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 البحثمقدمة:
" ماسلو"له العالم به وتوضیحاً تناول عدد كبیر من العلماء مفهوم األمن النفسي، ومن أكثرهم اهتماماً 

(Maslw) ،الحاجة إلى األمن في المرتبة الثانیة في هرمه الشهیر للحاجات، وهي " ماسلو"وضع حیث
.سیة من حیث األولویةتلي الحاجات الفسیولوجیة البیولوجیة األسا

یتحدد من خاللها إیجابیاً ضع أربعة عشر مكوناً الصحة النفسیة وقد وُ مفاهیممنویعد مفهوم األمن النفسي 
أهم هذه المظاهر شعور الفرد بأنه محبوب و مقبول من اآلخرین، وشعوره باالنتماء، مناألمن النفسي، و 

حساسه بأن له مكان ٕ بالطمأنینة، والمیل لالنطالق من خارج الذات والقدرة على في الجماعة، وشعوره ةوا
دراك العالم والحیاة بدفء ومسرة  ٕ ؛ 35ص، 2006،الشبؤون(التفاعل مع العالم ومشكالته بموضوعیة، وا

). 988، ص2007،الطهراوي

اقاته والحاجة لألمن واالطمئنان من أهم الحاجات النفسیة للكائن البشري الذي یبذل قصارى جهده وط
یتعرض من أبویه للكثیر فالطفل الذي ، یهدد كیانه أو یحول دون تحقیق استقرارهوتجنب كل ما،إلشباعها

من الحاجات األساسیة الالزمة   نماوالحاجة لأل،االستقرارعدم همال یشعر بعدم األمان و اإلعقاب أو المن 
)19ص، 2006، الفرایة(لتوافق النفسي و الصحة النفسیة للفردل

دتنبه بعض الباحثین ألهمیة البعد االجتماعي لألمن النفسي، لذلك أكدوا أن هذا األمن ینبع من شعور الفر 
نكیوقد أشار ما. انفعالیة في حیاتهاء على عالقات مشبعة ومتزنة مع أشخاص ذوي أهمیة بأنه یستطیع اإلبق

)(Mackin:2006تكیفه معهم ونجاحه في قدرته على تحمل أن  قدرة الفرد على فهم نفسه واآلخرین و إلى
حیث سمي في السنوات األخیرةالضغوط منهم هو ما یسمى بالذكاء االجتماعي وهو ما تزاید االهتمام به 

ال إ)1990(سنة ) Moyery& Solovey(مایر وسالوفي الحدیثة إلىهجذور حدیثًا بالذكاء الوجداني وتعود 
في كتابه الذكاء الوجداني Golemen) 1995(جولمان  ع إلىهذا المفهوم یرجتشارانأن الفضل في 

انفعاالتهوتنظیم ، حباطاتوالذي تضمن العدید من القدرات التي تساعد الفرد على تحفیزه في مواجهة اإل
.Mackin:2006,p8)(.وزیادة وعیه بذاته

تلعب حیث رد واآلخرین، إن عملیة إدراك المشاعر تقوم على فهم العاطفة واالستیعاب العاطفي للف
وخاصة عند اتخاذ ، مشاعر العنیفة تؤدي الضطراب المنطقفال. في تسییر الحیاةأساسیاً دوراً المشاعر

یكفي الو قرارات الحیاة متجددة، حیث أناختیار الوظیفة أو اختیار السكنكرقرارات یتوقف علیها المصی
نما یتطلب إلى جانبه ٕ .المشاعر وحكم العاطفة همففیها التفكیر المنطقي وا
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أن جوهر ذكاء المعاملة یشمل القدرة على التمییز واالستجابة المالئمة للحاالت ) (Gardnerویقول جاردنر
.)Shelley:2004,p13(،)47ص،2000،األعسر(.نالمزاجیة لآلخری

،مدرسة والبیت والعملللنجاح في الاً رئیسیعامالً :الذكاء الوجدانيGolemen) 1997(یعتبر جولمانو 
، وبتطور القدرة العاطفیة والوعي الذاتي یسمح عدوانیةوأقل أكثر شعبیة لوجدانيالذكاء ايالطلبة ذو وأن

.(Mignel:2010,p32)بتقییم السلوك والمهارات االجتماعیة لآلخرین " للمؤهلین عاطفیا

اني بجامعة كالیفورنیا الخاصة بالدراسة وأكدت نتائج التقاریر المنشورة عن معهد دراسات النمو اإلنس
الطولیة للنمو النفسي والشخصي أن خصائص الشخصیة في مرحلة الطفولة المتأخرة إلى نهایات المراهقة 

اهقة مرحلة انتقالیة غیر مستقرة والمر . المتأخرة تتنبأ بالتوافق والصحة النفسیة لدى الفرد في مرحلة الرشد
یعیشه من تبدالت في المراهق من حیث األمن والطمأنینة النفسیة، بسبب ماحكمها تغیرات سریعة تؤثر ت

)3ص،2006،عیس(،)340ص،2005،زهران ( نفسیة انفعالیة اجتماعیة 
هي ) 40-21(تبین أن الفترة الممتدة من سن Lifenston)(اسات حدیثة لعالم النفس لیفینستونوفي در 

یؤكد أن االنتقال من المراهقة إلى النضج یحمل معه LinoGarten)(أما لینوجارتن).النضج(فترة تحقیق 
، 2002،سلیم(المشاعرنزیادة في النشاطات والخبرات االجتماعیة، والثقة بالنفس وقدرة أكبر للتعبیر ع

والذكاء الوجداني في المساهمة بتوجیه سلوك الفرد، وألهمیة األمن النفسي ينظرًا ألهمیة مفهوم.)451ص
وعالقته األمن النفسي ، فقد توجه البحث الحالي إلى دراسةالفردتي المراهقة والرشد في بناء شخصیةمرحل

بالذكاء الوجداني في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر، من جانبین الجانب األول نظري تناول الدراسة 
جراءات الدراسة المیدانیة ونتائج البحث النظریة للبحث والدراسات السابقة والجانب الثاني میداني تضمن إ

.وتفسیرها
:البحث ومسوغاتهمشكلة -أوالً 

بوجود فروق في )2008(المصدر حیث بینت دراسة ، تضاربت نتائج الدراسات في الذكاء الوجداني
بوجود) 2007(يدراسة المصر و)2011(الدیب وأخرون دراسة بینتو ،الذكاء الوجداني لصالح الذكور

إلى عدم وجود فروق بین )2002(عجوةأشارت دراسةینماوب، لصالح اإلناثفروق بین الجنسین
أثر الذكاء الوجداني على النجاح األكادیمي في سیاق االنتقال )2002(دراسة جیمس باركر وبینت،الجنسین

( أكادیمیاً الناجحین و الراسبین لتمییز بین الطالبلاً مؤشر یعتبرالذكاءفإن،من المدارس العلیا إلى الجامعة
.)127ص،2010العلوان(، )47ص،2007،السمدوني
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قد ال فمااألمن لشخصهحققُ فما یُ ،مسألة نسبیة تختلف من شخص آلخرالنفسيیعتبر الشعور باألمن
شعور في الاأن هناك فروقً Casey et Collins et Hefli) 2009(حیث بینت دراسة  ،لآلخرهحققیُ 

عند الفرد نفسه حسب النفسيكما تختلف مصادر األمنباألمن النفسي بین الذكور واإلناث لصالح الذكور، 
.)Kristie:2011,p14(، )3ص،2003:الخضري(أخرىلى مراحل نموه حیث یختلف من مرحلة عمریة إ

ایة واالهتمام لما یؤدیه من بالكثیر من العنىویعتبر التعلیم الجامعي من أهم المراحل التعلیمیة ، وهو یحظ
دور في مجال التنمیة البشریة واالجتماعیة واالقتصادیة ، حیث تتفاعل الجامعات مع المجتمع في بحث 

ولكي . میادین الحیاة المختلفة داد الطالب والطالبات من الشباب لخوض حاجاته ، وتوفیر متطلباته، و إع
د من تحدید احتیاجاتهم من تقدیر للذات و توافق نفسي البفیتمكن الطلبة من استكمال بناء شخصیاتهم ، 

ة مهارات المعرفة الوجدانیة كفل لهم اإلحساس باألمن النفسي والطمأنینة االنفعالیة ، وتنمیواجتماعي ، ی
لمستقبل ، عندهم، للقیام بالدور المطلوب منهم في ا

یها الطلبة تحمل المسؤولیات االجتماعیة یتعلم فة مرحلة هامة للتعلم ،حیث یالجامعالدراسة إن مرحلة 
إدراكهموواجباتهم كمواطنین في المجتمع، كما أنهم ینشئون أفكارهم حول الزواج والحیاة األسریة، وهذا یتطلب 

عزز العالقات فتُ .في اآلخرین الخیر والمحبةلمسونویم،مشبعة لحاجاتهبیئة على أنها لبیئتهم الجامعیة 
تمتعهم بالقدرة على و .الثقة واالحترام المتبادل، بهدف تحقیق التكیف النفسي السلیمعلى أساساالجتماعیة 

إلیه رما یشیوهذا. فهم انفعاالتهم ومشاعرهم وانفعاالت ومشاعر اآلخرین في المواقف التي یتعرضون لها
وفهم مشاعر ،الوجداني مما یحتویه من مهارات انفعالیة تساعد الفرد في فهم مشاعره وأحاسیسهالذكاء

.وانفعاالت اآلخرین بهدف إقامة عالقات اجتماعیة تتوافق مع أنماط الشخصیات المختلفة في البیئة الجامعیة
).24ص،2007،السمدوني( ،)ص82، 2005،شقیر (،)20،ص2003،مبیض(

عند شعرت الباحثة بأهمیة تسلیط الضوء على موضوع األمن النفسي والذكاء الوجداني دفقهناومن 
.الطلبة في المرحلة الجامعیة، فهم یشكلون فئة ال یستهان بها في المجتمع

ففي المرحلتین،نمراحل النمو ألهمیة هاتینوستختار الباحثة مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر م
قرة  وبدایات التعبیر عن الالمستمرحلة المراهقة المتأخرة نجد نهایات التبدالت االنفعالیة والنفسیة واالجتماعیة 

وما تتمیز به مرحلة الرشد المبكر . الشعور باالستقرار والطمأنینة النفسیة، والمشاعر واالنفعاالت الصحیحة
لدخول الفرد مرحلة تحقیق النضج االنفعالي النفسي االجتماعي، و تتمیز بالثقة في فهم االنفعاالت ةأنها بدای

والقدرة على إقامة العالقات االجتماعیة السلیمة التي تحقق األمن . رینوالمشاعر الوجدانیة للفرد واآلخ
األمن العالقة بینما:تياآليمما سبق یمكن تحدید مشكلة البحث بالسؤال الرئیسستقرار النفسي، واال

؟)فرع إدلب(طلبة جامعة حلب أفراد عینة البحث من لدى النفسي والذكاء الوجداني 
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:البحثأهمیة -ثانیاً 
وهذهیعد حاجة من الحاجات الضروریة للفرد، األمن النفسي الذيبحث من أهمیة دراسة التتمثل أهمیة 

. ةتهدد في أي مرحلة من مراحل العمر ، إذا تعرض اإلنسان لضغوط نفسیة أو اجتماعیًا ما تكثیر الحاجة 
دراسة الفروق و ا وانفعاالت اآلخرین،تنفي القدرة على فهم وتقییم انفعاالومن أهمیة دراسة الذكاء الوجداني
والجانب ضمن جانبین الجانب النظري البحثیمكن تحدید أهمیة و .بین األفراد في المهارات الوجدانیة

.التطبیقي

:األهمیة النظریة- أوالً 

فرد في توافق الالذي یؤثر) وآثار فقدانه وأبعاده عواملهنظریاته و (معرفةأهمیة األمن النفسي من خالل .1
.مع بیئته ومع اآلخرین 

) نجاز األكادیمي وعلى العمل نماذجه ومكوناته وتأثیره على اال(أهمیة الذكاء الوجداني من خالل معرفة .2
فيتوافقھم ورضاھم ىیؤثر علبما األفرادبین االنفعاليالطابعذاتیساهم في فهم الفروق الفردیة وبذلك
.الحیاة

ضافةة النفسیالمكتبةإغناءمحاولة.3 ٕ مرحلتي فيمتواضعة لدراسة األمن النفسي والذكاء الوجدانيوا
.المراهقة المتأخرة والرشد المبكر

:التطبیقیةاألهمیة- ثانیَا 

نتائج تسهم في التعرف على واقع العالقة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني إلى البحث انتهاءتوقع .1
كل ركیزة للباحثین الجدد لدراسة هذه الظاهرة من جهات ، مما یش)فرع إدلب(لدى طلبة جامعة حلب 

.مختلفة

النفسیة ةنتائج الدراسة یمكن ان تساعد في إبراز أهمیة عمل برامج إرشادیة للطلبة لتوفیر الرعای.2
.واالجتماعیة والتربویة لهم لتساعدهم على القیام بمهامهم وواجباتهم في الحیاة بشكل أفضل

:التالیة هداف األیسعى البحث الحالي لتحقیق:البحثأهداف -اً ثالث

.أفراد عینة البحثالشعور باألمن النفسي لدى مستوى یدتحد.1
.الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحثمستوى تحدید .2
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مرحلة (ء الوجداني لدى أفراد عینة البحث، ولدى كل مرحلة تعرف العالقة بین األمن النفسي والذكا.3
).الرشد المبكرومرحلة المراهقة المتأخرة

والطلبة الذكورالطلبةبین أفراد عینة البحث عرف العالقة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني لدىت.4
.اإلناث

وفق متغیر المرحلة العمریة ومتغیر الجنس  الكشف عن الفروق بین متوسط درجات أفراد عینة البحث .5
.األمن النفسيفي 

وفق متغیر المرحلة العمریة ومتغیر الجنس  درجات أفراد عینة البحث الكشف عن الفروق بین متوسط.6
.الذكاء الوجدانيفي

في األمن النفسي بین مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر البحثعینةأفرادلدىالفروقعنالكشف.7
.وفق متغیر الجنس 

ن مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد في الذكاء الوجداني بیالبحثعینةأفرادلدىالفروقعنالكشف.8
.المبكر وفق متغیر الجنس 

:أسئلة البحث-اً رابع
:تيكاآلأسئلة البحثتتمثل 
أفراد عینة البحث؟) فرع إدلب(ما مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة حلب .1
أفراد عینة البحث؟) فرع إدلب(ما مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة جامعة حلب .2
وفقًا لمتغیري ) فرع إدلب(ماالعالقة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني لدى طلبة جامعة حلب .3

؟)رشد مبكر/ مراهقة متأخرة( والمرحلة العمریة ) إناث/ ذكور(الجنس 
:البحثفرضیات -خامساً 
:اآلتیةالفرضیات إلى اختبارالبحث یسعى

الذكاء الوجداني لدى و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی: الرئیسیة الفرضیة .1
.أفراد عینة البحث 

:وبتفرع عنها الفرضیات الفرعیة التالیة 
الذكاء و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:الفرعیة االولى الفرضیة .2

.المتأخرةفي مرحلة المراهقة الوجداني لدى أفراد عینة البحث 
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الذكاء و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:الفرعیة الثانیة الفرضیة .3
.في مرحلة الرشد المبكرالوجداني لدى أفراد عینة البحث

الذكاء الوجداني لدى و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:الثانیة الفرضیة .4
.الذكور د عینة البحث أفرا

الذكاء الوجداني لدى و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:الثالثة الفرضیة .5
.اإلناث أفراد عینة البحث 

بین متوسط درجات أفراد عینة البحث في مرحلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :ةالرابعالفرضیة .6
في مرحلة الرشد المبكر على مقیاس من الطلبةدرجات أفراد عینة البحثوسطالمتأخرة ومتالمراهقة 

.األمن النفسي
بین متوسط درجات أفراد عینة البحث في مرحلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :الخامسة الفرضیة .7

ذكاء الدرجات أفراد عینة البحث في مرحلة الرشد المبكر على مقیاس المتأخرة ومتوسطالمراهقة 
.الوجداني

األمن فيالبحثعینةأفراددرجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :السادسة الفرضیة .8
.النفسي تعزى إلى متغیر الجنس

الذكاء فيالبحثعینةأفراددرجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :السابعة الفرضیة .9
.الوجداني تعزى إلى متغیر الجنس

الذكور في مرحلة الطلبة درجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة : الثامنةالفرضیة .10
فيالبحثعینةأفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىالذكورالطلبة درجاتالمراهقة المتأخرة ومتوسط

.األمن النفسي
الذكور في مرحلة الطلبة رجاتدبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :التاسعةالفرضیة .11

فيالبحثعینةأفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىالذكورالطلبة درجاتالمراهقة المتأخرة ومتوسط
.الذكاء الوجداني
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في مرحلة اإلناثالطلبة درجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :العاشرةالفرضیة .12
فيالبحثعینةأفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىاإلناثالطلبةدرجاتالمراهقة المتأخرة ومتوسط

اآلمن النفسي
في مرحلة اإلناثدرجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :الحادي عشرالفرضیة .13

الذكاء فيالبحثعینةأفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىاإلناثدرجاتالمراهقة المتأخرة ومتوسط
.الوجداني

:منهج البحث-ساً ساد
مكن الباحثة منالبحث، كونه یُ أهدافلتحقیق األنسبباعتباره المنهج استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

، )223، ص2003، عبیدات(دراسة الظاهرة في مواقف میدانیة طبیعیة ووصفها بدقة والتعبیر عنها كمیاً 
األمن النفسي والذكاء والوجداني كجوانب نفسیة بینالتعرف على العالقةإلىن البحث الحالي هدف أذلك 

.)فرع إدلب- طلبة جامعة حلب (لدى عینة البحث 
:مجتمع الدراسة وعینته-اً سابع

والبالغ عددهم حسب ) 2013- 2012(للعام الدراسي) فرع إدلب(تمثل مجتمع البحث بطلبة جامعة حلب 
) 601(دها اعدتبلغت حبت منهم عینة عشوائیة طبقیة سُ طالبًا وطالبة، ) 12025(إحصائیات جامعة حلب 

لمراهقة المتأخرة وهؤالء الطلبة یمثلون مرحلتي ا. األصليعمن أفراد المجتم%)5(بنسبة طالبًا وطالبة، 
.والرشد المبكر،وسیأتي تفصیل ذلك في فصل إجراءات الدراسة المیدانیة 

:أدوات البحث-اً ثامن
:اآلتیةاألدوات اعتمد البحث الحالي على 

).1993(فهد عبد اهللا الدلیم وآخرون : إعداد/ مقیاس األمن النفسي.1
).2005(إعداد رشا عبد الفتاح الدیدي / مقیاس الذكاء الوجداني .2
التحقق من صدقهما وثباتهما من خالل ما تمن تم عرض المقیاسین على مجموعة من السادة المحكمیلقد

وسیأتي تفصیل ذلك في .لبحث الحاليفي الكي تكون صالحة لالستخدام استخدام عدة أسالیب إحصائیة 
.فصل إجراءات الدراسة المیدانیة 
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:البحثحدود -تاسعاً 
 طالبًا وطالبة وتتراوح أعمارهم ) 601(بلغت ، )فرع إدلب(من طلبة جامعة حلب عینة :البشریةالحدود

مع العلم أن یكون هناك عدد ،من الجامعة اعتمادا على سن الدخول  والتخرجسنة) 24إلى 19(من
بسبب الرسوب وقد یكون ذلك الكثر من مرة ، أو بسبب التأخر في 24من أفراد العینة أكبر من سن 

لمراهقة المتأخرة والرشد المبكر،  وتشیر ویمثلون مرحلتي االدخول إلى الجامعة وغیرها من االسباب،
معظم فویعود ذلك  الختال.سبب التداخل بتقسیم المراحل العمریة بلیس قاطعاً التحدید هذا أنالباحثة

بتحدید عمر نهایة مرحلة المراهقة المتأخرة وهو ) 2005زهران،(ومن أهمهم الباحثین في علم النفس
وبالتالي ال یمكن التحدید ، أیضاً ) 21(، وتحدید عمر بدایة مرحلة الرشد المبكر وهو عمر ) 21(عمر 
.بدقة 

دبلوم ( ، تربیة )معلم صف( ، والكلیات هي الحقوق ، تربیة )فرع إدلب(جامعة حلب :المكانیةود الحد
لغة ( ، آداب )فیزیاء ـ ریاضیات(، هندسة زراعیة، علوم إداریة، طب بیطري ، علوم )تأهیل تربوي

) .آثار. لغة انكلیزیة. عربیةـ
خالل الفترة الزمنیة الواقعة بین )2013- 2012(طبق البحث في العام الدراسي :الحدود الزمنیة

.22/5/2013ولغایة 28/4/2013
:البحثمصطلحات التعریف ب-عاشراً 
:األمن النفسي.1

صدیقة بیئتهأنیدركو بینهم، مكانةاآلخرین، لهمنومتقبلمحبوببأنهالفردشعور":یعرفه ماسلو بأنه
).987، ص2007:الطهراوي" (والقلقدیدوالتهالخطربندرةفیهامحبطة، ویشعرغیر، ودودة

الحاجات مضمونًا إشباعیكون فیها نفعالیة ،وهو أمن كل فرد الطمأنینة النفسیة واال: وتعرفه األحمد بأنه
بغریزة المحافظة وثیقاً من ارتباطاً ألوغیر معرض للخطر وهو محرك الفرد لتحقیق أمنه ، وترتبط الحاجة ل

)163،ص2004،األحمد(على البقاء 
له الشعور بما یحققهو شعور الفرد بالسعادة والرضا عن حیاته :قصدت به الباحثة في البحث الحالي

، لآلخرینمن االنتماء من تحقیق قدر اكبربما یمكنهاآلخرینبالسالمة واالطمئنان وانه محبوب ومتقبل من 
.جعله في حالة من الهدوء واالستقرارالهتمامهم به حتى یشعر بقدر كاف من الدفء والمودة ، ویإدراكهمع 

األمن النفسي مقیاسالذي حددهمستوى شعور الطالب باألمن النفسي هو:یعرف إجرائیاً األمن النفسي 
.المستخدم في البحث الحالي
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:الذكاء الوجداني.2
والقدرة على الوصول دراك االنفعاالت بدقة وتقییمها والتعبیر عنهاإیمثل القدرة على : یعرفه مایر وسالوفي

، والقدرة على فهم الوجدان والمعرفة الوجدانیة، اً میسر والقدرة التي تجعل التفكیر، بسهولة للمشاعر وتولیدها
).23، ص2009:الهي(والقدرة على تنظیم االنفعاالت التي تساعد النمو العقلي والوجداني 

والشخصیة واالنفعالیة التي تؤثر على جتماعیة الامنظومة من القدرات والمهارات:أون بأنه- ویعرفه بار
ة واالجتماعیة والمتطلبات یجمیع قدرات الفرد العقلیة وعلى قدرته على النجاح ومجابهة الضغوط البیئ

).32Bar-on,1999.p(الشخصیة واالجتماعیة 
خص على فهم التي تساعد الشالشخصیة مجموعة مركبة من القدرات أو المهارات: ویعرفه السمدوني بأنه

وحسن التعامل معها ،والقدرة على اآلخرینمشاعره وانفعاالته وسیطرته علیها جیدًا، وفهم مشاعر وانفعاالت 
قامة عالقات طیبة مع األداءالوجدانیة في تهاستغالل طاق ٕ )44،ص2007السمدوني،.(المحیطینالجید وا

دارة هو التعرف على مشاعرنا :قصدت به الباحثة في البحث الحالي ٕ ومشاعر اآلخرین وعلى تحفیز ذواتنا وا
دارة عالقتنا مع اآلخرین بشكل فعال ٕ . انفعاالتنا وا

الذكاء الوجدانيمقیاسللطالب الذي حدده مستوى الذكاء الوجداني هو :الذكاء الوجداني یعرف إجرائیاً 
.المستخدم في البحث الحالي

:المراهقةمرحلة 
التي تمتد من العقد الثاني من ، ن مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضجبأنها االنتقال م: یعرفها زهران

)21- 11(أو قبل ذلك بعام أو عامین أو بعد ذلك بعام أو عامین أي بین ، تقریباً ) 19-13(حیاة الفرد من 
:ویقسم الدارسین مرحلة المراهقة إلى مراحل فرعیة، عام

.14- 13- 12ذات األعمار : مرحلة المراهقة المبكرة 

17- 16- 15ذات األعمار : مرحلة المراهقة المتوسطة

.)343-337ص، 2005:زهران(21- 20- 19- 18ذات األعمار : مرحلة المراهقة المتأخرة

.اً عام) 21- 19(المرحلة العمریة التي تمتد بین وتحدد الباحثة المراهقة المتأخرة على أنها 
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:الرشدمرحلة 
تعني اكتمال النضج وبهذا یصبح الفرد جاهزا لشغل )adults(القوة وكلمة ه مرحلة بأن:یعرفه السید البهي 
.مكانته في المجتمع

:وتنقسم مرحلة الرشد من الناحیة البیولوجیة النفسیة إلى

عاماً 40إلىعاماً 21التي تمتد من : لرشد المبكرمرحلة ا.

335- 351ص،1989:سید البهي ال(عاماً 60لىعامًا إ40التي تمتد من :مرحلة وسط العمر(.

.عاماً ) 24-22(وتحدد الباحثة الرشد المبكر على أنها المرحلة العمریة التي تمتد بین 
:اإلحصائیة المستخدمة في البحثالمعالجات-الحادي عشر

يبعد تطبیق المقاییس تم إدخال البیانات إلى الحاسوب، ومن ثم تمت معالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائ
)spss(،تم استخدام المعالجات اآلتیة للتحقق من صالحیة أدوات وكذلك .باألسالیب اإلحصائیة المناسبة

:البحث
.معامل االرتباط بیرسون لحساب صدق االتساق الداخلي- 
.معامل االرتباط إلفا كرونباخ لحساب الثبات بطریقة االتساق الداخلي- 
.یقة اإلعادةاالرتباط بیرسون لحساب الثبات بطر معامل - 
.براون-معامل التجزئة النصفیة بمعادلة سیرمان - 

:النتائجللوصول إلى تیةكما تم استخدام المعالجات اآل
.المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لإلجابة عن أسئلة البحث- 
.قانون االرتباط بیرسون لحساب الترابطات بین متغیرات البحث- 
.لحساب الفروق بین المتوسطات،للعینات المستقلة) T-Test(قانون- 
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الثاني الفصل 
الدراسات السابقة

:الدراسات العربیة 
 دراسات تتعلق باألمن النفسي.
 دراسات تتعلق بالذكاء الوجداني.
 دراسات تتعلق باألمن النفسي والذكاء الوجداني.

:الدراسات األجنبیة 
 دراسات تتعلق باألمن النفسي.
 تتعلق بالذكاء الوجدانيدراسات.
دراسات تتعلق باألمن النفسي والذكاء الوجداني.
 مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة وأوجه االستفادة

منها 
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.تتعلق باألمن النفسيالتيسابقةالدراسات ال

:الدراسات المحلیة-1

:في سوریا)2010(دراسة مغربل -1-1

األفكار الالعقالنیة وعالقتها باألمن النفسي لدى طالب الحلقة الثانیة من التعلیم :عنوان الدراسة
.األساسي في مدارس حماه

:أهداف الدراسة 

 تعرف العالقة بین أفراد العینة على مقیاس األفكار الالعقالنیة ، ودرجاتهم على مقیاس
رس مدینة حماهاألمن النفسي لدى طالب الحلقة الثانیة في مدا

 متغیر وفق أفراد العینة على مقیاس األمن النفسي درجات تعرف الفروق في متوسطات
.الجنس والصف الدراسي

 الكشف عن الفروق في متوسطات درجات مجموعة منخفضي ومرتفعي األفكار
.الالعقالنیة في درجة الشعور باألمن النفسي 

.صفيج الو اعتمدت  الدراسة على المنه: منهج الدراسة

طلبة الحلقة الثانیة في مدراس مدینة حماه ، وبلغت تألفت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
) 632(من المجتمع األصلي ، بواقع %) 8,67(طالبآ ، بنسبة استجابة ) 1296(عینة الدراسة 

.طالبة من اإلناث) 664(طالبا  من الذكور ، و

كذلك . عبارة ) 50(مقیاس األفكار الالعقالنیة من إ عداد الباحثة ویتكون من :أدوات الدراسة 
50والذي یتكون من ) 2006(استخدمت الباحثة مقیاس األمن النفسي إعداد دانیا الشبؤون 

.عبارة ویغطي أبعاد األمن النفسي 

:نتائج الدراسة

متوسط درجاتوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الذكور-1
.في الدرجة الكلیة على مقیاس األمن النفسي ) 1،01(اإلناث عند مستوى الداللة 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طالب الصف السابع ، -2
على مقیاس ) 0،01(ومتوسط درجات طالب الصف التاسع  واإلناث عند مستوى الداللة

.األمن النفسي 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الذكور واإلناث عند مستوى الداللة -3

في درجة األبعاد الفرعیة على مقیاس األمن النفسي تعزى لصالح الذكور في ) 0،01(
.   الشعور باالنتماء أي أن الذكور أكثر شعورا باالنتماء من اإلناث 

درجات الذكور واإلناث عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط -4
في درجة األبعاد الفرعیة على مقیاس األمن النفسي تعزى لصالح اإلناث في ) 0،01(

اإلناث أكثر تفاؤال وأكثرا میال أي أن ،العام ، واالهتمامات االجتماعیةالتفاؤل
.لالهتمامات االجتماعیة 

:في سوریا)2006(دراسة الشبؤون- 1- 2

دراسة میدانیة لدى تالمیذ الصفین ) األمن النفسي وعالقته بالوحدة النفسیة : (الدراسةعنوان

.الرابع و السادس من التعلیم األساسي في مدینة دمشق الرسمیة 

:أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین األمن النفسي والوحدة النفسیة لدى تالمیذ

س من التعلیم األساسي في مدینة دمشق الرسمیة الصفین الرابع و الساد

 ، لمتغیر وفقالكشف عن الفروق في أبعاد األمن النفسي لدى أفراد العینة الكلیة

.والصفالجنس

 الكشف عن الفروق في أبعاد األمن النفسي بین تالمیذ الصفین السادس والرابع من

.التعلیم األساسي

.في اعتمدت  الدراسة على المنهج الوص: منهج الدراسة
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تلمیذا وتلمیذة، موزعین إلى ) 1508(الكلیة من الدراسة تألفت عینة:  عینة الدراسة
.تلمیذا وتلمیذة في الصف السادس االبتدائي ) 702(تلمیذا وتلمیذة في الصف الرابع و )806(

:أدوات الدراسة

 شعور باألمن النفسي اللقیاس درجة إعداد الباحثة،اختبار لألمن النفسي  لألطفال من.
 اختبار الوحدة النفسیة لألطفال  من إعداد الباحثة لقیاس درجة شعورهم  بالوحدة

.النفسیة

:نتائج الدراسة

.وجود عالقة ارتباطیه سالبة بین األمن النفسي والوحدة النفسیة .1
السادس و ن تالمیذ الصف الرابعوجود فروق ذات داللة إحصائیة في األمن النفسي بی.2

.لصالح تالمیذ الصف الرابع
نسبة . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في األمن النفسي بین الذكور واإلناث .3

%)89.38(یشعرون باألمن النفسي تشكل 

:ةـیــــــــــــــربـــــــــعــــات الـــــــــــالدراس-2

: في سعودیة)2011(دراسة الناجم - 2- 1

.عالقته بإتباع الهوى لدى عینة من طلبة الجامعة و األمن النفسي : عنوان الدراسة

:أهداف الدراسة

 تباع الهوى لدى طالب وطالبات جامعة ٕ تعرف العالقة بین الشعور باألمن النفسي وا
.الملك فیصل باإلحساء 

 األمن النفسيالكشف عن الفروق في درجة إتباع الهوى باختالف مستویات.
 الكشف عن الفروق في درجة إتباع الهوى باختالف مستویات األمن النفسي تبعا لمتغیر

.المستوى الدراسي ، والتخصص ، والجنس ، ونوع اإلقامة
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ومقیاس إتباع الهوى ) شادیة التل وعصام أبو بكرة (مقیاس األمن النفسي ل : أدوات الدراسة
.من إعداد الباحثة 

.بن عبد العزیزفهدوطالبة من جامعة الملكاً طالب) 522(شملت عینة الدراسة : سةعینة الدرا

.فياعتمدت  الدراسة على المنهج الوص: منهج الدراسة

:نتائج الدراسة

توجد عالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة بین درجة الشعور باألمن النفسي ودرجة إتباع .1
.الهوى

في متوسط درجات الطالب والطالبات على مقیاس توجد فروق ذات داللة إحصائیة .2
لصالح ) مرتفع، متوسط ، منخفض ( إتباع الهوى باختالف مستویات األمن النفسي 

.المرتفع والمتوسط

:مصرفي )2011(دراسة الشمیمري و بركات - 2- 2

لدى الطالبة الجامعیة في ضوء )الطمأنینة االنفعالیة ( مستوى األمن النفسي :  عنوان الدراسة
.الحالة االجتماعیة والتخصص والمستوى العلمي 

التعرف على مستوى األمن النفسي لدى الطالبة الجامعیة ، وتأثیر متغیرات :هدف الدراسة
.)الحالة االجتماعیة ،التخصص،المستوى العلمي(

.فياعتمدت الدراسة على المنهج الوص:منهج الدراسة

طالبة من طالبات البكالوریوس واإلعداد التربوي ) 200(عینة الدراسة منتألفت :عینة الدراسة
.بجامعة أم القرى فرع الزاهر 

) 2005(من إعداد شقیر )الطمأنینة االنفعالیة ( تم تطبیق مقیاس األمن النفسي :أدوات الدراسة
.مجال البحوث النفسیة واالجتماعیة اسا إلى تشخیص األمن النفسي في الذي یهدف أس
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:نتائج الدراسة

.أن طالبات كلیة التربیة بجامعة أم القرى لدیهن شعور باألمن النفسي.1
الطالبات من مختلف من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة.2

تكوین (جات وغیر المتزوجات في بعد التخصصات ،والمستویات العلمیة وكذلك المتزو 
).الفرد ورؤیته للمستقبل ،العالقات االجتماعیة والتفاعل 

الطالبات من مختلف منعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة- .3
لة المزاجیة ،بینما والمتزوجات والغیر المتزوجات في بعد الحا.المستویات العلمیة 

بین أفراد العینة من مختلف التخصصات لصالح طالبات كلیة الدعوة قوجدت فرو 
.وأصول الدین

:في فلسطین)2010(دراسة خویطر- 2- 3

) واألرملةالمطلقة (النفسي والشعور بالوحدة النفسیة لدى المرأة الفلسطینیة األمن: عنوان الدراسة
.وعالقتهما ببعض المتغیرات

:أهداف الدراسة

  األمن النفسي والشعور بالوحـدة النفسیة لدى المرأة الفلسطینیة مستوىالتعرف على
.)المطلقة واألرملة(
المؤهل ، نمط السكن، الحالة االجتماعیة: (التعرف على تأثیر بعض المتغیرات اآلتیة

األمن النفسي والشعور بالوحـدة النفسیة لدى على مستوى)عدد األبناء ، العمل، التعلیمي
.)المطلقة واألرملة(سطینیة المرأة الفل

.الدراسة على المنهج الوصفياعتمدت: منهج الدراسة

من محافظة، من عدد المجتمع األصلي%)10(تألفت عینة الدراسة الفعلیة من : عینة الدراسة
.غزة 

واختبارالباحثة،إعدادالنفسي من ن استمارة جمع المعلومات واختبار األم:أدوات الدراسة
.الباحثةإعدادالوحدة النفسیة  من 
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:نتائج الدراسة

بین كل من ) 0.05(وجود عالقة ارتباطیه عكسیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى .1
).المطلقة واألرملة (األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسیة لدى المرأة الفلسطینیة

لحالةامتغیرتعزى لالنفسي ألمنبمستویات اةالة إحصائیدذاتوجود فروق.2
.االجتماعیة لصالح المرأة األرملة

المرأة الفلسطینیة متوسطات درجات كل منوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین.3
النفسي، والفروق كانت لصالح أبعاد األمنعلىالعاملةواألرملة العاملة وغیر المطلقة 

.أكثر شعورا باألمن النفسيفهيالنساء غیر العامالت
لسطینیة المرأة الفمتوسطات درجات كل منذات داللة إحصائیة بینوجود فروق.4

ثانویة عامة أو أقل، دبلوم، بكالوریوس، دراسات (تعلیمهن ى المطلقة واألرملة ومستو 
.مؤهل دراسات علیالصالحبالنسبة لدرجات األمن النفسي ) علیا

:في فلسطین)2005(دراسة األقرع - 2- 4

الشعور باألمن النفسي وتأثیره ببعض المتغیرات لدى طلبة جامعة النجاح : عنوان الدراسة
.الوطنیة 

الجنس ، والكلیة ، (تعرف الشعور باألمن النفسي وتأثیره ببعض المتغیرات :أهداف الدراسة 
.جامعة النجاح الوطنیة، والمستوى التعلیمي  لدى طلبة مكان السكن 

.اعتمدت  الدراسة على المنهج الوصفي : منهج الدراسة

) 1002(من المجتمع األصلي تكونت من) %10(عینة الدراسة بنسبة ألفت ت: عینة الدراسة
.طالبًا من طلبة الجامعة

.فقرة) 75(تم استخدام مقیاس ماسلو لألمن النفسي ، الذي یشتمل على : أدوات الدراسة

لنفسي حصل على تقدیر منخفض حیث كانت النسبة أن الشعور باألمن ا: نتائج الدراسة
التوجد فروق ذات :بالنسبة لسؤال الدراسة أما نتائج الفرضیات فأظهرت انه %) 49,9(المئویة 
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في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة %) 0,05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
والمستوى التعلیمي ، كن ، ، مكان السجامعة النجاح الوطنیة ، تعزى لمتغیر الجنس ، الكلیة 

.والتفاعل بین متغیر الجنس مع بقیة المتغیرات

:في سعودیة) 2005(دراسة الدلیم- 2- 5

.لنفسیة لدى عینة من طلبة الجامعةالطمأنینة النفسیة وعالقتها بالوحدة ا:عنوان الدراسة

: أهداف الدراسة

 اإلحساس بالطمأنینة النفسیة والشعور الكشف عن طبیعة العالقة الموجودة بین
.بالوحدة النفسیة في أوساط طلبة جامعة الملك سعود بالریاض

 الكشف عن الفروق بالطمأنینة النفسیة والوحدة النفسیة بین الذكور واإلناث ، وطلبة
.الكلیات العلمیة والنظریة 

.فياعتمدت  الدراسة على المنهج الوص:منهج الدراسة

.تم تطبیق مقیاسي الطمأنینة النفسیة والوحدة النفسیة من إعداد الباحث : ةأدوات الدراس

.وطالبة في سنتهم الجامعیة األولىاً طالب)288(عینة الدراسة من ألفت ت:عینة الدراسة

: نتائج الدراسة

دالة بین طلبة التخصصات العلمیة واألدبیة حیث اتضح أن طلبة الكلیات فروقوجود.1
.العلمیة أكثر إحساسًا بالطمأنینة

وجود فروق دالة بین الطالب والطالبات في درجة الشعور بالوحدة النفسیة حیث ظهر .2
بالوحدة من اإلناث ، أما على مستوى التفاعل بین الجنس اً أن الذكور أكثر شعور 

.لنفسیةًال على الشعور بالطمأنینة افلم تظهر الدراسة تفاعًال داوالتخصص 
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:في سعودیة)2004(دراسة العقیلي - 2- 6

االغتراب وعالقته باألمن النفسي دراسة میدانیة على عینة من طالب جامعة :عنوان الدراسة
.اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

:أهداف الدراسة

لكشف عن العالقة االرتباطیة بین االغتراب واألمن النفسي لدى طالب الجامعة ا.
امعة والكشف عن التعرف على عدم الشعور بالطمأنینة النفسیة لدى طالب الج

لمتغیر العمر ، السكن،الحالة االجتماعیة ،التخصص األكادیمي اً الفروق بینهم تبع
.للطالب

.صفيلى المنهج الو اعتمدت  الدراسة ع: منهج الدراسة

المعیر على المجتمع السعودي، ومقیاس )سمیرة حسن أبكر(لمقیاس االغتراب: أدوات الدراسة
.الطمأنینة النفسیة من إعداد فهد الدلیم المأخوذ من النسخة األصلیة ل ماسلو

من مجموع طالب جامعة %2,5بنسبه اً طالب)517(تألفت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
نفس ، التاریخ، العلم (اإلمام محمد بن سعود من كلیات اللغة العربیة، والعلوم االجتماعیة

)المكتبات والمعلومات

:نتائج الدراسة

طالب في ظاهرة االغتراب تبعا للصفوف العدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین .1
.الجتماعیة ، والعمرالدراسیة ، ونوع السكن، والحالة ا

طالب في الشعور بالطمأنینة  تبعا للصفوف الوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین .2
.   الدراسیة ، ونوع الكلیة

طالب في الشعور بالطمأنینة النفسیة تبعا العدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین .3
.لنوع السكن، والحالة االجتماعیة ، والعمر
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:بالذكاء الوجداني تتعلق التيسابقةالدراسات ال

:الدراسات المحلیة-1

:في سوریا) 2011(دراسة سلمان - 1-1

.التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالذكاء الوجداني: عنوان الدراسة

:الدراسةأهداف

 الكشف عن الفروق في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى الموظفات تعزى
.، الفئة العمریة وى التعلیماالجتماعیة ، ومستلمتغیر الحالة 

 - الكشف عن الفروق في نسبة الذكاء الوجداني بین المتزوجات وغیر المتزوجات
.أو من اللواتي هن من الفئة العمریة نفسها ذاتهاللواتي هن من مستوى تعلیمي 

لوجداني من الكشف عن وجود عالقة بین التوافق النفسي واالجتماعي من جهة والذكاء ا
.جهة أخرى 

.صفياعتمدت  الدراسة على المنهج الو : منهج الدراسة

من عدد أفراد % 37,92موظفة بنسبة ) 812(دراسةعینة البلغ عدد أفراد : عینة الدراسة
.)2908(المجتمع األصلي 

من إعداد األستاذ الدكتور  أمطانیوسseimمقیاس سكوت للذكاء االنفعالي : أدوات الدراسة
.) 1994(ومقیاس اختبار التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد منال جنید میخائیل

:نتائج الدراسة

متزوجات على الدرجة الكلیة المتزوجات وغیر الوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین .1
.للتوافق النفسي واالجتماعي لصالح المتزوجات 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الذكاء الوجداني بین موظفات جامعة عدم - .2
.دمشق تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة و المستوى التعلیمي والفئة العمریة
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وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین درجة التوافق النفسي واالجتماعي ودرجة .3
.متزوجات أم غیر متزوجات نسواء أكاني لموظفات جامعة دمشق الذكاء الوجد

:في سوریا)2011(دراسة تمیم - 1- 2

العالقة بین االحتراق النفسي والذكاء الوجداني لدى العاملین في الرعایة :عنوان الدراسة
.االجتماعیة 

: أهداف الدراسة

 تعرف  طبیعة االحتراق النفسي لدى العاملین في دور الرعایة االجتماعیة على مختلف
.مهامهم الوظیفیة وفق متغیرات الدراسة 

 تعرف  طبیعة الذكاء االنفعالي لدى العاملین في دور الرعایة االجتماعیة على مختلف
.مهامهم الوظیفیة وفق متغیرات الدراسة

.المنهج الوصفيراسة علىاعتمدت  الد: منهج الدراسة
اختبار : بأداتین رئیستین، وهمااستعان الباحث في عملیة جمع البیانات: أدوات الدراسة

أعده للبیئة السوریة الذي ) SEIM(شط للذكاء االنفعالي ، ومقیاس )MBI(االحتراق النفسي 
.لمیخائیامطانیوس . د

من ) 140(من الذكور و) 65(عامل وعاملة منهم ) 205(ت عینة الدراسةبلغ:عینة الدراسة
.من دور الرعایة االجتماعیة في مدینة دمشق. اإلناث

:نتائج الدراسة 
وجود عالقة ارتباط سلبیة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء االنفعالي واإلجهاد االنفعالي، .1

ة بین الذكاء عن وجود عالقة ارتباط سلبیة ذات داللة إحصائیالدراسة كما كشفت 
االنفعالي وبعد تبلد اإلحساس، فیما لم یظهر أي ارتباط مع بعد الشعور باإلنجاز وذلك 

.لدى العاملین الذین لدیهم سنوات خبرة أقل من ست سنوات
عدم وجود و دالة إحصائیًا بین الذكاء االنفعالي وعدد سنوات الخبرة، فروقعدم وجود .2

.وفقًا لمتغیر الجنسفروق
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:الدراســــــــــــــــــــــــات العربیـــــــــــــــــــــــة-2

: في األردن)2011(دراسة الرفوع - 2- 1
.الذكاء العاطفي وعالقته بالتكیف مع الحیاة الجامعیة:عنوان الدراسة 

:أهدف الدراسة

 تعرف العالقة بین أبعاد الذكاء العاطفي والتكیف مع الحیاة الجامعیة.
 الفروق في مستوى الذكاء العاطفي والتكیف مع الحیاة الجامعیة ، وفقآ لمتغیرات كشف

المستوى ، و ) أدبي –علمي (والتخصص ، )اإلناث –الذكور (ع االجتماعي النو 
.)رابعة –أولى(الدراسي 

.المنهج الوصفياعتمدت  الدراسة علىمنهج الدراسة
وطالبة ، تم اختیارهم عشوائیا وبالطریقة اً طالب) 392(من عینة الدراسةت تألف: عینة الدراسة

.من مجموع المجتمع %15الطبقیة من مجتمع الدراسة بنسبة 

: أدوات الدراسة

 2003(مقیاس الذكاء العاطفي الذي طوره رزق(.
 2001، عربیات 1971موني (مقیاس التكیف مع الحیاة الجامعیة المأخوذ من قائمة(.

:نتائج الدراسة

.وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي والتكیف مع الحیاة الجامعیة .1
الجنس  لصالح ة في الذكاء العاطفي تعزى لمتغیروجود فروق ذات داللة إحصائی.2

اإلناث ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في الذكاء العاطفي تعزى  لمتغیر 
فروق ذات داللة إحصائیة في الذكاء التخصص لصالح التخصصات العلمیة ،وجود 

.العاطفي تعزى  لمتغیر المستوى الدراسي  لصالح السنة الرابعة
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:في مصر)2011(محمود،الدیب، بدويدراسة - 2- 2

.رافیةغببعض المتغیرات الدیمو والذكاء الوجداني لدى الشباب وعالقته األمل: عنوان الدراسة

:أهداف الدراسة 

 والذكاء الوجداني لدى الشباب األملتعرف العالقة بین.
 درجة –ضبط الذات ( كشف الفروق في األمل والذكاء الوجداني وفقآ لمتغیرات

) .درجة المرغوبیة االجتماعیة–االنفعالیة 

.المنهج الوصفياعتمدت  الدراسة علىمنهج الدراسة
منهم،وطالبة من طالب جامعة بنهالباطا) 517(عینة الدراسة من تألفت: عینة الدراسة

.عام26- 18بین ماأعمارهم، تتراوح إناث) 271(ذكور و)246(

:أدوات الدراسة 

وهما من مقاییس )  2004(لعبد الخالق األملو مقیاس ) 2006(سمة الذكاء الوجداني ختبارا
. التقریر الذاتي 

:نتائج الدراسة 

الشباب مرتفعي أن، حیث واألملبین الذكاء الوجداني إحصائیةوجود عالقة ذات داللة .1
.األملالذكاء الوجداني یتمیزون بقوة 

جود و عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني تعزى لمتغیر الجنس والسن والتخصص ،و .2
فروق في ضبط الذات للذكور متوسطي الذكاء الوجداني أعلى من اإلناث ذوات الذكاء 

،  ووجود فروق في درجة االنفعالیة أعلى لدى اإلناث ذوات الذكاء الوجداني المتوسط
.الوجدانيالوجداني المتوسط من الذكور متوسطي الذكاء
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: في سعودیة)2011(دراسة زمزمي - 2- 3

الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت االجتماعیة لدى طالبات : عنوان الدراسة
.المرحلة الجامعیة بمكة المكرمة

.قدرة على حل المشكالت االجتماعیةتحدید العالقة بین الذكاء الوجداني وبین ال:أهداف الدراسة

.المنهج الوصفياعتمدت  الدراسة على:منهج الدراسة 
قائمة حل –) 2003(أون ترجمة عجوة -قائمة الذكاء الوجداني ل بار:الدراسةأدوات 

.)1998(المشكالت االجتماعیة ترجمة العدل 

االقتصاد المنزلي وطالبة جامعیة من كلیة الفنون) 60(منتألفت عینة الدراسة: عینة الدراسة 
) 21,29(ه قدر ي، بمتوسط عمر اً عام) 24- 20(، وقد تراوحت أعمارهن بین 

:نتائج الدراسة

بین مقیاسي الذكاء الوجداني ) 0،01(وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى .1
.والقدرة على حل المشكالت االجتماعیة 

في القدرة على حل المشكالت االجتماعیة بین إحصائیةوجود فروق ذات داللة .2
الطالبات الحاصالت على درجات مرتفعة ومنخفضة في الذكاء الوجداني لصالح 

.الحاصالت على درجات مرتفعة

:في سعودیة)2009(دراسة الهي - 2- 4

عالقة الذكاء الوجداني باالتجاهات الوالدیة للتنشئة كما تدركها طالبات مرحلتي : عنوان الدراسة
.التعلیم الثانوي والجامعي بمدینة مكة المكرمة

:أهداف الدراسة

  التعرف على العالقة بین الذكاء الوجداني وأسالیب التنشئة االجتماعیة.
 لمرحلتي (تبعا ه الفرعیةوأبعادالكلیةة الدرجعلىالذكاء الوجداني فيتعرف الفروق

) .نوع اإلقامةوالتحصیل و التخصص و عیة الحالة االجتماوالتعلیم 
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.رتباطي والمقارن األاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي : منهج الدراسة

طالبة من طالبات المرحلة ) 200(طالبة ، ) 400(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
طالبة من طالبات اإلعداد التربوي ) 200(، و) 17-16(الثانویة ممن تتراوح أعمارهن بین 

) .23- 22(بجامعة أم القرى ممن تتراوح أعمارهن بین 

م، تعریب 1997وجداني عام أون للذكاء ال–استخدمت الباحثة مقیاس بار : أدوات الدراسة
.، ومقیاس أسالیب التنشئة االجتماعیة 2003عجوة عام 

:نتائج الدراسة

.توجد عالقة بین الذكاء الوجداني وأسالیب التنشئة االجتماعیة.1
التوجد فروق دالة إحصائیا على متوسط درجات الذكاء وأبعاده الفرعیة بین طالبات .2

بینما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة في بعض أبعاد ، ) الجامعي–الثانوي (التعلیم 
المسؤولیة -التفهم–االستقالل –اعتبار الذات –كیدیة و الت(الذكاء الوجداني 

فقد كانت ) ضبط االندفاع (لصالح طالبات اإلعداد التربوي ، أمابعد )االجتماعیة
.الفروق فیه لصالح الثانویة

متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة بین التوجد فروق دالة إحصائیا على .3
، بینما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة في بعض )أدبي–علمي ( طالبات التخصص  

-العالقات الشخصیة مع اآلخرین–الوعي بالذات الوجدانیة  (أبعاد الذكاء الوجداني 
.لعلميلصالح التخصص ا)  التفاؤل - السعادة–تحمل الضغط - حل المشكلة

: في فلسطین)2008(المصدردراسة - 2- 5
.الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغیرات االنفعالیة لدى طلبة الجامعة: عنوان الدراسة 
تعرف العالقة بین الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغیرات االنفعالیة لدى : أهداف الدراسة
.)وجهة الضبط –الخجل –تقدیر الذات (طلبة الجامعة 
.المنهج الوصفياعتمدت  الدراسة على:منهج الدراسة
مقیاس الذكاء االنفعالي ومقیاس وجهة الضبط ومقیاس الخجل ومقیاس تقدیر : أدوات الدراسة

الذات 
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طالب وطالبة من السنة الثالثة بكلیة التربیة بجامعة ) 219(بلغت عینة الدراسة : عینة الدراسة
.األزهر غزة

:نتائج الدراسة
عالي لصالح الذكوروجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في الذكاء االنف.1
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي الذكاء االنفعالي ومنخفضي الذكاء .2

.االنفعالي في تقدیر الذات لصالح ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي الذكاء االنفعالي ومنخفضي الذكاء .3

.االنفعالي في وجهة الضبط والخجل
: في مصر)2006(دراسة وهبة - 2- 7

التحصیل الدراسي وعالقته بالذكاء الوجداني مع اقتراح برنامج لمحو األمیة :عنوان الدراسة
.الوجدانیة لطلبة المرحلة الثانویة

:أهداف الدراسة 

 الكشف عن العالقة بین التحصیل الدراسي والذكاء الوجداني لطلبة الصف الثاني الثانوي
 معرفة االختالف في مستوى الذكاء الوجداني بین كل من الذكور واإلناث في الصف

.  الثاني الثانوي 
 التعرف على تأثیر مستوى تعلیم األب ونوعیة المدرسة والتخصص العلمي على

.یةمستویات الذكاء  الوجداني للطالب في الصف الثاني من المرحلة الثان

.صفيالدراسة على المنهج الو اعتمدت:منهج الدراسة

طالب )203( منهم )414(مجموعة من طالب الصف الثاني الثانوي عددها : عینة الدراسة

.) سنة17–16( طالبة   ممن تتراوح أعمارهم بین )211(و 

نسخة الشباب الكامله إعداد  : لقیاس نسبة الذكاء الوجداني Bar-Onاختبار: أدوات الدراسة
.)2000بارـ أون وجیمس باركر (
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:نتائج الدراسة 

لدرجة الكلیة اا بین  درجات التحصیل الدراسي و حصائیً إدالة غیر د عالقة سالبةو وج.1
.التكیف الشخصي والمزاج العامو لذكاء الوجداني ل

لذكاء الوجداني لعلى الدرجة الكلیة نیبین المجموعتـًا لة إحصائیادفروق وجد ال ت.2
ورااعلى محنیبین المجموعتاً لة إحصائیادفروق وجد ت،اصشخاألبین الذكاء ومحور 

.المزاج العامو االتزان االنفعاليو التكیف الشخصي ي و لذكاءالشخصا

: في مصر)2003(دراسة خرنوب - 2- 8

بعض األسالیب المعرفیة والسمات الشخصیة الفارقة بین ذوي الذكاء الوجداني : عنوان الدراسة
.المرتفع والذكاء الوجداني المنخفض لطلبة المرحلة الثانویة

:أهداف الدراسة

لذكاء الوجداني في سمات الكشف عن الفروق بین مرتفعي الذكاء الوجداني ومنخفضي ا
ي ترتبط بالذكاء الوجداني للطلبة والوقوف على وذلك للتعرف إلى السمات الت،الشخصیة

.مما یمكننا من تقییم الشخصیة ككل، الخصائص التي تمیز سلوكهم 
 الكشف عن الفروق بین مرتفعي الذكاء الوجداني ومنخفضي الذكاء الوجداني في بعد

مستقلین ومعرفة فیما إذا كانوا معتمدین أو ، االستقالل عن المجال اإلدراكي - االعتماد
مما یمكننا من فهم أكثر للنواحي النفسیة واالجتماعیة واإلدراكیة ، عن المجال اإلدراكي 

.لهم

.صفياعتمدت  الدراسة على المنهج الو : منهج الدراسة

) 194(، طالبًا وطالبة في مدرستي األورمان) 374(بلغت عینة الدراسة الكلیة : عینة الدراسة
.عاماً ) 17.03(وقد بلغ متوسط أعمار أفراد العینة ،طالبة ) 180(و اً طالب

:أدوات الدراسة
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(Mayer, Salovey, Caruso, 1997)مقیاس الذكاء الوجداني متعدد العوامل.1
(MEIS)عداد الباحثة ٕ .ترجمة وا

إعداد سید محمد غنیم وعبد السالم عبد -استفتاء الشخصیة للمرحلة اإلعدادیة والثانویة .2
).1967(الغفار 

:تائج الدراسة ن
منخفضي الذكاء الو ، مرتفعي الذكاء الوجدانيالوجود فروق دالة إحصائیًا بین الطلبة .1

الوجداني في خمسة عوامل من عوامل الشخصیة كما یقیسها اختبار كاتل لصالح الطلبة 
والعوامل التي میزت مجموعة الطلبة ذوي الذكاء الوجداني .مرتفعي الذكاء الوجداني 

.المرتفع
ومنخفضي ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة مرتفعي الذكاء الوجداني .2

االستقالل عن المجال اإلدراكي لصالح الطلبة مرتفعي –الذكاء الوجداني في بعد االعتماد
.الذكاء الوجداني  

: الدراسات التي تتعلق باألمن النفسي والذكاء الوجداني
:في سعودیة)2011(دراسة أحمد -1

النفسي لدى عینة من طالبات كلیة التربیة باألمنالذكاء الوجداني وعالقته : عنوان الدراسة
.عبد العزیزالملكبجامعة 

:أهداف الدراسة

 التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى عینة من طالبات كلیة التربیة بجامعة الملك
.عبد العزیز

من طالبات كلیة التربیة بجامعة الملك التعرف على مستوى األمن النفسي  لدى عینة
.عبد العزیز

 تعرف العالقة بین الذكاء الوجداني واألمن النفسي لدى عینة من طالبات كلیة التربیة
.بجامعة الملك عبد العزیز

.الدراسة على المنهج الوصفياعتمدت: منهج الدراسة
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فاتن فاروق عبد الفتاح إعدادمن استخدمت الباحثة مقیاس الذكاء الوجداني: أدوات الدراسة
.)2005(زینب شقیر إعدادالنفسي من األمنومقیاس 

اختیرت عینة عشوائیة من طالبات كلیة التربیة بجامعة الملك عبد العزیز ، :عینة الدراسة 
بمتوسط ) 24- 22(مابین أعمارهنطالبة من السنة الرابعة التي تتراوح ) 127(واشتملت على 

.) سنة23(قدره عمري

:ائج الدراسةنت

بین الذكاء الوجداني ) 0،05(مستوى الداللة عندإحصائیا وجود عالقة طردیة دالة .1
.واألمن النفسي

بین الذكاء الوجداني .)0،05(سلبیة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة وجود عالقة.2
.ألمن النفسي وا

:ةـــــــــــــــــــــــاألجنبیات ـــــــــــــــــدراســـــــال-3

:تتعلق باألمن النفسيالتيسابقةالدراسات ال- 3- 1

:في أندونیسیاSeto0,10(2(سیتودراسة- 3- 1- 1

Effect of the Psychological Security and Psychological(:عنوان الدراسة 

Freedom on Verbal Creativity of Indonesia Homeschooling Students)

.والحریة النفسیة على اإلبداع اللفظي عند طالب التعلیم المنزلي النفسي ناألمتأثیر

:  أهداف الدراسة

.معرفة دور األمن النفسي على اإلبداع اللفظي وفق التعلیم المنزلي .1
اإلبتكار واالبداع والذكاء (التعرف على تأثیر األمن النفسي والحریة النفسیة على تنمیة .2

.لدى طالب التعلیم المنزلي) والموهبة ومهارة حل المشكالت
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یقیس ) utami-Munandar 1997(لألمن النفسي مأخوذ من اختباراستبیان: أدوات الدراسة 
.التعاطف و الوعي الذاتي والثقة واحترام الذات:األبعاد التالیة 

حذكور تتراو ) 92(إناث و) 134(طالب وطالبة 226تألفت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
جاكرتا،باندونغ، بیكان، بارو، المیونج، (عام من المدن االندونیسیا وهي 17- 14أعمارهم من 

) .ابایاسور 

: نتائج الدراسة

.وجود تأثیر إیجابي بین األمن النفسي والحریة النفسیة على اإلبداع اللفظي.1
.وجود عالقة بین األمن النفسي والحریة النفسیة واإلبداع .2

:في بریطانیا) Gordan ،2004(دراسة-2-1-3

MaritalConflict,ChildEmotionalSecurity about(:عنوان الدراسة  family

Relationship and Child Adjustment)حول العالقات -الخالفات الزوجیة واألمن
العائلیة وتكیف الطفل

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین الخالفات الزوجیة و تكییف الطفل النفسي : أهداف الدراسة
.من خالل الكشف عن األمن النفسي داخل األسرة

ذكرا ) 115(أسرة وأطفالهم حیث بلغ عدد الذكور ) 181(عینة الدراسة من تألفت : عینة الدراسة
.سنة في مقاطعة ویلز في المملكة المتحدة ) 12- 11(أنثى تتراوح أعمارهم بین) 76(

شهرا، باإلضافة 12استخدم الباحثون أسلوب المالحظة من خالل الفیدیو لمدة : أدوات الدراسة
.من الوالدین وأطفالهممجموعة التقاریر المأخوذةإلى 

تؤثر الخالفات الزوجیة سلبا على شعور الطفل باألمن النفسي وبالتالي تظهر :نتائج الدراسة
عراض الضیق النفسي، باإلضافة إلى الشعور بالخوف والغضب والحزن واالنسحاب ألدیه 

ألمن النفسيالقدرة على التكییف النفسي السلیم نتیجة لفقدانه الشعور بافقدانوبالتالي 
:بالذكاء الوجداني تتعلق التيسابقةالدراسات ال- 3- 2

:في باكستان)Hayat&Summiya,2009(دراسة حیاة وسمیرة وآخرون - 3- 1-2
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) Emotional Intelligence and Gender Differen Ces:(عنوان الدراسة 
.بین الجنسینفروقالذكاء الوجداني وال

معرفة الفروق بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني من خالل معرفة :أهداف الدراسة 
.)العمر ،الجنس، المهنة ، الدخل الشهري ، المؤهل العلمي (المعلومات الدیموغرافیة 

الحدودي اإلقلیمإناث من ) 80(ذكور و) 80(فرداً ) 160(تألفت العینة من :عینة الدراسة 
.مافوقعامًا ف) 25(اوح أعمارهم من الشمالي الغربي في باكستان تتر 

) 4(بند موزعة على 117أ ون المؤلف من -مقیاس الذكاء العاطفي بار: أدوات الدراسة 
.خیارات وذلك لقیاس الوعي الذاتي ،التنظیم الذاتي ، دافع التعاطف ،المهارات االجتماعیة 

من خالل وذلك من خالل الذكوروجود فروق دالة بین الذكور واإلناث لصالح : نتائج الدراسة 
أن الذكور یتصفون باإلدارة والتعبیر عن الىتأكید الذات واالعتراف الذاتي ، ویعود ذلك

.العالیة في المهارات االجتماعیة العواطف مرة واحدة ، وقدرتهم 

:في أمیركاHerred,Seheer),(2005یرهدراسة هارود وس- 3- 2- 2

An exploration of adolescent emotional intelligence in( :عنوان الدراسة 
relation  to demographics)وعالقته ببعض المتغیرات للمراهقالذكاء االنفعالي

.الدیموغرافیة للشخصیة 

هدفت الدراسة للكشف عن العالقة بین الذكاء االنفعالي وبعض المتغیرات : أهداف الدراسة
.)العمر ، المستوى التعلیمي ، الجنس ، مستوى الدخل (الدیموغرافیة 

األمریكیةمن الشباب في الوالیات المتحدة ) 200(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
.اإلناثمن ) 91(من الذكور و) 109(

.أون للذكاء االنفعالي –مقیاس بار -:الدراسةأدوات 

:نتائج الدراسة 

.وجود عالقة موجبة ودالة بین الذكاء االنفعالي ومستوى التعلیم ومستوى الدخل .1
.عدم وجود عالقة بین الذكاء االنفعالي والعمر .2
.وجود فروق في الذكاء االنفعالي تعزى لمتغیر النوع لصالح اإلناث  .3
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:في كندا)Arla&Sarah,2004(آرال وسارة دراسة -3-2-3

-Using an ability(:عنوان الدراسة based measure of emotional intelligence to

predict individual performance, group performance, and group

citizenship behaviors.( الفرد، وأداء استخدام مقیاس القدرات للذكاء العاطفي للتنبؤ بأداء
.الجماعة، وسلوك المواطنة في الجماعة

عوامل الشخصیة، وأداء : الكشف عن العالقة بین الذكاء العاطفي وكل من:أهداف الدراسة
.الفرد، وسلوك المواطنة، ومتغیر الجنس، والعمر، وسنوات الدراسة

من ) 176(الذكور ومن) 70(من طلبة السنة الثانیة، ) 246(تكونت العینة من :عینة الدراسة
.اإلناث من الجامعة الكندیة

.، إعداد مایر وآخرین(MSCEIT)مقیاس الذكاء العاطفي -:أدوات الدراسة

.Costa & McCRAEمقیاس العوامل الخمسة في الشخصیة، إعداد -
.Harvey & Brownمقیاس اتخاذ القرار، إعداد -
& Podsakoffاختبار سلوك المواطنة، إعداد - Ahearne & MacKenzie.

:نتائج الدراسة

وجود ارتباط ضعیف الداللة بین الذكاء العاطفي والعوامل الخمسة للشخصیة.1
. داللة إحصائیة على مقیاس الذكاء العاطفي وذلك لصالح اإلناثاتوجود فروق ذ.2
دارة العواطف مع سنوات الدراسة .3 ٕ وجود ارتیاط إیجابي لفهم االنفعاالت وتنظیمها وا

.ومتغیر العمر وسلوك المواطنة

:في هولندا)Barkrtt et al,2004(باركیت وآخریندراسة -4-2-3

emotional intelligence and its relation to everyday(:عنوان الدراسة

behavior .(الذكاء العاطفي وعالقته بالسلوك الیومي.
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الذكاء العاطفي كما یقیسه مقیاس :أهداف الدراسة
، والتقریر الذاتي للسلوك، والكشف عن العالقة بین الذكاء العاطفي (MSCEIT)مایر وسالوفي 
.وتحدید الفروق بین الجنسین في الذكاء العاطفي. والسلوك الیومي

من الذكور من ) 89(من اإلناث، و) 241(فردًا، ) 330(تضمنت العینة :عینة الدراسة
.الطلبة، المتقدمین في علم النفس

.Brackettإعداد (CSLSS)مقیاس مهارات الحیاة لطالب الكلیة - :أدوات الدراسة

.إعداد مایر وسالوفي(MSCEIT)مقیاس الذكاء العاطفي -
.(Goldberg)مقیاس السمات الخمسة الكبرى للشخصیة إعداد -

:الدراسةنتائج 
وجود فروق ذات داللة بین اإلناث والذكور في الذكاء العاطفي لصالح اإلناث،.1
وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــي الـــذكاء العـــاطفي بالنســـبة لمقیـــاس .2

. مهارات الحیاة المحكي وذلك لصالح الذكور
ة، وكانت نتائج الذكور أدنى في مهارة استقبال الرسائل االنفعالی.3
.رتباطیة بین الذكاء العاطفي واإلنجاز األكادیمياوجود عالقة .4

:في امیركا)Austin,4200(دراسة اوستن-5-2-3
An investigation of the relationship between trait(:عنوان الدراسة

emotional intelligence and emotional task performance ( الكشف عن
. الذكاء االنفعالي، واألداء االنفعالي للمهامسمة العالقة بین 

رتباطیة بین الذكاء االنفعالي، وأداء المهمات، الذي الكشف عن العالقة اال:أهداف الدراسة
.یتضمن إدراك التعابیر الوجهیة لالنفعاالت

من طلبة قسم علم النفس ) 57(فردًا من الراشدین، و) 35(تكونت العینة من :عینة الدراسة
).71(، وعدد اإلناث)21(غیر الخریجین في جامعة أدینبرغ، بحیث بلغ عدد الذكورمن 

:أدوات الدراسة

.اختبار الستین وجهاً و .مقیاس مهمات التعبیر الوجهي.1
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.اختبار القدرة اللفظیة.2
.مقیاس سمة الذكاء االنفعالي.3

بین درجات المفحوصین على مقیاس الذكاء االنفعالي، دالةیوجد عالقة ارتباطیه :نتائج الدراسة
.ودرجاتهم على مقیاس مهام التعبیر الوجهي

:في الیونان)Kafetsios،2004(دراسة كافیتسیوس- 3- 2- 6
The relationshtp between emotional intelligence and)عنوان الدراسة 

attachment  to others ,and variable age) العالقة بین الذكاء الوجداني والتعلق
باآلخرین ومتغیر العمر 

.دراسة العالقة بین الذكاء الوجداني والتعلق باآلخرین ومتغیر العمر : أهداف الدراسة

ا تتراوح أعمارهم مابین ) 239(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة .عاماً ) 66- 19(فرًد

: أدوات الدراسة

.2001الوجداني من إعداد سالوفي وآخرون مقیاس الذكاء.1
.1991مقیاس التعلق باآلخرین من إعداد بارثومیارو و هورومیتز.2

:نتائج الدراسة 

.وجود عالقة موجبة دالة إحصائیًا بین الذكاء الوجداني والتعلق اآلمن باآلخرین.1
مختلفة بین متوسطات درجات أفراد العینة من فئات عمریةتوجد فروق دالة إحصائیاُ .2

القدرة على توظیف االنفعاالت لتسهیل التفكیر ، وفهم (في أبعاد الذكاء الوجداني 
وتحلیل االنفعاالت باستخدام المعلومات ذات الطابع االنفعالي ،والتنظیم التأملي 

.، والدرجة الكلیة للذكاء الوجداني في مصلحة الفئة العمریة األكبر سناً )لالنفعاالت

: ي تتعلق باألمن النفسي والذكاء الوجدانيالدراسات الت- 3- 3

:في أمریكا)Alegreto,2008،(دراسة ألبیرتو- 3- 3- 1
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Parental Behaviors and Late Adolescents Adjustment: The ):عنوان الدراسة
Role of Emotional Security and Emotional Intelligence) السلطة األبویة

.وعالقتها باألمن النفسي والذكاء الوجداني لدى المراهقین 

معرفة العالقة بین السلطة األبویة واألمن النفسي والذكاء الوجداني للمراهقین :أهداف الدراسة

–فیرجینا ( مراهق من جامعات الوالیات المتحدة األمیركیة ) 329(تألفت من :عینة الدراسة
لإلناث % 45عامًا بنسبة 22- 18تتراوح أعمارهم بین ) بنسلفانیا–نیوجیرسي (و) بالكسنبیرغ

دارة أعمال اللذكور % 55و ٕ .ختصاص علم نفس وا

:أدوات الدراسة 

.)rockhill&Greener 2000(اختبار میتا لقیاس المزاج .1
.اختبار سوبیل وكیني للسلطة األبویة.2
.)van leeuwen&vermulst 2004(مقیاس األمن النفسي .3

:نتائج الدراسة 

وجود عالقة إرتباطیة دالة بین تقبل السلطة األبویة و السلوك األبوي اإلیجابي والشعور .1
.باألمن النفسي وتنمیة الذكاء الوجداني

السیطرة األبویة السلبیة وعدم األمان وظهور میول وجود عالقة إرتباطیة دالة بین .2
.عدوانیة 

:مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها
األمنالتي تناولت مفهوم ) واألجنبیةالعربیة (من خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة ، وأهم أوجه خلصت إلیه النفسي ، ومفهوم الذكاء الوجداني ، تم تحدید أهم ما
ستفادت منه الباحثة في الدراسة االتقارب والتباعد بینها وبین الدراسة الحالیة ،وكذلك تحدید ما

:الحالیة من الدراسات السابقة 

:  تنوعت أهداف الدراسات السابقة وركزت على األهداف التالیة : األهدافمن حیث 

 توافق الوبین عدة متغیرات ك) االنفعالي والعاطفي (تعرف العالقة بین الذكاء الوجداني
النفسي واالجتماعي واألمل والقدرة على حل المشكالت االجتماعیة وتقدیر الذات 

،ودراسة المصدر )2011(محمودودراسة الدیب و ،)2011(كدراسة زمزمي .والخجل 
.)2004(Arla&Sarahودراسة ) 2008(
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ن أو طالب یتعرف مستویات األمن النفسي لدى األفراد المفحوصین سواء أكانوا جامعی
)2011(،ودراسة الناجم )2010(،ودراسة مغربل )2006(كدراسة الشبؤؤن .مدارس 
.) Alegreto)2008ودراسة

 فراد المفحوصین على مقیاس األمن النفسي األدرجاتتعرف الفروق في متوسط
)2004(، ودراسة العقیلي)2005(والكشف عن الفروق في أبعاده، كدراسة الدلیم 

.)Seto)2010ودراسة
 أو نی،سواء أكانوا جامعی)االنفعالي ،العاطفي(كشف الفروق في نسبة الذكاء الوجداني

)2011(، ودراسة تمیم)2011(عاملین كدراسة سلمان 

اختلفت طبیعة العینة وحجمها من دراسة ألخرى ، فقد أجریت الدراسات السابقة :من حیث العینة 
،ودراسة عالم )2007(المرحلة الجامعیة كدراسة أحمدتناول بعضهاعلى عینات مختلفة منها ، 

ودراسة  ).2007(، ودراسة الطهراوي )2011(، ودراسة الشمیمري وبركات )2001(
Kafetsios)2004( ، عن المرحلة الثانویة كدراسة وهبه بینما یتناول بعضها اآلخر)2006( ،

، ودراسة )2006(مرحلة التعلیم االساسي كدراسة الشبؤون ما تناول ، ومنها )2003(وخرنوب
).2004(Gordan.T. et alودراسة ) 2010(مغربل 

:من حیث المنهج 

اتبعت المنهج حیثنهج المستخدم مع الدراسات السابقة تشابهت الدراسة الحالیة من حیث الم
، ودراسة األقرع )2011(ودراسة الشمیمري وبركات ، )2007(كدراسة أحمدالوصفي،

)2011(، وزمزمي)2011(، ودراسة الدیب ومحمود )2005(، دراسة الدلیم )2005(

:من حیث األدوات 

تنوعت األدوات المستخدمة من دراسة ألخرى ، ففي أغلب الدراسات استخدمت االستبانة، .1
، ودراسة )2011(، ودراسة سلمان )2011(، ودراسة الشمیمري )2005(كدراسة الدلیم 

، وتنوعت الدراسات السابقة من حیث إعداد األدوات ، فبعضها من إعداد )2008(المصدر 
الناجم ، ودراسة )2007(، ودراسة الطهراوي )2007(دالباحثین أنفسهم كدراسة أحم

وبعضها اآلخر باالعتماد الجزئي أو الكلي على مقیاس ).2006(، ودراسة الشبؤؤن )2011(
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، ومقیاس )2004(العقیلي (، ودراسة )2005(ماسلو للطمأنینة االنفعالیة كدراسة األقرع 
(2005)دراسةو ،)2011(أون وسكوت كدراسة سلمان - مایر وسالوفي وبار
Herred,Seheer ودراسة )2011(، ودراسة زمزمي )2011(ودراسة تمیم ،

: من إعدادمقیاس األمن النفسي أما الدراسة الحالیة فقد استخدمت الباحثة ).2003(خرنوب
إعداد رشا عبد الفتاح منمقیاس الذكاء الوجدانيو ) 1993(د عبد اهللا الدلیم وآخرون فه

).2005(الدیدي 
:حیث النتائج ن م

، ودراسة )2010(وجود فروق في مستویات األمن النفسي تبعًالمتغیر الجنس كدراسة مغربل 
).2011(الناجم 

.)2006(الشبؤؤنكدراسةالنفسي تبعًالمتغیرالجنس في مستویات األمن قو وجود فر عدم .1
، )2011(لمتغیر الجنس كدراسة الرفوع في مستویات الذكاء الوجداني تبعاً قو وجود فر .2

)ودراسة)2008(ودراسة المصدر  2009) Hayat&Summiya.
، ودراسة الدیب )2011(في مستویات الذكاء الوجداني كدراسة سلمان قو وجود فر عدم .3

).2009(، ودراسة نور الهي )2011(ومحمود 
من حیث وجود عالقة طردیة بین ) 2011(اتفقت الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة األحمد.4

.الذكاء الوجداني واألمن النفسي 
: في الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة تاختلفبینما

.التركیز على تعرف واقع العالقة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة.1
التركیز على توفیر مادة للمقارنة من الناحیة النفسیة بین مرحلتین مهمتین من مراحل .2

.وهي مرحلة المراهقة ومرحلة الرشد النمو 
المرحلة التركیز على معرفة واقع الفروق في الذكاء الوجداني من حیث متغیري الجنس و .3

.لطلبة الجامعة العمریة 
المرحلة التركیز على معرفة واقع الفروق في األمن النفسي من حیث متغیري الجنس و .4

.لطلبة الجامعةالعمریة
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من حیث دراسة ) 2011(اتفقت مع دراسة األحمدوتشیر الباحثة بأن الدراسة الحالیة .5
) 2011(بأن األحمدبینما اختلفت معه . العالقة بین الذكاء الوجداني واألمن النفسي

تناولت عینة من طلبة الجامعة الدراسة الحالیةمن طالبات الجامعه ، بینماتناول عینة 
ناث(من الجنسین ٕ ).  ذكور وا

:أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالیة
من خالل دراسة جوانب التي جرى التركیز علیها في هذه الدراسات الطالع على اال.1

دراسة الفروق في الذكاء الفروق في األمن النفسي من حیث متغیري الجنس والعمر،
..الوجداني من حیث متغیري الجنس والعمر

الدراسات السابقة في أسلوب اختیار مجتمع البحث وعینته وفي اختیار أفراد اإلفادة من.2
.كل من مرحلتي المراهقة والرشد

والمرتبطة مقارنة نتائج الدراسة الحالیة بالنتائج التي توصلت إلیها الدراسات السابقة .3
.بجوانب الدراسة 
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ري ـــــــــــظــــار النـــــــــــاإلط

.األمن النفسي:الفصل الثالث

.الذكاء الوجداني:الفصل الرابع 

.رحلة المراھقة المتأخرة ومرحلة الرشد المبكمر: الفصل الخامس
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ري ــــــــــــظــــار النــــــــاإلط
يـــــــــــن النفســـــاألم:لثالثاالفصل 
توطئة
مفهوم األمن النفسي
النظریات المفسرة لألمن النفسي
 أبعاد األمن النفسي
 عوامل األمن النفسي
 عوامل فقدان األمن النفسي
 أثار فقدان األمن النفسي
األمن النفسي والعمر
األمن النفسي والجنس
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:توطئة

مفهوم :  عمایلي فیه سیتم التحدثالمتغیر األول من الدراسة األمن النفسيفصلهذا الیتناول
المؤثرة فیه، وآثار ومن ثم أبعاد األمن النفسي والعوامل ،و النظریات المفسرة له النفسياألمن
.ومن ثم األمن النفسي والعمر ، واألمن النفسي والجنسفقدانه

:مفهوم األمن النفسي
مفهوم األمن النفسي من المفاهیم المركبة في علم النفس ،ویتداخل في مؤشراته مع مفاهیم یعُد 

الرضا عن الذات ، مفهوم و التكیف الذاتي ، و مثل الطمأنینة االنفعالیة ، واألمن الذاتي ، أخرى
یتبادل في الواقع عندما یكون الحدیث عن االخ ، كم.....الذات اإلیجابي ، التوازن االنفعالي 

القلق ، الصراع ،الشعور بعدم الثقة،توقع (مستواه في الدراسات النفسیة مع مفاهیم 
لدرجة یصعب معها توضیح حدوده الخ .....)بالعزلة اإلحساسبالضغط، الخطر،اإلحساس 

*والسلم الشخصي"األمن الخاص"و"األمن الشخصي*"واألمن النفسي). 15:1999،سعد(
وافق النفسي والصحة النفسیة من أهم الحاجات الالزمة للنمو النفسي السوي والت

وتظهر هذه الحاجة واضحة في تجنب الخطر والمخاطرة وفي )1988،269زهران،(دللفر 
وتتضح الحاجة إلى األمن في الطفل الذي یحتاج رعایة الكبار حتى ، اتجاهات الحذر والمحافظة

) األصدقاء(واالنتماء إلى الجماعة ، االنتماء األسري إلى الحاجةوكذلك .البقاءیستطیع 
من خالل هذه االنتمائیة یشعر الفرد باألمن واألمان والراحة والطمأنینة . واالنتماء إلى الوطن 

وتمیز شخصیته عن غیره من األفراد ، والتي تؤثر في أنماط سلوكه المختلفة داخل مجتمعه 
ویعتبر األمن النفسي من )20، 2001عطیة ،(و)2011،21،األحمد. (واجتماعیاً ، سیكولوجیاً 

ذا لم تشبع الحاجة األفرادلدى إشباعهاالحاجات المهمة والضروریة التي البد من  ٕ األمن إلى،وا
.یشعرهم بالتهدید والیمكن أن یحققوا ذواتهم فإن ذلك 

من السمات النفسیة ،وهورتكز علیها الصحة التي تمن النفسي من أهم الدعائم إن الشعور باأل
الممیزة للسلوك السوي الذي الینفى الشعور بالقلق والخوف والصراع بصورة متوقعة من أجل إزالة 

مطلقاً یتضح أن األمن الیكون ثابتاً وبذلكاته والعودة إلى حالة االتزان النفسي ،بمصادره ومسب
نما یمی ٕ دویلجأ الفر ،)12،ص2003الخضري،(الظروف المحیطةإلى الثبات النسبي حسبلوا

وهي أنشطة یستخدمها الجهاز "عملیات األمن النفسي "یسمى لتحقیق األمن النفسي إلى ما
التخلص منهم  وتحقیق تقدیر الذات والنفسي لخفض الضغط النفسي والكرب والتوتر واإلجهاد أ
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إلى جماعة تشعره بهذا األمن امهانضموالشعور باألمان،ویجد الفرد أمنه النفسي في 
.)300،ص2003زهران،(

شــباع حاجاتــه نظــرا لضــغوط اجتماعیــة  ویشــیر الهــابط إلــى أن  ٕ عجــز الفــرد عــن تحقیــق دوافعــه وا
)44،ص1983الهابط ،(.ولسوء التوافق مع اآلخرین الضطرابات نفسیة ه تعرضذلك لیؤدي

والحیاتیـة ویخفـف مـن ن الشـعور بـاألمن النفسـي یحصـن الفـرد مـن الضـغوط النفسـیة إوعلى ذلك ف
ویفسر بولبي الشعور بـاألمن النفسـي معرفیـًا أن كـل موقـف نقابلـه أو تعرضه لها، حدتها في حال

نتعــرض لــه فــي حیاتنــا یفســر تحــت مــا یطلــق علیــه النمــاذج التصــوریة أو المعرفیــة، وهــذه النمــاذج 
ل بهــا المعلومــات الــواردة إلینــا مــن البیئــة المحیطــة عبــر أعضــاء الحــس، كمــا تشــكل صــیغة نســتقب

تقــول " األمــنعــدة قا"نإ و (Bowlby,1980:229). تحــدد تصــوراتنا عــن أنفســنا والعــالم واآلخــرین
الراحـة واالسـتقرار وفـي أوقـات الشـدة والضـغوط، فالصـدیق المخلـص أوقـاتهـافي یلإالفرد یلجأ أن

ــــــــــــــــــــص" قاعــــــــــــــــــــدة امــــــــــــــــــــن "یعتبــــــــــــــــــــر  " األمــــــــــــــــــــنقاعــــــــــــــــــــدة " لصــــــــــــــــــــدیقه ، والــــــــــــــــــــزوج المخل
حتــى یشــعر الفــرد بأنــه محبــوب ومقبــول ومقــدر مــن )Waters&Gummig,2000:p71(لزوجتــه

ن یمتواجـدالوالـدین  قبل اآلخرین، ویـدرك أن اآلخـرین ذوي األهمیـة النفسـیة فـي حیاتـه و خاصـة ال
).Kerns,1996:69-81(معه بدنیا ونفسیا، لرعایته وحمایته ومساندته عند األزمات 

أن اإلحساس باألمن النفسي مرتبط بالحالة البدنیة والعالقات االجتماعیة للفرد، وكذلك ویرى جبـر
داخلـي یتمثـل :األولوالثانویـة وقـد صـنف األمـن النفسـي فـي مكـونین ،األولیةمدى إشباع الدوافع 

خــارجي یظهــر فــي عملیــة التكیــف االجتمــاعي مــع :لثــانيفــي عملیــة التوافــق النفســي مــع الــذات وا
اآلخرین والتفاعل معهم بعیـدًا عـن العزلـة والوحـدة، التـي تخـل بـالتوازن النفسـي للشـباب والمـراهقین 

)80: 1996، جبر(.وتؤثر على مستوى توافقهم االجتماعي

:النـفسـيلألمـنالمفسرةالنظریات

لألمــن النفســي وعلــى الــرغم مــن تعــددها وتنوعهــا، فقــد اتفقــت تعــددت نظریــات علــم الــنفس المفســرة 
معظمهـــا علـــى أهمیـــة الشـــعور بـــاألمن النفســـي للفـــرد لكـــي ینمـــو نمـــوًا نفســـیًا ســـلیمًا،ومن أهـــم هـــذه 

:أتيالنظریات مای
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:)ماسلوم براهاإ(ةالنظریة اإلنسانی-1

أن اإلنسان یولد وهو محفز لتحقیق احتیاجـات أساسـیة فـي شـكل هرمـي Maslow"براهام ماسلوإ
بـــدأ بالحاجـــات الفســـیولوجیة كـــالجوع والعطـــش، مـــرورا باحتیاجـــات األمـــن والســـالمة ثـــم احتیاجـــات 

وبعـد . االنتماء والتقبل من المجموعة، وصوًال إلى احتیاجات اعتبـار واحتـرام الـذات فـي قمـة الهـرم
یــق كــل هــذه الحاجــات یجاهــد اإلنســان لتحقیــق ذاتــه لیصــل إلــى أســمى مراحــل االكتفــاء الــذاتي تحق

).Maslow,1998:p452(والسالم مع نفسه 

الفســیولوجیة حیــث تمثــل قاعدتــه الحاجــاتماســلو الحاجــات اإلنســانیة علــى شــكل هــرمتــبر لقــد 
تحقیق الذات وال حیث حاجاتاألساسیة وتتدرج تلك الحاجات ارتفاعا  حتى تصل إلى قمة الهرم 

)36ص: 2003، الخضري( .یمكن االنتقال إلى حاجة أعلى قبل إشباع الحاجة األقل

:وتتلخص حاجات ماسلو في خمس مجموعات هي

وهــي تشــمل الحاجــات الجســمانیة (Physiological needs)الحاجــات الفســیولوجیة-1
.والشراب والهواء والملبس والراحة وغیرهااألساسیة الستمرار الحیاة كالحاجة إلى الطعام

هـي تشـمل حاجـات الشـخص لتـوفیر األمـان سـواء كـان (safety needs)حاجات األمـان -2
.والنفسیة أو األمان ضد األضرار الجسدیةأهذا األمان من الناحیة المادیة أو المعنویة 

محبــوب مــن وتشــمل حاجــة الفــرد لشــعوره بأنــه (Social needs)الحاجــات االجتماعیــة -3
.المجتمعاآلخرین ومتفاعل مع األفراد اآلخرین في

وتشـــمل حاجــة الفـــرد لشــعوره بتقـــدیر اآلخــرین لـــه (Esteem needs)حاجــات التقــدیر-4
.وكذلك الحاجة لتقدیر الشخص لذاتهواحترامهم وشعوره بالقدرة والنجاح

أحالمه وآماله وتشمل حاجة الفرد أن یحقق (Self-actualization)حاجات تحقیق الذات-5
ذلـك باسـتخدام قدراتـه ومواهبـه فـي الوصـول إلـى بأن یصبح ما أراد دومـا أن یكـون، ویكـون

الــذات فــي هــذا المســتوى حیــث تظــل رقیــا لتحقیــقوهــي الحاجــة األكثــر . المركــز المرغــوب
"تكافح لتكون أفضل ما یكون 

.(Maslow,1998:p452) &( Dicaprio,1994:p237-238)
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لتقسیم الهرمي للحاجات ماسلویبین ا) 1(الشكل 
:النفسي هيأن ماسلو حدد ثالثة أبعاد أساسیة لألمن

.اآلخرینمعةالدفء والمحبوعالقاتب والحلالشعور بالتقب- 

.ةالمكانالشعور بوباالنتماء و كوطنمالشعور بالعال- 

).الخطر،العدوان،الجوع(األمن مهدداتوغیابوالسالمبالسالمةالشعور- 

تبدو جوانبها اإلیجابیة للشعور باألمن ثانویةمؤشراتهناكأن: Maslowماسلو كماوضح
.ةبیئة سار العالمنبأشعور الفرد- :فیمایلي 

.الجوهرحیثمنالخیرةمللبشر بصفاتهالفردإدراك- 
نآلخریانحوبالثقةالشعور- 
.عامبشكلبالتفاؤلسواإلحساالخیر عنحو توقاالتجاه- 
.والقناعةللسعادةالمیل- 

الحاجات الفسیولوجیة
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لتقسیم الهرمي للحاجات ماسلویبین ا) 1(الشكل 
:النفسي هيأن ماسلو حدد ثالثة أبعاد أساسیة لألمن

.اآلخرینمعةالدفء والمحبوعالقاتب والحلالشعور بالتقب- 

.ةالمكانالشعور بوباالنتماء و كوطنمالشعور بالعال- 

).الخطر،العدوان،الجوع(األمن مهدداتوغیابوالسالمبالسالمةالشعور- 

تبدو جوانبها اإلیجابیة للشعور باألمن ثانویةمؤشراتهناكأن: Maslowماسلو كماوضح
.ةبیئة سار العالمنبأشعور الفرد- :فیمایلي 

.الجوهرحیثمنالخیرةمللبشر بصفاتهالفردإدراك- 
نآلخریانحوبالثقةالشعور- 
.عامبشكلبالتفاؤلسواإلحساالخیر عنحو توقاالتجاه- 
.والقناعةللسعادةالمیل- 

تحقیق
الذات

تقدیرحاجات ال

جتماعیةحاجات اإلال

حاجات األمان

الحاجات الفسیولوجیة
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لتقسیم الهرمي للحاجات ماسلویبین ا) 1(الشكل 
:النفسي هيأن ماسلو حدد ثالثة أبعاد أساسیة لألمن

.اآلخرینمعةالدفء والمحبوعالقاتب والحلالشعور بالتقب- 

.ةالمكانالشعور بوباالنتماء و كوطنمالشعور بالعال- 

).الخطر،العدوان،الجوع(األمن مهدداتوغیابوالسالمبالسالمةالشعور- 

تبدو جوانبها اإلیجابیة للشعور باألمن ثانویةمؤشراتهناكأن: Maslowماسلو كماوضح
.ةبیئة سار العالمنبأشعور الفرد- :فیمایلي 

.الجوهرحیثمنالخیرةمللبشر بصفاتهالفردإدراك- 
نآلخریانحوبالثقةالشعور- 
.عامبشكلبالتفاؤلسواإلحساالخیر عنحو توقاالتجاه- 
.والقناعةللسعادةالمیل- 
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.االنفعاليباالستقراروالشعورواالسترخاءوالراحةالهدوءمشاعر- 
بموضوعیة والتحرر من ومشكالتهالعالممعالتفاعلعلىوالقدرةالذاتخارجنطالقلالل المی- 

.التمركز حول الذات 
.الشخصیةاالندفاعاتوتفهممعهاوالتسامحالذاتتقبل- 
.اآلخرینىالسیطرة علفيالرغبةمنبدالً المشكالتمواجهةفيالقوةبامتالكالرغبة- 
.عمواجهة الواقعلىوقدرةأوالذهانیةالعصابیةاالضطراباتمنالنسبيالخلو- 
.باآلخرینواالهتمامواللطفاالجتماعیةاالهتمامات- 

ومرحلة الفردطبیعةكثیرة،حسببوسائلاألمن النفسي یتمتحقیقأنMaslowماسلوویرى
والبحث عن والقلقواأللمالتهدیدمصادرالفردتجنبطریقعنتتمالوسائلتلكأهمنموه،ولكن
.الطمأنینة

في تحدید مفهوم شامل لألمن النفسي بإظهار أبعاده جهودا طیبةیتضح مما سبق أن ماسلو بذل 
على عاتق المجتمع في توفیر األساسیة والثانویة والذي یتضح من خاللها الدور الكبیر الملقى 

،كما أن المتأمل في نظریة ماسلو یجدها أقرب للواقعیة من غیرها الشعور باألمن النفسي لألفراد
:Maslow,1970)من النظریات األخرى p39-43 .)22ص1999سعد،(و(

:النفسيلنظریة التحلی- 2

یتعرف تكون ال شعوریة،أي أن الفرد ال أن عملیة التوافق الشخصي غالبًا ما"Freud"فروید یرى
ة لكثیر من سلوكیاته، فالشخص المتوافق هو من یستطیع إشباع المتطلبات یاألسباب الحقیق
، ویقرر أن السمات األساسیة للشخصیة المتوافقة وسائل مقبولة اجتماعیًا بالضروریة للهو 

هي قوة األنا ، القدرة على العمل ،القدرة : والمتمتعة بالصحة النفسیة تتمثل في ثالث سمات 
،ویرى فروید أن الشخصیة تتكون من ثالث أبنیة نفسیة هي )20،ص2005العنزي ،(على الحب 

وهو بهذا مخزن نا وحاجاتنا ودوافعنا األساسیة ویمثل الهو رغبات" األعلى االهو واألنا واألن" 
للطاقة الجنسیة ،ویعمل الهو بناء على مبدأ اللذة والذي یبحث عن تحقیق سریع للتوتر دون 

وعلى العكس .رادي اتباع رغبات الهو عن طریق الفعل الالإمراعاة للعوامل اإلجتماعیة ویمكن
على تحقیق حاجات الفرد بطریقة عقالنیة من ذلك یعمل األنا وفق مبدأ الواقع ، حیث یعمل

مقبولة لدى العالم الخارجي ، فاألنا هو العنصر التنفیذي في الشخصیة یكبح الهو ویحتفظ 
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األناباالتصاالت مع العالم الخارجي من أجل تحقیق الرغبات الشخصیة المتكاملة ،ویمثل 
ة االجتماعیة ، واألنا األعلى یتكون من والمثل والمعاییر األخالقیللقیم المغروسة اً مخزوناألعلى

أما أنا . الضمیر واألنا المثالیة فالضمیر ینسب إلى القدرة على التقییم الذاتي واالنتقاد والتأنیب 
وعلى أساس .المثالیة فما هي إال تصور ذاتي مثالي یتكون من سلوكیات مقبولة ومستحسنة 

یكون المنقذ الرئیسي فهو یتحكم ویسیطر على الهو ماتقدم یربط فروید التوافق بقوة األنا ، حیث 
)   34،ص2004العقیلي ،(واألنا األعلى ویعمل كوسیط بین العالم الخارجي ومتطلباتهم

:)واالجتماعيالنفسيالنمو(فيإریكسوننظریة-3

مراحل ، تبدأ كل منها بظهور أزمة وتسعى يثمانإلىدورة الحیاة ) Erickson(قسم اریكسون
األنا جاهدة لحل هذه األزمة ، واألزمة هنا التعني مشكلة مستحیلة الحل بل تعبیر عن وجود 

شباع ، ومع ذلك هناك احتماالمطالب ملحة بحاجة الى مواج ٕ ن لحل األزمة ، فهي إما أن هة وا
ألنا لفعالیة جدیدة أو تحل بطریقة  سلبیة تحل بطریقة ایجابیة مما یعني استمراریة النمو وكسب ا

في كسب فاعلیة متوقعة مما یعني درجة من االضطراب مما یعني إعاقة النمو وفشل األنا
ة المتمثل في السلوك كعدم الثقة في المرحلة األولى والخجل والشك في المرحلالنفسي والسلوكي 

ویوضح اریكسون بأن تحقیق ) 1968Erickson-1963,( .الثانیة وهكذا في بقیة المراحل
مطالب النمو عبر مراحل النمو النفسي واالجتماعي وخالل عملیة التنشئة هو الذي یحقق 

ویؤثر حل األزمات في كل مرحلة سواء بشكل ایجابي أو سلبي على حل .الصحة النفسیة 
ا بما یسبقها من أثر كل منهاألزمات في المراحل التالیة ،فهي مراحل متعاقبة ومتسلسلة تت

، ویتفق اریكسون مع ماسلو في أن األمن النفسي والحب والثقة )25،ص2003،ریماويال(مراحل
إشباعها خاصة في السنوات المبكرة من الطفولة إلى في اآلخرین یقابلها حاجات أساسیة یؤدي 

الثقة مقابل (ولي إن المرحلة األ. سیادة اإلحساس بالطمأنینة النفسیة في المراحل العمریة الالحقة 
في یةفي تصنیف إریكسون للمراحل الثمان) الود مقابل االنعزال(والمرحلة السادسة ) عدم الثقة

النمو النفسي االجتماعي تعكس هذه الرؤیة فالطفل في السنتین األول  إن لم یتحقق له الحب 
اآلخرین باالنعزال من عدم الثقة فيه في العالم من حوله وطور مشاعراویشعر باألمن فقد ثقت

واالبتعاد عنهم وكذلك الحال في بدایة سن العشرینات ، ففشل المراهق في تطویر عالقات حمیمة 
)136،ص2010الرافعي ،.الرقاص و(مع اآلخرین یجعله یمیل إلى الوحدة والعزلة
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:الفرديالنفسعلم–النفسينظریة التحلیل-6
تركز نظریة على المحددات االجتماعیة أكثر من المظاهر البیولوجیة للسلوك ، وأن الفرد 
یتجه لتحقیق غایات محددة تتم في التخلص من النقص والسعي نحو الكمال الذي یجعل 

ویرى ادلر أن عدم شعور الفرد باألمن والطمأنینة  ینشأ نتیجة یشعر بالطمأنینة ،اإلنسان
التحقیر الذي ینشأ منذ الوالدة نتیجة لمشاعر القصور العضوي أو للشعور بالدونیة و 

، ببذل الجهد من أجل الوصول یجابیاً إالمعنوي ،مما یدفعه للقیام بتعویض ذلك القصور 
). 333،ص2000جبل ،(ألعلى طموح وتعرف هذه الظاهرة بالتعویض النفسي الزائد

أدلر أن عدها االجتماعي، حیث یرى أدلر وسولیفان الطمأنینة النفسیة في بویتناول 
اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه یسعى دومًا إلشباع حاجاته النفسیة واالجتماعیة من خالل 

تنمیة اهتماماته االجتماعیة وتطویر أسلوب حیاة خاص یجعله قادرًا على التفاعل مع 
حبة وتجاوز اآلخرین وبالتالي تحقیق الحاجة إلى األمن النفسي واالنتماء والحب والص

أما سولیفان فیؤكد على أن . ,32:2003 )الخضري(مشاعر الوحدة واالغتراب والوحشة 
ة مع اآلخرین والتي بادلالمتوفر األمن في العالقات الشخصیة القلق ینشأ بسبب عدم ت

أنجلر ، ( تشكل نمو الشخصیة وتحدید مستوى الصحة النفسیة خالل مراحل الرشد المبكر 
1990 :138. (

:)االجتماعیةالنفسیةالمدرسة-يالنفسالتحلیلنظریة(Horney,kي هورنكاریننظریة-5

عالقةعلىىالدرجة األولفيباألمن النفسي یتوقفدشعور الفر أنإلىيهورنكارینتشیر
بأبرز العوامل االجتماعیة والثقافیة ي ورنهوتهتمحیاته،فياألول تمنذ اللحظا(بوالدیهالطفل

حیث  ترى أن هناك جملة من الظروف واألوضاع السلبیة خاصة في المحیط األسري كاإلهمال 
ي لتؤكد وره یؤدي إلى القلق ، وتمضي هورنوالعزلة یمكن أن تؤدي إلى فقدان الطمأنینة والذي بد

طفل واألم یتسبب في نشأة مشاعر من أن عدم توفر األمن والطمأنینة في العالقات خاصة بین ال
االضطراب تظهر في صورة اتجاهات عصابیة تؤدي إلى سلوك الفر لواحد من ثالثة اتجاهات ، 

أو ) اتجاه انفصالي(أو التحرك بعیدًا عن اآلخرین ) اتجاه إجباري(فأما التحرك نحو اآلخرین 
.)Dicaprio,1994,p317(و)200331:،الخضري) (اتجاه عدواني(التحرك ضد اآلخرین 
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:بعاد األمن النفسيأ

:یشتمل األمن النفسي على أبعاد أساسیة أولیة وهى

الشعور بالتقبل والحب وعالقات المودة والرحمة مع اآلخرین.

الشعور باالنتماء إلى جماعة والمكانة فیها.

الشعور بالسالمة والسالم.

:ویشتمل األمن النفسي على أبعاد فرعیة ثانویة وهى

إدراك العالم والحیاة كبیئة صدیقة حین یشعر بالعدل والكرامة.

إدراك اآلخرین بوصفهم.

في اآلخرین وحبهم واالرتیاح لهم وحسن التعامل معهمالثقة.

التفاؤل وتوقع الخیر، واألمل واالطمئنان إلى المستقبل.

صراعاتالشعور بالهدوء واالرتیاح واالستقرار االنفعالي، والخلو من ال .

االنطالق والتحرر والتمركز حول اآلخرین إلى جانب الذات.

الشعور بالمسئولیة االجتماعیة وممارستها.

الشعور بالكفاءة والقدرة على حل المشكالت، وتملك زمام األمور، وتحقیق النجاح.

تقبل الذات والتسامح معها والثقة في النفس والشعور بالنفع والفائدة في الحیاة.

المواجهة الواقعیة لألمور وعدم الهرب.

الشعور بالسعادة والرضا عن النفس وفى الحیاة.

657ص،2011:الشمیمري وبركات (الشعور بالسواء والتوافق والصحة النفسیة(
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: األمن النفسيالمؤثرة في عواملال

باألمن النفسي عوامل تساهم في الشعور ) أ(تقسم العوامل المؤثرة في األمن النفسي إلى قسمین

من العوامل التي تؤدي للشعور باألمن و . عوامل تساهم في فقدان الشعور باألمن النفسي) ب(و

:النفسي هي

نشخصیة اإلنسانشأةفي اً كبیر راً الحب یلعب دو أنتؤكد الدراسات النفسیة :الشعور بالحب - )1

بالحاجة للحب الرغبة في تلقي ویقصد وبالتالي بشعوره النفسي، ،وفي تشكیل مفهوم الذات لدیه،

صورة یأخذاً الحب والود من اآلخرین ، والتي تعني االلتصاق المادي مع اآلخر إلتصاق

)1996،74:قناوي (مساعدة والحمایةاالحتضان والتقبیل والربت والرغبة في الحصول على ال

لحاجات الطفل األمدرجة الحساسیة أنإلى) kerns et al،2001(حیث تشیر كیرنز وآخرون 

بشكل واجتماعیااانفعالیا ومعرفیللتنبؤ بنموه قویاعامالوتعاطفها معه ومنحه الدفء والحب یعد 

بالرضا والثقة بالنفس والقدرة هعور شإلىیجابي مع الطفل یم ، كما یؤدي تفاعل الوالدین اإلسل

باألمنههامة على شعور على ضبطها والتحكم بانفعاالته ومشاعره ، والتي تعد من المؤشرات ال

)27-26.(النفسي  Moore et al ,2002p.

علىkawash)1985(و) Vandewiele،1980(حیث تؤكد دراسة كل من: القبول - )2
فالقبول الوالدي یساعد الطفل على ،عندما یكبرشخصیتهلوالدین لطفلهما في نمو تقبل اأهمیة

مشاعر النقص والدونیة تقدیر ذاته بشكل إیجابي ، ویجعله أكثر ثقة بنفسه، وتنخفض بذلك 
لنموه النفسي ، فالطفل بحاجة أن اً ضروریلطفلهما غذاء األبوانویعد القبول الذي یمنحه .لدیه

ال فأنه لن یصبح ناضجالنفسي الذي یتنج عن شعوره بالحب والقبول ، باألمنیشعر  ٕ ،حسن اً وا
األمنشعوره بعدم إلىالتكیف من الناحیة الوجدانیة ، حیث یؤدي رفض الطفل وعدم تقبله 
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استجابات مرضیة تتخذ حو العالم من حوله فیستجیب العدائي نالشعورالنفسي مما ینمي لدیه 
مابالعنف متعددة إما  باالنسحاب عن العالصورا ٕ )1992،47،شقیرنقالعن (والعدوانم والسلبیة وا

النفسي أن األمن) Gordan،2004((و(Alberto,2008)فقد أكد :االستقرار العائلي ) 3
باإلهمالالنفسي األمنالحمیمة ، بینما یرتبط فقدان واألمومةالمنزل الداعمة واألبوة ببیئةیرتبط 

Douglas etانفسیا وجسمیهواإلساءة إلیالعاطفي للطفل  al ,1995 p366) ( وهذا مایؤكده
الطفل الذي یخبر أنفي دراسته التي تشیر إلى ) (Patrick Davies,2002باتریك دیفنز 

لى عدم شعوره باالستقرار وفقدانهخالفات شدیدة بین والدیه تظهر لدیه ثالثة استجابات تدل ع
تمثیالت وعي والتجنب االجتمااالنسحاب و شعور بالضیق النفسي الشدید بتتمثلالنفسي ألمنل

الفرد في مرحلة أنوقد لوحظ )Davles&Forman,2002,p1881(داخلیة عدائیة شدیدة 
لم یعایش إذاوالحب واالنتماء ، وذلك األمنالرشد غیر آمن حتى لو توافرت له كل أسباب 

في طفولته یحتفظ بأمنه األمنالفرد الذي عاش دنا نجأنعلى حینخالل فترة طفولته ،األمن
، 1993فهد الدلیم وآخرون ، (النفسي حتى لو عاش في بیئة نابذة تنطوي على تهدید أو خطر 

98 (

:هيالنفسينباألمالشعور فقدان لتؤدي التي عواملومن ال

وهي حالة یشعر فیها الفرد بأنه لیس :أو االنفرادوالعزلةشعور الفرد بالوحدة النفسیة - 1

في عالقة اً یكون طرفألنهوتنتج هذه الوحدة عن افتقاد الفرد اآلخرینعلى قرب من 

بأنها تلك الحالة Nellsonمحددة من العالقات االجتماعیة ویعرفها نیلسون وزمالؤه 

ویصاحبها معاناة الفرد من االغتراب و اآلخرینعزلة عن التي یشعر فیها الفرد بال

) 22،ص2004العقیلي،(وحیدااالكتئاب من جراء كونه 

عندما یفتقد : نحوهموالكراهیةوبالحسد أو الغیرة أو التحیز اآلخرینبالشعور بقلة الثقة -2

ویمتلك اتجاهات سلبیة نحوهم ویشعر بالشك والحسد والغیرة اآلخرینالفرد الثقة في 
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قلیل من قیمتهم بالنقد والسخریة واالستهزاء بهم وعدم التعاطف ت، ویحاول الاهمتجوالحقد 

) 192: 1999والنمر وحسن ،سماره(معهم 

تقدیراعندما یقدر الفرد :فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص والضعف وقلة الحیلة -3

فیظهر یحترمها ،حیث یرفضها وال شعوره بقیمة ذاته ،  یضطرب اآلخرینمن قبل اً سلبی

الخ ...ناآلخری، والخجل والخوف من نقداآلخریناللسان في وجود التردد وانعقادعلیه 

)ص2006،73:الشبوؤن(.يالنفساألمنلك من مؤشرات فقدان ویعد ذ

عندما : من الحیل الدفاعیة المختلفةیتبدىسعيوالطمأنینة األمنإلىسعي الفرد الدائم -4

حیل الإلىیفشل الفرد في تحقیق التوافق مع نفسه ومع بیئته االجتماعیة یلجأ الفرد 

الالشعوریة  ، وتعرف الحیل الدفاعیة أو اآللیات األولیةالدفاع أسالیبالدفاعیة أو 

والتبریر واإلسقاطكالكبت والنكوص األناتقوم بها الشعوریةالدفاعیة بأنها عملیات 

،لكي یزیل شعوره بالتوتر والضیق فیهامبالغاً تكون هذه المشاعر وهمیة وأحیاناواإلنكار

، 1992العیسوي ،(النفسي باألمنوالقلق والصراع النفسي وبالتالي نقص الشعور 

)49- 43ص

من ي النفسي ویأتباألمناإلحساسعدم استقرار الوضع العائلي یفقد نإ:عدم االستقرار -5

اإلساءةكالخالفات بین الوالدین ، طالق الوالدین ، الحرمان من الحب ، أسبابة عد

)ص2006،73:ؤنالشبو (العاطفیة للطفل واإلساءةالجسدیة للطفل 

:النفسي األمنآثار فقدان 

وقد وضعه ماسلو .من الحاجات المهمة للنفس البشریة واحداالنفسي یعد باألمنلما كان الشعور 
الحاجـات أهمیـةفي المرتبة الثانیة في ترتیبـه الهرمـي للحاجـات ، وبالتـالي فـأن أهمیتـه التقـل عـن 

أساسـًا للشـعور تعـد تصـنیفاتلقد ذكر ماسلومجموعة من األعراض صنفها في ثـالث األخرى و
:وهي بعدم الطمأنینة النفسیة
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.لفرد بالرفض وبأنه شخص غیر محبوب وأن اآلخرین یعاملونه بقسوة واحتقارشعور ا-1

. شعور الفرد بالوحدة والعزلة والنبذ-3ً. شعور الفرد بأن العالم یمثل تهدیدًا وخوفًا وقلقا2-

إن تصنیف ماسلو هذا یقوم على اعتبار الشـخص غیـر األمـن هـو مـن یعـاني مـن مشـاعر العزلـة 
والوحـــدة والنبـــذ االجتمـــاعي وبالتـــالي إدراك العـــالم كمصـــدر تهدیـــد وخطـــر وهـــذه األعـــراض عنـــدما 
تســتقل نســبیًا عــن مصــادرها األصــلیة تصــبح ســمة ثابتــة إلــى حــد كبیــر ویصــبح الفــرد فــي المراحــل 

حقــة غیــر مطمــئن حتــى لــو تــوفرت لــه ســبل الحیــاة واألمــان طالمــا أنــه لــم یخبــر فــي العمریــة الال
إلـــىالحاجـــة إشـــباعوان عـــدم )7: 1993الـــدلیم وآخـــرون، (طفولتـــه الطمأنینـــة النفســـیة المالئمـــة 

األفــرادأنالحاجــات فــي المسـتویات العلیــا، وهــذا مایؤكـده ماســلو إشـباععلى اً ســینعكس ســلباألمـن
وتتجــــه . سیفشــــلون بالنتیجــــة فــــي تحقیــــق ذاتهــــم األمــــنإلــــىالحاجــــة إشــــباعفــــيالــــذین یفشــــلون

وعـدم االطمئنــان ، . الغیــرإلیـذاء، واســتخدام القـوة الجســدیة اآلخـرینالخـوف مــن إلــىشخصـیتهم 
تجــاه ین عــدوانیونیصـبحمأنهــإلـىإضــافة،والخـوف ، والشــعور بـالنقص ، وضــعف الثقـة بــالنفس 

الخضوع ، واالستجداء مـن اجـل اسـتعادة إلىئونیلجأو ،ألمنلمهحاجتتحقیق اإلحباط مصدر 
) 5، ص2005شقیر ، ( المفقودمأمنه

نوع االستجابات أن، كما مستقبالوتوافقه دد استجابات الفرد ، النفسي یحباألمنوفقدان الشعور 

النفسي ، كالخوف والقلق واالضطراب لألمنالحاجة إشباعتصدر عن عدم أنالتي یمكن 

یظل فیه الشخص الذي لم یشبع هذه أنالحد الذي یمكن إلىتصبح صفات مستقلة عموما

األحمد(والمحبة األمنتوافرت فیما بعد عوامل أذابشكل مبكر غیر آمن في حیاته لدیهالحاجة 

.)164، ص2004،

النفسي نقیض التهدید والخوف مناألمفهوم إن) Mitechell,1993,172(وأشار میتشل 

وهو خطر موضوعي فعال ) التهدید المستدمج(والخوف مصطلح هذا التهدیدوأطلق على 

یشاهدوها أو أنلآلخرینیمكن التهدید والتيبكثیر من خبرات وموضوعات أكثرتستشعره الذات 
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،وتؤثر األبناءیتعرض لها أنالسلبیة التي یمكن األبویةالتنشئة إلىوالتي ترجع یالحظوها، 

)Mitechell,1993,172(في تشكیل صورة الذاتبالغاتأثیرا

، یسبب للفرد حالة من القلق باألمنعدم الشعور الداخلي إلى) 1985(وقد أشار شیفر ومیلمان 

، تثیر اضطرابه ، وتزید من همومه المتعلقة بحوادث المستقبل ، وتجعله یشعر بعدم االرتیاح 

یبدون األمنالذین یفتقدون أنالشر مما یؤثر على فاعلیته ، و ضیق ، وانشغال الفكر ، وتوقع وال

یكونون اقل أنهمإلىإضافة ، اآلخرینقلقآ زائدآ تجاه مواقف الحیاة الیومیة ، التي التثیر اهتمام 

وأكثر، إلیحاءقابلیة أكثرشعبیة من اقرانهم ، واقل ابداعآ ومرونة من غیرهم ، كما أنهم یكونون 

ال یعبرون عن أنهمإلىإضافةنسبیآ ، متدنیایكون مفهوم الذات لدیهم وحذرا ، وجمودا و ترددآ،  

أنالنفسي الیستطیع باألمنكذلك الشخص الذي یفقد الشعور ،بحریة اآلخرینغضبهم من 

یستجیب للمواقف التي تنطوي على شئ من الخطر استجابة تتناسب مع طبیعة الظروف 

، األمانبما یشعر به من مخاوف وشعور بعدم مدفوعاالموضوعیة للموقف ، بل یستجیب لها 

)79، ص2010مغربل (سلوكا قسریآ فأن سلوكه یكون 

مرحلة إلىتمتد جذوره إذ، اإلنسانیةأحد الحاجات المهمة للشخصیة النفسي األمنوهكذا یعد 

في مهدداالنفسي ، فأمن الفرد یصبح باألمنالطفولة ، ولخبرات الطفولة دور هام في الشعور 

اجتماعیة الطاقة له بها ، أوتعرض لضغوط نفسیة ، إذاأي مرحلة من مراحل العمر ، وذلك 

.األولویةالنفسي من الحاجات ذات األمن، لذلك یعد ينفساضطرابإلىمما یؤدي 

: لنفسي والعمرااألمن

مرحلة البعدم الطمأنینة هي شعوران أكثر المجموعات العمریة التي أجریت علیها الدراسة إ

األقلكما یقل هذا الشعور في السن وهي سن منتصف العمر المراهقة ،) 19-16(من العمریة 

، وان عام )19(ما بعد سن تدریجیایأخذ هذا الشعور في االنخفاض و ، عاماً )15- 12(من 
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شعوراأحسن المجموعات ) 43- 40(، یمثل السن من مستقیماكانت النتائج ال تأخذ خطآ 

وجود ) 2010مغربل،(ودراسة ) 2004العقیلي،(كدراسة الدراسات بعض أكدت وقدبالطمأنینة ،

اكتمال النضج لعینة الدراسة إلىعالقة غیر دالة بین العمر والشعور بالطمأنینة النفسیة یرجع 

ي ابتعدت عن مرحلة المراهقة تلك المرحلة التي تحمل متاعب كثیرة وتغیرات مختلفة لها والت

) 85،ص2006،وشریتعبدا هللا.(آثارها في مختلف مستویات الحیاة

المراهقة التساهم یتحدد في الطفولة وان مصادر التهدید في مرحلة باألمنالشعور أنوقد وجد 

في الرشد مرتبط اإلنسانأنوالراشدین وجد األطفالفي هذا الشعور ، ففي دراسة على كثیرا

قه في المستقبل من دراسته نستنتج ما سیكون علیه توافأنبتوافقه في الطفولة بحیث یمكن 

النفسي والعمر كانت قلیلة ، من األمنوان الدراسات التي تتحدث عن العالقة بین ، شخصیته

، بینما العمرو النفسياألمنوجود عالقة بین إلىحیث توصلت )2006(الشبؤون أهمها دراسة 

عدم ) 1999(ودراسة أماني عبد المقصود )1996(محمد جبر جبر أظهرت نتائج دراسة كل من 

. النفسي والعمراألمنوجود فروق بین 

:النفسي والجنس األمن

. ثالذكور واإلناالنفسي بین باألمنأظهرت بعض الدراسات عدم وجود فروق دالة في الشعور 

واالجتماعیة والثقافیة ةاألسریة واالقتصادیتشابه الظروف إلىترجع ) 2011(كدراسة الشمیمري

إلیها دراسة كًال من ، وقد اتفق ذلك مع النتائج التي توصل اً معواإلناثالتي یعیش فیها الذكور 

باألمنالجنسین في الشعور بینقفرو بعدم وجود) 2005(ودراسة األقرع ) 2007(الطهراوي

باألمنالطفل یستمد شعوره نباعتبار أالحاجة الملحة لكل منهما إلىویرجع ذلك ، النفسي 

دون تفریق الشعور بالقیمة والحب ءعطاء األبناإالنفسي من وجود أحد الوالدین أو كلیهما ، 

بینما أم  اناثآ ، ذكوراوالتقدیر واالستقالل واالهتمام بمشاعرهم ومساندتهم النفسیة لهم سواء كانوا 
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وجود فروق دالة بین إلى)  2010(مغربلودراسة )2005(دراسة الدلیمنتائج كل مناختلفت

االضطراب االنفعالي أن) 1995(، ویشیر نیوكومر وآخرون ذكوراللصالح واإلناثالذكور 

مقارنة بالذكور في مرحلة المراهقة ، اإلناثبین انتشاراوبخاصة االكتئاب والقلق والخوف أكثر

انفعالیة مقارنة بالذكور وبالتالي أكثر اضطراباتعما یعانین منتعبیراأكثر اإلناثأنكما 

حیث ) 2003(وقد اتفق ذلك مع نتائج دراسة عماد میخمر النفسي ،األمننشعورا بفقدا

اقل قدرة وأنهنالنفسي من الذكور ، األمنبعدم إدراكهنفي تأثراأكثر ثإلنااإنأظهرت النتائج 

من الذكور عبر المراحل العمریة اكتئابابالكفایة ، وأكثر شعوراعلى مواجهة الضغوط واقل 

األمنبعدم اإلناثخاصة األبناءالمختلفة ، كما وجدان هنالك متغیرات محددة تسهم في شعور 

، األسري، واالنشقاق األطفالالنفسي من بینها عدم التواجد البدني والنفسي للوالدین مع 

المستمر في حیاتهن وعدم والتدخل اإلناثوالطالق واالنفصال ،وعدم االستجابة لحاجات 

.)106- 105، ص 2006، شریت، عبد اهللا(احترامهن أو تقدیرهن 

النفسي وكان أهمها نظریةنتفسر األمالنظریات النفسیة التي ضد عر بعقمما سبیتضح

قدان األمن النفسي وآثار فقدانه ماسلو وبعد التعرف على عوامل األمن النفسي وأبعاده و عوامل ف

النفسیة،ةعلیها الصحترتكزالتيالدعائمأهممنهيالنفسينالشعور باألمأن:القولیمكننا 

بصورةو الصراعوالخوفبالقلقالشعورالینفيالذيالسويللسلوكالممیزةالسماتمنوأنه

.االتزان النفسيحالةلىإوالعودةومسبباتهمصادرهإزالةأجلمنمتوقعة

نمامطلقاً ثابتاً الیكونالنفسياألمنأنحلذا یتض ٕ حسب الظروفالنسبيالثباتإلىیمیلوا

الفرد أوقیامالنفسیة،ت االضطراباحدوثفينسبباً ن یكو قدباألمنالشعورنعدامن إوأ.المحیطة

ةغیر سویسلوكیةباتخاذ أنماطوقیامهاألمنىحاجته إلإحباطمصادرتجاهيعدوانكبسلو 

ىواللجوء علوالرضوخالنفسىواالنطواء علإلیهایفتقرالذياألمنعلىالحصولأجلمن
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منیختلفاألمنانعدامتأثیرأمنه، وأنىالمحافظة علأجلمنوالتملقوالتوسلاالستجداء

.آخرإلىومن مجتمعأخرىإلىهمرحلة عمرینآخر ومإلىشخص
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الذكاء الوجداني :  الفصل الرابع 
توطئة
مفهوم الذكاء الوجداني
 التطور التاریخي للذكاء الوجداني
نماذج المفسرة للذكاء الوجدانيال
 مكونات الذكاء الوجداني
 الفرق بین المخ المنطقي والمخ الوجداني
 صفات وخصائص األذكیاء وجدانیا
 نجاز األكادیمي الذكاء الوجداني واإل
ي في میدان العملالذكاء الوجدان
الذكاء الوجداني والعمر
الذكاء الوجداني والجنس
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:توطئة

: فیھ عمایليسیتم التحدث یتناول هذا الفصل المتغیر الثاني من الدراسة الذكاء الوجداني و

.ي ومن ثم مكونات الذكاء الوجدانيالوجدانالتطور الذكاء الوجداني والنماذج المفسرة للذكاء 

ثم الذكاء و صفات وخصائص األذكیاء وجدانیا،المخ المنطقي والمخ الوجدانيالفرق  بین

الذكاء الوجداني والعمر، .،وثم الذكاء الوجداني في میدان العمل الوجداني واإلنجاز األكادیمي 

.والذكاء الوجداني والجنس

:الوجدانيمفهوم الذكاء 

مدى تأثیرها على صحته النفسیة و دورًا هامـًا في العملیات العقلیة للفرد و یلعب الذكاء الوجداني

من المفاهیم التي أثارت جدًال حول مدى إسهامه في النجاح في الحیاة مقارنة البدنیة ، وهو

للفرد ، االنفعاليل بالذكاء المعرفي و یتصف الذكاء الوجداني بوصفه قدرة عقلیة تعمل في المجا

والذي یتضمن القدرة على التوافق الفعال مع مواقف الحیاة المختلفة ، و التوافق ال یحتاج إلى 

ن الذكاء الوجداني یـُوجد نوعـًا من التوازن  ٕ قدرات عقلیة فقط بل إلى ما هو أشمل من ذلك، وا

،  (Goleman D.,1995; Salovey 1993, p 433)والتكافؤ في األهمیة مع الذكاء العقلي 

و یقترح عثمان خضر في دراسته حول الجذور التاریخیة للذكاء الوجداني فكرة إعادة النظر في 

فقط على من حصل على درجات مرتفعة في اختبارات القدرات العقلیة " ذكي " حصر لقب 

المشبعة بالمواقف األكادیمیة ، و تجرید غیره ممن حصل على مستوى أدني في هذه القدرات 

من أنه أظهر مستویات مرتفعة في قدرات مهمة أخرى ، كضبط االنفعال وحفز الذات على الرغم 

والمثابرة والدافعیة والمرونة  وتقبل التغییر وتحمل الضغوط وأظهر مهارة فائقة في التعامل مع 

الخضر، (یة في مواقف الحیاة المختلفةاآلخرین و جمیعها تصب في توافق الفرد بشكل أكثر فاعل
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ویقصد بالذكاء الوجداني في اتحاد مكونین رئیسیین من مكونات الشخصیة ، )41،ص2002

القدرة على استخدام وتوظیف "  وهما الجهاز المعرفي و الوجداني ، و أن الذكاء الوجداني هو

المعرفة الوجدانیة بطریقة سلیمة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتمیز وتكوین وتنظیم المشاعر 

)137،ص2001فاروق،(هذا التوظیف یختلف عن توظیف المعرفة العقلیة ،ینومشاعر اآلخر 

المؤكد أن لالنفعاالت عالقة وثیقة بالصحة النفسیة والجسدیة، كما أشارت دراسات عدیدة، منها و 

)Salovey, 2001 .( وال یمكن إهمال عواطف اإلنسان عند مواجهته ألي اضطراب نفسي أو

كلها انفعاالت تترك آثارًا . لق والغضب، وانتهاًء بالعزلة والصمتجسدي، بدءًا من االكتئاب والق

، كما تترك تأثیرًا النفس جسدیةسلبیة على جسم اإلنسان أوًال، األمر الذي أثبته علم األمراض 

وقد أثبتت الدراسات أن وجود العالقات االجتماعیة اإلیجابیة في حیاة . عمیقًا في الشخصیة ثانیاً 

)255-252، 2000جولمان(جسدیةأهم عوامل الوقایة من األمراض النفساإلنسان، یعد من

:الوجدانيللذكاء التاریخيالتطور 
.القدرة على فهم اآلخرین بأنهاالجتماعيالذكاء ) 1930ـ 1920(د اعتبر ثورندیك فق

مجلة فيوقد قدم هذه الفكرة . العالقات اإلنسانیة مظهر من مظاهر الذكاءفيوالسلوك الحكیم 
Harper’s Magazine ذلك الوقت الذكاء بأنه القدرة على فيالسیكولوجیینوقد فسر بعض

.جعل اآلخرین یتصرفون تبعًا لما تریده

وكسلر، (للذكاء " الالمعرفیةالنواحي"من فكرة وكسلر عن الوجدانيكما نبعت دراسات الذكاء 
ة ولكنها عناصر مهمالمعرفيالذكاء إن القدرات الالمعرفیة لیست مجرد عناصر من"،) 1940

مستوى الذكاء  فياصر غیر معرفیة تؤثر باإلضافة إلى القدرات المعرفیة هناك عنللغایة، و 
العناصر أو المستوى العام لذكاء الفرد بدون اختبار هذهقیاسال یمكنناهفإن. بشكل عام

)17-16،ص2001عالم ،(.القدرات الالمعرفیة
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كان محاولة ) 1939(نشر أول مرة عام والذيوضعه الذيوقد اقترح وكسلر أن اختبار الذكاء 
لقیاس عناصر الذكاء المعرفیة وغیر المعرفیة وكان یشیر بذلك إلى إدراج اختبارات ترتیب 

إضافة إلى ذلك فقـد أشـار . االجتماعیة للذكاءالنواحيتهدف إلى تقییم والتيالصور والفهم 
كمحاولة رائدة أخرى لقیاس الجوانب )  Edgar Doll, 1953(ر إلى دراسة إدجار دول  وكسلـ

اختبار فینالند "ولقد قام ادجار دول بعمل اختبار مقابلة شخصیة أسماه . الالمعرفیة للذكاء
وهذا االختبار كان یمثل مقیاسًا Vineland Social Maturity Scale"  االجتماعيللنضج 

للفرد، وهذا یوضح االجتماعيیشیر إلى مستوى النضج )  Social Quotient)SQاجتماعیًا  
.Bar-On, 1997, p.  (منذ الثالثیناتالوجدانيأن وكسلر ودول أول من بدأ بدراسة الذكاء 

ومن " المنطقيالتفكیر "كجزء من " الوجدانيالتفكیر "بتقدیم مفهوم ) 1948(،ومن ثم قام لیبر ) 6
أستاذ علم النفس ) 1983(هذا التفكیر المبكر تبعه أفكار هوارد جاردنر . الذكاء بشكل عام
قام بتوسیع الطریقة التى كان ینظر بها الناس للذكاء منذ بدایات القرن والذيبجامعة هارفارد 

المعرفیة وعناصر الذكاء النواحيالعشرین، ولقد رأى جاردنر أن الذكاء له أبعاد مختلفة، تضم 
یعتبر جزءًا من ) الشخصي(الوجدانيهذا الذكاء ) كما أطلق علیهالشخصيذكاء أو ال(الوجداني

تضم مكونین أساسیین هما القدرات الشخصیة، والتي" أنواع الذكاءات المتعددة"مفهومه عن 
والقدرات االجتماعیة، ویؤكد أن فهم اإلنسان لنفسه ولآلخرین وقدرته على استخدام وتوظیف هذا 

هارات ذات قیمة وكالهما ماالجتماعيوالذكاء الشخصيالذكاء أياذج الذكاء الفهم یعد أحد نم
)107،ص2007شبیب، (. فى الحیاة

فذكـر أنه االجتماعيالذكاء " بالذكاءالوعي"كتابه في) 1985(كما تنـاول روبرت ستیرنبرج 
مجـال فيالحیـاة فمثـًال نجـد فيلألداء الناجـح أساسيمستقل عن القدرات األكادیمیة وأنه مفتاح 

المتضمنة والمعانيیستطیع التقاط بعض اإلشارات اجتماعيیتمتع بذكاء الذيالعمـل أن المدیـر 
)Sternberg, 1985. (اإلشارات غیر الصریحةأيالسلوك في

John(ومن العلماء الذین ساهموا فى تغییـر الرؤیـة التقلیدیة للذكاء، العالم جـون مایر  Mayer,
أستاذ Peter Saloveyأستاذ علم النفـس بجامعة نیوهامبشایر، والعالم بیتر سالوفى )  1990

الخیال، والمعرفة، "علم النفس بجامعة یال، وقد قدما نموذجًا للذكاء الوجدانى فى كتابهم 
.Imagination, Cognition and Personality"  والشخصیة
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لبعض النماذج تعدیالً فیه حیث قدم الوجدانيالذكاء "كتابه ) 1995(كما أصـدر دانیـال جولمان 
یمكن أن التيالوسائل و مع تقدم العمر، الوجدانيالموجودة كما ركز على كیفیة تغییر الذكاء 

تؤثر بها المهارات الوجدانیة للفرد على نجاحه فى الحیاة، وما یتكبده الفرد نتیجة لما أسماه 
، وقد قام جاك )Emotional Illiteracy)Goleman, 1995"  األمیة الوجدانیة"جولمان 

اء ستاذ بجامعة كالیفورنیا بدراسة بعض المتغیرات الشخصیة المرتبطة بالذكاأل) 1995(بلوك 
العام، وأشارت نتائجه إلى أن مستقًال عن الذكاءالوجداني، والذكاء الوجدانيمستقًال عن الذكاء 

الجوانب الشخصیة، أما فيالجوانب العقلیة وأقل تمیزًا فيأكثر تمیزًا لذكاء المرتفع ايذو 
جابیة م اتجاهات إیالجوانب االجتماعیة ولدیهفيفكانوا أكثر تمیزًا الوجدانيالذكاء فيالمتمیزون 

)2011برش، األ(. نحو أنفسهم ونحو اآلخرین

:نماذج المفسرة للذكاء الوجدانيال

لذكاء الوجدانياومكونات أهم مراحل ومحاورتفسیرلونماذج رئیسیة اتجاهاتةوهناك ثالث

على أنه قدرة عقلیة تعمل في مجال الوجدان ومتضمنة يالوجدانالذكاءیـُعرف التجاه األولا

مجموعة من القدرات االنفعالیة األخرى ویتم التركیز في هذه التعریفات على التفاعل بین 

ـ 1990جون مایروبیتر سالوفي :[ وأشهر من  یمثل هذا االتجاه كل من االنفعاالت و التفكیر،

1997Salovey، ولیندا إلدر 1997 P. Mayer, J.,1997؛  Linda Elderوآخرون  .

یـُعرفه على أنه خلیط من مجموعة من المهارات والخصائص غیر المعرفیة ، االتجاه الثاني

ویتم التركیز في هذه التعریفات على قدرة الفرد على الوعي بمشاعره والتعبیر عنها باإلضافة إلى 

الید الخفیة المحركة لقدرة " بار ـ أون " المهارات الشخصیة واالجتماعیة والمزاج العام الذي یعتبره 

وأشهر من  یمثل هذا االتجاه نسان على اتخاذ قراراته ودفع المحرك لدفة السلوك اإلنساني ،اإل

]Goleman D. 1997وریفین بارـ أون 1995دانیال جولمان.Bar-On R) حبشي

لتربیة ایـُعرفه من خالل النظرة البیولوجیة  التي تعتبراالتجاه الثالث،) 208،ص2004،
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یاء المخ وهذه النظرة تفید في الخلفیة النظریة إلعداد البرامج من خالل الوجدانیة  تغییر كیم

نظرًا ألهمیة هذا المفهوم ، فقد كثرت Mayer J.& Salovey,1997)(التربیة السیكولوجیة

تناول الباحثون تعریف الذكاء الوجداني من خالل عدة اتجاهات تعبرعن التعریفات الخاصة به  و 

تعدد التعریفاتثارقد أو ، معدد من التعریفات الخاصه بهمع تقدیم ، لكل منهمالتطور الفكري

خلیط من المهارات و نهأمعرفیة القدرات المن مجموعةالذكاء الوجدانيجدًال في كون

لتحدید مكونات الذكاء الوجداني ةیعددت النماذج التنظیر الى تتالخصائص غیر المعرفیة ، و بال

ومحاوره الرئیسیة والمهارات الفرعیة التي تشكل معـًا المنظومة الوجدانیة ككل وكیفیة إعداد 

.االختبارات الالزمة لقیاسه 

:Mayer&Salovery" سالوفى و مایر " نموذج القدرات لـ 

، الوجــدانيللــذكاء Salovery&Mayer" ســالوفى ومــایر " یمثــل هــذا االتجــاه كتابــات وتعریفــات 
وقد عرفا الذكاء الوجداني في هذه المرحلة على أنه القـدرة علـى فهـم المشـاعر واالنفعـاالت الذاتیـة 
، وفهـــم مشـــاعر وانفعـــاالت اآلخـــرین ، والتمییـــز بینهـــا واســـتخدام المعلومـــات لتوجیـــه تفكیـــر الفـــرد 

. وأفعاله وسلوكه 

من خالل مجموعـة مـن القـدرات المنفصـلة ، ولكنهـا متجانسـة مـع بعضـها الوجدانيوعرف الذكاء 
:شملت ما یلي 

"  وكارســـــــــــــــو مایروســـــــــــــــالوفي"یـــــــــــــــرىحیـــــــــــــــث:اإلدراك الوجـــــــــــــــداني-أ
(Mayer,Salovey&Caruso,2000) أنه بدون هذا المستوى یصـبح الـذكاء الوجـداني

:تتمثل في فاإلدراك الوجداني یتضمن مجموعة من القدرات ، أمرًا مستحیًال 
التعرف على انفعاالت الذات .1
التعبیر بدقة عن االنفعاالت والحاجات المتصلة بها.2
التمییز بین تعابیر االنفعاالت الصادقة واالنفعاالت المزیفة.3
:وتشتمل على . ویقصد بها القدرة على تسهیل االنفعاالت للتفكیر:استیعاب االنفعاالت-ب

باه للمعلومات المهمة في الموقفاستخدام االنفعاالت لتوجیه االنت.1
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اتخاذ القرارات والتذكرالتي تؤثر على تولید االنفعاالت .2
التأرجح بین عدة انفعاالت لرؤیة األمور من زوایا عدة.3
استخدام المزاج لتولید الحلول المناسبة.4

وتوظیف المعرفة الوجدانیة ، ت وهى القدرة على فهم وتحلیل االنفعاال:فهم االنفعاالت-ت
تحملها التيالمعانيتفسیر و .مییز بین التسمیات المتشابهة تسمیة االنفعاالت والتو

.والمتناقضة فهم االنفعاالت المركبة واالنفعاالت 

وهى القدرة على تنظیم االنفعاالت بصورة تأملیة لتفعیل النمو الوجداني :إدارة االنفعاالت-ث
:والعقلي ، وتشتمل على

بتعاد من انفعال ما بشكل تأملى االقتراب أو االو .للمشاعر السارة وغیر السارة االنفتاح أو التقبل 
دارة انفعاالت و ة االنفعاالت فى الذات واآلخرین مالحظو  ٕ واآلخرین دون كبت أو تضخیم الذاتا

،(Mayer,Salovey&Caruso,2000:267-298). المعلومات التي تحملها 
)22ص- 16،ص2006مبارك،(

إلى فهم لماذا یتمكن بعض األفراد " أون –بار " هدف :Bar-On"  أون –بار " نموذج 
تناول الذياألدبيمن النجاح بینما یفشل البعض اآلخر ، ولهذا فقد قام بمراجعة التراث 

على أنه مجموعة من الوجدانيوقدم تعریفًا للذكاء ، حیاتهم فين یخصائص األفراد الناجح
تؤثر على قدرة الفرد التيالمعرفیة والمهارات االجتماعیة ، والوجدانیة ، والشخصیة القدرات غیر
.مجابهة الضغوط البیئیة فيعلى النجاح 

یشتمل على خمسة الوجدانينموذجًا للذكاء ) 2001" (أون –بار " وفي ضوء  ذلك أعد 
:هيتضم خمسة عشر مكونًا فرعیًا الوجدانيمكونات أساسیة للذكاء 

: ویشتمل على المتغیرات الفرعیة التالیة : الشخصيالذكاء -أ 

قدرة الفرد على إدراك وفهم انفعاالته ومشاعره وحالته المزاجیة : بالذات الوعي–ا 

قدرة الفرد على التعبیر عن مشاعره ،ومعتقداته ، و أفكاره ، والدفاع عن حقوقه : كیدیةالتو -2
بطریقة غیر مدمرة 

.ك ذاته وفهمها وتقبلها واحترامها راقدرة الفرد على إد: اعتبار الذات -3
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.ك إمكانیاته وقدرته على توظیفهاقدرة الفرد على إدرا: تحقیق الذات-4

وقدرته ، نفسه بالنسبة ألفكاره ومشاعره فيوالتحكم ، قدرة الفرد على توجیه نفسه:االستقاللیة-5
.ن اآلخرین على أن یكون مستقًال عاطفیًا ع

:ویشتمل على المتغیرات الفرعیة التالیة : االجتماعيالذكاء - ب

.قدرة الفرد على إدراك مشاعر اآلخرین وتفهمها وتقدیرها : التفهم -1
قـــدرة الفـــرد علـــى توجیـــه نفســـه كعضـــو متعـــاون وبنـــاء فـــى المحـــیط :  المســـئولیة االجتماعیـــة -2

.االجتماعي الخاص به 
قــــدرة الفــــرد علــــى إقامــــة عالقــــات متبادلــــة مرضــــیة مــــع اآلخــــرین و : االجتماعیــــة العالقــــات -3

.المحافظة على هذه العالقات 
:تیةویشتمل على المتغیرات الفرعیة اآل:القدرة على التكیف-جـ
نیًا وما یتواجد على أرض الواقع قدرة الفرد على التمییز بین ما یشعر به وجدا: اختبار الواقع -1
.قدرة الفرد على تعدیل مشاعره ، وأفكاره ، وسلوكه كلما تغیرت ظروف حیاته :  رونة الم-2

قدرة الفرد على تحدید وتعریف المشكالت و كذلك إیجاد الحلول الفعالة :  حل المشكالت 3-
.لها

:تیةویشتمل على المتغیرات الفرعیة اآل:الضغوطفيالتحكم -د 

على  تحمـل األحـداث السـیئة والمواقـف الصـعبة  ، واالنفعـاالت قدرة الفرد :  تحمل الضغوط -1
یجابیة  ٕ .القویة بدون التعرض لالنهیار وذلك عن طریق التعامل مع الضغوط بفاعلیة وا

قدرة الفرد على مقاومة أو تـأخیر اندفاعـه نحـو القیـام بفعـل معـین وذلـك مـن : ضبط االندفاع -2
.خالل تحكمه فى مشاعره 

:ویشتمل على المتغیرات الفرعیة التالیة :ة المزاجیةالحال-هــ

لجانـــب المشـــرق مـــن الحیـــاة والمحافظـــة علـــى اتجـــاه اىإلـــالنظـــرقـــدرة الفـــرد علـــى :  التفـــاؤل -1
.مواجهة مشاعره السلبیة فيإیجابي حتى 
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قدرة الفرد على الشعور بالرضا عن حیاته وعن اآلخرین ، واالستمتاع بالحیاة :السعادة -2
, Bar-onو ) 126-124: 2001، سحر فاروق . ( والتعبیر عن مشاعره اإلیجابیة 

2001,p. 87-89)(

:Goleman" جولمان " نموذج 
، فقـد عـرف الوجـدانيفى نشر مفهوم الـذكاء D.Goleman" دانیل جولمان " یرجع الفضل إلى 

نزاعاتنــا فــيأن نكــون قــادرین علــى الــتحكم أيأنــه القــدرة علــى ضــبط الــذات ، الوجــدانيالــذكاء 
.ونزواتنا ، وأن نقرأ ونفهم مشاعر اآلخرین الدفینة ، ونتعامل بمرونة مع اآلخرین 

یشـتمل علـى خمسـة مجـاالت الوجـدانيتصـورًا للـذكاء ) 2000" (جولمـان " وفي ضـوء  ذلـك قـدم 
: هيأساسیة 

وهـى قـدرة الفـرد علـى معرفـة انفعاالتـه الذاتیـة وقـت حـدوثها بحیـث یكـون لدیـه : بالـذاتالوعي-أ
: ویشـتمل هـذا المجـال علـى المهـارات التالیـة . حیاته الوجدانیة ورؤیة واضحة النفعاالته فيثراء 

. تمییز المشاعر لحظة حدوثها -2. إدراك الشعور وفقًا لحقیقته -1
وهى القدرة على معالجة المشاعر المختلفة مثل القلق ، الغضب وتحمـل : إدارة االنفعاالت-ب

ویشــتمل هــذا المجــال علــى المهــارات . االنفعــاالت العاصــفة ، والــتخلص مــن االنفعــاالت الســلبیة 
القـدرة علـى -3. القـدرة علـى تهدئـة الـنفس -2. التعامـل مـع المشـاعر بشـكل جیـد -1: التالیة 

.التخلص من القلق والحزن 

وهى قدرة الفرد على تركیز طاقته النفسیة إلنجاز هدف مقبول ):دافعیة الذات ( حفز الذات -ج
وكظـم االنـدفاعات ، ویشـتمل هـذا المجـال علــى اإلشــاعات، كمـا أنهـا تتضـمن القـدرة علـى تأجیـل 

فــــيتأجیــــل اإلشــــباع والــــتحكم -2. دعــــم المشــــاعر لخدمــــة هــــدف معــــین -1:المهــــارات التالیــــة 
.حالة التدفق فيالقدرة على الدخول -3. االندفاعات 

دراك مشاعر اآلخرین مما یؤدى إلى التناغم :التفهم-ه ٕ معهم الوجدانيوهو القدرة على معرفة وا
تحــدد والتــياالجتماعیــة ، ، فالتعـاطف یســاعد الفــرد علـى أن یســتجیب بصــورة  مناســبة لإلشـارات

اإلدراك -1: ویشــتمل هــذا المجــال علــى المهــارات التالیــة . مــا یریــده أو یرغــب فیــه مــن اآلخــرین 
.مع ما یحتاجه اآلخرون أو یریدونهالتوحد -2.المتسم بالتعاطف 

وهو القدرة على التعامل مع اآلخرین بناء على ):التعامل مع اآلخرین ( المهارات االجتماعیة - و
المهارة فى التعامل مع - 1: ویشتمل هذا المجال على المهارات التالیة . فهم ومعرفة مشاعرهم 
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وتوضح دراسة ) 147: 2000، جولمان(التعامل بسالمة مع اآلخرین  -2. مشاعر اآلخرین 
ًا واحدًا فقط الوجداني لیس مكونأن الذكاءب(Reich&Goleman,1999)" ریش وجولمان " 

دارة كل من ، بالذات ولكنه یعد وسیلة للوعي ٕ والمهارات والدافعیة والعاطفة االنفعاالتوا
,(George, J. M.,2000,p.135))8، 2002، منى حسن السید بدوي (.االجتماعیة

: مكونات الذكاء الوجداني

: وجداني  خاصیة مركبة من خمسة مكونات أساسیة وهي لذكاء اللأن

للذكاء الوجداني ، وتتمثل في القدرة على األساسیةوهي الركیزة : المعرفة االنفعالیة-1
الذاتیة وحسن التمییز بینها ،  والوعي والمشاعرالنفعاالت لالجید واإلدراكاالنتباه 

الخارجیة واألحداثوالمشاعر الذاتیة األفكاربالعالقة بین 
وتشیر الى القدرة على التحكم في االنفعاالت السلبیة وكسب الوقت : إدارة االنفعاالت -2

للتحكم فیها وتحویلها الى انفعاالت إیجابیة ، وهزیمة القلق واالكتئاب وممارسة مهارات 
)41،ص2007حسن ، (الحیاة االجتماعیة والمهنیة بفاعلیة

الى القدرة على تنظیم االنفعاالت والمشاعر وتوجیهها الى وتشیر: تنظیم االنفعاالت-3
یةتحقیق االنجاز والتفوق ، واستعمال المشاعر واالنفعاالت في صنع القرارت ، وفهم كیف

ن باالنفعاالت المختلفة ، من مرحلة ألخرى یتفاعل اآلخر 
انفعالیآ وفهم ویشیر الى القدرة على ادراك انفعاالت اآلخرین والتوحد معهم : التعاطف -4

یكون السلوك محمل أنمشاعرهم وانفعاالتهم والتناغم معهم واالتصال لهم ، دون 
، 2008أبو النصر ، (باالنفعاالت الخاصة بالشخصیة سواء أكانت سلبیة أم إیجابیة

) 114ص
انفعاالتهم إدراكالتأثیر االیجابي والقوى في اآلخرین عن طریق إلىویشیر : التواصل -5

اندهم والتصرف معهم بطریقة ومشاعرهم ومعرفة متى تقود ومتى تتبع اآلخرین وتس
.)11، ص1998عثمان و رزق، ( الئقة
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:الفروق بین المخ الوجداني والمخ المنطقي

ذات دافعیة وجدانیة ، االنفعاالتمن كثیراأننموذج علمي للمخ الوجداني یوضح مؤخراظهر 
یكمان افقد قدم عقالنیون في لحظة وانفعالیون في لحظة أخرى،أنناوكیف 
أدوات قیاس المخ الوجداني من خالل تقدیم قائمة أفضل(Seymour&Ekman)وسیمور

المخ الوجداني أنإلى، فأشار األخرىعن الحیاة العقلیة الوجدانأساسیة للخصائص التي تمیز 
تحمل صفة انفعالیة وطریقة مبسطة في النظر إلى وأن أفعالهأسرع بكثیر من المخ المنطقي ،

مخ المنطقي یستغرق دقیقة أو دقیقتینن البأویالحظ التي ربما تحیر المخ المنطقي ،األشیاء
ذاالمخ الوجداني في تسجیل المعلومات واالستجابة لها، مما یستغرقهأطول  ٕ كان المخ الوجداني وا

ن المخ المنطقي یعجز عن ذلك ، ولكنه یستطیع إمن مشاعرنا ، فاً على أن یقرر نوعقادرا
یوضح الشكل التالي العالقة التكاملیة بین الجانب العقلي ،و ناأفعالالتحكم في مسلك ردود 

:المنطقي والجانب االنفعالي 

المخ المنطقي المخ الوجداني 

ناألیمبالجان
لمخ ل

البعد التخیلي للمفاهیم 
التفكیر المنطقي 
تحلیل الحقائق 

للمخ األیسرالجانب العملیات العددیة
اإلرادة،السلوك االستجابي

إدراك، االنفعاالت ، 
اآلخرینانفعاالت

التخطیط ، تنظیم 
الحقائق ، فحص 

التفاصیل 

ولعل أبرز مظهر لهذه العالقة التكاملیة بین العقل واالنفعال هو الذكاء الوجداني والذي یعبر عن 
.)36، ص2006الهي ، ( األبعادنفسه في صورة سلوكیة متعددة 

:وجدانیااألذكیاءصفات وخصائص 

.االجتماعیةبالمسؤولیةتجاه اآلخرین  ، ولدیهم إحساس كبیر اوانفتاحا وتقمصأنهم أكثر مرونة 
والتعاون والتفاؤل بكفاءة ، یستطیعون التحكم في الذات اآلخرینن على التواصل مع و قادر 
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وتأكید الذات ،  یتمیزون یتمتعون بالكفاءة والوعي بالذات والتعبیر المناسب عن المشاعر ، 
أداء والمثابرة على األهدافبالقدرة على حل المشكالت  وذلك بشكل منطقي و التخطیط وتحدید 

وهذا ما أكدته كًال من یستطیعون  فهم انفعاالت اآلخرین لمنع تصعید المنازعات ،ولاألعما
بناء روابط أن األذكیاء وجدانیًا قادرون على و ) 2011(ودراسة زمزمي ) 2011(دراسة بدوي

األهدافتحقیقى وقدرة كبیرة علأعمالیتصفون بالقناعة بما أنجزوا من و الثقة مع اآلخرین 
عاطفي في حیاتهم  التوازن على البالقدرة یتصفون .وعكس انفعاالت الغضب والتركیز والتفكیر

) 41، ص2004الدردیر ،(یستطیعون التعبیر عن مشاعرهم بسهولة  ألنهمبانفعاالتهموالتحكم 

:األكادیمينجاز الذكاء الوجداني واإل 

العام یتنبأ ببعض جوانب النجاح األكادیمي والمهني، إذ یفسر یشیر علماء النفس إلى أن الذكاء 
.من التفسیر لعوامل أخرى% 90إلى % 80من هذا النجاح، وتبقى نسبة % 20و% 10ما بین 

أن الذكاء الوجداني یتنبأ بجزء من هذا Mayer& Saloveyویرى كل من مایر وسالوفي 
Lopes& Salovey)كما یشیر لوبس وسالوفي و .من النجاح% 10إذ یساهم بنسبة ، اإلنجاز 
إلى أنه بالرغم من عدم وجود أدلة قویة تتصل بالذكاء الوجداني واإلنجاز األكادیمي، )(2001

إال أن القدرات االنفعالیة قد تكون هامة لإلنجاز األكادیمي، وعلى سبیل المثال فقد یكون إدراك 
وقد تساعد القدرة على استخدام االنفعاالت لتیسیر عملیة االنفعاالت هامًا للتعبیر الفني والكتابة، 

التفكیر لدى الطلبة على تحدید النشاطات التي یركزون علیها باالعتماد على ما یشعرون به، كما 
أن الحاالت المزاجیة تعزز من التفكیر التباعدي والتخیل والتي قد تساعد بدورها في اإلبداع لدى 

على إدارة االنفعاالت لدى الطلبة على معالجة المواقف المثیرة للقلق الطلبة، وقد تساعد القدرة 
.)86،ص2003خرنوب ،. (كاالمتحانات أو بدء مشاریع مبدعة

لمعرفة العالقة بین الذكاء الوجداني واإلنجاز (Barchard, 2000)وفي دراسة قام بها باركارد 
بأ بدرجات طالب الجامعة في آخر السنة، األكادیمي أشارت النتائج إلى أن الذكاء الوجداني قد تن

إال أن الذكاء الوجداني كان العامل الثاني بعد القدرات المعرفیة في التنبؤ بالنجاح، كما اشتركت 
الى معرفة ) 2001فوقیة راضي ،( قد هدفت دراسةو .سمات الشخصیة في التنبؤ بهذا النجاح

قدرة على التفكیر االبتكاري لدى طالب العالقة بین الذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي وال
وجود فروق بین مرتفعي الذكاء ومنخفضي الذكاء الوجداني في إلىالجامعة ، وأشارت نتائجها 
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وتؤكد دراسة كل. )196،ص2001فوقیة ،(التحصیل الدراسي لصالح مرتفعي الذكاء الوجداني 
أن) 2007(ولیلى المزروع ) 2001(وهینلي ولونج) 2003(و سوننشین )2003(من بارشارد

هناك عالقة إیجابیة بین الذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي ، حیث أكد معظم العلماء والباحثین 
، كلما كانت بیئة األكادیميالجانب االنفعالي لدى المتعلمین له دور في تحصیلهم  أنعلى 
مساعدة المتعلمین على اكتساب المعارف إلىمهیئة من الجانب االنفعالي أدى ذلك التعلم

)  289- 280،ص2011:عبد الوهاب ،الولیلي .(والمهارات 

:تطبیقات الذكاء الوجداني في مجال العمل

للنجاح في العمل، والتوصل إلى ع الفرد بمهارات الذكاء الوجدانيعلى أهمیة تمتجولمانأكد 
مستوى جید من األداء، كما قارن بین اإلنسان الناجح واإلنسان الفاشل، وتوصل إلى أن 

األشخاص الذین یدركون مشاعرهم، ویقومون بإدارتها بشكل حكیم، ویتفهمون ویتعاملون مع 
باكمان وقد توصل مشاعر اآلخرین بصورة جیدة، هم أولئك الذین یتمیزون في حیاتهم المهنیة

إلى وجود فروق دالة بین األشخاص ذوي األداء المكتبي المرتفع، وذوي ) 2000(وآخرون
األداء المكتبي المنخفض؛ وذلك في ثالثة من خمسة، من مكونات الذكاء الوجداني على األقل 

)64ص، 2007السمدوني.(.وفق نموذج مایر وسالوفي

الي للفرد تنعكس على العمل في انخفاض اإلنتاجیة، وعدم أن نتائج العجز االنفعجولمانویرى 
إن استمرار . االلتزام بمواعید إنجاز المهام الموكلة له، أو في ارتكاب األخطاء والحوادث

انخفاض مستوى الذكاء الوجداني  للعاملین یؤدي إلى انهیار الشركة أو المؤسسة التي ینتمي 
قائمین على اإلدارة فكرة الرعایة االنفعالیة للموظفین أو بینما ال یستسیغ معظم ال. إلیها هؤالء

ویرى هؤالء أن التحفظ االنفعالي یمكنهم من اتخاذ القرارات الصعبة التي . العاملین تحت قیادتهم
إال أن التوتر یضعف من قدرات الفرد على . یتطلبها العمل دون الضعف أمام مشاعر العاملین

اذ قرارات واضحة، بینما یجني العمل فوائد جمة إذا ما توافر لدى التذكر والتركیز والتعلم واتخ
األفراد مهارة معالجة الخالفات مع اآلخرین، وتدفق المشاعر في أثناء العمل، وحسن بناء روابط 
انفعالیة على مستوى رفیع مع زمالء العمل؛ فالقیادة في العمل في أي مجال ال تعني السیطرة، 

العاملین على اإلنجاز وحسن األداء، من أجل الوصول إلى الهدف بل هي فن تحفیز مجموع 
)224-213ص، 2000جولمان. (المشترك
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فالذكاء الوجداني یضع الفرد في حالة من التدفق والتأهب تحقق له أفضل درجات تركیز االنتباه، 
اح وتجعله مستغرقًا في عمله بالكامل؛ مما یساعد على التصرف بما ینسجم مع متطلبات نج

.العمل
إن الذكاء الوجداني  یجعل الفرد قادرًا على التعامل والتكیف مع اآلخر المختلف، حیث یؤدي 
االفتقار إلیه إلى التعصب، الذي هو نوع سلبي من التعلم االنفعالي الذي یحدث في مرحلة مبكرة 

اء الفرد ضمن من مراحل نمو الفرد، مكونًا ردود فعل ال واعیة یصعب استئصالها، وتؤثر على أد
ومع تزاید تطور ونمو الشركات والمؤسسات، وتبدل أسالیب عملها، وتركیزها . فریق عمل متناغم

على زیادة اإلنتاج نوعًا وكمًا، كان ال بد من االستعانة بالعمل الجماعي ضمن فرق العمل، 
ؤها من خلق وأكثر العناصر أهمیة لتنمیة إنتاجیة مجموعة ما هي الدرجة التي یتمكن بها أعضا

حالة من التوافق والتناغم بینهم لالستفادة من مواهب جمیع أفرادها؛ األمر الذي أوضحته دراسة 
بینما ال یمكن للمجموعات التي تضم نسبًا عالیة )Wolff& Druskat, 2001(وولف ودراسكت

من الجمود االنفعالي  واالجتماعي، سواء أكان ذلك ألسباب مثل الخوف أم الغضب أم 
بداعاتهم  ٕ المنافسات، أم الشعور باالستیاء والغیظ، تقدیم أفضل ما عند أفرادها وتفجیر طاقاتهم وا

)50- 47، 2006رزق اهللا ،(.الكامنة
ولذلك أجرت العدید من الشركات العالمیة والمؤسسات دورات تدریبیة لموظفیها، بهدف تنمیة 

وعلى . رفع مردود إنتاج الفرد والمجموعاتمهارات الذكاء الوجداني واالجتماعي لدیهم؛ من أجل 
كاء الوجداني  على إلى تحدید أثر استخدام الذ) Jan, 1997(جانعمدت دراسة : سبیل المثال
إلمكانیاتهم القیادیة داخل مؤسساتهم، وقد توصلت الدراسة إلى أن سبب نجاح راءإدراك المد

ینهم عالقاتٍ حمیمًة مع موظفیها، هؤالء هو توظیف مشاعرهم في التعامل مع اآلخرین، وتكو 
یسودها التعاطف والوعي بالحالة المزاجیة، والتحكم باالنفعاالت، واالهتمام بتعبیرات اآلخرین غیر 

اللفظیة، وهي من مهارات الذكاء الوجداني  ذات التأثیر على الكفاءة القیادیة للمدیرین داخل 
.)67،ص2009شافعي ،(.مؤسساتهم

:والعمر الذكاء الوجداني 

بوجود عالقة ) 2011(ودراسة الرفوع ) Kafetsios)2004كدراسةبعض الدراساتأكدتلقد 
ویستمر ،كلما نضج ذكاؤه الوجدانيعمركلما تقدم في الاإلنسانأنبین الذكاء الوجداني والعمر،

أو الخمسینات من العمر ، ،وفي دراسة للذكاء الوجداني أجریت على األربعیناتحتى التقدمهذا 
المجموع النهائي للذكاء الوجداني یزداد بشكل واضح مع تقدم العمر ، وجد أن شخصا) 3831(
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الن الذكاء العادي األهمیةهذه النتائج على درجة كبیرة من و .األربعینویصل لذروته مع نهایات 
الذكاء المعرفي یمیل أنإلىباإلضافةنهایة مرحلة المراهقة ، المعرفي یصل لذروته مع 

النضج أنبعد عمر الخمسین ، على عكس الذكاء الوجداني الذي یؤكد من قلیاللالنخفاض
الخبرات والتجارب  ، وتؤكد الدراسة على أهمیة الذكاء واكتسابمع تقدم بالعمر یأتيالعاطفي 

الوجداني عند الراشدین وكبار السن بما یمتلكون من قدرة على تحمل ضغط البیئة والظروف 
لطبیعة المشكالت بشكل تقدیراأفضل  وأنهمفي تفكیرهم ومواقفهم ، استقاللیةالمحیطة  ، وأكثر 

)69-67، ص2003مبیض،(.دقیق ومن ثم المبادرة لحلها 

:بتقدم العمراني الوجدوالمخطط التالي یظهر زیادة الذكاء 

الذكاء الوجداني والعمربینمخطط یبین العالقة) 2(الشكل 

:الذكاء الوجداني والجنس 

Arla&Sarahأكدت بعض الدراسات بوجود فروق بین الجنسین في الذكاء الوجداني كدراسةقد

ودراسة) 2008(ة المصدردراسبوجود فروق لصالح اإلناث و ) 2011(ودراسة الرفوع ) 2004(
Hayat&Summiya)2009  (،فروق في وجد جاك بلوك بوجود فروق لصالح الذكور

: اتصفت بمایلي واإلناثالذكاء الوجداني بین الرجال 

الذكاء الوجداني للنساءكاء الوجداني للرجال ذال
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Arla&Sarahأكدت بعض الدراسات بوجود فروق بین الجنسین في الذكاء الوجداني كدراسةقد

ودراسة) 2008(ة المصدردراسبوجود فروق لصالح اإلناث و ) 2011(ودراسة الرفوع ) 2004(
Hayat&Summiya)2009  (،فروق في وجد جاك بلوك بوجود فروق لصالح الذكور

: اتصفت بمایلي واإلناثالذكاء الوجداني بین الرجال 

الذكاء الوجداني للنساءكاء الوجداني للرجال ذال

50-60
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، صرحاء ومرحون، اً أجتماعیفهم متوازنون 
االستغراق في القلق ، یتمتعون إلىوالیمیلون 

بقدرة ملحوظة على االلتزام بالقضایا وبعالقتهم 
، وهم المسؤولیةباآلخرین ، بالقدرة على تحمل 

ى ، أخالقیون ، وتتسم حیاتهم العاطفیة بالغن
خرین ، وعن وهم راضون عن أنفسهم وعن اآل

طبیعة وون فیه ، وهم ذلمجتمع الذي یعیشو ا
اجتماعیة  

یتمتعن بمستوى ذكاء مجرد مرتفع لدیهم ثقة 
الطالقة في التعبیر عنها ، في أفكارهم ، و 

الذهنیة ، وهن على درجة كبیرة األمورن ویقدر 
إلىمن االهتمامات الفكریة والجمالیة ، ویملن 

والتأملوالدوافع ، والى القلق األفكارالتمتع في 
لشعور بالذنب ، والتردد في التعبیر ، والى ا

عن غضبهن صراحة ویعبرن عنها بصورة غیر 
مباشرة ، ویتصفن بالحسم ، ویثقن بمشاعرهن 
، والحیاة بالنسبة لهن ذات معنى ، یستطعن 
التكیف مع الضغوط النفسیة ، ومن السهل 

عالقات االجتماعیة ، ویمازحن العلیهن تكوین 
الغیر ، ویستغرقن في التأمل

إلىمن الرجال میالن النساء یشعرن بعواطف إیجابیة وسلبیة أكثر من الرجال ، والنساء أكثر إ
. ضعف ماهي علیه عند الرجال حاالت االكتئاب عند النساءوتبلغفي حالة االكتئاب ، األحزان

) ص44، 2001عالم ، ( 

التطور التاریخي والنماذج المفسرة للذكاء الوجداني ومكونات ضد عر بع: قمما سبیتضح

.ومیدان العمل األكادیميالذكاء الوجداني وأهمیة الذكاء الوجداني في اإلنجاز 

من خالل االجتماعیة بیئتةهامًا في توافق الفرد مع دوراً یلعبالذكاء الوجدانيإن : یمكننا القول 

، والتحلي هم، والقدرة على التعاطف وتفهم احتیاجاتاآلخرینالتعبیر عن المشاعر وتفهم عواطف 

یساعد الذكاءوبذلك ،االجتماعیة الوثیقة الستمرار العالقاتتحسین التواصل لبالمرونة الكافیة 

.أزمة منتصف العمرالوجداني على تجاوز أزمة المراهقة ومن بعدها 
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الفصل الخامس
معنى النمو وتعریفه.
مراحل النمو.
 مرحلة المراهقة.
المتأخرةمطالب النمو في مرحلة المراهقة.
الخصائص النفسیة واالجتماعیة واالنفعالیة للمراهقة المتأخرة.
األمن النفسي والذكاء الوجداني في المراهقة.
مرحلة الرشد.
 الرشد المبكرمطالب النمو في مرحلة.
الخصائص النفسیة واالجتماعیة واالنفعالیة للرشد المبكر
 األمن النفسي والذكاء الوجداني في الرشد.
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:توطئة

ودراسة دراسة سیكولوجیة الطفولة مهمة في حد ذاتها ومفیدة بالنسبة لفهم مرحلة المراهقة ،إن

مرحلة من ثم وسیكولوجیة المراهقة مهمة أیضًا في حد ذاتها ومفیدة بالنسبة لفهم مرحلة الرشد

ودراسة سیكولوجیة الشیخوخة مهمة ، لكي تمكن من قدموا لنا وللمجتمع كل عمرهم الشیخوخة،

.من أن یعیشوا سعداء أصحاء جسمیا ونفسیا 

:معنى النمو وتعریفه

اكتمال النضج واستمراره وبدء ومتتابعة متكاملة من التغیرات تسعى بالفرد نحةالنمو سلسل

والنمو هو العملیة التي تتفتح خاللها إمكانات الفرد الكامنة ،وتظهر في شكل قدرات .انحداره

)15،ص2005زهران،(. ومهارات وصفات وخصائص شخصیة 

مائیة ترتبط بالعمر وتتمیزالواحدة منها سلسلة متالحقة الحلقات من مراحل ن: ویعرف النمو بأنه

بعدد من الخصائص العضویة والعقلیة واالجتماعیة المترابطة ، ویشكل النمو العضوي حجر 

.األساس لكل أنواع النمو،اذا تحكم المبادئ التي یخضع مجاالت النمو األخرى

)63،ص2002مخول،(

دف إلى غایة واحدة هي اكتمال تغیرات تهنبأنه سلسلة متتابعة متماسكة م: ویعرف أیضا

فالنمو الیحدث بطریقة عشوائیة، بل یتطور بانتظام خطوة سابقة تلیها خطوة أخرى . النضج

)12،ص1999عوض،(.كمیا من جانب ،وكیفیا من جانب أخرنفالنمو یكو .

:مراحل النمو

وحدة واحدة ، إال أن نموه یسیر في مراحل، تتمیز كل منها بسمات نإن حیاة الفرد تكو 

وخصائص واضحة ،ومراحل النمو متداخلة مع بعضها البعض حتى إنه یصعب التمییز بین 

الطفولة فالمراهقة فالرشدنوتقسم مراحل النمو م.ة التي تلیها نهایة مرحلة وبدایة المرحل

فمرحلة الطفولة قسمت إلى تقسم إلى مراحل فرعیة مرحلة من هذه المراحل وكل.فالشیخوخة

وكذلك مرحلة .مرحلة الرضاعة ،فمرحلة الطفولة المبكرة ،فالطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة
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إلى المراهقة إلى المراهقة المبكرة ،فالمراهقة المتوسطة فالمراهقة المتأخرة ،وبالمثل مرحلة الرشد 

)43،ص2003الریماوي،(سط، ثم تأتي مرحلة الشیخوخة مرحلة الرشد المبكر فالرشد األو 

وستكتفي الباحثة بتناول مرحلة المراهقة باألخص مرحلة المراهقة المتأخرة ،ومرحلة الرشد 

.كونهما الفئتان المستهدفتان من البحث الحاليروباألخص مرحلة الرشد المبك

:مرحلة المراهقة 

طلح وصفي للفترة من العمر التي یكون الفرد فیها غیر بأنها مص" تعرف سعدیة بهادر المراهقة 

ناضج انفعالیا ً وتكون خبراته في الحیاة محدودة ویكون قد اقترب من النضج العقلي والبدني ، 

وتضیف في وصف المرحلة بأنها مرحلة انتقالیة ما بین طفولة الفرد ورشده وهى تعد من المراحل 

ها من تغیرات فسیولوجیة وجسمیة عنیفة ویترتب علیها الحرجة في حیاة كل فرد لما یحدث فی

المشاكل االجتماعیة والنفسیة التي غالبـًافیهاتوترات انفعالیة حادة یصاحبها القلق والمتاعب وتكثر 

في تعكر صفو حیاة المراهق ، وتتطلب هذه المرحلة من المحیطین به التدخل والمساعدة ما

. بیده حتى یعبر خاللها بسالم الوقوف إلى جواره واألخذ

:ن مرحلة المراهقة إلى مراحل فرعیة یفصل منهاو ویقسم الدارس

.14- 13- 12ذات األعمار : مرحلة المراهقة المبكرة 

.17- 16- 15ذات األعمار : مرحلة المراهقة المتوسطة
.   21- 20- 19- 18ذات األعمار : مرحلة المراهقة المتأخرة

).ص 337، 2005: زهران(و)118،ص1980بهادر،(

:المتأخرةمطالب النمو في مرحلة المراهقة 

نمو مفهوم سوي للجسم وتقبل الجسم، وتقبل الدور الجنسي في الحیاة، وتقبل التغییرات التي * 

.تحدث نتیجة للنمو الجسمي والفسیولوجي والتوافق معها

.الصالح واستكمال التعلیمتكوین المهارات والمفاهیم العقلیة الضروریة لإلنسان * 
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تكوین عالقات جدیدة طیبة ناضجة مع رفاق السن من الجنسین، ونمو الثقة في الذات * 

والشعور الواضح بكیان الفرد، وتقبل المسؤولیة االجتماعیة ، واكتساب قیم تتفق مع الصورة 

عادة تنظیم الذات ونمو ضبط الذات ٕ .العملیة للعالم الذي نعیش فیه ، وا

.وغ االستقالل االنفعالي عن الوالدین وعن الكباربل* 

. تقبل التغیرات الجسمیة التي تحدث في هذه المرحلة والتوافق معها* 

.توسع الخبرات العقلیة المعرفیة بأكبر قدر مستطاع * 

تكوین وتنمیة الهوایات المناسبة لهذه المرحلة، وتقبل الوالدین والشیوخ، ومعاملتهم معاملة * 

)31-30ص1984،زهران( عملیة للحیاة والتوافق ألسلوب حیاتهم، وتكوین فلسفةطیبة،

:للمراهقة المتأخرة والعقلیةالخصائص النفسیة واالنفعالیة واالجتماعیة

المرحلة التي تسبق مباشرة تحمل مسؤولیة حیاه الراشد ، ویطلق البعض على هذه المرحلة بتتمثل

من أنإلىتشیر معظم الدراساتو . وهي مرحلة اتخاذ القرارات ) مرحلة الشباب (بالذات اسم 

نضجه ، ویتضح اكتساب قمةإلىأهم خصائص النفسیة و العقلیة لهذه المرحلة وصول الذكاء 

مهارات العقلیة والمفاهیم الالزمة من أجل المواطنة القادرة ذات الكفاءة ، ویزداد المهارات ال

درة على الفهم والصیاغة النظریة التفكیر المجرد والتفكیر المنطقي والتفكیر االبتكاري ، وتزداد الق

ویستطیع المراهق في هذه المرحلة حل المشكالت المعقدة ، ویخطو المراهق خطوات كبیرة نحو 

على اتخاذ القرارات والتفكیر تهلى التحصیل ، وتزداد قدر االستقرار في المهنة ، وتزداد القدرة ع

آ الثقة بالنفس واالستقالل في التفكیر والحریة في االستكشاف ، دون الرجوع كثیر لنفسه بنفسه ، و

لي ، وتزداد اآلخرین ، ویتضمن كذلك التفریق بین المرغوب والمعقول وبین الواقعي والمثاإلى

قناع  ٕ ، ویالحظ اآلخرینالقدرة على االتصال العقلي مع اآلخرین ، واستخدام المناقشة المنطقیة وا

االقتصادي واالستقالل األمنالمهنة واالستقرار فیها بالنسبة لتحقیق اختیارفي هذه المرحلة 

ق بسرعة نحو الشخصي والتوافق النفسي بصفة عامة أما الخصائص االنفعالیة یتجه المراه

ویزداد نمو الذكاء االنفعالي والقدرة على األبطالالثبات االنفعالي والنزوع نحو المثالیة وتمجید 

، وتتبلور اآلخرینتنظیم الحالة النفسیة والتحكم في االنفعاالت وتنظیم المشاعر والتعاطف مع 
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ریقة الكالم ، وتتكون بعض العواطف الشخصیة ، مثل االعتداد بالنفس ، والعنایة بالمظهر وط

حیثق یشعر بقیمته یجعل المراهفهوالحبأما الجمالیات مثل حب الطبیعة ، العواطف نحو

عاداته السیئة ونقاط ضعفه ، وعن أعراض نقص نضجه االنفعالي ، ومن مظاهر تجاوز ی

مشاركة االنفعالیة ، والقدرة على الالتطور نحو النضج االنفعالي في هذه المرحلة القدرة على 

النظر في اآلمال إعادةن،اآلخریوالعطاء ، وزیادة الوالء ،وزیادة الواقعیة في فهم األخذ

إلى النضج االنفعالي االنفعالي ، ویتم الوصول في نهایة هذه المرحلة األمنتحقیق لوالمطامح ، 

والمشاركة الوجدانیة التي تقوم على تحقیق النضج االنفعالي تقبل المسؤولیة ، ومن وسائل

للمجتمع وتنمیة القدرة على المشاركة الوجدانیة واالهتمام بأمور اآلخرین ، الحقیقياالنتماء 

جتماعیة واالستجابات االجتماعیة من خالل مطابقة سلوك الفردي مع المعاییر والظروف اال

في معظم نواحي الشخصیة ، والرشدیتقلب المراهق بین الطفولة في هذه المرحلةو المقبولة ، 

نمو الخبرة مما یعوقوالغموض في معاملة الكبار له، ویعتمد المراهق هنا على الحیل الدفاعیة ، 

بخصوص العملیات والخبرات التوافقیة الناضجة، ویالحظ عند المراهق وجود صراعات داخلیة 

لوظیفة التكاملیة للشخصیة أما غیر محلولة تتمثل باالنفعاالت أو الرغبات المتصارعة تكف ا

وینمو الذكاء االجتماعي واالجتماعيالخصائص االجتماعیة تتجلى أثرها في التوافق الشخصي 

عند المراهق من خالل القدرة على التصرف في المواقف االجتماعیة  والتعرف على الحالة 

تتضح خرین في مرحهم ، اآلوالوجوه ،وروح الدعابة ومشاركة األسماءالنفسیة للمتكلم ، وتذكر 

الرغبة عند المراهق في توجیه الذات ، ویحاول كسر القیود التي توضع على نشاطه ومحاوالته 

جاهداالمستمرة لتحقیق االستقالل ، ویالحظ بالمراهق في هذه المرحلة المطالبة بحقوقه والمدافعة 

اآلخرینأنتاب المراهق شعور سوء التفاهم بینه وبین والدیه ، وینإلىعن مكانته ، مما یؤدي 

قبلالمراهق منشخصي واالجتماعي، وكلما زاد احترامالیفهمونه ، ویسعى لتحقیق التوافق ال

زمالئه شعر بالسعادة والتوافق الشخصي واالجتماعي ، وتنمو عند المراهق القیم نتیجة تفاعله مع 

أموره ، كیف ینفق مصروفه ، البیئة االجتماعیة ، ویحتاج المراهق للخصوصیة في كثیر من 

ومكالماته الهاتفیة ، ویحرج المراهق من السؤال أین كنت ؟ ومع من كنت؟ وماذا كنت تفعل ؟ 
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وكلما سار العمر االجتماعي في توازن مع العمر العقلي والعمر االنفعالي والعمر الزمني أدى 

)430-410، ص2005زهران، ( نضج إلى الالتوافق للوصول إلىذلك 

:النفسي والذكاء الوجداني في مرحلة المراهقة األمن

بالتغیرات الجسمیة الداخلیة والخارجیة ، االنفعاليوالنمیتأثر "  یلخص حامد زهران بقوله 

والعملیات والقدرات العقلیة والتآلف الجنسي ، ونمط التفاعل االجتماعي ومعاییر الجماعة 

(emotionalاالنفعالي، ویالحظ أن المناخ الدینيوالشعورالعامة ، والمعاییر االجتماعیة

climate(السوي للفرد المراهق ، و االنفعاليللنمو یؤديالفهم و الرعایة بالحب والمليء

یتطلب الدفء النفسي أو درجة الحرارة االنفعالیة توازًنـا في المحیط البیئي االجتماعي الذي 

ا عن البرود العا االنفعاليطفي فتتبلد مشاعره ، أو شدة حرارة التفاعل یعیشه المراهق ، بعیًد

داخل األسرة فیتأثر الفطام النفسي ویمر بالصعاب والصراع  مع الوالدین ، فیحاول المراهق كثیرًا 

) 71،ص 1997زهران ، .( أن یتحكم في انفعاالته فیفشل

في األشخاصحاجة هامة لجمیع باألمنالشعور أنعلى ) ص114، 1977راجح (یؤكدو 

لضعفه وقلة نظرافي مرحلة الطفولة لألمنجمیع المراحل العمریة ، فالطفل في حاجة ماسة 

ولوجیة، وان یكون موضع االهتمامحیلته وتحقق هذه الحاجة لدیه عن طریق ِإشباع حاجاته الفسی

جة ماسة المراهق في حاأنمن قبل والدیه ، وان یقوما بوضع الحدود السلیمة لسلوكیاته ،كما 

االعتماد على النفس، والتي إلىفي تلك المرحلة التي تعد المرحلة االنتقالیة باألمنللشعور 

التي تمده بالسند الروحي والتوجیهي ، لذا فإن أسرتهیرغب في تلك الفرد في االستقالل عن 

الخضري . (إلیهاأو جماعة ینتمي لصدیقالمراهق في تلك المرحلة في أمس الحاجة  

یعترف به كشخص ذي قیمة وأنالشعور بالمكانة ، إلىویحتاج المراهق )14،ص2003:

ل بجتماعي  حوله، ویساعد ذلك  في تقوأهمیة ، وذلك بأن یلقي االهتمام والتقدیر من المحیط اال
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االنتماء ، وتبني المبادئ إلىحاجته إشباعذاته وتكوین اتجاهات ایجابیة نحوها ونحو الحیاة ، 

یجنبه الكثیر من الخبرات والمشاعر واالنفعاالت السلبیة التي تترك أن، فمن شأن ذلك األخالقیة

آثارها على صحته البدنیة والنفسیة ، كالتعب والصداع واالضطرابات الهضمیة ، وتؤثر في 

، 2000شقیر ، (تكوین االتجاهات والعادات االنفعالیة السلبیة إلىنشاطه العقلي ، وقد تؤدي 

إلىالرعایة السلیمة لنموه النفسي ، وذلك بتوجیه انفعاالته إلىفالمراهق یحتاج ،)235-230ص

وللوالدین دورهما الهام . غایات تحقق طموحاته  وسعادته، كما تحقق تقدیر الجماعة واحترامها 

إلىكما یحتاج اآلخرینحاجاته النفسیة ، فالمراهق یحب إشباعفي توجیه نموه ومساعدته على 

، وان ذلك یساعده على تحقیق النمو النفسي السوي ، حیث تتصف انفعاالته في اآلخرینحب 

لمرحلة الثبات تصلأنهذه المرحلة بأنها عنیفة ومتذبذبة وتتعد طرق التعبیر عنها ، إلى 

حاجاته النفسیة بإشباعالنفسي لدى المراهق ارتباطآ إیجابیآ باألمنحیث یرتبط الشعور . النفسي

شرطاأساسیاویشكل ذلك . والمدرسین ، كالحاجة للتقدیر الذات األقرانالوالدین وجماعة من قبل

أهمیة كبیرة األقرانوتحتل جماعة . لتحقیق التوافق على المستویین الشخصي واالجتماعي 

النفسي والتقبل األمانإلىجماعة تشبع  حاجاته إلىفهو یحتاج . النفسي للمراهق األمنلتحقیق 

والكبار التي أصبحت غیر مشبعة له وخالل الصراع الذي األسرةعن مجتمع بعیداتماعي االج

إنقاذههي القادرة على األقران، یجد جماعة لألمناالستقالل وحاجته إلىیشعر به بین حاجته 

، وفى تقریر المؤتمر )88+33، 2004نادر ،.(من التناقض النفسي واالجتماعي المحیط به

أشار إلى أن " إعداد المراهقین للقرن القادم"تحت عنوان ) 1995(ر المراهقین لتطویالقومي

المراهقین لدیهم احتیاجات إنسانیة أساسیة یجب توفیرها لهم إذا أردنا أن نجعلهم مواطنین 

احترام اآلخرین، وخلق روح االنتماء للمجموعة، ون یكتسبصالحین، فهؤالء یجب أن یتعلموا كیف

دیر الذات القائم على اكتساب المهارات األساسیة ومنها المهارات وبناء إحساس تق
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بناء أهمیةإلى) Mayer,2000(،تشیر دراسة مایر ) 75،ص2001عالم ، .(االجتماعیة

وتحسین مستوى الذكاء الوجداني لدى الطالب المراهقین الن ذلك له تأثیره على االنجاز والدافعیة 

مراحل النمو في وتعتبر مرحلة المراهقة أنسب . والتحصیل الدراسي ومن ثم على تقدیر الذات

یسفر عن وجدانیاًا تحدین مرحلة المراهقة تشكل هارات الوجدانیة واالجتماعیة ، ألتعلم الم

دارةتغیرات وجدانیة في الثقة بالنفس والوعي بالذات  ٕ .االنفعاالت والدافعیة وا

الطفولة المبكرة ذوالتنمیة منللتطویر المنظومة الوجدانیة تظل قابلة أندانیال شتیرنویرى 

.العمرحتى العقد السادس من مراحل النضجوخالل

بین مشاعر الطفل Attunementالتناغم"هوللطفل ثیر في النمو الوجداني أتىقو أإن

على أهمیة تطبیق ) Eniola,2007(وأكدت دراسة إنیوال،"باء الوجدانیة اآلاستجاباتو 

استراتیجیات الذكاء الوجداني على المراهقین من الجنسین مما ساعد على تخفیض السلوكیات 

.) 441،437، ص2011محمد، (العدوانیة  لدیهم،

:مرحلة الرشد 

ـــــــــــوة وكلمـــــــــــة يهـــــــــــ ـــــــــــة الق ـــــــــــي اكتمـــــــــــال النضـــــــــــج وبهـــــــــــذا یصـــــــــــبح ) adults(مرحل فهـــــــــــي تعن
.الفرد جاهزا لشغل مكانته في المجتمع

:إلىوتنقسم مرحلة الرشد من الناحیة البیولوجیة النفسیة 

.عام40عام الى21التي تمتد من : مرحلة الرشد المبكر-1

) 335+351ص،1989:البهيالسید(. عام60الىعام40تمتد من التي :مرحلة وسط العمر -2

عندما یتكلم علماء النفس عن الراشدین ، فهم ینظرون لهم وكأن الراشدین متشابهون في كل 

المجتمعات وفي جمیع الطبقات االجتماعیة ، والثقافیة واالقتصادیة من حیث الخصائص النفسیة 

النضج الفسیولوجي ودور ، من حیث اشیئا متفردالراشد سیكولوجیةوالشخصیة ، ولكن تبقى 
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.النشاط الجنسي والعاطفي ، من أجل تحقیق حالة الرشد للراشد نفسه ولمحیطه 

:الرشد المبكرمطالب النمو في مرحلة 

اختیار الزوجة أو الزوج، والحیاة مع زوجة أو زوج، وتكوین األسرة یتمثل النمو بهذه المرحلة ب*

األطفال والمراهقین والقیام بعملیة التنشئة والتطبیع االجتماعي وتحقیق التوافق األسري ، وتربیة 

لهم و االندماج االجتماعي ، وممارسة المهنة وتحقیق التوافق المهني ، وتكوین مستوى اقتصادي 

ة االجتماعیة یلؤو مارسة الحقوق المدنیة وتحمل المسمناسب مستقر، والمحافظة علیه، وم

یجاد روابط اجتما ٕ عیة تتفق مع الحیاة الجدیدة، وتكوین وتنمیة الهوایات المناسبة والوطنیة ، وا

لهذه المرحلة، وتقبل الوالدین والشیوخ، ومعاملتهم معاملة طیبة، والتوافق ألسلوب حیاتهم، وتكوین 

)31- 30ص ، 1984، زهران ( عملیة للحیاة فلسفة

عند معظم الراشدین ُتمثل الوالدیة أحد األدوار :بطور اإلنجاب المرحلةهالنمو بهذتمثلی*

.  األكثر أهمیة في حیاتهم

یجبره هذا الدور إلى جانب ،المعیل الكاسب للرزقحیث یقوم الراشد بدور : وطور االستقرار*

.دور الوالدیة على أن یتبع نمطا ثابتا من السلوك في مجاالت الحیاة 

واجه فیها الفردمشكالت عدیدة جدیدة ، تختلف في جوهرها عن تلك ی: وطور حل المشكالت *

التي یواجها في المراحل السابقة منحیاته،وهو مطالب بمواجهة هذه المشكالت دون إشراف أو 

.توجیه أو مساعدة من الوالدین أو المعلمین ،كما كان یحدث في مراحل سابقة 

س معالم الحیاة الجدیدة التي یجد نفسه فیها ، ففیه یحاول الفرد تحس:وطور القرارات الهامة *

في أبو .(وأي قرار یتخذه له إیجابیاته أو سلبیاته على مسار حیاته طوال سنوات الباقیة من عمره

)438- 437،ص1990حطب وصادق ،
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:والعقلیة للرشد المبكرةواالنفعالیة واالجتماعیخصائص النفسیة 

ـــــــــة الدراســـــــــات  ـــــــــر أنتؤكـــــــــد غالبی ـــــــــة الرشـــــــــد تتصـــــــــف بأنهـــــــــا أكث الخصـــــــــائص النفســـــــــیة لمرحل
تعقیـــــــــدآ وأهمیـــــــــة ، وهـــــــــذه الخصـــــــــائص تبـــــــــدأ فـــــــــي نهایـــــــــة المراهقـــــــــة ، وتتـــــــــابع تطورهـــــــــا فـــــــــي 

ــــــــم تبــــــــدأ بــــــــالهبوط فــــــــي الشــــــــیخوخة  ــــــــي الشــــــــباب والرشــــــــد ، ث وفــــــــي دراســــــــات حدیثــــــــة . مرحلت
المهمــــــــــــــة الرئیســــــــــــــیة للشــــــــــــــخص أن) Levinson(لعــــــــــــــالم الــــــــــــــنفس االجتمــــــــــــــاعي لیفنســــــــــــــون

ـــــــي هـــــــ ـــــــي اتجـــــــاه تحقیـــــــق رؤیتـــــــه لنفســـــــه وأحالمـــــــه فـــــــي ف ذه المرحلـــــــة هـــــــي توجیـــــــه نشـــــــاطه ف
وكیفمــــــــــــا مواطنــــــــــــا، أو فنانــــــــــــا، أو صــــــــــــاحب عمــــــــــــل ، أو مهندســــــــــــاأو طبیبــــــــــــایكــــــــــــون أن

یحـــــــــــدد لـــــــــــه اختیاراتـــــــــــه وقراراتـــــــــــه الضـــــــــــروریة لنمـــــــــــوه أساســـــــــــاكانـــــــــــت تلـــــــــــك الرؤیـــــــــــة فأنهـــــــــــا 
إلـــــــــــــىأن االنتقـــــــــــــال مـــــــــــــن المراهقـــــــــــــة یقـــــــــــــول ) Newgarten(أمـــــــــــــا لنیوجـــــــــــــارتن . وتطـــــــــــــوره

النضـــــــــــــج یحمـــــــــــــل معـــــــــــــه زیـــــــــــــادة فـــــــــــــي النشـــــــــــــاطات والخبـــــــــــــرات ، وجوانـــــــــــــب جدیـــــــــــــدة مـــــــــــــن 
ـــــــــاءة  ـــــــــرى .االســـــــــتقالل والكف ـــــــــقأنأمـــــــــا اریكســـــــــون ی ـــــــــة یعتمـــــــــد تحقی ـــــــــي هـــــــــذه المرحل إلـــــــــىف

اآلخـــــــــرینحـــــــــد كبیـــــــــر علـــــــــى قـــــــــدرة الراشـــــــــدین فـــــــــي تكـــــــــوین عالقـــــــــات حمیمـــــــــة دافئـــــــــة مـــــــــع 
ـــــــــــــي واألزمـــــــــــــة ـــــــــــــة اریكســـــــــــــون هـــــــــــــي أزمـــــــــــــة االرأيف ـــــــــــــل العزل ـــــــــــــي مقاب ـــــــــــــق ف تصـــــــــــــال الوثی

وتتضـــــــــاءل فـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة النزعـــــــــة أو الرؤیـــــــــة الحالمـــــــــة للحیـــــــــاة ، التـــــــــي كانـــــــــت تمیـــــــــز 
ـــــــــــاء  ـــــــــــدأ التخطـــــــــــیط لبن ـــــــــــر واقعیـــــــــــة ، فیب شخصـــــــــــیة المراهـــــــــــق وتصـــــــــــبح الرؤیـــــــــــة للعـــــــــــالم أكث

ـــــــــــــاة  ـــــــــــــي العمـــــــــــــل األســـــــــــــریةالحی ـــــــــــــق النجـــــــــــــاح ف ـــــــــــــار الزوجـــــــــــــة وتحقی أهـــــــــــــمومـــــــــــــن . واختی
ــــــــــة للراشــــــــــ ــــــــــدریجي مــــــــــن المحــــــــــیط الخصــــــــــائص االجتماعی ــــــــــل دین التحــــــــــرر الت األســــــــــري والمی

یخضـــــــــع فـــــــــي ســـــــــن ، وتحمـــــــــل المســـــــــؤولیةوتأكیـــــــــد الـــــــــذات وتحمـــــــــل المســـــــــؤولیةلالســـــــــتقالل
الرشـــــــــــد لضـــــــــــغوط العمـــــــــــل وللكثیـــــــــــر مـــــــــــن المعـــــــــــاییر االجتماعیـــــــــــة ،وتلعـــــــــــب الجماعـــــــــــة دورآ 

ــــــــرآ فــــــــي تكــــــــوین  االجتماعیــــــــة التــــــــي تحقــــــــق التوافــــــــق للراشــــــــد ، ویشــــــــیر كاتــــــــل  العالقــــــــاتكبی
)Cattel(ن یكتشـــــــــــــــفون بـــــــــــــــأن أحـــــــــــــــالم المراهقـــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــة بالمهنـــــــــــــــة یالراشـــــــــــــــدأنإلـــــــــــــــى

ــــــــــــم یتحقــــــــــــق منهــــــــــــا ســــــــــــوى الجــــــــــــزء الیســــــــــــیر ، وقــــــــــــد درس  ــــــــــــت خیالیــــــــــــة ول ــــــــــــزواج ، كان وال
ـــــــــــــغ  ـــــــــــــرتس وفالمن ـــــــــــــة یخمـــــــــــــس وعشـــــــــــــر )(Roberts&Flemmingروب ـــــــــــــي نهای ـــــــــــــة ف ن طالب

ســـــــــمة )65(المراهقـــــــــة وحتـــــــــى مرحلـــــــــة متقدمـــــــــة مـــــــــن الحیـــــــــاة الزوجیـــــــــة ، ووجـــــــــدا مـــــــــن بـــــــــین 
وشـــــــــكل واضـــــــــح هـــــــــي القـــــــــدرة علـــــــــى التنفیـــــــــذ مســـــــــتمرة عنـــــــــدهن، والســـــــــمات التـــــــــي ظهـــــــــرت ب

ومكانــــــــــة ضــــــــــمن المجموعــــــــــةالقــــــــــدرة علــــــــــى إیجــــــــــاد و االهتمــــــــــام بــــــــــاآلخرین و توكیــــــــــد الــــــــــذات 
ئص العقلیــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد نشــــــــــــــــر الباحــــــــــــــــث أمــــــــــــــــا الخصــــــــــــــــااالكتفــــــــــــــــاء باألصــــــــــــــــدقاء الحمیمین،

ـــــــــت األلمـــــــــا ـــــــــد مـــــــــ) Baltes(ني بال ـــــــــي العدی ـــــــــي تعـــــــــرض مقترحـــــــــات وأفكـــــــــار ف ـــــــــه الت ن مؤلفات
للتغیـــــــــــرات العقلیـــــــــــة التـــــــــــي ترافـــــــــــق التقـــــــــــدم فـــــــــــي الســـــــــــن ، ویقـــــــــــول األساســـــــــــیةالخصـــــــــــائص 
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ــــــــــــت  لــــــــــــذكاء الراشــــــــــــد خاصــــــــــــیة مركزیــــــــــــة أساســــــــــــیة هــــــــــــي الثبــــــــــــات واالســــــــــــتقرار ،وان أنبال
ــــــــرد  ــــــــف مــــــــن ف ــــــــت ســــــــلبیة أم إیجابیــــــــة تختل ــــــــة ســــــــواء كان ــــــــرات الذهنی ــــــــى أالتغی خر،ویتمیــــــــز إل

مفهـــــــــوم إلـــــــــىالعالیـــــــــة ، ویشـــــــــیر بالـــــــــت واإلنتاجیـــــــــةریة الراشـــــــــد فـــــــــي القـــــــــدرة علـــــــــى االســـــــــتمرا
الحیـــــــــــاة الكاملـــــــــــة وهـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن التكیـــــــــــف المســـــــــــتمر للنظـــــــــــام االجتمـــــــــــاعي وتغییراتـــــــــــه 

أثبــــــــــــــت فقــــــــــــــدوالمواقــــــــــــــع االجتماعیــــــــــــــة ، أمــــــــــــــا الخصــــــــــــــائص االنفعالیــــــــــــــةاألدواربتطــــــــــــــور 
ــــــــــى ســــــــــن الخمســــــــــین ،  ــــــــــزان العــــــــــاطفي یتحســــــــــن حت ــــــــــنفس أن االت ــــــــــم ال االختبــــــــــارات فــــــــــي عل

ن منهــــــــا فــــــــي الثالثـــــــــین یفــــــــي الخامســــــــة والعشــــــــر انفعــــــــاالأكثــــــــر ننــــــــاأالخبــــــــرات تؤكــــــــد نإإذا
مـــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل دراســـــــــــــــــــته ) Anderson(ســـــــــــــــــــتنتج أندرســــــــــــــــــون اأو الخمســــــــــــــــــین ، وقــــــــــــــــــد 

الراشـــــــــــدین یســــــــــــتجیبون بشـــــــــــكل انفعـــــــــــالي أقــــــــــــل كلمـــــــــــا تقـــــــــــدموا بالســــــــــــن نبـــــــــــأوللراشـــــــــــدین،
ــــــــة ،  ــــــــة االنفعالی ــــــــي الناحی ــــــــص ف ــــــــیس نق ــــــــة ول ــــــــة النوعی ــــــــرات مــــــــن الناحی بســــــــبب حصــــــــول تغی
ـــــــــــــــــــل  . بمعنـــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــزداد االســـــــــــــــــــتجابات العاطفیـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــن االنفعـــــــــــــــــــاالت العنیفـــــــــــــــــــة تق

.) Balties,1984,pp34-103( و) 460ص-447، ص2002سلیم،(
:الوجداني في مرحلة الرشد النفسي والذكاءاألمن

الـزواج ، وهـذا إلـىمیـدان العمـل ، ومـن العزوبیـة إلىالدراسة الشباب في هذه المرحلة منینتقل
الحاجــة لالمــان والحــب واالنجــاز ) الشــباب (یتطلــب تحقیــق  أهــم الحاجــات النفســیة لمرحلــة الرشــد 

النفسـي األمنللحصول على جاهدافالشخص الراشد یسعى )  25،ص2005: األقرع(والنجاح ،
منصــبایعمــل لیشــغل أوالدخــار المــال ، جاهــدا، فهــو یخشــى المجهــول والمســتقبل ، فهــو یســعى 

من بعـده، وبالتـالي یتوجـب علیـه  مضـاعفة الجهـد وألسرتهمن االستقرار والطمأنینة له نوعایمثل 
) 82،ص2006شریت وعبداهللا،.(یطمئن ویؤمن المستقبل أنویرید . وزیادة الطموح

فـي أمـاكن عملهـم، األفـرادمطلـب ضـروري لجمیـع األمـنأن تحقیق ) 320: 1989(ویرى ملیكة 
الصـناعي األمنفي مواقع عملهم ، أي متطلبات واألماناألمنویتعلق ذلك بتوفیر جمیع وسائل 

، وتحقیــق دخــل مناســب ، وتأمینــات اجتماعیــة ، وصــحیة والضــمانات المتعلقــة بحقــوق الموظــف 
)14ص،2003،الخضري ( الخ ....

مرحلة إلىعلى الصحة النفسیة من شخص آلخر، ومن مرحلة األمنیختلف تأثیر الحرمان من 

، وعدم أسبابهزول ت، و مؤقتان تأثیره السیئ قد یكون إحدث الحرمان في مرحلة الرشد ، ففإذا

استطاع الشخص تغییر مطالب أمنه ، ولم یشعر إذاقد ال یؤثر في الصحة النفسیة األمنتوافر 
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في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة فأنه یعوق األمنحدث الحرمان من إذاأمابقلق الحرمان ، 

-27ص2004قرع ، ألا(حله الصحة النفسیة في جمیع مرافيسیئاتأثیراالنمو النفسي ویؤثر 

إن مهارات الذكاء الوجداني یمكن أن تصاغ على هیئة عبارات أو مشكالت لها إجابات ) 28

صحیحة أو خاطئة ، مقبولة أو مرفوضة ، إن تلك المهارات المقاسة تترابط مع غیرها من 

مقاییس القدرة العقلیة ، إن المستوى المطلق للقدرة یتنامى مع تقدم العمر 

Salovey,1997,P225)(، ففي مسح قومي أجري في الوالیات المتحدة األمریكیة تبین أن

منهم لیس % 40من البالغین والراشدین العاملین تنقصهم الدافعیة للعمل، وأن % 50أكثر من 

منهم لیس لدیهم القدرة على التنظیم الذاتي على % 19لدیهم القدرة على العمل الجماعي، وأن 

أن التدخالت في أماكن العمل تساعد الموظفین  الراشدین على فهم .ت العملمستوى عادا

وتتطور المهارات الوجدانیة واالجتماعیة في مرحلة ) 216- 215، 2007السمدوني،.(عملهم

اآلخرین لذا تتحسن عالقاته لدى والقبول االستحسانالرشد حیث یسعى الفرد للحصول على 

.)442،ص2011د ،محم(نفعالیة العنیفة ،االجتماعیة ویتجنب السلوكیات اال
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الثانيالباب 
الــــدراســــــة المیـــدانیـــــــــــة

جراءات الدراسة : األولالفصل ٕ منهج البحث وا
.المیدانیة

 نتائج البحث وتفسیرها:الفصل الثاني
.
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الباب الثاني
األولالفصل 

جراءات الدراسة المیدانیةمنهج البحث و  ٕ ا
.وعینتهمجتمع البحث-أوالً 

جراءات الصدق والثبات لهاأدوات البحث-ثانیاً  ٕ .وا
.منهج البحث-اً ثالث
.البحثتنفیذإجراءات-رابعاً 

.الصعوبات التي اعترضت  تطبیق البحث -خامساً 
.األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث-ساً ساد



الفصل األول                                        منھج البحث وإجراءات الدراسة المیدانیة 

87

:توطئة
وأدوات البحث واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها یتناول هذا الفصل المنهج المتبع في البحث، 

، سواء أكان ذلك من حذف أو وثباتها، وما أدت إلیه من إدخال بعض التعدیالت على أداة البحث
إجراءات تناولإضافة إلى وصف المجتمع األصلي والعینة والمتغیرات وكذلك إضافة في البنود،  

البحث وأهم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة فیه سواء في التحقق من صالحیة أداة البحث أو في 
:ل إلى النتائج، وفیما یلي عرض لذلكو الوص
:مجتمع البحث-أوالً 

العام المسجلین في ) فرع إدلب(طلبة جامعة حلب للبحث من جمیع األصليیتكون المجتمع 
طالبًا وطالبة، )12025(والبالغ عددهم حسب إحصائیات جامعة حلب ) 2013-2012(الدراسي

:اآلتي، ویمكن تقسیمهم وفقیمثلون مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكروهؤالء الطلبة 

 وبالتالي تتصف مرحلة المراهقة ًا،عام) 21حتى 18(المراهقة المتأخرة تمتد من سنمرحلة
.عاماً )21- 20-19(الطلبة البحث الحالي بأعمار المتأخرة في

وبالتالي تتصف مرحلة الرشد المبكر في ًا،عام)40حتى21(مرحلة الرشد المبكر تمتد من سن
ح توزع أفراد ) 3) (2(و) 1(والجداول ،عاماً )24حتى22(الطلبة منالبحث الحالي بأعمار  توضّ

وفق متغیر الجنس والمرحلة العمریة) فرع إدلب(المجتمع األصلي على كلیات جامعة حلب 
). رشد مبكر/ مراهقة متأخرة( 

.وفقًا لمتغیر الجنس) فرع إدلب(یبین توزع أفراد المجتمع األصلي على كلیات جامعة حلب ) 1(الجدول
في ) فرع إدلب(المجموع الكلي لطلبة جامعة حلب صلیة واالختصاالك

المجموعكافة السنوات

إناثذكور
10758801955الحقوق

156918843453)إنكلیزي-عربي- اآلثار(كلیة اآلداب
391574965العلوم اإلداریة
164110274الطب البیطري

6788281506الھندسة الزراعیة
129416722966)دبلوم تأھیل تربوي - معلم صف (ة التربی

408498906)فیزیاء -ریاضیات(العلوم
5579644612025المجموع الكلي للمجتمع األصلي

%100%54%46النسبة المئویة للطلبة 
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العمر ًا لمتغیر وفق) فرع إدلب(جامعة حلب واختصاصاتیبین توزع أفراد المجتمع األصلي على كلیات) 2(الجدول
)ورشد مبكر/ مراهقة متأخرة ( المرحلة العمریةو 

مرحلة الرشد المبكرمرحلة المراھقة المتأخرة
العمر

الكلیة 
واالختصاص

ذو العمر ةالطلب
عاماً ) 19(

ذو العمر ةالطلب
عاماً )20(

الطلبة ذو العمر 
عاماً ) 21(

ذو العمر ةالطلب
عاماً ) 22(

طلبة ذو العمر ال
فأكثر) 23(

513533383526الحقوق
معلم (التربیة 

1016900524263)صف

دبلوم (التربیة
263التأھیل التربوي

332324207320323ھندسة زراعیة
205234526العلوم اإلداریة
9410080طب البیطري

- فیزیاء (العلوم 
311212198185)ریاضیات

اللغة (اآلداب 
353182165420)اإلنكلیزیة 

اللغة (اآلداب 
519424407690)العربیة 

113625167)اآلثار(اآلداب 
3456297125412471586المجموع 

مجموع الطلبة في 
89683057كل مرحلة عمریة

النسبة المئویة 
للطلبة في كل 
مرحلة عمریة

75%25%

ع عدد المجتم
12025األصلي 

على متغیر المرحلة العمریة)الذكور واإلناث(یبین توزع الطلبة أفراد المجتمع األصلي الــ) 3(الجدول 
مرحلة الرشد المبكرمرحلة المراھقة المتأخرة

الجنس        
الكلیة 

واالختصاص
)اإلناث(الطلبة )الذكور(الطلبة )اإلناث(الطلبة )الذكور(الطلبة 

699730376150لحقوقا
معلم (التربیة 

1113132791172)صف

دبلوم (التربیة
90173--التأھیل التربوي

325538353290ھندسة زراعیة
--391574العلوم اإلداریة
--164110طب البیطري

- فیزیاء (العلوم 
32539683102)ریاضیات

ة اللغ(اآلداب 
305395200220)اإلنكلیزیة 

اللغة (اآلداب 
626724305385)العربیة 
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1061202740)اآلثار(اآلداب 
4054491415251532المجموع

%13%13%41%33النسبة المئویة
مجموع الطلبة في 
89683057كل مرحلة عمریة

النسبة المئویة 
للطلبة في كل 
مرحلة عمریة

75%25%

عدد المجتمع 
12025األصلي 

:مبررات اختیار مجتمع البحث وعینتھ
طبیعة مرحلة المراهقة والرشد المبكر من حیث أنها من أكثر مراحل النمو التي یواجه فیها الفرد - 

).  1999عوض،(مشكالت نفسیة واجتماعیة قد توثر في نمو شخصیته واستقراره االنفعالي 
بدایة ونهایة لكل من مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر بسبب وجود صعوبة في تحدید- 

.التشابه الكبیر لدى هؤالء الطلبة في هاتین المرحلتین من حیث الخصائص النفسیة واالجتماعیة
طبیعة العالقة بین األمن وخاصة المحلیة التي تناولتالعربیةاألجنبیة ندرة الدراسات السابقة - 

.الوجداني لدى الطلبة المراهقین وأفراد الرشد المبكرالنفسي والذكاء 
طبیعة العالقة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني لدى الطلبة المراهقین والراشدین معرفة - 

لتطویر قدرات هؤالء الطلبة ومهاراتهم في هذین یساعد في إیجاد اآللیة المناسبة المبكرین قد 
.المتغیرین

:ثـــــــة البحـــینــع
%) 5(طالبًا وطالبة، بنسبة ) 601(لتحقیق أهداف البحث الحالي سحبت عینة عشوائیة طبقیة بلغت

لیه الباحثون في أن نسبة أفراد العینة إذهب لما وهي نسبة مناسبة وفقاً من أفراد المجتمع األصلي،
ن أن تكون بحدود یمكأالف أو أكثرةفي البحوث الوصفیة للمجتمعات التي تتكون من عشر ةالمالئم

).168ص ، 1992، عودة وملكاوي() 247،ص2007،ملحم(المجتمع األصلي أفرادمن) 5%(
هو أن مجتمع البحث غیر متجانس ) العینة العشوائیة الطبقیة(إلى أسلوب ومن مبررات لجوء الباحثة 

لة من حیث عدد الكلیات واالختصاص، ومن حیث حجم المجتمع األصلي لكل كلیة، ولكل مرح
وهذا ما أشار إلیه )حیث یتباین حجم المجتمع األصلي بین الكلیات والمراحل العمریة(عمریة 
من أننا عندما نواجه مجتمعًا غیر متجانس ، فإنه من المفضل اللجوء إلى أسلوب ،)2002(الصیرفي

تعني أن ، )1991(والعشوائیة كما یشیر حمصي .)195، 2002الصیرفي، (العینة العشوائیة الطبقیة 
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یكون لكل أفراد الجماعة حظوظًا متساویة في أن یجري اختیارهم من بین أفراد العینة، وأن ال یؤثر 
أما الطبقیة فتعني أن یتم بموجبها . اختیار أي فرد بأي صورة من الصور في اختیار أي فرد آخر

قة في العینة المسحوبةوأن یكون عدد األفراد الذین یمثلون كل طب)فئات(تقسیم المجتمع إلى طبقات 
بعد تصنیف مجتمع )العشوائیة الطبقیةالعینة (وتسحب ، مطابقًا لنسبة هذه الطبقة في الجماعة الكاملة

. )117-116، 1991حمصي، (ة إلى طبقات، وتحدید نسبة كل طبقة إلى المجتمع األصليالدراس
ثم ) ر، إناث، مراهقین، راشدینذكو (األصلي إلى طبقاتالمجتمعحیث قامت الباحثة بتقسیم أفراد 

یبین توزع أفراد عینة البحث على ) 4(والجدولتحدید عدد كل فئة من هذه الفئات في كل كلیة 
من أفراد %)5(عینةقامت الباحثة بسحبكوبعد ذل) الجنس، والمرحلة العمریة(المتغیرات المدروسة 

من كل فئة عددضربل كلیة من خالل المجتمع األصلي وتم استخراج نسبة المئویة لكل فئة من ك
یبّین التوزع البیاني ألفراد عینة البحث على ) 3(والشكل العینة الكلیة) 100(تقسیم ) 5(بكل كلیة  

).الجنس والمرحلة العمریة( متغیري البحث
لمرحلة العمریةعلى متغیر ا)الذكور واإلناث(یبین توزع الطلبة أفراد عینة البحث الــ) 4(الجدول 

مرحلة الرشد المبكرمرحلة المراھقة المتأخرة
الكلیة 

)اإلناث(الطلبة )الذكور(الطلبة )اإلناث(الطلبة )الذكور(الطلبة واالختصاص

3537198الحقوق
معلم (التربیة 

566658)صف

دبلوم (التربیة
58--التأھیل التربوي

16271815ھندسة زراعیة
--2028لعلوم اإلداریةا

--86طب البیطري
- فیزیاء (العلوم 

162045)ریاضیات

اللغة (اآلداب 
15201011)اإلنكلیزیة 

اللغة (اآلداب 
31361519)العربیة 

5612)اآلثار(اآلداب 
2022467776المجموع

%13%13%41%33النسبة المئویة
مجموع الطلبة في 

448153ل مرحلة عمریةك

النسبة المئویة 
للطلبة في كل 
مرحلة عمریة

75%25%

601عدد عینة البحث 
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یبین توزع أفراد عینة البحث على متغیري الجنس والمرحلة العمریة) 3(الشكل 

:أدوات البحث-ثانیاً 
:تخدام المقاییس اآلتیةباسقامت الباحثة 

).1993(فهد عبد اهللا الدلیم وآخرون : إعداد/ مقیاس األمن النفسي.1
).2005(إعداد رشا عبد الفتاح الدیدي / مقیاس الذكاء الوجداني .2

وفیما یلي حدیث مفصل عن إجراءات اختیار هذه المقاییس وكیفیة التحقق من صالحیة استخدامها  
:للبحث الحالي 

بعض المقاییس المستخدمة في الدراسات السابقة فیما یلي تتناول الباحثة :ألمن النفسيمقیاس ا- 1
.لقیاس األمن النفسي ، وتبین مبررات اختیارها ألحد المقاییس و استخدامه في هذه الدراسة 

:اختیار المقیاس الحاليمبررات االطالع على مقاییس األمن النفسي و - 1- 1
ع على الدراسات والبحوث السابقة وما استخدمته من مقاییس لألمن النفسيقامت الباحثة باالطال

بهدف اختیار مقیاس مناسب یمكن من خالله قیاس نسبة شعور أفراد عینة البحث باألمن النفسي 
ومعرفة مدى عالقة هذا الشعور بذكائهم الوجداني حیث كان من أهم المقاییس التي استخدمت في 

: یليالدراسات والبحوث ما 
).1987(ماسلو، ترجمة سالمة : إعداد/ مقیاس األمن النفسي- 
).1993(وآخرونفهد عبد اهللا الدلیم: إعداد/مقیاس األمن النفسي - 
).1997(شادیة التل وعصام أبو بكرة : إعداد/ مقیاس األمن النفسي- 
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).2003(جهاد الخضري :إعداد/ مقیاس األمن النفسي-
).2005(زینب شقیر :إعداد/ مقیاس األمن النفسي-
).2009(وفاء عقل:إعداد/ مقیاس األمن النفسي-
).2010(وفاء خویطر:إعداد/ مقیاس األمن النفسي-

كانت حیث) 1993(إعداد فهد عبد اهللا الدلیم وآخرون/اختارت الباحثة مقیاس األمن النفسي
الدلیم عبد اهللا ، ثم قام فهد ماسلو لقیاس درجة السالمة النفسیة للفرد: النسخة األصلیة من إعداد

ومن أهم مبررات استخدام الباحثة لهذا المقیاس ما .وآخرون بتعدیله وتقنینه على البیئة السعودیة
: یلي
.ماسلو: المقیاس مشتق من النسخة األصلیة إعداد- 
.یغطي جمیع أبعاد األمن النفسي التي أشارت إلیه الدارسات واألدبیات السابقة- 
حیث استخدم في أكثر من ،یس األمن النفسي المستخدمة في الدراسات العربیةمن أكثر مقای- 

.عربیةة دراس) 14(
.تمیزه بخصائصه السیكومتریة العالیة في جمیع الدراسات العربیة التي أجریت له- 
.یصلح للتطبیق على المراهقین والراشدین- 
.سهولة تطبیقه واستخراج نتائجه- 
لمیة والدراسات والبحوث التي تتصل باألمن النفسي سواء في صمم لالستخدام في البحوث الع- 

.صورته المرضیة أو السویة
)1(الملحق: األولى صورتهوصف المقیاس في - 1-2

تدل عبارة ) 75(من) 1993(مقیاس األمن النفسي الذي أعده فهد عبد اهللا الدلیم وآخرون یتكون 
، وقد صمم المقیاس بحیث یتمكن المفحوص على مدى السالمة والطمأنینة النفسیة لدى المفحوص

دقائق ) 10(ذاته من تطبیقه، كما یمكن تطبیقه فردیًا أو جماعیًا، حیث تستغرق اإلجابة على المقیاس 
في المتوسط لطالب الجامعة، وصیغت عبارات المقیاس بصورة سالبة، والبعض اآلخر بصورة 

والسلبیة للمقیاسموجبة، ، والجدول التالي یبین العبارات اإلیجابیة
لمقیاس األمن النفسي لفهد الدلیم وآخرونالسلبیةیبین أرقام العبارات اإلیجابیة والعبارات) 5(الجدول

العبارات السلبیةالعبارات اإلیجابیة
1-2 -6-9-11-12-13 -15-17-19-20-25-3-5 -7-8-10-14-16 -18-21-22-23-
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26-27-28-30-31-34-37-40-43-45-48-
49-56-57-58-59-60-67-68-71-72-

24-29-32-33-35-36-38-39-41-42-
44-46-47-50-51-53-54-55-65-61-

63-64-66-69-70-73-74-75
ویصحح المقیاس في اتجاه درجة األمن النفسي أي أن الدرجات العالیة في هذا المقیاس تدل على 

صحیح، وتتم اإلجابة على المقیاس وفق أربع الطمأنینة النفسیة لدى المفحوص والعكسو عدم السالمة 
تأخذ العبارات حیث . بوضع عالمة أمام الخانة المناسبة) اً أبد- نادراً - أحیاناً - دائماً (خیارات وهي 

العبارات وتعطى ).4(=اً أبد،)3(=نادراً ،)2(=،  أحیاناً )1(=دائماً :التالیةاإلیجابیة الدرجات 
وبالتالي فإن أعلى درجة ). 1(=اً ، أبد)2(=، نادراً )3(=،أحیاناً )4(=دائماً : السالبة الدرجات التالیة

درجة وتدل هذه الدرجة على انعدام األمن ) 300(یمكن أن یحصل علیها المفحوص على المقیاس 
درجة وتدل هذه الدرجة ) 75(النفسي لدى المفحوص وأقل درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص 

) 1993(وقد استخرج فهد الدلیم وآخرون . ك أقصى درجات األمن النفسيعلى أن المفحوص یمل
معاییر تائیة للمقیاس على البیئة السعودیة والجدول التالي یوضح درجات الخام وما یقابها من معاییر 

. تائیة
بیئة السعودیةعلى الالمستخرجة یبین المعاییر التائیة لمقاییس األمن النفسي لفهد الدلیم وآخرون) 6(الجدول

الدرجة الخامالدرجة التائیة 3091 35107 40123 45139 50155 55170 60186 65202 70218 75234 80250

:وتفسر درجات المفحوص وفق هذه المعاییر إلى ما یلي
 لسالمة یعني میله إلى ا)60(إن حصول المفحوص على درجة خام تقابل الدرجة التائیة أقل من

.النفسیة واألمن النفسي
 یعني عدم األمان ) 70- 60(إن حصول المفحوص على درجة خام محصورة بین درجة التائیة

.النفسي ولكن ال یصل إلى المرحلة المرضیة
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 أو أكثر تعني أنه یعاني من )70(إن حصول المفحوص على درجة خام تقابل الدرجة التائیة
.أخرىه مرضًا أو عرضًا ألمراض واعتبار . عدم األمان النفسي

دالالت صدق ثبات للمقیاس بطرائق عدة وجمیعها كانت مرتفعة ) 1993(كما استخرج الدلیم وآخرون
. ودالة احصائیًا وتشیر إلى أن المقیاس یتمتع بدالالت صدق وثبات جیدة

:عرض المقیاس على السادة المحكمین- 3- 1
بعرضه على مجموعة محّكمین في ) Content validity(المقیاستم التحقق من صدق محتوى 

). 2(الملحقمحّكمین) 9(، عددهم اإلجمالي)24/3/2013ولغایة 3/3/2013(بین الفترة الواقعة
مین لمدى مالئمة البنود ) األمن النفسي(مقیاسوكان الهدف من تحكیم  هو بیان مالحظات المحّك

ما وُضعت لقیاسه، ووضوح التعلیمات من حیث ، وقیاسللمقیاسللهدف العام واألهداف الفرعیة 
التي بینوا  فیها ضرورة إعادة النظر في ،)6(الملحق المعنى واللغة، وقدم المحّكمون مالحظاتهم

یوضّح أمثلة للبنود ) 7(والجدولبعض البنودصیاغة بعض البنود من حیث المعنى واللغة، وحذف 
.المحذوفة، والمعدلة

لمقیاس األمن النفسي لفهد أمثلة لبعض البنود المحذوفة والبنود التي تم إجراء التعدیالت علیها  یبیِّن ) 7(الجدول 
الدلیم وآخرین 

العبارات بعد التعدیلالعبارات التي تحتاج إلى تعدیلالعبارات المحذوفة

لیسليیحدثأوحوليیجريماأنیضایقني
اً یحقیق

ضت لإلهانة في تعر تعرضت كثیرًا لالحتقار     
مواقف عدیدة في حیاتي

أقضي وقتًا كثیرًا في القلق على شاذأننيعلىإليینظرماكثیراً أنهأعتقد
المستقبل 

أشعر بالقلق عندما أفكر 
بالمستقبل

ن تخفیض عدد بنود المقیاس وعدم االعتماد علىكما طلب السادة المحكمو 
وبالتالي السعودیة لعدم مالئمتها على البیئة السوریة ولقدمها،الدرجات التائیة المستخرجة على البیئة

.بنداً ) 60(أصبح المقیاس بعد تعدیالت السادة المحكمین مؤلفًا من 
:الدراسة االستطالعیة للمقیاس- 4- 1

على عینة استطالعیة مكونة مقیاس األمن النفسيبتطبیق ةالباحثتبعد االنتهاء من التحكیم  قام
من أربع ) العینة العرضیة(األساسیة، اختیرت بطریقة البحث، وهي غیر عینة ًا وطالبةطالب) 40(من
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، وُیظهر )4/4/2013ولغایة 1/4/2013(في الفترة الواقعة بین) فرع إدلب(من جامعة حلب كلیات
.توزع أفراد العینة االستطالعیة) 8(الجدول

العینة االستطالعیةیبیِّن خصائص ) 8(الجدول

الكلیةاسم 
المجموعالجنس

إناثذكور
5510الحقوق
5510التربیة

5510زراعیةالالھندسة 
5510الطب البیطري

202040المجموع

وكان الهدف من الدراسة االستطالعیة التأكد من مناسبة البنود للتطبیق ووضوح العبارات بالنسبة 
أن یضعوا إشارة إلى المقیاسُطلبَ من أفراد العینة االستطالعیة عند اإلجابة عن بنود ، حیثللطلبة

جانب كل بندًا یجدون صعوبة أو غموضًا في فهمه أو في اإلجابة علیه، وبناًء علیه تّم استبعاد عدد 
في صعوبة الطلبةالتي وجَد فیها العباراتتعدیل بعضمن البنود التي لم یتم اإلجابة علیها، وتم 

.)9(، كما هو موضح في الجدولفهمها واإلجابة علیها
یبین أمثلة لبعض البنود التي تم حذفها وبعض البنود التي تم إجراء التعدیالت علیها بناء على إجابات ) 9(الجدول 

.العینة االستطالعیة
العبارات بعد التعدیلالعبارات قبل التعدیلالعبارات المحذوفة

خي بصفة عامة أنا شخص مستر 
ولست متوتر 

أنا من األشخاص القلقین فیما یتعلق 
األمر بذكائي

أشعر بأن ذكائي أقل مما یجب أن 
یكون

أشعر بالحرج والحساسیة من بعض تجرح مشاعري بسهولةأعتقد أن الدنیا تعاملني معاملة طیبة
األشخاص

مقیاس األمن أصبحفراد العینة االستطالعیة ن وأو بعد األخذ بالمالحظات التي قدمها السادة المحكم
. )أبداً -نادراً - أحیاناً - دائماُ (إجابة رباعیة ویتم اإلجابة عنها ببدائلعبارة ) 60(یتضمنالنفسي
):3(الملحقفي صورته النهائیة وكیفیة تصحیحهمقیاس األمن النفسيوصف - 5- 1

درجة شعور الطالب باألمن والطمأنینة فقرة، تقیس ) 60(تكون المقیاس في صورته النهائیة من 
وعبارات المقیاس بعد التعدیل منها صیغ بصورة سالبة، والبعض اآلخر صیغ بصورة النفسیة 
تأخذ حیث ) الصورة األصلیة(كما تم عكس الدرجات التي تعطى لبدائل اإلجابة عن موجبة،

وتعطى ).4(=اً أبد،)3(=نادراً ،)2(=،  أحیاناً )1(=دائماً :التالیةالدرجات السلبیةالعبارات 
).1(=اً ، أبد)2(=، نادراً )3(=أحیاناً ، )4(=دائماً : العبارات اإلیجابیة الدرجات التالیة
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ومن مبررات قیام الباحثة بعكس درجات المفحوصین على مقیاس األمن النفسي هو أن یكون 
جداني حتى الیكون هناك اتجاه تصحیح مقیاس األمن النفسي بنفس اتجاه تصحیح الذكاء الو 

افتراض مسبق للعالقة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني لدى الطلبة ، وهذا مافعله العدید من 
، وماأكده بعض المدرسین من قسم ) 2008(والزهراوي ) 2007(الباحثین ومنهم الطهراوي 

لحالیة للمقیاس تختلف القیاس والتقویم بكلیة التربیة بجامعة دمشق ، مبررین ذلك بأن الصورة ا
عن الصورة األصلیة من حیث عدد األبعاد والبنود، باإلضافة إلى عدم امكانیة استخدام الدرجات 
التائیة السابقة للمقیاس وال وجود لدرجات تائیة جدیدة على البیئة السوریة وهذا یترك للباحثة 

تالي فأن أعلى درجة یمكن أن الحریة بتعدیل درجات التصحیح بما یتناسب مع طبیعة بحثها، وبال
درجة وتدل هذه الدرجة إلى أن المفحوص یملك ) 240(یحصل علیها المفحوص على المقیاس 

أعلى درجة من درجات الشعور باألمن النفسي وأقل درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص 
ألمن درجة وتدل هذه الدرجة إلى أن المفحوص یملك أدنى درجة من درجات الشعور با) 60(

.والجدول التالي یبین أرقام العبارات اإلیجابیة والسلبیة للمقیاس بصورته النهائیة.النفسي
بصورته النهائیةلمقیاس األمن النفسي السلبیةیبین أرقام العبارات اإلیجابیة والعبارات) 15(الجدول

العبارات السلبیةالعبارات اإلیجابیة
1-2 -5-7-11-12-15 -17-18-21-22-23-

24-25-27-30-31-34-35-38-43-46-
50-53-56-57-58

3-4 -6-8-9-10 -13-14-16-19-26-28-
29-32-33-36-37-39-41-40-42-44-

47-45-51-54-55-59-60
ونظرًا لعدم مناسبة المعاییر التائیة المستخرجة على البیئة السعودیة لالستخدام على البیئة السوریة 

/ متوسط/ ضعیف(قسیم درجات الطلبة على مقیاس األمن النفسي إلى ثالثة مستویاتبتقامت الباحثة
وذلك لتحدید ) االنحراف المعیاري±المتوسط الحسابي (حسب منحنى التوزع الطبیعي لغاوس ) مرتفع

:وهي كاآلتيدرجة شعور أفراد عینة البحث باألمن النفسي
الدرجة بینى مقیاس األمن النفسي وتقع وهي الدرجة التي یحصل علیها الطالب عل: منخفض- 

).119(وحتى الدرجة ) 102(
من الدرجة وهي الدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس األمن النفسي وتقع :متوسط- 

).174(وحتى الدرجة ) 120(
بین الدرجة وهي الدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس األمن النفسي وتقع :مرتفع- 

).219(ى الدرجة وحت) 175(



الفصل األول                                        منھج البحث وإجراءات الدراسة المیدانیة 

97

وحتى الدرجة ) 102(من الدرجة تتراوح درجات الطلبة على مقیاس األمن النفسي :الكلي- 
)219 .(
:دراسة صدق المقیاس وثباته- 6- 1
في عدة أشكال، من خالل التطبیق على عینة مقیاس األمن النفسيصدق وثبات دراسةتم 

بلغ عددهم حیث ، )فرع إدلب(جامعة حلب توزعها على كلیاتاختیرت بطریقة تراعي قدر اإلمكان 
األساسیة، وذلك في الفترة الواقعة بینالبحث، وهي غیر عینة طالبًا وطالبة) 120(اإلجمالي 

الكلیات توزع عینة الصدق والثبات على ) 10(وُیظهر الجدول) 11/4/2013ولغایة 7/4/2013(
:  حو اآلتيالتي سحبت منها وفق متغیر الجنس على النواالختصاصات

خصائص عینة الصدق والثباتن بیّ یُ ) 10(الجدول

الكلیة واالختصاصاسم 
المجموعالجنس

طالبةطالب
151025الحقوق

101020)اللغة اإلنكلیزیة(اآلداب
131225)اللغة العربیة(اآلداب 

252550)التربويدبلوم التأھیل (التربیة
6357120المجموع

 الصدق التكویني(الصدق البنیوي :(
:اآلتیةمن خالل القیام باإلجراءات لمقیاس األمن النفسيتم حساب الصدق البنیوي 

 11(والجدول درجة كل بند من بنود المقیاس مع الدرجة الكلیة له إیجاد معامالت االرتباط بین (
.         یوضح ذلك
.مع الدرجة الكلیةالمقیاسیبّین معامالت االرتباط بین درجة كل بند من بنود ) 11(الجدول

رقم 
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

رقم القرار
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

رقم القرار
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

رقم القرار
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

قرارال

دال0.47**55دال0.49**37دال0.42**19دال0.45**1
دال0.36*56دال0.38*38دال0.54**20دال0.56*2
دال0.74**57دال0.54**39دال0.48**21دال0.42*3
دال0.40**58دال0.64**40دال0.36*22دال0.46**4
دال0.41**59دال0.43*41دال0.34**23دال0.60**5
دال0.56**60دال0.34**42دال0.59**24دال0.59**6
دال0.36**43دال0.40**25دال0.51**7
دال0.33*44دال0.41**26دال0.45**8
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دال0.30*45دال0.38**27دال0.54**9
دال0.61**46دال0.64**28دال0.63**10
دال0.40**47دال0.31*29دال0.53**11
دال0.65**48دال0.36**30دال0.44**12
دال0.69**49دال0.32**31دال0.49**13
دال0.51**50دال0.33**32دال0.48**14
دال0.42**51دال0.45**33دال0.58**15
دال0.47**52دال0.58**34دال0.44**16
دال0.40**53دال0.52**35دال0.43**17
دال0.54**54دال0.54**36دال0.52**18

0,05دال عند مستوى داللة (*) –0,01دال عند مستوى داللة (**) 

، الكلیة لهالمقیاس مع الدرجة وجود ارتباط بین درجة كل بند من بنود )11(یتبین من الجدول 
مما ) 0.74إلى 0.33(حیث تراوحت هذه المعامالت من .وهذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائیاً 

.صدقه البنیويیتصف باتساق داخلي، وهذا یدل على مقیاس األمن النفسيیشیر إلى أن 
:تم حسابه بثالث طرائق على النحو اآلتيمقیاس األمن النفسيأما ثبات 

تم حساب معامل االتساق الداخلي للعینة نفسها : داخلي بمعادلة ألفا كرونباخثبات االتساق ال
.نتائج معامالت الثبات)12(وفیما یلي یبّین الجدول . باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

لبنود مقیاس األمن النفسيُیبّین معامالت ثبات ألفا كرونباخ ) 12(الجدول
ألفا كرونباخالنفسيمقیاس األمن
0.88للمقیاسالدرجة الكلیة 

للمقیاسیتضح من الجدول السابق أن معامل االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة 
.  البحث الحاليألغراض وهي معامالت ثبات جیدة ومقبول) 0.88(تبلغ
على لمقیاس األمن النفسيزئة النصفیة كذلك استخرج معامل ثبات التج:ثبات التجزئة النصفیة

براون، كما هو موضّح في –العینة نفسها من التطبیق األول باستخدام معادلة سیبرمان 
).13(الجدول

لبنود مقیاس األمن النفسيالثبات بطریقة التجزئة النصفیة ُیبّین) 13(الجدول
التجزئة النصفیةمقیاس األمن النفسي

0.86للمقیاسالدرجة الكلیة

بلغ لمقیاس األمن النفسيیتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات التجزئة النصفیة للدرجة الكلیة 
.    البحث الحاليألغراض ثبات التجزئة النصفیة جید ومقبولویعتبر معامل) 0.86(
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لمقیاس األمن النفسياإلعادة باستخراج معامل الثبات بطریقةةالباحثتقام: الثبات باإلعادة
للمرة الثانیة على المقیاسثم أعید تطبیق )11/4/2013-7(على العینة نفسها وذلك بتاریخ 

، وجرى )22/4/2013- 21(وذلك بتاریخ العینة نفسها بعد مضي أسبوعین من التطبیق األول
عن طریق حساب معامل ارتباط   للدرجة الكلیة لمقیاس األمن النفسياستخراج معامالت الثبات 

). 14(بین التطبیق األول والثاني كما في الجدول) pearsoonبیرسون(
.ُیبّین الثبات بطریقة الثبات باإلعادة لمجاالت االختبار ودرجته الكلیة)14(الجدول 

معامل االرتباط بیرسونيمقیاس األمن النفس
0.93**الدرجة الكلیة للمقیاس

0,01دال عند مستوى داللة (**) 

بلغ لمقیاس األمن النفسيثبات اإلعادة للدرجة الكلیةمعاملیالحظ أن ) 14(بالنظر إلى الجدول 
.  ومقبول ألغراض البحث الحاليجیدوهذا المعامل ) 0.93(**

ه صالحًا یتصف بدرجة جید من الصدق والثبات تجعلمقیاس األمن النفسيویتضح مما سبق أن 
.للبحث الحاليلالستخدام كأداة 

). 2005(الدیديالفتاحعبدرشاإعداد/ الذكاء الوجداني مقیاس- ثانیاً 
تتناول الباحثة فیما یلي بعض المقاییس المستخدمة في الدراسات السابقة لقیاس الذكاء الوجداني، 

. لدراسة وتبین مبررات اختیارها ألحد المقاییس و استخدامه في هذه ا
:اختیار المقیاس الحاليمبررات االطالع على مقاییس الذكاء الوجداني و - 1- 2

للذكاء الوجداني قامت الباحثة باالطالع على الدراسات والبحوث السابقة وما استخدمته من مقاییس 
بهدف اختیار مقیاس مناسب یمكن من خالله قیاس درجة الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحث 

رفة مدى عالقة درجة ذكائهم الوجداني بشعورهم باألمن النفسي، حیث كان من أهم المقاییس التي ومع
: استخدمت في هذه الدراسات ما یلي

).2009(قمر األبرش :  تقنین/ )MSCEIT(مقیاس الذكاء الوجداني - 
).2005(رشا عبد الفتاح الدیدي : إعداد/ مقیاس الذكاء الوجداني- 
).2008(امطانیوس مخائیل : إعداد/ االنفعاليمقیاس شط للذكاء- 
).2006(رندة رزق اهللا : إعداد/ مقیاس الذكاء الوجداني- 
).2010(عبد اللطیف المومني : إعداد/ مقیاس الذكاء الوجداني- 
).2006(عفاف عویس : إعداد/ مقیاس الذكاء الوجداني لألطفال - 
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).2006(عالء الدین كفافي : ادإعد/ مقیاس الذكاء الوجداني للمراهقین والراشدین - 
ومن أهم مبررات )2005(رشا عبد الفتاح الدیدي إعداد /مقیاس الذكاء الوجداني اختارت الباحثة 

: استخدام الباحثة لهذا المقیاس ما یلي
) 1995ماییر وسالوفي ،(یغطي المقیاس جمیع أبعاد مفهوم الذكاء الوجداني الذي أشار إلیه - 

دارة االنفعاالت، والدافعیة الشخصیة، والتعاطف، ومعالجة والمتمثلة بالوعي ٕ الذاتي، وتنظیم وا
. والتي تسعى الباحثة لقیاسها في البحث الحالي. العالقات

-Bar)نأو - اقتباس بعض بنوده من بعض المقاییس المهمة مثل مقیاس الذكاء االنفعالي بار- 
On) .بكة المعلومات الدولیة، واستبیان تقدیر ومقیاس الذكاء االنفعالي على الخط المفتوح بش

، واختبار الشخصیة )1986(الشخصیة للكبار لرونالد برونر وهو من ترجمة ممدوح سالمة 
.المتعددة األوجه اإلصدار الثاني

صیاغة عباراته بأسلوب یتفق مع المستویات المتعددة لفهم لغة العبارة بحیث تكون داللتها قاطعة - 
.نىوال تحمل أكثر من مع

.ه بخصائصه السیكومتریة العالیةتمیز - 
.یصلح للتطبیق على المراهقین والراشدین واألعمار األكبر سناً - 
.دقیقة) 25(سهولة تطبیقه واستخراج نتائجه، حیث ال یتجاوز تطبیق أكثر من - 

.صمم لالستخدام في البحوث العلمیة والدراسات والبحوث التي تتصل بالذكاء الوجداني-
):4(الملحق األولى صورتهاس في وصف المقی- 2-2

الذي أعدته الدكتورة رشا عبد الفتاح الدیدي) الذكاء االنفعالي(یتكون مقیاس الذكاء الوجداني 
عبارة لكل ) 15(بواقع الوجدانيعبارة مقسمة على خمسة أبعاد أساسیة للذكاء ) 75(من ) 2005(

:تيمقیاس فرعي على النحو اآل
دراك معانیها وهو ا:الوعي الذاتي.1 ٕ لقدرة على مالحظة الذات، وفهم الشخص لحالته االنفعالیة وا

- 26-21-16- 11- 6- 1(: التالیةوتقیسه العبارات. والتفریق بین االنفعاالت السلبیة واالیجابیة 
31 -36 -41 -51 -56 -61-66-71.(

یجاد الطر :تنظیم الوجدان.2 ٕ ق لمعالجة وهو القدرة على تناول المشاعر في إطارها المناسب ، وا
وتقیسه .المخاوف والقلق والغضب والحزن من خالل التفكیر في الوقائع قبل توجیه السلوك

).72-67- 62- 57- 52- 47- 42-37-32-27-22- 17- 12- 7-2(: التالیةالعبارات
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توجیه االنفعاالت لخدمة الهدف المحدد وضبطها وعدم وهي القدرة على:الدافعیة الشخصیة.3
وتقیسها .صغیرة التي تستهلك الطاقة االنفعالیة وتؤدي للجهاد النفسي التورط في المشكالت ال

).73-68- 63- 58- 53- 48- 43-38-33-28-23- 18- 13- 8-3(: العبارات التالیة
وهي مستوى حساسیة الفرد تجاه مشاعر اآلخرین واالهتمام بهم ووضعهم :المشاركة الوجدانیة

وتقیسها . اتهم على التعبیر عن مشاعرهم في االعتبار وتقدیر االختالف بین الناس في قدر 
).74-69- 64- 59- 54- 49- 44-39-34-29-24- 19- 14- 9-4: (العبارات التالیة

دارة االنفعاالت في التعامل مع اآلخرین أو الكفایة :معالجة العالقات.4 ٕ وهو القدرة على تنظیم وا
مان الشخصي واالجتماعي االجتماعیة التي تشیر إلى المهارة في التعامل مع اآلخرین وتحقیق األ

- 30-25-20- 15- 10- 5: (وتقیسها العبارات التالیة. من خالل التواصل اللفظي وغیر اللفظي
)7- 6،ص2005الدیدي،().75- 60-65-70- 55- 50- 45- 40- 35

المراهقین والراشدین ومستویات اعیة، ویصلح للتطبیق علىیطبق المقیاس بصورة فردیة أو جم
بة سریعة وتلقائیة كلما كانت دقیقة وكلما كانت اإلجا) 25- 15(ق التطبیق مناألعمار األكبر، ویستغر 

، 2=، أحیاناً 3=، غالباً 4=دائماً (ویصحح المقیاس من خالل سلم إجابة خماسي نتائج صادقة،ال
. مع األخذ في االعتبار أن هناك عدد من العبارات تصحح في االتجاه العكسي) 0= ، مطلقاً 1=نادراً 

من خالل جمع المقاییس الفرعیة الخمس، والمجموع الكليموع كل مقیاس فرعي ویحسب مج
ومتوسط ةدرج) 60(هيلكل مقیاس فرعي على درجة أدرجة و ) 30(ومتوسط كل مقیاس فرعي هو

).300(للمقیاسوالحد األقصى) 150(كامًال درجات المقیاس 
ط أو حول المتوسط أو فوق المتوسط أو وتفسر الدرجات فرعیًا وكلیًا طبقًا للمستویات دون المتوس

.مرتفع
:عرض المقیاس على السادة المحكمین- 3- 2

بعرضه على مجموعة محّكمین في ) Content validity(المقیاستم التحقق من صدق محتوى 
) 2(الملحق محّكمین) 9(، عددهم اإلجمالي)24/3/2013ولغایة 3/3/2013(بین الفترة الواقعة

هو ) الذكاء الوجداني(مقیاسوكان الهدف من تحكیم قیاس األمن النفسي،وهم نفس محكمي م
مین لالحصول على مدى مالئمة البنود للهدف العام واألهداف الفرعیة معرفة مالحظات المحّك

، وقیاس ما وُضعت لقیاسه، ووضوح التعلیمات من حیث المعنى واللغة، وقدم المحّكمون للمقیاس
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لتي بینوا  فیها ضرورة إعادة النظر في صیاغة بعض البنود من حیث ا)6(الملحق مالحظاتهم
.یوضّح أمثلة للبنود المحذوفة، والمعدلة) 16(والجدولبعض البنودالمعنى واللغة، وحذف 

الذكاء الوجداني یبیِّن أمثلة لبعض البنود المحذوفة والبنود التي تم إجراء التعدیالت علیها لمقیاس) 16(الجدول 
.آلراء السادة المحكمینوفقاً 

العبارات بعد التعدیلالعبارات التي تحتاج إلى تعدیلالعبارات المحذوفة

أتسبب في جرح مشاعر أصدقائي أثناء حدیثي 
.معهم

أشعر بالسعادة إذا نقلت مشاعر 
الحب والمودة من صدیق أو

لصدیق آخر) صدیقة(

أشعر بالسعادة عندما أقول 
.ھألحد ما أن األخر یحب

أغضب وأرتعب حینما تتعرض حیاتي للتهدید 
أو الخطر

نقطة ضعفي الوحیدة إنني طیب 
.ومسالم

أشعر بالضعف ألنني 
طیب ومسالم

نظرًا لتكرارها بصور مختلفة، وبالتالي أصبح ن تخفیض عدد بنود المقیاس،و لب السادة المحكمكما طَ 
.فقرة) 67(المقیاس بعد تعدیالت السادة المحكمین مؤلفًا من 

:الدراسة االستطالعیة للمقیاس- 4- 2
على عینة )الذكاء االنفعالي(مقیاس الذكاء الوجدانيبتطبیق ةبعد االنتهاء من التحكیم قامت الباحث

نفس العینة االستطالعیة السابقة التي ُطبق علیها ، وهي طالبًا وطالبة) 40(استطالعیة مكونة من
وكان الهدف من .)4/4/2013ولغایة 1/4/2013(اقعة بین، في الفترة الو مقیاس األمن النفسي

، حیث ُطلبَ للطلبةالدراسة االستطالعیة التأكد من مناسبة البنود للتطبیق ووضوح العبارات بالنسبة 
أن یضعوا إشارة إلى جانب كل بندًا المقیاسمن أفراد العینة االستطالعیة عند اإلجابة عن بنود 

ي فهمه أو في اإلجابة علیه، وبناًء علیه تّم استبعاد عدد من البنود التي یجدون صعوبة أو غموضًا ف
في فهمها واإلجابة صعوبة الطلبةالتي وجَد فیها العباراتتعدیل بعضلم یتم اإلجابة علیها، وتم 

.)17(، كما هو موضح في الجدولعلیها
التي تم إجراء التعدیالت علیها بناء على یبین أمثلة لبعض البنود التي تم حذفها وبعض البنود) 17(الجدول 

.إجابات العینة االستطالعیة
العبارات بعد التعدیلالعبارات قبل التعدیلالعبارات المحذوفة

مھما أنجزت من أعمالي فإنني 
بإمكانيأشعر بالضیق ألنھ كان

أن أفعل أكثر من ذلك

تعودت على االستسالم للتشاؤم 
معینةاقفوالخوف عند تعرضي لمو

أمیل للتشاؤم في تفسیري لألحداث 
والمواقف

أستطیع أن أنتقل من حال الحزن 
إلى حالة المرح بسھولة

أغضب وأرتعب حینما تتعرض 
حیاتي للتھدید أو الخطر

أتوتر إذا تعرضت حیاتي للتھدید أو 
الخطر
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مقیاس الذكاء أصبحعیة ن وأفراد العینة االستطالو بعد األخذ بالمالحظات التي قدمها السادة المحكم
: ، موزعة على خمسة أبعاد على النحو اآلتيعبارة) 60(یتضمنالوجداني

).58- 54-52-49-44-37-32-21-18-13-6- 1(: التالیةالعباراتوتقیسه: الذاتيالوعي.1

).59-55-50-45-41-38-33-28-22- 14-9-2(: التالیةالعباراتوتقیسه: الوجدانتنظیم.2

).60-51-46-39-34-29-23-19-15-10-7- 3(: التالیةالعباراتوتقیسها: الشخصیةعیةالداف.3

).56-47-35-30-26-24-20-16-11-8-5-4(: التالیةالعباراتوتقیسها:الوجدانیةالمشاركة.4

- 53-48-43-42-40-36-31-27-25-17-12(: التالیةالعباراتوتقیسها: العالقاتمعالجة.5

57.(
بصورة إیجابیة وسلبیة والعبارات السلبیة تأخذ أرقام بنود المقیاس بشكله النهائيتوعدلغة كما صی

ویتم اإلجابة عن بنود المقیاس .)58- 55-54-52-49-48-40-29-19-17- 8-2(: اآلتیةالبنود
.)دائمًا، غالبًا، أحیانًا، نادرًا، مطلقاً (ببدائل إجابة خماسیة على النحو اآلتي 

): 5(الملحقالذكاء الوجداني في صورته النهائیة وكیفیة تصحیحهمقیاس وصف - 5- 2
الوعي الذاتي، تنظیم (موزعة على خمسة أبعادفقرة،) 60(منالنهائیةصورتهفيالمقیاستكون

الذكاء الوجداني درجةتقیس) الوجدان، والدافعیة الشخصیة، والمشاركة الوجدانیة، ومعالجة العالقات
.موجبةبصورةصیغاآلخروالبعضسالبة،بصورةصیغمنهاالمقیاساراتوعبلدى الطلبة، 

، 2=، أحیاناً 3=، غالباً 4=دائماً (ویصحح المقیاس من خالل سلم إجابة خماسي تأخذ الدرجات التالیة 
. مع األخذ في االعتبار أن هناك عدد من العبارات تصحح في االتجاه العكسي) 0= ، مطلقاً 1=نادراً 

ة كل طالب من خالل الجمع البسیط للدرجات المتحصلة على بنود المقیاس، وبالتالي وتحسب درج
) 240(فأن أعلى درجة على مقیاس الذكاء الوجداني التي من الممكن أن یحصل علیها الطالب هي 

درجة، وهي تشیر إلى أقصى درجات الذكاء الوجداني لدى الطالب وأدنى درجة على المقیاس هي 
بتقسیم درجات قامت الباحثةكما.أدنى درجات الذكاء الوجداني المتوفرة لدى الطالبوتشیر إلى) 0(

على مقیاس الذكاء الوجداني إلى ثالثة )601(الطلبة أفراد عینة البحث البالغ عددهم
±المتوسط الحسابي (حسب منحنى التوزع الطبیعي لغاوس ) مرتفع/ متوسط/ ضعیف(مستویات

:وهي كالتاليلتحدید درجة أفراد عینة البحث بالذكاء الوجدانيوذلك) االنحراف المعیاري
الدرجة بینوتقع الذكاء الوجدانيوهي الدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس : منخفض- 

).102(وحتى الدرجة ) 81(
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من الدرجة وتقع الذكاء الوجدانيوهي الدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس :متوسط- 
).164(وحتى الدرجة ) 103(

بین الدرجة وتقع الذكاء الوجدانيوهي الدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس :مرتفع- 
).188(وحتى الدرجة ) 165(

على مقیاس الذكاء الوجداني ) 601(أفراد عینة البحث البالغ عددهمتتراوح درجات الطلبة:الكلي- 
). 188(وحتى الدرجة ) 81(من الدرجة 

:صدق المقیاس وثباته دراسة - 6- 2
في عدة أشكال، من خالل التطبیق على عینة مقیاس الذكاء الوجدانيصدق وثبات دراسةتم 

بلغ عددهم حیث ، )فرع إدلب(توزعها على كلیات جامعة حلب اختیرت بطریقة تراعي قدر اإلمكان 
ة الصدق والثبات السابقة ونفس عیناألساسیة،البحث، وهي غیر عینة طالبًا وطالبة) 120(اإلجمالي 

ولغایة 7/4/2013(وذلك في الفترة الواقعة بینالتي ُطبق علیها مقیاس األمن النفسي،
11/4/2013( .

): الصدق التكویني(الصدق البنیوي 
:اآلتیةمن خالل القیام باإلجراءات لمقیاس الذكاء الوجدانيتم حساب الصدق البنیوي 

 والجدول التالي . بین أبعاد المقیاس وبین أبعاد المقیاس ودرجته الكلیةإیجاد معامالت االرتباط
.یوضح ذلك
یبین معامالت االرتباط بین أبعاد المقیاس واألبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني) 18(الجدول 

مقیاس الذكاء الوجداني ودرجتھ 
الكلیة

الدافعیة تنظیم الوجدان
الشخصیة

ركة المشا
الوجدانیة

معالجة 
العالقات

الدرجة 
الكلیة 
للمقیاس

0.83**0.66**0.65**0.59**0.48**الوعي الذاتي
0.75**0.52**0.60**0.52**1تنظیم الوجدان

0.84**0.47**0.77**1الدافعیة الشخصیة

0.90**0.63**1المشاركة الوجدانیة

0.78**1معالجة العالقات

0,01دال عند مستوى داللة (**) 

بین درجة كل بعد من أبعاد المقیاس مع أن معامالت االرتباط )18(رقم ویالحظ من الجدول 
عند مستوى إحصائیاً جمیعها دالة و ) 0.90إلى 0.47(األبعاد األخرى ومع الدرجة الكلیة تتراوح من 

.بعادوهذا یدل على االتساق الداخلي لهذه األ) 0.01(داللة 
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 درجة كل بند من المقاییس مع الدرجة الكلیة للبعد الذي ینتمي الیه إیجاد معامالت االرتباط بین
. یوضح ذلك) 19(والجدول هذا البند 
یبین معامالت االرتباط بین درجة كل بند والدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني) 19(الجدول

معالجة العالقات المشاركة الوجدانیة الدافعیة الشخصیة تنظیم الوجدان الوعي الذاتي
معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

0.66** 12 0.56** 4 0.63** 3 0.60** 2 **0.57 1
0.38* 17 0.45* 5 0.39* 7 0.36* 9 **0.60 6
0.42* 25 0.44* 8 0.42* 10 0.43* 14 **0.62 13
0.48* 27 0.43* 11 0.43* 15 0.45* 22 **0.66 18
0.61** 31 0.72** 16 0.65** 19 0.61** 28 **0.56 21
0.39* 36 0.37* 20 0.36* 23 0.38* 33 **0.62 32
0.52** 40 0.55** 24 0.57** 29 0.56** 38 0.60** 37
0.43** 42 0.47** 26 0.48** 34 0.48** 41 0.55** 44
0.51** 43 0.54** 30 0.53** 39 0.56** 45 0.49** 49
0.45** 48 0.49** 35 0.49** 46 0.50** 50 0.54** 52
0.37* 53 0.39* 47 0.42* 51 0.37* 55 0.62** 54
0.57** 57 0.55** 56 0.56** 60 0.59** 59 0.47** 58

للبعد الذي ینتمي إلیه هذا لدرجة الكلیةمع اكل بنددرجة وجود ارتباط بین )19(یتبین من الجدول
مما یشیر إلى أن .)0.01-0.05(عند مستوى داللة وهذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائیاً البند،

.بنود كل بعد تتصف باتساق داخلي، وهذا یدل على صدقها البنیوي
والجدول للمقیاسكلیةالالدرجةمعالمقیاسبنودمنبندكلدرجةبیناالرتباطمعامالتإیجاد

.التالي یوضح ذلك
.مع الدرجة الكلیةمقیاس الذكاء الوجدانيیبّین معامالت االرتباط بین درجة كل بند من بنود ) 20(الجدول

رقم 
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

رقم القرار
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

رقم القرار
البند

معامل 
ارتباط 
بیرسون

رقم القرار
بندال

معامل 
ارتباط 
بیرسون

القرار

دال0.58**55دال0.39*37دال0.52**19دال0.64**1
دال0.46*56دال0.49**38دال0.64**20دال0.66**2
دال0.64**57دال0.51**39دال0.49**21دال0.54*3
دال0.48**58دال0.54**40دال0.38*22دال0.46**4
دال0.51**59دال0.53*41دال0.36*23دال0.60**5
دال0.66**60دال0.44*42دال0.59**24دال0.59**6
دال0.46**43دال0.40**25دال0.51**7
دال0.38*44دال0.47**26دال0.45**8
دال0.38*45دال0.38*27دال0.54**9
دال0.61**46دال0.64**28دال0.63**10
دال0.49**47دال0.45*29دال0.53**11
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دال0.62**48دال0.39*30دال0.44**12
دال0.65**49دال0.39*31دال0.49**13
دال0.58**50دال0.37*32دال0.48**14
دال0.49**51دال0.45**33دال0.58**15
دال0.46*52دال0.55**34دال0.44**16
دال0.69**53دال0.57**35دال0.43**17
دال0.54**54دال0.55**36دال0.52**18

0,05دال عند مستوى داللة (*) –0,01دال عند مستوى داللة (**) 

، المقیاس مع الدرجة الكلیة لهد وجود ارتباط بین درجة كل بند من بنو )20(یتبین من الجدول 
مما ) 0.69إلى 0.36(حیث تراوحت هذه المعامالت من .وهذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائیاً 

.صدقه البنیويیتصف باتساق داخلي، وهذا یدل على مقیاس الذكاء الوجدانيیشیر إلى أن 
:حو اآلتيتم حسابه بثالث طرائق على النمقیاس الذكاء الوجدانيأما ثبات 

تم حساب معامل االتساق الداخلي للعینة نفسها : ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ
.نتائج معامالت الثبات)21(وفیما یلي یبّین الجدول . باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

الذكاء الوجدانيلبنود مقیاسُیبّین معامالت ثبات ألفا كرونباخ ) 21(الجدول
ألفا كرونباخمقیاس الذكاء الوجداني

67الذاتيالوعي
72الوجدانتنظیم
73الشخصیةالدافعیة

66الوجدانیةالمشاركة
74العالقاتمعالجة

0.89للمقیاسالدرجة الكلیة 

للمقیاسة الكلیة یتضح من الجدول السابق أن معامل االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ للدرج
البحث الحالي، أما معامالت ثبات األبعاد فقد ثبات جید ومقبول ألغراض وهو معامل) 0.89(بلغ 

.  البحث الحاليألغراض ومقبولة أیضاً وهي معامالت ثبات جیدة)74إلى 67(تراوحت من
على اء الوجدانيلمقیاس الذككذلك استخرج معامل ثبات التجزئة النصفیة :ثبات التجزئة النصفیة

براون، كما هو موضّح في –العینة نفسها من التطبیق األول باستخدام معادلة سیبرمان 
).22(الجدول

لبنود مقیاس الذكاء الوجدانيالثبات بطریقة التجزئة النصفیة ُیبّین) 22(الجدول
النصفیةئة التجزمقیاس الذكاء الوجداني

66الذاتيالوعي
71الوجدانتنظیم
80الشخصیةالدافعیة
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73الوجدانیةالمشاركة
76العالقاتمعالجة

0.87للمقیاسالدرجة الكلیة

لمقیاس للذكاء الوجدانيیتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات التجزئة النصفیة للدرجة الكلیة 
البحث الحالي، أما األبعاد ألغراض قبولیة جید ومثبات التجزئة النصفویعتبر معامل) 0.87(بلغ 

وهي معامالت ثبات جیدة ومقبولة ) 80إلى 66(فقد تراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفیة من
.    ألغراض البحث الحالي

لمقیاس الذكاء الوجدانيباستخراج معامل الثبات بطریقة اإلعادة ةالباحثتقام: الثبات باإلعادة
ثم )11/4/2013- 7(وذلك بتاریخ تي طبقت علیها مقیاس األمن النفسيالعلى العینة نفسها

وذلك للمرة الثانیة على العینة نفسها بعد مضي أسبوعین من التطبیق األولالمقیاسأعید تطبیق 
للدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء ، وجرى استخراج معامالت الثبات )22/4/2013-21(بتاریخ 
بین التطبیق األول والثاني ) pearsoonبیرسون(مل ارتباط   عن طریق حساب معاالوجداني

). 23(كما في الجدول
.المقیاس ودرجته الكلیةُیبّین الثبات بطریقة الثبات باإلعادة لمجاالت )23(الجدول 

معامل االرتباط بیرسونمقیاس الذكاء الوجداني
0.94**الذاتيالوعي
0.78**الوجدانتنظیم

0.92**الشخصیةلدافعیةا
0.85**الوجدانیةالمشاركة
0.76**العالقاتمعالجة

0.94**الدرجة الكلیة للمقیاس
0,01دال عند مستوى داللة (**) 

لمقیاس الذكاء الوجدانيثبات اإلعادة للدرجة الكلیةمعاملیالحظ أن ) 23(بالنظر إلى الجدول 
ومقبول ألغراض البحث الحالي أما أبعاد المقیاس فقد تراوحت جیدوهذا المعامل ) 0.94(**بلغ 

.  وهي معامالت ثبات جیدة ومقبولة ألغراض الدراسة الحالیة) 0.94إلى 0.76(معامالت الثبات من
یتصف بدرجة جید من الصدق والثبات تجعله صالحًا مقیاس الذكاء الوجدانيویتضح مما سبق أن 

.ث الحاليللبحلالستخدام كأداة 
: البحثمنهج -ثالثاً 
نمط البحث الذي :" بأنه) 2003(الحالي المنهج الوصفي والذي عرفه عبیداتالبحثفي ستخدم ا

ومن ثم تحلیل ،وضع الظاهرة المدروسة تقریرًا موضوعیاً لتقریریسهم بتزویدنا بالمعلومات الالزمة 



الفصل األول                                        منھج البحث وإجراءات الدراسة المیدانیة 

108

لتي یمكن أن تسهم في تحقیق أهداف البحث هذه المعلومات وتفسیرها للوصول إلى النتائج ا
كما توجد في الواقع ظاهرةإذ یعتمد هذا المنهج على دراسة ال،)223، ص2003،عبیدات"(المرجوة

فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة ویوضح ،ویعبر عنها تعبیرًا كیفیًا وكمیاً ،ویهتم بوصفها وصفًا دقیقاً 
نا وصفًا رقمیًا یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات أما التعبیر الكمي فیعطی،صهاخصائ

لعالقة بین األمن اإذ قامت الباحثة بوصف).370،ص 2007ملحم،(.ارتباطها مع الظواهر المختلفة
التي ةالنظرییاتواألدبالسابقةالدراساتعلى االطالعوذلك من خالل النفسي والذكاء الوجداني

هذه العالقةلرصد مقیاسیناستخدام وتحلیل تلك المعلومات، ومن ثمفسیةهذه المتغیرات النتناولت
البحث ثم تبویب وتحلیل هذه بناًء على التحلیل السابق، وتطبیقها على عینةبین هذین المتغیرین 

.البیانات باستخدام المعالجات اإلحصائیة المالئمة واستخالص النتائج

:البحثتنفیذإجراءات-اً رابع
) فرع إدلب(طلبة حلب بجمیعللبحثاألصليالمجتمعحددحیث،البحث وعینتهمجتمعدیدتح.1

وبلغ %) 5(ثم سحبت منهم عینة عشوائیة طبقیة بنسبة،طالبًا وطالبة) 12025(والبالغ عددهم 
.طالبًا وطالبة ) 601(عددها

الواقعةالفترةفيالبحثنةعیعلى)مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني(أداتي البحث تطبیق. 2
طبیعة العالقة بین األمن النفسي علىللتعرفوذلك،)22/5/2013/ولغایة28/4/2013(بین

.وبالتالي تم التطبیق على عدة أسابیع والذكاء والوجداني 
توزیع المقاییس على أفراد عینة البحث وتطبیقها بشكل جماعي بعد إعطائهم مجموعة من .3

.كیفیة تعبئة الورقة بما یخص العمر والجنس التعلیمات ب
المعالجاتإجراءفرز البیانات واستبعاد اإلجابات الغیر مكتملة ، ومن ثم تفریغ البیانات و .4

.لهااإلحصائیة
وتنفیذإعدادمراحلبجمیعأحاطالذيالمیدانيالواقعضوءفيالبحث الحالينتائجمناقشة.5

المقترحاتإلىوالتوصلالسابقة،الدراساتنتائجمعالمقارنةضوءوفي،أداتي البحثوتطبیق
.المناسبة
:تطبیق البحثالصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء -خامساً 

:هاأهمفقد واجهت الباحثة بعض الصعوبات، كان من 



الفصل األول                                        منھج البحث وإجراءات الدراسة المیدانیة 

109

 عــدم اســتجابة بعــض الطلبــة، ورفضــهم تطبیــق أدوات الدراســة، أو انســحابهم بعــد البــدء
.، وترك أحد أدوات الدراسة دون إجابةبالتطبیق

 ،وجود نقص في اإلجابة على بعض البنود، في أوراق اإلجابة المرافقة ألدوات الدراسـة
كــأن یتــرك الطالــب بعــض العبــارات دون إجابــة، ممــا اضــطر الباحثــة إلــى اســتبعاد مثــل 

.هذه األوراق
 ع اإلجابـات علـى ورقـة إتباع بعض الطلبة نمطـًا معینـًا فـي اإلجابـة، كـأن تشـكل مجمـو

، أو أشكاًال هندسیة معینـة، كنـوع مـن التسـلیة، ممـا اضـطر )(+، أو )×(جابة إشارة اإل
الباحثــة إلــى إلغــاء كــل هــذه األوراق، باإلضــافة إلــى وجــود صــعوبات أخــرى، تــم التغلــب 

.علیها حتى تمت عملیة إنجاز الدراسة
:المستخدمة في البحثاإلحصائیةالوسائل -سادساً 

ث وفرضیاتهحالبأسئلةنتائج اعتمدت الباحثة في الدراسة السیكومتریة ألداة البحث وفي تحلیل 
:حیث استخدمت الباحثة ما یلي،)Spss(على البرنامج الحاسوبي 

.استخدام معامل االرتباط بیرسونصدق أداة البحث تم لحساب - 
معامل و لفا كرونباخ أرسون ومعادلة تم استخدام معامل االرتباط بیالبحثتيثبات أدالحساب و - 

.براون–النصفیة باستخدام معادلة سیبرمان التجزئةثبات
التكرارات واالنحرافات سئلة البحث استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابیة و ألإلجابة عن - 

.والنسب المئویةالمعیاریة
. ن متغیرات البحثمعامل االرتباط بیرسون في فرضیات البحث لمعرفة العالقة بیاستخدم - 
-T(ت ستودنت ختبار استخدم اال-  test (داللة الفروق بین متغیرات لمعرفةاألحاديوتحلیل التباین

.البحث
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الباب الثاني    
یرهاــث وتفســـــــــج البحـــــــنتائ: الفصل الثاني 

.النتائج المتعلقة بأسئلة البحث وتفسیرها-أوالً 
.عرض نتائج السؤال األول وتفسیره.1
.عرض نتائج السؤال الثاني وتفسیره.2
.النتائج المتعلقة بفرضیات البحث وتفسیرها-ثانیاً 

.وتفسیرهاالرئیسیةنتائج الفرضیةعرض .1
.وتفسیرهاالفرعیة األولىالفرضیةنتائجعرض .2
.وتفسیرهاالفرعیة الثانیة الفرضیةنتائجعرض .3
.وتفسیرهاالثانیة الفرضیةنتائجعرض .4
.وتفسیرهاالثالثة  الفرضیةنتائجعرض .5
.وتفسیرهاالرابعة الفرضیةنتائجعرض .6
.وتفسیرهاالخامسة الفرضیةنتائجعرض .7
.وتفسیرهاالسادسة الفرضیةنتائجعرض .8
.وتفسیرهاالسابعة الفرضیةنتائجعرض .9

.نتائج الفرضیة الثامنة وتفسیرهاعرض.10
.نتائج الفرضیة التاسعة وتفسیرهاعرض .11
.وتفسیرهاالعاشرةالفرضیةنتائجعرض .12
.وتفسیرهاةعشر الحادیةالفرضیةنتائجعرض .13

.المقترحات-ثالثاً 
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نتائج البحث وتفسیرها

ق األهداف یلمعرفة درجة تحقوتفسیرهاعرض نتائج البحث، ومناقشتهاعلىمل هذا الفصلتیش
وفرضیاته، ثم قامت الباحثة ض النتائج المتعلقة بأسئلة البحثعر حیث تمالتي سعى إلیها البحث، 

.بتحلیلها ومناقشتها وتفسیرها، وتقدیم بعض المقترحات في ضوء نتائج البحث المیدانیة
:تفسیرهاالنتائج المتعلقة بأسئلة البحث و -أوالً 

جامعــةطلبــةلــدىالنفســيبــاألمنالشــعورمســتوىمــا :نتــائج الســؤال األول وتفســیرهعــرض - 1-1
؟البحثعینةأفراد) إدلبفرع(حلب

مســـتویاتقامـــت الباحثـــة بتقســـیم درجـــات أفـــراد عینـــة البحـــث إلـــى ثـــالثعلـــى هـــذا الســـؤال لإلجابـــة
تبعا لدرجاتهم على مقیاس األمن النفسي ووفقا لخصائص منحى التوزع ) مرتفعة-متوسطة-منخفضة(

:التالي على الشكل) انحراف معیاري واحد±متوسط (الطبیعي 
تم حسـاب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري ألفـراد العینـة بشـكل كامـل علـى مقیـاس األمـن -أوالً 

).27،39(وانحراف معیاري )  14،147(النفسي، حیث بلغ متوسط الحسابي 
طــرحمســتوى المــنخفض مــن الشــعور بــاألمن النفســي لــدى أفــراد عینــة البحــث مــن خــالل الحــدد -ثانیــاً 

119،69)= 27،39-147،08(من االنحراف المعیاريلحسابي ألفراد العینة بالشكل الكامل متوسط ا

حیث اعتبرت هذه العالمة أعلى درجة یمكن أن یحصل علیها الطالب بالمستوى المنخفض، كما تم 
) 204(فأقل حیث بلغ عددهم ) 119،69(جمع عدد أفراد عینة البحث الذین حصلوا على عالمة 

وتم حساب نسبتهم المئویة ومتوسطهم الحسابي وانحرافهم المعیاري كما هو موضح طالب وطالبة
).24(بالشكل 

جمعمستوى المرتفع من الشعور باألمن النفسي لدى أفراد عینة البحث من خالل التم تحدید - ثالثاً 
174،47=) 27،39+147،08(متوسط الحسابي ألفراد العینة بالشكل الكامل مع االنحراف المعیاري 

حیث اعتبرت هذه العالمة أدنى درجة یمكن أن یحصل علیها الطالب بالمستوى المرتفع، كما تم جمع 
طالب ) 146(حیث بلغ عددهم فأكثر) 174،47(عدد أفراد عینة البحث الذین حصلوا على عالمة 

ح بالشكل وطالبة وتم حساب نسبتهم المئویة ومتوسطهم الحسابي وانحرافهم المعیاري كما هو موض
)24 .(
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ــــدد المســــتوى المتوســــط مــــن الشــــعور بــــاألمن النفســــي لــــدى أفــــراد عینــــة البحــــث فــــي الــــدرجات -رابعــــاً  ُح
وهي أدنـى درجـة فـي 174،47(و) وهي أعلى درجة في مستوى المنخفض 119،69(المحصورة بین 
)  251(ن العددین حیث بلغ عدد أفراد عینة البحث الذین كانت تقع درجاتهم بین هذی) المستوى المرتفع

افهم المعیاري كما هو موضح طالب وطالبة وتم حساب نسبتهم المئویة ومتوسطهم الحسابي وانحر 
). 24(بالجدول

األمن على الدرجة الكلیة لمقیاس عینة البحثلدى أفراد األمن النفسيبالشعور مستوىیبین ) 24(الجدول 
النفسي

الشعور باألمن النفسي لدى مستوى 
)إدلبفرع (ة جامعة حلبطلب

النسبة العینة
المئویة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

117.61.32%20434منخفضالمستوى ال
148.714.68%25142متوسطالمستوى ال
185.35.49%14624مرتفعالالمستوى

147.0827.39%601100ةالكلی

مســـتوى  شـــعورهم بـــاألمن النفســـي كـــانعینـــة البحـــثبیـــة أفـــراد یتبـــین مـــن الجـــدول الســـابق أن أغل
یلـیهم مـن أفـراد العینـة،%) 42(وبنسـبة مئویـة بلغـت،طالبـًا وطالبـة) 251(، حیث كان عـددهم متوسط

،طالبـًا وطالبـة) 204(حیـث كـان عـددهم شـعورهم بـاألمن النفسـي مـنخفض،الطلبة الذین كان مسـتوى
شـعورهم بـاألمن النفسـيمسـتوىالطلبـة الـذین كـان یلـیهم اد العینـة،مـن أفـر %) 34(وبنسبة مئویـة بلغـت

والشـكل من أفراد العینـة، %) 24(وبنسبة مئویة بلغت ، طالبًا وطالبة) 146(حیث كان عددهم مرتفع،
بــاألمن النفســي وذلــك مــن خــالل ) أفــراد عینــة البحــث(الطلبــة شــعورمســتوى لیبــین النســب المئویــة ) 4(

. ى مقیاس األمن النفسيتحلیل إجاباتهم عل

أفراد عینة البحث باألمن النفسي ) فرع إدلب(شعور طلبة جامعة حلبمستویات یبین ) 4(الشكل
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شعورهم باألمن مستوىأن هناك فروق واضحة بین أفراد عینة البحث في ) 4(یالحظ من الشكل 
من أفراد عینة البحث كان مستوى شعورهم باألمن النفسي برالنفسي حیث یالحظ أن النسبة األك

متوسط، یلیهم الطلبة الذین كان مستوى شعورهم باألمن النفسي منخفض، ثم الطلبة التي كان مستوى 
.شعورهم باألمن النفسي مرتفع

وتعزو ) متوسط(رهم باألمن النفسي شعو مستوىمن أفراد عینة البحث كان %) 42(الشك أن 
احثة هذا األمر أن هؤالء الطلبة لدیهم رضًا عن الذات، وقناعة بالوضع االجتماعي، ونظرة إیجابیة الب

كثر شعورًا باألمن النفسي عن زمالئهم، كما یمكن أللحیاة، وهذا ما زاد االستقرار النفسي لدیهم وجعلهم 
والثقة ،یجابیة للحیاة، من أن النظرة اإل)2003خضري،ال(في ضور ما أشارت إلیه دراسةذلكتفسیر 

وهذا التوجه اتفق وأكثر شعورًا باألمن النفسي، ،وقدرة على العطاء،بالنفس تجعل األفراد أكثر إیجابیة
)2010(ودراسة خویطر) 2010(ودراسة مغربل) 2011(ري وبركاتممع دراسة كل من الشمی

من أفراد عینة البحث %) 34(نكما یالحظ أ.)2006(ودراسة الشبؤون) 2007(ودراسة الطهراوي 
السیاسیة (وتعزو الباحثة ذلك إلى طبیعة الظروف،مستوى شعورهم باألمن النفسي منخفضكان

التي تمر بها الجمهوریة العربیة السوریة وخصوصًا في األعوام الثالثة السابقة الصعبة)واالقتصادیة
وال یحققون ،منازلهم ویفارقون أهلهمیتركون والتي جعلت الكثیر من الطلبة)2012-2013- 2011(

حیث النفسي،واالستقرار باألمن همشعور سلبًا في مستوىكأثر ذلوربما الدرجات الدنیا من حاجاتهم، 
األمنانخفاض أسبابكثر أن الحروب والخالفات  من أمن ) 2011(الشمیمري وبركات أشار

مما یترتب ،االقتصادیةاألوضاعوارتباك تفكك العالقات االجتماعیة إلىن ذلك یؤدي النفسي أل
جدیدة ألفراد المجتمع وظهور أنماط جدیدة من ردود األفعال والسلوك نتیجة حاجاتعلیها نشوء 

وهذا بالخوف وعدم المقدرة على سد حاجاته األساسیة، وفقد الطمأنینة واألمن النفسي، الفردلشعور 
أشارتوالتي ) 2011(حمدأودراسة ) 2011(اسة الناجمودر )2005(األقرع كل التوجه اتفق مع دراسة 

صعبة تعوق إشباع قد یعود ألسباب اقتصادیة واجتماعیةالطلبةإلى انخفاض األمن النفسي لدى 
.  حاجاتهم

ي مرتفع شعورهم باألمن النفسمن أفراد عینة البحث كان مستوى%) 24(كما یمكن مالحظة أن 
الطلبة إلى إشباع حاجاتهم األولیة، واستغالل قدراتهم أفضل من سعي هؤالءویمكن تفسیر ذلك 

، وهذا ما أكدت استغالل، وثقتهم العالیة بالنفس، واعترافهم بعدم الكمال  وتقدیرهم اإلیجابي لذواتهم
میمري دراسة الشو ) 2010(ودراسة خویطر) 2003(علیه أیضًا العدید من الدراسات كدراسة الخضري 



الفصل الثاني                                                             نتائج البحث وتفسیرھا

114

في لدى األفراد من األسباب الرئیسة أو بعضهارها من أن توفر هذه العواملوغی) 2011(وبركات 
. زیادة شعورهم باألمن واالستقرار النفسي

فرع(حلبجامعةطلبةلدىالذكاء الوجدانيمستوىما: وتفسیرهالثانيالسؤالنتائجعرض -1-2
البحث؟عینةأفراد) إدلب

بتقســــیم درجــــات أفــــراد عینــــة البحــــث إلــــى ثــــالث مســــتویات  قامــــت الباحثــــةعلــــى هــــذا الســــؤال لإلجابــــة
تبعـــا لـــدرجاتهم علـــى مقیـــاس الـــذكاء الوجـــداني  ووفقـــا لخصـــائص منحـــى ) مرتفـــع-متوســـط-مـــنخفض(

:على الشكل التالي ) انحراف معیاري واحد±متوسط (التوزع الطبیعي 
شـكل كامـل علـى مقیـاس الـذكاء تم حساب المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري ألفـراد العینـة ب-أوالً 

).31،10(وانحراف معیاري )  133،8(الوجداني، حیث بلغ متوسط الحسابي 
متوســط طــرححــدد المســتوى المــنخفض مــن الــذكاء الوجــداني لــدى أفــراد عینــة البحــث مــن خــالل -ثانیــاً 

102،7)= 31،10-133،8(الحسابي ألفراد العینة بالشكل الكامل من االنحراف المعیاري

ث اعتبرت هذه العالمة أعلى درجة یمكن أن یحصل علیها الطالب بالمستوى المنخفض، كما تم حی
) 198(فأقل حیث بلغ عددهم ) 102،7( جمع عدد أفراد عینة البحث الذین حصلوا على عالمة 

طالب وطالبة وتم حساب نسبتهم المئویة ومتوسطهم الحسابي وانحرافهم المعیاري كما هو موضح 
). 25(لجدولبا

متوسط جمعلدى أفراد عینة البحث من خالل الذكاء الوجدانيتم تحدید المستوى المرتفع من - ثالثاً 
حیث 164،9) =31،10+ 133،8(الحسابي ألفراد العینة بالشكل الكامل مع االنحراف المعیاري 

ا تم جمع عدد اعتبرت هذه العالمة أدنى درجة یمكن أن یحصل علیها الطالب بالمستوى المرتفع، كم
طالب وطالبة ) 132(فأكثر حیث بلغ عددهم ) 164،9(أفراد عینة البحث الذین حصلوا على عالمة 

). 25(جدولوتم حساب نسبتهم المئویة ومتوسطهم الحسابي وانحرافهم المعیاري كما هو موضح بال
دد المستوى المتوسط من -رابعاً  الدرجات المحصـورة بـین لدى أفراد عینة البحث فيالذكاء الوجداني ُح

) وهي أدنـى درجـة فـي المسـتوى المرتفـع164،9(و) وهي أعلى درجة في مستوى المنخفض 102،7(
طالـب وطالبـة )  271(حیث بلغ عدد أفراد عینـة البحـث الـذین كانـت تقـع درجـاتهم بـین هـذین العـددین 

). 25(هو موضح بالجدول وتم حساب نسبتهم المئویة ومتوسطهم الحسابي وانحرافهم المعیاري كما 
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الوجدانيالذكاء لمقیاسالكلیةالدرجةعلىالبحثعینةأفرادلدىالذكاء الوجدانيمستوىیبین) 25(الجدول
لدى طلبة الذكاء الوجدانيمستوى

)فرع إدلب(جامعة حلب
النسبة العینة

المئویة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

94.44.03%19833منخفضالمستوى ال
142.69.04%27145متوسطالمستوى ال
175.04.92%13222مرتفعالمستوى ال
133.831.10%601100ةالكلی

كانحیث،متوسطذكائهم الوجدانيمستوىكانالعینةأفرادغالبیةأنالسابقالجدولمنیتبین
كانتالذینالطلبةیلیهمالعینة،أفرادمن)%45(بلغتمئویةوبنسبةوطالبة،طالباً ) 271(عددهم
من)%33(بلغتمئویةوبنسبةوطالبة،طالباً )198(عددهمكانحیثمنخفضة،ذكائهمدرجة
طالباً ) 132(عددهمكانحیثمرتفعة،ذكائهم الوجداني درجةكانتالذینالطلبةیلیهمالعینة،أفراد

الذكاء مستوى لالمئویةالنسبیبین) 4(والشكلالعینة،أفرادنم)%22(بلغتمئویةوبنسبةوطالبة،
الذكاء مقیاسعلىإجاباتهمتحلیلخاللمنوذلك) فرع إدلب(لدى طلبة جامعة حلب الوجداني
. الوجداني

) إدلبفرع(حلبةجامعطلبةالبحثعینةأفرادلدىمستویات الذكاء الوجدانيیبین) 5(الشكل
ذكائهم درجةفيالبحثعینةأفرادبینواضحةبیانیةافروقً هناكأن) 5(الشكلمنیالحظ
بالذكاء الوجدانيشعورهمدرجةكانتالبحثعینةأفرادمناألكبرالنسبةأنیالحظحیثالوجداني
كان مستوىذینالالطلبةمث،منخفضذكائهم الوجدانيمستوى كانتالذینالطلبةیلیهممتوسطة،

. مرتفعذكائهم الوجداني
) أفراد عینة البحث(فرع إدلب–لدى طلبة جامعة حلب الذكاء الوجدانياتكما تم التعرف على درج

من خالل حساب التكرارات، والنسب المئویة، والمتوسطات على أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني 
)  26(ین في الجدول عد من أبعاد المقیاس كما هو مبّ ل بُ الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لك
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على جمیع أبعاد مقیاس الذكاء )فرع إدلب(الذكاء الوجداني لطلبة جامعة حلبمستویاتیبین ) 26(الجدول
الوجداني

أبعاد مقیاس 
الذكاء الوجداني

درجة الذكاء 
النسبة العینةالوجداني

المئویة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
معیاريال

الذاتيالوعي
17.91.41%14724منخفضة
27.83.51%33656متوسطة
37.11.73%11820مرتفعة

الوجدانتنظیم
17.80.93%15225منخفضة
26.93.83%31152متوسطة
36.41.83%13823مرتفعة

الدافعیة
الشخصیة

18.91.83%14925منخفضة
27.42.54%35359متوسطة
31.10.76%9916مرتفعة

المشاركة
الوجدانیة

18.51.29%20033منخفضة
29.42.96%28748متوسطة
37.52.12%11419مرتفعة

العالقاتمعالجة
17.60.97%15526منخفضة
26.54.06%31252متوسطة
36.51.66%13422مرتفعة

ذكائهم الوجداني مستوى كان) فرع إدلب(ة طلبة جامعة حلب ن غالبییالحظ من الجدول السابق أ
ذكائهم ت مستوىعلى أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني، حیث كانت نسبة الطلبة الذین كانمتوسط

في ُبعد تنظیم %)52(في ُبعد الوعي الذاتي %)56(األبعاد على التوالي على هذه متوسطالوجداني 
في ُبعد %)52(في ُبعد المشاركة الوجدانیة %)48(الدافعیة الشخصیة في ُبعد%)59(الوجدان 

حیث كانت ،يمنخفضة في الذكاء الوجدانمستویاتهمیلیهم الطلبة الذین كانت ،معالجة العالقات
ُبعد الوعي الذاتي %)24(نسبة هؤالء الطلبة على جمیع أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني على التوالي 

في ُبعد المشاركة الوجدانیة %) 33(ُبعد الدافعیة الشخصیة %)25(د تنظیم الوجدانفي ُبع%)25(
مرتفعة في الذكاء الوجدانيمستویاتهم في ُبعد معالجة العالقات، یلیهم الطلبة الذین كانت %)26(

في ُبعد الوعي الذاتي %) 20(حیث كانت نسبتهم المئویة على جمیع أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني 
في ُبعد المشاركة %) 19(في ُبعد الدافعیة الشخصیة %) 16(في ُبعد تنظیم الوجدان %) 23(

یبین هذه الفروق بین الطلبة على أبعاد ) 5(والشكل.في ُبعد معالجة العالقات%) 22(الوجدانیة 
.مقیاس الذكاء الوجداني
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ذكائهم الوجداني على أبعاد مقیاس الذكاء مستوى لبحث في یبین الفروق ألفراد عینة ا) 6(الشكل
الوجداني

أفراد عینة البحث في الذكاء الوجداني مستویاتأن )6(الشكل الفروق الظاهرة فيیالحظ من
تلیها الدرجات المنخفضة في تهمكانت متوسطة لدى غالبیعلى جمیع أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني 

.یها الدرجات المرتفعة في الذكاء الوجدانيتل،الذكاء الوجداني
لدى متوسط وجداني لدى أفراد عینة البحث كانالذكاء المستوىنأنالحظ من النتائج السابقة 

مرتفعة، مستویاتهممنخفضة، فاألفراد الذین كانت مستویاتهمأغلبیتهم، یلیهم األفراد الذین كانت 
السابقة كدراسة تمیمالدراساتلیها إأشار قائق التي ویمكن تفسیر ذلك في ضوء مجموعة من الح

ن تمتع الفرد بدرجة متوسط أو فوق أمن )2011(ودراسة سلمان)2011(ودراسة زمزمي) 2011(
المناسب والذي  یمّكن الفرد من زیادة توفر المناخ االجتماعيمتوسطة من الذكاء الوجداني یعود إلى

التفاعل بإیجابیة مع األخرین، والتعبیر باتزان عن مشاعره اإلیجابیة مهاراته االجتماعیة، وتمكینه من 
والسلبیة، وضبط انفعاالته في موافق التفاعل االجتماعي، وحسن التصرف بما یناسب المواقف، 

تعُد أبعادًا أساسیة لتنمیة الذكاء الوجداني لدى لعواموتمكن الفرد من التعاون بإیجابیة، وهذه جمیعها 
البیئة الجامعیة من أن والتي أشارت إلى ) 2011(وهذا التوجه یتوافق مع دراسة العلوان.لبةهؤالء الط

زیادة الذكاء كثر العوامل المساهمة في زیادة المهارات االجتماعیة لدى الطلبة وهذا بدوره یساهم فيأ
عینة دأفرامن یستهان بهاكما یمكن تفسیر انخفاض الذكاء الوجداني لدى نسبة ال.لدیهمالوجداني
لضغوط نفسیة أثرت بشكل سلبي في إظهار هذا االنخفاض، حیث تعرض هؤالء الطلبة إلىالبحث 

إلى أن الذكاء الوجداني یرتبط بشكل سلبي بكل من الضغوط النفسیة )2007(یشیر السمدوني
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الفرد للضغوط واالكتئاب والقلق ومركز الضبط والحالة المزاجیة العامة وأنه كلما زادت فترة تعرض
التعبیر عن وانخفاض قدرته على على التعامل مع المواقف تهانخفاض قدر إلىالنفسیة أدى ذلك

,Lopes et al)وآخرونلوبسمن، وهذا التوجه یتفق مع دراسة كلوتفهم مشاعر األخرینمشاعره 

زق اهللا دراسة ر و)2007(ودراسة أحمد(Mayer et al, 2000)ن یمایر وآخر ودراسة (2002
.)2011(ودراسة زمزمي )2011(ودراسة العلوان)2006(

:وتفسیرهاالنتائج المتعلقة بفرضیات البحث-ثانیاً 
إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:وتفسیرهالرئیسیة الفرضیة انتائجعرض-2-1

.الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحث و األمن النفسي 
جامعة طلبةاختبار الفرضیة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات من أجل

أفراد عینة البحث على الدرجة الكلیة لمقیاس األمن النفسي ودرجاتهم على الدرجة ) فرع إدلب(حلب 
على الطلبةومن ثم حساب معامل االرتباط بیرسون بین درجات الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني

). 27(كما هو موضح في الجدول یاسینالمق
الطلبة على یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل ارتباط بیرسون بین درجات ) 27(الجدول

.مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني
القرارمستوى الداللةطمعامل االرتبااالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيأفراد العینةللمقیاسینالدرجة الكلیة

601147.0827.39األمن النفسي
دال0.890.000**

601133.8731.10الذكاء الوجداني
).0.01(دال عند مستوى داللة (**) 

فرع –جامعة حلب طلبةوجود ارتباط موجب ودال إحصائیًا بین درجات ) 27(یتبین من الجدول 
حیث بلغ معامل االرتباط ،مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجدانيعلى ) فراد عینة البحثأ(إدلب

نرفض الفرضیة الصفریة ، وهذا یجعلنا)0.01(عند مستوى داللة إحصائیًا وهو دال )0.89**(
إحصائیة بینإیجابیة ذات داللة ةعالقة ارتباطیودوجب: التي تقوللها وونقبل الفرضیة البدیلة

ویمكن .)فرع إدلب-طلبة جامعة حلب(لوجداني لدى أفراد عینة البحث الذكاء او األمن النفسي 
تفسیر هذه العالقة االرتباطیة اإلیجابیة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني من أن الشعور باألمن 
النفسي ُیعد من أهم الحاجات الضروریة لدى الفرد وهو یؤثر في كافة جوانب شخصیته وسلوكه، 

ص الذي یشبع حاجته إلى األمن النفسي یوفر أرضیة خصبة لتعلم مهارة إدارة وبالتالي فالشخ
) 2005(وهذا ما أشارت إلیه دراسة شقیراالنفعاالت وضبطها وأدراك انفعاالته وانفعاالت اآلخرین، 
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بأن اإلدراك والفهم والتعبیر عن المشاعر بدقة ) 2011أحمد،(دراسة ، ومن جهة أخرىمن جهة 
عواطف هو أساس لالتصال الفعال والمؤثر في حیاة الفرد، وُیمكن الفرد من التكیف والتحكم في ال

االجتماعي والسعادة الشخصیة واإلحساس بالطمأنینة النفسیة، وهذا التوجه یتفق مع عدة دراسات 
) 2011(ودراسة الناجم )2011(ودراسة سلمان ) 2008(دراسة المصدرسابقة منها دراسة كل من 

جمیعها إلى أهمیة توفر البیئة االجتماعیة والنفسیة المناسبة في تنمیة مهارات الذكاء والتي أشارت
.  الوجداني

ذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:وتفسیرهاالفرعیة األولىالفرضیة نتائج عرض- أ-2-1
) فرع إدلب-طلبة جامعة حلب(الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحث و األمن النفسي إحصائیة بین

.في مرحلة المراهقة المتأخرة
جامعة طلبةمن أجل اختبار الفرضیة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات 

على الدرجة الكلیة لمقیاسي األمن ذوي مرحلة المراهقة المتأخرةأفراد عینة البحث) فرع إدلب(حلب 
على المقیاسینالطلبةل االرتباط بیرسون بین درجات ومن ثم حساب معامالنفسي والذكاء الوجداني

). 28(كما هو موضح في الجدول 
الطلبة في مرحلة یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل ارتباط بیرسون بین درجات ) 28(الجدول

.على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجدانيالمتأخرةالمراهقة
القرارمستوى الداللةمعامل االرتباطاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيأفراد العینةللمقیاسینالدرجة الكلیة 
448144.827.5األمن النفسي

دال0.900.000**
448131.231.6الذكاء الوجداني

).0.01(دال عند مستوى داللة (**) 

فـرع –طلبة جامعة حلب إحصائیًا بین درجات وجود ارتباط موجب ودال) 28(یتبین من الجدول 
علـى مقیاسـي األمـن النفسـي والـذكاء الوجـداني،ذوي مرحلـة المراهقـة المتـأخرة ) أفراد عینة البحث(إدلب

، وهـــذا یجعلنـــا)0.01(إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة وهـــو دال )0.90(**حیـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط 
إیجابیـة ذات ةعالقـة ارتباطیـودبوجـ: التـي تقـوللهـابدیلـةنرفض الفرضیة الصفریة ونقبـل الفرضـیة ال

-طلبـة جامعـة حلـب(الـذكاء الوجـداني لـدى أفـراد عینـة البحـث و األمـن النفسـي إحصائیة بـینداللة 
ویمكـن تفسـیر هـذه العالقـة االرتباطیـة اإلیجابیـة بـین األمـن .فـي مرحلـة المراهقـة المتـأخرة) فرع إدلب

الطالـــب المراهـــق شـــعور أنإلـــى المتـــأخرة لـــدى الطلبـــة فـــي مرحلـــة المراهقـــة النفســـي والـــذكاء الوجـــداني
الناس الخیر، والحب، ومن ثـم یتعـاون معهـم ویكـون عطوفـًا فيفیرى باألمان یجعله یعمم هذا الشعور
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مدارج الطموحات فيویترقى شخصیته، ولدیه القدرة على احتمال الشدائد ،فيمستقًال على اآلخرین،
حـــین أن فقدانـــه لهـــذا الشـــعور ســـوف یعمـــم علـــى األحـــداث واألشـــخاص المحیطـــین بـــه،فـــية،اإلنســـانی

ومـن ثـم یضـعف االنتمـاء وسوف ینفر مـنهم، ویـراهم جحیمـًا ال یطـاق، وتقـل فتـرات اسـتمتاعه بالحیـاة،
ودراسة)1979(دسوقي كمال حیث یشیر كل من . لدیه لجماعته المحیطة، ومن ثم مجتمعه المحیط

والطمأنینـةاألمـنإلـى أن(Mayer et al, 2000)ودراسـة )2011(راسـة أحمـد ود)1999(فهمـي
.  للمراهقالعاطفي والوجداني والسلوكياألمن" الحاضن الرئیس لما یمكن أن نطلق علیه ُتعد ةالنفسی

ذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:وتفسیرهاالفرعیة الثانیةالفرضیة نتائج عرض - ب-2-1
) فرع إدلب-طلبة جامعة حلب(الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحثو األمن النفسي حصائیة بینإ

.في مرحلة الرشد المبكر
جامعة حلب طلبةمن أجل اختبار الفرضیة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات 

درجة الكلیة لمقیاسي األمن النفسي أفراد عینة البحث ذوي مرحلة الرشد المبكر على ال) فرع إدلب(
كما هو على المقیاسینالطلبةومن ثم حساب معامل االرتباط بیرسون بین درجات والذكاء الوجداني

). 29(موضح في الجدول 
الطلبة في مرحلة یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل ارتباط بیرسون بین درجات ) 29(الجدول

.مبكر على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجدانيالرشد ال
القرارمستوى الداللةمعامل االرتباطاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعینة أفراد الدرجة الكلیة للمقیاسین

153134.324.06األمن النفسي
دال0.910.000**

153117.331.01الذكاء الوجداني
).0.01(توى داللة دال عند مس(**) 

فرع –طلبة جامعة حلب وجود ارتباط موجب ودال إحصائیًا بین درجات ) 29(یتبین من الجدول 
حیث ذوي مرحلة الرشد المبكر على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني،) أفراد عینة البحث(إدلب

نرفض ، وهذا یجعلنا)0.01(إحصائیًا عند مستوى داللةوهو دال )0.91(**بلغ معامل االرتباط 
إیجابیة ذات داللة ةعالقة ارتباطیودبوج: التي تقوللهاالفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة

فرع - طلبة جامعة حلب(الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحث و األمن النفسي إحصائیة بین
.الرشد المبكرفي مرحلة ) إدلب

رتباطیة الناتجة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني من أن سعي ة اإلویمكن تفسیر هذه العالق
الراشدین إلى تحقیق األمن والطمأنینة النفسیة یرجع من اعتباره قاعدة الحاجات النفسیة التي ینبغي 
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شباعها یعني أن یتقدم الفرد نحو النمو اإلیجابي، ومعبرًا عن  ٕ إشباعها منذ الطفولة والمراهقة، وا
النفسي األمنن أ) 1999د، عس(على نحو خالق، كما یرى ) االنفعالیة والعاطفیة(ه الوجدانیة إمكانات
في األساسیةالفرد لحاجاته بإشباعالنفسي مرتبط األمنن تحقیق بالذكاء الوجداني، ألإیجابیایرتبط 
وتتفق هذه النتیجة مع اآلخرینوتحقیق االندماج الوجداني مع اجتماعیاً ، بطریقة مقبولة ةالواقعیالبیئة 

ه ، وألن)2011(ودراسة الناجم )2011(ودراسة سلمان )2011(دراسة أحمد كل منإلیهتما أشار 
بدخولهوخصوصاً إقامة عالقات ناجحة قادر على باألمن النفسي ألنهمرحلة الرشد یتمتع الفرد في

ب التعامل االجتماعي ،وقدرة الراشد علیه األصدقاء والزمالء من تنوع بأسالیهالجو الجامعي بما یفرض
.لیصل إلى االستقرار االنفعالي الذي یحقق له التكیف السلیم على فهم انفعاالته ومشاعر اآلخرین 

إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:وتفسیرهاالثانیةالفرضیة نتائجعرض-2-2
.)فرع إدلب- طلبة جامعة حلب(الذكور البحث الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة و األمن النفسي 

جامعة طلبةمن أجل اختبار الفرضیة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات 
على الدرجة الكلیة لمقیاسي األمن النفسي والذكاء ) الذكور( أفراد عینة البحث) فرع إدلب(حلب 

كما هو موضح على المقیاسینالطلبةبین درجات ومن ثم حساب معامل االرتباط بیرسونالوجداني
). 30(في الجدول 

طلبة عینة یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل ارتباط بیرسون بین درجات ) 30(الجدول
.البحث الذكور على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني

القرارمستوى الداللةمعامل االرتباطاالنحراف المعیاريسط الحسابيالمتو أفراد العینةالدرجة الكلیة للمقیاسین
األمن النفسي

279
139.4327.32

دال0.920.000**
123.1732.75الذكاء الوجداني

).0.01(دال عند مستوى داللة (**) 

فرع –معة حلب طلبة جاوجود ارتباط موجب ودال إحصائیًا بین درجات ) 30(یتبین من الجدول 
حیث بلغ معامل على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني،) أفراد عینة البحث الذكور(إدلب

نرفض الفرضیة ، وهذا یجعلنا)0.01(إحصائیًا عند مستوى داللة وهو دال )0.92(**االرتباط 
إحصائیة ة ذات داللة إیجابیةعالقة ارتباطیودبوج: التي تقوللهاالصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة

).فرع إدلب-طلبة جامعة حلب(الذكورالذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحثو األمن النفسي بین
رتباطیة اإلیجابیة بین األمن النفسي والذكاء الوجداني لدى أفراد عینة الشك أن وجود العالقة اإل

و بالشكل الصحیح همنفعاالتإنعبیر عالتفي ر أكبقدرة مأن الذكور لدیه، یدل على البحث الذكور
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الحیاة، والمحاولة المستمرة إلتباع كافة الوسائل التي تؤدي للشعور نسعیهم الدائم نحو الرضا ع
انفعاالتهمإدراكقدرتهم على ذا ساهم بطریقة مباشرة في تنمیة وهباالطمئنان، وتحقیق الذات، 

، وصیاغتها بوضوح، وتنظیمها للمشاعر الذاتیةدراك الجید القدرة على االنتباه، واإلو اآلخرینوانفعاالت 
دراك دقیق النفعاالت اآلخرین ومشاعرهم ٕ فهميوتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من.وفقًا لمراقبة وا

دراسة و (Mayer et al, 2000)ودراسة مایر وآخرون)2011(ودراسة أحمد )1999(
التي أشارت إلى أهمیة األمن النفسي وتأثیر .)2011(ودراسة الشمیمري وبركات )2008(المصدر

.الذكاء الوجدانياهومن بینوجوده على الكثیر من المتغیرات النفسیة والشخصیة  لدى الفرد
إحصائیة بینذات داللة ةال توجد عالقة ارتباطی:وتفسیرهاالثالثةالفرضیة نتائجعرض-2-3

.)فرع إدلب- طلبة جامعة حلب(اإلناث د عینة البحث الذكاء الوجداني لدى أفراو األمن النفسي 
جامعة طلبةمن أجل اختبار الفرضیة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات 

أفراد عینة البحث اإلناث على الدرجة الكلیة لمقیاسي األمن النفسي والذكاء ) فرع إدلب(حلب 
كما هو موضح على المقیاسینالطلبةیرسون بین درجات ومن ثم حساب معامل االرتباط بالوجداني

). 31(في الجدول 
طلبة عینة یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل ارتباط بیرسون بین درجات ) 31(الجدول

.البحث اإلناث على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني

الدرجة الكلیة للمقیاسین
أفراد العینة

اإلناث
القرارمستوى الداللةمعامل االرتباطاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي

األمن النفسي
322

153.7125.70
دال0.860.000**

143.1426.33الذكاء الوجداني
).0.01(دال عند مستوى داللة (**) 

فرع –طلبة جامعة حلب جات وجود ارتباط موجب ودال إحصائیًا بین در ) 31(یتبین من الجدول 
حیث بلغ معامل على مقیاسي األمن النفسي والذكاء الوجداني،) أفراد عینة البحث اإلناث(إدلب

نرفض الفرضیة ، وهذا یجعلنا)0.01(إحصائیًا عند مستوى داللة وهو دال )0.86(**االرتباط 
إحصائیة إیجابیة ذات داللة ةاطیعالقة ارتبودبوج: التي تقوللهاالصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة

).فرع إدلب-طلبة جامعة حلب(اإلناثالذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحثو األمن النفسي بین
وفهمهـــا والتعبیـــر عنهـــا نوأحاسیســـهنعلـــى اإلصـــغاء النفعـــاالتهإن قــدرة أفـــراد عینـــة البحـــث اإلنـــاث 

، لــم تولــد إال مــن خــالل تعــرض هــؤالء عــاالتهمعلــى فهــم أحاســیس اآلخــرین والتعــاطف مــع انفنقــدرتهو 
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) 2004(حیـث یشـیر الـدلیمن،وانفعـاالتهنعلى تطویر مـداركهنهتالطالبات لبیئة نفسیة سلیمة ساعد
المطمئنات نفسیًا یملكن مشاعرًا إیجابیـة عـن أنفسـهن وعالقـاتهن ، إضـافة إلـى تمـتعهن اإلناثأن إلى 

ویشـیر . طتها ارتقاء طبیعیًا وتحوًال انسـیابیًا خـالل مراحـل نمـوهممتوازنة یحققن بواساجتماعیةبمهارات 
یشــعر باألمــل والطمأنینــة النفســیة إذا أمــن الحصــول علــى مــاالفــردأن ) 89، ص37(ومرســي عــودة

وبالتـالي التمتـع بالصـحة السـوي واالجتماعي والوجدانيیشبع حاجاته الضروریة لتحقیق النمو النفسي
ودراســـة أحمـــد ) 2004(الـــدلیم وهـــذا مـــا اتفـــق مـــع دراســـةفـــي جمیـــع مراحـــل حیاتـــهة اإلیجابیـــة النفســـی

.)2011(الشمیمري وبركات ودراسة) 2011(

بین متوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :وتفسیرهارابعةالالفرضیة نتائجعرض-2-4
الرشد منعینة البحث درجات أفراد المتأخرة ومتوسطالمراهقة طلبةالبحث مندرجات أفراد عینة 

.المبكر على مقیاس األمن النفسي
حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار رابعةالالفرضیة للتحقق من 

على الدرجة الكلیة طلبة الرشد المبكرات درجات ومتوسططلبة المراهقة المتأخرةمتوسطات درجات 
.)32(ضح في الجدول رقم كما هو مو لمقیاس األمن النفسي

طلبة الرشد ومتوسطات درجات طلبة المراهقة المتأخرةیبّین داللة الفروق بین متوسطات درجات ) 32(الجدول 
.لمقیاس األمن النفسيعلى الدرجة الكلیة المبكر

المرحلة المقیاس
العینةالعمریة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

ح.د
القیمة 

القرارحتمالیةاال

األمن النفسي
المراھقة 
448144.8627.84المتأخرة

دال3.4275990.001
153153.5825.97الرشد المبكر

بلغت لمقیاس األمن النفسيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 32(یالحظ من الجدول رقم 
االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.001(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها ، )3.427(
طلبة المراهقة المتأخرة درجاتبین متوسطاحصائیاً ةدالاً هناك فروقوهذا یشیر إلى أن ) 0.05(

وبالتالي طلبة الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسي ولصالح طلبة الرشد المبكر، درجاتومتوسط
وجود فروق ذات داللة إحصائیة ب: تقوللهاو التيونقبل الفرضیة البدیلة الفرضیة الصفریة رفض

مندرجات أفراد عینة البحث المتأخرة ومتوسطالمراهقة البحث من بین متوسط درجات أفراد عینة 
.یظهر هذه الفروق) 6(والشكل. لصالح طلبة الرشد المبكرالرشد المبكر على مقیاس األمن النفسي
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مقیاس األمن النفسيعلىیبین الفروق بین طلبة المراهقة المتأخرة وطلبة الرشد المبكر ) 7(الشكل

بین متوسط درجات طلبة المراهقة المتأخرة ومتوسط درجات اً أن هناك فروق) 7(یالحظ من الشكل
.لمبكرطلبة الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسي لصالح أفراد عینة البحث من طلبة الرشد ا

یتعرض لهاتضمن قدر كبیر من التغیرات التيتفترة المراهقة  ن أالنتائج السابقة بویمكن تفسیر 
ویظهر أثرها بشكل واضح في مالمح شكله ومظهره وسلوكهالفرد وتؤثر في مختلف جوانب شخصیته

میة كبیرة في هذه الذي یتمتع بأهالنفسي ف األمن والتكیىعلوانعكاس هذا األمر،الجسدي الخارجي
ینتج إن فقدان الشعور باألمن للفرد في مرحلة المراهقةإلى)1999سماره، نمر،(حیث یشیر.المرحلة

والمفاجئة التي یمر بها في الجدیدةالحیاتیة الضاغطة والتعرض للحوادث والخبرات غالبًا عن المواقف
أن عدم ثبات المدرسین واآلباء اسیة ویؤكدمعاملة في حیاته الدر وكذلك ما یالقیه من ،بیئته المنزلیة

وهذه بدوره یساعد على عدم الشعور باألمن النفسي ،في التعامل مع المراهق یساعد على وجود القلق
نها مرحلة بدایة االستقرار النفسي واإلشباع أخرى تتمیز مرحلة الرشد بأومن جهة .، هذا من جهةلهم

إلى االستقالل النفسي واالقتصادي عن األسرة المرحلة سعي األفراد في هذهالعاطفي من خالل 
النفسي األمنكالبحث عن فرص عمل والزواج وغیرها وهذا ما یجعل الراشدین یتمتعون بدرجة من 

) 1995(جبردراسة عدة دراسات سابقة منهانتائجوهذه النتیجة توافق تفوق درجة شعور المراهقین
ن أهاأظهرت نتائج( 1992)انشعبدراسة(1999)عدلسدراسة و )1991(دراسة الخلیل،و 

.النفسي یرتفع بتقدم العمراألمنمستوى 

سعي إلىالمراهقین تفوقالنفسي األمنشعور الراشدین المبكرین بدرجة من أیضاً وتعزو الباحثة 
وترفیهیة بعض الراشدین من طلبة الجامعة إلى تدعیم أمنهم النفسي من خالل إقامة نشاطات دراسیة

من أن هناك عالقة ) 2004،العنزي(یتوافق مع ما أشار إلیه و ، ة مع بعضهم البعض واجتماعی
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إیجابیة قویة بین اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي وزیادة الشعور باألمن النفسي 
. لدیهمواالجتماعي

بین متوسط لة إحصائیة ال توجد فروق ذات دال:وتفسیرهاالخامسة الفرضیة نتائجعرض-2-5
الرشد مندرجات أفراد عینة البحث المتأخرة ومتوسطالمراهقة طلبةمندرجات أفراد عینة البحث 

.الذكاء الوجدانيالمبكر على مقیاس 
حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار خامسةالفرضیة الللتحقق من 

طلبة الرشد المبكر على الدرجة الكلیة ات درجات ومتوسطهقة المتأخرةطلبة المرامتوسطات درجات 
.)33(كما هو موضح في الجدول رقم لمقیاس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة 

طلبة المراهقة المتأخرة ومتوسطات درجات طلبة الرشد یبّین داللة الفروق بین متوسطات درجات ) 33(الجدول 
.وأبعاده الفرعیةالذكاء الوجدانيلمقیاس یة على الدرجة الكلالمبكر 

الذكاء 
الوجداني

المرحلة 
المتوسط العینةالعمریة

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

الوعي الذاتي
المراھقة
44826.597.05المتأخرة

دال4.065990.000
15329.216.333المبكرالرشد

تنظیم الوجدان
المراھقة
دال44826.217.183.495990.001المتأخرة

15328.526.59المبكرالرشد

الدافعیة 
الشخصیة

المراھقة
دال44825.534.993.805990.000المتأخرة

15327.223.84المبكرالرشد

المشاركة 
الوجدانیة

المراھقة
دال44826.717.333.745990.000المتأخرة

15329.246.87المبكرالرشد

معالجة 
العالقات

المراھقة
غیر 44826.227.011.535990.127المتأخرة

دال 15327.237.24المبكرالرشد

الدرجة الكلیة
المراھقة 
دال448131.2931.673.515990.000المتأخرة

153141.4328.11الرشد المبكر

بلغت الذكاء الوجدانيلمقیاس الكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 33(یالحظ من الجدول رقم 
االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.000(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها ،)3.51(
بة المراهقة المتأخرة بین متوسط درجات طلاحصائیاً ةدالاً وهذا یشیر إلى أن هناك فروق) 0.05(

وبالنظر لصالح طلبة الرشد المبكر، الذكاء الوجدانيومتوسط درجات طلبة الرشد المبكر على مقیاس 
بعد (القیمة االحتمالیة لألبعاد األربعة األولى والمتمثلة بـــــن أیالحظ مقیاس الذكاء الوجدانيأبعادإلى
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، أصغر من )افعیة الشخصیة، وبعد المشاركة الوجدانیةالوعي الذاتي، وبعد تنظیم الوجدان، وبعد الد
وهذا یدل على وجود فروق دالة احصائیًا بین طلبة مرحلتي ) 0.05(مستوى الداللة االفتراضي لها

المراهقة المتأخرة والرشد المبكر على هذه األبعاد األربعة، وهذا یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة 
بین متوسط وجود فروق ذات داللة إحصائیة ب: التي تقولدیلة لها ها األول ونقبل الفرضیة البئبجز 

الرشد المبكر مندرجات أفراد عینة البحث المتأخرة ومتوسطالمراهقة البحث من درجات أفراد عینة 
،عد الوعي الذاتيبُ (ــاألربعة والمتمثلة بالفرعیةالذكاء الوجداني وأبعادهمقیاس لفي الدرجة الكلیة

لصالح طلبة الرشد )عد المشاركة الوجدانیةوبُ ،عد الدافعیة الشخصیةوبُ ،م الوجدانعد تنظیوبُ 
. المبكر

وهي أكبر من مستوى ) 0.127(كما یالحظ أن القیمة االحتمالیة لُبعد معالجة العالقات بلغت 
لوجداني بین وهذا یشیر إلى عدم وجود فروق دالة احصائیًا في الذكاء ا) 0.05(الداللة االحتمالي لها 

بین طلبة مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر على هذا البعد، وهذا یجعلنا نقبل الفرضیة الصفریة 
بین متوسط درجات أفراد عینة ذات داللة إحصائیة بجزئها الثاني والتي تقول بعدم وجود فروق 

في بعد معالجة شد المبكر الر مندرجات أفراد عینة البحث المتأخرة ومتوسطالمراهقة البحث من 
مقیاس الذكاء الدرجة لیوضحان الفروق ألفراد عینة البحث على ) 8(و) 7(والشكالن . العالقات
.وأبعاده الفرعیةالوجداني

مقیاس الرشد المبكر في أبعاد و یبین الفروق بین متوسطات درجات طلبة مرحلتي المراهقة المتأخرة ) 8(الشكل
الذكاء الوجداني
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مقیاس لالدرجة الكلیةالرشد المبكر في و یبین الفروق بین متوسط درجات طلبة مرحلتي المراهقة المتأخرة ) 9(الشكل
الذكاء الوجداني

أخرة واضحة بین متوسط درجات طلبة المراهقة المتاً أن هناك فروق) 8(و) 7(یالحظ من الشكلین
الفرعیة لصالح هومتوسط درجات طلبة الرشد المبكر على الدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني وأبعاد

إن ارتفاع درجة الذكاء ویمكن تفسیر النتائج السابقة إلى .أفراد عینة البحث من طلبة الرشد المبكر
یعود إلى أن یمكن أن ین الراشدین عن درجة الذكاء الوجداني لدى المراهقالطلبة الوجداني لدى 

ذ أنها بیئة إالبیئة الجامعیة خالل سنوات دراستهم، واالراشدین المبكرین من طلبة الجامعة قد استثمر 
اجتماعیة یسودها التعاطف والحوار والتواصل االجتماعي، مما یمنح الطلبة القدرة على اكتشاف 

والتعامل األصدقاءن بهم،  ومجاملة المحیطیاألفراد، وفهم مشاعر أصدقائهموأحاسیسالمشاعر 
أساسیةأبعاداً عد التي تُ ،األخرینوالتواصل مع ،ولدیهم القدرة على بناء الصداقات،معهم بهدوء

قد تدفعهم للتصرف بما یتناسب وهذه ،وكذلك فأن توقعات المجتمع من هذه الفئةللذكاء الوجداني، 
ي سنواتهم األخیرة التعامل الرزین والمتعاطف والذي التوقعات، فالمجتمع یتوقع من طلبة الجامعة ف

طبیعة نضج الراشدین یقدم العون والمساعدة لألفراد األخرین، كما یمكن أن تعزى هذه النتیجة إلى
نها أول درجات االستقرار النفسي والعاطفي وهذا أب)مرحلة الرشد المبكر(حیث توصف هذه المرحلة

دراسةكم بمشاعرهم وتصرفاتهم  وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل منما یمنح الطلبة قدرة على التح
والتي أظهرت عدم ) 2011(واختلفت مع نتیجة دراسة تمیم ) 2011(العلواندراسة و )2011أحمد،(

.بهاونعزى لعمر الطلبة أو المرحلة التي یمر یوجود فروق في مهارات الذكاء الوجداني 
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بین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :وتفسیرهاالسادسةالفرضیة نتائجعرض-2-6
تعزى إلى متغیر األمن النفسيفي)البحثعینةأفراد(فرع إدلب –طلبة جامعة حلب درجات
.الجنس

حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار سادسةالفرضیة الللتحقق من 
كما هو موضح في بحث على الدرجة الكلیة لمقیاس األمن النفسي أفراد عینة المتوسطات درجات 

.)34(الجدول رقم 
لمقیاس األمن على الدرجة الكلیة أفراد عینة البحث یبّین داللة الفروق بین متوسطات درجات ) 34(الجدول 

.النفسي وفقًا لمتغیر الجنس

المتوسط العینةالجنسالمقیاس
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

مة قی
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

األمن النفسي
279144.9426.38الذكور

1.785990.074
غیر 
دال 322148.9428.15اإلناث

، )1.78(بلغت لمقیاس األمن النفسيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 34(یالحظ من الجدول رقم 
وهذا ) 0.05(االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أكبروهي )0.07(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها 

الطلبةومتوسط درجاتالذكورالطلبةبین متوسط درجاتاحصائیاً ةدالفروقأنه ال توجدیشیر إلى 
ال توجد فروق ذات :التي تقولالفرضیة الصفریة نقبلوبالتالي على مقیاس األمن النفسي، اإلناث

األمن في)البحثعینةأفراد(فرع إدلب –طلبة جامعة حلب درجاتبین متوسطداللة إحصائیة 
المتوسطات الحسابیة لكل من الذكور اإلناث یظهر ) 9(والشكل.النفسي تعزى إلى متغیر الجنس

.أفراد عینة البحث

كور واإلناث على مقیاس األمن النفسيالذألفراد عینة البحثالمتوسطات الحسابیةیبین ) 10(الشكل
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بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على اً هناك فروقأن ) 10(یالحظ من الشكل
مقیاس األمن النفسي إال أن هذه الفروق غیر دالة احصائیًا وتشیر إلى أن مستوى الشعور باألمن 

.النفسي لكل من الذكور واإلناث متقارب
دالةفروقالتي أظهرت عدم وجود(1999)سعددراسةلنتیجة مع دراسة كل مناتفقت هذه ا

ودراسة مقصود )1995(جبر، ودراسة الجنسلعاملاألمن النفسي ترجعمستوىفيإحصائًیا
) 2011(مغربل دراسةو ) 2011(الشیمیمري وبركات ودراسة )1990(دویدارودراسة)1999(

مهأظهرت نتائجالتي)2005(األقرعودراسة ) 2007(الطهراويودراسة ) 2006(ودراسة الشبؤؤن 
دراسة عبد كما أشارت ،واإلناثالنفسي بین الذكور األمنجوهریة في داللةعدم وجود فروق ذات 

.  عدم وجود فروق بین الجنسینإلى أیضا ) 2004(المجید 
عبداهللا وشریت ودراسة )2011(ودراسة الناجم ) 2005(دراسة الدلیم هذه النتیجة مع تواختلف

ولصالح النفسي تعزى لمتغیر الجنساألمنفي إحصائیةفروق دالة التي أشارت إلى وجود ) 2006(
إلى)2005(ودراسة الدلیم)1990(دراسة أحمد عبد الخالق ومایسة النیال الذكور، كما أشارت

تجعل من الصعب على عربیةالن ظروف ثقافتناأویفسرون ذلك إلىاإلناثوجود فروق لصالح 
فقد اإلناثأمامن مركزهم كرجال، انتقاضاً ن في ذلك أنهم یدركون عن قلقهم ألاإلفصاحالذكور 
ویمكن تفسیر عدم وجود فروق في وخوفمن قلق نعانییللتصریح بمااألخرینمن تشجیعاً یجدن 

األسریةتشابه الظروف بسبب )  بفرع إدل(األمن النفسي لدى الطلبة الذكور واإلناث في جامعة حلب 
ق وأسالیب التنشئة ائواإلناث، فتشابه طر الذكور الطلبة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي یعیشها 

كما . االجتماعیة التي تتبع في تربیة وتعلیم هؤالء الطلبة جعل هذه الفروق ضئیلة وغیر ظاهرة بینهم
جتماعي ویسعى دائمًا إلشباع حاجته لالنتماء إلى الجماعة، بطبعه ااإلنسانإنال بد من اإلشارة 

أن الحاجة إلى الجماعة واالنتماء من أهم الحاجات األساسیة التي ) 1997(عودة ومرسي حیث یؤكد 
تلح في اإلشباع وتدفع الشخص إلى االرتباط بجماعة أو أكثر یحبها وتحبه، ویجد عندها األمن 

االجتماعیة، وتشبع له حاجاته إلى الصحبة، وتؤثر في بناء شخصیته والتقدیر واالطمئنان والمكانة
.وفي تكوین قیمه واتجاهاته ومیوله
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بین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :وتفسیرهالسابعةاالفرضیة نتائج عرض -2-7
متغیر الذكاء الوجداني تعزى إلى في)البحثعینةأفراد(فرع إدلب –طلبة جامعة حلب درجات
.الجنس

حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار سابعةالفرضیة الللتحقق من 
أفراد عینة البحث على الدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة وفقًا متوسطات درجات 

.)35(كما هو موضح في الجدول رقم لمتغیر الجنس 
لمقیاس الذكاء على الدرجة الكلیة أفراد عینة البحث ن داللة الفروق بین متوسطات درجات یبیّ ) 35(الجدول 

.الوجداني وأبعاده الفرعیة وفقًا لمتغیر الجنس
الذكاء 
المتوسط العینةالجنسالوجداني

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

27925.117.25الذكورالوعي الذاتي
دال7.345990.000

32229.126.13اإلناث

تنظیم الوجدان
27924.597.277.395990.000الذكور

دال
32228.716.38اإلناث

الدافعیة 
الشخصیة

27924.165.03الذكور
9.165990.000

دال

32227.523.94اإلناث

المشاركة 
الوجدانیة

27924.937.40الذكور
7.975990.000

دال

32229.456.51اإلناث

معالجة 
العالقات

27924.367.557.115990.000الذكور
دال

32228.316.06اإلناث

الدرجة الكلیة
279123.1732.758.285990.000الذكور

دال
322143.1426.33اإلناث

بلغت لمقیاس الذكاء الوجدانيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 35(ل رقم یالحظ من الجدو 
االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.000(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها ،)8.28(
الطلبة اإلناث ومتوسط بین متوسط درجات احصائیاً ةدالوهذا یشیر إلى أن هناك فروق) 0.05(

، وبالنظر إلى أبعاد مقیاس الذكاء اإلناثعلى مقیاس الذكاء الوجداني لصالح كوردرجات الطلبة الذ
عد تنظیم عد الوعي الذاتي، وبُ بُ (والمتمثلة بـــــالخمسةالوجداني یالحظ أن القیمة االحتمالیة لألبعاد 

أصغر من ،)، وُبعد معالجة العالقاتعد المشاركة الوجدانیةعد الدافعیة الشخصیة، وبُ الوجدان، وبُ 
متوسطات وهذا یدل على وجود فروق دالة احصائیًا بین ) 0.05(مستوى الداللة االفتراضي لها

یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة و ، الخمسةهذه األبعاد الذكور على متوسط درجات درجات اإلناث و 
الذكور جاتدر بین متوسطبوجود فروق ذات داللة إحصائیة :ونقبل الفرضیة البدیلة لها التي تقول
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) 11(والشكالن .الذكاء الوجداني لصالح اإلناثفي)البحثعینةأفراد(ومتوسط درجات اإلناث 
مقیاس الذكاء الوجدانيلالكلیةالدرجةیوضحان الفروق البیانیة ألفراد عینة البحث على ) 12(و

.وأبعاده الفرعیة وفقًا لمتغیر الجنس

الذكاء الوجدانيمقیاس في أبعاد الذكور والطلبة اإلناثالطلبةیبین الفروق بین متوسطات درجات ) 11(الشكل

الذكاء لمقیاس الدرجة الكلیةفي الذكور والطلبة اإلناثالطلبةیبین الفروق بین متوسطات درجات ) 12(الشكل
الوجداني

اإلناثالطلبة واضحة بین متوسط درجات أن هناك فروق ) 11(و) 10(یالحظ من الشكلین
على الدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني وأبعاد الفرعیة لصالح الطلبة الذكورمتوسط درجات و 

.الطلبة اإلناث
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طبیعة التنشئة األسریة إذ أن طبیعة تفوق اإلناث على الذكور في الذكاء الوجداني إلىوقد یعزى
، اآلخرینداركهن النفعاالتهن وانفعاالت تأثیر مباشر على إشئة األسریة المتعلقة بتربیة اإلناث لها التن

كضرورة التصرف بهدوء، واللباقة الوجدانيتؤكد على أهمیة التعاطف بالنسبة لإلناث واالتزان حیث
أبعادا هوجمیع،التي قد تعترضهناإلجهادفي التعامل مع اآلخرین ومجاملتهم، واحتواء مشاعر 

أعلى في مستوى إلناثبأن ا) 2011(وهذا ماأشارت إلیه دراسة الرفوع ، الوجدانيللذكاء أساسیة
الذكاء الوجداني من الذكور وقد یعود ذلك إلى التكوین العاطفي لألنثى المتمثل في رقة عواطفها 

.  راءة مشاعر اآلخرینورهافة مشاعرها بحیث تسعى دائمًا إلى التواصل العاطفي وقدرتها على ق
.Sutarso,T)دراسة كل من و ) 2011(ودراسة أحمد) 2011العلوان،(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

et al , 1996)(Tapia,M.L, 1998) ،(King, 1999) ،(Mayer et al, (2000d ، ودراسة
جداني لصالح إلى وجود فروق في الذكاء الو جمیعهاوالتي أشارت، )2001(راضي، فوقیة محمد
ودراسة ) 1999(دراسة محمد إبراهیم جودة، و )2008(نها اختلفت عن دراسة المصدر أاإلناث إال

الذكاء الوجداني لدى الطلبة إلى وجود فروق بینلم تشروالتي ، )2002(عبد العال حامد عجوة، 
.وفقًا لمتغیر الجنس

بین متوسطوق ذات داللة إحصائیة ال توجد فر :وتفسیرهاالثامنة الفرضیة نتائجعرض-2-8
في مرحلة الرشد المبكر الذكوردرجاتالذكور في مرحلة المراهقة المتأخرة ومتوسطالطلبة درجات

.األمن النفسيفيالبحثعینةأفرادلدى
حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار ثامنةالالفرضیة للتحقق من 
على الدرجة الذكور في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكرأفراد عینة البحثجات متوسطات در 

.)36(كما هو موضح في الجدول رقم الكلیة لمقیاس األمن النفسي 
لمقیاس األمن على الدرجة الكلیة الذكورأفراد عینة البحثیبّین داللة الفروق بین متوسطات درجات ) 36(الجدول 

.النفسي

المرحلةقیاسالم
عینة 
الذكور

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

األمن النفسي
المراھقة 
202137.4121.41المتأخرة

دال9.132770.000
77166.0127.91الرشد المبكر

، )9.13(بلغت لمقیاس األمن النفسيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 36(یالحظ من الجدول رقم 
) 0.05(االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.000(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها 
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المراهقة الذكور في مرحلة طلبة البین متوسط درجات احصائیاً ةدالوهذا یشیر إلى أن هناك فروق
الطلبة لمبكر على مقیاس األمن النفسي لصالح الرشد االذكور في مرحلةالمتأخرة ومتوسط درجات 

ونقبل الفرضیة البدیلة لها التي الفرضیة الصفریة رفضنوبالتالي الرشد المبكر، الذكور في مرحلة
الذكور في مرحلة المراهقة الطلبة درجاتبین متوسطفروق ذات داللة إحصائیة بوجود : تقول

األمن فيالبحثعینةأفرادرحلة الرشد المبكر لدىفي مالذكورالطلبة درجاتالمتأخرة ومتوسط
.یظهر هذه الفروق) 12(والشكل.لصالح الذكور في مرحلة الرشد المبكرالنفسي

مقیاس األمن النفسيالمبكر علىالرشد مراهقة المتأخرة و الفي مرحلتي الذكورطلبةالیبین الفروق بین ) 13(شكل

الطلبة الذكور في مرحلة أن هناك فروق واضحة بین متوسط درجات ) 13(ظ من الشكلیالح
الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسي لصالح الذكور في مرحلةالمراهقة المتأخرة ومتوسط درجات 

نتائجفيإجماعشبهوقد تفسرهذه النتیجة الى أن هنالك .الرشد المبكرالطلبة الذكور في مرحلة
مثل اإلناثعنالذكورباألمن النفسي لدىمستوى الشعورفيارتفاععلىالسابقةلدراساتابعض

باألمن الشعورمستوىوأن( 1992)شعباندراسة، (1999)دراسة لسعد)1991(دراسة الخلیل،
لتعلیميالمستوى ااألمن النفسي بزیادةزیادةواالجتماعیةبالحالةویتأثرالعمرالنفسي یرتفع بتقدم

اضطرابات انفعالیة مقارنة ن منو عما یعانتحمالً أكثر الذكوراأنو )1996جبر،(دراسةمثل
األمن النفسي ، وقد اتفق ذلك مع نتائج دراسة عماد میخمر نشعورا بفقداقلوبالتالي أناثباإل

، الكفایةعدم قدرة على مواجهة الضغوط واقل شعورا بأكثرالذكورإنحیث أظهرت النتائج ) 2003(
قدیعود ذلك الى التنشئة األسریة التي تقوم على تربیة الذكور على تحمل المسؤولیة وعدم التذمر 

مر كلما تنوعت لدیهم أسالیب مواجهة الضغوط ومواجهة االضطراب االنفعالي ،وكلما تقدم الذكور بالع
.ق األمان النفسي لدیهموأسالیب تحقیق الذات ،بمایحقق لهم التوازن االنفعالي ومن ثم تحقی
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بین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :وتفسیرهاالتاسعةالفرضیة نتائجعرض-2-9
أفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىالذكوردرجاتفي مرحلة المراهقة المتأخرة ومتوسطالذكوردرجات

.الذكاء الوجدانيفيالبحثعینة
حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار التاسعةالفرضیة للتحقق من 

على الدرجة الذكور في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر أفراد عینة البحثمتوسطات درجات 
.)37(كما هو موضح في الجدول رقم الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة 

لمقیاس على الدرجة الكلیة الذكورأفراد عینة البحثفروق بین متوسطات درجات یبّین داللة ال) 37(الجدول 
.ء الوجداني وأبعاده الفرعیةالذكا

الذكاء 
المرحلةالوجداني

عینة 
الذكور

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

20225.085.76المراھقة المتأخرةالوعي الذاتي
دال7.692770.000

7731.497.27الرشد المبكر

تنظیم الوجدان
دال20224.595.946.942770.000المتأخرةالمراھقة

7730.617.68المبكرالرشد
الدافعیة 
الشخصیة

دال20225.164.833.562770.000المتأخرةالمراھقة

7727.363.95المبكرالرشد
المشاركة 
الوجدانیة

دال20225.066.097.462770.000المتأخرةالمراھقة

7731.386.88المبكرالرشد
معالجة 
العالقات

دال20224.095.499.502770.000المتأخرةالمراھقة

7731.857.46المبكرالرشد

الدرجة الكلیة
202124.0126.177.782770.000المتأخرةالمراھقة

دال

77152.7130.85المبكرالرشد

بلغت لمقیاس الذكاء الوجدانيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 37(یالحظ من الجدول رقم 
االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.000(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها ،)7.78(
بین متوسط درجات الطلبة الذكور في مرحلتي احصائیاً ةدالر إلى أن هناك فروقوهذا یشی) 0.05(

المراهقة المتأخرة والرشد المبكر على مقیاس الذكاء الوجداني لصالح الذكور في مرحلة الرشد المبكر، 
لة وبالنظر إلى أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني یالحظ أن القیمة االحتمالیة لألبعاد الخمسة والمتمث

ُبعد الوعي الذاتي، وُبعد تنظیم الوجدان، وُبعد الدافعیة الشخصیة، وُبعد المشاركة الوجدانیة، وُبعد (بـــــ
وهذا یدل على وجود فروق دالة ) 0.05(، أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها)معالجة العالقات

متأخرة والرشد المبكر لصالح احصائیًا بین متوسطات درجات الطلبة الذكور في مرحلتي المراهقة ال
یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل هذا الذكور في مرحلة الرشد المبكر على هذه األبعاد الخمسة، و 
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الذكور في درجاتبین متوسطبوجود فروق ذات داللة إحصائیة : الفرضیة البدیلة لها التي تقول
فيالبحثعینةأفرادة الرشد المبكر لدىفي مرحلالذكوردرجاتمرحلة المراهقة المتأخرة ومتوسط

یوضحان ) 14(و) 13(والشكالن .الذكور في مرحلة الرشد المبكرالطلبة الذكاء الوجداني لصالح 
.وأبعاده الفرعیةمقیاس الذكاء الوجدانيالدرجة الكلیة لالفروق البیانیة ألفراد عینة البحث على 

علىالرشد المبكر و مرحلتي المراهقة المتأخرة الذكور فيطلبةالیبین الفروق بین متوسطات درجات ) 14(الشكل
الذكاء الوجدانيمقیاس أبعاد 

في الرشد المبكر و مرحلتي المراهقة المتأخرة الذكور فيطلبةالیبین الفروق بین متوسطات درجات ) 15(الشكل
الذكاء الوجدانيلمقیاس لیةالدرجة الك

الذكور في طلبة الأن هناك فروق واضحة بین متوسط درجات ) 15(و) 14(یالحظ من الشكلین
الرشد المبكر على الدرجة الكلیة لمقیاس الذكور في مرحلةالمراهقة المتأخرة ومتوسط درجات مرحلة 

.د المبكرالرشالذكور في مرحلةالذكاء الوجداني وأبعاد الفرعیة لصالح 
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الوجداني لصالح مرحلة مستویات مرتفعة من الذكاء الشباب السوري یسجلهذه النتیجة إلى أنوتعزى 
) 2004،هریدي(منحسب دراسة كالً یزداد بالتقدم بالعمر الذكاء الوجدانيأنمن المالحظ فالرشد ، 
الفروق ) 2002(جوة ، ودراسة ع) 2005(دراسة هارودوسكیرو) 2005ناصر السامرائي، (ودراسة 

الراشدین وكبار السن بما أي لصالح في الذكاء الوجداني والعمر وكانت الفروق لصالح األكبر عمرا 
یمتلكون من قدرة على تحمل ضغط البیئة والظروف المحیطة  ، وأكثر استقاللیة في تفكیرهم ومواقفهم 

وباألخص لدى الذكور .بادرة لحلها، وأنهم أفضل  تقدیرا لطبیعة المشكالت بشكل دقیق ومن ثم الم
، صرحاء ومرحون، والیمیلون إلى اً جتماعیامتوازنونیحاولون جاهدین  ألن یكونوافهم الراشدین

االستغراق في القلق ، یتمتعون بقدرة ملحوظة على االلتزام بعالقتهم باآلخرین ، بالقدرة على تحمل 
)Jack,Block(جاك بلوك وهذا ماأكدته دراسة ینراضون عن أنفسهم وعن اآلخر وبأنهم المسؤولیة ، 

بین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :وتفسیرهاالعاشرةالفرضیة نتائجعرض-2-10
أفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىاإلناثدرجاتفي مرحلة المراهقة المتأخرة ومتوسطاإلناثدرجات

.األمن النفسيفيالبحثعینة

حیث حسبت الفروق بین ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار العاشرةالفرضیة من للتحقق 
أفراد عینة البحث اإلناث في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر على الدرجة متوسطات درجات 

.)38(كما هو موضح في الجدول رقم الكلیة لمقیاس األمن النفسي 
لمقیاس األمن على الدرجة الكلیة اإلناثأفراد عینة البحث فروق بین متوسطات درجات یبّین داللة ال) 38(الجدول 

.النفسي

المرحلةالمقیاس
عینة 
اإلناث

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

األمن النفسي
المراھقة 
246139.7822.73المتأخرة

دال12.383200.000
76177.2624.08الرشد المبكر

بلغت لمقیاس األمن النفسيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 38(یالحظ من الجدول رقم 
االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.000(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها ، )12.38(
ن متوسط درجات الطلبة اإلناث في مرحلة بیاحصائیاً ةدالوهذا یشیر إلى أن هناك فروق) 0.05(

المراهقة المتأخرة ومتوسط درجات اإلناث في مرحلة الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسي لصالح 
ونقبل الفرضیة البدیلة لها الفرضیة الصفریة نرفضوبالتالي الطلبة اإلناث في مرحلة الرشد المبكر، 
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في مرحلة المراهقة الطلبة اإلناثدرجاتبین متوسطیة فروق ذات داللة إحصائبوجود : التي تقول
األمن فيالبحثعینةأفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىالطلبة اإلناثدرجاتالمتأخرة ومتوسط

.یظهر هذه الفروق) 15(والشكل.لصالح اإلناث في مرحلة الرشد المبكرالنفسي

مقیاس األمن النفسيمراهقة المتأخرة الرشد المبكر علىالفي مرحلتي اإلناثطلبةالفروق بین یبین ال) 16(الشكل

في مرحلة المراهقة اإلناثأن هناك فروق واضحة بین متوسط درجات الطلبة ) 16(یالحظ من الشكل
لبة في مرحلة الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسي لصالح الطاإلناثالمتأخرة ومتوسط درجات 

أن االضطراب االنفعالي وبخاصة االكتئاب وتعزى هذه النتیجة إلى .في مرحلة الرشد المبكراإلناث
والقلق والخوف أكثر انتشارا بین اإلناث في مرحلة المراهقة ، كما أن اإلناث أكثر تعبیرا عما یعانین 

ین للتصریح بما تعانیه من قد یجدن تشجیعا من اآلخر اإلناث و من اضطرابات انفعالیة مقارنة بالذكور
زیادةواالجتماعیةبالحالةویتأثرالعمرباألمن النفسي یرتفع بتقدمالشعورمستوىوأن،قلق وخوف

,2005الدلیم(دراسةو،)1996جبر،(دراسةوهذا یتفق مع المستوى التعلیمياألمن النفسي بزیادة
ذلك وربمایعودلى وجود فروق لصالح اإلناثإ) 1990(ودراسة أحمد عبد الخالق ومایسة النیال )

بالمسؤولیة االجتماعیة  وممارستها، هنإلى التنشئة االجتماعیة لإلناث الراشدات بزیادة شعور 
.والمواجهة الواقعیة للمشكالت وعدم الهرب، بهدف إعدادهن كأمهات للمستقبل 

بین ق ذات داللة إحصائیة ال توجد فرو :وتفسیرهاةعشر ةالحادیالفرضیة نتائجعرض- 2-11
في مرحلة الرشد المبكر اإلناثدرجاتفي مرحلة المراهقة المتأخرة ومتوسطاإلناثدرجاتمتوسط

.الذكاء والوجدانيفيالبحثعینةأفرادلدى
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حیث حسبت الفروق ،للعینات المستقلة) T(تم استخدام اختبار الحادیة عشرةالفرضیة للتحقق من 
أفراد عینة البحث اإلناث في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر على رجات بین متوسطات د

.)39(كما هو موضح في الجدول رقم الدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة 
اس الذكاء لمقیعلى الدرجة الكلیة أفراد عینة البحث اإلناث یبّین داللة الفروق بین متوسطات درجات ) 39(الجدول 

.الوجداني وأبعاده الفرعیة
الذكاء 
المرحلةالوجداني

عینة 
اإلناث

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
)T(

القیمة ح.د
القراراالحتمالیة

24625.706.06المراھقة المتأخرةالوعي الذاتي
دال9.963200.000

7633.806.57الرشد المبكر

انتنظیم الوجد
دال24625.356.109.873200.000المتأخرةالمراھقة

7633.516.89المبكرالرشد
الدافعیة 
الشخصیة

دال24625.634.953.403200.000المتأخرةالمراھقة

7627.764.10المبكرالرشد
المشاركة 
الوجدانیة

دال24625.726.3910.293200.000المتأخرةالمراھقة

7634.637.18المبكرالرشد
معالجة 
العالقات

دال24624.625.7210.983200.000المتأخرةالمراھقة

7633.397.13المبكرالرشد

الدرجة الكلیة
246127.0427.069.883200.000المتأخرةالمراھقة

دال

76163.1030.01المبكرالرشد

بلغت لمقیاس الذكاء الوجدانيالكلیةللدرجة) T(بأن قیمة ) 39(یالحظ من الجدول رقم 
االفتراضي لهاداللةالمن مستوى أصغروهي ) 0.000(بینما بلغت القیمة االحتمالیة لها ،)9.88(
رحلتي بین متوسط درجات الطلبة اإلناث في ماحصائیاً ةدالوهذا یشیر إلى أن هناك فروق) 0.05(

المراهقة المتأخرة والرشد المبكر على مقیاس الذكاء الوجداني لصالح اإلناث في مرحلة الرشد المبكر، 
وبالنظر إلى أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني یالحظ أن القیمة االحتمالیة لألبعاد الخمسة والمتمثلة 

شخصیة، وُبعد المشاركة الوجدانیة، وُبعد ُبعد الوعي الذاتي، وُبعد تنظیم الوجدان، وُبعد الدافعیة ال(بـــــ
وهذا یدل على وجود فروق دالة ) 0.05(، أصغر من مستوى الداللة االفتراضي لها)معالجة العالقات

احصائیًا بین متوسطات درجات الطلبة اإلناث في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر لصالح 
بعاد الخمسة، وهذا یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل اإلناث في مرحلة الرشد المبكر على هذه األ

في اإلناثدرجاتبین متوسطبوجود فروق ذات داللة إحصائیة : الفرضیة البدیلة لها التي تقول
فيالبحثعینةأفرادفي مرحلة الرشد المبكر لدىاإلناثدرجاتمرحلة المراهقة المتأخرة ومتوسط
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یوضحان ) 17(و) 16(والشكالن .في مرحلة الرشد المبكراإلناثالطلبةالذكاء الوجداني لصالح 
.وأبعاده الفرعیةمقیاس الذكاء الوجدانيالدرجة لعلى اإلناث الفروق البیانیة ألفراد عینة البحث 

الرشد المبكر في أبعاد و أخرة مرحلتي المراهقة المتالطلبة اإلناث في یبین الفروق بین متوسطات درجات ) 17(الشكل
الذكاء الوجدانيمقیاس 

في الرشد المبكر و مرحلتي المراهقة المتأخرة الطلبة اإلناث في یبین الفروق بین متوسطات درجات ) 18(الشكل
الذكاء الوجدانيلمقیاس الدرجة الكلیة

اضحة بین متوسط درجات الطلبة اإلناث في مرحلة أن هناك فروق و ) 18(و) 17(یالحظ من الشكلین
المراهقة المتأخرة ومتوسط درجات اإلناث في مرحلة الرشد المبكر على الدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء 

.الفرعیة لصالح اإلناث في مرحلة الرشد المبكرهالوجداني وأبعاد
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الطالقة في ثقة في أفكارهم ، و بن یتمتعفي مرحلة الرشد المبكراإلناثوتعزى هذه النتیجة إلى أن 
ن األمور الذهنیة ، وهن على درجة كبیرة من االهتمامات الفكریة والجمالیة ، التعبیر عنها ، ویقدر 

، ویثقن بمشاعرهن ، والى الشعور بالذنب ویملن إلى التمتع في األفكار والدوافع ، والى القلق والتأمل
ناصر (ودراسة ) 2004ھریدي ، (دراسة كآل من ھذا ماأكدتھو، والحیاة بالنسبة لهن ذات معنى ،

، ألنهنیزداد بالتقدم بالعمرأن الذكاء الوجداني ) 2012(،ودراسة الظاھر ) .2005السامرائي، 
.اجتماعیة عالقاتیستطعن التكیف مع الضغوط النفسیة ، ومن السهل علیهن تكوین

:یمكن تلخیص نتائج البحث بما یليقومما سب
الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.البحث 
الذكاء الوجداني لدى أفراد و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.في مرحلة المراهقة المتأخرةعینة البحث
الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة و األمن النفسي بینإحصائیة ذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.في مرحلة الرشد المبكرالبحث 
الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.الذكورالبحث
فراد عینة الذكاء الوجداني لدى أو األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.اإلناثالبحث
 المتأخرة المراهقة البحث من بین متوسط درجات أفراد عینة وجود فروق ذات داللة إحصائیة

لصالح طلبة الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسيمندرجات أفراد عینة البحث ومتوسط
.الرشد المبكر

 المتأخرة المراهقة لبحث من ابین متوسط درجات أفراد عینة وجود فروق ذات داللة إحصائیة
الذكاء مقیاس لفي الدرجة الكلیةالرشد المبكر مندرجات أفراد عینة البحث ومتوسط

ُبعد الوعي الذاتي، وُبعد تنظیم الوجدان، وُبعد (الوجداني وأبعاده الفرعیة األربعة والمتمثلة بــ
.المبكرلصالح طلبة الرشد) الدافعیة الشخصیة، وُبعد المشاركة الوجدانیة

 األمن النفسي فيأفراد عینة البحث درجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
.تعزى إلى متغیر الجنس
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 فيالذكور ومتوسط درجات اإلناث درجاتبین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة
.الذكاء الوجداني لصالح اإلناث

 الطلبة الذكور في مرحلة المراهقة اتدرجبین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة
أفراد عینة البحث في مرحلة الرشد المبكر لدىيالطلبة الذكور فدرجاتالمتأخرة ومتوسط

.األمن النفسي لصالح الذكور في مرحلة الرشد المبكر
 الطلبة الذكور في مرحلة المراهقة درجاتبین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة

أفراد عینة البحث في مرحلة الرشد المبكر لدىيالطلبة الذكور فدرجاتطالمتأخرة ومتوس
.الذكاء الوجداني لصالح الذكور في مرحلة الرشد المبكر

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة اإلناث في مرحلة المراهقة
األمن النفسي لصالح المتأخرة ومتوسط درجات الطلبة اإلناث في مرحلة الرشد المبكر في

.اإلناث في مرحلة الرشد المبكر 
 في مرحلة المراهقة المتأخرة درجات اإلناث بین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة

الذكاء الوجداني لصالح الطلبة اإلناث فية الرشد المبكر في مرحلمتوسط درجات اإلناث و 
.في مرحلة الرشد المبكر

:مقترحات البحث-ثالثاً 
من الممكن أن یكون ذو حمقتر تحدیدفي ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج میدانیة یمكن 

.وهوفائدة في تنمیة مهارات الذكاء الوجداني واألمن النفسي لدى الطلبة
 القیام بدراسات تتبعیة لتطور الذكاء الوجداني واألمن النفسي عبر المراحل التعلیمیة

.المختلفة 
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دار ،ترجمة فهد عبدا هللا الدلیم . مدخل إلى نظریات الشخصیة). 1991( أنجلر ، باربرا.8

الطائف. الحارثي 
األمل والذكاء الوجداني ) : 2011(الدیب ، مصطفى : محمود ، ماجدة : بدوي ، أمینة .9

، دراسات عربیة في علم النفس ، لدى الشباب وعالقته ببعض المتغیرات الدیموجرافیة
.، العدد الثاني األولمجلد 

ع ،  شـركة مطـابالمرجع في برامج تربیة األطفـال): 2002( يسعدیة محمد علـبهادر،  .10

.مصر.118الطوبجي ، الطبعة الثالثة صـ 

االحتراق النفسي والذكاء االنفعالي لدى العاملین العالقة بین ) : 2011(إیاستمیم ، .11
،رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة دمشقفي الرعایة االجتماعیة
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بعــض المتغیــرات الدیموجرافیــة المرتبطــة بــاألمن النفســي ): 1996(جبــر ، محمــد جبــر .12
القاهرة،80، ص39العدد ،،الهیئة المصریة العامة للكتاب،مجلة علم النفس

.المكتبة العربیة، الصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة): 2000(جبل، فوزي محمد .13
لیلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة، : ، ترجمةالذكاء العاطفي):2000(جولمان، دانییل.14

.، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)262(العدد 
ت العاملیة للذكاء االنفعالي المكونا):2004(حبشي،  محمد ، جاد اهللا أبو المكارم .15

مجلة . و غیر المتفوقین من طالب التعلیم الثانوياً عینة من المتفوقین أكادیمیى لد

،336–281ص) 3(العدد14مجلددراسات نفسیة ، 

،اإلسكندریةجامعة ،األطفالالذكاء الوجداني لمعلمات ریاض ): 2007(حسن ، سالي .16
مصر.دار المعرفة الجامعیة 

.سوریا، جامعة دمشق،منشورات،العلميالبحثأصول): 1991(أنطون، حمصي.17
بعض األسالیب المعرفیة والسمات الشخصیة الفارقة بین ): 2003(خرنوب ،فتون .18

، رسالة ذوي الذكاء الوجداني المرتفع وذوي الذكاء الوجداني المنخفض لطلبة الثانویة 
ماجستیر ، معهد الدراسات والبحوث التربویة ، القاهرة 

دراســـة تاریخیـــة.هـــل هـــو مفهـــوم جدیـــد،الوجـــدانيذكاء الـــ):2002(عثمـــان، الخضـــر.19

.القاهرة ،41-5صالعدد الثاني عشر ، ، ،دراسات نفسیة،  مجلة تحلیلیة

اإلســعاف بمحافظــات األمــن النفســي لــدى العــاملین بمراكــز ): 2003(جهــاد ، الخضــري.20
رسـالة ماجسـتیر لكلیـة التربیـة ، ،غزة وعالقته بـبعض سـمات الشخصـیة ومتغیـرات أخـرى

.فلسطین . الجامعة اإلسالمیة ،غزة

الفلسطینیةاألمن النفسي والشعور بالوحدة النفسیة لدى المرأة ): 2010(وفاء خویطر،.21
، رسالة ماجستیر في كلیة التربیة الجامعة وعالقتها ببعض المتغیرات)المطلقة واألرملة (

، فلسطینة ، غزة اإلسالمی
الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة وعالقته ): 2004(، عبد المنعم أحمد دیرالدر .22

دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي ، الجزء ببعض المتغیرات المعرفیة والمزاجیة ،
134- 9، القاهرة ، صاألول
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الطمأنینة النفسیة وعالقتها بالوحدة النفسیة لـدى طلبـة الجامعـة):2005(الدلیم ،فهد .23
جامعة الملك سعود ،ریاض ، السعودیة

، كراسة التعلیمات، القاهرة، استبیان الذكاء االنفعالي): 2005(الدیدي، رشا عبد الفتاح.24
.مكتبة األنجلو ، مصر

ــدرة الــذكاء ) : 2001(فوقیــة محمــد، راضــى.25 ــه بالتحصــیل الدراســي والق االنفعــالي وعالقت
، 45العــددمجلــة كلیــة التربیــة بالمنصــورة ،. علــى التفكیــر االبتكــارى لــدى طــالب الجامعــة 

) .204-169(ص . كلیة التربیة : معة المنصورة جا
، دراسة فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة مهارات الذكاء العاطفي): 2006(، رندارزق اهللا.26

.في مدارس مدینة دمشق، رسالة دكتوراه، جامعة دمشقتجریبیة
، الذكاء العاطفي وعالقته بالتكیف مع الحیاة الجامعیة) : 2011(الرفوع ، محمد .27

.، األردن 2، العدد 12مجلة العلوم التربویة والنفسیة ، جامعة الطفیلة ، مجلد 
الطمأنینة النفسیة في ضوء بعض المتغیرات ): 2010(الرقاص ،خالد،الرافعي ، یحیى .28

، الجزء 66العدد دراسات تربویة ونفسیة ، لدى عینة من طالب جامعة الملك خالد، 
136األول، ص

الطبعة األولى،  ،)الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو ): 2003(الریماوي ، محمد عودة .29
.دار لمسیرة ، عمان ، االردن

الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت ) : 2011(زمزمي ، عواطف .30
كلیة التربیة ، مجلةاالجتماعیة لدى طالبات المرحلة الجامعیة بمكة المكرمة ،

.11العدد

األمــن النفســـي دعامـــة أساســـیة لألمـــن القـــومي ): 1989(حامـــد عبــد الســـالم ،زهــران .31
297-296ص.  ، القاهرة19الرابع، الجزء دراسات تربویة ، المجلد،  العربي

، جامعة علم نفس النمو الطفولة والمراهقة) : 2005(السالم حامد عبدزهران ،  .32
عین شمس، الطبعة السادسة ، دار عالم الكتب القاهرة ، مصر 

االحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات الشخصیة ): 2008(الزهراني ، نوال عثمان.33
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة وي االحتیاجات الخاصة ،لدى العامالت مع ذ
. ، جامعة ام القرى 

مجلـــة جامعـــة ،مســـتویات األمـــن النفســـي لـــدى الشـــباب الجـــامعي): 1999(ســـعد، علـــي.34
.1، العدد 15دمشق، المجلد 
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الذكاء الوجداني والتوافق المهني للمعلم، دراسة ): 2000(السمدوني، السید إبراهیم.35
ربیة، ، مجلة عالم التمیدانیة على عینة من المعلمین والمعلمات في التعلیم الثانوي

.3السنة األولى، العدد 
، تنمیته–تطبیقاته –الذكاء الوجداني، أسسه ): 2007(السمدوني، السید إبراهیم.36

.الطبعة األولى، عمان، دار الفكر
، دار الفكر جیة الطفولةسیكولو ): 1999(سمارة ،عزیز،النمر، عصام،الحسن،هشام .37

للطباعة، عمان ، األردن
، التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالذكاء الوجداني) : 2011(سلمان ، مهى .38

رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة دمشق 
، األولىالعربیة ، الطبعة دار النهضة، علم نفس النمو): 2002(سلیم ، مریم .39

لبنان،بیروت
األمن النفسي وعالقته بالتحصیل ) : 2003(عبدا هللا بن حمید حمدان :السهلي .40

،رسالة ماجستیر ، جامعة نایف الدراسي لدى طالب دور رعایة األیتام بمدینة الریاض
.العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض ، السعودیة 

ــة مــن ) : 2009(شــافعي ، صــفیة .41 ــتحكم لــدى عین ــذكاء الوجــداني وعالقتــه بمركــز ال ال
، طالبات المرحلة المتوسطة من ذوات صـعوبات الـتعلم والعادیـات بمدینـة مكـة المكرمـة 

رســـــالة ماجســـــتیر ، كلیـــــة اآلداب والعلـــــوم اإلداریـــــة بمكـــــة المكرمـــــة ، جامعـــــة أم القـــــرى ، 
السعودیة 

،رسالة ماجستیر في الوحدة النفسیةاألمن النفسي وعالقته ب):2006(ادانیالشبؤؤن،.42
كلیة التربیة ، جامعة دمشق

لتعلیم مهارات الذكاء الوجداني في إثرائيفاعلیة برنامج ): 2007(شبیب ، بارعة .43
تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت والمهارات االجتماعیة والتحصیل 

،  رسالة في الصف الثاني الثانويتحصیالً الدراسي لدى عینة من الطلبة المتفوقین 
.، معهد البحوث والدراسات العربیة ، جامعة الدول العربیة دكتوراه

الحاجــــات النفســــیة والتوافــــق لــــدى الطالبــــات ذوات ): 1992(شــــقیر ، زینــــب محمــــود.44
ــات ذوات  ، الدراســي المــنخفض بالجامعــةالتحصــیلالتحصــیل الدراســي المرتفــع والطالب

.القاهرة ، مصر ،183-131یة والتربویة ، العدد السادس، صمجلة البحوث النفس
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النفسي والطمأنینة االنفعالیة في األمنمستوى ):2011(الشمیمري،هدى ، بركات، آسیا.45
شمس ، المؤتمر ، جامعة عینضوء الحالة االجتماعیة والتخصص والمستوى العلمي 

، مصر16السنوي 
، البحث العلمي الدلیل التطبیقي للباحثین).:1991(الصیرفي، محمد عبد الفتاح حافظ .46

.دار وائل للنشر، عمان،األردن

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات فـي محافظـة غـزة ): 2007(الطهراوي، جمیل حسن .47
، مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمیة، المجلـــد وعالقتـــه باتجاهـــاتهم نحـــو االنســـحاب اإلســـرائیلي

الخامس ، العدد ، غزة، فلسطین

الفروق في الذكاء االنفعالي بین الصم والمكفوفین ، ): 2012(هر ، قحطان الظا.48
،  مجلد األهلیةجامعة عمان مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس ،

األردن، األولالعاشر ، العدد 
الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من الذكاء المعرفي :)2002(عبد العال السید عجوة .49

مجلة كلیة التربیة ،والعمر والتحصیل الدراسي ، والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة 
.344- 250، ص 1العدد ، ) 13(لدباإلسكندریة ، مج

النفسي األمن) :2006(الغنيعبد و شریت ، أشرف:م حسن محمودعبداهللا،أحال.50
23،مجلد73، مجلة التربیة المعاصرة ، العددته من الطفولة الى الرشدأبعاده ومحددا

العالقة بین كل من عادات ) : 2011(عبد الوهاب ،صالح شریف ،الولیلى ،اسماعیل .51
العقل المنتجة والذكاء الوجداني وأثر ذلك على التحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة 

، الجزء األول ، 76جامعة المنصورة ، العدد ، مجلة كلیة التربیة ،الثانویة من الجنسین
282ص-273ص

، مفهومه، أدواته، أسالیبه، دار أسامة للنشر، البحث العلمي).2003(عبیدات، ذوقان .52
.الریاض، السعودیة

الذكاء االنفعالي مفهومه ): 1998(رزق ، محمد عبد السمیع ؛ عثمان، فاروق السید .53
.38رة ، العدد لمنصو ، مجلة كلیة التربیة باوقیاسه

جامعـة –كلیـة التربیـة . علم النفس والتكیف النفسي واالجتمـاعي): 2001(نوال، عطیة.54
.القاهرة–1ط، عین شمس
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االغتــراب وعالقتــه بــاألمن النفســي لــدى طلبــة جامعــة اإلمــام ): 2004(العقیلــى، عــادل .55
كلیـــة العلـــوم ، رســـالة ماجســـتیر منشـــورة ،محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمیة بمدینـــة الریـــاض

االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،الریاض ، السعودیة
تقیـیم فاعلیـة برنـامج تـدریبي لتنمیـة الـذكاء ): 2001(عالم، سحر فـاروق عبـد المجیـد .56

.،مصر،  جامعة عین شمس كلیة البناتالوجداني لدي عینة من طلبة الجامعة

عالقة اشـتراك الطـالب فـي جماعـات النشـاط الطالبـي ): 2004(منزل عسـران ، العنزي .57
ـــاض ـــة الری ـــة بمدین ـــة الثانوی ـــدى طـــالب المرحل ـــاألمن النفســـي واالجتمـــاعي ل ، رســـالة ب

.ماجستیر غیر منشورة
، ضوء علم النفس واإلسالم فيةالصحة النفسی:)1997(،كماليمحمد ومرسعودة،.58

.دار القلم ،الكویت
أساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم ). 1992(عودة، أحمد وملكاوي، فتحي.59

.، الطبعة الثانیة، مكتبة الكتاني، إربد، األردناإلنسانیة
-المراهقة-الطفولة" المدخل إلى علم نفس النمو).1999(عوض، عباس محمود.60

.، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة"الشیخوخة
، دار النهضة العربیة ، في الصحة النفسیة والعقلیة): 1992(من العیسوي ، عبدالرح.61

بیروت ، لبنان  
مجلة كلیة فقدان األمن وعالقته بقوة األنا لدى المراهقین، ): 1992(عید، محمد إبراهیم.62

.190- 163، ص )16(جامعة عین شمس، العددالتربیة،

، األحداث الجانحینتشكل هویة األنا لدى): 2000(الغامدي ، حسین عبد الفتاح .63
.246- 183المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب ، ص 

.للطباعة،القاهرةردار مص،المراهقةلطفولةاسیكولوجیة):1999(فهمي،مصطفى .64
، مكتبة ااألنجلو المصریة ، الطفل تنشئته وحاجاته) : 1996(قناوي ،هدى محمد .65

القاهرة ، مصر
دراسة الذكاء الوجداني لدى عینات متباینة من ذوي اإلعاقات ): 2006(مبارك، صفیة .66

رسالة ماجستیر ، معهد الدراسات والثانویة ،اإلعدادیةالبصریة من طالب المرحلة 
التربویة ، جامعة القاهرة، 
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،بلفاست مملكة والصحة العاطفیةالذكاء العاطفي) : 2003(مبیض ،مأمون .67
المتحدة،دار المكتب اإلسالمي

مقارنة البناء العانلي لمكونـات الـذكاء الوجـداني لـدى عینـة مـن ): 2003(محمد حسین.68

ـــل العـــاملي  ـــانوي باســـتخدام التحلی ـــیم الث ـــر المتفـــوقین مـــن طـــالب التعل المتفـــوقین وغی

ـــــــي ـــــــة ، .التحقق ـــــــة ، جامعـــــــة المنوفی ـــــــة التربی ـــــــة ، كلی ـــــــة البحـــــــوث النفســـــــیة والتربوی ،مجل

137ص218ص

،كلیــة التربیــة ، منشــورات جامعــة الطفولــة والمراهقــةعلــم نفــس): 2002(مخول،مالــك .69

دمشق ، الطبعة الثامنة ،

النفسي من الوالدین وعالقته إدراك األطفال لألمن ): 2003(مخیمر،عماد محمد أحمد- .70
، القاهرة ، مصر 613،ص4العدد ، 13،مجلة دراسات النفسیة، مجلد بالقلق والیأس
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الملخص باللغة العربیة 

دراسة میدانیة مقارنة بین مرحلتي (الذكاء الوجداني عالقته باألمن النفسي و :دراسةالعنوان 
) .فرع ادلب(جامعة حلب على عینة من طلبة ).المراهقة المتأخرة والرشد المبكر 

:بما یليلبحثاأهداف 

  الشعور باألمن النفسي لدى أفراد عینة البحثتحدید مستوى.
تحدید مستوى الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة البحث.
ء الوجداني لدى أفراد عینة البحث، ولدى كل تعرف العالقة بین األمن النفسي والذكا

).الرشد المبكرومرحلة مرحلة المراهقة المتأخرة(مرحلة 
أفراد عینة البحث بین الطلبة ذكاء الوجداني لدىعرف العالقة بین األمن النفسي والت

.والطلبة اإلناثالذكور
 وفق متغیر المرحلة العمریة الكشف عن الفروق بین متوسط درجات أفراد عینة البحث

.األمن النفسيومتغیر الجنس  في 
 وفق متغیر المرحلة العمریة الكشف عن الفروق بین متوسط درجات أفراد عینة البحث

.الذكاء الوجدانيالجنس  فيومتغیر
في األمن النفسي بین مرحلتي المراهقة البحثعینةأفرادلدىالفروقعنالكشف

.المتأخرة والرشد المبكر وفق متغیر الجنس 
في الذكاء الوجداني بین مرحلتي المراهقة البحثعینةأفرادلدىالفروقعنالكشف

.المتأخرة والرشد المبكر وفق متغیر الجنس 

باعتباره المنهج األنسب لتحقیق أهداف ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي :منهج البحث
دراسة الظاهرة في مواقف میدانیة طبیعیة ووصفها بدقة والتعبیر " البحث، كونه ُیمكن الباحثة من

كمیًا، ذلك أن البحث الحالي هدف إلى التعرف على العالقة بین األمن النفسي والذكاء عنها 
).فرع إدلب- طلبة جامعة حلب (بحث والوجداني كجوانب نفسیة لدى عینة ال

للعام   ) فرع إدلب(طلبة جامعة حلب تمثل مجتمع البحث ب:البحث وعینتهمجتمع
طالبًا ) 12025(إحصائیات جامعة حلب والبالغ عددهم حسب ) 2013- 2012(الدراسي
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من %) 5(طالبًا وطالبة، بنسبة ) 601(وطالبة، ُسحبت منهم عینة عشوائیة طبقیة بلغت تعددها 
.الذین یمثلون مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشد المبكر،األصليعأفراد المجتم

:اآلتیةعتمد البحث الحالي على األدوات أ:أدوات البحث

).1993(فهد عبد اهللا الدلیم وآخرون : إعداد/ مقیاس األمن النفسي.1
).2005(إعداد رشا عبد الفتاح الدیدي / مقیاس الذكاء الوجداني .2

كما تم التحقق من صدقهما حیث تم عرض المقیاسین على مجموعة من السادة المحكمین
لبحث في اصالحة لالستخدام المناسبة، لتصبححصائیةاإلسالیب األوثباتهما من خالل استخدام 

.الحالي
:البحثنتائج 
الذكاء الوجداني لدى أفراد و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.عینة البحث 
الذكاء الوجداني لدى و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.في مرحلة المراهقة المتأخرةأفراد عینة البحث
الذكاء الوجداني لدى أفراد و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.في مرحلة الرشد المبكرعینة البحث 
الذكاء الوجداني لدى أفراد و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.الذكورعینة البحث
الذكاء الوجداني لدى أفراد و األمن النفسي إحصائیة بینذات داللة ةوجود عالقة ارتباطی

.اإلناثعینة البحث
 المراهقة البحث من بین متوسط درجات أفراد عینة وجود فروق ذات داللة إحصائیة

الرشد المبكر على مقیاس األمن النفسيمندرجات أفراد عینة البحث المتأخرة ومتوسط
.لصالح طلبة الرشد المبكر

 المراهقة البحث من بین متوسط درجات أفراد عینة وجود فروق ذات داللة إحصائیة
مقیاس لفي الدرجة الكلیةالرشد المبكر مندرجات أفراد عینة البحث المتأخرة ومتوسط
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تنظیم ُبعد الوعي الذاتي، وُبعد(الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة األربعة والمتمثلة بــ
.لصالح طلبة الرشد المبكر) الوجدان، وُبعد الدافعیة الشخصیة، وُبعد المشاركة الوجدانیة

 األمن فيأفراد عینة البحث درجاتبین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
.النفسي تعزى إلى متغیر الجنس

 فيالذكور ومتوسط درجات اإلناث درجاتبین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة
.الذكاء الوجداني لصالح اإلناث

 الطلبة الذكور في مرحلة المراهقة درجاتبین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة
أفراد عینة البحث مرحلة الرشد المبكر لدىيالذكور فالطلبة درجاتالمتأخرة ومتوسط

.رشد المبكرفي األمن النفسي لصالح الذكور في مرحلة ال
 الطلبة الذكور في مرحلة المراهقة درجاتبین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة

أفراد عینة البحث مرحلة الرشد المبكر لدىيالطلبة الذكور فدرجاتالمتأخرة ومتوسط
.في الذكاء الوجداني لصالح الذكور في مرحلة الرشد المبكر

 متوسط درجات الطلبة اإلناث في مرحلة المراهقة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین
المتأخرة ومتوسط درجات الطلبة اإلناث في مرحلة الرشد المبكر في األمن النفسي 

.لصالح اإلناث في مرحلة الرشد المبكر 
 في مرحلة المراهقة المتأخرة درجات اإلناث بین متوسطوجود فروق ذات داللة إحصائیة

الذكاء الوجداني لصالح الطلبة فية الرشد المبكر مرحلفي متوسط درجات اإلناث و 
.اإلناث في مرحلة الرشد المبكر
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مالحق البحث    
مقیاس األمن النفسي بصورته األولیة: الملحق األول
قائمة بأسماء المحكمین: الملحق الثاني
مقیاس األمن النفسي بصورته النهائیة: الملحق الثالث
مقیاس الذكاء الوجداني بصورته األولیة: الملحق الرابع

لوجداني بصورته النهائیةمقیاس الذكاء ا: الملحق الخامس
قائمة بالتعدیالت التي قدمت من قبل السادة : الملحق السادس

.المحكمین ألدوات البحث
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یبین مقیاس األمن النفسي بصورته األولیة) 1(الملحق 
:عزیزتي الطالبة. عزیزي الطالب 

أمامك مجموعة من العبارات التي تصف بعض أحوالك وتصرفاتك، والمطلوب أن تحدد إلى أي

توجد غیره، ولذلك الوحیث أن كل شخص یختلف عن. درجة تنطبق علیك بعض العبارات
نطباقھا افأرجو منك قراءة العبارة بشكل جید ثم تقرر درجة ،ةإجابة صحیحة وأخرى خاطئ

.بأن ذلك ألغراض البحث العلمي علماً علیك،

...........................العمر ........................................... السنة الدراسیة 

..............................أنثى ..... ........ذكر : النوع 

:.................................أسم الكلیة 

ابداً نادراً أحیاناً اً دائمالعبارةالرقم
أفضل عادة أن أكون بین الناس على أن أكون بمفردي  1
اتصاالتي االجتماعیة تشعرني باالرتیاح 2
لى الثقة بالنفسإأفتقر 3
من المدیح والثناء كافیاً قدراً أشعر بأنني أتلقى 4
أنني مستاء من الدنیاغالباً أشعر5
ان الناس یمیلون إلي بالقدر الذي یمیلون بھ إلي أرى 6

غیري 
أتكدر لفترة طویلة من جراء مواقف أصابتني فیھا 7

ھانة اإل
ي أجد الراحة أذا خلوت إلي نفس8
أنا على وجھ العموم شخص غیر أناني 9

أمیل إلى تجنب المواقف غیر السارة بالھرب منھا10
حتى وأنا بین الناس غالباً أشعر بالوحدة 11
أشعر أن حظي في الحیاة حظ عادل  12
أتقبل عادة النقد الذي یوجھھ لي أصدقائي 13
بسھولة ھمتيأیأس وتھبط 14
أشعر عادة بالود نحو أغلب الناس 15
تستحق أن یحیاھا اإلنسان البأن الحیاةكثیراً أشعر 16
أنا متفائل بصفة عامة 17
أعتبر نفسي عصبي المزاج إلى حد ما 18
أنا شخص سعید بصفة عامة 19
یةأنا في العادة واثق من نفسي بدرجة كاف20
أشعر بالحرج والحساسیة في كثیر من االحیان 21
أمیل إلى الشعور بعدم الرضا عن نفسي 22
أشعر بھبوط في حالتي  النفسیة 23
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عندما أقابل الناس ألول مرة أشعر أنھم لن یمیلوا إلي 24
أثق بنفسي إلى درجة كافیة 25
ظم الناس یمكنني أن أثق في مع26
وفائدة في الحیاة نفعاً أن لي أشعر27
یمكنني عادة أن أحسن التعامل مع الناس 28
في القلق على المستقبل كثیراً وقتاً أقضي 29
أشعر عادة بالصحة والقوة 30
)عن مشاعريأجید التعبیر (أنا متحدث جید 31
لى اآلخرین عندي شعور بأني عبء ع32
أجد صعوبة في التعبیر عن مشاعري 33
أبتھج عادة لما یحصل علیھ اآلخرون من سعادة أو 34

حظ حسن  
أن اآلخرین یھملونني في أمور یجب أن كثیراً أشعر 35

أدعى لھا
كثیر التشككشخصاً أمیل إلى أن أكون 36
ھ مكان مناسب للحیاة إلى العالم عادة على أنأنظر37

والعیش 
یتكدر مزاجي بسھولة 38
كثیراً أفكر في نفسي 39
یشتھي شخص أشعر أنني أعبش كما أشتھي ال كما40

.آخر
على واإلشفاقباألسفأشعر األمورحینما تسوء 41

نفسي 
أشعر بأنني شخص ناجح في العمل أو الوظیفة 42
دع الناس عادة یرونني على حقیقتي أ43
أشعر أنني غیر متوافق مع الحیاة 44
أسیر في حیاتي وانا أفترض أن االمور ستنتھي على 45

ما یرام
أشعر أن الحیاة عبء ثقیل 46
یضایقني الشعور بالنقص 47
أشعر عامة بأنني في حالة طیبة 48
ل مع أفراد الجنس اآلخر أحسن التعام49
تلح علي فكرة أن الناس یراقبونني في الشارع50
تجرح مشاعري بسھولة 51
أشعر بأنني مستقر ومطمئن في ھذا العالم52
أنا من االشخاص القلقین فیما یتعلق االمر بذكائي 53
یشعر الناس وھم معي بالطمأنینة وعدم التوتر 54
لدي خوف من المستقبل 55
أتصرف عادة تصرفات طبیعة 56
بأن حظي حسن عموماً أشعر 57
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طفولتي كانت سعیدة58
لي عدد كبیر من االصدقاء الحقیقین 59
أشعر بقلة االرتیاح في أغلب االوقات 60
أخاف من المنافسة عادة61
یة سعیدةبیئتي المنزل62
أقلق بدرجة زائدة بسبب مكروه یتحمل وقوعھ63
أتضایق من األخرین  وبدرجة كبیرة ماكثیراً 64
أشعر عادة بالرضا والقناعة 65
یتحول مزاجي من السعادة إلى الحزن ماكثیراً 66
أشعر بأني محترم من الناس بصفة عامة67
مع اآلخرین انسجامأعمل في أستطیع أن 68
أشعر أنني عاجز عن السیطرة على مشاعري69
أن الناس یسخرون مني أحیاناً أشعر70
أنا شخص مسترخي بصفة عامة ولست متوتر آ71
أعتقد أن الدنیا تعاملني معاملة طیبة 72
اً حقیقیضایقني أن ما یجري حولي أو یحدث لي لیس 73

لالحتقاركثیراً تعرضت 74
ینظر إلي على أنني شاذماكثیراً أعتقد أنھ 75
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یبین أسماء السادة المحكمین ألدوات البحث) 2(الملحق

المرتبة الدكتورالرقم
العلمیة

الجامعةالقسم

دمشقتقویم وقیاسمساعدأستاذرمضان درویش. د1
دمشقتقویم وقیاسمدرسیاسر جاموس. د2
دمشقوقیاستقویممدرسقوشحةرنا. د3

دمشقنفس لمعمدرسبسماء آدم. د4
دمشقعلم نفس مدرسدانیا الشبؤون. د5
دمشقعلم نفسمدرسفادیا بله. د6
محمد صهیب . د7

مزنوق
حلبعلم نفسمدرس

حلبصحة نفسیةمدرسضعیفخالد ال. د8
دمشقعلم نفس مدرسروال حافظ. د9
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النهائیةیبین مقیاس األمن النفسي بصورته ) 3(الملحق 

:عزیزتي الطالبة. عزیزي الطالب 

أمامك مجموعة من العبارات التي تصف بعض أحوالك وتصرفاتك، والمطلوب أن تحدد إلى أي 
وحیث أن كل شخص یختلف عن غیره، ولذلك ال توجد . درجة تنطبق علیك بعض العبارات

إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، فأرجو منك قراءة العبارة بشكل جید ثم تقرر درجة انطباقها 
.علیك، علمًا بأن ذلك ألغراض البحث العلمي 

: .............................العمر...............أنثى ............. ذكر : الجنس

ابداً نادراً أحیاناً دائماً العبارةالرقم
أفضل أن أكون مع اآلخرین على أن أكون بمفردي  1
أشعر باالرتیاح من عالقاتي االجتماعیة2
أفتقر إلى الثقة بالنفس 3
أعتبر نفسي شخص عصبي  4
أرغب أن أكون محبوبا من اآلخرین 5
أقلق لمدة طویلة من اإلھانات التي تعرضت لھا 6
أمیل للتفائل في الحیاة7
أشعر بأنني شخص أناني 8
أتجنب المواقف غیر السارة بالھروب منھا9

أمیل للشك في عالقاتي مع اآلخرین10
ظ في حیاتيأشعر بأنني محظو11
أتقبل النقد الذي یوجھھ لي اآلخرون12
تحبط عزیمتي بسھولة13
یراودني إحساس باالستیاء من اآلخرین  14
أشعر بالود نحو معظم الناس 15
أشعر بالراحة عندما أكون وحیداً 16
أشعر بالسعادة بشكل عام17
سھأنا شخص واثق من نف18
تجرح مشاعري بسھولة19
أشعر بالقلق من حدوث مصیبة ما20
أشعر بأنني مقبول من اآلخرین عند لقائي األول بھم 21
یمكنني أن أثق بمعظم الناس22
أشعر بالفرح لما یحصل علیھ اآلخرون من السعادة أو الحظ الجید  23
ي ھذا العالمأشعر بأنني شخص نافع ف24
أشعر بأنني منسجم مع اآلخرین25
أشعر بالقلق عندما أفكر بالمستقبل 26
أشعر بأنني أتمتع بالصحة والقوة 27
أجد صعوبة بالتعبیر عن مشاعري 28
أشعر بأنني عبء على اآلخرین بمعظم األحیان  29
أعتقد أن طفولتي كانت سعیدة30
أستطیع التحدث مع اآلخرین بشكل جید  31
أشعر بأنني ال أحظى باالھتمام الالزم 32
ینتابني شعور بالوحدة حتى إذا كنت بین الناس33
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أعتقد أن ھذا العالم جمیل یستحق أن أعیش فیھ 34
أحسن التعامل مع أفراد الجنس اآلخر 35
ر بعدم الرضا عن نفسيأمیل إلى الشعو36
تفكیري متمركز حول ذاتي 37
أشعر بأنني أعیش كما أحب وأرغب 38
أشعر باألسف والشفقة على نفسي عندما تسیر األمور بشكل خاطئ 39
لدي خوف من المستقبل 40
أغضب وأثور بسھولة 41
مل مع اآلخرینأتصرف بطبیعتي ودون تصنع عندما أتعا42
أملك عدد كبیر من األصدقاء المخلصین 43
أجد صعوبة في التكیف مع مستجدات الحیاة 44
أمیل للخوف من المنافسة 45
أستطیع الوصول لنتائج جیدة لدى قیامي بالعمل المطلوب46
أشعر بأن الناس یراقبونني باستمرار 47
ذكائي أقل مما یجب أن یكون  أشعر بأن 48
أشعر بالحرج والحساسیة من بعض األشخاص49
أشعر بأن السعادة تغمر أسرتي 50
أعجز عن السیطرة على مشاعري51
أشعر بأن الناس یسخرون مني 52
یشعر اآلخرون وھم معي بالطمأنینة وعدم التوتر  53

یاتي منخفضةأشعر بأن معنو54
أشعر بأنني شخص متقلب المزاج55
أشعر بأنني موضع احترام اآلخرین56
أتلقى قدراً كافیاً من المدیح والثناء 57
أنا شخص مقتنع بتصرفاتي 58
تعرضت لإلھانة من مواقف عدیدة في حیاتي59
یراني اآلخرون بأنني مختلف عنھم60
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األولیةبصورته الذكاء الوجدانيیبین مقیاس ) 4(الملحق 
:عزیزتي الطالبة.عزیزي الطالب 

أمامك مجموعة من العبارات التي تصف بعض أحوالك وتصرفاتك، والمطلوب أن 
وحیث أن كل شخص یختلف عن . درجة تنطبق علیك بعض العبارات تحدد إلى أي

توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة ،فأرجو منك قراءة العبارة بشكل غیره، ولذلك ال
.جید ثم تقرر درجة انطباقها علیك، علما بأن ذلك ألغراض البحث العلمي 

......................العمر ....................اسیة السنة الدر 
..............................أنثى ............. ذكر : النوع 

:.................................م الكلیة أس
أحیاغالباً دائماً العبارةالرقم

ناً 
مطلنادراً 

قاً 
1

تامة المشكلة التي أزعجتني
2

قلقي 
3

تحتاج إلى حل 
أشعر بالرحة مع الناس العاطفین4
5

مھما بذلت من جھد
6

على ما یرام مما یجعلني ال أحب نفسي 
أبكي بسھولة وبدون سبب7
8

سأقوم بھ  
9

مباشرة 
10

غیر أفراد أسرتي 
أشعر بالخزي ألنني أقوم بأعمال مخزیة11
12

التافھة 
أریدهعندما أرى شیئاً 13
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حتى أحصل علیھ
األخرینمن أھم واجباتي أن أشارك 14
أستمتع لمجرد وجودي مع الناس 15
16

تظھر عواطفي 
أحاول قدر المستطاع أن أبعد نفسي عن البكاء 17
أحتفظ بالغضب بالمواقف التي تستحق الغضب18
19

وكراھیتھم  
20

وأحاسیسي لمن أحب 
بك أصف نفسي بالغباء والفشل حینما أرت21
22

الرغم من أنني لم أتعامل معھم
نني أبالغ في ردود أفعالي أیقولون لي الناس 23
24

للتساؤل عن مقصده الحقیقي من وراء عواطفھ
امل الناس حینما یستحقون المجاملة أج25
26

یراني أحد
أثور وأغضب إذا تعرضت للشتم أو السباب 27
قبل أن أدرسھا تمامااألمورال أحكم على 28
حتى إذا ال أتفق معھم األخرونأجامل ما یقولھ 29
30

دون الصعود على حساب اآلخرین 
31

والتنافس 
32

الواقع 
33

حتى أرى بنفسي نتیجة أفعالي 
أكون رقیق وحنون مع من أحبھ 34
35

والتعبیر عن الحب آلخرین
أحتاج آلن یدفعني شخص ما ل أبدأ في أي شيء36
أستطیع أن أرتب أفكاري ومشاعري إذا واجھتني 37

مشاكل 
38

التي ال تجعلني أخطأ
39

مشاكلھم
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بوجھ نظري األخروناالحتفاظ والمثابرة ألقناع 40
ال أستطیع أن أتوقف عن التفكیر في مشاكلي 41
42

أعود إلى نشاطيواالسترخاء حتى
أحتفظ بعواطفي ومشاعري ألعطیھا لمن یستحقھا43
أشعر بالسعادة لنجاح األخرین وأقدم لھم التھاني 44
بسرعة بحاجتي إلیھم األصدقاءأتعود أن أكتسب 45
إلى األحسنإلى األحوال46

أنني ال أجد حل لمشاكلي
47

األحوال
أشتري أشیاء كثیرة لم أحتاج لشرائھا بعد48
تشكل الغیرة جزء من حیاتي 49
50

عندما أكون وسط مجموعة من الناس
اللواألذیطاردني شعور باالنحطاط 51
األمورأرتبك لدرجة تفقدني صوابي إذا تأزمت 52
53

باألمور التافھة
54

مختلفة عن مشاعري 
55

من طبقات وأوساط مختلفة 
56

أفعالي 
57

الخطر 
58

أریده بأقصى سرعة ممكنة 
59

تجاھي بشكل مؤقت
من السھل أن یقرأ الناس انفعاالتي على وجھي60
61

ألنھ كان أن أفعل أكثر من ذلك 
یحاصرني شعور بالحزن بدون سبب 62
حتى لوكنت مضطرباأحتفظ جیداً بشكلي الھادئ63
األخرینأنصت وأستمع باھتمام لما یقولھ 64
65

إلیھم  
66

لتقصیري وسوء تقدیري لألمور   
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تعودت على االستسالم للتشاؤم67
لمرح أستطیع أن أنتق68 لة ا لى حا لحزن إ ال ا من ح ل 

بسھولة
69

األخرین
أعتقد بأن النجاح الفرد جزء من نجاح جماعتھ70
نقطة ضعفي الوحیدة إنني طیب ومسالم 71
األشیاءأغضب وأتململ ألبسط 72
م ومسلسالت حزینة أبكي وأنفعل إذا شاھدت أفال73

74
أشعر بالسعادة إذا نقلت مشاعر الحب والمودة من 

لصدیق آخر ) صدیقة (صدیق أو
75

معھم
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النهائیةورته بصالذكاء الوجدانيیبین مقیاس ) 5(الملحق 

:عزیزتي الطالبة.الطالبعزیزي 

أمامك مجموعة من العبارات التي تصف بعض أحوالك وتصرفاتك، والمطلوب أن تحدد إلى أي 
توجد وحیث أن كل شخص یختلف عن غیره، ولذلك ال. درجة تنطبق علیك بعض العبارات 

ثم تقرر درجة انطباقها إجابة صحیحة وأخرى خاطئة ،فأرجو منك قراءة العبارة بشكل جید 
.بأن ذلك ألغراض البحث العلميعلماً علیك،

: .....................العمر...................                        أنثى ............. ذكر : الجنس

مطلقاً نادراً أحیاناً غالباً دائماً العبارةالرقم
1

المشكلة التي أزعجتني
عندما أشعر بالقلق فإنني ال أعرف السبب وراء قلقي 2
3

حل 
أشعر بالراحة مع الناس العاطفین4
أتوتر عندما أشعر بأن أحوالي لیست على ما یرام5
داد دافعیتي وھمتي حینما أتوقع النجاح فیما سأقوم بھتز6
7

من الحلول المحتملة تدور في رأسي مباشرة 
أنزعج كلما تذكرت أخطائي التافھة8
9

یھ الحصول عل
10

أحزانھم
أستمتع لمجرد وجودي مع الناس 11
12

أشعر بھ
أحاول قدر المستطاع أن أبعد نفسي عن البكاء 13
ستحق الغضبأشعر بالغضب بالمواقف التي ت14
15

والكراھیة 
16

وأحاسیسي لمن أحب 
أشعر بالضعف حینما أرتبك 17
یعتقد اآلخرون من حولي إنني أبالغ في ردود أفعالي 18
19

الحقیقي من وراء عواطفھ
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أبذل قصارى جھدي في أي عمل حتى ولو لم یراني أحد20
أغضب إذا تعرضت للشتم أو السباب 21
أحكم على األمور بعد دراستھا من كافة الجوانب22
لو كنت ال 23 و

أتفق معھم 
24

الصعود على حساب اآلخرین 
أكون لطیفاً وحنوناً مع من أحبھ 25
26

الحب آلخرین
ذا تعرضت للمشاكل أستطیع تنظیم أفكاري ومشاعري إ27
28

ارتكابي لألخطاء مرة أخرى
أحب أن یحكي لي اآلخرون مشكالتھم 29
أجتھد ألقناع اآلخرین بوجھ نظري 30
ال أستطیع التوقف عن التفكیر في مشكالتي 31
32

واالسترخاء حتى أعود إلى نشاطي
أحتفظ بعواطفي ومشاعري ألعطیھا لمن یستحقھا33
أشعر بالسعادة لنجاح األخرین وأقدم لھم التھاني 34
إنني سریع في اكتساب األصدقاء عندما أحتاج إلیھم 35
36

أجد حل لمشكالتي
أستطیع أن أجد الطریق إلى السعادة مھما ساءت األحوال 37
أشتري أشیاء ال أحتاجھا38
39

أكون وسط مجموعة من الناس
أتوتر وأرتبك إذا تأزمت األمور 40
41

عن مشاعري 
42

طبقات وأوساط مختلفة 
عندي شعور بالذنب على الرغم من استقامة أفعالي 43
أتوتر إذا تعرضت حیاتي للتھدید أو الخطر 44
أتوتر إ45

وقت 
46

لموقف ما
من السھل أن یقرأ الناس االنفعاالت على وجھي47
48

بھا 
سبب واضح یحاصرني شعور بالحزن بدون 49
أحتفظ جیداً بشكلي الھادئ حتى لوكنت مضطربا50
أنصت وأستمع باھتمام لما یقولھ األخرین51
أتجنب النظر في عیون اآلخرین عندما أتحدث إلیھم  52
53

وسوء تقدیري لألمور   
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للتشاؤم في تفسیري لألحداث والمواقف أمیل 54
أسعى للتفوق في أي نقاش مع اآلخرین55
أعتقد بأن نجاح الفرد جزء من نجاح جماعتھ56
أشعر بالضعف ألنني طیب ومسالم 57
أغضب وأتململ ألبسط األشیاء 58
أبكي وأنفعل إذا شاھدت أفالم ومسلسالت حزینة 59

أشعر بالسعادة عندما أقول ألحد ما أن األخر یحبھ60
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.قائمة بالتعدیالت التي قدمت من قبل السادة المحكمین ألدوات البحث) 6(الملحق

أداة الذكاء الوجدانيأداة األمن النفسي األستاذ المحكم
دمحم. د

صهیب مزنوق
عادة-غالباً - أحیاناً –كثیراً حذف كلمات 

حتى وأنا بین غالبًا أشعر بالوحدة - 1
الناس

أشعر عادة بالود نحو أغلب الناس- 2
في القلق على كثیراً وقتاً أقضي - 3

المستقبل
:التالیةإعادة صیاغة البنود

من بدالً باإلھانةوضع أشعر- 1
لفترة طویلة من جراء أتكدر

اإلھانةمواقف أصابتني فیھا 
وقلة بالیأسوضع أشعر- 2

من أیأس وتھبط بدالً الحیلة 
ھمتي بسھولة

من بدالً أقلق على مستقبلي - 3
في القلق على كثیراً وقتاً أقضي 

المستقبل 

قبل مااألمورأحكم على ال: حذف إشارات النفي- 1
جیداً أدرسها 

:إعادة صیاغة البنود التالیة - 2
أبكي وأنفعل إذا شاھدت أفالم - 1

ن أبكي بدال مومسلسالت حزینة
بسهولة وبدون سبب 

بأي أقوملي حین األخرینأحتاج لتشجیع - 2
من أحتاج الن یدفعني شخص ما بدالً ءشي

ءشيألبد في أي 
أمیل للتشاؤم في تفسیري لألحداث والمواقف - 3

من تعودت على االستسالم للتشاؤم بدالً 

تغیر الدرجة التائیة أوالتأكد من ثبات . 1بلة فادیة. د
ة الخام اذا تم  حذف أو إضافة والدرج

بنود للمقیاس
-1: إعادة صیاغة بعض البنود مثال - 2

أعتقد أن اآلخرین یعاملونني معاملة جیدة 
اعتقد أن الدنیا تعاملني معاملة طیبة بدالً 

أشعر بأنني تعرضت في حیاتي - 3
كثیراً من تعرضت بدالً واالحتقار لإلهانة
الحتقار

وزع الدرجات في حال استخدام بعض االنتباه إلى ت- 1
.عبارات النفي

أشعر باإلحباط بسبب :إعادة صیاغة بعض البنود- 2
من یجعلني بعض الناس أشعر بدالً بعض الناس 

بالقرف من نفسي
أشعر بالضعف حینما ارتبك بدال من أشعر بالغباء - 3

والفشل 
من البدالً جیداً احكم على األمور بعد أن أدرسها- 4

أدرسها تماماً قبل الاألمورعلى أحكم

-غالباً -أحیاناً –كثیراً حذف كلمات - 1رنا قوشحة . د
عادة
األحیانفي كثیر من -1:مثال 

األوقاتفي أغلب - 2
أحیاناً أشعر - 3
كثیراً تعرضت - 4

.االستناد إلى اختبار معیر في البیئة السوریة- 1
أشعر باالشمئزاز بدال :إعادة صیاغة بعض البنود- 2
فأشعر بالقر نم
.استطیع أنحذف - 3
حذف لم أحتاج - 4
حذف أعتقد بأن- 5
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عموماً أشعر - 5
العباراتالتعریف من)ال(حذف- 2

.المواقف
بند ) 60(تخفیض عدد البنود إلى - 3
األبعادع مراعاة توزیع  م
تغییر الدرجة الخام والدرجة التائیة - 4

لعینة البحث الحالي تبعاً 

بند مع مراعاة توزیع ) 60(عدد البنود إلى تخفیض- 6
األبعاد

یاسر .د
جاموس

عادة -غالباً -أحیاناً -كثیراً حذف كلمات 
هناك بنود تالفي تكرار البنود-2دائما –

موجه لآلخرین وبنود موجهة للذات 
) 60-50(تخفیض عدد البنود إلى - 3

األبعادبند مع مراعاة توزیع 

.ار معیر في البیئة السوریةاالستناد إلى اختب

رمضان . د
درویش

عادة–غالباً - أحیاناً –كثیراً حذف كلمات 
في العادة واثق من نفسي بدرجة أنا:مثال
كافیة

متفائل بصفة عامةأنا
كثیراً افكر بنفسي 

أخاف من المنافسة عادة
بند مع ) 60(تخفیض عدد البنود إلى- 2

األبعادمراعاة  توزیع 

:صیاغة بعض البنود إعادة
وأفكارهم حتى لو كنت أراءهمفي األخرینأجامل -1

حتى اذا األخرینیقوله من أجامل مابدالً ال اتفق معهم 
ال أتفق معهم 

من یحاصرني بدًال أشعربالحزن بدون سبب واضح - 2
شعور بالحزن بدون سبب

أشعر باالشمئزاز بدال :إعادة صیاغة بعض البنود- 3
فبالقر أشعر نم
بند مع مراعاة  توزیع ) 60(تخفیض عدد البنود إلى- 4

األبعاد

دانیا . د
نو الشبؤ 

–غالباً -أحیاناً –كثیراً حذف كلمات - 1
أحیاناً -عادة

:من العبارات التالیة 
أشعر -أنا على وجه العموم- أشعر غالبا

أشعر -أتقبل عادة النقد-غالباً بالوحدة 
أشعر –أنا متفائل بصفة عامة- كثیراً 

-األحیانبالحرج والحساسیة في كثیر من 
أشعر بقلة االرتیاح في أغلب األوقات

:التالیةإعادة صیاغة البنود- 2
من عالقاتي باالرتیاحأشعر - 1

االجتماعیة اتصاالتيمن بدالً االجتماعیة 
تشعرني باالرتیاح 

:إعادة صیاغة بعض البنود
ألخرین أشعر بالخوف وعدم الراحة من أن یعرف ا- 1
أشعر بعدم الراحة في المواقف التي بدالً أشعر به ما

أتوقع أن تظهر عواطفي 
یحبهاألخرما أن عندما أقول الحدبالسعادةأشعر - 2
من یحاصرني بدالً أشعر بالحزن دون سبب واضح - 3

شعور بالحزن بدون سبب
عندما أشعر األصدقاءإنني سریع في اكتساب - 4

األصدقاءمن أتعود أن أكتسب بدالً إلى ذلك بالحاجة
بسرعة بحاجتي إلیهم

بند مع مراعاة  توزیع ) 60(تخفیض عدد البنود إلى- 5
األبعاد
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بدالً أشعر بالراحة عندما أكون لوحدي - 2
إلى نفسي من أجد الراحة اذا خلوت 

أیاس بدالً أشعر بالیأس وقلة الحیلة - 3
وتهبط همتي بسهولة

أشعر بأنني تعرضت في حیاتي - 4
لالحتقاركثیراً من تعرضت بدالً لإلهانة

) 60-55(تخفیض عدد البنود إلى-- 5
األبعادبند مع مراعاة  توزیع 

حذف كلمات القرف وتعودت من البنود- 6

خالد . د
الضعیف

عادة-غالباً - أحیاناً –كثیراً حذف كلمات 
:أعادة صیاغة البنود 

األصدقاءكبیر من أملك عدد- 1
من لي عدد كبیر من بدالً المخلصین
الحقیقیناألصدقاء

أشعر بالقلق من أن تحدث مصیبة ما - 2
من أقلق بدرجة زائدة بسبب مكروه بدالً 

یتحمل وقوعه
أعتقد بأن األخرین یعاملونني معاملة - 3

من أعتقد ـن الدنیا تعاملني بدالً جیدة 
معاملة طیبة 

أشعر بعدم القدرة على التكیف في - 4
من أشعر بعدم التوافق مع بدالً حیاتي 
الحیاة  

:إعادة صیاغة بعض البنود
بالغضب األخرینأستطیع أن أتفهم أتقبل شعور- 1

من أستطیع أن أتكیف مع الغضب بدالً والكراهیة 
وكراهیتهم األخرین

من حولي أنني أبالغ في ردود أفعالي األخرینیعتقد - 2
أفعاليي ردود فأبالغمن یقولون لي الناس أنني بدالً 

أشعر بالغضب عندما أتعرض لمواقف تثیر الغضب - 3
من أحتفظ بالغضب بالمواقف بدالً لدى جمیع الناس 

التي تستحق الغضب  

-غالباً -أحیاناً –كثیراً حذف كلمات -- 1بسماء أدم . د
عادة
األحیانفي كثیر من -1:مثال 

األوقاتفي أغلب - 2
أحیاناً أشعر - 3
اً كثیر تعرضت - 4
عموماً أشعر - 5

:التالیةإعادة صیاغة البنود
أشعر باألسف والحسرة على نفسي - 1

من بدالً عندما أكون في مواقف سیئة 
و باألسفأشعراألمورحینما تسوء 

على نفسي اإلشفاق
بدالً كنت طفل سعید في طفولتي - 2

طفولتي كانت سعیدة

:إعادة صیاغة بعض البنود
أشعر بالسعادة عندما أقول ألحد ما أن األخر یحبه - 1

نقلت مشاعر الحب والمودة من اشعر بالسعادة اذابدًال 
من صدیق لصدیق آخر 

العتقادياألعمالضیق مهما أنجزت من أشعر بال- 2
بأنه یجب علي القیام أكثر من ذلك

حذف الكلمات القرف وتعودت من العبارات - 3
بند مع مراعاة  ) 60(تخفیض عدد البنود إلى-- 4

األبعادتوزیع 
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أشعر بدالً أشعر بأنني إنسان محظوظ - 3
حظي حسنبأنعمومًا 

أتصرف بطبیعتي وبدون تصنع عندما - 4
من أدع الناس بدالً األخرینأتعامل مع 

عادة یرونني على حقیقتي
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Abstractoin English:

Study Title : Psychological security and its relationship to emotional
intelligence ( field study comparison between late adolescence and early
adulthood .) On a sample of students from the University of Aleppo (
Idlib branch ) .
Objectives of the Research , including the following:
• Determine the level of psychological sense of security among the
individuals of the research sample .
• Determine the level of emotional intelligence among members of the
research sample .
• Know the relationship between psychological security and emotional
intelligence among members of the research sample , and at each stage
( late adolescence and early adulthood ) .
• Know the relationship between psychological security and emotional
intelligence among members of the research sample between male and
female students .
• Detect the differences between the average at scores of the
individuals sample according to age variable and sex variable in the
psychological security .
• Detect the differences between the average scores of the individuals
sample according to age variable and sex variable in emotional
intelligence .
• Detect differences among the members of the research sample in the
psychological security between late adolescence and early adulthood
according to variable sex.
• Detect differences among the members of the research sample in
emotional intelligence between late adolescence and early adulthood
according to sex variable .
Research Methodology : The researcher used the descriptive analytical
method , as the best suited approach to achieve the objectives of the
research ,sinceit enables the researcher to study the phenomenon in
the natural positions of field and describeit accurately and expressit
quantitatively , so that current research goal is to identify the
relationship between the psychological security and intelligence as
psycho aspects at the research sample ( students of the University of
Aleppo - Idlib branch ) .
The Research Community and Sample: the research community is the
students of the University of Aleppo (a branch of Idlib ) in the academic
year ( 2012-2013 ) , who are , according to stas cs  of Aleppo Uni vers i ty
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( 12025 ) students , pulled them according to stratified random sample
amounted to ( 6 0 1 ) students , from ( 5 % ) of the original members of
the community , who represent the two phases of late adolescence and
early adulthood .
Search Tools: the research relied on the following tools :
1. scal of psychological security / prepared by : Fahad Abdullah Dulaimi
et al (1993) .
2 . scal of emotional intelligence / prepared by : Rasha Abdel Fattah
Dedy (2005) .
Where both scales were presented to a group of gentlemen arbitrators
also they haves been verified stheire through the use of appropriate
statistical methods , to become valid for use in the current research .
Search Results:
• The existence of a correlation between the statistical significance of
psychological security and emotional intelligence among members of the
research sample .
• The existence of a correlation between the statistical significance of
psychological security and emotional intelligence among members of the
research sample in late adolescence .
• The existence of a correlation between the statistical significance of
psychological security and emotional intelligence among members of the
research sample in early adulthood .
• The existence of a correlation between the statistical significance of
psychological security and emotional intelligence among male members
of the research sample .
• The existence of a correlation between the statistical significance of
psychological security and emotional intelligence among members of the
research sample of females .
• There were statistically significant differences between the average
scores of the sample individuals from late adolescence and the average
score of the sample individuals from early adulthood on the scale of
psychological security for the benefit of students in early adulthood .
• There were statistically significant differences between the average
scores of the sample individuals from late early adolescence and the
average score for members of the research sample of itsfoursab
adulthood in the total score for the scale of emotional intelligence and
dimensions that - represented by (deep self-awareness , and deep
organization of emotion , and deep personal motivation, and deep
emotional involvement ) for the benefit of students in early adulthood .
• There are no statistically significant differences between the average
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scores of the sample individuals in the psychological security attributable
to sex variable.
• There were statistically significant differences between the scores of
male and female average in emotional intelligence for the benefit of
females .
• There were statistically significant differences between the average
scores of male students in late adolescence and the average score for
male students in early adulthood among members of the research
sample in the psychological security for the benefit of early adulthood .
• There were statistically significant differences between the average
scores of male students in late adolescence and the average score for
male students in early adulthood among members of the research
sample in emotional intelligence for the benefit of early adulthood .
• There were statistically significant differences between the average
scores of female students in late adolescence and the average score for
female students in early adulthood in the psychological security for the
benefit of females in early adulthood .
• There were statistically significant differences between the average
scores of females in late adolescence and the average score for females
in early adulthood in emotional intelligence for the benefit of female
students in early adulthood .
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