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الدراسي لدى تالميذ                 مهارات الذكاء الوجداني و عالقتها بالتوافق 

 الطور النهائي

"بعض ثانويات مدينة الوادي"دراسة ميدانية ب  



 ر وعرفـانـشك

أن و حمد اهلل عز وجل وقد وفقني أن يصل مسار ىذه الدراسة إلى نيايتو أأن  نييسع
 والمنة والجدير بالشكرأعظم الشكر هلل سبحانو فيو صاحب الفضل 

 .وزوجي الصبورأمي أحمى ما في الدنيا و  غمىأقدم بالغ شكري وتقديري إلى أ

,أن يشكر المرء من تفضل من خمقو بتوجيو أو نصح ثم إنو من باب شكر اهلل عمى فضمو
 أو أي نوع من المساعدة

ممي: المدير داء عأمسادة الكرام عمى تعونيم معي في متنان لوبيذا أتقدم بالشكر واال
ضيف األزىر,ونائبو  جتماعيةميمة مختار , رئيس قسم العموم االالفرعي لممستخدمين بن ح

 بوترعة بالل

كما يطيب لي أن أتقدم لمجموعة ممن كان ليم الفضل في إنجاز ىذا العمل أكاديميا 
 أكاديمية وصبر قام بو من رعايةا وتقنيا ومن ىؤالء األستاذ الدكتور عيسى قبقوب لم

 ستغرقتيا الدراسةاطوال المدة التي 

لى  والسيد شريفي الشافعي الذي لوال اهلل الذي سخره لي لما أتممت ىذه الدراسة وا 
سميمة ذياب وأشكرىا جزيل الشكر لمجيوداتيا القيمة كري الجزيل إلى كما أتقدم بش,السيدة

لى األستاذة ليمى دامخي لتوجيياتيا المستمرة ، واألستاذ مومن بكوش الجموعي التنسيقية وا 
  .وفقو اهلل 

   



 

 

 ممخــــص الدراســـة

، سيادر التوافق الوعالقتو بالذكاء الوجداني ميارات تناولت الدراسة الحالية موضوع 

تمميذ وتمميذة، من ثالث  48، وقد تكونت عينة الدراسة من ودراسة الفروق بينيما

، بوصبيع صالح عبد المجيد، العزيز شريفعبد ثانويات، بمدينة الوادي، ىي: ثانوية 

 وقد قامت الدراسة عمى الفرضيات التالية: .عيدة عبد الرزاق

السنة لدى تالميذ ؛فق الدراسياالوجداني والتو الذكاء  ميارات عالقة ارتباطية بينتوجد  -

 النيائيةمن التعميم الثانوي.

 لدى تالميذ السنة النيائية منإحصائية في الذكاء الوجداني  ال توجد فروق ذات داللة -

 إناث(.-عزى إلى متغير الجنس )ذكورت-عينة الدراسة–التعميم الثانوي 
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،واختيرت العينة بطريقة عشوائية بالمنهج الوصفي االرتباطيوقد تحّددت الدراسة الحالية 

الذكاء "أدوات في جمع البيانات ىما:أداة تقيس كمقياسين  وقد اعتمدت  ،طبقية المتساوية



 

 

 الدراسي" "التوافق(، ومقياس 1002) ورزق عثمان صممو والذي "الوجداني

وقد طّبقت األدوات بعد دراسة خصائصيا .الدرينيعبد العزيز  حسينمنإعداد

السيكومترية، والتأّكد من صالحيتيا لالستخدام عمى عينة الدراسة األساسية.وكانت 

 بين لداللةالفروق " T . testاختبار" تساليب اإلحصائية المستخدمة مقتصرة عمى األ

تّم استخدام برنامج الرزم كما ،بيرسون االرتباط معاملمستقمتين، عينتين متوسطي

، إذ تّم التوصل إلى ( في عممية التحميل11.0)SPSSاإلحصائية في العموم االجتماعية 

 النتائج اآلتية:

لذكاء الوجداني والتوافق المدرسي ا ميارات بين ذات داللة احصائية رتباطيةاتوجد عالقة   .2
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Résumé 

 

Notre étude consiste de connaitre la relation entre les competences de  

l’intelligence émotionnelle et la concordance scolaire et la mis en évidence 

des différences entre elle , par ailleurs notre échantillon d’etude est composé 

de quatrevingt quatre 84 élèves appartenant à trois 03 lycées différents situés 

à la commune d’El-oud qui sont respectivement Lycée Abdelaziz Chérif , 

lycée Bousbiasalah A bdelmajid et lycée Ida Abderezzak En effet notre 

étude est basée sur les hypothéses suivantes : 

- L’existence d’une relation dépendante entre l’intelligence émotionnelle et la 

concordance scolaire chez les étudiants de la 3
ème

 année secondaire. 

- N’existe pas des différences statiquement significatives dans l’intelligence 

émotionnelle chez les étudiants de la classe terminale de l’enseignement 

secondaire –échantillon d’étude-selon le critère du sexe (masculin-féminin). 

- N’existe pas des différences statiquement significatives dans la concordance 

scolaire chez les étudiants de la classe terminale de l’enseignement secondaire 

–échantillon d’étude –selon  le critère du sexe (masculin – féminin). 

- Il n’y a pas des différences statiquement significatives dans l’intelligence 

émotionnelle  chez les étudiants de la classe terminale de l’enseignement 

secondaire – échantillon d’étude- selon le critère de la filière scolaire. (lettre-

scientifique). 

- Il n’existe pas de différences statiquement significatives dans la concordance 

scolaire chez les étudiants de la classe terminale de l’enseignement secondaire 

–l’échantillon de l’étude –selon le critère de la filière scolaire (littéraire- 

scientifique). 



 

 

Notre étude est basée sur la méthode descriptive corrélative et le choix de 

l’échantillonnage était aléatoire stratifié de manière égale ,L’application de 

l’outil pour la collecte des données est : 

L’outil qui mesure l’intelligence émotionnelle inventait par OTHMANE 

REZK(2001) et celui de la compatibilité scolaire de la part d’Hussein El-

Derini, après avoir étudié les caractéristiques psychométriques de ces outils et 

leur validité dans l’étude principale de l’échantillonnage. 

A cet effet, les modalités statistiques utilisées se limitent sur le test T pour 

montrer les différences entre la moyenne de deux  échantillons indépendants, 

le coéffition relationnel Birsoun, par la suite, nous avons utilisé le programme 

des ensembles statistiques aux sciences sociales SPSS(0.22) au cours du 

processus analytique, nous avons obtenu les résultats suivants :  

   1-Il une relation dépendante entre l’intelligence émotionnelle et la 

compatibilité scolaire chez les étudiants de la classe terminale de 

l’enseignement secondaire. 

   2-Il n’existe pas de différences statiquement significatives dans 

l’intelligence émotionnelle chez les étudiants de la classe terminale de 

l’enseignement secondaire –l’échantillon d’étude- est selon le critère du sexe 

(masculin-féminin). 

   3-Il n’existe pas de différences statistiquement significatives dans la 

compatibilité scolaire chez les étudiants de la classe terminale de 

l’enseignement secondaire. L’échantillon étudié est selon le critère du sexe 

(masculin- féminin). 

   4-Il n’y a pas de différences statiquement significatives dans l’intelligence 

émotionnelle chez les étudiants de la classe terminale de l’enseignement 

secondaire –l’échantillon de l’étude est fait selon le critère de la filière 

(littéraire – scientifique). 



 

 

   5-Il n’existe pas de différences statiquement significatives dans la 

compatibilité scolaire chez les étudiants de la classe terminale de l’éducation 

secondaire –l’échantillon de l’étude est selon le critère de la filière (littéraire – 

scientifique). 
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 مقدمة

 اىتماـكاف ومازاؿ مركز  محدد لمسموؾ اإلنسانيالدور األساسي لمقدرة العقمية ك إف

يمكف  ؛بمفيـو الذكاء الوجداني كبنية نفسية االىتماـ,وحديثا بدأ الدراسات والبحوث النفسية

متناميا  اىتماما,ويمقى ىذا المفيـو العديد مف جوانب السموؾ اإلنسانيمف خبلليا تفسير 

وبصفة خاصة تمؾ  ،والذي نتج عنو كـ كبير مف الدراسات والبحوث ؛في الفترة األخيرة

السموكية التي يصعب التنبؤ بيا قة بينو وبيف العديد مف المظاىر التي تحاوؿ معرفة العبل

 التقميدية وسمات الشخصية.مف خبلؿ  مقاييس الذكاء 

اآلف فالعمميات أما,نيةاإلنسا االنفعاالتأف النشاط العقمي ينفصؿ عف فالعمماء كانوا يعتقدون

 .تمتقي مع أنشطة التفكير العقمية يتـ دراستيا عمى أساس أنيا االنفعالية

 االختباراتعمى أف  اتفقت 1995 جولمانو1990ومايروسالوفي1983جاردنرفكتابات 

مف التنبؤ  االختباراتننا ىذه ,وال تمك  صورة كاممة عمى سموؾ الفرد تعط   التقميدية لمذكاء لـ

بنجاح الفرد في المستقبؿ,وتبعا لذلؾ ظيرت تساؤالت كثيرة دعت إلى الربط بيف الجانب 

 المعرفي والوجداني في تفسير السموؾ اإلنساني.

فالذكاء ,واالنفعاؿيـ العبلقة بيف العقؿ وبذلؾ يعد الذكاء الوجداني التطور األخير في ف

يـ  س  تتكوف مف مجموعة مف القدرات والميارات الوجدانية,وت  ؛الوجداني ذو طبيعة معقدة

 في نجاح الشخص في حياتو.
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يتبنى كؿ منيما منيجية  ؛مختمفيف اتجاىيفويمكف تصنيؼ نماذج الذكاء الوجداني في  

ز عمى ومفيومو,وىما نماذج القدرات التي ترك  جية نظر مختمفة لمذكاء الوجدانيبحث وو 

فيا لمذكاء الوجداني,ونماذج والذكاء بمفيومو التقميدي في وص   االنفعاالتالتفاعؿ بيف 

السمات أو كما تعرؼ بالنماذج  المختمطة والتي تصؼ الذكاء الوجداني في ضوء الدمج 

 والشخصية.زاجية بيف القدرات العقمية والميوؿ والنواحي الم  

,ىذا االجتماعيةفتحسيف ميارات الذكاء الوجداني يتطمب جيود مجموعة مف المؤسسات 

فالمدارس أماكف لتحسيف  ؛ولمبيئة المدرسية دور ىاـ في تحسيف الذكاء الوجداني لمطمبة

اؿ والميـ في خمؽ بيئة تعميمية تؤثر تأثيرا مباشرا الذكاء الوجداني,ويعد المعمـ العضو الفع  

 والوجدانية. واالجتماعيةنمو شخصية التبلميذ مف النواحي السيكولوجية والعقمية في 

رفوف وتشيدالوضعيات التعميمية عمى أف مف لدييـ مستوى متميز مف الذكاء الوجداني ويع

اىـ متميزيف في كؿ ,ىـ أنفسيـ الذيف نر مشاعرىـ ويتعامموف مع مشاعراآلخريف بكفاءة

 إحساسا بالرضا عف أنفسيـ مما يجعميـ متوافقيف دراسيا.,وىـ األكثر مجاالت الحياة

 ؛والمشكبلت السموكية االنفعاليةوتؤكد نتائج العديد مف الدراسات عمى تفشي الصعوبات

بدراسة التوافؽ  االىتماـوىو ما يتطمب  ،وخاصة مشكمة سوء التوافؽ لدى التبلميذ

مف بينيا العبلقة بالزمبلء  عف العوامؿ التي تسيـ في تحقيقو والتيالمدرسي والكشف

 .مياواإلذعاف لممعمميف واألسرة ومستوى دخ  
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وذلؾ   ؛كبير عمى مساره الدراسيأثر لممتعممأف لمتوافؽ المدرسي وفي المجاؿ التعميمي نجد

 .واالنفعاليةالتوظيؼ المتكامؿ لمقدرات العقمية عمىقدرتيمو و أسموب تفاع  مف خبلؿ 

يخ نظرة عممية نحو الذكاء الوجداني والتوافؽ لئلسياـ في ترس   محاولةالدراسة الحالية  وتعد  

إلى توضيح الدور اإليجابي لمذكاء الوجداني في حيث نسعى مف خبلليا  ،المدرسي

 .عبلقتو بالتوافؽ المدرسي

وتستند دراستنا في بحث العبلقة بيف المتغيرات إلى أف الذكاء الوجداني قدرة مكتسبة قابمة 

 .عمـلمتطور والت  
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 مشكمة الدراسة:أوال. 

يشكؿ مفيـو الذكاء الوجداني محور العديد مف الدراسات العممية الحديثة خاصة في 

وحده المعيار الوحيد لنجاح الفرد  ف أف الذكاء المعرفي لـ يعد  المجاؿ التعميمي, فمقد تبي  

قو في أداءه، فاألمر أصبح يستمـز وجود ميارات يتمكف بيا الفرد مف فيـ ذاتو وضبط و  وتف  

س"  "وارد يل ورويمو وىذا ما قد  ، حتى يتمكف مف توظيؼ قدراتو المعرفية ؛انفعاالتو

(Wardell&Royse)8998   ريت في ىذا المجاؿ ج  في إطار نتائج الدراسات التي أ

؛ ويظير كؿ مف النظاـ االنفعالي والنظاـ المعرفي جد أف ىناؾ عبلقة قوية بيفحيث و  

 بلتيا ونظرتيا وتعامميا مع العالـ.تأثيره عمى الشخصية اإلنسانية بأكمميا في تكامميا وتخي  

التي تدخؿ  ؛إف الذكاء الوجداني يدور حوؿ فرضية وجود بعض الميارات والقدرات المعممة

يمكف أف تمثؿ معطيات فطرية أو يتـ  والتي ،في بناء العبلقات االجتماعية الناجحة

وعندما تطبؽ تمؾ الميارات  ،ميا عف طريؽ التنشئة االجتماعيةأومف خبلؿ النمذجةتعم  

فضي إلى تحقيؽ مخارج ناجحة لمسموؾ ح أنيا ت  فمف المرج   ؛والقدرات في المواقؼ المختمفة

ت الذكاء الوجدانيعمى نسبي بيف النماذج المقترحة لمكونا اختبلؼفي تمؾ المواقؼ,وىناؾ 

، وقد تمحور التنظير في ىذا المفيوـ حوؿ نموذجيف اثنيف: أنيا تبتعد كثيرا عف بعضيا

األوؿ يبيف الذكاء الوجداني كقدرة عقمية محضة تميز األفراد مف خبلؿ مدى ادراكيـ 

يعتبر وفيميـ ومعالجتيـ لممعمومات االنفعالية، وبيف تفكيرىـ العاـ، أما النموذج الثاني ف
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بيف كونو قدرة عقمية وسمة شخصية فيو عبارة عف مجموعة مف الذكاء الوجداني خميطا 

 الميارات النفسية واالجتماعية.

سنوات  81أف السمات المميزة لمشخصية في سف  الطوليةولقد تأكد مف بعض الدراسات 

أف وىناؾ بعض األدلة التي تدعـ  ،تنبؤ بسمات الشخصية لدى الفرد في سف الرشد

ت القوية لسمات الشخصية في المراىقة المتأخرة آمف المنب مستوى التوافؽ في الطفولة يعد  

وكذلؾ في بعض نتائج التقارير المنشورة عف معيد دراسات  ،السالبة االنفعاليةوخاصة 

والخاصة بالدراسة الطولية لمنمو النفسي والشخصي بجامعة كاليفورنيا النمو اإلنساني 

بخصائص الشخصية في  سنوات تنبؤ   81إلى  8الطفؿ في عمر مف  وجد أف شخصية

 بداية سف الرشد.

المشكبلت السموكية والنفسية لدى األطفاؿ وتشخيصيا ومعالجتيا مف  اكتشاؼعد  ولذا ي  

وذلؾ بسبب  ؛كبيرا مف قبؿ عمماء النفس والتربية اىتماماالمجاالت البحثية التي تمقى 

سياميا في سوء التوافؽ والتكيؼ مع الحياة وكذلؾ  ،الطبيعة التراكمية لتمؾ المشكبلت وا 

ألف العديد مف األطفاؿ أصحاب تمؾ المشكبلت مف المحتمؿ أف يعانوا مف مشكبلت 

العربية أو وتؤكد بعض الدراسات سواء في البيئة  ،نمائية وأكاديمية حاليا أو مستقببل

 )20%و 38% بيف نسبتيا تتراوح  ت سوء التوافؽأف مشكبل األجنبية عمى

Fantuzzoetal.goldberg) . 
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التوافؽ)درجة كمية( لدى األطفاؿ في المدى العمري مف سف  ارتباطولقد أكدت دراسة عمى 

وتوصمت دراسة إلى وجود  ،سنة بالدرجة الكمية في الذكاء الوجداني كقدرة 84إلى  9

 ،والسعادة وطيب الحاؿ كمؤشرات لمتوافؽ ؛عبلقة موجبة دالة بيف الذكاء الوجداني كسمة

إلى أف الذكاء  جولمانأشار  ؛وبالنسبة لعبلقة الذكاء الوجداني بالتحصيؿ الدراسي

في التنبؤ بالتحصيؿ Petri des&furnham2003الوجداني أىـ مف الذكاء العاـ

ولكف لمعوامؿ  ؛قدرات الفرد المعرفيةموأف النجاح في المدرسة ال يرجع فقط ل ،الدراسي

ؿ الطفؿ لممدرسة وشعوره بالسعادة يعد أمرا ضروريا تقب   كما أف   ،الوجدانية دورا ميما فيو

عمى أف الذكاء الوجداني ال يؤثر إيجابا عمى التحصيؿ  (0111)كما أكد  ،ؿ المعرفةلتقب  

نما ي  متد تأثيره اإليجابي إلى النجاح عمى مدى الحياة.الدراسي فقط وا 

كونيا تجمع بيف بعديف  ؛خرىفمرحمة التعميـ الثانوي تتميز عف باقي مراحؿ التعميـ األ

بحيث تأخذ المكانة الوسطى التي تصؿ بيف فمف ناحية تتوسط السمـ التعميمي ،ىاميف

رحمة الثانوية مرحمة المراىقة أىـ ومف ناحية أخرى تقابؿ م،التعميـ األساسي والتعميـ العالي

 مراحؿ النمو في حياة الفرد .

 ،كما تبرز أىمية التعميـ الثانوي كمرحمة أساسية في تكويف شخصية المراىؽ المتمدرس

الذي يستدعي بذؿ كؿ الجيود ، األمر واالجتماعيةاالنفعاليةسواء مف الناحية العقمية

وتمبية  الستيعابمف أجؿ تطوير التعميـ الثانوي وتطويعو  ؛وتسخير كؿ الوسائؿ الممكنة
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مما يخمؽ لو ثقة بنفسو  ،لو بيدؼ إعداده وتوجييو واالجتماعيةالحاجيات العقمية والنفسية 

 جاح .وبالتالي الدراسي ومنو يحقؽ الن   واالجتماعيمما يساعد عمى تحقيؽ التوافؽ النفسي 

أف التوافؽ ضروري لكؿ فرد في كؿ مرحمة مف  أحمد محمد الزعبيوىذا ما يشير إليو 

وذلؾ نتيجة ما يمر بو المراىؽ مف  ،ولكنو في مرحمة المراىقة أكثر ضرورة ؛مراحؿ النمو

ولد ـ وضغوط ت  ف المراىقة مرحمة تأز  أ ستانمي ىوليرات كبيرة وليذا يرى صراعات وتغ

 ؿ التمميذ إنسانا تائيا؛وضغوط تجعرات وتحدث فييا تغي   ؛فييا شخصية اإلنساف مف جديد

 ،نفعاالتوالتحكـ بسموكو لكثرة تقمباتو االنفعالية وحدة ا ويصعب،وغير متزف االنفعاؿسريع 

وقد تأثر بيذه النظرة عدد مف الباحثيف ورجاؿ التربية وزعموا أف المراىقة مرحمة 

وأنو يزوؿ تدريجيا مع نياية ىذه  مف سمات المراىقة؛ المشكبلت واعتبروا أف سوء التوافؽ

 المرحمة .

قد تكوف  ؛عمى أف ما يحدث مف تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية فمعظـ الباحثيف يتفؽ

سرية التي وظروفو األ   ،ف في الطفولةمصدر شقاء لمتمميذ بحسب تكوينو النفسي الذي تكو  

تكوينا نفسيا صحيا وظروفو  فالتمميذ الذي يمتمؾ ا في طفولتو ويعيشيا في المراىقة،عاشي

ويعتبر التوافؽ الدراسي مف أىـ التوافقات لدى  فإنو يتوافؽ توافقا حسنا، االجتماعية جيدة

خصوصا لدى تبلميذ المرحمتيف المتوسطة والثانوية لكونيـ يمروف بأصعب  ؛التبلميذ

 والتي غالبا ما تكوف مميئة بالمشكبلت التي  تواجو التبلميذ. ؛مرحمة
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ميذ التوافؽ الدراسي فسوؼ ينعكس ذلؾ إيجابا عمى الجوانب المختمفة مف حقؽ التمفإذا 

( أف التوافؽ 8996)رشاد الزمنيوريوىذا ما يشير إليو  ،شخصيتو وعمى تحصيمو الدراسي

ويعد الفرد متوافقا دراسيا إذا كاف في حالة رضا  عد جانبا مف جوانب التوافؽ؛الدراسي يٌ 

سواء في أدائو األكاديمي أو في  ؛ع رضا المؤسسة التعميمية عنوعف إنجازه األكاديمي م

ويظير ذلؾ مف خبلؿ تحصيمو ،يو وزمبلئو والعامميف بالمؤسسة التعميميةس  عبلقاتو مع مدر  

الدراسي وقد أثبتت بعض الدراسات في ىذا الجانب أف ىناؾ عبلقة قوية بيف التوافؽ 

( والتي ىدفت إلى بحث 8974) بالبل دراسة :الدراسي وبيف التحصيؿ الدراسي مثؿ

دراسي عمى العبلقة بيف التوافؽ الدراسي والتحصيؿ الدراسي باستخداـ اختبار التوافؽ ال

وقد أسفرت ىذه الدراسة عف وجود  ،جامعة أم القرىب مف طال 616عينة متكونة مف 

ت داللة إحصائية وذا 19896عبلقة موجبة بيف التوافؽ الدراسي والتحصيؿ الدراسي بمغت 

 . 1918عند مستوى

( حوؿ العبلقة بيف التوافؽ الدراسي  والتحصيؿ 8966) الزياديوكما جاءت دراسة

فأظيرت النتائج أف الطبلب في المستوييف األوؿ والثاني أقؿ توافقا مف طبلب  ؛الدراسي

دراسيا يجب  فمكي يكوف التمميذ متوافقا الرابع مف حيث التوافؽ الدراسي،المستوى الثالث و 

رؽ في مشكبلت نفسية ألف التمميذ الغا ،أف يسبؽ ذلؾ وجود توافؽ نفسي اجتماعي لديو

ستيعاب وفيـ المادة ويكوف شارد الذىف وغير قادر عمى ا،نتباه والتركيزيصعب عميو اال

 ( 46،ص0118الدراسية, وبالتالي قد يفشؿ في الدراسة.)عبد الرحيـ شعباف شقورة ،
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مرتفعيف تحصيبل ىـ أكثر الالطبلب  بأف  8980باركعمي دراسة الباحث كذلؾ ما أسفرت 

 (866، ص 0119وجماؿ، توافقا مف أقرانيـ.)عمي 

كؿ المعطيات المقدمة ونظرا ألىمية موضوع الذكاء الوجداني والتوافؽ عمى ضوء و إذف 

 المدرسي ارتأينا البحث والتعمؽ فيو أكثر.

بالتوافؽ الذكاء الوجداني ميارات التعرؼ عمى عبلقة  :الحالية في مشكمة الدراسةوتتمثؿ

 حيث تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:  ؛سي لدى تبلميذ المرحمة النيائيةادر ال

وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد الدراسة في السؤاؿ الرئيسي :تساؤالت الدراسة ثانيا:

 التالي:  

الذكاء الوجداني والتوافؽ الدراسي لدى  ميارات بيف ذات داللة احصائية  ىؿ توجد عبلقة

 تبلميذ السنة النيائية مف التعميـ الثانوي؟ 

 تساؤالت الفرعية التالية:الوقد تفرعت عنو 

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  صائية في الذكاء الوجدانيىؿ توجد فروؽ ذات داللة إح-

 إناث(؟-)ذكور متغير الجنسعزى إلى ت   -نة الدراسةعي  –التعميـ الثانوي 

لدى تبلميذ السنة النيائية مف ائية في التوافؽ الدراسي ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحص-

 إناث(؟-الجنس )ذكورعزى إلى متغير ت   -نة الدراسةعي  –التعميـ الثانوي 

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  صائية في الذكاء الوجدانيىؿ توجد فروؽ ذات داللة إح-

 عممي(؟ -عزى إلى متغير الشعبة الدراسية )أدبيت   -نة الدراسةعي   -عميـ الثانويالت
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لدى تبلميذ السنة النيائية مف  في التوافؽ الدراسيىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -

 عممي(؟ -عزى إلى متغير الشعبة الدراسية )أدبيت   -نة الدراسةعي   -التعميـ الثانوي

 فرضيات الدراسة: ثالثا:

 ولئلجابة عمى تساؤالت الدراسة صيغت الفرضيات اآلتية:

بيف ميارات الذكاء الوجداني والتوافؽ الدراسي  ذات داللة احصائية ارتباطية توجد عبلقة

 لدى تبلميذ السنة النيائية.

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  صائية في الذكاء الوجدانيتوجد فروؽ ذات داللة إحال. 8

 إناث(.-الجنس )ذكوريعزى إلى متغير -عينة الدراسة–التعميـ الثانوي 

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  صائية في التوافؽ الدراسيتوجد فروؽ ذات داللة إحال. 0

 إناث(.-الجنس )ذكوريعزى إلى متغير -نة الدراسةعي  –التعميـ الثانوي 

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  صائية في الذكاء الوجدانيذات داللة إحتوجد فروؽ ال. 6

 عممي(. -تعزى إلى متغير الشعبة الدراسية )أدبي -نة الدراسةعي   -التعميـ الثانوي

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  صائية في التوافؽ الدراسيتوجد فروؽ ذات داللة إحال.4

 عممي(. -تعزى إلى متغير الشعبة الدراسية )أدبي -نة الدراسةعي   -التعميـ الثانوي
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 أىمية الدراسة: رابعا:

شى االتجاىات الحديثة في التربية والتعميـ مع األىداؼ التي يرمي إلييا عمـ الصحة اتتم

منيا ييدؼ إلى مساعدة الفرد عمى النمو السوي وتحقيؽ شخصية ناضجة  النفسية، فكؿٌ 

كما يسعى  ،وذلؾ مف خبلؿ توفير البيئة والظروؼ المبلئمة ؛قادرة عمى اإلنتاج والتعاوف

وليذا تكمف أىمية الدراسة الحالية في  ،ه وتوافقو إلى وقاية التمميذ مف كؿ ما يعيؽ نمو  

 كونيا:

سي لتبلميذ األقساـ ار دبيف ميارات الذكاء الوجداني والتوافؽ الكشؼ عف العبلقة ت .8

 النيائية.

الذكاء الوجداني عمى التوافؽ ىذه الدراسة سوؼ يوضح تأثير ؼ عمى نتائج عر  الت   .0

وىذا يساعد المسئوليف في قطاع التعميـ لوضع استراتيجيات لتنمية الذكاء  ،سيادر ال

.  الوجداني و إعطاءه االىتماـ البلـز

 أىداف الدراسة: خامسا:

 تتحد د أىداؼ الدراسة الحالية فيما يأتي:

الذكاء الوجداني والتوافؽ الدراسي لدى تبلميذ السنة النيائية معرفة العبلقة بيف ميارات  -

 يـ الثانوي.مف التعم

 الكشؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف في الذكاء الوجداني. -

 ,أدبي.:عمميالشعبةلذكاء الوجداني التي تعزى لمتغير الكشؼ عمى الفروؽ في ا -
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 سي.ادر ي التوافؽ الالكشؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف ف -

 ,أدبي.:عمميالشعبةتعزى لمتغير  سي التيادر لتوافؽ الالكشؼ عمى الفروؽ في ا -

 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: سادسا:

 : (Emotional Intelligence)الذكاء الوجداني. 1

عمى االنتباه  قدرةال" يتحدد مفيوـ الذكاء الوجداني كما نتبناه في ىذه الدراسة، بأنو 

والمشاعر الذاتية وفيميا وتنظيميا وفقا لمراقبة وادراؾ دقيؽ  ،واإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت

النفعاالت اآلخريف ومشاعرىـ لمدخوؿ معيـ في عبلقات اجتماعية ايجابية تساعد الفرد 

 ويعبر عنو بالدرجة التي يتحصؿ عمييا الفرد في مقياس ،عمى الرقي العقمي واالنفعالي"

عثمان لػ: ويتضمف األبعاد التي يتضمنيا مقياس الذكاء الوجداني الذكاء الوجداني،

 عمى النحو التالي: ورزق

 ويشير إلى القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت السمبية البعد األول إدارة االنفعاالت :

والسيطرة عمييا، واستدعاء االنفعاالت االيجابية بسيولة، وكسب الوقت لمتحكـ في 

 .االنفعاالت السمبية وتحويميا إلى انفعاالت ايجابية

 و يشير إلى قدرة الفرد عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف والتوحد البعد الثاني التعاطف :

ف لـ يفصحوا  معيـ انفعاليا وفيـ مشاعرىـ وانفعاالتيـ، والحساسية الحتياجاتيـ حتى وا 

 .عنيا، و التناغـ معيـ
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 ويشير إلى القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت والمشاعر االتالبعد الثالث تنظيم االنفع :

 .وتوجيييا إلى تحقيؽ االنجاز والتفوؽ

 وتشير إلى القدرة عمى االنتباه واإلدراؾ الجيد البعد الرابع المعرفة الوجدانية :

 .لبلنفعاالت والمشاعر الذاتية، وحسف التمييز بينيا والتعبير عنيا

 ويشير إلى قدرة الفرد عمى التأثير االيجابي في اعيالبعد الخامس التواصل االجتم :

 .اآلخريف، ومساندتيـ في التصرؼ معيـ بطريقة الئقة

 : يـــــــسادر لتوافق الا.2

كما نتبناه في ىذه الدراسة بأنو قدرة التمميذ عمى التفاىـ داخؿ سيادر الالتوافؽ يتحدد مفيوم

قامة عبلقات طيبة  فؽ ىو جزء مف التوابينو وبيف أساتذتو، و حجرة الدراسة عمى النظاـ، وا 

ويعبر عنو بالدرجة التي يتحصؿ عميو الفرد في مقياس التوافؽ  ،النفسي واالجتماعي

مقياسو ذي والذي عمى أساسو بني (Young Manيونجمان )تعريؼ ىذا وفقالو  المدرسي،

 (646)رشاد موسى، د ت، ص .        األبعاد التالية

 والتي تنقسـ إلى ثبلثة أبعاد: المقياس،المدرجة في  الدراسيأبعاد التوافؽ 

 ميذ في سبيؿ تحقيؽ النجاح : يتمثؿ في مدى اىتماـ ومثابرة التمالجد واالجتياد

 .الدراسي

 يتمثؿ في درجة خضوع التمميذ لؤلستاذ واإلدارة المدرسية وكذا الزمبلء.اإلذعان : 

   يتمثؿ في عممية التواصؿ التي تحدث بيف التمميذ والمعمـ. س:العالقة بالمدر 
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ويعبر عف التوافؽ المدرسي بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا التمميذ في مقياس التوافؽ 

 المدرسي.

 :ات السابقةـــــــــالدراسسابعا: 

 الدراسات السابقة حول الذكاء الوجداني: .1

,ذلؾ مـ والمعرفةى فروع العبالنسبة لكؿ بحث في شت  تحتؿ الدراسات السابقة أىمية كبيرة 

ى كيفية تجنبيا ؼ عمغرات,مع التعر  قو مف توفير لمجيد وكشؼ الث  ػلما يمكف أف تحق  

وجيو البحث ورسـ خطواتو ومنيجو ,وما تمعبو مف أدوار أساسية في توتصحيحيا لؤلخطاء

عض الدراسات ذات الصمة فبلبد مف التعرض لب،نطبلؽ حقيقية لمبحثباعتبارىا نقطة ا

 نطبلؽ منيا كقاعدة لمبحث الحالي .اال بموضوع البحث بغرض

 ومف بيف الدراسات التي تناولت الذكاء الوجداني وعبلقتو ببعض المتغيرات لدينا:

 الدراسات األجنبية التي تناولت الذكاء الوجداني:. 1.1

 :الدراسة األولى 

وعالقتو ببعض المتغيرات "الذكاء الوجداني (، بعنواف Lindley، 2001) يللينددراسة 

ي وبعض متغيرات عرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء الوجدانىدفت الدراسة إلى الت  الشخصية":

( 211( طالب و)105يـ )من ؛( طالب وطالبة613نة الدراسة مف )نت عي  الشخصية وتكو  

.وتوصمت لوجدانيةجولمان لمكفاءة اطبلب الجامعة واستخدمت الباحثة مقياس طالبة مف 

 الدراسة لمنتائج التالية:
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  ،وجود عبلقة موجبة بيف الذكاء وبعض متغيرات الشخصية ) االنبساطية، كفاءة

 الذات، التفاؤؿ ووجية الضبط الداخمية، التكيؼ(.

 .وجود عبلقة سالبة دالة بيف الذكاء الوجداني و سمة العصبية 

  إناث(. -لمتغير الجنس )ذكورعدـ وجود فروؽ في الذكاء الوجداني تبعا 

(lindely,2001,p523,532) 

 :الدراسة الثانية 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة :(parker&al2001)دراسة باركر وآخرون 

فرد 734نة الدراسة مف نت عي  نفعالي,وتكو  ذكاء الوجداني كسمة وسوء التوافؽ االبيف ال

سنة وتـ استخداـ  32.53  متوسط أعمارىـ بكنداإناث  405ذكور و 329منيـ  

ى أف في قياس الذكاء الوجداني,وأشارت نتائجيا إل أون-بارنفعالية ؿ قائمة معامؿ اال

وكذلؾ وجود فروؽ بيف الذكور  ,اإلناث أقؿ مف الذكور في االضطرابات االنفعالية

 ,ح اإلناثعد الذكاء الشخصي لصالاإلناث في الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني وب  و 

 نفعالي لدى الفرد.وأبعاده الفرعية بسوء التوافؽ االرتباط الذكاء الوجداني وا

 ( 63ص  2011, ) رشيد خطارة 
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 الثالثةالدراسة: 

تناولت الذكاء الوجداني لدى طبلب الجامعة األجانب :(fatt&hawe)فات وىاودراسة

جامعي يدرسوف في (طالب 100نة الدراسة)والمواطنيف في سنغافورة,وشممت عي  

( طالب 31غافوري الجنسية و)(طالب سن69تخصصات مختمفة في سنغافورة,منيـ )

ي أعمى ,وقد أسفرت النتائج عمى أف الطبلب األجانب يتمتعوف بمستوى ذكاء وجدانأجنبي

عزى وجود فروؽ في الذكاء الوجداني ت  ,كما أسفرت النتائج عف مقارنة بالطبلب المواطنيف

 (                                            Fatt&hawe,2003,345,367)والفروؽ كانت لصالح الذكور.لمتغير النوع 

 :الدراسة الرابعة 

ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء الوجداني  :(Scott2004دراسة سكوت )

الحكـ  ماإذا كاف ىناؾ إمكانية لمتنبؤ بالذكاء الوجداني مف خبلؿو  ؛والحكـ األخبلقي

ا تبعومعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ في الذكاء الوجداني والحكـ األخبلقي  ،األخبلقي

موزعيف ( طالبا وطالبة،60تكونت العينة مف )،(لمتغير التخصص )األدبي والعممي

 :وتوصمت الدراسة إلى  بالتساوي عمى التخصص العممي واألدبي

 مبة عمى مقياس الحكـ األخبلقي.إمكانية التنبؤ بالذكاء الوجداني بدرجات الط 

  عدـ وجود فروؽ بيف درجات الطمبة في الذكاء الوجداني والحكـ األخبلقي

 (106,ص2013)أبو عمشة,العممي(. -باختبلؼ التخصص )األدبي
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 الدراسة الخامسة: 

مساىمة الذكاء الوجداني في النجاح األكاديمي "بعنواف :scottدراسة سكوت

ستيدفت ىذه الدراسة التعر ؼ عمى مدى إسياـ ا,و "والموىوبيفجتماعي لممراىقيف االو 

إذا كاف الذكاء الوجداني في النجاحات األكاديمية لدى المراىقيف المتفوقيف,وبشكؿ خاص 

طالبا مف  39نة الدراسة مفنت عي  الذكاء الوجداني أكثر أىمية مف الذكاء التقميدي,وتكو  

ستخدمت اسنة و  16.5عمري قدرهطبلب المدرسة العميا لممتفوقيف بمتوسط 

الذي أعده  ameisالدراسة:مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامؿ لممراىقيف 

وذلؾ لمعرفة مستويات الذكاء cognitive skillالمعرفية 1996كارسوو مايروسالوفي

لقياس النجاحات   reyndosbasc-srp-aيانودسر الوجداني والذكاء العاـ,ومقياس 

,ومتوسطات درجات جتماعية(الضغوط االجتماعية)عبلقات الشخص مع اآلخريف,اال

وتوصمت الدراسة إلى أف الذكاء  ،ر عف النجاح األكاديميتحصيؿ الطبلب لتعب  

جتماعية و األكاديمية ليؤالء إسياما لو داللة في النجاحات اال الوجداني ال يسيـ

 دانيال جولمانوتتعارض نتائج ىذه الدراسة مع آراء  ،(المراىقيف الموىوبيف)المتفوقيف

جتماعية و األكاديمية عمى األقؿ في ىذه الذكاء الوجداني في النجاحات اال عف أىمية

و بذلؾ أوصت الدراسة بضرورة إعداد  ،الدراسة عمى ىذه العينة مف المراىقيف الموىوبيف

وص المكونات المحددة لو عمى عمى وجو الخصو مقاييس مقننة لقياس الذكاء الوجداني, 

قتو عبلو  عينات و بيئات مختمفة ربما تساعد في تفسير و توضيح أىمية الذكاء الوجداني
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جتماعي, كما توصمت الدراسة أيضا إلى أف الذكاء الوجداني ال بالنجاح األكاديمي و اال

لعوامؿ ستخداميا مقياس الذكاء الوجداني متعدد ايؤثر في تحصيؿ الطبلب بالرغـ مف ا

 Mayer, 1997 سالوفيو زميمو ماير( الذي أعده  AMEISلممراىقيف ) 

&Salovey .في ضوء النموذج المعرفي لمذكاء الوجداني

 (86ص,2009,عبلعبدالرحمنمحمد) 

 السادسةالدراسة: 

وأثره عمى مقاومة  ىتمت فييا بتنمية الذكاء الوجدانيا: 2004دراسة دونافينست

,حيث أوضحت النتائج أف نمو الذكاء الوجداني لدى المجموعات التجريبية الضغوط

جتماعية ناجحة مع تكويف عبلقات اساعد عمى مقاومة الضغوط وزيادة القدرة عمى 

ف نمو الذكاء أكدت الدراسة عمى أكما  ,الرفاؽ والحد مف السموؾ المندفع جماعة

رة عمى التوافؽ ونمو وزيادة القدنخفاض معدؿ الضغوط اليومية الوجداني يؤدي إلى ا

 ( 68ص  2011) رشيد خطارة , .                              جتماعيةالميارات اال

 :الدراسة السابعة  

عرؼ عمى أف الذكاء الوجداني ىدفت إلى الت   (Cakan&Akbaba, 2005)دراسة

( معمما, 152)( فرد منيـ177) نة تركيا مكونة مفالبعد أ المتعدد األبعاد في عي   أحادي

, (1998)( مف اإلناث, طبؽ عمييـ جميعا مقياس49)( مف الذكور,128)( مديرا,25)

Schutt et al  التوكيدي والمتوسطات تكشافي و سالتحميؿ العاممي اال ستخداـباو
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بير التعالتقييـ و  –أشارت النتائج إلى أف الذكاء الوجداني متعدد األبعاد  الحسابية

باإلضافة إلى وجود تقارب شديد في  –ستخداـ الوجداف , واالوجداني, والتنظيـ الوجداني

تمتع يما, و عدـ وجود فروؽ بينفي الذكاء الوجداني و  اإلناثكؿ مف الذكور و  درجات

 الثبات.سخة التركية بخصائص جيدة لمصدؽ و الن

 (188,ص2008السيد محمد أبو ىاشـ,) 

 :الدراسة الثامنة 

ختبار الذكاء التقييـ السيكومتري ال"بحث :(Palmer&etal, 2005)دراسة

 MayerSalovey–Caruso Emotional Intelligence TestVersion"الوجداني

(MSCEIT) 2.0 ( 39أعمارىـ )متوسط  ؛( فردا أستراليا450)لدى عينة مكونة مف

أظيرت نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي عدـ تطابؽ البيانات المستمدة مف العينة سنة, و 

  :الذي يحتوي أربع مكونات ىي( و  1990) لسالوفي و مايرمف نموذج الذكاء الوجداني 

وفيـ الوجداف    (؛وجداف لتسييؿ التفكير)التسييؿاستخداـ الو  ؛(دراؾاإلإدراؾ الوجداف)

دارة الوجدافو  ؛()الفيـ حيث كاف أفضؿ النماذج التي تحقؽ شروط مطابقة ،) اإلدارة (ا 

دارتو في مقبولة ىو نمو  مكوف ذج المكونات الثبلثة حيث تـ دمج استخداـ الوجداف وا 

اإلناث في الذكاء الوجداني بمكوناتو بيف الذكور و  واحد, كما وجدت فروؽ دالة إحصائيا

 (188,ص2008اشـ,)السيد محمد أبو ى.المختمفة و ذلؾ لصالح اإلناث
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 :الدراسة التاسعة 

تناولت البناء العاممي لمقياس التقرير الذاتي لمذكاء  :(Gianac&etal, 2005)دراسة

 IntelligenceFactor Structure of theShutte Self – Reportالوجداني لشطا

Emotional(SSREI) ( فرد بواليتي367لدى عينة مكونة مف )  جنوب ويمز فيكتوريا و

أظيرت نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي تطابؽ , و ( سنة38توسط أعمارىـ ), مبأستراليا

التفاؤؿ, وتقدير :( وىي 1990)  لسالوفي و مايرالبيانات مع نموذج المكونات األربعة 

 جتماعية.الوجداف, واستخداـ الوجداف, والميارات اال

 ,رشوانجابر عيسى وربيع اسة ) التحميؿ العاممي التوكيدي أشارت نتائج در ستخداـ باو 

( عاما أف 14-11متدت أعمارىـ مف )ا تمميذا( 175ى عينة مكونة مف )( عم 2006

شاىدة تنتظـ حولو العوامؿ أو األبعاد الم ؿعام ؛الذكاء الوجداني عبارة عف عامؿ كامف

ف عالتعبير , و الخمسة التالية : إدراؾ االنفعاالت, والتعاطؼ, وتنظيـ االنفعاالت

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات و  النفعاالت, واستخداـ االنفعاالت،ا

صائيا بيف ال توجد فروؽ دالة إح, و نفعاالت لصالح الذكورفي تنظيـ االاإلناث, و الذكور و 

إلدراؾ أبعاد ا( و جداني كقدرة )الدرجة الكميةاإلناث في الذكاء الو متوسطي درجات الذكور و 

 (189,188,ص2008)السيد محمد أبو ىاشـ,نفعاالت.واستخداـ االاالنفعالي 
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 : الدراسة العاشرة 

 Culturalبحثت التأثيرات الثقافية :(Berrocal& et al, 2005)دراسة

Influences ( رجؿ, 131ـ)مني ،( فرد278تكونت العينة مف )عمى الذكاء الوجداني, و

 Chle) أمريكا البلتينية ( ( فرد تشيمي108موزعيف عمى ثبلث ثقافات: ) ،مرأة( ا147)

( Latin America )( ,57 فرد أمريكي )( NorthAmerica )  ,(112 فرد إسباني )

Spain (Europe)طبؽ عمييـ مقياس ( عاما, و 21-25توسط أعمارىـ جميعا ), م

 Trait Meta – MoodScale ( TMMS, Saloveyإدراؾ الذكاء الوجداني كسمة 

et . al 1995 ) اختبار توكي لممقارنات ف أحادي االتجاه, و وباستخداـ تحميؿ التباي

ينات أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف العالمتعدد البعدية, وتحميؿ االنحدار 

وجود تأثير و  ،لح األمريكييف في جميع المقارناتذلؾ لصاالثبلثة في الذكاء الوجداني, و 

ي داؿ إحصائيا لمجنس عمى الذكاء الوجداني حيث حققت اإلناث مستويات مرتفعة ف

داؿ إحصائيا لمتفاعؿ بيف الجنس والجنسية وجود تأثير الدرجة الكمية, و جميع المكونات و 

 (187,ص2008)السيد محمد أبو ىاشـ,.عمى الذكاء الوجداني

 الحادية عشر:الدراسة 

: ىدفت الدراسة إلى معرفة قدرة الذكاء الوجداني Bastian et al  (2005  )دراسة 

 –القدرة عمى مواجية القمؽ  –التحصيؿ الدراسي عمى التنبؤ ببعض ميارات الحياة )

طالبة في السنة طالبا و  (246)تكونت العينة مف  ،التأقمـ ( –القدرة عمى حؿ المشاكؿ 
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بأستراليا تراوح  النفس أنثىمف طبلب عمـ(177)ذكر و (99), األولى مف التعميـ العالي

مقاييس لقياس الذكاء الوجداني  10تـ تطبيؽ بطارية مف ( و 39-16عمر العينة بيف)

الرضا عف  –التحصيؿ الدراسي  -: الميارات الحياتيةة والشخصية و القدرات المعرفيو 

مـ لقدرة عمى التأقا–القدرة عمى حؿ المشكبلت  –القدرة عمى المواجية  –القمؽ  –الحياة 

جات التبلميذ التحصيؿ الدراسي مف در ويمكف التنبؤ بحؿ المشكبلت و  ،وانخفاض القمؽ

الوجداني اإلناث في معظـ أبعاد الذكاء في الذكاء الوجداني, وكانت الفروؽ بيف الذكور و 

)رابح نفعالي .ف اإلناث يتفوقف فقط في بعد االنتباه االأكقدرة غير دالة إحصائيا, و 

 (101,102,ص2016لحسف, بيحىقدوري,

 :الدراسة الثانية عشر 

ء العبلقةبيف الذكاالغرض مف ىذه الدراسة ىو معرفة :adeyemo2005دراسة أديمو

عتمدت الدراسة عمى وا نتقاؿ إلى المدرسة الثانوية,الوجداني وتوافؽ الطبلب عند اال

البحث الوصفي المسحي,حيث يكوف الذكاء الوجداني متغيرامستقبل والتوافؽ متغيرا 

ستخدمت أداتيف إحداىما لقياس الذكاء الوجداني واألخرى لقياس التوافؽ,وأظيرت اتابعا,و 

النتائج أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ,ووجد أيضا أف 

أنو ,و لى توافؽ كبير في تمؾ المرحمة االنتقاليةتنمية الذكاء الوجداني لدى الطبلب أدت إ

ختبلؼ مستوى الذكاء الوجداني,وعززت نتائج ىذه الدراسة في التوافؽ تبعا التوجد فروؽ 

تدخؿ إرشادي لمتخفيؼ مف صدمة  الحاجة إلى تنمية الذكاء الوجداني مف خبلؿ برنامج
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نتقاؿ إلى المرحمة الثانوية.وينبغي أف تستيدؼ تمؾ البرامج مشاكؿ التوافؽ اال

والصدمات  مية,وتصورات التبلميذ,ورىاب المدرسة,جتماعية,والمسائؿ التنظياالاألكاديميةو 

 نتقالية.  األخرى لممرحؿ اال

 ( 72ص  2011) رشيد خطارة , 

 الثالثة عشر:الدراسة 

األىمية  ىدفت الدراسة إلى فحص:Paul – Odouard, Reshmi(2006)دراسة

المقارنة جتماعية بحؿ مشكبلت االلوجداني و الذكاء ا ,لممتغيرات المعرفية الوجدانية النسبية

عمى اإلجياد مف األدوار المتعددة, الصحة المينية في التأثير بالعوامؿ الديمغرافية و 

أـ حيث تكونت أدوارىا المتعددة كإمرة عاممة وزوجة و  ذلؾ مف خبلؿالنفسية لسيدات, و 

ات المتحدة األمريكية مف شركات مف األميات العامبلت في الواليعينة الدراسة 

 (129)قوائـ البريد اإللكتروني, والعينة قواميالشفيي و متنوعة مف خبلؿ المقاء امؤسسات و 

سط عمؿ أسبوعي مرأة مف النساء العامبلت المتزوجات ذات الطبلقة بدرجة أساسية بمتو ا

نصؼ, عاما و  16مدة عمميا عاما, و  39سط عمر يصؿ إلى بمتو ساعة و  43يصؿ إلى 

رتباط سنوات, أسفرت النتائج عف ا 6.7ألمومة اعاما و  15.3مدة زواجيا إلى ووصمت 

ود عبلقات بيف الذكاء أكدت الدراسة عف عدـ وجنفسي المرتفع بالقدرة لمعمؿ و التوافؽ ال

 .جتماعية ويرجع ذلؾ إلى قضايا القياسالوجداني والصحة النفسية أو حؿ المشكبلت اال

 (101,ص2016لحسف, بيحي)رابح قدوري, 
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 بعة عشراالر الدراسة: 

بعنواف "استكشاؼ الذكاء الوجداني في مجاؿ  (Morehouse، 2007)مورىاوسدراسة

العمؿ"، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف درجات الذكاء الوجداني لمقادة 

( مف 32العامميف في مجاؿ العمؿ المريح والعمؿ غير مريح وتكونت عينة الدراسة مف )

( مف العامميف في مجاؿ العمؿ غير المريح 32العامميف في مجاؿ العمؿ المريح و)

( لقياس الذكاء 1997) Bar-Onاون -لبار واستخداـ الباحث مقياس الذكاء الوجداني

 وأسفرت نتائج الدراسة ما يمي:،الوجداني

  وجود فروؽ دالة بيف مجموعة القادة العامميف في مجاؿ العمؿ غير المريح والقادة

 المريح.العامميف في مجاؿ العمؿ 

  لتكيؼ في مجاؿ األعماؿ المريحة اوؽ في الكفاءة في إدارة الضغوط و وجود فر

 (105,104,ص2013)أبو عمشة,غير المريحة.و 

 : التيتناولتالذكاءالوجدانيالدراسات العربية 1-2

 :الدراسة األولى 

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى األبعاد األساسية لمذكاء  (1999جودة )محمد دراسة 

الخارجي( والذكاء الوجداني لدى  -ومعرفة العبلقة بيف مركز التحكـ )الداخمي ،الوجداني

( 410حيث تكونت عينة الدراسة مف ) ،إناث( باألقساـ األدبية والعممية -الجنسيف)ذكور 

طالب وطالبة مف طبلب وطالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية وطبؽ عمى أفراد العينة 
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ترجمة وتقنيف الباحث باإلضافة إلى  1999 جرابكمقياس الذكاء الوجداني مف إعداد 

 لية:مقياس مركز التحكـ الذي أعده الباحث وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التا

وجود فروؽ بيف ذوي مركز التحكـ الداخمي وذوي مركز التحكـ الخارجي لؤلبعاد السبعة 

لمذكاء الوجداني وكذلؾ وجود فروؽ بيف طبلب التخصص العممي واألدبي في بعد 

بينما ال توجد فروؽ بينيما التعامؿ مع اآلخريف والتفيـ وحفزالذات لصالح طبلب األدبي,

 (62ص 2011,)رشيد خطارةى, وكذلؾ في المجموع الكمياألخر  في األبعاد الستة

 ة الثانية:الدراس 

معرفة عبلقة الذكاء الوجداني ىدفت الدراسة ل :(2000أبي سمرا )دراسة 

(مف الطبلب مف الجنسيف مف 500شممت العينة )،)التحصيؿ الدراسي( األكاديمينجاز باإل

واستخدمت الدراسة األدوات التالية: ،الخاصةالحادي عشر مف المدارس العامة و الصؼ 

صيؿ الدراسي نياية العاـ درجات التحستخدمت لقياس الذكاء الوجداني،وا بارونمقياس 

 عدد مف النتائج أىميا: إلىمت الدراسة وقد توص  نجاز األكاديمي،كمحؾ لئل

مستوى التحصيؿ، حيث كاف األفراد مرتفعي و وجود عبلقة دالة بيف الذكاء الوجداني  -

 (68)الفرا,النواجحة,صالذكاء الوجداني لدييـ مستوى عاؿ مف التحصيؿ الدراسي.
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 :الدراسة الثالثة 

عدـ تمايز الذكاء تيدفت مف خبلليا معرفة مدى تمايز أو : واس(2001غنيم ) دراسة

وقد الذات، والكفاءة الذاتية العامة؛  الوجداني عف كؿ مف الميارات االجتماعية و تقدير

 نتائج ىذه الدراسة:أوضحت 

أف الذكاء الوجداني قدرة عامة تتضمف بعض القدرات والميارات االنفعالية، وأف الكفاءة  -

الشخصية والكفاءة االجتماعية ومياراتيا الفرعية تعتبراف وجيتي لعممة واحدة بما يسمى 

وأف األفراد ذوي المستوى المرتفع مف الذكاء الوجداني المرتفع يتميزوف  ،بالذكاء الوجداني

ذاتية وأكثر قدرة عمى استخداـ ويكونوف أكثر توقعا لكفاءاتيـ ال ؛بتقدير ذات عالي

 جتماعية في التعامؿ مع اآلخريف.الميارات اال

 :الدراسة الرابعة 

ة الحنونة كما يدركيا األبناء قاـ بدراسة تناولت الوالدي   (:2002بدر)إسماعيل دراسة

المرحمة الثانوية، ب وطالبة منطال (327)ء الوجداني لديو تكونت العينة مفوعبلقتيا بالذكا

ستخدـ الباحث مقياس الوالدية الحنونة ومقياس الذكاء الوجداني وتوصؿ إلى وجود وا

وتوجد فروؽ  ،ي لدييـعبلقة موجبة بيف الوالدية الحنونة كما يدركيا األبناء والذكاء الوجدان

كما يدركيا األبناء وذلؾ  لآلباءبيف متوسط درجات اإلناث والذكور لموالدية الحنونة 

 ( 65ص  2011) رشيد خطارة , لصالح الذكور.
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 :الدراسة الخامسة 

الذكاء الوجداني لدى طبلب الجامعة " بعنواف: 2002دراسة عبد المنعم أحمد الدردير

أثر كؿ مف عمى عرفت  الإلى ,وىدفت الدراسة "والمزاجيةوعبلقتو ببعض المتغيرات المعرفية 

 وعبلقة الذكاءء الوجداني أدبي(عمى الذكا-إناث(,والتخصص)عممي-الجنس)ذكور

التفكير التفكير االبتكاري  المعرفية)الذكاءات المتعددة,الوجداني ببعض المتغيرات 

(طالبا وطالبة مف 147وتكونت الدراسة مف),(pf)16اجيةالناقد(,وعوامؿ الشخصية المز 

(طالبة,وتراوحت 88(طالبا,)59جامعة جنوب الوادي)-بقناالفرقة الرابعة بكمية التربية 

دانيال الباحث مقياسا لمذكاء الوجداني في ضوء نموذج وأعد  سنة, 23-20أعمارىـ بيف 

  وليزمانالمتعددة,كما أستخدـ مقياس  لمذكاءات ىاومسوقائمة  ،لمذكاء الوجداني جولمان

وزمبلئو  كاتل,ومقياس 1990 أحمد إبراىيم قنديلبتكاري تعريب وتقنيف لمتفكير اال

إلى أف النوع والتخصص ال يؤثراف عمى الذكاء الوجداني,كما مت الدراسة ,وتوص  ..إلخ

وي,الذكاء مف:الذكاء المغبة دالة بيف الذكاء الوجداني وكؿ مت لوجود عبلقة موجتوص  

بتكاري,والتفكير الناقد,وعوامؿ الشخصية,كما والتفكير اال جتماعي,والذكاء اال الشخصي,

 أوضحت الدراسة عدـ وجود عبلقة دالة بيف الذكاء الوجدانيوبعض الذكاءات المتعددة.

 (82,ص2009)عبل عبد الرحمف محمد,
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 :الدراسة السادسة 

 -العاطفي-الدراسة في الذكاء الوجدانيؿ موضوع تمث   :(2003ثريا السيد)دراسة 

ت المتزوجات وعبلقتو بالتوافؽ النفسي والتحكـ الذاتي, جرت الدراسة عمى عينة مف السيدا

سنة تـ  50-20عاممة تراوحت أعمارىف بيفغير ( 100)عاممة و( 100)سيدة:  (200)

القاىرة, الجيزة, اختيارىف عشوائيا مف الريؼ والحضر في محافظات مصرية ثبلث ىي: 

ستمارة وا ؛ومقياس التوافؽ النفسي ؛لوجدانيوقد طبؽ عمييف مقياس الذكاء ا ،والشرقية

مت محاور , وتمث  عبد الوىاب محمد كاملوصؼ العينة, ومقياس التحكـ الذاتي مف إعداد 

دارة االنفعاالت,  والتحكـ في العاطفة والعبلقات الذكاء الوجداني في: معرفة الذات, وا 

 ومف بيف النتائج التي خمصت إلييا الدراسة:،جتماعيةالا

وجود فروؽ بيف العامبلت وغير العامبلت في الذكاء الوجداني والتوافؽ النفسي ووجود 

لوجداني والتوافؽ النفسي فروؽ بيف العامبلت وغير العامبلت عمى أبعاد ومقياس الذكاء ا

وصؿ مف خبلؿ دد األوالد، وأمكف الت  ختبلؼ متغيرات: كمستوى التعميـ، السف، عيتأثر با

إدارة االنفعاالت  عدي  الدراسة إلى نموذج لمتنبؤ بالتوافؽ النفسي مف خبلؿ ب  

 جتماعية مف بيف أبعاد الذكاء الوجداني.االوالعبلقات

 (38,39,ص2013)عمي خرؼ اهلل,
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 الدراسة السابعة: 

عرؼ عمى : حيث قامت بدراسة ىدفت إلى الت  (2003فتون خروب ) دراسة

عد وفي ب   ؛الذكاء الوجداني في بعض السمات الشخصية ومنخفضي   الفروؽ بيف مرتفعي  

نة مف مت العي  وقد تشك   ،االعتماد واالستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي كأحد األساليب المعرفية

طالبة متوسط أعمارىـ  (186)طالبا و (211)( مف طبلب صؼ الثالثة ثانوي400)

 آخرونو لمايرعمييـ الباحثة مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامؿ سنة طبقت 17,03

ومف أىـ النتائج التي توصمت  ،صية لممرحمة اإلعدادية والثانويةستفتاء الشخقت اكما طب  

 إلييا الدراسة:

  أف األفراد ذوو الذكاء الوجداني المرتفع يتمتعوف بمستويات أعمى مف الذكاء العاـ

 خفض الذكاء الوجداني.مقارنة بأقرانيـ مف 

 نخفاض مستوى الذكاء الوجداني بدرجة كبيرة لدى المتعاطي لمخمور والمخدرات.ا 

 نخفاض الذكاء الوجداني وظيور المشكبلت.توجد أي عبلقة ارتباطية بيف ا ال 

 (2003)فتوف خرنوب

 الدراسة الثامنة: 

:والتي تيدؼ إلى بحث العبلقة بيف الذكاء (2004محمود وحسيب )دراسة 

البلمعرفية سمات و  -الذكاء العقمي التقميدي-الوجداني وبعض متغيرات الشخصية المعرفية

التحميؿ بار الرياض لقياس الذكاء العقمي؛ ومقياس ختالشخصية، واستخدمت الدراسة ا
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الذكاء الوجداني  ختباروتـ ا ،سمة-16-لشخصية البالغ عددىااإلكمينيكي لقياس سمات ا

( طالب وطالبة مف 285قت الدراسة عمى )وطب   النموذج المختمط بإطار نظري،في إطار 

 مستوييف تعميمييف مختمفيف ىما:

 (196مستوى مرحمة البكالوريا )طالب وطالبة. 

 (89ومستوى الدراسات العميا)طالبا وطالبة. 

 مت الدراسة إلى عدد مف النتائج تتمخص فيما يمي:وتوص  

رتباطا بيف الذكاء الوجداني والذكاء العقمي التقميدي الذي لـ تؤكد نتائج الدراسة وجود ا

ؿ المتغير المعرفي لمشخصية أكدت النتائج أف الذكاء الوجداني يرتبط جزئيا مع بعض ػيمث  

سمات الشخصية حيث أنو يرتبط إيجابا مع بعض سمات الشخصية حيث أنو يرتبط 

 -متثاؿالسيطرة اال -الثبات الوجداني-كاءوىي سمة الذ إيجابا مع بعض السمات

التخيؿ والتنظيـ الذاتي, وارتبط سمبا مع بعض السمات األخرى وىي: كفاية  -المغامرة

الذات والتوتر ولـ يرتبط مع سمات التآلؼ واالندفاعية والحساسية إف متغير الجنس لـ 

 حمود ,مصطفى حسيب()عبد الحي ميؤثر تأثيرا داال عمى الذكاء الوجداني.

 الدراسة التاسعة: 

ختبلؼ عرؼ عمى مدى اىدفت إلى الت  :2004عبد المنعم أحمد الدردير دراسة

–والتخصص)عممي  ؛بنات(-ختبلؼ النوع )بنيفباالذكاء الوجداني لدى طبلب الجامعة 

حجـ التأثير ونسبة التبايف المفسر لكؿ مف النوع والتخصص عمى الذكاء ومقدار ،أدبي(
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الوجداني,وأيضا التعرؼ عمى عبلقة الذكاء الوجداني بكؿ سمة مف سمات الشخصية 

– بقناأثير ونسبة طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية ( ومقدار حجـ التpf16الستة عشر)

 2002-2001جامعة جنوب الوادي مف األقساـ العممية واألدبية خبلؿ العاـ الجامعي

سنة.وقاـ الباحث بتطبيؽ مقاييس الذكاء الوجداني  23-20والذيف تمتد أعمارىـ ما بيف 

نة ()الجزء األوؿ(عمى عي  16pf,ومقياس )المتعدد)إعداد الباحث(,وقائمة الذكاء

، مكررة 5منيا  مفردة 88وجداني في صورتو النيائية مفالذكاء ال .ويتكوف مقياسالبحث

 : الخمسة التالية عوامؿموزعة عمى ال

الوعي بالذات عامؿ .3، مفردة(18عامؿ الدافعية).2،فردة(م18عامؿ تنظيـ الذات ).1

 مفردة(. 20جتماعية )عامؿ الميارات اال.5،مفردة(16عامؿ التعاطؼ ).4، مفردة( 16)

درجة كحد أقصى  415درجة كحد أدنى و 83عمى المقياس ما بيف وتتراوح درجة الفرد 

ى أف إل)ت(ختبارؿ البحث بعد إجراء اوتوص  ال تحسب درجات المفردات المكررة،  حيث

ؿ البحث مف توص   وقدالذكاء الوجداني ال يختمؼ باختبلؼ نوع الطبلب أو التخصص؛ 

ائيا بيف الذكاء الوجداني وكؿ إلى وجود عبلقة موجبة دالة إحصرتباط خبلؿ معامبلت اال

,وسمة وسمة الثبات االنفعالي ,وسمة السيطرة ,وسمة االندفاعية :سمة التآلؼ )الدؼء(,مف

جتماعي والتفاؤؿ (,وسمة والمبادرة واالنبساط اال ,مرة )الجرأة االجتماعيةالمغا

,وسمة ةوسمة الحنك نفتاح(,)التجريب والتحديد والمرونة واال الحساسية,وسمة التحميؿ

,ووجود عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف مة التنظيـ الذاتي,وسالراديكالية وسمة كفاية الذات
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رتياب )التشكؾ والغيرة والتصمب وسمة اال ,سمة االمتثاؿ الذكاء الوجداني وكؿ مف:

وسرعة الغضب والقابمية لئلثارة والقمؽ وضعؼ الثقة بالنفس وسوء التوافؽ (,وسمة عدـ 

الثقة في الذات وفي اآلخريف والمزاج المتقمب وعدمقمؽ والشعور بالذنب األماف )ال

بيف الذكاء الوجداني وسمة ,وعدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا وسمة التوتر (,بكتئااالو 

متوسطات درجات التآلؼ والثبات االنفعالي وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف ،الذكاء

ديكالية وكفاية الذات والحساسية والتحميؿ والحنكة والراندفاعية والمغامرة والسيطرة واال

ح الطبلب مرتفعي والتنظيـ الذاتي لدى الطبلب مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني لصم

وعدـ األماف والتوتر وبيف متوسطات درجات سمات االمتثاؿ واالرتياب  ,الذكاء الوجداني

لة بيف متوسطي درجات سمات ؽ داصالح منخفضي الذكاء الوجداني,وعدـ وجود فرو ل

وعدـ وجود  ,والتوتر لصالح منخفضي الذكاء الوجداني رتياب وعدـ األمافاالمتثاؿ واال

دالة بيف متوسطي درجات سمة الذكاء لدى الطبلب مرتفعي ومنخفضي الذكاء  فروؽ

 (239,240,ص2008)إيناس خريبة,الوجداني.

 الدراسة العاشرة: 

التي استيدؼ مف خبلليا الكشؼ عف عبلقة الذكاء  (:2005أحمد طو محمد )دراسة 

تمميذ مف تبلميذ  (895)نجاز األكاديمي لدىباإل)بار.آون( الوجداني كما يقاس بقائمة 

، وأكدت نتائجيا المراحؿ االبتدائية واإلعدادية والثانوية بمحافظة الفيـو وسمطنة عماف
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جة الكمية لمػذكػاء الوجداني وأف األكاديمي مف خبلؿ الدر  باإلنجازمكانية التنبؤ عمى ا

 عد الذكاء داخؿ الشخص فقط لبعد الذكاء الوجداني.اإلناث أعمى مف الذكور في ب  

 :الدراسة الحادية عشر 

وآخريف ومعرفة  سكوت: والتي تيدؼ إلى تعريب وتقنيف مقياس (2005موسى )دراسة 

نة وتكونت عي   ،العبلقة بيف الذكاء الوجداني وكؿ مف التحصيؿ الدراسي والذكاء العاـ

طالبا وطالبة مف تخصصات مختمفة في كمية التربية بجامعة الزقازيؽ -394-الدراسة مف

 وكانت أبرز النتائج ما يمي:

  لمتغير الجنس.التوجد فروؽ بيف الطبلب والطالبات في الذكاء الوجداني تبعا 

 توجد فروؽ في الذكاء الوجداني تبعا لمتغير العمر 

 رتباطية بيف الذكاء الوجداني والتحصيؿ الدراسي.توجد عبلقة ا ال 

 الثانية عشر:الدراسة 

نفعالي ستيدفت دراسة العبلقة بيف الذكاء االا2007عبد العظيم سميمان المصدردراسة 

في وجية الضبط وتقدير الذات والخجؿ وبمغ  نفعالية تمثمتومجموعة مف المتغيرات اال

طالبا وطالبة مف طبلب المستوى الثالث بكمية التربية بجامعة األزىر 219حجـ العينة

ومقياس  ,مقياس الخجؿ,ومقياس وجية الضبط ,واستخدـ مقياس الذكاء االنفعاليبغزة,

 .وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:تقدير الذات
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  نفعالي لصالح بيف الذكور واإلناث في الذكاء االفروؽ ذات داللة إحصائية وجود

 الذكور.

 نفعالي في تقدير لذكاء االوجودفروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي ومنخفضي ا

 نفعالي المرتفع.ذوي الذكاء اال حصالالذات ل

 ي في نفعالية بيف مرتفعي ومنخفضي الذكاء االعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائ

 ( 69ص  2011) رشيد خطارة , وجية الضبط والخجؿ. 

 :الدراسة الثالثة عشر 

(: والتي ىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الذكاء 2007) األحمديدراسة 

الوجداني وكؿ مف الذكاء المعرفي والتحصيؿ الدراسي لدى عينة مف الطبلب والطالبات 

النوع، العمر، التخصص -بالجامعة بالمدينة المنورة والتعرؼ عمى أثر كؿ مف متغيرات

ى الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني الدراسي والوضع االجتماعي والثقافي لؤلسرة، عم

عاطؼ... نفعاالت الشخصية، والدافعية الذاتية والتالوعي الوجداني, إدارة اال-كوناتووم

 ما يمي: وأسفرت نتائج الدراسة عمي

  أنو ال توجد عبلقة بيف الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي في حيف توجد عبلقة موجبة

 داني بمكوناتو ودرجتو الكمية.بيف التحصيؿ الدراسي والذكاء الوج

  جتماعي النوع, العمر, الوضع اال -متغيراتعاـ عف وجود فروؽ لكشفت النتائج بوجو

 (71,ص2012)إسماعيؿ الفرا,زىير النواجحة,عمى الذكاء الوجداني.-والثقافي لؤلسرة
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 الدراسة الرابعة عشر: 

الوجداني والخصائص  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الذكاء (:2009دراسة أبو زيد )

وعبلقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية في مجاؿ العمؿ وعند الطبلب السيكومترية، 

وبمغ حجـ تـ استخداـ المنيج الوصفي ،بالجامعات والمدارس بوالية الخرطوـ السودانية

يفو عتمد الباحث عمى مقياس الذكاء الوجداني بعد أف تـ تكي  ( مفحوص, وا3000العينة )

رتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء لبيئة السودانية، وأبرزت النتائج أف ىناؾ عبلقة اعمى ا

غرافية الوجداني والمستوى التعميمي, وأف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا تعزى لممتغيرات الديم

 (64,ص2011جتماعية(.)أنس رابح,)النوع، العمر، الحالة اال

 :الدراسة الخامسة عشر 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الذكاء الوجداني لدى المعمميف  :(2010الرشيد ) دراسة

وعبلقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية بمدارس الموىبة والتمييز وبالمدارس  ،والتبلميذ

رتباطي، كما وقد أستخدـ المنيج الوصفي اال ية،الجغرافية لؤلساس بوالية الخرطـو السودان

أف قاـ بإجراء بعض التعديبلت عميو حيث الدراسة مقياس الذكاء الوجداني بعد  استخدمت

وكشفت ، ( مفحوص1150نة الدراسة )حقؽ معامبلت صدؽ وثبات مقبولة، وبمغ حجـ عي  

وليس ىناؾ فروؽ ذات  ،النتائج عف درجة ذكاء وجداني مرتفع لدى المعمميف والتبلميذ

جتماعية ومنطقة األصؿ وسنوات العمر، الحالة اال لمتغير النوع, عزىداللة إحصائية ت  

 (64,ص2011)أنس رابح,الخبرة. 
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 عشر سادسةالدراسة ال: 

جتماعي والوجداني مكونات الذكاء االبعنواف "(: 2008دراسة السيد محمد أبو ىاشم)

"دراسة  "ا لدى طبلب الجامعة المصرييف والسعودييفموذج العبلقي بينيموالن

طالبا  (367)عيف وفقا لمجنسية إلىطالبا وطالبة موز   (755)العينة مفنت تكو  ،مقارنة"

عاما 18.85، وبمغ متوسط أعمارىـ طالبة (190)طالبا,(  177)وطالبة مصرييف منيـ 

وبمغ طالبة( 188طالبا,200طالبا وطالبة سعودييف منيـ)388و،(1.12)نحراؼ معياريبا

وطبؽ عميو مقياس الذكاء (،2.02نحراؼ معياري)(عاما با12.10متوسط أعمارىـ)

رتباط لذكاء الوجداني مف إعداد الباحث، وباستخداـ معامؿ اومقياس اجتماعي؛اال

والتحميؿ العاممي  ,عدد المتغيرات التابعة,وتحميؿ التبايف متوتحميؿ المسار ,بيرسون

 ستكشافي,والتحميؿ العاممي التوكيدي,أظيرت النتائج ما يمي:اال

 جتماعي والذكاءالوجدانيمدى داؿ إحصائيا بيف مكوف الذكاء  اال رتباط موجبوجود ا

 طبلب الجامعة المصرييف والسعودييف.

  ومكونات ت الذكاء االجتماعي:مكوناعمى كؿ مف لمنوع )ذكور,إناث(عدـ وجود تأثير,

 الذكاء الوجداني لدى طبلب الجامعة المصرييف والسعودييف.

 (157,ص2008, )السيد محمد أبو ىاشـ 
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 عشر: سابعةالدراسة ال 

بعنواف الذكاء الوجداني وعبلقتو بميارات التأقمـ وبعض " :2009دراسة رائدة قشطة,

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء ،"يرات لدى طالبات الثانوية العامةالمتغ

الوجداني وميارات التأقمـ لدى طالبت الثانوية العامة بمحافظة رفح في ضوء بعض 

لتزاـ جداني وميارات التأقمـ ومستوى االالمتغيرات ومعرفة مستوى كؿ مف الذكاء الو 

ات التأقمـ تعزى إلى الديني,وبحث ما إذا كانت ىناؾ فروؽ في الذكاء الوجداني وميار 

لتزاـ ألكاديمي والترتيب في األسرة واال,ولمتغير المواطنة ومتغير اإلنجاز امتغير السكف

(طالبة مف طالبات الثانوية 300,وتكونت عينة الدراسة مف )صصالديني ومتغير التخ

الوجداني  ستخدمت الباحثة كؿ مف مقياس الذكاءا(,و 2007,2008العامة لمعاـ الدراسي)

قياس التأقمـ مف إعداد وم طريفة الشويعرلتزاـ الديني إعداد واال صفاء األعسرإعداد 

وأظيرت نتائج ي لمتحقؽ مف الفروض، لوصفي التحميمتبعت الباحثة المنيج االباحثة وا

 البحث النتائج التالية:

 (71.2(وكاف بعد التعامؿ مع اآلخريف األوؿ بوزف)68.33مستوى الذكاء الوجداني). 

 ووجود رتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء الوجداني وميارات التأقمـوجود عبلقة ا ،

 لتزاـ الديني.واالإحصائيا بيف الذكاء الوجداني رتباطية دالة عبلقة ا

  عدـ وجود فروؽ في الذكاء الوجداني وميارات التأقمـ تعزى إلى متغير السكف

 والمواطنة والتخصص أو الترتيب في األسرة .
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 .وجود عبلقة ترابطية بيف الذكاء الوجداني واإلنجاز األكاديمي 

 (101, 102,ص2013أبو عمشة,) 

 عشر: ثامنةالدراسة ال 

الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى "بعنواف  :(2010)دراسة سياد المممي

، ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء "عينة مف المتفوقيف والعادييف

بيف والطمبة العادييف لدى كؿ مف الذكور و االنفعالي والتحصيؿ الدراسي لمطمبة الموى

طالبا لحساب  47وطالبة مقسمة إلى ( طالبا 293واإلناث. وقد تكونت العينة مف )

ة األساسية في الدراسة طالبا لمعين 246الصدؽ والثبات في الدراسة االستطبلعية، و

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:الميدانية، 

  بيف بعد التكيؼ والتحصيؿ  0.05عند مستوى الداللة  حصائياإدالةتوجد عبلقة ذات

 الدراسي عند الطمبة المتفوقيف.

 بيف الذكاء االنفعالي والتحصيؿ الدراسي عند الطمبة  اال توجد عبلقة ذات دالة إحصائي

 العادييف.

  ال توجد عبلقة ذات دالة إحصائيا بيف الذكاء االنفعالي والتحصيؿ الدراسي عند الطمبة

 .العاديات

  ال توجد عبلقة ذات دالة إحصائيا بيف الذكاء االنفعالي والتحصيؿ الدراسي عند

 (136,135,ص2010)سياد المممي,الطالبات المتفوقات.
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 عشر: تاسعةالدراسة ال 

ىدفت الدراسة إلى بحث العبلقة بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ :2011 دراسة رشيد خطارة

( تمميذ مف ثانويات والية 333)عمى عينة بمغت  ؛ثانويالدراسي لدى تبلميذ السنة األولى 

 ،نبيل محمد زايدنو بو وقن  ر  ,وتـ تطبيؽ مقياس سكوت المعدؿ لمذكاء الوجداني ع  غرداية

,توصمت النتائج الشناوي عبد المنعم الشناويالمقتبس مف مقياس  سيادر الوافؽ تالوقياس 

 إلى:

 بيف الذكاء الوجداني وأبعاده بالتوافؽ الدراسي وأبعاده. ارتباطيةىناؾ عبلقة 

  توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني

رجة الكمية لمذكاء الوجداني وفي استخداـ )الدرجة الكمية(,وكانت الفروؽ في الد

 نت الفروؽ لصالح الذكور.نفعاالت كابينما في تنظيـ اال ناث,االنفعاالت لصالح اال

  ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات األدبييف والعممييف في الذكاء

نفعاالت وتنظيـ الذات أي أنو ال توجد وفي استخداـ اال الوجداني )الدرجة الكمية (

 ختبلؼ التخصص .ا التبعفروؽ  بيف التبلميذ في الذكاء الوجداني 

  ئيا بيف متوسطي درجات الذكور و اإلناث في التوافؽ ال توجد فروؽ دالة إحصا

 (2011, ص، خطارة)رشيد الدراسي.
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 عشرونالدراسة ال: 

الدراسة إلى بحث عبلقة الذكاء االنفعالي : ىدفت  2011دراسة أحمد العموان 

جتماعية و أنماط التعمؽ لدى طمبة الجامعة و تكونت عينة الدراسة مف بالميارات اال

ف بف طبلؿ بمدينة معاف في األردف, ولجمع طالبا و طالبة مف جامعة الحسي (475)

الميارات مقياس و  نفعاليالذكاء اال : مقياس ىيالبيانات تـ استخداـ ثبلثة مقاييس و 

تخدمت س  ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة ا ،أنماط التعمقمقياس و  جتماعيةاال

حميؿ التبايف الثنائي ومعامؿ االرتباط تنحرافات المعيارية و االوسطات الحسابية و المت

قد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات و  ،نحدار المتعدد والمتدرجتحميؿ االو 

, كما أشارت نفعالي بيف الذكور واالناث لصالح اإلناثلذكاء االداللة إحصائية في ا

بة الي بيف طمنفعذات داللة إحصائية في الذكاء اال النتائج إلى وجود فروؽ

نسانية باإلضافة إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف ميارات اإلالتخصصات العممية و 

 عمؽ.أنماط الت  الذكاء االنفعالي و كؿ مف الميارات االجتماعية و 

 ( 31, ص 2011) أحمد العمواف,

 واحد والعشرونالدراسة ال: 

: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة 2013 زىير النواجحةو نعمات عمواندراسة 

كونت عينة قد تمبة جامعة األقصى بمحافظات غزة و الذكاء الوجداني باإليجابية لدى ط

ىدىد وفاروقأستخدـ مقياس الذكاء الوجداني لمعده طالب وطالبة و  (247)الدراسة مف
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ستخدـ الباحثاف قد او  ،يجابية مف إعداد الباحثيفكذا مقياس اإلو  1998 عبد السميع

رتباط امعامؿ نحراؼ المعياري و لدراسة: الكمية المتوسط الحسابي وااللمعالجة نتائج ا

؛ رتفاع في درجة الذكاء الوجدانيمت الدراسة إلى وجود اقد توص  و  ،ختبارات (و ا بيرسوف

رتفاع في درجات إلى اكما توصمت نتائج الدراسة   % 71 .86حيث بمغت النسبة 

 رتباطية دالةوجود عبلقة ا الدراسةنت نتائج بي  و  % 72 .83يث بمغت  اإليجابية ح

فروؽ دالة إحصائيا  كما أوضحت النتائج وجود ،اإليجابيةإحصائيا بيف الذكاء الوجداني و 

مت النتائج , كما توص  ي الذكاء الوجداني واإليجابية لصالح اإلناثاإلناث فبيف الذكور و 

ف طمبة التخصصات العممية واألدبية في الذكاء الوجداني ئيا بيإلى وجود فروؽ دالة إحصا

ي , كما أظيرت نتائج دراسة الحالة تدن  بية لصالح طمبة التخصصات العمميةاإليجاو 

ب التنشئة الوالدية غير السوية وانخفاض مستوى اإلجابة لدى بعض يعزى إلى أسالي

 ( 34-35,ص2011العمواف,)أحمد .الثقافي لؤلسرةالمستوى االقتصادي واالجتماعي و 

 الدراسة الثاني والعشرون: 

ي عبلقتيا بسمت  إدارة الضغوط النفسية و "بعنواف: (2014-2013دراسة مريامةحنصالي )

ىدفت و التوكيدية ( في ضوء الذكاء االنفعالي، ) الصبلبة النفسية "الشخصية المناعية

ية و بيف إدارة الضغوط النفسية درجتو الكمتفسير الذكاء الوجداني بأبعاده و الدراسة إلى 

 العبلقة بيف إدارة الضغوطتفسير التوكيدية و خصية المناعية الصبلبة النفسية و الش سمتي  و 

الصبلبة النفسية النفسية بأبعادىا ودرجتيا الكمية وبيف سمتي الشخصية المناعية )
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نفعالي، ء االبيف الجنسيف عمى متغير الذكاداللة التباينات ( وتفسير مدى و التوكيديةو 

متغير الذكاء االنفعالي ( عمى تفسير ومدى وداللة التباينات في التخصص )عممي, أدبيو 

مكانية التنبؤ بدرجات أفراد العينة عمى مقياس إدارة الضغوط النفسية مف خو  بلؿ درجاتيـ ا 

 مت الدراسة إلى :نفعالي و توص  عمى مقياس الذكاء اال

  يف كؿ مف إدارة ب 0.01إحصائيا عند مستوى  دالةوجود عبلقة ارتباطية موجبة و

نفعالي لدى األساتذة االفسية والتوكيدية بالذكاء الصبلبة النالضغوط النفسية و 

 الجامعييف الممارسيف لمياـ إدارية.

 بيف كافة  0.05، 0.01دالة إحصائيا عند مستوى و رتباطية موجبة وجود عبلقة ا

الكمية ألساليب إدارة الضغوط النفسية لدى أفراد الدرجة أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي و 

دالة إحصائيا عند أسفرت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة و  نة الدراسة فقدعي  

لنفسية ) إعادة التفسير أساليب إدارة الضغوط ابيف بعد الوعي بالذات و  0.01توى مس

 التخطيط ( .اإليجابي, الرجوع إلي الديف, الدعاية, و 

  بيف بعد  0.05و  0.01دالة إحصائيا عند مستوى ود عبلقة ارتباطية موجبة و وجو

أساليب ) الرجوع إلي الديف, الدعاية, التقبؿ, قمع األنشطة المتنافسة ذات و تنظيـ ال

 0.01والتخطيط( وكذا وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى 

, ضغوط النفسية )إعادة التفسير اإليجابيبيف بعد الدافعية وأساليب إدارة ال 0.05و

عبلقة موجبة ودالة جية النشطة, الرجوع إلى الديف, الدعاية والتخطيط ( و الموا
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بيف بعد التعاطؼ واألساليب التالية: )إعادة  0.05و 0.01إحصائيا عند مستوى 

 التفسير اإليجابي, الرجوع إلى الديف, الدعاية, التقبؿ, قمع األنشطة المتنافسة

و  0.01و دالة إحصائيا عند مستوى بالمثؿ وجود عبلقة موجبة و  ،والتخطيط (

بيف بعد الميارات االجتماعية وبيف األساليب )االستعماؿ اإلجرائي لمدعـ 0.05

االجتماعي, الرجوع إلى الديف, استعماؿ الدعـ االجتماعي االنفعالي, التقبؿ والتخطيط( 

 .داؿ بيف باقي األبعاديفا أو غير رتباط ضعفي حيف كاف اال

 بيف كافة 0.05, و  0.01رتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى وجود عبلقة ا

لتزاـ, االبأبعادىا)الصبلبة النفسية و بالدرجة الكمية لمقياس  نفعاليمقياس الذكاء االأبعاد

( لدى األساتذة الجامعييف الممارسيف لمياـ إدارية فييا عدا بعد التحديالتحكـ و 

 .رتباطو غير داؿالذي جاء اجتماعية ببعد التحكـ و ات االالميار 

  بيف كافة أبعاد  ,0.01ة و دالة إحصائيا عند مستوى رتباطية موجبوجود عبلقة ا

, حيث وجدت قياس التوكيدية لدى أفراد العينةنفعالي بالدرجة الكمية لممقياس الذكاء اال

أبعاد مقياس التوكيدية لذات والدافعية و باعبلقة موجبة و دالة إحصائية بيف بعد الوعي 

ة إحصائيا رتباطية موجبة و دالالدفاع عف الحقوؽ والتوكيدية االجتماعية ( وعبلقة ا) 

بيف بعد تنظيـ الذات وأبعاد التوكيدية)الدفاع عف الحقوؽ, واالستقبللية( كما وجدت 

التوكيدية مقياس  أبعادؼ و رتباطية موجبة و دالة إحصائيا بيف بعد التعاطعبلقة ا

رتباطا ارتبط بعد الميارات االجتماعية ا التوجييية ( في حيف)الدفاع عف الحقوؽ و 
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موجبا و داال إحصائيا مع كافة أبعاد مقياس التوكيدية لدى األساتذة الجامعييف 

 الممارسيف لمياـ إدارية.

 ف الدرجة بي 0.01, و0.05رتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى وجود عبلقة ا

التحري لمقياس الصبلبة ة الضغوط النفسية وبعد التحكـ و الكمية لمقياس أساليب مواجي

رتباطية موجبة و دالة إحصائيا د عينة الدراسية حيث وجدت عبلقة االنفسية لدى أفرا

بيف أساليب إدارة الضغوط النفسية ) إعادة التفسير اإليجابي و  0.01عند مستوى 

وبيف أبعاد الصبلبة  قمع األنشطة المتنافسة (الرجوع إلى الديف و جية النشطة و الموا

دالة إحصائيا عند مستوى النفسية االلتزاـ والتحكـ والتحدي( كما وجدت عبلقة موجبة و 

بيف بعد التحدي و بالمقابؿ أسفرت النتائج ف أسموبي ) التقبؿ و الدعاية ( و بي 0.01

بيف استراتيجية  0.01حصائيا عند مستوى الة إرتباطية سالبة و دا عند وجود عبلقة

اد الثبلثة لمصبلبة النفسية )االلتزاـ والتحكـ والتحدي ( وبيف بتعاد السموكي و األبعاال

التحكـ مف مقياس الصبلبة النفسية تعاطي المواد النفسية و بعدي  االلتزاـ و  ستراتيجيةا

 لدى أفراد عينة الدراسة.

  ة بيف الدرجة الكمي 0.05دالة إحصائيا عند مستوى وجود عبلقة ارتباطية موجبة و

لمقياس إدارة الضغوط النفسية والدرجة الكمية لمقياس التوكيدية, في حيف لـ تحقؽ 

وط النفسية عدا بعد التوكيدية رتباطا داال بالدرجة الكمية لمقياس إدارة الضغاألبعاد ا

ة بالدرجة الكمي 0.05داال عند مستوى ارتباطا موجبا و  ؽالذي حق  االجتماعية و 
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فقد جاء االرتباط موجبا وداال إحصائيا بيف ،ألساليب إدارة الضغوط النفسية

استراتيجيات االستعماؿ اإلجرائي لمدعـ االجتماعي والتقبؿ والتخطيط ببعد االستقبللية, 

إحصائيا بيف أسموبي الدعاية  دالةومف جية أخرى وجدت عبلقة ارتباطية موجبة و 

الة إحصائيا بيف دعبلقة موجبة و , كما وجدت د التوكيدية االجتماعيةوالتخطيط ببع

الدعـ االجتماعي االنفعالي بيف أسموب أسموب الدعاية وبعد الدفاع عف الحقوؽ, و 

دالة إحصائيا مقابؿ أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية سالبة و بعد التوجييية بالو 

االستقبللية التوجييية و  بعدي  و  لذىنياالبتعاد االنفسية،أسموب إدارة الضغوط بيف 

 , لدى األساتذة الجامعييف الممارسيف لمياـ إدارية.لمقياس التوكيدية

 ة بيف أفراد العينة في الذكاء االنفعالي يعزى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائي

 .نس والتخصص: عممي, أدبي(الجفييا االختبلؼ لمتغيري )

 الجامعييف الممارسيف لمياـ إدارية عمى مقياس  إمكانية التنبؤ بدرجات األساتذة

 نفعالي .اء االإدارة الضغوط النفسية مف خبلؿ درجاتيـ عمى مقياس الذك

 (2014)مريامة حنصالي,

  العشرون:الث و الث الدراسة  

رفة العبلقة بيف : ىدفت ىذه الدراسة إلى مع2014دراسة مجذوب أحمد محمد أحمد قمر 

ضافة إلى تأثير بعض المتغيرات )النوع األكاديمي, , باإلالوجدانيالصحة النفسية والذكاء 

في ىذه المنيج المستخدـ  التخصص, المستوى الدراسي( لدى طمبة كمية مروي التقنية،
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لبة لمعاـ الدراسي طاا و ( طالب100)نة الدراسة مفنت عي  , تكو  الدراسة ىو المنيج الوصفي

دـ ستخف طريؽ العينة العشوائية الطبقية, االدراسة عختيار عينة (, تـ ا 2014-2015) 

مستوى وجدت الدراسة أف  ،الباحث مقياس الصحة النفسية ومقياس الذكاء الوجداني

لة كانت ىناؾ عبلقة ذات دال, و الذكاء االنفعالي جاء بدرجة مرتفعةالصحة النفسية و 

, )الجنس والتخصص(إحصائية بيف الصحة النفسية والذكاء الوجداني, تعزى لمتغيرات

نت لصالح المستوى الدراسي المستوى الدراسي وكابينما ظيرت ىذه الفروؽ في متغير 

ضوء مناقشة الباحث النتائج توصؿ إلى مجموعة مف التوصيات أخيرا عمى الثاني, و 

 ( 161ص  2016)مجذوب أحمد محمد أحمد قمر, .

 :الدراسة الرابعة والعشرون 

ىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة الذكاء الوجداني بكؿ مف :2014دراسة رياش وشنون

,وذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف الذكاء الوجداني وعبلقتو توافؽ الدراسي والدافعية لئلنجازال

يف الذكاء ,وعف طبيعة العبلقة الموجودة بيـ المتوسطمتوافؽ الدراسي لدى تبلميذ التعبال

كشؼ عف العبلقة بيف التوافؽ الدراسي نجاز,باإلضافة إلى الالوجداني والدافعية لئل

( تمميذ 463),لدى عينة مف تبلميذ المتوسطات بمدينة تيبازة,المتكونة مفعية لئلنجازوالداف

لوصفي التحميمي لدراسة خداـ المنيج اتسولقد تـ ا ,تيروا بطريقة عشوائيةخ  أيف ا ,وتمميذة

ق السيد عثمان ومحمد عبد لفاروختبار الذكاء الوجداني عف طريؽ تطبيؽ ا ,المتغيرات

لمحمد ومقياس دافعية اإلنجاز  ليونجمانومقياس التوافؽ المدرسي  1998 السميع رزق
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,كما أسفرت النتائج عف وجود spssمعتمديف عمى األسموب اإلحصائي  ،2000 خميفة

توجد ,كما أنو لدراسي لدى تبلميذ السنة الرابعةعبلقة موجبة بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ ا

وأيضا  ,ئلنجاز لدى تبلميذ الرابعة متوسطعبلقة موجبة بيف الذكاء الوجداني والدافعية ل

تبلميذ الرابعة متوسط أنو توجد عبلقة موجبة بيف التوافؽ الدراسي ودافعية اإلنجازلدى 

 (18,19,ص2016حمومو,)مروة أوالد شايب, ىاجر .

 الدراسات التي تناولت التوافق الدراسي:. 2

 :التيتناولتالتوافق الدراسيالدراسات األجنبية. 1.2  

 :الدراسة األولى 

عرؼ عمى عبلقة التوافؽ الدراسي : قاـ بدراسة بيدؼ الت  2002musserدراسةموسير 

 (136اعية لمطبلب, شممت عينة الدراسة)جتم، كاف مف بينيا الحالة االببعض المتغيرات

أف الطمبة غير  :طالبا وطالبة مف الطمبة الجامعيف, وكاف مف بيف نتائج الدراسة

المتزوجيف أكثر قدرة عمى التوافؽ الدراسي مف الطبلب المتزوجيف, كما أشارت الدراسة 

جتماعية والتخصص والمعدؿ الدراسي ؿ لمتفاعؿ المشترؾ بيف الحالة االإلى وجود أثر دا

 (13,ص2006)زياد بركات,السكف. ر العمر ومكافوعدـ وجود أثر داؿ لمتغي

 :الدراسة الثانية 

ىدفت ىذه  قافي لمطبلب الصينييف في الياباف"،التوافؽ عبر الث: "بعنوافجو وفوكاددراسة 

 (92وبمغت العينة) ،الدراسة إلى اختبار توافؽ الطبلب الصينييف الذيف يدرسوف في الياباف
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وتـ تصنيفيا في أربعة  1988وافؽ المستخدـ مف قبؿ طالبا, استخدمت الدراسة مقياس الت

اسة واعتمدت الدر  ؛ومقياس التوافؽ البيئي ؛مقاييس ىي: مقياس التوافؽ االجتماعي الثقافي

أظيرت الدراسة أف درجات التوافؽ عمى مقياس التوافؽ ،وصفي التحميميعمى المنيج ال

وكاف بمد المنشأ  الثبلثة األخرى،افؽ عمى المقاييس البيئي كانت أعمى مف درجات التو 

)محمد عامبل مؤثرا ذا داللة فقط بالنسبة لمدرجات عمى مقياس التوافؽ البيئي.

 (718,ص2011راشد,

  :الدراسة الثالثة 

لياس وأولي وسونديدراسة  التوافؽ الدراسي والحالة النفسية لدى "بعنواف  :أوفواك وا 

توافؽ لمشروط التعميمية لدى الطبلب الحالة النفسية وال سموكياتالطبلب وتخطيط 

ذكرا، تـ اختيارىـ مف ( 33)أنثى و( 77):ابطال(110نة الدراسة مف )تألفت عي   ،"األجانب

طالبا مف مدرسة عالمية في كواال لمبور في ماليزيا، واستخدمت الدراسة  (318)أصؿ

الدراسة عمى ، واعتمدت ـ2000عاـ سيتياواتيمقياس السموؾ التوافقي الذي صممو 

المنيج الوصفي التحميمي, وأظيرت النتائج أف الحالة النفسية لمطبلب تعتمد أكثر عمى 

التوافؽ الدراسي في تجارب بيئية جديدة أكثر مف صفاتيـ الشخصية, كما أشارت إلى أف 

التوافؽ مؤشر ميـ لمحالة النفسية لمطبلب وأشارت الدراسة إلى أف التوافؽ الدراسي والحالة 

 . نفسية لدى اإلناث تكوف أعمى مف الذكور  في بيئة تعميمية جديدةال

 (720,ص2011)محمد راشد,
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 :سياالتيتناولتالتوافق الدر الدراسات العربية. 2.2 

 :الدراسة األولى 

بعنواف القمؽ وعبلقتو بالتوافؽ الدراسي والتحصيؿ لدى ":(ـ2002) قريشي محمددراسة 

ولقد ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف "، ورقمة الجزائر تبلميذ السنة أولى ثانوي بمدينة

يذا مف ( تمم326القمؽ والتوافؽ الدراسي والتحصيؿ، كما تكونت عينة الدراسة مف )

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:التكنولوجي، التخصص العممي واألدبي و 

 .عدـ وجود عبلقة بيف القمؽ و التوافؽ الدراسي والتحصيؿ 

 (79,ص2013)آسيا عبازة,فروؽ في التوافؽ الدراسي بيف التخصصات. وجود 

 :الدراسة الثانية 

 أريكسونبعنواف النمو النفسي االجتماعي وفؽ نظرية :"(2005) نجمة الزىرانيدراسة 

وقد ىدفت الدراسة لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف  "،وعبلقتو بالتوافؽ والتحصيؿ الدراسي

بالتوافؽ الدراسي والتحصيؿ في ظؿ بعض المتغيرات  النمو النفسي واالجتماعي

نة عشوائية شممت الدراسة عي   : )الجنس، الصؼ، التخصص(،الديمغرافية واألكاديمية ىي

توصمت المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ، و  ( طالب مف طبلب وطالبات300مكونة مف )

 الدراسة إلى النتائج التالية:

  والتوافؽ  أريكسون وفؽ نظرية األنابيف مراحؿ نمو  يةإحصائوجود عبلقة ذات داللة

 الدراسي و التحصيؿ.
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  بالنسبة لمفروؽ بيف الجنسيف مف التخصصات ومستويات تعميمية مختمفة في متوسط

درجات التوافؽ فقد تبيف وجود فروؽ أساسية بيف الجنسيف لصالح الذكور وأيضا بيف 

 الشرعي.التخصصات لصالح التخصص العممي مقابؿ 

  بالنسبة لمفروؽ بيف الجنسيف مف تخصصات ومستويات تعميمية مختمفة في متوسط

درجات التحصيؿ فقد تبيف وجود فروؽ أساسية لصالح اإلناث ولصالح التخصص 

 (80,ص2013) آسيا عبازة,العممي.

 :الدراسة الثالثة 

الزواجي في موضوع دراستو يدور حوؿ التوافؽ (:2006عبد اهلل جاد محمود)دراسة 

سة أنو نفعالي، وكاف مف بيف فروض الدراو ببعض عوامؿ الشخصية والذكاء االعبلقت

نفعالي وأبعاد التوافؽ الزواجي لدى أفراد العينة وقد الارتباط موجب داؿ بيف الذكاء يوجد ا

كشفت الدراسة عف وجود عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بيف ضبط االنفعاالت وأبعاد 

 الزواجي التالية:التوافؽ 

 الذكور والعينة -التعبير الوجداني لدى-الذكور واإلناث والعينة الكمية-المساندة لدى

 -الذكور واإلناث والعينة الكمية-النقد لدى-الكمية

 نفعاالت وكؿ مف أبعاد التوافؽ ذات داللة إحصائية بيف توظيؼ اال وجود عبلقة موجبة

 الزواجي التالية:

  والعينة الكمية ،الذكور واإلناث-لدىالمساندة-. 
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 الذكور واإلناث والعينة الكمية  -التعبير الوجداني لدى-. 

 العينة الكمية ،اإلناث،الذكور -تفاؽ لدىاال- 

 الذكور واإلناث والعينة الكمية.-الدرجة الكمية لمتوافؽ الزواجي لدى 

  والدرجة الكمية لمتوافؽ الزواجي نفعالي جبة بيف الدرجة الكمية لمذكاء االوجود عبلقة مو

 -الذكور واإلناث والعينة الكمية -لدى

كوف مرتفعا لدى مرتفعي الذكاء وتشير ىذه النتائج إلى أف التوافؽ الزواجي ي

 (40,41,ص2013اهلل,)عمي خرؼ نفعالي.اال

 الرابعةالدراسة: 

بالتوافؽ الدراسي عبلقة التوافؽ الشخصي واالجتماعي :"بعنواف(2011) محمد راشددراسة 

ىدفت الدراسة  "،لدى طمبة المرحمة الثانوية في المحافظة الوسطى في مممكة البحريف

وكذلؾ المقارنة بيف  ،لمعرفة العبلقة بيف التوافؽ الشخصي واالجتماعي بالتوافؽ الدراسي

( طالب، 203)افؽ الشخصي واالجتماعي والدراسي، شممت العي نة الذكور واإلناث في التو 

توصمت الدراسة إلى س الثانوية، ( طالبة في المدار 113( طالبا و)90سموا إلى )وقد ق  

 النتائج التالية:

  وجود عبلقة بيف التوافؽ الدراسي والتوافؽ الشخصي لدى طمبة المرحمة الثانوية في

 المحافظة الوسطى في مممكة البحريف.
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 جتماعي لصالح عينة وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في التوافؽ الشخصي واال

 (84,83,ص2013)آسيا عبازة,اإلناث.

 خامسة:الدراسة ال 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عمى العبلقة بيف صورة (:2014-2013دراسة آسيا عبازة)

عمى عينة مكونة مف  ،الجسـ والتوفؽ الدراسي لدى المراىؽ المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي

عتمدت يرت العينة بطريقة عشوائية بسيطة, اخت، وامراىقا مف ثانويات والية ورقمة (550)

ختبار وا يفو,بعد تكي   لمحمد عمي محمد النوبيمقياس صورة الجسـ  :الباحثة أداتيف ىما

وعولجت البيانات  يفو,لمعربية كذلؾ بعد تكي   أبو طالب صابرترجمة  لمتكيؼىنري بورو

 جتماعية وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:اإلحصائية لمعمـو االخداـ الحزمة ستبا

  الرضا عف صورة الجسـ والتوافؽ الدراسي توجد عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف عدـ

 لدى المراىقيف المتمدرسيف بالسنة الثانية ثانوي.

 في  نويتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف المتمدرسيف بالسنة الثانية ثا

في عدـ الرضا عف صورة  ,إناث( لصالح اإلناث ,صورة الجسـ تبعا لمنوع )ذكور

,أدبي(,والتحصيؿ فروؽ تعزى لمتخصص الدراسي )عممي ,وال توجدالجسـ

 الدراسي)متحصؿ عمى المعدؿ /غير متحصؿ عمى المعدؿ(والتفاعؿ بينيما.

 السنة ثانية ثانوي في توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف المتمدرسيف ب

إناث(لصالح الذكور,والتحصيؿ الدراسي)متحصؿ ,لتوافؽ الدراسي تبعا لمنوع )ذكورا
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عمى المعدؿ/غير متحصؿ عمى المعدؿ (لصالح المتحصميف عمى المعدؿ,بينما ال 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص الدراسي)عممي 

 بيف التخصص الدراسي والتحصيؿ الدراسي. /أدبي(والتفاعؿ بينيا,عدا التفاعؿ

 (2013)آسيا عبازة ,

 سادسة:الدراسةال 

بعنواف "التفكير الناقد وعبلقتو بالتوافؽ الدراسي :(2015-2014) شطة عبد الحميددراسة

لدى عينة مف تبلميذ السنة الثانية ثانوي" بمدينة األغواط، ىدفت الدراسة إلى بحث 

والتوافؽ الدراسي لدى أفراد العينة، ومعرفة الفروؽ في كؿ مف  العبلقة بيف التفكير الناقد

عممي، ير الجنس، والتخصص الدراسي )أدبي و التفكير الناقد والتوافؽ الدراسي تبعا لمتغ

 خدمت الباحثةتمميذة، كما است( تمميذا و 300نة الدراسة مف )عي   تسيير واقتصاد(، وتكونت

يفو(، " )تـ تكي  محمد أنور إبراىيم"ػ: التفكير الناقد ل: مقياس في ىذه الدراسة أداتاف ىما

" فو عمى البيئة العربية كي  الذي أعده و  م.ب. يونجمان"" ػ:ومقياس التوافؽ الدراسي ل

الباحث بالمعالجة اإلحصائية لبياناتو مستخدما: قام وقدحسين عبد العزيز الدريني"،

تحميؿ التبايف (T)، اختباربيرسونباط المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، معامؿ ارت

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:، (SPSS)االعتماد عمى نظاـ  ، وتـ  األحادي

  وجود عبلقة ارتباطيو بيف التفكير الناقد والتوافؽ الدراسي، لدى تبلميذ السنة الثانية

 (.0.05ثانوي بمدينة األغواط عند مستوى داللة إحصائية )
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  عبلقة ارتباطيو بيف الجنسيف في التفكير الناقد، لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي وجود

 (.0.05بمدينة األغواط عند مستوى داللة إحصائية )

  جود عبلقة ارتباطيو بيف الجنسيف في التوافؽ الدراسي، لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي

 (.0.05بمدينة األغواط عند مستوى داللة إحصائية )

 في التفكير الناقد باختبلؼ التخصص )عممي،  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  عدـ

 أدبي، تسيير واقتصاد( لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة األغواط.

 عممي، التوافؽ الدراسي باختبلؼ التخصص  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

 انوي بمدينة األغواط.أدبي، تسيير واقتصاد( لدى تبلميذ السنة الثانية ث

 ب(-, ص أ2014)شطة عبد الحميد,

 سابعة:الدراسة ال 

لتوافؽ غتراب الذات واحوؿ ا :2004-2003أحمد عبد الحميد الينداويدراسة أحمد 

مؿ في دور رعاية الصبا بالكاالمدرسي لدى نزالء المبلجئالمراىقيف الذيف عاشوا الطفولة و 

كذلؾ ,إكمينيكية متمثمة في استمارة المقابمة اإلكمينيكيةراسة أدوات ستخدمت الداأليتاـ وا

,وتوصمت يس سيكومترية متمثمة في مقياس االغتراب والتوافؽ المدرسيستخدمت مقايا

 الدراسة إلى:

 ت في ال توجد فروؽ دالة بيف األوالد الذكور المراىقيف األيتاـ والبنات المراىقات اليتيما

 .درجة مستوى التوافؽ المدرسي
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  توجد فروؽ دالة بيف األوالد المراىقيف الذكور األيتاـ والذكور المراىقيف األسوياء في

 مستوى إغتراب الذات .

 ات المراىقات األسوياء في توجد فروؽ دالة بيف البنات المراىقات اليتيمات والبن

 (2004-2003)أحمد أحمد عبد الحميد الينداوي,غتراب الذات .مستوى ا

 :ة الدراسات السابقةـــــــــــــمناقش

جداني والتوافؽ المدرسي لمدراسات السابقة التي تناولت ميارات الذكاء الو  مف استعراضنا

 :ستنتاج مجموعة مف المبلحظاتيمكننا ا

أف تمؾ الدراسات تنوعت طرؽ تناوليا لمموضوع, و إف كانت تشترؾ جميعيا في  :أوال

 التركيز عمى ميارات الذكاء الوجداني.

وجود فروؽ بيف : أف أغمب الدراسات المستعرضة قد توصمت إلى وجود أوعدـ ثانيا

 "ليندلينجد دراسات كؿ مف  :فعمى مستوى الذكاء الوجدانيالجنسيف أو التخصص، 

Bastian et alginaccakanakbaba ودراسة  عبد المنعم أحمد الدرديروكذلؾ

وجود فروؽ بيف  ,قد توصموا إلى عدـودراسة الرشيد ,موسى,ومريامةحنصالي

 إناث( في الذكاء الوجداني.الجنسيف)ذكور,

 وبالنسبة لمدراسات التي توصمت إلى وجود فروؽ في الذكاء الوجداني تبعا لمتغير

في بعد  أحمد طو محمد,بالمر, باركر وآخرون,إناث( نجد دراسات كؿ مف الجنس)ذكور
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نعمات عموانوزىير , العموانأحمد ,عبد العظيم سميمانالمصددراسة  ,خصالذكاء داخؿ الش

 األحمدي.,دراسة النواجحة

ي نجد وبالنسبة لمدراسات التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ بيف التخصص العممي واألدب

,أما مريامةحنصالي,ودراسة ورائدة قشطة,عبد المنعم أحمد الدردير,ودراسة سكوتدراسة 

فقد توصمت  وزىير النواجحة نعمات عموان,أحمد العموان,محمد جودةدراسات كؿ مف 

 إلى وجود فروؽ بيف التخصص العممي واألدبي.

لياسوأولي نجد دراسات كؿ مف  أما عمى مستوى التوافؽ المدرسي أوفواك وا 

 .إناث( توصموا إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف )ذكور, نجمة الزىراني,ودراسة وسوندي

قريشي نجد دراسة فيما يخص الدراسات التي توصمت إلى وجود فروؽ بيف التخصصات و 

ف فروؽ بيالتي توصمت إلى عدـ وجود  شطة عبد الحميدودراسة  محمد ونجمةالزىراني

 قتصاد.واي وتسيير التخصص العممي واألدب

فإف سائر الدراسات التي تـ استعراضيا ىي دراسات وصفية  : عمى مستوى المنيجثالثا

ىو نفس السياؽ الذي تناولت فيو الدراسة الحالية موضوع ميارات ارتباطية أو فارقية و 

 الذكاء الوجداني و التوافؽ المدرسي.

ختمفت عف صميـ موضوع الدراسة الحالية مف إذا كانت طائفة مف الدراسات قد ا :رابعا

راتيا فإف توظيؼ نتائجيا عمى سبيؿ المقارنة و العبلقة غير مباشرة حيث بعض متغي
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بالموضوع ىو أمر ميـ فيما يتصؿ بفيـ العبلقة بيف ميارات الذكاء الوجداني و التوافؽ 

 المدرسي.

تعرضناىا فقد تراوحت ساختمفت العينات التي جرت عمييا الدراسات التي : اخامسا

حوؿ عبلقة الذكاء  أحمد طو محمددراسة ىو أقصى عدد في ( و 895)و (39)بيف

 الوجداني باإلنجاز األكاديمي.

ر نعتقد في ىذا اإلطاو نات التي وجدناىا نة فييا وسطا بيف العيالدراسة الحالية كانت عي  و 

 .أنيا كافية

والتحصيؿ : تقاربت معظـ الدراسات التي تناولت العبلقة بيف الذكاء الوجداني سادسا

لذكاء الوجداني والتحصيؿ موجبة بيف افي نتائجيا مف حيث وجود عبلقة  الدراسي

ت السابقة في صياغة فروض الدراسة, ستفادت الباحثة مف الدراسا: اسابعاالدراسي.

المراجع األصمية وتعريؼ المصطمحات والتفسير الكيفي لمنتائج والرجوع إلى المصادر و 

 .توظيفياذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية و 

قمة الدراسات التي تناولت العبلقة بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ المدرسي خاصة  ثامنا:

عمى مستوى أطروحات الدكتوراه.
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 د:ـــتميي

الوجداف قديما لـ يحظى باألىمية ،فالنفس عمـ الحديثةفي المفاىيـ مف الذكاءالوجداني إف

نو يعرقؿ مف المعيقات الفكرية، ظنا منيـ أ حظيت بيا المعرفة، حيث اعتبره العمماءالتي 

إلى أف ظير الذكاء الوجداني  ى األحكاـ الصحيحة وصنع القرارات،حيز إلالعقؿ في الت  

وأصبح األخصائييف والعمماء يتسابقوف في إجراء  مفيـو حديث في عمـ النفس التربويك

 في حؿ عدة مشكبلت نفسية وتربوية.بدوره إيمانا  ؛الدراسات حولو

ووظيفة  ،الجانب المعرفي والوجداني عقمية؛أف ىناؾ جانبيف لمحياة ال :"سبنسرىربت "يرى 

الجانب المعرفي ىو مساعدة الكائف العضوي عمى التكيؼ بطريقة أكثر فاعمية لبيئة 

طريؽ الذكاء لدى ويرى أنو يمكف الوصوؿ إلى ىذا التكيؼ عف  ،متشابكة معقدة متغيرة

 (079،ص0114آخروف،)طمعت منصور و اإلنساف.

الباحثة أف  وبما أف الدراسة الحالية تتناوؿ الذكاء الوجداني لطمبة القسـ النيائي، لذا ترى

تمؾ األساليب المتعددة وأنماط السموؾ التي يمارسيا التمميذ في الذكاء الوجداني ىو 

ميا عف غيرىا مف األساليب ضبط االنفعاالت في تعاممو مع زمبلئو ويمي زه  ،المدرسة ويفض 

والتمميذ الذي يمكننا القوؿ أف لديو الذكاء  تساعده عمى التكيؼ،مف التبلميذ و عف غيره 

سة أو األداء وعمى اإلبداع في الوجداني؛ ىو التمميذ القادر عمى العطاء والتمي ز في الدرا

مع اآلخريف، وذلؾ مف خبلؿ ضبط االنفعاالت الكامنة لديو واستعماليا ساليب التعامؿ أ

 في الوقت المناسب.
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فاف ذلؾ يشير إلى جوانب غير  الذكاء االنفعالينو عندما يقاؿ ويري فريؽ مف الباحثيف أ

ذكاء السارة أو السمبية مف االنفعاالت كالخوؼ، والحزف والغضب، وفريؽ ثاف يسميو 

السارة كالسرور، والحب واإلعجاب،  أف ىذا يشير إلى االنفعاالتمف منطمؽ العواطف 

، وىذا يعد أكثر شمولية حيث يضـ الخبرات الذكاء الوجدانيوفريؽ ثالث يطمؽ عميو 

، 86، ص ص0116حسيف، )حسيف و االنفعالية السارة وغير السارة )االيجابية و السمبية(.

   Emotionel Intelligenceاء الوجداني"الذكوالباحثة تتبنى في ىذه الدراسة مصطمح "(84

مى االستعداد لمشعور العاطفة تركز عتركز عمى ادارؾ المرء لمذاتو، و  حيث أف المشاعر

واالنفعاؿ يركز عمى اضطراب حاد يشمؿ الفرد كمو وقد يكوف  ؛القياـ بسموؾ ماباالنفعاؿ و 

حيث  ؛سمبيا أو إيجابيا، ولكف إذا نظرنا لموجداف نجد انو يشمؿ كبل مف العاطفة واالنفعاؿ

انو يمثؿ جممة الظواىر االنفعالية لدى اإلنساف، كذلؾ فإنو يعد مظيرا مف مظاىر 

اء الوجداني لترجمة المصطمح المشاعر وعمى ذلؾ نجد أف استخداـ مفيـو الذك

EmotionelIntelligence  ىو أكثر المفاىيـ المناسبة، لذا قد يكوف استخداـ مصطمح

ارة، وأكثر تقببل لدى ارة وغير الس  أكثر شمولية لجوانب المفيوـ الس   الذكاء الوجداني

 (40، ص 0181)محمود الخولي،أوساط العامة.

الوجداني، كذا التعرض لممفيـو  حث في الذكاءسيتـ تناوؿ نبذة عامة حوؿ تاريخ الب

، (8991)مايروسالوفيدىا أبعاده المختمفة،كما سنتطرؽ لمكوناتو كما حد  واألىمية و 

 واإلشارة ألىـ النماذج المفسرة لمذكاء الوجداني.
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 :الوجداني لذكاءا مفيوم-1

كما أشرنا في جذور الذكاء الوجداني أف المصطمح أجنبي، أف الباحث في الدراسات 

والتراث المعرفي، بما أف الباحثيف في الكثير مف األحياف يستعمموف انفعاؿ ووجداف 

، الذكاء الوجداني، الذكاء االنفعاليكمرادفتيف، فتعددت ترجمتو، فأحيانا يطمؽ عميو، 

والوجداف مف الناحية لذا وجب عمينا القياـ بتعريؼ مفيومي الذكاء الذكاء العاطفي، 

 صطبلحية.االالمغوية و 

 اء:ـــــــالذك مفيوم 1.1  

 التعريف المغوي: 

: الجمرة ء،والذكوة والذكا، واستذكت: اشتد لييبيا واشتعمتءتذكوا ذكوا وذكا ،ذكت النار

 (692، ص 6002منظور،)ابف وأذكت الحرب إذا أوقدتيا. الممتيبة،

والذكاء في  ،ويقاؿ صبي ذكي إذا كاف سريع الفطنة ،والذكاء حدة الفؤاد وسرعة الفطنة

 (62، ص6002)سعاد جبر سعيد، الفيـ أف يكوف فيما تاما سريع القبوؿ.

 صطالحي: االالتعريف

مف ال يوجد تعريؼ واحد لمذكاء الوجداني يتفؽ عميو جميع عمماء النفس، فيناؾ العديد 

 التعريفات، حيث أف ىذا المفيـو ينقسـ إلى أربعة مفاىيـ، نذكرىا:
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 اء:ـــي لمذكــالمفيوم النفس - أ

 نظرة كبير حد إلى تعكس؛لمذكاء عديدة تعريفات ظيرت فقد النفس عمـ مدارس تعدد مع

 تطور لكيفية ونظرتيا؛الحالةالنفسية وتبمور الشخصية فوتكو   البشرية لمطبيعة مدرسةؿ  ك

 .التعريفات ىذه بعض لعرض محاولة وىنا، عنداإلنساف الذكاء

 بينيو ألفريدعرفوBinet (8915 الذكاء ىو القدرة عمى الحكـ السميـ، ويتألؼ مف :)

قدرات وىي أربع: الفيـ، االبتكار، النقد والقدرة عمى توجيو الفكر في اتجاه معني 

 واستبقائو فيو قبؿ تنفيذ عدة أوامر متتالية واحدة بعد األخرى. 

 (00، ص 8998)إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي،                                                 

   نو شكؿ مف أشكاؿ التكيؼ البيولوجي بيف الفرد والبيئة، الذكاء أ بياجيوجون ؼوعر

اوؿ الطفؿ بتفكيره أف وىو حسب رأيو تكيؼ واع يتـ عبر الوضعيات الجديدة بحيث يح

 أو بتصور مسبؽ لؤلحداث عف طريؽ العمميات الذىنية. يستدرؾ الشيء

 (98، ص 0188)ابتساـ سالـ المزوغي،    

 المفيوم الفسيولوجي لمذكاء: -ب  

عمى الفكر  C.Darwinلدارونأما المنظور البيولوجي فقد سيطرت النظرية التطورية 

 مرغان، C.J Romasسرومافيرى ىذه النظرية أمثاؿ ،المفسر لظاىرة الذكاء

L.Morganسبينسر ، وH. Spencer  ؼ اإلنساف مع متغيرات يأف الذكاء وسيمة تكي

ف بقية الكائنات الحية، وأنو يتناسب مع حجـ جؿ البقاء، شأنو في ذلؾ شأية مف أالبيئ

في حيف الحيواف،  مطالب الحيواف أبسط مف مطالبكائنات، حيث تكوف مطالب ىذه ال
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إلى نشاط الجياز العصبي، أي انو مرتبط بتكويف  ه عمماءأف الجانب الفيزولوجي رد  

 الجياز العصبي المركزي بوجو عاـ، وبالقشرة المخية أو المحاء بوجو خاص.

 (898، ص 0111، فؤادالبيى)السيد  

( إلى أف الفضؿ في إدخاؿ مصطمح الذكاء إلى عمـ Sperman)سبيرمانكما أشار 

في أواخر (Herbert Spensirسبنسر  )ىربرتالنفس الحديث يرجع إلى عالـ االجتماع 

الحياة بأنيا التكيؼ المستمر لمعبلقات الداخمية مع  سبنسرحدد  ؛القرف التاسع عشر

زه القديمة مف حيث تمي   ةفي ىذا مع االتجاىات الفمسفيسبنسر يتفؽ و  العبلقات الخارجية،

 بيف مظيريف رئيسيف لمحياة العقمية:

 العقمي.و  المظير األوؿ: الجانب المعرفي -

 (069-065، ص ص0116العجمي، )عمراف و االنفعالي.لجانب الثاني: الجانب الوجداني و ا -

 اء:ــــي لمذكـــــــــالمفيوم االجتماع-ج

نما يعيش فو  اإلنساف ال يعيش في فراغ؛ مجتمع لكؿ و  ،ي مجتمع يتأثر بو كما يؤثر فيوا 

طريقة في كما أف لو  تقاليده وأعرافو،حضارتو وثقافتو المادية والروحية ولو عاداتو و 

عمى التعامؿ بفعالية مع اآلخريف ويتضمف  يتمثؿ في القدرةو التفكير وأساليب السموؾ، 

 والتعرؼ عمى المواقؼ االجتماعية.التعامؿ معيـ؛القدرة عمى فيـ الناس و 

 (069-065،صصالمرجع نفسوعمرانوالعجمي،)
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 المفيوم الفمسفي لمذكاء: -د

أو يقـو  وىو يفكر أو يتذكر ؛ة الفرد لنفسوعني كيفية مبلحظالمنظور الفمسفي يفحسب 

التأمؿ الباطني ال ولكن بالتأمل الباطني"وىو ما يعرؼ " ،بأي لوف مف ألواف النشاط العقمي

 يرقى إلى مستوى الموضوعية أو التجريب الذي يقـو عمى أساس عممي سميـ.

 (81-9 ، ص ص0119،حسينعبدالحميد) رشوان

  دان:ــــــــــــــتعريف الوج2.1

 .قواىا الباطنة األقرب مف الحاالت النفسيةىو النفس و لغة:

بأنو مشاعر  :الوجداف قاموسأكسفوردؼ وعر  -(86-88،صص8998 عميبنياديةوآخروف،)

)سعاد .معينة تصاحبيا أفكار محددة وحالة نفسية وبيولوجية واستعدادات متفاوتة لمسموؾ

 (00، ص 0118،السعيدجبر 

بأنيا أي اضطراب أو تييج في  Emotionيعرؼ قاموس أكسفورد العاطفة : اصطالحا

 "جولمان"يستخدـ و و المشاعر أو العواطؼ بمعنى آخر استثارة في الحالة العقمية،العقؿ أ

و نترجميا الوجداف ليشير إلى مشاعر معينة تصاحبيا أفكار محددة،  Emotionمفيوـ 

 (70، ص 0111األعسر والكفافي،)حالة نفسية و بيولوجية واستعدادات متفاوتة لمسموؾ.

 تعريف الذكاء الوجداني:. 2

 مقاصد قدرة الشخص عمى قراءة رغبات و "أف الذكاء الوجداني يتمثؿ في أبو حطبيرى

القادة ىذا الذكاء في سموؾ رجاؿ الديف و اآلخريف حتى ولو لـ تكف واضحة، ويظير 

 (202، ص 2922)فؤاد أبو حطب،"السياسييف والمعمميف، والمعالجيف واآلباء واألميات.
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  يعرؼ الذكاء الوجداني بأنو: "القدرة عمى االنتباه واإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت والمشاعر

دراؾ دقيؽ النفعاالت الذاتية وفيميا و  صياغتيا بوضوح وتنظيميا وفقا لمراقبة وا 

اآلخريف ومشاعرىـ لمدخوؿ معيـ في عبلقات انفعالية واجتماعية ايجابية تساعد الفرد 

 عمى الرقي العقمي والميني و تعمـ المزيد مف الميارات االيجابية لمحياة.

 (652، ص 6002فاروؽ عثماف،)محمد رزؽ و 

   عمى أف نكوف قادريف عمى التحكـ 8995الذكاء الوجداني سنة  جولماندانيال ؼ عر "

ونفيـ مشاعر اآلخريف الدفينة، ونتعامؿ بمرونة في  أأف نقر ؛ و في نزعاتنا ونزواتنا

 (22،ص6000)دانياؿ جولماف،تر: ليمى الجبالي،عبلقاتنا مع اآلخريف.

" مجموعة الوجداني بأنوحيث عرؼ الذكاء "فيالذكاء العاط" 1995عرفو في كتابو كما-

مف الميارات االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بيا الفرد، والبلزمة لمنجاح الميني وفي 

 (22، ص 6005معمرية،بشير ).شؤوف الحياة األخرى"

  لتي يعزى الذكاء الوجداني بأنو مجموعة مف الميارات ا ابرىام""عرؼ  2222وفي عاـ

اؼ المبلمح االنفعالية لآلخريف مشاعر الذات واكتشتصحيح إلييا الدقة في تقدير و 

 االنجاز في حياة الفرد.واستخداميا مف أجؿ الدافعية و 

 (62 -66، ص ص 6002، اإلماـعصاـ و )
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  عمى أنو القدرة عمى مراقبة الفرد الذكاء الوجداني (1992سالوفي و ماير)ؼ يعر  و

ستخداـ المعمومات لتوجيو تفكير النفعاالتو وانفعاالت اآلخريف والتمييز بينيا وا

 ( p 45Taylor&Bagby:2000 ,تصرفات الفرد.   )و 

(الذكاء الوجداني بأنو يتضمف القدرة عمى اإلدراؾ 8997) مايرو  سالوفيؼ كما يعر   -

د المشاعر عندما القدرة عمى التواصؿ و/أو توليتقييـ الوجداف والتعبير عنو و و  الدقيؽ

القدرة عمى فيـ الوجداف و المعرفة الوجدانية، وكذلؾ القدرة عمى تنظيـ تسيؿ التفكير، و 

 العقمي.الوجداف لتحسيف النمو الوجداني و 

(Steinmayr, 2006:p 459; Chamorro – Premuzic, et al.&Amelang2007:p163( 

   الذكاء الوجداني بأنو:"القدرة عمى ابتكار حاجات ايجابية في العبلقات مع  سنغؼيعر

اآلخريف ومع النفس وذلؾ يتضمف المخرجات االيجابية مثؿ الفرح والنجاح في العمؿ 

 (22، ص 6002)سنغداليب،تر: عبد الحكيـ الخزامي،والمدرسة والحياة.

 تي:يمكف تمخيصيا كاآلمجموعة مف النقاط  تتفؽ تعريفات الذكاء الوجداني في

 ؾ الفرد ووعيو بيا و فيمو ليا.ار اد 

 ؾ الفرد لمشاعر اآلخريف ووعيو بيا وتقديرىا وتفيميا.ار اد 

 .تنظيـ االنفعاالت والمشاعر وضبطيا والتحكـ فييا وتوجيييا لدى الفرد واآلخريف 

  الميػارات توظيؼ االنفعاالت واستخداـ المعرفة االنفعالية لزيػادة الدافعيػة و لتحسػيف

 وتطوير السموكيات االيجابية.
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 .التفاعؿ االجتماعي والتواصؿ مع اآلخريف والتعاطؼ مع مشاعرىـ 

يػرى أف  األوليتضح مما سبؽ أف تعريفات الذكاء الوجداني يمكف تصنيفيا وفقػا إلطػاريف: 

يػػػرى أف الػػػذكاء  الثـــاني، وســـالوفيمايرو الػػذكاء الوجػػػداني ىػػو مجموعػػػة مػػػف القػػدرات مثػػػؿ 

 .  أون-جولمان و بارداني ىو خميط مف السمات والقدرات كما عند الوج

 ي:  ـــــــــتاريخ البحث في الذكاء الوجدان. 2

رغـ أف الذكاء الوجداني مف المفاىيـ الحديثة في عمـ النفس التربوي؛ إال أننا لو تتبعنا ىػذا 

اإلشػارات حولػو ضػمنية فػي الكتابػات  لقد جاءتديدة،و المفيـو لوجدنا أف لو جذور فكرية ع

السػػػيكولوجية السػػػابقة، سػػػواء ضػػػمف الكتابػػػة عػػػف الػػػذكاء المعرفػػػي، أو ضػػػمف أنػػػواع الػػػذكاء 

حيػػث بػػدأ المختصػػوف بػػالتركيز عمػػى الجوانػػب غيػػر المعرفيػػة  االجتمػػاعي، وخاصػػة الػػذكاء 

احي غيػر ؾ باحثوف آخروف أف النو مشكبلت، وبعد دراسات معمقة استدر مف الذاكرة وحؿ ال

 المعرفية ميمة أيضا.

 .عمى أف القدرة االجتماعية كأحد المكونات الميمة لمذكاء يكاثورندلقد أكد

(Hedlund.Sternberg.2000.p 137 ) 

ية تركز عمى اتجاه يعتبر االنفعاالت استجابات تنظيموفي منتصؼ القرف العشريف ظير 

ومف ىذا االتجاه قامت النظريات  ، وتحفز السموؾ البلحؽ،توجيياالعمميات المعرفية و 

األحدث بتطوير األساس المنطقي بأف االنفعاالت ىي استجابات منظمة توجو العمميات 
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ف ىذه االستجابات المنظمة تعمؿ مف خبلؿ عدة نظـ فرعية نفسية.  بطريقة تكيفيو وا 

(Finegan.1998.p3-4) 

وكاف يقصد بيذه  ؛مذكاءإلى العناصر العقمية وغير عقمية ل 8941عاـ وكسمركما أشار

عاـ  وكسمروزيادة عمى ذلؾ اقترح  الوجدانية والشخصية واالجتماعية، العناصر العوامؿ

لقد قدرة الفرد عمى النجاح في الحياة،و ف القدرات غير العقمية أساسية في التنبؤ بأ 8946

صنؼ إلى ثبلث ءات ت  كاء االجتماعي، فكانت حينيا الذكاعمييا مفيـو الذ يكاثورندأطمؽ 

 .الذكاء االجتماعيوالذكاء الماديوالذكاء المجردمستويات 

ىي:  قؿ" الذكاء إلى سبع أنماط أساسية( في كتابو " أطر الع8986) جاردنرلقد قسـ 

المفظي، الرياضي، المنطقي، الحركي، الموسيقى، قدرات داخؿ الشخص، وقدرات بيف 

اء بيف األشخاص وىو القدرة عمى األشخاص. والذكاءات الشخصية تتكوف مف الذك

ويتشابو مع الذكاءات الشخصية  ذات واستخدامو بفاعمية في الحياة،تصميـ نموذج دقيؽ لم

( وأصبح شائعا عمى يد 8991)مايروسالوفيمفيوـ الذكاء عند

 (85ص، 0118،وإيناس خريب(.)8995)جولماندانييم

أنو لـ يستخدـ  مف عمى الرغـ ىوارد جاردنرنبلحظ مف خبلؿ األفكار التي جاء بيا 

ية لنماذج حديثة مصطمح الذكاء الوجداني صراحة، إال أنيا كانت بمثابة نماذج تصور 

يف مف الذكاء: الشخصي وىو القدرة عمى إدراؾ الفرد فقد أشار لنوع لمذكاء الوجداني،

 لمشاعره، وكذا الذكاء بيف األشخاص وىو القدرة عمى فيـ مشاعر اآلخريف.
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ور البعيدة لمذكاء الوجداني ترجع إلى مفيوـ الذكاء االجتماعي، بينما جذوره ف الجذإ

 (.8986)جاردنراألقرب تقع في كتاب

بيتر ( في شكمو الحالي عمى يد 8991لـ يتـ تقديـ مصطمح الذكاء الوجداني إال عاـ )

 الشخصية"، الخياؿ، المعرفة،كتابيما نموذجا لمذكاء الوجداني" في جون مايرو سالوفي

ووصفا الذكاء  ،عف النواحي غير المعرفية لمذكاء باألعماؿ السابقة درايةولقد كانا عمى 

الوجداني عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ الذكاء االجتماعي يتضمف قدرة الشخص عمى مراقبة 

ف يستخدـ ىذه ؛ وأف يميز بينيا وأمشاعره وانفعاالتو ومشاعر وانفعاالت اآلخريف

 (87ص ،0118إيناس خريبو، )وجيو تفكيره وأفعالو.المعمومات في ت

كتابة عف التعميـ الوجداني أو معرفة  دانيال جولمانـ بدأ العالـ األمريكي 8994وفي عاـ 

وزياراتو  ف االنفعاالت والمشاعر بصفة عامةالقراءة والكتابة الوجدانية، وذلؾ بعدما قرأ ع

وقراءتو أيضا  ؛برامج تؤدي لمتعمـ الوجدانيـ مف المتكررة لممدارس ليتعرؼ عمى ما يقد

ـ ونشر باسـ 8995بصفة خاصة، ثـ غير عنواف كتابو في عاـ مايروسالوفيألعماؿ

 وتضمف معمومات عف العواطؼ والمشاعر والمخ.                                      "الذكاء الوجداني"

 (00، ص 0119،كفافي )عبلء عبد الرحمف

التاريخ العربي نجد أف أصحاب المذىب العقمي ىـ الذيف كانت ليـ  ستقراء معظـوبا

في وضعيموتـ  ،بينما األكثر وجدانية تـ وضعيـ في فئة المرضى عقميا ،السيادة

كطريقة  ،القرف الثامف عشر(المؤسسات وتعذيبيـ في مستشفيات األمراض العقمية )قبؿ 
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ب حراسا لمسجوف صبحوا في الغالأىـ، والذيف يفتقروف إلى التعاطؼ كبت مشاعر لقمع و 

وعمى ذلؾ يمكف تفسير الذكاء الوجداني بأنو يصؼ الممارسات  ومعذبيف لممساجيف،

كامؿ بيف الوجداف والفكر، واألبحاث الحديثة ترى أف النظـ الوجدانية المجتمعية التي ت  

 (01،ص0118إيناسخريبو،) والمعرفية في المخ أكثر تكامبل عما كاف يعتقد أصبل.

فيذكر السيكولوجي المصري  ؛يوف العرب بمعزؿ عف تمؾ الجيودانولـ يكف الباحثوف النفس

، نموذجو لمذكاء الشخصي وصنؼ الذكاء إلى ثبلثة أنواع ىي: 8976في عاـ  أبو حطب

ـ قاـ بتصنيؼ 8978الذكاء المعرفي، الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني، ثـ في عاـ 

أنواع ىي: الذكاء الحركي، الذكاء اإلدراكي، الذكاء الرمزي،  الذكاء مرة أخرى إلى سبعة

اد إلى ـ ع8986الذكاء السيمائي، الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي، ولكنو في عاـ 

ف الكتابات السيكولوجية النظرية السابقة قدمت إشارات  التصنيؼ الثبلثي مرة أخرى، وا 

 قوية وواضحة عف ضرورة ظيور فرع آخر مف الذكاء.                       

 (885،ص 0116)طو عبد العظيـ، سبلمة عبد العظيـ،

والتي ساىمت في ظيور الذكاء  بيف الذكاء والوجداف ومما يدعـ النظرة التكاممية

( في نموذجو الذي يوضح العبلقة بيف 8981)" Bezane" بيزان مو ما قد ؛الوجداني

المخ األيمف  أخرى تضفيالجانب المعرفي والجانب االنفعالي بالتفاعؿ مع وظائؼ 

 (78،ص0118)فاروؽ السيد عثماف، . واأليسر
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 وىي موضحة كالتالي:

 : التفكير المنطقي و تحميؿ الحقائؽ والعمميات العددية. الجانب العقمي /المخ األيسر*

 : البعد التخيمي لممفاىيـ.الجانب العقمي/المخ األيمن*

 : التخطيط وتنظيـ الحقائؽ والعمميات الداخمية.الجانب االنفعالي/ المخ األيسر*

دراؾ انفعاالت  ستجابياإل: السموؾ الجانب االنفعالي/ المخ األيمن* دارة االنفعاالت وا  وا 

 (87، ص0119، نسيمة طالب .          )اآلخريف

ث حوؿ الذكاء الوجداني، أف لو جذور بنيت عمييا وىكذا نفيـ مف عرض تاريخ البح

( يبيف تطور مفيـو 8، ونظريات متعددة، ونماذج مختمفة، والجدوؿ رقـ )دراسات حديثة

 الذكاء الوجداني.
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 تطور مفيوم الذكاء الوجداني التاريخ

8911-8969 

الفصؿ التاـ بيف التفكير والعاطفة وتقدـ بحوث الذكاء منفصمة وتركز عمى األداء 

العقمي المرتبط بالزمف المحدد وبحوث العاطفة ركزت عمى الجدؿ القائـ عمى أييما 

يحدث أوال رد الفعؿ الفيزيولوجي أـ العاطفي وفي مجاؿ بحث آخر في العاطفة. جاءت 

عؿ العاطفي وفي أثناء ذلؾ قامت بحوث عف تأثير حوؿ تقييـ رد الف–دارويف –بحوث 

 العاطفة في عمـ األمراض  لد مف الذكاءات.

8971-8989 

بدأ التركيز ىؿ ىناؾ عبلقة بيف العاطفة والتفكير ,وجدت الدراسات أف األفراد المكتئبيف 

بداعيـ ,وتطور االتصاؿ غير المفظي  تؤثر حالتيـ المزاجية عمى تفكيرىـ ونشاطيـ وا 

دراؾ المعمومات الغير لفظية مف خبلؿ الوجوه ولغة الجسد، وقدـ  عف طريؽ تكريس وا 

متعدد وظير الذكاء الشخصي, وتبلحظ تمؾ الذكاءات مقدرات مفيـو الذكاء ال جاردنر

ذات تأثير قوي تحتاج المزيد مف التفسير ترمز جميعيا إلى العاطفة, وكما كشؼ مجاؿ 

جتماعية المتمثمة في المشاركة الوجدانية الجتماعي التعرؼ عمى الميارات االالذكاء ا

العاطفة, وكانت ربط مابيف الذكاء و والقمؽ االجتماعي ،ىنا ظيرت دراسات القمؽ, التي ت

 نطمؽ منيا مفيـو الذكاء الوجداني كمفيـو عممي.تمؾ النقطة التي ا

8991-8996 

مفيـو العاطفة والتفكير معا, كاف بداية الظيور لمفيـو الذكاء الوجداني بطريقة عممية, 

مف الذكاء ودراسة مكوناتو وقياسو, وعرؼ في ىذه الفترة الذكاء الوجداني وصنؼ كنوع 

. 

8994-8997 

مبكرة عمى يد األطباء النفسييف انتشار المفيـو محميا وعالميا, وأجريت الدراسات ال

اإلدارة والمدربيف ومختصي الموارد البشرية، وبعد ذلؾ تناولو العديد مف  واستشارييف

 الميتميف.

 الذكاء الوجدانيتعددت البحوث والمواد العممية وعناية المؤسسات بمفيـو  حاليا-8998

                                                                                                                                                                               الوجداني    الذكاء مفيوم تطور يبين(  21) رقم الجدول

 (04-06، ص ص0119محمد عثماف ،و  الحي)محمد عبد 
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 :يـــــــــاء الوجدانــــــــــالذك أىمية.3

 طبيعة الذكاء الوجداني:. 1.3  

 ليوارد جاردنرمقد كاف فداني كجزء مف الذكاءات المتعددة،الذكاء الوجيعتبر 

.GardnerH الذكاء عمى قدرات ذىنية فقط اقتصاردورا بارزا في توضيح فكرة عدـ، 

" مف أف الذكاء frames of mind" "أطر العقل"وذلؾ مف خبلؿ ما أوضحو في كتابو 

تناسؽ الحركي والقدرة الموسيقية وال ،يشتمؿ عمى جانب القدرة المغوية والرياضية والمكانية

جتماعية والذاتية والطبيعية وصنؼ ما أسماه بالذكاء الشخصي لمبدف, والقدرات اإل

"personal intelligence  الذكاء البينشخصي"أحدىما سماه " إلى شقيف ؛"inter 

personalintellgence "،المتصؿ بالعبلقة بيف الفرد  "اآلخر بالذكاء االجتماعي"و

" وتمثؿ مثؿ ىذه اإلشارات بداية لتغير حقيقي في  intelligencesocialواآلخريف  "

 دراسة الذكاء.

ولذلؾ يميز بيف الناضج عاطفيا  ،وسموكوختبلؼ شخصية الفرد وتختمؼ العواطؼ با     

وغيره, وبيف مف يممؾ القدرة عمى التكيؼ مع المجتمع ومقتضياتو ومع األفراد  ومف يفتقد 

أىمية العواطؼ  دانيال جولمانتمؾ القدرة، ومف يحسف إدارة عواطفو وانفعاالتو, وقد أبرز 

سانية تتجاىؿ قوة تأثير نإف أي نظرة لمطبيعة اإل»وتوظيفيا بذكاء في حياتنا قائبل: 

كثيرا في التأكيد عمى قيمة  غالينالقد  :ىي نظرة ضعيفة األفؽ بشكؿ مؤسؼالعواطؼ 
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وأىمية العقبلنية البحتة التي يقيسيا الذكاء الموضوعي في حياة اإلنساف سواء كاف ىذا 

 .«الذكاء شيء لو كبح جماح العواطؼ المقياس إلى األفضؿ أو األسوأ فمف يحقؽ

 (89، ص 8995)دانياؿ جولماف ،

 أىمية الذكاء الوجداني: 2.3  

حيث نجد المجتمع  ؛تبدو أىمية الذكاء الوجداني خصوصا ونحف في بداية األلفية الثالثة

يواجو العديد مف المشكبلت المتعمقة بالمجاؿ السياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي 

ت التي تسبب الضيؽ والقمؽ لممجتمع ىو وليس شؾ في أف الحموؿ لمعظـ ىذه المشكبل

 ؛ بؿ عميو أيضا أف يمتمؾأف يمتمؾ الفرد ليس فقط لمقدرات الفكرية المطورة بطريقة جيدة

ومف ىنا  ،ميارات اجتماعية ووجدانية تتكامؿ مع الميارات الفكرية لحؿ المشكبلت الراىنة

وقد ساىـ كؿ  ،يـ بفاعميةتتضح أىمية الميارات بيف األشخاص والقدرة عمى االنسجاـ بين

 ىذا في االىتماـ بالذكاء الوجداني.

 (04، ص 0115،محمدأنورفراج)

 تشير الدراسات إلى ارتباط الذكاء الوجداني بالعديد مف مجاالت الحياة نذكر بعضيا:

خوتو وأقرانو وبيئتو بحيث  - يمعب الذكاء الوجداني دورا ىاما في توافؽ الطفؿ مع والديو وا 

 ومنسجما مع الحياة، كما أنو يؤدي إلى تحسيف ورفع كفاءة التحصيؿ الدراسي. ينمو سويا

وسائر األزمات بعد ذلؾ مثؿ أزمة  ،يساعد الذكاء الوجداني عمى تجاوز أزمة المراىقة -

 منتصؼ العمر بسبلـ.
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فالتعبير الجيد عف  ،يعتبر الذكاء الوجداني عامبل ميما في استقرار الحياة الزوجية -

ر وتفيـ مشاعر الطرؼ اآلخر ورعايتيا بشكؿ ناضج، كؿ ذلؾ يضمف توافقا المشاع

 زواجيا رائعا.

مف الذكاء الوجداني وراء النجاح في العمؿ والحياة، فاألكثر ذكاء وجدانيا محبوبوف يك   -

 وف عمى النجاح .            مصر  ، و القيادةومتألقوف وقادروف عمى التواصؿ و  ومثابروف وتوكيديوف،

 (15، ص0115رجب، اليدى )نور 

وىذا باعتبار أف اإلدراؾ الدقيؽ والسريع لبلنفعاالت يسمح بردود أفعاؿ عاطفية وسموكية 

 ،ألنو بدوف ىذه الميارة تميؿ ىذه الردود إلى أف تؤخر في وقت الحؽ ،دقيقةو  سريعة

وقؼ السموكي أو بعبارة أخرى يفقد الفرد حساسيتو لمم ؛وبالتالي تكوف غير مناسبة لمموقؼ

 ويكوف غير قادر عمى مواجية التحديات بشكؿ مناسب.

 (95، ص 0115، محمدأنورفراج )

نو يساعد الفرد عمى معرفة ؛ في أ( أف أىمية الذكاء الوجداني8991) مايروسالوفيويرى 

اؿ مع نفسو ومع اآلخريف، وقد أشار ليكوف قادرا عمى التواصؿ الفع   ،الخبرة الداخمية

ومقاومة  ؛شباعات الفوريةإلى أف الذكاء الوجداني يؤجؿ اال (0111) زيندرجيرالد و 

( 8997) سيجالالدوافع وتحقيؽ الذات وعفة األخبلؽ والتغمب عمى المشاكؿ، بينما ذكر 

ي يساعد الفرد عمى إدراؾ مشاعره وقت حدوثيا، أف ارتفاع مستوى الفرد في الذكاء الوجدان

 يتعاطؼ معيـ.و ويتواصؿ مع اآلخريف و ويستطيع أف يتحكـ في انفعاالت

 (64، ص0180)رشاد موسى،
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ي عميو كافة أنواع الذكاء بنأف الذكاء الوجداني ىو حجر األساس الذي ت   جولمانويؤكد 

كما يعتقد أف االىتماـ بالعمـو األخرى )الرياضيات الفيزياء ...الخ( في التعميـ  األخرى،

ن ،عمى حساب الميارات االجتماعية واالنفعالية ما ينذر بخطورة نقص شديد اسماه وا 

وآخروف، ويعتبر أف الذكاء الوجداني المرتفع شنايدرويتفؽ معو في ذلؾ  األميةاالنفعالية""

فالتعاطؼ وميارات االتصاؿ مثميا مثؿ الميارات  ،اح في الحياةأمر حاسـ وجوىري لمنج

فالكثير مف  ،والقيادية ىي التي تجعؿ الفرد منتجا فعبل وذا قيمة في مجتمعو ،االجتماعية

زيجاتيـ ألنيـ لدييـ فقر ي مرتفع غير ناجحيف في أعماليـ و األفراد الذيف لدييـ ذكاء معرف

 (89-85، ص ص0116اإلماـ،عصاـ و ) في ميارات التعامؿ مع اآلخريف.

عدـ وجود أدلة قوية تتصؿ بالذكاء مف أنو بالرغـ  (Saloveyسالوفي )كما يشير 

 ،األكاديمي قد تكوف ىامة لئلنجاز الوجداني واالنجاز األكاديمي، إال أف القدرات االنفعالية

وعمى سبيؿ المثاؿ قد يكوف إدراؾ االنفعاالت لدى الطمبة عمى معالجة المواقؼ المثيرة 

 (05p،2001،Salovey)دعة.                     لمقمؽ كاالمتحانات أو بدء مشاريع مب

قد قامت المدارس األمريكية بتعميـ تبلميذىا الميارات الوجدانية ابتداء مف السنة األولى 

شر، والبرنامج الذي تـ تطبيقو في معظـ ىذه المدارس يتضمف جميع حتى الثانية ع

ميارات الذكاء الوجداني، وقد أشارت نتائج ىذه التجربة في تمؾ المدارس إلى نجاح 

ممحوظ، حيث أصبح الطبلب أكثر قدرة عمى التحكـ في انفعاالتيـ، كما تطور سموكيـ 

 عمى التعامؿ مع المشكبلت.  وأصبحوا أكثر قدرة عمى حؿ الصراعات وأكثر قدرة 

 ( 76-74، ص ص 0181خميؿ،  سامية)    
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الطبلب  أفويرتبط الذكاء الوجداني بسموؾ الفرد بشكؿ مباشر فقد أثبتت معظـ الدراسات 

قؿ ائر أو تناوال لمكحوؿ، كما أنيـ أقؿ تدخينا لمسجالذكاء الوجداني المرتفع، كانوا أذوي 

مقارنة بالطمبة ذوي الذكاء  ،قبوال اجتماعيا مف قبؿ معممييـعدوانية مع زمبلئيـ وأكثر 

الوجداني المنخفض، مما يثبت دور الذكاء الوجداني في التخفيؼ مف المشكبلت السموكية 

 (06، ص 0118)أسماء العبد البلت،.والعنؼ لدى الطمبة

 ازباإلنجف الذكاء الوجداني يستطيع التنبؤ )مايروسالوفي( أMayer &Saloveyيرى 

ف الذكاء العاـ يتنبأ ببعض جوانب النجاح %( مف النجاح، وأ81كاديمي بنسبة )األ

في حيف تبقى النسبة الكبرى لتقدير عوامؿ  ،%( 01 -81األكاديمي والميني بنسبة) 

 أخرى.

إف إمكانية تحسيف التحصيؿ األكاديمي لمطمبة تتوقؼ عمى تنمية الميارات االنفعالية 

ويتـ ذلؾ مف خبلؿ رفع مستوى الوعي بالذات لدييـ، والتفيـ وحؿ واالجتماعية لدييـ، 

دارة ا والبد مف االىتماـ بفيـ طبيعة الذكاء  النفعاالت في محيط بيئة التعمـ،المشكبلت، وا 

الوجداني وأىميتو في إدراؾ النجاح وتأثيره عمى العامميف في البيئة المدرسية مف طمبة 

ث منافع تتحقؽ مف توسيع دائرة االىتماـ بالذكاء ومعمميف ومديريف، نظرا لوجود ثبل

 الوجداني في المدرسة:

يعد بمثابة مظمة تحمي وتوفر المناخ التربوي المناسب لتطبيؽ برامج التدريب عمى  -

 الميارات االنفعالية واالجتماعية التي تسيـ في رفع مستوى العامميف.
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كاء أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف الذيسيـ في رفع مستوى األداء األكاديمي؛ حيث يتضح  -

ذلؾ الف الطمبة إذا لـ يستطيعوا التوافؽ انفعاليا، فمف تتوفر  االنفعالي واألداء األكاديمي،

لدييـ القدرة عمى التركيز فيما يتعممونو، وىذا ما يؤثر سمبا عمى أداء الطمبة ومستوى 

 إبداعيـ.

وفي توظيؼ قدراتيـ ومشاعرىـ في  ،بةيمعب الذكاء الوجداني دورا كبيرا في تعميـ الطم -

خدمة المدرسة والمجتمع، كما تمثؿ الميارات االنفعالية واالجتماعية ضرورة كبرى لنجاح 

 (05، ص 0118)أسماء العبد البلت، الطمبة في الحياة العممية بعد التخرج.

، والقراءةولقد أدرؾ المدرسوف بعد أف أعيتيـ طويبل درجات الطمبة المتأخرة في الحساب 

 وىو ما يتعمؽ بالجيؿ العاطفي. ؛مختمفا ومقمقا اخر أف ىناؾ قصورا آ

 (096، ص 0119،ىشامالحناوى: ترجولماف،دانياؿ )

 " أربع مراحؿ لتنمية الذكاء الوجداني داخؿ المدرسة وىي :ماكرثيتوكير و " ويحدد كؿ مف

وتحديد األىداؼ  تشجيعو، و : حيث تيتـ بتوضيح المفاىيـ لممتعمـمرحمة اإلعداد -

 التعميمية لو.

في ىذه المرحمة عمـ والمتعمـ، و تعتمد عمى تكويف العبلقات بيف الم: و مرحمة التدريب -

يحدد احتياجات المتعمـ وأسموب تعممو وأىدافو، فيذا يساعد عمى تنمية الذكاء الوجداني 

 بطريقة أسرع الف ما يتعممو الطالب يتوافؽ مع أىدافو واحتياجاتو.

 يمكف إعطاء تدريبات في الميارات الشخصية واالجتماعية.: و مرحمة التحويل واالحتفاظ-
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مف خبلؿ االمتحانات  ذلؾتكوف متابعة المراحؿ السابقة و : حيث مرحمة التقويم -

 (75، ص 0181خميؿ، سامية)الشفيية.                   التحريرية و 

ثر مباشر لممشاعر الموجبة الجسمية، فيناؾ ألية لمفرد وصحتو توجد عبلقة الحالة االنفعا

فقد يزيد عدـ التحكـ في  ز المناعة،عمى فسيولوجيا الجسـ، خصوصا في رفع كفاءة جيا

واألفراد الذيف يقمعوف  سية اإلصابة بمرض السرطاف وتطوره،االنفعاالت السمبية في حسا

عمؿ عمى مقاومة غضبيـ ومشاعرىـ السمبية عامة، قد يشتركوف في أسموب انفعالي ي

 (04، ص 0118)أسماء العبد البلت، أنواع معينة مف األمراض.

لدرجة ال ينفع معيا تركيا  ،فعواطفنا ىي التي ترشدنا في مواجية المأزؽ والمياـ الجسمية

وما يستتبع  ،أو شخص عزيز شيءلمعقؿ وحده،مثؿ مواجية األخطار أو خسارة أو فقداف 

رتباط أو اال قيؽ ىدؼ ما عمى الرغـ مف اإلحباطمثابرة لتحذلؾ مف حزف وألـ، أو العمؿ ب

عواطفنا توفر استعدادا متميزا لمقياـ بفعؿ مف فكؿ عاطفة  بشخص بالزواج أو بناء أسرة،

وأي  تعامؿ مع تحديات الحياة المتجددة،لم نيا يرشدنا إلى اتجاه اثبت فعاليتوما، وكؿ م

 ،العواطؼ ىي نظرة ضيقة األفؽ بشكؿ مؤسؼ نظرة لمطبيعة اإلنسانية تتجاىؿ قوة تأثير

مقارنة بتأثير تفكيرنا عندما  ،فمشاعرنا غالبا ما تؤثر في كؿ صغيرة وكبيرة في حياتنا

 يتعمؽ األمر بتشكيؿ مصائرنا وأفعالنا.

 (89-88، ص ص0111تر: ليمي جبالي،  )دانياؿ جولماف،  
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وأف %، 81ىاما في نجاح العمؿ بنسبة  أف الذكاء الوجداني يمعب دورا جولمانيرى 

ـ، وأف التعمـ يبدأ منذ السنوات األولى في األسرة، ومف ىنا تبدأ الذكاء الوجداني متعم  

ودوره في التأثير عمى سموكو وتوجييو فيما  ؛أىمية اإلطار األسري الذي ينمو فيو الطفؿ

 (61، ص 0116حسيف، )حسيف و يتعمـ.

ثبلث األولى أو األربع األولى، ىي الفترة التي يتكوف فييا ف السنوات الومف المعروؼ أ

حوالي ثمثي حجـ مخ الطفؿ، ويتطور خبلليا في عممية تتسـ بالتعقيد بمعدالت ال تحدث 

وخبلؿ ىذه الفترة األولى تغرس أنواع التعمـ األساسي باستعداد يفوؽ  ،في السنوات التالية

في مقدمة كؿ أنواع التعمـ ويأتي التعمـ العاطفي  ،استعداد الفترات التالية في حياة الطفؿ

عمـ في المخ )ومف ثـ يدمر وخبلؿ ىذا الوقت قد يفسد الضغط الشديد مراكز الت األخرى،

 ف يعالج ىذا اإلفساد فيما بعد إلى حد ما مف خبلؿمع ذلؾ فمف الممكف أو  الذىف(،

الدروس العاطفية التي يتمقاىا حد التقارير إف نتائج التجارب الحياتية، وكما جاء في أ

 الطفؿ في السنوات األربع األولى ليا نتائج ىائمة األثر.

 (074، ص 0111جبالي،ليمى : تر)دانياؿ جولماف،

لذا يعتبر إدخاؿ موضوع الذكاء الوجداني إلى مدارسنا أمرا ضروريا، خاصة عند قمة 

تنازؿ األسرة عف الكثير ا، و االنتشار الواسع لمتكنولوجي المرشديف أو ضعؼ أدائيـ، كذا

 مامف أدوارىا إلى مؤسسات أخرى، مما زاد في انتشار الصراعات العنيفة بيف التبلميذ في

نظرا ليذه األىمية الكبيرة لمذكاء الوجداني، فقد ، و بينيـ، ومدرسييـ، وأعضاء اإلدارة
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 ؛وورشاتأوصت البحوث األكاديمية في عمـ النفس بتنميتو مف خبلؿ دورات وتدريبات 

بيدؼ الوصوؿ إلى تبلميذ ذوي درجات ذكاء عالي نسبيا، أي بمعنى أخر الوصوؿ لدرجة 

 مف النضوج الوجداني.

 :الذكاء الوجدانينماذج . 4

نماذج القدرات "، وىما التجاىيفمف خبلؿ التعريفات يمكننا تصنيؼ النماذج 

ويمثميا  مع اآلخريف، ى المشاعر وتفاعبلتياوالتي تركز عم MentalAbilities"العقمية

نماذج "، و(Linda Ider،لندا ألدرPeter Salovey، بيتر سالوفيJohn Mayer)جون ماير

سواف ، كوبر و Bar-onبار أون يمثميا) و  "السمات أو كما تعرؼ بالنماذج المختمطة

Cooper،Sawafدانيال جولمان،Daniel Golmen) 

 :القدرة في تفسير الذكاء الوجدانينماذج  .1.4

نو يشبو إلى حد كبير الذكاء التجاه إلى الذكاء الوجداني عمى أينظر أصحاب ىذا ا

ف الذكاء الوجداني  ؛المفظي والميكانيكي إال أنو يعمؿ ويؤثر في المحتوى االنفعالي، وا 

مستعينا بيذه  ،يتضمف ميارة الفرد في التعرؼ عمى الميارات االنفعالية واالستدالؿ المجرد

ف ى ذا النموذج يؤكد عمى المكونات المعرفية لمذكاء الوجداني حيث يركز المعمومات، وا 

 (22، ص 6002)سالي حسف، عمى إدراؾ وتنظيـ االنفعاالت والتفكير فييا.
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 :نموذج الذكاء الوجداني لمايروسالوفي-أ

جون ، و"األمريكيةYaleيالاألستاذ بجامعة  "بيتر سالوفي":ـ السيكولوجياف األمريكيافقد  

نموذجييما  8991عاـ األمريكية  New Hamsherنيو ىامشر" األستاذ بجامعة د.ماير

ويرياف في  اء االنفعالي، المعرفة والشخصية"،عف الذكاء الوجداني في كتابييما"الذك

نموذجيما أف الوجداف يمنح الفرد معمومات ىامة، يتفاوت األفراد فيما بينيـ في القدرة عمى 

رىا واالستفادة منيا، واالستجابة ليا، مف التوافؽ بشكؿ أكثر توليدىا، والوعي بيا، وتفسي

 (22،ص6005)بشير معمريو، ذكاء.

 ."الميارة المتعمق بالذكاء الوجدانينموذج القدرة و "كما يطمؽ عمى ذلؾ النموذج 

 (50، ص6002حسيف، )حسيف و   

المختمطة لمذكاء ( في التمييز بيف نماذج القدرة والنماذج 0111زمبلؤه )و  مايربدأ 

وحذروا مف أف  ،وركزوا في بحثيـ عمى نمو وصدؽ مقاييس القدرة الوجدانية ،الوجداني

النماذج التي تخمط القدرات بمجموعة متنوعة مف االتجاىات والسمات المرغوبة تفتقر الى 

لقدرة تنظر لمذكاء فنماذج ا ىذا األساس كاف مف الصعب تقييميا،الثبات الداخمي، وعمى 

، وذلؾ عمى نو ذكاء نقيى أنو شكؿ نقي مف القدرة العقمية، ومف ثـ عموجداني عمى أال

وىذه النماذج تيدؼ إلى قياس الذكاء الوجداني كمجموعة قدرات  عكس النماذج المختمطة،

مدى بينما النماذج المختمطة تشتمؿ عمى  ،تنتج عف التفاعؿ التكيفي بيف الوجداف والمعرفة

ونماذج الذكاء كقدرة تتضمف المعالجة المعرفية  ،ستعداداتأوسع مف السمات واال
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وىـ يروف أف تحديد المحتوى  ة وتقاس عف طريؽ اختبارات األداء،لممعمومات الوجداني

حد جوانب القدرة عمى معالجة المعمومات ، يمكف أف يشكؿ أالوجداني لممثيرات الغامضة

أف ترتبط بسمات الشخصية ذات  المقاومة المحممة والمشبعة باالنفعاؿ، كذلؾ يمكف

 (20، ص 6002) إيناس خريبو،.الصمة بالذكاء الوجداني

نو مقياسا لموجداف في حد ذاتو، نجد أوطبقا ليذه النماذج، بدال مف كوف الذكاء الوجداني 

تنظيـ المعمومات االجتماعية ، واستخداـ و مقياس لقدرة الفرد عمى التعرؼ عمى مشاعره

ونظرا إلى أف النماذج األولى لـ تتنبو لقياس  والوجدانية بطريقة تكيفيو،لشخصية وا

( 8997) مايروسالوفيبرز نموذج والتي يمتاز بيا الذكاء التقميدي، السمات المعرفية، 

 يفصمو عف السمات الشخصية. س الذكاء الوجداني كقدرة عقمية و كنموذج  يقي

اـ الوجداني،ضرورياف في نموذجيـ لتفسير أف النظاـ المعرفي والنظ سالوفيمايرو ويرى 

الفرد الذاتية وانفعاالت العمميات الخاصة بانفعاالت حيث ميزا بيف ، الذكاء الوجداني

( بيف الذكاء داخؿ الشخص والذي يشير 8986)جاردنروفي ىذا الصدد يميز  اآلخريف،

والتعرؼ عمييا والذكاء بيف األشخاص  ،إلى القدرة عمى تسمية الفرد النفعاالتو الذاتية

 ويشير إلى  القدرة عمى فيـ انفعاالت ونوايا شخص أخر.

 (60، ص 0118) إيناس خريبو،  

القدرة عمى اإلدراؾ الدقيؽ والتقدير الجيد وف تعريفيما لمذكاء الوجداني، ىو فمضم

والصياغة الواضحة لبلنفعاالت الشخصية، وترقية وتطوير المشاعر لتسيير عمميات 
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لزيادة النمو  والمعرفة االنفعاليةفعاالت وتنظيميا والسيطرة عمييا، التفكير، وفيـ االن

 إف تعريفيما يشمؿ القدرات التالية: االنفعالي المعرفي،

 دراؾ االنفعاالت بدقة، وتقييميا، والتعبير عنيا.رة عمى االقد -

 القدرة عمى توليد المشاعر، أو الوصوؿ إلييا عندما تسير عممية التفكير. -

 (44، ص 0115معمرية،بشير )القدرة عمى فيـ االنفعاؿ والمعرفة الوجدانية. -

 :في الشكؿ ذجا ذا عشرة مكونات، كما ىو موضح( نمو 8991) مايرو  سالوفيقد عرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (60، ص 0118)إيناس خريبو،لمذكاء الوجداني                              ( 8991) نموذج ماير وسالوفي  (18شكؿ رقـ ) 

 الذكاء الوجداني

تقدٌر الوجدان 

 والتعبٌر عنه
 استخدام الوجدان تنظٌم الوجدان

الوجدان فً 

 الذات)لفظً(

 التعاطف

 الوجدان فً الذات

 )غٌر لفظ(

 الوجدان لدى االخرٌن

 ) غٌر لفظً(

 التخطٌط المرن

 تحفٌز الوجدان

 التفكٌر االبتكاري

االنتباه المعاد توجٌهه 

 للمزاج

 تنظٌم الوجدان فً الذات

تنظٌم الوجدان لدى 

 اآلخرٌن
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بالتدريج مف النموذج الكمي األكثر شموال لمذكاء ا موزمبلؤى مايرو  سالوفيوقد انتقؿ 

الذي قدمو  والتنظير األوؿثر حصرا وتقييدا، إلى النموذج األك ؛الوجداني

لود أو دؼء مثؿ ا ،( ربط الذكاء الوجداني وعوامؿ الشخصية8991)مايرو سالوفي

د مف تمييزه ولكف منذ ذلؾ الوقت أكدا عمى أف الذكاء الوجداني الب العبلقات واالنبساطية،

( طرحا إطارا لمذكاء الوجداني ينظـ القدرات 8997في عاـ )و  عف متغيرات الشخصية،

ا، وترتبط ىذه القدرات المتعددة التي تتضمنيا المعالجة التكيفية لممعمومات المبلئمة وجداني

 .0نفعاالت في الذات ولدى اآلخريف،التقدير الدقيؽ والتعبير عف اال .1بكؿ مف: 

ـ التنظي .4وفيـ االنفعاالت والتفكير فييا،  تمييز.3الخبرة الوجدانية في المعرفة،استيعاب 

 (66، ص0118)إيناس خريبو،لدى اآلخريف.التكيفي لبلنفعاالت في الذات و 

يتضمف ىرما متدرجا مف  ،( اليرمي لمذكاء الوجداني كقدرة8997) سالوفيمايرو ونموذج 

الذكاء يتكوف ،ويعمؿ ىذا النموذج داخؿ المراحؿ البيولوجية والثقافية لمنمو ،مراحؿ النمو

 نفعالي، في ىذا النموذج مف مجاليف مختمفيف ىما :اال

التجربة والخبرة : تتمثؿ في قدرة الفرد عمى اإلدارة الجيدة لممشاعر وردود فعمو  -8

تجاىيا، فضبل عف قدرتو في استغبلؿ تمؾ المعمومات الوجدانية دوف االضطرار أو 

 تمؾ المعمومات. المجوء لفيـ 
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لذلؾ  االستراتيجيات والخطط: تتمثؿ في قدرة الفرد عمى فيـ وادارة المشاعر واستعداده -0

دوف الحاجة إلى ضرورة تجربة تمؾ المشاعر الوجدانية، ويندرج تحتيا اربع عمميات نفسية 

 مف العمميات األساسية الى العمميات األكثر تعقيدا، وكما يمي:

 ، تشمؿ ىذه القدرة ما يأتي:الوجدانياتالقدرة عمى اإلدراؾ والتقييـ والتعبير عف  -أوال

 الت مف خبلؿ الحالة الجسمية، والمشاعر واألفكار.  القدرة عمى تحديد االنفعا -أ

اآلخريف، واالنفعاالت التي تحمميا التصميمات، واألعماؿ الفنية القدرة عمى تحديد انفعاالتب

 مف خبلؿ المغة، والمظير، والصوت.

القدرة عمى التعبير عف االنفعاالت بدقة، والتعبير عف الحاجات المرتبطة بيذه  -ج

 المشاعر.

 القدرة عمى التمييز بيف تعبيرات المشاعر الرقيقة، أو الصادقة وغير الصادقة. -د

 لتسييؿ التفكير، تشمؿ:  القدرة عمى استخداـ االنفعاالت ثانيا:

 القدرة عمى استخداـ االنفعاالت لتوجيو االنتباه لممعمومات الميمة في الموقؼ. -أ

 ، والخياؿ، واإلبداع، وحؿ المشكبلت.القدرة عمى استخداـ االنفعاالت لتنشيط التفكير-ب

 القدرة عمى توظيؼ فيـ انفعاالت اآلخريف في التعامؿ الفاعؿ معيـ. -ج

 ، تشمؿ:القدرة عمى فيـ االنفعاالتالثا:ث

القدرة عمى تسمية، ومعرفة العبلقة بيف الكممات واالنفعاالت مثؿ العبلقة بيف الميؿ  -أ

 والحب.
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 المعاني التي تعبر عنيا االنفعاالت. القدرة عمى التفسير وترجمة -ب

 القدرة عمى فيـ المشاعر المعقدة. -ج

 القدرة عمى معرفة التحوالت بيف االنفعاالت. -د

دارة االنفعاالت، تشمؿ:: رابعا  القدرة عمى تنظيـ وا 

 القدرة عمى االنفتاح عمى المشاعر السارة وغير السارة. -أ

تمؾ التي يمكف االندماج فييا وتمؾ التي يمكف القدرة عمى تحديد االنفعاالت بتأمؿ -ب

 تجنبيا اعتمادا عمى فائدتيا.

 القدرة عمى تأمؿ الواعي لبلنفعاالت. -ج

 .القدرة عمى إدارة االنفعاالت عند الفرد، أو لدى اآلخريف. والشكؿ التالي يوضح ذلؾ -د

 (44، 40، ص 0185) إيماف الخفاؼ،                                                

 :( لمذكاء الوجداني كقدرة عقميةLinda Elder، 1997نموذج )-ب

وىػػي تنظػػر إليػػو باعتبػػاره  ،( مػػف رواد نمػػوذج القػػدرة لمػػذكاء الوجػػدانيLinda Elderتعػػد )

أو االسػػػػتجابة لممشػػػػاعر االيجابيػػػػة  ،أو فشػػػػمو فػػػػي عمميػػػػة االسػػػػتدالؿ ؛مقياسػػػػا لنجػػػػاح الفػػػػرد

والسػػػمبية، وبػػػذلؾ يعتبػػػر مقياسػػػا منطقيػػػا لمػػػدى صػػػحة االسػػػتجابات الوجدانيػػػة مػػػف الناحيػػػة 

لقػػادر عمػػى تحديػػد ( الفػػرد الػػذكي وجػػدانيا بأنػػو الفػػرد اLinda elderالمعرفيػػة، وتصػػؼ )

ذه الرغبػػػات منطقيػػػة، وأف يكػػػوف سػػػموكو تصػػػبح اسػػػتجاباتو الوجدانيػػػة فػػػي إطػػػار ىػػػرغباتػػػو و 

الحكػػػػػـ الصػػػػػائب، وىػػػػػي بػػػػػذلؾ تركػػػػػز عمػػػػػى نػػػػػو يمتػػػػػـز بػػػػػالتفكير السػػػػػميـ و عنػػػػػى أعقبلنػػػػػي بم
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: الجانـب األول:االنفعاالت في تفاعميا مع التفكير داخؿ العقؿ مف خبلؿ ثبلثة جوانب ىػي

الجانػػػػب اإلدراكػػػػي مػػػػف العقػػػػؿ ويتضػػػػمف العمميػػػػات المعرفيػػػػة المرتبطػػػػة بػػػػالتفكير كالتحميػػػػؿ 

: ىو الخاص بنقػؿ االنفعػاؿ وتوجييػو عمػى نحػو يناسػب والجانب الثانيوالمقارنة و التقييـ، 

: يكػوف بمثابػة الجانـب الثالـثالنفعػاؿ بمػا يتناسػب وظػروؼ الموقػؼ، السموؾ أي اإلتيػاف با

بشػػري والػػدافع األساسػػي لمسػػموؾ مػػع تحديػػد خبػػرات النجػػاح أو الفشػػؿ التػػي المحػػرؾ لمعقػػؿ ال

رغباتػػو ودوافعػػو، وىػػذه الجوانػػب تعمػػؿ معػػا فػػي عبلقػػة ، بنػػاء عمػػى أىدافػػو و يمػػر بيػػا الفػػرد

 (46، ص 0117)سالي حسف، تفاعؿ مستمر.
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 )بعد التعديل( ( يوضح نموذج مايروسالوفي لمذكاء الوجداني22الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (56 ، ص0186)إبراىيـ باسؿ أبو عمشة،                                                      
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 نماذج السمة في تفسير الذكاء الوجداني:.2.4

ف نماذج السمة أكثر انتشار مف نماذج القدرة لمذكاء الوجداني، كما أنيا تختمؼ عف إ

داني، فيي ال تراه مرغوب فيو الذكاء الوجالمداخؿ األخرى مف حيث نظرتيا لمفيـو 

ألنيا تدمج نماذج السمة أنيا نماذج مختمطة  وآخروف أف مايريرى و  مرة،تكيفي في كؿ و 

 بيف السمات العقمية وغير المرتبطة غالبا بجوانب الذكاء الوجداني كقدرة.

 نموذج دانيال جولمان لمذكاء الوجداني: - أ

 مايروسالوفيالسيكولوجي والصحفي األمريكي بأعماؿ ونموذج  دانيال جولمانتأثر 

لمذكاء الوجداني وبدأ متأثرا بكتاباتيـ في إجراء المزيد مف األبحاث في مجاؿ الذكاء 

 (59، ص0116حسيف، )حسيف و الوجداني.

قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى مشاعره ومشاعر  :نوشير مفيوـ الذكاء الوجداني لديو أوي

بشير )ؿ.ااآلخريف، وعمى تحفيز ذاتو، وعمى إدارة انفعاالتو وعبلقاتو مع اآلخريف بشكؿ فع  

 (45، ص 0115معمرية،

 عمى خمسة أبعاد، ىي: 8995عاـ  الوجدانيالذكاء جولمانقسـ

 :الوعي بالذات. 1

بحاجة دائما لنعرؼ أوجو القوة لدينا، وأوجو الوعي بالذات ىو أساس الثقة بالنفس ونحف 

 القصور، ونتخذ مف ىذه المعرفة أساسا لقراراتنا.
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 Handling Emotions Generallyمعالجة الجوانب الوجدانية. 2

 وىنا نعرؼ كيؼ نعالج أو نتعامؿ مع وجدانات التي تؤذينا وتزعجنا.

 :Movitationsعية افالد. 3

ويجب أف يكوف لدينا ىدؼ، أف نعرؼ  عية،افأف األمؿ مكوف رئيسي في الد جولمانويرى 

 خطواتنا خطوة خطوة نحو تحقيقو، وأف يكوف لدينا الحماس، والمثابرة الستمرار السعي. 

 :Empathyالتعاطف. 4

ىو قراءة مشاعر اآلخريف مف أصواتيـ، أو تعبيرات وجوىيـ، فميس بالضرورة أف تتـ ىذه 

 يقولوف.القراءة مما 

 Social Skillالميارات االجتماعية . 5

 والتقدير واإلعجاب منيـ.،تتمثؿ في قدرة الفرد عمى التعامؿ مع اآلخريف، وكسب الحب

يجب أف تتكامؿ وتتواجد في  ،خمسة مكونات لمذكاء الوجداني 8998 جولمانفقد حدد 

دارة االنفعاالت الذاتية، :معرفة االنفعاالت الذاتية، ؿ أوجو النشاط، وىذه المكونات ىيك وا 

ؿ ثـ عد   ت اآلخريف، والتعامؿ مع اآلخريف،وتحفيز الذات، والتعرؼ عمى االنفعاال

ىذا التقسيـ، حيث أصبح الذكاء الوجداني يتألؼ مف خمس كفاءات رئيسة،  جولمان

ويتفرع عف كؿ واحدة مف ىذه الكفاءات، عدد مف الكفاءات الفرعية، بحيث يتكوف 

 (578 -571، ص ص 0188)سالـ الغرابية، .خمس وعشريف كفاءة المجموع مف

 مف خمسة أبعاد، ىي: جولمانو يتكوف مفيـو الذكاء الوجداني لدى 
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  الوعي بالذاتSelf Awareness: 

ىذا البعد  بمثاؿ في كتابو:" يحكى في التراث الياباني  دانيال جولمانلقد وضح 

حد الرىباف ليشرح لو مفيومي الجنة والنار، أراد أف يتحدى أ السامورايأف محاربا مف 

لكف الراىب أجابو بنبرة احتقار قائبل لو: أنت تافو ومغفؿ، وأنا لف أضيع وقتي مع أمثالؾ، 

مف الغضب، ساحبا سيفو مف غمده صرخ المحارب إلحساسو باإلىانة واندفع في موجة 

ىدوء وسماحة: ىذه تماما د عمى الراىب قائبل لو: سأقتمؾ لوقاحتؾ، فيجيب الراىب في ير 

وقد روعتو الحقيقة التي أشار إلييا الراىب حوؿ موجة  السامورايىي الجحيـ، ييدأ 

الغضب التي سيطرت عميو، فيعيد السيؼ إلى غمده وينحني لمراىب شاكرا لو نفاذ 

لى  يرتو فيقوؿ الراىب: ىذه ىي الجنة،بص لقد انتبو المحارب فجأة الى خطورة انفعالو وا 

تر الذي سيطر عميو، ونتصور كمنا الفرؽ الواضح بيف أف يسيطر عمينا شعور ما، التو 

والشؾ أف في  الشعور قد جرفنا بعيدا عف التعقؿ،وأف ندرؾ في الوقت نفسو إلى ىذا 

جوىر الذكاء الوجداني، وتعني وعي  «اعرؼ نفسؾ»سقراط حكمة الفيمسوؼ اليوناني 

 (76، ص0111ليميجبالي،: ترلماف،)دانياؿ جو الفرد بمشاعره حيف حدوثيا.

 وىذا البعد يحوي الكفاءات التالية:

 أف يدرؾ الفرد مشاعره وانفعاالتو وتأثيرىا. الوعي بالمشاعر: -

 أف يعرؼ الفرد نقاط قوتو ونقاط ضعفو، وحددوه. تقييـ الذات الدقيؽ: -

 (01، ص 0188مبارؾ، )صفية اإلحساس العالي بالقيمة والقدرات الذاتية. الثقة بالذات: -
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  إدارة الذاتself Management: 

وىو يشير إلى كيؼ يتعامؿ الفرد مع المشاعر واالنفعاالت السمبية التي تؤديو وتزعجو، 

أي التخمص مف االنفعاالت السمبية وتحويميا مف انفعاالت ايجابية وسماىا فيما بعد تنظيـ 

ترشيدىا بصورة تساعد عمى التوافؽ مع الذات وىذا ال يعني كبت االنفعاالت ولكف 

 (61، ص 0116حسيف،)حسيف و الموقؼ.

 ويشمؿ ىذا البعد عمى الكفاءات التالية:

 جدارة الثقة: أي الحفاظ عمى الصدؽ و األمانة. -

 يقظة الضمير: أي تحمؿ المسؤولية في األداء الشخصي. -

 معالجة التغيير.التكيؼ:أي المرونة في التعامؿ و  -

 االبتكار: أي قدرة الفرد عمى تأليؼ أفكار وطرؽ ومعمومات جديدة مبتكرة.                                       -

 (01، ص 0188)صفية مبارؾ، 

  حفز الذات: 

إف الذكاء الوجداني يؤثر بقوة وعمؽ في كؿ القدرات األخرى إيجابا أو سمبا الف حالة 

 (06، ص 0116ماـ، اال)عصاـ و قدراتو العامة وأدائو بشكؿ عاـ. الفرد االنفعالية تؤثر عمى

 يشمؿ ىذا البعد عمى الكفاءات التالية: و 

 :أي قدرة الفرد عمى بذؿ الجيد لتحسيف معايير الجودة والبراعة.نجازلئلالدافع  -

 لتزاـ:أي االلتزاـ بأىداؼ الجماعة أو المنظمة.اال -

 بناء عمى المواقؼ والفرض.: أي االستعداد لمتصرؼ المبادأة -
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بعة األىداؼ بالرغـ مف العقبات التفاؤؿ: أي قدرة الفرد عمى اإلصرار عمى متا -

 النكسات.و 

الكفاءات االجتماعية: ىي تمؾ الكفاءات التي تحدد لمفرد كيفية تعاممو مع عبلقاتو  -

 (08، ص0188)صفية مبارؾ، االجتماعية.                          

  لتعاطف اEmpaty: 

الذي يقوؿ:  E.B.Titcherادوارد ب. تيتشرىو التفيـ أو التقمص الوجداني، كما يسميو 

إف التعاطؼ ينبع مف الشعور بمعاناة األخر، باستحضار مشاعر األخر نفسيا إلى داخؿ 

المتعاطؼ نفسو. ويطمؽ عميو بعض الباحثيف المشاركة الوجدانية والمشاركة 

 (47، ص 0115معمرية،بشير ).االنفعالية

 يشمؿ ىذا البعد الكفاءات التالية:و 

فيػػػـ اآلخػػػريف:أي اإلحسػػػاس بمشػػػاعر اآلخػػػريف، وتفيػػػـ وجيػػػة نظػػػرىـ، والقيػػػاـ بفعػػػؿ فػػػي  -

 حدود اىتماماتيـ.

 تنمية اآلخريف: أي اإلحساس بحاجة اآلخريف لمتطوير والتنمية ودعـ قدراتيـ. -

دراؾ، ومقابمة احتياجات العمبلءتوجيو الخدمة: أي قدرة الفرد عمى  -  توقع، وا 

 تنوع الفعالية: أي قدرة الفرد عمى قراءة االتجاىات الوجدانية لمجماعة وقوة عبلقتيا.                                  -

 (08، ص 0188)صفية مبارؾ، 
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 الميارات االجتماعية : 

مع اآلخريف، وكسب حبيـ وتقديرىـ،  عمى التواصؿ والتعامؿ الفردوىي تتمثؿ في قدرة 

 ويشمؿ ىذا البعد عمى الكفاءات التالية:

رساؿ  - التأثير: أي القدرة عمى استخداـ وسائؿ فعالة، واتصاؿ مقنع، واستماع منفتح، وا 

 رسائؿ مقنعة لآلخريف.

 دارة الصراع: أي القدرة عمى التفاوض وحؿ الخبلفات.ا -

 توجيو األفراد والجماعات.تحفيز التغيير: أي القدرة عمى  -

 بناء الروابط: أي بناء عبلقات مفيدة ذات ردود أفعاؿ جيدة. -

 التعاوف: أي العمؿ مع اآلخريف نحو تحقيؽ األىداؼ المشتركة. -

قدرات الفريؽ: أي القدرة عمى إبداع جماعة متعاونة في السعي في تحقيؽ ومتابعة  -

 أىداؼ الجماعة.                     

 (08، ص0188فية مبارؾ، )ص
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 ( يوضح بيان األبعاد الخمسة لمذكاء الوجدني كما حددىا جولمان23الشكل رقم )

 (56 ، ص0186)إبراىيـ باسؿ أبو عمشة،

 01وفيو نجد  8998سنة قاـ جولماف بتحسيف النموذج الذي قاـ بو  0118وفي سنة 

 كفاءة تتدرج تحت تجمعات ىي:

 :الكفاءة الذاتية، وتشمؿ: أوال

 الوعي بالذات: ويتمثؿ في فيـ المشاعر ودقة تقييـ الذات وتضـ: -أ

الوعي الوجداني بالذات: يعكس الوعي الوجداني لمذات أىمية التعرؼ عمى مشاعر  -

ود األفعاؿ االنفعالية وجعميا مناسبة الفرد وتأثيرىا عمى أدائو، ويساعد ىذا عمى معالجة رد

 لمموقؼ.
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التقييـ الدقيؽ لمذات: ىو مفتاح النجاح ألدراؾ جوانب القوة والضعؼ، فالدقة في تقييـ 

 الذات تجعؿ الفرد مدركا لقدراتو وحدودىا وتعطيو تغذية راجعة وتوضح لو أخطاءه.

 الثقة بالنفس: ىي المنبئ القوي لمتميز في األداء بمستوى الميارة أو التدريب.

 ست أبعاد ىي:إدارة الذات، ويتكوف مف  -ب

ضبط النفس: يظير في المواقؼ المؤلمة أو المجيدة أو موقؼ التعامؿ العدائي مع  -

 شخص آخر.

يقظة الضمير: تتضمف أف يكوف الفرد حذرا ومنظـ ذاتيا ويكوف مدققا في قيامو  -

 بالمسؤوليات، وكؿ فعاليات العمؿ وحسف األداء بو يعتمد عمى شعور األفراد بو.

تعني االنفتاح عمى المعمومات الجديدة، وترؾ االدعاءات القديمة، والتكيؼ مع التكيؼ:  -

بداع  األعماؿ والمرونة االنفعالية تسمح لؤلفراد بالتوافؽ مع القمؽ وأداء العمؿ بابتكارية وا 

 وتطبيؽ األفكار الجديدة إلنجاز النتائج.

، قبؿ أف تجبره األحداث الدافع لبلنجاز )المبادأة(: تعتبر ميمة في مجاؿ عمؿ الفرد -

وىذا يعني المبادأة بالعمؿ، واألخذ بالتوقع تجنبا لممشكبلت قبؿ  الخارجية عمى العمؿ،

 وقوعيا.

الجدارة بالثقة : ىي تترجـ خبلؿ االستمتاع والمعرفة لقيـ اآلخريف ومبادئيـ وأرائيـ  -

 ومشاعرىـ واتخاذ السموؾ الذي يتسؽ مع ذلؾ.
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إلى النجاح ويفضؿ أصحابيا  يعتبر مف أىـ الكفاءات التي تقود حافز)دافع التحصيؿ(: -

 ؿ وتحسيف األداء باالستمرار وىـ مثابروف ويدعموف اإلبداع ويتخذوف األىداؼ.التفاؤ 

 جتماعية، تتكوف مف بعديف ىما:الكفاءة اال ثانيا:

ثبلث  الوعي االجتماعي: يتمثؿ في القراءة الدقيقة لؤلفراد والمجموعات بدقة، ويضـ-أ

 كفاءات ىي:

التعاطؼ: يمنح الناس الوعي بمشاعر اآلخريف واىتماميـ واحتياجاتيـ، والفرد ذو  -8

الكفاءة العاطفية يمكنو قراءة األحواؿ االنفعالية، غير المفظية كنغمة الصوت أو تعبير 

 الوجو، ويحتاج التعاطؼ إلى الوعي الذاتي والفيـ لمشاعر واىتمامات اآلخريف.

الخدمات: يمعب الوعي االجتماعي دورا رئيسا في ىذه الكفاءة فالقدرة عمى  توجيو -0

، ىذه تحديد احتياجات واىتمامات الفرد ومف ثـ مطابقتيا لمخدمات أو المنتجات

تؤدي إلى التوحد مع وجية النظر األخرى ومعرفتيا وبالتالي معرفة  االستراتيجية

 االحتياجات اآلخريف.

تتمثؿ في القدرةعمى قراءة المشاعر والوقائع السياسية لدى الوعي التنظيمي:  -6

المجموعات وىي كفاية حيوية لما وراء المشاىد، واالستبصار في التسمسبلت االجتماعية 

لممجموعة يحتاج الى وعي اجتماعي عمى المستوى التنظيمي، وليس فقط عمى المستوى 

 الشخصي.



 
816 

اآلخريف، وتشمؿ الميارات  لمرغوب بيا لدىإدارة العبلقات: ىي تحفيز االستجابات ا -ب

 االجتماعية األساسية، وتتكوف مف ثماف كفاءات ىي:

تنمية اآلخريف: تشمؿ اإلحساس باحتياجات النمو لدى األفراد ودعـ قدراتيـ، وىي  -

نما بالقيادات البارزة.  ميمة ال تختص بالمدربيف والمرشديف وا 

الكفاءة عندما نتعامؿ مع االنفعاالت ونديرىا  التأثير في اآلخريف: نمارس جوىر ىذه -

بفاعمية لدى اآلخريف، واألفراد األكثر فعالية يشعروف برد فعؿ ويعدلوف مف استجاباتيـ 

 لتحقيؽ أفضؿ اتجاه لمتفاعؿ.

التواصؿ: التواصؿ ىو العامؿ الرئيس في النجاح التنظيمي، فاألفراد الذيف يبدوف كفاءة  -

ية في المعمومات االنفعالية الخاصة بالعطاء واألخذ، والتعامؿ مع ، ىـ أكثر فاعماالتصاؿ

القضايا الصعبة بشكؿ مباشر والمشاركة بالمعمومات بشكؿ كامؿ، وتبنى ىذه الكفاءة عمى 

إدارة المشاعر الفرد والتعاطؼ والحوار الصحي المتناغـ مع حاالت المشاعر لدى 

 اآلخريف.

المشكمة واتخاذ خطوات لتيدئة األفراد، وبالتالي  إدارة الصراع: ىي خاصة في تحديد -

فإف االستمتاع والتعاطؼ أمور ىامة لميارات التعامؿ مع الناس والمواقؼ الصعبة، كما 

 أف إدارة الصراع الفعالة والتفاوض الفعاؿ تعتبر أمور ىامة عمى المدى الطويؿ.
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آلخريف لمعمؿ معا نحو القيادة: يممؾ القياديوف مدى مف ميارات الشخصية إللياـ ا -

كمما كانت مجموعتو أكثر ايجابية وتعاوف أىداؼ مشتركة وكمما كاف أسموب القائد ايجابي 

 ومساعدة.

تحفيز اآلخريف: اف اإلسراع بالتغيير كفاءة ذات تقدير كبير لدى القيادات حيث يكوف  -

زالة الحواجز وتحدي ال حالة الموجودة القائد قادر عمى التعرؼ عمى الحاجة لمتغيير وا 

وتحفيز اآلخريف لمبادرات جديدة وقدرة القائد عمى االسراع بالتغيير والتحفيز تحقؽ جيود 

 أكبر وأداء أفضؿ مف مساعديو وتجعمو أكثر فاعمية.

بناء الروابط: ىي العمؿ عمى جمع الشتات بيف مجموعة األفراد العامميف في شبكة  -

 ية بيف اآلخريف.واحدة وذلؾ ببناء جسور الثقة وحسف الن

العمؿ الجماعي والتعاوف: يبرز التعاوف والعمؿ في الفريؽ أىمية كبيرة ليذه الكفاءة وال  -

نحو العمؿ الجماعي داخؿ الفريؽ، وىذا ما يعتمد عمى الذكاء االنفعالي  تجاه كؿ األعماؿ

 (51،  48,ص 0185)إيماف الخفاؼ,    ألعضائو واالنسجاـ بينيـ.

 :(Bar-on)المختمطالنموذج  -ب

نموذجػػػا يػػػربط بػػػيف  معامـــل الوجـــدان التنفيـــذي"("8997) كـــوبر و ســـوافكمػػػا قػػػدـ كتػػػاب 

الميارات النوعيػة والميػوؿ بأربعػة عناصػر أساسػية: المعرفػة الوجدانيػة، المبلئمػة الوجدانيػة، 

 العمؽ الوجداني، والعممية الوجدانية الغامضة.
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ويرى أف مفيـو الذكاء  ،لمذكاء الوجداني ( مف رواد النماذج المختمطةBar-onويعد )

 ،مف بداية األربعينيات وكسمرالوجداني غير المعرفي مف الذكاء العاـ الذي توصؿ إليو 

بالجوانب المعرفية،  انو كاف أكثر اىتمامالجوانب غير المعرفية بالرغـ مف أوالذي لـ ينكر 

مف النجاح في الحياة بينما  ( إلى فيـ لماذا يتمكف بعض األفرادBar-onوىدفت نظرية )

تتناوؿ خصائص األفراد الناجحيف في  يفشؿ آخروف، وليذا قاـ بمراجعة األدبيات التي

 حياتيـ، وحدد خمسة مجاالت كبرى في األداء ليا صمة بالنجاح، والذكاء الوجداني لدى 

(Bar-on)  ىو منظومة مف القدرات غير المعرفية والكفاءات والميارات الشخصية

لوجدانية واالجتماعية التي تؤثر في قدرة الفرد لمتعامؿ بنجاح مع المتطمبات والضغوط وا

 (45، ص 0117)سالي حسف، البيئية.

( لمذكاء الوجداني، يضيؼ إلى نموذج Bar-onفالنموذج المختمط الممثؿ في نموذج )

 القدرات مكونا ىاما ىو المكوف االجتماعي، وذلؾ إلى جانب المكونات المعرفية

فيو يمثؿ ىنا  ني مف منظور أكثر تكامبل واتساعا،واالنفعالية، فينظر إلى الذكاء الوجدا

دراكيا والتحكـ  كؿ ميارات الفرد في التعامؿ مع انفعاالتو الشخصية، مف حيث فيميا وا 

فييا، باإلضافة إلى مياراتو في التعامؿ مع انفعاالت اآلخريف وفيميا، وكذلؾ مياراتو 

تجعؿ مف تمؾ  ،إقامة عبلقات أسرية وصداقات قائمة عمى أسس سميمةاالجتماعية في 

 (869، ص 0181.                    ) سعاد المممي ،العبلقات ذات طابع ايجابي

 وقد حدد خمس مكونات أساسية لمذكاء وىي:
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. 5دارة الضغوط، إ.4القدرة عمى التكيؼ، .6،الذكاء البينشخصي. 0، الذكاء الشخصي. 8

 (55، ص 0115محمد أنور ،فراج .             )المزاجية العامةالحالة 

 ولقد توصؿ فاروؽ السيد عثماف ومحمد عبد السميع إلى أف الذكاء الوجداني يتكوف مف األبعاد التالية:

نفعاالت :القدرة عمى االنتباه واإلدراؾ الجيد لبلemotionql cognitiveالمعرفة الوجدانية-8

الذاتية وحسف التمييز بينيا مع الوعي بالعبلقة بيف األفكار والمشاعر الذاتية شاعر والعواطؼ والم

 واألحداث الخارجية.

نفعاالت  والعواطؼ القدرة عمى التحكـ في اال:management EmotionSإدارة اإلنفعاالت-0

اة ,مع ممارسة ميارات الحينفعاالت إيجابية الوقت لمتحكـ فييا وتحويميا إلى االسمبية وكسب 

 جتماعية والمينية بفعالية.اال

 فعاالت والمشاعر وتوجييياالقدرة عمى تنظيـ االن EMOTIONREGULATINGنفعاالتتنظيـ اال-6

إلى تحقيؽ االنجاز والتفوؽ، واستعماؿ المشاعر واالنفعاالت في صنع أفضؿ القرارات، وفيـ كيؼ 

 يتفاعؿ اآلخروف بفعالية مختمفة؟ وكيؼ تتحوؿ االنفعاليات مف مرحمة الى أخرى؟

الت اآلخريف والتوحد معيـ انفعاليا مع فيـ مشاعرىـ ا: القدرة عمى ادراؾ انفعEmpathyالتعاطؼ  -4

 عاالتيـ والتناغـ معيـ.وانف

: التأثير االيجابي القوي في اآلخريف ومتى تتبعيـ وتساندىـ، communicationالتواصؿ -5

 (66,ص 0184)سعيدة بف غرباؿ,         .قةوالتصرؼ معيـ بطريقة الئ
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تعتمد عمى إف نماذج السمة لمذكاء الوجداني تجد صعوبة في جميع أشكاؿ الصدؽ، ألنيا 

نماذج القدرة والسمة لمذكاء تقنيات التقرير الذاتي، وتوجز الباحثة مف خبلؿ عرض 

 الوجداني بعرض أىـ أوجو المقارنة بينيما، كما يمي: 

 ( يوضح أىم أوجو المقارنة بين نماذج القدرات و نماذج السمات)المختمط(22جدول رقم )

 )القدرة(نماذج األداء  النماذج المختمطة )السمات( 

2 

مقاييسيا مصممة بطريقة التقرير الذاتي 

بحيث تعكس تفضيبلت شخصية أو ميوال 

فردية ال تخضع لمصحة و الخطأ 

 المطمؽ.

مقاييسيا مصممة بحيث يكوف 

ىناؾ إجابة واحدة صحيحة 

 وتناسب المسالة المعروضة.

 يستخدـ لقياسو اختبارات األداء المميز. 6

األداء يستخدـ لقياسو اختبارات 

 األقصى.

 ال تتعمؽ بالشخصية تتعمؽ بالشخصية. 2

 تتعمؽ بالذكاء العقمي او المعرفي. ال تتعمؽ بالذكاء العقمي او المعرفي. 2

 ثبات عالي في الثقة 5

ثبات الثقة يتراوح مف منخفض إلى 

 مرتفع.

 (80، ص 0180)عدناف قاضي، 
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 (1992( يوضح أوجو الذكاء العشرة طبقا لسالوفي )23الجدول رقم )

 التعريف االختصار المسمى الحالي المسمى االصمي

الوجداف في الذات: 

 لفظي

االتصاؿ المستمر بمشاعر الفرد ووصفيا باستخداـ  RecSLF تمييز الوجداف في الذات

 الكممات

الوجداف في الذات : 

 غير لفظي

التعبير الوجداني غير 

 المفظي

NvExP  توصيؿ مشاعر الفرد لآلخريف عف طريؽ التعبير

 الجسدي ) أي غير المفظي(

الوجداف لدى اآلخريف: 

 غير لفظي

تمييز المشاعر لدى 

 االخريف

RecOth  االنتباه لممؤشرات الوجدانية غير المفظية لدى اآلخريف

 مثؿ تعبيرات الوجو و نبرة الصوت.

الوجداف لدى االخريف: 

 التعاطؼ

 فيـ مشاعر اآلخريف مف خبلؿ ربطيا بخبراتيـ Emp التعاطؼ

ضبط حاالت الفرد الوجدانية و خصوصا في المواقؼ  RegSLF تنظيـ الوجداف في الذات تنظيـ الوجداف في الذات

 المثيرة وجدانيا

تنظيـ الوجداف لدى 

 االخريف

تنظيـ الوجداف لدى 

 االخريف

RecOth  الوجدانية خاصة في المواقؼ إدارة حاالت اآلخريف

 المثيرة وجدانيا

اتخاذ استخداـ المشاعر في تتبع أىداؼ الحياة؛  IvR الحدس مقابؿ العقؿ التخطيط المرف

 وليس العقؿالقرارات عمى أساس المشاعر 

 استخداـ المشاعر لتسييؿ التفكير التباعدي CrTh التفكير االبداعي التفكير االبداعي

توجييو االنتباه المعاد 

 لممزاج

االنتباه المعاد توجييو 

 لممزاج

MRA تفسير المشاعر القوية" عادة سمبية" بشكؿ ايجابي 

 تتبع أىداؼ الفرد عف طريؽ الحافز  المثابرة والتفاؤؿ MotEm تحفيز الذات تحفيز الوجداف
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األفكار تحسن النمو الوجداني 

 والعقلي والشخصي

اإلدارة تشجع انفتاح 

 االنفعاالت

يتم وضع ما تدل عليه 

االنفعاالت في 

 االعتبار

 إدارة االنفعاالت -4

يتم اإلحساس 

باالنفعاالت وتبدأ 

تأثيرات آلية على 

 المعرفة

يتم اإلصغاء إلى 

االنفعاالت والمعلومات 

 بهاالمرتبطة 

 تكامل االنفعاالت -2

االنفعاالت تدخل النظام المعرفي كإشارات ممحوظة 
 وكمؤثرات عمى المعرفة

 

:ر دائري لنموذج الذكاء الوجداني ذي األربعة عوامليتصو ( 24الشكل رقم )   

 

  

 

 

 

 

 

 (0111  al،et،Mayer(c: )818،في 8997)ماير سالوفي،
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 ي:ــــــــــــقياس الذكاء الوجدان-5

ض البػػاحثيف ويصػػؼ بعػػ س الػػذكاء تعػػد حاليػػا مجػػاال لمجػػداؿ،إف أكثػػر الطػػرؽ المبلئمػػة لقيػػا

وتبعػا لػذلؾ  نو قدرة تتضمف المعالجة المعرفية لممعمومات الوجدانية،الذكاء الوجداني عمى أ

يجػػػب النظػػػر  نػػػوو أواالتجػػػاه المقابػػػؿ ىػػػ ب طريقػػػة عػػػف طريػػػؽ اختبػػػارات األداء،تقػػػاس بأنسػػػ

باسػتخداـ مقػاييس  والػذي يػتـ تقييمػو ،نػو اسػتعدادات مثػؿ الشخصػيةلمذكاء الوجػداني عمػى أ

ماير و كاروزو اتجاه السمة لمذكاء الوجداني، وىمػا التقرير الذاتي، وأصحاب اتجاه القدرة و 

و   EQ-iقيػاس لمػذكاء الوجػداني  ، فمقػد أعػدا أداتػي  (0111)اون –بار و  (0111)الوفيو س

MSCEITوالػػذكاء الوجػػداني كقػػدرة يجػػب  ،ال أف الػػذكاء الوجػػداني كسػػمة )التقريػػر الػػذاتي(، إ

ػ ؿ إلييػا مػف المقياسػيف قػد تكػوف مختمفػة النظر إلييما عمى أنيما متمايزاف، فالنتػائج المتوص 

 تماما.

 الذكاء الوجداني كسمة: قياس-1

اسػتبياف نسػبة  :نجد أف أوسع المقاييس انتشارا لقياسو ىػو ،وبالنسبة لمذكاء الوجداني كسمة

ـ فػي األصػؿ كػأداة مصػممة لفحػص مفيػو  EQ-iقد تـ تصػميـ ،  و EQ-iاون -لبارالوجداف 

لمػػػذكاء ىػػػو أوؿ وأقػػػدـ اختبػػػار EQ-iوعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف  الوظيفػػػة الوجدانيػػػة واالجتماعيػػػة،

نػو أنػو يمكػف وصػفو بشػكؿ دقيػؽ عمػى ، إال أالوجداني يقـو بنشػره ناشػر االختبػارات النفسػية

لمسػػػموؾ الكػػػؼء وجػػػدانيا واجتماعيػػػا يقػػػدـ  تقييمػػػا لمػػػذكاء االجتمػػػاعي  ،مقيػػػاس تقريػػػر ذاتػػػي

ليقػػػيس الػػػذكاء الوجػػػداني بعينػػػو ولػػػيس سػػػمات  EQ-iوالوجػػػداني لػػػدى الفػػػرد. وقػػػد تػػػـ تصػػػميـ



 
888 

. واليػػدؼ مػػف ىػػذا المقيػػاس ىػػو (Bar-On,2000,p363-364.)قػػدرة المعرفيػػةالشخصػػية أو ال

قياس منظومة مف القدرات والكفاءات والميارات غير معرفية التي تؤثر في قدرة الفرد عمػى 

 النجاح في مواكبة المتطمبات البيئية.

 لفحػػص عوامػػؿ متعػػددة يظػػف أنيػػا المكونػػات المفتاحيػػة 8986عػػاـ  EQ-iوقػػد بػػدأ تصػػميـ 

لموظيفػػة الوجدانيػػة واالجتماعيػػة الفعالػػة التػػي تػػؤدي إلػػى الجػػودة النفسػػية. وقػػد مػػر تصػػميـ 

 االستبياف بالمراحؿ األربعة األساسية اآلتية:

 االجتماعية الفعالة.ة المرتبطة بالوظيفة الوجدانية و تحديد العوامؿ األساسي 

 .تحديد ىذه العوامؿ بوضوح قدر اإلمكاف 

 النسػػػخة األصػػػمية مػػػف بنػػػاء أداه لمقيػػػاس النف( سػػػيEQ-i مصػػػممة لفحػػػص العوامػػػؿ )

 المتضمنة .

  التحقؽ مف صدؽ وثباتEQ-i في الثقافات المختمفة. وقد تمت ترجمةEQ-i 00إلػى 

وتػػـ التحقػػؽ مػػف  يػػد مػػف دراسػػات الصػػدؽ والثبػػات حتػػى اآلف،لغػػة، وتػػـ إجػػراء العد

سػنة  80-6لؤلطفاؿ مف عمػر  (YV:EQ-i)صدؽ وثبات نسخة الشباب مف المقياس 

مفحوصػا.  9511سػنة فػي شػماؿ أمريكػا عمػى حػوالي  87 -86ولممراىقيف مف عمر 

ــــة بنيويػػػػةوتػػػػـ أيضػػػػا تصػػػػميـ مقابمػػػػة شػػػػبو  وأداء المقػػػػدريف المتعػػػػدديف  (EQ-i)مقابم

(661-EQ-i،)  ــــاروكػػػػؿ ىػػػػذه المقػػػػاييس تقػػػػـو عمػػػػى أسػػػػاس نمػػػػوذج لمػػػػذكاء  اون-ب

 (87، ص 0118يناس خريبو،.                 )إاالجتماعي
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ػع وقػد  ،وىو اختبار ذاتي حيث أف المبحوث يقـو بنفسو باإلجابة عمى األسئمة المقدمػة وض 

وقػػد  ،جػػؿ التطبيقػػات السػػريرية فػػي معرفػػة الصػػحة العاطفيػػة لؤلشػػخاصىػػذا االختبػػار مػػف أ

ف كنػػا ال  ؛نػػو قيػػاس دقيػػؽ ومحػػدد، حيػػث وجػػد أاسػػتعمؿ حتػػى اآلف مػػع أالؼ مػػف األفػػراد وا 

 ؛عنصػػرا 866نعػرؼ حتػػى اآلف قدرتػػو عمػػى توقػع مػػدى نجػػاح الفػػرد، ويتػألؼ االختبػػار مػػف 

باإلضػػافة إلػػى  ،ويجػػري فػػي خػػبلؿ نصػػؼ سػػاعة وىػػو يعطػػي قياسػػا عامػػا لمػػذكاء الوجػػداني

العبلقػة -القياس المتعمؽ بخمس جوانب تفصيمية تتضػمف مػا يمػي: العبلقػة الذاتيػة لمشػخص

  العواطػػػؼ العامػػػة. -، التعامػػػؿ مػػػع الصػػػعوبات -، رة عمػػػى التكيػػػؼالقػػػد -، مػػػع اآلخػػػريف

 (67 -66، ص ص 0116المبيض، مأمون)

نذكر منيا مقياس الكفاءة الوجدانية  جولمانكذلؾ بنيت العديد مف المقاييس وفؽ نموذج 

تقييـ مقياس الكفاءة الوجدانية لقياس و تطوير بجولمان(، لقد قاـ 8994 بوياتزيزجولمان)

والذي كاف يستخدـ لتقييـ  ،الوجداني اعتمادا عمى الكفاءات المتعمقة بالذكاء العاـالذكاء 

 ريتشارد بوياتزيزوالقادة حيث كاف يسمى باستفتاء التقييـ الشخصي لممؤلؼ المديرينأداء 

يث ييتـ بتقديـ تصنيفات سموكية ح ،ويعتبر ذلؾ المقياس مقياسا متعدد اآلليات ،8994

جداني، ويقوـ ذلؾ المقياس بتقييـ حوالي عشريف كفاءة ثـ تصنيفيا مؤشرات لمذكاء الو و 

ا يطمب مف كؿ مشترؾ أف يقدـ تقريرا شخصي، و جولمانإلى األبعاد الخمسة التي قدميا 

 يتـ تصنيفيـ.عف نفسو وعف سموكيات اآلخريف و 

 (64، ص 0116حسيف، )حسيف و 
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 قياس الذكاء الوجداني كقدرة: -2

( بتصميـ مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامؿ 8999) و سالوفي ماير و كاروزوقد قاـ 

MEIS ،حيث يطمب  ،كمحاولة منيـ لتفادي مشكمة صدؽ وثبات مقاييس الذكاء الوجداني

 وجداف )مثؿ تمييز تعبيرات الوجو(،مف المستجيبيف أف يحموا مشكبلت مرتبطة بال

نيا ، يؤكدوف أتعتمد عمى األداءوالمدافعوف عف مثؿ ىذه األنماط مف المقاييس والتي 

وقد تـ  أو حؿ مشكمة ترتبط بالوجداف، موضوعية نسبيا وتعكس قدرة الفرد عمى أداء

ومنذ  لمذكاء الوجداني، -ذي األربعة أبعاد – ماير و سالوفيطبقا لنموذج  MEISتصميـ 

وبدأوا في عممية  ،( MSCEITيسمى اآلف قاـ مصمموا المقياس بمراجعتو ) و ذلؾ الحيف 

قصر وأكثر ثباتا وىو أ MSCEITومقياس مقياس ليناسب األطفاؿ والمراىقيف، تعديؿ ال

 (71، ص 0118.)إيناس خريبو،ويتبع المعايير بشكؿ أفضؿ

ىو أداة أكثر موضوعية تعتمد عمى قدرة الناس عمى تمييز واستخداـ وفيـ  MEISومقياس

دارة و  لذلؾ  لقياس قدرات الذكاء الوجداني،التدريبات ـ و جدانيـ، وكذلؾ يقـو عمى المياوا 

 نو مقياس صادؽ لمذكاء الوجداني.ض الباحثيف إلى ىذا المقياس عمى أينظر بع

يحمؿ ، و يقيـ القدرات عمى تحديد المزاج الذي تصوره قطعة موسيقية MEISومقياس 

، ويتنبأ بالنتائج الوقتية لمتفاعبلت الوجدانية ؛االنفعاالت المعقدة إلى مكوناتيا األساسية

والدرجات في مثؿ ىذه  عالة التي تؤثر في مشاعر اآلخريف،الف ويختار االستراتيجيات

اء المفظي والتعاطؼ المقرر االختبارات تتغاير لتحدد العامؿ المرتبط بكؿ مف نسبة الذك
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المصممة لتقييـ قدرة الشخص وفي ىذا المقياس يؤدي المفحوص سمسمة مف المياـ  ذاتيا،

وتوجد دليؿ عمى الصدؽ التكويني والصدؽ التقاربي  د وفيـ الوجداف،عمى إدراؾ وتحدي

 .التنبؤ ف بو، ولكف ال يوجد دليؿ عمى صدؽوالصدؽ التمييزي الخاصي

و أربعة فروع مف القدرات ميمة مقسمة إلى أربع فئات أ 80مف MEISويتكوف مقياس 

، 8997سالوفيمايرو إدارة الوجداف ) -4الفيـ،  –6االستيعاب،  -0 اإلدراؾ، -8تشمؿ: 

 :واالختبارات األربعة لمفرع األوؿ )اإلدراؾ( تقيس اإلدراؾ الوجداني في آخروف(،و  مايرو

أحكاـ  يقيسافواختبار الفرع الثاني )االستيعاب( جوه والموسيقى والتصميمات والقصص،الو 

مثؿ ،و اإلحساس المصاحب والتحيزات لمشعور وقدرات مثؿ ربط االنفعاالت باإلحساس

واالختبارات األربعة لمفرع  الوجداف في التفكير وحؿ المشكبلت،التذوؽ والموف واستخداـ 

الثالث )الفيـ( تفحص فيـ الوجداف الموجود في: المزج، والتعاقبات التسمسمية، واالنتقاالت 

عاالت، والنسبية في اإلدراؾ الوجداني، واختبار الفرع الرابع )اإلدارة( يفحصاف بيف االنف

 إدارة الوجداف في الذات و لدى اآلخريف.

( أربع كفاءات أساسية ىي: القدرة 0110وآخريف ) لماير0النسخة  MSCEITويقيس مقياس

دارة االنفعاالت،عمى إدراؾ  عي مف ىذه وبالنسبة إلى كؿ مقياس فر  واستخداـ وفيـ وا 

 0( يعطي وصفا موجز الختبار النسخة 16رقـالمقاييس األربعة توجد ميمتاف، والجدوؿ )

 ولميامو الفرعية.

 مياموالنسخة و   MSCEIT( وصف موجز الختبار4)رقم جدول ال
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 االستجابة الميمة و المثيرات االختبار

 التعرؼ الوجداني -الفرع األوؿ: اإلدراؾ 

Aفوتوغرافيػػػة لموجػػػو،كؿ منيػػػا يقػػػدر صػػػور  4 أ. الوجوه

عمػػػى درجػػػة مػػػف خمسػػػة انفعػػػاالت ممكنػػػة: 

الغضػػػػػػب، الحػػػػػػزف، السػػػػػػعادة، االشػػػػػػمئزاز، 

 الخوؼ، الدىشة، و اإلثارة.

( إلػػػػػى 8مقيػػػػػاس ذو خمػػػػػس نقػػػػػاط :"ال" )

 (5"تماما" )

صػػػػػػػور مػػػػػػػف الفػػػػػػػف المجػػػػػػػرد أو صػػػػػػػور  6 

فوتوغرافيػػة لمنػػاظر طبيعيػػة، كػػؿ منيػػا يقػػدر 

عػػػاالت ممكنػػػة: عمػػػى درجػػػة مػػػف خمسػػػة انف

الغضػػػػػػب، الحػػػػػػزف، السػػػػػػعادة، االشػػػػػػمئزاز، 

 الخوؼ، الدىشة، واإلثارة

مقيػػػاس مػػػف خمػػػس نقػػػاط لوجػػػوه كارتونيػػػة 

 تعبر عف درجة متنوعة مف انفعاؿ نوعي.

 الفرع الثاني: استيعاب الوجداف

Fحػػػػػوارات  5 و.األحاسيسscenarios  مػػػػػف نمطػػػػػيف أمػػػػػا

يطمػػػػػػب مػػػػػػف المشػػػػػػاركيف أف يتخيمػػػػػػوا أنيػػػػػػـ 

مػػػػػف األحاسػػػػػيس  stringيشػػػػػعروف بخػػػػػيط 

)مثػػػػػػؿ: بػػػػػػارد، بطػػػػػػئ، حػػػػػػاد(، ثػػػػػػـ يقػػػػػػابموا 

match ىػػػػػذه األحاسػػػػػػيس بثبلثػػػػػػة مشػػػػػػاعر

تتنػػػػوع عبػػػػر السػػػػيناريوىات، أو يطمػػػػب مػػػػف 

المشػػػركيف أف يتخيمػػػوا شػػػعورا معينػػػا )مثػػػؿ، 

مػػػػػػذنب( ثػػػػػػـ يقػػػػػػابموا ىػػػػػػذا الشػػػػػػعور بثبلثػػػػػػة 

ات حسػػػػػػػػػػية والتػػػػػػػػػػي تتنػػػػػػػػػػوع عبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػدرك

 السيناريوىات

( 8مقيػػاس ذو خمػػػس نقػػاط: "ال" ينطبػػػؽ )

 (5إلى "ينطبؽ إلى حد كبير جدا" )

B( 8مقياس مف خمس نقاط:" لػيس مفيػدا" )سػػػيناريوىات، يطمػػػب مػػػف المشػػػاركيف أف  5 ب.التسييؿ
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يقػػرروا األمزجػػة التػػي تػػدعـ الميػػاـ المعرفيػػة 

السموكيات )مثػؿ: مػا ىػو المػزاج الػذي قػد –

موسػيقى عسػكرية يكوف مساعدا عند تأليؼ 

 مميمة؟

( لثبلثػػػػػػػػػػػػػػة أمزجػػػػػػػػػػػػػػة 5إلػػػػػػػػػػػػػػى "مفيػػػػػػػػػػػػػػد" )

)مثؿ:الغضب ، اإلثارة، اإلحبػاط( و التػي 

 تنوعت عبر السيناريوىات.

 الفرع الثالث: فيـ الوجداف

Gمفػػردة: يختػػار المشػػاركوف مركبػػات مػػف  80 ز.المزج

 المشاعر )مثؿ: الخوؼ، السعادة، الدىشػة،

 و اإلحراج ىي كؿ أجزاء؟(

اختيػػار مػػف متعػػدد )خمسػػة بػػدائؿ(: )مثػػؿ 

 تقدير، احتراـ، جيرة(

Cفقػػػػػرة واصػػػػػفة تقػػػػػيس فيػػػػػـ األشػػػػػخاص  01 جػ.التغيرات

لكيفيػػػػػػػة تغيػػػػػػػر المشػػػػػػػاعر طبقػػػػػػػا لمختمػػػػػػػؼ 

المواقػػػػؼ وعبػػػػر الوقػػػػت: )مثػػػػؿ: غضػػػػبت " 

مػػػػراـ" الف عػػػػامبل ارتباطػػػػا، و عنػػػػدما فعػػػػؿ 

 ذلؾ ثانية شعرت ب ؟(     

 يار مف متعدد )خمسة بدائؿ(اخت

 الفرعالرابع:إدارة الوجداف

D فقػػػرات واصػػػفة، يحكػػػـ المشػػػاركوف عمػػػى  5 إدارة الوجداف

األفعػػػػػاؿ التػػػػػي قػػػػػػد تػػػػػؤثر عمػػػػػى المشػػػػػػاعر 

 الشخصية لمفرد في قصة ما

( "غيػػر مػػؤثر 8مقيػػاس ذو خمػػس نقػػاط: )

(" مؤثر جدا" ألربعة مسػارات 5جدا" إلى )

الفقػػػػػػػػرات بديمػػػػػػػػة لؤلفعػػػػػػػػاؿ تتنػػػػػػػػوع عبػػػػػػػػر 

 الواصفة.

H فقػػرات واصػػفة ، يحكػػـ المشػػاركوف عمػػى  6 . العبلقات الوجدانية

األفعػػاؿ التػػي قػػد تػػؤثر عمػػى تبعػػات ونتػػائج 

العبلقػػػػات بػػػػيف األشػػػػخاص المػػػػذكوريف فػػػػي 

 قصة معينة

مقيػػاس ذو خمػػس نقػػاط: "مػػؤثر جػػدا" إلػػى 

( لثبلثة بدائؿ مػف مسػارات 5"مؤثر جدا" )

الفقػػػػػرات  األفعػػػػػاؿ التػػػػػي تتنػػػػػوع بػػػػػاختبلؼ

 الواصفة

 (78-77، ص ص 0118)إيناس خريبو، 
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 :السابؽ ذكرىـ ىناؾ مقاييس أخرى تقيس الذكاء الوجداني كقدرة مثؿ لممقياسيف إضافة

الذكاء  كوبرـ يقس   إذ ،(Cooper 1996-1997)(EQMAP)خريطة الحاصؿ االنفعالي 

والمعرفة االنفعالية  ،(CurrentEnvironment) البئية الحالية:الوجداني الى خمس سمات

(EmotionalLiteracy ) و ،( كفاءات الحاصؿ االنفعاليEQ Competencies )،  وقيـ

ومحصبلت مجاؿ الخريطة  ،(EQ Values and Attitudes)الحاصؿ االنفعالي واتجاىاتو 

 . (The outcomes Area if the EQ- Map) الحاصؿ االنفعالي 

 ( 08، ص 0118أسماء عبد البلت،)

ف كاف ىذا االختبار يحتاج المزيد مف ، وا  ستعمؿ في األعماؿ التجاريةتبار أ  وىو اخ

 التقنيف.

ونة لمذكاء الطريقة األخرى لقياس الذكاء الوجداني ىي قياس القدرات الجزئية المك

وخاصة أف ىناؾ اختبارات ممتازة لبعض ىذه القدرات ومنيا  الوجداني وبشكؿ منفصؿ،

لقياس التفاؤؿ المكتسب أو  Seligmanلمؤلفو  (SASQ)اختبار  :عمى سبيؿ المثاؿ

والذي اظير نتائج ممتازة في قدرتو عمى تمييز أصحاب القدرات الجيدة مف  ،المتعمـ

 الطمبة والبائعيف و الرياضييف وغيرىـ.             

 ( 68-67، ص ص 0116المبيض، المأمون)

داني ليػػػا عػػػدة أوجػػػو أىميػػػا: منحػػػى القػػػدرة، نفيػػػـ ممػػػا سػػػبؽ أف عمميػػػة القيػػػاس الػػػذكاء الوجػػػ

أسػموبو الخػاص فػي قيػاس  السمات، ولكؿ منحى مف ىذه المنػاحيومنحى الكفاءة، ومنحى 
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الذكاء الوجداني، فمنحى القػدرة يعتمػد عمػى قيػاس القػدرة العقميػة، أمػا منحػى السػمات يقػاس 

 أسموب تقديرات اآلخريف.بأسموب التقرير الذاتي، بينما يعتمد منحى الكفاءة الداخمية عمى 
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 خالصة الفصل:

ومف ىنا  ،لقد جاء ىذا الفصؿ لتوضيح الفرؽ بيف ميارات الذكاء الوجداني كقدرة وكسمة

وقد تـ  ،مايروسالوفيتـ التركيز عمى ميارات الذكاء الوجداني كقدرة خاصة نموذج 

في ىذا اإلطار.عتماد أساسا عمى ما توصمت إليو طائفة مف الدراسات اال  
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 تمييد: 

مع نفسو  لتوافؽ الفردما ىي إال انبعاثا ؛نفسية سواء كانت سموكا أـ سمةإف الظواىر ال

جممة دة، فالتوافؽ ىو يف لجانب مف جوانبيا المتعد  أو تعي   لشخصيتوووصؼ  بيئتوو 

الجسمية والعقمية والمزاجية واالجتماعية والخمقية التي تمي ز الشخص عف غيره  العمميات

 تمي يزا واضحا.

العمـ التي تعر ض و ،تعقيدا لسموؾمف أكثر ا عدي عمماء النفس عمى أف التوافؽ فؽت  وي

لدراستيا، لذلؾ سيتـ عرض بعض التعريفات التي تناولتيا مختمؼ المراجع والمصادر 

 البحثية المط مع عمييا.

 : قـــــــــــــمفيوم التواف.1

مف المألوؼ قبؿ دراسة أي موضوع عممي أف نصطمح عمى تعريؼ األلفاظ والتعبيرات 

التوافؽ جاء  تعريؼلمخمط والغموض، فبا المستخدمة وتحديد المفاىيـ والمصطمحات تجن  

تحديد معنى ف،ألنو يحمؿ في طياتو جوانب عديدة مف شخصية اإلنسافمتعدد 

 لـ يكف باألمر اليسير.ممفيـو التوافؽ مضبوط

 : متوافقلالمعنى المغوي  1.1

افؽ و تالوافقو ووفاقا واتفؽ معو وتوافقا،  قدمو، و ما الئوفؽ الشيء"ورد في لساف العرب أف

وافقت أي صادفتو،  ،وافقت فبلنا في موضع كذا فاؽ واحد،تيكوف متفقا عمى ا شيء كؿ

 (050، ص 0116)ابف منظور، فبلنا عمى أمر كذا، أي اتفقنا عميو معا.
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 : المعنى االصطالحي لمتوافق 2.1

   يونغ"ؼيعرYOUNG" ؿ بيا الفرد اتجاىاتو المرونة التي يشك  "  توافؽ بأنوال

المواقؼ الجديدة، بحيث يكوف ىناؾ نوع مف التكامؿ بيف تعبيره عف وسموكو،لمواجية 

 (99،ص0119،الخالديمحمد ديب أ). "وتوقعاتو ومطالب المجتمع ،طموحاتو

 شافر " عتبرويShaffer" (8955)ؿ التي يعد   ؛" الحياة سمسمة مف عمميات التوافؽ

قدرتو الذي ينتج عف حاجاتو و  ؛فييا الفرد سموكو في سبيؿ االستجابة لمموقؼ المركب

تمؾ الحاجات، ولكي يكوف الفرد سويا، البد أف يكوف توافقو مرنا، وينبغي  إشباععمى 

ينجح في تحقيؽ ، و أف تكوف لديو القدرة عمى استجابات منوعة تبلئـ المواقؼ المختمفة

 (879، ص0114قريشي، عبد الكريـ ).دوافعو"

 "كرواcraw"  يعبر عف مدى قدرة الفرد عمى التبلـؤ مع اليدؼ الذي توافؽال أفيرى"

ات منسجمة مع الظروؼ يقيـ عبلق أففي الوقت الذي يستطيع فيو  ،تحقيقو إلىيسعى 

 (84،ص 0110لبوز،عبد اهلل ).الموجوديف في البيئة المحيطة" األشخاصوالمواقؼ و 

 عبلقات اجتماعية مع القدرة عمى إقامة "فو بأنو( فيعر  8969")"محمودالزياديأما

العطاء، والقدرة عمى العمؿ المنتج تعة تتسـ بقدرة الفرد عمى الحب و اآلخريف مثمرة ومم

 .الفعاؿ الذي يجعؿ مف الفرد شخصا نافعا في محيطو االجتماعي"

 (78، ص 0118شاذلي،عبد الحميد )
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بيف التكيؼ والتوافؽ يجب توضيحيا، ف ىناؾ نقطة اختبلؼ ىامة جدر اإلشارة إلى أكما ت

ىو عممية تتـ عف طريؽ تحقيؽ التوازف بيف مظيريف  " جون بياجيو"يقوؿ ا فالتكيؼ كم

ف يدخؿ عمى سموكو التعديؿ، مما اعؿ بيف الفرد و البيئة، فالفرد إما أمف مظاىر التف

مطالبيا،  بيئة المحيطة بو بكؿيساعده عمى تحقيؽ التوازف بيف سموكو، وبيف ظروؼ ال

ما أف يحاوؿ التأ ثير في البيئة، والوسط المحيط بو حتى تستجيب ىذه البيئة بدورىا وا 

 (86، ص8965، صقر محمد  )جماؿفي االتجاه الذي يريده.  لرغباتو، وحاجاتو

ؿ صراعاتو، ومواجية نساف في سعيو لتنظيـ حياتو، وكفيو مفيـو خاص باإل التوافقأما 

حباطاتمشكبلتو مف إشباعات  أو  و السواءوصوال إلى ما يسمى بالصحة النفسية، أ ،وا 

فؽ التنظيمات التي سرة، والعمؿ و اغـ مع الذات ومع اآلخريف في األالتنو أاالنسجاـ، 

 نساني.ينخرط فييا اإلنساف، وعميو فالتوافؽ ىو مفيـو إ

 (55، ص 8999الدىري،صالح )حسف 

والتوافؽ، أنيما رغـ اختبلفيما فيما متكامبلف، يمكننا القوؿ مف خبلؿ مفيوـ التكيؼ 

 فاإلنساف يتكيؼ بيولوجيا ويتوافؽ نفسيا واجتماعيا.

عمى التعريفات السابقة يمكف الحكـ عمى توافؽ التمميذ الدراسي مف خبلؿ بيئتو  بناءً 

,بمعنى مف خبلؿ حياة التمميذ في جوانبيا الطبيعية واالجتماعيةممثمة  ،المدرسية

مف ناحية أخرى ,و بلقتو بزمبلئو وأساتذتو مف ناحيةية داخؿ مدرستو ممثمة في عجتماعاال

و يمكف تعريؼ التوافؽ الدراسي موعي ،داء التمميذ لعممو األكاديميالتعرؼ عمى كيفية أ

,في عبلقتو وذلؾ تبعا لعبلقة التوازف واالتساؽ والتوازف ,يصؿ إلييا الفرد حالة:"بأنو
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يؤدي إلى المشاركة في النشاط  والذي ،ود إلى التوافؽ النفسيالوطيدة باآلخريف مما يق

 ستثمار أوقات الفراغ والعبلقة بالمدرس والزمبلء.االجتماعي وا

 حدد عمماء النفس ثبلث اتجاىات رئيسية في تعريفيـ لمتوافؽ تتمثؿ في اآلتي:كما 

 االتجاه الفردي: -أ

المختمفة لكف عادة ما يضع المجتمع المعاير شباع دوافعو يتحقؽ التوافؽ النفسي لمفرد بإ

صار ىذا ومف أن ،رماف الفرد مف بعض حاجاتولى حالقيود والموانع التي قد تؤدي إو 

لة عف أي و عوامؿ البيئة الخارجية ىي المسؤ ف الذي يرى أH.Smithىنري سميثاالتجاه 

بالبيئة وعمى الفرد الذي يريد إشباع  ف توافؽ الفرد مرتبطإ ،توافؽ سيئ في حياة الفرد

 ساليب ما يرضيو ويرضي اآلخريف وال يصيبيـ بالضرر.رغباتو أف يتخير مف األ

 (44-46، ص ص 8984رحاب، أحمد )صبلح 

 ي:ـــــــــــتجاه الجماعاإل  -ب

فؽ ف عممية التواأ، و ف التوافؽ النفسي ىو مسايرة المجتمعيرى أصحاب ىذا االتجاه أ

المعايير السائدة في المجتمع، وكمما اقترب ؛ و نماط الثقافيةلرجوع إلى النماذج واألتتحدد با

ؼ عنيا قمت وكمما انحر  ،كثر توافقااذج واستطاع مسايرتيا كمما كاف أالفرد مف ىذه النم

 K.MinningerميننجروReuscرويشومف رواد ىذا االتجاه نجد كبل مف  ،درجة توافقو

بؿ ىو  ،ما ىو أعمؽ مف مجرد المسايرة لمعايير وأنماط المجتمعمفيـو التوافؽ يعني ف إ

ممية التوافؽ يجابية مستمرة يواجو بيا الفرد مطالب الظروؼ المتغيرة، كذلؾ فاف ععممية إ
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بؿ يشارؾ في تحديدىا دوافع الفرد  ،لى معايير المجتمع وحدىاال تتحدد بالرجوع  إ

 (04ص  ،8977عوض،  محمود .)عباسوحاجاتو األساسية

 االتجاه التكاممي: -ج

ف عممية بيف االتجاىيف السابقيف حيث يرى أتباع ىذا االتجاه أيتراوحيمكف اعتباره اتجاىا 

توافؽ عممية مركبة مف عنصريف أساسيف يمثبلف طرفي متصؿ احدىما بدوافع الفرد ال

الفرد بما ليا مف ة بيذا وحاجاتو وتطمعاتو وثانييـ بالبيئة الطبيعية واالجتماعية المحيط

نصار ىذا االتجاه روادع، ومف أو مواصفات وبما تشتمؿ عميو مف عوائقضوابط و 

 (84، ص8981،عبد الحي موسى  )عبد اهلل.La Zarusالزاروس

 يمكف استخبلص ما يمي: مف خبلؿ ىذا العرض لمفيـو التوافؽ

 تنظيـ دينامي داخؿ كياف الفرد. التوافؽ -

 .التوافؽ مع الذات ومع البيئة الخارجية ؛يشمؿ عنصريف -

 .بيا عف غيرهتمي ز ينساف التي حسب نوعيو وشخصية اإليخصائص يختمؼ التوافؽ في -
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 ق:ـــــــــــالتواف مجاالت. 2

 التوافق الشخصي:1.2

رضاء يرضييا جميعا إ ،المتصارعة توفيقا بو قدرة الفرد عمى التوفيؽ بيف دوافعو ويقصد

نما تعني القدرة عمى حسـ ىذه لؾ الخمو مف الصراعات النفسية وا  وال يعني ذ ،متزنا

 ،درة عمى حؿ المشاكؿ حبل ايجابيا إنشائياوالتحكـ فييا بصورة مرضية مع الق ،الصراعات

وليذا يعمؿ التوافؽ الشخصي عمى تحقيؽ التوازف  ،و التمويو عمييابدال مف اليروب منيا أ

ع الدوافع والحاجات شباسعادة مع النفس والرضا عنيا، وا  تضمف الفيو ي ،بيف الفرد وبيئتو

ولية والفطرية والثانوية، ويعبر عف سمـ داخمي حيث يقؿ الصراع الداخمي، الداخمية األ

 ويتضمف كذلؾ التوافؽ لمطالب النمو في مراحمو المتتابعة والمختمفة.

 (604،ص 8985راجح،  عزتأحمد )

 التوافؽ الشخصي:ويمكننا حصربعض شروط 

 ذا تتطمب الصحة النفسية توافقا افؽ ىو ذلؾ الشخص الصحيح عقميا، إنساف المتو اإلنإ

ي ضرورة التوافؽ بيف الدوافع والرغبات الشخصية خميا تماما مثؿ التوافؽ الخارجي أدا

 المتصارعة ومف ىنا فاف الشخص المتوافؽ ىو الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية.

  ف يكوف لمشخص ثقة كبيرة بنفسو واحتراما لذاتو وكذلؾ القدرة ت وأتقبؿ الذاضرورة

ف عمى نقاط الضعؼ والقوة لديو وأ عمى تقبؿ النقد واالستفادة منو وذلؾ حتى يتعرؼ

 لى فاعمية.إيقـو نفسو بواقعية وبذلؾ ليصؿ بقدراتو 
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 اآلخريف  ف يؤمف الفرد بقدرتو عمى التعامؿ مع مشاكؿ الحياة وشعوره بالقبوؿ مف قبؿأ

دال مف لى االعتماد عمى مبادئو الخاصة في توجيو سموكو وتصرفاتو بيدفعو إمما 

 فكار اآلخريف.االعتماد عمى معتقداتو وأ

 شباع الفرد لدوافعو المختمفة بصورة ترضي الفرد والمجتمع في آف واحد وال تتنافر مع إ

 معايير المجتمع ومعتقداتو.

  بحيث يتعامؿ الفرد مع مشاكمو الشخصية مباشرة وذلؾ قدرة الفرد عمى مواجية الواقع

 (75، ص 0186صالحي، سعيدة )لتحقيؽ توافقو الشخصي الكؼء.

 التوافق االجتماعي: 2.2

حامد عبد و، و يرى االنسجاـ الكمي بيف الفرد والبيئة المحيطة بيتمثؿ في العبلقة الجيدة و 

وااللتزاـ بأخبلقيات  ،خريفاآلتكيؼ االجتماعي ىو السعادة مع ف الأ السالم زىران

، واالمتثاؿ لقواعد الضبط االجتماعي وتقبؿ التغيير االجتماعيةالمجتمع، ومسايرة المعايير 

 لى تحقيؽ الصحة االجتماعية.والعمؿ لخير الجماعة، مما يؤدي إاالجتماعي السميـ، 

 (851، ص 8978زىراف، عبد السبلـ )حامد

ة منيا: التوافؽ الزواجي، التوافؽ األسري، التوافؽ ولمتوافؽ االجتماعي مجاالت عديد

 تية:وىو يتضمف النواحي اآل..الخ، .، التوافؽ المدرسيالسياسي، التوافؽ الميني

 بمعنى أف يدرؾ الفرد حقوؽ اآلخريف وكذلؾ أف  االعتراف بالمسؤولية االجتماعية :

 .يدرؾ ضرورة إخضاع بعض رغباتو لحاجة الجماعة ويتقبؿ أحكاميا برضا
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 خريف ويبذؿ مف راحتو يظير الفرد مودتو نحو اآل ف: أاكتساب الميارات االجتماعية

ىـ تو مع معارفو وغير ومف جيده وتفكيره ليساعدىـ ويسرىـ ويتصؼ بالمياقة في معامم

 خريف ويعاونيـ.ويراعي اآل

 التشاحف مع اآلخريف أو  لى: أي أنو ال يميؿ إالتحرر من الميول المضادة لممجتمع

رغباتو عمى حساب  يكذلؾ ال يرضوامر وتدمير ممتمكات الغير و عصياف األ

 (80، ص 8998،فيمي .)مصطفىخريفاآل

 سرة تحبو ف األبأ ريشعو  ،نو عمى عبلقة حسنة مع أسرتوأي أ: سرةالعالقة في األ

وىذه  ،سرتود أافر واالحتراـ مف أ ،تعاممو معاممة حسنة كما يشعر باألمفو  وتقدره

 العبلقات ال تتنافى مع الوالديف مف السمطة عادلة عمى الفرد.

 ف أساتذتو يحبونو ويستمتع بزمالة أقرانو : وفييا يشعر التمميذ بأالعالقة في المدرسة

ىميتو وقيمتو مستوى نضجو وميولو ومع شعوره بأمع  ف العمؿ المدرسي يتفؽويجد أ

 داخؿ المدرسة.

 :ييا فالفرد مع البيئة المحمية التي يعيش  وفييا يتوافؽ العالقة في البيئة المحيطة

و عدواني، كمايحتـر وىو يتعامؿ معيـ دوف شعور سمبي أجيرانو ويشعر بالسعادة مع 

و كذا الوسط الذي يعيش  بيئية وبينيـالالقواعد التي تحدد العبلقات 

 (مصطفىفيمي،المرجعنفسو)فيو.
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 عناصر مجاالت التوافقيوضح (: 5الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 (58، ص 0118، الشاذلي )عبد الحميد

مف األبعاد يمكف وصفيا بعدد مف ضمف عممية التوافؽ مركب لمجموعة مف جية أخرى تت 

 المجاالت المتفاعمة :

 المجال اإلدراكي المعرفي:. 1

 يتميز التوافؽ المثالي بالقدرة عمى التعامؿ مع المواقؼ التي يواجييا الفرد بكفاءة التي

حتكاؾ بالواقع وغير الميـ ويتصؿ ىذا المجاؿ باالتسمح لمفرد بأف يميز بيف الميـ 

 بيا الفرد لكي يرفض حقيقة قائمة.والتحرر مف تشوىات اإلدراؾ التي يقـو 
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 : يــالمجال الوجدان. 2

إال أنيا نتاج الشخصية التي تتسـ بالتمقائية والحيوية  ؛السعادة ليست محكا أوليا لمتوافؽإف 

بؿ أنيـ يحسنوف التعامؿ  ،نسجاـ مع بيئتيـعيش األفراد المتوافقوف في ا، فييـوحسف الف

 مع البيئة وبالتالي يشعروف بالسعادة في حياتيـ .

 : يـمجال التحقيق الذات.3

،فيتضمف تحقيؽ جتماعيذات محكا ميما لمتوافؽ الشخصي االتحقيؽ التجاه نحو يعتبر اال

تي تساعد في التغمب عمى الصعاب، أما سيء  ختيار الوسائؿ الالذات والقدرة عمى ا

لتبديد قواىـ في حمايتيـ نتيجة  ؛التوافؽ فتنعدـ لدييـ إمكانية التعامؿ مع مشكبلت الحياة

 نا الضعيؼ.لؤل

 ة :ــمجال الشخصي. 4

 ضمف التوافؽ الجيد قدرة الفرد عمى قبوؿ ذاتو والثقة بيا.يت

 ع :مجال المجتمـــ. 5

مجتمع، ليس ألنيا واجب يفرضو في ىذا المجاؿ يتعامؿ الفرد عمى التوافؽ مع متطمبات ال

 جتماعي .الي يتحقؽ لو التوافؽ االذاتو وبالتيا تحقؽ ن,ولكف ألنو يقـو بيا ألعميو

بأف التوافؽ المثالي أو اإليجابي ال يتركز في مجاؿ واحد فحسب ومف ىذا يمكف القوؿ 

جتماعية ,حتى يكوف الفرد دراكية والوجدانية والشخصية واالولكنو يتفاعؿ في المجاالت اإل

متوافقا سميما ينبغي أف يقبؿ واقعو كما يدركو بدوف تشويو أو تحريؼ وأف يشعر بالسعادة 
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رتو عمى مواجية الصعاب  التي تحوؿ دوف تحقيقو لذاتو وقدلتحقيؽ ذاتو وثقتو بيا، نتيجة 

 (99998,ص 0118سمية عباس ,ثـ قدرتو عمى تمبية متطمبات المجتمع بكفاءة . )

 ق:ــــــــــــــــــمعايير التواف -3

 ،نذكر منيا:كـ عمى السموؾبواسطتيا نح  و 

لتوزيع  اإلحصائيوىو عبارة عف محؾ يقـو عمى معنى  :اإلحصائيالمعيار . 1

التي ال ينحرؼ كثيرا عف طوؿ، والوزف والذكاء، وفي ىذه الحالة ، كالاإلنسانيةالخصائص 

و الحالة التي تدخؿ ضمف خصائص األغمبية، فالشخص السوي ىو المتوسط المتوسط أ

ويتطمب ىذا المعيار أف تكوف األدوات موعة الناس، الذي يمثؿ بيف الشطر الكبير مف مج

وثوؽ بيا حتى تمكننا مف تصنيؼ األشخاص دوات موضوعية ومتوافؽ أالتي تقيس بيا ال

 حصائيا.إ

و المتوافؽ حسب ىذا المعيار فإف الشخص السوي أالمعيار الحضاري )االجتماعي(:. 2

و غير قواعد الضبط االجتماعي، والشاذ أىو الذي يساير المعايير االجتماعية و يمثؿ ل

مقومات الحضارية والثقافية تجعؿ الف اختبلؼ إال أ السوي ىو الذي يتصرؼ عكس ذلؾ،

 مف التوافؽ مسالة نسبية تتوقؼ عمى نوع المجتمع وحضارتو وقيمتو.

يصنؼ ىذا المعيار األشخاص حسب األعراض المعيار المرضي )الباثولوجي(:. 3

اإلكمينيكية، فاألفراد غير المتوافقيف )غير األسوياء( ىـ الذيف تظير عمييـ أعراض 

 عراض.تظير عمييـ ىذه األسوياء ال بينما المتوافقيف أو األمرضية، 
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يعتمد ىذا المعيار أساسا عمى أحكاـ قيمية تطمؽ عمى األشخاص :المعيار المثالي. 4

خبلقية، والسواء حسب ىذا المعيار وعادة ما يستمد أصولو مف األدياف و جياز القيـ األ

 ىو االنحراؼ عف المثؿ العميا.ىو االقتراب والدنو مف كؿ ماىو مثالي والشذوذ 

ت التوافؽ وسوء التوافؽ الذي يركز في تصنيفو لحاال  :محك المقاييس )االختبارات(. 5

لى قياس أو بطارية االختبارات التي تيدؼ إفراد عمى مجموعة مف المقاييس، عند األ

ة جوانب مختمفة مف شخصياتيـ كالشعور بالرضا عف الذات، واالتزاف االنفعالي وقو 

 لى غير ذلؾ.لشخصي واالندماج االجتماعي إالتحمؿ والذكاء، والتوافؽ ا

 (68-07، ص ص0118،الشاذليعبد الحميد )

ىذه المعايير ال ف مر صعب، ألمعايير نفيـ أف قياس السموؾ اإلنساني أالد مف خبلؿ تعد

استعماؿ ىذه حيانا مما يستدعي أؾ اإلنساف يتصؼ باليبلمية، وأف سمو  ،شموليةالتتسـ ب

 المعايير لمحاولة ضبط السموؾ المراد قياسو.

 ق:ــــــــــــــالعوامل المؤثرة في التواف-4

ساىـ في سرة حيث تا ىاما في عممية التوافؽ ىما، األتمعباف دور  أساسيتافىناؾ بيئتاف 

األسري، قبوؿ  لتوافؽبناء، مف خبلؿ عدة عوامؿ كاالتوافؽ االيجابي لدى األ

د المقبولة لمسموؾ، وقد تكوف شراكيـ في اتخاذ القرارات، وتعميميـ الحدو وا   ؤلوالدىـالوالدين

ف الوالديف، المعاممة السمبية سرة ليا دور سوء التوافؽ مف خبلؿ العبلقات المضطربة بياأل

 (p281 ،8984 ،Belkin)والتركيز عمى عقابيـ وعدـ مشاركتيـ في اتخاذ القرار. ،بناءلؤل
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والتي تقـو بدور كبير في تنمية شخصية الطبلب، حيث  ؛الثانية ىي المدرسةوالبيئة 

ع، وتمكنيـ مف مواجية الحياة، تزودىـ بالميارات واالتجاىات التي تعكس ثقافة المجتم

إضافة لياتيف البيئتيف ىناؾ توافؽ الحسف والعكس، اللى ت إفإذا نجحت المدرسة بدورىا أد  

عف غيره حتى يتمكف مف التوافؽ نفسيا واجتماعيا، نذكر  عوامؿ تخص الفرد ويتميز بيا

 منيا:

 الدوافع: -1

نفسية توترية تثير السموؾ في ظروؼ معينة، وتتواصؿ حتى  أوالدافع ىو حيمة جسمية 

شباعف الفرد يبقى في حالة توتر، و ، فإاألخيرىدؼ معيف، فإف لـ يتحقؽ ىذا  إلىتنتيي   ا 

الممحة،  إشباعدوافعور لو تيس   أساليبىذه الدوافع يتوقؼ عمى ما يتوفر لدى الفرد مف 

عمى فكرة الفرد عف نفسو، وذلؾ بما يتميز مف مرونة في مواجية المواقؼ  وتتوقؼ كذلؾ

 إلىىو سمسمة مف الخاطرات تيدؼ  إذا، والدافع مرتبط ارتباطا قويا بالتوافؽ، الجديدة

 الغاية المنشودة، وبيذا يتحقؽ التوافؽ. إلىبالوصوؿ  إالتيي ىدؼ معيف، وال تن

 (55، ص 8996)عباس محمود عوض، 

 تقدير الذات: -2

موكو، فإذا كانت العوامؿ التي تؤثر في س أىـفكرة رضا الفرد عف نفسو مف  إف

ال د الذي الفر  أماالتوافؽ مع اآلخريف، العمؿ و  إلىفاف ذلؾ يدفع الفرد  ىذه الفكرة حسنة؛

جابر حباطات تجعمو يشعر بالعجز والفشؿ، فقد بينت دراسة فانو يتعرض إل يقبؿ نفسو؛
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حياتيا  االتزاف في ـعد إلىرضا عف نفسيا تميؿ  األقؿالمجموعة  فأعبدالحميد جابر

تقببل  األكثرما قورنت بالمجموعة  إذاقؿ توافقا في حياتيا المنزلية االنفعالية، بينما كانت أ

 (084، ص 8987زايد،  إبراىيمأبو)لذاتيا.

 ق:ــــــــــــــــنظريات التواف-5

افؽ عمى أنو السواء والخمو مف ختبلؼ مشاربيـ إلى التو ينظر غالبية عمماء النفس عمى ا

,ومع ىذا الصراعات النفسية والقدرة عمى االنسجاـ مع النفس واآلخريفو  ؛ضطراباتاال

وجية نظرىا في تحديد مفيوـ التوافؽ وعممياتو اإلجماع فإف لكؿ مدرسة ونظرية 

 وعواممو,وفيما يمي عرض مختصر ألىـ وجيات النظر النفسية المفسرة لمتوافؽ:

 نظريات التحميل النفسي:5-1

الشخصي غالبا ما تكوف ال  أف عممية التوافؽ sigmandfreudفرويدسيجمونديرى 

فالشخص المتوافؽ ىو باب الحقيقية لكثير مف سموكياتو، ,أي أف الفرد ال يعي األسشعورية

أف  فرويدويرى ات الضرورية لميو بوسائؿ مقبولة اجتماعيا، مف يستطيع إشباع المتطمب

ويقرر أف السمات األساسية ا إال شكؿ مف أشكاؿ سوء التوافؽ، العصاب والذىاف ما ىم

,القدرة قوة األنا :ي ثبلث سمات ىية النفسية تتمثؿ فلمشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصح

أف الشخصية تتكوف مف ثبلثة أبنية نفسية  فرويدكما يرى  ،عمى العمؿ,القدرة عمى التفاعؿ

وىو بيذا  ،ويمثؿ اليو رغباتنا وحاجاتنا ودوافعنا األساسية: اليو واألناواألنا األعمى، ىي

يع لذي يبحث عف تحقيؽ سر وا ؛ويعمؿ اليو بناء عمى مبدأ المذةالجنسية، مخزف لمطاقة 
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طريؽ الفعؿ أو ويمكف إتباع رغبات اليو عف  ،جتماعيةلمتوتر دوف مراعاة لمعوامؿ اال

,حيث يعمؿ عمى ذلؾ يعمؿ األنا وفؽ مبدأ الواقع وعمى العكس مفالتصرؼ البلإرادي، 

,فاألنا ىو العنصر بلنية مقبولة لدى العالـ الخارجيتحقيؽ حاجات الفرد بطريقة عق

حقيؽ تصاالت مع العالـ الخارجي منأجؿ تفي الشخصية يكبح اليو ويحتفظ باالالتنفيذي 

ة والمثؿ والمعايير ويمثؿ األنا األعمى مخزنا لمقيـ المغروسالرغبات الشخصية المتكاممة، 

ى نسب إلفالضمير ي ،,واألنا األعمى يتكوف منالضمير واألنا المثاليةاألخبلقية االجتماعية

أما األنا المثالية فما ىي إال تصور ذاتي القدرة عمى التقييـ الذاتي واالنتقاد والتأنيب، 

التوافؽ فرويد وعمى أساس ما تقدـ يربط كوف مف سموكيات مقبولة ومستحسنة، مثالي يت

فيو يتحكـ ويسيطر عمى اليو واألنااألعمى ويعمؿ  ؛,حيث يكوف المنفذ الرئيسيبقوة األنا

 ط بيف العالـ الخارجي ومتطمباتيـ .كوسي

,والتي أكدت في الغالب عمى أىمية العوامؿ وأف تعددت وجيات النظر التحميميةفرويدوبعد 

يرى  :,فعمى سبيؿ المثاؿاالجتماعية وفاعمية األناكؿ فرد يسعى لمتكيؼ مع بيئتو 

بدافع الشعور طريقة فريدة متياز وتفوؽ عمى اآلخريف بتطوير حياتو وتحقيؽ اadlerآدلر

داخمي مع :اليدؼ الحياة الذي ينشأ نتيجة عامميف ىما,وىذا ما أسماه بأسموب البالعجز

تجاىات ومسيرة الفرد، ,وتعوؽ وتعدؿ البيئية التي تساعدوالقوى ارغباتو الخيالية الخاصة، 

التربية  ,وخبلؿ عممياتأساسا أنانية,إال أف الطبيعة اإلنسانية تعد لمذات الداخمية وتركيباتيا

رؤية اآلخريف  وينتج عنو ،جتماعي قويفراد ينموف ولدييـ اىتماـ افإف بعض األ
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إلى تأكيد  ،مبرر ضد,ومسيطريف عمى الدافع األساسي لممنافسة دونمستجيبيف لرغباتيـ

كما ذىب يف لبلشعور  ,رةاآلخريف طمبا لمسمطة أو السيط jungفتراضو ذلؾ مف خبلؿ ا

أصبح أكثر وضوحا في جتماعية إال أف تأكيد أثر العوامؿ االوأنماط الشخصية، التجمعي

المؤكد  ىورني,ونظريات والتي أكدت أىمية الحب الوالدي frommالمؤكد 

وسوليفان ,ية خارج األسرة وخاصة االقتصاديةجتماعىمية العوامؿ االألsullivanلتأثير

,في حيف يؤدي سوء شخصية منتجةنتج العوامؿ السوية ,حيث ت  المتبادلة العوامؿ الشخصية

روح الضطرابات السموكية التي يمكف أف تنبثؽ جميعا عف ىذه العوامؿ إلى العديد مف اال

أخيرا و وأتباعيافرويد أناوبظيور عمماء نفس األنا مف أمثاؿ  ،العدوانية تجاه اآلخريف

ممثمة  ،جتماعية والعوامؿ الشخصيةاالركيز عمى إبراز تأثير العوامؿ زداد التا إيريكسون

ريات الحديثة واحدة مف النظإيريكسونوتشكؿ نظرية فاعمية األنا في بناء الشخصية،  في

تمر مدى الحياة المس ,وعمى النموعمى فاعمية األنا إيريكسونويركز في التحميؿ النفسي، 

يا بظيور أزمة لمنمو، من وذلؾ مف خبلؿ ثماف مراحؿ متتابعة تبدأ كؿ ،وفقا لمبدأ التطور

عية والشخصية وتنتيي بحؿ األزمة، جتماؿ تفاعؿ العوامؿ البايولوجية واالمف خبل تحدد

والتي تشمؿ جانبيف  ؛ويقاس التوافؽ مف خبلؿ طبيعة الحؿ اإليجابي أو السمبي لؤلزمة

ما ذكر سابقا فإنو يمكف تمخيص مؤشرات التوافؽ والتي  إلىيمثبل طرفي نقيض,وبالعودة

اإلنجاز, تشكؿ اليوية,  ,المبادرة ،االستقبللية ,مف: الثقة تعني فاعمية األنا السوية في كؿ

 في حيف تمثؿ مؤشرات  سوء التوافؽ في النقيض مف ذلؾ وتشمؿالحكمة، ,اإلنتاجية,األلفة



 
868 

 ،,المعاناة مف مشاعر الذنبوالشؾوالخجم ،اديةعتماال ,الذات واآلخريف نعداـ الثقة فيا

فقداف اليوية  ,وعدـ القدرة عمى اإلنجاز بعدـ الكفايةالشعور  وفقداف روح المبادرة,

 (081 ،018،صص0186 إبراىيمطيبي،),الركود,اليأس.العزلة ,ضطراب الدوروا

ومف خبلؿ عرض وجيات النظر التحميمية السابقة في تفسير الشخصية والسموؾ 

اإلنساني، تبيف أف فرويد رك ز في فكره عمى أف العصاب والذىاف شكؿ مف أشكاؿ سوء 

التوافؽ كما يرى أف الشخصية  تتكوف مف ثبلثة أبنية نفسية ىي اليو و األنا واألنا 

المتوافقة تتمثؿ في ثبلث سمات ىي قوة  األعمى وأف السمات األساسية لمشخصية

الجدد ىذا الفكر؛ وركزوا الفرويديوناألنا,القدرة عمى العمؿ,القدرة عمى التفاعؿ, ولكف رفض 

عمى العوامؿ االجتماعية والشخصية المتبادلة وأكدوا جميعيـ تأثيرىا في تحديد معالـ 

ا الفرد  وسعيو اليادؼ يؤكد عمى مشاعر العجز  التي يشعر بي آدلرالشخصية، فنرى  

عمى  فروميركز عمى العوامؿ االجتماعية , كما أكد  يونجلتحقيؽ التفوؽ بيف اآلخريف أما 

فتؤكد عمى العوامؿ األسرية في بناء  ىورني، أما عوامؿ االجتماعية والحب الوالديال

عديد العدوانية تؤدي إلى الفي نظريتيا ويركز عمى أف روح  سولفيانالشخصية؛ ويوافقيا

فيركز في نظريتو عمى فاعمية األنا وعمى النمو  أريكسونضطرابات السموكية، أما مف اال

المستمر مدى الحياة مف خبلؿ ثماف مراحؿ متتابعة تبدأ كؿ منيا  بظيور أزمة لمنمو ,لذا 

يتمثؿ في الحؿ اإليجابي لكؿ أزمة في أي مرحمة؛ بينما يقود  أريكسونفإف التوافؽ لدى 

 بي إلى عدـ التوافؽ.الحؿ السم
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 ة:ــــــالنظرية السموكي.2.5

والخبرات يشير رواد النظرية السموكية إلى أف التوافؽ عممية مكتسبة عف طريؽ التعمـ 

ستجابة شمؿ عمى خبرات تشير إلى كيفية اال,والسموؾ التوافقي يالتي يمر بيا الفرد

حدث أف الحياة التي تقابؿ بالتعزيز أو التدعيـ ت   skinnerسكينرحيث يرى  ،متحدياتل

أف عممية التوافؽ الشخصي ال يمكف ليا أف  watsonواطسونعتقد توافقا إيجابيا، كما ا

يؽ التمميحات البيئية تنمو عف طريؽ الجيد الشعوري ولكنيا تتشكؿ بطريقة آلية عف طر 

أنو عندما يجد األفراد أف عبلقاتيـ مع  كراسنر,ويولمانوأوضح كؿ مف أو إثابتيا، 

ويبدوف  ,فإنيـ قد ينسمخوف عف اآلخريف اآلخريف غير مثابة أوال تعود عمييـ باإلثابة,

وينتج عف ذلؾ أف يأخذ ىذا التفسير  ،جتماعيةما أقؿ فيما يتعمؽ بالتمميحات االىتماا

ولقد رفض ؽ،سموكا شاذا أو غير متواف banduraبندوراالسموكي الكبلسيكي عند 

والذي يقوؿ بتشكيؿ طبيعة اإلنساف بطريقة آلية ميكانيكية,حيث أكد بأف السموؾ باندورا

خاصة المثيرات و  :وسمات الشخصية نتاج لمتفاعؿ المتبادؿ بيف ثبلثة عوامؿ ىي

والعمميات العقمية  والسموؾ اإلنساني,مشاعر الكفاية الذاتية نماذج ،جتماعية منيااال

عمـ عف طريؽ التقميد ولمشاعر الكفاية الذاتية,حيث أعطى وزنا كبيرا لمت  كما والشخصية، 

 لمشاعر الكفاية أثرىا المباشر في تكويف السمات التوافقية أوغير التوافقية. يعتقد أف  

 (081، ص0186ابراىيـ طيبي، )
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تجاه السموكي أف معظـ سموؾ اإلنساف متعمـ؛ وأف الفرد يتعمـ السموؾ السوي وغير اال يرى

السوي,وبالتالي يمكف تفسير الشخصية مف خبلؿ االستجابات والمثيرات التي تؤثر في 

افؽ يحدث بسبب التعزيز أف التو سكينرالشخص، ويمكف مبلحظتيا مباشرة,إذ يرى 

 باندورايرى و ، ف عممية التوافؽ تتـ بطريقة آليةأرواطسنويولمانوكراسن,كما يرى والتدعيـ

جتماعية, التفاعؿ بيف المثيرات اال أنو يمكف تفسير السموؾ اإلنساني مف خبلؿ

 .اتية والعمميات العقمية والشخصيةومشاعرالكفاية الذ

 ة:ـــــــــالنظريات اإلنساني.3.5

يستطيع حؿ مشكبلتو وتحقيؽ  ،تجاه اإلنساني إلى أف اإلنساف كائف فاعؿينظر رواد اال

أو  ،فرويدوأنو ليس عبدا لمحتميات البيولوجية كالجنس والعدواف كما يرى  ،التوازف

وأف  ،سكينروواطسونلممثيرات الخارجية كما يرى السموكيوف الراديكاليوف مف أمثاؿ 

الفرد فؽ يعني كماؿ الفعالية وتحقيؽ الذات,في حيف أف سوء التوافؽ ينتج عف شعور االتو 

أىـ النظريات  ماسمووروجرز وتمثؿ نظريتي ،وتكويف مفيوما سالبا عف ذاتو ،بعدـ القدرة

حيث يربطاف التوافؽ بتحقيؽ  ،self actualizationفي  روجرزبمغة أو  ،المجاؿفي ىذا

كتاباتو األخيرة الشخص كامؿ Fullyfunctioning Personروجزالذات ويرى 

أقصى مستوى أو إلى الحد  الفعاؿ ىو الفرد الذي يعمؿ إلىج الفاعمية أف الشخص المنت

إلى أف األفراد الذيف يعانوف مف سوء التوافؽ يعبروف عف بعض   روجرز,ويشير األعمى

, وأف مع مفيوميـ عف ذواتوالتي تقمقيـ فيما يتعمؽ بسموكياتيـ غير المتسقة  ؛الجوانب
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حتفاظ  ببعض الخبرات األفراد االأف يستمر إذا ما حاوؿ سوء التوافؽ النفسي يمكف 

ستحالة تنظيـ مثؿ ىذه اوينتج عف ذلؾ ,بعيدا عف مجاؿ اإلدراؾ أو الوعي نفعاليةاال

,وىذا مف فتقاد الفرد قبولو لذاتوال,نظرا وحيدىا كجزء مف الذات التي تتفكؾالخبرات أوت

خبلؿ نظريتو في مف  ماسمو,كما أكد ا مف التوتر واألسى وسوء التوافؽشأنو أف يولد مزيد

ستمرارية كفاح اإلنساف الشيير المعروؼ بيـر الحاجات إلى وىرمو ا ؛تحقيؽ الذات

,ىذه الحاجات تتدرج في أىميتيا مف الحاجات يتو المستمرة إلشباع حاجاتوموفاع

النفسية المرتبطة بوجوده ,إلى حاجات اإلنساف بوجود اإلنساف الماديالبيولوجية المرتبطة 

,ىو ات في تحقيؽ التوافؽ السوي الجيدعمى أف أىمية تحقيؽ الذ ماسمود ويؤك، النفسي

حوؿ التمركز ,التمقائية,قبوؿ الذات,وافؽ شممت اإلدراؾ الفعاؿ لمواقعوضع عدة معايير لمت

رار اإلعجاب ستما ستقبلؿ الذاتي,اال,عمى اآلخريف عتمادنقص اال,لحمياالمشكبلت 

جتماعي القوي والعبلقات ىتماـ االاال,األصميةالخبرات الميمة ,باألشياء أو تقديرىا

,الشعور بالحب تجاه اآلخريف,وأخيرا التوازف أو الموازنة بيف أقطاب جتماعية السويةاال

 (210،ص2013 ابراىيمطيبي،).الحياة المختمفة

ويؤكدروجرزأنسوءالتوافقيوتعبيرعنبعضالجوانبا,لنظريةاإلنسانيةتفسرالسموكمنخبلاللخبرةالذاتيةا

فتقادالفردقبو اللمقمقةالمتعمقةبسموكياتغيرمتسقةمعمفيومالذاتوأنسوءالتوافقالنفسييمكنأنيستمرنظرا

, ليمذاتو

 .عمىأنأىميةتحقيقالذاتتكمنفيتحقيقالتوافقالسويالجيدمنخبللوضعيمعدةمعاييرلمتوافؽماسموويؤكد
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 جتماع:التوافق من وجية نظر عمم اال.4.5

بلـؤ مع اليدؼ جتماع ىو التعبير عف مدى قدرة الفرد عمى التإف التوافؽ عند عمماء اال

,في الوقت الذي يستطيع فيو الفرد أف يقـو بعبلقات منسجمة وسوية الذي يسعى لتحقيقو

,ونظرا لما لمتفاعؿ مف الذيف يكونوف البيئة المحيطة بو والمواقؼ واألشخاص ،مع الظروؼ

قد يكوف عدـ  ،معقدة فإف ما يظير عمى أنو توافؽ مف وجية نظر معينة ديناميةطريقة 

جتماع ليا طابع أغمب تعريفات التوافؽ في عمـ اال ولذلؾ فإف ،توافؽ مف منظور آخر

يؿ السموؾ وفقا لشروط التنظيـ جتماع يعني تعدفالتوافؽ مف وجية نظر عمـ اال، إجرائي

ومف ىذا يمكف القوؿ إف موضوع التوافؽ قد تناولتو  ،جتماعي وتقاليد الجماعة والثقافةاال

إال  ،ختبلؼ وجية التبلقي التعريفي لمتوافؽاجتماع وبالرغـ مف واالعمـو األحياء والنفس 

التعديؿ أنيا أضافت نوعا مف التكامؿ عمى ىذا المصطمح مف حيث إنو القدرة عمى 

وعمى خمؽ عبلقة متناسقة مف الحاجات الذاتية لممتطمبات البيئية  ،اء(والتقميد )عمـ األحي

لفرد بحيث تتفؽ وشروط التنظيـ أوالعبلقات المنسجمة التي يأتي بيا ا ،)عمـ النفس(

 جتماع(.جتماعي وتقاليد الجماعة )عمـ االاال

وفقا لما يعني تعديؿ سموؾ الفرد جتماع نظر عمـ االأف التوافؽ مف وجية  مف ىنا نستنتج

 وتقاليد الجماعة والثقافة .جتماعي ضيو شروط التنظيـ االتقت

وترى الباحثة أف التوافؽ ينتج عف رضا الفرد بما كتبو اهلل لو والعمؿ وفقا لكتابو وسنتو مف 

 ذكر وتبلوة لمقرآف .
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 :قـــــــــــلتوافا أساليبتحقيق-6

 نذكر منيا:الغير المباشرة لمتوافق:األساليب. 1.6

 و التسامي اإلعالء أSublimartion: مقبوؿيصنفو كثير مف العمماء كدفاع ناجح و، 

ة بدوافع يضع المجتمع قيودا عمى عبلء يعني تحويؿ الطاقة النفسية المرتبطواإل

بحيث تصبح ىذه الدوافع التي  ،خرى يقبميا المجتمعإشباعيا إلى أىداؼ وانجازات أ

وىذا يعني  ،كبير منيا غير ممحة و مف جزءأىا المجتمع وقد جردت مف طاقتيا يعتبر 

 و الذات ولـ تعد تثير القمؽ لدى الفرد.ى الشخصية أنيا لـ تعد تشكؿ خطرا عمأ

 (102، ص 2006الكفافي،عبلء الديف )

  التعويضCompensation : يمجأ الفرد  ؛حيمة دفاعية توافقيةوىي عممية نفسية و

تمد بحيث يع ،والعجز والدونية وعدـ القدرةلييا بقصد التغمب عمى الشعور بالضعؼ إ

وىذا  ،نمط آخر مف السموؾ إتباعميداف آخر أو لى انجاز التفوؽ والنجاح في الفرد إ

مرغوب بيا، ويحدث التعويض خفاء الصفة الغير المرغوب بيا تحت ستار صفة ىو إ

في ي يصاب بعجز ما سواء نساف الذبمعنى أف اإل ،صؿ في المجاؿ العضويفي األ

نا التعويض في المجاؿ النفسي ىو أسموب مف أساليب األو ، .و السمع..اإلبصار أ

فقد يمجأ قصير  ،لييا في مواجية ضغط المحتويات البلشعوريةلبلشعورية التي تمجأ إا

 (39، ص 1997) حامد زىراف، .القامة إلظيار السيطرة والتسمط بصورة مبالغة فييا
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  النكوصRegression:؛ساليب السموكيةيعود الفرد إلى أحد األ النكوص ىو أف 

لييا عادة حمة التي يمر بيا حاليا، يمجأ إالتي تناسب مرحمة عمرية سابقة عمى المر 

حباط بآثاره المؤلمة والمثيرة وعندما يواجو اإل ،مواجية موقؼ ماعندما تفشؿ محاوالتو ل

 (102، ص 2006)عبلء الديف الكفافي، لمقمؽ.

 سقاطاإلProjection  :بداخؿ لى رد ما ىو إحدى الحيؿ البلشعورية التي تيدؼ إ

ر غير مقبولة مف قبؿ األنا إلى أشخاص فكامف مشاعر أو تصرفات أو أ ،الفرد

لصاؽ الفرد صفة مف صفاتو السيئة وغير فاإلسقاط ىو إ ،سباب خارجيةاآلخريف أو أ

ثؿ غيرىا مف م سقاط عممية دفاعيةالف اإل ،خريف كوسيمة لمتخمص منيامقبولة باآل

 ف ظيرت في شعور الفردالتي إ ،العمميات التي تيدؼ إلى طرد األفكار والمشاعر

 الحط مف قيمة الذات.و الشعور باالمتياف و كاف مف شأنيا أف تسبب لو الكدر أ

 (103كفافي، المرجع  نفسو، ص عبلء الديف )

 زاحة إلبدال أو اإل اDisplacement:توجيو االنفعاالت المحبوسة نحو  عادةوىو إ

صمية الحقيقية أو موضوعات أو أفكار غير األشخاص أو الموضوعات األ ،أشخاص

يتـ اإلبداؿ أو و  ،ة ما يكوف ىدفا آمنا مف اليدؼ األصميوعاد ،التي سببت االنفعاؿ

 ،صمي وعدـ تمكيف الفرد مف التعامؿ معو مباشرةاإلزاحة بسبب قوة المصدر األ

 سرتو، والطالب الذي يعاقب مفمف رئيسو قد ينزؿ العقاب بأحد أفراد أيحبط فمن
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، ص 2006كفافي، )عبلء الديف صغر منو.مدرسة فيقوـ بإيقاع العقاب عمى أخيو األ

104) 

  أحالم اليقظةDay Dream:ايجابيا بكمية و  امباشر  اارتباطحبلـ اليقظة ترتبط إف أ

فكمما زاد شعور الفرد باإلحباط زاد احتماؿ التجائو إلى  ،الفرد حباط التي يصادفيااإل

نو قد يتصور بأ يفشؿ في النيوض بأعمالو المدرسيةفالتمميذ الذي ، حبلـ اليقظةأ

أو قد  سيحصؿ عمى جائزة المنحة الدراسية التي ستساعده عمى مواصمة دراستو،

 تح.و بطؿ فايتحوؿ الحالـ في خياالتو إلى أمير أو ممؾ أو محارب أ

 (103)عبلء الديف كفافي، المرجع نفسو، ص 

 و التقمص التوحد أIdentification: فالتقمص ىو امتصاص الفرد  ،سقاطعكس اإل

وىنا يشبع حاجاتو في  ،والمحببة لدى اآلخريف ويمصقيا بنفسو ،لمصفات المرغوب بيا

ندمج معيا تقدير الفرد ذاتو وتوكيدىا، كما يقـو الفرد بجمع الصفات الجميمة ويتوحد وي

 (39، ص 1997)حامد زىراف، و جمعة أخرى.ويتمثؿ في شخصية آخر أ

  نكار اإلDenial:ويغفؿ ،زمات الدفاع التي يوظفيا الفرد ليتنصؿ بيايحد ميكانوىو أ

فكار، مشاعر، رغبات، حاجات( التي تسبب لو خبللو الوعي بالوقائع المؤلمة )أ مف

مور التي ال يمكف األ ؛التي يتجاىؿ مف خبلليا الفرد فيو العمميات البلشعورية ،القمؽ

يعمد  ؛مبتكرا في الدفاعسموبا أنو أ فرويدويعتبره  ،ورة شعورية مف التعامؿ معيا بص
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نا عمى فاع التي تتطمب نضجا في قدرات األساليب الدؿ قبؿ استخداـ أليو الطفإ

 . ـز يعبر عف مظير سوي في سموؾيالدفاع، وىو بيذا المعني ميكان

 (54، ص 2002، سفياف  بو نجيمو)أ

  التبريرRationalization: ال شعوري يقوـ بو الفرد الختبلؽ أسباب وىذا ميؿ

وتكوف شائعة بيف  ،اتياوىذا يكوف خداع النفس لذ ،سباب الحقيقةوىمية غير األ

فيو التصرؼ  صماء عمى السواء، فعندما يواجو الفرد موقفا ال يستطيعالمرضى األ

فانو يقـو باختبلؼ  ،تقديره لذاتوسباب الحقيقية فيفقد احترامو و بشكؿ عادي ويذكر األ

 اج نفسو.حر عف نفسو لـو اآلخريف والبعد عف إسباب كاذبة ليخفؼ الفرد أ

 (50، ص 2009بو سكراف، أعبد اهلل )

 المباشرة لمتوافق: األساليب. 2.6

  :أحبلـ اليقظة  إلىويكوف ذلؾ بشكؿ موضوعي وبدوف اليروب المواجية

ضاعةو  لتكوف قادرة عمى مواجية  إمكانياتيافضبل عف قدرتيا عمى تنمية  ،الوقتا 

 مواقؼ الحياة المختمفة وعمى حؿ مشكبلتيا.

  :التي يقـو بيا الفرد  ،ىي تمؾ النشاطات المقصودة المنظمةميارات حل المشكمة

ىدؼ  إلىوتساعده في الوصوؿ  ،قدراتو أماـبطريقة مبلئمة تزيؿ عقبة تسد الطريؽ 

 .األفكارمتخصصا لمتفكير يقوـ عمى تنظيـ  أسموبامرغوب فيو، وىو يتطمب 

 (126ص ،2000، )حناف العناني
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  نسحابيةاالWithdrawal:بتعاد عف عوائؽ  إشباع واالنسحاب ىو اليروب واال

 ،ومف مصادر التوتر والقمؽ ومف مواقؼ اإلحباط والصراع الشديد ،الدوافع والحاجات

 واالنسحاب يأخذ صورتيف ىما:

 ،: فالفرد الذي يجد الصد وعدـ التقبؿ مف الناس يبتعد عنيـاليروب من الموقف-

 والذي يخاؼ مف الفشؿ يبتعد عف التحدي والمنافسة. ،ويفضؿ الوحدة والعزلة

لصعبة فانو يخضع : فعندما يشعر الفرد بعدـ الكفاءة في المواقؼ االخضوع واالستسالم-

كما يعاني الفرد  ،سيؿ االنقياد واالستسبلـ ؛تكاليا ضعيؼ الشخصيةاويصبح  ،لآلخريف

يكوف ىادئ منطوي عمى و  ،المنسحب مف تأخر في نضوج الشخصية ومف شعوره بالنقص

 نفسو خجوؿ وسريع البكاء وال يثؽ بنفسو وال باآلخريف.   

 ( 52، ص السابؽ، المرجعأبو سكرافعبد اهلل )

 :لتحقيؽ التوافؽ الحسف، فيمتنع عف  أسموبكثيرا ما يستخدـ الفرد  الضبط الذاتي

حتى يبعد الضرر عف صحتو الجسمية والنفسية،  ؛ممارسة سموؾ ممتع في لحظة ما

ويرتبط الضبط الذاتي بقوة الضمير واألنا األعمى، كما يعد استجابة نشطة مف جانب 

 الفرد تمكنو مف التحكـ في الموقؼ ومف ضبط المثير.

 (137سابؽ، ص  ، مرجع)حناف العناني
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  أىمية دراسة التوافق في الميدان التربوي: -7

ع التبلميذ إلى التحصيؿ مف التوافؽ الجيد مؤشرا إيجابيا أو دافعا قويا يدفيمثؿ 

زمبلئيـ ومعممييـ  ,ويرغبيـ في الدراسة ويساعدىـ عمى إقامة عبلقات متناغمة معناحية

، ة خبرة ممتعة وجذابة والعكس صحيح,بؿ ويجعؿ مف العممية التعميميمف ناحية أخرى

,لذا يجب عمى كؿ أعضاء سواء كاف نفسي أو دراسي نفسيةيعد التوافؽ أساس الصحة الو 

مرافقة ىؤالء التبلميذ خاصة  المنظومة التربوية خاصة المختصوف في اإلرشاد والتوجيو

ويبذلوف قصارى جيدىـ في العمؿ عمى مساعدة الطبلب في الكشؼ  ،النفسيةمف الناحية 

مو إلى أقصى درجة لن,وكذلؾ مساعدتيـ عمى استعداداتيـاإمكاناتيـ وقدراتيـ و عمى 

وسوء توجيو ىذه ,ستخداما سميمااستخداـ تمؾ اإلمكانات والقدرات اعف طريؽ  ؛ممكنة

ئج وخيمة تجعؿ التمميذ يعيش حالة مف عدـ التوافؽ ستعدادات سيؤدي إلى نتاالقدرات واال

 (119,ص2014المدرسي.)لخضر شيبة,

تواـؤ بيف المعمـ وال ،ي وظيفتياكما يتضمف التوافؽ الدراسي نجاح المؤسسة التعميمية ف

مع عبلج  ،جتماعياانفعاليا و اخير ظروفا لمنمو السوي معرفيا و ليذا األ ئيييوالطالب بما 

مف مشكبلت كالتخمؼ الدراسي والغياب والتسرب,فيذا فضبل ما ينجـ في مجاؿ الدراسة 

 عف عبلج المشكبلت السموكية التي يمكف أف تصدر عف بعض الطبلب.

,فمف جية يسمح بتحميؿ الميداف التربوي لو أىمية كبيرة ىتماـ بدراسة التوافؽ فياالف

العمودية)طالب أو ، العممية التعميمية مف حيث أنماط العبلقات األفقية)مدرس,طالب(
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 ،,طالب(,ومف جية أخرى يساعد الفاعميف في الميداف عمى ضبط أسباب الفشؿ الدراسي

ت الدراسية وحتى السموكية التي تعيؽ نجاح العممية والمحاولة إليجاد الحموؿ لممشكبل

 (74,75,ص 2010)دليمة بوصفر,التعميمية التعممية.

ففي سيرورة العممية التعميمية يواجو التمميذ العديد مف المشاكؿ التي تحد مف إقباليـ عمى 

رؼ بد مف التع,فبلعمى تدني مستوى تحصيميـ الدراسي وبالتالي تعمؿ ،جيدالدراسة بشكؿ 

ؿ ىذه المشكبلت لتوفير بح ،حسيف مستوى التحصيؿ الدراسيعمى ىذه المشكبلت لت

 ستمتاع بيا .ي يدفعو لئلقباؿ عمى المدرسة واالستقرار النفسي الذاألمف واال

 ،ومف ىنا يبرز دور اإلرشاد النفسي المدرسي في تحقيؽ توافؽ التبلميذ في الدراسة

بحيث يعمؿ  ،وعبلوة عمى ذلؾ في جميع جوانبيـ الشخصية مف خبلؿ جممة مف المياـ

,وكذلؾ مساعدتيـ ستعداداتيـاالكشؼ عمى إمكاناتيـ وقدراتيـ و  مى مساعدة الطبلب فيع

ستخداما اوالقدرات خداـ تمؾ اإلمكانات ستاإلى أقصى درجة ممكنة عف طريؽ  عمى النمو

والتكيؼ معيا والتغمب  ،ختيار نوع الدراسة المبلئمة ليـاومساعدة الطبلب عمى  ،سميما

 (119,ص2014لخضر شيبة,) .   تي تواجييـ في حياتيـ المدرسيةعمى الصعوبات ال
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 ق التوافق:ـــــــــعوائ -8

عوائؽ كثيرة، بعضيا داخمي  أىداؼ بسببمف  إليوقد يعجز الفرد عف تحقيؽ ما يصبو 

 :ىذه العوائؽ أىـواآلخر خرجي ومف 

 العوائق النفسية: -أ

خمؿ  أوأيحركية،  – ةالميارات النفسضعؼ القدرات العقمية و  أويقصد بيا نقص الذكاء 

، ومنيا الصراع النفسي أىدافوفي نمو الشخصية والتي قد تعوؽ الشخص عف تحقيؽ 

 أيواختيار  ،وعدـ قدرتو عمى المفاضمة بينيما أىدافوتعارض  أوالذي ينشأ عف تناقض 

 .منيا مناسب في الوقت المناسب

 العوائق الجسمية: -ب

نقص الحواس التي تحوؿ بيف الفرد بعض العاىات والتشوىات الجسمية و يقصد بيا 

 األنشطةوأىدافو، فضعؼ القمب وضعؼ البنية قد يعوؽ الطالب عف المشاركة في بعض 

 إلىمما يجعمو يشعر بالنقص قد يؤدي بو ذلؾ  ،األصدقاءالترفييية و تكويف  أوالرياضية 

براىيمحمد )الحجار .االنسحاب واالنطواء  (20ص ، 2000،بشيرا 

 العوائق االجتماعية: -ج

لضبط السموؾ  ووقوانينو وقيم ،يا المجتمع في عاداتو وتقاليدهيقصد بيا القيود التي يفرض

فتخمؽ لديو نوعا مف  ،أىدافووالتي قد تعوؽ الشخص عف تحقيؽ  ،تنظيـ العبلقاتو 
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وشعوره  إحباطووقد تؤدي الى  ،الصراع النفسي بيف ىذه الضوابط وبيف رغباتو ودوافعو

 بالعجز والضعؼ.

 العوائق االقتصادية: -د

في  أىدافيـالمادية عائقا يمنع كثيرا مف الناس مف تحقيؽ  اإلمكانياتيعتبر عدـ توفر 

حيث يكوف التفكير  الشباب،خاصة في مرحمة  باإلحباطقد يسبب ليـ الشعور و  ،الحياة

 مؿ واالستقرار في المستقبؿ.العفي التعميـ و 

 (138 -137ص ص ،2004شريت،محمدعبدالغنيشرفأ)
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 :ةـــــخالص

أف التوافؽ مفيـو انساني يسعى فيو اإلنساف لتنظيـ حياتو وكؿ صراعاتو، ج تنستن

واآلخريف ولو أىمية بالغة في الميداف التربوي، ومواجية مشكبلتو واالنسجاـ مع الذات، 

وىناؾ عدة معايير بواسطتيا نحكـ عمى السموؾ ، و يتأثر التوافؽ بالدوافع وتقدير الذات ، 

كما لو نظريات تعددت وجيات نظرىا في تحديد مفيـو التوافؽ كما أف تحقيؽ التوافؽ يتـ 

 بعدة أساليب لموجية عوائقو.
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 تمييد

، ألنو ىتمعممالنفسبدراستياي االتمنالموضوعاتالتوافؽ الدراسي  يعتبر

 يالفردمنسموكميحقؽب ،ليشممكممايقوـالمتعمـيرتبطارتباطًامباشرًابسموك

 Woolfolk andويمفولكونيكوليش)يعنيكمايرىىو ، و المدرسيةبينيوبينبيئتيالتوافق

Nicolich)الم).تغيرسموكالفردكيينسجممعغيرىمناألفراد،وخاصةالخضوعمبللتزاماتاالجتماعية

 (221ص،2991،عبدالفتاحيوسفنصور 

 ي:ـــــــمفيوم التوافق الدراس -1

تعاريؼ  فجاءت  ،نتيجةلتباينمدارسيـالتوافؽ الدراسيلنفسإلىمفيوما لقدتباينتنظرةعمماء

 نذكر منيا:متعددة،  سيادر التوافؽ ال

أنو "المحصمة النيائية لمعبلقة الديناميكية البناءة بيف الطالب مف  الدراسي ؼ التوافؽعر  ي   -

في تقدمو ونمائو العممي  بما يسيـ ،جية ومحيطو المدرسي مف جية أخرى

جتياد في التحصيؿ العممي ة لتمؾ العبلقة في االؤشرات الجيد,وتتمثؿ أىـ الموالشخصي

و مطموب  منو عمى ,والقياـ بما ىوالقبوؿ بالمعايير المدرسية  واالنسجاـ معياوالرضا 

 (17ص،8998،)الشربيني وآخروف."نحو منظـ ومنسؽ

ف التوافؽ الدراسي ىو قدرة التمميذ عمى تكويف عبلقات "أ (Arakofركوف )أويرى  -

مكف تطويع البيئة مدرسيو ومع رفاقو في الصؼ، كما أنو يمكف أف يحدث إف أطيبة مع 

 (60، ص 8988النفس، مجمة عمـ ).المدرسية بما يتوافؽ مع حاجات الطبلب"
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يتـ تنفيذىا مف خبلؿ إجراءات يقوـ  ،كما أف التوافؽ النفسي المدرسي ىو عممية دينامية

الطالب لتنبييات ومثيرات داخمية أو  ويتعرض،بيا الطالب وصوال إلى تحقيؽ األىداؼ

خارجية تولد عنده حاجة ودافعية يسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ عممية التفاعؿ المتبادؿ 

 ( 09ص ،0181،)محمد النوبى.بينو وبيف عناصر المواقؼ التعميمية المختمفة

والنمو السوي نجاح الفرد في المؤسسات التعميمية بأنو"  قاسم عبد اهللالمحمد فو"ويعر   -

وحؿ المشكبلت الدراسيةمثؿ ضعؼ ، وكذلؾ التحصيؿ المناسب،اجتماعيامعرفيا و 

 (41ص، 0118،القاسـ )عبداهلل".التحصيؿ الدراسي

ف عممية التوافؽ الدراسي ىي "أفيرياف AGGRWALET BISWASاقروالبيسواسو ما أ -

 شباع حاجاتو."مع البيئة المدرسية و إ تكيؼ التمميذ

 (55، ص 8999الشاذلي،عبد الحميد )

 إلىجراءات يقـو بيا التمميذ وصوال كية مستمرة يتـ تنفيذىا مف خبلؿ إوىو عممية دينامي

ة تولد عنده حاجة و خارجيمثيرات داخمية ألتمميذ لمنبيات و ، ويتعرض ااألىداؼتحقيؽ 

ؼ عناصر المواق لى تحقيقيا مف خبلؿ عممية التفاعؿ المتبادؿ بينو وبيفودافعية يسعى إ

ف اآلخريف ومع زمبلئو ومعمميو وأنسيج يتبلقى مع قامة مف خبلؿ إ، و التعميمية المختمفة

تمؼ جوانبيا وراضيا عف انجازه يكوف متوازنا وفعاال ومنتجا في بيئة المدرسة بمخ

 راسي مف أىـ أنواع التوافؽ التي يتطمبياويعد التوافؽ الدبما يحقؽ لو السعادة، كاديمي األ

كثر مف عشريف سنة في مقاعد الدراسة، ذلؾ أف الفرد يجمس أ ،إنساف العصر الحالي
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فيما ىو  ف ما ىو عقمي معرفي يؤثرف وحدة كمية ال يمكف تجزئتيا، وأنساالسيما وأف اإل

 وجداني نفسي و العكس صحيح. 

ا عممية ديناميكية مستمرة يقـو بي"في أنو  عباس محمد عوضأيضا إليير اشأ وىذا ما

التحصيؿ الجيد والتمكف مف  ،التمميذ الستيعاب المواد الدراسية المقررة في المدرسة

ساسية المتضمنة ومكوناتيا األ ؛ف البيئة المدرسيةقامة التبلؤـ بينو وبيوتحقيؽ النجاح وا  

 (011، ص8990محمود غندور،)الزمبلء ومواد الدراسة وطريقة تقديـ الدروس.المعمميف و 

ندماجو مع مجتمع مدرستو مف شعور التمميذ با :توافؽ المدرسي ىوال وترى الباحثة أف

 باإلضافة إلى مدى قدرة التمميذ عمى كيفية األداء، خبلؿ عبلقاتو مع زمبلئو وأساتذتو

أف التوافؽ المدرسي عممية حيوية متجددة ومستمرة بيف و  األكاديمي أو الواجبات المدرسية،

 مدرسية .الطالب وما يحيط بو  مف بيئتو ال

 :سيادر التوافق ال العوامل المساعدة في تحقيق. 2

:مف العوامؿ المساعدة عمى التوافؽ الدراسي تييئة الفرص تييئة الفرص. 1.2

opportunity كبر قدر ممكف، وعدالة الفرص المتاحة لبلستفادة مف التعميـ بأ البلزمة و

ف ال يمنع م ،منيا حسب طاقتو وقدراتو ا يحتاجوعطاء كؿ تمميذ مإ :صد بياتكافؤىا يقو 

كوف المدرسة أساسا أداة تمييز لمضعفاء واألقوياء والمتوسطيف  ،ذلؾ بؿ يشجع عميو

 غراض النجاح والرسوب والتقديرات.أل
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: تحقيؽ التوافؽ الدراسي ال غنى لممدرسة عف الكشؼ عف الكشف عن القدرات. 2.2

سي والميارات وغيرىا...لمعرفة باختبارات الذكاء واختبارات التحصيؿ الدرا ،قدرات التبلميذ

 والسير بيـ نحو توجيو تربوي سميـ يؤىؿ ،لكؿ منيـ منذ البدءpotentialمكانيات إ

 يتفوؽ باستعداده لو.ستقببل فيما يمتاز كؿ منيـ فيو و م

قباؿ عمى إلثارة االىتماـ واإلمة كوسي Motivationثارة الدوافع : إف إثارة الدوافعإ. 3.2

داخؿ التمميذ كرغبة في المعرفة والعمؿ عمى جعؿ الدافع لمتعمـ ينبع مف  ؛العممية التعميمية

وؿ حتى ينمو يكوف ىدؼ المدرسة في المقاـ األف ينبغي أو ـ واالستطبلع والكشؼ، الفيو 

 و ثواب.أالميؿ الشخصي واالتجاه والحرص التي ال تغني عف أي عقاب 

: لتحقيؽ التوافؽ الدراسي البد مف التحكـ في النظاـ ضبط النظام المدرسي. 4.2

كأساس لعممية التفاعؿ االيجابي وتتـ بالتشجيع والمكافأة وشيادات التفوؽ  ،المدرسي

ليو سمبيات العقاب كجزاء ميما لجأت إ نيا تفوؽقدير والجوائز التحفيزية، الشؾ أوالت

ساس التوافؽ قة بالنفس واالعتماد عمى الذات أتكوف الثالمدرسة بضوابطو التربوية، 

 المدرسي.

اىج ف االعتماد عمى الموازنة البيداغوجية المتمثمة في المنأ :الموازنة المدرسية.5.2

أي  ،وبيف ما يطيؽ التبلميذ استيعابو وتحصيمو ،كاديميالدراسية وواجبات التحصيؿ األ

الف عدـ التوازف  ،وى الطموحستوى التحصيؿ ومستالموازنة بيف المقررات والقدرات وبيف م

 (605، ص 8974)كماؿ الدسوقي،لى سوء التوافؽ الدراسي.يؤدي إ
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االيجابي والتسابؽ  competetionثارة التنافس إف إ :ثارة التنافس والتسابقإ. 6.2

racing  بما  ،الدارسيفالتربوي مف العوامؿ المساعدة عمى تحقيؽ التوافؽ الدراسي بيف

كيأس الضعفاء  ،المعروفةضرار التنافس يرة واالىتماـ لكف بما ال يؤدي إلى ألى الغيدفع إ

رىاؽ المتوسطيف،وعموما الصراع والعدواف ىما النتيجة الطبيعية وا   قوياءوغرور األ

 المبالغة في اعتماد التنافس كوسيمة لتحقيؽ التوافؽ الدراسي.

و في أ ،تماد العمؿ الجماعي في المذاكرةيستحسف اع تشجيع العمل الجماعي:. 7.2

لتخطيط فيشتركوف في ا ،عماؿ المشتركة بيف جماعة المتمدرسيفالمشاريع أو في األانجاز 

ولية ثـ يشتركوف في تنفيذه ويتحمموف مسؤ  ،األداءومواد ويبحثوف عف وسائؿ االنجاز 

فيتدربوف عمى  ،يدؼ المشترؾيثار في سبيؿ الكي يتعمموف التضحية واإل ،نجاحو أو فشمو

 (666 كمالدسوقي،المرجعنفسو،ص)حياة المجتمع وينفذوف ديمقراطية القيادة.

 :يــــسادر العوامل المؤثرة في التوافق ال. 3

 صورة التمميذ عن ذاتو:.  1.3  

والسف والحالة  ،كعوامؿ التنشئة االجتماعية ستعدادات وقدرات التمميذ الشخصيةف اإ

مور اتو لجماعات متعددة ، كؿ ىذه األالصحية والجنس وكذا السمات المزاجية، وانتماء

الب المجتمع المدرسي الذي ينتمي ومط ،تجتمع لتحقؽ التوافؽ والحاجات الشخصية

لى إ ف كما أ ،جاد نوع مف السموؾ يحقؽ رغبات األفراد ويرضى عنو اآلخروفيإليو،وا 

وقدرتو عمى التواصؿ االيجابي مع المدرسيف، وتحصيمو المدرسة  حضوره المنتظـ في
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الدراسي الجيد، وحبو لممدرسة، وطموحاتو المستقبمية، وثقتو بنفسو، والمشاركة في 

لى توافؽ ات المدرسية، وعدـ وجود مشكبلت أسرية مدرسية ...كؿ ذلؾ يؤدي إالنشاط

اؼ مف المعاممة الحسنة مف قبؿ ما التبلميذ الذيف لـ يتمتعوا بقدر و أمدرسي سميـ، 

ئلحباط ليف يتعرضوف لمنقد المستمر مف مدرسييـ، ويتعرضوف ذالوالديف، وال

 (86، ص 8985)جبلؿ سعد، لى سوء التوافؽ الدراسي لديو.المتكرر...كؿ ذلؾ يؤدي إ

 جماعة الرفاق:. 2.3

االجتماعية لى العبلقات الطفؿ مف عبلقاتو االجتماعية األسرية إ تبدأ عممية تحوؿ

 ،عمى شكؿ زيارات خاطفة لؤلقارب ،ف حياتوالخارجية واالرتباط بالقرناء في فترة مبكرة م

عميا ف ىذا التحوؿ يأخذ شكبل فمية عابرة يتحرر فييا مف قيود األسرة، إال أو نزىات يو أ

 فراد البيئةالتحوؿ مع مرور الزمف،حيث يكوف أ ويبدأ ىذاعندما يمتحؽ الطفؿ بالمدرسة، 

مما يستدعي بذؿ الكثير مف الجيد مف قبؿ  ،سرةكبر عددا مف أعضاء األالمدرسية أ

ثبات الجدارة وا   ،كبر عدد مف الزمبلءؼ مع ألتكيوبغية تحقيؽ ا ،الطالب نتيجة المنافسة

 (41، ص 0119خالدي،محمد ديب )أفي تحقيؽ المكانة االجتماعية.

 ة:ــــــــــــــالمدرس. 3.3

تبعا لفمسفتو  ،جتماعيةتمع لتشارؾ األسرة في التنشئة االجتماعية أنشأىا المجىي مؤسسة ا

فيي األداة  ،وىي متأثرة بكؿ ما يجري في المجتمع ومتأثرة فيو أيضا ،ونظمو وأىدافو

والوسيمة والمكاف الذي بواسطتو ينقؿ الفرد مف حالة التمركز حوؿ الذات إلى حالة التمركز 
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وعضوا فاعبل في  ،جتماعيايمة التي يصبح بيا الفرد إنسانا اوىي الوس ،حوؿ الجماعة

 (45، ص 0118،)صبلح الديف شروخ.المجتمع

 :والحياة في المدرسة ليا جوانب ثبلثة قد تكوف سببا في توافؽ التمميذ أو معاناتو وىي

ويكوف ذلؾ بتجنب  ،ااتيوعبلقتو بمواد دراستو وموضوع ،وزمبلئو ،عبلقة التمميذ بمدرسيو

مع إشراؾ التمميذ في  ،أو السب والسخرية والعقاب البدني ،التيديد والوعيد لمتمميذ

شباع حاجاتو لمتقدير و االمسؤولية و  مع تنمية  ،عمى حؿ مشاكمونتماء والعمؿ االحترامو وا 

 .عتماد عمى سياسة الثواب والعقاب القانونية المعتدلةجتماعي الصحي حولو واالالجو اال

 (057، ص0110،)سيير كامؿ

 ،ومف اإلجراءات األخرى التي تستطيع المدرسة القياـ بيا لتحقيؽ التوافؽ السوي لطبلبيا

 ،كالرسـ والنحت والموسيقى واأللعاب الرياضية ؛ية فيياىتماـ بالنشاطات البلصف  اال ىي

 ،وعدـ المغاالة في فرض النظاـ والسمطة إلى الدرجة التي تؤدي إلى نفور الطمبة منيا

 ،ىتماـ بمسألة المناىج الدراسية بحيث تكوف ممبية لقدرات وميوؿ وتوجييات الطمبةواال

وأف تكوف مبلئمة مف حيث عدد الطبلب  ،وتنظيـ حجرات الدراسة وذلؾ بتوفير لوازميا

 (887 ص،0117، ولغوإلسماعيممحمدىاديمشعانربيع ).فييا

يضا ىي أنما ا  ، و وحسب مكانا يتجمع فيو التبلميذ لمتحصيؿ الدراسيليست ف المدرسة إ

حيث يتـ اتصاؿ بعضيـ بالبعض  ؛مجتمع صغير يتفاعموف فيو "يتأثروف ويؤثروف"

ستيـ كؿ اىداؼ مشتركة لدر آلخر، ويشعروف بانتماء بعضيـ إلى البعض، وييتموف بأا



 
868 

لمناسب لنموىـ الفردي واالجتماعي،  لى خمؽ الروح المدرسية عندىـ، والجو اإ يؤديذلؾ 

 ىميا:ؽ الدراسي في مجموعة نقاط، نذكر أيمكننا حصر دور المدرسة في تحقيؽ التوافو 

 يـ.تساتذيذ وأوجود عبلقة سيئة بيف التبلم 

 .طرؽ التدريس المستخدمة مف طرؼ المعمميف غير سميمة 

 لى البعض منيـ.ذ داخؿ القسـ الواحد واالنحياز إيف التبلميتفضيؿ المعمـ ب 

 ساتذة عف العمؿ.كثرة غياب األ 

 التربوية السميمة، وعدـ معرفة نفسية  ضعؼ الكفاءة والثقافة وجيؿ الطرؽ

 واإلخبلص في العمؿ. المراىقيف وعدـ النزاىة

 (805، ص 0110، أبو الحسفعادإلسماعيمعبدالرحماف )

لى عوامؿ شخصية تتعمؽ بؿ كذلؾ إ ،التمميذ ال يرجع فقط إلى المدرسيفكما أف فشؿ 

،االنتباه،ضعؼ الذاكرة،عدـ في صعوبة التركيز حامد زىرانحسب وتتمثؿ  ،بالتمميذ نفسو

ضاعةالقدرة عمى تنظيـ الوقت،و  كما يبلحظ فييـ البطء الشديد في الوقت وعدـ المثابرة،  ا 

 التأخروالتعبير عف النفس في الكبلـ والكتابة،نفس االنضباط و  ،التعمـ،صعوبة الحفظ

 .الدراسي

 :التعمم و النضجمستوى. 4.3

مـ : النضج والتعسي ىيادر ما في سموؾ التوافؽ الف مف العوامؿ التي تمعب دور ىاإ

فبمجرد دخوؿ الطفبللمدرسة، يعد التحصيؿ المدرسي مف ، والتوافؽ الشخصي واالجتماعي
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الطالب مف مرحمة إلى  نتقؿويي لمطفؿ،سادر لرئيسة عمى التوافؽ االجتماعي الالمؤشرات ا

وفي سف الرشد لتعميمية في ارتفاع مستوى توافقو، ، ويسيـ نضجو وزيادة خبراتو اأخرى

الشخصية  وتحقيقو لمطالبو ؛واعتماده عمى نفسو تعد قدرة الفرد عمى تحمؿ المسؤولية

 ات التوافقية االجتماعية.يكو برز السمبشكؿ سميـ أ ةواالجتماعي

 (867، ص 0116بو جادو،)صالح أ

 المعمم في تحقيق التوافق الدراسي:و  مديرالدور . 5.3

 :بتكار في العمؿ المدرسي، والشؾ بداع واالدوار مدير المدرسة اإلإف مف أىـ أالمدير

عمى  ويؤثر ،يقـو بدور ىاـ في نجاح العممية التعميمية سموب المدير المدرسيأف أ

دارييف في توفير المناخ يتركز دور اإلوية لمعامميف اآلخريف في المدرسة، و الروح المعن

لوسائؿ نماط الرعاية المناسبة واميف الخدمات وأ، وتأممية التعميـالمناسب لنجاح ع

 (899، ص 0111، تبراي براىيم)يوسؼ إالمساعدة لمتبلميذ.

  :عمى إعطاء الدرس فقط، بؿ عميو أف يسأؿ نفسو ىؿ  إف دور المعمـ ال يتوقؼالمعمم

أف ال ييمؿ اليدؼ مف التعميـ في غمرة تعمـ القدر المناسب مف التعمـ، و اكتسب الم

و التركيز عمى اليدؼ ومراعاة تطبيقيا، فاليومي في إعداد الدروس وفي تعم منشاطو 

والتعمـ مجرد عممية  فعممية التعميـ ،يضمف تعمـ قدر معيف مف الخبرات في زمف محدد

نما عممية تواصؿ وتفكير مشترؾ  تمقيف مف جانب المعمـ، وحفظ مف جانب التمميذ، وا 

 (05،ص 0111عبد الرحمف العيسوي، )بينيما.
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 ف:لتحقيؽ ىذه األىداؼ ينبغي عمى المعمـ أو 

 نو ييتـ بو اىتماما خاصا.مميذ كؿ اىتمامو، ويجعمو يشعر بأيولي الت -

تجذب المتعمـ  ،يذ، وىذا لف يأتي إال باقتراح أنشطة غنيةبالنفس في التمميغرس الثقة  -

 وتجعمو يتجاوز اىتماماتو الخاصة. ،ساسيا فيياأكثر ليكوف طرفا أ

 فكار وغيرىا.مى التعبير بحرية عما يخالجو مف أيشجع المتعمـ ع -

كسابو القدرة منيا، وا  ة، والمشاكؿ النابعة يمكف المتعمـ مف التوافؽ مع الحياة االجتماعي -

 عمى تسييرىا.

نسانية مثؿ بث روح ية مشجعة، وذلؾ بتنمية القيـ اإليساىـ في توفير عبلقات اجتماع -

 المسؤولية، التعاوف، قبوؿ الحياة االجتماعية.

 فراد جماعة الصؼ.يشجع العمؿ الجماعي بيف أ -

 (44، ص 0110مصطفى، ربحي)عميانيشجع روح المبادرة و يثمنيا. -

لذا يجتيد في معظـ  ،بالنسبة لممتعمـ األبالمعمـ يحتؿ مكانة  فأعثمان لبيب فراجيشير 

حساسيباألمفو  ،تحقيؽ اعتباره لذاتولكسب رضاه وعطفو و  األحياف مف خبلؿ عبلقتو  ا 

الرغبة قد ينتج عنو تيديد خطير إلحساسو بقيمة  تمؾأما إف فشؿ في تحقيؽ مثؿ معو،  

 (865، ص 8971فراج، لبيب)عثماف .يتوشخص

فيو النبع الذي تفيض  ،أف المعمـ المحور في العممية التربوية مصطفى فيمييؼ ويض

وىو مصدر لكثير مف العواطؼ التي يكتسبيا  ،وىو المنيج أو ىو الكتاب ،منو الخبرة
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ـ المعمـ يعم  كما أف ، و المدرسية،فتوجو تفكيره وتحدد اتجاىو وسموكوالمتعمـ في حيات

وسائر تصرفاتو التي ينقميا عنو المتعمموف بطريقة  ،بأقوالو وأفعالو ومظيره وحسف ذوقو

 (876، ص 8998)مصطفى فيمي، شعورية.شعورية أوال 

فييا مجموعة إذ يحددىا أو يتدخؿ  ،إال  أف العبلقة بيف المعمـ ومتعمميو ليست أمرا بسيطا

يتأثر بعبلقتو بمعمميو وبعبلقتو مع والديو,بمعنى أف  فالمتعمـ  قدمف العوامؿ المعقدة، 

ف كانت العف كانت عبلقة احتراـ فإنو يحتـر المعمـ، إالتي تربطو بأبيو العبلقة  بلقة وا 

كذلؾ نظرة المتعمـ لمعممو قدتتأثر بنظرة والده أو نظرة سيئة فإنو يسيء إلى المعمـ، 

نظرة تحدد درجة تقديره أو عدـ تقديره المجتمع الذي يعيش فيو المعمميف عامة,فيذه ال

 (60-68، ص ص 0116أبو الحسف، عادإلسماعيمعبدالرحمان).     لمعمميو

ية القائمة لذلؾ ترى الباحثة التوافؽ المدرسي يعتمد بدرجة كبيرة عمى نوع العبلقة اإلنسان

ة، أو الدراسي ةقتصاديالنظر عف الجوانب االجتماعية أو االبغض بيف المعمـ والمتعمـ، 

 الدراسي.التوافؽ  فمف خبلؿ العبلقة يتحقؽ

طرائؽ و  ،مكنو مف مادتوال يقتصر فيمنا لو عمى ت أفينبغي  الكؼءالمعمـ الناجح و  إف

التي  اإلنسانيةتدريسيا وتحصيؿ متعمميو فييا فحسب، بؿ البد مف مراعاة نوع العبلقات 

يعتمد بالدرجة األولى  إنماية واإلنتاجية، ذلؾ ألف رفع الكفاية البشر تربطو مع متعمميو، 

 عمى مدى تقدـ العبلقات اإلنسانية.

 (61، ص ص0111،محمود ىدىو  عبدالرزاؽ)محمود
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يجب أف يتمتع   ،معمـ الجيد في نظر التبلميذوعموما تشير أغمب الدراسات إلى أف ال

، والصبر، ومراعاة الشعور ،والعطؼ ،تجاه الديمقراطياالو  ،:التعاوفبالصفات التالية

، والسموؾ والخمؽ الطيب ،وروح الرعاية ،والعدؿ ،والمظير البلئؽ ،وتعديؿ الميوؿ والسموؾ

ستخداـ أسموب المدح والتقدير والكفاية ، واىتماـ بمشكبلت التبلميذ والمرونةالثابت واال

 ( 86-80، ص ص  0114،محمد  )محمد جاسـ .الممتازة في تدريس مادة معينة

التي تساعده عمى  ،إذف المدرس القدوة التي يستمد منيا الطفؿ النواحي الثقافية والخمقية

 .أف يسمؾ سموكا متوافقا

ولعبلقة التمميذ بمدرسو حسب دراستنا الحالية مؤشرات تدؿ عمى توافقو الدراسي وتتمثؿ 

 التالية: السموكياتفي 

  .يحاوؿ غالبا اإلجابة عمى األسئمة التي يوجييا لو األستاذ 

 .يقـو أحيانا ببعض المياـ لؤلستاذ 

 .يرفع يده طالبا اإلجابة إذا وجو األستاذ سؤاال لمتبلميذ 

 .يوجو األسئمة لؤلستاذ 

 .يمتمس المساعدة مف األستاذ إذا لـ يستطيع القياـ بالعمؿ المطموب منو 

 خ األستاذ لو.ال يرد مباشرة عمى توبي 

 .يذىب إلى قاعة األساتذة إذا احتاج مساعدتيـ 
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عميو أف ينادي المتعمـ باسمو عندما  ؛متعمميوولكي تتحقؽ العبلقة السميمة بيف المعمـ و 

وأف يتحدث إلى المتعمميف في المناسبة التي تخص كؿ واحد منيـ يريده في شيء ما، 

كذلؾ عميو أف أحد أفراد أسرتو،  و أوكأف يسألو عف صحتمشاركتو ليـ وجدانيا(،  )أي

ثـ إرشاده وتوجييو إلى األحسف، ي عمؿ ميما كاف نشاطو فيو بسيطا، يمدح المتعمـ في أ

ختبلط بيف المعمـ والمتعمـ في الصؼ لمتابعة نشاطيـ كما يمكف زيادة فرص اال

 .والتحدث معيـ بعممية موضوعيةتوجيييـ، و 

 (66، ص0116ابو حسف، عادإلسماعيمعبدالرحمان)

ىو الشخص القادر عمى التوفيؽ بيف التقديـ الجيد  :وتوصمت الباحثة بأف المعمـ الناجح

 والمشاركة الوجدانية لمتبلميذ وىذا لتحسيف العبلقة اإلنسانية بينيـ.  ،لمدروس

 :االتجاه نحو مواد الدراسة 

بمعمميو، ألف تطوير قة المتعمـ رتباطا وثيقا بعبليرتبط االتجاه نحو المواد الدراسية ا

داللة ،عة المرتبطة بيا مف قبؿ المتعمـتجاىات إيجابية نحو المدرسةوالنشاطات المتنو ا

لة بينو وبيف معمميو، ألف تطوير عمى ميمو نحو المدرسة وتحقيؽ عبلقات ودية متباد

 اللةد ،متعمـتجاىات إيجابية نحو المدرسة والنشاطات المتنوعة المرتبطة بيا مف قبؿ الا

بينما تسرب ودية متبادلة بينو وبيف معمميو،  عمى ميمو نحو المدرسة وتحقيؽ عبلقات

نخفاض تحصيميـ لمبرر عف المدرسة، باإلضافة إلى االمتعمميف وغيابيـ المتكرر غير ا

المادة الدراسية والنظاـ تجاىات سالبة نحو المعمميف و ربما يعزى لتكوينيـ االدراسي 
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أف ،ما أفادت بو نتائج دراسات عديدةوىذا ،دـ توافقيـ دراسياالمدرسي، وىي مؤشرات لع

ميؿ المتعمميف نحو المدرسة وحبيـ لؤلنشطة المدرسية يتضاءؿ نتيجة لمخبرات غير السارة 

المنياج أو طبيعة النظاـ والمتعمقة بالمعمـ أو  ،التي يواجييا المتعمـ في حياتو المدرسية

 (64، ص0116الحسف،  أبوعادإلسماعيمعبدالرحمان).المدرسي

وتصفو نفوسيـ حيف يممسوف صدؽ  تجاىات المراىقيفأنو تتجدد ا عمي الجسمانيشير وي

باء والمعمموف عف توجيو البلئمة ليـ لغير وعندما يبتعد الكبار خاصة اآل ،ىـتجاه نحو اال

نتقادىـ ألنيـ في ىذه المرحمة مف النمو يمروف بدور الحساسية يجدر عدـ او  ،ما سبب

 ومتى ما توفر ىذا الجو اليادئ ،ردالنفسية التي ال تماثميا أية مرحمة أخرى في حياة الف

ية مكانتيـ فيشعروف بأىم،اقترف بالتشجيع وتحديد األىداؼ وضحت أماميـ معالـ السبؿو 

ا بأنيـ متقبموف مف قبؿ معممييـ أما المتعمموف الذيف لـ يشعرو ، في الحياة االجتماعية

تجاىا سالبا نحو يـ، ومف ثـ يكونوف اكأشخاص غير مرغوب في ينظروف ألنفسيـ

، 8994)عبد العالي الجسماني، المعمميف والمواد التي يقوموف بتدريسيا والمدرسة ككؿ.

 ( 876ص

بأف التحصيؿ الدراسي الجيد والنجاح ا تمخضت عنو نتائج بعض الدراسات ويدعـ ذلؾ م

نحو المدرسة، وبالمثؿ فإف ىذه بة تجاىات موجتكويف االمدرسي قد يؤدياف إلى 

اح في المستقبؿ، ثـ إف تعديؿ  تجاىات الموجبة قد تؤدي إلى التحصيؿ الجيد والنجاال

زاء تجاىات ال يؤدي إلى تحسيف الجوانب الوجدانية اال في سموؾ المتعمميف إزاء المدرسة وا 
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نما يسيـ،التعمـ المدرسي فحسب الجتماعي ىذا التعديؿ في التوافؽ الشخصي وا وا 

تعد مف مكونات الرضاء لممتعمميف، وقد يفسرىا ىذا بأف االتجاىات الموجبة إزاء المتعمـ 

 (65ص0116الحسف، أبوعادإلسماعيمعبدالرحمان)عف الدراسة .

قد يأتي نتيجة لممعوقات درسة والدراسة والمواد الدراسية تجاه سمبي نحو المتكويف ا أما

يساعد في تحقيؽ مما ال ،أماـ النمو السوي لممتعمميفدرسة والصعوبات التي تضعيا الم

بأف العوامؿ المختمفة   محمد جمال الدين محفوظتوافؽ دراسي جيد، وىذا ما أشار إليو 

ائؽ مادية ترد جميعيا إلى وجود عقبات وعو ؛التوافؽ بمختمؼ أنواعو التي تؤدي إلى سوء

 ،وغ أىدافوافع األساسية لمفرد وبمجتماعية تحوؿ دوف إرضاء الدو أو جسمية أو نفسية أو ا

,ومف ثـ تسبب لو سوء التوافؽ نتيجة لتراكـ التوترات والصراعاتفتؤدي إلى تأـز نفسي 

 .الدراسي

 (66-56بو الحسف، المرجع نفسو، صأ عادإلسماعيمعبدالرحماف)

 المدرسي أوجو النشاط: 

جتماعية ىي تراعي النواحي االبؿ ،يثة ال تعتني بتنمية الجوانب المعرفية فقطالتربية الحدإن

ية والرياضية والرحبلت الترفييية، مف خبلؿ األنشطة الثقاف،االنفعالية لممتعمـوالجسمية و 

عمى تنميتيا تعمؿ عمى  فالمدرسة إف لـ تيتـ بميوؿ ورغبات وحاجات المتعمميف وتعمؿ

ذلؾ نجده يقوـ ,لةفتصبح المدرسة بيئة غير جاذبمما يؤثر عمى توافقو الدراسي  ،تعويقيا

 أو،تحصيمو الدراسيستجابات المبرىنة عمى ذلؾ مف خبلؿ تدني مستوى بمجموعة مف اال
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المدرسة أو مشكبلت سموكية أو عدوانية عمى زمبلئو أو خمؽ جو مف تيربو مف الدراسة و 

 وأثناء سير الدرس. التوتر داخؿ الفصؿ

 (67-66صمرجع سابؽ، ص الحسف، أبوعادإلسماعيمعبدالرحمان)

تمتع المتعمـ بالمدرسة وشعوره بالتوافؽ مع دراستو، ينبع أكثر مف خبلؿ اشتراكو في  إف

في الفصؿ، وتحت تمؾ  وممارسة األنشطة المصاحبة لممنيج أكثر مف مذاكرتو وعمم

يحدد بشكؿ كبير ما سيكوف عميو  األنشطةفشمو في ممارسة تمؾ  أوالظروؼ فاف نجاحو 

ف بعض الدراسات بأ أفادتتوافقو مع دراستو، بؿ وقد  أسموباتجاىو نحو المدرسة، و 

 النشاط المدرسي كثيرا ما يفوؽ المنيج الدراسي في تكويف شخصية المتعمميف واتجاىاتيـ.

 (609، ص 8996، أبوعبلـ )رجاء محمود

لدراسية والحياة النشاط المدرسي يشتمؿ عمى مجاالت متعددة ذات عبلقة بالمادة ا كما إف

وتخططو المدرسة وفقا الىتمامات التبلميذ ومستوى نضجيـ العقمي  لمتبلميذ،العامة 

راحؿ والعاطفي، ومف ثـ فالنشاط المدرسي يختمؼ في محتواه وأسموب تنظيمو تبعا لمم

درسة إذا فالنشاط المدرسي ىو كؿ ما يؤديو المتعمـ داخؿ الم العمرية والدراسية المختمفة،

 .ثنائيا أو بعدىا، بتوجيو مف المدرسةأو خارجيا قبؿ الحصة أو في ا

 (44، تر:محمد عمي، ص 8984)ادجار وآخروف،

استخداميا لتدعيـ الحياة السوية كما أف نشاطات التبلميذ تعد مف أىـ الوسائؿ التي يمكف 

 متبلميذ ولترفع مف إنتاجيـ وتحصيميـ الدراسي.ل
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ويساعد في ىروب ،ألنشطةترى الباحثة أف المناخ المدرسي يعتبر فقير مف دوف تمؾ ا

 التبلميذ مف المدرسة وفي الممؿ منيا.

 :تنظيم الوقت 

مراعيا فيو كؿ مادة دراسية  ،المتعمـ الذي يبرمج وقتو ويرتبو وفؽ جدوؿ مدروس مرف

كمؤشر لحاجتو ليا في الدرس واالستذكار، عمى  ،منحيث الصعوبة والسيولة بالنسبة لو

ومواعيد دراستو وأكمو  ،أف يكوف ذلؾ التنظيـ متبلئما مع ظروفو الصحية واالجتماعية

وىذا يساعد المتعمـ عمى المرور  ،ونومو، باإلضافة إلى تييئة المكاف المناسب لمدراسة

فينعكس  ،اجية االمتحافبكؿ المواد بطريقة تبث في شخصيتو األمف واالطمئناف عند مو 

 ذلؾ عمى مستواه األكاديمي وتحصيمو الدراسي وتوافقو الدراسي.

 (68الحسف، مرجع سابؽ، ص أبوعادإلسماعيمعبدالرحمان)

  :طريقة االستذكار 

دراسة واالستذكار، المتعمـ نفسيا وجسميا نحو ال دراسة وبدايتيا يييئإف التخطيط المسبؽ لم

نجاز الدراسة بالقدر الكافي في الوقت المناسبستثمار كما يفيده في ا  ألىميةو ، الوقت وا 

 جداوؿفي وضع  أبنائيـمف واجب اآلباء معاونة  أفمصطفى فيميأكداالستذكار فقد 

العديدة، حيث يحقؽ لممتعمـ  لفوائد الجدوؿ المنظـ، وذلؾ األخرىالنشاط  أوجولممذاكرة و 

يحقؽ لو الفرصة لمترفيو و استذكار دروسو بطريقة ال تسبب لو التعب والممؿ، كما يتيح 

لمنزلية، كما يفيده في باألعماالفي الحديث والقياـ  أفراداألسرةواالشتراؾ مع  ؛عف نفسو
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.) لدراستو لوإلىإىماعدـ قضاء وقت كبير في النشاط االجتماعي والرياضي، مما قد يؤدي 

 (806-805مصطفى فيمي،مرجع سابؽ، ص ص 

 :االمتحانات 

مدى استفادة  ةرفلمعالبد مف االختبار  إذا؛ؼ الطمبةتمعب االمتحانات دورا رئيسا في تكي  

استخداـ االمتحانات في عممية التقييـ  إف،التعميـ أساليبمدى صبلحيتو المتعمميف، و 

فاليدؼ مف االمتحانات  ،القوة والضعؼ نواحيعرؼ عمى تكوف وسيمة ايجابية لت   أفيجب 

تكوف لدييـ معرفة بالقياس التربوي  أفبؿ يجب  ،يقتصر عمى مجرد عبلمةبل أنيجب 

 جيدا ويمنحوا الصحة النفسية في نفوس طمبتيـ. إنتاجيـليكوف 

 (850-858، ص ص 8991)احمد الزيادي،  

 ي:ــــــــسادر توافق اللأبعاد ا. 4

 : يادـــــــــاالجتالجد و أ.  

في حياتو جتياده اسي لمتمميذ جده و ادر المؤشرات الدالة عمى التوافؽ ال مف أبرز

إذ أف قوة الدافع ،ويختمؼ التبلميذ عمى حد فروقيـ الفردية  في ىذا المؤشر،الدراسية

التي  وكذا أىدافيـ،تجاىاتيـ نحوىااو يذ ومدركاتيـ وتصوراتيـ لمدراسة يز بيف التبلماتتم

 يريدوف الوصوؿ إلييا وما يحققونو مف نجاح في الدراسة أو في غيرىا.

وىو ما يصبو  ،جتياده يعبر عف رغبتو في النجاح والطموح إلى المستقبؿاالتمميذ و  د  فج  

 (95ص، 0110،)عبد اهلل لبوزالفرد.إليو مفيوـ التربية في أىدافو وغاياتو مف تكويف 
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ا فإف تو العامة، إذً بؿ تتعدى ذلؾ إلى حيا ؛الدراسية فحسبوال تقتصر عمى حياة التمميذ 

 الحديثة إليو مفيـو التربيةوىو ما يصبو  ،ف رغبتو في النجاحجتياده يعبر عاالتمميذ و  د  ج  

مف تكويف الفرد المزود بالمعارؼ والميارات التي يستغميا في حؿ  ،اوغاياتي افي أىدافي

 .مشكبلتو الخاصة والعامة وحتى مشكبلت غيره

 ،جتياد التمميذ يثير في زمبلئو التنافس الذي يعد مف أىـ مميزات القسـ الدراسيكما أف ا

مف  ،عزالونانطوائو واحيث يكوف التمميذ خبلؿ ىذا التنافس بعيدا عف تمركزه حوؿ ذاتو و 

 .ىتماـاالىنا إثارة التنافس والتسابؽ بيف الدارسيف يدفعيـ إلى الغيرة و 

 (644، ص8997،)كماؿ الدسوقي

 ان:ــــــــــــــــــــاإلذع -ب

ف كؿ العبلقات إذ أ ،المدرس والتمميذ في المدرسة التبدأ عمميات السيطرة واإلذعاف بيف

باء ف ىنا تتحدد ىذه العمميات بيف اآلم ،السائدةالموجودة ما ىي إال تعبيرا عف العبلقات 

 التالية:واألبناء في إحدى الحاالت 

 يثقموف عميو بمطالبيـال الب الطفؿ و إلى تحقيؽ مط الذيف يسارعوف باءاآل. 

 الذيف يسارعوف إلى تحقيؽ مطالب الطفؿ ويثقموف عميو بمطالبيـ. باءاآل 

  بمطالبيـ.اآلباء الذيف اليسارعوف إلى تحقيؽ مطالب الطفؿ وال يثقموف عميو 

 الب الطفؿ ويثقموف عميو بمطالبيـاآلباء الذيف ال يسارعوف إلى تحقيؽ مط. 
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إذ في الصورة األولى  ،بؿ ىما متناقضتاف تماما ،فيناؾ فرؽ بيف الصورة األولى والرابعة

ويكوف ىذا بصراخو وصياحو أحيانا وىو  ،بفب االأف اآلباء ىـ الخاضعيف لمطال :نبلحظ

 ويعتبر ىذا تدليؿ زائد. ،الذي يسيرىـ

ال ىـ يحققوف  ،في المقابؿ نممس في الصورة الرابعة معاممة قاسية مف اآلباء ألبنائيـ

باء ألبنائيـ وخضوع وىي سيطرة مف اآل،بمطالبيـ المستمرة ـويثقموف عميي ـمطالبي

ذعاف مف اال  بف.وا 

ف إذ أ ،عف أساليب التربية في البيت فالمدرسة وأساليب التربية فييا ال تختمؼ كثيرا

والتمميذ يأتي مف البيت مزودا  ،س يتخذ صورة األب بالنسبة لمتمميذ ىذا مف جيةالمدر  

قفية التي تمقاىا مف والديو مف جية أخرى,حيث أف المدرس قبؿ أف يكوف بخبراتو المو  

والتمميذ كذلؾ آت مف أسرة ولو  ،مف أسرة وفي األغمب لو أبناء مدرسا ىو كغيره أتى

 ،قط ال شعوريا خمفياتو المنزلية ومشكبلتو األسريةس  وكؿ منيما ي   ،عبلقات بينو وبيف أبيو

ا عما ىو عميو خارج مف ىنا تتخذ عمميات السيطرة واإلذعاف أشكاال ال تختمؼ كثير 

 .القسـ

ستمرارا ألسموب قائـ ا ؛تركو فعؿ مف إتياف سموؾ معيف أووتعد أوامر المعمـ ونواىيو عمى 

أوتكوف أسموبا غريبا بالنسبة ذ الذي يتمقى دوما ىذه المعاممة، في البيت بالنسبة لمتممي

بؿ  ،مما يجعمو في وضع جديد وغريب ،لمتمميذ الذي لـ يتعود مف أبويو مثؿ ىذه المعاممة

ومف ىنا  ،ىذا األسموب مف قبؿ مدرسوينظر لنفسو أنو لف يخضع ولف يستجيب لمثؿ 
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وأف نطاؽ السمطة التعميمية المتمثمة في العطاء  ،فإف سمطة المدرس ىي سمطة شرعية

 ،إلى التبلميذ المحتاجيف إلييا ،التربوي مف ىيئة التدريس المالكة لمعمموالمعرفة والميارة

ورغبات الكبار مف  ،ستعداداتيـاعمى أف يكوف ىذا العطاء في ضوء حاجات التبلميذ و 

 .أفراد المجتمع والتغير الثقافي في المجتمع

 (016، ص8986،سرحافمنير المرسي)

 وتختمؼ أنماط السمطة التعميمية المدرسية إلى ثبلثة أشكاؿ متباينة ىي عمى النحو التالي:

 يمارس ىذا النمط مف المعمميف أسموبا تسمطيا قيريا عمى ستبداديةالسمطة اال:

عف الوضع التعميمي وال يعتبر نفسو المسؤوؿ يتوقع منيـ الطاعة العمياء و  ،التبلميذ

 يرغب في التطوير والتغيير .

 بات التبلميذ ويتخذ مف آراء ورغ ،:يعامؿ فييا التمميذ معاممة حسنةالسمطة الديمقراطية

,كذلؾ يراعي الموضوعية في تطوير األنشطة التعميمية ختيار أومعيارا أساسيا عند ا

 يذ .ملجة مشاكؿ التبلمعا

 منح الحرية المطمقة لمتبلميذ في وي ،:يمتاز بالسمبية وعدـ المباالةويةالفوضالسمطة

ر يكوف ضعيؼ الشخصية وغي ،تخاذ القرارات المتعمقة باألنشطة الفردية أو الجماعيةا

 .نتباىيـقادر عمى توجيو التبلميذ وجذب ا

 (67-64، ص ص0117، العمايرةحسيف )محمد 
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 العالقة بالمدرس: -

 التي ،تنمو بصفة أساسية حوؿ مواقؼ التفاعؿتنشأ العبلقة بيف المعمـ والتبلميذ و      

األنشطة عد الدروس و المختمفة، فالمعمـ ي   داخؿ حجرة الدراسة في األنشطة المدرسية تحدث

االستعداد يقدر ما يبذلو المعمـ مف جيد في تغيرات معينة في سموؾ التبلميذ، و ليحدث 

ة لتقديـ الموضوع إلى يرسـ الخطة السميم، و لمموقؼ التعميمي بتحديد موضوع التعمـ

عداد الوسائؿ التعميمية التي يعتمد عمييا في تدريس ، و بتحديد دورىـ في التعمـالتبلميذ و  ا 

طريقة استخداـ الكتاب المدرسي و  ،أسئمة التطبيؽ، وبإعداد أسئمة المناقشة و الموضوع

بط ذلؾ كمو ة التي تعطي لمتبلميذ كالتدريس والتصحيح، مع ر الواجبات المنزليتحديد و 

بحيث يدرؾ التبلميذ أف ما يتعممونو مف المواد  ،بحياة التمميذ في المدرسة أو خارجيا

احتراميـ در ما يكوف حب التبلميذ لممعمـ و لو صمة بحياتيـ في البيئة بق ؛الدراسية المختمفة

كونيـ يتمتعوف  ،اآلباء يذكروف المعمميف بالخبرض التبلميذ و ، وكذلؾ نجد أف بعلو

 (80، ص 0114)محمد جاسـ،بالسمعة الطيبة ألنيـ مخمصوف في عمميـ.

 العالقة بالزمالء: -

(إلى أف األقراف يتأثروف ببعضيـ 01889451أشارت العديد مف األبحاث في) العياصرة,,

، مما جتماعيةعرفية واالنفعالية واالالعديد مف المجاالت المبصفة قوية في  ؛البعض

 دائيـ.ينعكس بفاعمية عمى أ
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نخراط مع ( أف اال867, 0118في  8985 )سمولرويونس وفي نفس السياؽ يشير 

 8980,وآخروف ,طيب,إذ يعتبر )سيـ في تشكيؿ اليوية لدى المراىؽجماعة األقراف ي

بشكؿ إيجابي أـ سمبي عمى  ( دور األقراف مف أبرز العوامؿ التي يمكف ليا أف تؤثر70,

,ألنيا لى تمؾ الجماعة لتحقيؽ مكانتو االجتماعيةعتبار أنو يميؿ إ، باشخصية المراىؽ

 جتماعي والعبلقات والميارات.ب لمتدريب عمى الحوار االتوفر لو الجو المناس

 (884,ص 0185)ىداية ,

 سمات المتوافقين دراسيا:-5

 يمي:المؤشرات التي تدؿ عمى توافؽ التمميذ دراسيا كما  أىـيمكف حصر 

 يتمتع بصفات سموكية دراسية توافقية. أف 

 يواصؿ التفاعؿ مع الحصة الدراسية. أف 

 األستاذويجمع حواسو مع  ويركز انتباى أف. 

 موقؼ المتعمـ الفعاؿ وااليجابي. أنيأخذ 

 يشعر بالرضا واالتزاف و التعاوف. أف 

 يتميز باليدوء والتركيز داخؿ القسـ. أف 

 مؤثرات خارجية أليةال يمفت انتباه  أف. 

  دروسو.يحاوؿ عدـ التغيب عف 

 يحضر الحصة الدراسية في وقتيا المحدد. 
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  األستاذيتقيد بتعميمات. 

 يحضر جميع مستمزمات الحصة الدراسية أف. 

 ال يتحدث مع زمبلئو داخؿ القسـ. أف 

 شاط الدراسي.يشارؾ زمبلئو في الن أف 

 عمى السؤاؿ المطروح. اإلجابةقبؿ  األستاذيستأذف مف  أف 

 ومف معموماتو. وواثؽ مف نفس 

 .االستقرار االنفعالي 

 .الشعور بتقدير الذات 

 يكوف متوافقا نفسيا واجتماعيا ودراسيا. أف 

 إليوويسعى جاىدا الوصوؿ  أمامويضع ىدفا. 

  وصدؽ بأمانةيؤدي واجباتو. 

 (645، ص 8997)بركات خميفة،

 

 

 

 

 

 



 
878 

 :ادراسيينتوافقمال سمات التالميذ غير -6

السمات والخصائص التي تظير  تـ حصر،مف خبلؿ الدراسات والبحوث النفسية

 عمى التبلميذ الذيف لدييـ سوء التوافؽ الدراسي، نذكرىا في ما يمي:

 : و تتمثؿ:السمات العقمية - أ

  إدراؾ العبلقات بيف األشياء.ضعؼ في عنيمستوى إدراؾ عقمي ضعيؼ، مما ينتج 

 .ضعؼ الذاكرة وصعوبة تذكر األشياء 

 .عدـ القدرة عمى التفكير المجرد واستخداـ الرموز لقمة الحصيمة المغوية 

 : و تتمثؿ في:السمات الجسمية -ب

 .ضعؼ البنية الجسمية والمرض نتيجة سوء التغذية 

 .مشكبلت سمعية وبصرية أو عيوب أو عاىات أو تشوىات 

 : وتتمثؿ في:السمات االنفعالية -ج

 ضعؼ الثقة بالنفس. أوفقدان 

  الدرس. أثناءشرود الذىف 

 .عدـ االستقرار وعدـ القدرة عمى التحمؿ 

  الشعور بالعداء.أو الشعور بالدونية 

 .النزوع لمكسؿ والتياوف 
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 السمات الشخصية و االجتماعية:د 

  الجديدة.قدرة محدودة في توجيو الذات أو التكيؼ مع المواقؼ 

 .االنطواء واالنسحاب مف المواقؼ االجتماعية 

 العادات واالتجاىات الدراسية: -ه

  الواجبات. األعماألوفي انجاز  أواإلىماؿالتأجيؿ 

 .ضعؼ التقبؿ لممواقؼ التربوية واألعماؿ المدرسية 

 واالجتماع مع  ،وعدـ الرغبة في الذىاب إلييا ،كره التمميذ لممدرسة والتعميـ

يف لقدراتو الخاصة وعدـ مراعاة المعمم ،اآلخريف، بسبب عبلقتو السمبية مع زمبلئو

 والفروؽ الفردية بصورة عامة. وميولو الشخصي،

 (885، ص 0181،وعمرعبدالرحيـ  )نصر اهلل
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 خالصة الفصل:

مف خبلؿ  ؛ندماجو مع مجتمع مدرستوسي ىو شعور التمميذ باادر توافؽ الال

داء ى مدى قدرة التمميذ عمى كيفية األباإلضافة إل ،عبلقاتو مع زمبلئو وأساتذتو

إثارة  ،الكشؼ عف القدرات ،تييئة الفرص :ومف بيف العوامؿ المساعدة عميو ،األكاديمي

تشجيع العمؿ  ،إثارة التنافس ،الموازنة المدرسية ،ضبط النظاـ المدرسي ،الدوافع

جماعة الرفاؽ  ،صورة التمميذ عف ذاتة :مؿ المؤثرة فيو تتمثؿ فيأما العوا ،الجماعي

اإلذعاف والعبلقة  ،جتياد، مستوى التعمـ والنضج، أما أبعاده تتمثؿ في: الجد واالالمدرسة

 بالمدرس.
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 تمييد:
تعتبر الدراسة الميدانية القاعدة األساسية ألي بحث عممي، فمف خبلليا يتمك ف الباحث مػف 

ػؿ عمييػا الباحػث فػي  جمع البيانات حوؿ موضوع دراستو، وبما أف قيمة النتائج التػي يتحص 

جيػػة والضػػبط الػػدقيؽ فػػي معالجػػة الدراسػػة دراسػػتو تتوقػػؼ عمػػى مػػدى دق ػػة اإلجػػراءات المني

ػح نػػوع المػنيج المسػتخدـ فػي الدراسػة وحػدودىا، ووصػػؼ  الميدانيػة، يػأتي ىػذا الفصػؿ ليوض 

العينػػة وكيفيػػة اختيارىػػا، وكػػذا تحديػػد أدوات جمػػع البيانػػات واألسػػاليب اإلحصػػائية المعتمػػدة 

 في الدراسة األساسية.   

 : منيج الدراسة:1

مف القواعد التي يتـ وضعيا بقصد الوصوؿ إلى الحقيقة في العمـ، المنيج ىو مجموعة 

أو ىو فف مشكمة مف أجؿ اكتشاؼ الحقيقة، أو الطريقة التي يت بعيا الباحث في دراستو لم

عف الحقيقة التي اإلجراءات مف أجؿ الكشؼ  التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار أو

 الذيف ال يعرفونيا.نجيميا، أو مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف 

 ( 90،ص6002)صبلح الديف شروخ،

الذي يعر ؼ بأنو مجموعة  ،إف المنيج المناسب ليذه الدراسة ىو المنيج الوصفي

اعتمادا عمى جمع الحقائؽ  ،اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لوصؼ الظاىرة أو الموضوع

الستخبلص داللتيا والوصوؿ  ،والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميبل كافيا ودقيقا

إلى نتائج أو تعميمات عف الظاىرة أو الموضوع محؿ البحث، وعمى الرغـ مف أف 
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إال أنيا كثيرا ما تتعدى  ،الوصؼ الدقيؽ المتكامؿ ىو اليدؼ األساسي لمبحوث الوصفية

الوصؼ إلى التفسير، وذلؾ في حدود اإلجراءات المنيجية المت بعة وقدرة الباحث عمى 

 (222،ص6002)شحاتة سميماف،. التفسير واالستدالؿ

الذكاء الوجداني والتوافؽ ميارات اطية بيف رتبدراسة الحالية تتناوؿ العبلقة االوبما أف ال

ـ  إتالدراسي " الذي ييتـ بدراسة عبلقة التبلـز  ،باع المنيج الوصفي االرتباطي، فإنو قد ت

في التغي ر بيف متغيريف أو أكثر، وقياس درجة العبلقة بينيما باستخداـ معامبلت 

 (629،ص6000)عبد الرحمف األزرؽ،االرتباط".                        

ىػػػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػػػاس وتحديػػػػػػػػػػػد أكثػػػػػػػػػػػر  ،إف اسػػػػػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػنيج يحق ػػػػػػػػػػػؽ غايػػػػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػػػػية

طػػػور ال ميػػذ تبل لػػػدى فػػػي ارتباطيػػا بالػػػذكاء الوجػػداني أىميػػةً المتغيرات)التخصػػص،الجنس( 

ػػ ربطيػػا وافػػؽ دراسػػيا، و ؿ إلػػى معرفػػة مسػػتوى الطالػػب المتالنيػػائي، وفػػي ضػػوئيا يػػتـ التوص 

أف  خارجيػا؛ فيػي مػف القضػايا الميم ػة التػي البػدداخميػا و  وتحكمػو فػي انفعاالتػبمدى تحقيقيم

 ينظر فييا مف أجؿ تنمية الذكاء الوجداني.

 :ةــــــــــحدود الدراس :2

 تحد دت الدراسة بالمجاالت اآلتية:

 وتمميذة لطور النيائي.  ا( تمميذ22ثمانوف ): شممت عي نة الدراسة أربع و المجال البشري1.

 )كمجتمػع بحػث(: اقتصػرت الدراسػة عمػى ثػبلث ثانويػات بمدينػة الػوادي المجال المكـاني2.

بوصبيع ، الػوادي -أكتوبر  22حي عبد العزيز شريف: بطريقة عشوائية، ىي عمى التوالي
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المجػػػاؿ  حػػػي النػػػاظور الػػػوادي، عيـــد عبـــد الـــرازقالػػػوادي،  كسػػػبتت  صـــالح عبـــد المجيـــد

 .6022/6022الزمني: طب قت الدراسة خبلؿ السنة الدراسية: 

 ة:ـــــــــعينة الدراس :3

البػػػػد مػػػػف تحديػػػػد مجتمػػػػع الدراسػػػػة بػػػػدءا بتحديػػػػد  ،قبػػػػؿ التطػػػػر ؽ إلػػػػى وصػػػػؼ عينػػػػة الدراسػػػػة

حػػت الظػػاىرة محػػؿ ينضػػووف تمفيومػػو؛ حيػػث يمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػة جميػػع المفػػردات الػػذيف 

 الدراسة.

 :  المجتمع األصمي لمدراسة. 1.3

 .يقصد بمجتمع الدراسة جميع وحدات المعاينة التي نختار منيا العينة

و عػػػدة خصػػػائص وىػػػو أيضػػػا مجموعػػػة عناصػػػر ليػػػا خاصػػػية أ(252 ،ص2999 مزيػػػاف،)

)مػػػوريس األخػػػرى والتػػػي يجػػػري عمييػػػا البحػػػث.   مف العناصػػػرغيرىػػػاتميزىػػػا عػػػف  ،مشػػػتركة

 (692، ص 6002انجرس، 

بمجمػوع تبلميػذ الطػور النيػائي بمدينػة الػوادي  ؛وحدات المعاينة في الدراسػة الحاليػةتتحدد و 

 (،اآلتي:05(،كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )6022-6022لسنة )
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 تالميذ الطىر النهائي بثانىيات  مدينة الىادييىضح (05رقم ) جدول

  

 الثانويات
 تالميذمجموع  تالميذ شعبة عممية تالميذ شعبة أدبية

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 372 208 164 301 155 146 71 53 18 مارس 19ثانوية  2

6 

السعيدعبد ثانوية 

 الحي
19 55 74 75 103 178 94 158 252 

2 

ثانوية المجاىد عبد 

 الرزاق عيدة

22 54 76 67 68 135 89 122 211 

 277 188 89 191 124 67 86 64 22 ثانوية بوشوشة 2

5 

ثانوية بوصبيع 

 صالح عبد المجيد
13 45 58 54 131 185 67 176 243 

2 

ثانوية بوضياف 

 بوضياف
19 63 82 56 83 139 75 146 221 

2 

ثانوية حفيان محمد 

 العيد
14 17 31 37 47 84 51 64 115 

2 

ثانوية حي أوالد 

 تواتي
07 34 41 70 71 141 77 105 182 

9 

ثانوية عبد 

 العزيزالشريف
41 97 138 131 123 254 172 220 392 

 2265 1387 878 1608 905 703 657 482 175 المجموع

 

 2016/2017*المصدر: مديرية التربية لوالية الوادي 
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يف بالطور النيائي بمدينة عدد التبلميذ المتمدرس :( أف05يظير مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

(ذكور 878ات، منيـ)( ثانوي09)موزعيف عمى تسع ،( تمميذ2265)الوادي

تمميذة،كذلؾ تمميذا و  (423كاف عدد المسجميف في شعبة األدب )(إناث، و 2265و)

 ( مسجميف في شعبة العممية.  1387)

 :المجتمع المستيدف2.3.

قػػد تػػـ اختيػػار ثػػبلث ثانويػػات بمدينػػة الػػوادي )كمجتمػػع بحػػث( بطريقػػة عشػػوائية، ىػػي عمػػى و 

  بوصـــبيع صـــالح عبـــد المجيـــد، الػػػوادي -أكتػػػوبر  22حػػػي عبـــد العزيـــز شـــريفالتػػػوالي: 

تبلميػػػذ الطػػػور  حيػػػث أف عػػػدد حػػػي النػػػاظور الػػػوادي، عيـــد عبـــد الـــرازقالػػػوادي، كسػػػبتت

يقػدر بػػ  – 6022/6022حسػب الموسػـ الدراسػي: –أدبػي( بيػذه الثانويػات  -النيػائي)عممي

 ( تمميذ و تمميذة، كما ىو موض ح في الجدوؿ اآلتي:222)

 ادبي( حسب كل ثانوية–العدد اإلجمالي لتالميذ الطور النيائي )عممي ( 06الجدول رقم)يوّضح 

 الثانوية
العدد اإلجمالي 

 التالميذ
 أدب

 النسبة

(%) 
 عممي

 النسبة

(%) 

عبد العزيز 

 شريف
392 138 35.20% 254 64.79% 

بوصبيع صالح 

 عبد المجيد
243 58 23.86% 185 67.13% 

 %63.98 135 %36.01 76 211 عيده عبد الرزاق

 %67.84 574 %32.15 272 846 المجموع

 (2016/2017*المصدر: إدارة الثانويات المذكورة ) 
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 عينة الدراسة االستطالعية:3.3.

تعتبػػر الدراسػػة االسػػتطبلعية مرحمػػة ىامػػة مػػف مراحػػؿ إعػػداد البحػػوث العمميػػة، فيػػي تمث ػػؿ 

ىمػػػاؿ الكتابػػػة عػػػف الدراسػػػة االسػػػتطبلعية فػػػي البحػػػث  أساسػػػا جوىريػػػا لبنػػػاء البحػػػث كمػػػو، وا 

بذلػػو  يػػنقص البحػػث أحػػد العناصػػر األساسػػية فيػػو، ويسػػقط عػػف الباحػػث جيػػدا كبيػػرا كػػاف قػػد

 (22،ص2995)محي الديف مختار،.فعبل في المرحمة التمييدية لمبحث

وعميػػػػػػو، فقػػػػػػد قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة بتطبيػػػػػػؽ أدوات الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى عينػػػػػػة اسػػػػػػتطبلعية شػػػػػػممت 

عبـــد شػػػعبتيف األدبيػػػة و العمميػػػة مػػػف تبلميػػػذ ثانويػػػات ال ( تمميػػػذا و تمميػػػذة مػػػف20)أربعػػػوف

عيـد الػوادي، كسػبتت بوصـبيع صـالح عبـد المجيـد، الػوادي -أكتػوبر  22حػي العزيزشريف

ــدالرازق  ـ  اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػوائية طبقيػػة متسػػاوية مػػف حػػي النػػاظور الػػوادي، عب حيػػث تػػ

مسػػػتوى الطػػػور النيػػػائي فػػػي الثانويػػػات المػػػذكورة، و ذلػػػؾ لحسػػػاب صػػػدؽ و ثبػػػات المقيػػػاس 

  أدوات الدراسة.

 عينة الدراسة األساسية:4.3.

بحيػػث  ،العينػػة عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الوحػػدات المسػػتخرجة مػػف المجتمػػع اإلحصػػائي إن

تكوف ممثمة بصدؽ ليذا المجتمع، وبعبارة أخرى فالعينػة مجموعػة مػف الوحػدات التػي يجػب 

 (222، ص6022)عبد الكريـ بوحفص،أف تت صؼ بنفس مواصفات مجتمع الدراسة.

التي يتـ ،بالعينة العشوائية الطبقية المتساويةونظرا ألىداؼ الدراسة فقد تـ  األخذ 

أف يكوف جميع  األولاختيارىا مف طرؼ الباحث في حالة توف ر شرطيف أساسييف ىما: 

http://www.education39.net/etbs/172
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عدـ تجانس بيف ىؤالء األفراد، أف يكوف ىناؾ  والثانيأفراد المجتمع األصمي معروفيف، 

 األدبي، )ذكور و إناث(.العممي و وقد تـ تخصيص طبقتيف: 

مف مجموع تبلميذ كؿ طبقة مف الطبقات، ليصبح العدد %20فمقد وقع اختيارنا عمى 

وىذا مف مجموع ثماني مئة وستة وأربعوف  .(22اإلجمالي لمعينة المختارة أربعو وثمانوف )

 ( يبيف طريقة االختيار:02الجدوؿ )( تمميذ وتمميذة. و 222)

 يوّضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب كل تخصص بالثانوية (:07الجدول رقم)

 

 الطبقات العدد اإلجمالي لمتالميذ حسب الشعبة النسب المئوية المختارة عدد أفراد العينة

58 

 ذكور  اناث عممي 574 % 10

32 25 

26 

 ذكور  اناث أدبي 272 % 10

19 8 

 المجموع 846 %  10 84

 

إف في المجتمع الذي يقدر ببعض المئات إلى بعض اآلالؼ مف ": أنجرس موريسيرى 

% مف 20خذ إجماليا ائة عنصر مف كؿ طبقة معدة، وأخذ مفاألفضؿ ىو أالعناصر،

 (229، ص 6002) موريس أنجرس،مجتمع البحث لما يكوف متكونا مف بعض اآلالؼ".
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 أدوات جمع البيانات: :4

 جمع بيانات ىذه الدراسة:لقياس و ( 06دمت الباحثة مقياسيف)استخ

 (.6002) رزقو  عثمان" الذي صممو الذكاء الوجدانيمقياس " -

 .حسين عبد العزيز الدرينيمف إعداد  التوافق الدراسي"مقياس " -

 :األداة األولى1.4.

 : وصف المقياس  1.1.4  

 ث(، حي6002) رزقو عثمان" الذي صممو الذكاء الوجداني"استخدمت الباحثة مقياس

 (فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد، وىي:52خمسوف )تألؼ ىذا المقياس مف ثمانية و 

التواصؿ االنفعاالت، والمعرفة الوجداني، و التعاطؼ، وتنظيـ االنفعاالت،و )إدارة 

ث تصؼ سموكا يقوـ بو المستجيب، صيغت كؿ فقرة مف ىذه الفقرات بحياالجتماعي(، و 

 ممارسة الفرد لمسموؾ الوارد في الفقرة حسب المقياس التالي:يستجاب لكؿ فقرة بتحديد و 

 االت السمبية : و يشير إلى القدرة عمى التحكـ في االنفعالبعد األول إدارة االنفعاالت

لمتحكـ في  كسب الوقتاالنفعاالت االيجابية بسيولة، و  استدعاءالسيطرة عمييا، و و 

يندرج تحت ىذا البند خمسة عشر و  ايجابية،تحويميا إلى انفعاالت االنفعاالت السمبية و 

 ( عبارة.25)
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 التوحد : و يشير إلى قدرة الفرد عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف و البعد الثاني التعاطف

لـ يفصحوا  فمعيـ انفعاليا وفيـ مشاعرىـ وانفعاالتيـ، والحساسية الحتياجاتيـ حتى وا  

 ( عبارة.22عشر) ىيندرج تحت ىذا البعد احدالتناغـ معيـ، و عنيا، و 

 ر المشاعى القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت و يشير إل: و البعد الثالث تنظيم االنفعاالت

 ( عبارة.22يندرج تحت ىذا البند ثبلثة عشر )توجيييا إلى تحقيؽ االنجاز والتفوؽ، و و 

 الجيد  اإلدراؾ: وتشير إلى القدرة عمى االنتباه و البعد الرابع المعرفة الوجدانية

رج تحت ىذا يند، وحسف التمييز بينيا والتعبير عنيا، و المشاعر الذاتيةاالت و لبلنفع

 .( عبارات20البعد عشرة )

 ة الفرد عمى التأثير االيجابي في يشير إلى قدر : و البعد الخامس التواصل االجتماعي

يندرج تحت ىذا البعد تسع في التصرؼ معيـ بطريقة الئقة، و  مساندتيـاآلخريف، و 

 عبارات.( 09)

رات كؿ بعد مف أبعاد المقياس في مقياس الذكاء االجدوؿ التالي يوضح موقع عبو 

ئية تجنبا بؿ وضعت بطريقة عشواتسمسميا  الوجداني، حيث لـ يتـ ترتيب العبرات

 (02كانت أرقاـ العبارات لؤلبعاد عمى النحو الذي يوضحو جدوؿ )لبلستجابات النمطية، و 
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 عبارات مقياس الذكاء الوجدانييوضح ( 08الجدول رقم )

 عبارات البعد أبعاد الذكاء الوجداني م

 ادارة االنفعاالت 1
(4)-6-9-11-12-13- (16)-17-18-

26-28-31-50-53-(56) 

 التعاطف 2
33-34-35-37-38-40-41-44-54-

55-57 

 تنظيم االنفعاالت 3
(15)-19-20-21-22-23-24-25-27-

29-30-32-58 

 الوجدانيةالمعرفة  4
1- (2)-3- (5)-7-8-10-14-49-

(51) 

 52-48-47-46-45-43-42-39-36 التواصل االجتماعي 5

 .( ىي البنود السالبة -*البنود التي داخؿ القوس )

 طريقة تصحيح المقياس: -2.1.4

 تقرير محك الدرجة عمى المقياس: 

المقياس بمثابة اختبار مف نوع االختيار مف متعدد؛ وفيو تصاغ المفردات بحيث تعطى 

، ليكرتالخماسي( إجابات مختمفة عف بعضيا البعض وفؽ مقياس05لممبحوث خمسة)

عمما بأف ىناؾ إجابة صحيحة واحدة فقط والبقي ة إجابات خاطئة، ويقوـ المبحوث باختيار 

أما عف مشاعره، مة لئلجابة توافؽ أحاسيسو و ع عبلالفقرة الصحيحة عف طريؽ وض

 ( لبقية اإلجابات الخاطئة.0حة و)( لئلجابة الصحي2األوزاف فتعطى)
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 مات: ــــــميـالتع -3.1.4

ورد في التعميمات بعض البيانات التي ليا عبلقة بمتغيرات الدراسة، وكيفية اإلجابة عمى 

المجيب بأف اإلجابات المصر ح بيا لف  الفقرات مع إعطاء مثاؿ توضيحي لذلؾ، ثـ طمأنة

ثـ تأتي مرحمة تقدير خصائصو السيكومترية؛  ستخدـ إال في أغراض البحث العممي،ت

 والمتمثمة في الصدؽ والثبات.

 الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الوجداني: 4.1.4

  لمقياس: اصدق 

أحد المؤشرات التي تدؿ عمى لمصدؽ أىمية قصوى في بناء االختبارات النفسية، وىو يعد 

مصداقية وجود ة االختبار، فاالختبار الجي د ىو الذي يقيس الس مة التي ييدؼ إلى قياسيا، 

وتختمؼ االختبارات في درجات صدقيا تبعا القترابيا أو ابتعادىا مف تقدير تمؾ السمة 

 (25،ص6006)عبد اليادي عبده وآخروف،التي تيدؼ إلى قياسيا.

استخداـ ىذا المقياس  تـ، فمقددؽ المقياس عمى الدراسات السابقةفي تقدير ص تـ  االعتماد

تثبتا مف (، و 6002) رزقعثمان و ثبت صدقو، وكاف مف إعداد كثير مف الدراسات و  في

( في 6002)خولو البموى (، و6006) نى أبو ناشيمصدقو، كما استخدمتو الباحثة 

 .بالجزائر سعيدة بنغربالوىػ(، 2220) عميالشيريسعد محمد الباحث البيئة السعودية، و 

وقد تـ حساب الخصائص السيكومترية لممقياسصدؽ وثبات مف طرؼ الباحثة وكانت 

 : النتائج كالتالي



 
896 

 دق :ــــــــــــ الص1

 صدق التمييز) المقارنة الطرفية (:

بعد  ،في قياس الصدؽ التمييزي لممقياس عمى طريقة المقارنة الطرفية ةالباحث تاعتمد

فردا، تـ جمع درجاتيـ الكمية 40تفريغ  بيانات العينة االستطبلعية والبالغ عددىـ 

في كؿ %  27وترتيبيا ترتيبا تنازليا، ثـ تقسيـ العينة لفئتيف فئة عميا وفئة دنيا بنسبة

الممحؽ )SPSS22(جتماعية اإلحصائية لمعمـو االتـ استعماؿ نظاـ الحزمة ، و مجموعة

لعينتيف مستقمتيف، تحصمنا عمى النتائج المدونة في الجدوؿ " T" لحساب قيمة، (3)

 التالي:

 صدق التمييزيوضح  :(09جدول رقم)

 عدد 

 أفراد

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

التجانس 

F 

داللة 

F 

 قيمة

T 

درجة 

حرية 

T 

مستوى 

 الداللة

T 

 7.6 232.27 11 علوي

4.52 

 

 دالة غير

 

12.56 20 

دالة عند 

 11.23 180.91 11 سفلي 0.01

  
 

(، نجد أف المتوسط الحسابي لممجموعة العميا يساوي 09)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ

، وأف المتوسط الحسابي لممجموعة الدنيا 7.6، وانحرافيا المعياري يساوي 232.27

، في حيف نجد قيمة اختبار التجانس 11.23،وانحرافيا المعياري يساوي  180.91يساوي 
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F  عميا والمجموعة الدنيا غير دالة إحصائيا، مما يدؿ عمى أف المجموعة ال 4.52تساوي

، وىي دالة إحصائيا 20عند درجة حرية  12.56تساوي  Tمتجانستيف، وعميو فإف قيمة 

ة بيف ، بناء عمى ذلؾ نقوؿ: توجد فروؽ ذات داللة إحصائي0.01عند مستوى داللة 

، وعميو فالمقياس يمكننا مف التمييز بيف المجموعتيف، إذا يمكف المجموعتيف العميا والدنيا

 القوؿ بأف مقياس الذكاء الوجداني  يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ مف حيث التمييز .

 ـ صدق المحتوى) االتساق الداخمي ( :

قاـ الباحث بحساب صدؽ المحتوى لممقياس بطريقة االتساؽ الداخمي، وذلؾ بحساب 

تـ معامؿ ارتباط كؿ بعد مف األبعاد الخمس  لممقياس عف الدرجة الكمية لممقياس، 

لحساب ( 3الممحؽ ))SPSS22(استعماؿ نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

 نتائج المدونة في الجدوؿ التالي:فتحصؿ عمى اللكؿ بعد، rقيمة 
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 صدق المحتوى)االتساق الداخمي(يوضح :(10جدول رقم )

عدد أفراد  البعد

 العينة

قيمة معامل االرتباط 

R 

 مستوى الداللة

 075 40 االنفعالإدارة 
دالة إحصائيا عند 

0002 

 077 40 التعاطف
دالة إحصائيا عند 

0002 

 071 40 تنظيم االنفعال
دالة إحصائيا عند 

0002 

 0.55 40 المعرفة الوجدانية
دالة إحصائيا عند 

0002 

 0.61 40 التواصل االجتماعي
دالة إحصائيا عند 

0002 

 

تتػػراوح بػػيف  ،لؤلبعػػاد الثبلثػػة  rمعامػػؿ االرتبػػاط( نجػػد أف قيمػػة 10)مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ

، ممػػا يؤكػػد عمػػى أف محتػػوى 0.01وىػػي داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة ، 0.55و 0.77

المقيػػاس متسػػؽ مػػف خػػبلؿ ارتبػػاط جميػػع األبعػػاد مػػع بعػػدىا الكمػػي، وعميػػو يمكػػف القػػوؿ بػػأف 

 .وى أوالمضموفمقياس الذكاء الوجداني يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ مف حيث المحت
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 ات :ــــــــــــــــــالثبـ  2

 ـ التناسق الداخمي لمبنود ) ألفا كرونباخ ( :

    ) ألفـــا كرونبــــاخ (س بطريقػػػة التناسػػػؽ الػػػداخمي لمبنػػػودقػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب ثبػػػات المقيػػػا

النتػػائج  (،3)الممحػػؽ ،(SPSS22جتماعيػػة ) نظػػاـ الحزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػـو االبواسػػطة 

 مدونة  في الجدوؿ التالي :

 بطريقة التناسق الداخمي لمبنود)ألفاكرونباخ( حساب ثبات المقياسيوضح (: 11جدول رقم)

قيمة معامل ألفا  عدد البنود البعد

 كرونباخ

 القرار

 دالة إحصائيا  0.54 15 إدارة االنفعال

 دالة إحصائيا  0.85 11 التعاطف

 دالة إحصائيا  0.58 13 تنظيم االنفعاالت

 دالة إحصائيا  0.52 10 المعرفة الوجدانية

 دالة إحصائيا  0.73 09 التواصل االجتماعي

 دالة إحصائيا  0.84 58 الكلي

 

لؤلبعاد الفرعية لممقياس تتراوح  ألفا كرونباخ( نجد أف قيمة 11مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

جد عبلقة موجبة بيف كؿ بعد وبيذا تو ، دالة إحصائيا، وىي عبلقة 0.85و 0.52بيف 

 .ومؤشراتو

، أي درجة الكمية لممقياس ألفا كرونباخوما يؤكد ذلؾ نجد مف خبلؿ الجدوؿ قيمة 

، وىي عبلقة موجبة قوية 0.84التناسؽ الداخمي بيف بنود مقياس الذكاء الوجداني تساوي 
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المعرفة الوجدانية، التواصؿ  ،الخمس)إدارة االنفعاؿ، التعاطؼ، تنظيـ االنفعاؿبيف البنود 

يتمتع بدرجة الذكاء الوجداني، وبذلؾ يمكف القوؿ بأف مقياس المكونة لممقياس( االجتماعي

 عالية مف الثبات . 

 :التجزئة النصفية  4.1.4

، حيث تـ تقسيـ بنود ؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفيةبحساب معام ةالباحث تقام

  بيرسون، ثـ حساب معامؿ االرتباط  ( زوجي/ فرديالمقياس إلى نصفيف متكافئيف ) 

النتائج  (،3الممحؽ)،( 22SPSSبيف النصفيف باستعماؿ نظاـ الحزمة اإلحصائية ) 

 مدونة بالجدوؿ التالي:

 (: يوضح حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية12جدول رقم)

المؤشرات 
 اإلحصائية

 Rقيمة 
 المحسوبة

 الداللةمستوى  درجة الحرية

 قبل التعديل
 بيرسون 

0.72 
38 
 

 0.01دالة  عند 
بعد التعديل        

 براونسبرمان
0.84 

 

       تساويبيرسونالمحسوبة قبؿ التعديؿ   r( نبلحظ أف قيمة12مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)

بيف نصفي   عف قيمة معامؿ االرتباطالمعبر عنيا تعبر r، وفي الحقيقة قيمة 0.72

بعد الحقيقية  r( فتحصمنا عمى قيمة  براون) المقياس، توجب تصحيح معادلة الطوؿ

، وعميو يمكف ( 0.01فيي دالة عند مستوى داللة ) ،0.84 سبرمان تساويالتعديؿ  

 .القوؿ بأف مقياس
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 األداة الثانية: مقياس التوافق الدراسي:.2.4

 وصف المقياس: 1.2.4

( 1979ويعتبر يونجمان )،يونجماناستخدمت الباحثة مقياس التوافؽ الدراسي مف اعداد

Young man حسين الدرينيأوؿ مف وضع مقياسا لمتوافؽ الدراسي، ونقمو لمعربية 

 تغطي ثبلث أبعاد: ،عبارة 22مقياس مف اليتكوف حيث، (2925)

 عبارةstudiousness(26)جتيادالجد واال -

 عبارةCompliance.(25 )اإلذعاف  -

 عبارةTeachercontat(2)العبلقة بالمدرس  -

وىو ذو فائدة كبيرة في ، يلمتوافؽ الدراسي مف مقاييس التقدير الذات يونجمانيعتبر مقياس 

,كما يساعد ىـ وعمى توجيييـ التوجيو المناسبمساعدة المدرسيف عمى فيـ سموؾ تبلميذ

إلى سوء توافؽ التمميذ عمى تبيف بعض الجوانب التي تؤدي االخصائي النفسي والتر بوي

وقد حرص المؤلؼ عند وضعو لبلختبار ، يقدـ المساعدة الفنية المناسبة الدراسي لكي

عمى أف تصؼ وحداتو السموؾ االجرائي الذي يحدث داخؿ قاعات الدراسة وخارجيا مما 

 .ي المعنى بيف المستخدميفيحقؽ ليذه الوحدات درجة عالية مف الموضوعية واالتفاؽ ف

وحدة طبقت عمى عينتيف مف طمبة المدرسة  40بدأ المؤلؼ بوضع قائمة تتكوف مف 

باستخداـ التحميؿ العاممي ، اتمميذ 288والثانية مف  274الثانوية تكونت االولى مف 

:الجد واالجتياد, العوامؿ الثبلثة اآلتية الستجابات العينة األولى أمكف التوصؿ إلى
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استخداـ استجابات ,بوحدات التي تقيس األبعاد الثبلثةبتحميؿ الو ، العبلقة بالمدرس,االذعاف

 ىي التي يتضمنيا المقياس الحالي.وحدة  34,أمكف التوصؿ إلى العينة الثانية

 ( يوضح عبارات مقياس التوافق الدراسي13جدول )

 عبارات البعد أبعاد التوافق الدراسي م

-(22)-20-19-(13)-11-7-(5)-(1)  الجد و االجتياد 1

25-29-(31)-34  

-16-(15)-14-(10)-(9)-8-3-(2) اإلذعان 2

(17)-(18)-23-(24)-(26)-28-(32) 

 33-(30)-27-21-12-6-4 العالقة بالمدرس 3

 البنود التي بيف قوسيف بنود سالبة.

 صدق المقياس : 2.2.4

وذلؾ نظرا لعدـ  ،ىذا المقياس استخدـ الصدؽ التكويني أو صدؽ المفيـو لحساب صدؽ

.يقـو حساب الصدؽ عمى مقارنة درجات التبلميذ عمى وجود مقياس سابؽ لمتوافؽ الدراسي

,العبلقة االذعاف,توافؽ الدراسي )الجد واالجتيادالمقاييس األربعة الفرعية لمقياس ال

مف الجدوؿ .يتضمى بعض المقاييس األخرى المناسبة, الدرجة الكمية( بدرجاتيـ عالمدرسب

( مقياس 288ف=)طبؽ عمى العينة األولى،انات مقارنة لعينتيف مف التبلميذ( بي14رقـ )

وعمى المقاييس  ايزنكلمشخصية وحسب االرتباط بيف درجات  التبلميذ عمى مقياس  ايزنك

 . األربعة الفرعية
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 :(14جدول رقم )

 .الشخصية واالنجازمعامالت االرتباط بين مقياس التوافق المدرسي وبعض مقاييس 

 المقياس

 مقياس التوافؽ الدراسي 

الجد و 
 االجتياد

 االذعاف
العبلقة 
 بالمدرس

الدرجة 
 الكمية

  288العينة الثانية : ف=

 ر 01 ر 26 ر 04 - ر 08 - االنبساط -1

ر  37 - العصابيػة -2
** 

- 33 
 **ر

- 13 
 *ر 

ر  36 -
** 

ر  22 **ر  38 **ر  50 الػػػػكذب -3
** 

 **ر  48

 348العينة الثالثة : ف=

 ر 01 ر 02 صفر صفر اتجاه طمبة االعدادي نحو الثانوي -4

ر  16 **ر  38 **ر  21 اتجاه طمبة االعدادي نحو االعدادي  -5
** 

 **ر  34

 08 - ر 08 ر 06 الخوؼ مف االنتقاؿ مف المرحمة االعدادية -6
 ر

 ر 05

 ر 05 ر 05 *ر  11 ر 03 - مفيـو الذات لممرحمة االعدادية :اجتماعي -7

ر  11 **ر  24 ر 08 مفيـو الذات لممرحمة االعدادية :شخصي -8
** 

 **ر  19

ر  16 **ر  27 **ر  21 مفيـو الذات لممرحمة االعدادية :تحصيمي -9
** 

 **ر  28
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ر  18 **ر  41 **ر  28 دافعية االنجاز لممرحمة االعدادية  -10
** 

 **ر  39

 ر 20 ** ر 26 ** ر 31 اتجاه طمبة االعدادي نحو الثانوي -11
xx 

 **ر  33

 02 - ر 06 - **ر  11 اتجاه طمبة االعدادي نحو االعدادي  -12
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 ر 01داؿ عند مستوى **

 ر 05عند مستوى *

 

النبساط وكؿ مف الجد واالجتياد واالذعاف يقترب مف يبلحظ مف الجدوؿ أف االرتباط بيف ا

قة ايجابية مع االتزاف طات السالبة مع العصابية فتضمف عبلارتبأما اال، الصفر

 . توافؽ دراسيام,وىذا أمر متوقع بالنسبة لمطالب الالوجداني

يف كما يبلحظ وجود ارتباطات عالية مع مقياس الكذب وىذا يدؿ عمى تذمر ىذ

بالمدرس أما عف العبلقة Comformityاالذعاف ( لبلنصياع,المقياسيف)الجد واالجتياد

مف ارتباطيا باالتزاف الوجداني ومقياس نبساط ارتباطا أعمى فمف الواضح ارتباطيا باال

مف ساعد عمى توضيح الفرؽ بيف الجد واالجتياد واالذعاف اف ىذا ي ،الكذب

وذلؾ أف األخيرة تتضمف السموؾ التعاوني  ،,والعبلقة بالمدرس مف ناحية أخرىناحية

ويمكف أف ينسحب مى االرتباطات.عذي يمارسو التمميذ ال Outgoingودي والسموؾ ال

 التفسير السابؽ عمى االرتباطات بالدرجة الكمية.

مف طمبة المدرسة الثانوية الذيف انتقموا مف  348وفي دراسة أخرى عمى عينة عددىا     

يمكف اعتبار ( كيؼ 14مف الجدوؿ رقـ )دية إلى المدرسة الشاممة  يتضحالمدرسة االعدا

دادية اتجاىات طمبة االع)(5فالمتغير رقـ ) ،ية مقياسا عاما لمتوافؽ الدراسيالدرجة الكم

( وي نحو المدرسة الثانويةاتجاىات طمبة الثان) 11نحو المدرسة االعدادية ( والمتغير رقـ 
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 ر 34ر,  33واالرتباطات  ،ميذ لمدرستيـ التى ينتظموف بياكميا تقيس استجابات التبل

مية مقياسا عاما ,أي توضح كيؼ يمكف اعتبار الدرجة الكتبيف درجة التشابو في المفيـو

رتباطات التي تقترب مف الصفر بيف الدرجة ويمكف تأكيد ىذه العبلقة باال.لمتوافؽ الدراسي

الذيف يفسراف االتجاه نحو المدرسة األخرى.كذلؾ ترتبط  12,  4الكمية و المتغيريف أرقاـ 

. في الجدوؿ 17, 10لدافعية كما يبينيا المتغيراف مية ارتباطا عاليا مع مقاييس االدرجة الك

اف مقاييس الدافعية تزيد مف وضوح الصورة نظرا لوجود ارتباطات موجبة ولكف منخفضة 

 بيف مقاييس الدافعية والدرجات الكمية لمقياس التوافؽ.

رتباطات الموجبة بؿ يقوـ اف صدؽ التكويف الفرضي اليعتمد فقط عمى وجود اال      

ى تقترب مف يدؿ  عمى ذلؾ االرتباطات الت، عمى وجود بعض االرتباطات السالبةأيضا 

 6) المتغير رقـApprehension( والخوؼ 13المتغير رقـ الصفر مع سمة القمؽ )

مثؿ ىذه االرتباطات السالبة توضح كيؼ أف مفيوـ التوافؽ الدراسي يختمؼ عف أي (.

ضافة ا فإف ىذه البيانات عف الصدؽ باإلأخير  ،آخر مثؿ التوافؽ الشخصي وـ محددمفي

 تقريبا تؤيد استخداـ الدرجة الكمية كمؤشر لمتوافؽ الدراسي . 0.80إلى الثبات البالغ 

قد استخدـ ىذا المقياس في صورتو  1973 بينيتويونجمانوتجدر االشارة إلى أف 

لى وأدى ىذا إلى التوصؿ إ ،لمشخصية ايزنكوحدة مع مقياس  40األصمية المكونة مف 

امكاف استخداـ  1969 يونجمانكذلؾ بينت دراسة قاـ بيا ، أربعة مظاىر لمتوافؽ الدراسي
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 الدرجة الكمية لممقياس في التمييز بيف مجموعتيف مف التبلميذ احداىما توافقت توافقا غير

 .سوى لبلنتقاؿ مف مدرسة إلى أخرى

 البيئة القطرية :تقنين المقياس في 

ترجمة وحدات المقياس إلى المغة العربية وعدلت صياغتيا بما يناسب طمبة الجامعة  -1

 بقطر.

طبؽ المقياس في صورتو األولية عمى بعض طالبات كمية التربية بجامعة قطر وطمب  -2

 منيف ابداء الرأي في :

 ( مدى مناسبة كؿ سؤاؿ لطالبة الجامعة .)أ

 ( مدى وضوح الصياغة .)ب

عدلت الوحدات التي حددت الطالبات أنيا تحتاج إلى تعديؿ مثؿ اضافة )) أثناء  -3

المناسب (( إلى الوحدة رقـ ( واضافة )) في الوقت 5المحاضرة (( إلى الوحدة رقـ )

( بحيث تستبدؿ مف )) ىؿ دائما تطمب العوف اذا 23وتعديؿ الوحدة رقـ )، (16)

ىؿ تذىب الى حجرة المحاضر اذا عجزت عف أداء ما تقـو بو ؟(( لتصبح )) 

 احتجت إلى مساعدتو ؟((.

بعد اجراء التعديبلت طبؽ المقياس ومعو مقياس عادات االستذكار واالتجاىات نحو  -4

 الدراسة الستخدامو في حساب الصدؽ.

 أعيد تطبيؽ المقياس مرة ثانية لحساب ثباتو بفاصؿ مقداره أسبوعاف. -5
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الذي أعده لمبيئة القطرية  –استخدـ مقياس عادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة كما

 لحساب مقياس صدؽ التوافؽ الدراسي. 1978 جابر عبد الحميد جابر وسميمان الشيخ

نحو الدراسة تقديرا ألربعة أبعاد رئيسية يشتؽ  تجاىاتوااليعط مقياس عادات االستذكار 

إلى الدرجة الكمية لممقياس والتي تعبر عف االتجاه العاـ نحو  باإلضافةمنيا بعداف آخراف 

 الدراسة.

األساليب التي يعبر ربعة الرئيسية في ضوء المناشط و وفيما يمي تحديد اجرائي لؤلبعاد األ

 عنيا كؿ بعد.

 تجنب التأخير)ت.خ( :

غالبا ما  يتميز الطبلب الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى ىذا المقياس بأنيـ

حتى لو ,ودوف أف يحثيـ أحد عمى ذلؾ ،باتيـ المدرسية في الوقت المناسبيكمموف واج

عوبات التي صكما أنيـ يحاولوف غالبا مناقشة ال، كاف الواجب صعبا أو ممبل أو سخيفا

أيضا بالتنظيـ في عمميـ  ويتميزوف، عمميـ المدرسي مع المعمميفتواجييـ في 

بكؿ مادة مع بعضيا مرتبة  با بكؿ المذكرات الخاصة,إذ يحتفظوف غالالمدرسي

ضموف ,وعادة ما يقضوف مدة ثبلث أو أربع ساعات في االستذكار يوميا ,ويفبعناية

ونادرا ما يترؾ ىؤالء الطبلب واجباتيـ المنزلية  دوف أف  ،استذكار دروسيـ عمى انفراد

ادرا ما تشتت انتباىيـ أثناء كما أف أحبلـ اليقظة ن، موىا اذا وجدت فييا أجزاء صعبةيكم
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لمطموبة منيـ حتى المحظة االستذكار ونادرا ما يتركوف كتابة البحوث والتقارير ا

 ,كما أف مشكبلتيـ خارج المدرسة نادرا ما تجعميـ ييمموف عمميـ المدرسي. األخيرة

 طرق العمل ) ط.ع ( :

المقياس بأنيـ غالبا ما يتميز الطبلب الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى ىذا 

شروع في اعداد التقارير يتأكدوف مف أنيـ قد فيموا جيدا ماىو مطموب منيـ قبؿ ال

وث ي اعداد البحف,ويعطوف دائما عناية خاصة لمتنسيؽ والترتيب سواء والبحوث

,وغالبا ما ت بحيث يتعممونيا في ترتيب منطقيالمعموماأو في ترتيب الحقائؽ و ,والتقارير

التى يرسميا المعمـ التوضيحات األخرىبنقؿ الرسـو البيانية والجداوؿ واألشكاؿ و ييتموف 

أو , ونادرا ما ينتقد المعمموف تقاريرىـ أو بحوثيـ المكتوبة ألنيا كتبت بمجمة عمى السبورة

, ونادرا ما يكونوف مضطربيف في االمتحانات كما أنيـ ال توجد لدييـ ألنيا سيئة التنظيـ

,وال يجدوف صعوبة في التقاط النقاط الميمة ةببير عف أنفسيـ أثناء الكتاالتعمشكمة في 

, وعادة ما ينتيوف مف اجاباتيـ في الوقت المقرر القراءة أو التركيز أثناء الواجبأثناء 

 أثناء االمتحاف.

 عادات االستذكـار ) ع.ذ (:

يحصؿ عمييا المستجيب عمى تجنب  ويمكف الحصوؿ عمييا بجمع الدرجات التى       

 التأخير وطرؽ العمؿ أي أف )) ع.ذ = ت خ + ط ع (( .
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 الرضا عن المعمم  ) ر. م ( :  

يشعر الطبلب الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى ىذا المقياس بأف المعمميف 

 تيـ عمى جميع, وبأنيـ يحاولوف توزيع مساعدوف في جعؿ موادىـ شيقة وذات معنىينجح

كما يعتقدوف أف المعمميف التحقوا بالمينة النيـ يستمتعوف بالتدريس  ،التبلميذ بالتساوي

عمميف ينقصيـ فيـ حاجات الطبلب أساسا. ونادرا ما يشعروف ىؤالء الطبلب بأف الم

يـ شرح كاؼ , أو بأف المعمميف يتصفوف بالجمود وضيؽ األفؽ وال يستطيعوف تقدوميوليـ

وف إلى , أو بأنيـ متغطرسوف ومتكبروف في عبلقاتيـ بالطبلب ويميملممواد التى يعممونيا

 يف في توزيع تقديراتيـ.,أو أنيـ غير عادلالتيكـ عمى الطبلب الضعاؼ

 تقبل التعميم ) ت .ت ( :

يتميز الطبلب الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى ىذا المقياس بأنيـ يعمموف      

وغالبا ما  ،كانوا ال يحبوف مادة مف المواد حتى لو ،ةبجد لكي يحصموا عمى تقديرات حسن

ـ ميؿ , ويجاىدوف دائما لكي ينمو لدييتقديراتيـ تعبير دقيؽ عف قدراتيـيشعروف بأف 

ونادرا ما يشعروف بالحيرة أو التردد ف,حو ما ينبغي أف  ،حقيقي نحو كؿ مقرر يدرسونو

تكوف عميو أىدافيـ التعميمية والمينية وال يعتقدوف أف االستمتاع بالوقت وحصوؿ الفرد 

, وال يشعروف بأف الحصوؿ عمى المرح في الحياة أىـ مف الدراسة عمى نصيبو الكامؿ مف

را ما يكوف المركز الذي يؤىؿ لو , ونادمعي ال يستحؽ ما يبذؿ فيو مف جيدمؤىؿ جا

فيـ يعتقدوف أف تحصيؿ  ،الرئيسي وراء التحاقيـ بالجامعة التعميـ الجامعي ىو الدافع
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, وأف ما يتعممو الفرد في المدرسة يساعد في اعداده لمواجية عمـ منيـ في حد ذاتوال

دوف سبب مشكبلت الرشد, وال يشعروف بأية رغبة في االنقطاع أو التغيب عف الدراسة 

 قيري.

 االتجاىات نحو الدراسة ) أ. د ( :

 :وىي حاصؿ درجات المستجيب عف الرضا عف المعمـ و تقبؿ التعميـ أي أف    

 )) أ.د = ـر +ت.ت ((. 

 االتجاه الدراسي العام ) د. ع ( :

 وىي حاصؿ جمع درجات المستجيب عمى ع.د + أ.د .

, كما حسب ثباتو عمى عينة مف الصدؽورتو يتمتع بدرجة عالية مف والمقياس في ص

 طالبات جامعة قطر باستخداـ معادلة كيودر ريتشاردسوف وكانت المعامبلت كالتالي :

, تقبؿ ر ( 90الرضا عف المعمـ ) ,ر ( 45ر( طرؽ العمؿ )  84أخير ) تجنب الت

 ر (. 77التعميـ ) 

ذكار واالتجاىات نحو ومقياس عادات االسترتباط بيف مقياس التكيؼ الدراسي بحساب اال

 الدراسة أمكف التوصؿ إلى االرتباطات التالية:
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 ( 15جدول رقم ) 

 االرتباط بين أبعاد مقياس التوافق  و مقياس عادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة

 طالبة بجامعة قطر 72ف= 

 االتجاه الدراسي العام االتجاىات نحو الدراسة  عادات االستذكار 

 ر 54  ** ر 30  * ر 393** و االجتياد الجيد

 ر 14 ر 135 ر 247  * االذعان

 ر 505   * ر 53  ** ر 016 العالقة بالمدرس

 424  ** - - الدرجة الكمية

 0.05داؿ عند مستوى  * 

 0.01داؿ عند مستوى  **

اذ وجد ، فؽ يتمتع بدرجة مناسبة مف الصدؽمف الجدوؿ يتضح أف مقياس التوا      

 . لمتوافؽ واالتجاه الدراسي العاـ بيف الدرجة الكمية 0.01ارتباط داؿ عند مستوى 

 0.01أما الجد واالجتياد فمقد كاف ارتباطو بعادات االستذكار داال عند مستوى 

ؿ عمى صدؽ وىذا يد 0.01وباالتجاه الدراسي العاـ   0.05وباالتجاىات نحو الدراسة 

 .ىذا البعد صدقا مناسبا

, وغير داؿ 0.05ت االستذكار داال عند مستوى أما االذعاف فمقد كاف ارتباطو بعادا    

ويمكف تفسير ذلؾ بالرجوع الى ، الدراسة واالتجاه الدراسي العاـمع االتجاىات نحو 

اذ ، واالتجاه الدراسي العاـ,نحو الدراسة مكونات كؿ مف عادات االستذكار ,واالتجاىات
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ر وطرؽ العمؿ تتضمف نوعا مف االذعاف لبعض المعايير يتضح أف تجنب التأخي

 المعموؿ بيا في قاعات الدرس.

أما  15 -9ويرجع انخفاض قيمة االرتباط إلى أف مدى درجات االذعاف تتراوح مابيف    

 . 68 -25مدى درجات عادات االستذكار فمقد تراوح مابيف 

مكونات االتجاىات نحو الدراسة  أما عف العبلقة بالمدرس فيتضح بالرجوع الى تعريؼ   

أنيا أكثر أبعد المقاييس التى تظير العبلقة بالمعمـ ولذلؾ كاف االرتباط داال عند مستوى 

0.01 . 

 ثبات المقياس : -ب

الجدوؿ التالي يبيف تيف بفاصؿ زمنى مقداره أسبوعاف و لحساب ثبات المقياس  طبؽ مر    

 طالبة بجامعة قطر. 72 معامبلت الثبات المحسوبة عمى عينة عددىا

 : يوضح نتائج الثبات(16جدول رقم )

 معامؿ الثبات  المقياس الفرعي

 0.598 الجد و االجتياد

 0.62 االذعػػػػػػػػػاف

 0.78 العبلقة بالمػػػػدرس

 0.65 الدرجة الكمية

 0.01عند مستوى  وكميا معامبلت ثبات دالة
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 ن :ــــــــــة التقنيـــعين

طالبة مف طالبات جامعة قطر المنتظمات في مادة مدخؿ  72تكونت عينة التقنيف مف 

ـ وىف جميعا  1983/  1982 عمـ النفس في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي

معياري قدره وانحراؼ  20.5سنة بمتوسط قدره  23 – 18,ولقد تراوح العمر قطريات

ارية لمعينة عمى التطبيؽ األوؿ وفيما يمي جدوؿ بالمتوسطات واالنحرافات المعي 01.4

أما  122ويبلحظ أف عينة التطبيؽ األولى كانت  ،والثاني لمقياس التوافؽ الدراسي

 طالبة. 72ولذلؾ حسب الثبات والصدؽ والمعايير عمى  72التطبيؽ الثاني فكانت 

 .المتوسط واالنحراف المعياري لعينة التقنين عمى التطبيق: (17جدول رقم )

 االنحراف المعياري  المتوسط  أبعاد المقياس  

 التطبيؽ األوؿ

 122ف= 

 1.72 7.8 الجد و االجتياد 

 1.5 12.7 االذعاف 

 1.64 4.5 العبلقة بالمدرس 

 3.06 25.09 الدرجة الكمية 

 

 التطبيؽ الثاني

 72ف= 

 2.40 7.97 الجد و االجتياد 

 1.88 12.71 االذعاف 

 1.9 4.75 العبلقة بالمدرس 

 3.2 25.30 الدرجة الكمية 
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( يبيف عدد الوحدات التي تقيس كؿ عامؿ مف العوامؿ وثبات كؿ مقياس 18الجدوؿ رقـ )

 .كرونباخفرعي باستخداـ معامؿ 

 .معامل ثباتوعدد وحدات كل مقياس فرعي و : (18جدول رقم )

 معامؿ الثبات عدد الوحدات  المقياس

 0.77 12 الجد و االجتياد

 0.77 15 االذعػػاف

 0.60 7 العبلقة بالمدرس

 86 34 المقياس

 

,أما عما األوليف تعتبر معامبلت مناسبةمف الجدوؿ يتبيف أف معامبلت الثبات لممقياسيف 

الجد واالجتياد يتضمف وحدات فمقياس ، كؿ منيايقيسو كؿ مقياس فتعبر عنو وحدات 

تحدث إلى ,ىؿ غالبا ماتفي أداء العمؿ لمدة طويمة ؟)نعـ(ىؿ يمكنؾ االستمرار : مثؿ

دات التالية تعبر عف ىذا الوح؟)ال(. و زميمؾ المجاور لؾ

 .34,31,29,25,22,20,19,13,11,7,5,1:المقياس

,ىؿ غالبا ما )نعـ(؟بمؾ عادة نظيؼ ومرت:ىؿ عمأما اإلذعاف فيتضمف وحدات مثؿ

.أي وحدات مقياس االذعاف تتضمف اتباع التعميمات )ال(عاقبؾ المدرس؟

، 14، 10، 9، 8، 3، 2: دات التالية تعبر عف ىذا المقياسوالوح، المدرسيةوالقواعد

15 ،16 ،17 ،18 ،23 ،24 ،26 ،28 ،32. 
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بالمدرسيف مثؿ اذا لـ أما مقياس العبلقة بالمدرس فيتضمف الوحدات التي تتناوؿ العبلقة 

والوحدات التالية تعبر عف  ،نعـ((تستطع أداء العمؿ فيؿ تطمب المساعدة مف مدرسؾ 

 . 33,30,27,21,12,6,4ىذا المقياس :  

طبؽ المقياس عمى عينة ,اـ استجابة أفراد العينة الثابتةبعد انتياء تحميؿ الوحدات باستخد

لمعيينات الثبلثة عمى افات المعيارية االنحر وفيما يمي جدوؿ يوضح المتوسطات و ، ثالثة

 المقاييس الفرعية.

 .الخصائص االحصائية لمعينات الثالثة عمى المقاييس الفرعية: (19جدول رقم )

المقاييس 
 الفرعية

 238العينة الثالثة ف= 288العينة الثانية ف= 274العينة األولى ف=

 ع ـ ع ـ ع ـ 

 2.82 5.54 2.98 4.72 3.06 5.52 الجد و االجتياد

 2.88 11.23 3.24 10.11 3.14 11.16 االذعـــــــــــــان

 1.41 5.07 1.67 4.80 1.66 4.88 العالقة بالمدرس

 5.67 21.84 6.51 19.63 6.18 21.75 المقياس ككػػػػػػؿ

 

ستخداـ التحميؿ العاممي في اختبار الوحدات فمف المحتمؿ أف توجد درجة مف نظرا ال

يتضمف معامبلت االرتباط بيف المقاييس  (20)والجدوؿ رقـ، بيف المقاييس الثبلثةاالرتباط 

 الثبلثة باستخداـ استجابات العينة الثالثة.
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 معامالت االرتباط الداخمية بين المقاييس الثالثة والدرجة الكمية: (20جدول رقم )

 العبلقة بالمػػػػػػػدرس االذعػػػػػػػػػاف الجد و االجتياد المقياس

    الجد و االجتياد

   ر 574 االذعػػػػػػػػػاف

  ر 246 ر 312 العبلقة بالمػػػػدرس

 ر 530 ر 856 ر 808 الدرجة الكمية

 

نظرا لبلرتباط العالي بيف الجد واالجتياد واالذعاف فإف ىذا قد يفسر االرتباطات العالية 

وكؿ مف  العبلقة بالمدرسؿ انخفاض االرتباط بيف ظي ،كؿ منيما والدرجة الكمية بيف

 ,وىذا يوضح استقبللية ىذا المقياس عف المقياسيف الباقييف .االذعاف والجد واالجتياد

ت توجد فروؽ ضافة الى المعامبلت االحصائية السابقة فمف االفضؿ معرفة ما اذا كانباإل

فروؽ عمى البنات وتبيف وجود لؾ طبؽ اختبار )ت( بيف البنيف و . لذبيف العينات الفرعية

 بعد الجد واالجتياد واالذعاف والدرجة الكمية وكانت جميع الفروؽ لصالح البنات.

ضافة الى المعامبلت االحصائية السابقة فمف االفضؿ معرفة ما اذا كانت توجد فروؽ باإل

بيف العينات الفرعية . لذلؾ طبؽ اختبار )ت( بيف البنيف والبنات وتبيف وجود فروؽ عمى 

 الجتياد واالذعاف والدرجة الكمية وكانت جميع الفروؽ لصالح البنات.بعد الجد وا
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 .المقارنة بين البنين والبنات عمى المقاييس الثالثة والدرجة الكمية : (21جدول رقم )

 الفرؽ وداللتو 172البنات ف=  176البنيف ف=  المقياس 

 داللتو الفرؽ  ع ـ ع ـ 

 0.01 2.78 2.78 5.96 2.80 5.12 الجد واالجتياد

 0.01 6.63 2.53 12.21 2.88 10.27 االذعان 

العالقة 
 بالمدرس

5.04 1.40 5.10 1.42 0.42 - 

 0.01 4.81 5.62 23.27 5.69 20.44 الدرجة الكمية

 

ثبات المقياس قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة ولحساب صدؽ و 

عبد العممية مف تبلميذ ثانويات : األدبية و شعبتيفالتمميذة مف ( تمميذا و 20)أربعيف من

عيد الوادي،كسبتت  بوصبيع صالح عبد المجيد، الوادي -أكتوبر  22حي العزيز شريف

 حي الناظور الوادي. عبدالرازق

 لمقياس التوافؽ الدراسي عمى النحو اآلتي: قد تـ تقدير الخصائص السيكومتريةو 

 

 

 

 

 

http://www.education39.net/etbs/172
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 دق :ـــــــ الص 1

 صدق التمييز )  المقارنة الطرفية (  :

اعتمد الباحث في قياس الصدؽ التمييزي لممقياس عمى طريقة المقارنة الطرفية بعد تفريغ  

وترتيبيا فردا، تـ جمع درجاتيـ الكمية 40بيانات العينة االستطبلعية والبالغ عددىـ 

 في كؿ مجموعة%  27ترتيبا تنازليا، ثـ تقسيـ العينة لفئتيف فئة عميا وفئة دنيا بنسبة

لحساب  (،4)الممحؽ )SPSS22(جتماعية نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االتـ استعماؿ 

 ، تحصمنا عمى النتائج المدونة في الجدوؿ التالي:لعينتيف مستقمتيف Tقيمة 

 نتائج الصدق التمييزي يوضح: (22جدول رقم )

 عدد 

 أفراد

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

التجانس 

F 

داللة 

F 

 قيمة

T 

درجة 

حرية 

T 

مستوى 

 الداللة

T 

 1.51 28.7 11 علوي

8.18 

 

 دالة غير

 

21.43 20 

دالة عند 

 2.55 16.48 11 سفلي 0.01

 

 28.7، نجد أف المتوسط الحسابي لممجموعة العميا يساوي (22)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ

 16.48، وأف المتوسط الحسابي لممجموعة الدنيا يساوي 1.51وانحرافيا المعياري يساوي 

 8.18تساوي  F، في حيف نجد قيمة اختبار التجانس 2.55وانحرافيا المعياري يساوي 

، وعميو جموعة الدنيا متجانستيفالمغير دالة إحصائيا، مما يدؿ عمى أف المجموعة العميا و 

لة إحصائيا عند مستوى داللة وىي دا 20عند درجة حرية  21.43تساوي  Tفإف قيمة 
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ة بيف المجموعتيف العميا عمى ذلؾ نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائي ، بناء0.01

مقياس  ، إذا يمكف القوؿ بأفمكننا مف التمييز بيف المجموعتيف، وعميو فالمقياس يوالدنيا

 التوافؽ الدراسي يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ مف حيث التمييز .

 ـ صدق المحتوى) االتساق الداخمي ( :

، وذلؾ بحساب لممقياس بطريقة االتساؽ الداخمي قاـ الباحث بحساب صدؽ المحتوى

، تـ مقياس عف الدرجة الكمية لممقياسمعامؿ ارتباط كؿ بعد مف األبعاد الثبلثة لم

لحساب  (4)الممحؽ )SPSS22(جتماعية نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االاستعماؿ 

 فتحصؿ عمى النتائج المدونة في الجدوؿ التالي:، لكؿ بعدrقيمة 

 : يوضح نتائج صدق المحتوى(23جدول رقم)

عدد أفراد  البعد

 العينة

قيمة معامل االرتباط 

R 

 مستوى الداللة

 0.69 40 الجد واالجتهاد
دالة إحصائيا عند 

0002 

 0.89 40 اإلذعان
دالة إحصائيا عند 

0002 

 0.73 40 العالقة بالمدرس
دالة إحصائيا عند 

0002 

 

لؤلبعاد الثبلثة تتراوح بيف  r( نجد أف قيمة معامؿ االرتباط 23مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

، مما يؤكد عمى أف محتوى 0.01إحصائيا عند مستوى داللة  ةوىي دال 0.89 و 0.69
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، وعميو يمكف القوؿ بأف باط جميع األبعاد مع بعدىا الكميالمقياس متسؽ مف خبلؿ ارت

 ؽ مف حيث المحتوى أو المضموف. مقياس التوافؽ المدرسي يتمتع بدرجة عالية مف الصد

 ات :ــــــــــــ الثب 2

 ـ التناسق الداخمي لمبنود ) ألفا كرونباخ ( :

بواسػطة ()ألفـا كرونبـاخؽ الػداخمي لمبنػود الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقػة التناسػقاـ 

النتػائج مدونػة   (4)الممحػؽ رقػـ  ،(SPSS22جتماعية ) نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو اال

 في الجدوؿ التالي :

 )ألفا كرونباخ(التناسق الداخمي لمبنودحساب (: 24جدول رقم )

قيمة معامل ألفا  عدد البنود البعد

 كرونباخ

 القرار

 دالة إحصائيا  0.69 12 الجد واالجتهاد

 دالة إحصائيا  0.68 15 اإلذعان

 دالة إحصائيا  0.63 7 العالقة بالمدرس

 دالة إحصائيا  0.76 34 الكلي

 

لؤلبعػػاد الفرعيػػة لممقيػػاس تتػػراوح  ألفــا كرونبــاخ( نجػػد أف قيمػػة 24مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

قػة موجبػة  بػيف كػؿ بعػػد ، وبيػذا توجػد عبلدالػة إحصػائيا، وىػي عبلقػة 0.63و 0.69بػيف 

بػػيف كػػؿ بعػػد  ، ممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات المقيػػاس بػػدليؿ وجػػود عبلقػػة دالػػة إحصػػائياومؤشػػراتو

 .ومؤشراتو
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، أي درجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس ألفـــا كرونبـــاخومػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ نجػػػد مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ قيمػػػة 

، وىػػي عبلقػػة موجبػػة 0.76مقيػػاس التوافػػؽ المدرسػػي  تسػػاوي التناسػػؽ الػػداخمي بػػيف بنػػود 

، وبػذلؾ يمكػف القػوؿ بػأف مقيػاس التوافػؽ الدراسػي  يتمتػع البنػود المكونػة لممقيػاسقوية بيف 

 بدرجة عالية مف الثبات . 

 :التجزئة النصفية 

 ، حيػث تػـ تقسػيـ بنػود المقيػاسؿ الثبات بطريقة التجزئة النصػفيةقاـ الباحث بحساب معام

بػػػيف   بيرســـون، ثػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط  ى نصػػػفيف متسػػػاوييف ) عمػػػوي/ سػػػفمي (إلػػػ

النتػػائج مدونػػة  (،4)الممحػػؽ (، 22SPSSالنصػػفيف باسػػتعماؿ نظػػاـ الحزمػػة اإلحصػػائية ) 

 بالجدوؿ التالي:

 نتائج التجزئة النصفيةحساب (: 25جدول رقم )

المؤشرات 
 اإلحصائية

 Rقيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية

 قبل التعديل
 بيرسون 

0.62 
38 
 

 0.01دالة  عند 
بعد التعديل        

 براونسبرمان
0.77 

المحسػػػػػػػػػػػػوبة قبػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػديؿ   r( نبلحػػػػػػػػػػػػظ أف قيمػػػػػػػػػػػػة25مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػػػـ)

  المعبػػر عنيػػا تعبػػر عػػف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاطr، وفػػي الحقيقػػة قيمػػة 0.62تسػػاويبيرســون

 r، توجػػػب تصػػػحيح معادلػػػة الطػػػوؿ ) بػػػراوف ( فتحصػػػمنا عمػػػى قيمػػػة بػػػيف نصػػػفي المقيػػػاس
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(،  0.01فيػػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ) 0.77ســـبرمان تســـاويالحقيقيػػػة  بعػػػد التعػػػديؿ  

 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات . التوافؽ الدراسيوعميو يمكف القوؿ بأف مقياس 

 األساليب اإلحصائية المعتمدة:  خامسا:

(، وقد 22.0)SPSSتـ  استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية في العمـو االجتماعية 

األساليب اإلحصائية، وذلؾ بسبب تعد د فرضيات الدراسة وتنو عيا  استخدمت مجموعة مف

 ة، وىذه األساليب اإلحصائية ىي: عبلئقية وفارقي

 لداللة الفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف. " T . testت اختبار"  -

 . بيرسونمعامؿ االرتباط  -

 .سبيرمانرتباط معامؿ اال -

 المتوسط الحسابي  -

 االنحراؼ المعياري -
 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

مف خبلؿ اجراءات الدراسة االستطبلعية لميداف الدراسة، تـ التعرؼ عمى امكانية تطبيؽ 

الدراسة األساسية مع التأكد مف وجود العينة المراد تطبيؽ أدوات الدراسة عمييا، 
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بالخصائص المناسبة، واستعدادىا لممشاركة في تطبيؽ الدراسة، والتحقؽ مف الخصائص 

سة، " الصدؽ، الثبات" ومف ثـ تطبيؽ األدوات عمى العينة السيكومترية ألدوات الدرا

 األساسية.   
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 تمييد

 عرض نتائج الدراســـــــــةأوال: 

 ومناقشة نتائج الدراسةتفسير ثانيا: 

 .خالصة عامة واقتراحـات الدراسة
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 تمييد:

,تـ رصد نتائج الدراسة باألدوات المناسبة تـ إنجازه ضمف الدراسة الميدانيةنطبلقا مما ا

ي ,وىي اإلجراءات التي يقصد منيا تأكيد أو نفspss22وبرنامج الحزمة اإلحصائية 

,بتحميميا ومناقشتيا في ضوء نتائج الدراسات السابقة نتائج الفرضيات وتبريرىا عمميا

يتيح لنا تقديـ  وىو ما يمكف أف ،تجاىات النظرية والمعطيات الواقعية الميدانيةاالو 

 , وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ .بشأف ما تـ التوصؿ إليو مف نتائجالمقترحات المبلئمة 

 ة:ــــأوال:عرض نتائج الدراس

ا بداية معالجة توجب عميني,العامة الخاصة بالدراسة الحالية لتأكيد أو نفي الفرضية

 الفرضية العامة. ,التي شكمت لدينا معطيات أولية في اإلجابة عمىالفرضيات الجزئية

 األولى   : الفرعيةـ عرض نتائج الفرضية 1

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء ال " الفرضية الجزئية األولى عمى أنو:تنص

إلى متغير عينة الدراسة تعزى  ،الوجداني لدى تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي

 ."إناث ( –الجنس ) ذكور

في لعينتيف مستقمتيف وغير متساويتيف  " ت "اختبارتـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ 

 (5)الممحؽ ،SPSS22جتماعية نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو اال، بواسطة الحجـ

 تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدوؿ التالي :
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نتائج الفرضية الفرعية األولى.يوضح (:26جدول رقم)  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذكا  

 الوجداني

 عدد

 أفراد

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

التجانس 

F 

داللة 

F 

 قيمة

T 

درجة 

حرية 

T 

مستوى 

 الداللة

T 

 27.09 206.64 33 ذكور

0.26 

 غير

 دالة 

 

0.63 82 

 غير

 21.36 209.98 51 إناث دالة

 

لمجموعة الذكور يساوي ، نجد أف المتوسط الحسابي (26مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

، وأف المتوسط الحسابي لمجموعة االناث 27.09وانحرافيـ المعياري يساوي  206.64

، في حيف نجد قيمة اختبار التجانس 21.36وانحرافيـ المعياري يساوي  209.98يساوي 

F  ر ومجموعة االناث ، مما يدؿ عمى أف مجموعة الذكو غير دالة إحصائيا 0.26تساوي

وىي غير دالة  82ة عند درجة حري 0.63تساوي  T، وعميو فإف قيمة متجانستيف

 .إحصائيا

وؿ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تبلميذ قعمى ذلؾ ن بناءً 

 .(إناث ،رذكو )الجنسغير ى إلى متالسنة النيائية مف التعميـ الثانوي عينة الدراسة تعز 

 

 

 :الثانية الفرعيةض نتائج الفرضية ـ عر 2
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق ال "الثانية عمى أنو:  الفرعيةتنص الفرضية 

إلى متغير عينة الدراسة تعزى  ،المدرسي لدى تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي

 ."إناث ( –الجنس ) ذكور 

ستقمتيف وغير متساويتيف في لعينتيف م " ت "ختبار اتـ قياس ىذه الفرضية باستخدام 

تحصمنا  (5الممحؽ)SPSS22جتماعية نظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو اال، بواسطة الحجـ

 تائج المبينة في الجدوؿ التالي :عمى الن

 :نتائجالفرضيةالفرعيةالثانيةيوضح (:27جدول رقم)

التوافذذذذذذذذذذذذذذ  

 المدرسي

 عدد

 أفراد

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

التجانس 

F 

داللة 

F 

 قيمة

T 

درجة 

حرية 

T 

مستوى 

 الداللة

T 

 6.31 22.67 33 ذكور

1.33 

 غير

 دالة 

 

1.07 82 

 غير

 4.78 21.37 51 إناث دالة

 

 22.67 (، نجد أف المتوسط الحسابي لمجموعة الذكور يساوي27مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

 21.37يساوي الحسابي لمجموعة االناث، وأف المتوسط 6.31وانحرافيـ المعياري يساوي

 1.33تساوي  F، في حيف نجد قيمة اختبار التجانس 4.78وانحرافيـ المعياري يساوي 

، وعميو متجانستيفومجموعة االناث، مما يدؿ عمى أف مجموعة الذكور غير دالة إحصائيا

 .دالة إحصائياوىي غير  ،82عند درجة حرية  1.07تساوي Tفإف قيمة 



 
006 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق المدرسي لدى :عمى ذلؾ نقوؿ بناء

 ر الجنس ــــــة تعزى إلى متغيــــــة من التعميم الثانوي عينة الدراســــالميذ السنة النيائيـــــت

 ( .)ذكور إناث

 الثالثة   : الفرعيةعرض نتائج الفرضية . 3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء ال "الثالثة عمى أنو:  الفرعيةتنص الفرضية 

لى متغير الوجداني لدى تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي عينة الدراسة تعزى إ

 ."أدبي ( –الشعبة ) عممي 

ستقمتيف وغير متساويتيف في ختبار " ت " لعينتيف ماتـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ 

تحصمنا  (5)الممحؽSPSS22جتماعية صائية لمعمـو االبواسطة نظاـ الحزمة اإلح، الحجـ

 تائج المبينة في الجدوؿ التالي :عمى الن

:نتائجالفرضيةالفرعيةالثالثة يوضح(:28جدول رقم )  

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذكا  

 الوجداني

 عدد

 أفراد

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

التجانس 

F 

داللة 

F 

 قيمة

T 

درجة 

حرية 

T 

مستوى 

 الداللة

T 

 25.4 208.37 57 علمي

2.79 

 غير

 دالة 

 

0.17 82 

 غير

 19.98 209.30 27 أدبي دالة

(، نجد أف المتوسط الحسابي لمجموعة الشعبة العممية يساوي 28)ؿ الجدوؿ رقـمف خبل

، وأف المتوسط الحسابي لمجموعة الشعبة 25.4وانحرافيـ المعياري يساوي  208.37
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، في حيف نجد قيمة اختبار 19.98وانحرافيـ المعياري يساوي  209.3األدبية يساوي 

الشعبة العممية مجموعة  غير دالة إحصائيا، مما يدؿ عمى أف 2.79تساوي  Fالتجانس 

عند درجة حرية  0.17تساوي  T، وعميو فإف قيمة متجانستيف ومجموعة الشعبة األدبية

 .دالة إحصائياوىي غير  82

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني  لدى  :بناء عمى ذلؾ نقوؿ  

عزى إلى متغير سة تعينة الدرا ،تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي

 أدبي (.الشعبة)عممي،

 الرابعة   : الفرعيةـ عرض نتائج الفرضية 4

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق ال " الرابعة عمى أنو: الفرعيةتنص الفرضية 

المدرسي لدى تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي عينة الدراسة تعزى إلى متغير 

 ".( أدبي –عبة ) عممي الش

ستقمتيف وغير متساويتيف في لعينتيف م " ت "ختبار اتـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ 

تحصمنا  (5الممحؽ) SPSS22جتماعيةنظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو اال، بواسطة الحجـ

 تائج المبينة في الجدوؿ التالي :عمى الن

 

 

 



 
008 

 :نتائجالفرضيةالفرعيةالرابعةيوضح (: 29جدول)

التوافذذذذذذذذذذذذذذ  

 المدرسي

 عدد

 أفراد

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

التجانس 

F 

داللة 

F 

 قيمة

T 

درجة 

حرية 

T 

مستوى 

 الداللة

T 

 5.87 21.7 57 علمي

5.48 

 دالة 

 عند

0.05 

0.48 82 

 غير

 4.43 22.26 27 أدبي دالة

 

يساوي  الحسابي لمجموعة الشعبة العممية ، نجد أف المتوسط(29مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

، وأف المتوسط الحسابي لمجموعة الشعبة األدبية 5.87وانحرافيـ المعياري يساوي  21.7

 F، في حيف نجد قيمة اختبار التجانس 4.43وانحرافيـ المعياري يساوي  22.26يساوي 

الشعبة موعة ، مما يدؿ عمى أف مج0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة  5.48تساوي 

عند  0.48تساوي  T، وعميو فإف قيمة متجانستيف ومجموعة الشعبة األدبية غيرالعممية 

 .وىي غير دالة إحصائيا 65.98درجة حرية 

لدى تبلميذ لة إحصائية في التوافؽ المدرسي عمى ذلؾ نقوؿ ال توجد فروؽ ذات دال بناء

 .أدبي (لى متغير الشعبة )عممي،عزى إعينة الدراسة ت ،السنة النيائية مف التعميـ الثانوي
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 : العامةـ عرض نتائج الفرضية 5

الذكاء الوجداني  ميارات رتباطية بيناتوجد عالقة تنص الفرضية األولى عمى أنو: 

 .سنة النيائية من التعميم الثانويوالتوافق الدراسي لدى تالميذ ال

نظاـ الحزمة اإلحصائية ، بواسطة بيرسونتباطتـ قياس ىذه الفرضية باستخداـ معامؿ ار 

 :ائج المبينة في الجدوؿ التاليتتحصمنا عمى الن (،5الممحؽ) SPSS22جتماعية لمعمـو اال

 عرض نتائج الفرضية العامة.يوضح (: 30جدول رقم)

 عدد 

 األفراد

 قيمة

r 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  الذكاء الوجداني

22 

 

0022 

 

26 

 

 دال عند

 المدرسي التوافق 0002

 

( أف قيمة معامؿ االرتباط 30)عمييا في الجدوؿ رقـ يتضح مف خبلؿ النتائج المتحصؿ

 0.01مستوى الداللةوىي دالة إحصائيا عند ،0.33تساوي rالمحسوبة بيف المتغيريف 

ؿ إلييا النتائج المتوص  ، وىذا ما يؤكد أف نسبة الثقة في صحة 82درجة حرية  تساوي

رتباطية بيف الذكاء الوجداني اعبلقة وعميو إثبات الفرضية العامة القائمة بأني، %99تقدر بػ

 والتوافؽ الدراسي لدى تبلميذ السنة النيائية مف التعميـ الثانوي .

 

 



 
061 

 .ثانيا:تفسير ومناقشة نتائج الدراسة

 .تفسير ومناقشة نتائج الفرضية العامة:1

ت الذكاء الوجداني والتوافق يارابين م ة"توجد عالقة ارتباطيعمى أنو الفرضية  تنص  

 الدراسي لدى تالميذ السنة النيائية"

قد ترجع العبلقة بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ الدراسي لطمبة األقساـ النيائية إلى تفوقيـ 

في إنجاز عبلقاتيـ االجتماعية مع اآلخريف، واالستقبللية والتمكف بيف البيئة المدرسية، 

أىداؼ واضحة في الحياة، حيث تميز ىذه السمات المتعمميف المتمتعيف كما أف ليـ 

، لتوافؽ ورضا المتعمـ في المدرسة ويمكف اعتبارىا محددات ىامة ،بالذكاء الوجداني

فالمتعمميف ذوي الذكاء الوجداني لدييـ القدرة عمى إدراؾ انفعاالتيـ وانفعاالت اآلخريف، 

يميا، مما يمكنيـ مف تكويف العديد مف العبلقات وفيميا والتعبير عنيا وضبطيا وتنظ

اإليجابية باألقراف والمعمميف  واالجتياد في العممية التعميمية، ويجعميـ موضع اىتماـ وثقة 

زمبلئيـ، وىو ما يسيـ في تكويف مشاعر إيجابية عف الذات لدييـ، والذي ينتج عنو حتما 

 غوط .زيادة في  توافقيـ الدراسي أو عدـ الشعور بالض

يمكف تفسير ىذه الفرضية إلى السمات التي يتميز بيا تبلميذ المرحمة النيائية فأعمارىـ و 

از بتقمبات تمت  ،وىي مرحمة حساسة تعتبر نياية مرحمة المراىقة،89و  88تتراوح بيف 

 ،ف ذوي الذكاء الوجدانييتوافقوف مع زمبلئيـ بشكؿ طبيعيوالمتعممي ،مزاجية )انفعالية (

توضح ىذه النتيجة أف و  ،غوط والمصاعبلضف عمى او تغمبيو  دراسيا مما يجعميـ متوافقيف



 
068 

والمتمثؿ في التوافؽ المتغير المستقؿ الذكاء الوجداني لو تأثير فعاؿ في المتغير التابع

وجود عبلقة  بيف الذكاء الوجداني و التوافؽ بكدتو نتائج الدراسة الحاليةأىذا ما و  ،الدراسي

التوافؽ المدرسي إلى طبيعة الذكاء الوجداني و  عبلقة بيف يمكف تفسير وجودو  ،المدرسي

غوط ضفييا تتراكـ الو  ،( أي نياية المرحمة الثانويةستوى الدراسي )المرحمة النيائيةالم

دارتيانفعاالت و كتنظيـ اال عاليةمنيـ ميارات وجدانية النفسية لمتبلميذ مما يتطمب  ،ا 

وىـ غيرمتمتعيف بيذه  التكيؼ معيا كماو  ،السمبية راعشمغمب عمى الالتواصؿ لمتو 

 الميارات.

المدرسية متطمبات البيئة بقدرتو عمى التوفيؽ بيف رغباتو و فالتمميذ الذكي وجدانيا يتميز 

رضى بيا عف ذاتو يات متوازنة ومتكيفة يمتبلؾ سموكافيو يحاوؿ قدر اإلمكاف بالضرورة،

المشكبلت  مواجية مختمؼالعبلقات داخؿ المؤسسة و ـ حترااو  ،خريف مف أقرانووعف اآل

ساعد عمى تجاوز مختمؼ ت في ىذه المرحمةالزمبلءأف عبلقة التمميذ بالمعمـ و ، كماالتربوية

التي يمكف أف يعاني منيا نتيجة التغيرات التي تشمؿ  ؛المشكبلت السموكيةالصعوبات و 

التوافؽ و  بيف الذكاء الوجدانيثبت وجودعبلقة ارتباطية ىذا ما يو  ،مختمؼ جوانب نموه

 لدى تبلميذ الطور النيائي.المدرسي 

أنو بالرغـ مف عدـ وجود أدلة قوية تتصؿ بالذكاء  (Saloveyسالوفي )كما يشير 

الوجداني واالنجاز األكاديمي، إال أف القدرات االنفعالية قد تكوف ىامة لئلنجاز األكاديمي 



 
060 

وعمى سبيؿ المثاؿ قد يكوف إدراؾ االنفعاالت لدى الطمبة عمى معالجة المواقؼ المثيرة 

 (05p،2001،Salovey)لمقمؽ كاالمتحانات أو بدء مشاريع مبدعة.

قد قامت المدارس األمريكية بتعميـ تبلميذىا الميارات الوجدانية ابتداء مف السنة األولى 

حتى الثانية عشر، والبرنامج الذي تـ تطبيقو في معظـ ىذه المدارس يتضمف جميع 

ميارات الذكاء الوجداني، وقد أشارت نتائج ىذه التجربة في تمؾ المدارس إلى نجاح 

ث أصبح الطبلب أكثر قدرة عمى التحكـ في انفعاالتيـ، كما تطور سموكيـ ممحوظ، حي

 قدرة عمى التعامؿ مع المشكبلت. وأصبحوا أكثر قدرة عمى حؿ الصراعات وأكثر

 (76-74 ،صص0181 ساميةخميؿ،)

ويرتبط الذكاء الوجداني بسموؾ الفرد بشكؿ مباشر، فقد أثبتت معظـ الدراسات أف الطبلب 

قؿ تدخينا لمسجائر أو تناوال لمكحوؿ، كما أنيـ أقؿ الوجداني المرتفع، كانوا أالذكاء ذوي 

عدوانية مع زمبلئيـ وأكثر قبوال اجتماعيا مف قبؿ معممييـ مقارنة بالطمبة ذوي الذكاء 

الوجداني المنخفض، مما يثبت دور الذكاء الوجداني في التخفيؼ مف المشكبلت السموكية 

 (06، ص 0118اء العبد البلت،)أسموالعنؼ لدى الطمبة.

( إف الذكاء الوجداني يستطيع التنبؤ باإلنجاز سالوفيوماير)Mayer &Saloveyيرى 

ف الذكاء العاـ يتنبأ ببعض جوانب النجاح 81األكاديمي بنسبة ) %( مف النجاح، وا 

%( في حيف تبقى النسبة الكبرى لتقدير عوامؿ 01 -81األكاديمي والميني بنسبة) 

إمكانية تحسيف التحصيؿ األكاديمي لمطمبة تتوقؼ عمى تنمية الميارات  أخرى، إف



 
066 

االنفعالية واالجتماعية لدييـ، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ رفع مستوى الوعي بالذات لدييـ، والتفيـ 

دارة االنفعاالت في محيط بيئة التعمـ، والبد مف االىتماـ بفيـ طبيعة  وحؿ المشكبلت، وا 

في إدراؾ النجاح وتأثيره عمى العامميف في البيئة المدرسية مف الذكاء الوجداني وأىميتو 

طمبة ومعمميف ومديريف، نظرا لوجود ثبلث منافع تتحقؽ مف توسيع دائرة االىتماـ بالذكاء 

 الوجداني في المدرسة:

  يعد بمثابة مظمة تحمي وتوفر المناخ التربوي المناسب؛ لتطبيؽ برامج التدريب عمى

 ة واالجتماعية التي تسيـ في رفع مستوى العامميف.الميارات االنفعالي

 في رفع مستوى األداء األكاديمي؛ حيث يتضح أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف  إسيامو

الذكاء االنفعالي واألداء األكاديمي، ذلؾ ألف الطمبة إذا لـ يستطيعوا التوافؽ انفعاليا، 

ا ما يؤثر سمبا عمى أداء الطمبة فمف تتوفر لدييـ القدرة عمى التركيز فيما يتعممونو، وىذ

 ومستوى إبداعيـ.

 الطمبة، وفي توظيؼ قدراتيـ ومشاعرىـ في خدمة  دور الذكاء الوجداني في تعميـ

المدرسة والمجتمع، كما تمثؿ الميارات االنفعالية واالجتماعية ضرورة كبرى لنجاح 

 (05، ص 0118)أسماء العبد البلت، الطمبة في الحياة العممية بعد التخرج.     

نما يحتاج إلى  لقد أشارت الدراسات إلى أف الذكاء العاـ ال يضمف نجاح الفرد وتفوقو,وا 

 الذكاء الوجداني الذي ي عد مفتاح النجاح العممي والميني.



 
064 

أف األفراد يختمفوف في اإلدراؾ والفيـ االنفعالي, واستخداـ المعمومات  مايروسالوفييؤكد 

االنفعالية في حؿ المشكبلت,وأف الذكاء الوجداني النامي لؤلفراد يساىـ في سعادة اإلنساف 

الفكرية واالنفعالية واالجتماعية بما يساعد عمى التكيؼ في الحياة ومواجية المشكبلت 

 .قؿ والوجدافظيؼ المتكامؿ لمعبنجاح,وىو يعتمد عمى التو 

إف الجمع بيف الذكاء العاـ أو األكاديمي والذكاء الوجداني يؤدي إلى توافؽ أعمى في 

الحياة اليومية لؤلفراد، كما أف الحياة الوجدانية لمفرد تعمف عف موقفو نحو نفسو وبيئتو, 

ـ  في ي دالة لمصحة النفسية وتجذبو أو تنفره مف بعض األفراد أو األشياء أو األفكار,ومف ث

 (629,ص6022.)غساف الزحيمي ,

وأشارت الدراسات إلى أف الذكاء الوجداني يسيـ في ترشيد التفكير والمزاج اإليجابي الذي 

اني أيضا في تحسيف األداء ,ويسيـ الذكاء الوجدوحؿ المشكبلت والمزاجينشط اإلبداع 

طفبل طبؽ فييا  2022أجريت عمى ,وىذا ما أشارت إليو إحدى الدراسات التي العقمي

,وتبيف أف األطفاؿ األكثر ذكاء وجدانيا كانوا واختبار لمذكاء الوجداني ختبار ذكاء تقميدي,ا

ف أف داء عمى الرغـ موأفضؿ أ ,وىـ أكثر استقرارا عاطفيا ،في المدرسةمف المحبوبيف 

وعميو فإف الذكاء الوجداني يعد بمثابة المنيج الخفي الذي الذكاء التقميدي كاف متوسطا، 

ة بعد أف ساد العنؼ واإلرىاب خاص ،والسعادةيقؼ وراء التوافؽ والصحة النفسية 

 (620ص,  6022, غسانالزحيمي)نتحار وعدـ قبوؿ اآلخر.واال
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سي، ادر لبيف الذكاء الوجداني والتوافؽ ا, وجود عبلقة ارتباطية وقداتضحمنخبللعرضالنتائج

حوؿ  0188 رشيد خطارةدراسة: ليو العديد مف الدرسات نذكر منياتوصمت إ وىذا ما

 Adeyemoأديموكما يتفؽ مع دراسة الذكاء الوجداني وعبلقتو بالتوافؽ الدراسي، 

الغرض منيا ىو معرفة العبلقة بيف الذكاء الوجداني وتوافؽ الطبلب عند  التي ،0115

 0110 عبد العال عجوةدراسة ينسجـ ىذا مع ما أكدتو و انوية، االنتقاؿ إلى المدرسة الث

ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف الذكاء الوجداني وكؿ مف الذكاء التي 

سحر فاروق عبد نتائج دراسة وكذا  التحصيؿ الدراسي والتوافؽ النفسي،المعرفي والعمر و 

ريبي لتنمية الذكاء الوجداني لدى عينة مف بعنواف" تقييـ فعالية برنامج تد 0118 الفتاح

الطمبة والطالبات"، والتي ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي في الذكاء 

الوجداني؛ ومدى تأثيره عمى التوافؽ لدى طالبات الجامعة، وخمصت إلى نتيجة وجود 

السعيد رياش ودراسة جداني والتوافؽ لدى عينة الدراسة، عبلقة موجبة بيف الذكاء الو 

بعنواف:" الذكاء الوجداني وعبلقتو بالتوافؽ الدراسي والدافعية لئلنجاز لدى  خالد شنونو

تبلميذ السنة الرابعة متوسط",حيث كشفت النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية بيف الذكاء 

 الوجداني والتوافؽ المدرسي .
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 األولى: الفرعيةمناقشة الفرضية .تفسير و 2

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى نصت الفرضية عمى أنو 

 -تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي عينة الدراسة باختالف الجنس )ذكور

 "إناث(.

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف التنشئة االجتماعية لئلناث ال تختمؼ عف التنشئة 

كانت معاممة كؿ مف األب واألـ لئلناث تختمؼ عف الذكور  االجتماعية لمذكور،فسابقا

ولكف ما نبلحظو حاليا يثبت العكس، فمف خبلؿ تطبيقنا ليذه الدراسة لمست غياب القيـ 

االجتماعية الدينية، وىذا يظير في مظير اإلناث ولباسيـ؛ وتشبييف بالذكور بارتداء 

ىذا إلى منشئ ىؤالء اإلناث ألف السرواؿ وكثرة كبلميف مع الذكور، وال ربما يعود 

عبد أغمبيف ليس أبناء المنطقة )الجنوب(، أي ينحدرف مف الشماؿ خاصة في ثانوية 

كذلؾ يمكف أف تفسر عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في الذكاء  العزيز الشريف،

عمى الوجداني إلى التنمية المستدامة وتطور التكنولوجيا، التي ألغت أو أصبحت مسيطرة 

دار  أف ىذه المجتمعات انشغاالتيـ، فمقد كانت اإلناث في ة قطعت درجة  وعييـ بأنفسيـ وا 

لـ تترؾ  نترنتاألو البيت مع األـ ال تعرؼ سواء أمور البيت، ولكف حاليا وسائؿ اإلعبلـ 

ليذه الفكرة أثر، وبالتالي فإف الجوانب الوجدانية لدى الذكور بنفس المستوى مع اإلناث 

 نشغاالتيـ وتنظيـ إدارتيا .بالنسبة لوعييـ بذواتيـ وتنظيـ ا كذلؾ
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وتفسر ىذه النتيجة  إلى أف الذكاء الوجداني متعمـ ومكتسب، وذلؾ بواسطة التدريب 

والتعمـ؛ وبمساعدة مؤسسات المجتمع عموما,فنجد شكؿ التنشئة وخاصة في المجتمع 

لة الفرح أو الغضب والحزف، وىذا الشرقي يسمح لمبنات بالتعبير عف أنفسيف سواء في حا

ما يجعؿ اإلناث لدييف طبلقة لغوية وتعبير وجداني,عمى الرغـ مف أف المجتمع يحد مف 

شكؿ تعبيره عمى كثير مف انفعاالتو؛ بحجة أف ذلؾ نوع مف الضعؼ سواء في انفعاالتو 

انو تنمية التي تعبر عف حزنو أو االنفعاالت المصاحبة لمفرح والسرور,لكف نجد أف بإمك

الجانب الوجداني عنده,وذلؾ بسبب قدرتو عمى تحمؿ اإلجياد والضغوط وتعرضو لممواقؼ 

ومبلحظة  ،الحياتية التي تتطمب ميارات اجتماعية وشخصية مما يجعمو أكثر إدراكا وفيما

 جوانب النقص والقمؽ تجاه ظيور انفعاالتو بشكؿ الئؽ.

الفرد سواء كاف ذكرا أو أنثى مف ميارات إف الذكاء الوجداني يتوقؼ عمى ما يمتمكو 

اجتماعية، والفرؽ قد يكوف في الطريقة التي يدير بيا الفرد انفعاالتو، ونجد أف طبيعة 

المجتمع في المؤسسات التعميمية تتيح لمموظؼ التواصؿ مع اآلخريف، وىذا التواصؿ 

دارة االنفعاالت جي  دا.يحتاج إلى ميارة وىي فف التعامؿ مع اآلخريف وا 

 (68,ص2011)أنس رابح,        

بعنواف:"الفروؽ في الذكاء  غسان الزحيميدراسة :سات مثؿاوىذا ما أثبتتو العديد مف الدر 

الوجداني لدى طمبة التعميـ المفتوح" في جامعة دمشؽ وفقا لبعض المتغيرات في أبعاد 

 التفاؤؿ ,التروي,اإلتقاف, التعامؿ الفعالمع الذات, التعامؿ الفعاؿ مع اآلخر. 

 العدد الثالث + الرابع( 27)مجمة جامعة دمشؽ المجمد 
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اف:"الذكاء الوجداني وعبلقاتو ببعض المتغيرات بعنو Lindly2001ليندليدراسة و 

الشخصية" أي عدـ وجود فروؽ في الذكاء الوجداني تبعا لمتغير الجنس، وتكونت عينة 

( طالبة مف طبلب 211( طالب و)105)منيـ ( طالب وطالبة،613الدراسة مف )

 لمكفاءة الوجدانية. جولمانالجامعة واستخدمت الباحثة مقياس 

ىدفت إلى التعرؼ عمى الذكاء التي (: cakan&akbaba2005مع دراسة ) تتوافؽأيضاو 

تناولت البناء العاممي التي (: 2005ginac et alدراسة)كذا و  ،الوجداني أحادي البعد

لمقياس التقرير الذاتي لمذكاء الوجداني,توصمت إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في 

 الذكاء الوجداني كقدرة.

ىدفت إلى معرفة قدرة الذكاء التي (:bastian et al 2005دراسة) تياونفس الرؤية أثبت

الوجداني عمى التنبؤ ببعض ميارات الحياة؛ )التحصيؿ الدراسي,القدرة عمى 

 تقام التي 2002 إسماعيل بدرودراسة مواجيةالقمؽ,القدرة عمى حؿ المشاكؿ ,التأقمـ (، 

بدراسة الوالدية الحنونة كما يدركيا األبناء وعبلقتيا بالذكاء الوجداني لديو، تكويف العينة 

( طالب و طالبة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ بمدينة بثيا، التي أثبتت 327مف )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط مدرجات الذكور ومتوسط درجات 

عي بالذات, التحكـ في االنفعاالت, التفيـ,التعاطؼ عمى مقياس اإلناث في أبعاد الو 

 الذكاء االنفعالي.
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ىدفت الدراسة حيث ، 2002 عبد العال عجوةدراسة ؿ مفكامت إلييتوص   ونفس النتائج

إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية في الذكاء الوجداني وكؿ مف الذكاء المعرفي والعمر 

( طالبة، 194( طالب و) 64والتحصيؿ الدراسي والتوافؽ النفسي وتكونت العينة مف )

، وأظيرت نتائجيا عدـ وجود فروؽ بيف البنيف والبنات عمى مقياس الذكاء الوجداني

ومعرفة  آخرينوسكوت التي تيدؼ إلى تعريب وتقنيف مقياس  2005 موسىودراسة 

العبلقة بيف الذكاء والوجداف وكؿ مف التحصيؿ الدراسي والذكاء العاـ، وتكونت عينة 

( طالبا وطالبة مف تخصصات مختمفة في كمية التربية بجامعة  394الدراسة مف ) 

طبلب والطالبات في الذكاء الوجداني الزقازيؽ، وكانت أبرز النتائج ال توجد فروؽ بيف ال

، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الذكاء 2010 الرشيدكذلؾ دراسة ، و تبعا لمتغير الجنس

، الوىبة الوجداني لدى المعمميف والتبلميذ وعبلقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية بمدارس

 ر النوع .التي توصمت إلى أنو ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي لمتغي

بعنواف:" مكونات الذكاء  2008 السيد محمود أبو ىاشممع دراسة  أيضا وتتوافؽ

االجتماعي والوجداني والنموذج العبلئقي بينيا" لدى طبلب الجامعة" المصرييف 

والسعودييف وتوصمت إلى عدـ وجود تأثير لمنوع )ذكور,إناث (عمى مكونات الذكاء 

بعنواف: " إدارة الضغوط النفسية وعبلقتيا  2013 مريامةحنصاليدراسة و ، الوجداني

بسمتي الشخصية المناعية )الصبلبة النفسية والتوكيدية ( في ضوء الذكاء االنفعالي"، 

 والتي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الذكاء االنفعالي .
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 الثانية:الفرعية. تفسير ومناقشةنتائج الفرضية 3

التوجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الدراسي؛ لدى "عمى أنونصت الفرضية و 

تعزى إلى متغير  -عينة الدراسة–تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي 

تعود ىذه النتيجة إلى نياية مرحمة المراىقة، أي كؿ مف الذكور و إناث("-الجنس)ذكور

كوف كؿ مف الذكور واإلناث و  عمى التوافؽ، واإلناث يبحثوا فيياعف ىويتيـ التي تساعدىـ

في المرحمة النيائية، وكؿ منيـ يبحث عمى تحقيؽ النجاح في البكالوريا ليحقؽ ذاتو أماـ 

 أسرتو ومعمميو وزمبلئو.

أـ  اكذلؾ تعود إلى نفس نمط المعاممة الوالدية الحنونة؛ التي تجعؿ كؿ مف األبناء ذكور 

اإلذعاف إلى المعمـ، وبناء عبلقة جيدة مع إلى طاعة والدييـ وبالتالي إلى يمتثموااإناث

ممؤىا االحتراـ والعطؼ، وكذلؾ تنعكس أثار المعاممة الوالدية الحنونة عمى بناء  ـزمبلئي

وتعزيز استجابتو ثوابو شخصية التمميذ وخموه مف المشكبلت واألمراض النفسية، خاصة 

ا يجد ويجتيد لمحصوؿ عمى يجعمو دائم ، وىذالمدراسة، فإذا تحصؿ عمى نتائج يكافئ مثبل

عطائو قدر كبير مف الحرية الشخصية والثقة بنفسو مما يجعمو  المزيد مف المكافئات، وا 

 متوافقا خاصة في المجاؿ المدرسي.

وما يفسر عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف فيما يخص التوافؽ الدراسي، ىو التشابو بيف 

الدراسي؛ ويتمتعوف بنفس الخصائص  العينتيف مف حيث أنيـ مراىقيف؛ وفي نفس المستوى

والطموح والتطمعات,فكؿ مف الذكر أواألنثى يسعى إلى تحقيؽ التوافؽ الدراسي عف طريؽ 
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حداث التوازف بيف رغباتيـ, ومواجية  إبراز كؿ منيـ قدراتو عمى تجاوز المشكبلت وا 

ية كالنجاح مختمؼ المواقؼ,مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ والغايات المرغوبة بما فييا التعميم

والتفوؽ في المجاؿ الدراسي، فأغمب الباحثيف يتفقوف عمى أىمية ىذه العوامؿ في تحقيؽ 

كبل الجنسيف لمتوافؽ الدراسي، وخاصة العوامؿ األسرية والمدرسية، وبالتالي يجب عمى 

المدرسة أف توفر كؿ الظروؼ واإلمكانيات البلزمة مف أجؿ راحة التبلميذ،والسعي إلى 

مو النفسي ليؤالء التبلميذ، وذلؾ لكونيـ في مرحمة المراىقة وىي مرحمة حساسة تفيـ الن

وأي ضغط يجعميـ يشعروف بعدـ الراحة واالطمئناف واالستقرار,فكمما تعرض ىؤالء 

 المراىقوف لمشاكؿ وصراعات ينعكس عمى توافقيـ الدراسي .

 (174,175,ص 2014)لخضر شيبة,

واألنثى مف حيث معاممة الذكر ليا يزودىا بصورة إف توفر الظروؼ المشابية لمذكر 

إيجابية عف ذاتيا، ووجودىا معو في نفس األماكف والمجاالت؛ األسرة والمدرسة والعمؿ 

يجعميا تسعى دائما وتطمح لمنافسة الذكر في الدراسة والعمؿ وكافة مجاالت الحياة، 

 (175,ص2014لتثبت وجودىا وتحقؽ التوافؽ النفسي ليا.)لخضر شيبة,

ويفسر عدـ وجود الفروؽ بيف الذكور واإلناث في التوافؽ الدراسي؛ بتساوي فرص التعميـ 

ة ػػلمجنسيف وتساوي النظرة الوالدية، بغرس مفاىيـ األخبلؽ والمعامبلت لدييما؛ وتنمي

 . لى التوافؽ الدراسيتطمعات كؿ منيما لمحصوؿ عمى مستوى دراسي جيد يدفعو إ
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كما أف االتصاؿ داخؿ األسرة يخمؽ روح التفاعؿ والتفاىـ بيف أفراد األسرة، أي أف 

االتصاؿ القائـ بيف األـ واألب واألبناء؛ إذا كاف ىذا االتصاؿ موجب يعمؿ عمى القضاء 

عمى المشكبلت النفسية والعقمية االجتماعية، وجعؿ االبف متفاعؿ اجتماعيا مف خبلؿ 

رية والمدرسية التي يعيش فييا, والعالـ الخارجي, واالتصاؿ داخؿ تفاعمو مع البيئة األس

األسرة ىو أىـ السبؿ إليصاؿ األبناء إلى التقدـ، وجعميـ متوافقيف دراسيا مع دروسيـ 

ناثا.  وبرامجيـ الدراسية ومناىجيا، ومع زمبلئيـ ومدرسييـ سواء كانوا ذكورا أوا 

ألبناء تساعدىـ عمى أف ينموا محبيف لغيرىـ كما أف العبلقات المتشبعة بالحب والثقة با

ومتصميف باآلخريف، ألف الجو الدراسي يفرض التعامؿ مع المدرسيف والمنياج الدراسي 

 وواجبات المدرسة وأنظمتيا، وىذا ما ينفي وجود فروؽ بينيـ في التوافؽ الدراسي.

 2014 الحميدشطة عبد دراسة عدة منيا دراسات إليو ـ ىذه النتيجة ما أشارت ويدع  

مف تبلميذ السنة الثانية  بعنواف: " التفكير الناقد وعبلقتو بالتوافؽ الدراسي لدى عينة

حوؿ اغتراب الذات والتوافؽ  2003 أحمد أحمد عبد الحميد الينداويدراسة ثانوي"، وكذا 

ا بالكامؿ في دور المدرسي لدى نزالء المبلجئ، المراىقيف الذيف عاشوا الطفولة والصب

 اية األيتاـ.رع

 سونديوأوليو إلياسو أوفواكدراسة ،كأخرى دراساتمع نتائج بالمقابؿ تعارضت و 

 2005 نجمة الزىرانيدراسة و  بعنواف "التوافؽ الدراسي والحالة النفسية لدى الطبلب",

وعبلقتو بالتوافؽ والتحصيؿ  إريكسونبعنواف" النمو النفسي االجتماعي وفؽ نظرية 
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الجنس  إلى أنيبلتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير اتوصمتحيث  الدراسي"

بعنواف" صورة الجسـ وعبلقتيا بالتوافؽ  2013 آسيا عبازةدراسة ، و في التوافؽ المدرسي

الدراسي لدى المراىؽ المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي"، توصمت إلى وجود فروؽ بيف 

 .في التوافؽ الدراسي لصالح الذكورالجنسيف 

 الثالثة: الفرعية. تفسير ومناقشة نتائج الفرضية 4

"التوجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني،لدى ونصت الفرضية عمى أنو 

تعزى إلى متغير الشعبة  -عينة الدراسة -تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي

 عممي(". -الدراسية )أدبي

تبلميذ العممييف واألدبيف يخضعوف لنفس الظروؼ نفسر ىذه النتيجة كوف كؿ مف 

كوف كؿ مف العممييف واألدبييف  ،ويمكف تفسير ذلؾيطبؽ عمييـ قانوف واحدالمدرسية و 

أي عممي ولكف بحكـ المعايير المعتمدة في التوجيو  بما فييا الخريطة المممح،لدييـ نفس 

تحتـ عمى مستشار التوجيو أف التربوية؛ أي عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة والتي 

ف التمميذ مف يحترميا، ويوجو بعض التبلميذ إلى شعبة األدب، أما في حقيقة األمر أ

مدى األدبييف في يف و وبالتالي يكوف ليس ىناؾ فرؽ بيف العممي ،مممحو عممي بادئ األمر

 ذاتيـ وانفعاالتيـ وتعامميـ مع أصدقائيـ واإلحساس بيـ . بوعييـ 
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مادة الفمسفة، في كبل التخصصيف؛ نتيجة ىذه الفرضية الحتواء البرنامج  رجعويمكف أف ن  

لى الدور الفعاؿ الذي يقوـ بو مستشار التوجيو المدرسي؛ في توعية و األدبي،العممي و  ا 

 عتو الفعالة.تو ومتابالتبلميذ بالجانب االنفعالي مف خبلؿ مقاببل

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف  2004سكوتدراسة ما أكدتو وينسجـ ىذا مع 

حوؿ  2009 رائدة قشطةدراسة، و عبد المنعمدراسة ، و الذكاء الوجداني والحكـ األخبلقي

 الذكاء الوجداني وعبلقتو بميارات التأقمـ  وبعض المتغيرات بالثانوية العامة".

 الرابعة: الفرعيةالفرضية  تفسير ومناقشة. 5

التوجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الدراسي لدى "الفرضية عمى أنو نصت

تعزى إلى متغير الشعبة  -عينة الدراسة -تالميذ السنة النيائية من التعميم الثانوي

 عممي(". -الدراسية )أدبي

، نفس نمط التنشئة االجتماعية وخضوعيـ لنفس المعايير األخبلقيةويمكف تفسير ذلؾ ل

داب، أي وضع التمميذ المناسب في المكاف العمـو واآلحسف توجيييـ إلى شعبتي و 

روح الجد والمثابرة في كؿ مف التبلميذ العمميف واألدبييف، وكبلىما  توخي، و المناسب 

 يبحث عف النجاح .

كؿ مف العممييف واألدبييف لدييـ أىداؼ مسطرة يريدوف الوصوؿ إلييا، ويمتمكوف كما أف 

( تفتح لدييـ أفاؽ جامعية نيائية )بكالوريا طموحات مشتركة خاصة أنيـ في سنة
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يتمتعوف بصحة نفسية ومقدرة عمى مقاومة الضغوط مف خبلؿ مواكبتيـ لبرامج واسعة،و 

 التنمية البشرية،وحضورىـ لمدورات التدريبية.

وعي الوالديف بالجانب النفسي ومدى تأثير التوافؽ النفسي والمدرسي عمى لى إضافة إ

التحصيؿ الدراسي ألبنائيـ، مما يجعميـ يتمتعوف بقدر عالي مف التوافؽ المدرسي مف 

خبلؿ إقامة عبلقات طيبة مع الزمبلء، وحث بعضيـ عمى الجد واالجتياد، واالمتثاؿ 

تو، حيث أعتبرىا الفترة التي يقضييا التمميذ في ألوامر المعمـ والسماع لنصائحو ومعموما

المدرسة مع معمميو، وتركيزه أثناء الدرس كنز ال يعوضو شيء، فالتمميذ يقضي معظـ 

وقتو في المؤسسة التعميمية، فإذا حصؿ عمى توافؽ مدرسي فييا يتنبأ بتوافقو مستقببل في 

ي التسرب المدرسي، والذي كؿ مجاالت الحياة، ألف سوء التوافؽ المدرسي قد يؤدي إل

 ينجر عميو الكثير مف المشكبلت النفسية والسموكية العنؼ مثبل. 

ؼ إلى إعداد تيد قد يرجع سبب ىذه النتيجة إلى أف التربية محاولة قصدية منظمة،و 

مواطنيف يتمتعوف بشخصيات متكاممة جسميا وعاطفيا ومعرفيا وأخبلقيا، وىي عممية 

أو تشكيؿ سموؾ األفراد في ضوء معايير قيمة تفرضيا أطر  تغيير ىادؼ تتناوؿ تعديؿ

ثقافية معينة,وأف ىذه التربية التي ىدفيا فرد متوافؽ ويتمتع بصحة نفسية ىي خدمة مقدمة 

 لجميع التبلميذ باختبلؼ تخصصاتيـ وباختبلؼ مستواىـ الدراسي .

السموكية؛ تجد أف  كذلؾ ربما تعود ىذه النتيجة إلى أف االتجاىات الحديثة في العمـو

المثيرات التي تؤثر في تنشئة الفرد وفي تكويف شخصيتو؛تشتمؿ عمى عوامؿ ثقافية 
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وعوامؿ جسمية )تكوينية (,وأف العوامؿ التي تميز شخصا عف آخر في المقاـ األوؿ ىي 

عوامؿ ثقافية,معنى ىذا أف المجتمع بما يحتوي مف قيـ وعادات ونظـ اجتماعية وعبلقات 

وميارات وآراء؛ ىو البوتقة التي ينصير فييا الناشئ، وىذه البوتقة تؤثر ال محاؿ إنسانية 

 عمى المجاؿ الدراسي, لكنيا ال تراعي اختبلؼ التخصص الدراسي لممراىقيف.

 (160,ص 2013آسياعبازة,)                                                        

كذلؾ مف بيف األمور التي أدت إلى عدـ وجود فروؽ في التوافؽ الدراسي تعزى لمتغير 

التخصص؛ أف جميع ىؤالء التبلميذ باختبلؼ تخصصاتيـ ينتظرىـ نفس المصير, فيـ 

يقبموف عمى نفس االختبارات, وعمى نفس الفروض,وجميعيـ مقبؿ عمى شيادة البكالوريا, 

س المناخ المدرسي، واألىـ يتداوؿ عمييـ في الغالب نفس لدىـ نفس اإلدارة المدرسية,ونف

" بدراسة عف أثر شخصية المعمـ "رمزية غريباألساتذة,وبالحديث عمى األساتذة قامت 

عمى التبلميذ,وكاف ىدفيا التعرؼ عمى السمات التي قد تكوف سببا في إخفاؽ المعمـ، 

ى عدد مف الصفات أمكنيا وتترؾ أثرا سيئا في نفوس التبلميذ أو العكس, تحصمت عم

تصنيفيا إلى صفات إنسانية، تشمؿ المشاركة الوجدانية والعطؼ والبشاشة والمرح 

ي تمثؿ الصفات الخارجية والصفات المتعمقة لمبادئ المعمـ, والصفات الجسمية الت

(، إذ تشمؿ حسف اختيار المبلبس واألناقة, وأخيرا الصفات المينية؛ مثؿ التمكف )المظير

مادة مع القيادة واحتراـ القوانيف المدرسية، وىذه الصفات مقسمة بالتساوي عمى مف ال

 (160,ص 2013)آسياعبازة, جميع التبلميذ باختبلؼ تخصصاتيـ.
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وربما يعود األمر كذلؾ لمدور الفعاؿ الذي يقـو بو مستشار التوجيو ومجالس األقساـ في 

عمى مؤىبلتيـ الدراسية، وقدراتيـ  توجيو التبلميذ نحو التخصص المبلئـ المبني حقيقة

واستعداداتيـ, مما يجعؿ ىذا األخير؛ أي متغير التخصص ال يؤثر كؿ التوافؽ الدراسي 

إلى أف القرار الصادر عمى الطالب والمتعمؽ  1992 الصفطيلممراىقيف, بحيث يشير 

في  بعممية اختياره الدراسي وتخصصو قرار ميـ، قد يحدد مدى نجاح الطالب أو فشمو

, إذ التخصص الذي التحؽ بو, بالرغـ مف اختبلؼ ىذه المعايير عند الطالب

مف خبلؿ نظريتو، أف الطالب عندما يختار تخصص أو دراسة ما, Hollandىولنديقرر

فيو يعتمد عمى خبراتو المشتقة مف القوى الثقافية والشخصية، التي تضـ أقرانو ووالديو 

 (161,ص 2013)آسياعبازة,ثية مف ناحية أخرى.وطبقتو االجتماعية والعوامؿ الورا

بعنواف:" صورة الجسـ  2014-2013 آسياعبازةوتتوافؽ نتائج الدراسة مع دراسة 

شطة دراسة و ، المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي" وعبلقتيا بالتوافؽ الدراسي لدى المراىؽ

بعنواف:" التفكير الناقد وعبلقتو بالتوافؽ الدراسي لدى عينة  2017 – 2014 عبد الحميد

مف تبلميذ السنة الثانية ثانوي"، التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

 .في التوافؽ الدراسي باختبلؼ التخصص

القمؽ وعبلقتو " بعنواف 2002 قريشي محمدتناقض مع دراسة تفي حيف أنيا

التي توصمت إلى وجود فروؽ في  "بالتوافقالدراسي والتحصيؿ لدى تبلميذ سنة أولى ثانوي

 التوافؽ الدراسي بيف التخصصات.
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تناولت الدراسة الحالية موضوع الذكاء الوجداني وعبلقتو بالتوافؽ المدرسي لدى تبلميذ 

، تـ دراسة الموضوع باالعتماد عمى المنيج الوصفي االرتباطي، وذلؾ ثالثة الثانوي

باستخداـ مقياسي الذكاء الوجداني؛ التوافؽ الدراسي، ثـ توزيعيما بداية عمى عينة بمغ 

، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وباالعتماد عمى النتائج التي تمميذ وتمميذة  40عددىا 

سيكومترية لؤلداتيف، وتبيف أنيا صادقة وثابتة، تحصموا عمييا، تـ حساب الخصائص ال

ومف ثـ تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة األساسية التي اختيرت بطريقة عشوائية طبقية 

، (ذكور، إناث)الجنس عمى متغيرات الدراسة:  ، قسموا84متساوية، وبمغ عدد العينة 

، أداب)الشعبة   : (، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التاليةعمـو

بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ المدرسي لدى  ذات داللة احصائية . توجد عبلقة ارتباطية1

 تبلميذ السنة النيائية مف التعميـ الثانوي.

. ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تبلميذ السنة النيائية مف 2

 إناث(.-الجنس )ذكورتعزى إلى متغير -عينة الدراسة–التعميـ الثانوي 

لدى تبلميذ السنة النيائية مف  اللة إحصائية في التوافؽ الدراسي. ال توجد فروؽ ذات د3

 إناث(.-تعزى إلى متغير الجنس )ذكور -عينة الدراسة–التعميـ الثانوي 

. ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تبلميذ السنة النيائية مف 4

 عممي(. -تعزى إلى متغير الشعبة الدراسية )أدبي -عينة الدراسة -الثانويالتعميـ 
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. ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافؽ الدراسي لدى تبلميذ السنة النيائية مف 5

 عممي(. -تعزى إلى متغير الشعبة الدراسية )أدبي -عينة الدراسة -التعميـ الثانوي

 ةــــــــــمقترحات الدراس

 مقترحات عامة:-أ

بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإف الطالبة الباحثة تتقدـ بجممة مف 

الدراسة والحث عمى أخذىا بعيف المقترحات التي ترى أنيا مف المفيد إدراجيا في ختاـ 

 عتبار:اال

عتماد قياس الذكاء الوجداني كإطار لمتعامؿ مع التبلميذ في حؿ بعض المشكبلت ا-1

ستراتيجيات أو بناء برامج لمتدريب عمى نطبلؽ في رسـ اموكية التي يعانوف منيا ثـ االالس

 تنمية الميارات التواصمية والوجدانية لمتبلميذ.

ادي والمرشديف أىمية أكبر ضرورة إعطاء المختصيف في عمـ النفس المدرسي والعي -2

نب الوجدانية في مآؿ ختبار ميارات الذكاء الوجداني لمدور المحوري لمجوالفحص وا

 التوافؽ الدراسي لمتبلميذ.

 ىتماـ لمذكاء الوجداني لما لو مف قابمية لمتنمية.عطاء المزيد مف االإ-3

طبلع عمى ميارات الذكاء الوجداني وتعميؽ فيميا عقد دورات تدريبية تعنى باال-4

 خاصة في الجوانب الدراسية.
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 :دراسات مقترحة-ب

ما يمي بعض الدراسات التي ترى أنيا تكمؿ وتثري ماتوصمت إليو تقدـ الطالبة الباحثة في

 الدراسة الحالية مف نتائج:

دراسة مقارنة لميارات الذكاء الوجداني لدى عينة مف التبلميذ المتفوقيف وعينة مف  -1

 التبلميذ العادييف.

المدرسي لدى لتنمية ميارات الذكاء الوجداني في زيادة التوافؽ دراسة عف أثر برنامج -2

 التبلميذ وأثره عمى تحصيميـ الدراسي.

 دراسة عف الذكاء الوجداني كعامؿ وقائي مف التسرب المدرسي. -3

 حصيؿ الدراسي .تالو عف أثر الذكاء الوجداني لممعمـ  دراسة-4
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 أ. المراجع بالمغة العربية:

 أوال: الكتب:

(، سػػػيكولوجية الػػذات و التوافػػؽ، دار المعرفػػة الجامعيػػػة، 2922زايػػد)إبػػراىيـ أحمػػد أبػػو 

 ب.ط، اإلسكندرية، مصر.

(، خطػػػة التوجيػػػو المدرسػػػي المعتمػػػدة فػػػي الجزائػػػر، د ط، ديػػػواف 6022ابػػػراىيـ طيبػػػي )

 المطبوعات الجامعية، بف عكنوف الجزائر.

األنجمػو المصػرية، (، القػدرات العقميػة، الطبعػة الخامسػة، مكتبػة 2992أبو حطب فػؤاد )

 القاىرة، مصر.

(، الصػػحة النفسػػية وقضػػايا المجتمػػع، مركػػز البحػػوث والتنميػػة 6006أبػػو نجيمػػة سػػفياف)

 اإلجتماعية، غزة.

 غزة مكتبة اليازجي. –البحث التربوي  –(، 6006احساف اآلغا )

 ، عماف، األردف.02(، الصحة النفسية لمطفؿ، طبعة2990أحمد الزيادي )

 ، القاىرة.2(، أصوؿ عمـ النفس، دار المعارؼ، ط2925)أحمد عزت راجح

(، ترجمػة: عمػػي العريػاف و آخػػروف، النشػاط المدرسػػي، 2922ادجػار جونيتػو و آخػػروف)

 .02مؤسسة فرنكميف لمطباعة و النشر، طبعة

 ، ليبيا.6الجامعية، ط ة(، الصحة النفسية، المكتب6009أديب محمد الخالدي)
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(، الػػذكاء و تنميتػػو لػػدى أطفالنا،مكتبػػة الػػدار 2992افي)إسػػماعيؿ عبػػد الفتػػاح عبػػد الكػػ

 ، القاىرة، مصر.6العربية الكتاب، ط

(، الصػحة النفسػية و التوافػؽ النفسػي، د.ط، دار 6002أشرؼ محمد عبد الغني شريت)

 المعرفة الجامعية، األزارطية.

 ، الكويت.06، عمـ النفس التعميمي، دار العمـ، طبعة2992بركات محمد خميفة 

 (،الطفولة و المراىقة، دار الفكر العربي.2925جبلؿ سعد)

، 02(، اتجاىػػات فػػي التربيػػة و التعمػػيـ، دار المعػػارؼ، طبعػػة2925جمػػاؿ محمػػد صػػقر)

 القاىرة، مصر.

(، الػػذكاء العػػاطفي، ترجمػػة ليمػػى الجبػػالي، الكويػػت، سمسػػمة عػػالـ 6000جولمػػاف دانيػػاؿ)

 .626لفنوف و اآلداب، العددالمعرفة يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة و ا

، عػػػالـ الكتػػػب، 02(، الصػػػحة النفسػػػية و العػػػبلج النفسػػػي، طبعػػػة 2992حامػػػد زىػػػراف)

 القاىرة.

(، الصػػػحة النفسػػػية و العػػػبلج النفسػػػي، عػػػالـ الكتػػػب، 2922حامػػػد عبػػػد السػػػبلـ زىػػػراف)

 ، القاىرة.06،طبعة02طبعة

د.ط، مركػز اإلسػكندرية (، الصػحة النفسػية والتوافػؽ، 6000الحجار بشير إبػراىيـ حمػد)

 لمكتاب، مصر.
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(، الشخصػػػية و الصػػػحة النفسػػػػية، دار الكنػػػدي لمنشػػػػر و 2999حسػػػف صػػػالح الػػػػدىري)

 التوزيع، األردف.

(، الصحة النفسػية و التوافػؽ، د.ط، مركػز اإلسػكندرية 6000حناف عبد الحميد العناني)

 لمكتاب، مصر.

السمسػػػػمة: عمػػػػـو  والتوزيػػػػع ىػػػػبل لمنشػػػػر( 6009) دانيػػػػاؿ جولمػػػػاف، تػػػػر: ىشػػػػاـ الحنػػػػاوى

 .اجتماعية وعمـ نفس

، دار العمػػػـ لمنشػػػر و 02(، عمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي، طبعػػػة2992رجػػػاء محمػػػود أبػػػو عػػػبلـ)

 التوزيع.

( ، الذكاء الوجداني و تنميتو في مرحمتػي الطفولػة 6026رشاد عمي عبد العزيز موسى)

 و المراىقة، الطبعة األولى، عالـ الكتب، القاىرة، مصر.

(، الطفػػػؿ دراسػػػة فػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع النفسػػػي، 2992اف حسػػػيف عبػػػد الحميػػػد أحمػػػد)رشػػػو 

 ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.02طبعة

(،مقيػاس التوافػؽ الدراسػي 2992زكريا الشربيني، أحمد والفقيو نجيب محفػوظ أبػو بكػر) 

 لقاىرة، مصر.لدى الطمبة بالمرحمة الثانوية بإمارة الفجيرة، مكتبة األنجمو المصرية، ا

، دار المعرفػة 2(،الذكاء الوجداني لمعممػات ريػاض األطفػاؿ،ط6002سالي عمي حسف)

 الجامعية السويس، مصر.
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(، الػػػذكاء الوجػػػػداني، مفػػػػاىيـ و نمػػػاذج و تطبيقػػػػات، القػػػػاىرة، دار 6020سػػػامية خميػػػػؿ)

 الكتاب الحديث.

حػدود،عالـ الكتػب  نفعالي و سيكولوجية الطاقة بػبل(، الذكاء اال6002سعاد جبر سعيد)

 الحديث، جدار لمكتاب العالمي لمنشر و التوزيع، األردف.

 ، الكويت.02(، القيػاس النفسي، مكتبة الفبلح، طبعة2922سعد عبد الرحماف)

(،الػػػذكاء الوجػػػداني لمقيػػػادة 6002سػػػبلمة عبػػػد العظػػػيـ حسػػػيف،طو عبػػػد العظػػػيـ حسػػػيف)

 لنشر، اإلسكندرية، مصر.، دار الوفاء لدينا لمطباعة و ا6، ط2التربوية، ط

نفعالي فػي العمؿ،ترجمػة: عبػد الحكػيـ الخزامػى، الطبعػة (، الذكاء اال6002داليب) سنغ

 األولى، دار الكتب لمطباعة و النشر و التوزيع، القاىرة، مصر.

(،مػػدخؿ إلػػى عمػػـ الػػنفس، الطبعػػة الثانيػػة، مركػػز اإلسػػكندرية 6006سػػيير كامػػؿ أحمػػد )

 لمكتاب، مصر.

 ، دار الفكر العربي، مصر.5(، الذكاء ط6000البيى) السيد فؤاد

(، منػػاىج البحػػث بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ، مركػػز 6002شػػحاتو سػػميماف محمػػد سػػميماف)

 اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية.

جتماعيػػة، دار المسػػيرة، (، سػػيكولوجية التنشػػئة اال6002ادو)صػػالح محمػػد عمػػي أبػػو جػػ

 ، األردف.02طبعة
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دار قباء لمطباعة والنشػر ،الذكاء الوجداني(،6000) الديف كفافي صفاء األعسر، عبلء

 .والتوزيع )القاىرة(

(، التوافػػػػػؽ النفسػػػػػي وعبلقتػػػػػو بمسػػػػػتوى الطمػػػػػوح، معيػػػػػد 2922صػػػػػبلح أحمػػػػػد رحػػػػػاب)

 الدراسات العميا لمطفولة جامعة عيف شمس.

(، منيجيػػػػة البحػػػػث العممػػػػي، دار العمػػػػـو لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، 6002صػػػػبلح الػػػػديف شػػػػروخ)

 عنابة، الجزائر.

عمػػـ الػػنفس التربػػوي لمكبػػار، أو عمػػـ الػػنفس األنػػدراغوجي. ( 6002صػػبلح الػػديف شػػروخ)

. عنابة.  دار العمـو

(، عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي، مكتبػػة األنجمػػو المصػػرية، 6002طمعػػت منصػػور و آخػػروف)

 القاىرة، مصر.

 ادة التربويػػة،(، الػػذكاء الوجػداني لمقيػػ6002طػو عبػػد العظػيـ حسيف،سػػبلمة عبػػد العظػيـ)

 .6،ط2الوفاء، طدار 

، 2(، المػػػػػوجز فػػػػػي الصػػػػػحة النفسػػػػػية، دار المعػػػػػارؼ،ط2922عبػػػػػاس محمػػػػػود عػػػػػوض)

 القاىرة.

 (، التوافؽ النفسي لممسنيف، المكتبة الجامعية، االسكندرية.6002عبد الحميد الشاذلي)

، 6(، الصػػحة النفسػػية و سػػيكولوجية الشخصػػية، ط6002عبػػد الحميػػد محمػػد الشػػاذلي)

 المكتبة الجامعية، مصر. 
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(، عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس التعميمػػػػػػػي، دار الراتػػػػػػػب الجامعيػػػػػػػػة، 6000عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف العيسػػػػػػػوي)

 ،بيروت،لبناف.02ط

(، عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس التربػػػػػػوي لممعممػػػػػػيف، دار الكتػػػػػػب 6000عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف صػػػػػػالح األزرؽ)

 ، بنغازي، ليبيا.02بعةالوطنية، ط

بتكػػػػػػػاري عنػػػػػػػد (,الػػػػػػػذكاء الوجػػػػػػػداني والتفكيػػػػػػػر اال 6009عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف محمػػػػػػػد عػػػػػػػبل) 

 ,عماف,األردف.02األطفاؿ,دار الفكر,ط

جتماعيػػة و التربويػػة، الػػدار (، عمػػـ الػػنفس و تطبيقاتػػو اال2992)عبػػد العػػالي الجسػػماني

، طبعة  ، بيروت. 02العربية لمعمـو

أسس ومناىج البحث فػي عمػـ الػنفس، ديػواف المطبوعػات  (،6022عبد الكريـ بوحفص)

 الجامعية، الجزائر.

(، بحػػوث فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي، مكتبػػة الخػػانجي، 2920عبػػد اهلل عبػػد الحػػي موسػػى)

 ، القاىرة.2ط

،دار الفكػػػر لمنشػػػػر 2(مػػػدخؿ إلػػػى الصػػػحة النفسػػػية،الطبعة6002عبػػػد اهلل محمػػػد قاسػػػـ)

 والتوزيع،األردف.

ختبػارات النفسػية ىػػ(، القيػاس واال 2262وؽ السيد )السيد، عثماف فار عبده عبد اليادي 

 :أسس وأدوات، القاىرة، دار الفكر العربي.
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(، أضػػواء عمػػى الشخصػػية والصػػحة العقميػػة، مكتبػػة النيضػػة 2920عثمػػاف لبيػػب فػػراج)

 .20المصرية، طبعة

بػػبعض  نفعػػالي وعبلقتػػو(، الػػذكاء اال6002مػػاـ كمػػاؿ أحمػػد)عصػػاـ زيػػداف محمػػد واإل 

أساليب التعمـ و أبعاد الشخصػية، دراسػات عربيػة فػي عمػـ الػنفس، دار غريػب لمطباعػة 

 ، يناير، القاىرة.2، العدد6والنشر، المجمد

 (، اإلرشاد األسري، دار المعرفة الجامعية األزارطية، القاىرة.6002عبلء الديف كفافي)

، 02الخػػانجي، طبعػػة(، أسػػس التربيػػة و التعمػػيـ، مكتبػػة 6006عميػػاف ربحػػي مصػػطفى)

 مصر.

(، أسػػػػس عمػػػػـ الػػػػنفس التربػػػػوي و رؤيػػػػة تربويػػػػة 6002عمػػػػراف محمػػػػد، والعجمػػػػي حمػػػػد)

 إسبلمية معاصرة، الطبعة األولى، مكتبة الفبلح لمنشر و التوزيع، الكويت.

(، القمػػػؽ و إدارة الضػػػغوط النفسػػػية، دار الفكػػػر العربػػػي، 6002فػػػاروؽ السػػػيد عثمػػػاف )

 القاىرة.

(، الػػذكاء الوجػػداني و عبلقتػػو بمشػػاعر الغضػػب و العػػدواف، 6005)فػػراج محمػػد أنػػور 

، ينػاير، 2، العػدد2غريب لمطباعة والنشػر، دراسػات عربيػة فػي عمػـ الػنفس، المجمػد دار

 القاىرة.

، 2(، عمػػػػػـ الػػػػػنفس ودراسػػػػػة التوافػػػػػؽ، دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة، ط2992كمػػػػػاؿ الدسػػػػػوقي)

 بيروت.
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الصػػػػحة العاطفيػػػػة، المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي (،الػػػػذكاء العػػػػاطفي و 6002مػػػػأموف المبػػػػيض )

 بمفاست.

-الدراسػػػػي-(، مقيػػػػاس التوافػػػػؽ النفسػػػػي، الشخصػػػػي6020محمػػػػد النػػػػوبي محمػػػػد عمػػػػي)

 02لػػػػػذوي اإلعاقػػػػػة السػػػػػمعية و العػػػػػادييف، دار النشػػػػػر والتوزيػػػػػع الطبعػػػػػة -االجتمػػػػػاعي

 ،عماف.

 (، مشكبلت الصحة النفسية، المكتبة الجامعية، بػدوف طبعػة،6002محمد جاسـ محمد)

 عماف.

(،المشػػكبلت الصػػفية، السػػموكية، التعميميػػة، االكاديميػػة، 6006محمػػد حسػػيف العمػػايرة )

 ، عماف، االردف.2دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،ط

 .2(,دراسات في الصحة النفسية ,دار الرشاد ,الطبعة6000محمد عادؿ عبد اهلل)

العػاطفي )العػاطفي (، الػذكاء الوجػداني، 6009محمد عثماف حباب وعبد الحػي محمػد )

 االنفعالي الفعاؿ(، مفاىيـ و تطبيقات، عماف، مركز دييونو لتعميـ التفكير، األردف.

(، إدارة الصػػؼ المدرسػػي،  6000محمػػود عبػػد الػػرزاؽ شقشػػؽ و ىػػدى محمػػود الناشػػؽ )

 ، دار الفكر العربي.  02طبعة

ت فػػػػي (، بعػػػػض تقنيػػػػات البحػػػػث وكتابػػػػة التقريػػػػر، دراسػػػػا2995محػػػػي الػػػػديف مختػػػػار) 

 .المنيجية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر
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(، الصػػػػحة النفسػػػػية، دراسػػػػة فػػػػي سػػػػيكولوجية التكيػػػػؼ، مكتبػػػػة 2992مصػػػػطفى فيمػػػػي)

 ، القاىرة.05الخانجي، طبعة 

(،فػػػػػي اجتماعيػػػػػات التربيػػػػػة، مكتبػػػػػة األنجمػػػػػو المصػػػػػري، 2922منيػػػػر المرسػػػػػي سػػػػػرحاف)

 ،القاىرة.02ط

(، منيجيػػػػػة البحػػػػث العممػػػػي فػػػػػي العمػػػػـو اإلنسػػػػانية: تػػػػػدريبات 6002) مػػػػوريس انجػػػػرس

 عممية، دار القضية لمنشر، الجزائر.

(، الػذكاء الوجػداني، الشػركة العربيػة المتحػدة لمتسػويؽ 6009نخبة مػف المتخصصػيف. )

 والتوريد، القاىرة.

(، تػػػدني مسػػػتوى التحصػػػيؿ و اإلنجػػػاز المدرسػػػي 6020نصػػػر اهلل، عمػػػر عبػػػد الػػػرحيـ)

 ، األردف.06سبابو و عبلجو، دار وائؿ لمنشر، طبعة أ

(، الػػػػذكاء الوجػػػػداني، ورقػػػػة عمػػػػؿ مقدمػػػػة إلػػػػى مشػػػػروع دمػػػػج 6005نػػػػور اليػػػػدى رجػػػػب)

 التكنولوجيا في التعميـ، دمشؽ.

التربػوي ودوره الفاعػؿ فػي  د(، المرشػ6002إسػماعيؿ محمػد ) ؿىادي مشعاف ربيع، لغو 

 ثقافة لمنشر والتوزيع،عماف.مشاكؿ الطمبة،الطبعةاألولى،دار عالـ ال

 (، اإلدارة المدرسية الحديثة، مكتبة الفبلح، الكويت.6000يوسؼ إبراىيـ تبراي)
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 ثانيا: الدوريات:

بػيف الطمبػة مرتفعػي و  (، الفروؽ في الػذكاء و قمػؽ اإلمتحػاف6022ابتساـ سالـ المزوغي )

منخفضػػي التحصػػيؿ الدراسػػي مػػف طمبػػة جامعػػة مػػف أبريػػؿ الميبيػػة، المجمػػة العربيػػة لتطػػوير 

 6التفوؽ، ليبيا العدد

(، الذكاء الوجداني)مفيـو جديد فػي عمػـ الػنفس(، مجمػة شػبكة العمػـو 6005بشير معمرية )

 ، أفريؿ، ماي، جواف، جامعة باتنة.2النفسية الغربية، العدد

الػذكاء العػاطفي لػدى الموىػوبيف و العػادييف مػف طمبػة المتوسػطة فػي (،6022لـ الغرابيػة)سا

 ،مجمػػػة.ـ الػػػنفس، كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة القصػػػيـ،قسػػػـ عمػػػ-دراسػػػة مقارنػػػة–منطقػػػة القصػػػيـ 

 ،يناير.ع عشر، العدد االوؿ، الجامعة االسبلمية )سمسة الدراسات االنسانية( المجمد التاس

نفعػػػالي و عبلقتػػػو بالتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى عينػػػة مػػػف (، الػػػذكاء اال6020سػػػعاد المممػػػي )

 .2، العدد62المتفوقيف و العادييف، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد

جتمػػاعي والوجػػداني والنمػػوذج العبلقػػي (, مكونػػات الػػذكاء اال6002بػػو ىاشػػـ)السػػيد محمػػد أ

مجمػة كميػة التربيػة بجامعػة -دراسة مقارنة-بينيا لدى طبلب الجامعة المصرييف والسعودييف

 22بنيا,المجمد الثامف عشر,العدد

لػدى طمبػة كميػة  نػدماج االجتمػاعي(، الػذكاء الوجػداني وعبلقتػو باال6026القاضي عػدناف )

 . 2، العدد2ممجمدلالتربية بجامعة تعز، المجمة العربية لتطوير التفوؽ، ا

http://kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sqkxgqbpc/sutjj/stuv/p1/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=217953
http://kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sqkxgqbpc/sutjj/stuv/p1/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=217953
http://kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sqkxgqbpc/sutjj/stuv/p1/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=217953
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، 2(، مجمػػػة فصػػػمية، تصػػػدر عػػػف الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة، العػػػدد2922مجمػػػة عمػػػـ الػػػنفس)

 القاىرة.

(، الفػػػروؽ الثقافيػػػة و الجنسػػػية فػػػي التوافػػػؽ الدراسػػػي، مجمػػػة 2996محمػػػود محمػػػد غنػػػدور)

 ، دار النيؿ لمنشر و التوزيع، القاىرة.62المعاصرة، العددالتربية 

 ثالثا: المذّكرات والرسائل الجامعية:

جتمػاعي وعبلقتيمػا بالشػعور (، الذكاء الوجػداني واال6022عمشة)إبراىيـ باسؿ أبو 

بالسعادة لدى طمبة الجامعة في محافظة غزة، ماجستير عمـ النفس، جامعػة األزىػر 

 التربية.كمية  -غزة–

ؼ نفعالي في التكيفعالية برنامج لتنمية الذكاء اال (،6002أسماء العبد البلت )

تجاىات نحو المدرسة لدى الطمبة الموىوبيف في األكاديمي و االجتماعي و في اال

 األردف، أطروحة دكتوراه، كمية الدراسات التربوية العميا، عماف، األردف.   

سػػػتقبلؿ النفسػػػي عػػػف الوالػػػديف وعبلقتػػػو بػػػالتوافؽ الدراسػػػي (,اال6020دليمػػػة بوصػػػفر)

سنة(,دراسػػة ميدانيػػة بجامعػػة مولػػود معمػػري 62-22لػػدى الطالػػب الجػػامعي المقػػيـ )

 والية تيزي وزو,رسالة ماجيستير,جامعة تيزي وزو.

(، تأثير سػمات الشخصػية و التوافػؽ النفسػي عمػى التحصػيؿ 6022سعيدة صالحي)

، 6عييف، رسػػػػػالة دكتػػػػػوراه غيػػػػػر منشػػػػػورة، جامعػػػػػة الجزائػػػػػراألكػػػػاديمي لمطمبػػػػػة الجػػػػػام

 الجزائر.
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(،فاعميػػػػػة برنػػػػػامج إرشػػػػػادي لتنميػػػػػة الػػػػػذكاء الوجػػػػػداني لػػػػػدى 6020صػػػػػفية مبػػػػػارؾ )

المعػػػػوقيف بصػػػػريا المقيمػػػػيف داخػػػػؿ المدرسػػػػة مػػػػف طػػػػبلب المرحمػػػػة الثانويػػػػة، رسػػػػالة 

 دكتوراه )غير منشورة(، قسـ اإلرشاد النفسي، جامعة القاىرة، مصر.

(، الػػػػذكاء الوجػػػػداني و عبلقتػػػػو بػػػػالتوافؽ النفسػػػػي االجتمػػػػاعي 6009لػػػػب نسػػػػيمة)طا

لممػػراىقيف المتمدرسػػيف، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة العمػػـو اج و اج، قسػػـ عمػػـ الػػنفس و 

 عمـو التربية و األرطوفنيا، الجزائر.

( ،العقػػػاب المدرسػػػي كمػػػا يدركػػػو 6002عػػػادؿ إسػػػماعيؿ عبػػػد الرحمػػػاف أبػػػو الحسػػػف)

ذات الحمقػػػة الثالثػػػة بمرحمػػػة األسػػػاس وعبلقتػػػو بمفيػػػـو الػػػذات والتوافػػػؽ تبلميػػػذ وتمميػػػ

الدراسػػػي. دراسػػػة بمحميػػػة شػػػيكاف واليػػػة شػػػماؿ كردفػػػاف أطروحػػػة مقدمػػػة لنيػػػؿ درجػػػة 

 دكتوراه الفمسفة في التربية.

(،الدافع المعرفي واتجاىات طمبة كميات التمػريض 6006عبد الرحيـ شعباف شقورة )

كػػػؿ منيمػػػا بػػػالتوافؽ الدراسػػػي، ماجسػػػتير فػػػي التربيػػػة،  نحػػػو مينػػػة التمػػػريض وعبلقػػػة

 كمية التربية ،قسـ عمـ النفس.-غزة–الجامعة اإلسبلمية 

خػػػػػتبلط فػػػػػػي التعمػػػػػيـ بػػػػػػالتوافؽ النفسػػػػػػي و (، عبلقػػػػػػة اال2922عبػػػػػد الكػػػػػػريـ قػػػػػريش)

االجتمػػػاعي لطػػػبلب المرحمػػػة الثانوية،رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، جامعػػػة عػػػيف 

 شمس، القاىرة.
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(، التوافػػػػػػػػػؽ النفسػػػػػػػػػي و االجتمػػػػػػػػػاعي وعبلقتػػػػػػػػػو بمركػػػػػػػػػز 6009اهلل أبػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػكراف )عبػػػػػػػػػد 

الخػػػارجي( لممعػػػاقيف حركيػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة، رسػػػالة ماجسػػػتير، قسػػػـ عمػػػـ -الضػػػبط)الداخمي

 النفس، كمية التربية، جامعة غزة اإلسبلمية.

(،التنشئة األسرية وعبلقتيا بالتوافؽ الدراسي لدى تبلميذ 6006عبد اهلل لبوز )

مرحمة الثانوية، دراسة ميدانية تحميمية ،رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة ال

 ورقمة.

(,الدافعيػة لمػتعمـ وعبلقتيػا بتقػدير الػذات والتوافػؽ الدراسػي لػدى 6022لخضػر شػيبة)

تبلميػػذ السػػنة الثانيػػة ثػػانوي ,دراسػػة ميدانيػػة بواليػػة ورقمػػة, رسػػالة ماجيسػػتير ,جامعػػة 

 مولود معمري تيزي وزو. 

(، فعالية برنػامج إرشػادي فػي تنميػة الػذكاء الوجػداني لخفػض 6020حمود الخولي)م

حػػػدة السػػػموؾ العػػػدواني لػػػدى طػػػبلب المػػػدارس الثانويػػػة الفنيػػػة، رسػػػالة دكتػػػوراه)غير 

 منشورة(، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، مصر.

جػاز ( التوافػؽ الدراسػي وعبلقتػو بدافعيػة اإلن6022مروة أوالد شايب ,ىاجر حمومػو)

 2925مػػاي 2لػػدى المراىػػؽ المتمػػدرس بالمرحمػػة المتوسػػطة, مػػذكرة ماسػػتر ,جامعػػة 

,كميػػة العمػػػـو اإلنسػػانية واالجتماعيػػػة ,قسػػـ عمػػػـ الػػنفس وعمػػػـو التربيػػة واألرطوفونيػػػا, 

 قالمة.
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 بمستوى وعبلقتيااالبتكاري  التفكير القدرةعمى(،2996) عبدالفتاح المنصوريوسؼ

 دولة في لثانوي ا الثالث الصؼ طبلب لدى الشخصية وسمات والتكيؼ الطموح

ث ،مركزالبحو  غيرمنشورة دكتوراه العربيةالمتحدة،رسالةاإلمارات 

 .التربوية،جامعةالقاىرة

(,فعاليػػة برنػػامج عبلجػػي معرفػػي سػػموكي فػػي خفػػض حػػدة 6025ىدايػػة بػػف صػػالح )

فػػي عمػػـ الضػػغوط لػػدى المراىػػؽ المتمػػدرس, أطروحػػة مقدمػػة لنيػػؿ شػػيادة الػػدكتوراه 

 النفس, تخصص تقنيات وتطبيقات العبلج النفسي.

 رابعا: المعاجم والموسوعات:

(، لسػػاف العػرب، المجمػد التاسػػع، دار نػويميس لمنشػػر و 6002ابػف منظػور، أبػػو الفضػؿ)

 التوزيع، بيروت.

(، القػػاموس الجديػػد لمطػػبلب، المؤسسػػة الوطنيػػة 2992عمػػي بػػف ىاديػػة و آخػػروف)

 لمكتاب، الجزائر.

 المراجع بالمغة األجنبية:ب. 

Alexithymia. Self-Report and Observer-Rated Measyres. In: R. Bar  

On, & J. D. A. Parker (Eds.), The Handbook of Emotional 

Intelligence, 302 – 319. San Fransisco, Jossey – Bass. 
Amelang, M., &Steinmayr, R. (2006): Is there a Validity 

Increment for Tests of Emotional Intelligence in Explainingthe 

Variance of Performance Criteria? Intelligence, 34, 459 - 468. 
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Fatt,j.shawe,i(2003):<emotional intelligence of foreing and local 

university students in Singapore:implication for managers > 

journal of business&psycology17(3)p345-367 

Finegan, J. (1998). Measurin EI: Where we are today. Paper 

presentedat the annual meeting of the  Mid-South Educational 

ResearchAssociation ( New Orleans, LA, November 4 - 6, 1998 (.  

Hedlund, J., & Sternberg, R. (2000). Too Many Intelligences ? 

Integrating Social, Emotional, and Practical Intelligence. In: 

R. Bar  – On, & J. D. A. Parker (Eds.), The Handbook of 

EmotionalIntelligence  ,222 – 222. San Fransisco, Jossey – 

Bass. 

-lindely,l(2001):emotionwertuional intelligence and 

personality,journal of social psychology,141(4)p523-532) 
Mayer , J . D., Salovey , p., & Caruso , D.R. (2002) :Models of 

emotionalintelligence . In R.J. Sternberg (ED), Handbook of  

intelligence .CambridgeUniversity Press. (pp. 396-420). 

Mayer, J., Salovey, P., & Caruso, D. (2000: c). Emotional 

Intelligence asZeitgeist, as Personality, and as a Mental Ability. 

In: R. Bar-On, & J. D .A. Parker (Eds.), The Handbook of 

Emotional Intelligence, Pp. 92 – 117 .San Fransisco. Jossey-

Bass. 

Taylor, G., Bagby, R., &Luminet, O. (2000). Assessment of  
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 مقياس الذكاء الوجداني(01الممحق )

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

 عزيزي التمميذ عزيزتي التمميذة:

ىذه مجموعػة مػف العبػارات التػي تصػؼ أحوالػؾ وتصػرفاتؾ وأمػاـ كػؿ عبػارة عػدد  

( أمػاـ xمف خيػارات اإلجابػة  المطمػوب منػؾ أف تقػرأ كػؿ عبػارة جيػدا ثػـ أف تضػع عبلمػة )

الخيػػػار الػػػذي ينطبػػػؽ عميػػػؾ فعػػػبل، تػػػذكر أنػػػو ال توجػػػد إجػػػابتيف لمعبػػػارة الواحػػػدة، و تشػػػجيعا 

اإلجابػات و اسػتخداميا لؤلغػراض العمميػة، شػكرا لػؾ  لئلجابة بصدؽ و صراحة نؤكد سرية

 مقدما عمى تعاونؾ الصادؽ معنا.

 مثال توضيحي لطريقة اإلجابة: *

 العبارة الرقم
يحدث 

 دائما

يحدث 

 عادة

يحدث 

 أحيانا
 ال يحدث يحدث نادرا

1 
استخدـ انفعاالتي االيجابية و السمبية 

 في قيادة حياتي.
 X    

 الشعبة:.............................................
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 الجنس:    ذكر                                 أنثى    

 العبارة الرقم
يحدث 

 دائما

يحدث 

 عادة

يحدث 

 أحيانا

يحدث 

 نادرا
 ال يحدث

1 
استخدـ انفعاالتي االيجابية و السمبية في 

 قيادة حياتي.
     

2 
السمبية في تغير تساعدني مشاعري 

 حياتي.
     

3 
أستطيع مواجية مشاعري السمبية عند 

 اتخاذ قرار يتعمؽ بي.
     

4 
مشاعري السمبية جزء مساعد في حياتي 

 الشخصية.
     

5 
ترشدني مشاعري السمبية في التعامؿ مع 

 اآلخريف 
     

      مشاعري الصادقة تساعدني عمى النجاح. 6

7 
مشاعري الصادقة في أستطيع إدراؾ 

 أغمب الوقت.
     

      أستطيع التعبير عف مشاعري. 8

      أستطيع التحكـ في تفكيري السمبي. 9

      اعتبر نفسي مسئوال عف مشاعري 10
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11 
استطيع السيطرة عمى نفسي بعد أي أمر 

 مزعج.
     

12 
استطيع التحكـ  في مشاعري و 

 تصرفاتي.
     

13 
)ة(تحت أي ضغوط أتعرض أنا ىادئ 

 ليا.
     

      ال أعطى النفعاالتي السمبية أي اىتماـ.  14

15 
أستطيع أف أكافئ نفسي بعد أي حدث 

 مزعج.
     

16 
أستطيع نسياف مشاعري السمبية إلى 

 اإليجابية بسيولة. 
     

17 
أستطيع التحوؿ مف مشاعري السمبية إلى 

 االيجابية بسيولة.
     

18 
أنا قادر عمى التحكـ في مشاعري عند 

 مواجية أي مخاطر. 
     

19 
أنا صبور )ة( حتى عندما ال أحقؽ نتائج 

 سريعة.
     

20 
عندما أقوـ بعمؿ ممؿ فإنني استمتع بيذا 

 العمؿ.
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21 
أحاوؿ أف أكوف مبتكرا مع تحديات 

 الحياة.
     

22 
اتصؼ باليدوء عند انجاز أي عمؿ أقوـ 

 بو.
     

23 
أستطيع انجاز األعماؿ الميمة بكؿ 

 قوتي.
     

24 
أستطيع انجاز المياـ بنشاط و بتركيز 

 عالي.
     

      في وجود الضغوط نادرا ما اشعر بالتعب 25

26 
عادة استطيع أف افعؿ ما احتاجو عاطفيا 

 بإرادتي.
     

27 
استطيع تحقيؽ النجاح حتى تحت 

 الضغوط.
     

28 
استدعاء االنفعاالت االيجابية  استطيع

 كالمرح و الفكاىة بيسر.
     

29 
استطيع أف انيمؾ في انجاز أعمالي رغـ 

 التحدي.
     

30 
استطيع تركيز انتباىي في األعماؿ 

 المطموبة مني.
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31 
افقد اإلحساس بالزمف عند تنفيذ المياـ 

 التي تتصؼ بالتحدي.
     

32 
جانبا عندما  استطيع أف انحي عواطفي

 أقوـ بانجاز أعمالي.
     

      أنا حساس)ة( الحتياجات اآلخريف. 33

34 
أنا فعاؿ )ة( في االستماع لمشاكؿ 

 اآلخريف.
     

      أجيد فيـ مشاعر اآلخريف. 35

36 
نادرا ما أغضب إذا ضايقني الناس 

 بأسئمتيـ. 
     

37 
أنا قادر )ة(عمى قراءة مشاعر الناس مف 

 تعبيرات وجوىيـ.
     

38 
أنا حساس لبلحتياجات العاطفية 

 لآلخريف. 
     

39 
أنا عمى دراية باإلشارات االجتماعية التي 

 تصدر مف اآلخريف .
     

      أنا متناغـ مع أحاسيس اآلخريف. 40

      أستطيع فيـ مشاعر اآلخريف بسيولة. 41

      ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء 42
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      عندي قدرة عمى التأثير في اآلخريف 43

44 
عندي قدرة عمى اإلحساس بالناحية 

 االنفعالية لآلخريف
     

      اعتبر نفسي موضع ثقة مف اآلخريف 45

46 
استطيع االستجابة لرغبات و انفعاالت 

 االخريف.
     

47 
امتمؾ تأثيرا قويا عمى االخريف في تحديد 

 اىدافيـ
     

48 
يراني الناس أنني فعاؿ تجاه أحاسيس 

 اآلخريف.
     

      أدرؾ أف لدي مشاعر رقيقة 49

50 
تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات ىامة 

 في حياتي.
     

      .ئيغمرني المزاج السي 51

52 
عندما اغضب ال يظير عمي أثار 

 الغضب.
     

      يظؿ لدي األمؿ و التفاؤؿ أماـ ىزائمي 53

54 
اشعر باالنفعاالت و المشاعر التي ال 

 يضطر اآلخروف لئلفصاح عنيا.
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55 
إحساسي الشديد بمشاعر اآلخريف 

 يجعمني مشفقا عمييـ
     

56 
أجد صعوبة في مواجية صراعات الحياة 

 و مشاعر  القمؽ واإلحباط.
     

57 
استطيع الشعور بنبض الجماعة و 

 عنيا.المشاعر التي ال يفصحوف 
     

58 
استطيع احتواء مشاعر اإلجياد التي 

 تعوؽ أدائي ألعمالي.
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 مقياس التوافق الدراسي (22الممحق )

 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

 عزيزي التمميذ عزيزتي التمميذة:

ىذه مجموعػة مػف العبػارات التػي تصػؼ أحوالػؾ وتصػرفاتؾ وأمػاـ كػؿ عبػارة عػدد  

( أمػػاـ xمػف خيػارات اإلجابػػة  المطمػوب منػؾ أف تقػػرأ كػؿ عبػػارة جيػدا ثػـ أف تضػػع عبلمػة )

الخيػػػار الػػػذي ينطبػػػؽ عميػػػؾ فعػػػبل، تػػػذكر أنػػػو ال توجػػػد إجػػػابتيف لمعبػػػارة الواحػػػدة، و تشػػػجيعا 

اإلجابػات و اسػتخداميا لؤلغػراض العمميػة، شػكرا لػؾ  لئلجابة بصدؽ و صراحة نؤكد سرية

 مقدما عمى تعاونؾ الصادؽ معنا.

 مثال توضيحي لطريقة اإلجابة: *

 ال نعم البنود الرقم

02 
ىؿ غالبا ما تنظر مف نافذة أو باب القسـ أو إلى الممصقات عمى جدراف 

 القسـ أثناء الدرس؟
X  

 

 .............................................الشعبة: 
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 الجنس:     ذكر                                 أنثى

 ال نعم البنود الرقم

02 
ىؿ غالبا ما تنظر مف نافذة أو باب القسـ أو إلى الممصقات عمى جدراف 

 القسـ أثناء الدرس؟
  

06 
أثناء الدرس أو طمب منؾ عدـ ىؿ أخذ منؾ األستاذ أشياء أنت تعبث بيا 

 العبث بيا؟
  

   ىؿ يكوف عممؾ عادة نظيفا ومرتبا؟ 02

   ىؿ تحاوؿ غالبا اإلجابة عمى األسئمة التي يوجييا لؾ األستاذ؟ 02

   ىؿ تتحدث غالبا مع التمميذ المجاور لؾ أثناء الدرس؟ 05

   ىؿ تقـو أحيانا بقضاء بعض المياـ لؤلستاذ؟ 02

   أنو مف الصعب عميؾ الجموس ساكنا في مكانؾ مدة طويمة؟ ىؿ تجد 02

   ىؿ يسيؿ عميؾ قراءة ما تكتبو؟ 02

   ىؿ تمزؽ كتبؾ بسرعة؟ 09

   ىؿ تحضر غالبا إلى القسـ متأخرا؟ 20

   ىؿ تكوف عادة ىادئا في القسـ؟ 22

   لئلجابة؟إذا وجو األستاذ سؤال لمتبلميذ، ىؿ غالبا ما ترفع إصبعؾ طمبا  26

   ىؿ تستغرؽ أحيانا في أحبلـ اليقظة أثناء الدرس؟ 22
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   ىؿ تحضر معؾ قممؾ بصورة دائمة إلى القسـ؟ 22

   ىؿ غالبا ما عاقبؾ األستاذ؟ 25

   ىؿ تؤدي واجبؾ المطموب منؾ دائما في الوقت المناسب؟ 22

   بالثانوية؟ىؿ اشتركت في أي خبلؼ حاد أو مشاجرة مع زمبلئؾ  22

   ىؿ غالبا ما سكبت سوائؿ أو سقطت أشياء داخؿ القسـ؟ 22

   ىؿ تذىب إلى الثانوية مع رفاقؾ؟ 29

   ىؿ غالبا ما توجو انتباىؾ لؤلستاذ أثناء حديثو؟ 60

   ىؿ سبؽ أف وجيت لؤلستاذ أي أسئمة؟ 62

   طويمة؟ىؿ يمكنؾ االستمرار في أداء العمؿ الذي تقـو بو لمدة  66

   ىؿ عادة تكوف معؾ كؿ الكتب واألدوات التي تحتاجيا أثناء المحاضرة؟ 62

   ىؿ أحيانا تترؾ ما تقـو بو مف عمؿ دوف أف تنتيي منو؟ 62

   ىؿ غالبا ما تؤدي عممؾ معتمدا عمى نفسؾ؟ 65

   ىؿ سبؽ أف حاولت دفع زمبلئؾ بقوة داخؿ أو خارج القسـ؟ 62

62 
القياـ بالعمؿ المطموب منؾ فيؿ تمتمس المساعدة مف إذا لـ تستطع 

 األستاذ؟
  

   ىؿ غالبا ما تستأذف لكي تغادر القسـ؟ 62

   ىؿ تنفذ دائما ما يطمب منؾ بدوف تذمر؟ 69
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   ىؿ ترد مباشرة عمى توبيخ مدرسؾ لؾ؟ 20

   ىؿ أحيانا تبدأ الضحؾ في حجرة الدراسة؟ 22

   باإلجابة عمى السؤاؿ قبؿ أف يأذف لؾ األستاذ؟ىؿ ترفع صوتؾ أحيانا  26

   ىؿ تذىب إلى قاعة األساتذة إذا احتجت إلى مساعدة األستاذ؟ 22

   ىؿ دائما تطمب اإلذف مف األستاذ قبؿ أف تترؾ مكانؾ؟ 22
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 (3)رقمممحق

 )SPSS22(نظام الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية

 الذكاء الوجدانيصدق وثبات مقياس 

 صدق التمييز:

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المجموعات

 2,293 7,604 232,27 11 علوي الوجدانً_الذكاء

 3,386 11,229 180,91 11 سفلً

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances assumed 4,518 ,056 12,562 20 ,000 51,364 4,089 42,834 59,893 الوجدانً_الذكاء

Equal variances not assumed   12,562 17,578 ,000 51,364 4,089 42,758 59,969 

 

 

 



 
088 

 

 صدؽ المحتوى )اإلتساؽ الداخمي(

Correlations 

 total 

Pearson Correlation ,749 ادارة االنفعال
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 

Pearson Correlation ,770 التعاطف
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 

Pearson Correlation ,707 تنظٌم االنفعاالت
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 

Pearson Correlation ,546 المعرفة الوجدانٌة
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 

Pearson Correlation ,612 التواصل االجتماعً
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ـ الثبات : 2

 

 انكهي

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,838 58 

 

 

 

 

 

 إدارة االنفعال

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,544 15 

 

 انتعاطف

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,847 11 

 

 

 

 تنظيم االنفعال

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,578 13 

 

 

 

 انمعرفة انىجدانية

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,529 10 

 

 

 

 انتىاصم االجتماعي

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,726 9 
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 التجزئة النصفية:

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,740 

N of Items 29
a
 

Part 2 Value ,703 

N of Items 29
b
 

Total N of Items 58 

Correlation Between Forms ,724 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,840 

Unequal Length ,840 

Guttman Split-Half Coefficient ,840 
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 (4الممحق رقم)

 )SPSS22(نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية

 مقياس التوافق الدراسي

 صدؽ التمييز

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المجموعات 

_التوافق درسًمال  
 291, 1,514 28,70 22 علوي

 490, 2,548 16,48 22 سفلً

 

 

 صدؽ المحتوى

Correlations 

 TOTAL 

 الجد

Pearson Correlation ,692
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 14 

 اإلذعان

Pearson Correlation ,893
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 14 

 العالقة بالمدرس
Pearson Correlation ,733

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الدراسً_التوافق
Equal variances assumed 8,179 ,066 21,429 14 ,000 12,222 ,570 11,078 13,367 

Equal variances not assumed   21,429 24,336 ,000 12,222 ,570 11,071 13,373 
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N 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 ـ الثبات :2

 التناسق الداخلي للبنود) ألفا كرونباخ(

 انكهي

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,755 34 

 

 

 انجد واإلجتهاد

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,687 12 

 

 

 

 اإلذعان

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,678 15 

 

 

 

 انعالقة بانمدرس

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,634 7 
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 التجزئة النصفية:
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,639 

N of Items 17
a
 

Part 2 
Value ,562 

N of Items 17
b
 

Total N of Items 34 

Correlation Between Forms ,624 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length ,768 

Unequal Length ,768 

Guttman Split-Half Coefficient ,768 

a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, 

VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, 

VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, 

VAR00015, VAR00016, VAR00017. 

b. The items are: VAR00018, VAR00019, VAR00020, VAR00021, 

VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, 

VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030, VAR00031, 

VAR00032, VAR00033, VAR00034. 
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 )SPSS22(نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية(5الممحق )

 لنتائج الدراسة

 نتائج الفرضية األولى:

Correlations 

 المدرسً_التوافق الوجدانً_الذكاء 

Pearson Correlation 1 ,333 الوجدانً_الذكاء
**
 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 41 41 

Pearson Correlation ,333 المدرسً_التوافق
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 41 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 نتائج الفرضية الفرعية األولى:

 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجندر

 4,716 27,091 206,64 33 ذكر الوجدانً_الذكاء

 2,991 21,363 209,98 51 أنثى

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances assumed ,259 ,612 -,630 82 ,531 -3,344 5,309 -13,905 7,217 الوجدانً_الذكاء

Equal variances not assumed   -,599 57,023 ,552 -3,344 5,585 -14,527 7,839 
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 نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

  

 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجندر

 1,098 6,308 22,67 33 ذكر المدرسً_التوافق

 669, 4,775 21,37 51 أنثى

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances assumed 1,326 ,253 1,068 82 ,289 1,294 1,212 -1,117 3,705 المدرسً_التوافق

Equal variances not assumed   1,007 55,264 ,319 1,294 1,286 -1,282 3,870 

 

 

 الفرعية الثالثة: نتائج الفرضية

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الشعبة

 3,364 25,400 208,37 57 علمً الوجدانً_الذكاء

 3,846 19,984 209,30 27 أدبً

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 
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Lower Upper 

 Equal variances assumed 2,787 ,099 -,167 82 ,868 -,928 5,564 -11,997 10,141 الوجدانً_الذكاء

Equal variances not assumed   -,182 63,698 ,856 -,928 5,110 -11,137 9,281 

 

 نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:

   

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances assumed 5,483 ,022 -,437 82 ,663 -,558 1,275 -3,093 1,978 المدرسً_التوافق

Equal variances not assumed   -,483 65,981 ,631 -,558 1,154 -2,862 1,747 

 

 

 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الشعبة

 778, 5,871 21,70 57 علمً المدرسً_التوافق

 853, 4,434 22,26 27 أدبً
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