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مقدمة 

نو في أاالىتمام حديثا بمفيوم الذكاء الوجداني كبنية نفسية يمكن من خبللو فيم السموك اإلنساني إذ أ بد
طبقت العديد من الدراسات والبحوث حول ىذا قد و اآلونة األخيرة زاد اىتمام العديد من العمماء والباحثين

أىميتو وعبلقتو بالعديد من المظاىر النفسية والسموكية األخرى، حيث أكدت العديد من بينت الموضوع و
ن ربط العقل أو ثر في سموك الفرد وسماتو الشخصية واالجتماعية،أالدراسات عمى أن الذكاء الوجداني  لو 

يمكن االستغناء عنو حيث أكد عمماء النفس عمى دراسة االنفعاالت التي من الممكن  باالنفعاالت أمر ال
  .أن تزيد في فيم السموك اإلنساني

ويرجع االىتمام المتزايد بالذكاء الوجداني لما يوفره ىذا الجانب لؤلفراد من فرص متعددة لمنجاح في 
نو يشمل مجموعة من السمات المزاجية واالجتماعية التي أ اعتبارمختمف مجاالت ونواحي الحياة عمى 

تؤثر عمى تنوع المحتوى االنفعالي لؤلفراد من حيث قدرتيم عمى التفاعل في مختمف المواقف، فكمما زاد 
 لموصول ألعمى مستوى من المواجية وحل المشكبلت التي يتعرض ليا  بوفيم الفرد لمشاعره كمما أدى

 عمى إشباع حاجاتو النفسية من خبلل قدرتو عمى تحقيق هالفرد خبلل حياتو اليومية، وىذا بدوره يساعد
ذاتو دون تعارض مع متطمبات وظروف البيئة المحيطة  مما يحقق تمتعو بصحة نفسية جيدة تزيد من 

 ىذا المفيوم إلىفإذا نظرنا تقديره لذاتو فتقدير الذات والشعور بيا من أىم الخبرات السيكولوجية لئلنسان،
 عمى الذات، مشاعر الثقة بالنفس، إحساس المرء بكفاءتو، كاالعتمادنو يرتبط بمتغيرات متباينة أنجده 

حد أىم األبعاد المتعمقة بشخصية أ مؤشرا لمصحة النفسية و يعتبرتقدير الذات فتقبل الخبرات الجديدة،
المتغيرين، متغير الذكاء ىذين  تم محاولة التعرف عمى العبلقة التي تربط بين وفي ىذه الدراسة .اإلنسان

 : وذلك حسب الفصول التاليةالوجداني و متغير تقدير الذات

الفصل األول تمثل في مدخل لمدراسة حيث تم صياغة إشكالية الدراسة وتحديد الفرضيات باإلضافة 
 .اليدف منيا وأىميتيا وكذا تعريف مصطمحات الدراسة إجرائيا والتطرق إلى الدراسات السابقة

 تم التطرق فيو إلى الذكاء الوجداني، مفيومو والتطور التاريخي الذي مر بو وأىم النظريات الثاني الفصل 
. التي قدمت تفسيرات لو كما تم عرض أىمية الذكاء الوجداني وكيفية تنميتو وقياسو
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 فتم التطرق فيو إلى المتغير الثاني المتمثل في تقدير الذات وذلك بعرض مفيوم الثالث أما في الفصل 
الذات ومفيوم تقدير الذات، مكونات تقدير الذات، النظريات المفسرة لتقدير الذات، أىمية تقدير 

. الذات،أبعاد تقدير الذات وأىم العوامل التي تؤثر في تقدير الذات

 قمنا من خبللو بعرض اإلجراءات المنيجية المتعمقة بالدراسة، الدراسة االستطبلعية الرابع الفصل 
 ثم تم  حجميا تحديدطريقةونتائجيا، المنيج المتبع في الدراسة وحدود الدراسة وعرض عينة الدراسة و

 عمييا في الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل نتائج االعتمادالتطرق إلى األدوات التي تم 
. الدراسة

 أما في الفصل الخامس تم عرض النتائج المتحصل عمييا ثم  مناقشتيا عمى ضوء الفرضيات وعمى 
ضوء الدراسات السابقة لنصل في األخير إلى استنتاج عام حول الدراسة وتقديم بعض التوصيات 

.والمقترحات التي يمكن االستفادة منيا في دراسات الحقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  الصنض  ألوا

 ددض  الدد ال  
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 اإلشكالية

 أىم شريحة في المجتمع فيم يمثمون فئة الشباب الذين يقع عمى عاتقيم العبء يين الجامعلبةيعد الط
األكبر في تحقيق التطور والنجاح في المجتمع في شتى المجاالت والميادين ليس في الجانب األكاديمي 

عندما يكتشف الطالب ذاتو  ىذا األخير يتحقق و، بل حتى في الجانب الميني واالجتماعيفحسب
وشخصيتو ويعمل عمى تطويرىا واستغبلل طاقاتو الكامنة إلى أقصى حد ممكن، و في رحمة سعي الطالب 

  مصدرىا منكوني يمكن أن التيالجامعي لتحقيق طموحاتو يعترضو العديد من الصعوبات والعراقيل 
 بنمو  االنفعاالت  "مرحمة الشباب " الطالب الجامعي نفسو، حيث تتميز المرحمة العمرية التي ينتمي إلييا

تتصف بالسيولة والعنف والتذبذب والتناقض والقوة والحماسة والحساسية، كما تتميز ىذه المرحمة التي 
باتساع دائرة العبلقات االجتماعية لدى الطالب الجامعي لذا فيو يتعرض باستمرار إلى مواقف وأحداث 

تتغير مشاعره وانفعاالتو بين الحين واآلخر ففي بعض المواقف يشعر فكثيرة تثير فيو مشاعر متباينة 
يجابي أم سمبي إذا إ، وسواء كان ىذا االنفعال  والسروربالحزن أو الغضب وفي مواقف أخرى يشعر بالفرح

زادت شدتو فيو كما أكد العديد من عمماء النفس يؤثر سمبا عمى العمميات العقمية وسموك الفرد وكل ىذا 
يعرقل الطالب الجامعي من الوصول إلى النجاح، فالقدرة عمى السيطرة عمى العواطف واالنفعاالت وفيميا 

يجابية ىي أساس اإلرادة والشخصية الناجحة، وىذه ميارات إوالقدرة عمى التعبير عنيا واستغبلليا بطريقة 
 تعددت المسميات التي أطمقت عمى ىذا النوع من الذكاء فعرف  وقد"الذكاء الوجداني"تدخل ضمن مفيوم 

 تعبر عن نفس المفيوم فالذكاء الوجداني ىو قدرة الفرد عمى  وىيأيضا بالذكاء االنفعالي والذكاء العاطفي
فيم مشاعره والتحكم فييا وليس فقط مشاعره ىو بل القدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين أيضا فيذا النوع من 

. الذكاء لو جانب نفسي وجانب اجتماعي

واتجو العديد من الباحثين نحو دراسة ىذا المفيوم نظرا لؤلىمية التي يكتسييا في حياة الفرد، فالعواطف 
واالنفعاالت تعتبر جانبا أساسيا من جوانب السموك اإلنساني وليا تأثير كبير عمى قدرة الفرد عمى التكيف 

جولمان  دانيالوالتوافق مع أفراد مجتمعو وعمى القرارات التي يتخذىا في حياتو، فقد أكد العالم األمريكي 
Goleman  " أن الذكاء الوجداني ال يقل أىمية عن الذكاء العام وأشار إلى أن الذكاء العام يساىم بنسبة

 فقط من نسبة النجاح في الحياة اليومية العامة لؤلفراد، في حين أن الذكاء الوجداني يشكل باقي 20%
 فاألفراد الذين يتمتعون بذكاء وجداني يكونوا أكثر قربا لمنجاح في أي قرار يتخذونو في %80النسبة 

، وقد أكدت ىذه األىمية العديد من الدراسات التي بحثت (84 ص ،2010 ،نوفل)" مختمف جوانب حياتيم
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في طبيعة العبلقة بين الذكاء الوجداني والعديد من المتغيرات األخرى في المجال الميني واألكاديمي 
. وكذلك الجانب االجتماعي والصحة النفسية

إلى أن المدراء الذين لدييم قدرة عمى إدارة "  لوستش وسيريكنسففي مجال العمل توصل كل من 
مشاعرىم كانت نسبة مبيعاتيم وأرباحيم سنويا عالية مقارنة بنسبة مبيعات المدراء الذين يشعرون بالضغط 

 "باستين وآخرون"وعدم قدرتيم عمى مقاومتو، أما في الجانب االجتماعي واألكاديمي فقد توصل الباحث 
Bastian et al( 2005 )ةإلى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بين الذكاء الوجداني وبعض ميارات الحيا 

بتريدس "، ونجد أيضا دراسة والقدرات المعرفية خاصة القدرة عمى حل المشكبلت واالنجاز األكاديمي
 التي أظيرت أن سمة الذكاء الوجداني ذات تأثير قوي عمى الحالة Petrides et al”( 2007)وآخرون

وىذا يبين أىمية الذكاء ( 18، ص2009آخرون، & عبد اهلل  )" االكتئابية  واالضطراباتالمزاجية لمفرد 
 الحياة ت عمى خوض مجرياه لميارات الذكاء الوجداني تساعدفامتبلكوالوجداني في صحة الفرد النفسية، 

نجازات وكذلك تصبح لديو القدرة إلاليومية بطريقة سمسة وتمكنو من تحقيق طموحاتو والقيام بالعديد من ا
عمى التكيف مع محيطو االجتماعي، وكل ىذا يزيد من ثقة الفرد بنفسو ويزداد شعوره بقيمة ذاتو وبقدرتو 

 وىنا يظير لنا مفيوم آخر أال وىو تقدير الذات الذي ال يقل أىمية عن الذكاء ،نجازاتإلعمى تحقيق ا
الوجداني فمن وظائفو األساسية السعي نحو تكامل واتساق شخصية الفرد ليكون أكثر تكيف مع البيئة 
التي يعيش فييا، والمقصود بتقدير الذات ىو الفكرة التي يحمميا الفرد عن ذاتو وعن قدرتو عمى كل ما 

 وتقدير الفرد لذاتو ينشأ من خبلل ردود األفعال التي يصدرىا أفراد جماعتو ،يقوم بو من أعمال وتصرفات
. نجازات التي يقوم بيا الفردإلنحو تصرفاتو ومن خبلل ا

ويحتل مفيوم تقدير الذات أىمية خاصة في حياة الفرد حيث يعتبر البوابة لكل أنواع النجاح وميما اتخذ 
الفرد طرقا مختمفة لموصول إلى النجاح فإذا كان تقديره لذاتو وتقييمو ليا ضعيفا فمن ينجح باألخذ بتمك 
الطرق لموصول إلى النجاح ألنو يرى نفسو غير قادر وال يستحق ذلك النجاح، فتقدير الذات ىو الذي 

 بيا ويحددوا توقعاتيم ون الخبرات التي يمرون في المواقف المختمفة وعمى أساسو يفسرألفراديوجو أفعال ا
من أنفسيم ومن اآلخرين، ومن خبللو يستمد الفرد عبلقتو بالمجتمع المحيط واستجاباتو نحو اآلخرين، 

 لدييم درجة عالية من التقبل ”كوبر سميث ستانمي“فاألفراد الذين يتميزون بتقدير عال لذواتيم حسب 
لذواتيم ولآلخرين ويدركون مياراتيم ونقاط القوة لدييم كما يدركون نقاط القوة لدى اآلخرين، كذلك يشعرون 

 لآلخرين وعند مواجية المشاكل في الحياة تكون استجاباتيم واالنتماءباألمن في عبلقاتيم االجتماعية 
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تتميز بالثقة ويحققون درجة عالية من النجاح، أما األفراد الذين يتسمون بتدني في مستوى تقدير الذات 
يتميزون بالخوف من اإلقدام عمى أية مخاطرة خشية الفشل فيم يشغمون أنفسيم بما يفكر بو اآلخرون 

نجاز المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيم، وقد أثبتت العديد من الدراسات إعنيم وعن أعماليم ويعجزون عن 
بأن مفيوم تقدير الذات لو تأثير فعال في سموك الفرد  وشخصيتو إذ أنو يؤثر في طبيعة إدراك الفرد لبيئتو 

 tessler& showartz”تيسمر وشفارتز“ومن ثم في طبيعة سموكو، حيث تشير نتائج دراسة كل من 
األفراد ذوي تقدير الذات العالي ينظرون إلى كونيم قادرين عمى مواجية "  إلى أن "كمدن"ودراسة 

الصعوبات في الحياة بأنفسيم دون الحاجة إلى االعتماد عمى مساعدة اآلخرين ويتميزون بالتألق في 
.  (24 ص ،2014 ،اآللوسي)" الوسط الذي يعيشون فيو

إذا سعي الطالب الجامعي نحو تحقيق النجاحات يتدخل فيو متغيرين أساسيين ىما تقدير الذات والذكاء 
 فعندما يقوم الطالب بتقييم ذاتو بطريقة ايجابية ويدرك أنو قادر عمى فعل أي شيء وكذلك ،الوجداني

قامة عبلقات ايجابية مع اآلخرين يكون قادر   عمى  كل ىذاساعدهيعمى معرفة مشاعره والتحكم فييا وا 
مواجية الصعوبات التي تعترضو في سبيل تحقيق النجاحات ولكن ىل من الممكن أن تكون ىناك عبلقة 

 وىذا ما جعمنا نقوم بدراسة طبيعة العبلقة بينيما وذلك انطبلقا من التساؤل ؟تربط بين ىذين المتغيرين
: الرئيسي التالي

ىل توجد عالقة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي؟ - 

: وتتفرع عن السؤال الرئيسي األسئمة الجزئية التالية

 بين بعد المعرفة االنفعالية وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي؟  عبلقةىل توجد- 

 بين بعد إدارة االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي؟  عبلقةىل توجد- 

ىل توجد عبلقة بين بعد تنظيم االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي؟ - 

ىل توجد عبلقة بين بعد التعاطف وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي؟ - 

ىل توجد عبلقة بين بعد التواصل االجتماعي وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي؟ - 
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. فرضيات الدراسة- 2

. الفرضية الرئيسية- 2-1

 ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات لدى الطالب  ارتباطية موجبةتوجد عبلقة- 
. الجامعي

.  الجزئيةالفرضيات- 2-2

 ذات داللة إحصائية بين بعد المعرفة االنفعالية وتقدير الذات لدى الطالب  ارتباطية موجبةتوجد عبلقة- 
. الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد إدارة االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب  ارتباطية موجبةتوجد عبلقة- 
. الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد تنظيم االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب  ارتباطية موجبةتوجد عبلقة- 
. الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد التعاطف وتقدير الذات لدى الطالب  ارتباطية موجبةتوجد عبلقة- 
. الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد التواصل االجتماعي وتقدير الذات لدى  ارتباطية موجبةتوجد عبلقة- 
. الطالب الجامعي
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 الموضوع اختيارأسباب - 3

:  ىذا الموضوع لمقيام بدراستو وقد تمثمت فيما يميباختيارىناك العديد من األسباب التي جعمتنا نقوم 

نجازات إل بالجامعة ىو تحقيق النجاح والبللتحاقأن الدافع األساسي الذي يدفع الطالب الجامعي - 
، لذا ولتحقيق كل ىذا يجب أن تتوفر فيو العديد من الصفات ومن بينيا الذكاء الوجداني وتقدير الذات

 .حاولنا من خبلل ىذه الدراسة معرفة طبيعة العبلقة بينيما

، من (فترة الشباب )السبب اآلخر ىو ما تتميز بو المرحمة العمرية التي ينتمي إلييا الطالب الجامعي- 
، تييج االنفعاالت التي يمكن أن يكون ليا تأثير سمبي عمى حياة الطالب الجامعي في مختمف جوانبيا
وفي ىذه الحالة يظير دور الذكاء الوجداني في التحكم في ىذه االنفعاالت وتوجيييا بما يعود عمى 

 .الطالب بالفائدة

. ، ومدى تأثيره عمى جوانب عدة من حياة الفرد(الذكاء الوجداني ) بيذا النوع من الذكاء االىتمامزيادة - 

 أىداف الدراسة- 4

: ما يمي تيدف ىذه الدراسة إلى

. معرفة طبيعة العبلقة الموجودة بين متغير الذكاء الوجداني ومتغير تقدير الذات- 

. معرفة مستوى كل من الذكاء الوجداني وتقدير الذات الذي يتمتع بو طمبة جامعة قالمة- 

 .معرفة طبيعة العبلقة بين كل بعد من أبعاد الذكاء الوجداني وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي- 
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أىمية الدراسة - 5

. الذكاء الوجداني وتقدير الذات: تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من متغيري البحث فييا

 بو في السنوات األخيرة وازدادت الدراسات االىتمامحيث يعتبر الذكاء الوجداني مفيوم عصري وتزايد - 
 وذلك ألىمية الذكاء الوجداني في جانبيو النفسي واالجتماعي في مختمف ،حولو سواء األجنبية أو العربية

. مجاالت الحياة حيث يمكن من خبلل الذكاء الوجداني التنبؤ بنجاح الفرد في حياتو أكثر من الذكاء العام

أما بالنسبة لمتغير تقدير الذات فيو ال يقل أىمية عن الذكاء الوجداني فيو يحتل مركزا ىاما في - 
نظريات الشخصية ويعد من العوامل الميمة والمؤثرة في السموك فنظرة الفرد لذاتو ىي أساس محور تفكيره 

. ودافعيتو وسموكو الذي يتشكل في إطار العبلقات االجتماعية

تستكمل ىذه الدراسة أىميتيا من الشريحة التي سيتم تطبيقيا عمييا التي تتمثل في الطمبة الجامعيين و- 
. الذين يمثمون فئة الشباب الذي يقع عمى عاتقيم تحقيق التنمية والنجاح في مختمف مجاالت الحياة

. التحديد اإلجرائي لمصطمحات الدراسة- 6 

. الذكاء الوجداني- 1- 6

 عمى فيم مشاعره والتحكم فييا ومعرفة مشاعر اآلخرين وىذا ما تظيره الدرجة  الجامعيىو قدرة الطالب
.  عمى مقياس الذكاء الوجداني في مختمف أبعاده الجامعيالتي يتحصل عمييا الطالب

. تقدير الذات- 2- 6

ىذا من خبلل الدرجة  يظير  عن ذاتو سمبية كانت أم ايجابية و الجامعيىو الفكرة التي يحمميا الطالب
.   في مقياس تقدير الذات الجامعيالتي يتحصل عمييا الطالب

. الطالب الجامعي- 3- 6

 2017/2018  الجامعية ويزاول الدراسة خبلل السنة،1945 ماي 8ىو كل فرد مسجل في جامعة قالمة 
 .جميع أقسام العموم اإلنسانية وأقسام العموم االجتماعيةفي 
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. الدراسات السابقة- 7

: الدراسات السابقة المتعمقة بمتغير الذكاء الوجداني- 7-1

(: 2013)دراسة نعمات عموان و زىير النواجحة *

يجابية لدى طمبة جامعة األقصى بمحافظة إلالذكاء الوجداني وعبلقتو با: جاءت الدراسة تحت عنوان- 
. غزة

يجابية لدى طمبة جامعة األقصى بمحافظة إلالتعرف عمى عبلقة الذكاء الوجداني با: ىدفت الدراسة إلى- 
. غزة

 .طالبا وطالبة (247)تكونت عينة الدراسة من - 

( 1998)تمثمت أدوات الدراسة في مقياس الذكاء الوجداني لمباحثان فاروق عثمان، ومحمد عبد السميع - 
. يجابية من إعداد نعمات عموان وزىير النواجحةإلومقياس ا

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط : أما األساليب اإلحصائية فقد تم إتباع- 
 . t- testبيرسون، اختبار 

يجابية لدى الطمبة، كما بينت إل في درجات الذكاء الوجداني ودرجات اارتفاعتوصمت النتائج إلى وجود - 
يجابية، كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إل دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني واارتباطوجود عبلقة 

 .يجابيةإلإحصائيا بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني وا
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(: 2015 )دراسة أمحمد يحي * 

مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعة اليرموك في ضوء بعض : جاءت الدراسة تحت عنوان- 
بجامعة غرداية،  (الجنس، التخصص، المستوى الدراسي، المشاركة في األنشطة البلمنيجية )المتغيرات 
. الجزائر

متغيرات         حسب الكشف عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعة اليرموك، : ىدفت الدراسة إلى- 
. (الجنس، التخصص، المستوى الدراسي، المشاركة في األنشطة البلمنيجية )

. طالبا وطالبة، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية (536)تكونت عينة الدراسة من - 

(. 2011)مقياس الذكاء االنفعالي المطور من قبل العموان : تمثمت أدوات الدراسة في- 

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

النسب المئوية، المتوسط الحسابي واالنحراف : أما األساليب اإلحصائية فقد تم إتباع األساليب التالية- 
. المعياري، تحميل التباين

. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الذكاء االنفعالي لدى الطمبة كان مرتفعا- 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير 
الجنس في مجالي المعرفة االنفعالية والتعاطف، وكانت الفروق لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق في 
باقي المجاالت، بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى 

لمتغيري التخصص والمستوى الدراسي، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  

الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير المشاركة في األنشطة البلمنيجية في جميع مجاالت الذكاء االنفعالي، 
 .باستثناء مجال التواصل االجتماعي، وكانت الفروق لصالح المشاركين
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. الدراسات السابقة المتعمقة بمتغير تقدير الذات- 7-2

(: 2014 )إبراىيم سميمان المصري.دراسة د* 

تقدير الذات وعبلقتو بالصحة النفسية لدى طمبة الخدمة االجتماعية في : جاءت الدراسة تحت عنوان- 
. جامعة القدس المفتوحة

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تقدير الذات وعبلقتو بالصحة النفسية لدى طمبة الخدمة االجتماعية - 
. (الجنس، العمر، المستوى الدراسي )في جامعة القدس المفتوحة وعبلقة ذلك بعدد من المتغيرات 

. طالبا وطالبة تم اختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة (80)تكونت عينة الدراسة من - 

. تمثمت أدوات الدراسة في استبانة لقياس مستوى تقدير الذات والصحة النفسية- 

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

  .t-testمعامل االرتباط بيرسون، ألفا كرونباخ، اختبار :  عمى األساليب اإلحصائية التاليةاالعتمادتم - 

درجة كل من تقدير الذات والصحة النفسية لدى عينة الدراسة : توصمت الدراسة إلى النتائج التالية- 
مرتفعة، كما أظيرت وجود عبلقة ارتباطية بين تقدير الذات والصحة النفسية، وأشارت إلى عدم وجود 

فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس والمستوى الدراسي، 
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس 

. والمستوى الدراسي

(. 2015)جميمة سميمان .زينب أوالد ىدار و د. دراسة  أ* 

تقدير الذات وعبلقتو بمستوى الطموح لدى عينة من طمبة جامعة : جاءت ىذه الدراسة تحت عنوان- 
. غرداية في ضوء بعض المتغيرات

التعرف عمى العبلقة القائمة بين تقدير الذات ومستوى الطموح لدى عينة من طمبة : ىدفت الدراسة إلى- 
الجامعة بغرداية، و الكشف عن الفروق في تقدير الذات تعزى لمتغير الجنس والتخصص والمستوى 

. الدراسي
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.  بطريقة طبقية عشوائيةمطالبا وطالبة، تم اختياره (200)تكونت عينة الدراسة من - 

              "ىيممريتش، ستاب وايفرين"تمثمت أدوات الدراسة في مقياس تقدير الذات من إعداد كل من - 
(. 2005) ، ومقياس مستوى الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم (1974) 

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

معامل االرتباط بيرسون، معامل ألفا كرونباخ، اختبار : تم االعتماد عمى األساليب اإلحصائية التالية- 
t-test. 

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة، - 
كما بينت عدم وجود فروق جوىرية في درجات الطبلب في تقدير الذات ومستوى الطموح تعزى لمتغير 

الجنس، بينما توجد فروق تعزى لمتغير التخصص الدراسي لصالح طمبة التخصص العممي وفروق تعزى 
. لمتغير المستوى الدراسي لصالح طمبة السنة الثالثة

. الدراسات السابقة التي ربطت بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات- 7-3

. الدراسات العربية- 7-3-1

(: 2004)دراسة منال عبد الخالق جاب اهلل* 

الذكاء االنفعالي وعبلقتو بتقدير الذات وتقبل األقران لدى عينة من : جاءت الدراسة تحت عنوان- 
. المراىقين

ىدفت الدراسة إلى ربط المتغيرات الدالة عمى التوافق والصحة النفسية وىي الذكاء االنفعالي، تقدير - 
.  الذات، تقبل األقران وذلك لمتعرف عمى العبلقة التبادلية التفاعمية بين ىذه المتغيرات

 إناث من طبلب المدرسة الثانوية بمدينة 70-  ذكور70 طالب وطالبة، 140بمغت عينة الدراسة - 
.  بنيا

.  تم االعتماد عمى مقياس لمذكاء االنفعالي، مقياس لتقدير الذات و مقياس لتقبل األقران: أدوات الدراسة- 

.  تم إتباع المنيج الوصفي- 
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.  لمعرفة الفروقt-testمعامل االرتباط بيرسون و اختبار : األساليب اإلحصائية- 

. توصمت النتائج إلى وجود عبلقة بين الذكاء االنفعالي وتقدير الذات- 

. وجود عبلقة بين الذكاء االنفعالي وتقبل األقران- 

 .وجود فروق بين متوسط درجات الذكور واإلناث عمى مقياس الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث- 

(: 2007)دراسة الدكتور عبد العظيم سميمان المصدر* 

الذكاء االنفعالي وعبلقتو ببعض المتغيرات االنفعالية لدى طمبة الجامعة : جاءت الدراسة تحت عنوان- 
. بغزة

التعرف عمى العبلقة بين الذكاء االنفعالي ومجموعة من المتغيرات االنفعالية والتي : ىدفت الدراسة إلى- 
. تمثمت في وجية الضبط، تقدير الذات، الخجل

.  بطريقة عشوائية بسيطةمطالبا وطالبة تم اختياره (219)تكونت عينة الدراسة من - 

مقياس الذكاء االنفعالي، مقياس وجية الضبط، مقياس تقدير الذات ومقياس : تمثمت أدوات الدراسة في- 
. الخجل

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

. ، تحميل االنحدار المتعدد t-testالنسبة المئوية، اختبار: أما األساليب اإلحصائية المتبعة تمثمت في- 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء : وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية- 
االنفعالي لصالح الذكور، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء االنفعالي في 
تقدير الذات لصالح ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي 

. ومنخفضي الذكاء االنفعالي في وجية الضبط والخجل
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(. 2010)دراسة فاروق محمد سممان الحجوج* 

جاءت الدراسة تحت عنوان الذكاء العاطفي وعبلقتو بتقدير الذات لدى الطمبة المتسربين في منطقة بئر - 
. السبع

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الذكاء العاطفي وعبلقتو بمستوى تقدير الذات لدى الطمبة - 
. المتسربين في منطقة بئر السبع

.   إناث140-  ذكور140 طالب وطالبة، 280بمغت عينة الدراسة - 

تم تطبيق مقياسين تم تطويرىما مقياس خاص بالذكاء العاطفي ومقياس خاص بتقدير : أدوات الدراسة- 
. الذات

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

. معامل ألفا كرونباخ-  لمفروقt-testاختبار - معامل االرتباط بيرسون: األساليب اإلحصائية - 

توصمت الدراسة إلى أن مستوى الذكاء العاطفي لدى الطمبة المتسربين متوسط ووجود فروق في مستوى - 
. الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

. وجود فروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى ألثر المرحمة التعميمية- 

. وجود فروق في مستوى تقدير الذات تعزى لمتغير الجنس ومتغير المرحمة التعميمية- 

يجابية بين مستوى الذكاء العاطفي ككل وجميع أبعاده ومستوى تقدير الذات ككل وجميع إوجود عبلقة - 
. أبعاده لدى الطمبة المتسربين
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(: 2014)دراسة رشا محمد عثمان الحسن * 

 لدى معممي المرحمة الثانوية بوالية  الذاتالذكاء االنفعالي وعبلقتو بتقدير: جاءت الدراسة تحت عنوان -
. الخرطوم

التعرف عمى الذكاء االنفعالي وعبلقتو بتقدير الذات لدى معممي المرحمة الثانوية : ىدفت الدراسة إلى- 
بوالية الخرطوم، ومعرفة الفروق في الذكاء الوجداني حسب متغير الجنس، كما ىدفت إلى معرفة العبلقة 

. بين الذكاء االنفعالي وسنوات الخبرة لممعممين وبين تقدير الذات والحالة االجتماعية لممعممين

تم اختيارىا ،  معمما ومعممة من بعض المدارس الثانوية بوالية الخرطوم180تكونت عينة الدراسة من - 
 .بالطريقة العشوائية البسيطة

استمارة البيانات األساسية من إعداد الباحث ومقياس الذكاء االنفعالي من : تمثمت أدوات الدراسة في- 
. إعداد الباحث صبلح الدين عبد الرحمن ومقياس تقدير الذات لكوبر سميث

. تم إتباع المنيج الوصفي- 

 لمفروق t- testاختبار - معامل االرتباط بيرسون:  عمى األساليب اإلحصائية التاليةاالعتمادتم - 
. معامل ألفا كرونباخ - لعينتين مستقمتين ولعينة واحدة

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الذكاء االنفعالي وتقدير الذات لدى عينة - 
. الدراسة

. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المعممين والمعممات في الذكاء االنفعالي- 

. عدم وجود عبلقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي وسنوات الخبرة لدى عينة الدراسة- 

 .عدم وجود عبلقة ارتباطية بين تقدير الذات والحالة االجتماعية لدى عينة الدراسة- 
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. الدراسات األجنبية- 7-3-2

lindley( 2001 :)دراسة ليندلي *

  .الذكاء العاطفي وعبلقتو ببعض متغيرات الشخصية: جاءت الدراسة تحت عنوان

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التفاعل بين الذكاء العاطفي وكل من المتغيرات الشخصية ومدى - 
. ارتباطيما وتأثيرىما عمى الفرد

.  إناث من طبلب الجامعة والتعميم العالي211-  ذكور105 طالب وطالبة، 316بمغت عينة الدراسة - 

. تم تطبيق قائمة جولمان لمكفاءة العاطفية وبعض مقاييس الشخصية: أدوات الدراسة - 

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة موجبة بين دالة الذكاء العاطفي وبعض متغيرات الشخصية المتمثمة - 
بينما توجد  (التكيف– وجية الضبط الداخمية – التفاؤل – كفاءة الذات – االنبساطية – تقدير الذات  )في

. عبلقة سالبة مع سمة العصابية 

. عدم وجود فروق بين الطمبة والطالبات في الذكاء العاطفي-

 schutte( 2002:)دراسة سكوت * 

. الذكاء الوجداني وعبلقتو بتقدير الذات: جاءت الدراسة تحت عنوان - 

. ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات- 

 فرد من الممرضين وطمبة الجامعة في الشمال الغربي لمواليات المتحدة 50بمغت عينة الدراسة - 
. األمريكية

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات، وعدم وجود - 
 (.4ص ،2014 نجمة، )فروق بين الجنسين في متغير الذكاء الوجداني
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مناقشة الدراسات السابقة - 8

طبلع عمى الدراسات السابقة الخاصة بعبلقة الذكاء الوجداني بتقدير الذات تم مبلحظة إلمن خبلل ا
: النقاط التالية

. األىداف* 

منال عبد الخالق جاب اهلل، عبد العظيم سميمان المصدر، فاروق محمد  "  دراسةاستيدفت كل من- 
تقصي العبلقة االرتباطية بين الذكاء الوجداني " ليندلي، سكوت سممان الحجوج، رشا محمد عثمان الحسن،

.  وتقدير الذات، كما ىدفت كميا إلى معرفة الفروق في الذكاء الوجداني وتقدير الذات حسب متغير الجنس

، ىدفت إلى معرفة العبلقة بين متغير "زينب أوالد ىدار، إبراىيم سميمان المصري" أما دراسة كل من - 
. تقدير الذات ومتغيرات أخرى

، فقد كان اليدف الرئيسي فييا معرفة العبلقة بين الذكاء "أمحمد يحي، نعمات عموان" ودراسة كل من-
. الوجداني وبين متغيرات أخرى

أما الدراسة الحالية تيدف إلى معرفة العبلقة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات وبين كل بعد من أبعاد - 
.  الذكاء الوجداني وتقدير الذات

.  العينة* 

، واتفقت بعضيا في نوع العينة حيث ( 536-50)تباينت أحجام العينات في الدراسات السابقة بين- 
 (محمد سممان)طبلب المرحمة الثانوية، ودراسة  (منال عبد الخالق)كانت معظميا من الطمبة ففي دراسة 

 .طمبة الجامعة (ليندلي، زنيب أوالد ىدار، سميمان المصري، أمحمد يحي، نعمات عموان)طمبة، ودراسة 

. معممي المرحمة الثانوية (رشا محمد عثمان)في حين كانت العينة في دراسة - 

. جمع بين ممرضين وطمبة الجامعة (سكوت)أما في دراسة - 

 . طالبا وطالبة (184) وقد بمغ حجميا وفي الدراسة الحالية ستكون عينة الدراسة من طمبة الجامعة- 
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. أداة البحث* 

اتفقت كل الدراسات التي ىدفت إلى معرفة العبلقة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات في اعتماد مقياس 
. خاص بالذكاء الوجداني ومقياس خاص بتقدير الذات

أما الدراسات التي ربطت بين الذكاء الوجداني ومتغيرات أخرى فقد اعتمدت عمى مقياس الذكاء الوجداني 
، ونفس الشيء كان بالنسبة لمدراسات التي ربطت بين تقدير رومقياس آخر يتماشى مع المتغير اآلخ

 عمى أداة معدة من االعتماد والبعض تم هإال أنو ىناك من قام بإعداد األداة بنفس الذات ومتغيرات أخرى،
. طرف باحثين آخرين

 عمى مقياس لمذكاء الوجداني ومقياس لتقدير الذات وىي معدة مسبقا من باالعتمادوفي دراستنا ىذه قمنا 
. طرف باحثين آخرين

. األساليب اإلحصائية* 

اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخدام بعض األساليب اإلحصائية لمعالجة بياناتيا وتمثمت ىذه 
ى طبيعة ، معامل ألفا كرونباخ، وىذا راجع إلt-tesمعامل االرتباط بيرسون واختبار : األساليب في

. الفرضيات  التي تم وضعيا في كل دراسة

وفي الدراسة الحالية تم االعتماد عمى معامل االرتباط بيرسون الختبار طبيعة العبلقة بين الذكاء الوجداني 
 .وتقدير الذات

. النتائج* 

. اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى وجود عبلقة ارتباط موجبة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات- 

عمى أن طمبة الجامعة يتمتعون بدرجة عالية من " نعمات عموان و أمحمد يحي"اتفقت دراسة كل من - 
. الذكاء الوجداني

براىيم سميمان المصري"واتفقت أيضا دراسة كل من -  عمى ارتفاع درجة تقدير الذات " زينب أوالد ىدار وا 
. لدى الطالب الجامعي
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في حين أنو كان ىناك تباين فيما يخص الفروق في الذكاء الوجداني وتقدير الذات راجعة لمتغير - 
كانت النتائج عدم وجود فروق تعزى " رشا محمد عثمان و ليندلي و سكوت: "الجنس ففي دراسة كل من

. لمتغير الجنس

دلت النتائج عمى وجود فروق تعزى " منال عبد الخالق و فاروق محمد سممان"أما في دراسة كل من - 
.  لمتغير الجنس لصالح اإلناث

وفي الدراسة الحالية تم التوصل إلى أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بمستوى متوسط من الذكاء - 
الوجداني ومستوى مرتفع في تقدير الذات، كما تم التوصل إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الذكاء 

 .الوجداني وتقدير الذات وبين كل بعد من أبعاد الذكاء الوجداني وتقدير الذات

. مجال االستفادة من الدراسات السابقة* 

 من خبلل اطبلعنا عمى الدراسات السابقة والتي تم عرضيا مسبقا، استفدنا منيا في العديد من النقاط
  :والمتمثمة فيما يمي

. الجانب النظري الخاص بكل من متغير الذكاء الوجداني ومتغير تقدير الذات- 

. كما أفادتنا في ضبط وصياغة فرضيات الدراسة- 

. اختيار المنيج المناسب الذي سنقوم بإتباعو إلجراء الدراسة- 

. أفادتنا أيضا في طريقة اختيار العينة التي سيتم إجراء الدراسة عمييا- 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  البماب  القعرذ
 الل ما  :  الصنض  الكمال

  اللجد ال
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 الل ما  اللجد ال  :  الصنض  الكمال
تحلثد  

.  صللا  الل ما  اللجد ال- 1

.  التطلد  التمديبل الحصللا  الل ما  اللجد ال- 2

.  القحماج  القعريل  الحصنرر اليل ما  اللجد ال- 3

 .ووأ اليل ما  اللجد ال- احلاج  مد- 3-1

 .احلاج  مير واماللول اليل ما  اللجد ال- 3-2

 .احلاج د اثما جلالحمأ اليل ما  اللجد ال- 3-3

. و حثل  الل ما  اللجد ال- 4

.  عم ر  الل ما  اللجد ال- 5

. تقحثل  الل ما  اللجد ال- 6

. وامالثب وثمس  الل ما  اللجد ال- 7

  الصنض دج ل



الذكاء الىجداني:                                                                        الفصل الثاني  
 

  
24 

 
  

 

تمييد 

إن اىتمام عمماء النفس بالذكاء ودراستو أدى إلى الكشف عمى أنواع مختمفة من الذكاء ومن بين ىذه 
الذكاءات ما يسمى بالذكاء الوجداني الذي يعد من المفاىيم الحديثة نسبيا في ميدان الدراسات النفسية، و 
يتضمن تغيير النظرة السائدة حول مجال العواطف واالنفعاالت التي تؤثر في شخصية الفرد فيو يعتبر 
من العوامل المساىمة في توافق الفرد مع نفسو ومع بيئتو وذلك ألنو يغطي مجاال واسعا من الميارات 
واالستعدادات التي تمنح الفرد القدرة عمى فيم نفسو وفيم اآلخرين، وىو أفضل منبئ بالنجاح في الحياة 

 فنجاح الفرد ال يقتصر عمى الذكاء المعرفي فقط بل أصبح يتوقف عمى تمتعو ،مقارنة بالذكاء المعرفي
بمجموعة من السمات والميارات الذاتية التي تمكنو من االستجابة المبلئمة لمشاعره ومشاعر اآلخرين 

. والتوظيف الفعال لممعمومات الوجدانية

   وسنتطرق في ىذا الفصل إلى أىم التعاريف التي قدمت إلى ىذا المصطمح وجذوره التاريخية، 
براز أىميتو في العديد من الجوانب، وأخيرا كيفية  باإلضافة إلى التفسيرات التي قدميا العمماء حولو وا 

 .تنميتو وقياسو
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مفيوم الذكاء الوجداني -  1

يعتبر الذكاء الوجداني أحد أىم مواضيع الساعة، حيث اىتم الباحثون والعمماء في مختمف العموم النفسية  
قبل التطرق إلى التعاريف الخاصة و ،والتربوية بدراستو وقدموا لو العديد من التوضيحات والتعريفات

: بالذكاء الوجداني سنتطرق إلى تعريف كل من الذكاء والوجدان وذلك في السطور التالية

: تعريف الذكاء- 1-1

تعددت التعاريف السيكولوجية لمذكاء فبل يوجد اتفاق بين العمماء عمى تعريف واحد لو، وىذا راجع إلى 
محاولة الكثير من العمماء تعريفو عن طريق الربط بينو وبين ميدان من ميادين النشاط اإلنساني، فكل 

وفيما يمي نستعرض بعض التعريفات التي ، عالم يعطي تعريف عمى حسب الجانب الذي يركز عميو
: قدمت لمذكاء

أن األنشطة األساسية في الذكاء ىي الحكم الجيد، الفيم الجيد والتعقل "  فيقول :Binetيعرفو بينيو - 
 .(141 ص ،2001 ،جبل)" الجيد

في ىذا التعريف يقدم بينيو مجموعة من األوصاف التي تميز مظاىر السموك الذكي والتي حصرىا في 
دراك العناصر األساسية في بعض المواقف واالستجابة ليا بشكل مبلئم . إصدار األحكام وا 

 قدرة الفرد عمى التكيف بنجاح مع ما يستجد في الحياة من " عمى أنو   :Pintnerويعرفو بينتنر - 
 (61 ص ،2008 ،الشيخ)" عبلقات 

ىذا التعريف يبين أن من مظاىر السموك الذكي ىو عممية التكيف مع الواقع الذي يعيش فيو الفرد 
. والتعامل بكفاءة في مختمف المواقف التي تمر بالفرد

"      القدرة عمى إدراك العبلقات وخاصة العبلقات الصعبة"فالذكاء ىو : أما بالنسبة لسبيرمان- 
 .(11 ص ،2009 ،رشوان)

ىنا يتبين لنا أن الفرد الذي يتمتع بالذكاء يتميز عن اآلخرين بقدرتو عمى معرفة العبلقات المتواجدة بين 
. اآلخرين
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 القدرة عمى تحميل وتقييم األفكار وحل المشكبلت والقدرة عمى إنتاج " فيعرفو عمى أنو :أما سترنبرج- 
أفكار جديدة واالستخدام الغير تقميدي لؤلفكار وقدرة الفرد عمى المواءمة بين قدراتو وحاجاتو من ناحية 

 .(203 ص ،2010 ،عبد اليادي) "وبين متطمبات البيئة من ناحية أخرى

اعتبر سترنبرج الشخص الذكي لديو القدرة عمى توليد أفكار جديدة والموازنة بين متطمباتو ومتطمبات البيئة 
. التي يعيش فييا

: ومن مختمف التعاريف السابقة نخمص إلى أن الذكاء ىو قدرة الفرد عمى

. توليد أفكار جديدة ومبتكرة- 

. إصدار أحكام مناسبة في مختمف المواقف التي تواجو الفرد- 

. حل المشكبلت والتكيف مع البيئة المحيطة- 

. إدراك العبلقات المتواجدة بين األشياء- 

: تعريف الوجدان- 1-2  

الوجدان ىو تييج أو استثارة عامة تجاه مثير داخمي أو خارجي، ويعد الشعور الذاتي المصاحب "       
 .(208 ص ،2008 ،فايد)  "لكل إدراك حسي أي المستوى الشعوري المدرك

 ويتضمن الوجدان االنفعاالت والحالة المزاجية والعاطفية والمشاعر، وىو عبارة عن مجمل األساليب "
الفردية الخاصة التي يعتمد عمييا شخص ما في معايشتو وتفاعمو مع الواقع وأيضا في تكيفو مع ىذا 

رضاء دوافعو وطموحاتو الشخصية، وذلك بالتناسق مع المتطمبات والقواعد  الواقع وصوال لتحقيق حاجاتو وا 
 (.230، ص 2009بني يونس،  )  "االجتماعية، أي أن الوجدان يؤدي دورا بارزا في السموك

 أو عدم االرتياح ولموجدان وظيفة تقييمية، إما أن تقبل أو ترفض الفكرة عمى أساس ما تثيره من مشاعر "
 .(143 ص ،2001 ،المميجي)"  أي يقوم الفرد بالحكم عمى الفكرة سارة أو غير سارة، جيدة أم سيئةاالرتياح،

 فالتفكير و االنفعال نظامان متفاعبلن "يعتبر الذكاء الوجداني ىو دمج بين مصطمحي الذكاء والوجدانو
وفي الكثير من األحيان ، حيث تعتبر االنفعاالت الخطط الفورية لمتعامل مع الحياة وىي التي تقود السموك

كما أن  نجد أن ىناك تنسيق دقيق بين التفكير المنطقي والوجدان، فالمشاعر الوجدانية ضرورية لمتفكير
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يسود  التفكير يكون أيضا ميم لتمك المشاعر، لكن إذا تجاوزت المشاعر الوجدانية ذروة التوازن عندئذ
إذا الوجدان والتفكير [ ... ]االنفعال عمى التفكير وىذا ما يؤدي إلى حدوث توتر بين العقل والوجدان

 . (22 ص ،2007 ،السمادوني) "متداخبلن تداخبل وثيقا

والشك أن معظم ما يحدث لؤلفراد من فشل في تحقيق النجاح في شتى مناحي الحياة أو القضايا التي 
تحدث بين أفراد األسرة الواحدة أو بين أفراد الجماعة، سببيا ىو زيادة التوتر واالنفعاالت بصورة يصعب 
. السيطرة عمييا وبالتالي قمة التفكير وعدم التحكم في ىذه االنفعاالت وخاصة السمبية منيا بواسطة العقل

وىنا يظير دور ما يسمى بالذكاء الوجداني في تمكين الفرد من التحكم في انفعاالتو وتوجيييا بطريقة 
. صحيحة بغية الوصول إلى ما يطمح إليو

. وفيما يمي سنعرض أىم التعاريف التي قدمت لمذكاء الوجداني

: تعريف الذكاء الوجداني- 3- 1

ن الذكاء بمفيومو التقميدي وذلك لما أنو شأ النظرية في تعريف مفيوم الذكاء الوجداني شاالتجاىاتتنوعت 
: ورد من تفسيرات عممية مختمفة ليذا المفيوم، ومن أىم التعريفات التي قدمت لمذكاء الوجداني نجد

الذكاء الوجداني ىو نوع من  " :(433، ص1993) Mayer & Saloveyبالنسبة  لماير وسالوفي * 
واستخدام  الذكاء االجتماعي الذي ينطوي عمى القدرة عمى مراقبة مشاعر المرء وغيره، والتمييز بينيم

". المعمومات لتوجيو تفكيره وعممو

اعتبرا الذكاء الوجداني ىو جزء من الذكاء االجتماعي " ماير وسالوفي" من خبلل ىذا التعريف نجد أن 
 :  تتمثل فيالتيوىو عبارة عن مجموعة من القدرات يتميز بيا الفرد و

.  أن يعرف الشخص عواطفو ومشاعره- 

.  أن يتدبر الشخص أمر ىذه المشاعر والعواطف- 

. أن تكون دافعيتو ذاتية أي أن يدفع الفرد نفسو بنفسو- 

.  أن يتعرف الفرد عمى مشاعر اآلخرين، ويوجو عبلقاتو معيم- 
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أي أن الفرد الذي يتمتع بميارة الذكاء الوجداني لديو القدرة عمى التكيف مع المعمومات العاطفية وحسن 
. التعامل معيا

مجموعة من الميارات التي يمتمكيا األفراد و " فيعرفو عمى أنو  :D.Golemanأما دانيال جولمان * 
دارة  البلزمة لمنجاح في جوانب الحياة المختمفة، والتي يمكن تعمميا وتحسينيا وتشمل المعرفة االنفعالية وا 

دراك العبلقات االجتماعية  دراك انفعاالت اآلخرين وا       " االنفعاالت و الحماس والمثابرة وحفز النفس وا 
 (.40، ص1990الجبالي، )

 اعتبر الذكاء الوجداني مجموعة من الميارات المختمطة "جولمان" من خبلل ىذا التعريف يتبين لنا أن 
 المذان اعتبراه قدرات عقمية، وبالنسبة لو  يتم اكتسابيا عن طريق التعمم وىذه "ماير وسالوفي"بخبلف  

الميارات تساعد الفرد في الوصول إلى النجاح في شتى الميادين، كما نجد أنيا ليا طابع شخصي ذاتي 
من خبلل فيم االنفعاالت الذاتية والتحكم فييا وتحفيز الذات، وطابع شخصي اجتماعي يتمثل في التعرف 

. عمى انفعاالت اآلخرين وحسن التعامل معيم 

مجموعة منظمة من الميارات " نو أ يعرفو عمى Bar-on( 1997:)أون  -و بالنسبة  لبارا* 
والكفايات الغير معرفية في الجوانب الشخصية و االنفعالية واالجتماعية والتي تؤثر في قدرة الفرد عمى 

        "معالجة المطالب و الضغوط البيئية وىو عامل ميم لتحديد قدرة الفرد عمى النجاح في الحياة
 .(11 ص ،2007 ،سعيد)

 يؤكد عل أن الذكاء الوجداني ىو مجموعة من الميارات ليا طابع "أون-بار"     في ىذا التعريف نجد أن
شخصي، طابع انفعالي وطابع اجتماعي، و ىي التي تحدد مقدرة الفرد في مواجية متطمبات البيئة، ومدى 

. نجاحو في الحياة 

 مجموعة من الصفات الشخصية "بأنو (: 72ص، 2000)وتعرفو كل من صفاء األعسر وعالء كفافي *   
والميارات التي تمكن الفرد من تفيم مشاعر وانفعاالت اآلخرين، ومن ثم يكون أكثر قدرة عمى ترشيد 

"  حياتو النفسية والوجدانية انطبلقا من ىذه الميارات

القدرة عمى إدراك وفيم وتناول العواطف واالنفعاالت وتنظيم  "  Furnham( 2006:)واعتبره فورنيام *
 (5 ص ،2012، شحتة& عبد عطية )" المشاعر بحيث يستطيع الفرد أن يؤثر عمى مشاعر اآلخرين
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  في ىذا التعريف يؤكد عمى أن الذكاء الوجداني ىو قدرة الفرد عمى فيم مشاعره والتحكم فييا ومن خبلل 
السيطرة عمى مشاعره  يمكنو التأثير في مشاعر اآلخرين، عمى عكس تعريف األعسر الذي بين أن فيم 

.  مشاعر اآلخر ىو الذي يساعد في تحسين حياتو في جانبيا النفسي واالجتماعي والوجداني

:   ومن خبلل التعاريف السابقة نبلحظ أنيا اشتركت في العديد من النقاط أىميا

رغم تنوع التعاريف لمذكاء الوجداني إال أنيا  أجمعت عمى أن الذكاء الوجداني ىو قدرة الفرد عمى - 
.  كبر قدر ممكن من السعادة لو ولمن حولوأالتعامل مع عواطفو بحيث يحقق 

يشكل الذكاء الوجداني حالة تفاعل بين الذكاء الشخصي الذاتي و الذكاء االجتماعي وذلك حسب - 
.   بين المعرفة و االنفعالاندماج وىو "جاردنر"نظرية 

.  كل التعريفات تؤكد عمى وجود عبلقة بين الذكاء الوجداني ونجاح الفرد في شتى ميادين الحياة- 

 من كل ما سبق يمكن تعريف الذكاء الوجداني عمى أنو القدرة عمى معرفة حالتنا العاطفية والسيطرة عمييا 
 ويضمن حسن سير عممية التفاعل بين الفرد واآلخرين، ، من فيم مشاعر  اآلخرين أيضانامما يمكن

وحسن إدارة ىذه العاطفة يكفل النجاح في مواقف مختمفة فمواقفنا في الحياة معظميا تحكميا العاطفة و 
 .  استخدام العقل فييا يكون بنسبة ضئيمة
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التطور التاريخي لمفيوم الذكاء الوجداني - 2

      منذ القرن الثامن عشر سادت نظرة سميت بحركة العقمنة، حيث كان عمماء النفس ينظرون إلى 
نو ليس ىناك دور أنو متغير غير منظم ومن الصعب التحكم فيو و اعتبروا أالوجدان أو االنفعال عمى 

يذكر لموجدان في نجاح الفرد، وعند تحكيم عقمو فقط وعزل انفعاالتو تكون حياتو أفضل، ولكن ىذا يؤدي 
 ،2011 ،آخرون& عبد الوىاب )إلى اختبلل النظرة المتزنة لئلنسان باعتباره كائنا يجمع بين العقل و الوجدان 

  ويرى الباحثين أن بداية ظيور الذكاء الوجداني كمفيوم تعود إلى القرن الثامن عشر حيث (.245ص 
،   وتمتد (45ص , 2013, حسن)المعرفة والدافعية واالنفعال : قسم العمماء العقل إلى ثبلثة أقسام  ىي 

،  حيث 1920 عام  " Thorndikeثورانديك" جذور مفيوم الذكاء الوجداني إلى عالم النفس السموكي
 أنواع من الذكاء وىي الذكاء المجرد، الذكاء الميكانيكي و الذكاء االجتماعي، و قام 3بين أن ىناك 

"  يجابي في العبلقات االجتماعيةإقدرة الفرد عمى فيم اآلخرين والتصرف بشكل " بتعريفو عمى انو 
 .(113 ص ،2006 ،حسين)

 من "ما بعد معامل الذكاء" في كتابو  " R.Sternbergروبرت سترنبرج"   وجو1985 عام    وفي 
 إلى االتجاه التقميدي الضيق الذي يحصر الذكاء في النشاطات األكاديمية انتقاداخبلل نظريتو السياقية 

التي ال تتعدى البنود التي يقاس بيا التنبؤ بالنجاح في التحصيل الدراسي والعممي وال تتنبأ بالنجاح في 
 وأكد عمى توسيع مفيوم الذكاء ليشمل حيزا واسعا من نشاطات الفرد ،المجاالت المينية واالجتماعية
 .(45 ص ،2009 ،معمرية)اليومية االجتماعية وغيرىا 

أن فيم اإلنسان " في كتابو عن الذكاءات المتعددة  " Howard Gardnerىوارد جاردنر"    ثم أكد 
 .(29 ص ،2004 ،خوالدة)" حد أنواع الذكاءألنفسو ولآلخرين وقدرتو عمى استخدام و توظيف ىذا الفيم يعد 

 كان ىناك ما ينبئ عمى ظيور الذكاء 1985حتى 1920نبلحظ مما سبق عرضو خبلل الفترة الزمنية 
الوجداني، وذلك بسبب قصور الذكاء المعرفي ومحدوديتو بالتنبؤ بنجاح الفرد في مواقف الحياة وأىميا 

. المجال االجتماعي والميني

 تعد نياية الثمانينات وبداية التسعينات  البداية الحقيقية الستخدام مفيوم الذكاء الوجداني وذلك عندما     
 في إحدى 1985 ىذا المفيوم من قبل طالب جامعي في عنوان أطروحتو الجامعية عام استخدامتم 

 بيتر"  ليذا العمل قام وامتداداحد ليذا المفيوم أكميات الفنون في الواليات المتحدة األمريكية دون أن ينتبو 
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 بتقديم نموذج لمذكاء الوجداني في كتابيم 1990عام   في"جون ماير" و"سالوفي
 ".الخيال،المعرفة،الشخصية"

التعميم الوجداني أو معرفة "   كتابو عن "دانييل جولمان"  بدأ العالم األمريكي 1994    وفي عام 
 وذلك بعدما قرأ عن االنفعاالت والمشاعر بصفة عامة وزياراتو المتكررة "القراءة والكتابة الوجدانية 

لممدارس ليتعرف عمى ما يمكن أن يقدمو من برامج تؤدي لمتعمم الوجداني، و اعتمد أيضا عمى قراءاتو 
 "الذكاء الوجداني"  باسم ونشره 1995 بصفة خاصة، ثم غير عنوان كتابو عام"ماير وسالوفي"ألعمال  

وتضمن معمومات عن العواطف و المشاعر والمخ، بعدىا تزايدت مؤلفاتو المرتبطة بالذكاء الوجداني 
. (19 ص ،2014 ،نجمة)

وقد توالت األبحاث و الدراسات عن الذكاء الوجداني من طرف العديد من الباحثين بيدف الكشف عن 
.  من كل نتائجولبلستفادةأسرار ىذا المفيوم واستخداميا في مختمف المجاالت 

 حيث تعود ،من كل ما سبق يتضح لنا أن الذكاء الوجداني مفيوم عصري حديث لكنو قديم النشأة     
جذوره إلى القرن الثامن عشر و ىذا ما تدل عميو كتابات العمماء، حيث أنو لم يكن االىتمام باالنفعاالت 
وتأثيرىا عمى الحياة النفسية لمفرد موضوعا جديدا منذ القدم، غير أن عمماء النفس قد تأخروا نسبيا في 
دراستيا دراسة عممية فقد كانوا ال ييتمون بدراسة الحاالت الوجدانية فقد كانت نظرة سائدة تتمثل في أن 
االنفعاالت ليس ليا دور في نجاح الفرد، فيي غامضة ويصعب السيطرة عمييا وضبطيا وىي خاصة 

 منصبا عمى االىتماموشخصية ويصعب التعبير عنيا لفظيا مقارنة بالجوانب المعرفية ومن ثم كان 
الجوانب المعرفية لفترة طويمة من الزمن، ولكن مع مرور الوقت ومع زيادة األبحاث في مجال االنفعاالت 

 في الوصول إلى النجاح وتوصموا أن االنفعالوالعواطف أكد عمماء النفس عمى الدور الكبير الذي يمعبو 
 ذكاء وىو ما أطمقوا عميو الذكاء االنفعالي أو الوجداني، وبدأ يتطور ىذا المفيوم شيئا فشيئا لبلنفعاالت

جل السعي وراء تحقيق أوبعد المرور بمرحمة التنظير في مدة زمنية طويمة تحول إلى برامج قوية تقدم من 
 . النجاح والزال إلى يومنا ىذا محل اىتمام العديد من الدراسات والبحوث
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النماذج النظرية المفسرة لمذكاء الوجداني - 3

 تعددت النظريات المفسرة لمذكاء الوجداني وليست نظرية واحدة يعتمد عمييا لدراسة ىذه الظاىرة حيث أن 
كل نظرية تعتبر محاولة لفيم وتوضيح أفضل الميارات والخصائص والقدرات المرتبطة بالذكاء الوجداني 

: ويمكن عرض بعض النماذج والنظريات التي اىتمت بدراسة طبيعة الذكاء الوجداني فيما يمي

 :   لمذكاء الوجداني  "Bar-onأون -بار " نموذج- 1- 3

 أول فترة لظيور ىذه النظرية، عندما 1988تعتبر أولى النظريات التي فسرت الذكاء الوجداني وكان عام 
 نسبة"  كنظير لمصطمح  "النسبة االنفعالية "  في رسالة لمدكتوراه بصياغة مصطمح "أون-بار"قام 

 بنشر رسالتو في نياية الثمانينات وفي تمك الفترة كانت ىناك زيادة في "أون–بار"، قام "الذكاء العقمي
اىتمام الباحثين بدور االنفعال في األداء االجتماعي وجودة الحياة  وقبل أن يتمتع الذكاء الوجداني 

نموذجو عن طريق مجموعة من السمات  (2000)عام "أون- بار" باالىتمام في عدة مجاالت حدد 
والقدرات المرتبطة بالمعرفة االنفعالية واالجتماعية التي تؤثر في قدرتنا الكمية عمى المعالجة الفعالة 

. (103 ص ،2007 ،السمادوني)لممتطمبات البيئية 

نو نظام من أ أن الذكاء الوجداني ىو خميط من القدرات العقمية وسمات الشخصية، و"أون-بار" يرى 
الميارات الشخصية والقدرات العقمية التي تؤثر في قدرة الفرد عمى النجاح في مواجية متطمبات البيئة 

 .(54 ص ،2013 ،حسن)وضغوطيا 

وأشار إلى أن الذكاء الوجداني يتكون من خمسة عشر كفاية موزعة عمى خمسة أبعاد، بين الجوانب 
: الشخصية واالنفعالية واالجتماعية وىي كالتالي

 .Interpersonal Componentsالمكونات الشخصية الداخمية : البعد األول 

. (14 ص ،2007، سعيد)وتتكون من مجموعة من الكفايات التي تساعد الفرد عمى التعامل مع نفسو بنجاح 
: وتتمثل ىذه الكفايات في

 . وىي قدرة الفرد عمى فيم مشاعره بصورة دقيقة وواضحة  : Self-awarenessالوعي بالذات - 
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 قدرة الفرد عمى التعبير عن مشاعره  وأفكاره  ومعتقداتو و الدفاع  :Assertivenessتأكيد الذات - 
 . عن حقوقو

 وتتحدد بقدرة الفرد عمى توجيو نفسو والتحكم بأفكاره :Self-independenceاستقاللية الذات - 
 . ومشاعره  وقراراتو  وقدرتو عمى أن يكون مستقبل عاطفيا عن اآلخرين

 .  وتتحدد بقدرة الفرد عمى إدراك ذاتو وفيميا وتقبميا واحتراميا:Self-regardالرؤية الذاتية - 

.  وتتحدد بقدرة الفرد عمى إدراك إمكاناتو وقدرتو عمى توظيفيا:Self-acualizationتحقيق الذات - 
 (.387، ص2012 أحمد، &سالم )

 .Interpersonal Componentsمكونات العالقات بين األشخاص : البعد الثاني

. يجابي عمى اآلخرينإلفرد عمى إقامة عبلقات ناجحة وذات تأثير تسمح لالكفايات التي  مجموعة من
 (14 ص ،2007،سعيد)

: وتتمثل ىذه الكفايات فيما يمي

 فيم مشاعر اآلخرين في ضوء الخبرة الشخصية لمفرد وىي عممية يتم من :Empathyالتعاطف- 
. (47 ص ،2005 ،عبد الحميد)خبلليا توحد فرد معين مع فرد آخر

 قدرة الفرد عمى إقامة عبلقات تفاعمية : Interpersonal Relationship العالقات مع اآلخرين- 
مرضية والحفاظ عمييا مع اآلخرين مضافا إلييا مشاعر الطمأنينة والراحة والتوقعات الموجبة في السموك 

. االجتماعي

 قدرة الفرد أن يكون متعاونا ومشاركا : Social Responsibilityميارة المسؤولية االجتماعية- 
وعضوا بناءا في جماعتو االجتماعية، وتتضمن ىذه الميارات التصرف بأسموب مسؤول وواعي واجتماعي 

 .(48 ص ،2016 ،عابدين)والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ككل

 

 

 



الذكاء الىجداني:                                                                        الفصل الثاني  
 

  
34 

 
  

 . Adaptabilité Componentsالميارات التكيفية : البعد الثالث

            .مجموعة من الكفايات تساعد الفرد عمى التكيف مع واقع الحياة ومتطمبات البيئة المحيطة
: وتتمثل ىذه الكفايات فيما يمي (14 ص ،2007 ،سعيد)

 وتختص بقدرة الفرد عمى التمييز بين ما يشعر بو انفعاليا وبين  :Reality Testingاختبار الواقع - 
. ماىو موجود بالواقع

 وتختص بقدرة الفرد عمى تعديل مشاعره وأفكاره وسموكو كمما تغيرت ظروف :Flexibilityالمرونة - 
. حياتو

يجاد حمول :Problem Solvingحل المشكالت -   وىي قدرة الفرد عمى تحديد وتعريف المشكبلت وا 
. (56 ص ،2013 ،حسن)فعالة ليا 

. Management Componentsمكونات إدارة التوتر : البعد الخامس

              .مجموعة من الكفايات تساعد الفرد عمى إدارة الضغوط ومقاومة االندفاع وضبط الذات
: وتشمل الكفايات التالية (15 ص ،2007 ،سعيد)

 قدرة الفرد عمى البقاء ىادئا عند التعرض ألحداث ضاغطة  :Stress Toleranceتحمل الضغوط - 
. أو الصراعات أو االنفعاالت الشديدة دون انييار

 قدرة الفرد عمى السيطرة عمى انفعاالتو أو تأجيميا لمقيام بفعل :Impulse Controlضبط االندفاع - 
 .(56 ص ،2013 ،حسن)معين، وذلك عن طريق تحكمو بمشاعره 

. General Moodمكونات المزاج العام : البعد الخامس

. (15 ص ،2007 ،سعيد)مجموعة من الكفايات تساعد الفرد عمى إدراك حالتو المزاجية وتغييرىا 

: وتشمل الكفايات التالية

.  قدرة الفرد عمى النظر إلى الجانب المضيء في الحياة:Optimismالتفاؤل - 

 .(46 ص ،2016 ،عابدين) أي الشعور بالرضا في الحياة والتمتع بيا :Happinessالسعادة والبيجة - 
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 :  BAR-ONأون -والشكل التالي يوضح نموذج بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(104 ص ،2007 ،السمادوني)أون لمذكاء الوجداني -يوضح نموذج بار: (1)شكل 

 اعتبر أن الذكاء الوجداني مجموعة من القدرات "أون-بار"        من خبلل ىذا النموذج يتضح لنا أن 
غير المعرفية وتتعمق بالفرد نفسو التي تتمثل في الوعي الجيد لذاتو وتقديرىا والقدرة عمى تحقيقيا، وىذه 

القدرات تمكنو من فيم اآلخرين وبناء عبلقات معيم فيجعمو متكيفا مع جماعتو وقادرا عمى إدارة الضغوط 
   .التي يمر بيا ويواجو كافة العقبات في سبيل تحقيق أىدافو

 الذكاء الوجدانً

كفاءات 
 ذاتية

كفاءات 
العبلقات بين 
 األشخاص

القدرة عمى      
 التكيف

القدرة عمى 
إدارة الضغوط 
 والتحكم بيا

المزاج 
 العام

 الوعي بالذات-

 التوكيدية-

 تقدير الذات-

 تحقيق الذات-

 االستقبللية- 

 

 

 

 التعاطف -

المسؤولية -
 االجتماعية

العبلقة بين -
 األشخاص

 

 حل المشكبلت-

 إدراك الواقع -

 المرونة-

مقاومة - 
 الضغوط وتحمميا 

 ضبط االندفاع - 

 التفاؤل   - 

 السعادة   - 
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" : لماير وسالوفي " نموذج القدرات - 2- 3

 "جون ماير"  األمريكية و  " yäleييل "  األستاذ بجامعة "بيتر سالوفي" جيان األمريكيانوقدم السيكول
 نموذجيما عن الذكاء 1990 األمريكية عام  "New hampsherنيوىامبشير " األستاذ بجامعة 

وقد افترضا أن ىذا المفيوم يضم  "الذكاء االنفعالي، الخيال، المعرفة والشخصية،  الوجداني في كتابيما 
التقييم والتعبير عن العواطف، تنظيم العواطف واالستفادة من المعمومات : ثبلثة مكونات متميزة وىي

 (Patridas & Furnham, 1999, p313)" العاطفية في التفكير والتصرف

 :  تعريفات لمذكاء الوجداني وقد استخدما مدخل مكون من جزأين"ماير وسالوفي"وقدم

 .المعالجة العامة لممعمومات:األول*

نو القدرة عمى رصد الفرد أحددت الميارات المتضمنة في المعالجة وتم تعريفو في تمك الفترة عمى :الثاني*
ن يستخدم ىذه المعمومات في أن يميز بينيما وألمشاعره و انفعاالتو الخاصة، و مشاعر وانفعاالت اآلخرين و

. توجيو سموكو وانفعاالتو

قدرة الفرد عمى أن "  وأعادا تعريف الذكاء الوجداني عمى انو 1997دخبل تعديبل عمى النموذج في  أ ثم 
ن يفيم ويستدل من أن يفيم فيما جيدا كيف تؤثر االنفعاالت عمى الفكر وأيدرك ويعبر عن االنفعاالت و

 .(20 ص ،2008 ،النمري)" ن ينظم االنفعاالت في ذاتو وفي اآلخرينأاالنفعاالت و

 :  أن الذكاء الوجداني يتضمن القدرات التالية "ماير وسالوفي" وأشار كل من 

 :التعرف عمى االنفعاالت- 3-2-1

التعرف عمى انفعاالت الذات وانفعاالت اآلخرين والتعبير بدقة عن االنفعاالت والتمييز بين        ويتضمن
 .(117 ص ،2006 ،حسين)االنفعاالت الصادقة والمزيفة 

 يحول الفرد ،وىذه القدرة أىم مكون من مكونات الذكاء الوجداني، فإذا ظير في كل مرة شعور غير سار
 انتباىو بعيدا لن يتعمم شيئا من المشاعر من حيث إدراكو لحالتو ووعيو بيا، وحل شفرة الرسالة االنفعالية

 آخر يفيم الكثير حول مشاعر  فرد كما أن الفرد الذي يرى تعبير واضح حول السعادة من وجو[ ...]
ن األفراد يختمفون في قدرتيم عمى إدراكيم ومعرفتيم لمحاالت المختمفة من االنفعاالت أو "اآلخرين و أفكارىم، 
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والمزاجية وعواقب ىذه الحاالت، فيناك بعض األفراد لدييم فيم بدائي وغيرىم من األفراد يتأثرون بالمشاعر 
  (george, 2000, p38) " ويستخدمون ىذه المعرفة بطريقة وظيفية

 :القدرة عمى استخدام االنفعاالت - 3-2-2

وتتضمن القدرة عمى توظيف االنفعاالت لتقوية وتسييل التفكير وتتضمن كذلك القدرة عمى الربط الدقيق بين 
 . (15 ص ،2007 ،سعيد)االنفعاالت وبعض األحاسيس 

 البد أن تتوافر لدى الفرد مجموعة من لبلنفعاالتنو كي يحدث توظيف أ "سالوفي وماير" ويوضح 
:  الخصائص ىي

 .  القرار والتذكراتخاذتوليد االنفعاالت الحية التي يمكن أن تسير عممية - 

 . بين عدة انفعاالت لرؤية األمور من عدة زوايا (التأرجح)التحول - 

 .(53 ص ،2013 ،حسن)استخدام المزاج لتسييل عممية توليد الحمول المناسبة - 

: فيم االنفعاالت- 3-2-3

وتشير إلى تسمية االنفعاالت والتمييز بين االنفعاالت المتشابية، وفيم االنفعاالت المركبة مثل الغيرة فيي 
الجمع بين الحب والكراىية لشخص ما : تتضمن الغضب والحسد والخوف، واالنفعاالت المتناقضة مثل

 حيث النوع من الحسد  منومبلحظة التغيرات التي تحدث في مستوى االنفعال سواء من حيث الغضب أو
 (.25 ص ،2006 ،حسين)إلى الغيرة 

إن الفرد الذي يكون لديو درجة عالية من ىذه القدرة يكون قادرا عمى فيم االنفعاالت ومعاينتيا و معرفة 
كيف ترتبط معا، وكيف تتطور بمرور الوقت ويكون قادرا عمى فيم الحقائق األساسية لمطبيعة اإلنسانية 

 .والعبلقات بين األفراد

: القدرة عمى إدارة االنفعاالت- 3-2-4 

ن يستغل التغيير في الحالة المزاجية ويتفيم مشاعره ومثل ىذا أإذا كان لمفرد إدراك انفعالي جيد فيمكنو 
 وتتمثل قدرة الشخص [... ]الفيم يمكن الفرد من المعرفة الضرورية والبلزمة لمتحكم في مشاعره ومسايرتيا

: عمى إدارة االنفعاالت في
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.  االنفتاح أو التقبل لممشاعر السارة والغير سارة- 

.  االقتراب أو االبتعاد من انفعال ما بشكل تأممي- 

.  مبلحظة االنفعاالت في الذات واآلخرين مثل وضوحيا أو أحقيتيا- 

. إدارة انفعاالت الذات واآلخرين دون كبت أو تضخيم لممعمومات التي تحمميا- 

  (.209 ص ،2007 ،السمادوني)

ويرى ماير وسالوفي أن قدرات الذكاء الوجداني الرئيسية مرتبة جميعا بشكل تصاعدي من العمميات      
، كما أن كل قدرة رئيسية تتفرع (تنظيم االنفعاالت )إلى المعقدة  (إدراك االنفعاالت)النفسية البسيطة 

ربعة قدرات فرعية مرتبة ترتيبا تصاعديا من القدرات البسيطة التي يمكن مبلحظتيا بسيولة إلى أل
 (.43ص , 2011, الرفاتي)العمميات النفسية األكثر تعقيدا واألقل وضوحا

.   لمذكاء الوجداني"ماير وسالوفي" والشكل التالي يوضح نموذج 

  

 

 

 

 

 .(من إعداد الطالبتان) يوضح نموذج ماير وسالوفي لمذكاء الوجداني: (2)شكل 

يتبين لنا أن بالنسبة  لماير وسالوفي الذكاء الوجداني يتكون من أربعة كفايات  (2)من خبلل الشكل 
 .معرفة االنفعاالت، التعامل مع المشاعر، فيم االنفعاالت، إدارة االنفعاالت: فرعية والمتمثمة في

 أن الناس يتوزعون إلى نماذج متنوعة فيما يتعمق باالنتباه لمشاعرىم "ماير وسالوفي"وقد وجد كل من 
: والتعامل معيا كما يمي 

 الذكاء الوجداني

 

 معرفة االنفعاالت
التعامل مع 
 المشاعر

 إدارة االنفعاالت فيم االنفعاالت
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 ىم الذين يدركون حالتيم النفسية، شخصيات استقبللية، واثقة من إمكاناتيا، تتمتع :الواعون بأنفسيم* 
.  بإيجابيةبصحة نفسية جيدة، ونظرتيم لمحياة 

. المزاج، غير مدركين لمشاعرىم  ىؤالء عاجزون عن الخروج منيا، متقمبو:الغارقون في انفعاالتيم* 

 (.238 ص ،2006 ،آخرون& أبو رياش )

 ىذا الصنف رؤيتو واضحة لذاتو، ولكنو يميل لتقبل حالتو النفسية دون محاولة :المتقبمون لمشاعرىم* 
: تغييرىا وىم عمى نوعين

.  ىؤالء في حالة مزاجية جيدة وليس لدييم دافع لتغييرىا:النوع األول

 ىؤالء في حالة واضحة لرؤيتيم لذواتيم، ومع ذلك فحين يتعرضون لحالة نفسية سيئة :النوع الثاني
 (.117 ص ،2008 ،سعيد) يتقبمونيا كأمر واقع وال يفعمون أي شيء لتغييرىا

 الشخص الذي يتميز بالذكاء "لماير وسالوفي" نو بالنسبة أ  ومن خبلل عرض ىذا النموذج يتبين لنا 
: الوجداني يكون أفضل من غيره فيما يمي  

.  التعرف عمى انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين- 

لديو القدرة عمى التعبير عن انفعاالتو بصورة دقيقة تمنع سوء فيم اآلخرين لو، فمثبل عندما يكون - 
.  ن لديو القدرة عمى عكس انفعال الغضب عمى مبلمح وجيو وصوتوإغاضبا ف

.  لديو القدرة عمى إظيار االنفعاالت التي يريدىا رغم أنو ال يحس بيا- 

.  لديو القدرة عمى التمييز بين االنفعاالت- 

. لديو القدرة عمى السيطرة عمى انفعاالتو بطريقة تنمي قدراتو العقمية والوجدانية- 

 والتعبير ابنسبة لماير وسالوفي الذكاء الوجداني ليس معرفة االنفعاالت فحسب بل ىو القدرة عمى تقييموفال
 وال يتوقف عند ىذا الحد بل يقوم باستثمار ىذه المعرفة باستخدام ىذه العواطف ،عنيا بصورة دقيقة

واالنفعاالت لترشيد التفكير ورؤية األمور من زوايا متعددة مما يمكنو من اتخاذ القرارات الصحيحة ويتطور 
. ىذا لتسمح بالتكيف الفعال مع مختمف المواقف التي يواجييا الفرد في بيئتو االجتماعية
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 . نموذج دانييل جولمان لمذكاء الوجداني  -3- 3 

 الذكاء" بعنوان 1995 نموذجو عن الذكاء الوجداني من خبلل كتابو الذي نشره عام "دانييل جولمان" قدم 
 حيث عرف الذكاء الوجداني عمى انو مجموعة (( EMOTIONAL  INTELLIGENCE" االنفعالي

من الميارات االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بيا الفرد والبلزمة لمنجاح الميني و شؤون الحياة األخرى 
:  وىذه الميارات تتمثل في 

 (.24 ص ،2009 ،معمرية)الوعي بالذات، إدارة الذات، حفز الذات، التعاطف، التعامل مع اآلخرين 

 بتطوير نموذجو في الذكاء الوجداني ليصبح 1998 في "جولمان" ومن خبلل البحث واالستقصاء قام 
:  متضمن مجالين فقط ىما  

  PERSONAL COMPETENCEالكفاية الشخصية *

 (76 ص ،2010 ،نوفل)    SOCIAL COMPETENCEالكفاية االجتماعية *

: وكل مجال يتضمن مجموعة من الميارات وىي كالتالي 

. الكفاية الشخصية: المجال األول* 

 : Self-Awareness الوعي بالذات  

وىو معرفة الفرد لجوانب القوة والضعف لديو والتعرف عمى مشاعره وانفعاالتو الذاتية، فالوعي بالذات ىو 
أساس الثقة بالنفس، فعندما يكتشف الفرد أن لديو عدد من االنفعاالت السمبية تسيطر عمى سموكو وتحدث 
دون وجود سبب واضح ليا ويستطيع االبتعاد عن مصادرىا يكون قد قطع شوطا في فيم ذاتو والوعي بيا  

 . (26 ص ،2009 ،معمرية)أي االنتباه المستمر لمحالة الشخصية الداخمية

:   ويضمن الكفايات الفرعية التالية 

.  ويقصد بو معرفة الفرد النفعاالتو وتأثيراتيا المختمفة:الوعي االنفعالي* 

.   وتشير ىذه الكفاية إلى قدرة الفرد عمى معرفة نقاط القوة والضعف لديو:التقييم الدقيق لمذات* 
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 وتشير إلى قدرة الفرد عمى الوعي بقيمة ذاتو وقدرتو عمى األداء في مجاالت معينة :الثقة بالنفس* 
.  (76 ص ،2010 ،نوفل)

والوعي بالذات يقوم بوظيفة رقابية عمى انفعاالت الفرد ومشاعره، فيو يصدر أحكاما عمى ىذه االنفعاالت 
" يجب أن اشعر بيذا الشعور "ن يقول الفرد أآو سيئة، مقبولة أو مرفوضة كأوالمشاعر عمى أنيا جيدة 

: وعمي أن أفكر في أمور سارة ألتخمص من الحزن، وأحيانا يصدر الوعي بالذات تعميمات صارمة مثل
. (27 ص ،2009 ،معمرية) "يجب أال أفكر في ىذا"

وقد اعتبره دانيال جولمان أنو أكثر الجوانب أىمية في الذكاء الوجداني، ألنو يسمح لنا بممارسة بعض 
 .                        الضبط الذاتي حيث يمكننا من التعامل والتكيف مع ما يحيط بنا بطريقة فعالة

إذا الوعي بالذات يجعل األفراد يدركون الصمة مابين أحاسيسيم  وبين ما   (.390ص , 2004, أبو جادو)
يفكرون ويفعمون وكيف أن مشاعرىم تؤثر عمى أدائيم وكذلك يدركون مكمن قوتيم وضعفيم ويتأممونيا 
ويتعممون من تجاربيم، إضافة إلى وجيات النظر الجديدة التي يتعرضون ليا في مجمل أنشطة حياتيم، 
كما أنيم قادرون عمى تقديم أنفسيم لآلخرين بثقة وقول أرائيم غير المرغوب فييا لدى اآلخرين ويدافعون 

. (77 ص ،2010 ،نوفل)نو صحيح، كل ىذا يدفعيم إلى تطوير ذواتيم نحو األفضل أعما يعتقدون 

:    Self-Regulation (تنظيم الذات  )إدارة االنفعاالت 

يشير ىذا المكون إلى قدرة الفرد عمى إدارة أفعالو وأفكاره ومشاعره بطريقة متوافقة ومرنة عبر مواقف 
وبيئات مختمفة، اجتماعية أو مادية، فالشخص الذي لديو قدرة عمى إدارة انفعاالتو ال يسمح ألي موقف أن 
يؤثر عمى حالتو المزاجية كما يركز عمى أفعالو وما الذي يجب أن يقوم بو، كما يعبر عن مشاعره بطريقة 

   .(171 ص ،2016 ،سبلمي)  التي يتعرض ليايجابية وىذا يساعد الفرد عمى التوافق السميم مع المواقفإ
 :ويمكن أن نمخص ىذه القدرة في الكفايات التالية 

  .قدرة الفرد عمى إحكام سيطرتو عمى مشاعره وردود األفعال السمبية :التحكم الذاتي* 

  .الحفاظ عمى ارتفاع مستويات الثقة بالنفس واألمانة والموضوعية :النزاىة* 

.   ويعني تحمل مسؤولية األداء الشخصي: األخالقيالضمير* 

  .قدرتو عمى التعامل مع التغيرات البيئية والمجتمعية :التكيف* 
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 ص ،2006 ،آخرون&  حسين )القدرة عمى تقبل اآلراء واألفكار والمقترحات الجديدة  :اإلبداع واالختراع* 

62) .

: Self-Motivation (تأجيل االشباعات )الدافعية أو حفز الذات 

وىي تعني التحكم وضبط االنفعاالت أي تأجيل التعبير المباشر عن االنفعاالت بما يتيح لمفرد التفكير 
خطوة لتحقيقو بواختيار االستجابة السميمة، وتعني أيضا أن يكون لدينا ىدف ومعرفة لخطواتنا خطوة 

 .(118ص ، 2006 ، حسين)وتوجيو االنفعاالت في خدمة ىدف ما 

:  وتتضمن الكفايات الفرعية التالية 

.   ويقصد بو المثابرة لتحصيل مستوى عال من التفوق وتحقيقو:نجازإلدافع ا* 

.  وتشير إلى الميل نحو أىداف المجموعة أو الجماعة أو المنظمة التي ينتمي إلييا:االلتزام* 

. (287 ص ،2010 ،نوفل)

 ميارات الفرد عمى تقديم المبادرات في عرض األفكار الجديدة وحل المشكبلت أو تقديم :المبادرة* 
.  المساعدات لآلخرين

 ويقصد بيذه الكفاية اإلصرار عمى متابعة األىداف بالرغم من العراقيل والمصاعب التي تواجو :التفاؤل* 
 (.12 ص ،2009 ،خميل)الفرد 

. Social Competencyالكفاية االجتماعية : المجال الثاني

:  وتشمل ما يمي"دانيال جولمان"حسب تعد المكون الثاني من مكونات الذكاء الوجداني 

وىو القدرة عمى الفيم والتحديد الدقيق لمشاعر اآلخرين ومشاركتيم ىذه المشاعر وىي كفاءة : "التعاطف* 
: ويتضمن الكفايات الفرعية التالية ، ,p 195) (Mayer & Salovey, 1990" اجتماعية

 .الحساسية لممواقف- 

 .فيم عواطف اآلخرين- 

 .مساعدة اآلخرين- 
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 (389 ص ،2012 ،آخرون& عبد سالم )الوعي بالقوانين المنظمة في المجتمع- 

وىذا يعني أن التعاطف ىو القدرة عمى إدراك ما يشعر بو اآلخرون، وىو أمر يستمزم قدرتنا عمى فيم 
مشاعرنا أوال أي القدرة عمى الوعي بالذات والتعاطف ميم في السياق االجتماعي، بين األزواج  

واألصدقاء وفي المجال الميني، كما في عبلقة الرئيس بالمرؤوسين، أو العامل بزمبلئو، فبل بد أن تكون 
لمفرد القدرة والحساسية عمى قراءة اإلشارات االنفعالية لآلخر بدقة أوال قبل أن تتم عممية التعاطف 

كاستجابة ومشاركة العاطفة في حياة الفرد، تعطي مجاال أوسع لبلندماج في العبلقات، ومن ثم التقبل 
. (34 ص ،2009 ،معمرية)المتبادل والحياة العممية الناجحة 

: Social Skilsالميارات االجتماعية *   

 قدرة الفرد عمى تكوين عبلقات مع اآلخرين والتفاعل معيم بفعالية وقدرتو عمى قيادتيم وبناء روابط  تعني
دارة الصراع فاإلنسان كائن اجتماعي وقدرتو عمى التعامل مع اآلخرين بصورة جيدة تعكس  اجتماعية وا 
شباع حاجاتو، والميارات االجتماعية تشير إلى القدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين  حفاظو عمى بقائو وا 

 (.117 ص ،2007 ،السمادوني)وانفعاالتيم ومراعاتيا بالصورة التي يتطمبيا الموقف 

:     وتتضمن الكفايات الفرعية التالية

 .القيادة اإلليامية* 

 .االتصال* 

 .إدارة الصراعات* 

 .تغيير الحافز* 

 .التأثير* 

 .تنمية اآلخرين* 

 (40 ص ،2011 ،الرفاتي). بناء الروابط* 
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:   ويمكن تمخيص نموذج جولمان في الشكل التالي 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. 28، ص 2014نجمة، ) يوضح نموذج دانيال جولمان لمذكاء الوجداني: (3)شكل 

يتبين لنا أن دانيال جولمان قام بتقسيم الذكاء الوجداني إلى مجالين أساسيين مجال  (3)من خبلل الشكل 
خاص بحياة الفرد الشخصية ومجال خاص بالحياة االجتماعية لمفرد، وتندرج تحت كل مجال مجموعة من 

 .الكفايات الفرعية التي تتفرع بدورىا إلى مجموعة من الميارات التي يتمتع بيا صاحب الذكاء الوجداني

 الذكاء الوجداني

 الكفاٌةالشخصٌة

 الدافعٌة التنظٌمالذاتً الوعًالذاتً

 الوعي *

 االنفعالي 

التقييم *
 الدقيق لمذات 

الثقة *
 بالنفس 

التحكمالذاتً*

النزاهة*

الضمٌر*

التكٌف*

 االبتكار*

دافعاالنجاز*

االلتزام*

المبادرة*

 التفاؤل*

 الكفاٌةاالجتماعٌة

المهارات التعاطف

 االجتماعٌة

فهماآلخرٌن*

تطوٌر*

اآلخرٌن

التوجهللخدمة*

التنوعالمؤثر*

الوعً*

 السٌاسً

التأثٌر*

التواصل*

إدارة*

النزاعات

القٌادة*

استقطاب*

التغٌٌر

بناءالروابط*

التعاون*
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 في نموذجو عمى أن الذكاء الوجداني يحتوي عمى مجموعة من الميارات واعتبر أن "جولمان" يؤكد      
دارتيا وضبطيااالىتمام   حيث يتعرض، بمشاعرنا ميمة أساسية في الحياة بدءا من فيميا فيما جيدا وا 

 لمواقف انفعالية فيديرىا بكفاءة، باإلضافة إلى أن تأجيل التعبير عن المشاعر والحماس واليمة يكون الفرد
نجاز، والذكاء الوجداني ال يتوقف عند معرفة الفرد لمشاعره فقط بل يمتد إلى إللو دور كبير في تحقيق ا

 .التعرف عمى مشاعر اآلخرين التي تمارس في جميع ميادين الحياة

 فاإلنسان كائن اجتماعي وقدرتو عمى التعامل بصورة حسنة مع اآلخرين عامل فعال في توافقو مع 
دارة االنفعاالت مع اآلخرين بشكل سميم ىي أساس إقامة عبلقات ايجابية مثمرة مع اآلخرين .  جماعتو، وا 

 وتنمية ىذه الميارات يكون نتيجتيا شخصية متزنة قادرة عمى تحمل المسؤولية ومتفتحة ومتعاونة، قادرة 
عمى فيم اآلخرين وحل المشكبلت وقادرة عمى ضبط النفس في مواقف الصراع وىذا يؤدي إلى التواصل 

. الفعال

 ومن مختمف النماذج التي تم عرضيا نستنتج أن مفيوم الذكاء الوجداني مازال غامضا، ويوجد خبلف 
كونو قدرات عقمية أم ميارات اجتماعية أم سمات شخصية والشكل التالي يوضح النماذج الثبلث األساسية 

: لمذكاء الوجداني
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 .(122 ص ،2006 ،حسين)يوضح نماذج الذكاء الوجداني : (4)شكل 

يتضح لنا أن ىناك اختبلف بين العمماء من حيث تصنيف الذكاء الوجداني فمنيم  (4)من خبلل الشكل 
من اعتبره مجموعة من القدرات العقمية وىذا يمثل رأي كل من ماير وسالوفي، واعتبره اآلخرون خميط بين 

السمات الشخصية واالجتماعية حيث اعتبره دانيال جولمان مجموعة من الكفاءات ليا جانب شخصي 
 .أون اعتبره مجموعة من القدرات الغير معرفية- وجانب اجتماعي، وبار

: وىناك العديد من النماذج األخرى التي فسرت الذكاء الوجداني ومن بينيا

(. 1991)نموذج ديوليوس وىيجز - 

(.  1995)نموذج أيمن الصواف في - 

(. 1998 )نموذج فاروق عثمان ومحمد عبد السميع رزق- 

(. 1999)نموذج محمد جودة - 

 نموذج القدرة

ٌقاسعبرأداءالمهمة*  

عالقةواضحةبالذكاء*  

 نماذج السمات المختلطة

ٌقاسعبرالتقرٌرالذاتً*  

عادةٌحتويعلىمفاهٌم*

 الشخصٌة

 

 ماٌر وسالوفً

 القدرات العقلٌة  

الفهم–التقدٌر-  

التنظٌم-  

االستخدام-  

 جولمان

 الكفاءات

ضبط-الوعًبالذات

–الدافعٌة–الذات

المهارات–التعاطف

 االجتماعٌة

أون-بار  

 القدرات غٌر المعرفٌة

داخلالشخص-  

بٌناألشخاص-  

إدارة–المزاجالعام-

القابلٌةللتوافق-الضغوط  
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MONTEMAYOR&SPEE ( 2004 .)نموذج مونتيماير وسبي - 

: وكل ىذه النماذج ركزت عمى األبعاد األساسية في الذكاء الوجداني المتمثمة في

.  الوعي الذاتي- 

.  تنظيم الذات- 

.  وعي انفعاالت اآلخرين- 

. إدارة انفعاالت اآلخرين- 

وبالرغم أن كل نظرية من النظريات التي تم إدراجيا مسبقا تقدم مجموعة من الكفاءات والقدرات التي تمثل 
ىيكل الذكاء الوجداني، إال أن تمك النظريات الثبلث تشترك فيما بينيا في الرغبة العامة لكل منيم في فيم 

 كما أنيا تيدف إلى فيم أسموب ،دراك وضبط المشاعر الخاصة بالفردإوقياس القدرات والسمات المتصمة ب
دارتيا واالستفادة منيا في محاولة لمتنبؤ والتركيز عمى زيادة  وميارة كل فرد في إدراك المشاعر وفيميا وا 

.  فعالية الفرد في جوانب حياتو

:   ومن خبلل النماذج النظرية السابقة يمكن حصر أبعاد أو مكونات الذكاء الوجداني األساسية في

.  الوعي بالذات أو معرفة انفعاالت الذات- 

بعد معرفة الفرد النفعاالتو تأتي القدرة عمى التحكم في ىذه االنفعاالت بما يتوافق مع المواقف التي و- 
.  يتعرض ليا

.  تحفيز الذات أو الدافعية أي القيام بتوجيو االنفعاالت والمشاعر لتحقيق االنجاز- 

.   ومشاركتيم تمك المشاعرالتعاطف العقمي أو التفيم أي قدرة الفرد عمى إدراك ما يشعر بو األخر- 

. الميارات االجتماعية أو إدارة العبلقات- 
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. أىمية الذكاء الوجداني- 4

إن الدراسات العديدة حول الذكاء الوجداني تؤكد عمى تأثيره الواضح عمى مجرى حياة اإلنسان في   
مختمف مناحي حياتو وذلك في طريقة تفكيره وعبلقاتو وانفعاالتو، فيناك قاسم مشترك بين العواطف 

والتفكير وبين العقل والقمب وىناك تعاقب فيما بينيا وىذا القاسم يتيح الفرصة لئلنسان  التخاذ القرارات 
الصحيحة  والتفكير بشكل سميم، فالفرد الذي يعاني من خمل عاطفي يصعب عميو السيطرة عمى عواطفو 

 ،2012 ،شحتة& عبد عطية )أو التحكم بانفعاالتو حتى وان كان يتميز بمستوى عالي من الذكاء األكاديمي 

  فيناك أفراد يتمتعون بذكاء مرتفع لكن من الصعب عمييم تسيير حياتيم العاطفية وىذا يمكن ،(6ص 
إرجاعو إلى أن عامل الذكاء األكاديمي لو عبلقة محدودة بالحياة العاطفية و االنفعالية، فقد يفشل 
         الشخص البلمع من حيث الذكاء األكاديمي ويخفق في حياتو، نتيجة عدم سيطرتو عمى انفعاالتو 

 . (45 ص ،2004 ،خوالدة)

ومن ىنا تأتي أىمية الذكاء الوجداني ليس فقط في الجانب األكاديمي ولكن في شتى جوانب الحياة ويمكن 
 :مبلحظة ىذه األىمية تتجسد في المجاالت التالية  

.   الذكاء الوجداني في المجال التربوي-  1- 4 

    يمعب الذكاء الوجداني أىمية كبيرة حيث يمثل أساسا لمذكاءات األخرى الذي يبنى عميو أي نوع آخر 
من أنواع الذكاءات، ويترتب عمى ذلك مسؤولية كبيرة تجاه المتفوقين عقميا وأكاديميا  حيث أنيم بحاجة 

لتنمية الجوانب الوجدانية الداعمة لتفوقيم وبناء شخصياتيم، وقد تم توظيف وتفعيل مبادئ الذكاء 
الوجداني في مجال التربية والتعميم بيدف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحصيل سموك األطفال و 
التبلميذ، وفي ىذا المجال ظيرت كتابات وأبحاث متعددة حول تنمية الذكاء الوجداني لدى المتعممين، 

 عن العبلقة بين الذكاء الوجداني والتحصيل (:2001)" فوقيو راضية " حيث بينت دراسة كل من 
 حول عبلقة الذكاء (:2006)" شان" الدراسي والقدرة عمى التفكير االبتكاري لدى طبلب الجامعة، ودراسة

 أن ىناك فروق بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء "عبد العال عجوة "الوجداني باالنجاز األكاديمي ودراسة 
 (250 ص ،2011 ،آخرون& عبد الوىاب .)الوجداني في التحصيل الدراسي لصالح مرتفعي الذكاء الوجداني
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حيث يمعب الذكاء الوجداني دورا كبيرا في تعميم الطمبة وفي توظيف قدراتيم ومشاعرىم في خدمة المدرسة 
والمجتمع، كما تمثل الميارات االنفعالية و االجتماعية ضرورة كبرى لنجاح الطمبة في الحياة العممية بعد 

. التخرج

ثر الميارات االنفعالية االجتماعية عمى األداء األكاديمي وذلك من خبلل عدة أ إلى "بيرارلي"  وقد أشار
:  عوامل تدعم وتساند عممية التعمم داخل حجرة الدراسة وىي

.   بحيث يشعر الطمبة باألمان االنفعالي والجسمي:غياب التيديد- 

.   حيث تحتل المواد التدريسية أىمية كبرى لدى الطمبة بمختمف مستوياتيم:األىمية - 

 بحيث تتوفر لمطمبة فرصة المشاركة بعممية صنع القرار فيما يتعمق بشأنيم :الخيارات المتاحة- 
.  التعميمي

  . بحيث تتاح فرصة لجميع الطمبة بالمشاركة و المساىمة داخل القاعة الدراسية:المشاركة- 

 (42 ص ،2014 ،نجمة)

 .الذكاء الوجداني عمى المستوى األسري-  2- 4   

    يبدأ تأثير الوالدين في الكفاءة العاطفية منذ السنوات القميمة األولى من حياة الطفل وىناك فرق بين 
ن الفشل في انتظارىم حيث يقول أ  المتفائمين، واألطفال الذين يتوقعون بأنفسيماألطفال الواثقين من 

عمى الوالدين أن يفيما كيف تساعد أفعاليما الطفل عمى بث الثقة، وحب االستطبلع ومتعة  ""برزيمتون "
 ولكي [... ]فيما يساعد األطفال عمى النجاح في الحياة "التعمم، وتفيم الحدود التي يجب أن يتوقف عندىا

يكون اآلباء سندا فاعبل ألطفاليم ينبغي عمييم أن يكونوا متمكنين من مبادئ الذكاء الوجداني، وعمى سبيل 
 حد الدروس العاطفية األساسية التي يجب عمى الطفل أن يتعمميا ىو تمييزه لممشاعر المختمفةأن إالمثال ف

، 2000جولمان، ) وكمما كبر األطفال تنتقل إلييم الدروس العاطفية المحددة وىم عمى استعداد لتقبميا[...]
(. 268ص 
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: وتبرز أىمية الذكاء الوجداني في التعامل مع األطفال في النقاط التالية

.  يعتبر الذكاء الوجداني عامبل ميما في إنشاء عبلقات قوية بين الوالدين واألبناء- 

خوتو وأقرانو وبيئتو بحيث ينمو سويا ومنسجما  دورايمعب الذكاء الوجداني-   في توافق الطفل مع والديو وا 
. نو يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة التحصيل الدراسيأمع الحياة كما 

.  يساعد الذكاء الوجداني في انخفاض نسبة العادات الغذائية السمبية والتصرفات العدوانية- 

 (25 ص ،2008 ،نخبة من المتخصصين) .يساعد عمى تجاوز أزمة المراىقة وسائر األزمات بعد ذلك- 

.  الذكاء الوجداني والحياة الزوجية-   3- 4

.  يؤدي الذكاء الوجداني إلى التمتع بحياة زوجية أكثر سعادة- 

يعتبر الذكاء الوجداني عامبل ميما في استقرار الحياة الزوجية، فالتعبير الجيد عن المشاعر وتفيم - 
.                              الطرف األخر ورعايتو بشكل ناضج كل ذلك يضمن توافقا زواجينا رائعا

 (25 ص ،2008 ،نخبة من المتخصصين)

 .  الذكاء الوجداني في العمل-4- 4 

 إلى أن ىناك قدرات ىامة لؤلداء الفعال في معظم الوظائف وحوالي ثمثي ىذه "شيرنز"    لقد أشار 
القدرات المرتبطة باألداء العالي ىي قدرات وجدانية واجتماعية كالثقة بالنفس والمرونة والمشاركة 

 من القدرات البلزمة لمنجاح في مجال القيادة، قدرات %90الوجدانية، وفي مواقع القيادة يكون أكثر من 
 (214 ص ،2007 ،السمادوني).اجتماعية ووجدانية في طبيعتيا

: ويساعد الذكاء الوجداني في مجال العمل في 

.  العمل بفعالية أكثر من خبلل فريق العمل- 

.  تكوين العبلقات والصبلت التي يريدىا الشخص- 

.  يجعل الشخص أكثر إقناعا وتأثيرا عمى اآلخرين- 
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الذكاء الوجداني وراء النجاح في العمل فاألكثر ذكاء وجدانيا محبوبون مثابرون، متألقون وقادرون عمى - 
 (25 ص ،2008 ،نخبة من المتخصصين).التواصل والقيادة ومصرون عمى النجاح

 . الذكاء الوجداني والصحة النفسية- 5- 4

عداد اإلنسان الذي يتمتع بصحة نفسية     إن من أىم أىداف الصحة النفسية بناء الشخصية المتكاممة وا 
في أي قطاع من قطاعات المجتمع، والمتمتعون بالصحة النفسية يتسمون بالتعاون وتكوين العبلقات 

الطيبة ويعممون بروح الفريق في التصدي لممخاطر والمشكبلت التي تعترض مجتمعيم وىذا ما يجعميم 
متوافقون مع بيئتيم، ويعتبر الذكاء الوجداني ىاما لتوافق الفرد مع بيئتو حيث يمنحو القدرة عمى فيم نفسو 

وفيم اآلخرين، ولكي يتطور اإلنسان ويسمك في الحياة السموك الذي يعطيو االنسجام مع نفسو ومع 
. ن يكون ذو ذكاء وجداني مرتفعألاآلخرين يجب أن يتحمى بالقدرات و اإلمكانات و السمات التي تؤىمو 

 (246 ص ،2007 ،السمادوني)

      ومن كل مما سبق يتبين لنا أن التمتع بالذكاء الوجداني يضمن لئلنسان الوصول إلى اليدف 
والسعي لتحقيق النجاح في مختمف جوانب حياتو اليومية سواء كان عمى مستوى األسرة أو المدرسة، 

، فالذكاء الوجداني لديو العديد العمل وحتى عمى المستوى الشخصي من خبلل الصحة النفسية والجسمية
 .من األدوار في الحياة اليومية
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فيو    Ciarrochi & al( " 2001)كياروكي وآخرون "  ه كل من وضع النموذج التخطيطي الذي 

:  دوار الذكاء الوجداني في مناحي الحياة اليومية، وىو موضح في الشكل التالي أمختمف 

 

  

  

)  

  

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 (27 ص ،2007 ،السمادوني) يوضح أدوار الذكاء الوجداني في الحياة اليومية: (5)شكل 

 .يتضح كيف يؤثر الذكاء الوجداني في أمور الحياة اليومية وبصفة عامة (5)في الشكل التخطيطي 

 B) )فاألفراد الذين لدييم ذكاء وجداني منخفض ال يتكيفون مع األحداث الحياتية الضاغطة الرابطة   - 
. الشعور باليأس واالكتئاب ونتائج حياتية سمبية أخرى: وتكون االستجابة

 أحداث الحٌاة

.أحداثالحٌاةالسٌاسٌة*  

. المشاجرات*   

. ترقيات*   

أحداث أخرى تحدث * 
.استثارة انفعالية  

 نتائج حٌاتٌة

.صحةنفسٌة*  

  .عبلقات اجتماعية قوية*

  .(عاممون  )نجاح ميني  *

  .(طبلب  )نجاح مدرسي  *

.صحة جسمية *  

 الذكاء الوجدانً

.إدراكاالنفعاالت*  

. التعبير االنفعالي*   

. فيم االنفعاالت*   

. إدارة الوجدان*   

B 
A C 
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واألفراد الذين لدييم ذكاء وجداني عالي يتكيفون مع أحداث الحياة الضاغطة وتكون استجاباتيم جيدة -  
 .A))يجابية الرابطة إحيث ينظمون حياتيم بطريقة تجعميم يتعرضون إلى أحداث 

 .C))وىؤالء األفراد يكون لدييم ميارات عالية في تكوين عبلقات اجتماعية واالحتفاظ بيا الرابطة - 

 (27 ص ،2007 ،السمادوني)

. مظاىر الذكاء الوجداني- 5

 .الذكاء الوجداني المرتفع- 1- 5

    عند اكتشاف العمماء مفيوم الذكاء الوجداني أكدوا عمى أن التحمي بو يساعد عمى تعزيز قدرات المرء 
مكاناتو،  وعمى مدى عقود من الزمن  أظيرت دراسات عممية عدة أن ارتفاع معدل الذكاء الوجداني ىو  وا 

.   الضمانة الرئيسية لمنجاح ويشكل أمرا حيويا لجعمو متفوقا عمى نظرائو

والشخص الذي يتحمى بالذكاء الوجداني يمتمك خصائص ال يتمتع بيا األفراد العاديون ويمكن عرض ىذه 
: الخصائص فيما يمي 

.  يعبرون بدقة ووضوح عن مشاعرىم وأحاسيسيم- 

.  يحددون حاجاتيم الخاصة ويسعون إلى تحقيقيا- 

.  يظيرون الشعور بالثقة في النفس و اإلرادة القوية- 

.  يمتمكون إدراكا واقعيا لنقاط قوتيم ونقاط ضعفيم- 

.  يعتزون بأنفسيم ويحترمونيا- 

.  إعطاء النصيحة ألصدقائيم الذين لدييم مشكبلت- 

.  يستقمون في إدارة أعماليم- 

.  ينظمون أشيائيم بأنفسيم دون مساعدة- 

.  يمتمكون القدرة عمى التعمم من فشميم وينجحون في حياتيم- 
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.  يعيشون الواقع وال يخمطون بين الواقع والخيال- 

. مثقفون، ميذبون، مستقرون يتمتعون بروح معنوية عالية- 

.  إقامة عبلقات اجتماعية مع األصدقاء- 

.  ن اآلخرين والقمق عمييمأاالىتمام بش- 

 (64 ص ،2014 ،طنش).الرغبة في تحمل المسؤولية االجتماعية - 

 ويمكن تمخيص كل ىذه السمات التي يتميز بيا ذوي الذكاء الوجداني العالي في ىذه النقاط الرئيسية 
: وذلك حسب المخطط التالي

  

 

 

يتضح لنا أن الفرد الذي يتمتع بذكاء وجداني مرتفع لديو مجموعة من الميارات التي تميزه  (6)من الشكل 
 .عن غيره من األفراد، وىذه الميارات تكون في الجانب الشخصي وفي الجانب االجتماعي من حياة الفرد

 

التعرف على نقاط 
القوة والضعف

التعبٌر عن 
االنفعاالت بدقة 

االهتمام 
باالخرٌن وحل 

المشكالت 
االستقاللٌة

امتالك مهارات 
اجتماعٌة 
مختلفة 

سمات األذكٌاء 

 وجدانٌا

(منإعدادالطالبتان)ٌبٌن خصائص األذكٌاء وجدانٌا  (6 )الشكل  
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. الذكاء الوجداني المنخفض- 2- 5

    أكدت العديد من الدراسات والبحوث أن األفراد الذين يكون مستوى ذكائيم الوجداني منخفض يتميزون 
بالعديد من الخصائص المخالفة مع ذوي الذكاء الوجداني المرتفع ويمكن حصر ىذه الخصائص فيما 

.  ضعف الشعور بالذات: - يمي

. أىدافيم غير محددة، ويفتقرون لخطة لبموغيا -

. اتكاليين في عبلقاتيم ، ويعتمدون عمى اآلخرين في العمل- 

. قدرتيم عمى االستمرار في العبلقات ضعيفة - 

 (22 ص ،2008 ،نخبة من المتخصصين).يتميزون بأسموب فوضوي في الحياة- 

  ومما سبق نستخمص أن األفراد الذين يكون لدييم ذكاء وجداني منخفض لدييم قصور وعجز من كل 
الجوانب السالفة الذكر سواء كانت من ناحية فيم الذات والتعبير عنيا، أو من ناحية الميارات االجتماعية 
وال يتمتعون باالستقبللية وكل ىذا عكس األفراد ذوي الذكاء الوجداني المرتفع الذين يتميزون بالكفاءة في 
جميع جوانب حياتيم سواء كانت النفسية أو االجتماعية أو الوجدانية وىذا الشيء الذي يجعميم يتفاعمون 

 .مع البيئة المحيطة بيم بطريقة صحيحة
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تنمية الذكاء الوجداني - 6

ن التعمم يبدأ منذ السنوات األولى في الحياة أأن الذكاء الوجداني متعمم و" دانيال جولمان" يؤكد    
 (37 ص ،2004 ،خوالدة) .ويستمر بعد ذلك

ولؤلسرة الدور الكبير في تنمية ىذا الجانب من شخصية الفرد وحتى يتمكنوا من فعل ىذه العممية يجب أن 
كسابيا لمطفل   .يكون لدييم الميارات الوجدانية الكافية لتمقينيا وا 

إن بناء ميارات الذكاء الوجداني يحتاج إلى رغبة صادقة وجيد منظم ومركز لمتخمص من عادات قديمة 
واستبداليا بعادات جديدة إذا تعمم األفراد كيف يطورون مياراتيم في الذكاء الوجداني فإنيم يواصمون 

 (40 ص ،2008 ،نخبة من المتخصصين).تطوير نقاط قوة جديدة بمفردىم

 وفي مجال التدريب عمى ميارات الذكاء الوجداني ثمة مجموعة من التدريبات تساعد عمى إكساب الفرد 
: ميارات وىي

.  االسترخاء عند مواجية المشكبلت و األزمات النفسية، وتمثل حالة من اليدوء النفسي- 

وخاصة حاالت القمق واالكتئاب  الوعي بالمشاعر السمبية التي تتممك الفرد دون توقع سابق ليا،- 
.  يجابي مع الناسإلوالغضب ومحاولة التخمص منيا حتى يتمكن الفرد من التعامل والتفاعل ا

طمب الحكمة أينما وحيثما وجدت، عمى الفرد العمل بجد لمتعمم من اآلخرين بغض النظر عن مستواىم - 
.  وأعمارىم

الحرص عمى تفيم مشاعر اآلخرين ودوافعيم والعمل قدر المستطاع عمى تمبيتيا ويتحقق ىذا عندما - 
.  يبتعد الفرد عن التوتر حتى يتمكن من تقديم ىذه الخدمة إلى اآلخرين

تعويد الذات عمى تقبل النقد الخارجي من اآلخرين، وذلك بالنظر إلى النقد كفرصة لتعديل وتحقيق - 
.  األىداف

ن ألاالبتعاد عن التعصب الشخصي ضد األفراد سواء كانوا مختمفين في العقيدة أو الجنس أو القدرة - 
التعصب نوع من الجمود العاطفي حيث توصف الشخصية المتعصبة بأنيا عدائية نحو المتخمفين عنيا 

 (80 ص ،2010 ،نوفل).فيما تحممو من أراء ومعتقدات
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الذكاء الوجداني كغيره من الخصائص والميارات يتم اكتسابو منذ مرحمة الطفولة من خبلل عممية التنشئة  
االجتماعية، وحتى إن كان ىناك تقصير في إكساب الطفل ىذه الميارات فيمكن اكتسابيا في مراحل 

. عمرية أخرى عن طريق التدريب المستمر حتى يتم إتقانيا

. أساليب قياس الذكاء الوجداني- 7

 ماير"االىتمام بقياس الذكاء الوجداني في التسعينات منذ القرن الماضي عندما وضع كل من     بدأ
 كتابو عن الذكاء الوجداني 1995 "جولمان" وبعد أن نشر [... ] تعريف عممي لو1990 في "وسالوفي

 لمذكاء "جولمان"حاول العديد من الباحثين وضع أدوات لقياس ذلك المفيوم معتمدين عمى تعريف 
:  ويوجد نوعان من اختبارات الذكاء الوجداني ىما[... ]الوجداني

:   والفرق بينيما يكمن فيما يمي "استبيانات التقرير الذاتي"  واألخرى "االختبارات األدائية"

 تقيس الذكاء الوجداني الحقيقي بينما تقيس اختبارات التقرير الذاتي الذكاء الوجداني االختبارات األدائية- 
.  المدرك

 تتطمب وقتا أطول في التطبيق مقارنة باختبارات التقرير الذاتي حيث أن النوع االختبارات األدائية- 
فراد أن يحددوا نسبة ذكائيم الوجداني من خبلل عبارات لفظية قصيرة بينما تتطمب ألاألخير يسمح ل

.  االختبارات األدائية عددا من المبلحظات مثل تحديد نسبة الذكاء الوجداني

 تتطمب من األفراد أن يكونوا ذوي بصيرة ووعي عند تحديد نسبة ذكائيم الوجداني االختبارات األدائية- 
.  ومعظم الناس في بعض األحيان ليس لدييم فيم دقيق عن ذكائيم بصفة عامة

تميل مقاييس التقرير الذاتي إلى أن ترتبط باختبارات تقيس سمات الشخصية أما االختبارات األدائية - 
 .يكون ارتباطيا ضعيف مع اختبارات الشخصية
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أمثمة عن اختبارات الذكاء الوجداني  -  7-1 

: االختبارات األدائية لقياس الذكاء الوجداني- 7-1-1

" لماير وسالوفي وكاروز" اختبار الذكاء الوجداني المعدل* 

  (MAYER-SALOVEY –CAROUSO EMOTIONAL INTELLIGENCE TEST ) 

 عشر مقياسا لمذكاء الوجداني تقع في نطاق القدرات األربع التي يتضمنيا النموذج، ويتم اثنييتكون من 
قياس كل قدرة أو ميارة وجدانية من خبلل استخدام ميام محددة، حيث يتم قياس ميارة اإلدراك الوجداني 

من خبلل تصنيف درجة ونوعية المشاعر التي يتم التعبير عنيا، وقياس عممية اإلدارة الوجدانية من خبلل 
ترك الحرية لؤلفراد لبلختيار بين العديد من األساليب اإلدارية الشخصية الفعالة، ويشتمل المقياس عمى 

 (44 ص ،2006 ،حسين).سؤال (141)

. REPORT TEST –TESTEاختبارات التقرير الذاتي - 7-1-2

ظيرت عدة مقاييس لقياس مكونات الذكاء الوجداني وكان من بين ىذه المقاييس األكثر انتشارا وشيوعا ما 
 ووضع ىذا المقياس في صورة تساؤل ما نسبة ذكائك الوجداني؟ ويتكون ىذا 1995 "جولمان"أعده 

المقياس من مجموعة من األسئمة وكل سؤال لديو مجموعة من الخيارات يختار منيا المستجيب واحدا 
.  منيا

. أون لتحديد النسبة الوجدانية-اختبار بار* 

يعد من األدوات التي استخدمت كمدخل لمتقرير الذاتي في قياس الذكاء الوجداني، وذلك عن طريق قياس 
قدرة الفرد عمى ترتيب القدرات غير المعرفية والكفاءات المينية حتى يتمكن من مواجية متطمبات الحياة 

 مقياس فرعي وتقيس خمس 15مفردة موزعة عمى  (123)والتأقمم مع البيئة، ويتكون ىذا المقياس من 
:  قدرات ىي

. كفاءات شخصية متبادلة مع اآلخرين، وكفاءات شخصية داخمية- 

دارة الضغوط-  . القابمية لمتكيف وا 

 (58  ص،2013الخفاف،  ) .عوامل مزاجية عام- 
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خالصة الفصل 

من خبلل ما تم عرضو في ىذا الفصل يتبين لنا أن ذكاء اإلنسان ليس مرىونا بما يممك من مؤىبلت 
أكاديمية أو مستوى جامعي راق، بقدر ماىو مرتبط أساسا بقدرتو عمى فيم مشاعره ومشاعر غيره 

يجابية يكون أكثر ذكاء إوتسييرىا، فالفرد الذي يضبط انفعاالتو ويحوليا من انفعاالت سمبية إلى انفعاالت 
يجابي، وىذا يساعده إوجدانيا، كما أن المنضبط انفعاليا ىو الماىر اجتماعيا وصاحب تواصل اجتماعي 

في خدمة صحتو النفسية وتطوير قدراتو العقمية ذاتيا والنجاح في عبلقاتو االجتماعية وتطوير مجتمعو 
عمى ىذا األساس، وكل ىذه القدرات السابقة الذكر تكتسب منذ السنوات األولى من العمر كما يمكن 

.  تعمميا في مختمف مراحل الحياة عن طريق التدريب عمى ىذه الميارات

  التي قدمت لمذكاء الوجداني و التي تعددت واختمفت من عالم إلى آخروبعد التطرق إلى أىم المفاىيم
 حيث اعتبره البعض مجموعة من القدرات العقمية في حين اعتبره البعض اآلخر أنو مجموعة والتفسيرات

من القدرات المختمطة التي تمس الجانب االنفعالي والجانب االجتماعي في شخصية الفرد، وىذه القدرات 
 بمتغير أو الميارات تنطوي عمى العديد من الكفايات الفرعية والتطرق إلى كل النقاط األخرى المتعمقة 

 إلى المتغير الثاني في ىذه الدراسة  في الفصل المواليننتقلس ،الدراسة األول المتمثل في الذكاء الوجداني
.  والذي ال يقل أىمية عن المتغير األول والمتمثل في تقدير الذات



 

 

  

 

 

:  الصنض  الكمالث
 تقدير  الل ا
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تقدير  الل ا  :  الصنض  الكمال
تحلثد  

"  الل ا  "  صللا  - 1

" تقدير  الل ا  "  صللا  - 2

.  كلاما تقدير  الل ا- 3

.  القعريما  الحصنرر التقدير  الل ا- 4

 .وجلل  القعر  اانماثل- 4-1

 .وجلل  القعر  النثكلديقم ثل- 4-2

 .وجلل اعر أيل  القصس  اجتحمأل- 4-3

 .وجلل  القعر  النيل ثل- 4-4

 .وجلل  القعر  الحعروثل- 4-5

. و حثل تقدير  الل ا- 5

. و عمد تقدير  الل ا- 6

.  عم ر تقدير  الل ا- 7

.  العل  ض  الحؤثرر ول تقدير  الل ا- 8

. الصنض دج ل  
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تمييد 

 مكانة بارزة في نظريات الشخصية  وذلك  احتمتاىتم عمماء النفس وعمماء االجتماع بدراسة الذات، وقد
 إذ أن وظيفتو األساسية ىي السعي لتكامل واتساق ،ألنو المحور األساسي أو حجر الزاوية في الشخصية

الشخصية، كما أن الذات من العوامل المؤثرة في سموك الفرد فيو يحدد أسموب تعامل الفرد مع اآلخرين 
من جية كما يؤثر في تحديد أسموب تعامل اآلخرين معو، وقد وجيت لمفيوم الذات العديد من التعابير 

". تقدير الذات" من أجل وصفيا ومن بين ىذه التعابير 

ويعد مفيوم تقدير الذات من أىم المفاىيم التي ترتبط بشكل مباشر بالصورة التي يضعيا الفرد لذاتو، وىو 
مفيوم نفسي اجتماعي يستمد من خبللو الفرد عبلقتو بالمجتمع المحيط بو ومن خبلل نتائج أفعالو 

. والصورة التي يتركيا نشاطو في اآلخرين، ويبقى ىذا المتغير يؤثر في سموك الفرد طيمة حياتو

وحتى نستطيع فيم ما يعنيو مصطمح تقدير الذات، نورد فيما يمي شرحا مبسطا عن الذات ألنو كما ذكرنا 
 في الشخصية وتتجمع حوليا النظم األخرى، ثم نتطرق إلى أىم المفاىيم االرتكازمسبقا أنو محور 

. والتفسيرات الموجية لتقدير الذات وكذلك إبراز أىميتو و العوامل المؤثرة في تكوينو
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. مفيوم الذات- 1

إن اإلنسان يشكل العنصر األىم بدون شك وبالتالي تعددت البحوث والدراسات العممية التي تتعمق بو 
وبالبيئة التي يعيش فييا في مختمف الجوانب، وقد اىتمت بو العديد من العموم من بينيا عمم النفس، الذي 

ساىم بشكل كبير في دراسة السموك اإلنساني وخصص العديد من العمماء في مجال الشخصية مكانا 
لمذات باعتبارىا أىم مكون من مكونات الشخصية، وسنورد فيما يمي بعض التعريفات التي وضعيا العمماء 

:  ليذا المفيوم

الكيان الجوىري أو الخاص الجزئي لشخص واحد، وقد "  عمى أنيا (:1979)يعرفيا كمال الدسوقي 
تستخدم كمرادف لمشخصية، فمفظ الذات يؤكد شعور الفرد بكيانو، وىو يحس بالزىو واالبتياج بالنجاح 
وخيبة األمل لمفشل، ويينئ نفسو وغيره عمى أداء العمل بإتقان، فبل بد من وجود ذات يعزى إلييا تمك 

 .(104 ص ،2010 ،حامد)" المشاعر، والذات بيذا المعنى ىي الشخص الذي بو يحس ويدرك

كينونة الفرد أو الشخص، وتنمو الذات وتنفصل تدريجيا " عمى أنيا : (71، ص2005) ويعرفيا حامد زىران
والذات  عن المجال اإلدراكي وتتكون بنية الذات نتيجة لمتفاعل مع البيئة وتشمل الذات المدركة،

 والثبات وتنمو نتيجة واالتزان وقد تمتص قيم اآلخرين وتسعى إلى التوافق ،االجتماعية، والذات المثالية
". لمنضج والتعمم وتصبح المركز الذي تنتظم حولو كل الخبرات

ومن أوائل عمماء النفس االجتماعيين الذين ساىموا إسياما فعاال في دراسة الذات، عالم النفس االجتماعي 
 حيث يرى أن المجتمع مرآة يرى الفرد فييا نفسو ومفيوم مرآة الذات ىو أن cooley ( 1902:)كولي 

 . اآلخرون لذلك تنمو الذات من خبلل تفاعل الفرد مع مجتمعواالفرد يرى نفسو بالطريقة التي يراىا بو
 .(17 ص ،2010 ،الظاىر)

فيرى الذات عمى أنيا المجموع الكمي ألفكار واتجاىات الفرد عمن ىو، : (1970)أما مصطفى فيمي 
حساسو بوجوده   .(104 ص ،2010 ،حامد)وأنيا تتضمن كل الخبرات التي تكون إدراك الشخص وا 

أن الذات موضوع واعي وليست مجرد نظام من : Mead.G.H ( 1934)واعتبر جورج ىاربرت ميد 
العمميات ،ومن صفاتيا أنيا تنمو من خبلل تواجد اآلخرين بل اآلخر ىو الذي يعطي معنى لذات الفرد 
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وبالتالي يعطي الفرد معنى لذاتو، ويرى أن ىناك عدة ذوات تمثل كل منيا مجموعة من االستجابات 
. (68 ص ،2013 ،ميزاب)مستقمة ومكتسبة من مختمف الجماعات االجتماعية  

ذات عائمية،  ) ىي ذات تكونت اجتماعيا، ويمكن أن تكون لمفرد عدة ذوات "ميد"بمعنى أن الذات عند 
. (الخ...ذات مدرسية

كل منظم ومنسق يتكون من إدراك "  اعتبر الذات Carl Rogers( 1951:)أما كارل روجرز 
دراك العبلقة بين أنا واآلخرين وبالجوانب المتنوعة لمحياة سوية مع القيم المرتبطة بتمك  خصائص األنا وا 

 .(27 ص ،2010 ،الظاىر)، ونتيجة لمتفاعل مع البيئة االدراكات

:   عدة مصطمحات وصف بيا الذات في مناحييا المختمفة وىي بالشكل التالي"روجرز"وقد قدم 

.  لتحقيق الذاتاالستعدادالرغبة أو - 

.  نحو الذاتاالتجاه- 

. الخبرة الذاتية- 

. مفيوم الذات وبنية الذات- 

. الذات المثالية- 

. يجابي لمذاتإلالتقدير ا- 

. الحاجة إلى احترام الذات- 

. تقدير الذات- 

. نمو الذات- 

 .(73 ص ،2013 ،ميزاب)اعتبار الذات - 

 من خبلل ما سبق يتبين لنا أن الذات مفيوم معقد ومتداخل الفيم بين العمماء الذين اىتموا بيا وىو 
الجسمي، المعرفي، العاطفي، االجتماعي، : أساس بناء الشخصية وىو يشمل الفرد ككل في بعده 

. الخ...األخبلقي، الميني، األكاديمي، العبلئقي، األسري
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. الخ...ةيذات جسمية، ذات معرفية، ذات اجتماعية، ذات أخبلقية، ذات أكاديمية، ذات مين: وبالتالي نجد

والذات تنمو وتتطور من خبلل تفاعل الفرد مع البيئة االجتماعية  التي يعيش فييا فيمكن أن يكون عضوا 
في جماعة معينة تسودىا عبلقات متبادلة من التعاون و التآلف، فالفرد يكون صورتو عن نفسو من خبلل 

. رؤية اآلخرين لو ومن األحكام التي يصدرونيا عميو

ونتيجة لبلختبلفات الموجودة بين عمماء النفس حول استعمال الذات وضعت تعبيرات مختمفة وصفت " 
: بيا الذات وسوف نتناوليا فيما يمي

يجابي نحو الذات وذلك نتيجة التقدير والمدح إل ويضم نوعين من المشاعر، الشعور ا:الشعور بالذات* 
والشعور السمبي نحو الذات الذي يتكون نتيجة الشعور بالرفض االجتماعي ، والتفوق االجتماعي والنجاح
. ونقص الكفاءة االجتماعية

.  ضوئيا يحدد الفرد مكانتو ووضعو االجتماعيى وىو إدراك نظرة اآلخرين وعل:الوعي بالذات* 

 وىي صورة داخمية مدركة من قبل الفرد وتظير عمى شكل تصرفات وأساليب سموك :صورة الذات* 
. فردية

 ويقصد بو اتجاه شخصي يكونو الفرد بنفسو بعد معرفتو التامة بقدراتو واستعداداتو الخاصة :تقبل الذات* 
مكانياتو الذاتية . وا 

        "  وىو تحكم الفرد في سموكو الحالي وميمو إلى ضبط النفس والتحكم الذاتي:تنظيم الذات* 
. (57 ص ،2013 ،ميزاب)

، االعتراف تأكيد الذات ىو ذلك الدافع الذي يجعل اإلنسان في حاجة إلى التقدير، :تأكيد الذات* 
 عمى النفس، وىو تمك الرغبة في السيطرة عمى األشياء والرغبة في التزعم والسعي واالعتماد، االستقبلل

         الدائم إليجاد المكانة والقيمة االجتماعية، ويعمل حافز تأكيد الذات عمى إشباع تمك الرغبة 
 .(17 ص ،2012 ،العاتي)
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 فيم النفس والتقييم الواقعي الموضوعي لمقدرات واإلمكانات والطاقات، وتقبل نواحي :تحقيق الذات* 
ف ومستويات اواستغبلل القدرات والطاقات واإلمكانات إلى أقصى حد ممكن ووضع أىد[ ...]القصور

 (.13 ص ،2005 ،زىران)طموح يمكن تحقيقيا 

ىناك تشابو كبير وعبلقة وثيقة بين ىذين المصطمحين حيث أن مفيوم : مفيوم الذات وتقدير الذات* 
 نحو الذات وال يستطيع اإلنسان أن يصف نفسو واالتجاىاتالذات يتكون من مجموعة من الصفات 

: ويكون اتجاىا بخصوصيا دون أن يدركيا ويقيميا بقيمة ما، لذلك إن لمفيوم الذات ثبلثة أبعاد وىي
. البعد اإلدراكي، البعد التقييمي الوجداني والبعد التنبؤي المستقبمي

  .(185 ص ،2015 ،عبد العزيز)وتقدير الذات ىو البعد التقييمي الوجداني من مفيوم الذات

 :من خبلل ما سبق يتضح اختبلف مصطمح تقدير الذات عن المفاىيم األخرى

 .فالفرد المقدر لذاتو ينظر إلى نفسو نظرة واقعية كما يدرك نقاط قوتو وضعفو- 

 .والساعي لتحقيق طموحاتو إلمكانياتو، المستغلأما الفرد المحقق لذاتو فيو - 

" . ال"أما الفرد المؤكد لذاتو فيو قادر عمى المواجية وقول - 

لذلك نجد أن ىذه المفاىيم متكاممة فكل واحد منيا يصف جانبا من جوانب الذات، إذا تعددت التعبيرات أو 
 وفي ىذه الدراسة يمثل مصطمح تقدير الذات ،األوصاف التي قام العمماء بتقديميا وذلك لوصف الذات

. مركز اىتمامنا وفيما يمي سنقوم بعرض أىم التعاريف والتفسيرات التي قدميا العمماء ليذا المصطمح
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. مفيوم تقدير الذات- 2

إن مفيوم تقدير الذات وتحقيقيا لقي اىتماما كبيرا من قبل عمماء النفس من مختمف توجياتيم وقد  قدموا 
. العديد من التعاريف ليذا المفيوم 

ذلك التقييم الراسخ  تقييم الفرد لنفسو"  عمى أنو S.Cooprsmith(1959:)يعرفو ستانمي كوبر سميث  
" سواء بالقبول أو الرفض، ويشير إلى مدى اعتقاد الفرد في قدراتو ونجاحو وقيمتو الذي يعبر عن االتجاه

 (287 ص ،2009 ،مخيمر)

 تقدير الذات ىو االتجاه الذي يحممو الفرد حول نفسو، سواء كان سمبي ويتمثل "كوبر سميث"بالنسبة إلى 
. يجابي ويتمثل في رفض الذات واعترافو بكفاءتياإفي رفضو لذاتو و اعتقاده بعدم كفاءتو، أو 

. إذا تقدير الذات ىو الحكم الذي يصدره الفرد عمى نفسو فيما يخص كفاءتو ويظير ىذا في اتجاىاتو

 تتشكل من خبلل االدراكات الشخص لذاتو وىذه ادراكات"  تقدير الذات ىو (: 1973)وبالنسبة لكولي  
  "     خبرتو وتجاربو التي يخوضيا في بيئتو وتتأثر بشكل خاص بالتعزيزات التي تقدميا البيئة واآلخرين

 (.58 ص ،2014 ،اآللوسي)

 تقدير الذات عمى أنو الصورة التي يدركيا الفرد عن ذاتو وتتكون من خبلل االستجابات التي "كولي"قدم 
. تقدميا بيئتو االجتماعية

مجموعة المدركات التي يمتمكيا الفرد عن قيمتو الذاتية وىذه "  يعرفو عمى أنو Ziller( 1978:)أما زيمر 
المدركات تكون مرتبطة ومتأثرة بمدركات وردود أفعال األشخاص اآلخرين الذين لدييم مكانة معينة لدى 

 (.100 ص ،2013 ،ميزاب)" الفرد

 في تعريفو لتقدير الذات عمى دور البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد في تنمية تقدير "زيمر"ركز  
. الذات لديو و ذلك من خبلل عممية التفاعل التي تتم بينو وبين أفراد بيئتو االجتماعية

التقييم الذي يقوم بو الفرد، ويحتفظ بو عادة بالنسبة لذاتو، وىو يعبر عن " بأنو : (1979)عرفو روزنبرغ 
 كما أن تقدير الذات العالي يدل عمى أن الفرد ذو كفاءة أو ذو قيمة [... ]اتجاه االستحسان أو الرفض

 ص ،2013 ،ميزاب)" يحترم ذاتو، أما التقدير المنخفض لمذات فيشير إلى رفض الذات وعدم االقتناع بيا

 أن تقدير الذات ىو القيمة التي يضعيا الفرد لنفسو وقسمو إلى مستويين تقدير ذات "روزنبرغ" يرى( 98
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مرتفع ويتمتع صاحبو بالكفاءة في مختمف جوانب حياتو،  وتقدير ذات منخفض وصاحبو يتمتع بقصور 
.  وعجز في مختمف جوانب حياتو عكس تقدير الذات المرتفع

مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسو وعن "  بأنو عبارة عن (:1979 )ويعرفو مصطفى فيمي 
قدرتو عمى كل ما يقوم بو من أعمال وتصرفات، ويتكون ىذا المدرك من خبلل حاجات الطفولة وخاصة 

 (.185 ص ،2015 ،عبد العزيز) "الحاجة إلى االستقبلل والحرية والقبول والنجاح

 .حسب مصطفى فيمي تقدير الذات ىو مدى إدراك الفرد لقدراتو وىو يتكون في مرحمة الطفولة

وعي الشخص بمزايا أو نواحي القوة لديو أو "  أن تقدير الذات ىو Cambell ( 1984:)ويرى كامبل
العكس قد يرى نفسو سمبي أو ضعيف أو غير مرغوب فيو اجتماعيا، والفرد يقوم بتقدير ذاتو عمى أساس 

  .(183، ص 2011عبد اليمة،  )" النجاحات التي يحققيا وانسجامو مع أعضاء جماعتو

نجازات التي يحققيا إل أن تقدير الذات ىو وليد ا"كامبل"باإلضافة إلى وعي الفرد بنقاط قوتو وضعفو يرى  
. الفرد ومدى انسجامو مع جماعتو

 عمى أنو تقويم الفرد العام لذاتو فيما يتعمق بأىميتيا وقيمتيا، ويشير التقدير (:1988)وتعرفو سالمة 
دراكو لذاتو عمى أنو شخص إلا عجابو بيا عمى ما ىي عميو، وا  يجابي لمذات إلى مدى قبول الفرد لذاتو وا 

ذو قيمة جدير باحترام وتقدير اآلخرين، أما التقدير السمبي لمذات فيشير إلى عدم قبول الفرد لنفسو وتقميمو 
من شأنيا وشعوره بالنقص عند مقارنتو لنفسو باآلخرين، وغالبا ما يرى الفرد نفسو في ىذه الحالة عمى أنو 

 (.241 ص ،2008 ،فايد)ليس لو قيمة أو أىمية 

: من خبلل ما سبق  يتبين لنا أن ىذه التعاريف أكدت عمى أن

تقدير الذات يتمثل في التقييمات التي يضعيا الفرد لنفسو حول نسبة كفاءتو سواء كانت سمبية أم - 
.  يجابيةإ

. "كولي"تقدير الذات ىو وليد البيئة االجتماعية التي يعيش فييا وىذا ما بينو تعريف - 

كما أن لمفرد قسط في المشاركة في تكوين ذاتو من خبلل عممية التفاعل بين ذات الفرد والمحيط - 
". روزنبرغ، كوبر سميث، زيمر" االجتماعي وىذا ما اتضح خاصة من تعريفات كل من 
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و يمكن أن تكون لمفرد  إذن تقدير الذات ىو القيمة التي نحكم بيا عمى أنفسنا في مختمف مراحل حياتنا،
فكرة جيدة عن نفسو في العمل و لكن تقديره ضعيف لذاتو فكل فرد لديو فكرة عن نفسو من الناحية 

، وفي الجانب االجتماعي (قدراتو، ذاكرتو، تفكيره )ومن الناحية العقمية  ،(...إمكانياتو، ىندامو،)الجسدية 
، إن الفرد الذي يكون صورة جيدة عن نفسو في ىذه (...القدرة عمى ربط صداقات، ىيبة،عبلقات)

الجوانب يمكنو أن يكون تقديره لذاتو جيد و العكس صحيح، فتقدير الذات ىو اتجاه الفرد نحو ذاتو ونموه 
ناتج عن تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة بو بوجو عام ومع من يتفاعل معيم بشكل خاص فعندما يشعر 

ن تمقي تقدير واستحسان من إالفرد بقيمتو وأىمية الدور الذي يقوم بو سواء في البيت أو في المجتمع، و
 .الغير لما يقوم بو من عمل وىذا يشبع عند الفرد حاجتو لتقدير ذاتو

:  كما يقسم عمماء النفس تقدير الذات إلى قسمين

 وىو الذي يكتسبو الشخص خبلل انجازاتو، فيحصل عمى الرضا بقدر ما أدى :تقدير الذات المكتسب* 
. من نجاحات

 يعود إلى الحس العام لبلفتخار بالذات، فميس مبني أساسا عمى ميارة محددة أو :تقدير الذات الشامل* 
انجازات معينة وىو يستمزم إدراك المرء الكمي لكفاءتو، وقيمة ذاتو وىو مجموع األبعاد النوعية والتفصيمية 

.  (46 ص ،2008 ،عبد الصادق)لتقدير الذات

ومما يجدر اإلشارة إليو أن الفرد يمكن أن يكون لديو تقدير عام مرتفع لمذات وفي نفس الوقت تقدير - 
متدني ليا في جانب معين، فمثبل قد يكون محبا لذاتو بوجو عام بسبب نجاحو الميني وكونو محبوب من 

. الناحية االجتماعية، ومع ذلك قد يكون لديو تقدير ذات متدني فيما يتعمق بمظيره الغير جذاب

 تقدير الذات مسألة نسبية متفاوتة فبل نستطيع القول أنو لدينا تقدير ذات أو "جيمس نيومان "وكما يقول 
يجابية الشديدة، إلليس لدينا تقدير ليا، فنحن في موضع ما من مقياس يتراوح من السمبية الشديدة إلى ا

.  (25 ص ،2005 ،ريزنر) "مابين التقدير المرتفع لمذات والتقدير المتدني ليا
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 مكونات تقدير الذات- 3

 يرتكز تقدير الذات عمى ثبلث مكونات وىي حب الذات والنظرة إلى الذات والثقة في الذات فتواجد ىذه

 .المكونات الثبلث وبنفس القدر ضروري لتحقيق تقدير ذات متزن

 حب الذات- 3-1

يعتبر حب الذات من أىم مكونات تقدير الذات فيو يساعد الفرد عمى مواجية الصعوبات التي تعترضو 
حيث يكون ىذا الحب الذي  في حياتو ويحميو من الوقوع في اليأس، وىذا رغم إدراكو لنقائصو وحدوده

وتجدر اإلشارة أن حرمان الذات من ىذا الحب يرجع أساسا إلى ، يحممو الفرد لنفسو بدون قيد وال شرط
 فقد وجد أن الكثير من األشخاص الذين يعانون حرمانا في ، الطفولة األولى مما يصعب تداركو فيما بعد

 .حبيم لذواتيم يقعون عرضة الضطرابات في الشخصية

يظير أن حب الذات ىو الركيزة األولى لتقدير الذات وىذا ما يجعل تشخيصو صعب فميس من السيولة 
 .بمكان الكشف عن الدرجة الحقيقية لمحب الذي يكنو الفرد لذاتو

 النظرة لمذات-  3-2

مكانياتو وقد يكون  تعتبر النظرة لمذات الركيزة الثانية لتقدير الذات وىي تمثل تقييم الفرد لصفاتو المختمفة وا 
يجابيا أو سمبيا مبنيا عمى أسس حقيقية أو غير حقيقية، لذلك يظير أنو من الصعب أن نفيم إىذا التقييم 

وىذا ما يفسر الفرق بين نظرة الشخص  فيما صحيحا النظرة إلى الذات ألن الذاتية تمعب دورا كبيرا فييا،
المضطرب لذاتو ونظرة الغير لو، حيث أن تقديره لذاتو يكون ضعيفا في الغالب ألنو يعتقد أنو يتصف 

 .بعيوب ال يدركيا غيره

 الثقة في الذات- 3-3

 فثقة الفرد بذاتو تجعمو ،تشكل الثقة في الذات الركيزة الثالثة لتقدير الذات وىي خاصة بأفعالنا وسموكنا
 وتجدر اإلشارة أنو يسيل الكشف عن ثقة ،يفكر بأنو يستطيع التصرف بطريقة مناسبة إزاء المواقف اليامة

 .         الفرد بذاتو ألنيا تظير جميا من خبلل تصرفات الفرد عند تعرضو لمواقف غير متوقعة أو جديدة
. (19ص ، 2014 ،ديب)
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: ويتكون تقدير الذات من مكونان أساسيان ىما- 

يمانو بأنو قادر عمى التكيف والتعامل مع التحديات : الكفاءة الذاتية*  ومعناىا تمتع المرء بالثقة بالنفس وا 
. األساسية في الحياة

 تعني قبول المرء لنفسو من غير شرط أو قيد و أن يكون لديو شعور بأنو أىل لمحياة :قيمة الذات* 
. أي يشعر بأن لو شأن وأىمية فييا وجدير بأن يبمغ السعادة فييا،

 

 

 

 

 

. (23 ص ،2005 ،ريزنر) يبين المكونات األساسية لتقدير الذات (7)شكل 

وكل الكفاءة الذاتية وقيمة الذات، : يتبين أن تقدير الذات يتكون من كفائتين أساسيتين ىما (7)من الشكل 
. ن نفسوعمن الكفاءة الذاتية وقيمة الذات يجعبلن الفرد يشعر بالرضا 

 

 

 

 

 

 

 قٌمة الذات الكفاءة الذاتٌة

.القبول الغٌر المشروط للذات-   

الشعور باألهلٌة للحٌاة - 

.والسعادة  

 .الثقة بالنفس- 

إٌمان المرء بقدرته على - 
التكٌف والتعامل مع التحدٌات 

 .األساسٌة فً الحٌاة

 مكونات تقدٌر الذات
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. نظريات تقدير الذات- 4

ىناك العديد من النظريات ووجيات النظر التي تفسر تقدير الذات، وتختمف رؤى أصحاب تمك النظريات 
 :باختبلف المدارس النفسية التي ينتمون إلييا، وسوف نستعرض أىم وجيات النظر كما يمي

  The Humanistie Approachوجية النظر اإلنسانية - 4-1

وذلك من خبلل  بدأ مفيوم تقدير الذات من المنظور اإلنساني يتجمى في الظيور في أواخر الستينات 
" . كارل روجرز، أبراىام ماسمو وبراندن" إسيامات كل من 

 مجالو أو المتغير عالمو أن لكل فرد فرضية من روجرز وينطمق (:1965)نظرية كارل روجرز * 
 أن عمى الناس أقدر الصفة فالفرد بيذه يدركو، كما لو يستجيب ىو و نفسو عن يعرفو الذي الظاىري
 عن افتراض ىي إنما و حقيقية ليست فكرة حولو من عن الواقع فكرتو أن غير عنو، المعمومات يعطي
 يسعى و ككل منظم الظاىري لمجالو يستجيب الحي الكائن أن إلى روجرز يتجو  و[... ]من حولو الواقع
نحو  نضجو في يتجو و تواجيو التي المشكبلت عمى التغمب من يمكنو ما ىو و إلى تحقيق ذاتو دائما

 حسب بالذات الوعي تطور يؤدي حيث بذاتو وعيا أكثر بذلك يصبح و االتساع و والتمايز االستقبلل
 .(39 ص ،2015 ،عبدلي)تدعيميا و الذات حفظ إلى مترابطتين تيدفان حاجتين إلى نمو روجرز

 :وتتمثل ىاتان الحاجتان الذي أكد روجرز أنيا تتطور من خبلل الوعي بالذات في

 .الحاجة إلى االعتبار االيجابي من اآلخرين

وىي تمك الحاجة التي تدفع الشخص إلى الحصول عمى التقبل والحب والرعاية واالحترام من طرف 
 .المحيطين

 .(التقدير الذاتي)الحاجة إلى االعتبار الذاتي 

إن الفرد ال يحتاج إلى االعتبار اإليجابي من اآلخرين فقط بل من ذاتو أيضا وتنمو الحاجة إلى االعتبار 
الذاتي من خبرات الذات المرتبطة بإشباعيا أو إحباطيا، ويتحقق التكيف مع المحيط إذا حدث االتساق 
ذا كان ىناك اتساق بين  بين الحاجة لبلعتبار الذاتي وبين االعتبار اإليجابي الذي يتمقاه من اآلخرين، وا 

 (.156 ص ،2010 ،أبو سعد)ىذه الحاجة وتقييم الفرد لذاتو يترتب عنو نمو اعتبار الذات 
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حيث "عمم نفس تقدير الذات"  قد ظيرت  في كتابو :Branden( 1969)أما مجيودات براندن * 
 التي توجو الفرد واالستحقاقوصف فيو تقدير الذات عمى أنو حاجة إنسانية أساسية تتضمن مشاعر القدرة 

ويرى  ،واالستحقاقنحو السموكيات المبلئمة أو غير المبلئمة بناءا عمى إدراكيم بمستويات من القدرة 
. (113 ص ،2010 ،حامد)براندن أن رغبة اإلنسان في تقدير الذات ىي رغبة ممحة وحاجة أساسية

الذي وضع تقدير الذات (1954)وقد تأثر براندن في ترتيب وتنظيم الحاجات اإلنسانية بأعمال ماسمو 
ذا فشل في ذلك ف نو سيعيش إضمن الحاجات المتسمسمة والمتدرجة والتي يسعى الفرد دائما إلى تحقيقيا وا 
 .       حالة من اإلحساس بالنقص والشعور بالقمق حيث وضع تقدير الذات كحاجة نفسية اجتماعية

 (.95 ص ،2013 ،ميزاب)

 واالستقبللنجاز والثقة إل ىناك رغبات شخصية في الكفاءة والجدارة واإلتقان والمقدرة وا:وحسب ماسمو* 
 والمكانة واالمتنان واالعتراف االنتباهوالحرية، كما أن ىناك رغبات لبلحترام من الناس اآلخرين متضمنة 

شباع حاجات التقدير يؤدي إلى شعور الفرد بالجدارة   والى القوة النفسية واالستحقاقوالسيطرة والكرامة، وا 
لى اإلحساس بأن الفرد نافع لمناس وضروري ليم، ولكن إحباط ىذه الحاجات ينتج عنو مشاعر النقص إو

. والضعف واليأس

:  وقد بين ماسمو حاجات التقدير في ىرمو الموضح في الشكل التالي

 

 (406 ص ،2010، آخرون& كفافي )ىرمية الحاجات عند ماسمو  (8)شكل 

تقبل

الذات

حاجاتالتقدٌر

حاجاتاإلنتماءوالحب

الحاجةالىاألمن

الحاجاتالفزٌولوجٌة
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يتضح أن ماسمو وضع حاجة تقدير الذات في قمة اليرم قبل تقبل الذات وىذه الحاجة ال  (8)من الشكل 
تنمو وتتطور إال إذا تم إشباع الحاجات التي تسبقيا، من حاجة االنتماء والحب والحاجة إلى األمن 

 .والحاجات الفسيولوجية

  The Psychodynamic Approachوجية نظر السيكودينامية - 4-2

، White( 1963)"وايت"تتضح وجية نظر السيكودينامية في تقدير الذات وذلك من خبلل إسيامات 
الذي يرى أن تقدير الذات ىو األساس في الكفاءة والقدرة وبذلك يمكن النظر إليو عمى أنو مكون نمائي 
يغطي دورة الحياة من الطفولة إلى الرشد، وأن تقدير الذات يرتبط بقدرة وكفاءة الفرد عمى تحمل القمق 

إذ أن العبلقة بين القمق والقدرة ىي عبلقة تبادلية، وأن إيصال تقدير الذات إلى مستوى القدرة ىو  والواقع
. (111 ص ،2010 ،حامد)المؤشر اإلكمينيكي والمكون النفسي اليام في العبلج النفسي

  The Social Psychology Approachوجية نظرة عمم النفس االجتماعي - 4-3

تعتبر ىذه النظرية من أوائل  Morris Rosenberg ( 1965:)"موريس روزنبرغ "من بينيم 
النظريات التي وضعت أساسا لتفسير وتوضيح تقدير الذات، حيث ظيرت ىذه النظرية من خبلل دراسات 

روزنبرغ لمفرد وارتقاء سموك تقييمو لذاتو، في ضوء العوامل المختمفة التي تشمل المستوى االقتصادي 
 : ثبلثة تصنيفات لمذات ىي روزنبرغواالجتماعي والديانة وظروف التنشئة الوالدية، ووضع

 . وىي كما يرى الفرد ذاتو:الذات الحالية أو الموجودة- 

 . وىي الذات التي يجب أن يكون عمييا الفرد:الذات المرغوبة- 

 . وىي صور الذات التي يحاول الفرد أن يوضحيا أو يعرفيا لآلخرين:الذات المقدمة- 

ويسمط روزنبرغ الضوء عمى العوامل االجتماعية فبل أحد يستطيع أن يضع تقديًرا لذاتو واإلحساس بقيمتيا 
 . إال من خبلل اآلخرين

ألنيا تمثل موضوًعا يتعامل معيا ويكون نحوىا  الفرد نحو نفسو،  ويعتبر روزنبرغ تقدير الذات اتجاه
فقد  ، نحو الذات يختمف من الناحية الكمية عن اتجاىاتو نحو الموضوعات األخرىاالتجاهاتجاًىا، وىذا 

من خبلل المعايير السائدة في الوسط " تقييم الفرد لذاتو" حاول روزنبرغ دراسة نمو وارتقاء  سموك 
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واىتم بالدور الذي تقوم بو  االجتماعي لمفرد، وقد اىتم روزنبرغ بصفة خاصة في تقييم المراىقين لذواتيم
األسرة في تقييم الفرد لذاتو وعمل عمى توضيح العبلقة بين تقدير الذات الذي يتكون في إطار األسرة 

وأساليب السموك االجتماعي البلحق لمفرد فيما بعد واعتبر أن تقدير الذات مفيوم يعكس اتجاه الفرد نحو 
. (20 ص ،2012 ، عبد العزيز) نفسو

 فقد اعتبر تقدير الذات ينشأ ويتطور بمغة الواقع االجتماعي، R.Zeller ( 1969:)أما روبرت زيمر - 
ويؤكد أن تقييم  [...]أي أن تقدير الذات ينشأ داخل اإلطار االجتماعي لممحيط الذي يعيش فيو الفرد

تقدير الذات بأنو تقييم يقوم بو الفرد " زيمر" الذات ال يحدث إال في اإلطار المرجعي االجتماعي، ويصف 
لذاتو بحيث يمعب دور الوسيط بين الذات والعالم الواقعي، وعميو عندما تحدث تغيرات في بيئة الفرد 

ن تقدير الذات ىو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاتو تبعا إاالجتماعية ف
مفيوم يربط بين تكامل الشخصية من جية وقدرة الفرد عمى أن يستجيب " زيمر" لذلك، فتقدير الذات وفق 

لمختمف المثيرات التي يتعرض ليا من جية أخرى، وعميو افترض أن الشخصية التي تتمتع بقدر من 
التكامل تحظى بدرجة عالية من تقدير الذات وىذا يساعدىا ألن تؤدي وظائفيا بدرجة عالية من الكفاءة 

. (21ص  ،2012حمري، )انطبلقا من الوسط االجتماعي الذي توجد فيو 

فعند وضع الفرد في سمسمة من األدوار االجتماعية، وتحركو في إطار البناء االجتماعي الذي يعيش فيو 
وأثناء تحرك ىذه األدوار يتعمم أن يرى نفسو كما يراه رفاقو، فالمواقف االجتماعية الناجحة تعزز الفكرة 

 ص ،2013، ميزاب) السميمة الجيدة لتقدير الذات، وتمعب المقارنة باآلخرين دورا يؤثر في نمو ذاتية الفرد
100.) 
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  The Behavioral Approachوجية النظر السموكية - 4-4

استخمص كوبر سميث نظريتو لتفسير S. Coopersmith( 1967 :)ويمثميا ستانمي كوبر سميث 
ويرى أن ىناك أربعة  تقدير الذات من خبلل دراستو لتقدير الذات عند أطفال ما قبل المدرسة الثانوية،

: عوامل أساسية تساىم في ارتقاء تقدير الذات لدى المراىق وىي

. إدراك الطفل لمقيمة التي يعطييا اآلخرون لذاتو والمعبر عنيا في االنفعاالت والمكافآت ومدى االىتمام- 

مكاناتو في البيئة االجتماعية المحيطة-  . خبرة الطفل مع النجاح وتأتي من إدراكو لوضعو وا 

. متطمبات وطموحات الفرد وتعريفو لمفشل والنجاح- 

نمط الفرد في التعامل مع المردود السمبي أو النقد، حيث أن جميع األفراد معرضون لممرور بأحداث - 
سمبية، وتعتبر قدرة الفرد عمى االستجابة لمثل ىذه األشياء بشكل غير محطم لمذات شيء أساسي بالنسبة 

 .(38 ص ،2007 ،جمعة)الرتقائيا

ويرى كوبر سميث أن تقدير الذات مفيوم متعدد الجوانب لذا عمينا أال نعتمد عمى منيج معين لدراستو 
وتقدير الذات عنده ىو ظاىرة ذات عدة أبعاد ألنيا تتضمن عمميات تقويم الذات وردود الفعل أو 

 : االستجابات الدفاعية، ويميز كوبر سميث بين نوعين من تقدير الذات

.  ويوجد عند األفراد الذين يشعرون بالفعل أنيم ذوو قيمة:تقدير الذات الحقيقي* 

 ويوجد عند األفراد الذين يشعرون بأن ليس ليم قيمة ولكنيم ال يستطيعون :تقدير الذات الدفاعي* 
.  بمثل ىذا الشعور والتعامل عمى أساسو مع أنفسيم ومع اآلخريناالعتراف

النجاحات، القيم، الطموحات : وقد افترض كوبر سميث أربع متغيرات تعمل كمحددات لتقدير الذات وىي
. والدفاعات

فالتقدير المرتفع لمذات ينمو من القدرة عمى عمل األشياء المطموبة من الفرد  بطريقة أفضل من معظم 
.  (111 ص ،2014 ،اآللوسي) األفراد اآلخرين ويحدد مستوى طموح كل فرد لمدى تفسيره لمنجاح والفشل

وىكذا يعتبر كوبر سميث تقدير الذات ىو نتيجة تفاعل الفرد مع محيطو عند تقديره لذاتو وبذلك يتحدد 
. مدى النجاح أو الفشل ومراعيا بذلك الجيود المبذولة من قبل الفرد
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  The Cognitive Approachوجية النظر المعرفية - 4-5

 وضع تصورا ىرميا لتقدير الذات يبدأ بتقدير عام، وينبثق Shavelson ( 1976:)ويمثميا شافمسون 
منو بعدان أساسيان يتمثل األول في التحصيل الذي يتمثل في المواد الدراسية، ويتمثل الثاني في الجوانب 
االجتماعية واالنفعالية والبدنية الذي يقسمو بدوره إلى الزمبلء واألشخاص ذوي األىمية، والبعد االنفعالي 

يقسمو إلى المواقف الوجدانية، والبعد البدني الذي يقسمو إلى المظير البدني والقدرة البدنية                  
. (101 ص ،2013 ،ميزاب)

 سبع خصائص  تمثل مفاىيم أساسية في التعريف البنائي لمفيوم تقدير الذات وىي "شافمسون"ويضع 
: عمى النحو التالي

: تقدير الذات مفيوم منظم* 

 الفرد لذاتو، ولتخفيض درجة ادراكات أن خبرات الفرد عمى اختبلفيا وتنوعيا تعتمد عمى "شافمسون" يرى
تعقيدىا يمجأ الفرد إلى ترميزىا وتصنيفيا بأشكال مبسطة، وىذه األنظمة التصنيفية الخاصة يعتمدىا الفرد 

وىي انعكاس لثقافتو الشخصية فخبرات الطالب مثبل تدور بشكل حتمي حول  لكل محيط أو سياق محدد
أسرتو وأصدقائو ومدرستو، فدراسة تقدير الذات لدى ىذا الطالب ينبغي أن تؤخذ ىذه التصنيفات في 

عطائيا معنى . الحسبان إذ أنيا تمثل طريقة لتنظيم الخبرات وا 

: تقدير الذات متعدد المجاالت* 

إن لتقدير الذات أوجيا خاصة تعكس نظاما نوعيا يتبناه الشخص ويشترك بو مع المجموعة ويتضمن 
. بعض المجاالت وىي األكاديمية، االجتماعية، الرياضية والتقويمية

: أبعاد تقدير الذات تترتب بشكل ىرمي* 

إن حقائق تقدير الذات تترتب بشكل ىرمي من خبلل خبرات وتجارب الفرد في المواقف الشخصية وىذا 
: موضح في الشكل التالي
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 .(114 ص ،2014 ،اآللوسي)يوضح التنظيم اليرمي لتقدير الذات حسب شافمسون (9)شكل

يتضح أن شافمسون اعتبر أن لتقدير الذات مجموعة من األبعاد حيث يمكن أن يكون  (9)من الشكل 
لمفرد تقدير ذات جسمي وىو الخاص بشكمو ومظيره الخارجي، وتقدير ذات انفعالي خاص بالجانب 

الوجداني لمفرد، وتقدير ذات اجتماعي خاص بعبلقات الفرد مع اآلخرين، وتقدير ذات أكاديمي خاص 
 .بالجانب التحصيمي في المواد الدراسية

: تقدير الذات ثابت بشكل عام وغير ثابت موقفيا* 

يرى شافمسون أن تقدير الذات العام يعتمد بشكل كبير عمى المواقف المحددة الخاصة وتنوعو يعتمد 
. بالدرجة األولى عمى تنوع المواقف

: مفيوم تقدير الذات قابل لمتطور* 

إن األفراد يميمون إلى تفريق ذواتيم عن بيئتيم عندما يزداد مخزون خبراتيم البيئية، وبمرور الزمن عندما 
. ينمو الفرد أكثر فأكثر فان تقدير الذات يبنى ويصبح متطور ولو عدة أوجو

 

 

تقدٌر الذات 

 العام

 اآلخرٌن

تقدٌر الذات 

 االجتماعً

تقدٌر الذات 

 االنفعالً

تقدٌر الذات 

 الجسمً

تقدٌر الذات 

 األكادٌمً

مادة  األقران

 العلوم

مادة 

 الرٌاضٌات

مادة 

 التارٌخ
القدرة 

 الجسمٌة

الحاالت 

االنفعالٌة 

 الخاصة

المظهر 

 الجسمً
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: تقدير الذات يتمتع بخصائص مقيمة* 

إن الخاصية التقويمية قد تختمف من شخص إلى آخر في مدى أىميتيا وخطورتيا من موقف إلى آخر، 
وتعتمد درجة االختبلف في تحديد مدى أىمية األبعاد التقويمية عمى خبرات الفرد السابقة في مجتمعو 

. الخاص وثقافتو الخاصة وغيرىا من العوامل المؤثرة

: مفيوم تقدير الذات يختمف عن تراكيب الذات األخرى* 

حيث أن تقدير الذات يتأثر بالخبرات الخاصة لمفرد و ارتباط تقدير الذات يكون محددا بالمواقف الخاصة، 
ن تقدير الذات سيكون مرتبطا بالتحصيل األكاديمي بشكل أكبر إمثبل إذا ركزنا عمى الجانب األكاديمي ف

. (113 ص ،2014 ،اآللوسي) من ارتباطو بقدرتو في المواقف االجتماعية أو قدرتو الجسمية

ىو رائد وجية النظر المعرفية في تقدير الذات، فقد رأى أن : Epstein( 1985)ويعتبر أيبشتاين 
األفراد ينظمون المعمومات والخبرات التي يكونوىا حول أنفسيم واآلخرين وبيئتيم فيما يسمى بالنظريات 
الشخصية لمواقع، وافترض أيبشتاين أن النظريات الشخصية لمواقع تعمل عمى تسيير النمو الشخصي 

والحياة لدينا كأفراد وىي تساعدنا في التفاعل مع اآلخرين وكذلك تساعدنا في الحفاظ عمى درجة مناسبة 
من تقدير الذات، ويصف تقدير الذات عمى أنو حاجة إنسانية أساسية لمجنس البشري باعتباره مستحق 

. (115 ص ،2010 ،حامد)الحب وأنو قوة دافعة تدفع الفرد لمتغير

من خبلل النظريات التي تم استعراضيا من قبل الباحثين نستنتج أن تقدير الذات يؤكد عمى أىمية  -  
األسرة وما تقوم بو من دور أساسي وكذلك نوع الرعاية الوالدية في فيم وتطوير مفيوم تقدير الذات لدى 
األفراد  نتيجة تأثره بالمؤثرات البيئية إلى حد ما، وطرق التنشئة االجتماعية لذلك ييتم العديد من عمماء 
النفس بالخبرات المبكرة لدى الطفل في السنوات األولى من حياتو حيث تمعب دورا كبيرا وىاما في تكوين 

 . بذاتوواالستقبلل عمى النفس االعتمادوبناء شخصية الفرد وكذلك تعمل عمى تكوين سموكو من خبلل 

   وقد قدم ىؤالء الباحثين العديد من التفسيرات النظرية لمفيوم تقدير الذات وكميا ركزت عمى مدى أىمية 
ىذا المفيوم في شخصية الفرد ومدى تأثيره عميو، وكل نظرية من النظريات السابقة الذكر قدمت تفسيرا 

: يتماشى مع توجييا حيث
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 أن تقدير الذات ينمو في جميع مراحل الحياة، وأن لو عبلقة بالصحة النفسية لمفرد "وايت"حيث أكد 
. باإلضافة إلى دوره في عممية العبلج النفسي

لى إواعتبر كل من براندن وأبراىام ماسمو تقدير الذات أنو من الحاجات األساسية التي يسعى الفرد - 
. واالستحقاقتحقيقيا وأن إشباع حاجات التقدير يولد لدى الفرد مشاعر القدرة والجدارة 

 يؤكد عمى أن تقدير الذات حاجة إيجابية وضرورية في حياة الفرد وأنيا الحاجة األساسية أما كارل روجرز
 يرى أن كل فرد لديو ميل لتحسين ذاتو والشخص الذي لمتقبل واالحترام من طرف الذات واآلخرين، و

يستطيع أن يطور ذات مميزة يعتبر فردا فاعبل، كما أكد عمى دور العوامل االجتماعية والعالم الخارجي 
. في تحقيق تقدير الذات

 فقد أكدا عمى دور البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد فيي التي تحدد مدى "روزنبرغ وزيمر"أما - 
تمتع الفرد بتقدير الذات وذلك من خبلل عممية التفاعل التي تحدث بينو وبين البيئة االجتماعية التي 

. يعيش فييا

 تطرق إلى أن تقدير الذات ينطوي تحتو مجموعة من األبعاد وميز بين نوعين من "كوبر سميث"و- 
تقدير الذات، حقيقي ودفاعي وبين أن ىناك مجموعة من المتغيرات التي تحدد  مدى تقدير الذات لدى 

. نجازات التي يقوم بيا الفردإلالفرد وأىميا ا

 أيضا بتقسيم تقدير الذات إلى مجموعة من األبعاد وقدم العديد من الخصائص "شافمسون" كما قام- 
. المتعمقة بمفيوم تقدير الذات

واعتبر أبشتاين تقدير الذات ىو مجموعة من المعمومات والخبرات التي يكونيا الفرد عن نفسو وىذا - 
. يدخل في نطاق ما أطمق عميو بالنظريات الشخصية لمواقع
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أبعاد تقدير الذات - 5

. يتكون تقدير الذات من ثبلثة أبعاد أساسية تشمل كل جوانب الفرد المعرفية والوجدانية والسموكية

 البعد المعرفي- 1 – 5

 يشير إلى األفكار التي يحمميا الفرد عن ذاتو وألنو يفكر بشكل واع في ذاتو، حيث أنو يضع في اعتباره 
التباين بين الذات والمثالية والشخص الذي يرغب أن يكونو، أو الذات المدركة أو التقدير الواقعي لكيفية 

 .رؤية الفرد لذاتو

 البعد الوجداني- 5-2

 .ويشير إلى أن األحاسيس أو االنفعاالت التي يشعر بيا الفرد أثناء تفكيره في مثل ىذا التباين

 البعد السموكي- 5-3

يظير الجانب السموكي لتقدير الذات في سموكيات الفرد كالتوكيدية والمرونة والحسم في اتخاذ 
. (14 ص ،2016 ،عتروس)قراراتو

: وىناك العديد من التصنيفات األخرى ألبعاد تقدير الذات نذكر منيا ما يمي

 حيث اعتبر تقدير الذات يتسم بأن لو أبعادا متعددة، بمعنى أن اإلحساس بقيمة الذات "ريزنر" تصنيف 
ينبع من الكفاءات المتنوعة التي يشعر بيا الفرد في أبعاد مختمفة، وىناك عمى األقل ثبلثة أبعاد متمايزة 

: وىي

. (التقدير المادي لمذات )المظير المادي أو الناحية الجسمية - 

. (تقدير أداء الذات )أداء الميام - 

. (التقدير االجتماعي لمذات )العبلقات الشخصي - 
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: ويمكن تمخيصيا في المخطط التالي

 

 

 

 

 

 (.4، ص 2005ريزنر، )يبين أبعاد تقدير الذات : (10)شكل 

يوضح أن تقدير الذات يمس الجانب المادي والجانب االجتماعي واألدائي لمفرد حيث نجد  (10)الشكل 
 .ىناك تقدير ذات مادي، تقدير أداء الذات وتقدير الذات االجتماعي

 إلى  "Courtneyكورتني "  و  "Felmingفيممنج " كما كشفت نتائج التحميل العاممي الذي قام بو 
: وجود خمسة أبعاد لتقدير الذات تتمثل في

. اعتبار الذات- 

. الثقة االجتماعية- 

. القدرات المدرسية- 

. المظير البدني- 

. القدرات البدنية- 

. (170 ص ،2013 ،ميزاب)البعد االنفعالي- 

 

 

 

 تقدٌر الذات

 تقدٌر الذات المادي

المظهرالجسمً*  

القدراتالبدنٌة*  

 تقدٌر أداء الذات

األداءفًالعمل*  

األداءفًالمهام*

 األخرى

 تقدٌر الذات االجتماعً

العالقةبأفراداألسرة*  

العالقةباألشخاص*

 المهمٌنفًحٌاتنا
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أىمية تقدير الذات - 6

حيث أن حاجة الفرد لمتقدير تبدأ منذ  يحتل تقدير الذات مكانة ميمة في دراسات عمم النفس الحديث،
نعومة أظافره إذ يعد إدراك الفرد لذاتو محددا لسموكو في المستقبل فوفقا لمبعض ال يوجد حكم أو تقييم 

. أكثر أىمية وقيمة بالنسبة لمفرد من التقدير الذي يحممو ىو لذاتو

و ِيؤثر عمى األداء والتفاعل مع اآلخرين،  ولتقدير الذات األثر العميق عمى جميع جوانب حياة الفرد،

وبالتالي عمى الصحة النفسية بشكل عام، وسيتم توضيح أىمية تقدير الذات بشكل أوضح في النقاط 
: التالية

تقدير الذات والسموك البناء - 1- 6

يعتبر تقدير الذات من الشروط األساسية التي تجعل سموك الفرد مثمرا وبناءا فأداؤه يكون أفضل في كل 
شيء يقوم بو عندما يعتبر نفسو بأنو جدير بالنجاح أنو ذو شأن وأىمية، فاألشخاص الذين لدييم تقدير 

يجابي لذاتيم يكونون في الغالب أسعد حاال وأفضل صحة وأكثر إنتاجية ممن لدييم تقدير متدن لذاتيم، إ
ويعزز من روح اإلبداع والتفاؤل  فالتقدير المرتقع لمذات يصنع الجانب األكبر من شخصية المرء وقدراتو،

. (7 ص ،2005 ،ريزنر) في مواجية التحديات في مختمف مواقف الحياة اليومية

. تقدير الذات واألداء في العمل- 2- 6

أشارت األبحاث إلى أن الموظفين الذين يتمتعون بتقدير مرتفع لمذات تكون ىناك احتمالية أكبر مقارنة 
بمن لدييم تقدير متدن لذاتيم، بأن يكونوا منتجين في العمل وأكثر قابمية لمعمل بمزيد من الجد وأقل تأثرا 

 .بالضغوط المستمرة كغموض الدور والصراع

ويصف كوبر سميث األفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع بأنيم يتوقعون النجاح في األعمال التي 
 .(111 ص ،2014 ،اآللوسي) يقدمونيا كما يتوقعون رضا الناس عنيم ألن ثقتيم بأنفسيم كبيرة

. تقدير الذات والعالقات الشخصية- 3- 6

يعزز تقدير الذات من إقامة عبلقات شخصية واجتماعية طيبة، فحتى يتمكن الفرد من إقامة عبلقات 
اجتماعية قوية وجيدة ينبغي أن يكون محبا لذاتو، واألشخاص الذين يتمتعون بتقدير ذات عال يكونون 
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أكثر تعاونا وحماسا واحتراما ومراعاة لمشاعر اآلخرين إذا ما قورنوا بمن لدييم مستوى متدن من تقدير 
. (9 ص ،2005 ،ريزنر) الذات

 :تقدير الذات والصحة النفسية- 4- 6

يشير العديد من عمماء النفس إلى أن طبيعة النظر إلى الذات تحدد ارتفاع أو انخفاض الصحة النفسية، 
حيث يشار عادة إلى الصحة النفسية الجيدة عمى أنيا نوع من تقبل الذات أو الثقة بيا فيي ال تعني 

 .غياب المرض النفسي فقط بل تتعداه أيضا إلى العبلقة الجيدة مع الذات و مع اآلخرين

متغيرا أساسيا يحدد الوقوع في المرض  "كانتر"  و "شامال"ويعد االتجاه نحو الذات والحياة من وجية نظر 
. والشفاء منو، حيث يعد الفرد الذي يشعر بعدم أىميتو وانخفاض تقدير الذات لديو أكثر عرضة لممرض

وفي ىذا اإلطار ىناك العديد من الدراسات التي أكدت عبلقة انخفاض تقدير الذات بالقمق، وأن تقدير 
 "كبرست"و "سكجر"متغيرا مركزيا فيما يتعمق بشعور الفرد باالضطراب وىذا وفقا لكل من  الذات يعد

 .(40 ص ،2007 ،جمعة)

. تقدير الذات والعالقات الشخصية- 5- 6

يعزز تقدير الذات من إقامة عبلقات شخصية واجتماعية طيبة، فحتى يتمكن الفرد من إقامة عبلقات 
اجتماعية قوية وجيدة ينبغي أن يكون محبا لذاتو، واألشخاص الذين يتمتعون بتقدير ذات عال يكونون 
أكثر تعاونا وحماسا واحتراما ومراعاة لمشاعر اآلخرين إذا ما قورنوا بمن لدييم مستوى متدن من تقدير 

. (9 ص ،2005 ،ريزنر) الذات

 من كل ما تم عرضو يتبين لنا أن لتقدير الذات دور كبير في مختمف جوانب حياة الفرد، حيث يعتبر 
ميزة أساسية في شخصية الفرد فيو يؤثر عمى سموكنا وعمى أحاسيسنا وعمى قدراتنا التكيفية، وتظير 

يجابي لمذات من بين الحاجات الحيوية لمفرد وأي قصور في ىذه الحاجة يترتب إلالحاجة إلى التقدير ا
. عنو مشكبلت نفسية كثيرة
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مظاىر تقدير الذات - 7

.  تقدير الذات المرتفع- 1- 7

إن معظم الباحثين في مجال الصحة النفسية وعمم النفس يؤكدون عمى أن وجود تقدير ذات مرتفع لدى 
الفرد، يعبر عن وجود تكيف نفسي واجتماعي سميم لمفرد مع نفسو واآلخرين والمحيط الذي يعيش فيو، 

: ويتميز األفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع بما يمي

. ينظرون إلى أنفسيم نظرة واقعية - 

.  أن يحددوا نقاط الضعف ونقاط القوة لدييمباستطاعتيم- 

. يستند تقديره لذاتيم عمى تغذية راجعة صحيحة وليس لما يحبون أن يعتقدوا عن أنفسيم- 

. يكون لدييم مجموعة كبيرة من األصدقاء- 

. يقيمون عبلقات مع اآلخرين- 

. يرغبون في مساعدة اآلخرين وفي المجازفة- 

. يعممون في أغمب األحيان كقادة- 

. ال يشعرون بالتيديد بسبب التغيرات أو المواقف الجديدة- 

. يشعرون بالرضا عن انجازاتيم ألنيم يشعرون بالمسؤولية إزاء النتائج- 

. لدييم آراء قوية ال يخشون من التعبير عنيا، وىذا ما يجعميم غير محبوبين من قبل البعض- 

. (16 ص ،2003 ،سميم)

مما سبق يتبين لنا أن األشخاص الذين يتميزون بتقدير ذات مرتفع لدييم قدرة عمى تقييم ذواتيم بواقعية، 
ولدييم كفاءة عالية سواء في جانب العمل الذين يثبتون تميزىم فيو وقدرتو عمى التفاعل مع اآلخرين 

قامة العبلقات، باإلضافة إلى ىذا قدرتيم عمى التكيف بطريقة سيمة مع جميع المواقف التي يمرون بيا،  وا 
 بخطى ثابتة فيو يولد واالستمراريجابي عامل أساسي لقدرة الفرد عمى تخطي الصعوبات إلفتقدير الذات ا
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الشعور بالراحة النفسية والقدرة عمى تحقيق الطموحات الخاصة بالفرد، كما أنو يمتاز بالقدرة عمى التوفيق 
بين مشاعره الداخمية وسموكو الظاىري، كما أن لديو القدرة عمى إبداء ما لديو من آراء ورغبات بشكل 

.    واضح

تقدير الذات المنخفض - 2- 7

ويعتقدون أن اآلخرين   من الناس يشكون أو يقممون من قيمة ذواتيم%95تشير الدراسات إلى أن قرابة 
 .(489 ص ،2008 ،بطرس)يعممون أفضل منيم وأنيم ينجزون ما يسند إلييم بيسر

:  لمذات يستجيبون إلى ظروف الحياة ومتغيراتيا بإحدى الطريقتينازدراءوعادة األشخاص الذين لدييم 

فيم يشكون في قدراتيم لذلك يبذلون القميل من الجيد في أنشطتيم : إما الشعور بالنقص تجاه أنفسيم- 
. وىم يعتمدون بكثرة عمى اآلخرين لمبلحظة أعماليم

رادة الثأر من اآلخرين-   فيم غالبا ما يعانون من مشاكل في أعماليم وفي :أو الشعور بالغضب وا 
   .مسكنيم مما قد يسبب ليم في النياية مرض نفسي وعضوي ورغبة في محاولة االنتقام من اآلخرين

. (49 ص ،2008 ،عبد الصادق)

: ويتميز ذوي تقدير الذات المنخفض بما يمي

. االتجاه السمبي والمتشائم نحو الحياة- 

. مقاومة اكتساب خبرات جديدة- 

. االفتقار إلى الثقة والشعور بنقص الكفاية- 

. (289 ص ،2009 ،مخيمر)االفتقار إلى الوعي باإلمكانات والقدرات- 

. الشك في اآلخرين، مضايقتيم أو تحقيرىم- 

. توجيو الموم لآلخرين عند حدوث فشل أو خطأ- 

. الفشل في تحمل مسؤولية تصرفاتيم- 

. (18 ص ،2003 ،سميم)إتباع أساليب اليروب بما فييا التأخر والتغيب- 
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إذا األفراد الذين يعانون من تقدير ذات منخفض يعانون من قصور أو عجز في جميع الجوانب، سواء 
اتجاه أنفسيم فيم يقومون بازدرائيا أو من ناحية عبلقاتيم  السمبية مع اآلخرين وعدم القدرة عمى التكيف،  

كما أنيم  كما أن رأييم بشأن ذاتيم مرتبط بما يقولو الغير عنيم، فيم يفتقدون لمثقة وتحمل مسؤولية أفعالو
بحاجة دائمة إلى تأييد وطمأنة اآلخرين ليم مما يجعميم أكثر امتثاال وتقببل ألحكام اآلخرين عمى أمل 

  .الحصول عمى تقييم ايجابي لذاتيم،  وىذا  عكس الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع

. العوامل المؤثرة في تكوين تقدير الذات - 8

يتشكل تقدير الذات لدى الفرد بفعل كل من العوامل الداخمية والخارجية، حيث إن العوامل الخارجية ىي 
العوامل البيئية مثل تأثير اآلباء واألفراد الميمين في حياة الفرد، في حين تشمل العوامل الداخمية تمك 

. نجازات الشخصيةإلالعوامل التي يولدىا الفرد بنفسو مثل أفكاره عن ذاتو، والتطمعات وا

والعوامل الخارجية تمعب دورا حاسما في تشكيل تقدير الذات أثناء الطفولة خصوصا في السنوات الثبلث 
أو األربع األولى، وبالنسبة لمبالغين تكون العوامل الداخمية ىي الحاسمة وتتمثل العوامل المؤثرة في تكوين 

: تقدير الذات فيما يمي

األسرة  - 8-1

حيث تعد الجماعة األولية التي تشرف عمى النمو النفسي لمطفل وتؤثر في تكوين شخصيتو وظيفيا 
خوتو  وديناميا منذ مرحمة  الطفولة المبكرة ، وتمعب العبلقات بين الوالدين والعبلقات بينيما وبين الطفل وا 

. (77 ص ،2005 ،زىران) دورا ىاما في تكوين شخصيتو وأسموب حياتو

ويتفق عمماء النفس بوجو عام عمى أن التجارب المبكرة أثناء مرحمة الطفولة والمراىقة يكون ليا تأثير 
 جين"كبير في نمو تقدير الذات  واألسرة ىي العامل األساسي في التنشئة االجتماعية، حيث يقول 

أن تقدير الذات ىو شأن أسري، ذلك أن األسرة ىي المكان األول الذي نقرر فيو ذاتنا " كالرك ايمسمي
ونبلحظ ونتدرب عمى الكيفية التي يمكن بيا أن نكون عمى النحو الذي قررناه ألنفسنا، وبقدر ما نقرر 

      " يجابيا لمذاتإمدى أىميتنا ألن نحظى بحب اآلخرين وبقدر ما نقرر مدى اقتدارنا نبني تقديرا 
. (16 ص ،2005 ،ريزنر)
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 والحرية لؤلبناء مرتبطة بالطريقة االستقبللكما توصمت العديد من الدراسات إلى أن الدعم الوالدي ومنح 
ن ىذا إ ويعتبرانو شخصا مسؤوال فباالبنيجابية بالتقدير المرتفع لمذات لدى األبناء عندما يثق الوالدان إلا

.  (133 ص ،2013 ،حدواس)يزيد من تقديره لذاتو 

كذلك أشارت األبحاث إلى أن الطريقة التي يتم تربية الطفل بيا تؤثر بشكل كبير عمى تقدير الذات، 
فاآلباء الذين يتمتعون بقدر عال من تقدير الذات يقومون في الغالب بتنشئة أطفال يتمتعون بتقدير مرتفع 

لمذات، في حين أن اآلباء ذوي التقدير المنخفض لمذات يقومون في الغالب بتنشئة أطفال ذوي تقدير 
 (.41 ص ،2012 ، عبد العزيز)منخفض لمذات 

. آراء اآلخرين- 8-2

كذلك يتأثر تقدير الذات بتقييمات اآلخرين لمفرد وبخاصة الميمين منيم في حياتو، فالفرد يقوم بتقييم نفسو 
 (.162 ص ،2007 ،سعيد)عمى أساس تقييم اآلخرين لو 

 أن من أىم العوامل التي ِتؤثر في تقدير الذات، عبلقة الفرد مع أشخاص ذو أىمية "فيمكر"ويرى 
سيكولوجية بالنسبة لو وىم األفراد الذين يتفاعل ويتصل معيم باستمرار أو الذين يدركيم باعتبارىم يحتمون 

. مكانة اجتماعية عالية

ىنا يظير دور األفراد الذين يتعامل معيم الشخص في نمو تقدير الذات لديو، فإذا تم تييئة مجال 
ن تقديره لذاتو يزداد، أما إذا تم وضع عوائق أمام الفرد بحيث ال إ واإلنتاج واإلبداع لمفرد فلبلنطبلق

  ن تقدير الفرد لذاتو ينخفضإيستطيع أن يستغل قدراتو واستعداداتو وال يستطيع تحقيق طموحاتو ف
. (134 ص ،2013 ،حدواس)

األدوار االجتماعية - 3- 8

إن الفرد عند قيامو بأدواره االجتماعية تتأثر شخصيتو بيذه األدوار ذلك أن الدور االجتماعي يتحدد في 
ضوء نوع الجماعة وبنائيا والموقف االجتماعي والتفاعل االجتماعي وفي ضوء االتجاىات النفسية 

. (78 ص ،2005 ،زىران) وسمات شخصيات األفراد
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نو يتعمم أن يرى نفسو كما يراه رفاقو في المواقف االجتماعية إأثناء تحرك الفرد خبلل ىذه األدوار ف
 والمعارف والمشاعر في تشكل الخبرة الذاتية االدراكاتالمختمفة، ويستخمص من ذلك الدور الذي يمعبو 
. (162 ص ،2007 ،سعيد) لمفرد ونظرتو لنفسو وقيمو الخاصة، وتقديره لذاتو

المظير  - 4- 8

أشارت األبحاث إلى أن مظير الفرد عنصر ميم في تحديد مستوى تقدير الذات، وىذا يرجع أساسا إلى 
 فاألشخاص الجذابون يكونون أكثر ،حقيقة أن تقييمات وآراء اآلخرين غالبا ما تكون مبنية عمى مظيرنا

قابمية ألن يحبوا مقارنة باألشخاص غير الجذابين، وغالبا ما يحظون بقدر أكبر من حب اآلخرين 
. ومعاممتيم الحسنة والتفضيمية

كما أن تقييمات الفرد نفسو لمظيره ليا تأثير عمى تقديره لذاتو، فاألشخاص الذين لدييم مشاعر وأحاسيس 
. (19 ص ،2016 ،عتروس)يجابية عن مظيرىم يكون لدييم في الغالب مستوى أعمى من تقدير الذاتإ

 نجاز األكاديمي والبراعة في أداء الميام إلا- 5- 8

نجاز األكاديمي عمى تقدير الذات، فالدرجات الجيدة تعزز من شعور الفرد بالقيمة والكفاءة، إليؤثر ا
. نجاز األكاديمي يكونان مرتبطان ما بين العامين السابع والخامس عشرإلوتقدير الذات وا

كما يتأثر أيضا ببراعة الفرد في أداء الميام  حيث أنيا تعزز من شعور الفرد بقيمة ذاتو فيي تجعل الفرد 
يشعر بأنو ميم وىذا يقوي من تقديره لذاتو، فمثبل الكفاءة في العمل يمكن أن ترفع من مستوى تقدير الفرد 

. (20 ص ،2005 ،ريزنر) لذاتو إذا كان الفرد يقدر عممو تقديرا كبيرا

ن األفكار التي يحمميا الفرد عن ذاتو  تشكل أساس صورتو الذاتية والتي إباإلضافة إلى كل ىذه العوامل ف
. تؤثر بشكل كبير عمى مستوى تقديره لذاتو
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: ويمكن تمخيص العوامل التي تؤثر في تكوين تقدير الذات في المخطط التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. (من إعداد الطالبتان)يبين العوامل المؤثرة في تكوين تقدير الذات (11)شكل 

 :أن تقدير الذات يتأثر بالعديد من العوامل وىذه العوامل تنقسم إلىيتضح  (11)من الشكل 

 االنجاز األكاديمي والبراعة في – األفكار الذاتية –المظير الخارجي : عوامل تتعمق بالفرد المتمثمة في- 
 أداء الميمات 

 . تقييمات وآراء اآلخرين–األسرة : وعوامل تتعمق بالبيئة االجتماعية والمتمثمة في- 

 

 

 

 

 تقدٌر الذات

 األفكار الذاتٌة

االنجاز األكادٌمً 

والبراعة فً أداء 

 المهمات
 المظهر

 األدوار االجتماعٌة
تقٌٌمات وآراء 

 اآلخرٌن

 األسرة
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 .خالصة الفصل

بعد كل ما تم عرضو خبلل ىذا الفصل يمكن القول بأن لدى الناس حاجة أساسية لتقدير أنفسيم وتقدير 
اآلخرين ليم وأن ىذه الحاجة تنمو وتتطور وتعتدل من خبلل الخبرات التي يمر بيا الفرد في بيئتو 

ر الذات االجتماعية من خبلل تفاعمو مع األشخاص ذوي األىمية بالنسبة إليو، كما تتضح أىمية تقدي
حيث نستطيع من خبلليا الحكم عمى شخصية الفرد وسموكو والتنبؤ بما يمكن أن يسمكو، فيو يعكس 

سموك الفرد وخصائصو وانفعاالتو خبلل التقديرات التي يضعيا الفرد لذاتو في جوانبيا المختمفة، فمتقدير 
الذات أثر ىام عمى السموك حيث أن األفراد ذوي التقدير المرتفع لمذات يميمون ألن يكونوا واثقين من 

أنفسيم، مستقمين ومتحممين لممسؤولية، متفيمين ومتفائمين بما قد تأتي بو الحياة، في حين أن األفراد ذوي 
التقدير المنخفض لمذات يكونون أكثر عرضة لمشعور بالوحدة واالكتئاب وىذا من شأنو أن يؤثر عمى 
قدراتيم وكفاءاتيم في أدائيم لمياميم، وبيذا يكون تقدير الذات اإليجابي والمرتفع إحدى المتطمبات 

األساسية لمتوافق في مختمف مجاالت الحياة كما أنو يساعد الفرد عمى النجاح في مختمف ميادين الحياة 
يكتسبو الفرد  نتيجة التفاعل بالبيئة  ، والتقدير االيجابي لمذات(العائمية، الدراسية، المينية، االجتماعية)

التي يتواجد فييا وقد أكد دور البيئة االجتماعية في تنمية تقدير الذات العديد من العمماء من خبلل 
 .النظريات التي قدموىا لتفسير تقدير الذات

وبعد التطرق إلى الجانب النظري الخاص بمتغيرات الدراسة سنتطرق في الفصول الموالية إلى الجانب 
التطبيقي من ىذه الدراسة، بداية من اإلجراءات المنيجية المتبعة وبعدىا عرض النتائج المتوصل إلييا 

.ومناقشتيا



 

 

 

 

 

 البماب  التطنثقل   
:  الصنض  الر  ع

  اجر ا ا  الحقلبثل اليدد ال
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 اجر ا ا  الحقلبثل اليدد ال  :  الصنض  الر  ع
تحلثد  

.  التل ثر  صراثما  الدد ال- 1

.  ااتطجأثل الدد ال  - 2

.  الدد ال  ألاماثل- 3

.  قلج  الدد ال- 1- 3

.  دود  الدد ال- 2- 3

.  بتحع  الدد ال- 3- 3

. أثقل  الدد ال- 4 – 3

. ودو ا  الدد ال – 5 – 3

.  ألامالثب  ا نمئثل  الحتنعل ول  الدد ال – 6 – 3

 الصنض دج ل
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تمييد 

 البحث العممي وذلك من أجل الوصول إلى الحقائق الموجودة في يتعد الدراسة الميدانية أىم خطوة ف
 من خبلل مجموعة من األدوات التي تتماشى مع طبيعة الموضوع محل الدراسة وقبل مجتمع الدراسة

اختيار ىذه األدوات يجب عمى الباحث أن يتأكد من صبلحية ىذه األدوات قبل استعماليا لتكون البيانات 
التي يتم جمعيا دقيقة وعندىا مصداقية وتعبر عن الظاىرة التي يتم قياسيا فعبل، وكذلك عمى الباحث 

 تحديد األساليب اإلحصائية التي يتم إتباعيا من أجل تحميل ىذه البيانات كميا، وىذه البيانات يتم جمعيا
. التأكد من صحة الفرضيات التي تم طرحيا سابقا تحميميا من أجل و

براز  ومن خبلل ىذا الفصل سنتطرق إلى اإلجراءات المنيجية التي تم إتباعيا في الدراسة الحالية وا 
 وكذلك الطريقة التي تم تحديد المبلمح التي تميز مجتمع الدراسة والعينة التي تم تطبيق الدراسة عمييا

 باإلضافة إلى ىذا سنعرض األدوات التي حجم العينة النيائي بيا وذلك استنادا إلى حجم المجتمع الكمي،
 وذلك بعد التأكد من صبلحيتيا وذلك من خبلل استعراض الخصائص اعتمدنا عمييا في جمع البيانات

 أىم األساليب اإلحصائية المتبعة السيكومترية التي قام أصحاب المقاييس من التأكد منيا، كما سنستعرض
. لتحميل البيانات بصورة كمية
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التذكير بفرضيات الدراسة - 1

الفرضية الرئيسية - 1- 1

. توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات لدى طبلب الجامعة

الفرضيات الجزئية - 2- 1

 ذات داللة إحصائية بين بعد المعرفة االنفعالية  ارتباطية موجبة توجد عبلقة:الفرضية الجزئية األولى
. وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد إدارة االنفعاالت  ارتباطية موجبة توجد عبلقة:الفرضية الجزئية الثانية
. وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد تنظيم االنفعاالت  ارتباطية موجبة توجد عبلقة:الفرضية الجزئية الثالثة
. وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

 ذات داللة إحصائية بين بعد التعاطف وتقدير  ارتباطية موجبة توجد عبلقة:الفرضية الجزئية الرابعة
. الذات لدى الطالب الجامعي

 التواصل  بعد ذات داللة إحصائية بين ارتباطية موجبة توجد عبلقة:الفرضية الجزئية الخامسة
 .االجتماعي وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي
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 :االستطالعيةالدراسة - 2

 مدى اختبار مرحمة تجريب الدراسة بقصد استطبلع إمكانيات التنفيذ، وبقصد االستطبلعيةتعتبر الدراسة 
                "  ىذه الدراسة صورة مصغرة لمبحثاعتبارسبلمة األدوات المستخدمة في البحث، ويمكن 

 .(73، ص1984خميفة،  )

 االستطالعيةأىداف الدراسة - 1- 2

:  فيما يمياالستطبلعيةتكمن أىداف دراستنا 

الطمبة الجامعيين بكمية العموم اإلنسانية )معرفة حجم المجتمع األصمي الذي تستيدفو الدراسة - 
. وكذا معرفة خصائصو (واالجتماعية

. ضبط العينة المبلئمة حسب متغيرات الدراسة وكذا طريقة اختيارىا- 

. التعرف عمى مختمف الظروف التي يمكن أن ترافق عممية التطبيق بغرض التحكم فييا- 

 االستطالعيةمكان وزمان إجراء الدراسة - 2- 2

  وكان 1945 ماي 8 بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قالمة االستطبلعيةتم إجراء الدراسة 
.  2018ذلك خبلل شير مارس 

 االستطالعيةمراحل الدراسة - 3- 2

:  بالخطوات التاليةاالستطبلعية مرت الدراسة 

في البداية توجينا إلى قسم عمم النفس لمحصول عمى تصريح رسمي يمكننا من التقدم لمصالح الشؤون - 
البيداغوجية في الكمية قصد الحصول عمى البيانات الخاصة بالمجتمع الكمي وكذا إحصائيات الطمبة في 

. كل قسم من أقسام الكمية

بعد التحصل عمى البيانات الخاصة بالمجتمع قمنا بتحديد حجم العينة التي سيتم تطبيق الدراسة عمييا - 
 .والنسبة التي سيتم سحبيا من كل قسم من أقسام الكمية
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 االستطالعيةنتائج الدراسة - 2-4

تم التعرف عمى حجم مجتمع الدراسة حيث بمغ العدد اإلجمالي لطمبة العموم اإلنسانية والعموم - 
.  طالب وطالبة3765االجتماعية 

. مجتمعتم تحديد العينة التي سيتم إجراء الدراسة عمييا وذلك بناءا عمى حجم ال- 

الدراسة األساسية - 3

منيج البحث  - 1- 3

إن اليدف األساسي لمبحث العممي ىو الوصول إلى نتائج دقيقة وليا مصداقية تعبر حقيقة عن المشكمة 
 تساعده  التي ولكي يصل الباحث إلى ىذا اليدف يقوم بإتباع مجموعة من الخطوات والقواعد،المدروسة

عمى فيم المشكمة المدروسة وىذا ىو المنيج ونوع المنيج الذي يتبعو الباحث في دراستو يتوقف عمى نوع 
. المشكمة التي يريد دراستيا

 في دراستنا الحالية عمى المنيج الوصفي باعتباره األنسب حيث يسمح بوصف الذكاء الوجداني اعتمدنا
وتقدير الذات لدى الطمبة الجامعيين وصفا دقيقا ويعبر عن ىذه المتغيرات كما وكيفا واستخبلص النتائج 

. واختبار فرضيات الدراسة

 طريقة لوصف الموضوع المراد دراستو من خبلل "حيث يرى العديد من الباحثين أن المنيج الوصفي ىو 
" منيجية عممية صحيحة وتصوير النتائج التي يتم التوصل إلييا عمى أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرىا

. (46، ص1999عبيدات وآخرون، )

حدود الدراسة - 2- 3

 طبقت ىذه الدراسة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية وىي إحدى كميات :الحدود المكانية- 1- 2- 3
.  قالمة1945 ماي 8جامعة 

تم إجراء ىذه الدراسة في الفصل الثاني من السنة الجامعية : الحدود الزمنية- 2- 2- 3
2017/2018. 
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 تم تطبيق ىذه الدراسة عمى الطمبة الممتحقين بالتخصصات التابعة لكمية :الحدود البشرية- 3- 2- 3
. العموم اإلنسانية واالجتماعية

مجتمع الدراسة  - 3- 3

: يتألف مجتمع الدراسة من طمبة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية والممتحقين باألقسام التالية

قسم عمم االجتماع - 

قسم عمم النفس - 

. قسم الفمسفة- 

. قسم العموم اإلنسانية- 

. قسم إعبلم واتصال وعمم المكتبات- 

. قسم اآلثار- 

. قسم التاريخ- 

 طالبة موزعة عمى كل األقسام كما ىي موضحة في الجدول  3765وقد قدر المجتمع الكمي ب 

. توزع أفراد المجتمع حسب األقسام (1)جدول 

النسبة المئوية التكرار القسم 
 %21.27 801عمم االجتماع 
 % 10.33 389عمم النفس 
 % 3.72 140الفمسفة 

 % 20.72 780العموم اإلنسانية 
 % 24.04 905إعالم واتصال وعمم المكتبات 

 % 2.36 89آثار 
 % 17.56 661تاريخ 
 % 100 3765المجموع 
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 وذلك بنسبة 801نبلحظ أن عدد الطمبة في قسم عمم االجتماع  (12)والشكل  (01)من خبلل الجدول
 % 10.33 طالب بنسبة 389، وعدد الطمبة في قسم عمم النفس % 21.27

 % 3.72 طالب بنسبة 140في قسم الفمسفة - 

  % 20.72 طالب بنسبة 780قسم العموم اإلنسانية - 

  % 24.04 طالب بنسبة 905قسم إعبلم واتصال وعمم المكتبات - 

  % 2.36 طالب بنسبة 89قسم اآلثار - 

 % 17.56 طالب بنسبة 661قسم التاريخ - 

 

 

21%

10%

4%
21%

24%

2%

18%

توزٌع مجتمع الدراسة حسب األقسام( 12)الشكل 

علماالجتماع علمالنفس الفلسفة العلوماالنسانٌة اعالمواتصالوعلمالمكتبات آثار تارٌخ



اإلجزاءات المنهجية للدراسة:                                                    الفصل الزابع  
 

  
100 

 
  

عينة الدراسة  - 4- 3

العينة ىي جزء من المجتمع الذي تجرى عميو الدراسة، يختارىا الباحث إلجراء دراستو وفق قواعد خاصة " 
 (. 161، ص 2007العزاوي،  )" لكي تمثل المجتمع تمثيبل صحيحا

. حجم العينة- 1- 4- 3

وىو عدد العناصر المنتقاة لتكوين عينة الدراسة، ومن المتعارف عميو أنو كمما كان حجم عينة الدراسة 
كبيرا كمما كانت النتائج المتحصل عمييا أكثر دقة وتمثيبل، لكن ىناك بعض العوامل التي تمنع الباحث 

. من تبني عينة كبيرة  لدراستو، كالعامل الزمني والمادي

 ( % 5)ويقترح عدد من المنظرين أن يكون عدد أفراد عينة الدراسة في الدراسات الوصفية ما بين " 
حسب عدد أفراد المجتمع األصمي من العدد الصغير نسبيا إلى العدد الكبير جدا الذي يزيد  (% 20)و

.  (155، ص 2005ممحم،  )" عن اآلالف

 طالبا وطالبة، 3765من المجتمع األصمي لمدراسة البالغ  (% 5 )وعميو قمنا باختيار عينة تشمل 
.  طالب وطالبة188لنتحصل عمى عينة مكونة من 

طريقة اختيار العينة - 2- 4- 3

تختمف طرق اختيار العينة  باختبلف مجتمع الدراسة، وفي الدراسة الحالية اعتمدنا عمى عينة احتمالية 
وىذا راجع " العينة الطبقية العشوائية" أين يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع فرصة في الظيور وىي

. إلى أن مجتمع الدراسة يتكون من طبقات والمتمثمة في األقسام المتواجدة في الكمية

: وقد تم اختيار العينة وفقا لمخطوات التالية

: تقسيم المجتمع إلى طبقات وفقا لخاصية معينة والمتمثمة في أقسام الكمية كما يمي- 

. قسم عمم االجتماع* 

. قسم عمم النفس* 

. قسم الفمسفة* 
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. قسم العموم اإلنسانية* 

. قسم اإلعبلم واالتصال وعمم المكتبات* 

. قسم التاريخ* 

. قسم اآلثار* 

.  مفردة3765ثم تم تحديد عدد المفردات الكمية والتي بمغت - 

 . مفردة188بوالذي تمثل . تحديد حجم العينة- 

: المجتمع كما يمي/ تم تحديد النسبة العينة- 

 0.049= 3765/ 188 =   المجتمع/ العينة

: وأخيرا تم تحديد عدد األفراد في كل طبقة في العينة المختارة وىي موضحة في الجدول التالي

. عدد األفراد في كل طبقة في العينة المختارة والنسبة المئوية لكل طبقة (02)جدول 

النسبة المئوية التكرار األقسام  
 %21.28 40عمم االجتماع 
 %10.64 20عمم النفس 

 %3.72 7الفمسفة 
 %20.74 39عموم إنسانية 

 %23.41 44إعالم واتصال ومكتبات 
 %17.55 33تاريخ 
 %2.66 5آثار 

 % 100 188المجموع 
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 فرد وذلك 40نبلحظ أن عدد األفراد في قسم عمم االجتماع بمغ  (13)والشكل  (02)من خبلل الجدول 
 3.72 أفراد بنسبة 7 ، قسم الفمسفة % 10.64 فرد بنسبة 20 ، أما قسم عمم النفس % 21.28بنسبة 

 فرد بنسبة 44 ، قسم إعبلم واتصال وعمم المكتبات % 20.74 فرد بنسبة 39 ، قسم عموم إنسانية %
  % 2.66 أفراد بنسبة 5 ، قسم اآلثار% 17.55 فرد بنسبة 33 ، قسم التاريخ % 23.41

 تمت - عمى عينة الدراسة واسترجاعيا كميا ماعدا استمارة واحدة لم تسترجعاالستماراتوبعد توزيع 
استمارات أخرى اإلجابات فييا عمى بنود االستمارة لم تكن مكتممة لذا  (03) فتبين لنا أن ىناك -مراجعتيا
. استمارة صالحة لمتحميل اإلحصائي (184)أصبح لدينا فألغيت، 

. خصائص عينة الدراسة- 3- 4- 3

سنقوم في ىذا العنصر بعرض أىم الخصائص المميزة لعينة الدراسة األساسية باالعتماد عمى الجداول 
: واألشكال، وذلك لمتعبير بصورة أوضح وأدق عمى خصائص العينة، وتتضمن ىذه الخصائص ما يمي

 

 

 

21%

11%

4%
21%

23%

17%

3%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الطبقات فً المجتمع( 13)الشكل 

علماالجتماع علمالنفس الفلسفة علومانسانٌة اعالمواتصالومكتبات تارٌخ آثار
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 .(من إعداد الطالبتان) خصائص عينة الدراسة (14)شكل 

ناث، وحسب األقسام إلى  (14)الشكل  يوضح أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب الجنس إلى ذكور وا 
سبعة أقسام تنتمي إلى العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية، وحسب السنة الدراسية من كل السنوات 

 .الجامعين من السنة األولى إلى السنة ثانية ماستر

 

 

 

 الجنس

 خصائص عٌنة الدراسة

الدراسٌةالمستوٌات  األقسام  

 قسم علم االجتماع

 قسم علم النفس

 قسم الفلسفة

 قسم العلوم اإلنسانٌة

 قسم اإلعالم واالتصال

 وعلم المكتبات

 قسم التارٌخ

 قسم اآلثار

 أنثى ذكر

 سنة ثانٌة جامعً

 سنة أولى جامعً

 سنة ثالثة جامعً

 سنة أولى ماستر

 سنة ثانٌة ماستر



اإلجزاءات المنهجية للدراسة:                                                    الفصل الزابع  
 

  
104 

 
  

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس - 3-4-3-1

. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس (03)جدول 

النسبة المئوية التكرار الجنس 
 %34.8 64 ذكور
 %65.2 120أنثى 

 %100 184المجموع 
 

 

يتبن لنا أفراد عينة الدراسة معظميم من اإلناث حيث بمغ عددىم  (15)والشكل  (03)من خبلل الجدول
 %34.8وذلك بنسبة  (64) ، في حين بمغ عدد الذكور %65.2وذلك بنسبة  (120)

 

 

 

 

35%

65%

توزٌع أفراد عٌنة الدراسة حسب الجنس( 15)شكل

ذكر أنثى
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األقسام - 3-4-3-2

. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األقسام (04)جدول 

النسبة المئوية التكرار األقسام 
 %10.9 20عمم النفس 
 %21.7 40عمم االجتماع 
 %3.8 7الفمسفة 

 %23.4 43إعالم واتصال ومكتبات 
 %17.9 33تاريخ 
 %2.7 5آثار 

 %19.6 36عموم إنسانية 
 %100 184المجموع 

 

 

 فرد وذلك 40نبلحظ أن عدد األفراد في قسم عمم االجتماع بمغ  (16)والشكل  (04)من خبلل الجدول
 ، % 3.8 أفراد بنسبة 7 ، قسم الفمسفة % 10.9 فرد بنسبة 20 ، أما قسم عمم النفس % 21.7بنسبة 

 23.4 فرد بنسبة 43 ، قسم إعبلم واتصال وعمم المكتبات % 19.6 فرد بنسبة 36قسم عموم إنسانية 
 % 2.7 أفراد بنسبة5 ، قسم اآلثار% 17.9 فرد بنسبة 33 ، قسم التاريخ %

11%

22%

4%
23%

18%

3%

19%

توزٌع أفراد عٌنة الدراسة حسب ( 16)شكل 
األقسام

علمالنفس علماالجتماع الفلسفة اعالمواتصالومكتبات تارٌخ آثار علومانسانٌة
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 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي- 3-4-3-3

. توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي (05)جدول 

النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي 
 %32.6 60سنة أولى جامعي 
 %19.0 35سنة ثانية جامعي 
 %22.3 41سنة ثالثة جامعي 
 %14.1 26أولى ماستر 
 %12.0 22ثانية ماستر 
 %100 184المجموع 

 

 

 

 

 

33%

19%
22%

14%

12%

توزٌع أفراد العٌنة حسب المستوى الدراسً( 17)شكل

سنةأولىجامعً سنةثانٌةجامعً سنةثالثةجامعً أولىماستر ثانٌةماستر
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نبلحظ أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب المستوى الدراسي كما  (17)والشكل  (05)من خبلل الجدول
:  يمي

جامعي حيث بمغ  ، يمييا سنة ثالثة%32.6طالب وذلك بنسبة  (60)سنة أولى جامعي بمغ عددىم 
، ثم %19طالب وطالبة بنسبة  (35)، ثم سنة ثانية جامعي %22.3طالب وذلك بنسبة  (41)عددىم 

طالب وطالبة  (22)، وفي األخير سنة ثانية ماستر%14.1طالب وطالبة بنسبة  (26)سنة أولى ماستر
 % 12بنسبة

أدوات الدراسة - 5- 3

لغرض جمع البيانات البلزمة إلتمام الدراسة يتوجب عمى الباحث استخدام أدوات مناسبة تمكنو من جمع 
مقياس الذكاء الوجداني : البيانات، وتتمثل األدوات التي تم استخداميا في ىذه الدراسة في مقياسين

. ومقياس تقدير الذات

مقياس الذكاء الوجداني - 1- 3-5

وصف المقياس  -  1- 1- 5- 3

 سنة "الوليمي إسماعيل حسن" و "صالح شريف عبد الوىاب" تم إعداد ىذا المقياس من طرف الباحثان
بند موزعة عمى خمسة أبعاد كما  (50) وىو موجو لفئة الطمبة الجامعيين، يتكون المقياس من 2011
: يمي

 المعرفة االنفعالية :البعد األول- 

 إدارة االنفعاالت :البعد الثاني- 

تنظيم االنفعاالت : البعد الثالث- 

 التعاطف :البعد الرابع- 

 التواصل :البعد الخامس- 
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عبارات يتناسب محتواىا مع مفيوم كل بعد، ويقابل كل  (10)و يتكون كل بعد من ىذه األبعاد عمى 
 .موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشد: عبارة خمسة بدائل ىي

الخصائص السيكومترية لممقياس - 2- 1- 5- 3

صدق المقياس : أوال

الصدق الظاىري  *  

قام الباحثان بعرض المقياس بأبعاده الخمسة في صورتو األولية عمى عدد من المحكمين بمغ عددىم 
محكما من أعضاء ىيئة التدريس تخصص عمم النفس، حيث طمب منيم تحديد مدى انتماء المفردة  (12)

إلى البعد التي تندرج تحتو،ومدى وضوحيا من حيث المغة والصياغة وما يرونو من إضافة أو حذف ألي 
مفردة ، ثم قام الباحثان بإجراء جميع التعديبلت المقترحة من المحكمين ليصل إلى صورتو النيائية يحتوي 

. بند موزعة عمى خمسة أبعاد ، وبذلك اعتبر المقياس صادقا بناءا عمى صدق المحكمين (50)عمى 

صدق البناء  * 

( 35)قام الباحثان بتطبيق المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية التي تم تحديدىا حيث بمغ حجميا 
طالب وطالبة وذلك بغرض تقنين المقياس والتأكد من سبلمة ووضوح مفردات المقياس، ثم قاما بحساب 

االتساق الداخمي عن طريق حساب ارتباط المفردات باألبعاد التي تحتوييا  وارتباط  درجات األبعاد 
 .بالدرجة الكمية لممقياس
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ارتباط المفردات باألبعاد  - 1

. االتساق الداخمي لممقياس عن طريق حساب ارتباط المفردات باألبعاد التي تحتوييا (06)جدول

البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول 
رقم 

المفردة 
معامل 
االرتباط 

رقم 
المفردة 

معامل 
االرتباط 

رقم 
المفردة 

معامل 
االرتباط 

رقم 
المفردة 

معامل 
االرتباط 

رقم 
المفردة 

معامل 
االرتباط 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

0.675 
0.587 
0.649 
0.682 
0.675 
0.597 
0.643 
0.686 
0.498 
0.643 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.674 
0.687 
0.575 
0.672 
0.655 
0.691 
0.645 
0.542 
0.587 
0.638 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.575 
0.645 
0.583 
0.629 
0.637 
0.525 
0.485 
0.614 
0.618 
0.585 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0.627 
0.590 
0.634 
0.616 
0.566 
0.675 
0.496 
0.643 
0.478 
0.677 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0.586 
0.675 
0.598 
0.573 
0.543 
0.638 
0.675 
0.566 
0.497 
0.672 

 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت ارتباط العبارات ذات داللة إحصائية مع الدرجة الكمية 
مما يؤكد عمى وجود اتساق داخمي بين درجات المفردات  (0.01)لؤلبعاد التي تحتوييا عند مستوى داللة 

 .اودرجات األبعاد التي تحتويو
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ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس - 2

. ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس (07)جدول

معامل االرتباط البعد 
 0.765المعرفة االنفعالية : البعد األول
 0.658إدارة االنفعاالت : البعد الثاني
 0.735تنظيم االنفعاالت : البعد الثالث
 0.711التعاطف : البعد الرابع

 0.685التواصل : البعد الخامس
 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت ارتباط أبعاد المقياس بدرجتو الكمية ذات داللة إحصائية 
، مما يؤكد وجود اتساق داخمي بين الدرجة الكمية لكل بعد والدرجة الكمية (0.01)عند مستوى داللة 

لممقياس ككل 

من خبلل كل ما سبق يتضح لنا أن مقياس الذكاء الوجداني المعد من طرف الباحثين يتمتع بخاصية 
. الصدق، تبقى خاصية الثبات سنقوم بعرضيا في العنصر الموالي

 ثبات المقياس: ثانيا

: قام الباحثان بحساب ثبات مقياس الذكاء الوجداني بطريقتين ىما

إعادة التطبيق * 

بعد الحصول عمى درجات تطبيق المقياس ككل عمى أفراد العينة االستطبلعية، بعد مرور أسبوعين تم 
إعادة تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا، ثم قام الباحثان بحساب معامل الثبات 
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 باستخدام معادلة بيرسون، وقد بمغت قيم معامل الثبات ألبعاد المقياس الخمسة والمقياس ككل عمى النحو 
     :التالي

 

 .معامل الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل (08)جدول                

معامل الثبات البعد 

 0.783البعد األول 
 0.679البعد الثاني 
 0.779البعد الثالث 
 0.723البعد الرابع 

 0.656البعد الخامس 
 0.767المقياس ككل 

وتعبر تمك القيم عن ثبات أبعاد  (0.01)يتضح لنا أن كل القيم دالة عند مستوى  (08)من خبلل الجدول
. مقياس الذكاء الوجداني والمقياس ككل

وفيما يمي جدول يوضح قيم معامل ثبات ألفا بحذف درجة  معامل ثبات ألفا بحذف درجة المفردة* 
: المفردة
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قيم معامل ألفا بحذف درجة المفردة ومعامل ارتباط المفردة بالدرجة الكمية لممقياس  (09)جدول 

 
رقم المفردة 

ارتباط المفردة بالدرجة معامل ألفا عند حذف المفردة 
الكمية  

معامل ألفا عند رقم المفردة 
حذف المفردة 

ارتباط المفردة بالدرجة الكمية 
لممقياس 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.675 
0.734 
0.726 
0.697 
0.767 
0.683 
0.754 
0.680 
0.708 
0.740 
0.754 
0.732 
0.768 
0.744 
0.712 
0.748 
0.756 
0.605 
0.745 
0.753 
0.675 
0.782 
0.746 
0.755 
0.685 

0.671 
0.579 
0.586 
0.674 
0.637 
0.657 
0.576 
0.675 
0.604 
0.596 
0.543 
0.597 
0.676 
0.516 
0.643 
0.564 
0.565 
0.622 
0.567 
0.632 
0.587 
0.687 
0.559 
0.659 
0.558 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0.734 
0.689 
0.731 
0.766 
0.675 
0.752 
0.679 
0.659 
0.768 
0.694 
0.766 
0.754 
0.734 
0.694 
0.648 
0.748 
0.756 
0.725 
0.709 
0.659 
0.745 
0.723 
0.684 
0.708 
0.653 

0.652 
0.578 
0.645 
0.675 
0.548 
0.619 
0.579 
0.647 
0.534 
0.578 
0.419 
0.546 
0.608 
0.614 
0.564 
0.543 
0.479 
0.574 
0.624 
0.576 
0.615 
0.579 
0.548 
0.624 
0.576 

 

أن قيم معامل ألفا عند حذف المفردة وأيضا معامل ارتباط درجة المفردة بالدرجة  (09)يتضح من الجدول
الكمية لمقياس الذكاء الوجداني جميعيا قيم ذات داللة إحصائية مما يعبر عن ثبات المقياس 

من خبلل ما تم عرضو يتبين لنا أن مقياس الذكاء الوجداني لمباحثان صبلح شريف عبد الوىاب 
سماعيل حسن الوليمي يتمتع بالخصائص السيكومترية التي يتصف بيا المقياس الجيد ويتبين ذلك من  وا 
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خبلل النتائج التي توصبل إلييا بأن المقياس يتمتع بخاصية الصدق وكذلك خاصية الثبات وبالتالي بعد 
. التأكد من صبلحية المقياس يمكن القول أنو من الممكن تطبيقو في دراستنا الحالية

كيفية تطبيق المقياس  - 5-1-3- 3

يطمب من المفحوص أن يحدد تطابق كل بند مع ما يقوم بو أو يشعر بو في الواقع، وذلك بوضع 
. أمام االختيار الذي يتوافق مع حالو (×)عبلمة

كيفية تصحيح المقياس - 4- 1- 5- 3

: لكل عبارة من عبارات المقياس سمم إجابات يتكون من خمسة بدائل حيث تعطى الدرجات التالية

. درجات (05)موافق بشدة - 

. درجات (04)موافق - 

. درجات (03)محايد - 

. درجة (02)غير موافق - 

. درجة (01)غير موافق بشدة - 

 والتي تعتبر بنود 34 – 17- 03: ىذا بالنسبة لمبنود االيجابية المتمثمة في كل البنود ماعدا البنود التالية
: سمبية وتعطى الدرجات في ىذه الحالة كما يمي

. درجة (01)موافق بشدة  - 

. درجة (02)موافق - 

. درجات (03)محايد - 

. درجات (04)غير موافق - 

. درجات (05)غير موافق بشدة - 

: وبذلك يمكن أن يتحصل عمى الدرجات التالية
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 250= 50×5: أعمى درجة ىي

 50=50×1: أدنى درجة ىي

 150= 50×3: درجة وسطى ىي

. 200 ىي 250و 150، ودرجة بين 100 ىي 150 و 50ودرجة بين 

كيفية تفسير نتائج المقياس - 5- 1- 5- 3

تجمع درجات المستجيب فنحصل عمى درجة كمية، وتشير الدرجة الكمية المرتفعة إلى تمتع الفرد بمستوى 
مرتفع من الذكاء الوجداني والعكس صحيح، ويمكن تحديد مستوى الذكاء الوجداني بمعرفة المجال الذي 

: تنتمي إليو الدرجة الكمية المتحصل عمييا، والمجاالت مقسمة كما يمي

.  جدا فإنيا تشير إلى ذكاء وجداني منخفض]100 -50] منتتراوحإذا كانت الدرجة الكمية - 

. منخفض فإنيا تشير إلى ذكاء وجداني ] 150-100]إذا كانت الدرجة الكمية تتراوح مابين - 

. متوسط فإنيا تشير إلى ذكاء وجداني ]200-150 ]إذا كانت الدرجة الكمية تتراوح مابين - 

 .فإنيا تشير إلى ذكاء وجداني مرتفع [250- 200]إذا كانت الدرجة الكمية تتراوح ما بين - 

مقياس تقدير الذات  - 2- 5- 3

وصف المقياس  - 1- 2- 5- 3

 ، يتكون المقياس من 2008تم إعداد ىذا المقياس من طرف الباحث إبراىيم بن محمد بمكيبلني سنة 
 . بند (33)

. غالبا، أحيانا، نادرا: ويقابل كل عبارة ثبلثة بدائل ىي
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الخصائص السيكومترية لممقياس - 2- 2- 5- 3

صدق المقياس : أوال

الصدق الظاىري * 

محكما من  (11)قام الباحثان بعرض المقياس في صورتو األولية عمى عدد من المحكمين بمغ عددىم 
أعضاء ىيئة التدريس تخصص عمم النفس، حيث طمب منيم تحديد مدى مبلئمة العبارة ومدى وضوحيا 

من حيث المغة والصياغة وما يرونو من إضافة أو حذف ألي مفردة ، ثم قام الباحث بإجراء جميع 
عبارة، وبذلك اعتبر  (33)التعديبلت المقترحة من المحكمين ليصل إلى صورتو النيائية يحتوي عمى 

. المقياس صادقا بناءا عمى صدق المحكمين

صدق البناء * 

إجراء تحميل الفقرة 

اليدف من ىذا اإلجراء ىو اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة في المقياس، وتم االعتماد عمى أسموبا 
. المجموعتين المتطرفتين وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس

.  طالبا وطالبة60وقد تم ىذا بعد القيام بتطبيق المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية التي بمغ عددىا 

المجموعتان المتطرفتان - 1

: قام الباحث بإتباع الخطوات التالية

. تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة- 

. ترتيب الدرجات تنازليا من أعمى درجة إلى أدناىا- 

تعيين االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا واالستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا ثم قام - 
. بتطبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار الفروق بين المجموعتين

 ما عدا ستة فقرات كانت ذات 58ودرجة حرية  (0.01)وقد كانت جميع الفقرات مميزة عند مستوى داللة 
(  0.05)داللة عند مستوى أقل من 
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عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس - 2

وذلك من خبلل إيجاد العبلقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس ، ولمتحقق من ىذا تم 
. استخدام معامل االرتباط بيرسون

القيمة التائية الختبار معامالت االرتباط لدرجة كل فقرة من فقرات المقياس بالدرجة الكمية  (10)جدول 
لممقياس 

 tقيمة rقيمةرقم الفقرة  tقيمة rقيمة رقم الفقرة 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0.58 
0.38 
0.44 
0.59 
0.25 
0.27 
0.58 
0.29 
0.36 
0.44 
0.29 
0.68 
0.63 
0.36 
0.55 
0.41 
 

7.23 
4.1 
4.85 
7.32 
2.61 
2.77 
4.08 
2.92 
3.82 
4.85 
2.99 
9.18 
8.03 
3.82 
6.52 
4.45 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

0.26 
0.57 
0.48 
0.35 
0.32 
0.41 
0.31 
0.52 
0.22 
0.35 
0.72 
0.37 
0.45 
0.42 
0.35 
0.53 
0.29 

2.66 
6.86 
5.42 
3.68 
3.34 
4.45 
3.23 
6.03 
2.15 
3.68 
10.27 
3.94 
4.98 
4.58 
3.69 
6.21 
2.99 

 

من خبلل الجدول يتبين لنا جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيا لدى مقارنتيا بالقيمة الجدولية 
. وذلك باستخدام االختبار التائي لداللة معامبلت االرتباط (0.01)عند مستوى داللة  (2.617)
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من خبلل كل ما سبق يتضح لنا أن مقياس تقدير الذات المعد من طرف الباحث يتمتع بخاصية الصدق، 
. تبقى خاصية الثبات سنقوم بعرضيا في العنصر الموالي

ثبات المقياس : ثانيا

استخرج الثبات في المقياس الحالي بطريقة معامل ألفا لبلتساق الداخمي، وقد بمغت قيمة ثبات المقياس 
. وىو معامل ثبات جيد ومرتفع (0.81)الحالي ككل 

 يتمتع "إبراىيم بن محمد بمكيالني"من خبلل ما تم عرضو يتبين لنا أن مقياس تقدير الذات لمباحث 
بالخصائص السيكومترية التي يتصف بيا المقياس الجيد ويتبين ذلك من خبلل النتائج التي توصل إلييا 

بأن المقياس يتمتع بخاصية الصدق وكذلك خاصية الثبات وبالتالي بعد التأكد من صبلحية المقياس يمكن 
. القول أنو من الممكن تطبيقو في دراستنا الحالية

كيفية تطبيق المقياس - 3- 2- 5- 3

يطمب من المفحوص أن يحدد تطابق كل بند مع ما يقوم بو أو يشعر بو في الواقع، وذلك بوضع 
. أمام االختيار الذي يتوافق مع حالو (×)عبلمة

كيفية تصحيح المقياس - 4- 2- 5- 3

: لكل عبارة من عبارات المقياس سمم إجابات يتكون من ثبلثة بدائل حيث تعطى الدرجات التالية

. درجات (03)غالبا - 

. درجة (02)أحيانا - 

. درجة (01)نادرا - 

- 20– 17- 16- 14- 6- 5 - 4-1: ىذا بالنسبة لمبنود االيجابية، أما البنود السمبية المتمثمة في
: تعطى الدرجات في ىذه الحالة كما يمي. 31- 30- 29- 28- 25 – 23
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. درجة (01)غالبا - 

. درجة (02)أحيانا - 

. درجات (03)نادرا - 

: وبذلك يمكن أن يتحصل عمى الدرجات التالية

 99= 33×3: أعمى درجة ىي

 33=33×1: أدنى درجة ىي

 66= 33×2: درجة وسطى ىي

كيفية تفسير نتائج المقياس - 3-5-2-5

تجمع درجات المستجيب فنحصل عمى درجة كمية، وتشير الدرجة الكمية المرتفعة إلى تمتع الفرد بمستوى 
مرتفع من تقدير الذات والعكس صحيح، ويمكن تحديد مستوى تقدير الذات بمعرفة المجال الذي تنتمي 

: إليو الدرجة الكمية والمجاالت مقسمة كما يمي

.  تشير إلى مستوى متدني من تقدير الذات]55- 33]من - 

.  تشير إلى مستوى متوسط من تقدير الذات]77 إلى 55 ]من - 

.  تشير إلى مستوى مرتفع من تقدير الذات[99 إلى 77]من - 

 

 

 

 

 



اإلجزاءات المنهجية للدراسة:                                                    الفصل الزابع  
 

  
119 

 
  

األساليب اإلحصائية المستعممة - 6- 3

تعتبر عممية تحميل البيانات من أىم خطوات الدراسة وفي ىذه الخطوة يتم االعتماد عمى العديد من 
 (spss)األساليب لمعالجة البيانات، وقد اعتمدنا عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 .المتضمن العديد من اإلجراءات اإلحصائية

: وبعد التأكد من جميع الشروط البلزمة تم إتباع األساليب اإلحصائية التالية

 وذلك لوصف خصائص العينة، ويتم الحصول عمى النسب المئوية :التكرارات والنسب المئوية- 3-6-1
: بالمعادلة التالية

  100× حجم العينة / مجموع التكرارات = النسبة المئوية 

 لمعرفة مدى تقارب الدرجات من بعضيا واقترابيا من المتوسط أو :المتوسط الحسابي- 6-2- 3
 .المركز، وىو يمثل مجموع درجات األفراد عمى عدد أفراد العينة

.  من أجل تحديد درجة التشتت الستجابات األفراد:االنحراف المعياري- 3- 6- 3

من أكثر معامبلت االرتباط استخداما ولكي يتم االعتماد عميو : معامل االرتباط بيرسون- 4- 6- 3
 :يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط وىي

. أن يكون المتغيرين كميين- 

( 02الممحق انظر لممبلحق، )أن يكون التوزيع اعتدالي - 

 ( 02 الممحق انظر لممبلحق، )أن تكون العبلقة خطية ويتم التأكد منيا من خبلل لوحة االنتشار- 

وتم االعتماد عمى معامل االرتباط بيرسون لمتعرف عمى طبيعة العبلقة بين متغيري الدراسة الذكاء 
. الوجداني وتقدير الذات
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خالصة الفصل 

 حيث تم تحديد من خبلل ىذا الفصل قمنا بالتعرف عمى اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة
تطرقنا إلى أىم المبلمح كما  حجم المجتمع الكمي وحجم كل طبقة من طبقات الموجودة في المجتمع،

، وقد تم توضيح كيفية تحديد حجم عينة الدراسة والخصائص التي تميز العينة التي طبقت عمييا الدراسة
خطوة بخطوة وكذلك قمنا بعرض خصائص العينة حيث يتوزع أفراد عينة الدراسة بطريقة مختمفة وذلك 

 باإلضافة إلى توضيح مدى مبلئمة األدوات التي حسب الجنس والمستوى الدراسي وكذلك حسب األقسام،
 وذلك من خبلل عرض الخصائص السيكومترية الخاصة بكل مقياس تم االعتماد عمييا لجمع المعمومات

وكذلك توضيح كيفية تصحيح كل مقياس وكذلك كيفية تفسير النتائج المتحصل عمييا في كل مقياس 
وذلك من أجل الحكم عمى الدرجة الكمية التي سيتحصل عمييا أفراد العينة عمى كل من مقياس الذكاء 

 المختمفة التي من خبلليا  اإلحصائية التعرف عمى األساليب تم وأخيراالوجداني ومقياس تقدير الذات،
. الدراسةعن طريق أدوات سيتم تحميل البيانات التي تم جمعيا 

 بعد تطبيق المقياسين عمى أفراد عينة وسنتطرق في الفصل الموالي إلى النتائج التي تم التوصل إلييا
عطاء تفسيرات ليذه النتائج لمخروج في األخير باستنتاج عام حول ىذه الدراسةالدراسة  .وا 



 

 

 

 

: الصنض  البم س  

أرر و قمولل  
  القتمئج
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 تمييد

بعد التطرق ألىم اإلجراءات المنيجية من تحديد مجتمع الدراسة وتحديد حجم العينة التي سيتم تطبيق 
الدراسة عمييا، واألدوات التي سنقوم من خبلليا جمع البيانات البلزمة من أفراد العينة وتحديد األساليب 

 .اإلحصائية التي سيتم االعتماد عمييا لتحميل البيانات كميا

 سنقوم من خبلل ىذا الفصل بعرض النتائج المتحصل عمييا، المتعمقة بالذكاء الوجداني وأبعاده والنتائج 
المتعمقة بتقدير الذات، ومعرف ما إذا كان أفراد عينة الدراسة يتمتعون بميارة الذكاء الوجداني ودرجتيا إن 
كانت بدرجة منخفضة أو متوسطة أم مرتفعة، إذا كان أفراد عينة الدراسة يتمتعون بتقدير ذات منخفض أو 

متوسط أم مرتفع وذلك من خبلل النتائج التي تم التحصل عمييا، ثم سيتم عرض النتائج المتعمقة 
صدار الحكم عمى ىذه الفرضيات إذا تحققت أم ال، والقيام  بفرضيات الدراسة كل فرضية عمى حدا وا 
بتفسير ىذه النتائج وذلك باالعتماد عمى الجانب النظري والدراسات السابقة، فالباحث في عمم النفس 

االجتماعي ال يكتفي بتحميل البيانات المتحصل عمييا كميا فقط بل يتوجب عميو إعطاء ىذه النتائج داللة 
 .نفس اجتماعية، ليتم استغبلل ىذه النتائج فيما بعد في مجاالت أخرى
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عرض النتائج  - 1

 .عرض النتائج العامة- 1- 1

. عرض نتائج مقياس الذكاء الوجداني- 1-1-1

 

 .نتائج مقياس الذكاء الوجداني (11)جدول 
المتوسط العينة المتغير 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

أعمى قيمة أدنى قيمة 

الذكاء 
الوجداني 

184 177.36 19.92 101 231 

          

أن المتوسط الحسابي ألفراد  الخاص بنتائج مقياس الذكاء الوجداني، (11)نبلحظ من خبلل الجدول رقم  
مما يدل عمى أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى متوسط من الذكاء  (177.36 )عينة الدراسة قدر ب 

 أما فيما ] 200-150]الوجداني بالمقارنة مع الدرجات الكمية لمقياس الذكاء الوجداني والتي تتراوح مابين 
قل من المتوسط مما أوتعد ىذه القيمة صغيرة و (19.92) المعياري فقد قدرت درجتو ب االنحرافيخص 

 .يدل عمى أن طبيعة القيم متقاربة و عمى ىذا األساس فيي متجانسة

و من ىذه النتائج يمكن القول أن أفراد العينة المتمثمون في طمبة الجامعة يتمتعون بميارات الذكاء 
الوجداني ولكن بدرجات متوسطة أي أن لدييم قدرات معتبرة فيما يخص التعبير عن مشاعرىم و تحديد 

وىذا  كذلك امتبلكيم إدراكا واقعيا لنقاط قوتيم و نقاط ضعفيم، إلى تحقيقيا،السعي حاجاتيم الخاصة و
، و قدرتيم عمى إقامة عبلقات اجتماعية و العمل عمى ىايدل أيضا عمى اعتزازىم بأنفسيم و احترام

 ويمكن إرجاع ىذا إلى عدم ،مساعدة اآلخر و كل ىذه الصفات كما قمنا في البداية بدرجة متوسطة
ميارات أو قدرات الذكاء الوجداني وحتى إن كان ىناك اىتمام ولكن بصفة   الكبير بتنمية وتطويراالىتمام
، كما يمكن أن يكون االىتمام بالذكاء ولكن في جانبو األكاديمي أي الذكاء المعرفي أو العقمي محتشمة

  .أكثر من الذكاء الوجداني
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:  عرض النتائج الخاصة بأبعاد الذكاء الوجداني -1-1-2

. النتائج الخاصة بأبعاد الذكاء الوجداني (12)جدول 

المتوسط العينة  البعد
الحسابي 

أعمى قيمة أدنى قيمة االنحراف 

المعرفة 
االنفعالية 

184 34,50 5,02 15 47 

إدارة 
االنفعاالت 

184 34,53 5,36 19 49 

تنظيم 
االنفعاالت 

184 37,55 6,17 13 49 

 47 14 5,64 34,78 184التعاطف 
 48 22 5,62 35,98 184التواصل 

 

أن ىناك تفاوت أو تباين في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (12)نبلحظ من خبلل الجدول رقم 
لكل بعد من أبعاد الذكاء الوجداني حيث كان في المرتبة األولى بعد تنظيم االنفعاالت وذلك بمتوسط قدر 

  االجتماعي ثم في المرتبة الثانية بعد التواصل، (6.17) وانحراف معياري قدر ب (37.55 )ب 
 أما في المرتبة الثالثة بعد التعاطف بمتوسط ،(5,62) وانحراف معياري  ( 35.98)بمتوسط حسابي بمغ 

 ثم يميو في المرتبة الرابعة بعد إدارة االنفعاالت بمتوسط حسابي ، (5.64) وانحراف معياري  (34.78)
وفي األخير بعد المعرفة االنفعالية بمتوسط حسابي  (5.36) وانحراف معياري قدر ب (34.53)قدر ب 

وقد كانت األبعاد الثبلثة متقاربة جدا حيث كان االختبلف  (5.02) وانحراف معياري بمغ  (34.50)بمغ 
 كان الفارق واضح،  إذا يمكن  االجتماعي أما في البعد الخاص بتنظيم االنفعاالت وبعد التواصل،طفيف 

القول أن أفراد عينة الدراسة يمتمكون ميارات الذكاء الوجداني بدرجات متفاوتة ولكن الميارات التي تميزىم 
.  ىي ميارة تنظيم االنفعاالت وميارة التواصل االجتماعي
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، ليا تأثير كبير (الجامعة  )ويمكن إرجاع ىذه النتائج إلى أن البيئة التي ينتمي إلييا الطالب الجامعي 
عمى الطالب سواء من الجانب الشخصي أو االجتماعي وىذا التأثير يكون خاصة عمى العبلقات 

االجتماعية التي تكون بين الطبلب أو بين الطبلب واألساتذة أو مختمف الييئات الموجودة في الجامعة، 
فالبيئة االجتماعية لمطالب الجامعي تتميز بوجود شبكة معقدة من التفاعبلت وىذا يفرض عمى الطالب 

تبني وتنمية مجموعة من الميارات ومن أىميا القدرة عمى التكيف التي تجعل الطالب مرنا في التعامل مع 
عوامل التغيير التي يتعرض ليا، وكذلك القدرة عمى االبتكار وطرح أفكار جديدة وىذه الميارات تدخل 
ضمن بعد تنظيم االنفعاالت وىذا حسب نموذج دانيال جولمان، كذلك ميارة التواصل االجتماعي التي 

 قدرة الفرد عمى تكوين عبلقات مع اآلخرين والتفاعل معيم بفاعمية وقدرتو عمى قيادتيم  جولماناعتبرىا
 الطالب ليذه الميارات يتمكن من أن يكون متوافقا نفسيا واجتماعيا كما وبامتبلكوبناء روابط اجتماعية، 

تمكنو من إشباع حاجاتو والوصول إلى أىدافو، وىذا ما يفسر ارتفاع درجات عينة الدراسة في بعد تنظيم 
. االنفعاالت وبعد التواصل االجتماعي مقارنة بدرجات األبعاد األخرى

عرض النتائج المتعمقة بمقياس تقدير الذات  - 1-2

. النتائج المتعمقة بمقياس تقدير الذات (13)جدول

المتوسط العينة المتغير 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

أعمى قيمة أدنى قيمة 

 94 52 7.11 77.50 184تقدير الذات 
الخاص بنتائج مقياس تقدير الذات أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة  (13)نبلحظ من خبلل الجدول رقم 

مما يدل عمى أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بتقدير ذات مرتفع مقارنة  (77.50 )الدراسة قدر ب 
 أما فيما يخص االنحراف المعياري [99 -77 ]بالدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات والتي تتراوح مابين 

قل من المتوسط الحسابي وىذا يدل عمى أن القيم متقاربة إذا أوىي قيمة صغيرة و (7.11 )فقد قدر ب 
. فيي متجانسة

يتمتعون بتقدير ذات مرتفع  (طمبة الجامعة  )ومن خبلل ىذه النتائج يمكن القول أن أفراد عينة الدراسة 
 وىم يتصفون ،ييم تقبل واحترام لذاتيمدأي أن لدييم القدرة عمى تقييم ذواتيم فيما يتعمق بأىميتيا وقيمتيا ول

نجازاتيم ولدييم القدرة أيضا إبقدرتيم عمى تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة لدييم، ويشعرون بالرضا عن 
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يجابية مع اآلخرين، ويمكن إرجاع ىذا إلى أن أىم دوافع الطالب الجامعي ىو الدافع إعمى إقامة عبلقات 
نحو تقدير الذات وىذا األخير يجعمو يسمك السموك الذي يؤدي بو إلى الشعور بأنو فرد لو قيمتو ويستطيع 

أن يقوم بأعمال وينجزىا بنجاح ليكون موضع تقدير المحيطين بو ويسمك السموك الذي يؤدي بو إلى  

 اتجاهيجابية التي يتمقاىا الطالب إلتحقيق النجاح، ىذا من جية ومن جية أخرى إن التغذية الراجعة ا
نجازاتو ليا دور في تنمية تقدير الذات لديو، فتقدير الذات ينمو ويبنى من خبلل تفاعل الفرد مع إأفعالو و

 ما يقوم بو الفرد، وبما أن الطالب اتجاهالبيئة االجتماعية المحيطة بو وردود أفعال أو آراء اآلخرين 
الجامعي ينتمي إلى محيط اجتماعي أساسو التفاعل وتبادل اآلراء ىذا كفيل بزيادة تقدير الطالب لذاتو 

حاجة إنسانية أساسية تتضمن "  تقدير الذات ، وقد اعتبر براندنيجابيةإوىذا التقدير طبعا يكون بطريقة 

 التي توجو الفرد نحو السموكيات المبلئمة أو غير المبلئمة بناءا عمى إدراكيم واالستحقاقمشاعر القدرة 
 أن رغبة اإلنسان في تقدير الذات ىي رغبة ممحة وحاجة  كما يرى،واالستحقاقبمستويات من القدرة 

. (113ص  ،2010حامد، ) " أساسية

 تقدير الذات ضمن الحاجات المتسمسمة والمتدرجة والتي يسعى الفرد دائما إلى ووضع ماسمو أيضا
ذا فشل في ذلك ف  تقدير اعتبرنو سيعيش حالة من اإلحساس بالنقص والشعور بالقمق حيث إتحقيقيا وا 
 . يسعى كل فرد إلى تحقيقياالذات كحاجة نفسية اجتماعية
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عرض النتائج المتعمقة بالفرضيات - 2

. عرض النتائج المتعمقة بالفرضية العامة- 2-1

 ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني  موجبةتوجد عبلقة ارتباطية: نصت الفرضية العامة عمى أنو- 
. وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين الدرجة الكمية التي تحصل 
عمييا أفراد العينة عمى مقياس الذكاء الوجداني والدرجة الكمية التي تحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس 

: تقدير الذات، والنتائج موضحة في الجدول التالي

 .قيمة معامل االرتباط بيرسون بين درجات الذكاء الوجداني ودرجات تقدير الذات (14)جدول 

المتغيرات  البيانات اإلحصائية
 

 
قيمة الداللة  الداللة

 اإلحصائية
 العينة  r قيمة 

الذكاء الوجداني -  184 0.312 0.000 دال
 تقدير الذات- 
 0.01دال عند مستوى ** 

 وىي دالة إحصائيا  r=0.312أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بمغت  (14)نبلحظ من خبلل الجدول 
 ، أي أنو باإلمكان تعميم النتائج عمى المجتمع ككل وىذا يعني أن ىناك عبلقة 0.01عند مستوى الداللة 

 دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي أي أنو كمما زادت  موجبةارتباط
. درجة الذكاء الوجداني لدى الطالب الجامعي زادت معيا درجة تقديره لذاتو
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. عرض النتائج المتعمقة بالفرضيات الجزئية- 2-2

. عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية األولى- 2-2-1

 ذات داللة إحصائية بين بعد المعرف االنفعالية  موجبةنصت الفرضية عمى أنو توجد عبلقة ارتباطية- 
 .وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

ولمتحقق من ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد المعرفة االنفعالية 
: ودرجات تقدير الذات والنتائج موضحة في الجدول التالي

. قيمة معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد المعرفة االنفعالية ودرجات تقدير الذات (15)جدول 

البيانات اإلحصائية المتغيرات 
قيمة الداللة  rقيمة العينة 

اإلحصائية 
الداللة 

المعرفة االنفعالية - 
تقدير الذات - 

دال  0.000 0.323 184

 0.01دال عند ** 

 وىي دالة إحصائيا  r=0.323أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بمغت (15)نبلحظ من خبلل الجدول 
 ، أي أنو باإلمكان تعميم النتائج عمى المجتمع ككل وىذا يعني أن ىناك عبلقة 0.01عند مستوى الداللة 

 دالة إحصائيا بين بعد المعرفة االنفعالية وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي أي أنو كمما  موجبةارتباط
. زادت درجة المعرفة االنفعالية لدى الطالب الجامعي زادت معيا درجة تقديره لذاتو
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. عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الثانية- 2-2-2

 ذات داللة إحصائية بين بعد إدارة االنفعاالت  موجبةنصت الفرضية عمى أنو توجد عبلقة ارتباطية- 
 .وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

ولمتحقق من ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد إدارة االنفعاالت ودرجات 
: تقدير الذات والنتائج موضحة في الجدول التالي

. قيمة معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد إدارة االنفعاالت ودرجات تقدير الذات (16)جدول 

البيانات اإلحصائية المتغيرات 
قيمة الداللة  rقيمة العينة 

اإلحصائية 
الداللة 

دارة االنفعاالت إ- 
تقدير الذات - 

دال  0.047 0.147 184

 0.05دال عند * 

 وىي دالة إحصائيا  r= 0.147أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بمغت (16)نبلحظ من خبلل الجدول 
 ، أي أنو باإلمكان تعميم النتائج عمى المجتمع ككل وىذا يعني أن ىناك عبلقة 0.05عند مستوى الداللة 

 أي أنو كمما ، دالة إحصائيا بين بعد إدارة االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي موجبةارتباط
 .زادت درجة إدارة االنفعاالت لدى الطالب الجامعي زادت معيا درجة تقديره لذاتو
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. عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الثالثة- 2-2-3

 ذات داللة إحصائية بين بعد تنظيم االنفعاالت  موجبةنصت الفرضية عمى أنو توجد عبلقة ارتباطية- 
 .وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

ولمتحقق من ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد تنظيم االنفعاالت 
: ودرجات تقدير الذات والنتائج موضحة في الجدول التالي

. قيمة معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد تنظيم االنفعاالت ودرجات تقدير الذات (17)جدول 

البيانات اإلحصائية المتغيرات 
قيمة الداللة  rقيمة العينة 

اإلحصائية 
الداللة 

تنظيم االنفعاالت - 
تقدير الذات - 

دال  0.003 0.221 184

 0.01دال عند ** 

وىي دالة إحصائيا   r= 0.221أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بمغت (17)نبلحظ من خبلل الجدول 
 ، أي أنو باإلمكان تعميم النتائج عمى المجتمع ككل وىذا يعني أن ىناك عبلقة 0.01عند مستوى الداللة 

 دالة إحصائيا بين بعد تنظيم االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي أي أنو كمما  موجبةارتباط
. زادت درجة تنظيم االنفعاالت لدى الطالب الجامعي زادت معيا درجة تقديره لذاتو
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. عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الرابعة- 2-2-4

 ذات داللة إحصائية بين بعد التعاطف وتقدير  موجبةنصت الفرضية عمى أنو توجد عبلقة ارتباطية- 
 .الذات لدى الطالب الجامعي

ولمتحقق من ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد التعاطف ودرجات تقدير 
: الذات والنتائج موضحة في الجدول التالي

. قيمة معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد التعاطف ودرجات تقدير الذات (18)جدول 

 
المتغيرات 

البيانات اإلحصائية 
قيمة الداللة  rقيمة العينة 

اإلحصائية 
الداللة 

التعاطف - 
تقدير الذات - 

دال  0.018 0.175 184

 0.05دال عند * 

وىي دالة إحصائيا   r= 0.175أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بمغت (18)نبلحظ من خبلل الجدول 
 ، أي أنو باإلمكان تعميم النتائج عمى المجتمع ككل وىذا يعني أن ىناك عبلقة 0.05عند مستوى الداللة 

 دالة إحصائيا بين بعد التعاطف وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي أي أنو كمما زادت  موجبةارتباط
. درجة التعاطف لدى الطالب الجامعي زادت معيا درجة تقديره لذاتو
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. عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الخامسة- 2-2-5

 ذات داللة إحصائية بين بعد التواصل االجتماعي  موجبةنصت الفرضية عمى أنو توجد عبلقة ارتباطية- 
 .وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي

ولمتحقق من ىذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد التواصل االجتماعي 
: ودرجات تقدير الذات والنتائج موضحة في الجدول التالي

. قيمة معامل االرتباط بيرسون بين درجات بعد التواصل االجتماعي ودرجات تقدير الذات (19)جدول 

 
المتغيرات 

البيانات اإلحصائية 
قيمة الداللة  rقيمة العينة 

اإلحصائية 
الداللة 

التواصل - 
االجتماعي 

تقدير الذات - 

184 
 

دال  0.000 0.261

 0.01دال عند ** 

وىي دالة إحصائيا    r= 0.261أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بمغت (19)نبلحظ من خبلل الجدول 
، أي أنو باإلمكان تعميم النتائج عمى المجتمع ككل وىذا يعني أن ىناك عبلقة 0.01عند مستوى الداللة 

 أي أنو ، دالة إحصائيا بين بعد التواصل االجتماعي وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي موجبةارتباط
. كمما زادت درجة التواصل االجتماعي لدى الطالب الجامعي زادت معيا درجة تقديره لذاتو
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. تفسير ومناقشة النتائج -3

. تفسير ومناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات- 3-1

تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضيات الجزئية - 3-1-1

. تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية األولى- 3-1-1-1

يتبين من خبلل النتائج التي تم التوصل إلييا أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة بين المعرفة االنفعالية 
، وبيذا يمكن القول أن الفرضية 0.01وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي وىي دالة عند مستوى الداللة 

.   معرفة انفعاالتو زاد معيا تقديره لذاتوعمىالجزئية األولى تحققت، أي أنو كمما زادت قدرة الطالب 

ويمكن تفسير ىذه العبلقة من أن المعرفة االنفعالية أو الوعي بالذات تمكن الفرد من إدراك وفيم مشاعره 
الشخصية وتمكنو أيضا من التعبير عن مشاعره وأفكاره ومعتقداتو والدفاع عن حقوقو، كما تمكنو من 

تحقيق استقبللية الذات فيصبح قادرا عمى توجيو نفسو  والتحكم بأفكاره ومشاعره وقراراتو ويكون مستقبل 
عاطفيا عن اآلخرين، وىذا يعني أن الطالب الواعي بانفعاالتو لديو قدرة عمى معرفة جوانب قوتو وجوانب 
ضعفو ويدرك مدى كفاءتو وىذا ىو المطمب األساسي في تقدير الذات فيو حسب روزنبرغ مبني عمى 

. التقييم الذي يقوم بو الفرد اتجاه نفسو عمى أنو ذو كفاءة أو ذو قيمة ويحترم ذاتو

حاجتين، تتمثل ىاتان الحاجتان  إلى نمو بالذات يؤدي الوعي تطوركما أكد كارل روجرز في نظريتو أن 
وىي تدفع الشخص إلى الحصول عمى التقبل والحب  في الحاجة إلى االعتبار اإليجابي من اآلخرين

 التقدير)والرعاية واالحترام من طرف المحيطين، والحاجة الثانية متمثمة في الحاجة إلى االعتبار الذاتي 
الفرد ال يحتاج إلى االعتبار اإليجابي من اآلخرين فقط بل من ذاتو أيضا وتنمو "فحسب روجرز  (الذاتي

الحاجة إلى االعتبار الذاتي من خبرات الذات المرتبطة بإشباعيا أو إحباطيا، ويتحقق التكيف مع المحيط 
ذا كان  إذا حدث االتساق بين الحاجة لبلعتبار الذاتي وبين االعتبار اإليجابي الذي يتمقاه من اآلخرين، وا 

 (.156، ص2010أبو سعد،  ) "ىناك اتساق بين ىذه الحاجة وتقييم الفرد لذاتو يترتب عنو نمو تقدير الذات

أون في نموذجو عن الذكاء الوجداني تقدير الذات من بين الكفايات التي تندرج تحت بعد - وقد اعتبر بار
المكونات الشخصية الداخمية في الذكاء الوجداني وذلك تحت مسمى الرؤية الذاتية وىي قدرة الفرد عمى 

إدراك ذاتو وفيميا وتقبميا واحتراميا، كما اعتبره أيضا دانيال جولمان كفاية تندرج تحت بعد الوعي بالذات 



عزض ومناقشة النتائج:                                                       الفصل الخامس  
 

  
135 

 
  

حيث اعتبر قدرة الفرد عمى التعرف عمى مشاعره وانفعاالتو الذاتية تمكنو من التقييم الدقيق لمذات والمتمثل 
 .في معرفة نقاط القوة والضعف

. تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الثانية- 3-1-1-2

 االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي وىي إدارةبينت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين 
 ، وبيذا يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثانية  قد تحققت، أي أنو كمما كان 0.05دالة عند مستوى 

.  انفعاالتو زاد معيا تقديره لذاتوإدارةلمطالب الجامعي قدرة عمى 

 أفعالو وأفكاره إدارة االنفعاالت تساعد الطالب الجامعي عمى إدارةويمكن تفسير ىذه النتيجة كون ميارة 
ومشاعره بطريقة متوافقة ومرنة عبر مواقف وبيئات مختمفة، اجتماعية أو مادية فالفرد الذي لديو القدرة 

يسمح ألي موقف أن يؤثر عمى حالتو المزاجية كما يركز عمى أفعالو وما الذي   انفعاالتو الإدارةعمى 
أن تقدير الذات يرتبط " وايت " يجب أن يقوم بو وكل ىذا يساعد بدوره في زيادة تقدير الذات، حيث يرى 

بقدرة وكفاءة الفرد عمى تحمل القمق وىي من بين أىم االنفعاالت التي تسيطر عمى الفرد وتؤثر عميو 
 لمستقبمو، فالطالب الذي يتمتع بدرجة عالية إدارتو الفرد لعواطفو وانفعاالتو تساوي إدارةوعمى مستقبمو ألن 

 تكون نظرتو سمبية لنفسو ولآلخرين وتكون عواطفو سمبية بوجو إدارتيامن المشاعر السمبية وال يستطيع 
. عام وىذا يؤثر عمى تقديره لذاتو

. تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الثالثة- 3-1-1-3

، 0.01بينت النتائج أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة بين تنظيم االنفعاالت وتقدير الذات وىي دالة عند 
ومن ىنا يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت، أي أنو كمما زادت قدرة الطالب الجامعي عمى 

. تنظيم انفعاالتو زاد معيا تقديره لذاتو

ويمكن تفسير ىذه العبلقة بأن ميارة تنظيم االنفعاالت التي تتمثل في الدافعية الذاتية والقدرة عمى التحكم 
اإلشباع تساعد الطالب الجامعي عمى أن يكون لديو مستوى عال من المثابرة في االنفعاالت وتأجيل 

لتحصيل التفوق وتحقيق أىدافيم وتقديم التضحية من أجل أىداف جماعية أكبر، ويستخدمون مبادئ 
المجموعة التخاذ قراراتيم وتوضيح خياراتيم ويبحثون بشكل فاعل عن الفرص التي تمكنيم من تحقيق 
أىداف المجموعة، كما لدييم اإلصرار عمى متابعة األىداف بالرغم من العراقيل والمصاعب التي تواجو 

ن أىم عامل لو عبلقة برفع مستوى إ، والفرد وكل ىذا بدافع من األمل في النجاح وليس لخوفيم من الفشل
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 عمى التقدم والسعي نحو تحقيق  الجامعيتقدير الذات ىو الدافعية حيث توجد دوافع قوية تحث الطالب
نجاز والثقة إل ىناك رغبات شخصية في الكفاءة والجدارة واإلتقان والمقدرة وا، فحسب ماسموالتفوق

 واالعتراف االنتباه والحرية، كما أن ىناك رغبات لبلحترام من الناس اآلخرين متضمنة واالستقبلل
شباع حاجات التقدير يؤدي إلى شعور الفرد بالجدارة واالمتنان  واالستحقاق والمكانة والسيطرة والكرامة، وا 

لى اإلحساس بأن الفرد نافع لمناس وضروري ليم، ولكن إحباط ىذه الحاجات ينتج إلى القوة النفسية وإو
 .عنو مشاعر النقص والضعف واليأس

. تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الرابعة- 3-1-1-4

بينت النتائج أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة بين بعد التعاطف وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي وىي 
، ومن ىنا يمكن القول أن الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت، أي أنو كمما زادت درجة 0.05دالة عند 

. التعاطف لدى الطالب الجامعي زاد معيا تقديره لذاتو

 امتبلك الطالب الجامعي لخاصية التعاطف تكون لديو مجموعة من ويمكن تفسير ىذه العبلقة في أن
بداء االىتمام بما يشغميم فاألفراد الذين يتمتعون  المميزات المتمثمة في إحساسو بمشاعر اآلخرين وآرائيم وا 

بيذه الميزة ينتبيون إلى التمميحات االنفعالية ويستمعون بشكل جيد ويظيرون حساسية وتفيما لوجيات 
 .نظر اآلخرين سواء اتفقت مع آرائيم أم اختمفت ويساعدون اآلخرين تفيما منيم الحتياجاتيم ومشاعرىم

كما يمتازون بالقدرة عمى اإلحساس بحاجات اآلخرين لمتطور وتعزيز قدراتيم، فاألفراد الذين يتمتعون بيذه 
الميزة يعترفون بنقاط القوة لدى اآلخرين ويكافئونيم عمى انجازاتيم، ولدييم القدرة أيضا عمى احترام 

األشخاص ميما كانت خمفيتيم الدينية والعرقية ويتمكنون من التفاىم معيم بشكل مرض، كما يتفيمون 
وجيات النظر المختمفة ويرون في االختبلف فرصة لمتفكير وتوليد أفكار جديدة، ومن خبلل كل ىذه 

المميزات التي يتمتع بيا يتمكن من دمج عالمو بعالم اآلخرين وذلك من خبلل مشاركتو ليم وبذلك يكون 
أن من أىم العوامل التي تؤثر في تقدير الذات، " تقدير الذات في عبلقة مع التعاطف، حيث يرى  فيمكر 

عبلقة الفرد مع أفراد ذو أىمية سيكولوجية بالنسبة لو وىم األفراد الذين يتفاعل معيم باستمرار أو الذين 
، فبقدر ما يشعر الطالب بأن (134، ص2013حدواس، )" يدركيم باعتبارىم يحتمون مكانة اجتماعية عالية

أفراد مجتمعو يساعدونو عمى إثبات ذاتو ويفتحون عوالميم الحتضان عالمو بقدر ما يتعاطف معيم في 
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نفس الوقت الذي ينمو فيو تقديره لذاتو واعتزازه بيا فنمو تقدير الذات عند الفرد يتأثر بالعديد من العوامل 
 .ومن أىميا العوامل البيئة االجتماعية

. تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الخامسة- 3-1-1-5

بينت النتائج أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة بين التواصل االجتماعي وتقدير الذات وىي دالة عند 
، وىنا يمكن القول أن الفرضية الجزئية الخامسة قد تحققت، أي أنو كمما كان الطالب الجامعي لديو 0.01

 .القدرة عمى التواصل الفعال مع اآلخرين زاد معيا تقديره لذاتو

ويمكن تفسير ىذه العبلقة في أن التواصل االجتماعي يساعد الفرد عمى تكوين عبلقات مع اآلخرين 
والتفاعل معيم بفاعمية ولديو القدرة عمى قيادتيم وبناء روابط اجتماعية ولديو أيضا القدرة عمى إدارة 

الصراعات، فاإلنسان كائن اجتماعي وقدرتو عمى التعامل مع اآلخرين بصورة جيدة تعكس حفاظو عمى 
شباع حاجاتو، والميارات االجتماعية تشير إلى القدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين وانفعاالتيم  بقائو وا 

ومراعاتيا بالصورة التي يتطمبيا الموقف، وىذه القدرة عمى تكوين العبلقات االجتماعية تزيد من مستوى 
تقدير الذات لدى الطالب الجامعي، حيث يؤكد العديد من الباحثين عمى أىمية المجتمع والعبلقات 

كسابو الثقة بالنفس، وقد ربط  بين أىمية " روزنبرغ " االجتماعية في التأثير عمى تقدير الفرد لذاتو وا 
 .السياق االجتماعي من حيث أثره في تقويم الذات وتقدير الذات

أن لمعوامل االجتماعية دور في تنشئة وتطور تقدير الذات، فيو ينشأ داخل " روبرت زيمر"  كما يرى 
اإلطار االجتماعي الذي يعيش فيو الفرد والذي يعتبر إطار مرجعي، فحسبو عند وضع األفراد في سمسمة 
من األدوار االجتماعية وتحركو في إطار البناء االجتماعي الذي يعيش فيو وأثناء تحرك ىذه األدوار يتعمم 

أن يرى نفسو كما يراه رفاقو، فالمواقف االجتماعية الناجحة تعزز الفكرة السميمة والجيدة لتقدير 
 .(100، ص2013ميزاب، )الذات

 فتقدير الذات يتأثر بالظروف المحيطة بالفرد فإذا كانت مثيرات البيئة إيجابية تحترم الذات اإلنسانية 
وتكشف عن قدرتيا وطاقتيا يصبح تقدير الذات إيجابيا، أما إذا كانت البيئة محبطة فإن الفرد يشعر 

  .بالدونية وبالتالي يسوء تقدير الفرد لذاتو
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. تفسير ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية العامة- 3-1-2

 دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني  موجبةيتبين من خبلل نتائج الفرضية العامة أنو توجد عبلقة ارتباط
وتقدير الذات لدى الطمبة الجامعيين ألن قيمة معامل االرتباط بيرسون دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

، وبيذا يمكن القول أن الفرضية العامة تحققت،  أي أنو كمما تمتع الطالب الجامعي بذكاء وجداني 0.01
. كمما أدى ىذا إلى زيادة تقديره لذاتو

ويمكن تفسير وجود ىذه العبلقة كون الطالب الجامعي خاصة في مرحمة الشباب يعمل جاىدا من أجل 
 ولموصول إلى ىذا المبتغى ينبغي عمى الطالب أن ،تحقيق أىدافو ويسعى إلشباع جممة من الحاجات

 ، الوعي بالذات:يتمتع بمجموعة من الميارات التي تساعده عمى تحقيق ذلك وتتمثل ىذه الميارات في
 تعتبر من ميارات الذكاء كميايجابية وإ اجتماعيةتكوين عبلقات القدرة عمى  ،إدارتيا وتحفيزىاالقدرة عمى 

مجموعة من الميارات  »الذكاء الوجداني عمى أنو ( 40، ص1995)جولمان دانيالالوجداني، حيث اعتبر 

 وكل ىذه الميارات «االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بيا الفرد والبلزمة لمنجاح الميني وشؤون الحياة 

يجابي في تنمية تقدير الذات حيث ينمو وتزيد مستوياتو كمما كان الفرد واعيا إالسالفة الذكر ليا تأثير 
بذاتو، فيصبح بإمكانو معرفة مشاعره ومعرفة نقاط قوتو ونقاط ضعفو وىذا يزيد من قدرة الفرد عمى تقييم 

دراكو لقدرتو عمى كل ما يقوم بو من أعمال وتصرفاتإذاتو بصورة  . يجابية وا 

باإلضافة إلى أن قدرة الطالب عمى التحكم في انفعاالتو وتنظيميا وتوجيييا بطريقة صحيحة تمكنو من 
نجازات والنجاحات وىذه األخيرة بدورىا تزيد من مستوى تقدير الطالب لذاتو حيث يرى كوبر إلتحقيق ا

أن ىناك أربع متغيرات تعمل كمحددات لتقدير الذات ومن بين ىذه المحددات ىي النجاحات  "سميث 

والطموحات، فالتقدير المرتفع لمذات ينمو من القدرة عمى عمل األشياء المطموبة من الفرد بطريقة أفضل 

. (111، ص2014اآللوسي، ) "من معظم األفراد اآلخرين

ولمعبلقات االجتماعية التي يكونيا الطالب الجامعي دور كبير في زيادة تقديره لذاتو حيث أن تقييمات 
اآلخرين لمفرد وخاصة الميمين منيم في حياتو يؤثر في تقدير الذات فالفرد يقوم بتقييم نفسو عمى أساس 
تقييم اآلخرين لو، إذا فالطالب الذي يتمتع بذكاء وجداني ينبغي أن يتسم بتقدير ذات مرتفع ألنو األقدر 

. عمى تفيم مشاعره والتحكم فييا وضبطيا وبناءا عمى ذلك فبل بد من أن تقديره لذاتو مرتفع
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 من أن الذكاء الوجداني ىو "ويمكن أيضا تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما تصوره كيميس وآخرون 

 .(621، ص2007المصدر،  ) "األساس لواقعية الثقة بالنفس وبالذات وتكامل الشخصية وتقدير الذات 

 .تفسير ومناقشة النتائج عمى ضوء الدراسات السابقة- 3-2

 اتفقت النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة مع العديد من الدراسات سواء األجنبية أو العربية، 
التي جاءت تحت عنوان الذكاء العاطفي وعبلقتو ببعض متغيرات  (2001)" ليندلي " حيث نجد دراسة 

الشخصية لدى طبلب الجامعة وقد توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين الذكاء 
 " .تقدير الذات"العاطفي وبعض متغيرات الشخصية ومن بين ىذه المتغيرات 

تحت عنوان الذكاء الوجداني وعبلقتو بتقدير الذات لدى الممرضين  (2002)" سكوت "كذلك دراسة 
وطمبة الجامعة، وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني 

 .وتقدير الذات

 " منال عبد الخالق جاب اهلل " ، (2004)" رشا محمد عثمان الحسن " باإلضافة إلى دراسات كل من 

والتي  (2007" )عبد العظيم سميمان المصدر"و (2010" )فاروق محمد سممان الحجوج"، (2004) 
درست كميا طبيعة العبلقة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات وقد توصمت إلى وجود عبلقة ارتباط موجب 

 .بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات

ولكن كان ىناك اختبلف في قيمة معامل االرتباط وشدتو بين كل الدراسات السابقة وبين الدراسة الحالية 
 .أيضا ويمكن إرجاع ىذا إلى طبيعة وخصائص العينة التي تم تطبيق الدراسات عمييا

قد اتفقت الدراسات السابقة المتعمقة بتقدير : أما فيما يخص مستوى تقدير الذات ومستوى الذكاء الوجداني 
الذات مع الدراسة الحالية في ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى الطالب الجامعي وذلك في دراسة كل من    

، ويمكن إرجاع ىذا (2015" )زينب أوالد ىدار وجميمة سميمان" و (2014)" إبراىيم سميمان المصري " 
إلى كون الطالب الجامعي ينتمي إلى بيئة يسودىا التفاعل والتواصل مع اآلخرين وكل ىذا كما ذكرنا 

 .سابقا لو دور كبير في تنمية تقدير الذات اإليجابي لدى الطالب الجامعي
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بينما اختمفت الدراسات السابقة المتعمقة بالذكاء الوجداني مع الدراسة الحالية ، حيث توصمت الدراسات -  
السابقة إلى أن الطالب الجامعي يتمتع بدرجات عالية من الذكاء الوجداني وذلك في دراسة كل من       

، أما في الدراسة الحالية (2015" )أمحمد يحي " و دراسة  (2013)" نعمات عموان وزىير النواجحة " 
فقد تم التوصل إلى أن فراد عينة الدراسة يتمتعون بذكاء وجداني متوسط ويمكن تفسير ىذا إلى االختبلف 
في البيئة الثقافية واالجتماعية التي تنتمي إلييا العينة  في كل دراسة، حيث نجد في بعض البيئات زيادة 
في االىتمام بتنمية وتطوير الجوانب اإليجابية في شخصية الفرد والتي من بينيا الذكاء الوجداني و في 

 .بعض البيئات األخرى يوجد اىتمام بتطوير ىذه الجوانب ولكن ليس بالقدر الكافي
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 االستنتاج العام - 4

من خبلل نتائج الدراسة الحالية يتبين لنا أن لمذكاء الوجداني أىمية في حياة الطالب الجامعي ومدى 
مساىمتو في تنمية وزيادة مستوى تقدير الذات لديو ويظير ذلك من خبلل النتائج التي توصمت إلييا ىذه 

 :الدراسة ويمكن تمخيصيا في النقاط التالية 

وانحراف معياري  (177.36)بمغ المتوسط الحسابي لجميع العبارات التي تقيس متغير الذكاء الوجداني - 
 .مما يشير إلى أن مستوى الذكاء الوجداني لدى الطمبة الجامعيين متوسط (19.92 )يقدر ب

كما تشير النتائج إلى وجود تباين واضح عمى مستوى أبعاد الذكاء الوجداني إذ يتضح أن مستوى تنظيم - 
االنفعاالت والتواصل االجتماعي مرتفع لدى طمبة الجامعة مقارنة باألبعاد األخرى حيث بمغ المتوسط 

عمى التوالي، في  (35.98)و  (37.55)الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات ىذين البعدين 
ثم بعد إدارة االنفعاالت بمتوسط قدر ب  (34.78)حين أن المتوسط الحسابي لبعد التعاطف بمغ 

 .(34.50)ثم بعد المعرفة النفعالية بمتوسط قدر ب  (34.53)

كما تشير النتائج إلى أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بتقدير ذات مرتفع حيث بمغ المتوسط الحسابي - 
  .(7.11)وانحراف معياري  (77.50)الستجابات أفراد العينة عمى مقياس تقدير الذات 

أما بخصوص فرضيات الدراسة، فقد أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ذات داللة إحصائية  -
بين درجات الذكاء الوجداني ودرجات تقدير الذات لدى طمبة الجامعة  (0.01 )عند مستوى داللة أقل من 

  r=0.312وقد قدر معامل االرتباط بيرسون ب   

وأشارت نتائج الفرضية الجزئية األولى إلى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة وذات داللة إحصائية عند - 
بين درجات المعرفة االنفعالية ودرجات تقدير الذات حيث قدر معامل  (0.05)مستوى داللة أقل من 
 r=0.323االرتباط بيرسون ب 

أما الفرضية الجزئية الثانية فقد دلت نتائجيا عمى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيا عند  -
بين درجات إدارة االنفعاالت ودرجات تقدير الذات، حيث بمغ معامل  (0.05)مستوى داللة أقل من 

 r=0.147االرتباط بيرسون  
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كما أشارت نتائج الفرضية الجزئية الثالثة عمى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى - 
بين درجات تنظيم االنفعاالت ودرجات تقدير الذات، حيث بمغت قيمة معامل  (0.01)الداللة أقل من 

 r=0.221االرتباط بيرسون  

ودلت نتائج الفرضية الجزئية الرابعة عمى وجود عبلقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة - 
بين درجات التعاطف ودرجات تقدير الذات، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بيرسون  (0.05)أقل من 

r=0.175 

أما نتائج الفرضية الجزئية الخامسة أشارت إلى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا عند مستوى - 
بين درجات التواصل االجتماعي ودرجات تقدير الذات وقد بمغت قيمة معامل االرتباط  (0.01 )الداللة 
 r=0.261بيرسون 

   من خبلل ىذه النتائج يتبين لنا أن الذكاء الوجداني يساىم في زيادة معدالت تقدير الذات لدى الطالب 
الجامعي أي أنو كمما زادت مستويات الذكاء الوجداني لديو كمما ازداد معيا مستوى تقدير الذات، وخاصة 

  .ميارة التواصل االجتماعي ليا عبلقة قوية بزيادة مستوى تقدير الذات لدى الطالب الجامعي
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 خاتمة

يعد كل من موضوع الذكاء الوجداني وتقدير الذات من الموضوعات التي اىتمت بيا العديد من الدراسات 
النفسية واالجتماعية وىذا يعود إلى أن ىذين المفيومين يساعدان في تنمية الجانب اإليجابي من شخصية 
الفرد، وقد تعددت الدراسات التي حاولت دراسة طبيعة العبلقة مابين الذكاء الوجداني وتقدير الذات نظرا 

ألىمية كل مفيوم في حياة الفرد والدور الفعال الذي يقومان بو، ودراسة طبيعة العبلقة كانت عمى عينات 
مختمفة ولكن أىم عينة اىتمت الدراسات بالتطبيق عمييا ىي فئة الطمبة الجامعيين الذين يكون ىدفيم 
األساسي ىو تحقيق التفوق والنجاح وبناء مستقبل مشرق، ونظرا لما تتميز بو ىذه المرحمة التي ينتمي 
إلييا الطالب الجامعي مرحة الشباب من زيادة االنفعاالت وتييجيا، يساعد الذكاء الوجداني الطالب 

الجامعي من معرفة وفيم انفعاالتو ويصبح قادر عمى التحكم فييا، أما تقدير الذات فيو مرتبط بالناحية 
الوجدانية الخاصة بمشاعر الطالب نفسو وبمشاعر اآلخرين وىذا ما يساعده عمى تحقيق طموحاتو وأىدافو 
وتقدمو نحو األفضل، فتقدير الذات والذكاء الوجداني يعتبران الطاقة المحركة لسموك الطالب الجامعي وقد 
توصمنا في ىذه الدراسة إلى أنو كمما تمتع الطالب الجامعي بميارات الذكاء الوجداني المتمثمة في المعرفة 

االنفعالية، إدارة االنفعاالت، تنظيم االنفعاالت، التعاطف والتواصل االجتماعي زاد معيا تقدير الطالب 
ولدراسة طبيعة العبلقة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات انطمقنا من ستة فرضيات، . الجامعي لذاتو

فرضية أساسية وخمس فرضيات جزئية واتبعنا الخطوات المنيجية البلزمة الختبار صحة ىذه الفرضيات 
طالب وطالبة من طبلب كمية العموم اإلنسانية  (184)حيث قمنا بتطبيق الدراسة عمى عينة بمغ حجميا 

واالجتماعية من مختمف التخصصات، وبعد جمع البيانات و تفريغيا توصمنا إلى وجود عبلقة ارتباطية 
 .موجبة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات وبين كل بعد من أبعاد الذكاء الوجداني وتقدير الذات
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 توصيات ومقترحات 

من خبلل ما أظيرتو الدراسة الحالية أن زيادة الذكاء الوجداني يصاحبو زيادة في درجات تقدير الذات  
 :توصي الباحثتان بما يمي

عداد البرامج التربوية التي تؤدي إلى رفع مستوى -  االىتمام بالذكاء الوجداني وتنميتو لدى الطبلب وا 
الذكاء الوجداني لدى الطبلب بشكل عام وذلك لما لو من تأثيرات إيجابية عمى حياة الطالب الجامعي من 

 . كافة نواحييا

بناء برامج تدريبية لمطبلب لزيادة وعييم بمشاعرىم وقدرتيم عمى إدارة انفعاالتيم ورفع كفاءتيم - 
 . االنفعالية بشكل عام

 :    وقد ارتأينا أن نطرح مجموعة من االقتراحات وذلك لمتعمق أكثر في ىذا الموضوع

العمل عمى إعداد العديد من البرامج اإلرشادية بالجامعات وخاصة برامج تنمية الميارات الوجدانية - 
 بالتنمية الوجدانية،  Golman وكذلك برامج تنمية ميارات تقدير الذات، وىذا ما أطمق عميو جولمان 

الخ ، يستمزم ىذا النوع ...حيث يؤكد أن النجاح في الحياة بمختمف مجاالتيا الدراسية، والمينية والزوجية
 .من الذكاء إضافة إلى الجانب المعرفي

 .بناء برنامج لتنمية الذكاء الوجداني لدى تبلميذ المدارس اإلعدادية والثانوية - 

إجراء المزيد من الدراسات تتناول الذكاء الوجداني وتقدير الذات من زوايا لم يتم تناوليا، وكذلك دراسة  - 
 .   مستوى الذكاء الوجداني لدى الطمبة من تخصصات مختمفة مثبل طمبة العموم والتكنولوجيا
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 مقٌاس الذكاء الوجدانً وتقدٌر الذات: (01)الملحق رقم
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ثانٌة

ثالثة
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ثانٌةماستر





 

 

 مقٌاس الذكاء الوجدانً

 موافقالعبارات / األبعاد 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

     أستطيع فيم مشاعر اآلخرين بسيولة - 1
     أفيم مشاعر اآلخرين جيدا وأتجاوب معيا - 2
     أنا سريع الغضب - 3
     أعرف لماذا تتغير انفعاالتي - 4
      إلييميشعر بو اآلخرون بمجرد النظر  أفيم ما- 5
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   spssمخرجات :(02)الممحق رقم 
  FILE='C:\Users\Acer\Documents\ًالذكاءالوجدان.sav'. 

DATASET NAME Jeu_de_données1 WINDOW=FRONT. 

COMPUTE الذات_تقدٌر =SUM( 6تقدٌرالذات,5تقدٌرالذات,4تقدٌرالذات,3تقدٌرالذات,2تقدٌرالذات,1تقدٌرالذات , 

13تقدٌرالذات,12تقدٌرالذات,11تقدٌرالذات,10تقدٌرالذات,9تقدٌرالذات,8تقدٌرالذات,7تقدٌرالذات     , 

20تقدٌرالذات,19تقدٌرالذات,18تقدٌرالذات,17تقدٌرالذات,16تقدٌرالذات,15تقدٌرالذات,14تقدٌرالذات     , 

27تقدٌرالذات,26تقدٌرالذات,25تقدٌرالذات,24تقدٌرالذات,23تقدٌرالذات,22تقدٌرالذات,21تقدٌرالذات     , 

33تقدٌرالذات,32تقدٌرالذات,31تقدٌرالذات,30تقدٌرالذات,29تقدٌرالذات,28تقدٌرالذات     ). 

EXECUTE. 

FREQUENCIES VARIABLES= الجامعً_الجنسالقسمالمستوى  

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Fréquences 

[Jeu_de_données1] C:\Users\Acer\Documents\ًالذكاءالوجدان.sav 

Statistiques 

الجامعً_المستوى القسم الجنس   

N Valide 184 184 184 

Manquant 0 0 0 

 

Table de fréquences 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,8 34,8 34,8 64 ذكر 

 100,0 65,2 65,2 120 أنثى

Total 184 100,0 100,0  

 

 



 

 

 القسم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,9 10,9 10,9 20 علمالنفس 

 32,6 21,7 21,7 40 علماالجتماع

 36,4 3,8 3,8 7 الفلسفة

 59,8 23,4 23,4 43 اعالمواتصالومكتبات

 77,7 17,9 17,9 33 تارٌخ

 80,4 2,7 2,7 5 آثار

 100,0 19,6 19,6 36 علومانسانٌة

Total 184 100,0 100,0  

 

الجامعً_المستوى  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 32,6 32,6 32,6 60 أولى 

 51,6 19,0 19,0 35 ثانٌة

 73,9 22,3 22,3 41 ثالثة

 88,0 14,1 14,1 26 أولىماستر

 100,0 12,0 12,0 22 الثانٌةماستر

Total 184 100,0 100,0  

 

FREQUENCIES VARIABLES=   التعاطف  االنفعاالت_تنظٌم  االنفعاالت_إدارة  االنفعالٌة_المعرفة  الوجدانً_الذكاء 

  الذات_تقدٌر  التواصل     

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fréquence 

Statistiques 

الوجدانً_الذكاء  االنفعالٌة_المعرفة  االنفعاالت_ادارة  االنفعاالت_تنظٌم   التواصل التعاطف 

N Valide 184 184 184 184 184 184 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 177,3641 34,5000 34,5380 37,5543 34,7880 35,9837 

Ecart type 19,92426 5,02127 5,36928 6,17834 5,64464 5,62826 

Minimum 101,00 15,00 19,00 13,00 14,00 22,00 

Maximum 231,00 47,00 49,00 49,00 47,00 48,00 

 

Statistiques 

 

 

الذات_تقدٌر   

N Valide 184 

Manquant 0 

Moyenne 77,5000 

Ecart type 7,11498 

Minimum 52,00 

Maximum 94,00 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=   الذات_تقدٌر  الوجدانً_الذكاء 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 

 



 

 

Corrélations 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

الوجدانً_الذكاء  177,3641 19,92426 184 

الذات_تقدٌر  77,5000 7,11498 184 

 

Corrélations 

الوجدانً_الذكاء  الذات_تقدٌر   

الوجدانً_الذكاء  Corrélation de Pearson 1 ,312
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 184 184 

الذات_تقدٌر  Corrélation de Pearson ,312
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 184 184 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=   االنفعالٌة_المعرفة  الذات_تقدٌر 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

الذات_تقدٌر  77,5000 7,11498 184 

االنفعالٌة_المعرفة  34,5000 5,02127 184 

 

 

 

 



 

 

Corrélations 

الذات_تقدٌر  االنفعالٌة_المعرفة   

الذات_تقدٌر  Corrélation de Pearson 1 ,323
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 184 184 

االنفعالٌة_المعرفة  Corrélation de Pearson ,323
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 184 184 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=   االنفعاالت_إدارة  الذات_تقدٌر 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Corrélations 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

الذات_تقدٌر  77,5000 7,11498 184 

االنفعاالت_ادارة  34,5380 5,36928 184 

 

 

Corrélations 

الذات_تقدٌر  االنفعاالت_ادارة   

الذات_تقدٌر  Corrélation de Pearson 1 ,147
*
 

Sig. (bilatérale)  ,047 

N 184 184 

االنفعاالت_ادارة  Corrélation de Pearson ,147
*
 1 

Sig. (bilatérale) ,047  



 

 

N 184 184 

 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=   االنفعاالت_تنظٌم  الذات_تقدٌر 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

الذات_تقدٌر  77,5000 7,11498 184 

االنفعاالت_تنظٌم  37,5543 6,17834 184 

 

Corrélations 

الذات_تقدٌر  االنفعاالت_تنظٌم   

الذات_تقدٌر  Corrélation de Pearson 1 ,221
**
 

Sig. (bilatérale)  ,003 

N 184 184 

االنفعاالت_تنظٌم  Corrélation de Pearson ,221
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,003  

N 184 184 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=   التعاطف  الذات_تقدٌر 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Corrélations 



 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

الذات_تقدٌر  77,5000 7,11498 184 

 184 5,64464 34,7880 التعاطف

 

Corrélations 

الذات_تقدٌر   التعاطف 

الذات_تقدٌر  Corrélation de Pearson 1 ,175
*
 

Sig. (bilatérale)  ,018 

N 184 184 

Corrélation de Pearson ,175 التعاطف
*
 1 

Sig. (bilatérale) ,018  

N 184 184 

 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=   التواصل  الذات_تقدٌر 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Corrélations 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

الذات_تقدٌر  77,5000 7,11498 184 

 184 5,62826 35,9837 التواصل

 

 

 

 

 



 

 

Corrélations 

الذات_تقدٌر   التواصل 

الذات_تقدٌر  Corrélation de Pearson 1 ,261
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 184 184 

Corrélation de Pearson ,261 التواصل
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 184 184 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 

(bilatéral). 

 

 



 

 

 .تصريح لمقيام بالدراسة الميدانية: (03)ممحق رقم 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

ملخص 

 الدراسة



 

 

 

 .ممخص الدراسة

الذكاء الوجداني وعبلقتو بتقدير الذات لدى الطمبة الجامعيين، ىدفت : جاءت ىذه الدراسة تحت عنوان
ىذه الدراسة لمكشف عن طبيعة العبلقة المتواجد بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات وعبلقة كل بعد من 

طالبا وطالبة،  (184)أبعاد الذكاء الوجداني وتقدير الذات، وقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة تكونت من 
 – قالمة 1945ماي 8وىم من طمبة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  ( إناث120 ذكور و64)

الجزائر، تم تحديد حجم العينة بطريقة طبقية عشوائية، طبق عمييم مقياسين معدين مسبقا من طرف 
مقياس تقدير الذات لمباحث إبراىيم بن محمد بمكيبلني ومقياس الذكاء الوجداني : باحثين آخرين وىما

المتوسط الحسابي، " لمباحث صبلح الشريف عبد الوىاب، أما األساليب اإلحصائية فقد تم االعتماد عمى
 ".االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون

 :وقد توصمت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية

 .توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي- 

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين بعد المعرفة االنفعالية وتقدير الذات لدى الطالب - 
 .الجامعي

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين بعد تنظيم االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب - 
. الجامعي

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين بعد إدارة االنفعاالت وتقدير الذات لدى الطالب - 
. الجامعي

. توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين بعد التعاطف وتقدير الذات لدى الطالب الجامعي- 

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين بعد التواصل االجتماعي وتقدير الذات لدى الطالب - 
 .الجامعي


