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لمعلمین الذكاء االنفعالي  وعالقتھ بكل من فاعلیة الذات والتوافق الزواجي لدى عینة من ا 
 المتزوجین بمدینة مكة المكرمة

ومقیاس ) ٢٠٠٢(ولتحقیق أھداف الدراسة تم تطبیق مقیاس الذكاء االنفعالي لعثمان ورزق
وذلك ) م١٩٩٩(ومقیاس التوافق الزواجي لفرج وعبداهللا ) ٢٠٠١(فاعلیة الذات للعدل 

مكرمة ومن معلم من المعلمین المتزوجین بمدینة مكة ال) ٣٠٠(على عینة تكونت من 
 -:خالل استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة، أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین جمیع أبعاد الذكاء االنفعالي وبین فاعلیة الذات  -١
حیث بلغ معامل ). ٠.٠١(  لدى أفراد عینة الدراسة ودالة إحصائیًا عند مستوى 

 ،  بین أبعاد الذكاء االنفعالي وبین فاعلیة الذات  )٠.٧١٧(ياالرتباط لبیرسون الكل
وجود عالقة ارتباطیة موجبة  بین جمیع أبعاد الذكاء االنفعالي وبین التوافق الزواجي  -٢

ً عند مستوى  حیث بلغ معامل االرتباط ).٠.٠١(  لدى أفراد عینة الدراسة ودالة إحصائیا
، ٠.٥٠٥، ٠.٦٧٨، ٠.٤٤٠، ٠.٥٤٧( وافق الزواجي بین أبعاد الذكاء االنفعالي وبین الت

٠.٨٦٤ ( 
وجود عالقة ارتباطیھ موجبة  بین جمیع أبعاد التوافق الزواجي وبین فاعلیة الذات لدى  -٣

حیث بلغ معامل االرتباط  بین ). ٠.٠١(  أفراد عینة الدراسة ودالة إحصائیًا عند مستوى  
 ٠.٧٨٤، ٠.٥٦٢، ٠.٥٧٩، ٠.٦٣١، ٠.٧٦٢(  أبعاد التوافق الزواجي وبین فاعلیة الذات

،٠.٧٠١،  ٠.٧٢٦، ٠.٧٠٤، ٠.٦٦٣، ٠.٥٩٧، ٠.٥٨٥، ٠.٧٣٩ ( 
، ب   ین متوس   طات درج   ات )٠.٠٥(  وج   ود ف   روق ذات دالّل   ة إحص   ائیة عن   د مس   توى  -٤

مرتفع ي ومنخفض ي  التواف  ق الزواج ي ف ي جمی  ع أبع اد ال ذكاء االنفع  الي ، وكان ت الف  روق        
وھ  ي قیم  ة دال  ة  )  ٢٢.٥٥٨= ت(الزواج  ي ، حی  ث بلغ  ت قیم  ة    لص  الح مرتفع  ي التواف  ق 

 )  ٠.٠٥(إحصائیة عند مستوى 
، ب  ین متوس  طات درج  ات    )٠.٠٥(  وج  ود ف  روق ذات دالّل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى       -٥

فاعلیة الذات و بین مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي، وكان ت الف روق لص الح مرتفع ي     
وھ ي قیم ة دال ة إحص ائیًا عن د مس توى       ) ٣.٣٦٧=ت(یم ة  التوافق الزواجي ، حی ث بلغ ت ق  

)٠.٠٥ ( 
إمكانیة التنبؤ بالتوافق  الزواجي من خالل  كل من الذكاء االنفعالي وفاعلیة الذات   -٦

وھي نسبة دالة ) ٤٩٣.٦(لھا ) ت(، وجاءت قیمة ) ٠.٣١٤(حیث  بلغت نسبة االرتباط 
 ).٠.٠١(  عند مستوى  

  -:مكن الخروج من الدراسة ببعض التوصیات وھي كما یليوعلى ضوء تلك النتائج ی
 إعداد برامج تدریبیة لألفراد تتناول تنمیة مھارات الذكاء االنفعالي وفاعلیة الذات )١(
االھتمام بضرورة توفیر خلفیة معرفیة لألفراد عن األسس للذكاء االنفعالي ومدى  )٢(

 أھمیتھ في نجاح التوافق الزواجي
د األفراد لالختیار في الزواج وكیفیة التعامل مع المشكالت االھتمام بتوعیة وإرشا )٣(

 الزوجیة على أسس دینیة ونفسیة واجتماعیة صحیحة
االھتمام  بإجراء البحوث والدراسات في مجال الزواج واألسرة وتقدیم كل ما ھو  )٤(

 جدید لنجاح الزواج
 



 

 
(Summary of the study)  

  Emotional intelligence and its relationship of to the effectiveness of marital 
adjustment and self-Efficacy and differences in these variables among a sample 

٣٠٠of ( ) teacher city Makkah  
To achieve the objectives of the study were applied Mkiias emotional intelligence 

٢٠٠٢to Osman Rizq ( ) and measure the effectiveness of self ٢٠٠١( ) and the 
measure of marital adjustment, Abdullah al- ١٩٩٩Faraj ( ) and through the 

application of descriptive approach and use appropriate statistical methods, the 
study resulted in the following results: --  

١ - there is a positive correlation between all the dimensions of emotional 
intelligence and the effectiveness of reliance of the members of a sample study 

٠.٠١and function at a level that statistically ( ). With a correlation of Pearson total 
٠ .٧١٧( ), between the dimensions of emotional intelligence and self-effectiveness is 
a high correlation, and therefore the relationship between the direct correlation.  

٢ - there is a positive correlation between all the dimensions of emotional 
intelligence and marital adjustment between individuals in the study sample and 

a function at ٠a level that statistically ( .٠١). As the correlation between the 
dimensions of emotional intelligence and marital adjustment ٠,٥٤٧between ( , 

٠,٤٤٠ ٠,٦٧٨ ٠,٥٠٥ ٠.٨٦٤, , , )  
٣ - there is a positive correlation between s all dimensions of marital adjustment 
and effectiveness reliance of the members of the study sample and a statistical 

٠.٠١function at the level ( ). As the correlation between the dimensions of marital 
adjustment and self-effectivenes ٠,٧٦٢ ٠,٦٣١ ٠ ,٥٧٩ ٠,٥٦٢ ٠,٧٨٤ ٠,٧٣٩ ٠,٥٨٥s ( , , , , , , , 

٠,٥٩٧ ٠,٦٦٣ ٠,٧٠٤ ٠,٧٢٦ ٠.٧٠١, , , , )  
٠.٠٥ - ٤a statistically significant differences at the level ( ), averages between 

degrees of individuals in the sample study all dimensions of emotional 
intelligence personnel among the study sample with high-and low-marital 

adjustment, and the differences in favour of marital adjustment Heights, as the 
٢٢.٥٥٨ ٠.٠٥value (v = ) and Statistical value of a function at a level ( )  

٥ - a statistically significant differences a ٠.٠٥t the level ( ), averages between 
degrees of a sample study on the measurement of the effectiveness of reliance of 

the members appointed to study high-and low-marital adjustment, and the 
differences in favour of marital adjustment Heights, as the value ٣.٣٦٧(v = ) and 

٠.٠٥the value Statistically function at the level ( )  
٦ - predictability marital compatibility through both emotional intelligence and 
effectiveness of self- ٠.٣١٤ ٤٩٣.٦link a percentage ( ), and came value (v) a ( ), a 

٠.٠function at a level ( ١).  
 

And with us it can emerge from the study of some of the recommendations in the 
light of the findings:  

In the light of the results of the study provides a researcher a number of 
recommendations which are as follows:  

١( ) the preparation of training programmers for personnel dealing with the 
development of emotional intelligence skills and effective self -  

٢( ) attention to the need to provide the background Efficacy of individuals on the 
basis of intelligence and emotional significance to the success of marital 

adjustment  
٣( ) interest educate and guide people to choose to marry and how to deal with 

marital problems on religious grounds, psychological and social incorrect  
٤( ) Interest in conducting research and studies in the area of marriage and the 

family and provide everything that is new to the success of marriage 







 



 إهداء
 ..............إىل من أوصاني ا هبما خرياً 

 ...........سندناً وعوناً يل بعد ا   اوالزالو إىل من كانوا
 .................     حفظهما اوالدي العزيزان    
 .......اءاألوفي زوجيت وا خوتيإىل و  

 ........لعلمومجيع أصدقائي واىل طالب ا                              
 

اهدي لكم مجيعاً مثرة جهدي  ،،،،،،،،                                                           













 

 "شكر وتقدير" 
احلمد هللا العلي القدير الذي أعانين على إمتام هذا العمـل املبـارك وأسـال اهللا    

على أشـرف املرسـلني   سبحانه وتعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ،وأصلي 
 .سيدنا حممد  وعلى آله وصحبه أمجعني 

هشـام حممـد   / أتقدم بوافر الشكر والتقدير وجزيل العرفان إىل سعادة الدكتور
إبراهيم خميمر املشرف على هذه الرسالة والذي كان آلرائه السديدة ونصـائحه  

 صورا النهائية املفيدة وإرشاداته النافعة األثر الكبري يف إخراج هذه الرسالة يف
حممد  بن جعفر مجل / كما أتقدم بوافر  الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور

النفيعي على تفضلهما باملوافقـة علـى    عابد بن عبدا هللا /الليل وسعادة الدكتور
 .مناقشة هذه الدراسة

د حممد املـري حممـد إمساعيـل    .كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من سعادة أ 
 .د اهلامي عبد العزيز إمام لتفضلهم مبناقشة خطة الدراسة .دة  أوسعا

عبد املنـان  / كما يشرفين أن أتقدم بعاطر الشكر وكرمي العرفان لسعادة الدكتور
جبامعة أم القرى  والشكر ألعضـاء   –رئيس قسم علم النفس  -مال معمور بار

موه مـن علـم   هيئة التدريس بقسم علم النفس على ما بذلوه من جهود وما قد
وتوجيه وإرشاد خالل فترة الدراسة وما بعدها، كما أتقـدم جبزيـل الشـكر    

 والتقدير جلامعة أم القرى وكلية التربية على ما قدموه يل 
كما أتقدم بالشكر اجلزيل إلدارة التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة لتكرمها 

ملرحلة الثانوية و حسن بالسماح يل بإجراء هذه الدراسة على عينة من معلمي ا
تعاوم معي  كما أتقدم بالشكر إىل كل من ساعدين يف مسرييت حنو إجناز هذا 
البحث سائالً املوىل جلت قدرته أن جيعل ذلك يف ميزان أعماهلم وأن جيعل هذا 

البحث خالصاً لوجهه ،من العلم النافع، ويف اخلتام أسأل اهللا العلي القدير أن 
.ويرضى وأن يرزقنا اإلخالص يف العلم والعمل  يوفقنا إىل ما حيب
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 الفصل األول

 مدخل إىل الدراسة

  -:مقدمه 

التقليدي والذي تقيسه اختبـارات الـذكاء    مما الشك فيه أن الذكاء العام       
ولكن .. والدراسية والنجاح املهين   احلياة الشخصيةاملعروفة ، هام وضروري يف

الذكاء االنفعايل هام أيضاً وضروري مثل الذكاء العام وميكننا القول أن الـذكاء  
لـذا حنتـاج   . قدراتنا العقلية املتنوعة  االنفعايل هو شرط مسبق لتطوير ولتحقيق

ة الوصف املناسب مشاعرنا وحاجاتنا الداخلي للتعرف على انفعاالتنا وعلى إعطاء
أهدافنا احلياتية مبا يتناسب مع حاجـات   مما يفيدنا يف حتقيق ،والتسمية املالئمة 

 )م١٩٩٦، أبو حطب(. ومشاعر اآلخرين من حولنا 

تنمية املهارات الالزمة للوصول إىل طرق مناسبة لتحقيق أهـدافنا   كما حنتاج إىل
خلاصـة وصـوالً إىل ارتياحنـا    من خالل دئة انفعاالتنا ا وحاجاتنا املتنوعة ،

حنتاج إىل تنشيط أنفسنا وحتريك كل قدراتنا الداخلية مثـل   وبعد  ذلك الداخلي
، االنضباط ، املثابرة ، املرونة ، مث التوجه حنو املصـادر   الطاقة الداخلية ، اجلهد

بناء شبكة عالقات اجتماعية فعالة من خـالل  .. حولنا ومنها  اخلارجية املتوفرة
اآلخر ، وتفهم حاجاته ، والقدرة على التعاطف معه   هم واحلوار الناجح معالتفا

 ..احلدود املناسبة بني الذات واآلخر وقراءة انفعاالته، وحتديد

احلكم الذي  إىل أن مفهوم فاعلية الذات يوضح  .(١٩٨٦ ,Bandura )كما يشري  
عة من األفعال املطلوبة لتحقيـق  يكونه الفرد عن قدراته على تنظيم وتأدية جممو

أمناط معينة من األداء فاألفراد ذو فاعلية الذات العالية خيتارون إجناز املهام األكثر 



 

حتدياً وذلك ألن أحكام الذات اخلاصة لفاعلية الذات قد حددت سلفاً يف الذهن 
ت إذ أن فاعلية الذات حتدد نسبة النجاح يف جماالت احلياة فمن أهم هذه اـاال 

 التوافق الزواجي 

حيث يعد الزواج هو األساس الذي تقوم عليه األسرة واللبنة اليت يقـوم عليهـا   
اتمع والبد أن تشيع يف الزواج املودة والرمحة وأن يكون سكناً نفسياً للزوجني 

لتحقيق احلياة األسرية املسـتقرة   ولذلك ميثل التوافق الزواجي هدفاً رئيسياً ومهماً
 )٢٠٠٦،عيسى ورشوان(لتحقيقها  األفراد املتخصصون يف اإلرشاد النفسي ىواليت يسع

ن التوافـق  االباحث أن الزواج هو العالقة املشروعة بني الرجل واملرأة ، و ويرى
لزوجي ميثل عامالً من عوامل التوافق النفسي كما أنه يرتبط ارتباطـاً موجبـاً   ا

ا له تأثري يف التوافق ألزواجـي  وكما أن متاسك األن بعوامل الشخصية وحاجاا،
فقهما وذلك على أساس اوجناحه وأن تقارب االلتقاء بني الزواجني حيدد مدى تو

من التشابه والتكامل معاً ، كما أن التناسق يف التكوين األساسي للشخصية لدى 
النجاح يف الزواج ، كمـا   كل من الزواجني والتطور النفسي اجلنسي يؤدي إىل

بني الزواجني إىل التغلب التدرجيي على معوقات التوافق والوصول يؤدي التفاعل 
، لذا سوف تسعى الدراسة احلالية إىل حماولة الوقـوف  إىل املزيد من نقط االلتقاء

على طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل وكل من فاعلية الذات والتوافق الزواجي 
 كرمة املتزوجني مبدينة مكة امل املعلمني لدى عينة من

 

 

 



 

 :اوتساؤال مشكلة الدراسة

طالعه على بعض البحوث والدراسات العربية املرتبطة االحظ الباحث من خالل 
يف البحـوث   على املستويني العـريب واحمللـي   بالذكاء االنفعايل أن هناك ندرة

والدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات والتوافق 
وانطالقاً مـن ذلـك   ووجود العديد من املشكالت األسرية والزواجية  ،يالزواج

حتاول الدراسة احلالية إلقاء الضوء على الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعليـة  
الذات والتوافق الزوجي  ،وذلك يف حماولة لفهم طبيعة العالقة بينـهما وبالتـايل   

ئية واإلرشادية والتربوية اليت ميكـن  اعتماد هذا الفهم كأساس لبناء الربامج الوقا
وتتحـدد  .من خالهلا  توجيه املتزوجني حنو األسلوب األمثل للتوافق الزواجـي  

 -:مشكلة الدراسة يف حماولة اإلجابة على التساؤالت التالية

كل من فاعلية الذات والتوافـق   هل توجد عالقة بني الذكاء االنفعايل وبني -١ 
  ة الدراسة؟عين الزواجي لألزواج لدى

مرتفعـي   كل من الذكاء االنفعايل و فاعلية الذات بني هل توجد فروق يف -٢ 
 ؟عينة الدراسة لدىومنخفضي التوافق الزواجي 

هل هناك إمكانية للتنبؤ بالتوافق الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة من خالل  -٣
 ؟ كل من الذكاء االنفعايل وفاعلية الذات

 

 

 



 

 -:أهداف الدراسة 

الدراسة احلالية إىل دراسة الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات دف 
نة مكة املكرمة لـذلك فإـا   والتوافق الزواجي ، لدى عينة من املتزوجني يف مدي

 حتاول حتقيق األهداف التالية

 والتوافـق االنفعايل وكل من فاعلية الذات  اء دراسة العالقة بني الذك -١
 الدراسةعينة  رادأفالزواجي لدى 

 فاعليـة الـذات و   التحقق من وجود فروق بني مرتفعي ومنخفضي -٢
 التوافق الزواجي يف الذكاء االنفعايل 

 

معرفة مدى إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل كل من الـذكاء   -٣
  االنفعايل وفاعلية الذات

 

 

 

 

 

 

 



 

 :أمهية الدراسة

 -:األمهية النظرية -اوالً

ة وهـو  الزواجيباألسرة واحلياة  ارتباطهاه الدراسة أمهيتها من تستمد هذ  -١
حىت نسـتطيع أن نصـل إىل    والدراسات جمال حيتاج إىل كثري من البحوث

احللول اليت تساعد على حتقيق التوافق الزواجي وأن تنعم األسرة حبياة سـعيدة  
 والصـحة وأبناء سعداء فيتحقق نتيجة لذلك جمتمع ينعم باحلب والسـعادة  

   النفسية والتوافق

ملوضوع الذي تتصدى لدراسته، حيـث  تكمن أمهية الدراسة يف أمهية ا  -٢
الذات والتوافـق   فاعلية ا تسعى لدراسة الذكاء االنفعايل وعالقته بكل منإ

ن إوحيـث  . املتزوجني مبدينة مكة املكرمـة  املعلمني من ةلدى عين الزواجي
ضوعات اجلديدة يف التراث النفسي ، فإن من املو هو  االنفعايلكاء مفهوم الذ

تعرف علـى أمهيتـه يف حيـاة    ذلك يتطلب من الباحثني تكثيف جهودهم لل
وخباصة اال األسري حىت ميكن املسامهة وإسهاماته يف مجيع ااالت  األفراد

 .يف حتقيق الرفاهية والسعادة ألفراد اتمع بصفة عامة

جهات سلوك الفرد الذات الذي يعد أحد موري فاعلية تتناول الدراسة متغ -٣
الفرد يف فاعلية ذاته فإنه مييل إىل أن يكون أكثر إجنازاً ، وتقديراً  ثقندما ي، فع

 لذاته ، وثقةً بنفسه 

 

 



 

 :األمهية التطبيقية -ثانياً 

يف ضوء  النتائج اليت تسفر عنها الدراسة ميكن االستفادة منها يف تصميم  -١
اليت تساهم يف تنمية الذكاء االنفعايل وفاعلية الذات وحتقيق  الربامج اإلرشادية

 التوافق لدى املتزوجني

توجيه االنتباه ألمهية متغريات الدراسة واليت ميكن أن تسـهم يف زيـادة    -٢
  الفهم والوعي لدى املتزوجني ومساعدم على التوافق والنجاح يف احلياة

 :مصطلحات الدراسة

  -:الذكاء االنفعايل 

القدرة على االنتبـاه واإلدراك   ("بأنه )  ٣٦:  ٢٠٠٢( ويعرفه عثمان ورزق 
اجليد لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح وتنظيمها وفقـاً  
ملراقبة وإدراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشـاعرهم للـدخول معهـم يف    

ي العقلـي واملهـين   عالقات انفعالية واجتماعية إجيابية تساعد الفرد على الرق
 .)"وتعلم املزيد من املهارات اإلجيابية للحياة 

 :مكونات أساسية هي  ةويتضمن الذكاء االنفعايل مخس

 :املعرفة االنفعالية -١

القدرة على االنتباه واإلدراك اجليد لالنفعاالت واملشاعر الذاتيـة ، وحسـن    
لذاتيـة واألحـداث   التمييز بينها ، والوعي بالعالقة بني األفكار واملشـاعر ا 

 اخلارجية

 



 

 : إدارة االنفعاالت  -٢

وتشري إىل القدرة على التحكم يف االنفعاالت السلبية وكسب الوقت للتحكم 
فيها وحتويلها إىل انفعاالت إجيابية ، وممارسة مهـارات احليـاة االجتماعيـة     

 بفاعلية

 : تنظيم االنفعاالت  -٣

يهها إىل حتقيق اإلجناز والتفوق القدرة على تنظيم االنفعاالت واملشاعر ، وتوج
فيـة  قرارات ، وفهـم كي ، واستعمال املشاعر واالنفعاالت يف صنع أفضل ال

بانفعاالت خمتلفة ، وكيف تتحول االنفعاالت من مرحلة إىل  يتفاعل اآلخرين
 أخرى

 :التعاطف  -٤

ويشري إىل القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معهم انفعالياً وفهم  
 عرهم وانفعاالم والتناغم معهممشا

 :التواصل االجتماعي  -٥

التأثري اإلجيايب القوي يف اآلخرين ، عن طريق إدراك انفعاالم ومشاعرهم ،  
والتصرف معهم بطريقـة   ،ومعرفة مىت تقود اآلخرين ومىت تتبعهم وتساندهم

 .الئقة

صـل عليهـا   يعرف الباحث  الذكاء االنفعايل إجرائياً بأنه الدرجة الـيت حي و
  مقياس الذكاء  االنفعايل املستخدم يف هذه الدراسة املفحوص على

 



 

 -:فاعلية الذات 

ثقة الفرد الكامنة يف قدراته  ":فاعلية الذات بأا  )١٣١:٢٠٠١العدل ،(يعرف 
قف اجلديدة ، أو املواقف ذات املطالب الكثرية وغري املألوفـة ، أو  اخالل املو

الشخصية ، مع التركيز علـى الكفـاءة يف تفسـري    هي اعتقاد الفرد يف قوة 
 " السلوك دون املصادر أو األساليب األخرى للتفاؤل

يعرف الباحث فاعلية الذات إجرائياً بأا الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص و
 .ذات  املستخدم يف هذه الدراسةفاعلية العلى مقياس 

  -:تعريف التوافق الزواجي 

تشري إىل مدى تقبل ، بأنه حالة وجدانية )"(١٠: ١٩٩٩،فرج وعبداهللا (فةعر
وتعد حمصلة لطبيعة التفاعالت املتبادلـة بـني الـزوجني يف     ،العالقة الزوجية
 )"جوانب متنوعة

يعرف الباحث التوافق الزواجي إجرائياً بأنه الدرجة الـيت حيصـل عليهـا    و
 اسةالتوافق الزواجي املستخدم يف هذه الدر املفحوص على مقياس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :تتحدد هذه الدراسة مبا يلي -: حدود الدراسة
 :البعد املوضوعي

 الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات والتوافق الزواجي
  -:البعد املكاين

املتزوجني مبدينة املعلمني من  )معلم ٣٠٠(تكونت من   إجراء الدراسة على عينة
 مكة املكرمة
 -: البعد الزمين

 هـ١٤٢٩-١٤٢٨الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين لعام  تطبيق
 -:عينة الدراسة

 ثالمثائة من املعلمني املتزوجني مبدينة مكة املكرمة) ٣٠٠( 
 -: البعد اإلجرائي

 )م ٢٠٠٢(مقياس الذكاء االنفعايل لعثمان ورزق -١
 
 )م ٢٠٠١(مقياس فاعلية الذات للعدل  -٢

 
 )م١٩٩٩(عبداهللافرج و إعداد ،الزواجي مقياس التوافق  -٣

 











 


 
 
 
 

 
 والدراسات والبحوث السابقة ياإلطار النظر

 
 اإلطار النظري-:أوال

 
 سابقةال والبحوث دراساتال: ثانياً
 

 فروض الدراسة -:ثالثاً 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الفصل الثاين

 اإلطار النظري-:أوال
 :الذكاء االنفعايل 

مقـاالً بعنـوان    Mayer.J&.Salovy.)( نشر كل من  (١٩٩٠)يف عام       
أن الذكاء االنفعايل هو نـوع مـن الـذكاء    فيه إىل الذكاء االنفعايل ، وأشارا 

االجتماعي  وأهم وظائفه إرشاد التفكري وختصيص القدرات اليت تسهم يف حـل  
قـد  وكانا على دراية تامة مبا سبق من عناصر الذكاء غري املعريف ، ل.املشكالت 

نوع من الذكاء االجتماعي املرتبط بالقـدرة علـى    وصفا الذكاء االنفعايل بأنه
مراقبة الشخص لذاته ، ولعواطفه ، وانفعاالته ، ولعواطف وانفعاالت اآلخرين ، 

(  والتمييز بينها واستخدام الناجتة عن ذلك يف ترشيد تفكريه وتصرفاته وقراراتـه 
(.Mayer.J&.Salovy.١٩٩٦  

 كتب عن الذكاء االنفعايل يفأفضل ما   )(Gole man,D دمقّ)١٩٩٥(ويف عام
، ) بالعقل االنفعايل ( كتابه الشهري الذكاء االنفعايل ، والذي تناول فيه ما أمساه 

وطبيعة الذكاء االنفعايل وااالت اليت له دور فيها ، ودوره يف براعة اإلنسان 
 حياة يف بالذكاء األكادميي الذي يربز أثرهوتقدمه يف جماالت احلياة العملية قياساً 

 )(١٩٩٥,Gole man,D       الفرد التعليمية
: إىل ثالثة أنـواع   الذكاءMayer&.Salovy.)( قسم كل من )١٩٩٦ (ويف عام

أن املزاج  وسالويفذكاء دافعي ، وتؤكد أحباث ماير ،وذكاء انفعايلذكاء معريف و
 (١٩٩٦,Mayer&.Salovy.) . الشخصي عموماً يؤثر يف تفكري األفراد

 : فهوم الذكاء االنفعايل بدايات م
على مر السنوات قام العلماء بدراسة العالقة بني الـذكاء واالنفعـال             

باعتبارمها متكاملني وليسا متضادين ، لذلك جند أن النظريات اليت تضفي صـفة  



 

إن من أبرز املنظرين الذين ساروا علـى  و. الذكاء على االنفعال  ليست حديثة 
تفصيلية حـول   اًالذي وضع خطط peterSalovayسالويف بيتر ج جاردنر العامل

وعلى مدى عدة سنوات حاول أنصار .كيف ميكن جعل االنفعاالت أكثر ذكاءاً 
نظرية معامل الذكاء أن يدخلوا االنفعاالت يف جمال الـذكاء باعتبارهـا حتـت    

 .سيطرته أكثر من أن ينظروا إليها مع الذكاء على أا مصـطلحات متعارضـة   
 )م٢٠٠٠ملان ،  وج(

اقترح ثورندايك والذي كان من أبرز املنظرين لفكـرة  )١٩٣٠-١٩٢٠(ويف عام 
ن أ Harberمعامل الذكاء يف العشرينات والثالثينات يف مقال نشر يف جملة هاربر

الذكاء االجتماعي هو أحد أوجه الذكاء االنفعايل ، وهو القـدرة علـى فهـم    
عالقات اإلنسانية يعد أحد جوانـب معامـل   اآلخرين ، والتصرف احلكيم يف ال

  )م ٢٠٠٠األعسروكفاىف ، ( . يالذكاء الشخص
علماء النفس بتقدمي الذكاء االجتماعي على أنه القدرة ويف ذلك الوقت قام بعض 

 سواء بإرادم أو رغماً عنهم ،على خداع اآلخرين وجعلهم يفعلون ما نريد
   ) ٢٠٠٠،جوملان(                                                            

يف   Frames of Mindأكد هوارد جاردنر يف كتابـه  (١٩٨٣)ويف عام  
أن فهم اإلنسان لنفسه ولآلخرين وقدرتـه   "عن الذكاءات املتعددة معرض حديثه

على استخدام وتوظيف هذا الفهم يعد أحد مناذج الذكاء ، الذكاء الشخصـي  
 .اآلخرين وكالمها مهارات ذات قيمة يف احلياةوالذكاء يف العالقة ب

  )٢٠٠٠،  األعسر وكفاىف(                                                                                                     

توصل العامل النفسي روبر سترينربج من خالل أحباثه إىل نفس ) (١٩٨٥ويف عام 
إليها ثورندايك ، واليت مفادها أن الذكاء االجتماعي متميز عن النتاج اليت توصل 

القدرات األكادميية ، كما أن دوره أساسي يف أنه جيعل الناس يتصـرفون جيـداً   
ويف السنوات األخرية توصل جمموعة من علمـاء    .حيال تفاصيل حيام العملية 



 

ن مفـاهيم معامـل   أ:النفس إىل نتائج تشابه تلك اليت توصل إليها جـاردنر إىل  
الذكاء السابقة تدور حول جمموعة ضيقة من املهارات اللغوية والرياضية والـيت  

فصول الدراسة حىت الوصول إىل مرتبة مناسبة للنجاح يف جتعل اختبارات الذكاء 
يف  ال جتدي كثرياً كمؤشرات يهتديلكنها .أستاذ اجلامعة أي يف احلياة التعليمية 

 )٢٠٠٠،جوملان(. املختلفة عن البيئة األكادميية سبل احلياة املتشبعة و
رؤية أوسع  سالويفولقد كان لبعض هؤالء العلماء ومن بينهم سترينربج و 

مقتضيات احليـاة   مع للذكاء حاولوا بواسطتها اكتشاف مفهوم الذكاء مبا يتفق
وتقلباا ما جعلهم يعودون إىل الوقوف على مفهوم الذكاء االنفعايل وماله مـن  

 . )٢٠٠٠،جوملان(  مهية يف احلياة أ
 :وذجاً للذكاء االنفعايل يف كتابـه و ماير من سالويف مم قد١٩٩٠ويف عام  

    )م٢٠٠٠األعسر وكفاىف ، (  اخليال ، املعرفة ، الشخصية
للذكاء  أنواع الذكاء الشخصي اليت قدمها جاردنر يف تعريفه سالويفوقد صنف "

 :ت أساسية وهي جماال االنفعايل حبيث مشلت مخس
 . حتفيز الذات -٣. إدارة االنفعاالت  -٢.  معرفة اإلنسان النفعاالته-١
 ".توجيه وإدارة العالقات باآلخرين-٥. التعرف على انفعاالت اآلخرين -٤

 ) ٧١: ١٩٧٧عدس ، (                                                              
ملها قدرات فإنه من الطبيعي أن خيتلف الناس فيهـا،  وألن ااالت اخلمسة يف جم

فقد يكون البعض ذكياً يف معاجلته حلاالت القلق  اليت تنتابه ولكنـه ال يسـتطيع   
التخفيف من شعور شخص آخر يعاين من تلك احلاالت ذاا، وجند أن اخنفاض 

أي القدرات العاطفية بصورة مؤقتة هو أمر ميكن عالجه، ألن تلك القـدرات يف  
جمال كانت  هي جمموعة من العادات واستجابة لتلك العادات وميكن أن حنسنها 

 )٢٠٠٠جوملان،(بقليل من اجلهد املناسب 
 



 

 
 : مفهوم الذكاء االنفعايل

بدأ االهتمام حديثاً مبفهوم الذكاء االنفعايل كبنية نفسية ميكـن مـن              
ويلقى هذا املفهـوم يف اآلونـة   . خالله فهم الكثري من جوانب السلوك اإلنساين 

العديد مـن الدراسـات    ايداً من قبل الباحثني ، حيث طبقاألخرية اهتماماً متز
د من والبحوث احلديثة يف هذا املوضوع حماولة البحث يف العالقة بينه وبني العدي

الدراسات والبحـوث علـى أن    املظاهر النفسية والسلوكية األخرى،  وجتمع 
يف سلوك الفرد ومساته الشخصية واالجتماعية بدرجة تفوق  اًأثر للذكاء االنفعايل

ميكن إنكاره  تأثري الذكاء العقلي واألكادميي ، وأن ربط العقل باالنفعاالت أمر ال
فلقد كان من املعتقد يف الفترات املبكرة لدى علماء النفس  ،أو التقليل من شأنه 

الت اإلنسانية ، أما اآلن فيعتقد أن عاأن النشاط العقلي يتمايز أو ينفصل عن االنف
ولذا بات هنـاك   ،أنشطة التفكري العقلية العمليات االنفعالية  تلتقي أو تتقاطع مع

اقتناع لدى علماء النفس بأن دراسة االنفعاالت من املمكن أن تساعد يف فهـم  
  . ١٩٧٧.Mayer &.Salovy.)( ٠السلوك التوافقي لإلنسان بصفة عامة

أن زيادة االهتمام مبفهوم الذكاء الوجداين قد : ) ٢٠٠٦رشوان ، عيسى و(ويشري 
 : يرجع إىل سببني 

إن املهارات االنفعالية ختتلف من فرد آلخر وذلك نظرا للفـروق   : األول  •
 الفردية واليت ال تستطيع مقاييس الذكاء والشخصية قياسها

      
النفعايل باملهـارات  هناك نتائج متوقعة نظريا  عن عالقة الذكاء ا : الثاين •

  االجتماعية لدى مرتفعي الذكاء االنفعايل هلا ارتباط باملواطنة الصاحلة       
بأنه جيب أن منيز بني الذكاء الوجداين كسمة )  ٢٠٠٦عيسى ورشوان ، (وينوه 
Trait  والذكاء الوجداين كقدرة عقليةAbility يشار إىل الذكاء الوجـداين   و



 

مـا الـذكاء الوجـداين    ة تشبه مسات الشخصية بينكسمة بأنه ميول تفضيلي
ـ كقدرة عقلية   Emotionalهه وكذلك يشار إىل الذكاء الوجداين كسمة بأن

Self-Efficacy     الفاعلية الذاتية االنفعالية  حيث يعرب عن املعتقـدات الذاتيـة
وقدرة الفرد على تنظيمها دف  ،عن القدرات وامليول املتعلقة باالنفعاالتو

قدر من التوافق ، بينما يشار إىل الذكاء الوجداين كقدرة بأنه القـدرة   حتقيق
ين يف اجتاهني وبالتايل ميكن تصنيف مناذج الذكاء الوجدا  ،املعرفية االنفعالية  
منهما منهجية حبث ووجهة نظر خمتلفة للـذكاء الوجـداين    خمتلفني يتبىن كلٌّ
لى التفاعل بني االنفعـاالت  مناذج القدرات واليت تركز ع: ومفهومه ، ومها 

 وصفها للذكاء الوجداين ، ومناذج السـمات  - والذكاء مبفهومه التقليدي يف
أو كما تعرف بالنماذج املختلطة واليت تصف الذكاء الوجداين يف ضـوء   -

عيسـى  ( .املزاجية والشخصـية   يالدمج بني القدرات العقلية وامليول والنواح
 ) ٢٠٠٦ورشوان ، 

 : العواطف واملشاعر واالنفعاالت  دراسة بدايات
هتمام الفالسفة وعلماء النفس األوائل بالوجـدان واالنفعـاالت   بدأ ا          

كمكون للنفس اإلنسانية منذ القدم ، وكان االجتاه الفلسفي قدمياً موجهـاً حنـو   
 ماقالعوامل اخلارجية إىل أن جاء سقراط ليتجه بالفلسفة حنو البحث يف داخل أع

س البشرية ، فاختذ من اإلنسان وطبائعه وغرائزه مادة أساسـية يف تفكـريه   النف
وقد متثل ذلك يف حكمته املشهورة اليت دونت على باب معهد دلفـي   ،وحواراته

وقد قيل إن سقراط هو الذي أنزل الفلسفة من عليائها إىل ) . اعرف نفسك : ( 
 )١٩٩٦،أبو حطب  (.األرض 

لفروق الفردية بـني  اهتم يف مراحل تارخيه مبالحظة ا ومن املالحظ أن اإلنسان قد
هذه الفروق اليت تتجلى يف تصورنا عـن عاملنـا الشخصـي ،     األفراد ووصف

تنا وقيمنا ومعتقـداتنا  اوخرباتنا الذاتية ومشاعرنا اخلاصة ودوافعنا وانفعاالتنا وقدر



 

فة القدماء الرغبة وأفكارنا وآرائنا ومثلنا العليا ، هذا االهتمام ولّـد لدى الفالس
يف دراسة النفس اإلنسانية للتعرف على أسباب هذه الفروق وأثرها ، قـد ميـز   

 .العقل والشهوة والغضب  : دمياً بني ثالثة أجزاء من النفسأفالطون ق
 )١٩٩٦ ،أبو حطب (                                                         

طون ميكن التعبري عنها بلغة علم الـنفس  أن مفاهيم أفال  Burt ويرى بريت 
واخللقيـة  Emotionalواالنفعاليـة    Intellectual احلديث بالنواحي العقليـة 

Moralكما ميكن أن تستخدم ألفاظ املعرفةCognition  والوجـدانAffection  
 )روسفيـدا ( العربة اليت وردت يف حمـاورة ويف أسطورة    Conationوالرتوع 

بعربة جيرها جوادان ويقودها سائق ، أحد اجلوادين عريـق   صور أفالطون النفس
( أما اآلخر فرديء الطبع جامح غضوب عصي ) اإلدارة ( األصل سلس القيادة 

وسائق العربة هو العقل ، فالعقل هو الذي يقود سلوك اإلنسان ) الرغبة والشهوة 
عقل ميثل العنصـر  أن ال:واملكونان اآلخران يزودانه بالقوة والطاقة ، وميكن القول 

انب أما العنصران اآلخران فيمثالن اجل ،السيربنايت أو التحكم الذايت يف الشخصية
  ) .١٩٩٦،أبو حطب (الدينامي فيها 

م إىل ما يسـمى بـاألداء   ١٩٩٣عام  Cronbach وعندما تعرض كرونباخ 
 . املميز للفرد فهو يف احلقيقة يشري إىل أهيمة السلوك االجتماعي يف األداء 

جهداً يف تبيني املنـابع   م١٩٠٨ عام يف William mc dougal لقد بذل ماكدوجال
وذكر بأن العواطف تتكون . الغريزية املمكنة لعواطف احلياة الراشدة وأوضاعها 

عند الطفل حنو الناس كأبيه وأمه مثالً أو حنو املؤسسات كمدرسته وناديه مبكـراً  
كما يتكون عند اإلنسـان  . عاالت خمتلفة ، وأن هذه العواطف تثري يف نفسه انف

عاطفة حنو نفسه يعلق عليها ماكدوجال أمهية كـربى يف ضـبط الـنفس ويف    
على غريـزيت  األخالق واإلنتاج  وهذه العاطفة حنو الذات مبنية بصورة رئيسية 

ويعتقد ماكدوجال أن هذه العواطف ال الغرائـز اـردة   تثبت الذات واخلضوع 



 

إنه ال يقوم كما زعم الـبعض أن  " عة املباشرة يف سلوك الراشد هي العوامل الداف
كل سلوك بشري تدفعه الغرائز مباشرة ، ولكن ما يقوله هـو أن كـل سـلوك    

ميثل ويليم ماكدوجال املدرسـة   بالعواطف النامجة عن الغرائز  و بشري مدفوع
الـنفس  والذي تأثر مبدرسة التحليل النفسي واهتم بعلـم  ) الغرضية ( القصدية 

االجتماعي ، وإليه يعود الفضل يف ظهور علم النفس االجتماعي كفرع من علم 
حياة االنفعال وتالعب الدوافع هو اجلزء مـن حياتنـا    كان يؤمن بأن. النفس 

 )١٤٢٨ريب ، مغ( إليهالتأمل الباطين و النفوذ  النفسية الذي ال مينع

تعريفات الذكاء االنفعايل  : 
مجيـع علمـاء    يتفق عليه االنفعايل وجد تعريف واحد للذكاءال ي              

والـتعلم   اإلدراكالنفس ، فمفهوم الذكاء غري واضح التحديد ، فهو يشتمل على 
أن الذكاء صفة وليس شـيئا   والتذكر واالستدالل وحل املسائل املعقدة ،واحلقيقة

أو حتديـده  وجودا حقيقيا ، فقد حلل كثري من العلماء تعريف الـذكاء   موجودا
كما لو كان شيئا له وجود أي ككيان حقيقي

 
الذكاء االنفعايل بأنـه   "(إن)  ١٩٩٥.Mayer&.Salovy.):١٢٥( عرففقد   

يتنا الشخصية املقدرة على ضبط انفعاالتنا وتوظيفها من أجل تعظيم قدرتنا وفاعل
 )"على اختاذ القرار املناسب، كردة فعل هلذه االنفعاالت

 
جمموعـة مـن    "(فقد عرف الذكاء االنفعايل بأنـه  )٢٧١: ١٩٩٥،جوملان(أما 

املهارات االنفعالية اليت يتمتع ا الفرد،واألزمة للنجاح يف التفاعالت املهنيـة ويف  
إنه قدرتنا على معرفـة مشـاعرنا    ( "هوعرفه أيضاً بقول" )مواقف احلياة املختلفة 

ومشاعر اآلخرين وعلى حتقيق ذواتنا ،وإدارة انفعاالتنا وعالقتنا مـع اآلخـرين   
 )"بشكل عام



 

 
القدرة علـى   "(بأنه الذكاء االنفعايل ) ٢١١;١٩٩٩,Abraham (وعرف إبراهام 

 )"يةاستخدام املعرفة االنفعالية يف كل املشكالت من خالل االنفعاالت اإلجياب
جمموعة من املهارات اليت تعزى إليها الدقـة  "(ويف موضع آخر عرفه إبراهام بأنه  

يف تقدير وتصحيح مشاعر الذات واكتشـاف املالمـح االنفعاليـة لآلخـرين     
  ) ٢٠٠٠:١٦٩,Abraham( )"واستخدامها ألجل الدافعية واإلجناز يف حياة الفرد

القـدرة   "(ذكاء االنفعايل هوأن ال) ٢٠٠٠:١٣٣,George(عرفه جورج يف حني 
على إدراك املشاعر من خالل التفكري وفهم املعرفة االنفعالية وتنظـيم املشـاعر   

  )"حبيث يستطيع الفرد أن يؤثر يف مشاعر اآلخرين
القدرة علـى االنتبـاه واإلدراك    ("بأنه )  ٣٦:  ٢٠٠٢( ويعرفه عثمان ورزق 

وصياغتها بوضوح وتنظيمهـا وفقـاً   اجليد لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها 
ملراقبة وإدراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم يف عالقـات  
انفعالية واجتماعية إجيابية تساعد الفرد على الرقي العقلي واملهين وتعلم املزيد من 

 . )"املهارات اإلجيابية للحياة 
قدرة الفرد العقلية  على التكيف :للذكاء االنفعايل بأنه وانتهى الباحث إىل تعريف

   ٠بنجاح عن طريق االستبصار يف املواقف اجلديدة اليت تقابله يف حياته
 :  األبعاد األساسية يف الذكاء االنفعايل

أن هناك مخسة أبعاد أساسية تتكامـل وتتحـدد    )٢٠٠٠،جوملان(أوضح        
 : وهي  ،ا مكونة الذكاء االنفعايلما بينهفي

 ) الوعي بالذات .( املعرفة االنفعالية : ل البعد األو
إن حجر الزاوية الذي يعتمد عليه الذكاء االنفعايل ، هو حكمة سـقراط   
، وتعىن وعي الفرد مبشاعره حني حدوثها فقد تبدو مشـاعرنا   )اعرف نفسك(

واضحة ، ولكن بقدر من التفكري والتأمل جند أا تكون واضحة يف موقف ما ، 



 

ه هلا يف أحيان أخرى أو يكون انتباهنا بعد فوات األوان وقـد أطلـق   وأننا ال ننتب
علماء النفس مصطلح ما وراء املعرفة للتعبري عن وعينا بعملية التفكري ومصـطلح  

ولكن جوملـان فضـل    ،ما وراء االنفعال أو املزاج عن وعينا بعواطفنا وانفعاالتنا
ذلك الـوعي  وي بالذات مصطلحاً آخر إشارة إىل ذلك الوعي وأطلق عليه الوع

التأملي للذات جيعل العقل يالحظ ويدرس اخلربة نفسها وما فيها من انفعـاالت  
إمنـا هـو    و لباالنفعاالت أو يبالغ يف رد الفع الوعي بالذات ليس انتباهاً يتأثرو.

يف أثناء االنفعاالت املتهيجة  حالة حمايدة حتفظ للفرد قدرته على التأمل الذايت حىت
عد على إدراك املشاعر واالنفعاالت املضطربة وعلى رؤيـة اخلـربات   يسا كما،

أي أنه يزود الفرد بالوعي مبا حيدث يف موقف مـا   ،الشخصية من زاوية خمتلفة 
إن الوعي بالـذات هـو  الـوعي باملشـاعر      ووليس االنغماس أو الذوبان فيه 

 . توالعواطف واالنفعاالت والوعي باألفكار املرتبطة بتلك االنفعاال
 )٢٠٠٠جوملان ، (                                                                                     

أن الوعي بالذات ميكن أن يكون انتباهـا    .Mayer&.Salovy.وقد ذكر 
قادر على تكـوين رأي خبصوصـها    للحالة النفسية الداخلية لكنه غري متفاعل أو

تقوم بتغيريها  ف املنطقي بني أن تدرك املشاعر وبني أنختالوعلى الرغم من اال.
.. ن متالزمتان وتسريان جنبـاً إىل جنـب   العمليتااكتشف أن  Mayer، إال أن 

وقـد اكتشـف   ،فالوعي شعور غري مرغوب فيه تصاحبه الرغبة يف التخلص منه 
Mayer م  وتلـك بـذ خمتلفة من حيث وعيهم  بأساليب أن األفراد يتميزونوا 

 : األساليب هي 

هم الواعون حباالم املزاجية كما حتدث ، لديهم ثـراء فيمـا   : الوعي بالذات 
خيتص حبيام االنفعالية ، إدراكهم النفعاالم ميثل أساساً لسمام الشخصـية ،  

يتمتعون بصحة نفسية جيدة ، نظرم إىل احليـاة إجيابيـة ،    الشخصية  مستقلو



 

قادرون على الـتخلص   ية سيئة فهي ال تعطلهم بل هملة مزاجوحني إصابتهم حبا
 حسن تقديرهم لألمور يساعدهم على إدارة  انفعاالم ومنها بسرعة 

                                                   ) (.Mayer&.Salovy ,١٩٧٧ 
عليهم انفعاالم وتغرقهم فهم عاجزون عن دفعها واخلـروج   تطغى: املنجرف 

مستقرين فيها أكثـر   ،ن مبشاعرهمم حاالم املزاجية وهم غري واعومتتلكه. منها 
. ال يبذلون أي جهد للخروج من احلالة السيئة اليت تصـيبهم  . من إدراكهم هلا 

م االنفعالية ال يستطيعون السيطرة على انفعاالمعاجزون عن التحكم يف حيا  . 
ال أم متقبلون هلـا وال حيـاولون   لديهم رؤية واضحة عن مشاعرهم إ: املتقبل 

 : تغيريها  وينقسمون إىل جمموعتني 
 ذوو املزاج وهم ليس م حاجة لتغيريه •

وآخرون رؤاهم حلاالم االنفعالية واضحة إال أم معرضون للمـزاج السـيئ    
بأي جهد لتغيريه بالرغم من انزعاجهم منه ، وهـؤالء   نومتقبلون له وال يقومو

 ١٩٧٧, Mayer&.Salovy.)( ٠ن وكتئابييطلق عليهم اال
إن األفراد األكثر مالحظة وانتباهاً حلالتـهم االنفعاليـة وبسـبب حساسـيتهم     

تطلق انفعـاالت   الية أكثر ثراء أي أن أقل استثارةاالنفعالية تكون حيام االنفع
سواء كانت إجيابية أو سلبية بينما اآلخرون على هـذا البعـد ال    عندهم جياشة
هناك أفـراد يفتقـرون إىل   و. خلربام االنفعالية حىت يف أصعب املواقف  ينتبهون

حياه انفعالية أو مشاعر داخلية يتحدثون عنها فهم حباجة إىل قدرة على التعـبري  
وهم ال مييزون بـني اإلحسـاس   . وثروة لغوية تناسب االنفعاالت اليت ميرون ا 

يست يف غياب الشعور وإمنـا  هؤالء مشكلتهم ل. اجلسدي واإلحساس االنفعايل 
هؤالء يعـانون مـن   . يف غياب القدرة على التعبري يف كلمات عن تلك املشاعر 

مما يترتب عليه  -الوعي الذايت  -هارة األوىل للذكاء االنفعايل قصور شديد يف امل
عرب الروائي هنري روث يف  وقد. جتنبهم للتعرض ألي خربات مثرية لالنفعاالت 



 

إذا استطعت أن جتد كلمات " عن تلك القدرة اللغوية بقوله  call it sleepروايته 
 ١٩٧٧, Mayer&.Salovy.) ( .ملا تشعر به ، فأنت نفسك

 إدارة االنفعاالت : البعد الثاين 
الشعور بأن القدرة على حتمل االنفعاالت العاصفة اليت تأيت ا احلياة ، وأن     

مه الفالسفة واعتربوه فضيلة منذ حترذلك الشعور ا... س عبداً هلا الفرد لي
أفالطون ، هذا الشعور يدل على الكفاءة والذكاء يف تناول أمور احلياة ، ويعين 

 فكل املشاعرهلا قيمتها ،ذلك حتقيق التوازن وليس القمع أو الكبت االنفعايل
 ) ٢٠٠٠روبنسون ، (  وأمهيتها

املناسب الـذي   الحظ أرسطو أن ما نبحث عنه ونسعى إليه هو االنفعال 
فإا تؤدي إىل امللـل والتباعـد    كانت االنفعاالت مكبوتة  إذا ،يناسب املوقف 

وإذا جتاوزت احلدود ومل تعد ختضع للتحكم وأصبحت متطرفة وملحـة فإـا   
إن مراقبـة املشـاعر    وتصبح حالة مرضية كما يف االكتئاب والقلق والغضـب  

ن التطرف املتزايد يف العواطف يؤدي إىل السلبية هي مفتاح الصحة االنفعالية ، أل
  )  ٢٠٠٠روبنسون ، (  .فقد االتزان الشخصي

ن طبيعة احلياة فيها الفشل والنجاح واالرتفاع واهلبوط وما يـؤدي إىل الفـرح   إ
واحلزن أو املتعة واألمل ولكن كل ما حنتاج إليه هو االعتدال واالتـزان يف هـذه   

والسليب من هذه احلاالت حىت نتوصل إىل حتقيق  واالتزان بني اإلجيايب واحلاالت 
إن سعادة اإلنسان وشعوره بالرضا عن نفسه وعن حياته ال تعـين أن   والسعادة 

إمنا تعين أن ال يترك تلك األحاسيس على حاهلـا   ،يتجنب األحاسيس غري السارة
كثرياً ما يفقد و ،كل ما جيلب له السعادة والسرور  حىت ال تطغى عليه فتحجب

الفرد السيطرة على أعصابه وعقله أو تضعف سيطرته عليهما إذا طغـت عليـه   
إن املشكلة ال تكمن يف حاالت القلق واهلم واحلـزن   واالنفعال واجنرف وراءه 

فهي ميكن أن تزول بقليـل مـن الصـرب     ،والغضب اليت منر ا يف حياتنا اليومية



 

يـه العواطـف خـارج    واالحتمال ولكن املشكلة تكمن يف الوقت الذي تبقى ف
ـ ت الـيت ت حدود االعتدال مما ينتج عنه التطرف يف تلك احلاال ب اإلنسـان  يص

وتصبح حاالت مرضية تتطلب العالج قبل أن تصبح مرضاً مزمناً يتطلب التدخل 
ن تدبر أمر ملالطيب ، على أن العالج النفسي يف حاالت االضطراب النفسي ميكن 

دئة النفس والسيطرة على االنفعاالت وتدبر إن املهارة يف و كل أفضلاحلياة بش
أمر االنفعال وإدارته خيلق لنا مساحة من الراحة واالطمئنـان متكننـا يف احليـاة    
بسالم مع أنفسنا قبل اآلخرين ألن قدرتنا على التحكم يف ذواتنا خيلق لنا قـدرة  

 .وحماولة دئة خواطرهم والتعاطف معهم  ،التصرف مع اآلخرين
 ) ١٩٧٧عدس ، (                                                                        

 ا والسيطرة عليها يستنفذ ج ل وقتنا إن إدارة االنفعاالت وحماولة التحكم
فهي وسيلتنا لالبتعاد عن األجواء املشحونة بـالتوتر واإلثـارة ، الـذي جيعـل     

 ووينيكـوت  John Bowlbyبـوبلي  وقد ذكر جـون   ،انفعاالتنا  غري مستقرة 
Winnicott     أن مهارة التخفيف عن النفس هي مـن أهـم األدوات النفسـية

األساسية ، وأن األطفال الذين يتمتعون بانفعال سليم ، هم الذين يتعلمون كيف 
يهدئون أنفسهم ويتعاملون مع ذوام كما يفعل معهم من يقـوم برعايتـهم ،   

  ) .٢٠٠٠جوملان ، (  .ت العقل االنفعايل وذلك جيعلهم أقل عرضة لتقلبا
 

 ) حتفيز الذات . ( تنظيم االنفعاالت : البعد الثالث 
إن التقدم والسعي حنو دوافعنا هو البعـد الثالـث للـذكاء االنفعـايل             

واالنفعاالت تؤثر على قدرتنا على استخدام إمكاناتنا العقلية إىل احلـد الـذي   .
ى التفكري والتخطيط وعلى العقـل  دون تنمية قدراتنا علميكن أن يعوق أو حيول 

أن  ، وقد ذكـرت روبنسـون  .احلياة  وبالتايل تؤثر على كيفية أدائنا لوظائفنا يف
مدفوعني مبشاعر احلماس واملتعة فيما نعمـل ،   جوملان أوضح أنه مبقدار ما نكون



 

يف االنفعـاالت  كما يالحظ أنه عندما يغرق التفكري ،يكون اندفاعنا حنو اإلجناز 
وهـي  ) الذاكرة العاملة ( تسحق الكفاءة العقلية املعرفية واليت أطلق عليه العلماء 

إلنسـان  قدرة العقل على االحتفاظ باملعلومات اليت هلا عالقة باملهنة اليت يقوم ا ا
 )٢٠٠٠،روبنسون(٠

 تأثريها يف القدرة علـى الـتفكري والتخطـيط    هذا وتتمثل قوة االنفعاالت على
حيث يتمثل ذلك يف القـدرة علـى    ،ملواصلة التدريب على حتقيق هدف بعيد 

ومـن مث تقريـر    ،حتديد مستوى القدرة على استخدام طاقة العقـل الفطريـة   
األسلوب املناسب لتسيري احلياة ، وإىل أي مـدى تـدفع املشـاعر واحلمـاس     

 واالبتهاج األفعال إىل األمام أو إىل 
هذه القوة االنفعالية هي اليت تدفع الفرد إىل حتقيـق   إن و.أقصى درجات التوتر 

وبذلك يكون الذكاء االنفعايل كفاءة حاكمة أي أنه قـوة تـؤثر يف   . االجنازات 
وال غرض تسهيل عملها أو التدخل فيهـا ، عميق سواء كان ب اً عميقاًالقدرة تأثري

ومة االنـدفاع  ميكن أن يكون هناك من املهارات الذاتية ما هو أكثر عمقاً من مقا
فهذه املهارة هي أصل التحكم يف انفعاالت الذات ، مادامت كل االنفعـاالت  .

وضـح جوملـان نتـائج    أوقد . بطبيعتها هي اليت تقود إىل حافز للقيام بعمل ما 
 ،سـنوات   ٤دراسة أجريت الختيار حتدي احللوى على أطفال تبلغ أعمـارهم  

لعامـل األسـاس يف تأجيـل    هي احيث كانت املقدرة على مقاومة االنفعاالت 
  )٢٠٠٦مرفت دهلوي،( .االندفاع

مـن   طفـال األعلى  بإجراء دراسة  Walter Mischel فقد قام العامل والتر ميشيل
سنوات وحىت خترجهم من الثانوية  حيث قام والتر ميشيل بتقدمي حلـوى   ٤سن 

معينة حىت حيصلوا لألطفال وختيريهم بني أن يتناولوها فوراً أو بعد انتظارهم لفترة 
على قطعتني  وكان اهلدف من الدراسة متييز األطفال القادرين على كبح مجـح  
اندفاعام واستطاعتهم مقاومة الدافع للحصول على احللوى وتأجيـل إشـباع   



 

وقد استطاع بعض األطفال كبح مجاح اندفاعهم مسـتعينني بـبعض   . رغبام 
على هذا املوقف الصعب كأن يغضـوا  األساليب السلوكية ملساعدم يف التغلب 

وقـد   ،أبصارهم عنها أو يتحدثوا معاً أو يغنوا حىت أن بعضهم حاول أن ينـام  
حصل هؤالء األطفال على قطعتني من احللوى كمكافأة هلـم ، أمـا اآلخـرين    
املتسرعني فقد اندفعوا إىل احللوى بعد ثوان فقط من خروج القائم على التجربـة  

األطفال الذين قاوموا اإلغراء حينما بلغوا سن املراهقة كانوا إن  حيثمن الغرفة 
أكثر كفاءة من الناحية االجتماعية وأكثر فعالية من الناحية الشخصية ومؤكـدين  

نفسهم مـن  لذوام بدرجة أكرب وأكثر قدرة على مواجهة احلياة معتمدين على أ
م سيكونون قـادرين  وأ عليهم جدارة وميكن االعتماد ذوام يعتقدون أم ذوو

فكـان   ا األطفـال اآلخـرون  أم ،على تأجيل اإلشباع يف سبيل حتقيق أهدافهم
نصيبهم أقل يف تلك الصفات وأكثر تورطاً يف املشكالت النفسية وأكثر خجـالً  
وأكثر انسحاباً من الصالت االجتماعية وكانوا أكثر تفكرياً يف ذوام ويعتـربون  

وأكثر عرضة للـدخول يف   حقون التقدير واالحترام وال يست سيئني اًأنفسهم أناس
وعندما مت تقـوميهم  غري قادرين على إرجاء إشباعهم ، اادالت احلامية وال زالوا

للمرة الثانية بعد إائهم للمرحلة الثانوية تبني أنه بالنسبة للذين انتظروا بصـرب يف  
اندفعوا إلشباع رغبام سن الرابعة كانوا متفوقني يف دراستهم عن األطفال الذين 

 )٢٠٠٠جوملان ، ( . 
أن تأجيل اإلشباع املفـروض    Walter Mischel ميشيل وقد أوضح والتر 

لقـدرة علـى   ذاتياً واملوجه باهلدف رمبا يكون أساساً لتنظيم الذات االنفعايل وا
 أبرزت أثـر  ميشيل كما أن نتائج دراسة والتر ،اهلدف  إنكار الدفعات يف خدمة

االنفعايل كقدرة بعدية حتدد كيف ميكن للنـاس أن حيسـنوا أو يسـيئوا     الذكاء
 )٢٠٠٠جوملان ، ( ألخرى استخدام وتوظيف قدرام العقلية ا



 

تعـزز   -وهي يف حالـة جيـدة   -إضافة إىل ذلك أشار جوملان إىل أن األمزجة 
القدرة على التفكري السلس وتسهل الوصول إىل حلول للمشكالت اليت تعتـرض  

 التفكرييف  ة يف املزاج أيضاً يكون هلا أثران ، وأن التقلبات املعتدلاإلنس
  )٢٠٠٠جوملان ، (                                                                              

 ) التفهم . ( التعاطف : البعد الرابع 
لقدرة علـى التعـرف   التفهم هو بعد آخر من أبعاد الذكاء االنفعايل ويعين ا     

أو التفهم علـى أسـاس   ويبىن التعاطف ،وقراءة مشاعر اآلخرين واالستجابة هلا
تقبل مشاعره وإتاحة الفرصـة هلـا   ما كان الفرد قادر على لفك. الوعي بالذات

  ،مهارته يف قراءة مشاعر اآلخرين والتفاعل معها تظهور كلما ازدادبال
  )٢٠٠٠جوملان ، (                                                           

كما أن املفتقد للقدرة على التعبري عن مشاعره يكون أيضاً غري قادر على  
فالنغمـات  ،التعرف والتعامل مع مشاعر اآلخرين أولئك هم الصم والبكم انفعالياً

،  واألوتار االنفعالية اليت تعزفها كلمات الناس وأفعاهلم ، نغمة الصوت املـؤثرة 
أو الرعشـة  يـغ  اإلمياءات ، االنتقال من حالة انفعالية إىل أخرى ، الصمت البل

ورغم كل تلك االنفعاالت جندهم غري قادرين على فك رموزها أو الغـوص يف  
ذلك القصور يف تتبع مشـاعر اآلخـرين    ،أعماقها وال حيركون جتاهها ساكناً 

االنفعايل ، وفشـل بـالغ يف    واستقراء ما تدل عليه إمنا هو قصور عام يف الذكاء
إن جذور احلب والرعاية واالهتمام و ،معاين إنسانية وكل عالقة لأللفة بني البشر 

تنبع من التدفق االنفعايل والقدرة على التعاطف مع اآلخرين وتلك القدرة متارس 
قصورها يهدم جسور العطف والتواصل مـع   يف شىت جماالت احلياة ، ونقصها أو

ينتج عنه االضطرابات السيكوباتية اإلجرامية وحوادث االغتصـاب  اآلخرين مما 
وسلوك األطفال املشاغبني فكل ذلك وأكثر أصبح وجبة يوميـة علـى مائـدة    

إن وسيلة التعبري عن األفكار أو العقل املنطقي هي الكلمات و ،األحداث العاملية 



 

ـ فعندما ال ،غري أن التعبري عن االنفعاالت يتم بأساليب أخرى  ، ات  تتفق الكلم
من إشارات أو تلميحات أو إمياءات أو أي قنـاة   املعربة عن املشاعر وعما يبدو

تعبريية أخرى غري منطوقة ، فذلك ألن صدق االنفعال  يكمن يف تلك القنـوات  
تلك الرسائل االنفعالية تفهم ال إراديـاً   ،التعبريية غري املنطوقة وليس يف الكلمات 

وذلـك ألن  . ضـمنياً   تتم االستجابة هلا واسـتقباهلاً ها ، فدون انتباه إىل طبيعت
وجند أن من بـني  . املهارات اليت تسمح بذلك الفعل هي مهارات متعلقة ضمنياً 

الفوائد اليت تعود على الفرد القادر على قراءة املشاعر التعبريية غري املنطوقـة أنـه   
ان أكثر حساسـية مـن   إنسان متكيف انفعالياً وحمبوباً وصرحياً وال عجب إن ك

  )٢٠٠٠جوملان ، (فراد غريه من األ
 

أن جذور مبادئ األخالق عميقة يف  Martin Hoffman كما يرى مارتن هوفمان
ويرى أن القدرة علـى  . مشاعر االندماج االنفعايل مىت ما تعاطفنا مع اآلخرين 

هي نفس القدرة الـيت   -مبعىن أن يضع الشخص نفسه مكان اآلخر - التعاطف
 اس التباع مبادئ أخالقية معينة ومن ذلك وصف جون ستيورات ميـل تدفع الن

John STUART Mill     الغضب االنفعايل بأنه حارس العدل ، فقد قـال عنـه  إنـه
الشعور الطبيعي للتأثر بناء على حكم العقل والعطف على أولئك الذين تعرضـوا  

  )٢٠٠٠ان ، جومل((. حت مشاعرهم فجرحت مشاعرنا معهملإليذاء وجر
 : التواصل االجتماعي : البعد اخلامس 

إن القدر على إدارة االنفعاالت مع اآلخرين هي أساس تناول العالقـات           
على حنو صحي سليم ، تلك املهارة األساسية يف إقامة عالقات إجيابية مثمرة مـع  

إىل  ولكي تظهر هذه القدرة لدى األشخاص علـيهم أن يصـلوا أوالً  . اآلخرين 
وإدارة ذواـم ، ويتطلـب    ممستوى متقدم من التقدم على التحكم يف أنفسه

 . التوافق مع اآلخرين قليالً من اهلدوء النفسي 



 

إن التعامل مع انفعاالت  اآلخرين أي إدارة العالقات بني األفراد يستلزم وجـود  
ادرين علـى  فمىت نكون ق.  التحكم يف الذات واالنفعال: مها مهارتني انفعاليتني 

إدارة العالقات مع اآلخرين ينبغي أن نكون قد توصلنا إىل قدر من الـتحكم يف  
 . مع اآلخرين  تنا وقدر من تفهمنا وانفعالناذوا

إن املهارات االجتماعية واليت جتعل األفراد قادرين على التعامل مع اآلخرين تنمو 
فشل ءات يؤدي إىل وتنضج على هذا األساس ، ألن العجز عن امتالك تلك الكفا

 ت الناشئة يف اتمع بني الناسيف احلياة االجتماعيةأو زيادة االضطرابا
  )٢٠٠٠جوملان ، (                                                                

إن القدرات االجتماعية اليت يتمتع ا اإلنسان هي اليت جتعله قادراً علـى   
ريكهم وعلى إقامة العالقات الناجحـة وإقنـاع اآلخـرين    مواجهة اآلخرين وحت

وإحدى تلك الكفاءات االجتماعية هي الكيفية الـيت يعـرب ـا    . والتأثري فيهم 
 .األشخاص عن مشاعرهم ومدى النجاح والفشل يف التعبري عن هذه املشاعر 

 ) ٢٠٠٠جوملان ، (                                                            
مصطلح قواعد التعبري لإلشارة إىل بعض األساليب Ekman  إيكمانوقد استخدم 

 : واليت تعارف عليها األفراد يف اتمعات للتعبري عن املشاعر وهي 
 .تقليل التعبري عن املشاعر  •
 . املشاعر وذلك بتضخيم ظهور االنفعاالتالتعبري املبالغ فيه عن  •
 . بشعور آخر استبدال التعبري عن شعور ما  •

عند استخدام األفراد لتلك األساليب بطريقة جيدة يف الوقت املناسب فإن ذلـك  
هذا ويتعلم األفراد هذه القواعد منذ الصـغر عـن   ، أحد عناصر الذكاء االنفعايل

ومما ال شك فيه أن التعبري عن  ،طريق التعليمات اليت تصدر إليهم من األكرب سناً 
فتلك القواعد اليت يتعلمها األفـراد   ،يف نفس من يستقبله االنفعاالت له أثر بالغ 

فهي توضح كيف يكون  ،هي أكثر من جمرد جزء من قاموس اآلداب االجتماعية 



 

وقع املشاعر يف نفوس اآلخرين ومدى األثر الذي تتركـه لـديهم ، ألن األداء   
السيئ يف تلك األمور يؤدي إىل االضطراب االنفعايل والذي نسـعى جاهـدين   

وعند تفاعل االنفعاالت بني شخصني فإن احلالة النفسية  ،للسيطرة عليه ومواجهته
للشخص األكثر قدرة على التعبري عن مشاعره تنتقل إىل الشخص اآلخـر أقـل   

ذلك يرجع إىل أن بعض األفراد يتمتعون بدرجة من احلساسية الكامنـة   وقدرة 
عصـيب وبالتـايل انتقـال    أعلى من غريهم مما جيعل من السهل إثارة جهازهم ال

االنفعاالت إليهم أسرع ، والقابلية اليت ميتلكوا للتغري املزاجي السـريع جتعلـهم   
يتأثرون من أرق املواقف االنفعالية ، مما جيعلـهم   و هؤالء جندهمأسرع يف التأثر 

إن و ،ألن استعدادهم أكرب للتأثر مبشـاعر اآلخـرين    ،أكثر تعاطفاً مع اآلخرين
 و عالمة على عمق متكن األفراد مـن نفعاالت يف التفاعل بني األفراد هتوافق اال

وذلـك  ،تلك القدرة على استشفاف احلالة املزاجية لألفراد  ،املستوى االنفعايل 
  ) ٢٠٠٠جوملان ، . ( شخاصالتوافق هو جوهر عالقة األلفة بني األ

والـذي حـدده    إن فن إدارة العالقات بني األفراد يؤدي إىل الذكاء االجتماعي
 :نظريته بأربع قدرات منفصلة وهي جاردنر يف

وتتمثل يف القدرة على األخـذ بزمـام املبـادرة    : تنظيم اموعات  -١
 .والتعاون مع الغري لتوحيد جهود جمموعة من األفراد حنو هدف معني 

إا موهبة تتمثل يف القدرة على اإلقناع واسـتنباط  : احللول التفاوضية  -٢
ر اآلخرين وتقدمي احللول والبدائل وحماولـة تقريـب   ما يوجد يف فك

 . وجهات النظر وفصل الرتاعات بني األفراد 
يتمثل يف الود والتعاطف مع اآلخرين والتعـرف  : االتصال الشخصي  -٣

على مشاعرهم واهتماما م بصورة مناسبة ، إنه فن العالقـات بـني   
 . األفراد 



 

لى اكتشاف مشاعر اآلخرين ويتمثل يف القدرة ع: التحليل االجتماعي  -٤
 حيـث ببصرية نافذة ، معرفة اهتمامام ودوافعهم وكيف يشـعرون  

ـ   تؤدي تلك القدرة إىل سهو ام لة إقامة العالقـات واإلحسـاس بالوئ
 .والقدرة على التحليل االجتماعي على أفضل وجه 

إذا اجتمعت تلك املهارات أو القدرات معاً فإا تصبح قوة ملن ميتلكهـا لصـقل   
رية للجاذبيـة والنجـاح   وهي مكونات ضـرو  ،وذيب العالقات بني األفراد

 االجتماعي 
هو شخص قادر على إظهار عواطفه والتفاعل مع ردود الفعـل   ن من ميتلكهاوأ

 ٠لدى اآلخرين والقدرة على مواصلة التناغم مع أدائهم االجتماعي 
 ) ١٩٧٧عدس ، (                                                                       

إىل أن احلياة األسرية ) ٢٠٠٠ان،جومل(يشري  :الذكاء االنفعايل يف جمال األسرة 
ففيها نتعلم كيف تكون مشاعرنا جتـاه أنفسـنا    ،مدرسة لتعليم املشاعرهي أول 

وجتاه اآلخرين ، وكيف ننظر إىل مشاعرنا ، وكيف تكون ردود أفعالنا ، وكيف 
مالنا وخماوفنا  ومثل هذا التعلم ال حيدث فقط من خالل األشياء الـيت  نعرب عن آ
ولكن أيضاً طريقة تعـبري  ائهم أو من خالل سلوكهم الفعلي ألبن األزواجيذكرها 
يـنجح يف  مشاعرهم وتعاملهم مع بعضهم البعض وبعـض األزواج   عن األزواج

  ألبنائه بينما يفشل بعضهم اآلخردورمعلم املشاعر 
أن هناك أربعة أنواع من أسـاليب اآلبـاء    إىل ) ٢٠٠٠ ،جوملان  (ويشري         

 : الشائعة يف التعامل مع األطفال هي 
بعض اآلباء يتعاملون مع غضب الطفل على أنه شيء : جتاهل املشاعر متاماً  •

يف  ىت ينتهي من تلقاء نفسـه ، ويفشـلون  تافه وجيب عليهم أن ينتظروا ح
ت االنفعالية يف التقرب إىل الطفل ومساعدته على استغالل مثل هذه اللحظا

 . تعلم دروس مهمة يف الكفاءة الوجدانية 



 

 هم مثل من يتجاهل مشاعر الطفل هؤالء اآلباء مثل: احلياد الزائد عن احلد   •
يف التعامـل مـع املشـاعر    نادرا ما يقومون بتوجيه األطفال بالطريقة املثلى 

غاضب بأي طريقة لدرجة أم دئة اجلو ال وقد يسعون إىل حماولة املختلفة ،
  الغضب قد يعقدون صفقات مع أطفاهلم ويرشوهم حىت يكف األطفال عن

يتسمون بالقسـوة   مثل هؤالء اآلباء: عدم إظهار أي احترام ملشاعر الطفل  •
هم وعقام ألبنائهم ، فمثالً قد مينعون الطفل من إظهار أي مشـاعر  يف نقد

 . غضب على الطفل الذي يريد اإلفصاح عن نفسه غاضبة ، بل ويردون ب
ولكن هناك اآلباء الذين حيترمون مشاعر أطفاهلم ويأخذوا مأخـذ اجلـد    •

وحيرصون على فهم األسباب اليت أدت إىل غضب أطفـاهلم كمـا أـم    
حريصون على مساعدة الطفل يف إجياد طرق إجيابيـة لتهدئـة مشـاعرهم    

  ،الغاضبة 
يع اآلباء الوصول إىل مشاعر أبنائهم بكفاءة وجناح جيب ولكي يستط          

أن يكونوا أوالً على قدر معقول من الذكاء االنفعـايل ، وأحـد الـدروس    
االنفعالية املهمة اليت جيب أن نعلمها للطفل هو التمييز بني املشـاعر ، واألب  

ع ال يسـتطي  -على سبيل املثـال   -ال يستطيع متييز شعور احلزن داخله الذي 
مساعدة أبنائه على القيام بذلك ، وبالرغم من أن بعض املهـارات االنفعاليـة   
تنتقل من األصدقاء ، فإن اآلباء ذوي الذكاء االنفعايل هلم التأثري األكرب علـى  
تعليم أبنائهم مبادئ الذكاء االنفعايل أي تعليمهم كيف مييـزون مشـاعرهم   

ليمهم التعاطف والتعامـل  وكيف يتعاملون معها وكيف يتحكمون فيها ، وتع
 )٢٠٠٠جوملان،(  .مع مشاعر اآلخرين وتكوين عالقات قوية معهم 

بني أصـدقائهم  أما على املستوى االجتماعي ، فهؤالء األطفال هم األكثر شعبية 
هم مدرسوهم على أم متميزون يف املهارات االجتماعية ، كما يتضح مـن  يقو

لديهم قدر أقل من املشاكل السلوكية  طفالتقارير اآلباء واملدرسني أن هؤالء األ



 

التركيـز بطريقـة أفضـل     ، أما على اجلانب املعريف فيستطيع هؤالء األطفـال 
ويكونون أكثر قدرة على التعلم ، وتشري نتائج اختبارات الذكاء إىل أن األطفال 
الذين يتلقون رعاية آبائهم يف سن اخلامسة حيققون معدالت أعلى يف اختبـارات  

وهكذا تكون احملصلة بالنسـبة   ،اضة والقراءة عندما يصلون إىل الصف الثالثالري
لألطفال الذين يتسم آباؤهم بالذكاء االنفعايل مذهلة للغاية حيث يولـد هـذا   

  )٢٠٠٠جوملان،( لديهم قدراً من املميزات تتخطى حدود الذكاء االنفعايل 
لذكاء االنفعايل لـدى  يف تشكيل مستوى ا كان للوالدين من أثر بني ملا و 

إرشادات للوالدين لرفع الذكاء االنفعايل  ،)(٢٠٠٠:Gelennonأبنائهم قدم جلينون 
 : ألبنائهم وذلك من خالل ما يأيت 

التعرف على األدوار املرتبطة بالدور اجلنسي لألبناء واليت تؤثر على تنميـة   •
 . األبناء انفعالياً واجتماعياً 

عامل االنفعاالت والتعرف علـى انفعـاالم ،    مساعدة األبناء على اجتياز •
 . وحتمل املسؤولية جتاه هذه االنفعاالت 

  ن خالل ممارسة األلعاب الرياضية تدريب األبناء على التحكم يف الغضب م •
مساعدة األبناء على التخلص من السـلوكيات املتكـررة الناجتـة عـن       •

وة واحلوار بني اإلخوة االنفعاالت السلبية ، وذلك من خالل النموذج والقد
 . واألخوات والوالدين 

خلق منوذج جديد للرجولة الذي يعتمد على املناقشة بني الوالدين واألبناء ،  •
 )   ٢٠٠٢بدر ، ( والتعبري عن االنفعاالت حبرية وإقامة عالقات شخصية عميقة 

 
 
 
 



 

 : فاعلية الذات 

توقعات  ":فاعلية الذات بأا  (١٩٧٧:١٩١,Bandur) يعرف باندورا                  
الفرد عن أدائه للسلوك يف مواقف تتسم بالغموض ، وتنعكس هـذه التوقعـات   
على اختيار الفرد لألنشطة املتضمنة يف األداء ، وكمية اجلهود املبذولة ومواجهـة  

 . "الصعاب وإجناز السلوك 

التوقعـات  ا جمموعة مـن  أ" فيعرف فاعلية الذات على١٩٨٢,Chererأما شرير "
العامة اليت ميتلكها الشخص واليت تقوم على اخلربة املاضية ، واليت تـؤثر علـى   
توقعات النجاح يف املواقف اجلديدة ، مبعىن آخر فإن فاعلية الذات العامـة هـي   

 ) ٢٨: ١٤٢٨البندري اجلاسر،"(  اليت تعمم إىل مواقف أخرىفاعلية الذات ملهمة حمددة و

ثقة الشخص يف قدراته علـى  : ن فاعلية الذات تعين أ١٩٨,Kirschويرى كريتش 
 )) ١٤٢٨البندري اجلاسر،( إجناز السلوك ، بعيداً عن شروط التعزيز

أن معتقدات األشـخاص حـول    ١٩٨٦,Cervone&peke وبيكويرى سريفون  
فاعلية الذات حتدد مستوى الدافعية ، كما تنعكس من خالل اهـودات الـيت   

واملدة اليت يصمدون فيها يف مواجهة العقبات ، كمـا أنـه    يبذلوا يف أعماهلم ،
د إصرارهم على كلما تزايدت ثقة األفراد يف فاعلية الذات تزيد جمهودام ، ويزي

، وعندما يواجه األفراد الذين لديهم شكوك يف مقدرم الذاتيـة  مواجهة العقبات
 ناجحةيقللون من جمهودام بل وحياولون حل املشكالت بطريقة غري 

  ) ١٤٢٨البندري اجلاسر،(                                                          

أحكام األفراد على قدرام لتنظيم وإجناز بعض األعمـال   ":ندورا بأا ويذكر با
 )    ,(١٩٨٦:٣٩١.Bandura،  "اليت تتطلب حتقيق أنواع واضحة من األداء



 

أن فاعليـة  ١٩٨٩,Shell.Murphy&Bruning  نج وأيضاً يرى شيل ومرييف وبـرني 
ميكانزمي ينشأ من خالل تفاعل الفرد مع البيئة واستخدامه إلمكانيته : الذات هي 

املعرفية ، ومهاراته االجتماعية والسلوكية اخلاصة باملهمة ، وهي تعكس ثقة الفرد 
 )١٤٢٨البندري اجلاسر،. (بنفسه وقدراته على النجاح يف أداء املهمة 

إىل أن أحكام فاعلية الـذات   ١٩٩٢.Gist&Mitchellويشري جيست وميتشل 
تتضمن أحكام األفراد الشاملة على مدى قدرم على إجناز مهمة حمددة ، كمـا  
تشمل احلكم على التغريات اليت تطرأ على فاعلية الذات أثناء اكتسـاب الفـرد   

ة اليت حتـرك سـلوك   افعب ، باإلضافة إىل العوامل الدللمعلومات والقيام بالتجار
 )١٤٢٨البندري اجلاسر،(. الفرد بطريقة مباشرة 

فاعلية الذات بأا اعتقادات  "Hallinan&Danahr،١٩٩٤ويعرف هالينات وداناهري
األفراد يف قدرام على األداء يف جماالت معينة ، وعلى إحراز األهداف ، وإجناز 

 )٢٩:١٤٢٨البندري اجلاسر،((."السلوك 
 أن فاعلية الذات تشـري إىل  ( حيث يرىمع باندورا ١٩٩٥.Schunkك شن ويتفق 

 )١٤٢٨البندري اجلاسر،(( )اعتقادات الفرد يف قدرته إلنتاج مهمة معينة
الفرد لقدراتـه علـى أداء    إدراك"(فاعلية الذات بأا١٩٩٦,Vasil ويعرف فسيل

 )"اغ من خالل اخلربات االجتماعيةبنجاح والذي يستمد ويصسلوك ما 
     )٢٩:١٤٢٨ البندري اجلاسر،( (                                                        

أن فاعلية الذات تشري إىل اعتقـادات الفـرد يف   (" ,Bandura) (١٩٧٧:٣٠رويذك
 ." )قدراته لتنظيم وإجناز جمموعة من األعمال الالزمة إلنتاج مهمة معينة

ثقـة الفـرد    (:فاعلية الذات على أـا  إىل  )١٣١: ٢٠٠١( وينظر العدل  
الكـثرية   جلديدة ، أو املواقف ذات املطالبالكامنة  يف قدراته ، خالل املواقف ا



 

وغري املألوفة ، أو هي اعتقادات الفرد يف قواه الشخصية ، مـع التركيـز علـى    
 .)الكفاءة يف تفسري السلوك دون املصادر أو األسباب األخرى للتفاؤل 

 : ية الذات لباندورانظرية فاعل 
إىل النظريـة  يف كتابة أسس الـتفكري واألداء   (١٩٨٦,Bandura)يشري            

بأن نظرية فاعلية الذات  اشـتقت مـن النظريـة املعرفيـة     املعرفية االجتماعية ،
أن األداء اإلنساين ميكن أن يفسـر  اليت وضع أسسها  واليت أكد فيها االجتماعية 

 السلوك ، وخمتلف العوامل املعرفية ، والشخصية ، والبيئية ، من خالل املقابلة بني
جية اليت تقوم عليها النظرية املعرفية هوفيما يلي االفتراضات النظرية واحملددات املن

 : االجتماعية 
ميتلك األفراد القدرة على عمل الرموز واليت تسمح بإنشاء مناذج داخليـة   -١

ا ، وتطوير جمموعة مبتكرة مـن   للتحقق من فاعلية التجارب قبل القيام
األفعال واالختبار الفرضي هلذه اموعة من األفعال من خـالل التنبـؤ   

 .بالنتائج ، واالتصال بني األفكار املعقدة وجتارب اآلخرين 
إن معظم أنواع السلوك ذات هدف معني ، كما أا موجهة عن طريـق   -٢

توقع وهي تعتمد بشكل كبري القدرة على التفكري املستقبلي ، كالتنبؤ أو ال
 . على القدرة على عمل الرموز 

ميتلك األفراد القدرة على التأمل الذايت ، والقدرة علـى حتليـل وتقيـيم     -٣
األفكار واخلربات الذاتية وهذه القدرات تتيح التحكم الذايت يف كل مـن  

 . األفكار والسلوك 

لتأثري على الـتحكم  ميتلك األفراد القدرة على التنظيم الذايت ، عن طريق ا -٤
املباشر يف سلوكهم ، وعن طريق اختيار أو تغيري الظروف البيئية ، والـيت  



 

بدورها تؤثر على السلوك ، كما يضع األفراد معايري شخصية لسلوكهم ، 
ويقومون بتقييم سلوكهم بناء على هذه املعايري ، وبالتايل ميكنـهم بنـاء   

 . حافز ذايت يدفع ويرشد السلوك 

ق مالحظة سلوك اآلخرين ونتائجها ، والتعلم عـن  يفراد عن طريتعلم األ -٥
طريق املالحظة يقلل بشكل كبري من االعتماد على التعلم عـن طريـق   
احملاولة واخلطأ ، ويسمح باالكتساب السريع للمهارات املعقدة ، والـيت  

 . ليس من املمكن اكتساا فقط عن طريق املمارسة 

القدرة على عمـل الرمـوز ، الـتفكري    ( من القدرات السابقة  إن كالً -٦
هـي  ) . املستقبلي ، والتأمل الذايت ، والتنظيم الذايت ، والتعلم باملالحظة 

العصـبية املعقـدة ، حيـث     -امليكانيزمات واألبنية النفسية  نتيجة تطور
فاعل كل من القوى النفسية والتجريبية لتحديـد السـلوك ولتزويـده    يت

 . باملرونة الالزمة 

معرفيـة ،  (  -يئية والعوامل الذاتية الداخلية عل كل من األحداث البتفاي -٧
فـاألفراد يسـتجيبون   . والسلوك بطريقة متبادلة ) وانفعالية ، وبيولوجية 

معرفياً وانفعالياً وسلوكياً إىل األحداث البيئية ، ومن خـالل القـدرات   
ثر لـيس  املعرفية ميارسون التحكم على سلوكهم الذايت ، والذي بدوره يؤ

فقط على البيئة ولكن أيضاً على احلاالت املعرفية واالنفعالية والبيولوجية ، 
ات النظرية املعرفية االجتماعيـة  ويعترب مبدأ احلتمية املتبادلة من أهم افتراض

مبدأ احلتمية املتبادلة وبالرغم من أن هـذه  )  ١( ـ يوضح الشكل رقم 
ت بالضرورة حتـدث يف وقـت   املؤثرات ذات تفاعل تباديل إال أا ليس

الفاعلية الذاتيـة بشـكل    وتم نظرية ت قوة متكافئةأا ذا أومتزامن ، 



 

العوامل املعرفية والذاتية يف منوذج احلتميـة املتبادلـة ، التـابع     رئيس بأثر
للنظرية املعرفية االجتماعية ، ذلك فيما يتعلق بتأثري املعرفة على االنفعـال  

السلوك و االنفعال واألحداث البيئية على املعرفة والسلوك وتأثري كل من 
معتقدات الفرد يف قدرته على ممارسة  وتؤكد نظرية الفاعلية الذاتية على، 

التحكم يف األحداث اليت تؤثر على حياته ، ففاعلية الذات ال تم فقـط  
باملهارات اليت ميتلكها الفرد وإمنا كذلك مبا يستطيع الفرد عمله باملهارات 

مبعاجلـة وتقـدير ودمـج     ،ويرى باندورا أن األفراد يقومون يت ميتلكهاال
مصادر املعلومات املتنوعة املتعلقة بقدرام ، وتنظيم سلوكهم االختياري 

عـات  التوق درات وبالتايل ميتلكون، وحتديد اجلهد املبذول الالزم هلذه الق
احملدد لألهـداف ،  لقدرات اخلالقة ، واالختيار املتعلقة بالفاعلية الذاتية ل

 واألحداث ذات األهداف املوجهة ، واجلهد املبذول لتحقيـق األهـداف  
 ) ١٩٨٦ ,Bandura) (النفعالية  اواإلصرار يف مواجهة الصعوبات واخلربات 

 
 ) ١( شكل رقم * 

   ادلةوضح مبدأ احلتمية املتبي     
 ردالف                                   

                                                            
    السلوك                                      البيئة     

                                                                                *)٣٩:(Bandur ١٩٨٦ 
 
 



 

 : توقعات فاعلية الذات 

د نوعني من التوقعات يرتبطان بنظرية فاعليـة  وجو  (١٩٨٦,Bandura)ديؤك     
التوقعـات اخلاصـة   : ومهـا  ،الذات ، ولكل منهما تأثرياته القوية على السلوك 

العالقـة   ) ٢( ـ يوضح الشكل رقم ، والتوقعات املتعلقة بالنتائج   بفاعلية الذات
 قعات الفاعلية وتوقعات النتائج بني تو

 :النوع األول 
تتعلق بإدراك الفـرد   ت املرتبطة بفاعلية الذات فإا لق بالتوقعافيما يتع          

بقدرته على القيام بأداء سلوك حمدد ، وهذه التوقعات ميكنها أن تسـاعد علـى   
متكن الفرد من حتديد ما إذا كان قادراً على القيام بسلوك معني أم ال يف مهمـة  

السلوك وأن حيدد إىل أي حد معينة ، وحتدد مقدار اجلهد املطلوب منه للقيام ذا 
  لعوائق املوجودة  يف هذه املهمة ميكن لسلوكه أن يتغلب  على ا

 :أما النوع الثاين 
وهو التوقعات اخلاصة بالنتائج فيعين االعتقاد بأن النتائج ميكن أن تنـتج           

من االخنراط يف سلوك حمدد ، وتظهر العالقة بوضوح بني توقعات النتائج وحتديد 
خلاصة بفاعلية الذات السلوك املناسب للقيام مبهمة معينة ، يف حني أن التوقعات ا

 .التنبؤ بأفعال الفرد املستقبليةواضح بمرتبطة بشكل 

أشكال ، حيث تعمل التوقعات اإلجيابية كبواعث يف  ةوتأخذ توقعات النتائج ثالث
 : التوقعات السلبية كعوائق كالنحو التايلحني تعمل 

لبدنية والسلبية اليت ترافق السلوك ، وتتضمن اخلربات احلسـية  اآلثار ا -١
 . السارة ،واملنفرة  واألمل ، وعدم الراحة اجلسدية 



 

فاآلثار اإلجيابية تشمل التفاعـل  : اآلثار االجتماعية السلبية واإلجيابية  -٢
واملوافقـة ، والتقـدير    االجتماعي مع اآلخرين ، كتعبريات االنتباه ،

أما اآلثـار السـلبية   . لتعويض املادي ، ومنح السلطة ، وا االجتماعي
فهي تشمل عدم االهتمام ، وعدم املوافقة ، والـرفض االجتمـاعي ،   

 . والنقد واحلرمان من املزايا وإيقاع العقوبات 
فتوقـع  : مي الذايت لسلوك الفـرد  ة والسلبية للتقوردود الفعل اإلجيابي -٣

اء ، والرضا الشخصي يـؤدي  التقدير االجتماعي ، والتكرمي ، واإلطر
إىل أداء متفوق ، يف حني أن توقع خيبة أمل اآلخرين ، وفقدان الدعم 

 )١٤٢٨البندري اجلاسر،( ٠من األداء اً، ونقد الذات يقدم مستوى ضعيف
 

 )٢(شكل رقم 
 ) يوضح العالقة بني توقعات الفاعلية وتوقعات النتائج

 )النتائج(                   )السـلوك (                 )الشخص ( 
 

 
 

 )٣٢: ١٤٢٨البندري اجلاسر،(                                                                        

 
 
 
 



 توقعات النتائج
 تقيم/عيةاالجتما/البدنية



 معتقدات الفاعلية
 العمومية/ القوة/املستوى 



 

 : أبعـاد فاعلية الذات 
 : ثالثة أبعاد تتغري فاعلية الذات تبعاً هلا هي  (١٩٨٦,Bandura)حدد 
 قدر الفاعلية  -١

لف تبعاً لطبيعة أو صعوبة املوقف ، ويتضح قـدر الفاعليـة   وهو خيت          
بصورة أكرب عندما تكون املهام مرتبة ، وفقاً ملستوى الصعوبة واالختالفـات  
بني األفراد يف توقعات الفاعلية ، وميكن حتديده باملهام البسـيطة املتشـاة ،   

 .  ا تتطلب مستوى أداء شاق يف معظمهومتوسطة الصعوبة ولكنه
يف هذا الصدد أن طبيعة التحديات الـيت تواجـه   )  (١٩٨٦,Banduraكرويذ

مسـتوى  : مثـل   ،الفاعلية الشخصية ميكن احلكم عليها مبختلف الوسـائل 
والتنظـيم الـذايت   اإلتقان وبذل اجلهد ، والدقة ، واإلنتاجية ، والتهديـد ،  

ميكـن أن  فمن خالل التنظيم الذايت فإن القضية مل تعد أن فرداً ما  املطلوب ،
هي أن فـرداً مـا لديـه     القضية ينجز عمالً معيناً عن طريق الصدفة ، ولكن

الفاعلية لينجز بنفسه وبطريقة منظمة  من خالل مواجهة خمتلـف حـاالت   
 . العدول عن األداء 

 
 :  العمـومية -٢

وتعين انتقال توقعات الفاعلية إىل مواقف مشاة ، فاألفراد غالباً ما            
 .إحساسهم بالفاعلية يف املواقف املشاة للمواقف اليت يتعرضون هلا يعممون

أن العمومية حتدد من خالل جماالت  ,Bandura) ١٩٨٦(ويف هذا الصدد يذكر
األنشطة املتسعة يف مقابل ااالت احملددة ، وأا ختتلف باختالف عدد مـن  

ا عن اإلمكانات أو درجة تشابه األنشطة ، والطرق اليت تعرب : مثل ،األبعاد 



 

القدرات السلوكية ، واملعرفية ، والوجدانية ، ومن خالل التفسريات الوصفية 
  للمواقف ، وخصائص الشخص املتعلقة بالسلوك املوجه

 :  القـوة -٣

أا تتحد يف ضوء خـربة الفـرد ومـدى     ,Bandura) ١٩٨٦(ويذكر        
مرتفعة ميكنه املثـابرة يف  مالءمتها للموقف ، وأن الفرد الذي ميتلك توقعات 

العمل وبذل جهد أكثر يف مواجهة اخلربات الشاقة ، ويؤكد علـى أن قـوة   
 . توقعات فاعلية الذات تتحد يف ضوء خربة الفرد ومدى مالءمتها للموقف 

وة الشعور بالفاعلية الشخصية يف هذا الصدد أن ق ,Bandura) (١٩٧٧ويؤكد 
املرتفعة اليت متكن من اختيار األنشـطة الـيت    عن املثابرة العالية والقدرة تعرب

سوف تؤدي بنجاح ، كما يذكر أيضاً أنه يف حالة التنظيم الذايت للفاعلية فإن 
الناس سوف حيكمون على ثقتهم يف أم ميكنهم أداء النشاط بشكل مـنظم  

 يف خالل فترات زمنية حمددة 
 : مصادر فاعلية الذات 

ب واخلربات اليت يقـوم ـا   د ا التجارويقص: األدائية  اتاإلجناز -١ 
أن هذا املصدر له تأثري خاص ، ألنه يعتمـد    ,Bandura) ١٩٨٦(ويذكر  .الفرد

، فالنجاح عادة يرفع توقعات الفاعليـة ،   ميتلكها الفرد أساساً على اخلربات اليت
الل يتم حتقيق فاعلية ذاتية مرتفعة من خ إلخفاق املتكرر خيفضها ، وبعد أنبينما ا

، ن، بـل إ  ثر السليب للفشل العارض عادة ما يتناقصالنجاحات املتكررة فإن األ
الدؤبة ميكن أن ترفع اجلهود اإلخفاقات العارضة اليت يتم التغلب عليها من خالل 

الدافعية الذاتية ، وميكن لفاعلية الذات أن تعمم إىل مواقف أخرى سبق وأن كان 
 . علية الذاتية نعدام الفاال اًاألداء فيها ضعيف



 

 اتأن تغري الفاعلية الذاتية لألفراد من خالل اإلجناز   ,Bandura) ١٩٨٦(ويضيف  
اإلدراك املسبق للقدرات الذاتية ، وصعوبة املهمة املدركة ، : األدائية يعتمد على 

اجلهد املبذول ، وحجم املساعدات اخلارجية ، والظروف الـيت حتـيط    ارومقد
، مبعىن أن اإلخفاقات إذا واإلخفاقات توقيت الزمين للنجاحات بعملية األداء ، وال

حدثت قبل الشعور بالفاعلية فإا تقلل من هذا الشعور ، واألسلوب الذي يتم به 
 .تنظيم وبناء اخلربات معرفياً يف الذاكرة 

  
  -:اخلربات البديلة  -٢
اآلخـرين ،  املعلومات اليت تصدر من وهي تعين اخلربات غري املباشرة ، ك  

أن األفراد ال يثقون يف منوذج اخلربة كمصدر أساسـي   (١٩٨٦,Bandura)ويرى 
للمعلومات فيما يتعلق مبستوى فاعلية الذات ، ولذلك فإن الكثري من التوقعـات  
تشتق من اخلربات البديلة ، ورؤية أداء اآلخرين لألنشـطة الصـعبة ، وميكـن    

عن طريق املالحظة ، والرغبة يف التقـدم  للخربات البديلة أن تنتج توقعات مرتفعة 
 الذاتية بالنسبة لقدرات اآلخرين، واملثابرة ، ومقارنة القدرات 

أن تقدير فاعلية الذات يتأثر جزئياً باخلربات البديلة  (١٩٨٦,Bandura)   ويضيف 
يؤدون بنجاح ، وبالرغم من ضعف املكونات املدركـة يف    ، أو رؤية اآلخرين
فإن عرض النماذج املشاة ميكنها أن تنقل معلومـات حـول    مالحظة اآلخرين
  .التنبؤ باألحداث البيئية فاعلية الذات و

أن نظرية املقارنة االجتماعية نشأت لتفسـري   (١٩٨٦,Bandura) ويضيف  
التقييم الذايت للقدرة يف ظل غياب حمك حمايد ، فهناك العديد من العمليات الـيت  

ومـن هـذه    ،مي الذايت لفاعلية الذاتالبديلة على التقوا تؤثر اخلربات من خالهل



 

العمليات املقارنة االجتماعية ، فأداء اآلخرين املشابه ألداء الفرد يشكل مصـدراً  
مهما للحكم على القدرة الذاتية ، كما أن مراقبة األفراد ألدائهم حتت ظـروف  

ـ    معينة والذي يؤدي إىل نتائج ناجحة  درات يوضح بطريقة مباشـرة حـدود ق
وهذا ما يطلق عليه حماكاة الذات والتعلم باملالحظة تـتحكم فيـه أربـع     ،الفرد

 : عمليات فرعية وهي 
 ضوء تأثري النمذجة ، وهي فهي حتدد املالحظة االنتقائية يف -: عملية االنتباه  -أ

ومات املستخلصة من األحداث املشاهدة ، وهناك العديد من العوامـل الـيت   املعل
منـها  . يف البيئـة االجتماعيـة والرمزيـة    كتشاف وفحص النماذجتؤثر على ا

والتصورات السابقة ، وقيم املالحظ ، والتكـافؤ الفعـال ،    العمليات املعرفية :
ثرون ومع ذلـك فـإن األفـراد ال يتـأ    . واجلاذبية والقيم ، واألنشطة املالحظة 

 ١٩٨٦,Bandura). (باألنشطة اليت يتم نسياا  
 : كرة عملية الذا -ب 

ليعاد متثيلها ، وتقوم بتحويل وبناء املعلومات اليت تتعلق باألحداث                
يف الذاكرة على هيئة قواعد وتصورات ، وتتوىل التصورات السـلوكية إنتـاج   

وقـد تـؤدي   . القواعد اليت تعمل على بناء األحداث املناسبة للظروف املتغرية 
لى األنشـطة  الية إىل استحضار تأثريات متحيزة عالتصورات املسبقة واحلالة االنفع

 : عملية إنتاج السلوك  -ج .  اليت يقوم ا الفرد 
يعادل السلوك عادة يف ضوء املعلومات املقارنة بـالنموذج التصـوري             
وكلما امتلـك الفـرد   ، فهناك ارتباط بني  الفعل والتصورات املسبقة ، لإلجناز 

ـ  عليه لفرعية كلما كان من السهلالعديد من املهارات ا اذج استخدام هذه النم
 ١٩٨٦,Bandura) .(إلنتاج سلوك جيد ، التصورية 



 

ألن ، تفرق النظرية املعرفية االجتماعية بني العلم واألداء   -:العلمية الدافعية  -د
ويتأثر أداء السلوك الناتج عن املالحظة بثالثة . األفراد ال يقومون بكل ما تعلموه 

واإلنتـاج  ، واخلربات البديلـة  ، النتائج املباشرة : واع من الدوافع احملفزة وهي أن
كان يـؤدي إىل  فاألفراد مييلون إىل أداء السلوك الناتج عن النمذجة إذا ، الذايت 

حيث إن جناح اآلخرين يعطي الفرد دفعـة  ، وليس العكس  نتائج قيمة مباشرة 
السلوكيات ذات العواقب الوخيمة تـؤدي  بينما اإلخفاق و، للقيام بسلوك مماثل 
مي آخر للدافعية حيث إن التقو واملعيار الشخصي يوفر مصدر اً، إىل كف السلوك 

إذ ، التفاعلي الذي ميلكه الفرد لسلوكه ينظم األنشطة الناجتة عن التعلم باملالحظة 
ة وتعطي اإلحساس باألمهي، يسعى الفرد إىل األنشطة اليت حتقق الرضا الشخصي 

إن تأثري اخلربات البديلة على فاعلية الذات ال يتضمن فقط تعـرض األفـراد    ، و
والنظرية ، فالنماذج تعمل من خالل شبكة معقدة من العمليات املعرفية ، لنماذج 

، لكيفية استخدام كل من عمليات االنتباه ياً تصور اًاملعرفية االجتماعية توفر إطار
ربات  اخلعن طريق ، دافعية لتعزيز الفاعلية الذاتية وال، وإنتاج السلوك ،والذاكرة 
مي  لبديلة مبوجبها التأثري على التقـو وهناك طريقة أخرى ميكن للخربات ا  ،البديلة

، مي الـذات املقـارن   ، وهي احلاالت االنفعالية املستثارة من تقو الذايت للفاعلية
اعتمـادا علـى   ، ظني فرؤية إجنازات اآلخرين املشاة قد تسعد أو حتبط املالح

تصور النجاح أو اإلخفاق الناتج عن املقارنة التنافسية بأداء متفـوق تـؤدي إىل   
قدر من املوهبة بينما تؤدي املقارنة بأداء أفراد هلم نفس ال، انتقاص الذات واليأس 
واألفراد الذين يشعرون بعـدم األمـان يتجنبـون    ، جيايب إىل انتقاص الذايت اإل

 ( ماعية اليت حتمل ديدا كامنـا إلحساسـهم بتقـدير الـذات    املقارنات االجت
(Bandura,١٩٨٦ 



 

أن اإلقنـاع اللفظـي يعـين      ١٩٨٦,Bandura)( ويذكر  : اإلقناع اللفظي  -٣
احلديث الذي يتعلق خبربات معينة لآلخرين ، واإلقناع ا من قبل الفـرد ، أو  :

يـب  رغا يكسبه نوعاً من التيم الفرد لفظياً عن طريق اآلخرين فمعلومات تأيت إىل
ـ  أو الفعل  يف األداء ة ، وإن ويؤثر على سلوك الشخص أثناء حماوالته ألداء املهم

وبـالرغم   ،مهم يف تقدم اإلحساس بالفاعلية الشخصية  اإلقناع االجتماعي له أثر
اعي وحده ميلك حدوداً معينة خللق حس ثابت بالفاعليـة  تمجمن أن اإلقناع اال

ميكن أن يساهم يف النجاحات اليت تتم من خالل األداء التصحيحي ، الذاتية لكنه 
بأم ميتلكون القدرات للتغلـب علـى    فراد الذين يتلقون اإلقناع االجتماعيفاأل

ح يستطيعون أن يبذلوا جهـداً  يتلقون املساعدة للقيام بأداء ناجاملواقف الصعبة و
، ومع ذلـك فـإن وجـود    عظيماً أكثر من أولئك الذين يتلقون املساعدة فقط 

يئة الظروف املالئمة لألداء الفع ال يؤدي غالبـاً إىل  اإلقناع اللفظي وحده دون
وض الفاعلية الذاتية املدركـة للمتلقـي   شل الذي يضعف الثقة باملقنع ، ويقالف

لإلقناع وبالتايل فإن هناك عالقة تفاعلية ويف نفس الوقت مستقلة آلثار اإلقنـاع  
 ١٩٨٦,Bandura)( .لية ذات اللفظي على فاع

 :  االستثارة االنفعالية
 أن االستثارة االنفعالية تظهر يف املواقف الصعبة بصفة عامة واليت تتطلب جمهوداً  

مي معلومات القـدرة فيمـا يتعلـق بالكفـاءة     كبرياً ، وتعتمد على املوقف وتقو
، الشخصية ، وهي مصدر أساسي ملعلومات فاعليـة الـذات وتـؤثر عليهـا     

الفسيولوجية يف احلكم على فاعليتهم ألشخاص يعتمدون جزئياً على االستثارة وا
، فالقلق واإلجهاد يؤثران على فاعلية الذات واالستثارة االنفعالية املرتفعة عادة ما 
تضعف األداء ، كما ميكن خفض االستثارة االنفعاليـة بواسـطة النمذجـة ،    



 

وهـو  الذات ترب أكثر تأثرياً يف رفع فاعلية وباإلضافة إىل ذلك فهناك متغري مهم يع
  ١٩٨٦,Bandura) (ظروف املوقف نفسه
أن معظم الناس تعلموا احلكم على ذواـم   : يف هذا الصدد :ويذكر عبد احلميد 

 خوفاًرة االنفعالية ، فالذين يشعرون ، من خالل تنفيذ عمل معني يف ضوء االستثا
وأن معلومات االستثارة "ن فاعليتهم منخفضة ، كوشديداً أو قلقاً حاداً غالباً ما ت

 : ترتبط بعدة متغريات هي 
فاالستثارة االنفعالية ترتبط يف بعض املواقـف بتزايـد   :  ةمستوى االستثار -١

 . األداء 
فإذا عرف الفرد أن اخلوف أمر واقعي : الدافعية املدركة لالستثارة االنفعالية  -٢

ولكن عندما يكون خوفاً مرضياً  فإن هذا اخلوف قد يرفع فاعلية الشخص ،
 فإن االستثارة االنفعالية عندئذ متيل إىل خفض الفاعلية 

أن االستثارة االنفعالية قد تيسر النجاح لألعمـال البسـيطة   : طبيعة العمل  -٣
 ١٩٨٦,Bandura) (ويغلب أن تعطل األنشطة املعقدة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )التوافق   (
 :معىن التوافق   -

ذلك أنه يرتبط بالتصور النظـري   ،وغامض إىل حد كبري التوافق مصطلح مركب
ورمبا كان أحـد  ، الثقافية املتباينة  اتراطة اإلنسانية وبتعدد النظريات واإلللطبيع

ففـي اإلجنليزيـة جنـد    ، أسباب غموض هذا املصطلح هو اخللط بني املفاهيم 
ـ  Adjustmentوتعين تكيف و  Adaptationمصطلحات مثل  ة والترمجة العربي

أو االجتماعي الـذي يـرتبط   النفسي  وهو املفهوم" توافق " ملصطلح هي هلذا ا
وهناك اخـتالف بـني   .قدراً من األمهية  بالدراسة احلالية وسوف يوليه الباحث 

وإىل اإلطـار النظـري   ، إىل طبيعة عملية التوافق املعقـدة   هذه التعريفات راجع
ثة اجتاهات للباحثني عند تعريـف  والفلسفي الذي ينطلق منه الباحثون وهناك ثال

 :التوافق وهي 
أن عملية التوافق ذاتية الصبغة وأن الفرد املتوافق هـو الـذي خيلـو مـن        - أ

، ويتحلـى بقـدر مـن املرونـة     ، الصراعات الداخلية الشعورية والالشعورية 
وأنه مشبع حلاجاته الداخليـة  ، ويستجيب للمؤثرات اجلديدة باستجابات مالئمة 

وأنه متوافق مع مطالب النمو عـرب مراحـل العمـر    ، لية والثانوية املكتسبة األو
ومن الذين مييلـون إىل  .وهذا ينعكس بالطبع على بيئته اليت يعيش فيها ، املختلفة 

هذا االجتاه التحليليون حيث يرون أن الشخص املتوافق هو الشـخص صـاحب   
ألعلى ويستطيع أن يوازن بـني  ال الذي يسيطر على كل من اهلو واألنا ااألنا الفع

متطلبات اهلو وحتذيرات األنا األعلى وبالتايل يستطيع الفرد أن يقـوم بعملياتـه   
 العقلية النفسية االجتماعية على خري وجه 

امليل إىل أن عملية التوافق تكمن يف مسايرة اتمع مبا فيه مـن معـايري      -ب 
ومـن أنصـار هـذا    ، دام معها وأعراف وتقاليد وعدم اخلروج عليها أو االصط

وأن األفراد مـىت   التوافقية مكتسبةأن العمليات فهم يرون السلوكيون االجتاه 



 

ابتعدوا عن اتمع وأصبحوا أقل اهتماماً بالتلميحـات االجتماعيـة فـإن    
 ) ١٩٧٤دسوقي ،. ( سلوكيام تأخذ شكالً شاذاً غري متوافق 

 
ءمة بني الفرد ونفسه من وافق هي عملية مواامليل إىل التوازن وأن عملية الت  -ج 
وبني بيئته من جهة أخرى وأن الفرد املتوافق هو الـذي حيقـق حاجاتـه     جهة

وهو على قـدر  ، ومتطلباته املادية والنفسية ضمن اإلطار الثقايف الذي يعيش فيه 
من املرونة وعلى التشكل ضمن البيئة اليت يعيش فيها واملسايرة للمجتمع الـذي  

تالزم التوافق اجليد مثـل السـعادة    اًوهناك من يرى بأن هناك أمور، فيه  يعيش
حيث يعرف التوافق بأنه حتقيق السـعادة   )م  ١٩٨٠( كما يعتقد زهران  ،النفسية

مع النفس والرضا عنها وإشباع الدوافع واحلاجات الداخليـة األوليـة الفطريـة    
عرب عن سلم داخلي حيث يقـل  وي، والعضوية والفسيولوجية والثانوية واملكتسبة 

دسـوقي  . ( الصراع ويتضمن كذلك التوافق ملطالب النمو يف مراحله املتتابعـة  
،١٩٧٤ ( 

  :التوافق الزواجي 
تشـري إىل  ، بأنه حالة وجدانيـة  )"(١٠: ١٩٩٩فرج وعبداهللا،( عرفة        

 مدى تقبل العالقة الزوجية، وتعد حمصلة لطبيعة التفـاعالت املتبادلـة بـني   
 )"الزوجني يف جوانب متنوعة

نتاج للتفاعل بني شخصييت  "(التوافق الزواجي بأنه ١٩٧٠عام ويعرف بيل"
الزوجني وال يوجد منط معني من أمناط الشخصية ميكن القول بأنه منط ناجح 

 زواجيا أو فاشل 
ولكن التفاعل بني شخصييت الزوجني هو الذي حيدد جناح الزواج أو ، زواجيا 
 ) ١٦: ٢٠٠١العمودي،( ")فشله



 

قدرة كل من  "(أن التوافق الزواجي هو ١٩٧٢ عام كارل روجرز ويعرف
 ")الزوجني على دوام حل الصراعات العديدة اليت إذا تركت حطمت الزواج

  ١٦: ٢٠٠١العمودي،(
صل بالتوافق يف الناحية العاطفية أن التوافق الزواجي يت )م١٩٨٢(ويرى املسلماين 
ادي والتوافق الثقايف ويتصل أيضا بتقبل كل من الزوجني والتوافق االقتص

  .لالختالفات الفردية املوجودة بينهما 
يتضمن التحـرر   ( للتوافق الزواجي أن املفهوم العام )م١٩٨٩(وترى سناء اخلويل 
واالتفاق النسيب بني الزوجني على املوضـوعات احليويـة   ، النسيب من الصراع 
كة وكذلك املشاركة يف أعمال وأنشطة مشتركة وتبـادل  املتعلقة حبياما املشتر

 .)العواطف
الرضا الزواجي والسـعادة   :يتضمن مفهوم التوافق الزواجي جوانب كثرية منهاو

ت بالتبادل لتشـري  تستخدم هذه املصطلحا وكثريا ما ،الزوجية والنجاح الزواجي
يظهر بوضـوح  أخرى تشري كل منها إىل معىن خمتلف و أحياناًإىل نفس الشيء و
يسـتخدمها معظـم البـاحثني    ،سعادة الزوجية بالرضا الزواجيارتباط مفهوم ال

زواجي أكثر دقـة  أن مفهوم الرضا ال )م١٩٩٩(ويرى فرج وعبد اهللا  ٠كمترادفني 
، ن مفهوم التوافق الزواجي أكثر عمومية من مفهوم الرضـا  يف حني أ، وشيوعا 

فالتوافق خيتص باجلانـب السـلوكي يف   ، بينهما عالقة العام باخلاص وأن العالقة
وعلى هـذا فـأن التوافـق يف    ، يف حني يتصل الرضا باجلانب الوجداين  العالقة

ن مسـتقبل  وإال فـإ ، أن تتم يف مستهل الزواج البد  ةالزواج عملية سيكولوجي
 .األسرة يف خطر 

يـرى أن التوافـق     Goldensonأن جولدنسـون  )م١٩٩٩( وعبداهللا وذكر فرج
واحتـرام  ، والقـيم  ، حمصلة املشاركة يف اخلربات واالهتمامـات   هو اجيالزو
وتوضـيح  ، اف الطرف اآلخر وحاجاته ومزاجه والتعبري التلقائي عن املشاعر دأه



 

وتربيـة  ، وحل املشكالت ، والتعاون يف صنع القرارات ، األدوار واملسئوليات 
بأن التوافق الزواجي  )م١٩٩٩(الكفايف  ويؤكد  .األبناء واإلشباع اجلنسي املتبادل 

ط التوافقات االجتماعية اليت يهدف من خالهلا الفرد أن يقـيم عالقـات   منمن 
 تـه يشبع حاجا ما ويعين أن كالً من الطرفني جيد، ج منسجمة مع قرينه يف الزوا

مما ينتج عنه حالة الرضا عن الزواج أو الرضـا  ، اجلسمية والعاطفية واالجتماعية 
التعبري أو املفهوم الذي يستخدم أحيانا كبديل ملفهـوم التوافـق    وهو  الزواجي

أما مفهـوم التوافـق   ، ولكن مفهوم الرضا يشري إىل احملصلة النهائية ، الزواجي 
فيشري إىل احملصلة النهائية باإلضافة إىل العوامل واألسباب املؤدية إىل حتقيق التوافق 

وخنلص مـن التعريفـات   .املفهوم  أيضا وقد تعددت التعريفات اليت تناولت هذا
إـا   –السابقة إىل أن مثة جمموعة من العناصر تعد مبثابة القاسم املشترك بينـهما  

بني طرفني مها الزوج والزوجة وقدرما على مواجهة االختالفـات   قائمة  عالقة
ويف املقابل هناك عناصر اختصت ا بعـض التعريفـات دون    .املوجودة بينهما
جلوانـب  وجرز يف تعريفه للتوافـق الزواجـي ا  غفل رحيث أ –ر البعض اآلخ

والعوامل االجتماعية والعاطفية والضغوط اخلارجيـة الـيت   ، الشخصية للزوجني 
، يف حني غابت بعض العناصر عنها مجيعا  –تؤثر على عالقة الزوجني ببعضهما 

 ذي وضعه فرجإال أننا نستطيع أن نتلمح يف التعريف اإلجرائي للتوافق الزواجي ال
 والذي تتبناه هذه الدراسة حيث جاء مشتمال على تلك العناصر )م١٩٩٩( وعباهللا

بأنه حالة : تها حيث عرفة ريفات السابقة وحيوي تلك اليت أغفلاليت تضمنتها التع
وتعد حمصلة لطبيعة التفـاعالت   ،تشري إىل مدى تقبل العالقة الزوجية، وجدانية 

جدانيـة  التعبري عن املشاركة الو: منها  ،جوانب متنوعة املتبادلة بني الزوجني يف
وإبداء احلرص على استمرار العالقة معه ، والثقة فيه ،  واحترامه، للطرف اآلخر 

ومـدى االتفـاق   ، فضال عن مقدار التشابه بينهما يف القيم واألفكار والعادات، 
ضافة إىل الشعور وأوجه إنفاق ميزانية األسرة باإل، حول أساليب تنشئة األطفال 



 

فالتوافق الزواجي والسـعادة الزوجيـة كممارسـة    اجلنسي يف العالقة  باإلشباع
يف جمال عالقـة الرجـل    ولكن األساس، كثري من الناس  يتفق عليه ومفهوم ال

وتعترب أيضا والرضا والقبول من قبل الطرفني باملرأة هو الراحة النفسية واالطمئنان 
ويتراوح الزواج بني  .اجي مطلبا أساسيا يف احلياة الزوجيةالقدرة على التوافق الزو

التوافق وبني سوء التوافق أو بني النجاح والفشل ورمبا كانـت هنـاك بعـض    
يز لنا القول بأنـه ال زواج  فان ذلك جي، ة بني شخصية الزوجني االختالفات عاد

نسان هي ن شخصية اإلال زواج عدمي التوافق متاما حيث إمتوافق توافقا كامال و
وشخصية اإلنسان هي اليت تستجيب بتوافقه أو عدم ، نتاج خلربته مبواقف احلياة 

 .توافقه
  

 :تفسري التوافق الزواجي
يعد الزواج هو االساس الذي تقوم عليه األسرة واللبنة اليت يقوم عليها             

سـكناً نفسـياً   اتمع والزواج البد أن تشيع فيه املودة والرمحة والبد أن يكون 
للزوجني ولذلك ميثل التوافق الزواجي هدفاً رئيسياً ومهماً لتحقيق احلياة األسرية 
املستقرة واليت يسعى األفراد واملتخصصون يف اإلرشاد النفسي واألسري لتحقيقها 
و أن الزواج الناجح البد أن يتوفر فيه عدد من املعايري املهمـة  مثـل أسـاليب    

يت تستطيع النظر إليها على أا منط من التفاعل الثنائي الـذي  املعاملة الزوجية ال
يشدد على االتصال املتكرر بني طريف العالقة الثنائية
 .جية احلياة الزو وفيما يلي استعراض للنظريات اليت تناقش مواقف

 ) :النفسي ( املنظور السيكولوجي 
ويعتـربه مهمـا يف   ، ات حيث يعتين التحليل النفسي بتاريخ العالق              

، ويتمثل السلوك يف صراعات الـزوجني الالشـعورية   تفسري املشكالت الزواجية
اخلمـس  ظهرت نتيجة لإلحباطات البيئية يف السـنوات   وان املشكالت الزواجية



 

 إىل أشـارت  Horny أن هورين  )م١٩٧٩(حيث ذكر فهمي  األوىل من حياة الفرد
ل ذلك الشـخص  وغري متوافقة عندما ينفص تكون متعبة أن العالقة مع شخص ما

لذاتـه   ك تبعا حلاجات الشخص ورغباته وفقاًيوجه السلو ال وأن األنا، عن ذاته 
وتؤكد هذه النظرية على حتليل العالقات بـني  ، ا آخر وإمنا خيدم سيد، احلقيقية 

 .األشخاص يف حميط القيم االجتماعية 
ية السـلوكية تنظـر باهتمـام إىل    أن النظر إىل )م١٩٨٢(إجالل سرى  وأشارت

وعلماء السلوك أكثر ، سلوكيات ومهارات كل زوج ضمن عالقته مع اآلخرين 
وينظرون إىل املشكالت الزواجيـة  ، ألخذ السلوكيات لقيمتها الظاهرة  احتماالً

وأن املشكالت هي أمناط سـلوكية  ، بعواملها الراهنة أو احلالية وليست التارخيية 
 .خالل اخلربة التعليمية من اآلخرين مت اكتساا من

ـ  أن روجرز إىل كما أشارت  أن الشـخص   ذاتيرى يف نظريته حول مفهوم ال
وأن الفـرد  ، يكتشف من هو من خالل خربته مع األشياء واألشخاص اآلخرين 

، يكون يف حالة صراع ويسوء تكيفه إذا مل تتفق هذه اخلربات مع قيمه الذاتيـة  
وقد عرف الفرد املتوافق بأنه القـادر  ، جيابية أو سلبية ن إتكو واليت هي عادة ما

ويتضح لنا أن علماء النفس .على تقبل مجيع املدركات مبا فيها مدركاته عن ذاته 
ل مؤثر على توافقه يف حياته يركزون على االهتمام بالفرد ومساته الشخصية كعام

 )م١٩٨٢إجالل سرى،.( وتفسري العالقات باعتبار الفرد طرفا فيها ، جية الزو
 : املنظور االجتماعي 

جيـة  وظيفية يف تفسريهم للخالفات الزوويذهب أنصار النظرية البنائية ال         
وأن اخللـل  ، بأا نتيجة حلدوث خلل يف نسيج العالقات داخل البناء األسـري  

أصـحاب هـذه النظريـة     ويعـزي ، دث حني اليتم هذا االتساق الوظيفي حي
 ،توترات يف العالقة األسرية إىل منافسة املـرأة للرجـل يف أدواره  وال الصراعات
يف حني أن املـرأة  ، ن وظيفة الزوج حتدد عالقة األسرة باتمع اخلارجي حيث إ



 

ق الثبات الـداخلي  وحتقي، والعناية باألطفال ، ختتص بأدوار اإلجناب والرضاعة 
خطرا على العالقات بـني  يشكل  دوار اجلنسني الوأن عدم حتديد أ، واالستقرار 

سـامية اخلشـاب   (.األفراد داخل األسرة فقط وإمنا يهدد النسق االجتماعي ككل 
  )م١٩٨٧،

نتيجة لفقدها  ن األسرة يصيبها التفككأ )م١٩٨٩سناء اخلويل ،( وتضيف          
مثل املدرسـة واملصـنع    كثرياً من الوظائف اليت انتقلت إىل مؤسسات اجتماعية

 وترجع عوامل االستقرار داخل األسرة إىل منط اتمـع الـذي  ، فيه وأماكن التر
ن عوامل التغري يف اتمع املرتبطة بالتصنيع جتعل الوحدة واالستقرار تنتمي إليه وأ

 .داخل األسرة يواجه بعض الصعوبات 
اليت تعترب من النظريـات املهمـة يف    - RoleTheoryويذهب أنصار نظرية الدور

جية تأيت من تعارض توقعات الـدور  إىل أن نشأة اخلالفات الزو -دراسة األسرة 
وأن تغيري هذه التوقعات لتقابل توقعـات الطـرف   ، ألحد الزوجني أو كليهما 

  .اآلخر حيقق االنسجام والتوافق بني الزوجني
 :انبثقا عن نظرية الدور ومها  وان هناك اجتاهني متباعدين 

ترى أن التوافق يف الـزواج يـنعكس يف   ف النظرية التفاعلية الرمزية  -١
وأن ، وبني ما يدركه الزوج يف زوجتـه  ، تتوقعه الزوجة يف زوجها  درجة ما
يتطـابق   وأن هذا التناقض يظهـر حـني ال  ، يسمى بتناقض الدور  هناك ما

وقد يرجع اخلـالف الـذي   ، يراها األفراد مناسبة  السلوك مع املعايري اليت ال
 .ملختلفة واملتطورة ألحد الطرفنيعدم تقابل الرغبات ا حيدث بني الزوجني إىل

 :)نظرية الفائدة والتكلفـة  ( نظرية التبادل  -٢ ).م١٩٨٧: سامية اخلشاب (
فتقوم على التأثري املتبادل الذي يعيشه الفرد بني املكافأة والتكلفـة ذلـك أن   

 .ن العاطفة تكـون سـلبية   شكل تكلفة فإ املكسب من تفاعل الزوجني على
وهذا يعين أن التفاعل بالود والرمحة سيكون داعيا للمحبة والتعاون ملا يعـود  



 

يف املقابل فإن التفاعـل  و، على الزوج من الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية 
وهو مـدعى  ، ه اخلالف ومظاهر من غضب أو هجوم أو شجار الذي يشوب

  ).م١٩٨٧: خلشاب سامية ا( .للشعور باإلحباط وعدد االنسجام بني الزوجني
الزواج عالقة إنسانية مستمرة ومتصلة وهلا متطلبـات  :عوامل التوافق الزواجي 

، والنهوض بتبعاتـه   ا كافياً من الزوجني للقيام بأعبائهويستلزم استعداد، متبادلة 
وذلـك  ، ضي اإلشباع املشترك انفعالياً وجنسياً واقتصادياً واجتماعياً لذا فإنه يق
 .فق يف احلياة الزوجية وصوالً للتوا

 .أهم املتغريات ذات األثر يف التوافق الزواجي *  
بشعور احلب واملـودة والتقـدير واالعتبـار    : اجلانب العاطفي  –أ              

كي تؤدي العالقات الزوجية واألسرية دورهـا يف  ، واالرتباط النفسي والعاطفي 
هناك قـدر ومسـتوى مـن     لذا فمن الضروري أن يكون، حياما املشتركة 

احليـاة الزوجيـة    وافر الراحة واالطمئنان بني قطـيب  العالقات املتبادلة تسمح بت
وإذا قامت عوارض ومشكالت عـابرة يف احليـاة    ،وتدفعهما حنو البذل والعطاء

بل جيب أن ينظر إىل مثل ، فال جيب أن تعكر صفو هذه احلياة طويالً ، الزوجية 
وإذا مل .على أا طبيعية تتعرض هلا احلياة العادية كل يوم هذه املشكالت العادية 

يتم التوافق العاطفي بني الزوجني فان لذلك عوامله ودوافعه دون حتديد ملصـدر  
ألنه قد يكون هناك مـن  ، هذه النتيجة سواء كانت من طرف الزوج أو الزوجة 

لذا فإن التوافـق  ، العوامل واألساليب ما ميكن أن يعوق هذا التوافق أو ال حيققه
الزواجي يتأثر بالتوافق العاطفي بني الزوجني حيث يلعب دوراً رئيسياً يف احليـاة  

 )  ٢٠٠١العمودي،( .الزوجية سواء يف جناحها أو إخفاقها
إن للجنس وتوافقه تأثرياً بالغاً علـى التوافـق   :اجلانب اجلنسي  –ب           

ا جتديد لعطـاء  بني الزوجني حيث إ اجلنسية تقوي الرابطة فالعالقة، الزواجي 
فلـيس  ، الزوجني وألا القاسم املشترك بني احلب واإلشباع أو النفور واإلحباط 



 

فاإلشباع اجلنسـي هـو أحـد    ، باإلمكان إنكار أمهية اجلنس يف احلياة الزوجية 
ومن املهم أن يكون الفرد املقبـل  ، الدوافع اليت يسعى إىل حتقيقها الفرد بالزواج 

ولديه االسـتعداد  ، لى الزواج الئقاً جنسياً من حيث التكوين اجلنسي والنفسي ع
واألمر ال بـد  ، الفكري والثقايف الذي يؤهله للدور الذي يلعبه يف احلياة الزوجية 

ومن املهم جداً أن ننظر إىل التوافق اجلنسي علـى أنـه   ، أن يتوازن بني الطرفني 
 الزوجني للسلوك اجلنسي للزوجني يف السعي الطريق إىل حتقيق اللقاء السليم بني

(  .املتبادل لتحقيق اإلشباع اجلنسي املنشود جبانب غريه من اإلشباعات الزوجيـة 
 )م   ١٩٨٢: املسلماين 

تساع أن هذا التوافق يتطلب الصراحة وا )م ١٩٩٢الكندري، ( ويضيف           
ويقتضي التوافق .ق اجلنسي ومها عنصران مهمان من عناصر التواف، األفق العقلي 

دون نقصان ، اجلنسي فهماً ومعرفة وإدراكاً ملعىن اجلنس ودوافعه وأهدافه وغايته 
أو زيادة يف تقدير أمهيته وعادة ما يتطلب حتقيق التوافق تعديالً للسلوك إذا لـزم  

وال بد أن يسعى كل من الزوجني للتعرف على الطريقـة الـيت ترضـي     ،األمر
دوماً على أن يكون هناك مفهوماً  مشتركاً وأسـلوباً متناسـباً    ويعمل، شريكه 

إذ أن ، دم إمهال الطرف اآلخـر  وع، وتقديراً لوضع كل منهما بالنسبة لآلخر 
 .لرغبتهما اجلنسية  صحة نفسية جيدة للزوجني وإشباعٍ ذلك يؤدي إىلكل 

الية من األمهية األمور االقتصادية وامل: اجلانب املادي واالقتصادي  –ج          
فإذا كانت الروابط العاطفيـة واجلنسـية يف   ، مبكان يف احلياة الزوجية واألسرية 

فـإن  ، وأيضاً الطارئـة أو املؤقتـة   ، احلياة الزوجية هلا ظروفها العامة واملستمرة 
 ،األمور االقتصادية واملالية هي املعامالت املستمرة الواقعية واملادية بني الـزوجني 

اخلالفات حول املال حني ال يقوم الزوجان بالتشاور واالتفـاق علـى    فقد تظهر
، فاملطالب االقتصادية واملادية شديدة اإلحلاح على الشـريكني  ، كيفية اإلنفاق 

قـد  ل واملورد ،وخباصة بالنسبة للزوج الذي يتحمل عبء الكسب وتوفري الدخ



 

هو متوقع خاصـة  يكون توفر املال مصدراً للخالف بني الزوجني على عكس ما 
وقد يكون اختالف الزوجني على طرق اإلنفاق وإسـراف  ، إذا أسيء استخدامه 

ومن جهة أخـرى   .وكل هذه األمور تزيد من هذه اخلالفات، أحدمها أو تقتريه 
قد يكون دخل الزوجة هو أحد أسباب الرتاع بني الزوجني وخاصة عندما تكون 

وقـد  ، شتراك يف مصروفات األسـرة  األسرة يف حاجة له ومتتنع الزوجة عن اال
 )٢٠٠١العمودي،( . دخل زوجته ويتصرف به دون رضاها يتعدى الزوج على

ت بشكل واضح ظهور هذه املشكالم   ١٩٨٤ وقد بينت دراسة  يغمور والناصر  
واملـؤثرة   ،أكثر مشكالت املرأة السعودية العاملـة  يف اتمع السعودي واعتربت

جيعله حيـاول   جته املاديخوف الزوج من استقالل زوف، على عالقتها بزوجها 
وإن التفاهم و اإلدراك  والتوافق والقبول والرضا .فرض سلطته على دخل زوجته 

ال بد أن يتوفر بني أفراد األسرة الواحدة حىت يصل الزوجان ، والقناعة والتواضع 
هلا من مـال  إىل توافق اقتصادي مشترك تعيش فيه األسرة راضية تسعد مبا يتوافر 

على أسـاس مـن الشـعور     وتسعي إىل حتقيق املزيد منه بطريق مشروع وسليم
السليمة بـني   ةعلى حتقيق املوازن ةوقدر، وعلى قدر كبري من الواقعية  باملسؤولية 

املطالب واملوارد واالتفاق بني الزوجني بشأن طرق إنفاق املال والتخطيط املـايل  
 ٠للمستقبل

 )٢٠٠١العمودي،( 
إن كال من الزوجني ينتمي إىل أسرة وكل أسرة :اجلانب الثقايف واالجتماعي  :د 

ختتلف عن األخرى بقدر من االختالفات مهما كانت ظروف كل منهما ومهما 
ا الثقايف واالجتماعي حيـث تعـد االختالفـات    ما وتدرجهمتقاربت مستويا

جـي بـني   األساسية بني الزوجني من أهم أسباب حدوث عدم التوافـق الزوا 
ومتثل االختالفات الثقافية بني األزواج أحد أهم هذه االختالفات عندما  .األزواج

وقد بينت بعـض  ، تتباين التقاليد والعادات والقيم لدى أسرة أحدمها عن اآلخر 



 

الدراسات أن عدم االستقرار بني الزوجني مرده إىل اختالفات يف درجة التعلـيم  
أو تباين العرق أو تنافر أهداف الـزوجني أو  ، ادية واخللفية االجتماعية أو االقتص

ولعل ما يفسر وجود الصراع بـني الـزوجني يف حـال اخـتالف      ،تعارضها
حصيلتهما من التعليم واملكانة االجتماعية أنه غالباً ما حيقق التعليم قوة للمـتعلم  

 قد ال يسـتطيع  دخول يف مناقشات ذات حمتويات مهمةهذا يعين ال، واستقاللية 
كلما زادت ثقافة وتعليم أحد الزوجني عـن   حيث إنه، د الزوجني مقابلتها أح

فالتقارب بني الزوجني يف ،اآلخر كلما زادت الفجوة بني ما يريدان من بعضهما 
املستوى الثقايف واالجتماعي لكل منهما أصبح مـن األمـور املهمـة للتفـاهم     

 )٢٠٠١العمودي،(  .واالنسجام واحلب بينهما 
يعترب اإلجناب أحد العوامل اليت حتقق التقارب واحلـب بـني      :ألطفال ا: هـ 

ـ   ، الزوجني وينشئ رابطة بالغة العمق بينهما  ا فهو يسـاهم يف حتقيـق توافقهم
تقاليـة تـؤدي إىل إحـداث    كمرحلة ان ةالديحيث تعد الو، النفسي والزواجي 

ويتحـول  ، ألب مة يف أدوار الزوجني فيتحول دور الزوج إىل دور اتغيريات مه
وهـذا التحـول   ، دور الزوجة إىل دور األم إضافة إىل أدوار الزوجني السـابقة  

يتطلب قدرة على التوافق مع هذه األدوار وبالتايل يقتضـي دور األب مقابلـة   
سؤوليات اليت من امل اًيف حني يتطلب دور األم عدد ،للمسؤوليات املالية املتجددة

، تبدأ باختاذ القرارات املستمرة والسريعة لتوفري الرعاية للوليد وإشباع حاجاتـه   
وممـا ال  .وهذه سلسلة من التكاليف اليت حتتاج توافقاً مستمراً من كال الزوجني 

شك فيه أن وجود األطفال غالباً ما جيعل كال من الزوجني خيفف من حـدة أي  
وجية وحياول حل هذه املشاكل وتضيق فجوة اخلالفات توتر يشوب عالقتهما الز

على الرغم من أن هناك خالفات تنشأ بسـبب األطفـال الخـتالف    ، بينهما 
، ألم حيتاجون من الوالدين قدراً كبرياً من التكلفة العاطفية واملاليـة  ، الزوجني 

ـ ، إضافة إىل الوقت واجلهد  ال وقد يكون اخلالف بني الزوجني حول عدد األطف



 

وقد ميتد اخلالف إىل قدر ، الذين ينبغي إجنام أو الرغبة يف إجناب أطفال ذكور 
 ٠أكرب من األمهية وهـو اخلـالف حـول طريقـة تربيـة هـؤالء األطفـال       

 )٢٠٠١العمودي،(
التوافق الزوجي مييل إىل التغـيري   أن يرى كثري من الباحثني  :و ـ مدة الزواج  
 ،وىل من الزواج تتميز بالتقارب الشديد واالتكالفاملراحل األ ،خالل دورة احلياة

بينما تتميز املرحلة املتأخرة باملواجهة والنقاش والتفاوض فيما يتعلـق بـالتحكم   
ومن الطبيعي أن حتدث مدة الزواج نوعاً من الروتني والفتـور  ، والسلطة والقوة 
ء يف أن األشـخاص السـعدا   ويبدو، نشطة والقرارات املشتركة والنقص يف األ

زواجهم ينظرون إىل شركائهم بشكل أقل إعجاباً مبرور الوقت يف الوقت الـذي  
 .ينظر فيه غري السعداء إىل شركائهم بوصفهم غري مرغوب فيهم على اإلطـالق 

أن استمرار العالقة الزوجية قد يكون دليل استسـالم  )١٩٧٢( Bernardوتعتقد 
ت تذهب إىل منط من الـروتني  وإن العالقات الزواجية مبرور الوق، وليس سعادة 

ن تفسـر بـأ   )١٩٩٢( Nockكانت نتائج  و .الذي يسهل التنبؤ بنتائجه وأبعاده
قدم ا االعتراف حبقيقة أن احلياة ختتلف بصورة جوهرية عن الصورة املثالية اليت 

وهناك تفسري آخر الخنفاض التوافـق الزواجـي يف   ، جية األزواج إىل احلياة الزو
االلتزامات جتاه األقارب  و مثل وجود األطفال والروتني، لزواج وقت مبكر من ا

،ولكن واالكتشافات املفاجئة لعادات الشريك وعدم التوصل ملبدأ تقسيم األدوار 
فالتجربة املشتركة بـني  ، أن مبرور الوقت تنمو اجتاهات جديدة حنو الزواج  يبدو

يتبادالن خالله األخذ والعطاء  ،الزوجني متدمها برباط قوى خيلق عاملاً خاصاً ما
و ذلـك أن معـدالت   ،ويتشاركان يف مواجهة األزمات ومعاجلة اخلالفـات  ، 

، السعادة احلقيقية عند عدد كبري من األزواج تتناقص كلما تقدمت م السـن  
حيث يرى معظم هؤالء أن السعادة احلقيقية كانـت يف  ، وامتد م عمر الزواج 



 

تلك السنوات اليت حدثت فيها معظم مشاكل التوافق ، السنوات املبكرة للزواج 
 )٢٠٠١العمودي،(  الزواجي 

  -:التوافق الزواجي وفاعلية الذات
 :هي  ،عناصر رئيسة سبعةعلماء النفس أن فاعلية الذات يتضمن بعض  يوضح 

على اآلخرين وتأثرياً  له تأثرياً وهو ما يتعلق بإدراك الفرد بأن:الوعي بالذات  -١
 ٠رين عليه لآلخ
 أي إميان الفرد حبقه يف احلياة والسعي حنو حتقيق السعادة  : قيمة الذات  -٢
أي ميول الفرد حنو ذاته بكل إجيابياا وسلبياا وعدم الشعور : حب الذات  -٣

    .بالدونية
أي رضا الزوج عن . أي الشعور بالفخر والرضا عن النفس : تقدير الذات  -٤

 ن رضى عن نفسه ال يرضى عنه اآلخروي فالذي ال، نفسه 
أي الشعور الذايت بإمكاناته وقدرته على مواجهـة األمـور   : الثقة بالنفس  -٥

 املختلفة 
وهو القدرة على تقدير طبيعة االنفعاالت الشخصية  أي ال : احترام الذات  -٦ 

 تشعر بالذنب يف حالة التعبري عن اخلوف
لالستشـارة   ن احلاالت اليت كانـت تـأيت  كثري م -:التقدير اإلجيايب للذات -٧

وهذا يف احلقيقـة أسـاس    ،تدين تقدير هؤالء األزواج لذوامل الزوجية وذلك
 )٢٠٠٦وداد العيسى ،.(٠للخالفات اليت تقع بينهم 

 
ونظرتنا لـذواتنا نظـرة    ،حنن ال نستطيع أن نتوقع أن نعيش حياة زوجية سعيدة

 دونية 
 .من الشريك وحنن ننظر إىل ذواتنا نظرة سلبية ولن نتوقع أن حنصل على سعادة 



 

إن األزواج الذين يكون تقديرهم لذوام تقديراً متدنياً كـل ذلـك يرجـع إىل    
قبل الزواج، ولكن مهمـا   أي تلك اليت عاشها مع أسرته، خربات املاضي املؤملة 

ـ ، نا وخرباتنا السابقة سلبية فنحن اآلن مسؤولون عن ذواتنا كانت جتارب اح وإجن
 .حياتنا 

، ،إن أول خطوة لإلصالح يف حياتنا هي إصالح ذواتنا وليس إصالح أزواجنـا و
وهي العملية تبـدأ بتقـومي   ،وإن أول خطوة لإلصالح الذايت هي التقومي الذايت 

املهـم أن  مـن  وصادق لنقاط ضعفك وقوتك ورغبتك اجلادة يف التغيري لألفضل 
 نالشخصيتنا تسهم يف تقـدير  أو زوجة أنه توجد جوانب عديدةتعرف كزوج 

حـداث  شت ماضياً سيئاً فإنك لن تستطيع إلذواتنا وعليك أن تعرف أنك إذا ع
عليك أن تـتحكم   ليك أن تترك املاضي خلف ظهرك ألنبل ع ،املاضي يف تغيري

 .بذاتك يف الوقت احلايل 
 ) ٢٠٠٦سى ،العيوداد (                                                             

 
  -:مؤشرات الصحة النفسية لألزواجمن 

ية والثقة وحتملـه  وشعوره باالستقاللتقبل الزوج لذاته واحترامه هلا -١          
 لإلحباط والقلق 

وشجاعته يف التعـبري  ، ومع الطرف اآلخر ، صدق الفرد مع نفسه -٢          
وأن يتقبل املصاعب دد هويته وحي، وأن يعرف ذاته ، عما يريد أن يتفاىن يف أدائه 

فإن معرفة النفس والصدق معها وتقبلها قد يـؤدي إىل   ،وهكذا ويتكيف حللها 
 .صحة نفسية جيدة 

 .فاعلية الفرد االجتماعية وما يصاحب ذلك من إشباع حلاجاته  -٣          
 .ضبط النفس ـ أي الشعور باملسؤولية الشخصية واالجتماعية  -٤          



 

           الفهم الواقعي إلمكاناته وأن يتمتع بالقدرة على خفض التـوترات   -٥          
 .باإلضافة إىل تقدير اآلخرين 

والوئام مع النفس وسالمة ، والسالمة مع اآلخرين ، القرب من اهللا  -٦         
 )٢٠٠٦وداد العيسى ،.(اجلسد والنجاح يف احلياة

فان  ض االختالفات بني شخصية الزوجني عادةًيرى الباحث أنه نظراً لوجود بعو
وال زواج عدمي التوافق متاماً ، ذلك جييز القول بأنه ال زواج متوافق توافقاً كامالً 

لتوافق النسيب يف الزواج جيب يتحقق ا ولكن هناك توافق زواجي نسيب ،و لكي، 
سري التوافـق  يو، اجلهد يف البناء وإعادة البناء والتنشيط من جانب الطرفني  بذل

وذلك حسـب   أو إىل أسوأ مع مرور األيام ، سن ما إىل أحإ.الزواجي يف اجتاهني
  .شخصية الزوجني ومنط حياما

 -: سابقةدراسات وحبوث : ثانياً 
 تناولت الذكاء االنفعايل  دراسات  -١
  تناولت التوافق الزواجي  دراسات  -٢
 ه بفاعلية الذات تناولت الذكاء االنفعايل وعالقت دراسات  -٣
 بالتوافق الزواجيتناولت الذكاء االنفعايل وعالقته  دراسات   -٤
 وعالقته بفاعلية الذاتتناولت التوافق الزواجي  دراسات 
 -:دراسات تناوات الذكاء االنفعايل -١ 

بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر كل من اجلـنس  ) ٢٠٠٤(  ركما قام الدر دي
لى الذكاء االنفعايل ، وعالقة الذكاء االنفعـايل بـبعض   والتخصص الدراسي ع

) الذكاءات املتعددة، التفكري أالبتكـاري ، الـتفكري الناقـد    ( املتغريات املعرفية 
)  ١٤٧(مشلت الدراسة عينة مكونة من . وعوامل الشخصية املزاجية الستة عشر 

 ،) طالبة ٨٨لباً ، طا ٥٩( طالباً وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية 



 

) . طالبـاً وطالبـة ختصـص أديب     ٨٢طالباً وطالبة ختصص علمي ،  ٦٥( و  
 . سنة )  ٢٣ - ٢٠( وتتراوح أعمارهم بني 

اختبار الذكاء االنفعايل من إعداد الباحـث مت  : استخدم الباحث األدوات التالية 
مة الـذكاءات  ، قائ ١٩٩٨إعداده يف ضوء منوذج جوملان للذكاء االنفعايل عام 

يف ضوء نظرية جاردنر  تعريب وتقـنني  ) ١٩٩٨(Harmsاملتعددة إعداد هارمس 
واطسن للتفكري الناقد تعريب وتقنني جابر  ، هندام  -الباحث ، مقياس جالسر 

م ، ١٩٩٠م ، مقياس وليامز للتفكري أالبتكاري تعريب وتقـنني قنـديل   ١٩٧٦
) اإلكلينيكـي ـ اجلـزء األول     التحليل( مقياس كاتل  لقياس مسات الشخصية 

قد توصلت الدراسة إىل عدد من النتـائج  . م ١٩٩٨تعريب وتقنني عبد الرمحن 
أن كل من النوع والتخصص ال يؤثران على الذكاء االنفعـايل كـذلك   : أمهها 

ثبت وجود عالقة موجبة دالة بني كل من الذكاء االنفعايل وكل مـن الـذكاء   
كاء االجتماعي والتفكري أالبتكـاري والـتفكري   اللغوي والذكاء الشخصي والذ

املنطقـي ،  ( الناقد ، بينما ال توجد عالقة دالة بني الذكاء االنفعايل والذكاءات 
وقـد أثبتـت   ) . الرياضي ، املكاين ، اجلسمي ، احلركي ، املوسيقي ، الطبيعي 

عشر ما الدراسة وجود عالقة دالة بني الذكاء االنفعايل وعوامل الشخصية الستة 
عدا مسة الذكاء ، وخلصت الدراسة بنتيجة عامة مؤداها أن الذكاء االنفعـايل ال  
يقع يف اال املعريف بينما يقترب من اال االنفعايل على  انه متصل  باملعرفـة و  

 الوجدان  
بدراسة هدفت إىل الكشف عن ) ٢٠٠٦(كما قامت مرفت دهلوي              

تفكري والذكاء االنفعايل ، ومعرفـة الفـروق يف مسـتوى    العالقة بني أساليب ال
الذكاء االنفعايل وأبعاده تبعاً للصف والتخصص الدراسي ، والتعرف على أبعـاد  

)  ٣٠٠( تكونت عينة الدراسة مـن  . الذكاء االنفعايل السائدة لدى أفراد العينة 
الصـفوف  طالبة من طالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة مـن خمتلـف   



 

استخدمت الباحثة مقياس قائمة أساليب التفكري . والتخصصات العلمية واألدبية 
ومقياس الذكاء االنفعايل إعداد عثمان ورزق   ١٩٩٩إعداد عجوة وأبو سريع  

 : وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أمهها .   ٢٠٠١ ،
للذكاء االنفعـايل   وجود عالقة ارتباطيه بني أساليب التفكري والدرجة الكلية •

 . وأبعاده الفرعية لدى طالبات املرحلة الثانوية 
ال توجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى الذكاء االنفعـايل وأبعـاده بـني     •

 ) . الثالث  -الثاين  -األول ( طالبات املرحلة الثانوية تبعاً للصف الدراسي 
بـني طالبـات   ) املعرفـة االنفعاليـة   ( توجد فروق دالة إحصائياً يف بعد  •

 .التخصص العلمي واألديب لصاحل طالبات القسم األديب 
اليت توضح العالقـة بـني الـذكاء    ) ١٤٢٨(ويف دراسة   مغريب                

 االنفعايل و الكفاءة املهنية لدى من معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة مكة املكرمة
مـني مـن إعـداد عثمـان     واستخدم الباحث مقياس الذكاء االنفعـايل للمعل 

( ومقياس الكفاءة املهنية حيث تألفت عينة الدراسـة مـن   ٢٠٠١وعبدالسميع 
معلماً من الذين يدرسون يف املدارس الثانوية احلكومية واألهلية يف التعليم ) ١٤٦

العام مبدينة مكة املكرمة وتوصلت الدراسة إىل أكثر أبعاد الكفاءة املهنيـة تـوفراً   
ة الثانوية يف مدينة مكة املكرمة هي الكفايات الشخصية يليهـا  لدى معلمي املرحل

الكفايات االجتماعية مث الكفايات املهارية فالكفايات املعرفية وأقلها الكفايـات  
اإلنتاجية كما توجد عالقة ارتباطيه بني الذكاء االنفعايل ومكوناـا والكفـاءة   

االنفعـايل ذات داللـة    املهنية للمعلم وأبعادها كما مل تكن مكونات الـذكاء 
إحصائية يف التنبؤ بالكفاءة املهنية للمعلم ومكونات الفرعيـة كمـا ال توجـد    
تأثريات دالة للتفاعل املشترك بني التخصص وسنوات اخلربة على الذكاء االنفعايل 
أو أي من مكوناته الفرعية وتوجد تأثريات دالة إحصائياً للتخصـص األكـادميي   

نات الذكاء االنفعايل وال توجد تأثريات دالة إحصـائياً  على التعاطف كأحد مكو



 

لسنوات اخلربة على أي من الذكاء االنفعايل أو مكوناتـه الفرعيـة وال توجـد    
تأثريات دالة للتفاعل املشترك بني التخصص وسنوات اخلربة على الكفاءة املهنيـة  

للتخصـص  للمعلم أو أي من مكوناا الفرعية وتوجد تأثريات دالـة إحصـائياً   
األكادميي على الكفاءة اإلنتاجية كأحد مكونات الكفاءة املهنية للمعلم وتوجـد  
تأثريات دالة إحصائياً لسنوات اخلربة يف الكفاءة املهنية للمعلم وتوجد تـأثريات  
دالة إحصائياً لسنوات اخلربة يف الكفاية املهارية للمعلم وتوصـلت الدراسـة إىل   

املتبادلة بني مكونات الذكاء االنفعايل وتأثريهـا يف   منوذج بنائي يوضح التأثريات
الكفاية املهنية للمعلم ومنوذج بنائي يوضح التأثريات املتبادلة بني مكونات الذكاء 

 ٠االنفعايل ومكونات الكفاءة املهنية للمعلم
 -:دراسات تناوات التوافق الزواجي -٢

ىل التعرف على بعض دراسة هدفت إ ) ١٩٨٦ (أجرت راوية دسوقي               
العوامل املرتبطة بالتوافق الزوجي مثل عدد األطفال ، وسن الزواج ، ومستوى 
التعليم ، ومدة الزواج ، واحلاجات النفسية والسمات الشخصية لألزواج 

زوجة طبقت استبيان  ٩٠زوجاً و  ٩٠املتوافقني ، وقد أجرا على عينة عددها 
الشخصي ، واختبار عوامل الشخصية  التوافق الزواجي ، مقياس التفضيل

وكانت  ) TAT( للراشدين واستمارة املقابلة الشخصية ، واختبار تفهم املوضوع 
، ولديهم طفل ) متوسط ( العينة تتماثل يف املستوى االقتصادي واالجتماعي 

وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن هناك فروقاً ذات داللة . واحد على األقل 
سنة من العمر أو بعدها  ٢٥التوافق الزواجي بني الذين تزوجوا قبل  إحصائية يف

سنة من العمر كما يتأثر التوافق الزواجي بعدد  ٢٥لصاحل الذين تزوجوا بعد 
األطفال ومدة الزواج ، وأنه ال يوجد ارتباط بني التوافق الزواجي والتعليم ، كما 

نفسية ومسام الشخصية ، مما توجد فروق بني املتوافقني زواجياً يف حاجام ال
يدل على أن جوانب الشخصية تؤثر يف التوافق الزوجي ، ومتاثل متغريات هذه 



 

عدد األطفال ومدة الزواج متغريات الدراسة احلالية ، وتوصلت : الدراسة 
احلاجة للتحصيل : الدراسة إىل أن العوامل اآلتية تدخل يف التوافق الزواجي وهي 

التواد احلاجة للمعاضدة ،والعطف ، والتحمل ، كما يتجمع ، احلاجة للخضوع و
التوافق الزواجي مع مسة التبصر ، ومسة الثقة بالنفس ، ومسة احملبة والتحرر ، ومسة 

 قوة التكوين العاطفي حنو الذات ومسة اخلضوع 
بدراسة تنبؤية لقياس درجة التوافق الزواجي ) م ١٩٩٧( وقام مسور               

عدد من املتغريات ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أثر بعض  يف ضوء
املتغريات على التوافق الزواجي باستخدام مقياس التوافق الزواجي  القوامسي 

زوجاً من  ٨١وقد تكونت العينة من ، لعينة من املعلمني وزوجام   ١٩٩٥،
اطاً إجيابياً داالً مع املعلمني أظهرت نتائج الدراسة أن التوافق الزواجي ارتبط ارتب

الزواج السعيد لوالدي الزوج و حل اخلالفات بني الزوجني بالنقاش واحلوار 
املتزن ، ووجود اتفاق بني الزوجني حول تربية األوالد ، بينما مل تكن قيم 
معامالت االرتباط دالة إحصائياً للمتغريات األخرى ، كما اشارت نتائج حتليل 

حل اخلالفات بني الزوجني ( رج ، إىل أن املتغريات التالية االحندار املتعدد املتد
بالنقاش واحلوار املتزن ، واتفاق الزوجني حول تربية األوالد ومعاناة أحد 
الزوجني من مرض مزمن ، والعالقة الوثيقة للزوج مع أهل زوجته ، وعمر الزوج 

أما . واج أسهمت يف تقسيم معظم تباين التوافق الزواجي لألز) عند الزواج 
بالنسبة للتوافق الزواجي للزوجات فقد أظهرت النتائج أن التوافق الزواجي 
للزوجات ارتبط ارتباطاً داالً مع عالقة الزوجة ألهل زوجها ، ووجود اتفاق بني 
الزوجني حول تربية األوالد وحل اخلالفات بني الزوجني بالنقاش واحلوار املتزن ، 

رتباط دالة إحصائياً للمتغريات األخرى ، وأشارت بينما مل تكن قيم معامالت اال
نتائج حتليل االحندار املتعدد املتدرج إىل أن املتغريات اليت أسهمت يف تفسري معظم 



 

حول اخلالفات بني الزوجني بالنقاش واحلوار املتزن وعالقة : التباين كانت 
 . الزوجة الوثيقة بأهلها ، وعالقة الزوجة الوثيقة بأهل زوجها 

بدراسة مشكالت التوافق ) م ١٩٩٩( وقد قامت نوال احلنطي           
الزواجي لدى األسرة السعودية خالل السنوات اخلمس األوىل للزواج ، وقد 

( تكونت عينة الدراسة من أزواج وزوجات سعوديني ، وبلغ العدد اإلمجايل 
 وطبق عليهم مقياس) زوجاً  ٢٢٢زوجة و  ٢٨٤( فرداً بواقع )  ٥٠٦

مشكالت التوافق الزواجي من إعداد الباحثة ، ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
أكثر املشكالت شيوعاً لدى األزواج والزوجات السعوديني على الترتيب 
مشكالت الزمن الذي يقضيه الزوجات معاً ، مشكالت أداء الدور ، ومشكالت 

اية األطفال ، االتصال ، املشكالت املالية ، مشكالت الغرية ، مشكالت رع
مشكالت وجود مسات عصابية لدى إحدى الزوجني أو كليهما ، مشكالت 
اختالف املستوى الثقايف واالجتماعي والديين بني الزوجني ، مشكالت تدخل 
أهل الزوجني ، مشكالت العالقة اجلنسية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود 

زوجني لسنة فأقل أو أكثر من فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الزواجي للمت
ثالث سنوات ، وكذلك توجد فروق أيضاً يف التوافق الزواجي ممن ليس لديهم 

 .أطفال ومن لديهم أطفال 
 :دراسات تناولت الذكاء االنفعايل وعالقته بفاعلية الذات  -٣

بدراسة استهدفت الكشف عن عالقة  )٢٠٠١( Lindleyقام لينديل                 
علـى  ، االنفعايل وكل من فاعلية الذات والتفاؤل ومسات الشخصية  بني الذكاء

) ١٠٥(منهم ) Iowa University أيوا ( من طالب جامعة ) ٣١٦(عينة مكونة من 
واستخدم الباحث مقياس الذكاء االنفعايل مـن  ، من اإلناث ) ٢١١(من الذكور 

س فاعليـة  ومقيا ) ٢٠٠١( Salovey&Mayer&Caruإعداد سالويف وماير وكارسو
 Scheier&Cerverومقياس التفاؤل لكارفر وشـاير  )١٩٨٢( Shererالذات لشريير 



 

،  )١٩٩٢(Costa&McCareومقياس مسات الشخصية لكوستا وماركـار   )١٩٨٥(
وأوضحت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني الذكاء االنفعـايل  

 .إلجيابية وكل من فاعلية الذات والتفاؤل ومسات الشخصية ا
التحقق من بنية الـذكاء  : اليت هدفت إىل ) م ٢٠٠١(دراسة غنيم يف و          

. فاعلية الـذات  : من خالل عالقته مبتغريات شخصية وهي . االنفعايل وطبيعته 
               :ومتغري اجتماعي يتضمن أربـع مهـارات اجتماعيـة هـي     ، وتقدير الذات 

ضبط االنفعايل ـ احلساسية االجتماعيـة ـ الضـبط     احلساسية االنفعالية ـ ال ( 
والوقوف على مدى ارتباط مكونات الـذكاء االنفعـايل ـذه    ، ) االجتماعي 

طالبا ) ١٩١(وتكونت العينة ، وبيان مدى متايزها عن تلك املتغريات ، املتغريات 
) ٢٠.٣٢(يف اململكة العربية السعودية مبتوسط عمـري  ) بيشة( بكلية املعلمني يف

طبق عليهم مقياس الذكاء االنفعايل من إعـداد  ) ٢.٠٦(سنة واحنراف معياري 
 الباحث ومقياس فاعلية الذات لرضوان 

ـ اومقياس تقدير الذات للدريين  ومقياس املهار١٩٩٧ مادوين ت االجتماعية للس
رباعي األعلى ملقياس الـذكاء  دىن ودرجة اإلرباعي األومت تقدير درجة اإل ١٩٩١

( للحصول على ثالث جمموعات متثل مسـتويات الـذكاء االنفعـايل    االنفعايل 
 :وأظهرت الدراسة النتائج التالية) مرتفع –متوسط  –منخفض 
ميكن التنبؤ بالذكاء االنفعايل من خالل كل من املهـارات االجتماعيـة    -١

 وتقدير الذات وفاعلية الذات
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات منخفضي ومتوسـطي  -٢

 الذكاء االنفعايل يف فاعلية الذات لصاحل متوسطي الذكاء االنفعايل
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات منخفضـي ومرتفعـي    -٣

 الذكاء االنفعايل يف فاعلية الذات لصاحل مرتفعي الذكاء االنفعايل



 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مرتفعي ومتوسـطي   -٤
 يف فاعلية الذات الذكاء االنفعايل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الثالثة يف كل من األبعاد التاليـة  
احلساسـية   –الضبط االنفعـايل   –احلساسية االنفعالية (للمهارات االجتماعية 

 وتقدير الذات لصاحل جمموعة مرتفعي الذكاء االنفعايل) االجتماعية
 

بدراسة هدفت إىل فحص العالقة  )٢٠٠١(Schutte.et.alوقام سكوت              
بني الذكاء االنفعايل والعالقات بني األشخاص من خالل سلسلة من الدراسـات  
تناولت العالقة بني الذكاء االنفعايل وسبعة مظاهر للعالقات بـني األشـخاص ،   

التعاطف ، القدرة على مراقبة الـذات يف  : أربعة منها تتعلق ببناء العالقات وهي 
لعالقات االجتماعية، واملهارات االجتماعية ، التعاون ، أما املظاهر الثالث الباقية ا

االندماج ، والروابط : فتشري إىل دالالت مهمة حول نوعية تلك العالقات وهي 
القريبة الفعالة ، والرفقة القريبة املرضية ، وقد أجريت سلسلة الدراسـات علـى   

، اهتمت كل دراسة منها بعالقـة الـذكاء    عينات خمتلفة يف أحجامها وأعمارها
الوجداين بأحد املظاهر السبعة للعالقات بني األشخاص ، وقد توصل البـاحثون  
من خالل النتائج إىل أن األفراد الذين سجلوا درجات مرتفعة على مقياس الذكاء 
الوجداين هم الذين حصلوا على درجات مرتفعة يف املظاهر السبعة للعالقات بني 

خاص فهم أكثر تعاطفاً ، وأكثر قدرة علـى مراقبـة الـذات يف املواقـف     األش
االجتماعية ، ولديهم قدرة أكرب من املهارات االجتماعية ، كما أم أكثر تعاوناً 
، مما يدل على كفاءام يف بناء العالقات اإلجيابية مع اآلخرين ، أما فيما يتعلـق  

تميز باالندماج العـاطفي ، كمـا أن   بنوعية العالقات اليت يرتبط ذوي الذكاء ت
عالقام الزوجية أكثر جناحاً ، وخاصة أولئك الذين يرتبطون بأزواج مرتفعـي  



 

الذكاء الوجداين ، ومن مث فإن البيوت الزوجية اليت يتصف كال الطـرفني فيهـا   
 .بذكاء وجداين مرتفع تكون أفضل من حيث نوعية العالقة داخل األسرة 

هدفت إىل الكشف عما إذا كان )٢٠٠١( jobergجوبرج  ويف دراسة قام ا 
الذكاء االنفعايل عامالً يف التوافق الناجح مع احلياة ، حيث افترضـت الدراسـة   
ارتباط الذكاء االنفعايل إجيابياً مبستوى التعليم ، تقديرات الذات ، مقاومة الفشل 

لوظيفي ، التوازن ، اإلبداع ، مستوى الدخل الشهري ، الدافعية للعمل ، الرضا ا
، ) الصغار أكثر مـن الكبـار   ( العمل ، وارتباطه سلبياً بالعمر /اجليد يف احلياة 

( الرهاب النفسي ، إعطاء األولوية للقيم االقتصادية ، وتكونت عينة الدراسة من 
وطبق على أفراد العينة مقياس الذكاء االنفعايل متعدد العوامل ، . موظفاً )  ١٥٣

، مقاييس للشخصية ) اجلنس ، العمر ، مستوى التعليم ( نات أولية واستمارة بيا
وجود عالقة : واالجتاه ، وحمكات مرتبطة مبجال العمل ، وتوصلت الدراسة إىل 

إجيابية بني الذكاء االنفعايل واملقاومة األفضل للفشل واإلحباطات ، واإلبداعية ، 
كما اتضح وجود عالقة .  وقلة الرهاب النفسي ، وارتفاع مستوى تقدير الذات
العمل ، والدخل الشهري / إجيابية بني الذكاء االنفعايل والتوازن األفضل للحياة 

األعلى ، كما ظهر وجود عالقة إجيابية بني الذكاء االنفعايل والرضا الـوظيفي ،  
والدافعية للعمل ، وإعطاء األولوية للقيم االقتصادية ، وأخرياً وجدت الدراسة أن 

 .يتمتعن بذكاء انفعايل أكثر من الرجال ، والصغار أكثر من الكبار  النساء
عالقة الذكاء االنفعايل بكل مـن  )٢٠٠٣( Brownوتناولت دراسة براون           

طالبـاَ وطالبـة مـن    ) ٢٨٨(وتكونت العينة من ، فاعلية الذات وااللتزام املهين 
ت الدراسة األدوات واستخدم Midwestern universiyطالب جامعة ميدويسترن

ومقياس فاعلية الـذات مـن    )٢٠٠١(Tapia مقياس الذكاء االنفعايل لتابيا: التالية 
ومقياس اإللتزام املهـين  )١٩٩٦( Betz&Klein&Taylorإعداد بيتز وكالين وتايلور

وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبـة ذات  ) ١٩٩٨( Blusteinمن إعداد بلوشتاين 



 

والقدرة علـى توظيـف   ، التعاطف ( اد الذكاء االنفعايل داللة إحصائية بني أبع
وفاعليـة  ) والتحكم الذايت ، والتواصل االجتماعي ، االنفعاالت لتسهيل التفكري 

ويف حني توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني أبعـاد الـذكاء   ، الذات 
) الـذايت   والتحكم، القدرة على توظيف االنفعاالت لتسهيل التفكري ( االنفعايل 

 .وااللتزام املهين 
بدراسة هدفت إىل التعرف على )   ٢٠٠٣( قامت فتون خرنوب            

الفروق بني مرتفعي ومنخفضي الذكاء االنفعايل يف بعض مسات الشخصية ، ويف 
بعد االعتماد االستقالل عن اال اإلدراكي كأحد األساليب املعرفية ، وقد 

( طالباًو ) ٢١١: ( طالب الصف الثالث الثانوي من )  ٤٠٠( شكلت العينة 
سنة ، طبقت عليهم الباحثة )  ١٧,٠٣( طالبة ، متوسط أعمارهم )  ١٨٦

ملايرو آخرون ، بعد ترمجته  ) MEIS (مقياس الذكاء االنفعايل متعدد العوامل 
وتقنينه على البيئة املصرية ، كما طبقت استفتاء الشخصية للمرحلة اإلعدادية 

نوية لكاتل تعريب غنيم وعبد الغفار ، واختبار األشكال املتضمنة ألولتمان والثا
ومن أهم النتائج اليت ) يف صورته اجلمعية ( وراسكن تعريب الشرقاوي والشيخ 

توصلت إليها الدراسة أن األفراد ذوي الذكاء االنفعايل املرتفع يتمتعون مبستويات 
 .   ن منخفضي الذكاء االنفعايل أعلى من الذكاء العام مقارنة بأقرام م

دراسة تناولت العالقة بني الذكاء االنفعـايل   )٢٠٠٤( Chanوأجرى شان         
. لدى عينة من معلمي املرحلة الثانويـة  ، بأبعاده ودرجته الكلية وفاعلية الذات 

مـن  ) ٩٣(و، من الذكور ) ٦٥(منهم ، معلما ومعلمة ) ١٥٨(وتضمنت العينة 
عاما )٢٨.١٧(مبتوسط عمري ، عاما ) ٤٤-٢١(ح أعمارهم بني واتتر،اإلناث 

، ومت االعتماد على مقياسـي الـذكاء االنفعـايل    ) . ٤.٣٠(واحنراف معياري 
وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات ، وفاعلية الذات من إعداد الباحث 

بؤ مـن  نالت و ميكن،  داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف الذكاء االنفعايل 



 

والقـدرة  ، تنظيم الذات (درجات املعلمني واملعلمات يف أبعاد الذكاء االنفعايل 
 .بفاعلية الذات ) على توظيف االنفعاالت لتسهيل التفكري 

فقد حبث العالقة بـني الـذكاء االنفعـايل     )٢٠٠٤(  McBainماكبانأما         
وتكونت ، لى التقدم األكادميي وأثرمها ع. ودور املرشد الطاليب ، وفاعلية الذات 

وكشفت نتائج الدراسة عـن أن  ، عينة الدراسة من طالب كلية إدارة األعمال 
وأن درجات الطالب علـى  ، وجود املرشد الطاليب يساهم يف التقدم األكادميي 

والتطور ، بؤ بكل من الذكاء االنفعايل نمقياس فاعلية الذات ميكن استخدامها للت
يف حني مل يكن هناك أي تأثري للمرشد الطاليب على كـل  ،  الشخصي والوظيفي

 فاعلية الذات والذكاء االنفعايل من 
بدراسة تناولت دور كل مـن الـذكاء    )٢٠٠٤( Semadarسيماداروقام           

االنفعايل وفاعلية الذات ومراقبة األداء الذايت واملهارات األساسية على الكفـاءات  
ولتحقيق هـدف  ، فرداَ ) ١٣٦(وتضمنت العينة ، داري البينشخصية واألداء اإل

اختبار الذكاء االنفعايل من إعداد باملر وستاو : الدراسة مت تطبيق األدوات التالية 
Palmer&Stough )ــرين ) ٢٠٠١ ــاجليس وغ ــذات لب ــة ال ــاس فاعلي  ومقي

Paglis&Green )ومقياس مراقبـة األداء الـذايت جلاجنسـتاد وسـايندر     )٢٠٠٢ 

Synder&Gangestad )١٩٨٦( ومقياس املهارات األساسية لفرييسFerris )٢٠٠١( 
وأسفرت ، ومقياسي الكفاءات البينشخصية واألداء اإلداري من إعداد الباحث ، 

 الدراسة عن النتائج التالية  
ميكن التنبؤ بدرجات املديرين على مقياسي الذكاء االنفعايل واملهـارات   -١

ميكـن التنبـؤ    بينما ال، صية واألداء اإلداري األساسية بالكفاءات البينشخ
بدرجات املديرين على مقياسي فاعلية الذات ومراقبة األداء الذايت بالكفاءات 

 .البينشخصية واألداء اإلداري 
 توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني الذكاء االنفعايل وفاعلية الذات  -٢



 

للكشف عن طبيعة العالقة بني )  ١٤٢٨(ودراسة البندري  اجلاسر           
الذكاء االنفعايل بكل من فاعلية الذات وإدراك القبول والـرفض ألوالـدي   
ومعرفة الفروق يف هذه املتغريات نتيجة اختالف اجلنس والعمر والتخصـص  

طاالً وطالبة من طالب جامعة أم القـرى ومت  ) ٤٢٣(وتكونت عينة الدراسة 
ومقياس فاعلية الـذات   )١٩٩٨(لعثمان ورزق تطبيق مقياس الذكاء االنفعايل 

واستبيان القبول والرفض ألوالدي لرونـر ترمجـة ممدوحـة     ٢٠٠١للعدل 
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بـني   ١٩٨٨سالمة

درجات الطالب والطالبات يف متغري الذكاء االنفعايل وفاعلية الـذات وإدراك  
اللة إحصائية بني متوسطات درجات الـذكور  القبول و وجود فروق ذات د

وإدراك ) التعاطف والتواصل االجتمـاعي (واإلناث يف أبعاد الذكاء االنفعايل 
القبول كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الفئات العمرية يف بعد إدارة 
االنفعاالت وفاعلية الذات وإدراك القبول لصاحل الفئة العمرية األكرب سـناً و  

فروق ذات داللة إحصائية بني الفئـات العمريـة املختلفـة يف إدراك     وجود
الرفض بأبعاده ودرجته الكلية لصاحل الفئة العمرية األصغر سناً و وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة من ختصصات دراسية 

النفعـايل واملعرفـة   التنظيم ا(خمتلفة يف بعدين من أبعاد الذكاء االنفعايل ومها 
 وإدراك القبول) االنفعالية

 التوافق الزواجي ب وعالقته الذكاء االنفعايلدراسات تناولت  -٤
بدراسة يف النضج االنفعـايل وعالقتـه   )  ١٩٨٧( قام عبد الرمحن           

بالتوافق الزواجي دف التعرف على العالقة بني إدراك الذات وإدراك اآلخر 
والتوافق الزواجي لكل من األزواج والزوجـات ، وكـذلك    كناضج انفعالياً

الفروق بني املتوافقني زواجياً وغري املتوافقني زواجياً يف النضـج االنفعـايل ،   
زوجة من مدينة الزقازيق كلهم  ٩٦زوج ،  ٩٦واشتملت عينة الدراسة على 



 

من العاملني يف وظائف حكومية وذات مستوى اقتصادي واجتماعي متوسط 
سـنة ، ومتوسـط عمـر األزواج      ٣٥،  ١كان متوسط عمر الزوجات ، و

سنة ، واستخدم الباحـث مقيـاس    ٤.١سنة ، ومتوسط مدة الزواج  ٣٩.٥
النضج االنفعايل ومقياس للتوافق الزواجي إعداد الباحث ، وأوضحت نتـائج  
الدراسة أن إدراك الزوج لذاته كناضج انفعالياً يـرتبط بتوافقـه الزواجـي    

فق الزواجي لزوجته وأن إدراك الزوجة لذاا كناضجة انفعالياً يـرتبط  وبالتوا
بتوافقها الزواجي بالتوافق الزواجي لزوجها ، كذلك أوضحت نتائج الدراسة 
أن إدراك الزوجة لزوجها كناضج انفعالياً يرتبط بالتوافق الزواجي لـه وهلـا   

افق الزواجي لـه  وكذلك إدراك الزوج لزوجته كناضجة انفعالياً يرتبط بالتو
وهلا ، وتعكس هذه النتيجة أمهية إدراك اآلخر كناضـج انفعاليـاً يف حتقيـق    
التوافق لكل من الزوج والزوجة ، كذلك أوضحت نتائج الدراسة أنه توجـد  
فروق ذات داللة إحصائية بني املتوافقني زواجياً وغري املتـوافقني زواجيـاً يف   

ضج االنفعايل ذا تأثري علـى التوافـق   وهذا يؤكد كون الن. النضج االنفعايل 
 الزواجي كمتغري للشخصية  

بدراسة هدفت إىل حبث بنية الـذكاء   ) ٢٠٠٢( قامت مىن أبو ناشي             
االنفعايل وعالقته بكل من الذكاء العام واملهارات االجتماعية ومسات الشخصـية  

ينة الدراسة مـن         وقد تكونت ع. ، وكذلك الكشف عن متايزه عن تلك املفاهيم 
طالبة من كلية التربيـة  )  ١١٢( طالباً و )  ٩٣( طالباً وطالبة ، بواقع )  ٢٠٥( 

وطبق على أفراد العينة اختبار الذكاء الوجـداين الـذي   . النوعية جبامعة املنوفية 
، والربوفيـل   ١٩٩١أعدته الباحثة ، ومقياس املهارات االجتماعية للسـمادوين  

 . م واختبار الذكاء العايل خلريي ١٩٧٦احلميد وأبو حطب الشخصي لعبد 
 : وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها 



 

وجود ارتباط جزئي بني الذكاء االنفعايل والذكاء العام ، حيث وجـدت   •
عالقة ارتباطيه دالة بني بعد التعاطف الختبار الذكاء االنفعايل والـذكاء  

 . العام 
جزئي بني الذكاء االنفعايل واملهارات االجتماعيـة ،   اتضح وجود ارتباط •

حيث وجدت عالقة ارتباطيه دالة بني بعـد إدارة االنفعـاالت الختبـار    
 . الذكاء االنفعايل واملهارات االجتماعية 

أيضاً وجدت عالقة ارتباطيه دالة بني الذكاء االنفعايل ومسات الشخصية ،  •
 . حيث ارتبطت معظم أبعاد مسات الشخصية 

وبالنظر إىل متايز الذكاء االنفعايل والذكاء العام واملهـارات االجتماعيـة    •
ومسات الشخصية ، فقد كشف التحليل ألعاملي للدرجة الكلية للـذكاء  
االنفعايل ومتغريات الدراسة األخرى عن عدم وجود متايز بـني الدرجـة   

 . الكلية للذكاء االنفعايل ومسات الشخصية 
لعاملي ألبعاد الذكاء االنفعايل ومتغريات الدراسة األخرى كما أسفر التحليل أ

عن عدم وجود متايز بني بعض الذكاء االنفعايل واملهارات االجتماعية والذكاء 
العام ، كما اتضح عدم وجود متايز بني أبعاد الذكاء االنفعايل وأبعاد مسات 

 .الشخصية 
رفة العالقة بني الوالديـة  بدراسة هدفت إىل مع) ٢٠٠٢(كما قام بدر            

احلنونة سواء األمومة أو األبوة كما يدركها األبناء والذكاء االنفعايل لدى هؤالء 
طالباً وطالبة من طالب وطالبـات  )٣٢٧(األبناء  وقد تكونت عينة الدراسة من 

- ١٤.٦(الصف األول الثانوي العام والفين مبدينة بنها وتراوحت أعمارهم بني 
وطبق على أفراد العينة إستبانة الوالدية احلنونة كما يدركها األبناء  عاماً)  ١٥.٣

 :واختبار الذكاء االنفعايل الذي أعدمها الباحث وقد توصلت نتائج الدراسة إىل 



 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة بني الوالدية احلنونة كما يدركها األبنـاء   •
 والذكاء االنفعايل لديهم 

إحصائية بني متوسط درجات الذكور ومتوسـط   وجود فروق ذات داللة •
درجات اإلناث يف بعد الدافعية الذاتية يف اختبار الذكاء االنفعايل لصـاحل  

 الذكور 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الذكور ومتوسـط   •

درجات اإلناث يف بعد التواصل مع اآلخرين يف اختبار الذكاء االنفعـايل  
 ناث وذلك لصاحل اإل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الذكور ومتوسط 
التفهم  –التحكم يف االنفعاالت  –الوعي بالذات (درجات اإلناث يف أبعاد 

 الختبار الذكاء االنفعايل ) العطوف 
بدراسة حـول الـذكاء االنفعـايل     )٢٠٠٤( وقامت خولة البلوي              

لنفسي واملهارات االجتماعية وذلك لدى عينة من طالبات كلية وعالقته بالتوافق ا
طبقت علـيهم الباحثـة   . طالبة )  ٢٩٠( التربية للبنات مبدينة تبوك بلغ قوامها 

م ، مقيـاس التوافـق   ١٩٩٨مقياس الذكاء االنفعايل من إعداد عثمـان ورزق  
ـ   ٢٠٠٠النفسي من إعداد القفاص  داد ، ومقياس املهارات االجتماعية مـن إع

 : ، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج منها ١٩٩١السمادوين 
 . وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بني الذكاء االنفعايل والتوافق النفسي  •
 وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بني الذكاء االنفعايل واملهارات االجتماعية  •
ت مرتفعات الـذكاء  وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطالبا •

االنفعايل ومتوسط درجات الطالبات منخفضات الذكاء االنفعايل يف أبعـاد  
لصـاحل مرتفعـات الـذكاء    ) التوافق النفسي الواقع ، التشبعات السـالبة  

 . االنفعايل 



 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطالبـات مرتفعـات    •
بات منخفضات الذكاء االنفعـايل  الذكاء االنفعايل ومتوسط درجات الطال

اشتهاء التوتر ، وخفض التوتر ، رضا القناعـة ،  ( يف أبعاد التوافق النفسي 
 ) . املسايرة 

وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطالبات مرتفعات الـذكاء   •
االنفعايل ودرجات الطالبات منخفضات الذكاء االنفعايل يف أبعاد مقيـاس  

احلساسية االنفعالية ، الضـبط االنفعـايل ، التعـبري    ( تماعية املهارات االج
 . لصاحل مرتفعات الذكاء االنفعايل ) االجتماعي ، الضبط االجتماعي 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطالبـات مرتفعـات    •
الذكاء االنفعايل ومتوسط درجات الطالبات منخفضات الذكاء االنفعـايل  

التعـبري االنفعـايل ، احلساسـية    ( ياس املهارات االجتماعيـة  يف بعدي مق
 ) . االجتماعية 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطالبات يف مجيع أبعاد 
 ) .علمي ـ أديب ( الذكاء االنفعايل تبعاً ملتغري التخصص الدراسي 

عـايل وأسـاليب   عن الـذكاء االنف ) ١٤٢٨(ويف دراسة نبيلة  خباري           
واملستوى التعليمي للوالدين لدى عينة من طالب جامعة الطائف  ةاملعاملة الو الدي

حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن طبيعة العالقة بـني الـذكاء االنفعـايل    
وأساليب املعاملة الوالدية والكشف عن الفروق يف الذكاء االنفعايل لـدى عينـة   

الكشف عن الفـروق يف أسـاليب املعاملـة    الدراسة يف ضوء بعض املتغريات و
الوالدية بني الطالبات مرتفعات ومنخفضات الذكاء االنفعايل وقد تكونت عينـة  

طالبة من طالبات جامعة الطائف واستخدمت الباحثة مقياس ) ٣٨٠(الدراسة من 
ـ    ٢٠٠١الذكاء االنفعايل من إعداد عثمان ورزق   ةومقياس املعاملـة الـو الدي

استمارة البيانات الشخصية واالجتماعية مـن إعـداد الباحثـة    و ١٩٨٨للنفيعي



 

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصـائية بـني   
اسلوب التوجيه واإلرشاد لكل من األب واألم والدرجة الكلية والذكاء االنفعايل 

باطيـه بـني   ومجيع أبعاده الفرعية ما عدا بعد التعاطف كما ال يوجد عالقة ارت
اسلوب سحب احلب لألب والعقاب البدين لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعايل 
كما ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطالبـات يف الدرجـة   
الكلية للذكاء االنفعايل ومجيع أبعاده تبعاً ملتغري التخصص واحلالـة االجتماعيـة   

ما توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسـطات  واملستوى التعليمي لألب واألم بين
درجات طالبات السنة اجلامعية األوىل ومتوسط درجات الطالبات السنة الثالثة يف 
بعد تنظيم االنفعاالت لصاحل طالبات السنة الثالثة بينما ال توجد فروق بينـهما يف  

ائياً بـني  الدرجة الكلية للذكاء االنفعايل وأبعاده الفرعية وتوجد فروق دالة إحص
متوسطات درجات مرتفعات الذكاء االنفعايل ومتوسطات درجات منخفضـات  
الذكاء االنفعايل يف بعد اإلرشاد والتوجيه لكل من األب واألم لصاحل مرتفعـات  

 الذكاء االنفعايل 
 بفاعلية الذات وعالقته التوافق الزواجيدراسات تناولت  -٥

التوافق الزواجي وعالقته )١٩٧٠( Hofmanدراسة كيس هوفمان               
بالتوافق الشخصي لكل من الزوجني ، هدف البحث إىل قياس التوافق الزواجي 

زوج  ١٥وعالقته بالتوافق الشخصي للزوجني ، وتكونت عينة الدراسة من 
وزوجة لديهم أوالد ، وكانوا قد أحيلوا إىل العيادة النفسية بسبب معانام من  

زوج وزوجة  ١٥ا استخدمت عينة ضابطة تتكون من املشكالت االنفعالية كم
. من املتوافقني زواجياً ملدة تزيد عن أربع سنوات ولديهم طفل على األقل 

واستخدم الباحث مقياساً للتوافق الزواجي وآخر لقياس التوافق الشخصي ، 
وأوضحت نتائج الدراسة أن األزواج يف كل من اجلماعتني مييلون إىل السيطرة 



 

الزوجات ، وأن الزوجني مييال إىل أن يكونا متوافقني أو غري متوافقني  أكثر من
 مثل بعضهما البعض وأن التوافق الشخصي يرتبط ارتباطاً موجباً بالتوافق الزواجي

يف دراسته الربط بني مفهوم الذات ، وأساليب املعاملة )  ١٩٩٠( وحاول خليل 
راسة إىل الكشف عن العالقة بني الزوجية وعالقتها بالتوافق الزواجي وهدفت الد

أبعاد مفهوم الذات ، وأساليب املعاملة الزوجية والتوافق الزواجي ، وتكونت 
زوجة ، بشرط أن ال يقل املستوى التعليمي  ١٠٠زوج ،  ١٠٠عينة الدراسة من 

للزوجني عن املؤهل املتوسط ، وأن يكون الزواج احلايل اخلربة الزوجية األوىل 
تتوفر خربة اإلجناب ، وقد اعد الباحث للدراسة مقياساً للمستوى  لكيلهما ، وأن

االجتماعي واالقتصادي ومقياساً للتوافق الزواجي ، ومقياساً ألساليب املعاملة 
وقد كشفت الدراسة عن . الزوجية ، واستخدم مقياس مفهوم الذات للكبار 

ة للمعاملة الزوجية وجود عالقة سالبة بني أبعاد مفهوم الذات واألساليب الالسوي
، وأن هناك عالقة موجبة ودالة بني تقبل الذات و اآلخرين والتوافق الزواجي ، 
وظهر أن األزواج أعلى يف أبعاد مفهوم الذات عن الزوجات ، وارتبط املستوى 
االقتصادي املرتفع مبتوسط درجات أعلى يف أساليب املعاملة الزواجية وأبعاد 

الزواجي عن أصحاب املستوى االقتصادي املتوسط ،  مفهوم الذات ويف التوافق
وأوضحت النتائج أيضاً وجود عالقة سالبة بني التسلط والقسوة والنبذ واإلمهال 
والتدليل واحلماية الزائدة وبني التوافق الزواجي ، وعالقة موجبة بني أسلوب 

ة العالقة املودة والرمحة وبني التوافق الزواجي ، وهذه النتيجة تتماشى مع طبيع
 الزوجية يف القرآن الكرمي 

يف دراسته الربط بني مفهوم الذات ، )  ١٩٩٠( وحاول خليل            
وأساليب املعاملة الزوجية وعالقتها بالتوافق الزواجي وهدفت الدراسة إىل 
الكشف عن العالقة بني أبعاد مفهوم الذات ، وأساليب املعاملة الزوجية والتوافق 

زوجة ، بشرط أن ال  ١٠٠زوج ،  ١٠٠تكونت عينة الدراسة من الزواجي ، و



 

يقل املستوى التعليمي للزوجني عن املؤهل املتوسط ، وأن يكون الزواج احلايل 
اخلربة الزوجية األوىل لكيلهما ، وأن تتوفر خربة اإلجناب ، وقد اعد الباحث 

افق الزواجي ، للدراسة مقياساً للمستوى االجتماعي واالقتصادي ومقياساً للتو
وقد . ومقياساً ألساليب املعاملة الزوجية ، واستخدم مقياس مفهوم الذات للكبار 

كشفت الدراسة عن وجود عالقة سالبة بني أبعاد مفهوم الذات واألساليب 
الالسوية للمعاملة الزوجية ، وأن هناك عالقة موجبة ودالة بني تقبل الذات و 

ر أن األزواج أعلى يف أبعاد مفهوم الذات عن اآلخرين والتوافق الزواجي ، وظه
الزوجات ، وارتبط املستوى االقتصادي املرتفع مبتوسط درجات أعلى يف 
أساليب املعاملة الزواجية وأبعاد مفهوم الذات ويف التوافق الزواجي عن أصحاب 
املستوى االقتصادي املتوسط ، وأوضحت النتائج أيضاً وجود عالقة سالبة بني 

والقسوة والنبذ واإلمهال والتدليل واحلماية الزائدة وبني التوافق الزواجي ، التسلط 
وعالقة موجبة بني أسلوب املودة والرمحة وبني التوافق الزواجي ، وهذه النتيجة 

 تتماشى مع طبيعة العالقة الزوجية يف القرآن الكرمي 
عن العالقة بني  بالبحث) م ١٩٩٩( ويف دراسة قام ا  فرج وعبداهللا            

 ١٤٠زوج و  ١٤٠التوافق الزواجي وتوكيد الذات ، وتكونت عينة الدراسة من 
للزوجات ، من العاملني مبصر  ٣٤.٤لألزواج و  ٣٩.٩زوجة مبتوسط عمر 

وكانوا من ذوي التعليم املتوسط والعايل ، وأعد الباحث مقياس للتوافق الزواجي 
وأسفرت نتائج الدراسة . ات الزواجية واستخدم مقياس توكيد الذات يف العالق

عدم وجود فروق دالة بني عينة الدراسة يف توكيد الذات ، ومياثل متغري هذه 
توكيد الذات ، متغريا يف الدراسة احلالية وأن التوافق الزواجي يرتفع : الدراسة 

بارتفاع مهارة إبداء اإلعجاب وضبط النفس واالعتذار العلين واملصارحة ، 
التوافق الزواجي حني ترتفع مهارة الدفاع عن احلقوق اخلاصة وتوجيه ويتدىن 

النقد وإظهار االختالف ، وتعترب أكثر املهارات تنبؤاً بتوافق األزواج اخنفاض 



 

مهارة توجيه النقد خاصة يف حضور اآلخرين ، يف حني يعترب اخنفاض مهارة 
لزوج أكثر املهارات تنبؤاً توجيه النقد مع ارتفاع مهارة إبداء اإلعجاب والتقدير ل

 . بتوافق الزوجات 
اليت توضح العالقة بني التوافق الزواجـي  ) ٢٠٠١(و دراسة العمودي           

 وتوكيد الذات وارتباطه ببعض املتغريات لدى املتزوجني مبنطقة مكة املكرمة 
حبث العالقة بني التوافق الزواجي وتوكيد الذات وارتباطه : وهدفت الدراسة

زوج وزوجة من مدينة مكة ) ٤٤٠(بعض املتغريات وتألفت عينة الدراسة من ب
املكرمة وجدة والطائف واستخدم الباحث مقياس التوافق الزواجي وتوكيد 

وأظهرت نتائج الدراسة ١٩٩٩الذات يف احلياة الزواجية إعداد  فرج و عبداهللا 
تالف النوع لصاحل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق الزواجي باخ

الذكور وال توجد فروق يف توكيد الذات باختالف النوع و ال توجد فروق يف 
التوافق الزواجي باختالف املستوى التعليمي وال توجد فروق يف التوافق الزواجي 
باختالف الدخل الشهري و التوجد فروق يف التوافق الزواجي باختالف عدد 

مدة الزواج وال توجد  ففق الزواجي باختالاألطفال و ال توجد فروق يف التوا
فروق يف التوافق الزواجي باختالف العمر  عند الزواج وال توجد فروق بني 

 التوافق الزواجي وتوكيد الذات لدى عينة الدراسة
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 -:فروض الدراسة: ثالثاً

يف ضوء اإلطار النظري وما أسفرت عنه نتائج البحوث والدراسات السابقة 
 :لباحث صياغة فروض دراسته على النحو التايلأمكن ل

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات الذكاء  -١
 االنفعايل وبني درجات فاعلية الذات لدى أفراد  عينة الدراسة

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات الذكاء  -٢
 جي لدى أفراد عينة الدراسةاالنفعايل وبني درجات التوافق الزوا

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات فاعلية  -٣
 الذات وبني درجات التوافق الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الذكاء  -٤
نة االنفعايل  بني مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي من أفراد عي

 الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات فاعلية  -٥

الذات لدى مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي من أفراد عينة 
 الدراسة

فيق الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة من خالل كل اميكن التنبؤ بالتو -٦
 من الذكاء االنفعايل وفاعلية الذات

 
    
      

            
             



 

 
 

 
 منهج وإجراءات الدراسة

 
 منهج الدراسة* 
 جمتمع الدراسة* 
 عينة الدراسة* 
 أدوات الدراسة* 
 األساليب اإلحصائية* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :منهج الدراسة
استخدم الباحث املنهج الوصفي  االرتباطي و املقارن للكشف عن عالقة         

وافق الزواجي لدى عينة من املعلمـني  الذكاء االنفعايل بكل من فاعلية الذات والت
حيث مت استخدام املنهج اإلرتبـاطي يف دراسـة   ‘ املتزوجني مبدينة مكة املكرمة 

عالقة الذكاء االنفعايل بكل من فاعلية الذات والتوافق الزواجي، كما مت االعتماد 
 على املنهج  املقارن لتحديد الفروق يف كل من متغري الذكاء االنفعايل وفاعليـة 

وجاء اختيار الباحث هلذا املنهج ألنه أكثـر مالئمـة   . الذات والتوافق الزواجي
من حيث اكتشاف كل من العالقات والفروق بني تلك ‘الدراسة احلالية ألهداف 

 املتغريات لدى أفراد العينة
 -:جمتمع الدراسة

يـة  بالمـدارس الثانو   ن المتـزوجين  معلمـي تكون مجتمع الدراسة من  ال       
معلماً، والذين يعملون فـي  ) ٢١٧١(، والبالغ عددهم بالعاصمة المقدسة الحكومية 

 بالعاصمة المقدسةالتربية والتعليم  إلدارةالتابعة المدارس الحكومية الثانوية للبنين 
التربيـة   هـ، وفق اإلحصـاءات الرسـمية إلدارة  ١٤٢٨/١٤٢٩للعام الدراسي 

 .بالعاصمة المقدسةوالتعليم 
 
 
 



 

 -:نة الدراسةعي
من  املعلمـني املتـزوجني مـن    )  ٣٠٠(تكونت عينة الدراسة  احلالية من      

منسويب إدارة التربية والتعليم مبدينة مكة املكرمة وقد اختيارهم بطريقة عشـوائية  
مشـال،  (من مثان مدارس ثانوية، حيث مت حصر املدارس يف كل مركز إشـرايف  

قائمة باملدارس يف كل مركز إشراف،  ، ومت إعداد)جنوب، وسط، شرق، غرب
ومن مث مت سحب قرعة بواقع مدرستني يف مركز الشرق والوسـط واجلنـوب،   

وقد قـام الباحـث بتوزيـع أدوات     ومدرسة واحدة يف مركز الشمال والغرب 
وقد بلغ عددهم ) ١(دراسته على املعلمني مجيعاً يف املدارس املذكورة يف اجلدول 

د الباحث األدوات غري املكتملة أو اليت مل تصل إليه بعد معلم وقد استبع) ٣٥٠(
معلم علـى النحـو   ) ٣٠٠(توزيعها وعلى هذا كانت العينة يف صورا النهائية 

 للعدد الكلي للعينة ونسبتهم عينة الدراسة  للمعلمني يف كل مدرسة  ) ١( جدول    -:التايل
 عدد املعلمني ةاسم املدرس م

 يف كل مدرسة 
موقع 

 درسةامل
 نسبة عدد املعلمني

 للعينة للعدد الكلي 

 %١٣ جنوب مكة ٣٩ زامللك عبدا لعزي ١

 %١٣.٢ مشال مكة ٤٠ مكة الثانوية ٢

 %١٢.٧ شرق مكة ٣٨ احلديبية ٣

 %١٣.٧ وسط مكة ٤١ ة مؤت ٤

 %١١.٧ جنوب مكة ٣٥ طلحة الثانوية ٥

 %١١.٧ شرق مكة ٣٥ جبل النور ٦

 %١١.٧ غرب مكة ٣٥ احلسني بن علي ٧

 %١٢.٢ وسط مكة ٣٧ امللك فهد ٨

%١٠٠  ٣٠٠ اموع الكلي ٩  



 

 
 -:األدوات املستخدمة يف الدراسة

 )م٢٠٠٢(من إعداد عثمان ورزق :مقياس الذكاء االنفعايل : -١
 )م٢٠٠١(من إعداد العدل : مقياس فاعلية الذات  -٢
 )م١٩٩٩(فرج و عبداهللا من إعداد الباحثان  : مقياس التوافق الزواجي  -٣
 : مقياس الذكاء االنفعايل -:أوالً

و يتكـون مـن   )م٢٠٠٢(أعد هذا املقياس عثمان ورزق    -:وصف املقياس 
بنداً ميثل كل منها عبارة تقريرية يستجيب عليها املفحوص باختيـار أحـد   )٥٨(

) ١- ٥(مخسة احتماالت ، وتقدر درجة املفحوص بإعطائه درجة تتراوح بـني 
كل بند بناء على مفتاح تصحيح االختبار مث جتمع درجة املفحـوص علـى   على 

املعرفـة االنفعاليـة ، إدارة االنفعـاالت ،تنظـيم     ( الفروع اخلمسة للمقيـاس  
وقد توصـل  .لتشكل الدرجة الكلية للمفحوص) االنفعاالت ،التعاطف ، التواصل

د وذلك على عينـة  الباحثان إىل األبعاد اخلمسة من خالل التحليل ألعاملي للبنو
من طالب كلية التربية جبامعة املنصورة حيث كانت األبعـاد  ) ١٦٣(مكونة من 

 :على النحو التايل 
ويشري إىل القدرة علـى الـتحكم يف   " إدارة االنفعاالت"البعد األول  -١

االنفعاالت السلبية والسيطرة عليها واستدعاء االنفعـاالت اإلجيابيـة   
 االنفعاالت السلبية وحتويلـها إىل  بسهولة وكسب الوقت للتحكم يف

انفعاالت إجيابية وهزمية القلق واالكتئاب وممارسـة مهـارات احليـاة    



 

، ١٣، ١٢، ١١، ٩، ٦، ٤(بفاعلية وتندرج حتت هذا البعد العبارات رقم 

٥٦، ٥٣، ٥٠، ٣١، ٢٨، ٢٦، ١٨، ١٧، ١٦ ( 

الت ويشري إىل قدرة الفرد علـى إدراك انفعـا  " التعاطف"البعد الثاين  -٢
اآلخرين والتوحد معه انفعالياً وفهم مشاعرهم وانفعاالم واحلساسـية  

عنها والتناغم معهم والتصال هلـم   االحتياجام حىت وان مل يفصحو
دون أن يكون السلوك حممل باالنفعاالت الشخصية ويندرج حتت هذا 

 ) ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣(البعد العبارات رقم

ويشـري إىل القـدرة علـى تنظـيم     " تنظيم االنفعاالت" عد الثالثالب -٣
االنفعاالت واملشاعر وتوجيهها إىل حتقيق اإلجناز والتفوق واسـتعمال  
املشاعر واالنفعاالت يف صنع أفضل القرارات حىت وان كـان حتـت   
ضغط انفعايل من اآلخرين وفهم كيف يتفاعل اآلخرون باالنفعـاالت  

االنفعاالت من مرحلة إىل أخرى ويندرج حتت املختلفة وكيف تتحول 
  ٥٨، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٥(رقمهذا البعد العبارات 

وتشري إىل القدرة على االنتباه واإلدراك "املعرفة االنفعالية "البعد الرابع  -٤
ا اجليد يف االنفعاالت واملشاعر الذاتية وحسن التمييز بينها والتعبري عنه

والوعي بالعالقة بني األفكار واملشاعر واألحداث ويندرج حتت هـذا  
 ) ٥١، ٤٩، ١٤، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٣، ٢، ١(البعد العبارات رقم 

ويشري إىل قدرة الفرد على التأثري " التواصل االجتماعي " البعد اخلامس -٥
ومشـاعره   هاالجيايب يف اآلخرين وذلك من خالل إدراك وفهم انفعاالت



 

 تقود ومىت تتبع اآلخرين ومساندم والتصـرف معهـم   ومعرفة مىت
بطريقة الئقة حىت أنه ال يظهر عليه آثار االنفعال السـليب كالغضـب   

 ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٦(رقـم والضيق ويندرج حتت هذا البعد العبارات 

،٥٢، ٤٨، ٤٧  ( 

 :الطرق التالية حلساب صدق املقياس استخدم الباحثان   -:صدق املقياس
مت فحص املقياس من جانب الباحثني وثالثة من احملكمني :    صدق احملكمني* 

وذلك يف ضوء التعريف اإلجرائي للذكاء االنفعايل ، وأسفر عن ذلك تعديالت 
لكـل منـها ،   % ) ٨٠(يف صياغة عبارات املقياس ، وكان االتفاق عليها بنسبة 

  %) ١٠٠(واالتفاق على باقي العبارات كان بنسبة 
أي قدرة املفردة على التمييز بـني مرتفعـي ومنخفضـي    : دق التمييزيالص*

الدرجة على املقياس ولقد اتبع الباحثان يف ذلك أسلوب اإلرباعيات فاحلاصلني 
على درجات أكرب من أو تساوي اإلرباعي األعلى اعتربمها الباحثان من مرتفعي 

ي اإلربـاعي  الدرجة على املقياس واحلاصلني على درجات أقل من أو تسـاو 
األدىن اعتربمها الباحثان من منخفضي الدرجة على املقياس مث حبساب التبـاين  
بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة على املقياس لكل عبارة من عبـارات املقيـاس   

 )٢(اجلدول رقم وذلك كما يوضحه 
ومت ذلك حبساب معامالت االرتباط بني درجات كل فقرة : صدق املفردات*

اس والدرجة الكلية الستجابة عينة البحث وكشـفت النتـائج   من فقرات املقي
عبارة  ) ٥٥(    صدق عبارات املقياس باالتساق الداخلي حيث اتضح أن هناك



 

وذلك ) ٠.٠٥(عبارات دالة عند مستوى  )٣(، و) ٠.٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 
 :    كما يوضحه اجلدول التايل 

 بني اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدىن كما يعكسه األداء الكلي للمقياس للفروق) ت(عيارية وقيم املتوسطات واالحنرافات امل) ٢( جدول 

 

 
 

 املفردة

صدق االتساق 
 الداخلي

 ١٣٦=ن 

 قيمة ت الصدق التمييزي

 ٢٥=اإلرباعي األعلى ن ٢٨=اإلرباعي األدىن ن

 ع    م         ع   م       

٣.٠٥ ٠.٩٦ ٤.٢٨ ١.٣١ ٣.٣٢ **  ٠.٢٣٠ ١  ** 

٢.٩٣ ١.٠٩ ٣.٨٢ ١.٢٣ ٢.٨٨ **  ٠.٢٣١ ٢ ** 

٤.٣٠ ٠.٩٣ ٤.١٤ ١.٢٩ ٢.٨٠ *  ٠.١٤٥ ٣ ** 

١.٩٢ ١.٤٢ ٣.٥٠ ١.٢٢ ٢.٨٠ * ٠.١٦٢ ٤* 

٢.٢٤ ١.٤٥ ٣.٩٦ ١.٥٤ ٣.٠٤ * ٠.١٤٣ ٥** 

٣.٧٣ ٠.٩٩ ٤.٤٦ ١.٣٣ ٣.٢٤ ** ٠.٢٣٧ ٦ ** 

٣.٠٥ ٠.٩٣ ٤.٢٨ ١.٣١ ٣.٣٢ ** ٠.٣٤٦ ٧ ** 

٤.٢٨ ١.٠٤ ٤.١٤ ١.٣٣ ٢.٧٢ ** ٠.٣٩٠ ٨ ** 

١.٧٩ ١.١٣ ٣.٦٤ ١.٣٥ ٢.٩٢ ** ٠.٢٣٠ ٩* 

٤.١٩ ٠.٩٩ ٤.٢١ ١.٥١ ٢.٧٢ ** ٠.٤٠٦ ١٠ ** 

٤.٦٤ ٠.٨٧ ٤.٥٣ ١.٣٦ ٢.٨٨ ** ٠.٤٤٣ ١١** 

٤.٣٠ ٠.٩٤ ٤.١٤ ١.٢٩ ٢.٨٠ ** ٠.٤٤٩ ١٢ ** 

٤.٠٩ ١.٣١ ٣.٣٩ ٠.٨٥ ٢.١٦ ** ٠.٣٣٠ ١٣ ** 

٤.٨٠ ١.٠٤ ٤.٠٢ ٠.٩٧ ٣.١٠ ** ٠.٢١٦ ١٤ ** 

٢.٤٨ ١.٥٠ ٣.٢١ ١.٣٦ ٢.٢٤ ** ٠.٢٣٧ ١٥ ** 

٥.٣١ ١.٣٧ ٣.٥٧ ٠.٩٨ ٠.٨٤ ** ٠.٣٩٠ ١٦ ** 

٤.١٦ ٠.٩٩ ٣.٧٨ ١.١٩ ٠.٨٤ **٠.٣٦٠ ١٧ ** 

٤.٧٧ ١.٠٥ ٤.٠٧ ١.٠٦ ٠.٥٢ ** ٠.٤٢٢ ١٨ ** 



 

٢.٩١ ١.١٥ ٣.٩٢ ١.٣٥ ٣.٣٤ ** ٠.٢٦٦ ١٩ ** 

٣.٧٥ ٠.٩٩ ٤.٤٦ ١.٣٣ ٠.٨٤ ** ٠.٢٣٦ ٢٠ ** 

٤.٨٦ ٠.٨٤ ٤.٢٥ ١.٠٦ ٣.٥٢ ** ٠.٢٧٢ ٢١ ** 

٥.٠٨ ٠.٩٦ ٤.٥٠ ١.٤٥ ٣.٨٦ ** ٠.٤٠٨ ٢٢ ** 

٣.٣٣ ٠.٧٤ ٤.٤٦ ٠.٩٤ ٢.٩٢ ** ٠.٢٩٩ ٢٣ ** 

٥.٢٩ ٠.٩٢ ٤.٥٠ ٠.٨٦ ٣.٢٤ ** ٠.٤٦٦ ٢٤ ** 

٣.٥٦ ١.٢٢ ٣.٦٠ ١.١٥ ٢.٩٦ ** ٠.٢٨٥ ٢٥ ** 

٤.٣٠ ١.٢٢ ٣.٨٩ ٠.٩٥ ٢.٧٦ ** ٠.٤٢٢ ٢٦ ** 

٥.٦٩ ٠.٨٩ ٤.١٤ ١.١٩ ٢.٨٦ ** ٠.٤٣٠ ٢٧ ** 

٣.٦٧ ١.٠٤ ٤.٢٥ ١.٢٥ ٢.٢٠ ** ٠.٣٧٦ ٢٨ ** 

٢.٨٢ ١.٠٩ ٤.٣٢ ٠.٨٧ ٢.٤٤ ** ٠.٢٨٨ ٢٩ ** 

٢.٦١ ٠.٦٣ ٤.٥٣ ٠.٧٣ ٢.٦٠ ** ٠.٢٨٣ ٣٠ ** 

٣.٥١ ٠.٩٩ ٤.٤٦ ١.٤٠ ٢.٤٨ ** ٠.٢٥٢ ٣١ ** 

٢.٣٣ ١.٤٦ ٣.٨٢ ١.٣٥ ٣.٠٨ ** ٠.٢٧٢ ٣٢ * 

١.٩٢ ٠.٨٨ ٤.٥٣ ١.١١ ٣.٥٦ ** ٠.٢٩٢ ٣٣* 

٣.٧٥ ٠.٩٩ ٤.٤٦ ١.٣٣ ٤.٠٤ ** ٠.٣٣٣ ٣٤ ** 

٣.٦٥ ٠.٦٩ ٤.٥٠ ١.٢٩ ٣.٢٨ ** ٠.٣٩٢ ٣٥ ** 

٥.٤٠ ١.١١ ٤.١٤ ١.٢٢ ٢.٩٢ ** ٠.٤٣٣ ٣٦ ** 

٤,١٠ ٠.٩١ ٤.٣٥ ١.١٧ ٤.٠٠ ** ٠,٣٥٠ ٣٧ ** 

٣.٧٣ ١.٠٥ ٤.١٧ ١.٢٢ ٢.٢٤ ** ٠.٤٢٦ ٣٨ ** 

٢.٧٣ ١.٠٥ ٤.٠٠ ١.٢٦ ٢.٤٤ ** ٠.٣١٧ ٣٩ ** 

٣.٦٠ ٠.٩١ ٤.٢١ ١.١٧ ٢.٤٠ **٠.٤٠٢ ٤٠ ** 

٣.٧٩ ٠.٩٥ ٤.٢١ ١.٥٠ ٣.١٦ ** ٠.٤٨٣ ٤١ ** 

٤.٠١ ١.١٨ ٤.١٧ ١.١٦ ٣.٠٠ ** ٠.٣٦٥ ٤٢ ** 

٧.٠١ ٠.٥٦ ٤.٦٠ ١.٠٧ ٣.١٢ ** ٠.٤٩٦ ٤٣ ** 

٥.٤٩ ٠.٧٧ ٤.٣٢ ٠.٩٥ ٣.١٦ ** ٠.٥١٢ ٤٤ ** 



 

 

 ) ٠.٠٥(دالة عند مستوى )                                    *  ٠.٠١(دالة عند مستوى ** 
 

صدق مفردات مقياس الـذكاء االنفعـايل باالتسـاق    )  ٢(يتضح من جدول 
الداخلي وقدرة املفردة على التمييز بني مرتفعي ومنخفضي الـذكاء االنفعـايل   

 داء الكلي على املقياس كما يعكسه األ
مت استخدام أسلوب التحليل العاملي بالتـدوير املتعامـد   : الصدق العاملي  •

فارميكس وأسفر هذا التحليل عن مخسة عوامل تشبعت عليهـا عبـارات   
فقرات حيث كانت تشبعاا على اخلمسـة عوامـل   ) ٦(املقياس واستبعاد 

١.٩٤ ١.١٠ ٤.٢١ ١.٣٢ ٢.٨٨ ** ٠.٢٣٧ ٤٥* 

٤.٠٩ ١.٠٤ ٤.٢٥ ٠.٩٧ ٢.٩٢ ** ٠.٤٠٣ ٤٦ ** 

٤.٢٠ ١.١٣ ٤.٠٣ ١.١٣ ٢.٠٠ ** ٠.٣٨١ ٤٧ ** 

٣.٩٦ ٠.٩١ ٤.٣٥ ١.٣٠ ٢.٥٦ ** ٠.٤٣١ ٤٨ ** 

١.٩٢ ١.١٢ ٤.٣٥ ١.٢٧ ٢.١٢ ** ٠.٢٥٠ ٤٩* 

٣.٢٦ ٠.٩٧ ٤.٠٧ ١.١٣ ٢.٧٢ ** ٠.٣١١ ٥٠ ** 

٣.٧٣ ٠.٩٩ ٤.٥٤ ١.٣٣ ٢.١٢ ** ٠.٢٢٤ ٥١ ** 

٢.٦٥ ١.٥٠ ٣.١٤ ١.٣٠ ٢.٢٤ ** ٠.٢١٠ ٥٢ * 

٤.١٨ ١.٠٤ ٤.٢٤ ٠.٩٧ ٢.١٢ ** ٠.٤١٧ ٥٣ ** 

٢.٧٥ ٠.٨٣ ٤.٤٢ ٠.٩٢ ٣.١٢ ** ٠.٢٧٥ ٥٤ ** 

٢.٥٢ ١.٠٨ ٤.٢٨ ١.٢٢ ٣.٧٦ ** ٠.٢٠٧ ٥٥ * 

٤.١٠ ١.٠٤ ٤.٢٥ ٠.٩٧ ٢.١١ ** ٠.٣٠٦ ٥٦ ** 

٤.٣٧ ٠.٩٠ ٤.١٧ ١.٠٤ ٢.٠٠ ** ٠.٤١٧ ٥٧ ** 

٤.٨٧ ٠.٧٧ ٤.٣٢ ٠.٩٤ ٢.١٦ ** ٠.٤٤٦ ٥٨ ** 



 

ـ )  ٠.٣(الناجتة عن التحليل أقل من  ورد ومـن مث أصـبح   وفق حمك جيلف
عبارة موزعة على مخسة عوامل ) ٥٨(املقياس يف صورته النهائية مكوناً من 

 للمقياس 
ومت حساب الصدق أالرتباطي مـن خـالل ارتبـاط    : الصدق أالرتباطي  •

درجات أبعاد املقياس والدرجة الكلية بدرجات أحد االختبارات الفرعيـة  
ليقظة العقليـة لرمزيـة الغريـب    الختبار االستعدادات العقلية وهو اختبار ا

 نتائج هذا التحليل ) ٣(ويتضمن جدول  ) ١٩٨١(
 قيم معامالت الصدق ألعاملي والصدق أالرتباطي لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية ) ٣(جدول 

 ملقياس الذكاء االنفعايل

 
 العـامل     

إدارة 
 تاالنفعاال

ــيم  التعـاطف تنظـ
 االنفعاالت

املعرفة 
 االنفعالية

لتواصل ا
 االجتماعي

     -   إدارة االنفعاالت

     ** ٠.٢٣٧ التعاطف

    * ٠.١٧٠ ** ٠.٥٥٢ تنظيم االنفعاالت 

   * ٠.١٨٠ ** ٠.٢٦٣ ** ٠.٢٢٢ املعرفة االنفعالية

  ** ٠.٢٤٩ ** ٠.٣٩٦ ** ٠.٥٥٤ ** ٠.٣٥٢ التواصل االجتماعي 

 ** ٠.٧٤٢ ** ٠.٤٨٢ ** ٠.٦٦٤ ** ٠.٦٦٤ ** ٠.٧٤٢ الدرجة الكلية 

 )    ٠.٠٥(دالة عند مستوى *                )                              ٠.٠١(دالة عند مستوى **

 مما سبق يتضح مدى صدق املقياس احلايل للدراسة يف قياسه للذكاء االنفعايل
 



 

مت التحقق من ثبات املقياس بأبعاده اخلمسـة بطريقـة الفـا        -:ثبات املقياس
سة على مقياس الذكاء االنفعـايل  نباخ وذلك من خالل درجات عينة الدراكرو
 : )٤(جدول وضح ذلكوي

 ملقياس الذكاء االنفعايل قيم معامالت الثبات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية )   ٤( جدول 
 معامل الثبات أبعاد مقياس الذكاء االنفعايل

 ** ٠.٥٥ إدارة االنفعاالت

 ** ٠.٧٧ التعاطف

 ** ٠.٦٤ تنظيم االنفعاالت

 ** ٠.٤٩ املعرفة االنفعالية

 ** ٠.٥٨ التواصل االجتماعي

 ** ٠.٨١ الدرجة الكلية

 )٠.٠١( دالة عند مستوى **          

وهي قيم ) ٠.٠١( أن قيم الثبات دالة إحصائياً عند مستوى  ) ٤(يتضح من جدول 
 االنفعايل لدى األفرادتعطي الثقة الستخدام املقياس يف تقدير الذكاء 

، نبيلـة   ١٤٢٨،البندري اجلاسـر،   ٢٠٠٦،دهلوي  مرفت(كلٍ من  كما قامت
مت من خالهلا حساب معامـل   اتبدراس) ٢٠٠٤خولة البلوي  ،١٤٢٨خباري  

  :الثبات للمقياس بطريقتني 
 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ اسم الباحثة م
 ٠.٧٨ ٠.٧١ ٢٠٠٠٦مرفت الدهلوي ١

 ٠.٥٩ ٠.٨٨ ١٤٢٨البندري اجلاسر ٢

 ٠.٧٣ ٠.٨٩  ١٤٢٨نيلة خباري ٣

 ٠.٨٢ ٠.٩١ ٢٠٠٤خولة البلوي ٤



 

 وهذا يعين أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
 :الصدق والثبات يف الدراسة احلالية

 :مقياس الذكاء االنفعايل -١
الت مت التحقق من صدق االتساق الداخلي حبسـاب معـام  :  صدق املقياس

االرتباط بني كل عبارة وجمموع درجات البعد الذي تنتمي إليه وارتباط كل 
 : يوضح ذلك )  ٥(بعد والدرجة الكلية للمقياس واجلدول 

 






























































                                   )                       ٠.٠١(دالة عند مستوى**
 
 



 

 
 
 

 

  لمقياس الذكاء االنفعاليتساق الداخلي االصدق التحقق من قام الباحث بكما 
لبيرسون بين  باستخدام معامل االرتباط ذلك بإيجاد معامالت االرتباط و 

 .يوضح ذلك) ٦(، والجدول كل بعد والدرجة الكلية للمقياس


 بيرسونلمعامل االرتباط  أبعاد الذكاء االنفعالي









سواء بين  معامالت االرتباطجميع  أن ) ٦( و)  ٥(ين يتضح من الجدول
والدرجة الكلية للبعد المنتمية  الذكاء االنفعالي درجة كل عبارة من عبارات مقياس

اليه ، أو معامالت االرتباط بين درجات كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية 
 مما يشير إلى صدق اإلتساق الداخلي)  ٠.٠١( للمقياس ،دالة عند مستوى 

 قياس الذكاء االنفعاليفقرات مقوة التماسك الداخلي لذلك على  ويدلُّ، للمقياس
 .جميعها، وكذلك في كل بعد من أبعاده

 :الثبات لمقياس الذكاء االنفعالي: ثانياً 
بطريقة التجزئة النصفية،  مقياس الذكاء االنفعاليتم استخراج معامل ثبات 

، كما بلغ معامل الثبات )٠.٨٢٧( االنفعالي لمقياس الذكاءوقد بلغ الثبات الكلي 
، وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض )٠.٨٠٥(بطريقة الفا كرونباخ 

الدراسة، كما تعتبر جميع معامالت الثبات للذكاء االنفعالي وأبعاده مرتفعة، 
 ).٧(ومناسبة ألغراض هذه الدراسة، حيث يوضحها الجدول رقم 



 

 
 ت لمقياس الذكاء االنفعاليمعامالت الثبا)   ٧(جدول

 الفا كرونباخ  التجزئة النصفية الثبات ألبعاد الذكاء االنفعالي









 
 )م٢٠٠١(من إعداد العدل : مقياس فاعلية الذات  *

مفـردة  ) ٤٦(وهو يتضمن )  م٢٠٠١(أعد هذا املقياس العدل -:وصف املقياس
يف صورة مواقف ، تصف كل منهما موقفاً اجتماعياً يبني بعد اإلجابة عليه قدرة 

املقيـاس إىل اللغـة   الفرد على إجناز سلوك حمدد يف هذا وقد قام الباحث بترمجة 
العربية وتقنينه على عينة مصرية وحيتوي املقياس على عشر مفردات وبعد ذلـك  

مفردة مث قام حبصر املقياس و تطبيقـه  علـى العينـة    )  ٥٠(قام الباحث بوضع 
االستطالعية دف تقنينه وبعد التصحيح وتبويب النتـائج مث حسـاب صـدق    

 وثبات املقياس 
مت حساب صدق املقياس بطريقة صدق احملك حبساب    :صدق املقياس: اوالً* 

معامل االرتباط بني درجات الطالب يف املقياس ودرجام يف مقياس سكوارزير 
 وهو مؤشر لصدق املقياس )  ٠.٦٤(وقد جاء معامل االرتباط مساوياً 



 

مت حساب ثبات الدرجة الكلية للمقياس بطريقـة      : ثبــات املقياس:ثانياً* 
بـروان   –وبطريقة التجزئة النصفية معادلة سبري مـان   ) ٠.٧٧(ألفا وبلغ معامل 

  ) ٠.٧٩(ومعادلة جتمان بلغ ) ٠.٨٣(
مفردة أمام كل مفـردة أربـع   )  ٥٠(حيتوي املقياس على    :تصحيح املقياس *

 ٤، ٣، ٢، ١نادراً ،أحياناً، غالبا ،دائماً، تصحح وفق التـدرج  : اختيارات هي 
 ٥، ٤، ١ابية ،والعكس للمفردات السلبية ،والعبارات السلبية هي ،للمفردات االجي

،٤٤، ٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٧، ١٥، ١٢، ٩، ٧ 

 والدرجة املرتفعة للمقياس تنم عن فاعلية الذات املرتفعة ،  ٥٠، ٤٩، ٤٦،
 الصدق والثبات في الدراسة الحالية 

 : لية الذاتالصدق لمقياس فاع: اوالً
، ومدى لمقياس فاعلية الذاتتساق الداخلي االالتحقق من صدق قام الباحث ب

تحقق الباحث من ذلك بإيجاد كما ، كل مفردة من مفرداته بالدرجة الكليةارتباط 
 وبلغ معامل االرتباطباستخدام معامل االرتباط بيرسون،  معامالت االرتباط

ذلك على  ارتباط يدلُّ معامل، وهو )٠.٦٨(الكلي بين جميع مفردات المقياس 
يوضح ) ٨(والجدول  فقرات مقياس فاعلية الذات جميعهاقوة التماسك الداخلي ل

 ذلك
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مقياس فاعلية الذات والدرجة الكلية له  )٨(جدول 







 علي الوصول إىل أهدايف وحتقيق غايايت  سهلي ٢٦ يسهل علي الوصول إىل أي هدف مهما كان بعيداً ١
 ميكنين حتقيق كثرياً من املفاجآت ٢٧ ميكن لبعض العقبات أن حتول بيين وبني حتقيق أهدايفال  ٢

 ٢٨ من األدوار يف احلياة كثريالقيام بال ميكنين ٣
ميكنين التفكري بطريقة عملية عندما أجدين يف مأزق 

 ما


 ميكنين وضع اخلطط املناسبة لتحقيق آمايل ٢٩ بقدرايت يف عيون زمالئي تقديرأرى نظرات ال ٤
 هعلي التغلب علي سهلإذا أعاقين أي إنسان ي ٣٠ ع نفس األسلوبالتعامل مع اآلخرين جبدية جيربهم على إتبا ٥
 ميكنين التعامل بكفاءة مع مستجدات احلياة ٣١ نظراً لقدرايت العالية ميكنين توقع نتائج احللول اليت أصل إليها ٦

 ٣٢ من الصعب على أي إنسان أن يقودين إىل ما يريد ٧
 أستطيع التعامل مع املواقف مضمونة العواقب

 وغريها

 سيكون يل مستقبالً باهراً ٣٣ ترك اإلنسان حلقوقه يعد ازامية أو سلبية  ٨
 لنهاية يف ا رابحإذا عارضين أحد أكون أنا ال ٣٤ أستطيع الوصول إىل حلول منطقية ملا يواجهين من مشكالت ٩
 عندما تواجهين مشكلة أجد عندي حلوالً كثرية ٣٥ تشعر أسريت بنقص ما يف حالة عدم وجودي معهم  ١٠
 عندي كثري من الطموحات اليت سوف أجنزها  ٣٦ وجودي يف أي مكان كفيل بأن جيعله ممتعاً ومشوقاً ١١

 ٣٧ آرائي لثقتهم الكبرية يف شخصييتيقتنع زمالئي ب ١٢
ثقة زمالئي يف مهارايت هي اليت تدعوهم إىل اللجوء 

 إيل

 استطيع وضع احللول املناسبة ألي مشكلة تواجهين ٣٨ أستطيع احملافظة على اتزاين يف املواقف الصعبة  ١٣
 ميكنين مساعدة أي فرد لدية مشكلة  ٣٩ يقة حللها أذا واجهتين عقبة ما  فسوف أجد طر ١٤
 ألي عمل أكلف به   كثريميكنين إضافة ال ٤٠ علي إيقاف أي إنسان عند حده سهلي ١٥
 املسؤولياتأستطيع حتمل كثرياً من    ٤١ا م اجلميعالتزا بغض النظر عناتبع مجيع إرشادات املرور  ١٦
 أمتكن من حل املشاكل إذا بذلت اجلهد املناسب ٤٢ علي التوافق مع أي جمتمعات جديدة  سهلي ١٧
 يلجأ يل زمالئي يف حل معظم مشكالم  ٤٣ ميكنين ضبط انفعااليت إذا استثارين أي إنسان  ١٨
 أستطيع قيادة جمموعة من زمالئي إىل هدف حمدد ٤٤ يع العقبات اليت تواجهينميكنين التعامل مع مج ١٩
 ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان ٤٥ اعتمد على نفسي يف حل كل ما يواجهين من مشكالت  ٢٠
 ف أصل إىل مكانة مرموقة يف هذا اتمعسو ٤٦ ميكنين السيطرة على انفعاالت اآلخرين من زمالئي ٢١
 علي إقناع أي إنسان بأي شيء سهلي ٤٧ انتصر لنفسي يف كثري من املواقف ٢٢

٢٣ 
علي  سهلعلى زمالئي حل كثري من املشاكل اليت ي صعبي

 علي التفكري يف حل أي مشكلة تواجهين   سهلي ٤٨ حلها  

 ٤٩ وهبين اهللا عز وجل من القدرات ما جيعلين أعيش سعيداً ٢٤
على اإلنسان أن يضبط انفعاالته يف املواقف اليت 

 تتطلب ذلك 


 ة صعبيكلفين مجيع من حويل باألعمال ال ٥٠ أثق يف مقدريت على التعامل بكفاءة مع األحداث غري املتوقعة ٢٥

  االتساق الكلي للبعد    

 ) ٠.٠١(دالة عند ** 
 
 
 
 



 

 :ثبات لمقياس فاعلية الذاتال: ثانياً 
بطريقة التجزئة النصفية، وقد  مقياس فاعلية الذاتتم استخراج معامل ثبات 

، أما بطريقة  ألفا كرونباخ فقد بلغ )٠.٨٥٦( لمقياس فاعلية الذاتبلغ الثبات الكلي 
وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة، ويوضحه الجدول ، )٠.٨٣٩(

 ). ٩(رقم 
 )٩(جدول 

 معامالت الثبات لمقياس فاعلية الذات


 
 الدراسة الحالية دراسة البندري دراسة العدل 

التجزئة  الطريقة
 النصفية

التجزئة  ألفا كرونباخ
 النصفية

 ألفا كورنباخ
 التجزئة
 النصفية

 ألفا كرونباخ









 
 

 :مقياس التوافق الزواجي  -:ثالثاً 
 ):م١٩٩٩( اهللا عبدومن إعداد الباحثان فرج  

بنداً  تعرب من سـلوكيات ميارسـها   ) ٤٤(يتكون املقياس من :   وصف املقياس
ية اليومية  حيدد املبحـوث معـدل حـدوث تلـك     الزوجان يف حياما الزوج

ويقيس اثىن عشرة فئة ) كبرية جداً، متوسطة ، قليلة ، غري صحيحة (السلوكيات 
          يوضح ذلك    ) ١٠(واجلدول 

                    



 

 
 عبارات مقياس التوافق الزواجي    )١٠(جدول 

 عبارات البعد التوافق الزواجيأبعاد  م
 ٣٩،  ٣٤،  ١٥،  ١٣ عن املشاركة الوجدانية التعبري ١
 ٣٧،  ٢٨،  ٢٣،  ١٢ التجانس الفكري والقيمي ٢
 ٤٢،  ٣٦،  ١٨ التشابه يف العادات ٣
 ٤٠،  ٣٥،  ٢٢ العالقات اجلنسية ٤
 ١٤،  ١٠،  ٧،  ٥ السالم األسري ٥
 ٢٠،  ١١،  ٤ الثقة املتبادلة ٦
 ٤٣،  ٣٨،  ٩،  ٦ األمور املالية ٧
 ٤٤، ٨، ٢ اليب تربية األبناءأس ٨
 ٣١،  ٣٠،  ١٦،  ١ احلرص على استمرار العالقة ٩
 ٢٧، ٢٦، ٢٥،  ٢٤،  ٢١ صورة الطرف اآلخر ١٠
 ٤١، ٢٩، ١٧، ٣ العالقات مع أهل الطرف اآلخر ١١
 ٣٣، ٣٢، ١٩ الرضا عن العالقة ١٢

 :صدق وثبات املقياس
اس يف كثري من الدراسات وثبت لقد استخدم هذا املقي:  صدق املقياس: اوالً
وثبت من صدقه  ،)م١٩٩٩(عبد اهللا  قه اخلارجي حيث استخدمه  فرج وصد

 كما استخدمه الباحث  ،)٠.٥٨١(حيث بلغ معامل االرتباط للمقياس 
من صدقه حيث بلغ معامل  يف البيئة السعودية، وتأكد) ٢٠٠١(العمودي 

بالتحقق من بالدراسة احلالية وكذلك قام الباحث  )٠.٦١٠(االرتباط للمقياس 
 تساق الداخلي ملقياس التوافق الزواجياالصدق 
 بعاد، ومدى ارتباط هذه األبني كل بعد من األبعاد بالدرجة الكلية -١

باستخدام معامل  حتقق الباحث من ذلك بإجياد معامالت االرتباطو
  .يوضح ذلك) ١١(االرتباط بريسون، واجلدول 



 

 
  

 )١١(جدول 
 ت االرتباط بني كل بعد من األبعاد بالدرجة الكليةقيم معامال

 معامل االرتباط بريسون الصدق ألبعاد التوافق الزواجي
 ** ٠.٧٧٥ التعبري عن املشاركة الوجدانية
 ** ٠.٦٣٨ التجانس الفكري والقيمي

 ** ٠.٦٨٤ التشابه يف العادات
 ** ٠.٧٦٣ العالقات اجلنسية
 ** ٠.٥٥٩ السالم األسري

 ** ٠.٧١٤ قة املتبادلةالث
 ** ٠.٤٩٨ األمور املالية

 ** ٠.٥٢٥ أساليب تربية األبناء
 ** ٠.٦٠٣ احلرص على استمرار العالقة

 ** ٠.٦٢٣ صورة الطرف اآلخر
 ** ٠.٦٠٥ العالقات مع أهل الطرف اآلخر

 ** ٠.٥٣٩ الرضا عن العالقة
  **٠.٨٤٨ الدرجة الكلية

 ).٠.٠١(ة عند مستوى توجد داللة إحصائي* *     
 
 

بني درجة كل عبارة ملقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية للبعد  -٢
 يوضح ذلك) ١٢(واجلدول ، 

 
 
 



 

 
قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ملقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية للبعد ) ١٢(جدول

: البعد األول ١
التعبیر عن 
المشاركة 
 :الوجدانیة

 رقم  
 المفردة

 االتساق الكلي للبعد  ٦٩ ٦٤ ٤٥ ٤٣

 ** ٠.٧٢٩  ** ٠.٧١٨ ** ٠.٨٣٠ ** ٠.٧٤٦ ** ٠.٧٢٥ االرتباط

: البعد الثاني ٢
التجانس 
الفكري 
 :والقیمي

رقم   
 المفردة

٦٧ ٥٨ ٥٣ ٤٢  

٠.٦٣٨ ** 
  ** ٠.٦١٩ ** ٠.٦٥٧ ** ٠.٦١٥ ** ٠.٥٦١ االرتباط

٣  
: البعد الثالث
التشابھ في 

 العادات

رقم   
 المفردة

٧٢ ٦٦ ٤٨   

٠.٦٨٤ ** 
   ** ٠.٦٠١ ** ٠.٦٥٦ ** ٠.٦٧٢ االرتباط

: البعد الرابع ٤
العالقات 
 الجنسیة

رقم   
 المفردة

٧٠ ٦٥ ٥٢   
٠.٧٦٣ ** 

   ** ٠.٦٥٣ ** ٠.٧٠٤ ** ٠.٧٦٢ االرتباط
: البعد الخامس ٥

 السالم األسري
رقم   

 المفردة
٤٤ ٤٠ ٣٧ ٣٥  

٠.٥٥٩ ** 
  ** ٠.٥٢٠ ** ٠.٥٣٠ ** ٠.٥٦٠ ** ٠.٥٢٦ االرتباط

: البعدالسادس ٦
 الثقة المتبادلة

رقم   
 المفردة

٥٠ ٤١ ٣٤   
٠.٧١٤ ** 

   ** ٠.٦٨٩ ** ٠.٧٤٠ ** ٠.٧٠٧ االرتباط

: البعد السابع ٧
 األمور المالیة

رقم   
 المفردة

٧٣ ٦٨ ٣٩ ٣٦  
٠.٤٩٨ ** 

  ** ٠.٥٠٤ ** ٠.٤٣٧ ** ٠.٤٤٥ ** ٠.٤١٩ االرتباط

: البعد الثامن ٨
أسالیب تربیة 

 األبناء

رقم   
 المفردة

٧٤ ٣٨ ٣٢   
٠.٥٢٥ ** 

   ** ٠.٥٣٩ ** ٠.٤٨٩ ** ٠.٥١٣ االرتباط

: البعد التاسع ٩
الحرص على 

استمرار 
 العالقة

رقم   
 المفردة

٦١ ٦٠ ٤٦ ٣١  

٠.٦٠٣ ** 
  ** ٠.٥١٨ ** ٠.٦٣٠ ** ٠.٦٠٤ ** ٠.٦١٢ االرتباط

١٠ 
 

: البعد العاشر
صورة الطرف 

 اآلخر

رقم   
 المفردة

٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥١ 

 االرتباط ** ٠.٦٢٣
٠.٥٩٤ ** ٠.٥٧٦ ** ٠.٥٨٦ ** ٠.٥٦٨ ** 

٠.٦٠٥ 
** 
 

١١ 
 

البعد الحادي 
العالقات : عشر

مع أھل الطرف 
 اآلخر

رقم   
 المفردة

٧١ ٥٩ ٤٧ ٣٣  

٠.٦٠٥ ** 
  ** ٠.٥٥٧ ** ٠.٦٩٣ ** ٠.٦٤٣ ** ٠.٥٨٨ االرتباط

١٢ 
 

البعد الثاني 
الرضا : عشر

 عن العالقة

رقم   
 المفردة

٦٣ ٦٢ ٤٩   
٠.٥٣٩ ** 

   ** ٠.٥٠٢ ** ٠.٥٤٠ ** ٠.٥٢٣ االرتباط

 ).٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى  * *



 

ملقياس التوافق معامالت االرتباط مجيع  أن  )١٢(و)١١(ن يتضح من اجلدوال
بني درجة كل عبارة  أو،بني كل بعد من األبعاد مع الدرجة الكلية واءس الزواجي

، حيث بلغ معامل االرتباط مرتفعةاءت ج ملقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية للبعد
قوة على   يدلُّذلك و )٠.٠١(ودالة عند مستوى ، )٠.٨٤٨(الكلي للمقياس 

 . كل بعد من أبعادهفقرات املقياس مجيعها، وكذلك يفالتماسك الداخلي ل
 :الثبات ملقياس التوافق الزواجي  -:ثانياً 

متَّ استخراج معامل ثبات مقياس التوافق الزواجي بطريقة التجزئة النصفية، وقد 
وهو معامل ثبات مرتفع  )٠.٩١٨(بلغ الثبات الكلي ملقياس التوافق الزواجي 

ت ملقياس التوافق ومناسب ألغراض الدراسة، كما تعترب مجيع معامالت الثبا
الزواجي وأبعاده مرتفعة، ومناسبة ألغراض هذه الدراسة، حيث مت حساب 

           )                        .١٣(معامل ثبات كل بعد من أبعاده ويوضحها اجلدول رقم 
عية والدرجة الكلية ملقياس يوضح قيم معامالت الثبات  بطريقيت التجزئة النصفية وألفا كرونباخ لألبعاد الفر)   ١٣( جدول 

 التوافق الزواجي

 كرونباخ  ألفا الثبات بالتجزئة النصفية الثبات ألبعاد التوافق الزواجي
 ٠.٨٧٣ التعبري عن املشاركة الوجدانية
 ٠.٧٧٩ التجانس الفكري والقيمي
 ٠.٨١٣ التشابه يف العادات
 ٠.٨٦٥ العالقات اجلنسية

 ٠.٧١٧ م األسريالسال
 ٠.٨٣٣ الثقة املتبادلة
 ٠.٧٦٥ األمور املالية

 ٠.٧١٠ أساليب تربية األبناء
 ٠.٧٢٦ احلرص على استمرار العالقة
 ٠.٧٦٨ صورة الطرف اآلخر

 ٠.٧٥٥ العالقات مع أهل الطرف اآلخر
 ٠.٧٠٤ الرضا عن العالقة

 ٠.٩١٨ جلميع األبعاد ثبات الكليال

 ).٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى  * *



 

 : األساليب اإلحصائية
 -:استخدم الباحث يف معاجلة بيانات دراسته األساليب اإلحصائية التالية 

 للتحقق من الفرضيات األول والثاين والثالث معامالت االرتباط لبريسون -
 فرضيتان الرابعة واخلامسةللتحقق من ال )ت(اختبار  -
 للتحقق من الفرضية السادسة االحندار املتعدد  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 ومناقشتها وتفسريها نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األول 

 نتائج الفرض الثاين

 نتائج الفرض الثالث 

 نتائج الفرض الرابع 

 نتائج الفرض اخلامس 

 نتائج الفرض السادس

  

 
 

 

 

 
 



 

 ) ل الرابعالفص( 
اليت توصل إليها الباحث  يتناول هذا الفصل حتليل نتائج الدراسة امليدانية

 ومناقشتها وتفسريها وفيما يلي عرض ما مت التوصل إليه من نتائج يف هذا الصدد
  : نتائج الفرض األول

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني : ينص الفرض على انه 
 االنفعايل وبني درجات فاعلية الذات لدى أفراد عينة الدراسةدرجات الذكاء 

العالقة االرتباطيه بني درجات أبعاد الذكاء االنفعايل وبني وللكشف عن  
درجات فاعلية الذات لدى أفراد عينة الدراسة  متَّ حساب معامالت االرتباط 

 :يوضح هذه النتائج)  ١٤( واجلدول  لبريسون 
 ) ١٤( جدول 

بني درجات الذكاء االنفعايل وبني درجات فاعلية  بريسون ارتباط  معامالت
   الذات لدى أفراد عينة الدراسة 

 م
 

 أبعاد الذكاء االنفعايل
الذكاء  معامل االرتباط بني

 االنفعايل وفاعلية الذات

 ** ٠.٧٤٢ إدارة االنفعاالت ١
 ** ٠.٦٩٦ التعاطف ٢
 ** ٠.٥٥١ تنظيم االنفعاالت ٣
 ** ٠.٧٣١ ة االنفعاليةاملعرف ٤
 ** ٠.٥٠٢ التواصل االجتماعي ٥
 ** ٠.٧١٧ الدرجة الكلية 

 )٠.٠١ (دالة عند مستوى ** 
  



 

السابق إىل وجود عالقة إرتباطية ذات داللة ) ١٤(يشري اجلدول          
إحصائية بني الدرجة الكلية ألبعاد الذكاء االنفعايل  وبني فاعلية الذات حيث 

  ٠.٧٣١، ٠.٥٥١، ٠.٦٩٦، ٠.٧٢٤(عامالت االرتباط على التوايلبلغت قيم م
،كما بلغت ) ٠.٠١(وهي مجيعاً قيم دالة إحصائيا عند مستوى )    ٠.٥٠٢ ، 

قيمة معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للذكاء االنفعايل وبني فاعلية الذات 
 )٠.٠١(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ) ٠.٧١٧(

تشري النتيجة السابقة إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة  بني كل بعد و          
من أبعاد الذكاء االنفعايل والدرجة الكلية له وبني فاعلية الذات مما يعين أنه كلما 

 كان الفرد  على مستوى عايل من الذكاء  كلما كان ذو فاعلية عالية لذاته 
 ٢٠٠١غنيم (ا دراسات كل من وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليه

اليت أشارت ) ١٤٢٨البندري. ٢٠٠٤ماكبان . ٢٠٠٣براون . ٢٠٠١لينديل .
إىل وجود عالقة ارتباطية دالة بني الذكاء االنفعايل وبني فاعلية الذات، أو بعض 

 .املتغريات املتعلقة بفاعلية الذات
عايل لدية القدرة ويرى الباحث أن الفرد الذي لديه مستوى عايل من الذكاء االنف

على حتويل انفعاالته السلبية إىل إجيابية والسيطرة عليها كما لديه القدرة على 
 تكوين عالقات مع اآلخرين

 -:نتائج الفرض الثاين 
توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة  إحصائية بني : ينص الفرض على انه

  لدى أفراد عينة الدراسةدرجات الذكاء االنفعايل وبني درجات التوافق الزواجي 
العالقة أالرتباطيه بني درجات الذكاء االنفعايل وبني درجات للكشف عن 

التوافق الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة متَّ حساب معامالت االرتباط بريسون ، 
 :   يوضح هذه العالقة)  ١٥( واجلدول 
    



 

االنفعايل وبني الدرجة الكليةللتوافق الزواجي لدى أفراد عينة  بني درجات الذكاء بريسون معامالت االرتباط )١٥( جدول 
 الدراسة  

  م
 أبعاد الذكاء االنفعايل

الذكاء  معامل االرتباط بني
 االنفعايل والتوافق الزواجي

 ** ٠.٥٤٧ إدارة االنفعاالت ١
 ** ٠.٤٤٠ التعاطف ٢
 ** ٠.٦٧٨ تنظيم االنفعاالت ٣
 ** ٠.٥٠٥ املعرفة االنفعالية ٤
 ** ٠.٨٦٤ التواصل االجتماعي ٥
 ** ٠.٧٢٣ الدرجة الكلية للذكاء االنفعايل 

 )٠.٠١(دالة عند **           
 ن قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجاتأ )١٥( يتضح من اجلدول 

أبعاد الذكاء االنفعايل وبني الدرجة الكلية للتوافق الزواجي قد بلغت على التوايل  
 وهي مجيعاً قيم دالة إحصائياً عند) ٠.٨٦٤،  ٠.٥٤٧،٠.٤٤٠،٠.٦٧٨،٠.٥٠٥(

بني الدرجة الكلية  طكما بلغت قيمة معامل االرتبا ).٠.٠٠١(مستوى الداللة 
وهي قيمة دالة ) ٠.٧٢٣(للذكاء االنفعايل والدرجة الكلية للتوافق الزواجي 

 )٠.٠١(احصائياً عند مستوى 
جود عالقة ارتباطيه موجبة  بني كل بعد من وتشري النتيجة السابقة إىل و         

كلما  أبعاد الذكاء االنفعايل والدرجة الكلية له وبني التوافق الزواجي مما يعين
وبالتايل فإن حتقيق  زادت درجة الذكاء االنفعايل زادت درجة التوافق الزواجي

 اجيأي بعد من أبعاد الذكاء االنفعايل يؤدي إىل حتقيق درجة من التوافق الزو
وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسات كل          

٢٠٠٤البلوي،٢٠٠١جوربج،٢٠٠١سكوت،٢٠٠١،غنيم١٩٨٧عبدالرمحن(من



 

اليت أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية دالة بني الذكاء االنفعايل وبني التوافق ) 
 .الزواجي، أو بعض املتغريات املتعلقة بالتوافق الزواجي

ى الباحث أن الفرد الذي لديه مستوى عايل من الذكاء االنفعايل لديه  نسبه  وير
عاليه من التوافق الزواجي كما يستطيع السيطرة على  انفعاالته السلبية وحتويلها 

 إىل إجيابية 
 -: نتائج الفرض الثالث

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني : ينص الفرض على انه
اعلية الذات وبني درجات التوافق الزواجي  لدى أفراد عينة درجات ف
  الدراسة

العالقة أالرتباطيه بني فاعلية الذات والتوافق الزواجي لدى أفراد وللكشف عن  
يوضح )  ١٦( عينة الدراسة ، متَّ حساب معامالت االرتباط بريسون ،واجلدول 

 ذلك                                       
 بني درجات التوافق الزواجي وبني درجات فاعلية الذات بريسون معامالت ارتباط ) ١٦( جدول 

 لدى أفراد عينة الدراسة

بني درجات  بريسون معامالت ارتباط قيمة    أبعاد التوافق الزواجي     م
 التوافق الزواجي وبني درجات فاعلية الذات

 ** ٠.٧٦٢ التعبري عن املشاركة الوجدانية ١
 ** ٠.٦٣١ لتجانس الفكري والقيميا ٢
 ** ٠.٥٧٩ التشابه يف العادات ٣
 ** ٠.٥٦٢ العالقات اجلنسية ٤
 ** ٠.٧٨٤ السالم األسري ٥
 ** ٠.٧٣٩ الثقة املتبادلة ٦
 ** ٠.٥٨٥ األمور املالية ٧
 ** ٠.٥٩٧ أساليب تربية األبناء ٨
 ** ٠.٦٦٣ احلرص على استمرار العالقة ٩



 

 ** ٠.٧٠٤ ف اآلخرصورة الطر ١٠
 ** ٠.٧٢٦ العالقات مع أهل الطرف اآلخر ١١
 ** ٠.٧٠١ الرضا عن العالقة ١٢
 ** ٠.٧٧٤ الدرجة الكلية للتوافق الزواجي 

 )٠.٠١(دالة عند مستوى ** 
بني مجيع أبعاد التوافق  ن هناك عالقة ارتباطيه موجبةأ )١٦(يتبني  جدول 

 تمعامال تحيث بلغدراسة راد عينة الالزواجي وبني فاعلية الذات لدى أف
 ٠.٧٣٩ ،٠.٧٦٢،٠.٦٣١،٠.٥٧٩،٠.٥٦٢،٠.٧٨٤(على التوايل بريسونلاالرتباط 

وهي مجيعاً قيم دالة إحصائياً عند  )  ٠.٧٠١، ٠.٧٠٤،٠.٧٢٦، ٠.٦٦٣، ٠.٥٩٧، ٠.٥٨٥،

  ).٠.٠١( مستوى
درجة بني ال) ٠.٠١(كما تبني وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى

 الكلية للتوافق الزواجي وبني فاعلية الذات
وتشري النتيجة السابقة إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة  بني كل  من فاعلية  

كلما زادت  الذات وبني أبعاد  التوافق الزواجي  والدرجة الكلية له مما يعين
  التوافق الزواجي درجة فاعلية الذات كلما كان له دور كبري يف حتقيق

(  تتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسات كل من و
اليت ) ١٤٢١العمودي،١٩٩٩خليل، ١٩٧٩وليام هول  ١٩٧٠كيس هوفمان

أشارت إىل وجود عالقة ارتباطيه دالة بني فاعلية الذات وبني التوافق الزواجي، أو 
 .بعض املتغريات املتعلقة بالتوافق الزواجي

تأثري متبادل بني فاعلية الذات والتوافق الزواجي يكَون  ويرى الباحث أن هناك
عالقة طردية بينهما فكلما زاد مستوى فاعلية الذات كلما ارتفع مستوى التوافق 

 الزواجي
 



 

  :نتائج الفرض الرابع  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بني  متوسطات  :ينص الفرض على انه 

لتوافق الزواجي من أفراد عينة افعي ومنخفضي بني مرتاالنفعايل  درجات الذكاء 
 الدراسة

درجات وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات 
ق الذكاء االنفعالي لدى أفراد عينة الدراسة  مرتفعي ومنخفضي التواف

 .وفيما يلي نتائج هذا الفرض) ت (الزواجي، تم استخدام اختبار
 )١٧(جدول 

  الذكاء االنفعايل لدى  درجاتفروق بني متوسطات لل)ت (نتائج اختبار  
 مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي

املتوسط  جمموعات املقارنة أبعاد الذكاء االنفعايل
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 مستوى الداللة )ت(قيمة 

 إدارة االنفعاالت
 ٠.٤٧٨ ٦.٢١ ٥٤.٨٨ مرتفعي التوافق

٠.٠٠٠ ٤.٨٨٨ ٢٩٨* 
 ٠.٥٧٩ ٦.٦٢ ٥١.٢٤ منخفضي التوافق

 التعاطف
 ٠.٣٥٠ ٤.٥٦ ٤١.٨٥ مرتفعي التوافق

٠.٠١٧ ٢.٤٠٢ ٢٩٨* 
 ٠.٥٠١ ٥.٧٣ ٤٠.٤٢ منخفضي التوافق

 تنظيم االنفعاالت
 ٠.٤٢٧ ٥.٥٥ ٤٩.١٩ مرتفعي التوافق

٠.٠٠٢ ٣.١٦٢ ٢٩٨* 
 ٠.٧٥٥ ٨.٦٤ ٤٦.٥٩ منخفضي التوافق

 ة االنفعاليةاملعرف
 ٠.٣٢٥ ٤.٢٣ ٣٣.٦٣ مرتفعي التوافق

٠.٤٢٠ ٠.٨٠٨ ٢٩٨ 
 ٠.٣٨٤ ٤.٣٩ ٣٣.٢٣ منخفضي التوافق

 التواصل االجتماعي
 ٠.٣٧٨ ٤.٣٢ ٣١.١٢ مرتفعي التوافق

٠.٦٢٩ ٠.٤٨٣ ٢٩٨ 
 ٠.٣٥٥ ٤.٦١ ٣٠.٨٧ منخفضي التوافق

الدرجة الكلية 
 لذكاء االنفعايلل

 ٠.٧٨٩ ١٠.٢٦ ١٩٩.٠٤ مرتفعي التوافق
 ٢.٤٥٠ ٢٨.٠٥ ١٤٦.٣٦ منخفضي التوافق *٠.٠٠٠ ٢٢.٥٥٨ ٢٩٨

 .)٠.٠١( دالة عند مستوى * 
د فروق ذات داللّة إحصائية عنـد مسـتوى   أنه توج  )١٧(اجلّدول  يتضح من 

إدارة أبعـاد   أفراد عينـة الدراسـة يف   بني متوسطات درجات ،)٠.٠١(  الداللة 



 

، وكانـت  عاد الذكاء االنفعايل من أب يم االنفعاالتتنظو التعاطفو االنفعاالت
 .جي الفروق لصاحل مرتفعي التوافق الزوا

بني متوسـطات   ،اللّة إحصائية د فروق ذات دبينما أظهرت النتائج أنه ال توج 
االنفعـايل   ية والتواصل االجتماعي من أبعاد الذكاءاالنفعالاملعرفة  أبعاد درجات

 افق الزواجي بني مرتفعي ومنخفضي التو
د فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى  أنه توجكما تبني من النتائج           

مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي يف الدرجة الكليـة     بني ،)٠.٠١ (الداللة 
  الزواجي وكانت الفروق لصاحل مرتفعي التوافق للذكاء االنفعايل

خرنوب ( إليها دراسات كل من وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت
اليت أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف الذكاء االنفعايل لصاحل ) ٢٠٠٣

بينما اختلفت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها .مرتفعي التوافق الزواجي
، اليت أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف )١٩٩٩دراسة نوال احلنطي(

 .فعايل لصاحل مرتفعي التوافق الزواجيالذكاء االن
أن مرتفعي التوافق الزواجي لديهم مقدرة أعلى مـن منخفضـي    ويرى الباحث 

منخفضي الـذكاء   انفعاالم وتنظيمها والتعاطف عن التوافق الزواجي على إدارة
ت كثرية تتعلق باخلصائص االجتماعيـة الـيت   ااالنفعايل، وهذا قد يكون العتبار

 .رتفعي التوافق الزواجييتمتع ا م
كما يرى الباحث كذلك انه على الرغم من اختالف مسـتوى التوافـق   
الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة إال أم يسـتطيعون التواصـل االجتمـاعي،    
ولديهم معرفة انفعالية كافية إال أن االختالف يكون يف تطبيق هذه املعرفة والذي 

 .النفعايل األخرىأوضحته الفروق يف أبعاد الذكاء ا
 
 



 

 : نتائج الفرض اخلامس :  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات : ينص الفرض على انه 

درجات فاعلية الذات لدى مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي من أفراد عينة 
وملعرفة الفروق بني متوسطات درجات فاعلية الذات ملرتفعي  التوافق  الدراسة

ني متوسطات درجات فاعلية الذات ملنخفضي التوافق الزواجي مت الزواجي وب
 .يوضح نتائج ذلك الفرض) ١٨(وفيما يلي جدول )ت(استخدام اختبار

 )١٨(جدول 
 فاعلية الذات ملرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي  درجاتللفروق بني متوسطات ) ت(نتائج اختبار  

املتوسط  جمموعات املقارنة
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 ١.٢٨٦ ١٦.٧٢ ٢١٠.٤٢ مرتفعي التوافق
٠.٠٥ ٣.٣٦٧ ٢٩٨* 

 ٢.٠٤٩ ٢٣.٤٥ ٢٠٢.٦٠ منخفضي التوافق

 .)٠.٠٥( دالة عند مستوى * 
د فروق ذات داللّـة إحصـائية عنـد    أنه توج) ١٨(اجلّدول  يتضح من 
أفراد عينة الدراسـة علـى    بني متوسطات درجات ،)٠.٠٥(  مستوى الداللة 

، حيـث  زواجي ، وكانت الفروق لصاحل مرتفعي التوافق الذات فاعلية ال مقياس
 )  ٠.٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  ٣.٣٦٧)ت(ت قيمة بلغ

وتشري النتيجة السابقة إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف فاعلية الـذات لصـاحل   
 توافق الزواجيمرتفعي ال

فرج (  وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسات كل من
اليت أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائياً حول )  ١٤٢١، العمودي١٩٩٩

 .فاعلية الذات لصاحل مرتفعي التوافق الزواجي



 

ية ويرى الباحث أن األفراد من مرتفعي التوافق الزواجي يشعرون بفاعلية ذات عال
 بدرجه أكرب من منخفضي التوافق الزواجي 

 :نتائج الفرض  السادس 
ميكن التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى أفراد : ينص الفرض السادس على أنه         

  عينة الدراسة من خالل كل من الذكاء االنفعايل وفاعلية الذات
عرفـة  وللتحقق من صحة الفرض استخدم الباحث أسلوب االنحدار المتعدد لم

مدى إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل كل من فاعلية الذات والـذكاء  
 وفيما يلي نتائج هذا الفرض   االنفعالي 

 لتفسري التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل كل من الذكاء االنفعايلنتائج االحندار املتعدد ) ١٩(جدول 
 و فاعلية الذات لدى عينة الدراسة  

 املتغريات

٢ 
R    

مربع 
عامل م

 االرتباط

B  
معامل 
االحندار 
 املعياري

Beta 
معامل 
 االحندار

مستوى  )ت(قيمة 
 الداللة

 التوافق الزواجي
 فاعلية الذات

٠.٣٢
٢ 

٠.٠١ ١٣.٧٠٣ ٦.١١٧ ١٢.٢٣٣ 

٠.٣١ الذكاء االنفعايل
٤ 

٠.٠١ ٦.٤٩٣ ١٠.٢٣٢ ٢٠.٤٦٤ 

 ).٠.٠١ (دالة عند مستوى  •
لدرجة الكلية لفاعلية الذات  تفسر نسبة كبرية  أن ا) ١٩(يتبني من اجلدول  •

وجاءت قيمة ) ٠.٣٢٢(من التوافق الزواجي، حيث بلغت نسبة التفسري 
، كما )٠.٠١  وهي نسبة دالة عند مستوى الداللة )١٣.٧٠٣(هلا ) ت(

يبني أن الدرجة الكلية لذكاء االنفعايل تفسر نسبة من التوافق الزواجي 



 

وهي دالة  )٦.٤٩٣(هلا) ت(وجاءت قيمة ) ٠.٣١٤(التفسري بلغت نسبة حيث
 )٠.٠١( عند مستوى الداللة

وتشري هذه النتيجة إال انه ميكن التنبؤ بالتوافق الزواجي  من خالل كل من 
الذكاء االنفعايل وفاعلية الذات إي أنه كلما ارتفعت نسبة كالً من الذكاء 

التوافق الزواجي وتتفق هذه االنفعايل وفاعلية الذات كلما ارتفعت نسبة التنبؤ ب
شان . ٢٠٠١غنيم (النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسات كل من 

اليت أشارت إىل أن فاعلية الذات قدرة على التنبؤ ) ٢٠٠٤ماك بان . ٢٠٠٤
ويرى الباحث أن العالقة بني الذكاء االنفعايل والتنبؤ بالتوافق .بالتوافق الزواجي

أي كلما ارتفعت نسبة الذكاء االنفعايل ارتفعت نسبة الزواجي عالقة طردية 
التنبؤ بالتوافق الزواجي وكذلك أن العالقة بني فاعلية الذات والتنبؤ بالتوافق 
الزواجي عالقة طردية أي كلما ارتفعت نسبة فاعلية الذات ارتفعت نسبة التنبؤ 

 بالتوافق الزواجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 يات واملقترحاتملخص نتائج الدراسة والتوص

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

يتناول الباحث يف هذا الفصل أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
 .احلالية، مث تقدمي بعض التوصيات واملقترحات

 :نتائج الدراسةملخص : أوالً
 :يعرض الباحث فيما يلي ملخصاً للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة

بني مجيع أبعاد الذكاء  باطيه موجبةن هناك عالقة ارتأظهرت النتائج أ -١
دراسة ودالة إحصائياً االنفعايل وبني فاعلية الذات لدى أفراد عينة ال

بريسون لحيث بلغ معامل االرتباط  ).٠.٠١  (عند مستوى 
ويعترب  لية الذات ،  بني أبعاد الذكاء االنفعايل وبني فاع)٠.٧١٧(الكلي

 .طردية قة بينهما ون العالمعامل االرتباط مرتفع، وعليه تك
بني مجيع أبعاد الذكاء  هناك عالقة ارتباطيه موجبة  أظهرت النتائج أن-٢

ً عند  دراسة ودالةاالنفعايل وبني التوافق الزواجي لدى أفراد عينة ال إحصائيا
حيث بلغ معامل االرتباط  بني أبعاد الذكاء االنفعايل ).٠.٠٠١  ( مستوى 
 ) ٠.٨٦٤، ٠.٥٠٥، ٠.٦٧٨، ٠.٤٤٠، ٠.٥٤٧( ق الزواجي  وبني التواف

أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة ق بني مجيع أبعاد التوافق  -٣
الزواجي وبني فاعلية الذات لدى أفراد عينة الدراسة ودالة إحصائي عند 

حيث بلغ معامل االرتباط  بني أبعاد التوافق الزواجي  ).٠.٠١  (مستوى  
، ٠.٧٣٩، ٠.٧٨٤، ٠.٥٦٢، ٠.٥٧٩، ٠.٦٣١، ٠.٧٦٢(وبني فاعلية الذات  

٠.٧٠١،  ٠.٧٢٦، ٠.٧٠٤، ٠.٦٦٣، ٠.٥٩٧، ٠.٥٨٥ ( 
                د فـروق ذات داللّـة إحصـائية عنـد مسـتوى     أظهرت النتائج أنه توج -٤

أبعاد الذكاء االنفعايل  أفراد عينة الدراسة يف  بني متوسطات درجات ،)٠.٠٥(  
 لدراسة  لدىلدى أفراد عينة ا)التعاطف ، تنظيم االنفعاالت  إدارة االنفعاالت ،(

مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي، وكانت الفروق لصاحل مرتفعـي التوافـق   
وهي قيمة دالة إحصـائية عنـد   )  ٢٢.٥٥٨= ت(ت قيمة ، حيث بلغزواجي ال



 

بينما أظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصـائية  ) ٠.٠٥(مستوى 
بني متوسطات درجات أبعـاد املعرفـة االنفعاليـة    ) ٠.٠٥(د مستوى الداللةعن

  والتواصل االجتماعي من أبعاد الذكاء االنفعايل
 ،)٠.٠٥(   داللّة إحصائية عند مستوى د فروق ذات أظهرت النتائج أنه توج -٥

فاعلية الذات لدى أفـراد   أفراد عينة الدراسة على مقياس بني متوسطات درجات
مرتفعي ومنخفضي التوافق الزواجي، وكانت الفروق لصـاحل   دراسة لدىال عينة

وهي قيمـة دالـة   ) ٣.٣٦٧=ت(ت قيمة ، حيث بلغق الزواجي مرتفعي التواف
  )٠.٠٥(إحصائياً عند مستوى 

أظهرت النتائج  إمكانية التنبؤ بالتوافق  الزواجي من خالل  كل من الذكاء  -٦
، وجاءت قيمة ) ٠.٣١٤(بلغت نسبة االرتباط االنفعايل وفاعلية الذات حيث  

 .)٠.٠١(   وهي نسبة دالة عند مستوى ) ٤٩٣.٦(هلا ) ت(
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة  :التوصيات : ثانياً

 :وهي كما يلي
إعداد برامج تدريبية لألفراد تتناول تنمية مهارات الذكاء االنفعايل وفاعلية  )٥(

 الذات
توفري خلفية معرفية لألفراد عن األسس للذكاء االنفعايل  االهتمام بضرورة )٦(

 ومدى أمهيته يف جناح التوافق الزواجي
االهتمام بتوعية وإرشاد األفراد لالختيار يف الزواج وكيفية التعامل مع  )٧(

 املشكالت الزوجية على أسس دينية ونفسية واجتماعية صحيحة
املقبلني على الزواج  إنشاء هيئة لإلرشاد الزواجي داخل احملاكم ترشد )٨(

 وإكسام مهارات يف حل املشكالت 
االهتمام  بإجراء البحوث والدراسات اليت يف جمال الزواج واألسرة  )٩(

 وتقدمي كل ما هو جديد لنجاح الزواج



 

 
 :البحوث والدراسات املقترحة : ثالثاً

يقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات الستكمال اجلهد الذي بدأته الدراسة 
 :احلالية، ومن البحوث املقترحة ما يلي

 الذكاء االنفعايل وعالقته باملهارات االجتماعية لدى املتزوجني   -١
 الذكاء االنفعايل وعالقته بتوكيد الذات لدى املتزوجني وغري املتزوجني   -٢
 التوافق الزواجي وعالقته ببعض املتغريات النفسية واالجتماعية   -٣
 ء االنفعايل وفاعلية الذات والتوافق الزواجي برامج إرشادية لتنمية الذكا  -٤
إجراء دراسات جتريبية ألثر الذكاء االنفعايل على متغريات أخرى هلا   -٥

 .عالقة بالبيئة التعليمية، كالقدرة على التفكري اإلبداعي
إجراء دراسات حول أثر فاعلية الذات والتوافق الزواجي لدى املعلمني يف  -٦

 .املعلم على العمل واإلنتاج البيئة التعليمية على قدرة
 
 
 














 

 

مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة، القدرات العقلية ) م١٩٩٦( فؤاد ، أبو حطب

  الرفض  –، الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات وإدراك القبول )١٤٢٨( البندري عبدالرمحن حممد اجلاسر
 ة جامعة ام القرى كلية التربيةالوالدي رسالة غري منشور

  التوافق النفسي للمدرسات املتزوجات واملطلقات وعالقه ببعض مظاهر الشخصية ، رسالة ) م١٩٨٢( إجالل حممد سري
 دكتوراه ، كلية التربية ،جامعة عني مشس

  تغريات املعرفية واملزاجية عامل الذكاء الوجداين لدى طالب اجلامعة وعالقته ببعض امل) م٢٠٠٤( الدردير ، عبداملنعم أمحد
 الكتب ، القاهرة

  حتليل املسار للعالقات بني القدرة على حل املشكالت االجتماعية وكل من فعالية الذات واالجتاه ) ٢٠٠١(العدل ، عادل
 ) ٢٥العدد ( جملة كلية التربية جامعة عني مشس اجلزء األول . حنو املخاطرة 

 التوافق الزواجي وعالقته بتوكيد الذات وارتباطه ببعض املتغريات ، رسالة )٢٠٠١(ن عبداهللا العمودي، ياسر بن حممد ب ،
 ماجستري ، غري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم علم النفس

  اإلرشاد والعالج النفسي ، القاهرة ، دار الفكر العريب) م١٩٩٩(الكفاىف ، عالء الدين 

 -   علم النفس األسري ،الكويت ، مكتبة الفالح) م١٩٩٢(د مبارك امح، الكندري 

 -  الزواج واألسرة ،إسكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث) م١٩٨٢(املسلماين ، مصطفى 

 


 مطابع : ،الكويت ٢٦٢الذكاء العاطفي ، ترمجة ليلى اجلبايل ، سلسلة عامل املعرفة ، العدد) م٢٠٠٠(ملان ، دانييل وج
 الوطن

  كلية  الربط بني مفهوم الذات وأساليب املعاملة الزواجية وعالقتها بالتوافق الزواجي ،جملة) ١٩٩٠(خليل، حممد بيومي
 ،جامعة الزقازيق  ١١التربية العدد

 
–

  نفس ودراسة التوافق ، دار النهضة العربية بريوت، علم ال) م ١٩٧٤(دسوقي ، كمال حممد 

  علم النفس ودراسة التوافق الزواجي  جامعة الزقازيق كلية التربية قسم علم )  م١٩٨٦(رواية حممود حسني دسوقي
 النفس

 لقاهرةاقباء للطباعة والنشر والتوزيع  ترمجة صفاء األعسر ،دار،الذكاء الوجداين)م٠٢٠٠٠.جاك،سكوت.روبنسون ،بام

  النظرية االجتماعية ودراسة األسرة ، القاهرة ، دار املعارف) م١٩٨٧(سامية اخلشاب 

  القاهرة –صفاء األعسر ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع :الذكاء الوجداين ترمجة) ٢٠٠١(سكوت،جني 

  من املتغريات ، جملة أحباث الريموك لقياس درجة التوافق الزواجي يف ضوء عدد  ةدراسه تنبؤي) م١٩٩٧(مسور ، قاسم "
 ٢العدد ‘  ١٣الد " سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

  الزواج واألسرة يف عامل متغري ، أسكندرية ، دار املعرفة اجلماعية) م١٩٨٩( سناء اخلويل 



 

 


  جامعة ٤النضج االنفعايل وعالقته بالتوافق الزواجي ، جملة كلية التربية ، العدد ) ١٩٨٧(عبد الرمحن ،حممد السيد ،
 الزقازيق

 –


 ذاتيه متوهجة) (١٩٩٨(دعثمان ،سيد امح ( لدلة املصرية لدراسات النفسية اا)١٨العدد ) ٨ 

  عبداهلادي ‘مفهومه وقياسه يف عبده : مقياس الذكاء االنفعايل ) ٢٠٠٢(عثمان، فاروق السيد ورزق، حممد عبدالسميع
 ر العريبوعثمان فاروق السيد القياس واالختبارات النفسية اسس وادوات ، القاهره دار الفك

 


  افق والرضا عن احلياة واإلجناز الذكاء الوجداين وتأثريه على التو) م٢٠٠٦(عيسى ورشوان ،جابر عيسى وربيع رشوان
 ٤األكادميي لدى األطفال ، جملة العلوم التربوية واالجتماعية ،كلية التربية جبامعة حلوان ،ع

 


  لة العربية للعلوم  ٦٧لزواجي ،العدد توكيد الذات والتوافق ا) ١٩٩٩( حممد عبدا هللا –فرج ، طريف شوقيا ،
 اإلنسانية ، جامعة الكويت

 


 علم النفس االجتماعي ،القاهرة ، مكتبة اخلاجني) م١٩٧٩(ى فهمي ،مصطف 

   أساليب التفكري والذكاء العاطفي لدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية يف مكة )  ٢٠٠٦( مرفت فيصل زكريا دهلوي
 جامعة أم القرى: مكة املكرمة . املكرمة ، رسالة ماجستري غري منشورة 

 الذكاء االنفعايل وعالقته بالكفاءة املهنية رسالة ماجستري جامعة) ١٤٢٨(مغريب، عمر عبداهللا مصطفى 
 أم القرى كلية التربية قسم علم النفس 

   دراسة (الذكاء االنفعايل وعالقته بالذكاء العام واملهارات االجتماعية ومسات الشخصية ) م٢٠٠٢(أبو ناشي  مىن سعيد
  )٣٥(،العدد ) ١٢(ة ، الد ، الة املصرية للدراسات النفسي) عاملية

 


   لة ماجستري ، الرياض ،جامعة مشكالت التوافق الزواجي لدى األسرة السعودية ،رسا) م١٩٩٩( نوال عبداهللا احلنطي
 امللك سعود

   مثلث التوافق الزواجي ،الكويت، دار اقرأ للنشر والتوزيع)  ٢٠٠٦(وداد العيسى 
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