى األعلى في حالة النجاح في حين 

إعادة التدريبات السابقة في حالة 

 الرسوب.

 الجلسة

 الخامسة

تقييم  -

البعد 

الوجداني 

 للطفل

التعرف على مستوى تقدير الذات من  -

خالل ضبط بشكل دقيق مواطن القوة 

 والضعف. 

 التعرف على مدى تغير إدراكاته. -

التعرف على مدى تطور عالقته بنسقه  -

ق األسري من خالل مساعدة أمه في تطبي

 االستراتيجيات املعرفية ومتابعتها له.

االسترخاء العضلي بالتركيز على تدليك  -

 عضالت الوجه لحفز الذات.

االسترخاء التنفس ي من خالل التنفس  -

البطني العميق وبوضع اليد اليسرى على 

مستوى الصدر واليمنى على مستوى 

البطن )التركيز على عمليتي شهيق/ زفير( 

 مستوى الجسم.لطرد التوتر على 

مقابلة عيادية مع الطفل للتعرف على   -

مواطن القوة والضعف للحالة لتعديل 

 التعلم الخاطئ وتقييم مدى تغير إدراكاته.

مقابلة عيادية مع األم والطفل لتقييم  -

مشاركتها في متابعة ابنها ومدى تطور 

 عالقته بها.

 د 65

على  حرصال

تطبيق التقنيات 

الخاصة بالبرتوكول 

 الّتجاوباإلدماجي و 

  معها.

تطور ملحوظ على 

مستوى الفاعلية 

 الشخصية.

-تطور تفاعل األم 

 ابن. 

 الجلسة

 السادسة

تقييم  -

البعد 

الفكري 

 للطفل 

 

التعرف على مستوى تطور الحالة فيما  -

يخص الجانب املعرفي املتعلق بالصعوبة 

 األكاديمية املقدمة. 

التعرف على مدى مالئمة  -

اتيجيات املتبعة من طرف االستر 

األخصائي وأيضا تلك املوجهة لألم 

 للتكفل بهذا الطفل. 

التعرف على مدى استجابة الطفل  -

 للواجبات املنزلية املقدمة. 

إعادة النظر في مدى مالئمة  -

االستراتيجيات التعليمية وطبيعة مشكلة 

الطفل من حيث املعارف املقدمة، خطة 

الوسائل التعلم املتبعة ومناسبة 

 املستعملة. 

مقابلة عيادية مع الطفل للتعرف على   - 

مدى استجابة الطفل لالستراتيجيات 

 املعرفية والتعليمية املقدمة.  

مقابلة عيادية مع األم والطفل للتعرف  -

على قدرة الطفل في استيعاب التدريبات 

املنزلية املقدمة من طرف األم واملوجهة 

ض املواقف من األخصائي مع تصحيح بع

 الخاطئة.

تركيز املالحظة على السيرورة املعرفية  -

 للطفل ومدى تطور تبصره. 

 د 64 

ن ملحوظ  تحسُّ

فيما يخص 

  الجانب املعرفي.

بشكل  الّتجاوب

معتبر 

واالستراتيجيات 

املعرفية والتعليمية 

  املقدمة.
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 الجلسة

ابعة  الس 

تطبيق  --

تقنية 

االرتداد عبر 

الُعمر، 

وُمراجعة 

لذكريات ا

 .املاضية

شرح ُمبّسط لتقنية االرتداد عبر الُعمر  -

كريات املاضية
ّ
 .وُمراجعة الذ

تقييم الوضعية العيادية للحالة قبل  -

التكفل وبعده )من الناحية الوجدانية، 

 الفكرية والسلوكية(.

 .الواِجب املنزلي أهمية ُمراجعة -

 تشجيع على االستمرار في العالج.ال -

العضلي مع التركيز العقلي  االسترخاء -

على ماض ي الحالة ليتم االنتقال إلى 

 الحاضر مع عملية التقييم.

مقابلة عيادية مع الطفل إلعادة النظر  -

في الوضعية العيادية وكذا الحث على 

أهمية الواجب املنزلي مع استمرارية 

 العالج واملتابعة.

 د 67 

التحسن امللحوظ 

 .على الحاالت

 الجلسة

ا
 
 منةالث

جلسة 

 ِختامية

 تقييم للجلسات السابقة.  -

 عدي.بإجراء القياس ال -

 تقديم استمارة الّتقييم النهائي. -

ما  -
ّ
التأكيد على أن الجلسات مفتوحة كل

 دعت الضرورة لذلك. 

 املقابلة العيادية مع الطفل.  -

استبيان صعوبات التعلم تطبيق  -

 HIPICللسرطاوي واستبيان  األكاديمي

 يم الجانب الوجداني.لتقي

هائيتطبيق ا -  سِتمارة الّتقييم الّنِ

 .بمساعدة األخصائي

 د 67

االلتزام بتطبيق 

االستراتيجيات 

 املكتسبة.

 

 -يوضح مخطط جلسات التكفل 2الجدول رقم  -

 الدراسة: نتائج-11

نوع من الترّدد والخوف في بداية التكفل لكن مع تطور  أبدت حاالت الدراسة

وبالتالي  النوع من العالجلعالجية تحسنت دافعيتهم في ما يخص هذا العالقة ا

وضعياتهم العيادية الخاصة باضطراباتهم األكاديمية )عسر الكتابة، اإلمالء 

وهذا باالعتماد على بعض امليكانيزمات األساسية واملتداخلة في التدريب ، والحساب(

بمستوياته العضلية )عضالت  اءاالسترخبشقيه الفكري والوجداني، والتي تمثلت في: 

الذي ساعد في تطور الحيوية والنشاط  التدليكالوجه واألطراف العليا بالتركيز على 

عند مفحوص ي هذه الدراسة(، وكذا املستوى التنفس ي )التنفس البطني العميق 

الذي  التركيز العقليإلزاحة التوتر والترّدد والخوف( واملستوى األعلى واألخير الذهني )

لم يكتفي باالستراتيجيات املعرفية لتدعيم كل ما يتعلق بالجانب النمائي النفس ي 

الحركي وكذا تعديل مكتسباته األكاديمية املشوهة فحسب بل حتى البعد الوجداني 

ومن خالل عالقة الطفل بالفاحص أثناء عملية إرخاء الجسم والعمل العقلي في آن 

ن دافعيته، التحكم في نشاطه االنفعال واحد لرفع من مستوى تقدير ذاته، تحسي
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وتغيير إدراكاته، مع العلم أن كل هذه العوامل ستساهم الحقا في إعادة النظر في 

عالقاته سّيما تلك املتعلقة بنسقه األسري...(، مع العلم أن املحّرك األساس ي لعملية 

اللغة ي اإلرخاء لتطبيق تلك االستراتيجيات املعرفية، التعليمية والوجدانية ه

 التي ارتكزت على اختيار كلمات محّددة ونبرة صوت الفاحص.   اإليحائية

من التركيز واستيعاب وتنفيذ حاالت الدراسة الثالث  تمكنلوحظ وبشكل واضح 

أشكال  التعليمات الواردة أثناء الحصص التدريبية سّيما تلك املتعلقة بمختلف

تم اكتسابه  وتعلمه من خالل  وكذا ضبط كل ما ،الجانب النمائي واألكاديمي

الوجدانية من خالل الطرق املرنة واملتعّددة لتقديم –االستراتيجيات املقدمة الفكرية 

املعلومات  والتعامل مع الطفل أيضا ومدى مالئمتها وطبيعة االضطراب اإلكلينيكي 

م، الخاص بالطفل وكيفية استجاباته لهذا التكفل والحرص على املشاركة الفعالة لأل 

وبالتالي فقد كان مستوى املعايشة للحصص يزداد في كل مّرة بصفة أدق وأعمق 

التحسن امللحوظ من تلك االستراتيجيات املعرفية املطبقة سواء من  وباإلضافة إلى

 طرف األخصائي أو من خالل الواجبات املنزلية. 

دة تطبيق تطبيق وإعامن خالل املقارنة بين نتائج القياس القبلي والبعدي بينت 

للسرطاوي بالنسبة لحاالت الدراسة الثالث ما  استبيان صعوبات التعلم األكاديمي

 يلي:
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حاالت 

 الدراسة

الدرجة الخام املتحصل عليها 

ومقارنتها مع التائية في القياس 

 القبلي

الدرجة الخام املتحصل عليها 

ومقارنتها مع الثانية في القياس 

 البعدي

ئية بمكانها في مقارنة الدرجة التا

الرسم البياني في القياسين القبلي 

 والبعدي

الحالة رقم 

1 

 59/ 97 البعد األكاديمي:

 60/ 38البعد اإلدراكي الحركي: 

 61/ 40البعد السلوكي:

 36/ 27البعد األكاديمي:

 35/ 12البعد اإلدراكي الحركي: 

 -/ 9البعد السلوكي: 

 وفقا للنتائج املتحصل عليها تقع الحالة 

ضمن الفئة الحدية أي احتمالية  1

وجود صعوبة التعلم من عدمها في 

القياس القبلي أما البعدي في عدم 

 وجود صعوبة.

 -/ 48 الدرجة الكلية: 61/ 175 الدرجة الكلية:

الحالة رقم 

2 

 68/ 124البعد األكاديمي: 

 77/ 56البعد اإلدراكي الحركي: 

 70/ 51البعد السلوكي: 

 35/ 25يمي: البعد األكاد

 35/  12البعد اإلدراكي الحركي: 

 38/ 13البعد السلوكي: 

وفقا للنتائج املتحصل عليها تقع الحالة  

ضمن صعوبة التعلم املحتملة في  2

القياس القبلي أما البعدي في عدم 

 35/ 50الدرجة الكلية: 72/ 231الدرجة الكلية:  وجود صعوبة.

الحالة رقم 

3 

 56/ 88البعد األكاديمي: 

 69/ 48 البعد اإلدراكي الحركي:

 64/ 44 البعد السلوكي:

 -/ 18البعد األكاديمي: 

 40/ 17البعد اإلدراكي الحركي:

 40/ 15البعد السلوكي:

وفقا للنتائج املتحصل عليها تقع الحالة  

ضمن صعوبة التعلم املحتملة في  3

القياس القبلي أما البعدي في عدم 

 35/ 50 الدرجة الكلية: 62/ 180 الكلية:الدرجة   وجود صعوبة. 

يوضح  املقارنة بين نتائج القياسين القبلي والبعدي املتحصل عليها من خالل  3الجدول رقم 

 -للسرطاوي  ستبيان صعوبات التعلم األكاديميال  حاالت الدراسة

لتقييم الجانب الوجداني وباتفاق الحاالت  HIPICكما أكد تحليل استبيان 

لى وجود أعراض شخصية غير سوية سيما في ما يتعلق بالبعد الخاص الثالث ع

 باالستقرار االنفعالي في التقييم القبلي وانعدامها من خالل نتائج التقييم البعدي.

إذن باالعتماد على املالحظة السميولوجية واملقابالت العيادية نصف موجهة 

ض و يمكن القول أن نتائج الفر جي وكذا نتائج االستبيانين املطبقين والبرتوكول اإلدما

 على:  تي نصتالو  جزئيةال

 .ساهم استراتيجيات وجدانية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي
ُ
 ت

 .ساهم استراتيجيات معرفية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي
ُ
 ت

 ساهم استراتيجيات تعليمية في التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي
ُ
 .ت
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وهذا ما ذهبت إليه العديد من الدراسات السابقة وإن اختلفت في تحققت،  قد

الذي اقتصر على مستوى واحد وعينة مخالفة وكذا في برتوكول التكفل محتوى 

إيزارد طبيعة االضطراب املخطط  بخالف الدراسة الحالية، ومنها دراسة كل من: 

وظائف االنفعالية في معالجة التي أكّدت على أهمية ال  Izrd & all (1984)وآخرون 

( ومصطفى فايزة 1993ذوي صعوبات التعلم، وكذا دراسات كل من رشدي محمد )

( الذين توصلوا إلى أهمية النمط املتكامل في العملية 2000( هّمام الرزاق )1997)

( 2013التعليمية وزيادة التحصيل الدراس ي ، أخيرا نكتفي بدراسة الشعراوي )

 ...بمصر،

:خالصة  

 أعراض نوزولوجية 
ّ
إن صعوبات التعلم األكاديمي الظاهرة عند الطفل ماهي إال

ألسباب اتيولوجية وجدانية عميقة... فهذا الطفل ذو البنية البينية له معاش وجداني 

عاطفي خاص ما يؤثر على اكتسابه من الناحية املعرفية، فتطبيق سيرورة تكفل 

الوجدانية باختيار –األنشطة الفكرية إدماجية قائمة على مجموع من األساليب و 

طرق تعليمية فعالة مكنت حاالت الدراسة من التخلص التدريجي من مشاكلهم 

األكاديمية، بمعنى أن التدريب من خالل الجسم املرتخي، املتهيء واملمّدد في شروط 

وحيز محّدد، وباختيار نبرة صوت وكلمات إيحائية تمكنت حاالت الدراسة من التركيز، 

استيعاب واكتساب مهارات نمائية وأكاديمية من خالل سلسلة من االقتراحات 

 والتعليمات املتمثلة أساسا في صور ذهنية...

إذن يتطلب التدخل الخاص بذوي صعوبات التعلم األكاديمي وضعية ممّيزة 

ومنهج إكلينيكي محّدد قائم على استراتيجيات وجدانية، معرفية وتعليمية حتى 

  ة هؤالء على التكفل بمشاكلهم. يتسنى تهيئ
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 :قترحاتامل - 

تدريب وتأهيل املختصين املمارسين هو في هذه الدراسة  هيمكن اقتراح ما أهم

كطرق فعالة في  فكرية وجدانية في الحقل النفس ي االعتماد على تقنيات إدماجية

 التكفل بذوي صعوبات التعلم األكاديمي. 

 املراجع: 
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صعوبات التعلم وأهميتها في اختيار البرتوكوالت (: 2013الشعراوي، عالء محمود جاد. ) -2

 . مصر: دار الكتاب الحديث.العالجية

 من 2017أكتوبر  18. تم االسترجاع في النضج الوجدانيديسمبر(:  06، 2004، محمد. )املهدي-3

http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=163 
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 مصر: مكتبة األنجلو املصرية. رفي.املع

7-  Chambon, Olivier. (2010) : Les bases de la psychothérapie : Approche intégrative et 

éclectique, 3ième édition. Paris : Dunod. 
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10- Strangeman, N; Hitchcock, C; Hall, T& Meo, G. (2006): Response-to- Instruction and 

Universal Design for Learning: How Might They Intersect in the General Education 

Classroom? Washington: Center for Applied Special Technology. 
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 الطالبات من عينة لدى النفس ي بالصمود وعالقته الروحي الذكاء

املتزوجات وغير املتزوجات الجامعيات  

'جامعة محمد بوضياف باملسيلة''' دراسة ميدانية ب  

  

 

 
 

 17/07/2018:القبول  تاريخ     16/03/2018:االستالم تاريخ

 :ملخص

الصمود النفس ي لدى و  الذكاء الروحيكل من هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة 

ين وكذا الكشف عما إذا كانت هناك فروق بعينة من الطالبات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة، 

أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية في كل من الذكاء الروحي والصمود النفس ي، 

ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة ال  لديهن، هذين املتغيرينفحص نوع العالقة بين  لكوكذ

ذكاء طالبة، وقد تمثلت أدوات الدراسة في استبيان ال( 32)احتمالية عن طريق الصدفة مقدارها 

واستبيان الصمود النفس ي من إعداد "كونور  ،الروحي من إعداد "محمد عصام محمد الطالع"

الدراسة دافيدسون" ترجمة " محمد عصام محمد الطالع" لجمع املعلومات، وبعد تطبيق 

 لديهندرجة الصمود النفس ي ، و مرتفعةيهن درجة الذكاء الروحي لدىأن تم التوصل إلى  األساسية 

بين والصمود النفس ي الذكاء الروحي كل من ال توجد فروق دالة إحصائيا في ، وأنها جدا  مرتفعة

ة، كما تم التوصل إلى وجود الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيل

 عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى أفراد عينة الدراسة.

 الصمود النفس ي؛ الطالبة الجامعية. ؛الذكاء الروحيمات املفتاحية: الكل

Abstract: 

The present study aimed to identify the degree of spiritual intelligence and psychological 

strength of a sample of female students at Mohammed Boudiaf University in Maseela. It also 

revealed whether there were differences between the sample of the study according to the social 

status variable in both spiritual intelligence and psychological stability. These were the two 

  عتيقة بابشأ.                      يمينة بوبعاية .أ

جامعة املسيلة              2جامعة الجزائر   

aminaboubaya@yahoo.fr 
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variable variables. In order to achieve the objective of the study, a random sample of 32 students 

was selected. The tools of the study were the "Spiritual Intelligence Questionnaire" prepared by 

Mohammed Essam Mohammed Al-Tala and the psychological resilience questionnaire by Conor 

Davidson. Mohammed al-Talaa "to collect the knowledge And after the implementation of the 

basic study it was found that the degree of spiritual intelligence to them is high, and the degree 

of psychological steadfastness are very high and that there are no significant differences in both 

the spiritual intelligence and psychological steadfastness between married and unmarried 

students at the University of Mohammed Boudiaf Almmsila, A statistically significant relationship 

between the spiritual intelligence and psychological resilience of the study sample. 

Keywords: spiritual intelligence, psychological resilience, female university students. 

  :مقدمة

يعد االلتحاق بالجامعة خطوة مهمة في حياة الكثير من طالبي العلم، حيث 

تعتبر مؤسسة علمية متطورة ومصدر للمعرفة والثقافة والخبرة التي يحصل منها 

لشهادات عند تخرجهم، التي تؤمن لهم املستقبل، فهي كذلك تسودها الطالب على ا

عالقات وتنظيمات طالبية تربط الطالب بمجتمعه وتشعره بالجو الديمقراطي، لذلك 

يعتبر الطالب الجامعي هو املحور األساس ي الذي يقوم عليه التعليم الجامعي الذي 

لجامعة، وقد لوحظ زيادة يهدف إلى تنمية شخصية الطالب طيلة سنوات دراسته با

في عدد الطالبات امللتحقات بالجامعة، بغض النظر عن حالتهن االجتماعية، حيث 

 أن الزواج ال يمنعهن من متابعة مسيرتهن الدراسية.

وبما أننا نعيش عصرا شديد التعقيد مليئا بالتغيرات السريعة والتوترات 

كل جوا مالئما لزيادة والضغوط النفسية وطغيان املادة على القيم مما يش

االضطرابات النفسية واألمراض العقلية واالنحرافات السلوكية وكل ذلك يجعل من 

موضوع الصمود النفس ي والذي يعد أحد الخصائص أو السمات اإليجابية في 

فهو يهم كل فرد في املجتمع وذلك من أجل تحقيق  ،الشخصية موضوع الساعة

تماعي ورغبة في االستمتاع بالحياة والشعور التوافق النفس ي واالنفعالي واالج
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والسعادة وتحقيق معدالت أفضل في اإلنتاج بشتى جوانبه عن طريق بالرفاهية 

استغالل جميع القدرات واإلمكانات إلى أقص ى حد ممكن من أجل مجابهة مطالب 

 الحياة والعيش في سالم وسالمة.

نفس شيوعا واستخداما، ومن ناحية أخرى يعد الذكاء من أكثر مفاهيم علم ال

وغالبا ما ارتبط النجاح بالذكاء سواء أكان ذلك في املهام التعليمية أو غيرها، ويعد 

الوقوف على مفهوم الذكاء وطبيعته من األمور التي تساعد في فهم املحددات 

. وقد تناول الباحثون أنماطا متعددة للذكاء، ومن (2010)غرايبة، الرئيسية للنجاح 

يسمى بالذكاء الروحي، والذي القى اهتماما كبيرا من قبل عدد ال بأس به من بينها ما 

الباحثين، والذي يعنى به "القدرات واالستعدادات التي تعتمد على الجانب الروحي 

وتمكن الفرد من حل املشاكل وتحقيق األهداف في الحياة اليومية" )عبد الجواد 

الروحي يسهم أكثر من غيره في ترك  (، وبالتالي فإن الذكاء2015وعاشور حسين، 

طابع مميز للفرد عن غيره، وقد أشارت الدراسات إلى أن الذكاء الروحي يؤدي دورا 

مهما في التكيف وحل املشكالت، كما أنه يعد عامال مهما في تخفيف مستويات 

 .(2016)الطالع، الشعور باالكتئاب والضغوط 

من املوضوعات املهمة التي استهوت ومنه فإن الذكاء الروحي والصمود النفس ي 

الباحثين في مجال علم النفس، حيث أنهما يعدان أحد أهم مؤشرات الصحة 

النفسية، ال سيما ونحن في عصر ازدادت فيه الضغوطات كما ذكرنا سابقا والتي 

 باتت تواجهنا من كل حدب وصوب.

بالكثير من  وبناء على ما تم ذكره نستنتج أن الذكاء الروحي له ارتباط وثيق

خصائص وسمات الشخصية التي لها عالقة بجميع جوانب الحياة، ومن هنا جاءت 

فكرة دراسة العالقة بينه وبين الصمود النفس ي لدى الطالبات ومعرفة الفروق بينهن 

 حسب متغير الحالة االجتماعية )متزوجة وعازبة(.
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  مشكلة الدراسة:تحديد 

 ت التالية:تم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤال 

 . ما درجة الذكاء الروحي لدى عينة من طالبات جامعة محمد بوضياف باملسيلة؟ 1

. ما درجة الصمود النفس ي لدى عينة من طالبات جامعة محمد بوضياف   2

 باملسيلة؟

. هل توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الروحي بين الطالبات املتزوجات وغير  3

 وضياف باملسيلة؟املتزوجات بجامعة محمد ب

. هل توجد فروق دالة إحصائيا في الصمود النفس ي بين الطالبات املتزوجات وغير 4

 املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة؟

. هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى 5

 أفراد عينة الدراسة؟ 

 :أهمية الدراسة 

الذكاء هميتها من خالل أهمية املوضوع الذي تتناوله وهو تستمد هذه الدراسة أ

، وأيضا من ناحية طبيعة نالروحي لدى الطالبات وعالقته بالصمود النفس ي لديه

العينة املستخدمة، أال وهي الطالبات الجامعيات، وإظهار حق املرأة في التعليم 

لك قدراتها وكذباعتبارها تمثل نصف املجتمع وكذا إعطائها فرصة تطوير نفسها و 

ألنها تمثل نسبة مرتفعة من املجتمع الجامعي، باإلضافة إلى ندرة املواضيع التي 

بموضوع الذكاء الروحي  نتناولت الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات في عالقته

والصمود النفس ي، لذا جاء هذا املوضوع لتقديم معلومات أساسية عن العالقة التي 

 ات.تربط بين هذه املتغير 

 :أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
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. التعرف على درجة كل من الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى عينة من  1

 طالبات جامعة محمد بوضياف باملسيلة.

. الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات حسب 2

عية )متزوجة، عازبة( بجامعة محمد بوضياف باملسيلة في كل متغير الحالة االجتما

 من  الذكاء الروحي والصمود النفس ي.

. الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى أفراد عينة  3

 الدراسة.

  : تحديد املفاهيم األساسية للدراسة 

دا بها وتنمو وتزداد مع التقدم هو قدرة فطرية يولد اإلنسان مزو  الذكاء الروحي :. 1

في العمر وتعكس مدى قدرة الفرد على الوعي بذاته والتسامي بها والتوجه نحو 

اآلخرين والتأمل في الكون والطبيعة والتعامل مع املعاناة بشكل إيجابي واتخاذها 

، واملقصود به إجرائيا قدرة الفرد على الوعي (142، 2012)الضبع، فرصة للنمو 

ي واالستسالم هلل واإلحساس بمعنى الحياة والتعامل مع املعاناة كموقف والتسام

تعليمي ونمائي واالستمتاع بالحياة والسالم الداخلي مع النفس ومع اآلخرين ويقاس 

هذا النوع من الذكاء بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة الجامعية جراء 

 م في الدراسة الحالية.اجابتها على استبيان الذكاء الروحي املستخد

هو قدرة الفرد على تحمل أعباء الحياة ومصاعبها والتعاطي مع الصمود النفس ي : . 2

مشكالتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وذلك من خالل التحلي بمجموعة 

من السمات الشخصية التي تترجم لسلوكيات تؤهل الفرد للصمود أمامها كالصبر 

)صالح وأبو لى الضبط والتحكم بالذات والبيئة من حوله والتحدي والقدرة ع

، ويقصد به إجرائيا في الدراسة الحالية قدرة الفرد على (358، 2014هدروس، 

مجابهة مختلف املحن والشدائد والضغوطات التي تعترضه ويتمثل في مجموع 
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نفس ي الدرجات التي تحصل عليها الطالبة من خالل اجابتها على استبيان الصمود ال

 املطبق في الدراسة الحالية.

وهي املرأة التي تزاول دراستها الجامعية في إحدى كليات جامعة الطالبة الجامعية: . 3

  محمد بوضياف باملسيلة بمختلف املستويات والتخصصات.

 : الدراسات السابقة 

ها إلنجاز هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة التي ل       

 ارتباط بموضوع الدراسة بشكل أو بآخر، وهي كما يلي:

هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين (: 2004* دراسة مدثر سليم أحمد )

الذكاء الروحي والتوافق النفس ي واالجتماعي لدى طلبة الجامعة، وقد توصلت هذه 

اء الروحي الدراسة إلى أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الذك

 .(2015)عبد الجواد وحسين، والتوافق النفس ي واالجتماعي لدى عينة الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى فحص طبيعة العالقة (: 2010دراسة ماكسيمو )* 

االرتباطية بين الذكاء الروحي وإدارة الضغوط، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة 

)عبد الجواد و لروحي وإدارة الضغوط ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء ا

 .(2015حسين، 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى (: 2012دراسة فيصل خليل الربيع )* 

الذكاء الروحي لدى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك، وما إذا كان هذا املستوى 

ن يختلف باختالف جنس الطالب ومستوى تحصيله، وقد أظهرت نتائج الدراسة أ

مستوى الذكاء الروحي لدى الطلبة كان متوسطا، ولم تكن هناك فروق ذات داللة 

إحصائية ألثر الجنس في مستوى الذكاء الروحي، بينما وجدت فروق ذات داللة 

 إحصائية في مستوى الذكاء الروحي ولصالح ذوي التحصيل املرتفع.
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عالقة بين الذكاء هدفت الدراسة إلى الكشف عن ال(: 2013* دراسة حنان خلفان )

األكاديمي لدى الطلبة، وعالقتهما ببعض املتغيرات  لإلنجاز الروحي والدافعية 

الديمغرافية )النوع، العمر، التخصص، سنة الدراسة، الوظيفة(، وقد أسفرت 

 لإلنجاز النتائج عن وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء الروحي والدافعية 

وجود فروق دالة احصائيا فيهما تبعا للمتغيرات الديموغرافية األكاديمي، وإلى عدم 

 .(2015)عبد الجواد وحسين، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى (: 2017* دراسة منصور وآخرون )

الصمود النفس ي لدى طلبة الجامعة باألردن، وتوصلت إلى أن مستوى الصمود 

 ة واملرتفعة.النفس ي لدى الطلبة يتراوح بين الدرجة املتوسط

هدفت هذه (: 2015* دراسة فؤاد محمد عبد الجواد ورمضان عاشور حسين )

الدراسة إلى الكشف عن طبيعة عالقة الذكاء الروحي بالرضا الوظيفي واالحتراق 

النفس ي، وكذا الكشف عن تأثير النوع والخبرة في الذكاء الروحي، وقد توصلت هذه 

الة احصائيا موجبة بين الذكاء الروحي والرضا الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية د

الوظيفي وسالبة بين الذكاء الروحي واالحتراق النفس ي، وإلى وجود فروق دالة 

 احصائيا في الذكاء الروحي تبعا ملتغيري النوع والخبرة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على (: 2017* دراسة محمد عصام محمد الطالع )

والصمود النفس ي لدى طلبة الجامعة بغزة، كذلك معرفة  مستوى الذكاء الروحي

العالقة بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي، والفرق في درجة الذكاء الروحي 

والصمود النفس ي تبعا للمتغيرات )الجنس، التخصص، املستوى الدراس ي(، وقد 

الروحي أسفرت النتائج على أن طلبة الجامعة بغزة لديهم درجة مرتفعة من الذكاء 

والصمود النفس ي، كما وجدت عالقة طردية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي 
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لديهم، وهناك فروقا في الذكاء الروحي حسب متغير التخصص وعدم وجود فروق 

 دالة احصائيا بالنسبة للمتغيرات األخرى.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على (: 2017* دراسة نور عثمان حسين املصري )

جة الذكاء الروحي لدى مديري املدارس الثانوية، وأظهرت الدراسة أن درجة الذكاء در 

 الروحي لدى مديري املدارس الثانوية متوسطة.   

في ضوء ما تم استعراضه في الدراسات السابقة تعقيب على الدراسات السابقة : 

هي الذكاء يمكن استخالص أنها جاءت متنوعة في تناولها ملتغيرات الدراسة، والتي 

الروحي والصمود النفس ي،  حيث أنه تم ربط هذين األخيرين بمتغيرات مختلفة، 

وبالرغم من ذلك تجدر اإلشارة  إلى أن هذه الدراسات كانت تسعى تقريبا إلى تحقيق 

أهداف واحدة والتي هي عبارة عن معرفة درجة كل من الذكاء الروحي والصمود 

هذين املتغيرين، وكذا الفروق في درجتيهما تبعا النفس ي، وفحص طبيعة العالقة بين 

النوع، التخصص ...، كما قد اتفقت هذه  :ملجموعة من املتغيرات والتي من بينها

الدراسات من حيث اختيارها للعينة حيث كانت تتمثل أغلبها في طلبة مرحلة 

اول األدوات املستخدمة، بيئة التن  :الجامعة، وقد اختلفت هذه الدراسات من حيث

و.... إلخ، وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء خلفية نظرية حول 

املوضوع مما مكن الباحثتين من صياغة مشكلة الدراسة وكذا تحديد الفرضيات، 

ن في دراسة "محمد عصام محمد ين املطبقنيكما تم أيضا اعتماد نفس االستبيا

ة ملتغيري الدراسة الحالية، ذلك أن (  كأدوات لقياس الدرجة الكلي2016الطالع" )

هذه الدراسة هي األخرى تناولت الذكاء الروحي وعالقته بالصمود النفس ي، ... وأيضا 

 في تفسير النتائج املتوصل إليها في الدراسة الحالية. ذه الدراسات االستعانة به
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 فرضيات الدراسة : 

مد بوضياف باملسيلة . درجة الذكاء الروحي لدى عينة من طالبات جامعة مح 1

 مرتفعة.

. درجة الصمود النفس ي لدى عينة من طالبات جامعة محمد بوضياف باملسيلة  2

 مرتفعة.

. توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الروحي بين الطالبات املتزوجات وغير  3

 املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة.

س ي بين الطالبات املتزوجات وغير . توجد فروق دالة إحصائيا في الصمود النف 4

 املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة.

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى 5

 أفراد عينة الدراسة.  

  : حدود الدراسة 

 يلي : تمثلت حدود الدراسة الحالية في ما

 الحالية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة.: تم إجراء الدراسة  الحدود املكانية.  1

: تم إجراء الدراسة الحالية في شقها التطبيقي خالل الفترة  . الحدود الزمنية 2

 .2017 -12 – 19إلى  2017 -11 -29املمتدة بين: 

: تم إجراء الدراسة الحالية في شقها التطبيقي على مجموعة من . الحدود البشرية 3

 زوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة. الطالبات الجامعيات املت

  : مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات الجامعيات بجامعة محمد بوضياف 

 باملسيلة.
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 : ( طالبة32)أجريت الدراسة على عينة ال احتمالية قوامها  عينة الدراسة 

 40.63تزوجة بنسبة )( طالبة م13باملسيلة منها ) بوضياف محمد بجامعة

( % 59.37( طالبة غير متزوجة بنسبة )19( من حجم العينة الكلي، و )%

طريق الصدفة، أي أنه تم  اختيارهن عن، تم من الحجم الكلي للعينة

 بالطريقة املتيسرة.ن اختياره

 : منهج الدراسة 

 قد تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الحالية.

 الدراسة واتأد : 

األول لقياس الذكاء  ،لتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على استبيانين       

الروحي والثاني لقياس الصمود النفس ي لدى الطالبات الجامعيات بجامعة محمد 

 بوضياف باملسيلة.

: تم اعتماد استبيان الذكاء الروحي املصمم من طرف استبيان الذكاء الروحي*

بند،  49(، وقد اشتمل هذا االستبيان على 2016" )"محمد عصام محمد الطالع

(، 11إلى  01من البند  -الوعي–مقسمة على أربعة أبعاد هي كالتالي: )البعد األول 

 25من البند  -املعنى–(، )البعد الثالث 24إلى  12من البند  -التسامي–)البعد الثاني 

(، وتتم االستجابة 49إلى  37من البند  -املمارسة الروحية–(، )والبعد الرابع 36إلى 

 على كل بند وفق تدرج ثالثي )دائما، أحيانا، نادرا(.

وأدنى درجة  مقابل دائما، (03تم تصحيح االستبيان بإعطاء أعلى درجة في املقياس )

والفرق بينهما يمثل مدى الفئة مقسوم على عدد الفئات املطلوبة مقابل نادرا، ( 01)

ناءا عليه تم تحديد الدرجات التالية لالستعانة بها في وب 0.66=3(/1-3) كالتالي:وهي 

 تفسير النتائج: 
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( يوضح املقياس الثالثي لتحديد درجات املوافقة على كل بنود 01جدول رقم ) 

 استبيان الذكاء الروحي

 املتوسط الحسابي يتراوح بين تقدير االستجابة للبنود

 ]1.66-1] منخفض 

 ]2.33-1.66] متوسط

 ] 3-2.33] مرتفع

تم اعتماد استبيان الصمود النفس ي لــ "كونور استبيان الصمود النفس ي : *

(، وقد اشتمل هذا 2016دافيدسون" ترجمة " محمد عصام محمد الطالع" )

الكفاءة الشخصية –أبعاد )البعد األول  5بندا، مقسمة على  25االستبيان على 

الثقة في الذات –البعد الثاني (، )25، 24، 23، 17، 16، 12، 11، 10 -والتماسك

التقبل اإليجابي للتغيير –(، )البعد الثالث 20، 19، 18، 15، 14، 7، 6 –والتسامح 

(، )البعد 22، 21، 13 -الضبط–(، )البعد الرابع 8، 5، 4، 2، 1 -والعالقات اآلمنة

 (، وقد تم تقدير االستجابات على هذا9، 3 -التأثيرات الروحية والدينية–الخامس 

وفق تدرج خماس ي: صحيح كل الوقت، صحيح على األغلب، صحيح االستبيان 

 أحيانا، صحيح نادرا، ليس صحيح على اإلطالق.

مقابل صحيح كل ( 05تم تصحيح االستبيان بإعطاء أعلى درجة في املقياس )

والفرق بينهما يمثل مدى مقابل ليس صحيح على اإلطالق، ( 01وأدنى درجة )الوقت، 

وبناءا عليه تم  0.8=5(/1-5م على عدد الفئات املطلوبة وهي كالتالي : )الفئة مقسو 

 :تحديد الدرجات التالية لالستعانة بها في تفسير النتائج
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( يوضح املقياس الخماس ي لتحديد درجات املوافقة على كل بنود 02جدول رقم )

 استبيان الصمود النفس ي

 يتراوح بيناملتوسط الحسابي  تقدير االستجابة للبنود

 ]1.80-1] منخفض جدا

 ]2.6-1.8] منخفض

 ] 3.4-2.6] متوسط

 ]4.2-3.4] مرتفع

 ]5-4.2] مرتفع جدا

 ،وقبل البدء في تطبيق االستبيانين تم عرضهما على مجموعة من املحكمين

أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية العلوم اإلنسانية  07تألفت من 

حمد بوضياف باملسيلة، وبعد ذلك تم تطبيقهما في الدراسة واالجتماعية بجامعة م

( طالبة جامعية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة من أجل 13االستطالعية على )

 خصائصهما السيكومترية. حساب

 حساب ثبات االستبيانين عن طريق معامل الثبات ألفا كرومباخ : –أ 

ن بتطبيق معادلة ألفا ( يمثل قيمة معامل ثبات االستبياني03جدول رقم )

 كرومباخ

 0.80 معامل الثبات ألفا كرومباخ الستبيان الذكاء الروحي

 0.78 باخ الستبيان الصمود النفس يممعامل الثبات ألفا كرو 

هما على التوالي ين قيمتي( أن معاملي الثبات الذ03يظهر من خالل الجدول رقم )

نين يتمتعان بدرجة عالية من الثبات، ، بما يعني أن االستبياان( عالي0.78( )  0.80)

 وبالتالي يمكن تطبيقهما في الدراسة األساسية.

تم حساب معامالت االرتباط بين  الداخلي: االتساقحساب الصدق عن طريق -ب 

 أبعاد االستبيانين والدرجة الكلية لهما.
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 ي ( يوضح عالقة كل بعد بالدرجة الكلية الستبيان الذكاء الروح04جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 دال 0.01 0.86 01

 دال 0.05 0.68 02

 دال 0.01 0.77 03

 دال 0.01 0.79 04

 - - 1 الدرجة الكلية

أن كل معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية  الجدول نالحظمن خالل 

(، مما يعني أن االستبيان صادق  0.86( و)  0.68دالة إحصائيا، حيث تراوحت بين ) 

 ويمكن تطبيقه في البيئة املحلية .

 ( يوضح عالقة كل بعد بالدرجة الكلية الستبيان الصمود النفس ي 05جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 دال 0.01 0.87 01

 دال 0.01 0.83 02

 دال 0.01 0.85 03

 دال 0.05 0.67 04

 دال 0.05 0.59 05

 - - 1 الدرجة الكلية

من خالل الجدول نالحظ أن كل معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية دالة 

(، مما يعني أن االستبيان صادق ويمكن 0.87( و )0.59إحصائيا، حيث تراوحت بين )

 تطبيقه في البيئة املحلية.

 : األساليب اإلحصائية املستخدمة 

ي هذه الدراسة على جملة من األساليب اإلحصائية ملعالجة البيانات، تم االعتماد ف

، في تطبيق 22وذلك باالستعانة بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية النسخة رقم 

 التالية:األساليب 



 املتزوجات وغير املتزوجات الجامعيات الطالبات من عينة لدى النفس ي بالصمود وعالقته الروحي الذكاء

 عتيقة بابش.أ ،يمينة بوبعاية. أ                       ''باملسيلة بوضياف محمد بجامعة ميدانية دراسة ''

330                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

  اإلحصاء الوصفي باستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية

 لدرجات بالنسبة للفرضية األولى والثانية.واالنحرافات املعيارية لتحديد ا

  معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي وكذلك الختبار صحة

 الفرضية الخامسة أو نفيها. 

 .معامل الثبات ألفا كرونباخ 

  اختبارT test .الختبار صحة الفرضيات الثالثة والرابعة أو نفيها 

  و مناقشتها:عرض نتائج الدراسة 

 و مناقشتها:نتائج الفرضية األولى  *عرض

درجة الذكاء الروحي لدى عينة من الطالبات على أن: األولى  نصت الفرضية

بعد معالجة استجابات ، و الجامعيات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة مرتفعة

أفراد العينة وباالعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بند من 

، باإلضافة إلى والدرجة الكلية لالستبيان لتي تنتمي الستبيان الذكاء الروحيالبنود ا

 منخفضة( -متوسطة -)مرتفعةترتيب كل بند في االستبيان، وباالعتماد على درجة: 

 التي تم اعتمادها كما هو موضح مسبقا، تم الحصول على النتائج التالية:
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ة واالنحرافات املعيارية إلجابات (: يوضح املتوسطات الحسابي06جدول رقم )

 أفراد العينة لكل بند من بنود استبيان الذكاء الروحي.

رقم 

 البند

املتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 33 0.49 2.59 لدي صورة واقعية عن مواطن قوتي وضعفي 01

 مرتفعة 20 0.56 2.75 سا لحياتيأعي الضمير والقيم التي بداخلي وأجعلها نبرا 02

 مرتفعة 21 0.52 2.72 أتأمل بعمق طبيعة العالقة بين االنسان وبين بقية الكون  03

 مرتفعة 39 0.62 2.53 أعي التواصل العميق بيني وبين اآلخرين 04

 مرتفعة 42 0.76 2.47 أعي املظاهر غير املادية من الحياة 05

 مرتفعة 41 0.62 2.47 د التفاعل مع اآلخرينأتحكم في مشاعري وأفكاري عن 06

 مرتفعة 32 0.71 2.59 أضع األشياء التي تمر بي في إطار أوسع كي أدرك أهميتها 07

 مرتفعة 26 0.47 2.69 لبلورة أفكار واضحة أنظر لألمور نظرة شاملة 08

 مرتفعة 19 0.44 2.75 الحقيقة والوجودت طورت نظريات خاصة بي حول أمور مثل الحياة، املو  09

 مرتفعة 15 0.55 2.78 أميل لتوجيه األسئلة الجوهرية عند الحديث عن املواضيع املهمة 10

 مرتفعة 31 0.48 2.66 أنا مستبصر بحقيقة ذاتي، ومعتقد داخليا بصحتها 11

 مرتفعة 03 0.39 2.91 أعامل اآلخرين أفضل مما يعاملونني 12

 مرتفعة 37 0.56 2.56 هم نحوي أحسن الظن باآلخرين في تصرفات 13

 مرتفعة 01 0.17 2.97 في حياتي اليومية أشعر أن عملي يخدم الكون بأسره 14

 مرتفعة 36 0.75 2.56 املكافئات املادية ليست أساس أي عمل أقوم به 15

 مرتفعة 12 0.39 2.81 أبحث عن االندماج مع اآلخرين والتوفيق بينهم 16

 مرتفعة 10 0.44 2.84 داعما، معطاء لآلخرينأميل ألن أكون شخصا  17

 مرتفعة 02 0.24 2.94 أشعر بأني شخص فعال عند تقديم العون لآلخرين 18

 مرتفعة 06 0.33 2.87 في تصرفاتي آخذ بعين االعتبار الصالح العام واملمتد لكل الناس 19

 مرتفعة 09 0.36 2.84 أسلك بناء على القيم السامية التي أملكها 20

 مرتفعة 08 0.44 2.84 أحاول أن أترك ورائي أثرا جيدا 21

 مرتفعة 05 0.49 2.87 أعرف أن علي واجبات تجاه العالم ال بد من تحقيقها والوفاء بها 22

 مرتفعة 30 0.70 2.66 أكظم غيض ي وأعفو عمن ظلمني 23

 مرتفعة 25 0.53 2.69 أشارك باهتمامات بارزة في مجتمعي 24

 مرتفعة 14 0.39 2.81 نى لحياتي يجعلني أكثر تكيفا مع الضغوطإيجاد مع 25

 مرتفعة 29 0.60 2.66 أتخذ قراراتي في ضوء أهدافي وطموحاتي 26

 مرتفعة 04 0.33 2.88 أفكر في معنى الحياة باستمرار 27

 مرتفعة 44 0.66 2.41 أعيش حياتي بأهداف واضحة تماما 28

 مرتفعة 43 0.56 2.44 ى للحياةلدي قدرة قوية على إيجاد معن 29
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 مرتفعة 13 0.39 2.81 أتعايش مع املعاناة، وأحاول الحصول على أفضل ما فيها 30

 مرتفعة 24 0.69 2.69 أؤمن بقيمة كل ما أسعى لتحقيقه في حياتي 31

 مرتفعة 16 0.55 2.78 اإلنجازات التي أحققها تخلق لحياتي معنى 32

 مرتفعة 48 0.53 2.31 مثيرة لالهتمام تبدو الحياة بالنسبة لي 33

 مرتفعة 40 0.71 2.47 أشعر بأن الحياة تستحق أن أعيشها 34

 مرتفعة 23 0.59 2.69 أعتبر حياتي ذات قيمة وأحاول االستفادة من كل لحظة فيها 35

 مرتفعة 28 0.48 2.66 من املهم بالنسبة لي أن أكرس حياتي لهدف ما 36

 مرتفعة 22 0.64 2.69 سعادة عند تأدية الشعائر الدينيةأشعر بحالة من ال 37

 مرتفعة 07 0.42 2.87 أعمل على تناغم حياتي مع ما يحبه هللا ويرضاه 38

أنمي نفس ي روحيا من خالل ممارسات منتظمة كالصالة، والصيام، وقراءة  39

 القرآن

 مرتفعة 18 0.50 2.75

 مرتفعة 46 0.75 2.37 أقض ي وقتا للتأمل والتفكر في سنن الكون  40

 مرتفعة 17 0.62 2.75 أعتمد على اإليمان العميق باهلل عند مواجهة مشكالت الحياة 41

 مرتفعة 47 0.74 2.34 في أوقات املعاناة أتذكر العبر والقصص املأثورة 42

 مرتفعة 35 0.61 2.56 أداء العبادات يعينني على مواجهة تحديات الحياة 43

 مرتفعة 38 0.76 2.53 ياء التي تذكرني بعظمة وحكمة الخالقأستخدم األش 44

 مرتفعة 45 0.60 2.38 أخصص لنفس ي أوقات للتأمل الذاتي والتجديد 45

 مرتفعة 11 0.47 2.81 املداومة على ذكر هللا يشعرني بالطمأنينة 46

 مرتفعة 27 0.48 2.66 تأمل الطبيعة من حولي يشعرني بالروعة والجمال 47

 متوسطة 49 0.82 1.97 سلك بناء على القيم الروحانية التي أملكهاأ 48

 مرتفعة 34 0.75 2.56 أحرص على إخالص النية في كل عمل أقوم به 49

 مرتفعة  6.98 130.22 املحور ككل

ــــظ 06مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقـــــــم ) ــــود أن ( نالحـــ ـــــابية للبنـــ ــــطات الحســ ـــــيم املتوســـ قــ

ـــين ) ـــم أن، (2.97 -1.97تراوحــــت بـ ـــع العلـ ( وأعلــــى قيمــــة 01أدنــــى قيمــــة لإلجابــــة هــــي ) مـ

( فـي الرتبــة األولــى بمتوسـط حســابي قيمتــه 14(، حيــث كـان البنــد رقــم )03لإلجابـة هــي )

( فقد احتل املرتبة األخيـرة 48(، أما البند رقم )0.17( وانحراف معياري قيمته )2.97)

ـــتب0.82( وانحــــراف معيــــاري قيمتــــه )1.97بمتوســــط حســــابي قيمتــــه ) يان ككــــل (، واالسـ

(، وبعــــد حســــاب القيمــــة الحقيقيــــة للمتوســــط 130.22) فقــــد بلــــغ متوســــطه الحســــابي

] أي أن  3 -2.33( هــذه القيمــة تنتمــي إلــى املجـــال ]2.65الحســابي الــذي بلغــت قيمتــه )

درجــــة الــــذكاء الروحــــي لــــدى الطالبــــات بجامعــــة ومنــــه نســــتنتج أن الدرجــــة مرتفعــــة، 
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ـــير هــــذه النتيجــــة بنــــاءا علــــى املبــــادئ يمكــــن تفمحمــــد بوضــــياف باملســــيلة مرتفعــــة،  سـ

والقــــيم الروحيــــة التــــي لهــــا دور أساســــ ي فــــي تنميــــة الــــذكاء الروحــــي واملتمثلــــة فــــي الرحمــــة 

والتعــاطف والتضــحية واإليثــار وكظــم الغــيض والتســامح والتعــاون .... الــخ املنتشــرة فــي 

ــــى املجتمـــــع الجزائـــــري، والتـــــي هـــــي مغروســـــة داخـــــل األســـــر الجزائريـــــة، وبالتـــــالي تنت ـــل إلــ قــ

وهـــــذا باالتفـــــاق مـــــع مـــــا توصـــــلت إليـــــه دراســـــة "محمـــــد عصـــــام محمـــــد الطـــــالع"  ،األبنـــــاء

ــــابه2016) ـــين متشــ ــ ــــث أن املجتمعـ ـــن  ان( حيــ ــ ـــا أن ديــ ــ ـــــيم بمـ ـــس القـ ــ ـــــا نفـ ـــالن تقريبــ ــ ويحمـ

الـــــدولتين هـــــو اإلســـــالم، حيـــــث أنـــــه توصـــــل مـــــن خـــــالل دراســـــته إلـــــى أن مســـــتوى الـــــذكاء 

نت نتيجة الدراسة الحالية أيضا قريبة الروحي لدى عينة دراسته كان مرتفعا، وقد كا

ـــل 2017مــــــن نتــــــائج دراســــــتي كــــــل مــــــن "نــــــور عثمــــــان حســــــين املصــــــري" ) ( و"فيصــــــل خليـــ

ويمكــن تفســير  ،( واللتــان توصــلتا إلــى أن درجــة الــذكاء الروحــي متوســطة2012الربيــع" )

عـدم تطــابق النتيجتـين إلــى االخـتالف فــي العينـة، وذلــك علـى ضــوء نظريـة النمــو املعرفــي 

يــــــــث أن الفئـــــــــة العمريـــــــــة لطلبــــــــة الجامعـــــــــة تتســـــــــم بالقــــــــدرة علـــــــــى التفكيـــــــــر املـــــــــنظم، "ح

واالستدالل املنطقي بعيدا عن األشياء املادية وإنما على أساس رمزي تجريـدي، وذلـك 

علــــى مقيــــاس الــــذكاء الروحــــي  ن، وبالتــــالي ارتفــــاع درجــــاتهنأســــهم فــــي زيــــادة الــــوعي لــــديه

 .(112، 2016)الطالع، 

على أن:  الثانية نصت الفرضيةية الثانية ومناقشتها : عرض نتائج الفرض*

درجة الصمود النفس ي لدى عينة من الطالبات الجامعيات بجامعة محمد 

بعد معالجة استجابات أفراد العينة وباالعتماد على ، و بوضياف باملسيلة مرتفعة

الستبيان املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بند من البنود التي تنتمي 

، باإلضافة إلى ترتيب كل بند في والدرجة الكلية لالستبيان الصمود النفس ي

 -منخفضة -متوسطة -مرتفعة -)مرتفعة جدااالستبيان، وباالعتماد على درجة: 
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التي تم اعتمادها كما هو موضح مسبقا، تم الحصول على النتائج  منخفضة جدا (

 التالية:

الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات  (: يوضح املتوسطات07جدول رقم )

 أفراد العينة لكل بند من بنود استبيان الصمود النفس ي.

رقم 

 البند

املتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة جدا 16 0.91 4.41 لدي القدرة على التكيف مع مواقف الحياة املتغيرة 01

 مرتفعة جدا 18 1 4.34 ى الثقةلدي عالقات قائمة عل 02

 مرتفعة جدا 15 1.01 4.41 أعتقد بأن هللا خالق األقدار سيساعدني 03

 مرتفعة  23 1.12 4.13 أستطيع التعامل مع كل ما سوف يأتي من مواقف جديدة 04

 مرتفعة جدا 05 0.87 4.59 تعطيني نجاحات املاض ي الثقة في التحديات الجديدة 05

 مرتفعة جدا 01 0.44 4.75 لجانب املبهج من األشياءأنظر إلى ا 06

 مرتفعة  14 1.13 4.41 يجعلني التعامل مع مواقف الحياة الضاغطة أكثر قوة وأكثر إصرارا 07

 مرتفعة جدا 03 0.54 4.66 عادة ما أستعيد توازني بعد املرض، أو بعد التعرض للمعاناة 08

 مرتفعة جدا 10 0.75 4.56 تحدث األشياء نتيجة لسبب ما 09

 مرتفعة جدا 13 0.91 4.47 أفضل أن أبذل الجهد بغض النظر عن النتيجة املتوقعة 10

 مرتفعة  08 0.75 4.59 يمكنني تحقيق أهدافي الخاصة 11

 مرتفعة جدا 06 0.87 4.59 عندما تبدو األمور ميؤوسا منها ال أستسلم بسرعة 12

 مرتفعة جدا 19 0.93 4.34 أعرف من أين أحصل على املساعدة 13

 مرتفعة جدا 24 1.22 4.09 في املواقف الضاغطة يمكنني التركيز والتفكير بوضوح 14

 مرتفعة جدا 17 0.97 4.37 أفضل أخذ زمام املبادرة في حل املشكالت 15

 مرتفعة جدا 02 0.53 4.69 عزيمتي ال تفتر أمام الفشل 16

 رتفعة جدام 20 1.03 4.31 أرى نفس ي شخصا قويا 17

 مرتفعة جدا 22 0.85 4.28 يمكنني اتخاذ القرارات الصعبة 18

 مرتفعة جدا 25 1.13 4.06 يمكنني التعامل مع املشاعر غير السارة  19

 مرتفعة جدا 12 0.84 4.47 يمكنني االعتماد على إحساس ي وبصيرتي وإن لم تكن األمور واضحة تماما  20

 مرتفعة جدا 21 1.12 4.31 لدي هدف واضح في الحياة 21

 مرتفعة جدا 09 0.71 4.56 لدي القدرة على ضبط حياتي 22

 مرتفعة جدا 07 0.66 4.59 أحب التحدي 23

 مرتفعة جدا 11 1.84 4.50 أعمل على تحقيق أهدافي 24

 مرتفعة جدا 04 0.75 4.62 أنا فخور بإنجازاتي 25

   9.09 111.13 املحور ككل



 املتزوجات وغير املتزوجات الجامعيات الطالبات من عينة لدى النفس ي بالصمود وعالقته الروحي الذكاء

 عتيقة بابش.أ ،يمينة بوبعاية. أ                       ''باملسيلة بوضياف محمد بجامعة ميدانية دراسة ''

335                2018االول( جويلية  )الجزءخاص  2العدد  9مجلة وحدة البحث في تنمية  املوارد البشرية املجلد  

( نالحظ أن قيم املتوسطات الحسابية للبنود 07) من خالل الجدول رقم

( وأعلى قيمة 01مع العلم أن أدنى قيمة لإلجابة هي ) ،(4.75 -4.06تراوحت بين )

( في الرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 06(، حيث كان البند رقم )05لإلجابة هي )

ملرتبة األخيرة ( احتل ا19(، أما البند رقم )4.44( وانحراف معياري قيمته )4.75)

(، واالستبيان ككل 1.13( وانحراف معياري قيمته )4.06بمتوسط حسابي قيمته )

(، وبعد حساب القيمة الحقيقية للمتوسط 111.13) فقد بلغ متوسطه الحسابي

( أي أن 5 -4.2( هذه القيمة تنتمي إلى املجال )4.44الحسابي الذي بلغت قيمته )

ت بجامعة محمد بوضياف باملسيلة مرتفعة درجة الصمود النفس ي لدى الطالبا

يمكن تفسير هذه النتيجة على ضوء ما توصلت إليه دراسة "محمد عصام جدا. 

( والذي توصل إلى أن عوامل التعرض للضغوط النفسية 2016محمد الطالع" )

تساهم في تقوية عوامل التكيف، ذلك أن الطالب في مرحلة الجامعة هو في آخر 

قتها مراحل عدة اعترضته وجابهته فيها مشكالت مختلفة أكسبته مرحلة تعليمية سب

القدرة على مواجهتها وتحقيق التكيف معها، وهذا أيضا ما أكدته دراسة "منصور 

(، أي أن الطالبات عبر مختلف مراحلهن العمرية استطعن اكتساب 2017وآخرون" )

تي تعترضهن من عادات مناسبة وفعالة تمكنهن من مواجهة املواقف الضاغطة الال

 أجل تحقيق التوافق السليم.

 و مناقشتها:*عرض نتائج الفرضية الثالثة 

توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الروحي بين  نصت الفرضية الثالثة على أنها: "

للتحقق من  الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة"

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  صدق الفرضية، وباالعتماد على

 للطالبات املتزوجات وغير املتزوجات، حيث أسفر اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة

 على النتائج التالية: الذكاء الروحي
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(: يوضح داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة على الدرجة 08جدول رقم )

 ملتغير الحالة االجتماعية الكلية الستبيان الذكاء الروحي تبعا

الحالة  

 االجتماعية

N  املتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

 الداللة

الدرجة 

 الكلية  

 غير دال - 0.46 2.22 5.48 13 املتزوجات

 2.43 5.48 19 الغير متزوجات

( غيــر 0.46ا )التــي بلغــت قيمتهــ )ت(نالحــظ أن قيمــة (08مــن خــالل الجــدول رقــم )

ـــا ال 0.01و  0.05دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتويي الداللــــة  ـــتنتج أنهـ توجــــد فــــروق ، إذا نسـ

دالة إحصائيا في الذكاء الروحي لدى الطالبات بجامعة محمد بوضـياف باملسـيلة تبعـا 

ملتغيــر الحالــة االجتماعيــة )متزوجــة، عازبــة(. يمكــن تفســير هــذه النتيجــة   باالتفــاق مــع 

( والتـي توصـلت إلـى أن الـذكاء الروحـي ال يتـأثر بـاملتغيرات 2013فـان" )دراسة "حنـان خل

الديموغرافيـــــة "علـــــى عكـــــس نتـــــائج دراســـــات كـــــل مـــــن "محمـــــد عصـــــام محمـــــد الطـــــالع" 

( "فيصــل خليــل 2015(، "فــؤاد محمــد عبــد الجــواد ورمضــان عاشــور حســين" )2016)

تبعــا ملجموعــة مــن  ( والــذين توصــلوا إلــى وجــود فــروق فــي الــذكاء الروحــي2012الربيــع" )

املتغيرات، ويمكن ارجاع هذا االختالف في النتائج إلى خصوصية املجتمع املدروس من 

ـــا  ــ ـــي إليهـــ ــ ـــي تنتمـــ ــ ـــــر التـــ ــــة األســ ــ ــــة وطبيعــ ــ ـــئة االجتماعيــ ــ ـــــث التنشـــ ـــن حيــ ــ ــــه، ومـــ ــ ـــــث ثقافتــ حيــ

الطالبـــــــات، أو حتـــــــى إلـــــــى تبـــــــاين األدوات املســـــــتخدمة فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــات، وأيضـــــــا إلـــــــى 

حيــث ، جميــع جوانبهــا الفكريــة  واالجتماعيــة والنفســية ...خصــائص مرحلــة الجامعــة ب

نجد أن مختلف املبادئ املنتشـرة فـي املجتمـع تنتقـل إلـى جميـع أفـراده وذلـك بدايـة مـن 

وبالتــــالي فـــــإن األفــــراد فـــــي هـــــذه املرحلــــة يكونـــــون قــــد اكتســـــبوا جميـــــع  ،مرحلــــة الطفولـــــة

 وعدم االختالف.  وبالتالي تجانس بين املجموعتين ،املبادئ والقيم الروحية
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 ومناقشتها: *عرض نتائج الفرضية الرابعة 

توجد فروق دالة إحصائيا في الصمود النفس ي  نصت الفرضية الرابعة على أنها: "

 " بين الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة

للتحقق من صدق الفرضية، وباالعتماد على املتوسطات الحسابية  

واالنحرافات املعيارية للطالبات املتزوجات وغير املتزوجات، حيث أسفر اختبار )ت( 

 على النتائج التالية: الصمود النفس ي لداللة الفروق في درجة

(: يوضح داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة على الدرجة 09جدول رقم )

 الكلية الستبيان الصمود النفس ي  تبعا ملتغير الحالة االجتماعية

( غيــر 0.60التــي بلغــت قيمتهــا ) )ت(نالحــظ أن قيمــة (09مــن خــالل الجــدول رقــم )

ـــائيا ـــا ال 0.01و  0.05عنــــد مســــتويي الداللــــة  دالــــة إحصـ ـــتنتج أنهـ توجــــد فــــروق ، إذا نسـ

دالـــة إحصـــائيا فـــي الصـــمود النفســـ ي بـــين الطالبـــات بجامعـــة محمـــد بوضـــياف باملســـيلة 

حســـب متغيـــر الحالـــة االجتماعيـــة )متزوجـــة، عازبـــة(. وهـــذا يمكـــن أن يكـــون راجعـــا إلـــى 

كقــدرتهن علــى مجابهــة  اتهــنو مجموعــة مــن العوامــل ســواء خاصــة بالطالبــات فــي حــد ذ

مختلــف الضــغوطات التــي يمكــن أن تنــتج عــن مختلــف املواقــف الحياتيــة، أي قــدرتهن 

على التأقلم مع معطيات مختلف املجاالت، أو إلى املحيط االجتماعي الذي يعشن فيه 

حيـث أنـه ينظـر بـنفس الطريقـة إلـى الطالبـات بغـض النظـر عـن حـالتهن االجتماعيــة، أو 

تــــوفير الفــــرص التعليميــــة بــــنفس الــــوتيرة  :مــــي دور مهــــم فــــي ذلــــك مثــــلأن للجانــــب التعلي

للجميـــع دون االهتمـــام بحـــاالتهن االجتماعيـــة، وكـــذلك دور الجامعـــات فـــي محاولـــة رفـــع 

الحالة  

 االجتماعية

N  املتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

 الداللة

 غير دال - 0.60 3.30 1.99 13 املتزوجات الدرجة الكلية  

 3.33 1.99 19 العازبات
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املســتوى التعليمــي للطالبــات مــن خــالل املســاواة فــي التشــجيع لهــن ســواء املتزوجــات أو 

د عصــــام محمــــد الطــــالع" غيــــر املتزوجــــات، وهــــذا مــــا خلصــــت إليــــه أيضــــا دراســــة "محمــــ

( والتــي كــان مفادهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي الصــمود النفســ ي تبعــا 2016)

 ملجموعة من املتغيرات. 

 عرض ومناقشة الفرضية الخامسة:*

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء  نصت الفرضية الخامسة على أنه "

 راسة "الروحي والصمود النفس ي لدى أفراد عينة الد

 وبعد املعالجة تم الحصول على النتائج التالية :

يوضح العالقة بين درجات أفراد عينة الدراسة في الذكاء الروحي  (:10)جدول رقم 

 والصمود النفس ي

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  حجم العينة املتغيرات

 دال 0.01 0.64 32 الذكاء الروحي

 32 الصمود النفس ي

يتضــح مــن خــالل الجــدول أن معامــل االرتبــاط بــين الدرجــة الكليــة للــذكاء الروحــي 

( قـــــوي 0.64والدرجــــة الكليـــــة للصـــــمود النفســـــ ي لـــــدى الطالبــــات والـــــذي بلغـــــت قيمتـــــه )

بين بأنها توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية ودال إحصائيا، إذا نستنتج 

. أي أنـــه كلمــا ارتفعـــت اد عينـــة الدراســةوالصـــمود النفســ ي لـــدى أفــر  الــذكاء الروحــي

درجـــة الـــذكاء الروحـــي ارتفعـــت معهـــا درجـــة الصـــمود النفســـ ي، وكلمـــا انخفـــض مســـتوى 

الــــذكاء الروحــــي انخفــــض معــــه مســــتوى الصــــمود النفســــ ي، ولعــــل الســــبب فــــي ذلــــك هــــو 

طبيعـــة الـــذكاء الروحـــي التـــي تمثـــل مجموعـــة مـــن القـــدرات التـــي تمكـــن األفـــراد مـــن حـــل 

يـــق األهـــداف، فالـــذكاء الروحـــي ينمـــي مســـتوى الصـــحة النفســـية للفـــرد املشـــكالت وتحق

والتــــي تتمثــــل فــــي قــــدرة الفــــرد علــــى التوافــــق مــــع مختلــــف املطالــــب الحياتيــــة مــــن خــــالل 

التغلــب علــى جميــع العقبــات التــي تعرقلــه بكفــاءة واقتــدار، األمــر الــذي يزيــد مــن درجــة 
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إيجـابي يسـاهم فـي نجـاحهن  الصـمود النفسـ ي لـدى الطالبـات، ملـا لهـذا الصـمود مـن أثـر 

فــــي مختلــــف مجــــاالت الحيــــاة، وهــــذا مــــا أثبتتــــه دراســــة "محمــــد عصــــام محمــــد الطــــالع" 

( والتـــــــي توصـــــــلت هـــــــي األخـــــــرى إلـــــــى وجـــــــود عالقـــــــة موجبـــــــة بـــــــين الـــــــذكاء الروحـــــــي 2016)

والصمود النفس ي لدى الطلبة، وكذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسات كل 

ـــ (، "حنـــــان خلفـــــان" 2015واد ورمضـــــان عاشـــــور حســـــين" )مـــــن "فـــــؤاد محمـــــد عبـــــد الجــ

ــــد" )2013) ــــليم أحمــ ــــدثر سـ ـــيمو" )2004(، "مـ ــــود 2010(، "ماكســ ــــى وجــ ــــي التوصــــــل إلـ ( فـ

عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء الروحـي ومختلـف السـمات الشخصـية األخـرى 

انيــة التــي هــي جــزء مــن علــم الــنفس اإليجــابي،  وذلــك ألن الــذكاء الروحــي عبــارة عــن إمك

الفـــــرد علــــــى إدراك العالقـــــات الروحيــــــة، فهــــــو بـــــذلك يــــــرتبط بالحيـــــاة الداخليــــــة للعقــــــل 

والروح والوجود في العالم، لذا فإن الذكاء الروحي ال يقتصر على القدرات العقلية بل 

يظهـــر كاتصـــال شخصـــ ي بـــين ذات الفـــرد والنـــاس والحيـــاة والكـــون، وبـــذلك فـــإن الـــذكاء 

ــــه الروحــــــي يتضــــــمن تطــــــوير الجانــــــب ال ــــتهم بــــــاآلخرين، إذ أن توجيــ نفســــــ ي لألفــــــراد وعالقــ

ي بالحياة الروحية، وبهذا يسـاعد عاالنتباه إلى األفكار واملشاعر والتعاطف يزيد من الو 

الذكاء الروحي على اكتشاف املنابع الخفية للحب والبهجة وسط ضغوط واضطرابات 

  الحياة اليومية وبالتالي بلوغ أعلى مستوى من الصمود النفس ي. 

 عام:استنتاج  

نسـتخلص بــأن  والتطبيقــي ها النظـري يمـن خـالل مــا توصـلت إليــه الدراسـة فـي شــق

الــذكاء الروحــي لــه أهميــة كبيــرة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة اإلنســانية، ذلــك أن لــه أدوارا 

ـــن أبعـــــاده  ـــر مــ ـــي كثيــ ـــلوكياته وفــ ــــة ســ ــــذلك فـــــي تنميـ ـــير اإلنســـــان، وكـ ــــي تحديـــــد مصــ عـــــدة فـ

حيـان يحــدد لإلنسـان رؤيتـه وتصـوره للكـون والحيـاة، فالــذكاء الذاتيـة، وفـي كثيـر مـن األ 

الروحــــــــي يحــــــــرك اإلنســــــــان نحــــــــو الغيــــــــب ليتعبــــــــد هللا ســــــــبحانه بصــــــــدق ويقــــــــين ويلتــــــــزم 
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بالفضائل، التي تمكنه من التوافق مع جميـع الظـروف املحيطـة بـه، وتصـديه ملختلـف 

  .املشكالت التي تعترضه

  و اقتراحات:توصيات 

 التالية:ل إليه في هذه الدراسة نقترح التوصيات من خالل ما تم التوص

زيادة الوعي بضرورة االهتمام بمتغيرات علم النفس اإليجابي والتي من بينها الذكاء -

الروحي والصمود النفس ي واللذان يعتبران أساسا لبلوغ أعلى مستوى من الصحة 

 النفسية.

دة التي لها دور كبير في زيادة ضرورة االهتمام بالذكاء الروحي كأحد الذكاءات املتعد -

 التحصيل وتحقيق النجاح.

العمل على نشر التوعية داخل األسر وداخل املؤسسات التعليمية من أجل ضرورة  -

االهتمام بالتنشئة الروحية من خالل غرس القيم والفضائل السامية في األفراد عبر 

 مختلف املراحل العمرية.

ملتغيرين بمتغيرات أخرى في مراحل عمرية إجراء دراسات أخرى تربط هذين ا -

 مختلفة.

 إعادة الدراسة الحالية مع توسيع في املجتمع ومحاولة بناء أدوات جديدة. -

 تصميم برامج إرشادية لتنمية الذكاء الروحي والصمود النفس ي. -

 املراجع:قائمة 

ستراتيجيات مواجهة (، الصمود النفس ي وعالقته با2014. أبو هدروس وصالح. عايدة وياسرة )01

تحديات الحياة املعاصرة لدى النساء األرامل بقطاع غزة، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

 ، الجزء الثاني.50العدد 

(، الذكاء الروحي وعالقته بالجنس ومستوى التحصيل لدى طلبة 2013الربيع. فيصل خليل ). 02

 -353، 4، العدد9جلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد كلية التربية في جامعة اليرموك باألردن، امل

364. 
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(، الذكاء، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، 2000. السيد. فؤاد البهي )03

 القاهرة.

(، الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة النفسية لدى عينة من 2012. الضبع. فتحي عبد الرحمان )04

 .1، الجزء29اشدين، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد املراهقين والر 

(، الذكاء الروحي وعالقته بالصمود النفس ي لدى طلبة 2016. الطالع. محمد عصام محمد )05

الجامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستير في الصحة النفسية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

 بغزة.

(، درجة الذكاء الروحي لدى مديري املدارس الثانوية 2017ن حسين ). املصري. نور عثما06

الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بدرجة ممارستهم للقيادة التحويلية من وجهة نظر 

املعلمين، رسالة ماجستير في التربية، تخصص قيادة وإدارة تربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة 

 الشرق األوسط.

 (، الصحة النفسية، الطبعة الثالثة، املركز الثقافي العربي، بيروت.2006جازي. مصطفى )ح. 07

 (، صناعة الذكاء، بدون طبعة، اإلبداع الفكري، الكويت2010. سويدان. طارق )08

(، الذكاء الروحي وعالقته بالذكاء 2015. عبد الجواد وحسين. وفاء محمد ورمضان عاشور )09

لنفس ي لدى عينة من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين، مجلة الوظيفي واالحتراق ا

 ، 2، العدد 2العلوم التربوية، املجلد

(، أنماط التعلم املفضلة حسب نظرية هيرمان الكلية وعالقتها بالذكاء 2010. غرايبة. أحمد )10

 يرموك باألردن.االنفعالي والتكامل الحركي البصري، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة ال

 (، رحلة عقل، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.2011. شريف. عمرو )11

(، الذكاء الوجداني والتفكير االبتكاري عند األطفال، الطبعة 2009. محمد. عالء عبد الرحمان )12

 األولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.

                         راسةأدوات الد

 معلومات عامة                       : القسم األول 

 نادرا أحيانا  دائما العبارة الرقم

     لدي صورة واقعية عن مواطن قوتي وضعفي 01
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    أعي الضمير والقيم التي بداخلي وأجعلها نبراسا لحياتي 02

    أتأمل بعمق طبيعة العالقة بين االنسان وبين بقية الكون  03

    أعي التواصل العميق بيني وبين اآلخرين 04

    أعي املظاهر غير املادية من الحياة 05

    أتحكم في مشاعري وأفكاري عند التفاعل مع اآلخرين 06

    أضع األشياء التي تمر بي في إطار أوسع كي أدرك أهميتها 07

    لبلورة أفكار واضحة أنظر لألمور نظرة شاملة 08

    ريات خاصة بي حول أمور مثل الحياة، املوتـ الحقيقة والوجودطورت نظ 09

    أميل لتوجيه األسئلة الجوهرية عند الحديث عن املواضيع املهمة 10

    أنا مستبصر بحقيقة ذاتي، ومعتقد داخليا بصحتها 11

    أعامل اآلخرين أفضل مما يعاملونني 12

    ي أحسن الظن باآلخرين في تصرفاتهم نحو  13

    في حياتي اليومية أشعر أن عملي يخدم الكون بأسره 14

    املكافئات املادية ليست أساس أي عمل أقوم به 15

    أبحث عن االندماج مع اآلخرين والتوفيق بينهم 16

    أميل ألن أكون شخصا داعما، معطاء لآلخرين 17

    أشعر بأني شخص فعال عند تقديم العون لآلخرين 18

    في تصرفاتي آخذ بعين االعتبار الصالح العام واملمتد لكل الناس  19

    أسلك بناء على القيم السامية التي أملكها 20

    أحاول أن أترك ورائي أثرا جيدا 21

    أعرف أن علي واجبات تجاه العالم ال بد من تحقيقها والوفاء بها 22

    أكظم غيض ي وأعفو عمن ظلمني  23

    أشارك باهتمامات بارزة في مجتمعي 24

    إيجاد معنى لحياتي يجعلني أكثر تكيفا مع الضغوط 25

    أتخذ قراراتي في ضوء أهدافي وطموحاتي 26

    أفكر في معنى الحياة باستمرار 27

    أعيش حياتي بأهداف واضحة تماما 28

    لدي قدرة قوية على إيجاد معنى للحياة 29

    ايش مع املعاناة، وأحاول الحصول على أفضل ما فيهاأتع 30

    أؤمن بقيمة كل ما أسعى لتحقيقه في حياتي  31

    اإلنجازات التي أحققها تخلق لحياتي معنى 32

    تبدو الحياة بالنسبة لي مثيرة لالهتمام 33

    أشعر بأن الحياة تستحق أن أعيشها 34

    اول االستفادة من كل لحظة فيهاأعتبر حياتي ذات قيمة وأح 35

    من املهم بالنسبة لي أن أكرس حياتي لهدف ما 36

    أشعر بحالة من السعادة عند تأدية الشعائر الدينية 37

    أعمل على تناغم حياتي مع ما يحبه هللا ويرضاه 38

    القرآنأنمي نفس ي روحيا من خالل ممارسات منتظمة كالصالة، والصيام، وقراءة  39

    أقض ي وقتا للتأمل والتفكر في سنن الكون  40

    أعتمد على اإليمان العميق باهلل عند مواجهة مشكالت الحياة 41

    في أوقات املعاناة أتذكر العبر والقصص املأثورة 42

    أداء العبادات يعينني على مواجهة تحديات الحياة 43

    عظمة وحكمة الخالقأستخدم األشياء التي تذكرني ب 44

    أخصص لنفس ي أوقات للتأمل الذاتي والتجديد 45

    املداومة على ذكر هللا يشعرني بالطمأنينة 46
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 القسم الثاني:

 استبيان الذكاء الروحي 

صحيح  الفقرات الرقم

كل 

 الوقت

صحيح على 

 األغلب

صحيح 

 أحيانا

صحيح 

 نادرا

ليس 

صحيح 

على 

 اإلطالق

      لدي القدرة على التكيف مع مواقف الحياة املتغيرة 01

      لدي عالقات قائمة على الثقة 02

      يساعدنيأعتقد بأن هللا خالق األقدار س 03

      أستطيع التعامل مع كل ما سوف يأتي من مواقف جديدة 04

      تعطيني نجاحات املاض ي الثقة في التحديات الجديدة 05

      أنظر إلى الجانب املبهج من األشياء 06

      يجعلني التعامل مع مواقف الحياة الضاغطة أكثر قوة وأكثر إصرارا 07

      د توازني بعد املرض، أو بعد التعرض للمعاناةعادة ما أستعي 08

      تحدث األشياء نتيجة لسبب ما 09

      أفضل أن أبذل الجهد بغض النظر عن النتيجة املتوقعة 10

      يمكنني تحقيق أهدافي الخاصة 11

      عندما تبدو األمور ميؤوسا منها ال أستسلم بسرعة 12

      ى املساعدةأعرف من أين أحصل عل 13

      في املواقف الضاغطة يمكنني التركيز والتفكير بوضوح 14

      أفضل أخذ زمام املبادرة في حل املشكالت 15

      عزيمتي ال تفتر أمام الفشل 16

      أرى نفس ي شخصا قويا 17

      يمكنني اتخاذ القرارات الصعبة 18

      السارة يمكنني التعامل مع املشاعر غير  19

يمكنني االعتماد على إحساس ي وبصيرتي وإن لم تكن األمور  20

 واضحة تماما 

     

      لدي هدف واضح في الحياة 21

      لدي القدرة على ضبط حياتي 22

      أحب التحدي 23

      أعمل على تحقيق أهدافي 24

      أنا فخور بإنجازاتي 25

    تأمل الطبيعة من حولي يشعرني بالروعة والجمال 47

    أسلك بناء على القيم الروحانية التي أملكها 48

    هأحرص على إخالص النية في كل عمل أقوم ب 49
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