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  شكر و تقدير

على آله وصحبه ومن سار على هديه إلى على محمد األمين و، وصل اللهم الرحيمبسم اهللا الرحمن 

  .يوم الدين وسلم اللهم تسليما

سبحان الذي علمني ما لم أكن أعلم، أنار بصيرتي وسدد خطاي، وألهمني الصبر على الصبر، وحبب 

، وعدد ما يكون وعدد فاللهم لك الحمد عدد ما كان...........إلى قلبي هذا العمل وأعانني على إنجازه 

  : وبعد. الحركات ربي والسكون

تشجيعه لي لوم، على دعمه ومحمد ب: ألستاذي المشرف الدكتور بأسمى عبارات الشكر والتقديرأتقدم 

  . يمة خالل إشرافه على هذه الدراسةوعلى مالحظاته وتوجيهاته الق طيلة مشواري األكاديمي،

على كل ما بذله معنا من جهود منذ االنطالقة ن جابر نصر الدي :والشكر موصول ألستاذ التعليم العالي

الذي علمني أبجديات البحث األولى وحتى آخر مرحلة من العمل، وللدكتور بوسنة عبد الوافي زهير 

  .فشكرا أساتذتي األفاضل مرة أخرى. وجعلني أرفع التحدي عاليا العلمي

يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني ألستاذنا الفاضل بشير معمرية على رده على كافة كما ال 

استشاراتي وتساؤالتي منذ بداية هذه الدراسة إلى آخرها، وعلى ما زودني به من مراجع فأدامك اهللا 

  .عنا خيرا اكمنارة يهتدي بها طالب العلم وجز

لدكتور مراد الدكتور ابراهيمي الطاهر وابد العالي، وكما أتقدم بالشكر واالمتنان للدكتور دبلة ع

أستاذي الكريم عبد الحميد عقاقبة، دون بوقطاية والسيد رئيس القسم أستاذي الدكتور اسماعيل رابحي، 

  .اإلحصائيتعاونك معي في الجانب الزهرة ريحاني، على  صديقتي األستاذةأن أنساك 

  .المحكمين على مالحظاتهم القيمة خالل اإلعداد ألدوات الدراسةالشكر موصول أيضا إلى األساتذة و

  .وأخيرا شكري و تقديري لألساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل

  .فشكرا من القلب. زوجي .....دون أن أنسى من سمح بهذا الفضاء من الحرية ألحقق من خالله ذاتي

فمنك تعلمت الصمود أمي أنساك  لن؟ وسمية، ياسمين وهيثم :ي وإلهاميوكيف أنساكم مصدر طاقت

فشكرا لكم  ....ن على هذه األرض ما يستحق الحياةحتى آخر الرمق، فقط أل

  .الباحثة ...................................................جميعا



  إهداء

  

  

  

  

  

  

 ....................إلى كل الصادقين

  . الذين ينجزون في صمت ألجل وطن حبه من اإليمان 

  .الباحثة                                                                                             

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  ملخص الدراسة

  :عنوان الدراسة

في ضوء ) والتوكيديةالصالبة النفسية (عالقتها بسمتي الشخصية المناعية إدارة الضغوط النفسية و

محمد جامعة -دراسة ميدانية على األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية . الذكاء االنفعالي

  -خيضر بسكرة 

  :إلىتهدف الدراسة الحالية 

الكلية وبين إدارة الضغوط النفسية وسمتي ودرجته تفسير العالقة بين الذكاء الوجداني بأبعاده  -

 .والتوكيديةالشخصية المناعية الصالبة النفسية 

ة وبين سمتي الشخصية المناعية تفسير العالقة بين إدارة الضغوط النفسية بأبعادها ودرجتها الكلي -

 )الصالبة النفسية والتوكيدية(

  . بين الجنسين على متغير الذكاء االنفعاليالتباينات مدى وداللة تفسير  -

  .االنفعاليعلى متغير الذكاء ) علمي، أدبي( تفسير مدى وداللة التباينات في التخصص -

إمكانية التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل درجاتهم على  -

  .االنفعاليمقياس الذكاء 

   :التاليةوقد حددت إشكالية الدراسة في التساؤالت  

  :التساؤل العام

الضغوط النفسية وسمتي الشخصية المناعية الصالبة النفسية  ما طبيعة العالقة القائمة بين إدارة

  بالذكاء االنفعالي؟ والتوكيدية

  : ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية هي كما يلي

طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية وبين إدارة الضغوط ما   –1

  النفسية؟



  ؟بين الصالبة النفسيةما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية و – 2

  ؟التوكيديةما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية وبين  – 3  

الصالبة الكلية وبين  ادرجتهو ابأبعاده إدارة الضغوط النفسيةما طبيعة العالقة القائمة بين  – 4

  ؟النفسية

  ؟التوكيديةالكلية وبين  ادرجتهو ابأبعاده إدارة الضغوط النفسيةما طبيعة العالقة القائمة بين  –5

يعزى االختالف فيها في الذكاء االنفعالي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة -6

  ؟)أدبي/ علمي  والتخصص ،الجنس(لمتغيرات

هل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل درجاتهم  -7

        على مقياس الذكاء االنفعالي؟ 

 –بسكرة  - رضتكونت عينة الدراسة من األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية بجامعة محمد خيو

قد وحيث تم اختيارهم بطريقة قصدية  )  140=ن( و البالغ عددهم  2013- 2012للموسم الجامعي 

كما اعتمدت في جمع بياناتها على .اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوبي االرتباط و المقارنة 

 Strategies: قائمة أساليب مواجهة الضغوط ، و)2002(مقياس الذكاء االنفعالي لعبد المنعم الدردير 

Assessing Coping 1989( شايير من إعداد كارفر و Carver & Scheier (تقنين ترجمة و) زيزي

بعدها تم ،  و مقياس الصالبة النفسية و مقياس التوكيدية من إعداد الباحثة ، و) 2006السيد ابراهيم ،

التأكد من الثبات والتأكد من الخصائص السيكومترية للمقاييس من خالل حساب معامالت الصدق و

راسة األساسية ثم عولجت البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية داللتهم قبل تطبيق الد

SPSS19 .  

  : أسفرت الدراسة عن النتائج التالية و

، بين كل من إدارة الضغوط النفسية 0.01إحصائيا عند مستوى دالة وجود عالقة ارتباطية موجبة و/ 1

  .لجامعيين الممارسين لمهام إداريةالنفعالي لدى األساتذة االتوكيدية بالذكاء ا، والصالبة النفسيةو



 كافة أبعاد مقياس بين  0.05و  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى / 2

فقد أسفرت  .لدى أفراد عينة الدراسة ساليب إدارة الضغوط النفسية الدرجة الكلية ألالذكاء االنفعالي و

بين بعد الوعي بالذات  0.01عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  وجودالنتائج عن 

، )، والتخطيط بي ، الرجوع إلى الدين ، الدعابةإعادة التفسير اإليجا( وأساليب إدارة الضغوط النفسية 

ت بين بعد تنظيم الذا 0.05و  0.01ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوى 

، و كذا وجود ) الرجوع إلى الدين ، الدعابة ، التقبل ، قمع األنشطة المتنافسة ، و التخطيط ( اليب أسو

بين بعد الدافعية و أساليب إدارة   0.05و  0.01عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى 

التخطيط ، و، الدعابةالدينإعادة التفسير اإليجابي ، المواجهة النشطة ، الرجوع إلى ( الضغوط النفسية 

بين بعد التعاطف و األساليب التالية  0.05و  0.01، وعالقة موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى )

) التخطيط، وإعادة التفسير االيجابي ، الرجوع إلى الدين ، الدعابة ، التقبل ، قمع األنشطة المتنافسة(

بين بعد المهارات االجتماعية  0.05و  0.01عند مستوى وبالمثل وجود عالقة موجبة و دالة إحصائيا 

، استعمال الدعم االستعمال اإلجرائي للدعم االجتماعي ، الرجوع إلى الدين( و بين األساليب 

  .يفا أو غير دال بين باقي األبعادفي حين كان االرتباط ضع ) .االجتماعي االنفعالي، التقبل و التخطيط 

بين كافة أبعاد مقياس   0.05و  0.01ة موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى وجود عالقة ارتباطي/ 3

لدى ) االلتزام ، التحكم و التحدي ( الذكاء االنفعالي بالدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية و بأبعادها 

الذي جاء  لمهام إدارية فيما عدا بعد المهارات االجتماعية ببعد التحكم و ناألساتذة الجامعيين الممارسي

  .ارتباطه غير دال 

بين كافة أبعاد مقياس الذكاء  0.01عند مستوى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا / 4

، حيث وجدت عالقة موجبة و دالة إحصائيا ياس التوكيدية  لدى أفراد العينةاالنفعالي بالدرجة الكلية لمق

، )ن الحقوق و التوكيدية االجتماعيةالدفاع ع( التوكيدية بين بعد الوعي بالذات و الدافعية وأبعاد مقياس 

الدفاع عن الحقوق ( و عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين بعد تنظيم الذات وأبعاد التوكيدية 



كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين بعد التعاطف وأبعاد مقياس ) االستقالليةو

في حين ارتبط بعد المهارات االجتماعية ارتباطا موجبا ) الحقوق و التوجيهيةالدفاع عن (التوكيدية 

  .وداال إحصائيا مع كافة أبعاد مقياس التوكيدية لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية 

بين الدرجة الكلية لمقياس  0.01و  0.05وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى / 5

النفسية لدى أفراد عينة  ليب مواجهة الضغوط النفسية وبعدى التحكم والتحدي لمقياس الصالبةأسا

ن أساليب إدارة بي 0.01حيث وجدت عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى  .الدراسة

ة إعادة التفسير اإليجابي والمواجهة النشطة والرجوع إلى الدين و قمع األنشط(الضغوط النفسية 

كما وجدت عالقة موجبة ودالة ، )االلتزام والتحكم والتحدي (  ن أبعاد الصالبة النفسيةيوب) المتنافسة 

وبين بعد التحدي وبالمقابل أسفرت النتائج ) التقبل و الدعابة ( بين أسلوبي  0.01إحصائيا عند مستوى 

، وكذا التحديبعدي االلتزام عن وجود عالقة ارتباطية سالبة و دالة إحصائيا بين أسلوب اإلنكار و

بين إستراتيجية االبتعاد السلوكي واألبعاد  0.01عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا عند مستوى 

وبين إستراتيجية تعاطي المواد النفسية وبعدي ) االلتزام و التحكم و التحدي (الثالث للصالبة النفسية 

  .لدى أفراد عينة الدراسة االلتزام والتحكم من مقياس الصالبة النفسية 

بين الدرجة الكلية لمقياس إدارة  0.05وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى / 6

الضغوط النفسية والدرجة الكلية لمقياس التوكيدية، في حين لم تحقق األبعاد ارتباطا داال بالدرجة الكلية 

بعد التوكيدية االجتماعية والذي حقق ارتباطا موجبا وداال عند  المقياس إدارة الضغوط النفسية عد

فقد جاء االرتباط موجبا وداال إحصائيا  .لضغوط النفسيةبالدرجة الكلية ألساليب إدارة ا 0.05مستوى 

، و من جهة التخطيط  ببعد االستقالليةبين استراتيجيات االستعمال اإلجرائي للدعم االجتماعي والتقبل و

دت عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين أسلوبي الدعابة والتخطيط ببعد التوكيدية أخرى وج

 ، الدفاع عن الحقوق بعد  عابة ودال أسلوب  االجتماعية، كما وجدت عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين

ائج وجود استعمال الدعم االجتماعي االنفعالي وبعد التوجيهية، و بالمقابل أظهرت النتأسلوب و بين 



دارة الضغوط النفسية  االبتعاد الذهني و بعدي إعالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا بين أسلوب 

  .إداريةلدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام  .التوجيهية واالستقاللية لمقياس التوكيدية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في الذكاء االنفعالي يعزى فيها االختالف / 7

  ).أدبي/علمي: الجنس والتخصص(لمتغيري 

إمكانية التنبؤ بدرجات األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية على مقياس إدارة الضغوط / 8

 .النفعاليالنفسية من خالل درجاتهم على مقياس الذكاء ا

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



summary of the study 

Title of the study: 

Psychological stress management and its relationship to immune 

personality traits of hardiness and assertiveness in light of emotional 

intelligence. A field study on university lecturers occupying 

administrative functions at Mohamed Khidher University of Biskra. 

The current study aims to : 

-The interpretation of the relationship between dimensions and total scores 

of emotional intelligence and both psychological stress management and 

immune personality traits of hardiness and assertiveness.  

-The interpretation of the relationship between dimensions and total scores 

of psychological stress management and immune personality traits of 

hardiness and assertiveness.  

-Explain the extent and significance of variations in emotional intelligence 

according to gender. 

-Explain the extent and significance of variations in emotional intelligence 

related to academic specialization (scientific, literary) . 

- Possibility of prediction of the scores obtained by sample subjects on 

psychological stress management scale on the basis of their scores on the 

emotional intelligence scale.                                                        

 The problematic of the study was defined through the following questions:  

- The general question : 



What is the nature of the relationship between emotional intelligence, 

psychological stress management and immune personality traits (hardiness and 

assertiveness )?; 

And a set of sub-questions were derived from this general question as follows:  

1 –What is the nature of the relationship between dimensions and total 

scores of emotional intelligence and psychological stress management? 

2 –What is the nature of the relationship between dimensions and total    

scores of emotional intelligence and hardiness?  

 3 –What is the nature of the relationship between dimensions and total scores 

of emotional intelligence and assertiveness? 

4 –What is the nature of the relationship between dimensions and total scores 

of psychological stress management and hardiness? 

5 –What is the nature of the relationship between dimensions and total   

scores of psychological stress management and assertiveness? 

6 -Are there statistically significant differences between sample subjects scores 

reflecting variables of gender and academic specialization?  

7. Is it possible to predict the scores of the sample subjects on the 

psychological stress management scale on the basis of their scores on the 

emotional intelligence scale? 

     The study sample consisted of university lecturers occupying administrative 

functions at Mohamed Khidher University of Biskra, during the academic year 



2012-2013, whose total number was 140, and who were chosen in a 

deliberate fashion.     

      The researcher adopted the descriptive methodology with the correlation 

and comparison styles, relied, for data collection, on the Emotional Intelligence 

Scale, designed by Abd El Mona’am Adderdir(2002), the Coping Assessing 

Styles List, designed by Carver and Scheier ( 1989) and translated and 

standardized by Zizi Asseied Ibrahim (2006), and the Hardiness Scale and 

Assertiveness Scale,  both designed by the researcher, and then subjected to 

psychometric measures, to determine their coefficients of reliability and 

constancy, and to ensure their significance strength before application to the 

basic study. After that, data was analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences ; SPSS19.                                                                                         

   The study reached the following results :  

1/ there is a positive correlation, statistically significant at the level of 0.01, 

between each of the variables of psychological stress management, hardiness, 

and assertiveness, and emotional intelligence for university lecturers occupying 

administrative functions. 

2/ there is a positive correlation, statistically significant at the level of 0.01,  

between all dimensions of emotional intelligence scale and the total score of 

stress management styles for sample subjects.  



-The results also showed a positive correlation, statistically significant at the 

level of 0.01, between the dimension of self-awareness and psychological 

stress management styles  (positive reinterpretation, the reference to religion, 

humor, and planning), and a positive correlation, statistically significant at the 

levels of 0.01 and 0.05, between the dimension of self-regulation and styles of 

reference to religion, humor, acceptance, suppression of competing activities 

and planning, as well as a positive correlation, statistically significant at the 

levelsof 0.01 and 0.05, between motivation and stress management styles 

(positive reinterpretation, active confrontation, reference to religion, humor, and 

planning), and a positive correlation, statistically significant at the levels of 0.01 

and 0.05, between the dimension of empathy and the following styles: positive 

reinterpretation, the reference to religion, humor, acceptance, suppression of 

competing activities and planning), and, similarly a positive correlation, 

statistically significant at the levels of 0.01 and 0.05, between the dimension of 

social skills and the following styles: procedural use of social support, 

reference to the religion, the use of emotional social support, acceptance, and 

planning); while the correlation was either weak or non-significant for the other 

remaining dimensions. 

3/ there is a positive correlation,  statistically significant at the levels of 0.01 

and 0.05, between all dimensions of the emotional intelligence scale and total 

scores of hardiness and its dimensions ( commitment, control, and challenge) 



for university lecturers occupying administrative functions, but with the 

exception of the relationship between the dimension of social skills and the 

dimension of control which was non-significant.  

4/ there is a positive correlation, statistically significant at the level of 0.01, 

between all dimensions of the emotional intelligence scale and total scoresof 

assertiveness for sample subjects, as, a positive and statistically significant 

correlation was found between dimensions of self-awareness and motivation 

and dimensions of assertiveness ( defending rights and social assertiveness), a 

positive and statistically significant correlation was found between the  

dimension of self-regulation and dimensions of assertiveness ( defending rights 

and autonomy), and a positive  and statistically significant correlation was also 

found between the dimension of empathy and dimensions of assertiveness 

(defending   rights and guidance), while the dimension of social skills 

correlated positively and significantly with all dimensions of the assertiveness 

scale for university lecturers occupying administrative functions. 

5/ there is a positive correlation, statistically significant at the levels of 0.05 

and 0.01, between total scores on the psychological stress management scale 

and hardiness dimensions of commitment and challenge for the members of 

the study sample, as, a positive and statistically significant correlation, at the 

level of 0.01, was found between psychological stress management styles  

(positive reinterpretation, active confrontation, reference to religion and the 



suppression of competing activities) and dimensions of hardiness(commitment, 

control and challenge), a positive and statistically significant correlation, at the 

level of 0.01, was found between styles of acceptance and humor and the 

dimension of challenge, while, and in comparison to this, the results showed 

the existence of a statistically significant negative correlation between the style 

of denial and dimensions of commitment and challenge, as well as a negative 

correlation, statistically significant at the level of 0.01,  between behavioral 

avoidance strategy and the three dimensions of hardiness (commitment, control 

and challenge) and between psychological substance abuse strategy and  

hardiness dimensions of commitment and control among members of the study 

sample.                                                            

6/there is a positive correlation, statistically significant at the level of 0.05, 

between total scores on the psychological stress management scale and total 

scores on the assertiveness scale, while there was no significant correlation 

between assertiveness dimensions and total scores of psychological stress 

management with the exception of the social assertiveness dimension which 

was positively and significantly correlated with psychological stress 

management styles, at a level of 0.05. This positive and statistically significant 

correlation occurred between strategies of procedural use of social support, 

acceptance and planning and the dimension of autonomy; on the other hand,  

a positive and statistically significant correlation was found between styles of 



humor and planning and the dimension of social assertiveness, as well as a 

positive and statistically significant correlation between the humor style and 

defending rights style, and between the style of emotional social support use 

and the dimension of guidance. And in comparison to this, the results also 

showed a statistically significant negative correlation between the psychological 

stress management style of mental avoidance and the dimensions of guidance 

and autonomy of the assertiveness scale, among university lecturers occupying 

administrative functions. 

7/the lack of significant differences in emotional intelligence between sample 

subjects, reflecting variations due to variables of gender and academic 

specialization. 

8/ There is a possibility of prediction of the scores, of university lecturers 

occupying administrative functions, on the psychological stress management 

scale, on the basis of their scores on the emotional intelligence scale. 
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 : مقدمة إشكالية/ 1 

 ر الضغوط و تباينت فيه أنواعها ،يكاد ال يختلف اثنان في أننا نعيش زمنا تعددت فيه مصاد

سياسية تبقى الضغوط النفسية هي القاسم المشترك فبين ضغوط اجتماعية و مهنية و أخرى اقتصادية و 

  بينها جميعا

عن الضيق أو التوتر الناتج عن عجز األفراد في  للتعبيرالضغوط النفسية  يستخدم مصطلح

من ، وبين كثرة متطلبات الحياة المفروضة عليهم كاناتهم المادية المعنوية من جهةتحقيق التوازن بين إم

  .اإلحباطب الشعورك بالنواحي الشخصية أو االجتماعية والمهنية إلى درجة سواء ارتبط ذل، جهة أخرى

ويستدل على الضغوط النفسية من خالل استجابة األفراد االنفعالية للمواقف التي يختبرونها إذ 

لمراكز العصبية اتنشيط إلى  هايؤدي استمرارتحدث استجابة الجسم للضغوط تغييرات فيزيولوجية 

دائمة، فالمؤكد علميا أن إثارة عن إفراز هرمون الضغط ما يجعل النظام المناعي في حالة  المسئولة

المحرر  لكرتيزوال إذ يضعف هرمون عية تخل بالتوازن الحيوي للعضويةاستجابة الضغط المنا

من قدرة الجهاز المناعي   - مهما كانت مستوياتها  –باستمرار نتيجة التعرض للضغوط المزمنة 

بذلك األفراد لشتى األمراض وأخطرها كأمراض القلب والشرايين، والجلطات الدماغية  معرضا 

  .ومختلف االضطرابات السيكوسوماتية 

الحفاظ على صحتهم النفسية  علىغير أن الملفت لالنتباه فعال هو قدرة بعض األشخاص 

والجسدية بالرغم من الضغوط النفسية التي يواجهونها، يتعلق األمر دون شك بقضية الفروق الفردية 

أم أن األمر يتعلق بسمات شخصية محددة تجعل هؤالء األشخاص  القابلية ولكن هل هي فروق في 

معينة تتيح لهم التعامل  أساليبأفضل من غيرهم في التعامل مع تلك الضغوط؟ وهل يمتلك هؤالء 

  الفعال مع ما يواجهونه من مواقف ضاغطة؟
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تماما بالغا اهاستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية إدارة الضغوط النفسية أو  لقي موضوع

 , Lazarus&Folkman(حسب  ، ويشير المصطلحالباحثين في العديد من التخصصات من قبل

التغير المستمر في الجهود المعرفية والذهنية إلدارة المطالب الداخلية و الخارجية  إلى ") 1984

يظهر في موقف الضغوط أي أنه سلوك ديناميكي . قد الفرد أنها متجاوزة إلمكاناتهللضغوط التي يعت

عبد (".منهوالرضا عنه ألنه ال مفر  تقبلهو  ، أو التقليل من آثاره المختلفة أو تحمله كاماللتجنبه كلية

  ) 290، ص 2006الحميد سعيد حسن، راشد بن سيف المحرزي، 

 ,Lazarus&Folkman(تقييم اإلدراكي الذي تبناه فكرة  المن وننطلق في دراستنا الحالية 

في طرحهم الستراتيجيات مواجهة الضغوط، فما يدركه شخص على أنه تهديدا قد يرى فيه ) 1984

من ثقته بنفسه، وإدراك الموقف بأنه ضاغطا ال يتوقف على كم شخص آخر تحديا إلمكاناته يعزز 

الضغوط وشدتها وإنما على أساليب األفراد الوجدانية في اإلحساس بتلك الضغوط وطرق التعبير عنها 

  .فعال مع الضغوط هو جوهر المواجهةفالتركيز على الوعي االنفعالي في التعامل ال

–المعرفية –هي مجموعة المهارات االنفعالية  " الضغوط النفسية  حسب الباحثة إدارة و

االجتماعية المتعلمة أو المكتسبة ذات الصلة بسمات الشخصية والتي تحدد أساليب الفرد الفعالة في 

عن قضية عالقة االستراتيجيات بسمات و" التعامل باستمرار مع مختلف أحداث الحياة الضاغطة 

االستراتيجيات باألنماط السلوكية ، كما عالقة  إلى) 2012(دراسة فتيحة بن زروال تشير  الشخصية 

عالقة سمات الشخصية باالستجابات السلوكية للمواقف المختلفة )  2005أمل أبو عرام ،( دراسة أكدت 

في نزار بن حامد بن ( بحيث تساهم هذه السمات سلبا أو إيجابا في الضغوط الواقعة على الفرد 

  ) 3ص، 2012القائدي ،   دغيليب
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سمات الشخصية القول بارتباط  إلى) (Goldberger, L &Breznitz, S ,1993ذهب كل من و

 2010ة عمار أبو بكر دردير ،في نشو( بالقدرة على مواجهة أحداث الحياة و المواقف المتغيرة 

  .)55،ص

، والتي نصدر من خاللها األحكام على اجهة للبنية السيكولوجية لألفرادتمثل سمات الشخصية و

تتشكل السمات و، بالهدوء أو االتزان االنفعالي آخر، وعلى االستثارةبسرعة الغضب أو  شخص ما

يعد التعلم االجتماعي محددا إذ العوامل الوراثية البيولوجية مع العوامل النفسية االجتماعية  بتضافر

  .يؤكد إمكانية تنميها وتطويرها ماأساسيا في اكتساب السمات 

أو في الوقاية من اإلصابة باألمراض أو االضطرابات النفسية،تتدخل سمات الشخصية في و 

بحالة الصحة  التنبؤتستطيع الشخصية معينة من سمات أن ) Eysenk,1994( فقد أثبت "التعرض لها 

  )  134، ص 2002سامر جميل رضوان ، ( ".وتوقعات الحياة بعد عقود من السنين بشكل دال

لقد أسهم علم النفس االيجابي بتحويل مسار البحث وذلك باالهتمام بالجوانب االيجابية في 

الشخصية فتزايد التركيز على العوامل الداعمة للصحة النفسية والجسدية لألفراد كالتفاؤل والسعادة 

عم هذا المسار أكثر فأكثر هو تأكيد اتجاه المناعة والتفكير االيجابي والوجدان االيجابي، ولعل ما د

ما النفسية العصبية للتفاعل الحاصل بين مثل هذه العوامل النفسية مع األنظمة العصبية الغددية المناعية 

 )  Henry Dreher,1995( فسح المجال لظهور مصطلح الشخصية المناعية على يد 

تعني الفرد القادرعلى إيجاد الفرح ) " Henry Dreher,1995(الشخصية المناعية من وجهة نظر و

فالشخصية المناعية . وحتى الصحة حينما تقدم الحياة أصعب تحدياتها) أي الهدف في الحياة ( والمعنى 

 تطوروإنما بالتقبل والمرونة والرغبة في التعلم وال ث الحياة الضاغطة باإلنكارال تتعامل مع أحدا

تتبع لقد  و،"لحياة  تحمي سمات كتلك الفرد من االنهيار انفعاليا وجسديا، ففي خضم أزمات االشخصي
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استمرت طيلة األربعة عقود األخيرة ليحدد على والتي من البحوث والدراسات  اكبير اعدددريهر

السمات "أطلق عليها  لألفراد ضوئها سبع سمات تسهم في الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية

  : نشرها ضمن مؤلفه، ولقد للبقاء بصحة جيدةبحيث يمكن تنمية هذه األخيرة وتطويرها " المناعية 

"The immune power personality 7traits you can develop to stay healthy" "  وهذه

 :السمات هي 

 .)التعبير –الترابط  –االنتباه :( العامل الرئيسي  -

 .The capacity to confideالقدرة على الوثوق باآلخرين أو الموثوقية    -

 .  Psychological  Hardiness:الصالبة النفسية  -

 .Assertivenessلتوكيدية ا -

 Affiliative Trust الثقة االنتمائية  -

 Altruismالغيرية  -

   Self-complexityتركيب الذات أو تعقد الذات  -

يكون للفرد معنى  لكيأنه  )  2008، ماجدة بهاء الدين السيد عبيد( ر في هذا الصدد تذكو

ال بد من االلتزام بشيء ما ف)  Battista& Almond,1973(والموند  باتستا في الحياة حسب

 بدوره حددو .واالعتقاد أن هذا الشيء مطلوب  وأن المعنى في الحياة يظهر في عدة مصادر

)Debats,1999  ( العالقات،حياة العمل، السعادة : ثمانية مصادر هامة للمعنى في الحياة منها

ومن جهته أكد نواحي المادية، والمستقبل واألمل وال الشخصية وتحقيق الذات

)Folkman&Moskowitz ,2000  ( أن المعنى يقوم بدور حاسم في سلوك المواجهة الفعالة

  . يوخصوصا تلك التي تدعم الوجدان االيجاب
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النواتج الصحية الرتباطهما بالصالبة النفسية و التوكيدية سمتي تركز الدراسة الحالية على 

في جوهره لعلم "  Psychological hardiness" الصالبة النفسية ويعود مفهوم لضغوط النفسية ل

مفهوم يتجلى و، ى إيجاد المغزى والهدف من حياتهيؤمن بقدرة اإلنسان علالذي النفس الوجودي 

تها على استثمار ، وذلك بقدروأساليبها في معايشة الواقع سية من خالل مظاهر الشخصية الصالبة النف

الفعال مع مختلف المواقف ، أو حتى الخبرات الحياتية المالحظة لآلخرين قصد التعامل خبراتها النفسية

، بااللتزام أمام الذات واآلخرين ، ويتميز ذوي الصالبة النفسية المرتفعة حسب التراث األدبيالضاغطة

وبالجاذبية الشخصية   والجرأة والمنافسة والقدرة على إيجاد العديد من البدائل للمشكالت المعقدة

  .، وقوة التحمل والتفاؤلالتحدي، واإلصرار ووالتعاون

" The hardy personality" مصطلح الشخصية الصلبة  ) Kobossa,1979( ولقد صاغت 

لئك الذين ينجزون حتى بوجود الضغط، ومع ذلك يحتفظون بصحتهم النفسية والجسدية، لتصف به أو

اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل : " أنهابالصالبة النفسية  تعريفوتذهب إلى 

علي .(جه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطةكي يدرك ويفسر ويوا والبيئية المتاحة المصادر النفسية 

  )155ص، 2003عسكر، 

دورا وسيطا بين الضغط والصحة، إذ تتحدد بموجبها الطريقة التي   الصالبة النفسيةتلعب 

،ومن ثم التطور الشخصييدرك ويفسر من خاللها األفراد األحداث الضاغطة على أنها فرصا للنمو و

مخففا بذلك من آثارها السلبية على يعمل هذا اإلدراك اإليجابي على تعديل االستجابة المناعية للضغوط 

  .الصحة النفسية والجسدية عبر جملة من االستراتيجيات التكيفية الفعالة

عامال معدال للضغوط إلى اعتبار الصالبة النفسية  ) Michelle Rowe,1998(  ولقد ذهب 

حين عدها في ، راق النفسيفي دراسته على العاملين بقطاع الرعاية الصحية والمعانين من االحت




	ع ا��را��	��  ا	��� ا�ول   ا�����

 

8 

 

Madi,2013)  (فالمواجهة تتطلب تحديدا دقيقا الضغوط إذ تعكس القدرة على التحمل طريقا لمقاومة ،

 ،تيح تفسيرا إيجابيا لتلك المواقفحلول تمن للوضعيات المجهدة، وتحليال معمقا لما يمكن اقتراحه 

" الضغط واستراتيجيات المواجهة ، الصالبة"حول )  Judkins Kay, 2001( وأظهرت نتائج دراسة

المواجهة المركزة  بينو من جهةبين الصالبة النفسية المرتفعة موجبة ودالة إحصائيا عالقة  وجود 

وفي المقابل ارتبطت الصالبة من جهة أخرى،الضغوط والمستوي المنخفض من  على حل المشكالت

حدة (واعتبرت  ،المركزة على االنفعالبالمواجهة النفسية المنخفضة بمستويات مرتفعة من الضغوط و

غيرات الواقية الصالبة النفسية واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية من بين المت) 2012، يوسفي

تأثير الصالبة )  Margaret Beasley, et al ,2003(بحثت دراسة ، كما من الضغوط النفسية

وقد دعمت النتائج نموذج وأساليب المواجهة على المقاومة خالل االستجابة ألحداث الحياة الضاغطة 

كما برهنت النتائج عن دور ،الصحة النفسية والجسديةالتأثير المباشر للعالقة بين ضغوط الحياة و

عمل التفسير االيجابي للمواقف بحيث يالصالبة بوصفها عامال معدال  لنواتج  الضغوط على الصحة  

  .االستجابة االنفعالية لتلك الضغوط نوعية  الضاغطة على تحديد 

تعديل االستجابة المناعية للضغوط النفسية يسمح التفسير اإليجابي للوضعيات الضاغطة إذن ب

، وإن كانت الصالبة النفسية تعبر عن معتقدات فراد االنفعالية في التعبير عنهامحددا بذلك  أساليب األ

القدرة على التعبير عن األفكار والمعتقدات واآلراء  تعنيالفرد وأفكاره حول فاعليته فإن التوكيدية 

فالفرد خالل تعامله ، إحدى المتغيرات ذات الصلة بالضغوط النفسية منها ما جعلوالدفاع عن الحقوق 

اج إلى التعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية دون المساس بحرية مع مختلف المواقف الضاغطة يحت

 Henry( ،ولهذا عدها الكثيرون إحدى المهارات االجتماعية االتصالية  واعتبرها معتقداتهماآلخرين و

Dreher  ( لشخصية المناعيةاإحدى سمات.  
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سمة " : حسب الباحثة )  Self- assertion( أو تأكيد الذات ) Assertiveness( والتوكيدية 

االنفعالية السلوكية الواعية والتي تحظى  - في الشخصية تتضمن مجموعة من االستجابات المعرفية 

، وتتمثل في حرية التعبير عن المشاعر االيجابية والسلبية تحقق للفرد الغاية منهابالقبول االجتماعي و

، الدفاع عن ار وإنهاء التفاعالت االجتماعيةتمرالبدء واالس، ير لفظيةسواء بصورة لفظية أو غعلى حد 

الحقوق الخاصة مع ضرورة احترام حقوق اآلخرين وحرياتهم ،االعتراف بأوجه القصور الشخصي 

  "واالستقاللية في اتخاذ القرار

وعي بالذات في قمة  ) 2006طه عبد العظيم حسين ، ( حسب  يتطلب التعبير التوكيدي

، كما فعاالت حتى ال ينجر الفرد وراءهاانفعالها مع إدراك واضح للحدود التي يمكن وضعها لهذه االن

وتتطلب التوكيدية السوية في مضمونها تلك القدرة على التعبير عن الذات في مختلف مواقف التفاعل 

، فالحكمة تكمن في الخروج صيةاآلخرين وحرياتهم الشخاالجتماعي مع ضرورة مراعاة حقوق 

فذلك من شأنه تحقيق التوافق النفسي االجتماعي  التفاعلية  بالكسب المتبادل لكافة أطراف العالقة

  .لألفراد

، فهي تساعد على تنمية تقدير الذات للفردتعكس التوكيدية من جهة أخرى أحد جوانب الصحة النفسية 

التي تستدعي الجرأة والشجاعة إلبداء اآلراء المعارضة والحد من الشعور بالخوف والقلق في المواقف 

لآلخرين وال يتوقف ذلك على التعبيرات اللفظية فحسب بل يتعداه ليشمل كافة أشكال التعبير غير 

اللفظي، كاالنسجام بين تعبير الوجه وإيماءات الجسم ومضمون الرسالة المراد إيصالها، إضافة إلى 

 التعبير عن صدق المشاعر ووضوحها وما  تساعد لغة الجسم فينبرة الصوت واتصال العين وعم

 . لآلخرين وآرائنا أفكارنا إيصال فمحتوى السلوك التوكيدي يكمن في الكيفية التي يتم من خاللها 




	ع ا��را��	��  ا	��� ا�ول   ا�����

 

10 

 

فقد توصلت دراسة يؤدي انخفاض مستوى التوكيدية إلى آثار سلبية على الصحة، 

(Ghareeb, 1992)  عبد اهللا جاد محمود(اعتبرو دالة بين القلق والتوكيدية،إلى وجود عالقة عكسية ،

محمد ( ويعتقد، وط النفسية واالكتئاب والعدوانالسلوك التوكيدي متغيرا وسيطا بين الضغ) 2002

بوجود  عالقة قوية بين التوكيدية واالتزان االنفعالي إلى الحد الذي يمكن ) 2006محمود بني يونس، 

  .احدة فكالهما ال غنى عنه في العملية التوافقيةاعتبارهما وجهين لعملة و

لقد أحدث االتجاه السيكوسوماتي نقطة تحول في مجال الدراسات النفسية وذلك بتأكيده آلثار 

مع هذه التعامل  أساليب، ومن ثم كان ال بد من التركيز على  غوط على الصحة النفسية والجسديةالض

مواجهة  استراتيجيات ةدراسفاتجهت البحوث ل، الصحيةارتها للتخفيف من نواتجها وإد الضغوط 

، غير أن أكثر المتطورة على حد سواءمختلفة في المجتمعات النامية و قطاعاتالضغوط النفسية لدى 

هم العاملون في مهن الطب )  2010، محمد عبد العزيز مفتاح(المهنيين تعرضا للضغوط حسب 

كلما قل عدد أعضاء هيئة  أنه) "  Fisher( وفي هذا اإلطار يذكر  ،التدريسوالتمريض والشرطة و

و بصورة عامة فإن األشخاص ذوي  ،البحثية عليهم، زادت األعباء األكاديمية واإلدارية والتدريس

 ثالتعليم العالي لديهم توقعات عالية لحياتهم  يتعرضون لضغوط أكثر من األشخاص األقل تعليما، حي

  .) 96، ص 2010محمد عبد العزيز،  (أهدافهم وتوقعاتهم أقل تكون الفجوة بين 

ومن هذا يشكل الطموح المرتفع مصدرا آخر من مصادر الضغوط لذوي التعليم العالي 

عال في مخرجات األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية كعنصر فبالدراسة الحالية  اهتمتالمنطلق 

بمسؤولية اإلدارة مما قد يعدد من مصادر  ، والبحث العلمي التدريس، يقوم إلى جانب العملية التعليمية

إلى ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى )  2006يوسف جوادي، ( فقد توصل، الضغوط النفسية لديه

 اإلدارةكالعالقة مع الزمالء، و: طوالضغبتلك مصادر شعوره  تعدداألستاذ الجامعي، إضافة إلى 

)  2009، مسعود وفاء (دراسة هدفتنظيمي والظروف الفيزيقية لبيئة العمل، و، والهيكل التالطلبةو
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عالقة األستاذ : ا  فيوقد حصرتهبيئة عمل أستاذ الجامعة التعرف على طبيعة مصادر ضغوط إلى 

 .، عالقة األستاذ باإلدارة طبيعة العمل وعالقة األستاذ بالزمالءبالطلبة، ظروف العمل

ازدواجية الدور لدى األستاذ موضوع  تناولت فقد ) 2013، حفيظيسليمة ( دراسة  أما  

ها على فهل الزدواجية الدور انعكاسات. رية وإمكانية تأثيرها على أدائهالجامعي الممارس لمهام إدا

لدى أولئك الذين يعتقدون في قدرتهم التحمل،  منكبيرة  درجةأم أنها تعكس ؟ األداء األكاديمي لألستاذ

استخدام مصادرهم النفسية والبيئية قصد التعامل الفعال مع ما يواجهونه من مواقف ضاغطة، على 

ضغوط وهل تعكس هذه االزدواجية القدرة على إدارة ؟ بحيث يجسد هذا االعتقاد صالبة نفسية مرتفعة

آلخرين ، والتعبير عن اآلراء المعارضة لكرفض المطالب غير المقبولة ،العالقات االجتماعية تحديدا

النتائج  واالستقاللية في اتخاذ القرارات مع تحمل مسؤولية حرية اآلخر في التعبير عن آرائه، مع تقبل

  ؟المترتبة عنها

بصيغة أخرى هل تعكس هذه االزدواجية تأكيدا مرتفعا للذات بحيث تسمح إلى جانب الصالبة  

وإذا  ؟للتوافق النفسي والتوازن الوظيفي للعضويةتحقيقا التكيفية  االستراتيجياتالنفسية باستخدام أنجع 

كانت الفجوة أكثر اتساعا بالنسبة لذوي التعليم العالي بين أهدافهم وتوقعاتهم مما يضاعف من كم 

يجعلهم أكثر ضبطا مما لهم ذكاؤهم األكاديمي وعيا تاما بحاالتهم االنفعالية  وفرفهل ي، الضغوط لديهم

  وتحكما في الذات ؟

االت االنفعالية من أكثر مهددات الصحة وما انتشار األمراض العضوية ذات المصادر تعد الح

االنفعالية إال دليال على ذلك، وال يعبر الوعي االنفعالي عن الشعور بالذات أثناء معايشتها للموقف 

هو عقلي ما بين إذ تمثل القدرة على الربط االنفعالي فحسب، وإنما يتعداه إلى التفكير بتلك المشاعر 

إن هذا التكامل بين األنظمة ، وما هو انفعالي الخطوة األولى لالستقرار النفسي الفسيولوجي) التفكير(
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أو الوجداني أو ( الذكاء االنفعاليب على تسميتهواألنظمة المعرفية هو ما اصطلح ) الوجدانية(االنفعالية 

  ) العاطفي أو ذكاء المشاعر

سية وعلم النفس في دث أنواع الذكاءات في مجال الصحة النفيعتبر الذكاء االنفعالي من أح"

، ولقد نما وتطور هذا المفهوم نتيجة لطابع العصر الذي نعيش فيه والذي يتطلب رؤية الوقت الحاضر

غير تقليدية لمفهوم الذكاء، فالمجتمع اآلن يواجه العديد من التحديات االقتصادية والصحية والثقافية 

لكن و، ت التي تواجهه، والتي تتطلب من الفرد ليس فقط قدرات عقلية لحل المشكالةالبيئيوالسياسية و

تحتاج أيضا إلى قدرات انفعالية واجتماعية يمكن من خاللها التعامل مع متطلبات الحياة اليومية 

  )  433، ص  2010سالمة الشارف سالم خليفة العباني، ("الضاغطة والتواصل بكفاءة مع اآلخرين 

التي تثري مجموعة من السمات المزاجية واالجتماعية " والذكاء االنفعالي حسب الباحثة هو

ومعمقا لالنفعاالت يسمح بمراقبتها وتنظيمها لتحقيق ، المحتوى الوجداني لألفراد ما يتيح فهما دقيقا

التحكم في  ( ، إدارة الذات)أو المعرفة االنفعالية ( الذات معالجة فعالة للمشكالت ويتضمن الوعي ب

والمهارات االجتماعية ) باآلخر  اإلحساس( ، التعاطف أو الدافعية، حفز الذات )االنفعاالت السلبية

  .)على إدارة العالقات االجتماعية القدرة (

أولهما يكون داخل الشخص وثانيهما : يتضح من التعريف أن للذكاء االنفعالي قسمين أو شقين

الشخصي يتجلى في المعرفة االنفعالية بمعنى معرفة الفرد ألسباب بين شخصي، فعلى المستوى 

، و قدرته على الربط بين مشاعره و تفكيره، وقدرته على تحديد جوانب كذا التعبير عنهاانفعاالته و

القوة والضعف في ذاته، وامتالكه للمرونة االنفعالية أي القدرة على تغيير االنفعاالت بسهولة متى 

 ،)سهولة التخلص من استثارة االنفعاالت السالبة والتي لها ارتباط بالمرونة العصبية (تغيرت الظروف 
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لمثابرة  في إنجاز األعمال والقدرة على تحمل اإلحباط وحفز الذات والتي تظهر في اإلصرار وا

  .بتفوق

أما على المستوى البين شخصي أو االجتماعي فيتجلى في القدرة على فهم انفعاالت اآلخرين 

قصد حل المنازعات باستخدام مهارتي لمنع تصعيد الصراع أو للتعاطف معهم واالستماع لمشاكلهم 

فالتحدي الذي تفرضه العالقات االجتماعية يكمن في القدرة على التفاعل االيجابي  اإلقناع،التفاوض و

  .المعرفية وسماتهم الوجدانية قدراتهماألفراد وتباينهم في  اختالف في ظلصعوبات التعايش  مواجهةل

أن الناس مرتفعي الذكاء الوجداني أكثر مرونة وانفتاحا  )(Bourey& Miller ,2001يذكر 

ولديهم إحساس كبير بالمسؤولية االجتماعية، وأكثر مهارة في فهم  اآلخرين،وتقمصا عاطفيا تجاه 

انفعاالتهم الشخصية، وهذه الكفاءات االنفعالية تعد مفتاح النجاح في العمل، كما أن الوعي بالذات وهو 

  .إرادتنا خاصة في أوقات األزماتأحد المكونات المهمة في الذكاء الوجداني يجعلنا نحسن أنفسنا و

مجموعة من المهارات االجتماعية واالنفعالية الضرورية  )Elias & Weissberg,2000(و يذكر 

هي التواصل بكفاءة، التحكم في الذات والتعبير المناسب عن المشاعر، التفاؤل  :الحياةللنجاح في 

والوعي بالذات، القدرة على حل المشكالت، القدرة على التعامل مع اآلخرين، القدرة على التخطيط 

  )  27ص ،   2004عبد المنعم أحمد الدردير ، . (ديد األهداف والمثابرة في أداء األعمالوتح

بمجموعة من )  Fatenah Naghavi et al , 2010(يرتبط الذكاء االنفعالي حسب دراسة 

، و كذا باالضطرابات االنفعالية كالقلق واالكتئاب والشخصيةالعوامل كالرضا عن الحياة والتفاؤل 

لقد و.، زيادة على كونه مؤشرا داال على االنجاز)العجز عن التعبير على االنفعاالت (واأللكستيميا 

عن إمكانية  تنبؤ الذكاء )  2011أيمن غريب قطب ناصر ،( أسفرت نتائج الدراسة التي قام بها

  .الي بمهارة إدارة الضغوط النفسيةاالنفع




	ع ا��را��	��  ا	��� ا�ول   ا�����

 

14 

 

ارتفاع مستوي الذكاء االنفعالي يعد عامال أن ) Van Dierendonck et al , 2010( وأوضح

إلى أن الذكاء االنفعالي يعد )   Yu Chi ,2011(و من جهته توصل  ،واقيا من االحتراق النفسي

. عامال معدال للضغط و األداء ، إذ يقوم بتعديل إدراك األفراد للضغوط ومن ثم ال تؤثر في أدائهم

إلى عدم وجود عالقة بين الذكاء )  Van Der Zee,et al , 2002(دراسة وبدورها انتهت 

  ) In Michael Byrne,2012,p 12(.االنفعالي واألداء األكاديمي

أي عدم وجود عالقة ذات ) ,2008Felicia Bell Bradshaw(وهو ذاته ما توصلت إليه دراسة 

أن نسبة )  2000جولمان، (ومن جهته يؤكد ، اء االنفعالي واألداء األكاديميداللة إحصائية بين الذك

فقط للذكاء العام،  % 20مقابل  % 80العمل تقدر ومساهمة الذكاء االنفعالي في النجاح في الحياة 

) العقل الوجداني والعقل المنطقي(ويعتقد بامتالكنا لعقالن أحدهما عاطفي واآلخر مفكر، ويطلق عليهما 

في  فالتناغم الحاصل بينهما يسهم ،العكس صحيحعملية التفكير وويقر بأهمية المشاعر واألحاسيس في 

  .اتخاذنا لقراراتنا في الحياة

إدارة الضغوط النفسية من  تتحدد إشكالية الدراسة في تقصي طبيعة العالقة بين كل عليهو

العالقة القائمة ما طبيعة ف:   بالذكاء االنفعالي) الصالبة النفسية والتوكيدية(ة وسمتي الشخصية المناعي

لدى بالذكاء االنفعالي  الضغوط النفسية وسمتي الشخصية المناعية الصالبة النفسية والتوكيدية بين إدارة

  األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية ؟ 

  : ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية هي كما يلي

االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية وبين إدارة الضغوط النفسية  ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء .1

  ؟األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إداريةى لدبأبعادها و درجتها الكلية 
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ى لدما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية وبين الصالبة النفسية  .2

  ؟ لمهام إداريةاألساتذة الجامعيين الممارسين 

األساتذة  ىلدما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده ودرجته الكلية وبين التوكيدية  .3

  ؟ الجامعيين الممارسين لمهام إدارية

الصالبة  الكلية و بين اودرجته ابأبعاده إدارة الضغوط النفسيةما طبيعة العالقة القائمة بين  .4

  ؟األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية  ىلد النفسية

لدى  التوكيديةالكلية وبين  اودرجته ابأبعاده إدارة الضغوط النفسيةما طبيعة العالقة القائمة بين  .5

  ؟أفراد العينة

يعزى االختالف فيها في الذكاء االنفعالي  العينةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد  .6

  ؟)أدبي/ علمي :  والتخصص ،الجنس(لمتغيرات

هل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل درجاتهم  .7

   على مقياس الذكاء االنفعالي؟ 

      

  .اختيارهأهمية موضوع الدراسة ودواعي / 2

تعد الضغوط النفسية ظاهرة الزمت اإلنسان منذ القدم، وهي اليوم السمة المميزة لعصر تتزايد 

  .في نمط الحياةجذرية فيه متطلبات الفرد نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي وما أفرزاه من تغيرات 

يعيشها الناس والضغوط النفسية هي القاسم المشترك لسلسة األحداث الحياتية الضاغطة التي 

بداية من منغصات الحياة اليومية كاالزدحام والضوضاء ووصوال إلى المشكالت في عصرنا الحالي 
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 معظمالمهنية واالقتصادية واالجتماعية والشخصية، وهي بذلك تمثل العامل الرئيس الكامن خلف 

نجع الطرق ، ومن ثم كانت الضرورة ملحة لدراسة أاألمراض سواء العضوية منها أو النفسية

ع لها مكانتها واألساليب في التعامل معها حفاظا على الصحة النفسية والجسدية لدى فئة من المجتم

  .، وتوصف بالذكاء األكاديمياالجتماعية الهامة

وتكمن أهمية الدراسة الحالية في تركيزها على الجانب الوجداني كمكون أساسي في الشخصية 

، منظومة معقدة التركيب هي الشخصيةعرفي لتحقيق التوازن داخل يعمل بشكل متكامل مع المكون الم

فالسمات الوجدانية التي يتضمنها الذكاء الوجداني أو االنفعالي تشمل التعاطف والقدرة على حفز الذات 

أو الدافعية والمثابرة والتفاؤل، زيادة على متغير الصالبة النفسية وهي كلها تندرج في إطار علم النفس 

  .بي كعلم يهتم بالخبرة االيجابية في حياة الفردااليجا

كما تستمد الدراسة أهميتها من تناولها لدور العوامل النفسية االيجابية في تحقيق الصحة النفسية 

تشترك فيها مع اتجاه المناعة النفسية العصبية كعلم أكد تأثير هذه  والجسدية لألفراد وهي نقطة تقاطع

جسم - بية الغددية المناعية، تماما كما أكدها االتجاه الحديث في الطب العقلالعوامل على األنظمة العص

  .كتوجه يأخذ بالوحدة ال باالنفصال بين الفكر والجسد

/ عصبي/ كما تتجلى أهمية البحث في تناوله لسمات الشخصية من منظور تكاملي بيولوجي

يل األنظمة المناعية النفسية للفرد ما مؤكدة بذلك دور عمليات التعلم االجتماعي في تشك اجتماعي،نفس 

ضائل هذه السمات أو باألحرى هذه الف برامج ومشاريع تعليمية تهدف لتنميةيوفر قاعدة نظرية إلعداد 

ية أو المكونات األساسية للذكاء االنفعالي أو الصالبة النفسية أو حتى التوكيد اإلنسانية، ذلك أن األبعاد

أو الوعي بحاالتها االنفعالية بمعنى  ،في مجملها خاصية رقابة الذات واستراتيجيات المواجهة تتضمن

  .وحسن إدارتها النفسضبط 
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  : أما عن دواعي اختيار الموضوع

فنابعة من قناعة ذاتية لدى الباحثة بضرورة تركيز البحوث والدراسات النفسية على الجوانب 

والجسدية لألفراد امل الداعمة للصحة النفسية  بغرض الوقوف على تلك العو  ، اإليجابية في الشخصية

وال يتأتى هذا إال إذا شكلت تلك البحوث  .كافة األصعدة علىو في زمن نشهد فيه تحوالت كبرى

 امج والدراسات األكاديمية قاعدة نظرية يستند إليها القائمين على المناهج التربوية في إعداد البر

لفعال في المجتمع يقوم على ركيزتين أساسيتين هما التربية فتكوين الفرد ا. والمقررات الدراسية

  .تقديم إحداهما على األخرىوالتعليم وال مجال ل

مجتمع تحددها خصاله الشخصية أو باألصح سماته وما أحوجنا إلى تنشئة الإن فعالية الفرد في 

بالمبادئ والقيم، وبقدرتها على التحمل في مواجهة  بالتزامهاأفراد ذوي شخصيات إيجابية تتميز 

  .األزمات، وبرغبتها في التميز واإلبداع، و بدافعيتها المرتفعة لإلنجاز، وباحترامها لآلخر

ليس باألمر المستحيل، فكم تعلمنا في مدرستنا الجزائرية أسمى  اإن تنمية مثل تلك السمات وغيره

بشتى أنواعه، ومن نماذج قصائد الشعر   أروع من، وديننا السمحة من تعاليم ني الفضائل اإلنسانيةامع

، وأخرى أبدعت في تميزها في الشجاعة والثبات على المواقفلشخصيات تاريخية ضربت لنا المثل 

في ظل عصر تعددت فيه قنوات هي ذاتها السمات التي نسعى لتنميتها لدى أبنائنا  .فاستحقت االعتراف

 .لألفرادالجسدية النفسية  ة الصحبتأكيد عالقتها وهي ذاتها السمات التي سنحاول  االجتماعية،التنشئة 

ال تتطلب فقط وصف االضطرابات النفسية، ) علم النفس العيادي ( إن طبيعة التخصص

تصنيفها وتشخيصها بغرض تقديم العالج ، بل و تتطلب أيضا معرفة العوامل النفسية التي تدعم 

لتفكك و االنهيار االنفعالي الجسدي ، تلك العوامل التي تجعل لبعض األفراد الشخصية وتحميها من ا
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القدرة على التحمل و الصمود في مواجهة الصدمات ، فالقدرة على تشخيص الالسواء تستدعي معرفة 

  . الجانب اآلخر المقابل له 

توازن بين الهو إذا كان التحليليون يرجعون االضطرابات النفسية إلى فشل األنا في إحالل الف

واألنا األعلى فذات المدرسة تعترف بقوة األنا ،  فمن أين تستمد األنا قوتها لدى التحليلين الجدد ؟  

تستمدها من أسلوب الحياة عند آدلر ، و هو الطريقة التي يسلك بها الفرد في حياته فآدلر يقول بقوة 

ض الشعور بالنقص ، ذلك الشعور الذي األنا و قدرتها على الصمود انطالقا من قدرتها على تعوي

لدى يونغ الذي " التحقيق األسمى " يخلق التحدي لدى الفرد ال العجز و االستسالم ،  و تستمدها من 

ألن نظرة الفرد للمستقبل آمن بقدرة األنا على تحديد األهداف و إيجاد المعنى و المغزى من الحياة 

  .تحقيق وجوده الذاتي د تحركاته فيوحالته النفسية هي التي تحد

وإذا كان المعرفيون يرجعون االضطرابات إلى األفكار الالعقالنية التي تشوه إدراك الفرد  

للواقع فذات المدرسة تعتمد في عالجها على تصحيح تلك األفكار وذلك بمحاولة إعادة الصياغة 

تعلم الشرطي ، فكيف ال يكون وإذا كان السلوكيون يوعزون االضطرابات النفسية لل. اإليجابية للمواقف

  ؟ .للتعلم الشرطي دور في اكتساب السمات اإليجابية التي تعزز المناعة النفسية لدى األفراد 

وإذا كانت شخصية الفرد هي نتاج لهذا التفاعل بين الجوانب النفسية االجتماعية فإن هذا 

، ومن هذا المنطلق نما اهتمامنا  التفاعل يتم داخل كتلة بيولوجية تتأثر بنواحي فيزيولوجية عصبية

بالجانب اإليجابي في الشخصية وفق رؤية تكاملية تؤمن بقدرة الفرد على تنمية هذه الجوانب في 

شخصيته بمبدأ واحد هو الوعي بالذات ، وقد جاء اختيارنا لعينة غير إكلينيكية لنقف على حقيقة 

إلى ضرورة دراسة علم  Allportها دعى بها ، وقبل  Henry Dreherالسمات المناعية التي قال 

  .النفس للشخصية الصحية 
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  :تهدف الدراسة الحالية إلى:أهداف الدراسة/ 3

تفسير العالقة بين الذكاء الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية وبين إدارة الضغوط النفسية  -

الممارسين لدي األساتذة الجامعيين  والتوكيديةوسمتي الشخصية المناعية الصالبة النفسية 

 .لمهام إدارية 

تفسير العالقة بين إدارة الضغوط النفسية بأبعادها ودرجتها الكلية وبين سمتي الشخصية  -

 .لدى أفراد العينة  )الصالبة النفسية والتوكيدية(المناعية 

  . بين الجنسين على متغير الذكاء االنفعاليالتباينات مدى وداللة تفسير  -

  .على متغير الذكاء االنفعالي) علمي، أدبي ( التباينات في التخصصتفسير مدى وداللة  -

إمكانية التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل درجاتهم على  -

 .مقياس الذكاء االنفعالي

  

  :و التعقيب عليها  عرض الدراسات السابقة   - 4

دراسات سابقة ذات الصلة سيتم عرض ما توصلت إليه الباحثة من : عرض الدراسات السابقة :  أوال 

 ) .إدارة الضغوط النفسية، الصالبة النفسية والتوكيدية، والذكاء االنفعالي ( بمتغيرات الدراسة 

  ) Kobossa,1979(دراسة */ 

وقد هدفت إلى " العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة والصالبة الشخصية "الدراسة بعنوان 

برون درجات عالية من الضغوط دون أن تأن األشخاص الذين يخ: تحقق من الفرضيات التالية ال

يصابوا باألمراض النفسية و الجسمية لديهم بناء شخصي أو تركيب شخصي قوي يختلف عن الذين 
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ويطلق على هذا التركيب مفهوم صالبة الشخصية ا يصابون بالمرض عند تعرضهم للظروف نفسه

  .واإلصابة بالمرض النفسي و الجسمي بين أحداث الحياة الضاغطة   متغير وسيطوالذي يعمل ك

من الموظفين الحكوميين  واستخدمت الباحثة مقاييس هي ) 161( تألفت عينة الدراسة من 

) هولمز(و) ماسودا(و) وايكر(، واختبار )1967(ألحداث الحياة المعد عام ) هولمر وراهي(قائمة 

ومقاييس السيطرة الداخلية و الخارجية لمعرفة درجة الضبط وااللتزام والتحدي لتقدير جدية المرض، 

االختبار : التالية اإلحصائيةعلى الوسائل  اعتمدتواختبار االغتراب المعد من قبل الباحثة نفسها، وقد 

  .، واالرتباط التمييزي لتحقيق أهداف البحثبيرسون ارتباطالتائي، معامل 

الذين تعرضوا لضغوط عالية من دون أن يصابوا بالمرض  األفرادوتوصلت الدراسة إلى أن 

كانوا يمتلكون بناء شخصيا قويا سمي بالصالبة، مؤكدة بذلك على أن الصالبة الشخصية هي متغير 

في لطيف غازي مكي، براء محمد .(لألفرادوسيط بين المرض الضغوط والمرض النفسي والجسمي 

 )369، ص2011، حسن

  ) (Gerson, 1998دراسة  */ 

هدفت إلى بيان العالقة بين الصالبة النفسية و مهارات المواجهة و الضغوط بين طلبة 

، لدراسات العليا من قسم علم النفسطالبا من ا) 101(الدراسات العليا، حيث بلغت عينة الدراسة 

في الصالبة النفسية كانوا  وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب الذين حصلوا على درجات عالية

يستخدمون مهارات مواجهة أكثر فاعلية و تأثيرا من الذين حصلوا على درجات صالبة منخفضة، وأن 

التحليل المنطقي، التجنب المعرفي، التفريغ : يجابيا بمهارات المواجهة التاليةالضغوط ترتبط إ

حليل البة الكلية والتجنب المعرفي والتكما توصلت الدراسة أيضا إلى أن الص. االنفعالي، االستسالم

الصالبة بين ، و أخيرا توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة المنطقي منبئات هامة للضغوط
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الطالب الذين حصلوا على درجات عالية في الصالبة كانوا يدركون مسببات  أنوالضغوط حيث وجد 

في عبد ( الضغوط على أنها أقل ضغطا من الطالب الذين لم يحصلوا على درجات عالية في الصالبة 

 )213، ص 2011الرحمان عيد الجهني ،

  : ) Murensk, 2000(دراسة   */   

ه بسمات الشخصية الخمس الكبرى، وأظهرت هدفت إلى دراسة الذكاء الوجداني وعالقت

مديرا على قائمة جولمان للكفاءات )90(الدراسة بواسطة معامالت االرتباط بين درجات المديرين 

وجود عالقة سالبة دالة بين الذكاء  )Neo-Pi(ودرجاتهم على قائمة الشخصية  )Eci(الوجدانية 

عالقة موجبة دالة مع سمات االنبساطية ، بينما توجد Neuroticismالعصابية الوجداني وسمة 

Extroversion واالنفتاح على الخبرة ،Openness To Experience،  والمقبوليةAgreableness، 

  ) 610، ص  200في عبد العظيم  سليمان المصدر،.( Conscientiousmويقظة الضمير 

  :) (Menon,S . 2001دراسة */ 

لوظائفهم  أدائهمالعالقات الكامنة بين الذكاء العاطفي لألساتذة وطريقة  اختبارهدفت إلى 

وتكونت عينة الدراسة من . األساتذةالتعليمية انطالقا من إحساس طلبة الدكتوراه الدارسين لدى هؤالء 

مدرسا ) 29(طالبا من طلبة الدكتوراه الدارسين في كلية التربية في جامعة فلوريدا الجنوبية و) 79(

مقاسا بواسطة  األساتذةوقامت الدراسة بالتحقق من الذكاء العاطفي لهؤالء . شرفا رئيسا على رسائلهمم

للعمليات التعليمية المقاسة من وجهة نظر طلبة  أدائهماستبانة مسح ذاتي لمعامل الذكاء، وبين طريقة 

  .الدكتوراه

يتين بين النظرة المثالية أو الدرجة يقع بين فئتين رئيس األساتذةوتبين أن الذكاء العاطفي لهؤالء 

أما بالنسبة . ، وكانت هذه العالمات أعلى مما تتوافر في عينات أخرىالمهارةالمتكاملة والخبرة و
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للعملية التعليمية فقد أشار طلبة الدكتوراه إلى تمتع مدرسيهم بمستويات مرتفعة في قدراتهم على 

ضعيف وسلبي بين  ارتباطفت النتائج عن وجود معامل مساعدة الطلبة في الرؤية المستقبلية كما كش

في هناء خالد . ( لتعليميةوإنجازهم للمهمات ا أدائهموبين طريقة  ألساتذةلمستويات الذكاء العاطفي 

 ) 749،ص 2012الرقاد، عزيزة أبو دية، 

  ) (Sharon Kay Judkins,2001دراسة */ 

النفسية والضغط واستراتيجيات المواجهة لدى بحثت الدراسة في العالقة بين كل من الصالبة 

مديري التمريض من المستوى المتوسط في المستشفيات، وافترضت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

، وبين ة بين الصالبة النفسية بمكوناتهااستراتيجيات المواجهة إضافة إلى وجود عالقة ارتباطية موجب

يجيات المواجهة تنبئ بوجود من الصالبة النفسية واستراتالضغط واستراتيجيات المواجهة وأن كال 

وقد استخدم في تحليل بياناته معامل االرتباط المتعدد لبيرسون واالنحدار المتعدد واالنحدار . الضغط

  . الخطي

  : إلى النتائج التالية وتوصلت الدراسة

اتي، قبول المسئولية وسلوك ارتباط الضغط باستراتيجيات مواجهة محددة وهي المجابهة، التحكم الذ - 

  .الهروب تجنب

منخفضة من الضغط  ارتباط الصالبة النفسية العالية خاصة في بعدي االلتزام والتحكم بمستويات -

وباستراتيجيات مواجهة متمركزة حول المشكلة، وعلى العكس من ذلك ارتبطت الصالبة النفسية 

كما كانت . المنخفضة بمستويات عالية من الضغط وباستخدام االستراتيجيات المتمركزة حول االنفعال

لهروب إلى أن سلوك ا باإلضافةالصالبة النفسية المرتفعة منبئ قوي عن مستويات الضغط المنخفضة، 

  .تجنب كان منبئ هام عن الضغط النفسي
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وجود الصالبة وقد جاءت هذه الدراسة لتأييد االفتراضات النظرية القائلة بانخفاض الضغط ب

واستراتيجيات مواجهة محددة عالية، وأن هناك إمكانية لخفض الضغط الناجم عن النفسية المرتفعة 

  . واستراتيجيات المواجهة التكيفية العمل من خالل الرفع من مستوى الصالبة النفسية

  ): 2002( دراسة عبد المنعم أحمد الدردير/ *

تناولت الدراسة عالقة الذكاء الوجداني ببعض المتغيرات المعرفية والمزاجية ، و كان من بين 

  أهدافها 

ومقـدار  )  PF 16(التعرف على عالقة الذكاء الوجداني بكل سمة من سمات الشخصية الستة عشر  -

 .حجم التأثير ونسبة التباين المفسر للذكاء الوجداني على هذه السمات

ومقـدار  )  أدبي، علمي(التعرف على مدى اختالف الذكاء الوجداني باختالف النوع و التخصص  -

 .حجم التأثير ونسبة التباين المفسر لكل من النوع والتخصص على الذكاء الوجداني

جامعة  –طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة بكلية التربية بقنا  148وتكونت عينة الدراسة من 

وقد طبق الباحث  .سنة 23-  20جنوب الوادي من األقسام األدبية والعلمية الذين تتراوح أعمارهم بين 

ية لمقياس عوامل ، ومقياس التحليل اإلكلينيكي وهو الصورة النهائ)من إعداده(مقياس الذكاء االنفعالي 

ان محمد السيد عبد الرحم(والذي تم تقنينه على البيئة العربية من طرف  الشخصية الستة عشر لكاتل

)  SPSS( وقد تم االعتماد على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ).وصالح بن عبد اهللا أبو عباة

" ت"و اختبار ) 2*2(االرتباط وتحليل التباينوالفارقية لحساب معامالت رتباطية باستخدام الطريقتين اال

  .وكذا حجم التأثير

وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة  دالة إحصائيا  بين الذكاء االنفعالي وكل من سمة التآلف 

الحماس،الحيوية (، واالندفاعية )، التأثيرإدارة الحوار، الضبط الذاتي( رة والثبات االنفعالي، والسيط
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والحساسية، ) فاؤل، االنبساط االجتماعي والت، الجرأة االجتماعية، المبادرةالمغامرة(فتاح واالن) والنشاط

) الخبرة البساطة و عدم التعقيد(وسمة الحنكة) التجريب، التجديد، المرونة واالنفتاح(وسمة التخيل 

  .والتنظيم الذاتيوكذا بين كفاية الذات ) الفعالية في حل المشكالت و االستقاللية (وسمة الراديكالية 

سرعة ( ي وسمة االمتثال، واالرتيابفي حين توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء االنفعال

 .والتوتر ، وكذا بين سمتي عدم األمان )و ضعف الثقة بالنفس لإلثارةالغضب، القابلية 

  ) 2002( دراسة عبد اهللا جاد محمود ،*/ 

كمتغير وسيط في عالقة الضغوط النفسية بكل من االكتئاب السلوك التوكيدي "تناولت الدراسة 

ومن بين ما هدفت إليه الدراسة تحديد مساهمة الضغوط في العدوان واالكتئاب لدى مرتفعي "والعدوان 

، )االستقاللية لتوكيدية االجتماعية، التوجيهية،الدفاع عن الحقوق، ا(ومنخفضي السلوك التوكيدي بأبعاده 

ك ارتباط دال سالب بين الضغوط والسلوك التوكيدي لدى أفراد عينة الدراسة والمتكونة وما إذا كان هنا

إعداد ( س الضغوط النفسية طالبا من كلية المعلمين بالذمام وقد استخدم الباحث مقيا) 200(من 

 ومقياسي التوكيدية واالكتئاب من إعداد محمد السيد عبد الرحمان ومقياس السلوك العدواني) الباحث

إعداد توفيق عبد اهللا توفيق، وأوضحت النتائج أن مرتفعي السلوك التوكيدي تنخفض لديهم مهارات 

المواجهة السلبية عند مواجهة المواقف الضاغطة، ويرى الباحث أن ارتفاع مهارات السلوك التوكيدي 

لمواجهة السلبية يعد من مهارات المواجهة االيجابية في التعامل مع المواقف الضاغطة، كما اتضح أن ا

السلوك التوكيدي وأن نسبة مساهمة  منخفضيمن أبعاد الضغوط الهامة التي تسهم في االكتئاب لدى 

في ) التوكيدية االجتماعية، التوجيهية ( الضغوط في العدوان ال تختلف كثيرا بين مرتفعي ومنخفضي 

الدفاع عن (لدى مرتفعي بعد وكذا ) االستقاللية (حين تسهم الضغوط في العدوان لدى مرتفعي بعد

 ).الحقوق
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  ) (Busso,L,2003دراسة */ 

، وتكونت عينة اإلداريهدفت الدراسة إلى فحص وتحديد العالقة بين الذكاء العاطفي واألداء 

عن مقياس الذكاء العاطفي  باإلجابةقاموا  األمريكية ومشاركا في مدينة سان دييغ) 99(الدراسة من 

،  كما تم استخدام مقياس السلوك االجتماعي المنظمي ) ,1998Schutte,et. al( لشوت وآخرون 

ومقياس القناعة والرضا المهني و تبين من نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء 

 )  748،ص  2012في هناء خالد الرقاد ، عزيزة أبو دية ، .( اإلداريالعاطفي واألداء 

  :  David, (2005(دراسة */ 

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين الذكاء العاطفي وأسلوب المواجهة للضغوط والمتمثل في 

من ) 624(، وقد تكونت عينة الدراسة من لحياتيةاستخدام الدعم االجتماعي للتغلب على الضغوط ا

ى خفض الضغوط الطلبة المتفوقين بمدينة هون كونج، وقد أظهرت النتائج أن للذكاء العاطفي تأثير عل

النفسية بوجود الدعم والتفاعل االجتماعي، حيث أن تأثير المشاعر الداخلية يعتبر من العوامل التي 

تعود للذكاء العاطفي والذي أدى إلى خفض الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة باستخدام أسلوب 

رة إبراهيم السليمان، نو( التجاهل وكذلك أسلوب المواجهة بالتفاعل عن طريق الدعم االجتماعي 

 ) .11، ص 2011

  ) 2006(دراسة نبيل كامل دخان و بشير إبراهيم الحجار */ 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية ومصادرها لدى طلبة الجامعة 

اإلسالمية وعالقته بمستوى الصالبة النفسية لديهم، إضافة إلى تأثير بعض المتغيرات على الضغوط 

طالبا وطالبة،وقد ) 541(فسية وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وبلغت عينة الدراسة الن

استخدم الباحثان إستبانتين األولى لقياس الضغوط النفسية والثانية لقياس الصالبة النفسية وتوصلت 
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النفسية لديهم  وأن معدل الصالبة %62.05الدراسة إلى أن مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة كان 

كما وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى   %77.33كان 

الضغوط تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة 

ى وجود عالقة في مستوى الضغوط تعزى لمتغير التخصص لصالح طلبة العلمي، وتوصلت الدراسة إل

  .سالبة ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغوط النفسية والصالبة النفسية ارتباطية

  ) (Mikolajczek& al,2006,2007دراسة */ 

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بمقاومة الضغوط عبر العالقة بين سمة الذكاء الوجداني وبعض 

ففي ). فقدان القدرة على التعبير االنفعالي، والتفاؤل  األلكستيميا وهي( متغيرات الصحة النفسية 

الدراسة الفرعية األولى كان الهدف التحقق من عالقة االرتباط بين الذكاء الوجداني عبر بعض نتائجه 

طالبا ) 80(ودرجات مقياس تقرير ذاتي للصحة النفسية والفيسيولوجية وذلك على عينة مكونة من 

  .جامعيا من الجنسين

دراسة الفرعية الثانية كان الهدف اختبار عالقة االرتباط بين الذكاء الوجداني كمتغير في ال

من الجنسين عبر طالبا ) 75(وسيط وبين الضغوط و الصحة الفيسيولوجية و الجسمية لدى عينة من 

 &Petrides(األليكستيميا حيث استخدم مقياس الذكاء الوجداني الصورة المختصرة مؤشرات التفاؤل و

Furnham,2001 ( ومقياس مختصر لبعض زمالت الصحة النفسية)BriefSymptom 

Inveentory,1983  ( السيكوسوماتية،  والقلق والفوبيا  وبعض الزمالت لالكتئابويتضمن أبعادا

  .ومقياس للصحة الفيسيولوجية 

وتشير النتائج إلى وجود ارتباط مرتفع الداللة بين الذكاء الوجداني ومؤشرات الصحة النفسية 

كما كان متوقعا وذلك سلبا حيثما كانت اضطرابا أو إيجابا في الحاالت أخرى، وكانت هناك ارتباطات 
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 مرتفعة مع بعض األعراض السيكوسوماتية واالكتئاب والفوبيا والوسواس القهري كما كانت

، وكانت  Somatisationوسالبة بين الذكاء الوجداني والميل العدوانية  والجسدية منخفضةاالرتباطات 

وقد . هناك أيضا ارتباطات مرتفعة الداللة بين الذكاء الوجداني ومؤشرات ارتفاع الصحة الفيسيولوجية

وسوماتية من خالل أمكن عبر نتائج تحليل االنحدار التنبؤ ببعض متغيرات الصحة النفسية والسيك

  .ي كمتغير يلعب دورا وسيطا في ذلكوظهر الذكاء الوجدان.درجات مقياس الضغوط

محاولة لتفسير التأثير الوقائي لسمة الذكاء الوجداني في ) 2007(وتضمنت دراستهم الثانية عام 

الوجداني  حيث كان االفتراض األساس هو أن مستوى التباين لسمة الذكاء. عالقتها بالضغوط المهنية

يكون مظهرا الستراتيجيات أكثر في التعبير االنفعالي مع النتائج المختلفة للجوانب الجسمية والمشاعر 

  .الداخلية في المجال المهني

عاما، وقد طبق عليهم ) 39(ممرض وممرضة بمتوسط عمر ) 124(وكانت العينة مكونة من 

لمقياس روالند وموجينيت ألبعاد  باإلضافةشاعر للتعبير عن الم سمقياس لسمة الذكاء الوجداني ومقيا

الشخصية وهو يتضمن أبعادا للثبات االنفعالي ومقياسا لالحتراق الداخلي ومقياسا للجوانب الجسمية، 

      وتظهر النتائج أن ارتفاع سمة الذكاء الوجداني يرتبط بانخفاض مستوى مؤشرات الصحة النفسية 

واعتبر هذا متغيرا وسيطا ومفسرا ) لداخلية السالبة والشكاوي الجسمية االحتراق الداخلي، المشاعر ا( 

  ). 169 -  168  ص ، ص 2011في أيمن غريب قطب ناصر، .( في استراتيجيات التعبير االنفعالي

  ): 2007عبد المنعم عبد الحسيب السيد، (دراسة * 

التعامل مع الضغوط النفسية  استراتيجياتقة بين أبعاد الذكاء االنفعالي ووالتي تناولت العال 

طالبا وطالبة بكلية  232وقد طبقت على عينة بلغت  .والصالبة النفسية واإلحساس بالكفاءة الذاتية

وقد استخدم الباحث مقياس الذكاء االنفعالي من إعداد سليمان التربية بالعريش، جامعة قناة السويس 
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واقف الضاغطة لكارفيير، واستبيان الصالبة محمد سليمان، و مقياس استراتيجيات التعامل مع الم

واختبار اإلحساس بالكفاءة الذاتية من إعداده، ولمعالجة البيانات اعتمد على  ) 2002لمخيمر( النفسية 

  :الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وتوصلت الدراسة إلى

لمواجهة ووجود عالقة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين إدارة االنفعاالت واستراتيجيات ا -

  .ارتباطية سالبة ودالة بين بعدي الوعي بالذات وإدارة االنفعاالت واالستراتيجيات السلبية

كما توصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء االنفعالي  -

ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة ) طلب المساندة االجتماعية ( واستراتيجية التماس العون 

 ).دي االلتزام، التحكم و التح( الصالبة النفسية  أبعادإحصائيا بين أبعاد الذكاء االنفعالي و 

الذكاء االنفعالي ينبئ بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية وكذا  أنكما توصلت الدراسة إلى  - 

  .بالصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة 

  ) :Ramesar,S ; Koortzen,P ; &Oosthuizen, R.M. 2009( دراسة */ 

هدفت إلى دراسة عالقة الذكاء االنفعالي بإدارة الضغوط لدى عينة من العاملين بمؤسسة مالية 

واعتمدت الدراسة على  - منهم فقط أكملوا الدراسة  105 - فردا  142بجنوب إفريقيا حيث بلغ عددهم 

الطرق اإلحصائية لحساب معامالت االرتباط، واستخدمت معامل الذكاء االنفعالي لبارأون 

(Emotional Quotient Inventory ) ومقياس الشخصية المهنية(Occupational Personality 

Questionnaire)  والذي يتضمن مجاالت للتفكير والمشاعر والواقعية.  

وأظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية بين مكونات الذكاء االنفعالي وإدارة الضغوط ، وكذا 

التوكيدية  -الوعي بالذات ( وجود عالقات خطية موجبة دالة  على بعض أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي 
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 - الذهنيالجمود   - االسترخاء(وبعض مقاييس إدارة الضغوط ) العالقات البين شخصية والسعادة - 

 .)الثقة االجتماعيةالتفاؤل و

  ) :2010(دراسة رشاد مصطفى األسطل */

 هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء العاطفي ومهارات مواجهة الضغوط لدى

ة الجامعة اإلسالمي(من طلبة ) 403(، وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة كليات التربية بجامعات غزة

  .من المستوى الرابع)وجامعة األزهر وجامعة األقصى

واعتمد على مقياس الذكاء االنفعالي لفاروق عثمان  م الباحث المنهج الوصفي التحليلي،وقد استخد

  . داد مقياس لمهارات مواجهة الضغوطوقام بإع" ومحمد عبد السميع 

الذكاء العاطفي وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين 

وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجنس في . وبين الدرجة الكلية لمهارات مواجهة الضغوط

  .جميع أبعاد الذكاء العاطفي

  ) 2011( دراسة أيمن غريب قطب ناصر */ 

ولت الدراسة العالقة بين الذكاء الوجداني ومهارة إدارة الضغوط  تضمنت تساؤالت عن اتن

وجود تباين دال إحصائيا بين السنوات الدراسية والجنس على متغيري الدراسة،وكذا عن إمكانية 

إمكانية التنبؤ بدرجات الطالب على إدارة الضغوط من خالل درجاتهم على الذكاء الوجداني، وتكونت 

ون أ- طالبا وطالبة من جامعة األزهر طبق عليهم مقياس الذكاء الوجداني لبار) 202(عينة الدراسة من 

  .ومقياس الضغوط النفسية من إعداد الباحث
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وقد دارت الفروض حول ارتباط أبعاد الذكاء الوجداني بمهارة إدارة الضغوط، وبوجود فروق 

دالة بين سنوات الدراسة والجنسين عليها وبإمكانية التنبؤ بأبعاد إدارة الضغوط النفسية عبر أبعاد الذكاء 

  . الوجداني

يعا حيث وجدت عالقات ارتباطية دالة بين  متغير الذكاء الوجداني وإدارة وقد تحققت الفروض جم

الضغوط النفسية، كما وجدت فروق دالة بين سنوات الدراسة وبين الجنسين عليها وأمكن التنبؤ 

  . بمتغيرات إدارة الضغوط النفسية عبر متغيرات الذكاء الوجداني

 ) 2011(دراسة أمينة عبد اهللا بدوي ، ماجدة حسين محمود ، مصطفى محمود الديب */ 

اهتمت الدراسة بفحص مستوى الذكاء الوجداني كسمة من سمات الشخصية ومستوى األمل 

طالبا وطالبة من جامعة بنها، طبق عليهم مقياس األمل ) 517(لدى الشباب وتكونت عينة الدراسة من 

الوجداني الصورة المختصرة و هما من مقاييس التقرير الذاتي، ومن بين ما أشارت  واستخبار الذكاء

، إضافة إلى ارتفاع مستوى األمل األملإليه النتائج وجود ارتباط موجب دال بين الذكاء الوجداني و

  .داال لدى مرتفعي الذكاء الوجداني مقارنة بمنخفضيه اارتفاع

  ) 2011(دراسة عواطف أحمد زمزمي */ 

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين الذكاء الوجداني وبين القدرة على حل المشكالت االجتماعية 

-20(طالبة بكلية الفنون واالقتصاد المنزلي  ممن تراوحت أعمارهن بين ) 127(وتكونت العينة من 

االجتماعية أون وقائمة حل المشكالت - عاما، واستخدمت الباحثة قائمة الذكاء الوجداني لبار) 24

  :وأسفرت نتائج الدراسة عن) 1998(و ترجمة و تقنين العدل نيز لمعدها دزوريال
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الكفاءات الشخصية، االجتماعية، ( وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني  -

توجه ( وبين القدرة على حل المشكالت االجتماعية ) التكيفية إدارة الضغوط والمزاجية العامة

 )المشكلة ومهارة حل المشكالت 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على حل المشكالت االجتماعية بين الطالبات  -

الحاصالت على درجات مرتفعة ومنخفضة في الذكاء الوجداني، لصالح الحاصالت على درجات 

 .مرتفعة

اء الوجداني والكفاءات االجتماعية إمكانية التنبؤ بالقدرة على حل المشكالت االجتماعية من خالل الذك

  .التكيفية، إدارة الضغوط، المزاجية العامة

  ) 2011( دراسة أحمد العلوان */ 

هدفت الدراسة إلى بحث عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية وأنماط التعلق لدى طلبة 

سين بن طالل بمدينة معان في طالبا وطالبة من جامعة الح) 475(وتكونت عينة الدراسة من . الجامعة

مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس المهارات : ولجمع البيانات تم استخدام ثالثة مقاييس وهي. األردن

عن أسئلة الدراسة استخدمت المتوسطات الحسابية  لإلجابةو. اط التعلقمنأاالجتماعية ومقياس 

  .واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الثنائي ومعامل االرتباط وتحليل االنحدار المتعدد والمتدرج 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين الذكور 

ارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي ، كما أشاإلناثلصالح  اإلناثو

إلى  باإلضافة، اإلنسانيةلصالح الطلبة ذوي التخصصات  اإلنسانيةبين طلبة التخصصات العلمية و

 .وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي وكل من المهارات االجتماعية وأنماط التعلق 
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  )2011(فاضل البيرقدار دراسة تنهيد عادل */ 

لية التربية في هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي ومصادره لدى طلبة ك

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  .ته بمستوى الصالبة النفسية لديهموعالقجامعة الموصل 

لقياس الضغط النفسي  األولطالبا وطالبة، واعتمدت مقياسين ) 843(التحليلي وبلغت عينة الدراسة 

والثاني لقياس مدى الصالبة النفسية لديهم، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود فروق ذات داللة 

، وكذا وجود فروق ذات داللة إحصائية والصالبة النفسية لصالح الطالب إحصائية في مستوى الضغط

  .لصالح التخصص العلميية وفي مستوى الضغط والصالبة النفس

 ) :2011(دراسة عبد الرحمان بن عيد الجهني */ 

تناولت عالقة المهارات االجتماعية بالسلوك التوكيدي والصالبة النفسية لدى طلبة المرحلة 

الثانوية بمدينة الطائف وهدفت إلى التعرف على أثر النوع والصف والتفاعل بينها على درجة طلبة 

التعرف على مستوى تعليم األب واألم على درجة عية ولى مقياس المهارات االجتماالثانوية العامة ع

، وتحديد العالقة بين المهارات االجتماعية جتماعيةطلبة الثانوية العامة على مقياس المهارات اال

، العالقة بين المهارات االجتماعية والصالبة النفسية وتحديد حجم إسهام المهارات  والسلوك التوكيدي

لسلوك التوكيدي لدى الطلبة وكذا حجم إسهام المهارات االجتماعية في التنبؤ االجتماعية في التنبؤ با

طالبا وطالبة  طبقت عليهم مقاييس المهارات ) 376(بالصالبة لديهم، وتكونت عينة الدراسة من 

االجتماعية والصالبة النفسية وتوكيد الذات، واعتمد الباحث على المنهج التحليلي، وأسفرت النتائج عن 

داللة ألثر الجنس والصف على بعض أبعاد المهارات االجتماعية وعدم وجود أثر لمستوى تعليم  وجود

األب واألم على تباين درجات المهارات االجتماعية وكذا وجود ارتباط بين درجات المهارات 

االجتماعية والصالبة النفسية من جهة وبين المهارات والتوكيدية من جهة أخرى، كما اتضح أن 
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من التنبؤ  % 24من تباين درجات السلوك التوكيدي وبنسبة  % 10هارات االجتماعية تسهم بنسبة الم

  .بالصالبة النفسية

  )      2011( ، براء محمد حسن،دراسة لطيف غازي مكي*/ 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين صالبة الشخصية وتقدير الذات لدى التدريسيين في 

الكشف عن مستوى الصالبة وتقدير الذات لديهم، إضافة إلى داللة الفروق في جامعة بغداد وكذا 

تدريسيا وتدريسية اختيرت بالطريقة ) 50(وتكونت عينة الدراسة من . المتغيرين تبعا لمتغير الجنس

  .) 2011، 2010( د للموسم الجامعي العشوائية من جامعة بغدا

إحصائية في مستوى الصالبة الشخصية وتقدير الذات وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

لدى التدريسيين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في متغيري الدراسة تعزى 

لمتغير الجنس إضافة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية عالية بين مقياس صالبة الشخصية ومقياس 

  :يليواستنتج الباحثان ما . تتقدير الذا

أن صالبة الشخصية تعني قوة التحمل التي تمنح الفرد القدرة على اختيار المستقبل المنشود،  -

الن الشخصية الصلبة حسب وجهة النظر الوجودية تعي واقعها وتدرك الجوانب االيجابية في 

  .وجودها وبهذا تستطيع تحديد مسارها وبناء حياتها ومواجهة الصعوبات التي تمر بها

ة الشخصية هي القوة الدافعة األولية التي تدفع لالستمرار والتغيير نحو األفضل تعد صالب -

 .وتحدي الصعوبات فالشخصية اإلنسانية هي مركز الوجدان أو الجانب االيجابي في اإلنسان

 

 




	ع ا��را��	��  ا	��� ا�ول   ا�����

 

34 

 

  )   2012(دراسة هناء خالد الرقاد وعزيزة أبو دية */ 

العمداء و نوابهم و رؤساء (كادميينهدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة القادة األ

 بسلوك المواطنة التنظيمية لديهم في الجامعات األردنية الرسمية للذكاء العاطفي وعالقته)األقسام

عضو ) 773(، ومن مؤتةقائد من الجامعة األردنية وجامعتي اليرموك و) 288(وتكونت العينة من 

متغيري اس طبقت عليهم استبانتين لقي) %30(سبة هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية ممثلة بن

وكشفت الدراسة عن درجة توافر عالية . وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي.الدراسة

لتدريس لسلوك للذكاء العاطفي لدى القادة األكاديمين وكذلك عن توافر درجة عالية لدى أعضاء هيئة ا

رتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند اعالقة  دوجو نتائج، كما وأظهرت الالمواطنة التنظيمية

  .بين ممارسة القادة للذكاء العاطفي وبين سلوك المواطنة التنظيمية لديهم) 0.01(مستوى 

  )2013( دراسة نعمات علوان و زهير النواجحة/ *

 األقصىلدى طلبة جامعة  باإليجابيةالقة الذكاء الوجداني عوهدفت الدراسة إلى التعرف على 

طالبا وطالبة ، واستخدم مقياس الذكاء الوجداني ) 247(بمحافظات غزة وقد تكونت عينة الدراسة من 

، وكذا مقياس االيجابية من إعداد الباحثين، وقد )1998(لمعده فاروق عثمان ومحمد عبد السميع 

سابي واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط استخدم الباحثان لمعالجة نتائج الدراسة الكمية المتوسط الح

  .)ت(بيرسون، واختبار 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتفاع في درجة الذكاء الوجداني حيث بلغت النسبة  

، وبينت %72.83، كما توصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع في درجات االيجابية حيث بلغت 71.86%

بين الذكاء الوجداني وااليجابية، كما أوضحت النتائج  إحصائيانتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة 

، كما اإلناثفي الذكاء الوجداني وااليجابية، لصالح  اإلناثبين الذكور و إحصائياوجود فروق دالة 
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في الذكاء  األدبيةتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين طلبة التخصصات العلمية و

الوجداني وااليجابية لصالح طلبة التخصصات العلمية، كما أظهرت نتائج دراسة الحالة تدني مستوى 

ة، وانخفاض المستوى االقتصادي يااليجابية لدى البعض يعزى إلى أساليب التنشئة الوالدية غير السو

  .واالجتماعي والثقافي لألسرة

  : التعقيب على الدراسات السابقة/ ثانيا

من قبل  سطرةالم األهدافعلى الدراسات السابقة نخلص إلى تنوع في  اإلطالعمن خالل 

الباحثين في دراساتهم ذات الصلة بمتغيرات بحثنا الحالي، بحيث حاول بعضهم التعرف على عالقة 

 ) 2011، أيمن غريب قطب ناصر( كما في دراسة بمهارة إدارة الضغوط النفسية الذكاء االنفعالي 

 &Mikolajczek)، )  (Ramesar,s, et al, 2009)  2010رشاد محمد األسطل، (

al,2006,2007( ،)David,2005( .عالقة الذكاء  دراسات أخرى إلى التعرف على كما هدفت

) 2013، نعمات علوان وزهير النواجحة( الوجدانية والمعرفية كدراسة  المتغيراتاالنفعالي ببعض 

وبسمات  ،)2011أمينة عبد اهللا بدوي،(وكذا عالقته باألمل ، باإليجابيةللذكاء االنفعالي وعالقته 

وبالقدرة على حل المشكالت كما في دراسة ) 2002عبد المنعم الدردير، (الشخصية الستة عشر لكاتل 

وهدفت  ) Murensk,2000(، وبالعوامل الخمس الكبرى للشخصية ) 2011عواطف أحمد زمزمي، (

إلى التعرف على عالقة الذكاء العاطفي بسلوك المواطنة التنظيمية لدى ) 2012خالد الرقاد، (دراسة 

حول الذكاء العاطفي واألداء  )(Busso,L,2003ودراسة القادة األكاديمين بالجامعات األردنية، 

م لوظائفهم عن الذكاء العاطفي لألساتذة وطريقة أدائه) (Menon,S . 2001ودراسة ، اإلداري

جيات المواجهة يتا، الصالبة النفسية واستربين الضغوطعالقة الكما بحثت دراسات أخرى . التعليمية

دخان ( ، )Kobossa,1979 ( ،)Gerson,1998( ،)Sharon kay judkins,2001(كما في دراسات 
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 مكي لطفي غازي( ، وهدفت دراسة ) 2011، تنهيد عادل فاضل البيرقدار(، )2006والحجار، 

عبداهللا (إلى التعرف على العالقة بين صالبة الشخصية وتقدير الذات، في حين هدفت دراسة  ) 2011

إلى التعرف على السلوك التوكيدي كمتغير وسيط بين الضغط واالكتئاب، أما )  2002جاد محمود، 

الجتماعية فتناول عالقة السلوك التوكيدي بالمهارات ا) 2011 ،عبد الرحمان بن عيد الجهني(

  .والصالبة النفسية

طبق على الطلبة  معظمهااختلفت عينات تلك الدراسات تبعا الختالف األهداف، غير أن  لقد و

) Mikolajczek& al,2006,2007) (،  )Gerson,1998: الجامعيين كما في دراسات

David,2005)(، ) ،2011، أيمن غريب قطب ناصر( ، )2013نعمات علوان وزهير النواجحة  (

 دخان والحجار( ، )2011، وبراء محمد حسن لطفي غازي مكي(، ) 2010رشاد محمد األسطل، (

أمينة عبد ( ،  ) 2011عواطف أحمد زمزمي ، ) ( 2011تنهيد عادل فاضل البيرقدار، ( ،) 2006

 جاد محمودعبداهللا (، )  2012أحمد العلوان ، )  ( 2002عبد المنعم الدردير، (، ) 2011اهللا بدوي ،

على عينة من طالب المرحلة الثانوية ) 2011عبد الرحمان بن عيد الجهني، (، ودراسة ) 2002

 )(Busso,L,2003كما في دراسة ) إداريين(في حين طبق البعض اآلخر على موظفين . بالطائف

)Kobossa,1979( ،)(Ramesar,s,et al, 2009  ودراسةMikolajczek& al,2006,2007)  (

 يضعلى مديري التمرو ) Sharon kay judkins,2001(والتي طبقها على الممرضين ثانيةال

خالد (ودراسة على األساتذة الجامعيين، )  (Menon,S . 2001،على المدرين)  Murensk,2000(و

قد تنوعت األدوات لو.رؤساء األقسامعلى عمداء بالجامعة األردنية ونوابهم و) 2012الرقاد، 

كمعامل الذكاء ت مقاييس للذكاء االنفعالي متغيراتها فاستخدمالمستخدمة في الدراسات تبعا لتنوع 

، وكذا الصورة المختصرة للذكاء الوجداني ) Emotionel Quotient Inventory(االنفعالي لبارأون 

)Petrides& Furnham,2001  ( و مقياس )Schuttes,ét al 1998  (استخدمت قائمة  كما
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جولمان للكفاءات الوجدانية أما المقاييس العربية فتمثلت في مقياس الذكاء االنفعالي لفاروق عثمان 

  .مدته الباحثة في دراستها الحالية، ومقياس عبد المنعم أحمد الدردير والذي اعتمحمد عبد السميعو

أو استراتيجيات المواجهة فقد اعتمدت على  ارة الضغوط النفسيةدأما فيما يخص مقاييس إ

أيمن غريب قطب ناصر ، و2010األسطل ( مقاييس من إعداد الباحثين أنفسهم كما في دراسات 

وبالمثل اعتمدت الدراسات التي تناولت متغير الصالبة النفسية على مقاييس من إعداد  ،) 2011

، ولطفي غازي 2011عادل فاضل البيرقدار ، تنهيد 2006الحجار دخان و(الباحثين كما في دراسات 

، على مقياس بداري 2011عبد الرحمان بن عيد الجهني  واعتمد، )2011براء حسن مكي ومحمد 

مقياس السلوك التوكيدي لمعده 2002عبد اهللا جاد محمود (في حين استخدم ) والشناوي لتأكيد الذات 

اس المطبق في هذه حثة في إعدادها للمقيوالذي اعتمدته البا) 1998محمد السيد عبد الرحمان (

  .الدراسة

سمات و الذكاء االنفعالي ية موجبة بينارتباطإلى وجود عالقة ولقد توصلت نتائج الدراسات 

)  Murensk,2000، ، والمقبولية، االنبساطية ويقظة الضميرعلى الخبرة االنفتاح( ية الكبرى الشخص

وبالقدرة على إدارة الحوار والتأثير والمبادرة والجرأة ، )(Busso,L,2003باألداء اإلداري دراسةو

   )  2002، الدرديري،والتفاؤل والمرونة و االستقاللية والفعالية المرتفعة في حل المشكالت االجتماعية

بالقدرة  (و )2013 ،نعمات علوان وزهير النواجحة،2011، أمينة عبد اهللا بدوي، اإليجابيةباألمل و( 

بمؤشرات  (و  Ramesar,s, et al, 2009 2010، ، رشاد محمد األسطلعلى إدارة الضغوط النفسية

 &Mikolajczek،وكذا مؤشرات ارتفاع الصحة الفيسيولوجية الصحة النفسية والجسدية

al,2006,2007(، )سية و هذا بوجود الدعم االجتماعيويخفف الذكاء العاطفي من الضغوط النف اكم 

David,2005 ( عبر متغير الذكاء االنفعالي، أيمن غريب إدارة الضغوط وبالقدرة على التنبؤ بمهارات
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 الرقاد خالدهناء ( ، وتوصلت)2011بالمهارات االجتماعية، أحمد العلوان،(، و) 2011، قطب ناصر

، إلى وجود درجة عالية من الذكاء العاطفي لدى القادة األكادميين بالجامعات 2013عزيزة أبو دية، و

وبالمقابل أسفرت نتائج بعض الدراسات عن وجود ارتباط .)العمداء ونوابهم ورؤساء األقسام(األردنية 

، وارتباط ضعيف بين الذكاء ) (Murensk,2000سالب بين الذكاء الوجداني وسمة العصابية، 

وكذا بينه ) Menon,S. 2001(، إنجازهم لمهامهم التعليميةيقة أداء األساتذة الجامعيين وطروالعاطفي 

، وكذا بين ) (Somatisation"Mikolajczek& al,2006,2007" وبين الميل إلى العدوانية والجسدنة

وتوصلت . )2002الدردير ، (سمة االمتثال وضعف الثقة بالنفس وسرعة الغضب والقابلية لإلثارة 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في الذكاء ) 2010رشاد األسطل (دراسة 

، وأحمد العلوان 2011قطب ناصر ( االنفعالي تعزى لمتغير الجنس، في حين توصلت دراسات 

في إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين ) 2013، ونعمات علوان والنواجحة 2011

الذكاء االنفعالي زيادة إلى فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات العلمية واألدبية فكانت لصالح 

العلوان ولصالح التخصصات العلمية  في دراسة نعمات علوان أحمد التخصصات اإلنسانية في دراسة 

  . وزهير النواجحة 

صائيا بين الصالبة كما أسفرت نتائج بعض الدراسات عن وجود ارتباط موجب ودال إح

وبين  ، ) Gerson,1998  ( ،)Sharon kay judkins,2001( النفسية ومهارات المواجهة اإليجابية 

و بين السلوك التوكيدي و مهارات  )، عبد الرحمان الجهني( ك التوكيدي الصالبة النفسية والسلو

تنهيد عادل ( تقدير الذات الصالبة النفسية و بينو) 2002عبد اهللا جاد محمود، ( المواجهة االيجابية 

وجود ارتباط سالب ودال إحصائيا بين الصالبة كما أسفرت النتائج عن  )  2011فاضل البيرقدار، 

وأن الصالبة النفسية تخفف من  ) 2006دخان والحجار،  Gerson,1998(النفسية والضغوط النفسية 
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باألمراض النفسية والجسدية  اإلصابةحياة الضاغطة والضغوط فهي تشكل عامال وسيطا بين أحداث ال

  .في أولى دراساتها حول الموضوع) Kobossa(وهو ما توصلت إليه 

 رشاد محمد األسطل ،2011أيمن قطب غريب ناصر، (دراسة مع وتشترك الدراسة الحالية 

2010 Ramesar,s, et al, 2009)  ( ،Mikolajczek& al,2006,2007) ( ،)David,2005 ( في

في )  2002الدرديري، ( ، ومع دراسة الضغوط النفسية وإدارةتناولها لمتغيري الذكاء االنفعالي 

نعمات علوان وزهير ، 2011أمينة عبد اهللا بدوي، (ودراسة تناولها لبعض السمات الوجدانية، 

عبد ( و بين دراسة  سمة الذكاء الوجداني في عالقتها باألمل واإليجابية، حول )2013 ،النواجحة

  .في متغيري الصالبة النفسية و السلوك التوكيدي )  2011الرحمان الجهني،

كما تشترك الدراسة الحالية مع بعض الدراسة التي تطرقت للعالقة بين الضغوط، الصالبة 

 Kobossa,1979( ، )Gerson,1998 ( )Sharon(النفسية واستراتيجيات المواجهة كما في دراسات 

kay judkins,2001 ( ، ) ،وهدفت )2011 ، تنهيد عادل فاضل البيرقدار) 2006دخان و الحجار ،

  .إلى التعرف على العالقة بين صالبة الشخصية وتقدير الذات )  2011لطفي غازي مكي، ( دراسة 

عالقة  الذكاء االنفعالي باستراتيجيات ) 2007عبد المنعم عبد اهللا حسيب ،(دراسة  تناولتو

  .مل مع الضغوط النفسية و الصالبة النفسية و اإلحساس بالكفاءة الذاتية التعا

على األساتذة ) Menon,S . 2001'(أما من حيث العينة فتشترك الدراسة الحالية مع دراسة 

  .على عمداء بالجامعة األردنية و نوابهم و رؤساء األقسام) 2012، خالد الرقاد(كذا دراسة الجامعيين و

بجمعها ألربع متغيرات تناولتها الدراسات ) في حدود علم الباحثة ( سة الحالية وتنفرد الدرا

السابقة متفرقة  في بيئات مختلفة وعلى عينات كان معظمها من الطالب الجامعيين، عدا الدراستين 

  . المشار إليهما سابقا واللتان اشتركت الدراسة الحالية معهما في العينة 
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  :مفاهيم الدراسة و تعريفها إجرائيا /  5

األستاذ الجامعي الممارس الدرجة الكلية التي يحصل عليها يعرف إجرائيا ب:  الذكاء االنفعالي  -

  .لمهام إدارية على مقياس الذكاء االنفعالي المطبق في هذه الدراسة 

عليها األستاذ الجامعي تعرف إجرائيا بأنها الدرجة الكلية التي يحصل : الضغوط النفسية إدارة -

 1989كارفروشايير : دالممارس لمهام إدارية على قائمة أساليب مواجهة الضغوط النفسية، إعدا

Carver&Scheier والمطبقة في الدراسة الحالية) 2005زيزي السيد مصطفى (ترجمة. 

ع الدرجات التي يحصل عليها األستاذ الجامعي الممارس وبأنها مجم تعرف إجرائيا :الصالبة النفسية 

  .الدراسة الحالية فيالمصمم لمهام إدارية على مقياس الصالبة النفسية 

الدرجة الكلية التي يحصل عليها األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية ب تعرف إجرائيا:  التوكيدية -

 .على فقرات المقياس المصمم لذات الغرض 

 

  : حدود الدراسة / 6

  140حيث بلغت عينة الدراسة طبقت الدراسة على األساتذة الممارسين لمهام إدارية :  الحدود البشرية

  .حسب مصلحة المستخدمينأستاذا و أستاذة 

  - بسكرة  –أجريت الدراسة بجامعة محمد خيضر : الحدود المكانية 

  :  مرحلتين تم انجاز الدراسة على :  الحدود الزمنية

تم فيها جمع  و انجاز التراث األدبي للدراسة و كذا إعداد المقياسين الخاصين  : المرحلة األولى 

بالدراسة  أحدهما لقياس الصالبة النفسية و اآلخر لقياس التوكيدية لدى أفراد عينة الدراسة ، كما قمنا 
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مقياس الذكاء ( الدراسة بإجراء الدراسة االستطالعية بغرض قياس الخصائص السيكومترية ألدوات 

و استغرقت المرحلة  ) ياسين المعدين من قبل الباحثة للمق باإلضافةاالنفعالي و قائمة أساليب المواجهة 

  ). 2012حتى نهاية  2011( قرابة العامين 

أفراد عينة الدراسة استماراتها على و جمع  انطلقت خاللها الباحثة في توزيع : المرحلة الثانية 

من سنة  جويلية  10أفريل حتى  منتصفمن ( العملية قرابة الثالثة أشهر  تاألساسية ، و استغرق

  .، لتنطلق بعدها في المعالجة اإلحصائية بغرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة ) 2013

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

 الذكاء االنفعالي
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  :عن الذكاء االنفعالي لمحة تاريخية /  1

التاريخية للذكاء االنفعالي يتطلب منا تفكيك هذا المصطلح الممتد على محور  الجذورإن تتبع 

 األحاسيسوجداني يضم  خرواآل -الذكاء قدرة عقلية  أن على أساس–ببعدين أحدهما معرفي 

  .واالنفعاالت والمزاج وغيرها

في تركيزه على الجانب المعرفي من  –ء في أبحاث الذكاء منذ البد -ولقد كان التوجه واضحا

انصب اهتمام الباحثين على هذه القدرة العقلية التي يمكن قياسها و توظيفها في مجاالت  إذالشخصية 

  . IQالذكاء  دعومة بمعاملنظرية العامل العام م ت ،ومن ثم سيطرشتى من الحياة

أول من حدد خصائص الذكاء االنفعالي وأسماه حينها بالذكاء ) 1920(ثورندايك "يعد

وجود  ) 1952(للتفاعل معهم ،و اقترح ويكسلر األشخاص االجتماعي،واعتبره القدرة على فهم  وإدارة

 ". IQمعامل الذكاء إلى جانب  وأدائهعوامل أخرى مؤثرة في فعالية الفرد 

Mahmood Nooraie & Iraj Arasi ,2011 p :46)(  

ذكاء الذكاء المعرفي و الذكاء االجتماعي وال:الذكاء تضمن تصنيف )1973(قدم أبو حطب 

  :في تصنيف آخر شمل  )  1983( ،ولكنه أعاد بلورته الوجداني

  )غير الشخصي(الذكاء الموضوعي

  )األشخاصإدراك العالقات بين (الذكاء االجتماعي

والذي يتداخل مع مفهوم جاردنر من حيث قدرة الفرد على ) أي داخل الشخص(الذكاء الشخصي 

  )،ص  2006سالمة عبد العظيم ،طه عبد العظيم،(االستبصار الداخلي 

إذ وجه  الذكاءات المتعددة تحوال في المنحى البحثي للموضوع، حول جاردنرنظرية  تلقد أحدث

لما استبعد في بحوث الذكاء بدليل تركيز مقاييسه واختباراته على اإلى البعد الوجداني الذي ط األنظار
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أول تعريف لمصطلح )  1986( في الشخصية ،وشهد عام  األخرىالقدرات العقلية دون باقي الجوانب 

  ).(Wayne Payneالذكاء االنفعالي في رسالة دكتوراه 

John. D. Mayer &Cassy D .Cobb,2000, p :165)(  

 John. D. Mayer ,PETER Salovey( :مرجعية للباحثة أمثالتوالت بعدها الدراسات لرواد شكلوا 

Daniel Goleman ,Bar-on (فتباينت اآلراء في تحديد مفهوم الذكاء االنفعالي وتعريفه بشكل دقيق 

ي كتابة التراث ومن ثم تبني توجها يفسره وأدوات تقيسه وتعطيه القدرة على التنبؤ فأسهم هذا التنوع ف

والجدول التالي يمثل المراحل التاريخية لتطور الذكاء . السيكولوجي لهذا الحقل الحديث من البحوث

 .االنفعالي


	ر  ا���ر��� ���  ���	م ا��آ�ء ا���

العقلي المقيد بالزمن  األداء،تقدم بحوث الذكاء منفصلة وتركز على العاطفةالفصل التام بين التفكير و  1969- 1900

وبحوث العاطفة ركزت على الجدل القائم على أيهما يحدث أوال رد الفعل الفيزيولوجي أم .المحدد

وفي مجال بحث آخر في العاطفة جاءت بحوث داروين حول تقييم رد الفعل العاطفي وفي . العاطفي

وغيرها، وفي تلك الفترة ظهرت  األمراضعن تأثير العاطفة في علم  بحوث أثناء ذلك قامت

  .مؤشرات لعديد من الذكاءات

المكتئبين تؤثر حالتهم  األفرادبدأ التركيز هل هناك عالقة بين العاطفة والتفكير،وجدت الدراسات أن   1989إلى1970

المزاجية على تفكيرهم ونشاطهم وإبداعهم،وتطور االتصال غير اللفظي عن طريق تكريس إدراك 

وتم التساؤل في مجال الذكاء الصناعي هل . ير اللفظية من خالل الوجوه ولغة الجسدالمعلومات غ

الذكاء ويضع أسباب عاطفية للقصص والمفاهيم؟ وقدم جاردنر مفهوم  من الممكن أن يفهم الكمبيوتر

مقدرات ذات تأثير قوي تحتاج لمزيد من  وتالحظ تلك الذكاءات، وظهر الذكاء الشخصي المتعدد

 المهاراتوكما كشف مجال الذكاء االجتماعي التعرف على . جميعا إلى العاطفة ترمزالتفسير 

هنا ظهرت دراسات العقل التي تربط . لمشاركة الوجدانية والقلق االجتماعيا،المتمثلة في االجتماعية

  .منها مفهوم الذكاء الوجداني كمفهوم علمي انطلقما بين الذكاء والعاطفة وكانت تلك النقطة التي 
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مفهوم العاطفة و التفكير معا،كان بداية الظهور لمفهوم الذكاء الوجداني بطريقة علمية،و   1993- 1990

  .دراسة مكوناته و قياسه،وعرف في هذه الفترة الذكاء الوجداني وصنف كنوع من الذكاء

وأجريت الدراسات المبكرة على يد األطباء النفسيين ،انتشار المفهوم محليا وعالميا  1997- 1994

والمدربين ومختصي الموارد البشرية، وبعد ذلك تناوله العديد من  اإلدارةواستشاريين 

  .المهتمين

  .تعدد البحوث والمواد العلمية وعناية المؤسسات بمفهوم الذكاء الوجداني  حاليا - 1998

 2009حباب عبد الحي محمد عثمان،(.االنفعاليهوم الذكاء يبين التطور التاريخي لمف) 1(جدول رقم 

 )26 -  25 صص 

  وسنتناول فيما يلي تعريفات الذكاء االنفعالي 

  :تعريف الذكاء االنفعالي حسب العلماء /2

  : John Peter & Mayer Saloveyتعريف*  

قدرة الفرد على مراقبة مشاعره " اعتباره فذهبا إلى) 1990(عام قدم الباحثان أول تعريف لهما 

في ) تلك المعلومات(ذلك الفهم مواستخدا ،والتمييز بينها باآلخرينوكذا تلك الخاصة  الذاتيةوانفعاالته 

 ."توجيه سلوكه وأفعاله

ن التعريف بدا لهما واسعا ويفتقر للمعنى،كونه ركز على إدراك وتنظيم االنفعال واستبعد وأل

االنفعاالت  إدراكالقدرة على :يشمل الذكاء االنفعالي"دما تعريفا آخر جاء فيه التفكير حول المشاعر،ق

المشاعر لتيسير التفكير،والقدرة على /أو توليد/ إلىو القدرة على الوصول  ،وتقييمها والتعبير عنهابدقة،

  :إلى أربعة فروع هي و قاما بتقسيم الذكاء االنفعالي" بما يعزز النمو الوجداني والعقلي االنفعاالتفهم 

  .القدرة على إدراك االنفعاالت بدقة وتقييمها والتعبير عنها - 

  .القدرة على توليد المشاعر أو الوصول إليها لتيسير التفكير - 
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  .القدرة على فهم االنفعاالت والمعرفة الوجدانية - 

لها بالتفصيل في عنصر سنتعرض وي بما يعزز النمو الوجداني والعقلالقدرة على تنظيم االنفعاالت  - 

 (John Peter & Mayer Salovey ;1990, P:10) .الحق

 :Bar-On    تعريف* 

نسق من القدرات والكفاءات والمهارات غير المعرفية " : يعرف بار أون الذكاء االنفعالي بأنه

- أبعادو يضم خمسة " وضغوطهقدرة الفرد على التعامل بنجاح مع متطلبات المحيط  تؤثر فيوالتي 

  :وهي  - استخلصها من مقياس معامل الذكاء االنفعالي الذي أعده وطبقه على المئات من العينات

  )،االستقالليةتحقيق الذات،تقدير الذات،التو كيديةالوعي بالذات،:(الذكاء الشخصي

  )،المسؤولية االجتماعيةالعالقات االجتماعيةالتعاطف،:(البين شخصيالذكاء 

  )دراك الواقع،حل المشكالت والمرونةإ(: للتكيف القابلية

  )االندفاعتحمل الضغوط وضبط :(وط إدارة الضغ

  )Bar-On ,2000,P :102(.)التفاؤل والسعادة:(المزاج العام 

  .الضغوط والقابلية للتكيف  مكونان أساسيان للذكاء االنفعالي إدارةويؤكد بارون على أن  

(Mohammad Ali Mohammady Far . et al,2009, p :221)  

  :Daniel Golemanتعريف * 

بما يحقق الدافعية لدينا  اآلخرينالقدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر " يعرفه بأنه 

  )107ص  ،2008مدحت أو النصر،(وإدارة العواطف بشكل جيد 

الوعي بالذات وضبط :لمعرفة االنفعاالت وإدارتها  )(Golemanوفي تعريف آخر يضيف 

هناك كلمة صيغت قديما تعبر عن جملة "ويعلن  تأجيل اإلشباعالقلق والضغوط و وإدارةاالندفاع 

  )Bar-On ,2000 ,P:101"(المهارات التي يمثلها الذكاء العاطفي إنها الطبع
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هو أن تكون قادرا على حث نفسك :"قائال  الذكاء االنفعالي Goleman ,1995  )  (يصف و

،والتحكم في النزوات،وتأجيل إحساسك بإشباع النفس اإلحباطعلى االستمرار في مواجهة 

وأن ، األلم من شل قدرتك على التفكير أووإرضائها،والقدرة على تنظيم حالتك النفسية ومنع األسى 

 ،ليلى الجبالي("تكون قادرا على التعاطف والشعور باألمل وهو مفهوم جديد يختلف عن معامل الذكاء 

  )55ص  ،2000

  :هي ويتضمن مفهوم الذكاء الوجداني لدى  جولمان خمسة أبعاد 

  .الوعي بالذات أي معرفة انفعاالت الذات- 

  .إدارة الذات أي التخلص من االنفعاالت السلبية- 

  .اإلشباعحفز الذات أي تأجيل - 

  .التعاطف أي استشعار انفعاالت اآلخرين- 

  )25ص ،2009 ر معمرية،بشي .(التعامل مع اآلخرين أي المهارات االجتماعية

أولهما يرى فيه :بناء على ما سبق نقف على توجهين أساسيين في تعريف الذكاء االنفعالي 

و ثانيهما يذهب إلى اعتباره مجموعة ) Mayer ,Salovey ,Caruso(مجموعة من القدرات العقلية 

وعلى هذا ) Goleman&Bar-On(من المهارات والكفاءات االجتماعية ذات الصلة بسمات الشخصية 

  .تبنى كل منهما نموذجه الخاص  في تفسيره للمصطلح  األساس

مجموعة من السمات المزاجية واالجتماعية " ونعرف الذكاء االنفعالي في دراستنا الحالية بأنه 

ها التي تثري المحتوى الوجداني لألفراد ما يتيح فهما دقيقا ومعمقا لالنفعاالت يسمح بمراقبتها وتنظيم

التحكم (إدارة الذات  ،)أو المعرفة االنفعالية ( الذات ويتضمن الوعي ب ،لتحقيق معالجة فعالة للمشكالت

      والمهارات االجتماعية ) اإلحساس باآلخر ( ، التعاطف حفز الذات أو الدافعية) السلبيةفي االنفعاالت 

  .)على إدارة العالقات االجتماعية القدرة ( 
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  :المفسرة للذكاء االنفعالي النماذج النظرية/3

   : John Peter & Mayer Salovey  القدرة ذجونم 1 -3

يرتكز نموذج القدرة في تفسيره للذكاء االنفعالي على الكيفية التي يدخل بها االنفعال إلى نظامنا 

وينطلق من فكرة أن االنفعاالت تحوي معلومات عن العالقات التي . المعرفي ومن ثم يحدث التغيير فيه

تجاهه، وما نراه اعاطفتنا نفسر من خاللها مشاعرنا، فتغير عالقتنا بشخص ما ينتج عنه تغير في 

وبغض النظر عما إذا كانت هذه العالقات آنية ،متذكرة ) بين التهديد والخوف عالقة(مهددا مثال نخافه 

فالشعور بالخوف قد ينتج عن موقف "  (انفعال"نسميه  التغيير الذيأو متخيلة فهي دوما مصحوبة بهذا 

  ).تخيلناه أو تذكرناه

معرفية وخبراتية وما يهمنا بالتحديد  تميزها مظاهر فيزيولوجية، واالنفعال هو استجابة منظمة للموقف

  .أنه يحدث خالل استجاباتنا لتلك العالقات

عند معرفة االنفعاالت وإدراك العالقات بينها بل ويتواصل إلى حد التفكير  األمروال يتوقف 

الناتجة عنه،فالتأخير مثال يحول كالتحليل اللغوي للعبارة المتعلقة باالنفعال وكذا تحليل التغيرات ،المجرد

وعلى هذا فالذكاء االنفعالي يشير لتلك ) الغضب هو التغير الحاصل في اإلحباط(اإلحباط إلى غضب 

  .القدرة على معرفة معاني االنفعاالت والعالقات بينها ومن ثم التفكير بخصوصها وحل المشكل

)Peter Salovey ,John , D ,Mayer ,David Caruso,Gil lSittarenios ;2001 (  

، فالسمات هي الطرق ) الذكاء االنفعالي،السمات  ،المواهب(على ضرورة التمييز بين  النموذجويؤكد 

قدرات غير ذكية أما الذكاء االنفعالي فهو القدرة عبارة عن  المميزة التي نسلك من خاللها والمواهب

 (John D. Mayer & Peter Salovey ,1997,P:15) . .على التفكير في األحاسيس والمشاعر

من القدرات العقلية التي تنتمي إلى حقل الذكاء االنفعالي من وجهة نظرهما هو قدرة و

الذكاءات، وبالتالي اليرتبط بالذكاء العام من حيث مهاراته ومقدراته،والتي تتضمن التحكم في المشاعر 



 ا�
	� ا�����    ا��آ�ء ا�������                               

 

50 

 

من المهارة اللغوية في التعبيرات الشعورية واستخدام تلك المهارات الوجدانية يتطلب المزيد  والوجدان،

سالوفي أن الوجدان يمنح الفرد معلومات  و ويرى ماير .وكذلك في تحويل المشاعر إلى سلوك

وتفسيرها واالستفادة منها  فيما بينهم في القدرة على توليدها،والوعي بها، األفرادمهمة،يتفاوت 

 حباب عبد الحي محمد عثمان،( .شكل أكثر ذكاءواالستجابة لها،من أجل أن يتوافقوا مع الموقف ب

  ).59ص ،2009

،واكتشاف معنى الرسائل اإلصغاءالوجداني يتضمن عملية التسجيل و عملية  اإلدراكإن 

الثقافية التي صنعها  واألشياءالوجدانية التي تظهر في نغمة الصوت وفي تعبيرات الوجه والرسومات 

وجدانيا  األذكياء فاألفرادير عنها يمثل جزء من الذكاء االنفعالي والتعب وتقييم االنفعاالت...اإلنسان

يتميزون بدقة عالية تمكنهم من إدراك انفعاالتهم الخاصة واالستجابة لها والتعبير عنها لآلخرين،كما أن 

درين على تقدير االستجابات االنفعالية لدى اآلخرين، واختبار سلوكيات اق األفرادتلك المهارات تجعل 

إقامة عالقات شخصية واجتماعي متوافق،، من أجل تفاعل افقة اجتماعيا عند االستجابة لهامتو

  )31ص ،2009 عالء عبد الرحمان محمد،.(ناجحة

 MSCEITـمقياسا معروفا اختصارا ب)  2003( أعد ماير وآخرين وتأسيسا لهذا النموذج فقد 

نموذج يجمع بين لتقديم )  2003( في مارس وهي النسخة المعدلة والنهائية للمقياس،  والتي نشرت 

 ، حيث أكدوا أن مفهوم الذكاء والوجدان يتعامل مع المعلومات ذات الطابع الوجدانيالذكاء والوجدان

أو قابليات  Skillsأو مهارات    Mental Abilitiesوهو بذلك مكون من مجموعة من القدرات العقلية

Capacitiesن الوجدان يجعل تفكيرنا أكثر ذكاء و فكرة التفكير بشكل ذكي ، كما أنه يجمع بين فكرة أ

  ...  نحو حاالتنا الوجدانية

و انفتاحه على سالوفي أن من عالمات نضج الذكاء الوجداني لدى الفرد ه و ويعتقد ماير

، والقدرة على التمييز بين ها، سواء كانت سارة أم غير سارة مما يمكنه التعلم منالخبرات الوجدانية



 ا�
	� ا�����    ا��آ�ء ا�������                               

 

51 

 

االبتسامة أمام اآلخرين رغم شعور الفرد بالحزن ألمر حساس باالنفعال واالستجابة بمقتضاه كإظهار اإل

كما أن من . ما، أو عدم إظهار الفرد لغضبه أمام زمالئه حتى ال يفسد اجتماعهم رغم إحساسه بالظلم

وهو التأمل  Meta- experience"الوعي بخبرة ما وراء الوجدان " كمال النضج الوجداني ما أسمياه 

الوعي : أو التفكير الواعي بالخبرة الشعورية مقابل اإلدراك السطحي لها ويندرج ضمن ذلك عنصران

وهو االنتباه إلى مقدار االنفعال، ووضوحه وتأثيره  ومدى تقبل الذات   Meta- evaluationبالتقييم 

محاولة الفرد لتحسين مزاجه السلبي أو أي مدى   Meta-regulationواآلخر هو الوعي بالتنظيم .له 

  )،  دص 2011محمود سعيد الخولي ، .( ضبط اإليجابي منها  أو عدم التدخل في خبرته الشعورية

  : Bar-Onنموذج     2 -3

 -ضمن النماذج المختلطة كونها تجمع بين بعض المهاراتهذا النموذج  سالوفي و ماير أدرج

والذي يمكن اعتباره  األخرو بين بعضها –والتي يمكن تمييزها على أنها قدرات عقلية كحل المشكالت 

  ).Bar-On ,2000 ,P: 148(.سمات للشخصية كالتفاؤل

مجلة الب مقال له الشخصية، ففيلقد طور بارون نموذجه في مجال الصحة النفسية وسمات 

اعتبار الذكاء  إلىذهب )(Sought African journal of psychology, 2010النفسية لجنوب إفريقيا 

التعبيرات " كامال من علم النفس االيجابي،واعترف بتأثره بما قدمه داروين حول دور ااالنفعالي جزء

" بالتكيف األمثل ويرى بأن نتائج السلوك الذكي تتجلى فيما أسماه داروين " االنفعالية في البقاء والتكيف

Optimal adaptation  "بياااليج سوهو أحد مجاالت البحث الهامة في علم النف. 

 ما يعرفأو   ( well-being)أن التوظيف االنفعالي االجتماعي الفعال يؤدي إلى فترض وا

نظام من المهارات والكفاءات  "تبعا لهذا النموذج فالذكاء االنفعالي االجتماعي هوو ،بالتنعم الذاتي

واالرتباط  اآلخرينتفهم الفرد لذاته والتعبير عنها،وكذا تفهم  ةاالنفعالية المتداخلة،والتي تحدد بدقة كيفي

وهي في جملتها نقاط تقاطع يشترك في . " بهم وكيفية مواجهة ضغوط الحياة ومتطلباتها وتحدياتها
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فالوعي الدقيق بالذات في الذكاء االنفعالي يقابله تقدير الذات في علم النفس  دراستها كال الفرعين،

وهكذا ....والغيرية اآلخرين والوعي االجتماعي والتعاطف مؤسس على تفهم أحاسيس االيجابي،

بين كل مكونات الذكاء االنفعالي وما يقابلها في علم النفس االيجابي محاوال تأكيد ) Bar-On(يربط

 Emotional Intelligence :an integral" part of positiveفكرة واحدة ووحيدة عنون بها مقاله 

psychology " والتنعم بالسعادة  اإلحساسأن للذكاء االنفعالي أثر فعال في األداء وفي  إلىليخلص

  .وكذا في البحث عن إعطاء معنى للحياة الذاتي

نموذجا ال معرفيا للذكاء االنفعالي ضمنه خمس مجاالت من المهارات أو ) 1997(اقترح عام و

 )Bar-On ,2000 ,P :147( .في النجاح إسهاماالكفاءات وحدد من بينها تلك التي تبدو أكثر 

معناه أن تدير بفعالية التغيرات االجتماعية  –حسب بارون  - وأن تكون ذكيا انفعاليا واجتماعيا 

والشخصية المحيطة بك من خالل مواجهة واقعية ومرنة للوضعيات الطارئة وحل المشكالت وكذا 

ونحتاج الن  انفعاالتنا حتى تعمل في صالحنا وليس ضدنا، إلدارةولهذا فنحن بحاجة  القرار، اتخاذ

  )(Bar-On ,2006 ,P :4.  لذلكنمتلك دافعية  ذاتية كافية  أنو نكون متفائلين وايجابيين

التي تتعامل مع القدرات العقلية ومجموعة من أحد النماذج المختلطة "  Bar-on" يعد نموذج 

، و يرى أن )مثل حالة التدفق والنشاط االجتماعي ( اإلدراك الدافع  وحاالت : السمات المتنوعة مثل

الذكاء الوجداني يضم منظومة متعددة من العوامل غير المعرفية من المهارات والكفاءات الشخصية 

، والتي تساعد على مواجهة المتطلبات الحياتية التي تؤثر في قدرة الفرد االجتماعية المترابطة معاو

وأن هذه الكفاءات و المهارات هي مركبات عاملية . متطلبات البيئة وضغوطها على التكيف بنجاح مع

ساته توصل إليها نتيجة عمله كعامل نفس إكلينيكي ونتيجة لخبراته اإلكلينيكية الطويلة وبحوثه ودرا

  ). 1980(التي بدأت منذ عام 

  :ويتكون نموذجه في الذكاء الوجداني من منظورين مختلفين هما 
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يتضمن مجموعة من العوامل :  Systematic Perspective)التنظيمي ( ر المنظوميالمنظو*/ 

لمسئولية العالقات االجتماعية، ا( المتشابهة المنتظمة منطقيا معا داخل مجموعة واحدة مثل 

وجميعها جزء من مجموعة من المكونات المنتظمة المرتبطة بالمهارات االجتماعية االجتماعية، والتفهم 

  : مثل مجموعة من المكونات االجتماعية موزعة كالتاليوالتي ت

 ، تقدير الذات وتحقيق الذاتضم الوعي بالذاتتو) الذكاء الشخصي : ( المكونات الشخصية  -

 ) االستقاللية والتوكيدية 

التفهم، العالقات االجتماعية والمسئولية  تشملو) الذكاء االجتماعي: (المكونات االجتماعية -

 .االجتماعية

 .حل المشكالت، إدراك الواقع والمرونة تتضمنكونات التكيف وم -

 .وتشتمل على تحمل الضغوط وضبط االندفاعمكونات إدارة الضغوط  -

 .تتضمن السعادة والتفاؤلمكونات  العام و -

ويتضمن مجموعة من المكونات العاملية : Topographic Perspectiveالمنظور الطوبوغرافي*/ 

حتى العوامل الناتجة والتي ترتبط ) األولية(للذكاء الوجداني طبقا للترتيب بدءا من العوامل األساسية 

  : والترتيب الطوبوغرافي لهذه العوامل هو) الثانوية(بمجموعة من العوامل المساندة 

ضبط الذات، التفهم، التوكيدية، إدراك الواقع ووهي الوعي ب:  Core factorsالعوامل الجوهرية  - 

  .االندفاع

وهي تقدير الذات، االستقاللية، المسئولية االجتماعية :  Supporting factorsالعوامل المساعدة  - 

  .التفاؤل  تحمل الضغوط والمرونة
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 العالقات االجتماعية المشكالت، وهي حل:  Resultant factorsالعوامل المحصلة أو الناتجة  - 

  ) ، د ص  2011محمود سعيد الخولي ، . ( تحقيق الذات والسعادة

  : Daniel Golemanنموذج    3/3

في الذكاءات المتعددة " جاردنر " مفهومه للذكاء الوجداني على مفهوم "   Goleman" يبني 

الذكاء الثمانية التي  الذي يعد احد أنواع"  Personal Intelligence" وخاصة الذكاء الشخصي 

إلى معرفة وفهم مشاعره " اقترحها في نظريته، حيث يرى أن الذكاء الشخصي هو وصول الشخص 

وهو بهذا " وانفعاالته المتنوعة والتمييز بينها  وتسميتها واالستفادة منها في توجيه السلوك بشكل فعال 

الذكاء لدى جولمان، كما أن المهارات المعنى قرب من مفهوم الوعي بالذات الذي يمثل أحد مجاالت 

والذي يعرف على أنه القدرة على   "جاردنر"االجتماعية لدى جولمان تقوم على الذكاء االجتماعي عند

إدراك الحاالت المزاجية لآلخرين والتمييز بينها وإدراك مشاعرهم ودوافعهم بشكل يؤثر في توجيه 

  )ص  ، دون 2011محمود سعيد الخولي ، . ( اآلخرين

وبراعتهم في تحويل  األفرادوضع إطار للذكاء االنفعالي يعكس قوة  إلى توصل جولمانولقد 

 نجاح في العمل إلى) العالقات إدارةالذات والوعي االجتماعي وكذا  وإدارةكالوعي بالذات (مهارات  

  .األداءوتتجلى في  ويرى في الكفاءة االنفعالية قدرة متعلمة مبنية على الذكاء االنفعالي

Daniel Goleman ,Robberts Emmerling ,2003 ,P :17)(  

يطابق من خالله بين  –األداءاصطلح على تسميته بنظرية –ولقد اقترح نموذجا للكفاءات االنفعالية 

القائلة بأنه حتى لو كانت المعرفة  ويتفق مع الفكرة  ،السمات المرتبطة بالشخصيةالذكاء االنفعالي و

 نتائجهاوالتجربة ومعامل الذكاء ضرورية كعتبة للمتطلبات فإن الكفاءات االنفعالية هي التي تحدد 

 النجاح في الحياة يتوقف على الذكاء االنفعالي الذي يمكن تطويره منذ أنمؤكدا على ...القصوى

  ) (M.A. Romero ,2008 ,P :72  .الطفولة
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على مرحلة  وال يقتصر نموه) انه ليس ثابتا أي(ى الذكاء االنفعالي ال تحدده الوراثة إن مستو

فهو يستمر في التطور كلما تقدمنا في السن وتعلمنا من الخبرات وبالتالي  الطفولة المبكرة فحسب،

االنفعالي أن مهاراتهم تتجه  األفرادالدراسات التي تعقبت مستوى ذكاء  أظهرتلقد  تتطور كفاءاتنا،

وشحن تعاطفهم والتزامهم  دافعتيهمكلما برعوا في استخدام عواطفهم و اندفاعاتهم في حفز  لألحسن

  . االجتماعي

يمكننا اعتبار  كيمساندة جولمان في ذلك مؤكدين أنه  إلى) Mayer ,Salovey ,Caruso(وذهب 

التي  دراسات الأثبتت اد مع الخبرة والتقدم في السن فلقد يزد أنفال بد   معياريا الذكاء االنفعالي ذكاء

 موجبة بين ارتباطيهعالقة  وجود) (Van Rooy ,Alanso ,&Viswesvaran2005أجراها كل من 

  .السنالذكاء االنفعالي و

                        :4) ,PJackson Sharon Larisa Segrest,   Mary Jo, .y(Natalie L .Shipple  

 طريقتان للمعرفة تختلفان اختالفا جوهريا وتتفاعالن لبناء حياتنا العقلية،"يقول جولمان بوجود 

والواضح وضوحا كامال في  اإلدراكوهي طريقة فهم ما ندركه تمام  طريقة العقل المنطقي، األولى

خر للمعرفة قوي هناك نظام آ إلى جانب هذا...التفكير فيه بعمق وتأمله ولكن إلىوعينا وما يحتاج منا 

  )25ص    ،2000 ليلى الجبالي،(ومندفع أحيانا وغير منطقي هذا النظام هو العقل العاطفي 

دائم  ألنهفالدماغ طيع بصورة ملحوظة  ،أساس عصبيذو ما نتمتع به من قدرات  أن جولمانويرى 

فالخبرات المتكررة هي تشكيله التعلم وتفسر المرونة العصبية للدماغ دور الجانب العالئقي في إعادة 

  .المشبكية واتصاالته عصبونا تهعن صياغة شكله وحجمه وعدد  المسئولة

 .P :72).(M.A .Romero ,2008  
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في التعديل االنفعالي ذلك أن فصلها عن ) بمختلف اتصاالتها( مجداالوعليه يؤكد جولمان على دور األ 

بالعمى االنفعالي  العاطفية أو ما أسماه األحداثماغ يؤدي لعجز هائل في تقدير أهمية دبقية ال

."Affective blindness".  

استخدم جولمان المناعة النفسية العصبية لتوضيح كيفية ) ( Dacher&Bensonومثلما فعل  

لالنفعاالت دورا ذو داللة في الجهاز المناعي،إن هذا المسار يفسر  أنكيف واتصال النفس بالجسد،

القرار أو التفكير بوضوح مستندا في ذلك  اتخاذأهمية العواطف في التفكير الفعال سواء في القدرة على 

 إلى هذا األخيرفات لقد قادت اكتشاف.تعلم الجهاز المناعي إمكانيةبخصوص  )Ader( أبحاثعلى 

في مسالك  ةتمثلوالم ،الطرق المتعددة التي يتواصل عبرها الجهاز العصبي المركزي بالجهاز المناعي

بشكل مكثف مع متداخلة بيولوجية تتكون من العقل والعواطف والجسم كوحدة كلية غير منفصلة 

                                                                    ) Alexis Avalon, 2006, p :24(  .ا البعضهبعض

ألنطونيو وأعطت نظرية البصمات الجسدية ) Le Doux(استند جولمان على أبحاث 

وسنفصل الحقا في  يدا للطرح النيوروسيكولوجي،دعما جد) (Antonio Damatio,1994داماسيو

  .يلذكاء االنفعالي بالجهاز العصبعن ا المسئولةق وجهة نظر الباحثين التي حددت بدقة المناط

أن محاولة الفصل بين الذكاء المعرفي والمهارات والسمات والكفاءات المرتبطة يؤكد من جهة أخرى و

فجميع تعريفات الذكاء االنفعالي تمثل مزيجا من القدرات المعرفية بالذكاء العاطفي ما تزال معقدة،

والعواطف ضمن الحياة  اإلدراكحول تشابك  األعصابوالعاطفية وهذا يعكس الفهم المتنامي في علم 

بدال من انفصالها خاصة ما ) من خالل اتصاالت كثيفة بين مراكز االنفعال والقشرة الحديثة ( العقلية 

القرارات المعقدة و الوعي بالذات وتنظيم االنفعاالت والدافعية والتعاطف وكلها خصائص  يتعلق باتخاذ

  )Robert J. Emmerling  ,Daniel Goleman ,2003 ,p: 6.(للذكاء االنفعالي
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  :االنفعالي حسب النماذج المفسرة  الذكاء مكونات/4

  John Peter & Mayer Salovey:نموذج القدرة حسب  4/1

  :فروع أربعةيقسم ماير وزمالؤه الذكاء االنفعالي إلى 

 - مثال–فمتى تجاهل الفرد أي مشاعر غير سارة  أولها هو القدرة على إدراك المشاعر والتعبير عنها،

ويتضمن إدراك االنفعاالت تسجيل واستحضار وفك رموز  .عنها شيءولم ينتبه لها فإنه لن يتعلم أي 

ي تعبير الوجه ونبرة الصوت واألعمال الفنية الثقافية، فالذي يرى تعبير الرسائل العاطفية كما تبدو ف

السرور مثال على وجوه اآلخرين يكون أقدر على فهم انفعاالتهم و تفكيرهم من ذاك الذي يفتقر لمعاني 

  .تلك اإلشارات

فيزيولوجية هي تنظيمات ) االنفعاالت وأ( فالعواطف االنفعالي،أما الفرع الثاني فيتعلق بالتيسير 

  .وخبرات انفعالية ومعرفية وجوانب واعية من الحياة العقلية

أو يحدث "أنا حزين "،كأن يقول الشخص دركةوتدخل االنفعاالت للنظام المعرفي كمشاعر م

فحينما يتم التعرف على االنفعاالت ووصفها يتدخل الفرع " أنا لست بخير"تغيير في إدراكها كأن يقول 

  .االنفعاليالثالث من الذكاء 

فتيسير االنفعاالت يركز على الطريقة التي تدخل بها االنفعاالت إلى النظام المعرفي وتغير فيه 

،ولكن للعاطفة القدرة على افتراض اء القلقرأن يتعطل ج لإلدراكوبالطبع يمكن التفكير لدعم 

  .حضر ما هو أكثر أهميةستالنظام المعرفي يف ولوياتاأل

 اإلدراكطف لعوااإذ تغير ،على أفضل ما يمكن القيام به في حالة مزاجية معينة يركز حتىو

وتفرض هذه التغيرات على النظام المعرفي  فتجعله ايجابيا في حالة السعادة وسلبيا في حالة الحزن،

والفائدة من هذه  –فعلى سبيل المثال التناوب بين الشك والتفاؤل –بمنظور مختلف األشياءرؤية 
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التعديالت واضحة إلى حد ما،فالتحول من مشكك إلى متفائل يشجع على رؤية نقاط متعددة من وجهات 

 .النظر وبالتالي يكون التفكير خالقا وأكثر عمقا

John. D. Mayer ,PeterSalovey& David Caruso  ,2000 ,p:109 )(  

ويضم الفرع الثالث فهم االنفعاالت والتفكير بخصوصها،فالشخص القادر على فهم االنفعاالت 

للطبيعة البشرية و كذا العالقات بين  األساسيةومعانيها يسعد فعال بهذه القدرة على فهم الحقائق 

،ويتجلى بوضوح اآلن االنفعاالت إدارةوتقودنا هذه الدورة المختصرة إلى الفرع الرابع أال وهو ،األفراد

  ؟ باإلدراك اإلدارةأ دلماذا تب

من  االستفادة - األولفي المقام - عاطفي جيدإدراك لشخص لديه  ففي حالة واحدة فقط يمكن

بهذا الفهم يستطيع الحصول على المعرفة الواسعة والضرورية  وتغييرات المزاج وفهم العواطف،

في الواقع الذكي انفعاليا هو من يواجه بصفة منتظمة حاالت عدم  و .ومواجهة كافة المشاعر إلدارة

ولمالئمة االستجابات االنفعالية المحتملة لمختلف .كبيرا لهك يتطلب فهما لذ المزاج الناالستقرار في 

  . الوضعيات،فإن اإلدارة االنفعالية بالضرورة مرنة بحيث توفر طرق تفكير جيدة

                                     )John D. Mayer ,Peter Salovey& David Caruso,2000 ,P:110(  

النظم ضمن القدرة تتكامل بها  التي درجةال اإلدارة إلىيمثل ترتيب الفروع من اإلدراك 

) 1الفرع (التعبير عنهاو عليه فإدراك المشاعروالفرعية السيكولوجية للفرد أي داخل الشخصية ككل،

والتي منفصلة نسبيا لمعالجة المعلومات، مناطقهي ) 2الفرع (وقدرة االنفعال على تحسين التفكير 

دمج نيجب أن ت )الفرع الرابع( بالمقابل فإن إدارة االنفعاالتومجزأة داخل النظام االنفعالي نتوقع أنها 

 األساسيةمن  ابتداء وتنمو ضمن كل فرع من الفروعوتتطور المهارات .كافة خطط الفرد وأهدافه هافي

  )(John D. Mayer, Peter Salovey&David Caruso,2004 ,p :199.تعقيدا األكثرتلك  إلىمنها 
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نماذج متنوعة فيما يخص االنتباه لمشاعرهم والتعامل  إلىوقد وجد ماير أن الناس يتوزعون 

  :معها

 self aware/ بالذات الوعي -

رؤية الكما تحدث، وهؤالء لديهم ثراء فيما يخص حياتهم الوجدانية،ووضوح  بحاالتهم المزاجيةالوعي 

لسمات شخصية أخرى،وهم على يقين بحدودهم ويتمتعون  األساسبالنسبة النفعاالتهم يمكن أن يكون 

توقفون بصحة نفسية جيدة ولديهم رؤية ايجابية للحياة، وحين يصابون بحالة مرضية سلبية فإنهم ال ي

يساعدهم على  لألمورعندها، بل يكونون قادرين على الخروج منها بسرعة، وباختصار فإن تقديرهم 

  .معالجة مشاعرهم ووجداناتهم

   Engulfed  المنجرف -

هؤالء تطغى عليهم عواطفهم وانفعاالتهم وتبتلعهم وهم عاجزون عن تفاديها، وتمتلكهم حاالتهم 

بمشاعرهم، فهم مستغرقون في مشاعرهم أكثر من أن يكونوا مدركين لها المزاجية  وليس لديهم وعي 

وهم ال يبذلون أي جهد للخروج من المزاج السيئ ويشعرون بأنهم ليس لديهم تحكم في حياتهم 

 .الوجدانية

 Accepting  المتقبل -

هذه الفئة لديهم رؤية واضحة عن مشاعرهم، وهم متقبلون لهذه المشاعر ولذلك ال يحاولون تغييرها 

وينقسم المتقبلون إلى فريقين ذوي المزاج المعتدل وبالتالي ليس لديهم دافع لتغييره، وآخرون برغم 

، وال يقومون بأي وضوح رؤيتهم عن حالتهم المزاجية إال أنهم معرضون للمزاج السيئ ولكنهم يتقبلونه

،عالء الدين األعسرصفاء ( .لتغييره برغم انزعاجهم وهذا هو النموذج السائد لدى االكتئابيين شيء

  )111،ص 2000كفافي،
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  Reuven Bar –on حسب نموذج   4/2

وأشار . مكونات الذكاء االنفعالي باالعتماد على نظريته و مفهومه للمصطلح )1997(بارأون حدد

الشخصية واالنفعالية كفاية موزعة على خمسة مكونات بين الجوانب  15إلى أنه يتكون من 

  :واالجتماعية وهي

وتتكون من مجموعة  :"Intrapersonal Components"المكونات الشخصية الداخلية •

الفرد على التعامل مع نفسه بنجاح وهي الوعي بالذات وتوكيدها وتقدير الذات  الكفايات التي تساعد

  .واالستقاللية

تتكون من مجموعة من  :"Interpersonal Components"األشخاصمكونات العالقات بين  •

الكفايات التي تساعد الفرد على إقامة عالقات شخصية ناجحة وذات تأثير إيجابي على 

  .قات الشخصيةالالتعاطف و الكفاءة االجتماعية و العى لاآلخرين،وتشتمل ع

وهي مجموعة من الكفايات التي تساعد :""Adaptability Componentsالمكونات التكيفية  •

الفرد على التكيف الناجح مع واقع الحياة ومتطلبات البيئة المحيطة وهي اختبار الواقع والمرونة 

  .وحل المشكالت

وهي مجموعة من الكفايات التي  " :Management Components"التوتر  إدارةمكونات  •

الضغوط و مقاومة االندفاع و ضبط الذات و تشتمل على تحمل التوتر  إدارةتساعد الفرد على 

  .والضغط النفسي وضبط االندفاع

هي مجموعة الكفايات التي تساعد الفرد على إدراك حالته المزاجية  مكونات المزاج العام •

و الجدول التالي  )14،ص  2008سعاد جبر سعيد ،(تشتمل على التفاؤل والسعادة  وتغييرها و

 .يوضح ذلك

  .مفهوم وتعريف كل مكون من مكونات الذكاء االنفعالي لنموذج بارأونيوضح )  2( جدول رقم 
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  مفهومه  المكون

  الوعي بالذات

  التوكيدية 

  

  االهتمام بالنفس 

  الواقعية

  االستقاللية

  

  التعاطف

  العالقات الشخصية

  المسؤولية االجتماعية

  

  حل المشكالت

  دراسة الواقع وتحليله

  

  المرونة في التعامل

  

  التحكم في رد الفعل

  السعادة

  

  التفاؤل

  .قدرة الفرد على إدراك مشاعره و عواطفه الداخلية

قدرة الفرد على التعبير عن مشاعره ومعتقداته وأفكاره وقدرته أيضا على الدفاع عن حقوقه 

  .بناء و ليس هدام  بأسلوبولكن 

  .إمكاناتهلنفسه وتقبله وتقبل  هو القدرة على احترام الفرد

  .وإمكانياتههو قدرة الفرد على إدراك حدوده وقدراته 

 االنفعال تنفيذ أسلوبوفي  التفكير أسلوبالفرد على توجيه ذاته والتحكم فيها وفي  قدرة

  .والتمتع باالستقاللية الوجدانية واالنفعالية

  .وفهم وتقييم مشاعر اآلخرين وتقبلها كما هي إدراكقدرة الفرد على 

  .جابية بناءةوالحفاظ عليها فعالة و مرضية واي األشخاصقدرة الفرد على بناء العالقات مع 

فريق العمل  معنفسه متعاونا ومساهما ومشاركا فعاال في المجتمع أو  إظهارقدرة الفرد على 

  .الذي ينتمي إليه

  .قدرة الفرد على تحديد المشكالت واستنباط وتطبيق الحلول الفعالة

الذي بين ما تم انجازه على أرض الواقع وبين الهدف العام قدرة الفرد على تقييم العالقة 

  .يسعى لتحقيقه

هي قدرة الفرد على مواكبة مشاعره وأفكاره وسلوكياته للظروف والمواقف االجتماعية 

  .المتغيرة أثناء تعامالته مع الناس

  .الهدامة التي تجول بخاطره األفكارقدرة الفرد على مقاومة رد الفعل السلبي و

وبعالقاته مع اآلخرين والتسلية قدرة الفرد على الشعور بالرضا عن حياته واالستمتاع بها 

  .والتمتع المستمر بالحياة

قدرة الفرد على النظر إلى الجانب المشرق فقط من الحياة وعلى الحفاظ على نظرته االيجابية 

  .ومواقفه المتفائلة حتى في مواجهة المشكالت

  )58،ص2006 سالمة عبد العظيم حسين،طه عبد العظيم حسين،(
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  :Daniel Golemanنموذج      حسب   4/3

  :يتكون نموذج جولمان للذكاء الوجداني من خمسة أبعاد وهي 

وهو القدرة على قراءة الفرد لمشاعره وإدراك تأثير تلك المشاعر على ردود أفعال :  الوعي بالذات*

ويتضمن البعد معرفة  ،الفرد واستجاباته للمواقف المختلفة، وتأثيرها على عملية صنع القرار لدى الفرد

الفرد لجوانب القوة والضعف لديه والتعرف على مشاعره وانفعاالته الذاتية، فالوعي بالذات هو أساس 

الثقة بالنفس،فعندما يكتشف الفرد أن لديه عدد من االنفعاالت السلبية تسيطر على سلوكه وتحدث دون 

  .الوعي بهاد قطع شوطا في فهم ذاته واالبتعاد عن مصادرها يكون ق ح لها ويستطيعضوجود سبب وا

وهي تشير إلى كيف يتعامل الفرد مع المشاعر  :معالجة الجوانب الوجدانية أو إدارة االنفعاالت *

واالنفعاالت السلبية التي تؤذيه وتزعجه، أي التخلص من االنفعاالت السلبية وتحويلها إلى انفعاالت 

عد هذا ال يعني كبت االنفعاالت ولكن ترشيدها بصورة تساايجابية، وسماها فيما بعد بتنظيم الذات و

  .الفرد على التوافق مع الموقف

وهو يعني التأجيل الفوري  ،أي التحكم وضبط االنفعاالت اإلشباعو يتضمن تأجيل :  تحفيز الذات*

 األفرادوأيضا تأجيل  ،فكير واختيار االستجابة السليمةللتعبير المباشر عن االنفعاالت بما يتيح للفرد الت

الفوري لحاجاتهم في سبيل تحقيق أهداف بعيدة المدى، ويطلق عليها البعض الدافعية، وهي  إلشباع

خطوة لتحقيق الهدف، وأن يكون لدينا أمل، وتوجيه بتعني أن يكون لدينا هدف ومعرفة خطواتنا خطوة 

  )60،ص  2006عظيم حسين،سالمة عبد العظيم حسين،طه عبد ال(.االنفعاالت في خدمة هدف ما

عاطف هو عبارة عن مهارة يتم اكتسابها عن التإلى أن )  Goleman, 1998(يشير  :التعاطف * 

 إيجاد،وتعديل الذات، حيث يسهم في ويعد أداة لتطوير الشخصيةطريق التفاعل االجتماعي مع اآلخرين،

انفعاالت  إدراكاآلخرين،والحفاظ على هذه العالقة، ويعرف على أنه القدرة على مع  عالقة ألفة 

اآلخرين،والتوحد معهم انفعاليا، وفهم مشاعرهم، والتناغم واالتصال معهم دون أن يكون السلوك محمال 
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ويقوم .االنفعالية الصادرة من شخص آخر لإلشارات إراديةانه استجابة بديلة ال ...باالنفعاالت الشخصية

،فإنه يكون إدراكهاالتعاطف على أساس الوعي بالذات فبمقدار ما يكون الفرد قادرا على تقبل مشاعره و

  ) 79ص  ،2008 سعاد جبر سعيد،(.  قادرا على قراءة مشاعر اآلخرين

من التأثير القوي في  ويقصد بها مجموعة المهارات التي تمكن الفرد : االجتماعيةالمهارات * 

 ومعرفة متى تقود، ومتى تتبع اآلخرين وتساندهم، طريق إدراك انفعاالتهم ومشاعرهم اآلخرين عن

من لفظية وغير لفظية، وتقتضي  سلوكياتوالتصرف معهم بطريقة الئقة  وتتضمن هذه المهارات 

وقد أطلق ...،ويتأثر أداؤها بخصائص تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة بهالفرد استجابات مالئمة وفاعلة

)Goleman(  اسم  –،والتنظيم الذاتي والدافعية ذاتالوهي الوعي ب - األولىعلى الكفايات الثالث

الكفاية الشخصية، ويقصد بها الكفاية التي تحدد كيفية تنظيمنا ألنفسنا، في حين أطلق على الكفايتين 

ن وهما التعاطف والمهارات االجتماعية اسم الكفاية االجتماعية حيث قصد بها الكفاية التي األخيرتي

  )  94،ص 2008سعاد جبر سعيد، (تحدد إدارتنا لعالقاتنا مع اآلخرين 

على الرغم من وجود ثالثة نماذج مختلفة للذكاء الوجداني إال أن هناك بعض أوجه الشبه 

المستوى العام تهدف تلك  فعلى، المختلفةالتي تتبناها تلك المقاييس  بين المفاهيم واإلحصائيالنظري 

النماذج إلى محاولة فهم وقياس العناصر والعوامل الداخلة والمشتركة في عمليتي إدراك الفرد لمشاعره 

  .ومشاعر اآلخرين ومحاولة ذلك الفرد ضبط مشاعره للتأثير على مشاعر وانفعاالت اآلخرين

ج فيما بينها على أن هناك العديد من مكونات الذكاء الوجداني وأن هناك تداخل في وتتفق تلك النماذ

الرئيسية ومكوناتها الفرعية، ولكن هناك اختالفا طفيفا في درجة فهم كل نموذج لتلك  األبعادمسميات 

المكونات الوجدانية  فعلى سبيل المثال تشتمل كل النماذج على مفهوم الوعي بالمشاعر وإدراكها وعلى 

 إيجاد، ولقد تم داني لدى الفردمفهوم إدارة المشاعر باعتبارها عنصرا من أهم عناصر الذكاء الوج

 إلىوتم التوصل  اإلحصائيةعالقة بين العناصر المختلفة لتلك النماذج من خالل القيام ببعض التحليالت 
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أن هناك دليال على وجود عالقة سواء من قريب أو بعيد بين المقاييس المختلفة وأنه أحيانا يوجد تشابه 

حسين، طه عبد العظيم  بد العظيمسالمة ع.(بين تلك المقاييس في نوعية المكونات التي يتم تقييمها

  ) 67 - 66 ص ص ،2006حسين، 

    البيولوجي للذكاء االنفعالي األساس/ 5

مونات مسئولة ريلعب الجهاز الغددي والهرمونات دورا كبيرا في نشاط الجسم وحيويته، فاله

عن صفاء الجسم وتوازن التفكير وقوة البدن وسالمة العقل ومالمح الجسم وقسماته وتوازن العواطف، 

ويحتوي الجهاز الكيميائي في الجسم على العصارات الهضمية العصبية وهي عبارة عن خيوط من 

لعواطف، واكتشاف ومستقبالتها الحسية،وهي ترتبط مع الجسم في الجزء الخاص با اآلمينية األحماض

طفية والعصارات ومستقبالتها الحسية أسهم في اهذا الجهاز الذي يحتوي على العناصر الكيميائية الع

 بقدرته على االنتباه واالنفعال اإلنسانكما يتميز .تحقيق بعض القواعد المذهلة في مجال الصحة الوقائية

الداخلية،وهذا التكيف  أورات الخارجية ومن ثم يتكيف سلوكه مع التغيرات التي تحدث نتيجة للمؤث

أي حدوث مجموعة من العمليات الكيميائية والفيزيائية  اإلنسانيستلزم نشاطا في وظائف أعضاء 

  .والحيوية المعقدة ونتيجة لالنفعال تفرز الغدد إفرازاتها بالتنسيق والتنظيم مع الجهاز العصبي

التغير وأثرها على كفاءة التعلم ال بد من فهم جانبين ولكي نستطيع فهم المنظومة الوجدانية الدائمة 

  :أساسين في المنظومة هما

  :الجزيئات الناقلة للمشاعر والعواطف  •

والجسم باعتبارهما منظومة واحدة وتعتبر العواطف المادة التي توحد بين " المخ"ينظر للدماغ 

وهذه الجزيئات الكيميائية هي .الجسم والدماغ والجزيئات الكيميائية هي المظهر الفيسيولوجي للعملية

تنقل الجزيئات التي تؤثر على االنفعاالت و اآلمينيةموصالت الجهاز الوجداني، وهي سلسلة األحماض 

الحمضية من خالل الشبكات الوجدانية العصبية وتؤثر بشكل كبير على القرارات والقدرات من خالل 
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مستوى هذه الجزيئات في الجسم والدماغ يحدد الطاقة " واإلحجام  باإلقدام"الشحنات العصيبة المرتبطة 

  ).متى نفعل...لماذا نفعل...ماذا نفعل(الوجدانية التي نبذلها 

  :ناء الجسم والمخ الذي ينظم المشاعرب •

وهي  ""psycho neuro immunologyيفهم هذا البناء من خالل المناعة النفسية العصبية 

والفكرة ، والمناعي الالإراديزي كمصطلح يشير إلى العالقة بين العقل والعاطفة وبين الجهاز المر

،كما أنه يستطيع التي تحمي الجسم من المرض ميائيةاألساسية هنا أن العقل يستطيع إنتاج العناصر الكي

وال يتكون الجهاز العصبي من المخ فقط . في بعض الحاالت أن يأتي بعكس عملية اإلصابة بالمرض

ولكنه يتكون من العمود الفقري واألعصاب والعقد العصبية، ويقسم هذا الجهاز إلى الجهاز العصبي 

شبكة )دركانديسبيرت ( األعصابما يسميه عالم  الالإرادي ويعرف حاليا بالجهاز البرمجي أو

عبد الحي محمد عثمان،  حباب.(االتصاالت الجسدية النفسية التي تلعب دورا هاما في الذكاء الوجداني

الجهاز العصبي المناعي في فصل  ت وسيتم التفصيل في تفاعال"  ) 56- 55 صص  ،2009

  .الشخصية المناعية

  :االنفعالي األسس العصبية للذكاء  /6

االنفعاالت  لنيوروسيكولوجيا  البنية المفتاحية إلىحول الخوف  )( Le Douxقادت تجارب 

منطقة فرعية متعددة  13منطقة صغيرة في المخ معقدة التركيب، تضم ماال يقل عن "  االمجداال "وهي 

  .ضرر أو تحفيزها كهربائيا يثير استجابة عاطفية بها أو هذه المنطقة بآفة إصابة هو يعتقد أنو.الوظيفة

وتلقى ،الطريق العلوي والطريق السفليهما مسارين الستجابة الخوف  Le Doux)(  وصف 

حين يسمح المسار  فعلى .المهاد إلىفي الممرات الموصلة  تحليالت حسية مبكرةاستجابة الخوف 

أميجداال باستجابة انفعالية سريعة بناء على الخام المتوفر من  -مهاد) المسار العلوي(المباشر 

هذه  إن. باتجاه القشرة بتحليل مفصل اعتمادا على التمثيالت القشرية البطيءالمعلومات، يسمح المسار 
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م فقط في االستجابة لمثيرات كهي ال تتح، فتجابات الخوف الواعية والالواعيةالمسارات متساوية في اس

والذي يمنح بطرق  ،وإنما للتعلم الترابطي أيضا) مثيرات غير شرطية ( التهديد المبرمجة مسبقا 

  .مختلفة المثيرات المحايدة القدرة على استنباط استجابة الخوف

المخيفة  األحداثعي في والتي تسمح لها بالتأثير الالوا األماميولألميجداال اتصاالت مكثقة بالدماغ 

، كما تعمل على شحن الذكريات الصريحة المسترجعة من التخزين الطويل المدى بالذاكرة طويلة المدى

  .االتهاعمصحوبة بانف

(Gerald Matthews, Moshe Zeidner, Richard D. Roberts ,2003, p :238)  

 (Gray)أكثر عمومية نتيجة خلطها بين الخوف والقلق، إذ يذهب  )(Le Douxتبدو فرضية 

شابه الكائن بينهما، ويرى في األميجداال تإلى الفصل بين المناطق المتحكمة فيهما بالدماغ بالرغم من ال

تتحكم األميجداال في . أو الهروب أثناء االستجابة للتهديدواحدة من البنى الداعمة لجهاز المواجهة 

هروب الالشرطية  وفي التعلم الترابطي وكذا في إشارات المكافأة والعقاب ، في /المواجهةاستجابة 

  -The septo  "الحصيني  أو حصان البحر حين ينتج القلق من جهاز منفصل هو الجهاز الحاجزي

hippocampal system"    والذي يسيطر على االستجابة للمثيرات الشرطية ويكبح السلوك الجاري

تشير معالجات العضوية للتهديد أو الالمكافأة المبنية على عدم التطابق بين التحفيز الفعلي  حينما

 .والمتوقع

أن القلق هو الخوف في غياب المثيرات الخارجية الفورية أو خوف دون  Le Doux)(ويرى 

في العضوية  إيقافتماما فيما يخص ربط القلق بجهاز وظيفته فيختلف " "Grayفرص للهروب أما 

  .مساراتها وتقييمها ألولوياتها السلوكية

 (Gerald Matthews, Moshe Zeidner, Richard D. Roberts, 2003, p :240)   

ر،وكذا تفي ردود الفعل السلبية بإفراز هرمون التو هاما وألن تركيبة حصان البحر تلعب دورا    

ممارسة تنظيما معقدا للحاالت الوجدانية  فبإمكانهالمعرفية  - االنفعالية في الذاكرة والعمليات 
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بأن حصان ) ( Gray & MacNaughtonومن ناحية أخرى يقترح كل من . العاطفية االستجاباتو

بين  " Comparateur général" مقارن عام" "الحصيني هو بمثابة  البحر وتحديدا الجهاز الحاجزي

 السلوكياتعات الممكن تواجدها بين مختلف الفعلية إذ يحدد حجم الصرا األحداثالمتوقعة و األحداث

الفعلية هي ذاتها  األحداثفإن كانت ، تعديل السلوك وفقا لذلك من ثم هدف والالمحتملة والموجهة نحو 

الحركية والمعرفية المنتظرة  وفي حال النقيض فإنه يقطع تلك  المتوقعة سمح النظام بسير البرامج

   )(Sylvian,Pirot,2003 . )قلق اجتراري( التيقظ واالنتباه ويستثير ) كبح سلوكي( البرامج 

هي البناء األساسي في الجهاز اللمبي المسئول عن تجهيز ومعالجة الجانب الوجداني  اللوزةو 

وهي مكونة من جسمين صغيرين يشبهان اللوزة ويصل بين الجهاز الحسي . كذلك الذاكرةمن السلوك و

). كالجهاز التنفسي والجهاز الدوري(اتي،والذي ينظم الوظائف الحيوية والجهاز العصبي الذ الحركي

ووظيفة اللوزة األساسية فرز أو تصنيف وتفسير المعلومات الحسية الثرية الواردة على ضوء الحاجات 

وهكذا فهي تؤثر في التجهيز . االستجابات المناسبة إصدارفي  اإلسهام، ثم الوجدانيةو الحيوية

  .العلياسية الباكرة وكذلك المستويات المعرفية والمعالجة الح

الحسية التي ترد للمخ وهو الذي يخبر المخ بما يحدث  فهو مركز تنظيم المعلومات  أما المهاد

إشارة سريعة أو  بإرسالوالمهاد على اتصال مباشر باللوزة وهي التي تسمح . خارج حدود الجسم

تستنفر سلوك أو استجابة  اإلشارةوهذه . تهديد أو تقرير سريع واقعي ولكن محدود عند وجود خطر

هذا الميكانيزم هو  .بدقةلما يحدث  اإلنسانلكنها تسبق لسرعتها فهم انفعالية وسريعة ذات شحنة 

  .المسئول عن االنفجار االنفعالي في مواقف الحياة اليومية دون تدبر

أجهزة الجسم التي تنظم وظائفه فهو يخطر المخ بما يجري داخل  المهاد التحتيويراقب 

تهديد من الخارج يقوم المهاد التحتي بتنشيط استجابة  أماموحين يجد المخ نفسه عاجزا  –أجسامنا 
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صفاء األعسر،عالء . (المواجهة أو الهروب وذلك بتنشيط جهاز الغدد الصماء عن طريق الغدة النخامية

  )196 - 195 ص ص ، 2000 الدين كفافي،

بأن القشرة الحسية الجسدية ترتبط بفهم )  Damasio ,Cooper et al ,2000(يعتقد 

كما  .العواطف،إذ يؤدي التلف بها إلى ضعف في القدرة على التعرف على االنفعاالت من تعبير الوجه

أن التعرف على تعبيرات الوجه الغامضة يؤدي إلى تنشيط ) Nomura, 2003(تبين من دراسة 

القشرة الحزامية األمامية والتلفيف الجبهي الوسطي والتلفيف الجبهي الثنائي الوسطي،  وهي مناطق ال 

تنشط خالل محاولتنا التعرف على نوع الجنس، ذلك أن الربط بين هذه المناطق يتزايد مع مستوى 

لوجه، ويشير هذا إلى دور الشبكات العصبية الجبهية الحاسم في معالجة هذا التعبيرات الغامضة على ا

جبهية في التعرف على  - على أهمية القشرة األمام) (Hormak, 2003الغموض، وأكد من جهته 

انفعاالت اآلخرين إذ تؤدي اآلفة بها إلى العجز على التعرف على االنفعاالت أو العواطف من نبرة 

  (ConStough ,Donald H et al ,2009 p-p : 310- 311 ).الصوت

القشرة الحزامية "the rostral-anteriorcingulate-medialprefrontal cortex"وتشترك 

تها في إذ تكمن أهمي االنفعاليةفي تمثيل الخبرة القشرة  الجبهية األمامية البطنية  –الفمية األمامية 

نفعالي وبالتالي في الذكاء في التحكم في السلوك اال، وهي وظيفة هامة التعرف على مشاعر اآلخرين

بواسطة  )األقلفي جزء منه على (ستثنائية االخبرات التأثير هذه التمثيالت على ويكون االنفعالي،

 the rostral and dorsalوالظهرية  األمامية القشرة الحزاميةالربط التشريحي الضيق بين 

anteriorcingulate  تحسين و الديناميكي بين الخبرات االستثنائية، وإقامة تمثيالت لهاالتفاعل إن هذا

تحسين العواطف التي المساهمة في  األساسيةهذه التمثيالت ودمجها مع عمليات أخرى هي العملية 

  .تتناولها مستويات الوعي االنفعالي
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وظيفة الضبط والتنظيم  )Stuss, 1991(هذه الفرضية فلقد ناقش  األعمالتدعم العديد من 

كيف أن  )Damasio, 1994(وناقش "prefrontal cortex" جبهية األمامالذاتي التي تقدمها القشرة 

الجسدية الحشوية المرتبطة باالنفعاالت والمدمجة مع وظائف  اإلحساساتالشعور بالذات يستمد من 

  .جبهية األماممعرفية عليا بالقشرة 

(Richard D.Lane in Reuven Bar-on & James Da .Parker,2000  ,p-p :181-182)  

    :الذكاء االنفعالي و سمات الشخصية /7

والتي تعني الطريقة التي يفكر بها  - )Mayer, 1998(حسب لقد تم استكشاف الشخصية 

 من قبل العديد من النظريات كالتحليل النفسي -، ويظهر بها انفعاالته ويسلك من خاللها اإلنسان

والمعرفي االجتماعي وكذا نظرية السمات، والتي تعد أكثر النظريات قبوال كونها   اإلنسانيواالتجاه 

  .شرحت الشخصية من خالل القوى الكامنة وراء السلوك

بطريقة تميز والسمات هي أنماط مميزة من السلوك أو التصرفات الختبار المشاعر وللتصرف 

لسلوك  انموذج ثابتة ومستقرة طوال الحياة وأنها تشكل) أي السمات (وآخر ويعتقد أنها  بين شخص

  .الفرد

االنبساط االنطواء :بعدين أساسين للشخصية يتأثران بالوراثة) Hans et Sybil Eysenck(قدم  

العوامل الكبرى للشخصية لكن أحدث نموذج للسمات وأكثرها قبوال هو .عدم االستقرار- االستقرار/

وحسب  )(Raymond Cattle ,Allport ,Hans &Sybil Eysenk ـالريادية ل األعمالالمستوحى من 

–االنفتاح على الخبرة  - االنبساط  –العصابية  :هذا النموذج توجد خمسة أبعاد كبرى للشخصية هي

  . قطب كل  بعدييتموضع كل فرد في نقطة  على أحد  بحيث الضميريقظة –المقبولية 

Yvonne  Stys et Shelly L .Brown ,2004 p :25) (  
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سالوفي سمتي االنبساط  و في أول دراسة علمية محكمة عن الذكاء الوجداني،استخدم ماير

أن  توصال إلىوقد قاما باستخدام بعض البنود من قائمة أيزنك و. الوجداني لإلدراكوالعصابية كمحك 

، أما الوجداني باإلدراك، لذا ترتبط أصحابها يميلون للتشويه الوجدانيالعصابية سمة مزاجية تجعل 

حباب عبد الحي .( الوجداني باعتبار ميل الفرد لالجتماعية باإلدراكاالنبساط فقد افترضا أنه يرتبط 

 )39،ص 2009محمد عثمان ،

وامل الكبرى العالقات الدقيقة بين الذكاء االنفعالي  العسلوفي إلى القول بأن  ويذهب ماير و

مرتفعي الذكاء االنفعالي، ومن خالل تطبيق  األفرادخصائص الخمس للشخصية لم تخبرنا الكثير عن 

"MSCEIT" إلىا لكشف عن هذه العالقة توصلوا قصد للذكاء االنفعاليو وكروتز سالوفي و مقياس ماير 

 ، ومنفتحين على الخبرات الجديدةاآلخرينمرتفعي الذكاء االنفعالي هم مقبولون من قبل  األفراد أن

من الناحية  لة الدأقل فقد كانت   العالقة بين االنبساط والعصابية عن  يقظ، أما ضميروذوي 

    (John D ,.Mayer ;PeterSalovey ,David Caruso ,2004 p :205).ةحصائياإل

ترتبط  بالوعي بالذات وباآلخرين وتتنبأ  بأن العصابية )(Gilbert et Milles, 2000يعتقد

ذوي االستعداد للقلق االجتماعي يتميزون  فاألفرادبالعوامل  المترتبة عن عمليات الضغط المختلفة ، 

 Mac Cabe(، وفي ذات السياق يرى اآلخرينللتعرض للقمع من قبل  أوبالحساسية للنقد 

,Bankstein& Milles,1999( وهي جانب من الشخصية يتميز  –األشخاصبأن الحساسية بين

ترتبط عادة باالكتئاب وبالقصور االجتماعي في مهارة حل المشكالت  –بالوعي المفرط باآلخرين 

  .وبالتقدير المنخفض للذات

(Gerald Matthews, Moshe Zeidner,  Richard D. Roberts ,2003 p : 339) 

االنطواء تتداخل /إلى أن سمة االنبساط )Costa et MacCrae, 1992(توصل من  جهتهما 

مع العديد من الجوانب االيجابية للذكاء االنفعالي، والتي تضم تأكيد الذات ودفء الشخصية والمشاركة 
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) Amiskhan ,Risinger et Swickert,1995(، ويرى كل من ةاالجتماعية وكذا االنفعالية االيجابي

اكبر قدر من السعادة والرضا عن الحياة خالل تجاربهم، ويميلون ألن يكونوا  ظهرونبأن االنبساطيين ي

أن نستخلص أن  بإمكاننا،و عليه فهل باالنطوائيينأقل ضعفا حيال المواقف الضاغطة مقارنة 

وصف االنطوائيين بعدم الكفاءة  بإمكاننا؟  وهل االجتماعية األوضاعاالنبساطيين أكثر تكيفا مع 

يفتقرون للذكاء االنفعالي؟ مرة أخرى تبدو الصورة أكثر تعقيدا،خاصة إذا أخدنا بعين  نهمألاالجتماعية 

  الموضوعية وكذا الجوانب المختلفة لالنبساطية األدلةاالعتبار 

(Gerald Matthews,  Moshe Zeidner,  Richard D. Roberts ,2003 p : 342)  

إلى الجانب اآلخر الذي ترتبط به االنبساطية، وهو  )(Bradlee & Emmons, 1992ويشير

كما ترتبط بالنرجسية كميل  ،و إحدى مساوئها المحتملة الثقة المفرطة اإلثارةاالندفاعية والبحث عن 

  .نحو التمركز حول الذات يتعلق بتعزيز الذات و األنانية

(Gerald Matthews,  Moshe Zeidner,  Richard D. Roberts ,2003 p : 344)  

تعد محور  - إلى جانب سمات أخرى- بط الصفات االجتماعية االيجابية بالمقبولية وهي توتر

 على دور التعاطف في تعزيز النضج االنفعالي واإليثار واألخالق )(Golemanالذكاء االنفعالي ويؤكد

والمسؤولية لتعاطف ا على مقاييس الشخصيةمن خالل ) Bar-on, 2000(بدوره يؤكد وفي هذا الصدد 

تبين بأن بعض تلك السمات  األدبياتومع ذلك فان مراجعة  .االجتماعية  والعالقات البين شخصية

 األكثر واألفراد ،ومثل المقبولية يعزز التعاطف التفاعل االجتماعي.ليست تكيفية في أغلب الوضعيات

طف على التكيف عد التعاآلخرين كما يمكن أن ال يسال إدراكهمقع أكثر دقة في تعاطفا هم في الوا

االنفصال عنهم  أو اآلخرينلص من انفعاالت ختالتي تتطلب درجة معينة من ال األوضاعخاصة في 

  . العدل مثال إقامةفي  الشأنا هو كم

(Gerald Matthews,  Moshe Zeidner,  Richard D. Roberts ,2003 p : 359)    
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مجموعة من المهارات االجتماعية واالنفعالية ضرورية ) Elias & Weissberger, 2000(ويذكر

التواصل بكفاءة، التحكم في الذات والتعبير المناسب عن المشاعر والتفاؤل والوعي : للنجاح في الحياة

وتحديد  التخطيطالقدرة على التعامل مع اآلخرين، القدرة على  القدرة على حل المشكالت،بالذات،

  .األعمال والمثابرة في أداء األهداف

أن الناس مرتفعي الذكاء االنفعالي أكثر مرونة وانفتاحا  )Bourey & Miller,2001(ويذكر 

مهارة في فهم وتقمصا عاطفيا تجاه اآلخرين، ولديهم إحساس كبير بالمسؤولية االجتماعية وأكثر 

الوعي بالذات وهو  ،وهذه الكفاءات االنفعالية تعد مفتاح النجاح في العمل، كما أنانفعاالتهم الشخصية

عبد .(األزماتخاصة في أوقات  إرادتناأحد المكونات المهمة في الذكاء الوجداني يجعلنا نحس أنفسنا و

  ) 27،ص 2004المنعم أحمد الدردير،

ارتباط يقظة  إلى )Friedman Tucker et al, 1993(توصل  فقد سيةفمجال الصحة الن أما

احتياطات صحية  يتخذوناألكثر وعيا  األفرادمير الحي، أو ضن ذوي الألالضمير بالتقدم في السن 

،ويتعاملون بشكل جيد مع الضغط، وتنخفض غير الصحية أو الخطيرة السلوكياتأكثر ويتجنبون 

الصحية  األخطارتجنب  إلى باإلضافةوالشرايين والسرطان، و بأمراض كالقلب إصابتهممعدالت 

ذات  بين يقظة الضمير وبعض السمات رتباطيةاقة عالإلى وجود ) (Marshal et al, 1994توصل

  ) Nick Haslam ,2007 ,p :35(كالتفاؤل وانخفاض التعبير عن الغضب الصلة بالصحة الجسدية 

 :الذكاء االنفعالي و الصحة /8

 االنفعاالتمن القدرة على إدراك  ) Salovey&Mayer1997(حسب  يتألف الذكاء االنفعالي

ارتباط (Palme,2002)   يؤكد في النفس ولدى اآلخرين، و إدارتهاوالتعبير عنها والتعرف عليها، و

  .البين شخصيةبجودة العالقات  الذكاء االنفعالي 
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: مع بعضهم البعض األفرادوتشمل مهارات االتصال تلك العملية التي يتقاسم من خاللها 

ه المهارات من ذسائل اللفظية وغير اللفظية، وتتكون هوالمشاعر عبر تبادل الر واألفكارالمعلومات 

وتنظيم االنفعاالت، اك الرسائل اللفظية وغير اللفظية،تتعلق بإدر) أو جزئية(أخرى فرعية 

 األساسيةوهي في جملتها تشكل المبادئ  .،وامتالك البصيرة خالل التواصل  والتضامنواإلصغاء

صانها إلى الشعور بالوحدة، والقلق االجتماعي، للتواصل، وهي ذات أهمية كبرى،إذ يؤدي نق

 .ونقص النجاح المهني والتعليمي وتدني القيمة واالكتئاب،

)Shohreh Ghorbanshiroudj  et al ;2011 , p :1561 (  

باألمثلة التي )  Isen 1987,Forgas, 2001(حسب  يزخر علم النفس االجتماعي التجريبي 

و يترجمون بها  األفرادتبين مدى تأثير الخبرات االنفعالية االيجابية على الطريقة التي يدرك بها 

 سديكايدس وفورجاس   توصلبها تفاعالتهم، فلقد  يبدؤون، وكذا على الكيفية التي االجتماعية السلوكيات

)Sedikides,1995 ,Forgas 2002 (ألنفسهمأن ذوي الوجدان االيجابي أكثر ايجابية في تقييمهم  إلى 

وبالتالي ، ضمن عالقاتهم االجتماعيةين وكرماء ، ومتفائلبثقة ، وأنهم متسامحون ويتصرفونلآلخرينو

إن  .التقييم المعرفي والعالقات االجتماعية على األداء اإلدراكي وكذا على افإن للمشاعر االيجابية تأثير

اإليجابية لفريديريكسون   توسيع وبناء االنفعاالت"كهذه تدعم دون شك نظرية اكتشافات 

Fredrickson’s Broaden &Build theory of positive emotions ) (  والتي تفترض بأن

التأثير االنفعالي االيجابي المتكرر يوسع من العمليات المعرفية، ويؤسس لمصادر مواجهة دائمة تؤدي 

  ) (Felicia A Huppert ,2005 , p :6 .الجلد الحقا إلى

، ومع تزايد المواقف العصيبة نمط الحياةأدى التقدم التكنولوجي لتغييرات كبرى في لقد 

لوحظ أن الشعور بالعجز واالنفعاالت  –ذات التأثير السلبي على صحة الفرد  - المحبطة وغير السارة
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يسرع الضغط ويصعب من عملية ضخ الدم  إذ .السلبية كالضغوط واالكتئاب تضعف الجهاز المناعي

  ".نقص تروية عضلة القلب"للقلب عبر الشريان التاجي فتنجم عنها حالة تسمى 

فالضحك يولد  االنفعاالت االيجابية بشكل كبير في الصحة النفسية والجسدية،تسهم وبالمقابل 

إذ تعمل الدعابة والضحك  انفعاالت ايجابية والتي بدورها تساعد في تحسين وظيفة الجهاز المناعي،

القادرين على االحتفاظ  األشخاص أنكدفاعات أولية في المواقف الضاغطة، وتشير الدراسات إلى 

  .يتمتعون بجهاز مناعي قوي) من خالل الدعابة (بمزاج ايجابي 

حاالت و يسرع التفاؤل الشفاء في وبفاعلية الذات،  ،الذات بتقديرالجسدية وتتأثر الصحة النفسية كما و

االيجابية  الرؤية الذاتيةمن خالل السعادة و - جراحة القلب وسرطان الثدي، ويعزز التكافل االجتماعي

  .ويدعم مواجهة المواقف الضاغطة ويطيل الحياة- 

Andrej Luneski  ; Panagios  D .Bamidis  & all ;2008, p :518)                                 (  

إلى أن العواطف الجيدة تجعلنا نمتلك إدراكا ايجابيا والعكس  )Gardner, 2005(ويذهب 

صحيح، فالعمليات االنفعالية تؤثر على الوظائف العصبية النفسية،فحينما نكون بحالة مزاجية حسنة 

  .الحزينة فيها األحداث، وحينما نكون بمزاج سيئ نتذكر تلقائيا نتذكر اللحظات المفرحة في حياتنا

)Hassan Darwish ,Ali Akbar Nasrollahi ;2011 , p :42(  

االيجابي والسلوك  اإلدراكلم تتمكن الدراسات القائمة على المالحظة من تأكيد ما إذا كان 

غير أن . الناجم عنه نتائج للسعادة أم مسببات لها، أم أن هناك عامال آخر يؤثر في كليهما كالمزاج مثال

  .بعيدا في تأسيس هذه العالقة السببيةالدراسات الطولية بإمكانها الذهاب 

إال أن الدليل األكثر إقناعا هو ما توصلت إليه الدراسات التجريبية،فلقد أوضحت بشكل دقيق 

اليجابية بأن الحاالت المزاجية ا "mood induction technique"وباستخدام تقنيات الستقراء المزاج 

المزاج ي ذوي المزاج السلبي أو المحايد، يمتلك ذو باألشخاص، فمقارنة حل المشكالت، وتعزز االنتباه
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ولديهم القدرة على توليد أفكار  )Gasper et al,2000(حسب دراسة  االيجابي انتباها موسعا ومركزا

  )Felicia A. Huppert ,2005 , p :6.(متنوعة لحل المشكالت

ؤثر بها الخبرات واالستجابات بالكيفية التي ت األخيرةولقد تزايد االهتمام خالل السنوات 

في هذا المجال إلى أن الحالة  األبحاثاالنفعالية على كل من الصحة النفسية والجسدية،فقد أشارت 

النفسي، في حين ترتبط الحالة االنفعالية االيجابية  األداءاالنفعالية السلبية ترتبط بأنماط غير صحية من 

  .القلب والجهاز المناعي بأنماط االستجابات الصحية في كل من نشاط

إلى ذلك فقد أثبتت البحوث الموسعة في مجال علم نفس الصحة تأثير الحالة  باإلضافةو 

غير الصحية  والسلوكياتالمزاجية السلبية والخبرات االنفعالية غير السارة على عدد من العادات 

  (Mohammad Ali Mohammady far & all ; 2009 ,p  :  220) .والخمر كالتدخين 

من  أنأن االنفعاالت المشوشة ضارة بالصحة،إذ تبين  )(Kamran Nazhatوتؤكد دراسة 

عداوة ال تفتر أو طباع حادة  أويعانون ضغطا مزمنا و فترات طويلة من الحزن والتشاؤم، وتوتر دائم 

مثل الربو  مراضباأل اإلصابةوشكوك، هؤالء يتعرضون  ضعف ما يتعرض له غيرهم لخطر 

تماثل سموما والتهاب المفاصل والصداع وقرح المعدة ومرض القلب، وهذا يجعل االنفعاالت المزعجة 

، 2006وآخرون،حسين أبو رياش، أميمة عمور (.، وارتفاع نسبة الكولسترولخطيرة كالتدخين مثال

  .)249ص

لتأثير االيجابي والبقاء على ولقد تبين أن أحد الوسائط الفيزيولوجية الكامنة وراء العالقة بين ا

المطول وبمستويات عليا لهرمون  اإلفرازفإن  المثالفعلى سبيل  قيد الحياة هو الجهاز المناعي،

  .الكورتيزول أثناء الضغط يضر بوظيفة الجهاز المناعي

ن ذوي الوجدان اإليجابي لديهم مستوى أعلى في الوظيفة أإلى القول ب) Davidson(ذهب 

تبط يزيد من العواطف االيجابية ير الذيو أثبتا أن التدخل رنة بذوي الوجدان السلبي،االمناعية مق
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وينطوي هذا التدخل على تدريب المتطوعين في مجال تقنيات التأمل  بتعزيز وظائف الجهاز المناعي

شهر وبعد ستة أ. المضادة للقاح األجساملدراسة مدى قوة رد فعل  األنفلونزالقاح  إعطائهمالذهني ثم 

وهي أنتج الفريق المدرب على التأمل الذهني أجساما مضادة ضعف ما أنتجته المجموعة الضابطة 

 .الحاالت االنفعالية االيجابية تدعم وظيفة الجهاز المناعي أنالنتيجة التي تعزز بقوة فكرة 

2005,p :13)                                                                                     .Felicia A Huppert(  

بين الذكاء االنفعالي  ارتباطيهوجود عالقة  إلى) (Fataneh Naghavi et al ,2010توتوصل

فالمشكلة ليست في غياب وهذا هو جوهر هذه الحالة، " العجز عن التعبير عن العواطف  ”واالليكستيميا

في كلمات عن هذا الوجدان، إن هذا النموذج  رالوجدان وإنما في غياب القدرة على التعبي أوالشعور 

يعاني من قصور شديد في المهارة الرئيسية للذكاء الوجداني وهي الوعي بالذات، ويترتب على ذلك 

  .خبرات مثيرة للعواطف واالنفعاالت أليتجنبهم 

الشديد فيما يتعلق بالمشاعر يؤدي بهم للشكوى الدائمة من مشكالت صحية،  االضطرابهذا 

مشكالت انفعالية، وهي الظاهرة المرضية التي تعرف  األحوالوفي معظم  األمروالتي هي في حقيقة 

النفس  راضاألعمقابل  الجسم نفسيةنطلق عليها  أنيمكن  جسمية  ألعراضالنفسية  األعراضبتحويل 

ويرجع اهتمام الطب النفسي . جسمية أعراض، وفيها تتسبب المشكالت االنفعالية في ظهور جسمية

من اللجوء المستمر للعالج الجسماني والذي ال يؤدي  االضطراببهذه الحاالت لما يترتب على هذا 

الء الدين ،عاألعسرصفاء .(السبب الحقيقي ليس جسمانيا أنتحسن في حالة المريض حيث أي  إلى

  )114،ص 2000 كفافي،

القادرين على تنظيم حاالتهم االنفعالية يتمتعون بالصحة  األفرادأن  )Salovey,1999(يرى 

ألنهم يدركون انفعاالتهم ويقيمونها بدقة، ويعرفون متى وأين يعبرون على مشاعرهم ، ويعدلون بفعالية 

أشار إلى أن الفشل في إدارة االنفعاالت يؤدي ) 2001(عام من حالتهم المزاجية وفي دراسة أخرى له 
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وقد الحظ أن األشخاص ذوي الذكاء ) الدموية األوعيةزيادة نشاط ( آلثار سلبية و خطيرة على الصحة 

  .كطريقة لمواجهة ضغوط االنفعاالت إلى التدخين والخمر واألغذية الذهنية يلجئوناالنفعالي المنخفض 

                                                                )Jafar Shabani ; Siti Aisha  & all ;2010 ,p : 2(  

القدرة على تسمية  –الواعين بحاالتهم االنفعالية  األفرادإلى أن  األدلةوأخيرا تشير بعض 

 ,Worchel(توصل  فلقد، تحت الضغوط مقارنة بمن يفتقرون لتلك القدرة نجازاأفضل ا –المشاعر

إلى أن األفراد القادرين على معرفة ووصف ردود أفعالهم الفيسيولوجية التي يختبرونها تحت  )1979

) Gohm ,Bauman & Shiezak, 2001(كل من  الضغط، يشعرون بكرب أقل حيالها، وبالمثل أشار

الضاغطة يمتلكون  األحداث االنفعالية اتجاه إلى أن األفراد القادرين على معرفة وتسمية ردود أفعالهم

  ).وقد يرجع هذا إلى قلة االجترار(  في المهام واإلخالصمصادر أكثر لالنتباه 

الذين  أولئكرجح أن مفمن ال. التفسيرية اآللياتمن  األقلن التقييم المعرفي هو واحدا على عليه فإو

بالسيطرة والقدرة على إحساسهم يطورون التأمل، وكذا تأطير خبراتهم معرفيا  أواالستبصار  بإمكانهم

  )(Mark A .Staal ,2004 , p : 98.  التنبؤ بردود أفعالهم مقارنة بمن ال يستطيعون القيام بذلك

   

  :خالصة 

تنوعت النماذج النظرية في تعريفها و تفسيرها للذكاء االنفعالي ومكوناته، وسواء تعلق األمر بمجموعة 

المهارات أو حتى السمات فهي تتفق على دوره في الحفاظ على من القدرات العقلية أو الكفاءات أو 

ولعل ما يؤكد هذا الطرح أكثر هو توصل الدراسات الحديثة إلى لصحة النفسية  والجسدية لألفراد،ا

ما يعطي انطالقة جديدة للمزيد من ، تحديد المراكز العصبية المسئولة عن إدارة الحياة االنفعالية

داعمة للصحة  وبينها إدارة الضغوط النفسية وهو ما سوف نتطرق إليه في الدراسات للمتغيرات ال

 .الفصل الموالي
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  :تمهيد 

أول من استخدم مفهوم الضغط السلبي والضغط اإليجابي، فكل ما نواجهه  Hans Selyeيعد 

في الحياة ال يحمل بالضرورة معنى التهديد، ذلك أن مستويات معينة من الضغط تشكل حافزا يرفع من 

النفسية وعلى النقيض من ذلك تنعكس المستويات المرتفعة من الضغوط على الصحة ،مستوى األداء 

، ومن هنا كانت نقطة االنطالقة في دراسة أنجع فراد معرضة إياهم ألخطر األمراضوالجسدية لأل

وما  ؟، فما المقصود بإدارة الضغوط النفسيةأو باألحرى إدارتهالتعامل مع هذه الضغوط في ااألساليب 

 النفسي واألداء المناعيوما هي العوامل التي تتوسط العالقة بين الضغط  ؟هي النظريات المفسرة لها

 ؟خصية باالستجابة المناعية للضغوطوما عالقة الش؟ وما هي األسس النيروبيولوجية للتعديل االنفعالي

ولكن قبل ذلك تقتضي الضرورة تعريفا لمصطلح كلها تساؤالت سنجيب عنها ضمن هذا الفصل 

  .الضغوط النفسية

  :تعريف الضغط النفسي   /1

اختلفت وجهات نظر العلماء في إعطاء تعريف محدد للمصطلح باختالف توجهاتهم النظرية 

  : حيث

بأنه مصطلح يشير إلى المطالب التوافقية الملقاة على عاتق الفرد )" (Coleman, 1973يعرفه  - 

  "في مواجهة مشكالت الحياة ، وضرورة مكافحته للتغلب عليها إلشباع حاجاته 

حالة انفعالية مؤلمة تنشأ من اإلحباط الموصول لدافع "على أنه ) 1973عزت راجح أحمد (ويعرفه  - 

  "أو أكثر من الدوافع القوية 
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أي مثيرات أو تغييرات في البيئة الداخلية أو :" الضغوط بأنها )  (Selye, 1976ويعرف   - 

الخارجية بهذه الدرجة من الشدة و الدوام بما ينقل القدرة التكيفية للكائن الحي إلى حدها األقصى والتي 

في ظروف معينة يمكن أن تؤدي إلى اختالل السلوك ، أو عدم التوافق أو االختالل الوظيفي الذي 

المرض، وبقدر استمرار الضغوط بقدر ما يتبعها من استجابات نفسية وجسمية غير صحية يؤدي إلى 

  )90،ص 2010العزيز،تاح محمد عبد مف(

الضغط في علم :" كما يلي) (Stedman 1982,24 edستيدمان الطبي الضغطويعرف قاموس   - 

  "ى التوتر واختالل التوازنالنفس هو المثير الجسدي أو النفسي والذي يؤدي عند تأثيره على الفرد إل

 )ValerieJ. Sutherland& Cary L.Cooper ,2000,p :61 ( 

والضغط مصطلح وصفي يستخدم في العلوم السلوكية والبيولوجية على حد سواء لتغطية 

أوضاع ذات طبيعة جسدية وبيولوجية ونفسية والتي ال يمكن للعضوية أن تسيطر عليها باستمرار ألنها 

قد تكون الضواغط بيئية أو بيولوجية أو أحداثا معرفية ...باإلجهاد فتفقدها قدرتها على التكيفتصاب 

أن تنتج عن  وبإمكانها ، مستوى تنشيطها وتستنزف مواردها دى أو تهدد كفاءة العضوية وتزيد منعتت

 (Lyle E.Bourne,Jr. & Rita A.Yaroush ,2003,p :22)مصادر داخلية أو خارجية المنشأ

الجسد ردا على مطلب مفروض الضغوط بأنها إثارة العقل و)  Schafer, 2000( ويعرف   - 

فاإلثارة هي جزء حتمي من  ، ويوضح هذا التعريف أن الضغوط موجودة وأنها خاصية للحياة،عليهما

، والدليل على ذلك أننا نفكر دائما ونعمل لدرجة ما من اإلثارة، و يشير التعريف أيضا إلى الحياة

  .طبيعة الضغوط فاإلثارة تشمل كل أعضاء الجسم واألفكار والمشاعر
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إلى الضغوط على أنها ردود أفعال تصدر عن )  Greenberg& Baron, 2000( وينظر 

ردود األفعال الفسيولوجية التي والفرد تجاه المثيرات  حيث يعرفانها بأنها نوع من الحاالت الوجدانية 

ي يتم فهم الضغوط بشكل كامل يجب تناول وفهم ردود األفعال ولك....تحدث في مواقف معينة 

االنفعالية والفسيولوجية التي تتضمنها، هذا باإلضافة إلى العوامل الخارجية والعمليات المعرفية التي 

  )23 22ص ، ص2006، ، سالمة عبد العظيم حسينيم حسينطه عبد العظ. ( تلعب دورا في حدوثها

يؤدي الجسم  مفهومه الصحيح يجب أن نعلم أن الضغط ضروري لكيولكي نضع الضغط في 

، فالضغط ليس مجرد استجابة لمصدر تهديد بدون الضغط قد يموت الفرد، ووظائفه بصورة طبيعية

االستجابة ، ولقد أوضح سيلي الفرق بين الضغط السلبي ولكن استجابة للفرح و السرورخارجي، و

كالهما يتضمن إفراز طرأ على الفرد أثناء الشعور بالحيوية و، والضغط االيجابي الذي يالمدمرة

، وسواء كان الضغط ايجابيا أو سلبيا فإن الجسم يحقق توازنا عن طريق استهالك نواتج األدرينالين

االستجابة الدماغية، والضغط المتواصل باإلضافة إلى اإلثارة الممتدة على فترة زمنية طويلة قد يكون 

ماجدة بهاء الدين ( األمراض التي تصيب الجهاز الدوري يكون لها عالقة بالضغط له تأثير مدمر، ف

  ) 25،ص 2008السيد عبيد،

ال يكمن اإلشكال في إعطاء الضغط تعريفا محددا ودقيقا فطبيعة المتغيرات السيكولوجية 

إن اإلشكال  تقتضي هذا االختالف والتنوع اللذان يرسخان المفهوم أكثر ويوسعان من مداخله البحثية،

الواقعي هو تحديد مفهوم إدارة الضغوط النفسية الذي يرد في األدبيات مرادفا الستراتيجيات المواجهة 

لعل هذا وويطابق بينه وبين آليات الدفاع أحيانا أخرى  ،حينا آخر والتوافق حينا وألساليب التكيف

 يتالءموتبني طرحا  لاإلشكااالختالف الواضح في استخدام المصطلحين يستدعي ضرورة فك 

  .، وهو ما سنحاول تفسيرهالدراسة الحاليةو
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  .إشكالية المصطلح :أم استراتيجيات المواجهةإدارة الضغوط النفسية / 2

دارة تعني يتم تداول المصطلحين في التراث السيكولوجي بشكل متناوب إشارة إلى أن اإل

  . "التعامل"كمصطلح ال يعني المواجهة تحديدا وإنما "   coping"و ،أو التكيف استراتيجيات المواجهة

في ) (Adaptationفي علم النفس مشتق من مفهوم التالؤم ) Adjustment( إن مصطلح التكيف 

ووفقا لداروين، فإن الكائنات الحية التي تبقى هي التي ). 1859(نظرية النشوء واالرتقاء لداروين 

، وهو ما عبر عنه باالنتخاب الطبيعي أو البقاء التغيرات الطبيعيةؤم في مواجهة تكون أقدر على التال

  .لألصلح

حيث يشمل عدة مفاهيم مثل إلى أن مصطلح التكيف مركب ) (Aldwin, 2000ويشير 

، كما أنه ) Coping strategies( ، واستراتيجيات التدبر)   (Defenceوالدفاع )(Masteryالسيطرة

حيث يشير مفهوم )  Management skills( يميز بين استراتيجيات التكيف و مهارات اإلدارة 

التكيف إلى خصائص طرق تعامل الفرد مع المشكالت التي يواجهها، في حين يشير مفهوم اإلدارة إلى 

 Lazarus&Folkman(، ويميز ها الفرد لتجنب مشكلة أو تداركهامهارة موقفية محددة يستخدم

، واستراتيجيات التكيف وطبين أسلوب التكيف  باعتباره نمطا فطريا من االستجابة للضغ) 1984

باعتبارها السلوكيات الفعلية المستخدمة للتكيف مع الضغوط النفسية وهي متعلمة وتختلف باختالف 

  ) 34،ص 2010ة، بنأحمد عيد مطيع الشخا.(الزمن

المواجهة أو مستخدما بذلك التكيف و "coping styles"ـويترجم الكاتب أساليب التكيف ب

  .باألحرى التعامل بالمعنى ذاته
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من  الستينياتمنذ  أو المواجهة كما يسميه الكثيرون  ""Copingالتعامل  مصطلح لقد تطور 

 كآلية دفاعية تخفف من حدة التوتر) Freud,1933&Hann,1965( القرن الماضي  قبلها اعتبره 

آليات عكس " "Pathologiqueآليات الدفاع بالجمود وبأنها مرضية ) (Hann,1965صف تومع ذلك 

وقد استخدمت هذه الخصائص المميزة  بالمرونة والتكيف حسب بنى الشخصية،والتي تصفها المواجهة 

عملية ديناميكية "، فهي بالنسبة إليهما لهافي تعريفهما )Lazarus et Folkman(للمواجهة من قبل 

وتمثل المواجهة في وقتنا الحالي مصطلحا مركزيا " تالف الفرد والموقف ومرحلة التفاعلتختلف باخ

  .في نظريات الضغوط المعاصرة 

مجموع العمليات التي تتوسط الفرد والحدث "بأنها ) Lazarus et Launier,1978(يعرفها  

. النفسية والجسدية كفاءتهالذي يدركه بأنه مهددا قصد التحكم فيه أو تحمله أو التخفيف من تأثيره على 

  .للتعامل معه يل وتنفيذ استجابةوجود مشكل حقيقي أو متخ: تتضمن المواجهة مكونين هماو

( Laurencine Piquemal-Vieu ,2001, p :88)  

فهو يترجم باستراتيجيات "  Coping" يوجد في اللغة الفرنسية مرادفا لمصطلح غير انه ال 

 Stratégie" حينا، وباستراتيجيات التكيف حينا آخر   "Stratégie d'adjustement" التوافق 

d'adaptation "أما المواجهة ، أنا فرويد حول ميكانيزمات الدفاعدرج ضمن أعمال سيجموند ونتو

ويعد التكيف حقيقة بيولوجية لدى اإلنسان والتي ال تتطلب  .ج ضمن النظرية المعرفية للضغوطدرفتن

منه تدخال واعيا إذ يسمح مبدأ التوازن الحيوي بالتكيف الفيسيولوجي مع األحداث الضاغطة من خالل 

في حين يهيئ التكيف السلوكي الستجابة المواجهة  -عاشياإل–الجهاز العصبي -تحرير مواد هرمونية 

 )Anne Hartmann,2007,p : 84 ( . هروب–
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يختلف سلوك المواجهة عن " :لةبين ميكانيزمات الدفاع والمواجهة قائ) Hann,1965( ميز ت

في حين أن . تمايزالاللواقع وتشويه او ،، والالوعيفاعي في كون األخير يعرف بالجمودالسلوك الد

المصطلحين ) Cramer,1998(ومن جهته اعتبر ،" وموجه نحو الواقع ومتمايز إرادي األول مرن و

 Conscient"كوسيلتين لمواجهة الشدائد تميز بينهما نقطتين هامتين هما الوعي مقابل الالوعي 

versus Inconscient" )ك فالمواجهة سلو( ، والقصدية  مقابل الالقصدية )فالمواجهة عملية واعية

  .) Anne Hartmann,2007,p :94( ).قصدي أما السلوك الدفاعي فهو غير قصدي

وسيطا بين استجابات الفرد وصراعاته وعوامل ) DSM 4(وتشكل آليات الدفاع حسب مؤلفو 

فآليات " الضغوط الداخلية والخارجية، ويذهبون إلى تعريف آليات الدفاع بأنها استراتيجيات للمواجهة

المواجهة هي عمليات نفسية آلية تحمي الفرد من القلق أو من إدراك التهديد أو من عوامل  أوالدفاع 

ت الدفاع تقوم الضغوط الداخلية والخارجية، وأن األفراد عادة غير واعين بهذه العمليات، فآليا

ويرفض  ،"وعوامل التوتر الداخلية والخارجية  ة األفراد للصراعات االنفعالية بالوساطة بين استجاب

والذي )  Cramer(دعاة التمايز هذا التكافؤ التام بين آليات الدفاع واستراتيجيات المواجهة ومن بينهم 

وكذا المحاوالت غير القصدية واعية مع االستراتيجيات الواعية يعترض على تطابق العمليات الال

  ) E.Grebot,2010, p : 8(  .لمواجهة لمع المحاوالت المقصودة ) آلليات الدفاع (

  . بين ميكانيزمات الدفاع واستراتيجيات المواجهة ) Schweitzer,2001 (ومن جهته يميز 

عبارة عن عمليات صارمة تعمل على مستوى الالشعور، غير قابلة للتعديل أو : فمكانيزمات الدفاع -

لحياة شخصية وبأحداث ا التغيير حسب ما يتطلبه الموقف، ضعيفة المقاومة ترتبط بصراعات بين

وتعمل عموما على تشويه وتحريف الواقع بهدف الحد من التوتر والقلق الذي يسببه الموقف  ،الماضية

  .السائد وإبقائه عند مستوى معين ليتالءم وقدرة الفرد على التحمل
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فهي عمليات مرنة شعورية تختلف وتتغير تماشيا مع ما يتطلبه الموقف : أما استراتيجيات المواجهة- 

، وظيفتها مساعدة الفرد على تسيير وتخفيض وتحمل حو الواقع سواء داخليا أو خارجيامتجهة ن

، و لعل جوهر الفصل بينهما يكمن في أن استراتيجيات المواجهة حداث الحياةالضغوط الناتجة عن أ

، ومن هنا يتضح أنه على الرغم من أن تلك )حديثة ( محاوالت شعورية إرادية لمواجهة مشاكل حالية 

في حدة . (آلليات الدفاعية تستخدم لتقليل التوتر والقلق فهي ليست مكافئة تماما لمفهوم المواجهة ا

  )  140، ص  2012يوسفي ، 

فالمواجهة بوصفها عملية تسير كوحدة من مستويات تنظيم منتظمة هرميا للعالقة المتبادلة بين 

عرفية وخبراتية وسلوكية وفيزيولوجية والبيئة ومن ثم فإن المواجهة تشتمل على عمليات م اإلنسان

خص المعني في عالقة نشطة وغددية ومناعة نفسية عصبية، وترتبط مع المحيط االجتماعي للش

نما ، ومن ثم ففي المواجهة مع األحداث المرهقة ال يتم استخدام الموارد الشخصية فحسب وإمتبادلة

  ) . 169، ص 2002سامر جميل رضوان، . ( موارد المحيط االجتماعي أيضا

أن المواجهة هي ما يقوم به الفرد من محاوالت )  (Lazarus& Folkman,1984ويعتقد 

للتعامل مع ضغوط حادثة بالفعل ، بينما إدارة الضغوط هي ما يمكن أن يتعلمه أي شخص كي يعرف 

وتكون مفيدة على وجه الخصوص . كيف يواجه الضغوط بصفة عامة سواء في الحاضر أو المستقبل

 2007 ،جمعة السيد يوسف( عرفة أو المهارات والخبرة عندما تفشل المواجهة الفردية نتيجة لنقص الم

  )43ص

إلى عملية إدارة المطالب الخارجية أو الداخلية التي تقيم من قبل الفرد ) coping(يشير التعامل 

بأنها شاقة أو تفوق إمكاناته، فالتعامل يتكون من الجهود التي توجه نحو العمل، أو تلك التي تتم على 

 يفهاالمستوى النفسي من أجل إدارة ضبط مطالب البيئة الداخلية والخارجية أو تحملها أو تقليلها أو تخف
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والصراع بين هذه المطالب إن هذا التعريف للتعامل يشتمل على مظاهر عدة مهمة أولها أن العالقة 

بين التعامل والحدث المسبب للضغط تتسم بالديناميكية، فالتعامل يشتمل على سلسلة من التفاعالت ما 

ن البيئة المحددة بمصادرها ، والقيم و االلتزامات، وما بياإلمكاناتبين الفرد الذي يمتلك مجموعة من 

  ) 415، ص2008شيلي تايلور، . ( ومطالبها

ميكانيزمات الدفاع بوصفها آليات ال شعورية ال يمكن أن تفي بعملية إدارة ترى الباحثة أن 

 على الوعي التام بالحاالت االنفعالية خالل التعامل مع الموقف الضاغطالقائمة أساسا الضغوط النفسية 

وإذا  مهارات في معالجة المشكالت،تتطور إلى  مقدرة بشكل كبير على ما يكتسبه الفرد منوهي تعتمد 

ستستخدم إدارة الضغوط النفسية فإننا كما أشرنا سابقا  عملية إدارة المطالبهو ) coping(كان التعامل

  . واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية بشكل متناوب

  :الضغوط النفسية استراتيجيات مواجهة  /إدارة الضغوط النفسية  تعريف/ 3

المحاولة التي يبذلها الفرد إلعادة اتزانه النفسي والتكيف لألحداث :" بأنها  ) 1995،األمارة (عرفها  -

  "التي أدرك تهديداتها اآلنية والمستقبلية 

،وتستخدم تراتيجيات توافقية متعلمة مكتسبة، تمثل محتوى السلوكاس"أنها ) (Ryan, 1989يرىو -   

  " للسيطرة على أزمات الحياة وظروفها الضاغطة

أساليب تعامل يقوم بها الفرد تجاه المثيرات التي تفقده توازنه "بأنها )  (Atwarter, 1990وذكر  - 

  "وتجاوز قدرته على التوافق

 استراتيجيات تساعد الفرد في الحصول على التوازن"بأنها )  (Schwebel et al,1990ويعرفها  -

  ). 676،ص 2010 ،عبد اهللا الضريبي" ( مية الضاغطةفي الحياة اليو
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إلى أن األفراد في ) (Lazarus 1999,Lazarus&Folkman 1984يشير ففي هذا الصدد 

ينخرطون بشكل هادف في استراتيجيات ، محاولتهم لحل أو تحمل أو الهرب من وضعيات ضاغطة

 والمواجهة .دة آثار الضغط الحادة على الجسمشسلوكية مختلفة والتي من شأنها أن تعدل أو تزيد من 

  :أنواع

وتضم األفعال الموجهة لحل أسباب task-focused coping    :المواجهة المركزة على المهام*/

  ).،الرقابة العاطفيةحل للمشكل، القيام بالتخطيط إيجاد(الضغوط 

المبذول  المجهودوتتكون من  emotion-focusedcoping: المواجهة المركزة على االنفعال*/

كالبحث عن الدعم االجتماعي، والتفسير االيجابي (إلصالح المشاعر السلبية الناجمة عن الضغوطات 

  ).واإلفصاح عن العواطف

السلوكية عن المتعمد لالرتباطات النفسية والفك هي   avoidance coping: تجنب المواجهة*/ 

  )، اإلنكار والكبت العاطفيالبحث عن الملهياتك(الوضعيات المزعجة 

عدم القيام بأي شيء، تأنيب الذات (لمواجهة الشدائد  الجهودويتميز التعامل السلبي بنقص عام في 

  )(Con Stough l Donald H. Saklofske. James D.A. Parker,2009,p :197 )واالجترار

من ثم التأثير إلى تغيير االنفعال و)  ,Monat and Lazarus (1991)تهدف المواجهة حسب 

أوال تغير عملية المواجهة العالقة بين الفرد وبيئته، فهي تحدث حينما يحصل الفرد على : فيه بطريقتين

. و من ثم يقوم بالتعبئة بهدف تغيير تلك العالقة المضطربة بالمحيط ،معلومات حول موارده الداخلية

ويؤدي فشلها في خفض مصدر فمتى استطاعت عملية المواجهة حل المشكل انخفض الكرب االنفعالي، 

  . "بالمواجهة المركزة على المشكل "يسمى هذا النوع من المواجهة . الضغوط إلى المزيد منه
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لتغيير نظرة الفرد لعالقته بالبيئة، ويهدف هذا النوع من المواجهة إلى إدارة تستخدم المواجهة : ثانيا

و ، وتسمى في هذه الحالة بالمواجهة المركزة على االنفعال أالكرب االنفعالي المرتبط بالموقف

  ) Nikom Moonmuang ,2005,p- p :29-30(.استراتيجيات المواجهة المعرفية

إلى أن أساليب المواجهة المتمركزة على االنفعال ال ) (Ruth & Judy, 1995ويذهب كل من 

تكون عادة فعالة في تخفيف آثار الضغوط، بقدر ما تعزز التقييم السلبي للذات مما يجعل الفرد عرضة 

أكثر ميال لألساليب  همإلى أن مرتفعي االضطرابات االنفعالية ) 2001حسين فايد،(لالكتئاب، ويشير 

عبد اهللا جاد ( نفعال كأحد االستراتيجيات السلبية في التعامل مع المواقف الضاغطة المتمركزة على اال

  ) 409، ص 2006محمود ،

أن العمليات التي يواجه بها الفرد المواقف ) 1994(عبد الرحمان الطريري  من جهته يرى

  :الضاغطة من الممكن أن تأخذ صورتين 

، وهي عبارة عن عمليات وإجراءات روتينية لضاغطهي عملية التكيف مع الوضع ا: الصورة األولى

، وأسلوبا ثابتا يزاوله الفرد ه العمليات أوتوماتيكية ومتكررةيعمد الفرد إلى مزاولتها وعادة ما تكون هذ

  .في مثل هذه المواقف

فهي عملية المواجهة وهي عبارة عن إجراءات يتخذها الفرد من أجل حل المشكلة : أما الصورة الثانية

تي تواجهه، ومن ثم العودة إلى الوضع االنفعالي الطبيعي، وعادة ما تكون هذه اإلجراءات نتيجة ال

إذن يمكن . عملية تقييم الفرد للموقف الذي يمر به أكثر من كونها صفة ثابتة أو إجراءات روتينية

لمشكلة أو القول أن عملية مواجهة المشكلة والبحث عن حل لها ستكون أجدى من عملية التكيف مع ا

إصالح الوضع والتي قد تؤدي إلى استمرار المشكلة على ما هي عليه دون إيجاد حل لها، ولو قرر 
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التقليل من إدراكه لعوامل الضغط والحد من ردود فعله  إستراتيجيةالفرد مواجهة الضغط من خالل 

  :نحو هذه العوامل الضاغطة فإنه يعمد إلى مجموعة من اإلجراءات ذات العالقة بالفرد

  زيادة مهارات الفرد العملية - 

  زيادة مهارات التفاعل الوجداني - 

  زيادة الدعم االجتماعي - 

  ) 31،ص 2009، ليفي عبد اهللا بن حميد السه.  (تعديل السلوك - 

 إدارةبناء متعدد األبعاد، عرف في األدبيات الكالسيكية للضغوط كعملية )  coping(  فالتعامل

المتطلبات الداخلية و الخارجية التي يتم تقييمها على أنها تتجاوز مصادر الشخص الداخلية، ولقد ذهب 

 لمطالب وحدها هي ما يحتاج الفردبعض الباحثين في مجال الذكاء االنفعالي إلى القول بأنه ليست ا

االنفعاالت التي حركتها : التعامل معه خالل مواجهة المواقف الضاغطة، بل يوجد ما هو أكثر من ذلك

إلى أن األذكياء انفعاليا يواجهون )  Salovey(تلك المطالب والتي تحتاج فعال إلى المواجهة، ولقد أشار

حاالتهم االنفعالية، ويعرفون متى وأين يعبرون عن  المواقف بنجاح ألنهم يدركون ويقيمون بدقة

  .نفعالية بكل فعاليةمشاعرهم وبإمكانهم تعديل حاالتهم اال

(Gerald Matthews, Moshe Zeidner, and Richard D. Roberts,2002,p :286)  

أن اعتماد  )(Folkman&Moskowitz ,2000,Lazarus &Folkman,1984أكد كل من 

ما إذا كان تحديا يمكن إدارته أو تهديدا ال   - خاصة للمواجهة يحددها تقييم األفراد للوضع  إستراتيجية

وبالتالي فإن ثقة الفرد في مهاراته ، بة لمصادرهم الشخصية وكفاءاتهمبالنس –يمكن السيطرة عليه 

وتصوراته عن سيطرته الشخصية على الوضع، بإمكانها تنشيط تعامل فعال من خالل تنظيم  التكيفية
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، ويحدث مواجهة تنخفض فيها فعالية الذات انفعالي واستراتيجيات بناءة  لحل المشكالت، وبالمقابل فإن

فيها التباس بخصوص مصادر الضغط  ويتصور الفرد  فيها نفسه عاجزا حيال الوضع تثير 

  .جيات تجنبيه واجترار سلبي وتأنيب  الذاتاستراتي

ألنها )  well-being( األولى مالئمة للصحة وللكفاءة النفسية  اإلستراتيجيةففي حين تعد 

الثانية  اإلستراتيجية، ترتبط تقلل من مدة الضغوطتعمل على خفض االستثارة االنفعالية والفسيولوجية و

ا فيها الكرب المزمن، وارتفاع نشاط المحور المهادي الصحية غير التكيفية بم واتجبمجموعة الن

 Kateryna V. Keefer D.A et al(. النخامي الكظري مع زيادة الشكاوي الجسدية

,2009,p :198 (  

، ) Lazarus&Folkman(للموقف الضاغط حسب التقييم المعرفي : ونتبنى في دراستنا فكرة 

والذي يسهم إلى حد كبير في تحديد االستجابة  على الوعي بالذات) حسب رأي الباحثة(والمؤسس 

السلوكية  المهاراتمجموع : "بأنها  الضغوط النفسية إدارةوعليه نعرف  االنفعالية للمثيرات المختلفة،

ذات الصلة بسمات الشخصية والتي تحدد أساليب ) أو المكتسبة (المتعلمة  - المعرفية -االنفعالية  - 

وهي ذات صلة بسمات " الفرد الفعالة في التعامل باستمرار مع مختلف أحداث الحياة الضاغطة 

 )السمات والخصائص النفسية(نفسية والعوامل ال) الوراثية(الشخصية نتيجة تفاعل العوامل البيولوجية 

  .واالجتماعية 

سمات إلى ارتباط ) (Goldberger, L &Breznitz, S ,1993يشيروفي هذا الصدد 

في نشوة عمار أبو بكر ( .الشخصية بالقدرة على مواجهة أحداث الحياة و المواقف المتغيرة 

  ) 55،ص2010دردير،

  : ويصنف لطفي عبد الباسط إبراهيم استراتيجيات المواجهة إلى ما يلي
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 .فعل النشط والتريثال: عمليات سلوكية موجهة نحو المشكلة وتشمل •

 .السلبية، عزل الذات والتنفيس االنفعالي: عمليات سلوكية موجهة نحو االنفعال •

 .إعادة التفسير االيجابي واإلنكار: عمليات معرفية مركزة حول المشكلة •

 .المعرفي االنسحاب، )االستسالم (القبول : عمليات معرفية مركزة حول االنفعال •

البحث عن المعلومات، الدعم االجتماعي، التحول إلى : يةعمليات مختلطة سلوكية معرف •

 )157، ص 2012، حدة يوسفي.(الدين

             Strategies Assessing Copingالضغوط مواجهة  أساليب مقياسوقد اعتمدنا في دراستنا على 

) 2006،زيزي السيد إبراهيم ( ترجمة و تقنين  ) 1989Carver&Scheier( شايير و كارفر إعداد

ا ارتباطا بسمة وهذا الحتوائه على مجموعة من األساليب اإليجابية و السلبية بغية الوقوف على أكثرهم

، والتأكد مما ورد في الفصل السابق حول استخدام األذكياء انفعاليا لالستراتيجيات الذكاء االنفعالي

  .ية في تعاملهم مع الضغوط النفسيةاإليجاب

  : الضغوط النفسية إلدارةالمقاربة النظرية / 4

 Sigmund(تندرج المواجهة ضمن األعمال التي قدمها : المقاربة التحليلية1- 4  

Freud,1926 et Anna Freud , 1936   (والتي كان أول ظهور لها في المتعلقة بآليات الدفاعو ،

دفاع األنا "فرويد نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين  وتمثل آليات الدفاع حسب آنا 

ولقد ذهبا . أما وظيفتها فهي تعديل القلق" ضد الدوافع الفطرية أو الغريزية وما يرتبط بها من وجدان 

إلى تمييز العديد من آليات الدفاع المستخدمة من قبل األفراد غير أنها ارتبطت بوضعيات باثولوجية ما 

اآلليات ميزوا من خالله بين اآلليات التكيفية وجعل المنشقين عن المدرسة التحليلية يحددون نموذجا 

تسلسال هرما متجها من اآلليات غير الناضجة ) Vaillant , 1971(، فلقد اقترح غير التكيفية
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ويستند تصنيفه ) كالكبت(تتوسطهما   اآلليات العصابية ) كاإلعالء(إلى اآلليات الناضجة ) كاإلسقاط(

 .في مقابل جمود آليات الدفاعللواقع وللمرونة بالنسبة  )المواجهة( أهمية التوافق أساسي هوإلى معيار 

                                                                                    )Anne Hartmann, 2007 , p :86(  

في وتنطلق . ن وظيفياأن الدفاع و المواجهة عبارة عن بنائين مختلفي)  Hann,1977( ترى و

: ة ثنا، تتحقق من خالل أساليب ثالمنظومتها النظرية حول الشخصية من عشرة عمليات أساسية لأل

.. ويكون قائما على الواقع و متناسبا معه و مرنا و يتم وفق المنطق  األول هو أسلوب المواجهة

هو تفتيت ووالثالث هو أسلوب التشتيت أو ال. الثاني عبارة عن دفاع مشوه للواقع وجامد األسلوبو

بوصفها من التحليلين النفسيين الجدد أن تشويه الواقع هو المعيار " هان"وتعتبر . أسلوب مرضي

وتنطلق في تصوراتها . الفاصل الذي يمكن من خالله تمييز الدفاع عن أشكال المواجهة التالؤمية

اجهة بالنسبة لها وتحتل المو. النظرية من تصنيف هرمي ألشكال المواجهة تتسلسل فيه حسب فائدتها

 )يمرض(ويتشتت  مضطرايواجه الشخص إذا استطاع ذلك ويدافع إذا كان : "هان "قمة الهرم، و تقول 

 "إذا كان مجبرا على المرض 

(The person will cope if he can, defend if he must, and fragment if he is forced 

to do so )                                                  

)  1984( ويصنف كل من الزاوس و فولكمانكل ناقص من مواجهة اإلرهاق فالدفاع إذا عبارة عن ش

وسائل الدفاع ضمن المفهوم العام للمواجهة ، حيث يريان أن آليات الدفاع عبارة عن مجموعة فرعية 

يل عمليات التقويم الذاتية ، التي يتم توجيهها نحو تعد) intra psych(من أشكال المواجهة البين نفسية 

وإنما من خالل مقتضيات  افتراضيوهنا فإن تقييم كفاءة أو فاعلية الدفاع ال تتم بشكل مسبق أو . للفرد

  ) 223- 222، ص ص 2002، سامر جميل رضوان. ( قف ذات العالقةاالمو
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بشكل كبير في النظام المفاهيمي التطورية لالنفعاالت النظرية النفسية  حسب العواطفوتتدخل 

)système conceptuel   (لدفاعات األنا، واعتبر )Plutchik  ( كل من آليات الدفاع واستراتيجيات

، وتفترض هذه النظرية وجود ثمان )(dérivés des émotionsالمواجهة من مشتقات االنفعال

، وتتطور آليات الدفاع في مرحلة الطفولة  المبكرة في حين تشابههات قاعدية تختلف في درجة  انفعاال

. في مراحل الحقة –بوصفها استراتيجيات واعية لحل المشكالت  –تكتسب استراتيجيات المواجهة 

اتصاالت نظرية بين تلك اآلليات الثمانية وبين نظيرتها في استراتيجيات وجود )  Plutchik(ويفترض 

 : المواجهة كما هو موضح في الجدول التالي 

)E.Grebot ,B,Paty, N.GirardDephanix , 2006, p: 317 (  

Les huit mécanismes de défense et processus de coping de base (Plutchik, 

1995).  

  

  آليات الدفاع  المواجهةاستراتيجيات 

محاولة حل المشكلة بتجنب الشخص  Evitement:التجنب 

أو الموقف القادر على خلقه أو بإيقاف التفكير أو تشتيت 

  .االنتباه و تحويله عن المشكل 

اإلقصاء   : Répression, isolationالكبت، العزلة 

العزل، طرد فكرة أو انفعاالت مرتبطة بها من 

  . لتجنب الصراعات أو التهديدات المؤلمة)  الوعي(الشعور

محاولة حل المشكل و ذلك  Minimalisation:التقليل 

  .بالنظر إليه على أنه ليس باألهمية التي يراها اآلخرون 

غياب الوعي ببعض األحداث أو التجارب  Déni:اإلنكار 

  .أو المشاعر المؤلمة 

محاولة حل المشكل و ذلك  Substitution:التعويض 

باختيار أنشطة ممتعة مثل تخفيف حدة التوتر الناتجة عن 

  .مشكل ما باستخدام التأمل 

تحرير أو تحويل العواطف  Déplacement:اإلزاحة 

أشخاص أقل المكبوتة كالغضب على موضوعات أو 

  .خطورة بالنسبة للفرد من الذين تسببوا في بداية  االنفعال
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البحث عن الدعم  Soutien social:الدعم االجتماعي 

  .االجتماعي و المساعد من قبل اآلخرين لحل المشكل 

 passage à، المرور للفعل   ,Régressionالنكوص

l’acte إشباعاتاالنسحاب من الضغوط بأساليب سلوكية و 

  .غير ناضجة 

حل المشكل   Remplacementالتعويض : االستبدال 

بتحسين ضعف أو نقص ما  موجود في الشخص أو في 

  .الموقف 

تطوير ميزة في مجال ما  Compensation:التعويض 

  .لتعويض الفشل الحقيقي أو المتخيل في مجال آخر 

  آليات الدفاع  استراتيجيات المواجهة

  Recherche d'information:البحث عن المعلومات 

جمع أكبر قدر من المعلومات حول المشكل قبل التصرف 

  .أو اتخاذ القرار

  Rationalisation، التبرير  , Sublimationالتسامي 

السيطرة الالشعورية لالنفعاالت والدوافع باالعتماد المفرط 

  .على تفسيرات عقالنية للمواقف 

 Rejeter la:إلقاء المسؤولية على اآلخرين 

responsabilité sur autrui  إلقاء مسؤولية مشكل ما

  .على شخص آخر 

الرفض الالشعوري لألفكار  Projection:اإلسقاط 

سمات الشخصية وللرغبات العاطفية المرفوضة ، و

  إسنادها لآلخرين و

قيام الشخص Renversement :القلب أو االنعكاس 

شكل كالضحك في بسلوك معاكس  لما يشعر به لحل الم

  .موقف مخيف 

منع  Formation réactionnelle:تشكيل رد الفعل 

التعبير عن الرغبات غير المقبولة خاصة الجنسية 

العدوانية و ذلك بالتطوير أو المبالغة في السلوكيات و

  .المعاكسة لها

 .و ما يقابلها من عمليات للمواجهة األساسيةالثمانية يوضح ميكانيزمات الدفاع  )  3( رقم جدول 

تعتبر المواجهة ضمن هذا النموذج  :أو نموذج التقدير المعرفي  النظرية المعرفية  2 - 4  

تغيير الموقف النظري  ضرورة على)  Lazarus,1993( وقد أكد . وسيطا ومحددا للنتائج التكيفية 

والذي )  Apparaisal( التقييم أو التقدير  :المرتكز على دفاعات األنا إلى مصطلح أكثر شمولية هو
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وتنتج المواجهة عن التقييم األولي والذي يسمح بتقدير الموقف ما إذا  عده وسيطا الستجابات الضغوط 

، أما )كفقدان شخص عزيز( لما، بحيث يشير األلم للضرر النفسي الحاصل أكان تهديدا أو تحديا أو 

وينتج التحدي عن المطالب التي يمكن للفرد التغلب ن يحدث، التهديد فهو توقع موقف مؤلم يوشك أ

  . عليها وذلك باالعتماد على مصادر المواجهة لديه

قييم الثانوي على خصائص الموقف وكذا على مصادر الفرد القادرة على التخفيف أو تويعتمد ال

الفرد في قدرته على  وفي هذا الصدد أكد العديد من الباحثين على أهمية معتقدات هالتخلص من آثار

، وبالتالي تسمح الكثير من المصطلحات لتي يكتنفها الغموضكل وخاصة في المواقف اامعالجة المش

: بإعادة تقييم الموقف الضاغط بشكل آخر وكذا باستخدام االستراتيجيات الفعالة في التعامل من بينها 

فعالية الذاتية، من جهته وال، وتقدير الذات ومصدر الضبط الداخلي بالتماسك اإلحساسالثقة بالنفس و

والمعتقدات الذاتية التفاؤلية  المدركةإلى أهمية الكفاءة الذاتية  )  Schwartz, 1992(يشير 

)perceived sef-efficacy & optimistic self-beleifs  (في عملية المواجهة. 

)Anne Hartmann, 2007, p : 88  (  

بقدرات وإمكانات الفرد البدنية والنفسية  )Foolkman,1982(حسب يتأثر التقدير الثانوي 

أما . صحة الفرد وقدرته على المواجهةبوالموارد البدنية  اإلمكاناتحيث تتعلق  .الماديةواالجتماعية و

الموارد االجتماعية فتشمل شبكة العالقات االجتماعية للفرد وحجم المساندة المقدمة له سواء كانت 

النفسية فتتضمن معتقدات الفرد التي يمكن االستناد  اإلمكاناتأما . مساعدة مادية أو عاطفية أو تواصلية

 اإلمكاناتأما . ح المعنويةووالر، وتقدير الذات ، ومهارات حل المشكالتعلى األمل اإلبقاءإليها في 

إن المواجهة تنبع من خالل .المادية فهي تشير إلى األشياء الملموسة كالمال واألدوات والتجهيزات

تتوسط وتحدد درجة ) التقييم األولي والثانوي وتفاعلهما(النشاطات المعرفية، كما أن العمليات المعرفية
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كانت المجهودات التي استخدمت في االستجابة لتقدير ذا فإ. ومحتواها التوترات االنفعالية، نوعها

 ضاغط ما قد غيرت العالقة بين الفرد والمحيط عن طريق تعديل الموقف أو تغيير شعور الفرد نحوه

 في. (جهود مواجهة جديدة، األمر الذي بدوره يولد ذلك تقديرا جديدا أو إعادة تقديرفقد ينجم عن 

  ) 126، ص  2007بوزازوة مصطفى، 

 ضمن االتجاه انتهت البحوث: لالنفعال  –العالئقية  - الدافعية -النظرية المعرفية   3- 4  

بحاث المعمقة في مجال إلى رؤية أكثر شمولية للضغوط و المواجهة و هذا بفضل األ المعرفي

 « Lazaus, 1993,2006 » يالتقدير المعرف نظرية لرائد، فظهرت النظرية الجديدة االنفعاالت

Cognitive- motivational –relational theory of emotion" "بأن  وقبلها  أوضحت أعماله

 هي عبارة عن وسائط للعملية االنفعالية التي يواجه) أولي و ثانوي ( المواجهة وما يتعلق بها من تقييم 

 ""Eustressبفكرة الضغط االيجابي )  Lazarus( ناالفرد أي موقف ضاغط، و يذكر من خاللها 

التهديد والتحدي ( نموذج ثالثي  وفق، ويخلص إلى أن التنشيط ال يحدث ""Distressوالضغط السلبي 

 القلقو الغضب،الخوف: ة هيبل يوسع من القائمة ليضمنها أربعة عشر انفعاال تسعة منها سلبي) واأللم 

الت إيجابية لخمسة الباقية فهي انفعاأما ا. الخجل، الحزن، الرغبة، الغيرة، االشمئزاز ،الشعور بالذنب

وتعتمد هذه االنفعاالت على األفكار التي تتبع المواجهة . واالرتياح، الحب واألمل الفرح، الفخر: وهي 

  : والتي يمكن تصورها ضمن مستويين  من التجريد هما

جوهر المواضيع ( Le niveau molaire d’abstraction: المستوى المولي من التجريد - 

ويتوقف على تطوير مفهوم التقييم من خالل إعادة النظر لتلك  )الئقية أو المعنى العالئقيالع

العالقة الخاصة للفرد ببيئته ويتلخص جديد النظرية في عدم اعتماد االنفعال على المطالب 

دوافع و ، بل على تجميع هذه العناصر مع أهدافوارد الشخصية الخارجية أو اإلجهاد أو الم
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المتغيرات تترك على هذا المستوى التركيبي من التحليل ومن ثم ف. معتقدات الشخصو

مثال الشعور بالنقص، الشعور بتهديد غير مؤكد، الشعور أننا  - المنفصلة لصالح مفهوم جديد 

بتحسين  اإلحساسكنا نرغب فيه،  مالسنا في مستوى األنا المثالي لدينا، الشعور أننا نجحنا في

لكل انفعال )  Lazarus , 1993(حديد المعنى الخاص لهذه االنفعاالت، يقدم  ولت الذات، 

  :الموضوع العالئقي المركزي المرتبط به كما هو موضح ف الجدول التالي 

 االنفعال الموضوع العالئقي المركزي 

ساءة مهينة ضدي أو ضد أقاربيإ  

مواجهة تهديد غير مؤكد، وجودي   

خطر مادي مباشر، محدد ، مطلق   

مخالفة أو خرق واجب أخالقي   

عدم بلوغ مستوى األنا المثالي   

تجربة خسارة ال رجعة فيها   

الرغبة في ما يمتلكه اآلخر   

إلقاء اللوم على شخص أخر بسبب فقدان المودة أو صالح أو   بسبب التهديد بهذا الفقد    

.شيء ال نتقبله سوء استعمال أو الوجود بالقرب جدا من   

تحقيق تقدم مناسب نحو تحقيق هدف      

تحسين الهوية بواسطة تطوير الذات أو النجاح   

تغيير نحو االتجاه الصحيح أو زوال موقف ضاغط و متعارض  مع األهداف المسطرة    

الخوف من األسوأ لكن مع إرادة األفضل   

بطريقة متبادلة)  وليس بالضرورة( رغبة تبادل أو مشاركة العواطف عموما    

.التأثر بمعاناة اآلخرين وإرادة مساعدتهم     

 غضب

 قلق

 خوف

ثمإ  

 عار

 حزن

 حسد

 غيرة

 اشمئزاز

 فرح

 فخر، اعتزاز

 ارتياح

 أمل

 حب

 شفقة

  )  Lazarus , 1993(يمثل االنفعاالت و مواضيعها العالئقية حسب )  4( جدول رقم 

مكونات ( le niveau moléculaire d’abstraction: المستوى الجزيئي من التجريد  -

  ) التقييم المنفصلة

أن المكون األساسي لعملية )  Lazarus, 1993( قترح ضمن هذا المستوى من التجريد ا

يحدث ما لم يكن هناك هدف يتم توظيفه في المواجهة أن  التقييم يرتبط بالدافعية فاالنفعال ال يمكن
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يعتمد على كفاية األهداف أو الغايات مع الموقف في حالة االنفعالي ، فتكافؤ االنفعال )بيئة  –إنسان (

  .بالمقابل يعتمد على عدم كفاية األهداف في حالة االنفعال السلبيو اإليجابي

يسمح بتحديد مفهوم التقييم كمصطلح مركزي ) coping(ويؤكد بأن إدراج االنفعال في دراسة 

 .مواجهة الوضعيات الضاغطة  في النظرية ومن ثم إعادة النظر في كيفية

(Anne Hartmann, 2007, p-p : 90,91) 

تقييم التهديد باالستجابات االنفعالية السلبية، يرتبط تقييم التحدي باالنفعاالت  يرتبط بينماف

صفها محددات لهذه التقييمات، وتشمل معتقدات الفرد واإليجابية ولقد تم رصد العديد من العوامل ب

)  ( Lazarus,1993وعليه يعرف. ف والسيطرة و كذا حداثة الضواغطااللتزام بالهدبشكل عام حول 

على أنها الجهود المعرفية السلوكية التي يستخدمها الفرد لمواجهة المتطلبات الناتجة عن " المواجهة 

  " تعامله مع بيئة ضاغطة 

اسات، ولقد حاول بعض وترصد األدبيات العديد من االستراتيجيات التي تناولتها البحوث والدر

نوعين  إلى تحديد)  Lazarus, 1984(ضمن أبعاد صغرى ذات مغزى، ويذهب  الباحثين تلخيصها

كزة على المشكل مثل رالم باإلستراتيجيةوتسمى ( تلك الهادفة إلى حل الوضعيات المجهدة : منها

المركزة  باإلستراتيجيةوتسمى (وتلك المستخدمة لتنظيم االنفعاالت السلبية ) التخطيط وإدارة األولويات 

وتتطلب المواجهة الفعالة إدراك الفرد لقدرته على التحكم في ) العزلةعلى االنفعال مثل االبتعاد و

يات التي يفقد الفرد عالتي تبدو مالئمة في الوضالموقف مما يؤدي إلى استخدام األولى بدل الثانية و

   (Nikos Ntoumanis et al , 2009  ,p-p :250 -251).سيطرته عليها
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ن الضغط النفسي واألداء مصادر المواجهة بوصفها عوامل تتوسط العالقة بي/ 5

  : المناعي

لبية ترتبط بنسبة المتعارف عليه ومنذ مدة طويلة أن المشاعر الس : الوجدان االيجابي1 - 5  

مدى قوة األدلة على وجود روابط بين المشاعر االيجابية والصحة  اوشدتها و لكن مانتشار األمراض 

على في تأثيرها  ؟ وإن كان هناك ارتباط فما هي المسارات التي يمكن أن تتخذها العواطف االيجابية

  الصحة؟

العالقة بين الوجدان االيجابي والبقاء على قيد  لقد تبين أن إحدى الوسائط الفسيولوجية التي تقوم عليها

الحياة هو عمل الجهاز المناعي، فعلى سبيل المثال يؤدي اإلفراز المطول لهرمون الضغط الكورتيزول 

أن األفراد ذوي أسلوب  وزمالؤه إلى" Davidson" ولقد أشار المناعية،إلى إلحاق الضرر بالوظيفة 

ات عليا في الوظيفة المناعية مقارنة بذوي الوجدان الوجدان االيجابي يمتلكون مستوي

  )(Rosenkrantz et al ,2003 in Felicia A ,Huppert, 2005 ,p : 14.السلبي

الذاكرة االنفعالية المرتبطة باألحداث )Sheldon et al ,1993(حسب الوجدان السلبي  يمثل

وانخفاض التوقع االيجابي واالتجاهات  والتشاؤم واليأس الفرد،ويعد الخوفالضارة التي تعرض لها 

  )13، ص2006اهللا جاد محمود ، عبد. (السلبيالسلبية نحو الذات سمات أساسية لذوي الوجدان 

وهذه الزيادة في  ،لالكورتيزو كما يمكن للوجدانية السلبية أن ترتبط بارتفاع مستوى إفراز

حيوي نفسي اجتماعي يربط ما بين الوجدانية  القشرة األدرينالينية قد تعمل على إيجاد مسار إفراز

السلبية واألوضاع الصحية السيئة التي يمكن أن تترتب على وجودها، كما يمكن أن تؤثر  الوجدانية 

أن الناس الذين ) Duits et  al,1997( السلبية في التكيف مع العالج، ففي إحدى الدراسات وجد 
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لية زراعة الشرايين ، كانت قدرتهم على التكيف رديئة أثناء كانوا قلقين جدا أو شديدي الكآبة قبل عم

   إضافة إلى الدالئل القوية المتوافرة في الوقت الحاضر حول األضرار الصحية للسلبية . فترة النقاهة 

 )Negativity ( تؤدي إلى انطباع مزيف بتردي الحالة الصحية في  أنأصبح من الواضح أنها يمكن

أساس لذلك، فقد أفاد األفراد الذين يتصفون بارتفاع الوجدانية السلبية بوجود معاناة  الوقت الذي ال يوجد

. الجسمية مثل الصداع آالم المعدة وأوجاع أخرى السيما عند تعرضهم للضغط كبيرة من األعراض 

  )  418، ص 2008شيلي تايلور ، (

التفاؤل أو التشاؤم تؤثر على أن نزعة األفراد إلى ) Scheier,1986(يذكر:  التفاؤل   2- 5  

طالبا من ) 291(الطرق التي يتعامل بها هؤالء مع الضغوط، وبرهنت الدراسة التي قام بها على 

طالب الجامعة أن األفراد المتفائلين أكثر انشغاال باستجابات متوافقة عن المتشائمين عند مواجهة موقف 

تراتيجيات الموجهة نحو المشكلة وارتباطا سالبا واالس ضاغط، وأن هناك ارتباطا موجبا بين التفاؤل

     . بين التفاؤل واإلنكار واالنسحاب واالستغراق في التعبيرات االنفعالية كأساليب لتحمل الضغوط

  ).45، ص 2010في نبيلة أحمد أبو حبيب ،(

وجد أن التفاؤل واستراتيجيات  ،1998وفي دراسة أجراها سيجرستروم وزمالؤه عام 

وقد تبين في إحدى التجارب بان المتفائلين يلجئون  من الضغط النفسي، اإلنسانالمواجهة الفاعلة تحمي 

لألساليب التجنبية في تكيفهم أقل من غيرهم، ويشعرون بدرجة أقل من الضيق، كما وجد أن التشاؤم 

" T"وخاليا " NK"ترتبط بانخفاض في خاليا المناعة المزاج، هي أساليب  اضطرابوالتدبر التجنبي و

 شيلي تايلور. (يرا مهما في العالقة بين الضغوط و األداء المناعيثتفاؤل و التدبر تأللما يشير إلى أن 

  )  787، ص 2008
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وأنماط  "optimistic belief’s system"ويذهب البعض إلى القول بأن نظام االعتقاد التفاؤلي    

، وهو نابع من حقيقة المخاطرةالبناء لذوي الذكاء االنفعالي المرتفع تسمح لهم برفع التحدي والتفكير 

التصدي بفعالية للمواقف الضاغطة  وأنه بإمكانهملديهم تتعلق بثقتهم بأن األمور ستسير بشكل جيد 

 .والتكيف معها

(Gerald Matthews, Mosche Zeidner& Richard D. Roberts, 2002, p: 288)           

الضحك هو أهم مكونات المرح ينشط المناعة الجسمية ويرفع الروح المعنوية :الدعابة 3- 5  

ويسهم في تجديد الحيوية والنشاط ، ويساعد على االسترخاء وتخفيف التوترات، ويؤدي إلى التنفس 

ة وانحرافات نفسية العميق الذي يعده كثير من األطباء والمرشدين النفسيين دواء جيدا ألمراض جسمي

فقد أشارت الدراسات . عديدة ، فهو صمام أمان للتوترات ووسيلة جيدة لتدريب العضالت وتنشيط الغدد

إلى أن الضحك لمدة عشرة دقائق يخفف التوتر ويسكن اآلالم ويقلل الشعور بالتعب، ألن الضحك يؤدي 

األندروفين وهرمونات النشاط  إلى استرخاء العضالت واألعصاب وينشط الغدد في افراز هرمونات

يضاف إلى هذا ما يحدثه . التي تنشط الحيوية في الجسم وتخفف التعب والتوتر واإلجهاد والضيق

الضحك والمرح من انشراح ورفع الروح المعنوية التي تجعل اإلنسان راضيا عن الحياة متفائال قادرا 

  )170، ص 2000، كمال إبراهيم مرسي.(على القيام بالمسؤوليات

تشير الدراسات إلى أن الفعالية الذاتية والقدرة على : الفعالية الذاتية والضبط الشخصي  4- 5  

التحكم بمواقف الضغط، ترتبط بمستوى أعلى من المناعة تحت تأثير الضغط النفسي، وأن بإمكان هذه 

من الخبرة الضاغطة  التغييرات أن تحدث بواسطة طرق مختلفة مثل إدراك الفعالية الذاتية  والذي يقلل

، أو قد يخلق توقعا على مستوى الجهاز نزعة إلى لالكتئاب في وجه الضغوطنفسها، وكذلك من ال

العصبي المركزي المرتبط بردود فعل المناعة  إذ تشير الدالئل من المختبر التجريبي إلى أن اللذين 
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رات في مستوى المناعة أقل ضمن سيطرتهم أظهروا تغي أنهاتعرضوا لمثيرات ضاغطة وأدركوا على 

فكانت النتيجة  ، من أولئك الذين تعرضوا لمواقف ضاغطة مشابهة، و اعتبروها خارج سيطرتهم

  )  787، ص 2008شيلي تايلور، .( تعرضهم آلثار سلبية أكثر

إلى القول بأن األشخاص مرتفعي ) (Salovey,Woolery& Mayer2001يذهب كل من 

لديهم ما يلزم من  بأنالذكاء االنفعالي لديهم فعالية ذاتية ترتبط بتنظيم االنفعاالت ذلك أنهم يؤمنون 

استراتيجيات الستخدامها في إصالح مزاجهم السلبي بعد التعرض ألحداث ضاغطة أو صادمة، وهذا 

ايجابي عندما تقتضي الضرورة، أكثر من ذلك  إضافة إلى سعيهم للحصول وكذا الحفاظ على مزاج

  .نواتج الضغطتعمل فعالية الذات المرتفعة من خالل استراتيجيات المواجهة للتأثير على 

(Gerald Matthews ,MoscheZeidner& Richard D . Roberts ,2002,p :288) 

العالقة بين المشاعر تتوسط العوامل السلوكية واالجتماعية :  المساندة  االجتماعية 5- 5  

االيجابية والصحة إذ يميل أسعد الناس إلى أساليب الحياة الصحية، أما في المجال االجتماعي فيميلون 

إلى الحصول على أكبر عدد من األصدقاء والخبرات الشخصية االيجابية وبالتالي فإن الفوائد الصحية 

يجابية لكن إلى الممارسات الصحية أو العوامل للحاالت االنفعالية االيجابية ال تعزى إلى المشاعر اال

والتي يتوقع أن يكون لها آثارا كبرى على الصحة وعلى متوسط ) كالدعم االجتماعي( االجتماعية 

                                                      ) Felicia A.Huppert,2005,p :15 .(العمر

بأنها المتطلبات الخاصة بالفرد الذي يطلبها من "اندة االجتماعية وزمالؤه المس" كوهين"يعرف         

البيئة المحيطة سواء أكانوا أفرادا أم جماعات تساعد هذا الشخص على مواجهة األحداث الحياتية 

بأنها شعور اإلنسان بوجود أشخاص مقربين )  Sarason, et al 1990( الضاغطة،وعرفتها أيضا 

هذه الفئة المساندة بأنها قد تكون من أفراد األسرة أو " Leavy" إليهم، ويحدديقفون بجانبه عند حاجته 
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األصدقاء أو الزمالء في العمل والذين يشاركون الفرد مشاركة وجدانية ويدعمونه معنويا، ولقد أوضح 

  . عدد غير قليل  من الدراسات الخاصة بالدعم االجتماعي بموضوع عالقة الصحة والمرض

من الباحثين والمهتمين على كيفية تأثير الدعم االجتماعي في الوضع الصحي لقد ركز كثير 

على تأثير الدعم االجتماعي و دوره المباشر )  Cohen& Wills 1985(وركز . للفرد داخل المجتمع

بوصفه مانعا أو حاجزا يقف أمام الضغوط الحياتية،وذلك بسبب العالقات االجتماعية و دورها الكبير 

. اإلنسان بخبرة ايجابية وحالة من االستقرار ومن ثم تزوده بدور مكافئ في المجتمع الذي يزود

من الممكن أن تسهم في شعور الشخص بالهوية  )  Thoits 1985( فالعالقات االجتماعية كما يرى 

، وأوضحت ) Kaplan et al,1993.( وتعد مصدرا من مصادر التقويم االيجابي والكفاءة الشخصية

دراسات أخرى وجود عالقة وطيدة بين المعيشة وسط جماعة داعمة و مقدار الضغوط االجتماعية 

والنفسية التي يتعرض لها الفرد، فالجماعة الداعمة تخفف من حدة الضغوط، ومن الممكن أن يتعرض 

الضغوط، فقد اإلنسان إلى كثير من األمراض والعواقب الصحية الوخيمة نتيجة لتعرضه لمثل هذه 

فالجماعة . ذهب عدد من الباحثين إلى إبراز تأثير هذه الضغوط االجتماعية والنفسية في جهاز المناعة

الداعمة تخفف من حدة الضغوط، وبالمقابل فإن الوحدة والعزلة االجتماعية تساعد على زيادة تأثير هذه 

المناعة، والتي يمكن أن تسبب له  الضغوط في ظل غياب العالقات الداعمة ،فهي بذلك تؤثر في جهاز

المناعي فهناك تأثير إيجابي للرفقة االجتماعية في وظيفة الجهاز . في النهاية كثيرا من األمراض

  )83 - 82ص  ص 2010مفتاح محمد عبد العزيز،(

وتؤكد الدراسات على دور العالقات االجتماعية في تعزيز الجهاز المناعي، إذ يميل األفراد 

ون العزلة عن االندماج االجتماعي ألن يكونوا أكثر قلقا وتشاؤما وخوفا من التقييم السلبي الذين يفضل

الذي يبديه اآلخرون تجاههم  مقارنة بغيرهم ممن يندمجون في عالقات اجتماعية فعالة، وبالتالي فهم 



 ا�	�� ا�����  إدارة ا���
ط ا������ 

 

105 

 

راد أنهم أكثر عرضة للعمل والتواصل مع اآلخرين بشكل حذر وقلق، وأبعد من ذلك يدرك هؤالء األف

كما أن العجز المستمر ....يمتلكون القليل من السيطرة على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم االجتماعية 

الذي يشعر به هؤالء وكذا طبيعة إدراكهم االجتماعي توفر األساس العصبي للتنشيط المزمن للمسارات 

                                    .الفيزيولوجية والتي بمرور الوقت تكون لها آثارا ضارة على الصحة

Louise,C.Hawley ,Josa Bosh ,Christopher,G .England,Philip T)                                (  

يستعين الكثير من األفراد بالعبادات  :إليمان باهللا و االلتجاء إليه سبحانه وتعالى  ا 6 - 5  

ومن الدراسات التي تناولت دور الحالة الروحانية في  وذكر اهللا عز وجل لتخفيف اإلحساس بالضغوط،

من  115والتي أجريت على  )Graham Stephanie et al,2001 (مواجهة الضغوط دراسة  

سنة و ذلك بهدف التعرف على العالقة بين الدين والقيم الروحية  60- 22األفراد تتراوح أعمارهم من 

النتائج التي تم التوصل إليها أن الدين والعقائد الروحية ترتبط والقدرة على مواجهة الضغوط ومن أهم 

في عبد اهللا . (ارتباطا إيجابيا بمواجهة الضغوط بدرجة تفوق األفراد الذين يتعرضون لجلسات إرشادية

  )36، ص2009بن حميد السهلي، 

ل وتحت الضغوط والمشكالت الصحية المتفاقمة يعتمد الناس على مجموعة واسعة من وسائ

نفسية المواجهة الدينية كالصالة وقراءة النصوص الدينية والعبادة الجماعية، وكلما تحسنت الصحة ال

وتوحي العالقة بوجود رابطة بين الممارسات )  Siddle et al ,2002(تراجعت المواجهة الدينية 

ل المثال عرض ، فعلى سبيد تم استدخال التصاميم التجريبية،وفي هذا الصدالصحة النفسيةالدينية و

)Birgeggard&Granqvist, 2004 ( دليال تجريبيا مفاده أن للدين والمواجهة الدينية أدوارا مختلفة

وتشير ).  l’attachementبخصوص التعلق ( في حياة أولئك الذين عايشوا طفولة آمنة وغير آمنة 

خفضة من االكتئاب والقلق الدراسات إلى أنه عادة ما يرتبط الدين والممارسات الدينية بمستويات من

وعلى ما  )(Abdelkhalek 2007 ,Koeining et al ,2001ومستوى مرتفع من الوجدان االيجابي 
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سأحصل في نهاية المطاف "و " إن اهللا يدعمني"يبدو تتضمن المعتقدات الهامة اإليمان و الثقة من قبيل 

أنه )  Malby et al,1999(حت فلقد أوض" الصالة"وأهم الممارسات على اإلطالق " على األفضل

  .حينما يتم االستبعاد الجزئي لبعض العوامل فإن الصالة تعد مؤشرا هما للرفاهية النفسية

Kate M.Loewenthal & Christopher Alan Lewis ,p :257) ( 

  : األساس النيوروبيولوجي للتعديل االنفعالي/ 6

 لقدرة على تعديل االستجابات االنفعالية للضواغط إلى القول بأن  ا) Knight ,2005(يذهب  

تأثير بعيد المدى على النتائج الصحية و كذا على التوظيف النفسي العصبي، وبإمكان كل من تؤثر 

المثيرات الداخلية والخارجية استثارة استجابة فسيولوجية مرتبطة بالضغط، فالعديد من األسس 

يشير عن االستثارة والتوسط الستجابة الضغط، و المسئولةية هي التشريحية العصبية والعصبية الكيميائ

)Dretch&Tipples 2008, Knight, 2010 (على  - حاليا  - ز علماء األعصاب المعرفيينيركإلى ت

  .العمليات المعرفية المتدخلة في التعديل االنفعالي إضافة إلى األسس العصبية التي تدعم تلك العمليات

أن التعديل االنفعالي يعتمد على المناطق القشرية والتحت  )MRI(ت المعتمدة على فلقد أظهرت الدراسا

قشرية وتشير هذه الوساطة إلى السيطرة المعرفية للجهاز اللمبي وبالتحديد للدور الكبير للقشرة األمام 

األمامية  عن تدخل القشرة  (Mc Rae et al, 2009)حسب وتكشف األدلة العلمية . )PFC( جبهية

والسيطرة على في التعديل االنفعالي من خالل عمليات التعلم  )DLPFC( الجبهية الجانبية الظهرية 

المخططة الدوبامينية -الدائرة العصبية الجبهية ،وتشكل القشرة األمام جبهية جزء مناالنتباه

ذات الصالت القوية باالميجداال وبأجزاء أخرى  " )fronto tostrial  dopaminergic circuit(الفعل

  .سديةمن الجهاز اللمبي كالعقد القاعدية والقشرة الحسج

ن الموضع التشريحي أ)   (Krawczyk ,2002 ,Koechlin&Hyafil, 2007وأظهرت دراسات 

يم وفي تنظ، لومات الوجدانية وغير الوجدانيةللقشرة األمام جبهية هو األمثل لدمج وتكامل المع
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تدخال كبيرا في  )PFC( و للقشرة األمامية الجبهية  ; ،وكذا في معالجة االنفعاالتاستجابات تحفيزية 

تجهيز أو معالجة األهداف الفرعية والمهام العديدة وفي التفكير المعقد وكذا في التمثيل العقلي 

تعمل ) مام جبهيةو هي جزء غير مباشر من القشرة األ(ن القشرة الحزامية أاتضح ، وللمعلومات

فيما يخص  القشرة األمام جبهية ofc القشرة الظهرية الجانبية االمام جبهية و dlpfcكل من   مع بإحكام

والتحكم في   الخطأو كشف  األداءوضبط  العمليات التعديلية المتعلقة بمعالجة األلم والرقابة المعرفية

  .الصراع و انتقاء االستجابة 

            )KennetJ .Thiel& Michael N.Dretsh in CherlyD.Conrad ,2011 ,p : 18 (  

ولقد حاولت العديد من الدراسات فهم تنظيم البني العصبية و ما يقابلها من أنظمة كيميائية ذات 

البحوث النيوروبيولوجية وخلص إلى وجود صلة )Gray ,1990(الصلة باستجابة الضغط، واستعرض 

جهاز : عالية هي واالنفعاالت ثم وضع الحقا نموذجا يحتوي على ثالثة أنظمة انفقوية بين اإلدراك 

ثم ) BIS(و جهاز الكبح السلوكي ) FFS(هروب –، جهاز المواجهة )BAS (التنشيط السلوكي

استخدمت استجابة هذه األجهزة األساسية الحقا على نطاق واسع في نماذج التقييم ما قبل اإلدراكي مثل 

  .التقييمية االستجابات

وجود نوعين من أنظمة تعبئة الطاقة  )Gaillard &Wientjes,1994(اقترح في هذا اإلطار و

  :تتدخل في استجابة الفرد للضغط

  "Adrenalin modullary system"التعديل األدريناليني جهاز محاولة يهيمن عليه نظام*

 جهاز الكرب والذي يهيمن عليه الجهاز الكظري القشري ، ثم )الجهاز العصبي المستقل(كوالمين والكاتي

 Adrenalcortical systemالكورتيزول هرمون  بواسطة.  
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والتي االستجابة الفيزيولوجية للجهاز العصبي المستقل حيال الضغوط  )Cacioppo,1994(وعرض 

المرتبطة بتنشيط مختلف االستجابات الفيزيولوجية اصيل تنشيط الجهاز العصبي الودي و تضمنت تف

، ضغط الدم،معدل التنفس، التعرق، تثبيط الجهاز الهضمي والوظيفة معدل ضربات القلب(هذا الجهاز

��ي-ا������-ا���
ر ا������ )Moore et al,1999( ومن جهته وصف )الجنسية� )ا� ��ي( ا�

)Brain-pituitary-adrenalocortical Axis(  مؤكدا تدخله في تنظيم الهرمونات القشرية السكرية

  )    Mark A ,Staal , 2004, p- p :10-108( .المساهمة في استجابة الضغط

ي يؤثر الضغط من إن آثار الضغط على الجهاز المناعي هي المسار البيولوجي األولي الذ

الكيميائية المحررة أثناء الضغوط بتعديل ،إذ ترتبط العديد من اإلفرازات العصبية خالله على المرض

،زيادة على وجود روابط  الكورتيكوييدز و األفيونات ،ناعية بما فيها  الكاتيكوالميناتالوظيفة الم

 تشريحية مباشرة بين الجهاز العصبي المركزي و الجهاز المناعي كما يوضحه التعصيب السمبثاوي

ن ذلك  فلدى الخاليا المناعية التي تسافر بين الجهاز اللمفاوي كثر مأ. باراسمبثاوي للجهاز اللمفاوي وال

والنواقل العصبية والتي يتم إفرازها أثناء الضغط  ومجرى الدم المحيطي مستقبالت متنوعة للهرمونات

وبالتالي هناك دليل قوي على وجود اتصاالت تشريحية وظيفية بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز 

 ار بيولوجي لتأثير الضغط على القابلية للمرضالمناعي توفر مس

                                                 )Anna,L , Marsland et al, 2001 ,p :684 (  

اآلليات الفيزيولوجية الباثولوجية التي تربط  أن) Rozanski&Kubnansky, 2005(واعتبر 

كاء االنفعالي على إحدى السبل التي يؤثر من خاللها الذ ياشر االنفعاالت السلبية بالمرض هبشكل مب

 للمحور السمبثاوي، فتحت الضغوط يرافق المشاعر الذاتية بالهيجان والتوتر تنشيط الصحة الجسدية

، و كذا للمحور التحت Sympathetic-adrenomedullary Axis ( SAMالنخاعي (الكظري  



 ا�	�� ا�����  إدارة ا���
ط ا������ 

 

109 

 

 the hypothalamic-pituitary-adrenocotical Axis   )القشري(الكظري  -النخامي - مهادي

(HPA)  الكورتيزول ( الجليكوكورتيكويدز و  الكاتيكوالمينات ما يؤدي إلى تحفيز إفراز .(  

السمبثاوية ويدعم النشاط  وبالرغم من أن التعرض القليل لهذه المواد الكيميائية يزيد من اإلثارة

تحت ظرف  –االستمرار في إنتاج هرمون الضغط يسبب المناعي ويزيد في الطاقة والدافعية فإن 

 تغييرات مرضية على مستوى الجهاز العصبي المستقل والجهاز –الضغوط المتكررة أو المزمنة 

يؤدي إلى استثارة مزمنة ) SAM(الغددي وفي وظائف جهاز المناعة، ذلك أن التنشيط المتكرر لـ 

دم و معدل نبضات القلب ، في حين ينتج عن اإلفراط للقلب واألوعية الدموية من خالل رفع ضغط ال

قلة إنتاج (، وفي المناعة )عدم توازن السكر في الدم(خلل في عمليات االيض ) HPA( في نشاط

السايتوكينات   « proinflammatory cytokins » :)زيادة في إنتاج(وااللتهاب  )المضادات الحيوية 

  (Con Stough l Donald H. Saklofske l James D.A. Parker,2009,p :194).االلتهابية 

، وهي التي ظام العصبي على أنها مرونة عصبيةلعمليات الحيوية لهذا النيمكن النظر إلى ا

وتستند المرونة العصبية إلى قدرة . تمكن الدماغ من التكيف مع مختلف المثيرات البيئية الضاغطة

وكيميائها الحيوية في حال تلقيها لعدد أكثر  الكهروفيزيولوجيةالخاليا العصبية على تغيير خصائصها 

أو أقل من المدخالت، وأفضل مثال على المرونة العصبية التعزيز الطويل المدى في نقل اإلشارات 

  .امنةالعصبية في حال االستجابة للمثيرات المتز

اليا العصبية لى أنه باإلضافة إلى آثار الضغط على الخع) (C.Zeh et al 2005يؤكد و

الهرمية هناك أيضا تغييرات في شبكة الخاليا العصبية المثبطة إذ تقلل الضغوط النفسية االجتماعية 

ا�$�ر%��$
��#  من عدد) من حصان البحر والتلفيف المسنن CA3المنطقة على مستوى (المزمنة 


م (ا����&�� �����$�0
��# /��� ا�.-+, +�*$( )��(parvalbumin-immunoreactive  والتي تمثل
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، وأظهرت   (GABA ergicinterneurons) &��5" ا���)�"ا�$23
ن ا�$��� من مجموعة فرعية 

 &���8" ا���)�"ا��$�� ا����67 الضغوط تغير في  أن )  Hu et al., 2010( دراسة كهروفيزيولوجية

GAB Aergic network functioning)(  على مستوى حصان.  

(Eberhard Fuchs and Gabriele Flügge  in Cheryl D. Conrad,2011p-p:470-471)  

  :االستجابة المناعية للضغوط و سمات الشخصية  / 7

يذهب بعض الباحثين إلى االعتقاد بان الشخصية والمواجهة يعدالن في الوظيفة المناعية من 

ويختبرون مستوى عال من خالل التأثير على الضغط النفسي،إذ يتصور األفراد العدائين تهديدا كبيرا 

الغضب خالل استجابتهم للصراع مقارنة بغيرهم، فالمواجهة تؤثر على عملية التقييم حيث يمتلك 

أصحاب المواجهة الفعالة توقعات حول قدرتهم على االستجابة لألحداث وهذا من شانه التخفيف من 

 .القلق

، فعلى سبيل المثال يظهر الرجال يمكن لعوامل الشخصية تعديل االستجابة المناعية للضغطكما 

تغييرا كبيرا في مستوى ضغط الدم والكورتيزول وكذا في الخاليا الطبيعية القاتلة أثناء نقاش  العدائين

، االنطواء الكبت(واتضح ارتباط سمات أخرى للشخصية بالمناعة  زواجي مقارنة باألقل عدائية

  .)قلق السمةوالتشاؤم و

أن المواجهة الفعالة ترتبط بتوظيف جيد للخاليا التائية حينما ) Stowel et al( لقد أوضحو

يكون الضغط مرتفعا، في حين يبدو التجنب مفيدا في حال انخفاض الضغط، وأكدت دراسات الحقة 

  .عالقة المواجهة بالنواتج المناعية
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طا دراسة اختبر فيها كافة المشاركين ضغ من خالل )  Segerston l(وفي هذا الصدد يشير 

قياس كل من التفاؤل و الضغط المدرك و المزاج  خاللها مع زمالئه لاللتحاق بقسم الحقوق ،حاول

 T helper cells ; NK( والنواتج المناعية على مرحلتين و توصلوا إلى ارتباط التفاؤل بالمناعة

cells cytotoxicity  ( المساعدة، في حين شكل واتضح بالمثل تشابه المزاج بعالقة التفاؤل بخاليا ت

وعليه " NK cellscytotoxicity"السمية الخلوية للخاليا القاتلة  الضغط المدرك جزئيا عالقة التفاؤل مع

  .فإن لخصائص الشخصية القدرة على التأثير في استجابة الضغوط من خالل تأثيرها على الضغط

)Lisa M. Thonton.Barbara L. Anderson ,2006 p : 10(  

أن األفراد منخفضي سمة القلق أقل  على  ) Wofford ,Goodwin& Daly, 1999(د يؤكو 

  .عرضة للتأثيرات السلبية للضغوط فيما يخص أدائهم المعرفي  مقارنة بمرتفعي سمة القلق

                                                            )MarkA.Staal , 2004, p : 197 (  

وما يرتبط بها من سمات كالقلق (ن األفراد مرتفعي سمة العصابية أ وما من شك في

يشعرون بأن الحياة أكثر صعوبة مقارنة بمنخفضي هذه السمة، فعلى مستوى التقارير  )االكتئابو

وبالقلق االجتماعي ،وبمؤشرات التوتر في الحياة ،بالمزاج السلبي بشكل مستمرالذاتية ترتبط العصابية 

أن  )Ormel&Wolfarth(اقترح لقد و.ة وبصفة عامة بانخفاض الرضي عن الحياةوالمشاكل الصحي

  .العصابية عامل يسهم في تطوير أعراض الضغط في المستقبل

يبدو أن هذه النتائج تشير إلى أن مرتفعي سمة العصابية عادة ما يكونون غير متكيفين 

ولقد . الجانب السلبي من الحياةومنخفضي الذكاء االنفعالي في السياق العام للتعامل مع 

إلى أن األفراد مرتفعي سمة العصابية يضخمون استجابة الكرب ) Bolger& Shilling, 1991(أشار

االنفعالي حتى في أحداث الحياة الصغرى، وعلى هذا فمن المنطقي جدا ربط هذه السمة بالذكاء 
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نفعالي بالمزاج العام و بإدارة على ارتباط الذكاء اال)Bar-on,1997(من جهته  ويؤكد، المنخفض

  .الضغوط النفسية

Gerald Matthews, Moshe Zeidner, and Richard D. Roberts ,2002 p : 330) (  

كمكون أساسي للذكاء  -إلى القول بأن وضوح االنفعاالت ) (Salovey et al, 2000يذهب 

 ,Epstein( ، يرى وأكثر من ذلكيف مع الضغوط، بل عنصر رئيسي في التعامل المتك –االنفعالي 

بأن مرتفعي الذكاء االنفعالي يتعاملون انفعاليا بشكل جيد، فهم هادئون ومركزون ويتميزون ) 1998

براحة البال وهم أكثر فعالية في تعاملهم مع المشاعر السلبية ويختبرون ضغوطا اقل في حياتهم مقارنة 

أو للفشل وال يقلقون بما هو خارج عن مجال باآلخرين، وهم ليسوا حساسين بشكل مفرط للرفض 

أن مجرد الكشف عن ) (Pennebarker, 1997و لقد أظهرت البحوث االستطالعية ل ......السيطرة 

تجربة انفعالية بالكتابة عنها يحسن الصحة الجسدية و النفسية بل و يحسن أداء جهاز المناعة ويخفض 

  .من االكتئاب 

(Gerald Matthews, Moshe Zeidner and Richard D. Roberts ,2002 p-p: 289  

290) 

بدراسة تهدف إلى التعرف على المناعة النفسية على عينة من ) 1991(قامت موسونج 

فردا، وقد توصلت إلى وجود عالقة  56مريضا مقارنة بعينة من األسوياء بلغت  42المرضى بلغت 

، فكلما كان الفرد ضعيفا وغير ة بمرض السرطاناإلصاببين تحمل أحداث الحياة والمشقة النفسية و

قادر على مواجهة المواقف الضاغطة والشدة كلما أظهر استجابة مناعية ضعيفة وانخفاضا في عدد 

  ) 915،ص 2006زياد بركات ،.(الخاليا الدفاعية الطبيعية القاتلة للميكروبات واألورام السرطانية

باإلصابة  كالتنافسية والصبر والعدائية والتي ترتبطبخصائص " وتعرف الشخصية من النمط أ

) Eysenck,1988( ، ولقد صاغعتقد أن الضغط هو المتسبب في ذلك، و يبأمراض الشريان التاجي
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ليخص به أولئك الذين يعرف عنهم شعورهم باالضطهاد والمعرضين  Cمصطلح الشخصية نمط 

قوية قدرتها على معالجة الضغوط ويشير ويعرف عن الشخصية الصلبة أو ال. لإلصابة بالسرطان

 .، وااللتزام والتحدي في الحياة بشكل عاملإلحساس بالسيطرة" Hardiness"مصطلح 

(Fumi O. Naughton, 1997 )                                                                                         

ومثل " "The hardy personalityنمط الشخصية المحتملة )  Kobosa et al( وحددت

،ولقد المرض بشكل أفضلفان الشخصية المحتملة أو القوية تواجه الضغط و Bمن النمط الشخصية 

، وقد تقدم جميع المفحوصين تنفيذيا في مؤسسة الينوى للهاتف مشرفا ومشرفة و مديرا) 430(درست 

. ، وأعطى كل شخص درجة كليةمستويات مرضهمهم ولبطارية اختبارات صممت لقياس ضغط

ولتقسيم صفات الشخصية لدى أفراد الضغط المرتفع طبقت كوبوسا عدة اختبارات نفسية، وعند تحليل 

أضرار الضغط والنتائج وجدت أن بعض المفحوصين امتلكوا سمات شخصية معينة حمتهم من مخاطر 

كما أن هؤالء األفراد يعملون أكثر للعيش في .أو األقوياء النفسي، ولقد أسمت هؤالء األفراد بالمحتملين

الضغوط اليومية للحياة،وهم ينجحون ويتقدمون حتى بوجود الضغط ويمتاز أصحاب الشخصية 

انخفاض في ، يعانون من المرض في أوقات نادرة وضغط دم منخفض:ة بالخصائص اآلتيةالمحتمل

  .التزام وضبط ورغبة في التغيير ة ولديهم، وشخصياتهم تكون سعيدالجلسيريدات الثالثية

وتصف كوبوسا هذا بقولها .االلتزام إلى الشعور بالهدف والمعنى في الحياة والعالقات ويشير

فاألفراد الملتزمون هم أكثر انخراطا . يكون الفرد ملتزما بذاته أكثر من االبتعاد أو االغتراب عنها

 أحمد عبد اللطيف أبو أسعد.(البعد بالحيوية مقابل الخمولكوبوسا هذا  وبشكل فعال في الحياة  وتميز

  )55،ص2010

 Locus of"ومن المتغيرات النفسية ذات الصلة بالضغوط النفسية مركز التحكم في التدعيم         

control" فهناك أناس ذوو مركز داخلي أن مركز التحكم ينقسم إلى قسمين ومن المعروف ،
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"Internalizers" ذوو تحكم خارجي ،وآخرون"Externalizers" والنوع األول هو الذي ينظر ،

أصحابه إلى أن نتائج تصرفاتهم وأفعالهم ترجع إلى دواتهم وقدراتهم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أما 

الخارجين فهم الذين يعزون كل نتائج سلوكهم وتصرفاتهم سواء كانت إيجابية أو سلبية إلى عوامل 

وقد تبين من الدراسات أن ذوي التحكم الخارجي أكثر عرضة . ظ والصدفة وغيرهاخارجية مثل الح

حمان الطريري في جمعة عبد الر( للضغط النفسي من غيرهم ممن يوصفون بأنهم ذوو تحكم داخلي 

 )  23، ص 2007السيد يوسف،

ية المحتملة أو والشخص" أ"ويلخص الجدولين التاليين بعض الدراسات التي تناولت الشخصية من النمط 

  الصلبة 

  Aالشخصية من النمط */

  النتائج                الدراسات       

Williams et al( 2003)  تزيد العدائية من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والذي يؤدي إلى النوبات

  .القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أعراض أمراض القلب والشرايين 

Kirkaldy et al (2002)   النمطA  يؤمنون بأن الظروف خارج ( (زيادة على مصدر الضبط الخارجي

، يدركون مستويات عليا من الضغوط، لديهم رضا وظيفي )مجال سيطرتهم

وهم أفرادا أكثر (  Bوضعف في الصحة النفسية والجسدية مقارنة بذوي النمط 

في قدرتهم على  ينتمون لذوي مصدر الضبط الداخلي ويعتقدون) استرخاء وصبرا

  .السيطرة على األمور

Friedman &Rosenman 

(1974)  

وأمراض القلب والشرايين حيث  Aاستكشفت هذه الدراسة السلوك من النمط 

من الرجال األمريكيين وتم تصنيفهم ضمن النمطين  3200أجريت مقابالت مع 

A & B ائج ثم بعد ذلك تم تتبعهم على مدى ثماني سنوات ونصف فكانت النت

  : كالتالي

بالمائة من ذوي  70منهم أمراض الشريان التاجي من بينهم  257تطور لدى 
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و قد كان االستنتاج مستقال عن عوامل أساليب الحياة كالتدخين مثال أو  Aالنمط  

  .البدانة

الحساسية ألمراض القلب والشرايين وينبغي لبرامج  Aيزيد السلوك من النمط 

نوع من الشخصيات أن تؤدي إلى انخفاض مخاطر التعديل السلوكي لهذا ال

  . اإلصابة  بأمراض القلب

Mytek (2001)  وجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك من النمطA  و نوع من الذبحة

  )نوع من األمراض القلبية الوعائية.( الصدرية

  "أ"الدراسات التي تناولت الشخصية من النمط  يلخص بعض)5( جدول رقم 

 The hardy personality( Kobossa&Maddi 1977)الشخصية الصلبة */

  النتائج                 الدراسات          

Kobossa&Maddi (1977)  تشير النتائج المرتفعة على مقاييس الصالبة بان الناس أقل عرضة

  .للمعاناة من الضغوط ذات الصلة باألمراض النفسية و الجسدية 

Kobossa et al (1985)  تم اختبار العوامل الوقائية من بينها الصالبة و الدعم االجتماعي و

التمارين المنتظمة وقد حصل األفراد الذين يفتقرون لهذه العوامل على 

وترتبط العوامل الوقائية بالنتائج . نتائج مرتفعة على مقاييس شدة المرض

  .المنخفضة و التي كان للصالبة فيها األثر األكبر

  )  Adam Clarke (" يلخص بعض الدراسات التي تناولت الشخصية الصلبة )  6( رقم   جدول

  .تبقى تتعامل مع الناس و األحداث:  االلتزام

  .تحاول إبقاء تأثيرها على نتائج األحداث: السيطرة

 .ترى المهام كوسيلة لتطويرها: التحدي 
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  :خالصة 

المناعية للضغوط لدى جميع األفراد غير أن ما يحدث الفارق فيها هو طبيعة  االستجابةتتشابه آلية 

قد أسمت أولئك الذين  ) (Kobossaتكوين الشخصية وخصائصها النفسية وسماتها، وإن كانت 

كونهم يتمتعون بصالبة  ) The hardy personality(يمتلكون القدرة على التحمل بالشخصية الصلبة 

الحديث عن شخصيات لها القدرة  إمكانيةنفسية تمكنهم من التعامل مع الضغوط النفسية، فإننا نبحث في 

 وتتميز بالبصيرة اإلشباعوتنظيمها وتأجيل  ،الذات إدارةعلى الوعي االنفعالي والسيطرة االنفعالية و

مكنها تلك السمات من إدارة مختلف ما تواجهه من ومن ثم ت،وبعد النظر والمرونة وااللتزام والتحدي

أحداث ضاغطة فتحافظ على صحتها النفسية والجسدية،إذ تشكل تلك السمات في مجملها أنظمة مناعية 

وهو ما سوف نتناوله . تتفاعل خاللها العوامل النفسية والعصبية لتعطينا ما نسميه بالشخصية المناعية

  .في الفصل الموالي

  

  

  

  



 

 

 

 

  الفصل الرابع

  الشخصية المناعية
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  .فصل الشخصية المناعية

  تمهيد 

  .تعريف الشخصية المناعية /  1

  .الصالبة النفسية 1/1

  .تعريف الصالبة النفسية 1- 1-1

 .المصطلحات المتداخلة مع الصالبة النفسية  2- 1-1

 .النظرية للصالبة النفسية المقاربة 3- 1-1

  .تأكيد الذات أو  التوكيدية  1/2

  .تعريف تأكيد الذات  1- 1-2

  .المقاربة النظرية للتوكيدية  2- 1-2

  .الشخصية ضمن مقاربة السمات/ 2

  .طبيعة سمات الشخصية / 3

  .األنظمة المناعية بالجسم / 4

  .الجهاز المناعي البيولوجي 4/1

  .عي النفسي الجهاز المنا 4/2

  .تفاعل  العوامل النفسية مع األنظمة العصبية المناعية / 5

  .خالصة الفصل 
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 : تمهيد

الفالسفة القدامى وباستقالل علم النفس عن الفلسفة أصبحت  شغل موضوع الشخصية فكر

إلى ضرورة دراسة علم النفس للشخصية " Allport"الشخصية محور الدراسات النفسية، ولقد أشار 

وبظهور علم النفس اإليجابي بدأ االهتمام بالجوانب اإليجابية في شخصية األفراد والتي تؤسس الصحية 

  .لتنمية مفهوم الشخصية الصحية 

وفي هذا السياق شهدت ستينيات القرن الماضي ظهور العديد من المفاهيم النفسية التي تدعم 

نيات ميالد مصطلح كما عرفت فترة الثما ،التوجهات كمفهوم تأكيد الذات أو التوكيديةهذا النوع من 

لقد تعززت البحوث في هذا المجال بفضل اتجاهات ، و، أو مفهوم الصالبة النفسيةالشخصية الصلبة

الشخصية " ما فتح المجال لظهور مصطلحجسم - أخرى كالمناعة النفسية العصبية والطب العقل

  .النفسية للفرد من السمات تدعم المناعة وهي جملة "المناعية 

في علم نفس الشخصية، والتي حللت األساليب ونظرية السمات هي إحدى النظريات الرائدة 

التي يسلك من خاللها األفراد إلى مجموعة من الصفات جمعتها في عوامل كبرى،سنعتمد على هذا 

العوامل المتدخلة في ثم توضيح طبيعة السمات والشخصية المناعية ومن  لمفهوم المدخل في طرحنا

 the immune(، ولعل هذا يقتضي نظرة تكاملية للشخصية حتى يتسنى لنا تفسير مصطلح تكوينها

personality (الحديث النشأة في البحوث السيكولوجية المعاصرة. 
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اقترح الرائد في مجال " قوة الشخصية المناعية"في كتابه    :تعريف الشخصية المناعية / 1 

  : تعريفا لهذا المصطلح الحديث النشأة جاء فيه  (Henry Dreher,1995)جسم - العقل

وحتى الصحة حينما تقدم الحياة )أي الهدف في الحياة ( تعني الفرد القادر على إيجاد الفرح والمعنى" 

 تتعامل مع أحداث الحياة الضاغطة باإلنكار وإنما بالتقبل فالشخصية المناعية ال. أصعب تحدياتها

والرغبة في التعلم والنمو،ففي خضم أزمات الحياة تحمي سمات كتلك الفرد من االنهيار  والمرونة

  " انفعاليا وجسديا

التي  مجموعة من السماتعلماء أبحاثا عديدة توصلوا من خاللها لتحديد القاد مجموعة من ولقد 

، وتمثل هذه السمات الواجهة لبنيتنا عال مع مختلف األحداث االنفعاليةتمكن الفرد من التعامل الف

وذلك بعزلنا عن ، داخلي الناتج عن الضغوط الخارجيةالسيكولوجية التي تحمينا من الكرب أو الحزن ال

 Henry(جسديا اآلثار الضارة للضغوط فالسمات الصحية تعمل على إبقائنا أقوياء نفسيا و

Dreher,1995,p :2 ( و هذه السمات هي ، :  

  ) التعبير –الترابط  –االنتباه  (:العامل الرئيسي */ 

  .The capacity to confide:الوثوق باآلخرين أو الموثوقية  القدرة على */ 

  .Psychological hardiness:الصالبة النفسية /*/ 

  .Assertiveness:التوكيدية /*/ 

  .Affiliative Trust:الثقة االنتمائية */ 

  .Altruismالغيرية */ 
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  . Self-complexity:تركيب الذات أو تعقد الذات */ 

على التراث السيكولوجي لمجموع  اإلطالعالدراسة الحالية على سمتين ثبت من خالل  تركز

  .)السلوك التوكيدي و أ(و هما الصالبة النفسية و التوكيدية  .السمات ارتباطهما بمتغيرات الدراسة

  Psychological Hardiness: الصالبة النفسية   1/1

 :تعريف الصالبة النفسية  1- 1-1

كوكبة من السمات الشخصية والتي تعمل كمصدر للمقاومة في " بأنها )  Kobossa,1979( تعرفها - 

  ) .Sigud W .Hystad,2012,p:69" (مواجهة األحداث الضاغطة 

 اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل المصادر النفسية" بأنها  وتعرفها أيضا- 

 2003، علي عسكر.(ه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة، كي يدرك ويفسر ويواجوالبيئية المتاحة

  .) 155ص

 أمامالفرد على تأجيل وإرضاء الحاجات اآلجلة والصمود لدى  قدرة  ) 1965راجح ،(يعتبرها و- 

في قدرة الفرد على إنتاج معقول األزمات اآلنية من دون أن يختل توازنه االنفعالي وتفكيره، فضال عن 

 .حيويته واستعدادهحدود ذكائه و

حساسا قادرا على مواجهة أحداث إبأنها الشخص الذي يمتلك " الصالبة  فتعرف) 1995الحلو، ( أما- 

 باالضطراباتبشكل يجنبه اإلصابة و أن يكون باستطاعته التعامل معها ، الحياة التي يتعرض لها

 "النفسية والجسدية 
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قدرة الشخص على مواجهة ظروف وأحداث :" بأنها إلى االعتقاد  ) 1995سمين ،( تذهب في حين -

 االضطرابوالتعامل معها من دون تعرض صحته النفسية والجسمية إلى والمهددة  الحياة الضاغطة

  ) 358، ص 2011، لطيف غازي مكي، براء محمد حسن( ." األحداثالذي قد يحدث نتيجة لتلك 

ذي يميز بعض األفراد بمقدرتهم على لالعامل ا" هيالصالبة إلى أن )2004(الحواجري  يشيرو-

، حيث أن أفضل المتكيفين مع الضغوط هم األشخاص الذين وتحملها مقارنة باآلخرينمجابهة الضغوط 

عالي  التزاماص لديهم خ، وهي تسمية ألششخصية يطلق عليها الشخصية الصلدةلديهم سمات 

، والذين يملكون اإلحساس بالسيطرة على األمور والذين أصدقائهمو وأسرهم ويستمتعون بعملهم

  .) 167، ص 2012في يوسفي حدة، " ( ت لتحديايمتلكون اإلحساس بالقدرة على مجابهة ا

إلى )  Kobossa& Maddi,1984,Bartone, Ramanaiach, Sharp& Byravan,1999(يذهبو

  . و األداء يرتبط بالمرونة والصحة الجيدة في الشخصية  االصالبة النفسية أسلوب اعتبار

                                                                                                 )Paul T. Bartone ,2007   (  

من التعريفات السابقة يتضح أن الصالبة تتضمن معنى التأجيل لإلشباع والصمود مع ضرورة 

وأنها تستند على التقييم اإليجابي لألحداث الضاغطة والتعامل الفعال معها  االنفعالي،االحتفاظ باالتزان 

  .الجسديةبغية الحفاظ على الصحة النفسية و

 األول مصطلح المقاومة  هايتضمن تعريفالصالبة سمة في الشخصية و)  Kobossa(تعتبر و

فيشير إلى القدرة على إحالل التوازن وذلك ) راجح ( أما تعريف  أما الثاني فيشير لفاعلية الذات،

حات يوحي استخدام هذه المصطل. بقوة األناويتضمن ذلك مفهوما آخر يعرف الحاجات  إرضاءبتأجيل 

قد عرفت )  Kobossa(خاصة إذا علمنا أن وبين مصطلح الصالبة النفسية  بالتداخل القائم بينها
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يل واالستجابة استخدام مصادر األنا الضرورية قصد التقييم والتأو"بأنهاها الصالبة في بدايات دراست

" ثم استخدم بعدها مصطلح الصالبة النفسية من قبل منظري اإلدارة "للضواغط الصحية،

management theorists "في فحصهم للعالقة بين الضغوط والصحة. 

 )Michelle Bissonnette  ,1998   (  

كوبوسا نظريتها عن صالبة االيجابي لألحداث الضاغطة التي أقامت عليها  اإلدراكوهو ما يفسر فكرة 

  ).في العنصر المواليالتداخل بين هذه المصطلحات  إيضاحسنحاول ( .الشخصية

وقد توصلت إلى ثالثة للصالبة بأنها سمة في الشخصية (Kobossa)الدراسة الحالية تعريف  تبنىوت 

  : هيالنفسية وأبعاد تتكون منها الصالبة 

يعني اعتقاد الفرد في حقيقة وأهمية وقيمة ذاته وفيما يفعل، ويمكن أن يتضح ذلك من :االلتزام /  أ

، واعتقاده أن لحياته هدفا ومعنى والء الفرد لبعض المبادئ والقيمخالل قيمة الحياة التي تكمن في 

  .يعيش من أجله

تخاذ القرار ومواجهة األزمات، كما يشير التحكم إلى ويعني االستقاللية والقدرة على ا :التحكم / ب 

المسؤولية الشخصية عما اعتقاد الفرد أنه بإمكانه أن يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث، ويتحمل 

  : يتضمن التحكم ما يلي يحدث له و

  .القدرة على اتخاذ القرار واالختيار من بين بدائل متعددة -   

  .قدير لألحداث الضاغطةالقدرة على التفسير والت -   

  .والتحدي لإلنجازالقدرة على المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة  -   
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الفرد أن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير  ويشير إلى اعتقاد:التحدي / ج 

وضروري للنمو أكثر من كونه تهديدا له، مما يساعده على المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر 

تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفعالية، ويظهر التحدي في اقتحام  االجتماعية التيوالنفسية 

 فاروق السيد عثمان. ( المشكالت على المثابرة وعدم الخوف عند مواجهةوالقدرة  المشكالت لحلها

  )  210 -  209 ص ، ص2001

  : المصطلحات المتداخلة مع الصالبة النفسية   2- 1-1 

  Resilience  : الجلد*/

من "  Emmy Werner" على يد  1970أول مرة عام  الجلد أو الرجوعية مصطلح ظهر 

خالل دراستها على مجموعة من أطفال هاواي بأحد األحياء الفقيرة، حيث نشأ هؤالء األطفال في كنف 

، وقد الحظت أن ثلثي العينة النفسية االضطراباتالبطالة واإلدمان زيادة على  اآلباءأسر عانى فيها 

القة الزوجية، مقابل خارج الع اإلنجابأبدوا سلوكيات مدمرة خالل مراهقتهم كتعاطي المخدرات و

عليهم المجموعة المقاومة، و " "Werner أطلقت. سلوكيات مشابهةأفراده  ثلث والذي لم يظهرال

تلك ، وأن تطوير هم سمات تجعلهم مختلفين عن غيرهماكتشفت أن لدى أطفال هذه المجموعة ولعائالت

في التكيف اإليجابي  فالاألطسمات يحقق أفضل النتائج على المدى الطويل، وذلك بزيادة فرص ال

" بأنها  )1984( الرجوعية أو الجلد قد عرفت و.مستقبال حتى في غياب الظروف البيئية المثلى للنمو

القدرة على التعامل الفعال مع الضغوط وكذا إظهار درجة غير معتادة من القوة النفسية مقارنة بسن 

  ) Chikwe Agbakwuru, p:72(.الفرد و بمجموعة الظروف التي يواجهها
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عملية ديناميكية يظهر خاللها " إلى القول بأنها ) Luthar&Cicchetti ,2000(ويذهب كل من

، والمصطلح ال يمثل سمة للشخصية فهو بناء المؤلمة أو الصادمة األفراد تكيفا إيجابيا اتجاه الخبرات

  "إيجابية  ثنائي األبعاد يتضمن التعرض للشدائد مع إظهار نواتج تكيفية

الصفات  مجموعة هو الجلد إلى أن ) Davidson & Connor,2003(يشير كل من في حين 

خاصية متعددة األبعاد تتغير بتغير السياق  والتي تمكن الفرد من التطور والنمو عند مواجهة الشدائد، فه

  . خص المعرض لظروف الحياة المختلفةوالزمن والسن والجنس كما وتتغير داخل الش

قدرة بشرية على التكيف مع  ) أي الرجوعية ( إلى اعتبارها)  Newman, 2005(يذهب و

 .مختلف ضغوطات الحياة التي يعاني منها األفراد كالصدمات  والشدائد

على العمليات الدينامية )  Luthar , Cicchetti& Becker,2000( حسب  رجوعيةكز التتر

سمات الفرد  - تكوينهاوالتي تسهم في  -، وتتضمن العمليات الواقية للتكيف االيجابي في سياق الشدائد

ها تلك العوامل على نواتج واألسرة و المحيط االجتماعي كما وتفسر الكيفية التي تؤثر من خالل

 لالنفعاالتعلى أنها استخدام الجلد فينظرون لعملية )  Fredrickson et al,2004(أما . السلوك

  .ن األحداث السلبية وذلك بالتفاؤل كونه التعبير المثالي لالنفعال االيجابيااليجابية للتعافي م

الفعال لمهارات التقييم  لالستخدامميل " بأنها )  Resilient coping( وتعرف المواجهة المرنة

ويتسم ." الظروف الضاغطةمن  رغم بالالمعرفي في اتجاه مرن وملتزم قصد تفعيل حلول للمشكالت 

 مرتفعي المواجهة المرنة بالتفاؤل وااللتزام وهم مبدعون ولديهم القدرة على حل المشكالت األشخاص

 .هم للشدائدتفهم يؤمنون بقدرتهم على الوصول لنتائج إيجابية وناجحة في مواجه

                                                                                       )(Rashel A.Kinder,2008, p: 20  
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  Self- Efficacy:فاعلية الذات */

مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد " مفهوم فاعلية الذات على أنه  )2000الشعراوي،(يعرف 

والتي تعبر عن معتقداته حول قدراته على القيام بسلوكيات معينة، ومرونته في هذا التعامل مع 

، ومدى مثابرته لإلنجاز ويتضمن هذا المفهوم األبعاد التالية عابالمواقف الصعبة والمعقدة وتحدي الص

الثقة بالنفس، المقدرة على التحكم في ضغوط الحياة، تجنب المواقف ) والتي أظهرها التحليل العاملي (

  ."التقليدية  الصمود أمام خبرات الفشل والمثابرة لإلنجاز

إلى أن فاعلية الذات تساعد على المثابرة في أداء العمل حتى )  Bandura ,1977(ويشير  

يتحقق النجاح بينما يؤدي عدم الفاعلية إلى عدم المثابرة، وأضاف أن مفهوم فاعلية الذات ذو طبيعة 

تنبؤية انتقائية فمن المفترض أن الفاعلية تؤثر في اختيار السلوك الفعال والمجهود المبذول واالستمرار 

  ) 71، ص 2009غالب بن محمد علي المشيخي، . (هة العقبات وأداء العملفي مواج

فقد عرفها من خالل نتائجها إذ يرى بأن الناس الذين يشكون في )  Wolman,1989( أما 

ما ذوي الثقة الكبيرة في فاعليتهم الذاتية أ، صعوبة في مواجهة متطلبات البيئة فاعليتهم الذاتية يقابلون

، وتدفعهم المعوقات إلى زيادة المجهود وزيادة روح المواقف بالشكل الذي تتطلبهاجهة فيمكنهم مو

فاعليته إلى اعتبارها إحساس عام بقدرة الشخص و)  Goldenston,1984(بينما يذهب . التحدي

 2008 عبد المحسن إبراهيم ديغم،(. ة دافعة للحصول على نتائج مرغوبة، وأنها تعمل بمثابة قووقوته

 ) 90ص 
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  :قوة األنا أو مرونة األنا*/

مفهوما جوهريا في نظرية التحليل النفسي الفرويدية فهي محور التوازن بين  األناشكلت 

آنا فرويد هذا المفهوم في نظريتها  تتبن .الرغبات المتصارعة والمكون الرئيس في الجهاز النفسي

ال يقتصر على الخمس  األمر  يتأثر بماضيه وحاضره و أن اإلنسانسيكولوجية األنا غير أنها ترى أن 

لتكوين الشخصية، وأن هناك عمليات شعورية يدركها الفرد تمام فرويد تي حددها سنوات األولى ال

  .تشكل في مجملها وظيفة األنا اإلدراك

القطب الموجب للظاهرة الفريدة للفروق الفردية في " هي )  Rutter,1990( حسب  األناومرونة - 

  ".استجابة الناس للضغوط و المحن

من  الشفاءالقدرة على إعادة بناء الشخصية  والقدرة على " بأنها )  Germany,1991(ويعرفها - 

  ".المحن 

لسلوك السلبي إلى القول بان المرونة مرتبطة باختزال ا)  Seligman et al, 1995( في حين يذهب- 

 ءفي وال( .وغير المرغوب فيه وتقديم السلوك الصحي والمنتج حتى تحت التعرض للظروف الصعبة

  .)27، ص 2009إسحاق حسان 

النفسية بناء متعدد األبعاد يتألف من مصدر الضبط  أن الصالبة Robin et al, 1996 ) ( يرى و- 

وإدراك متغيرات ومتطلبات ، والحياة  مقابل االغترابااللتزام بمهام العمل و، بالعجز اإلحساسمقابل 

  ) (Robin L. Greene,Kenneth M.Nowack,1996,p 1.تحدي  مقابل التهديد أنهاالحياة على 

) Sense of coherence( حاسة التماسكفقد أقام نظريته عن ) Aaron Antonovsky, 1987(أما 

بعين االعتبار مصطلحين متداولين هما  أخدا)  the Holocaust(انطالقا من دراساته حول المحرقة 
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المعممة لديهم  الجلدمصادر  يعبئونالصالبة النفسية وفاعلية الذات، ويذهب إلى القول بأن األشخاص 

إلدارة الضغوط والتغلب على اآلثار المسببة للمرض والناجمة عن منغصات الحياة اليومية بمتطلباتها 

 االجتماعيةالذكاء أو المعرفة، العالقات ، اإلحساس بهوية األنا: رادمصهذه الالمتزايدة، وتتضمن 

 .بالتماسك  اإلحساسو المادية، االستقرار الثقافيالشعور بالسيطرة أو التحكم  الموارد 

 )AstierM.Almedom , 2005 , p-p : 256-257 (  

  صاحب الدراسة

  تاريخها ومكانها

التخصص الذي 

  تندرج ضمنه
  ومفاهيمهاالنظرية 

المنهج واألدوات 

  المستخدمة
  ملخص الدراسة

Antonovsky 

)1971 -93 (  

في الواليات 

المتحدة األمريكية 

 .وإسرائيل

 

  

علم االجتماع 

  ) .الطبي(

 

 

 

 

  

.     أصول الصحة

مصادر -

المقاومة 

  المعممة 

حاسة  -

  .التماسك 

Sens of 

coherence  

  المالحظة والمقابلة

استبيان  -

الدراسات 

  .االستقصائية

مقياس حاسة  -

  .التماسك

  

تنتج  و تحتفظ مصادر المقاومة  -

  .المعممة بحالة ديناميكية مستقرة

 ارتباط حاسة التماسك القوي بالصحة-

  ارتباط حاسة التماسك الضعيف بالمرضو

 

 

  

Bandura 

1977USA. 

علم النفس 

  المعرفي 

  

و  فاعلية الذات

.مصدر الضبط  

Self-
efficacy, 
locus of 

control 

  

مراجعة الدراسات 

  التجريبية 

المالحظات 

  اإلمبيريقية األولية

-تحدد التوقعات حول فعالية الذات 

المستمدة من اإلنجاز و األداء و كذا و

التجارب المختلفة و اإلقناع اللفظي 

بداية سلوك  -الحاالت الفيزيولوجية و

المدة ذول والمواجهة و مقدار الجهد المب

التي يستغرقها  األفراد في مواجهة 

  .الخبرات السلبيةالعقبات و
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Kobossa 1979 ،

USA  

العلوم 

  السلوكية

  

  الصالبة 

Hardiness  

  

 Holmesقائمة 

&Rahe  

و دراسات 

Wyler,Madusa, 

& Holmes  حول

  .خطورة المرض 

الذين ( يختبر ذوي الشخصيات الصلدة  -

الذات ، و توجه لديهم التزام قوي نحو 

مفعم بالحيوية اتجاه المحيط ، و إحساس 

بالهدف و المعنى في الحياة إضافة إلى 

أمراضا أقل ) مصدر الضبط الداخلي 

خطورة خالل تعرضهم لمستويات مماثلة 

من الضغوط مقارنة بالشخصيات غير 

  .الصلبة

Rutter 1985 

UK  

المقاومة   الطب العقلي

Resilience  

  

ت مراجعة النظريا

واألدلة اإلمبيريقية 

.  

  

تتأثر نوعية المقاومة بخبرات الحياة -

والنضج  ةخالل الطفولة المبكرة والمراهق

وهي ال تحدد نواتج الحياة الحقا و لكن 

بإمكانها أن تسهم في خلق سلسلة من 

الروابط غير المباشرة و التي تدعم 

  .الهروب من الشدائد

  

  .فسرةالمتداخلة مع الصالبة النفسية حسب النماذج النظرية الميمثل أهم المصطلحات )7(ل رقم جدو

  :للصالبة النفسية النظرية  لمقاربةا  3- 1-1

أول من استخدم مصطلح الصالبة كمتغير يعكس الفروق الفردية في  )Kobossa,1979(تعد 

اإلصابة بالمرض نتيجة التعرض للضغوط ، ذلك أن أحداث الحياة الضاغطة تؤدي إلى تنشيط الجهاز 

العصبي الودي  إضافة إلى أن الضغط المزمن  يؤدي في نهاية المطاف إلى اإلرهاق والمرض 

إلى أن األفراد الذين يمتلكون شخصيات )   Funk,1992(يشير وفي هذا الصدد والكرب النفسي، 
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 لديهم القدرة على البقاء أصحاء تحت الضغوط ، فهم فعاليين متجهين نحو أهدافهم) صلدة(صلبة 

  .لديهم خاصية االلتزام نحو الذات و العالم من حولهم و

كون سمة الصالبة أقل إلى أن األفراد الذين يمتل)  Kobossa et ,al 1982(ولقد توصلت  

عرضة للمرض ولديهم القدرة على تحويل أحداث الحياة الضاغطة إلى فرص لنموهم وتطورهم 

                                                                     (Scharon Kay Judkins,2001,p:22). الشخصي

        

 –النفسية  - صالبة مزيجا من العمليات المعرفية   –من المحتمل أن تتضمن آلية الضغط ف

أن الصالبة تدعم نوعا )  Maddi and Hightower 1999(اقترح كل من  اإلطارفي هذا ، السلوكية

من المواجهة التكيفية والتي تقلل من أضرار أحداث الحياة الضاغطة ، أسموها بالمواجهة التحولية 

)transformational coping .( أكدت  اتهجه ومن)Ouellette, 1993  ( بأن جزء من هذا التعامل

 .التحويلي يتضمن تأويال للمعاني التي يربطها األفراد باألحداث المحيطة بهم

أن الصالبة )  Bonanno,2004 ,King et al ,1998, Maddi,2005( ويرى كل من 

 .في المقاومة ضد الضغوط و المرض النفسية عامل مستقر نسبيا يسهم 

 )3-4 Jaye Wald et al,2006,p-p : (  

يؤمن ذوي الصالبة النفسية المرتفعة بتحكمهم أو تأثيرهم في األحداث، ويحاولون تأويل 

 نها تحديات و فرصا متوفرة للتعلمالضواغط بطرق إيجابية وبناءة و يفسرون تلك األحداث على أ

راك التكيفي هو الكامن وراء بأن هذا اإلد)  (Kobossa,Maddi,Puccetti& Zola,1985ويعتقد 

 ا لألفرادالمستويات المنخفضة من استجابات الضغط المناعية لألحداث التي يحتمل أن تشكل تهديد
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هو الذي يحميهم من اآلثار  لألفرادأن هذا التقييم التكيفي )  (Dolbier et al, 2001وبدوره اقترح

 .النفسية والجسدية المناعية للضغط وبالتالي يمكنهم من االحتفاظ بالصحة

                                                           )(SigudW .Hystad,2012,p:69   

هو تأثيرها على  - كما يوضحها التراث السيكولوجي  -إن الميزة األساسية للصالبة أو جوهرها 

  :عملية التقييم والمواجهة وتصنف استجابات األفراد للضغوط ضمن فئتين 

نكوصية والتي تعكس السلبية أو التجنب كاالنسحاب المعرفي أو السلوكي،  إستراتيجيات -

وتجاهل أو تجنب الضواغط ولوم اآلخرين والتركيز على االنفعال، إذ تزيد  اإلنكارو

 .استراتيجيات كهذه من المشكالت االنفعالية وسوء التكيف

وثقة الفرد في مصادره  يتالءمالضاغطة استراتيجيات تحويلية تتضمن تقييما واقعيا لألحداث  -

وقدرته على المواجهة الفعالة، فبدال من التقبل السلبي لألحداث الضاغطة وانعدام المحاوالت 

لتغييرها يستخدم األفراد ذوي المواجهة التحويلية مصادرهم الداخلية والتي تمكنهم من تعديل 

لبحث لها عن حلول تخفف من عها واالظروف أو إعادة صياغة المواقف حتى يمكن التعامل م

  .آثارها

أساليب التكيف النفسية " المواجهة التحويلية بأنها )   Kobossa&Khovhabi ,2005(تعرف 

  : وتشمل ثالث خطوات رئيسية " والسلوكية األساسية للمقاومة 

المستوى العقلي  أولها هي التوسيع في الرؤية أو وجهة النظر إذ تنشأ عملية المواجهة التحويلية على*/

ومن ثم يساعد التحليل الشامل على تحمل الوضعيات الضاغطة، وعليه فإن اكتساب رؤية معارضة 
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يسمح للفرد بتفسير الوضعية بشكل واضح وبالتالي محاولة إيجاد ) أي االستسالم للحدث(للخضوع 

  .حلول لها 

مواجهة المواقف بطريقة موضوعية يبدأ الفرد في فبمجرد وضوح الرؤية و: عميق الفهموثانيها هي ت*/

البحث عن حل للمشكل، والهدف هو تقييم الطرق التي يساهم من خاللها سياق الحدث والعوامل 

يمكن  السلوكياتالشخصية في تفسير الظروف الضاغطة، ومن ثم يصبح الفرد قادرا على تحديد أي 

  .اتخاذها لتصحيح الوضع

فهي اتخاذ قرار فعلي بمعنى القدرة على اكتساب نظرة ثاقبة لرؤية : األخيرةأما الخطوة الثالثة و*/

  .الجانب االيجابي فيما يحدث، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لحل المشكل بطريقة أفضل

وباكتساب الرؤية الواضحة والفهم المعمق من خالل الجانب العقلي لعملية المواجهة يصبح الفرد على 

  .قصد التعديل االيجابي للضواغط يةاستراتيجاستعداد لوضع 

) Arie Told Greenleaf,2011, p-p :54-55 (  

فتشير الدراسات إلى االرتباط االيجابي للصالبة النفسية بنشاط  أما من الناحية الفيزيولوجية

  )  ( Salvatore ,R . Maddi ,1999 ,p: 85.االستجابات المناعية 

من ثالث مكونات هي االلتزام والتحدي والسيطرة )  Maddi,2004( وتتكون الصالبة حسب 

وأن تكون متحديا معناه أن تتقبل أن الحياة بطبيعتها ضاغطة، وأن ترى بحكمتك في هذه .أو التحكم

التغيرات الضاغطة فرصا للنمو والتطور الشخصي،وأن تمتلك القدرة التي تجعلك تتعلم من خالل 

من بقدرتك على التعلم من الفشل تماما كما تتعلم من تحويل تلك الضغوطات لصالحك ومن ثم تؤ

  .النجاح 
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وأن تكون ملتزما معناه أن تؤمن بأنه مهما ساءت األمور فمن الضروري أن تظل منخرطا 

أما التحكم أو السيطرة . باالغتراب اإلحساسفيما يحدث من حولك مشاركا فيه، بدال من االبتعاد عنه و

ا كانت األمور سيئة فإنك بحاجة للمحاولة الدائمة من أجل تحويل تلك فهو الذي يجعلك تؤمن أنه مهم

وامتالك الفرد لهذه المكونات . الضغوط إلى فرصا أخرى للتطور فمن السلبية أن تترك نفسك للعجز

  ) existential courage( .معناه من وجهة نظر الوجوديين امتالكه الشجاعة الوجودية

على أن الصالبة تأتي في مقدمة الطريق إلى )  Bonanno2004; Maddi2005(يؤكد  

حتى بوجود الظروف  األداءوالتي غالبا ما تعتبر ظاهرة للحفاظ على الصحة و أو الجلد  المقاومة

المقاومة ال تشتمل على فكرة البقاء  أنعلى  )   (Maddi,2013، وفي هذا السياق يركز الضاغطة

وحسب بل والتطور واالزدهار الشخصي  بمعنى أنه بإمكان الظروف الضاغطة أن تحسن من الصحة 

  )  Maddi,2013, p –p :8-9(.واألداء من خالل ما يتعلمه الفرد ويستخدمه في مواجهتها

ا حول القدرة على إيجاد تتمحور فكرة الفلسفة الوجودية التي أقامت عليها كوبوسا نظريته

كي ال تفقد حياته معناها ومن ثم يتوقف على التطلع  اإلنسانالمعنى للحياة أي الهدف الذي يعيش ألجله 

للمستقبل ويعيش حبيسا للماضي رافضا أي تغيير يمكن أن يطرأ عليه ألنه غير قادر على التعامل 

  .تفسيره للشخصية المناعية في )  Henry Dreher(معه، وهو الطرح ذاته الذي يتبناه 

مكونا رابعا للصالبة أسموه )  Clough, Earl & Sewell,2001( ولقد أضاف كل من 

الثقة  : الصالبة الذهنيةكوبوسا، ويتطلب نموذج  بالصالبة الذهنية وهذا استنادا إلى نظرية مادي و

  .راستهم حول أداء الرياضيينبوصفها عامال مهما توصلوا إليه من خالل د

نموذج المكونات األربع للصالبة "  " The 4Cs Model of Mental toughnessيصف 

ذوي الصالبة الذهنية المرتفعة بكونهم اجتماعيين، فهم قادرون على الحفاظ على هدوئهم "الذهنية 
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واسترخائهم، ويمتلكون روح المنافسة ولديهم مستويات منخفضة من القلق وإحساس عال بالثقة بالنفس 

إذ ال يتأثر هؤالء األفراد نسبيا بالمنافسة وال بالشدائد . إيمان ال يتزعزع بسيطرتهم على مصيرهممع 

أثبتت النتائج ارتباطها بمكونات الصالبة  قدولقد طور هؤالء الباحثين استبيانا لقياس الصالبة الذهنية و

  ) (Horsburgh, V.A, et al ,2008,p: 1.النفسية لدى مادي وكوبوسا

والذي أطلقته كوبوسا على  "The hardy personality" مصطلح الشخصية الصلدة  لم يكن

تداولته كبرى النظريات المفسرة فقد ، دخيال على التراث السيكولوجيذوي الصالبة النفسية المرتفعة 

وعلم النفس االيجابي، حتى  اإلنسانيللشخصية كالمدرسة التحليلية والمعرفية السلوكية وكذا االتجاه 

وإن تباينت القاعدة النظرية التي استند إليها هؤالء فهي في مجملها تدور حول فكرة واحدة مفادها قدرة 

  .الشخصية على التطور النمو

عن الشعور بالنقص والذي يدفع الشخص إلى التعويض في جانبه االيجابي إذ  آدلرتحدث 

خل الفرد يكون مصدرا لقوة وإرادة خالقة لإلبداع في الحياة، وال تحديا ذاتيا دا اإلحساسيخلق هذا 

من هذا الشعور، وتتجلى قوة اإلرادة في الكفاح  انطالقاتخلو الحياة من نماذج حققوا ألنفسهم التميز 

وتحدث ماسلو عن . المستمر لبلوغ األهداف المسطرة فالفرد قوي بتوقعاته حول قدرته على التفوق

وتحقيق الذات هو ما يمتلكه الفرد من مصادر داخلية . اإلنسانيةجعل منه قمة الحاجات تحقيق الذات لي

جسيد تلك األهداف على من أجل ت إلمكاناتهقادرة على تحفيزه لبلوغ الهدف المسطر وذلك بتوظيفه 

ورفع روح التحدي  ،والمثابرة  اإلحباطوالصمود أمام  ال تخلو العملية من اإلصرارو أرض الواقع،

في وصفها )  (Kobossaوتحمل مسؤولية القرارات المتخذة  وهي كلها سمات تبنتها  االلتزامعاليا و

  .لذوي الصالبة المرتفعة
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أما كارل روجرس فقد آمن بقدرة الفرد على استخدام مصادره الداخلية للتغلب على متاعبه 

  .اإلنسانية اإلرادةفي  ضطراباالفأسس العالج المتمركز حول العميل ليختزل عالج 

من خالل المصطلحات العديدة )  آدلر( إلى تطرق )  2000العكيلي ،( يشير  في هذا الصدد و

التي طرحها عن صالبة الشخصية وهي الكفاح من أجل التفوق الذي عده الهدف النهائي الذي يسعى 

أسلوب الحياة والشعور بالنقص أو في إليه كل الناس، وهو يرى أن االفتقار والقصور في قوة اإلرادة و

أن اإلنسان تحركه توقعاته أكثر ) آدلر ( البعض منها يؤدي إلى شعور الفرد بالعجز النفسي، ويعتقد 

مما تحركه خبراته الماضية ألن األهداف والتطلعات التي يضعها الفرد لنفسه  ولغيره هي التي توجه 

  .وانفعاالته وسلوكياته الراهنة مشاعره

مرادفا لمصطلح الصالبة الشخصية )  1999عبد الهادي،( د عد مصطلح قوة األنا حسب فق

ويمثل ضرورة داخلية للتوجه نحو الحياة لكونها حافزا قويا و جذريا لحل المشاكل و األزمات التي 

  .يصادفها الفرد في حياته اليومية والتي تحدد كيفية مواجهته و تعامله مع تلك المشاكل

الشخص القوي الصلب بأنه يحاول أن يتطور ويتوسع ويتغير )  كارل جوستاف يونغ( وميز 

الماضي ويتوقف  نحو األفضل أما الشخص العاجز فهو الشخص الذي يتحرك إلى الوراء ويبقى حبيس

إن ما يزيد الفرد صالبة ويجعله أكثر قدرة على تغيير األوضاع  .والتوسع نحو المستقبل عن الحركة 

تها من خالل التوجه نحو المستقبل والمساندة والمشاركة والتعاون وااللتزام وتحمل هو بمواجه

  .المسؤولية

يرى أن األفراد يستمرون في التحسن نحو  فيونغ، إلى ذات الفكرة)   1983شلتز،( ر أشا قدو

المستقبل ليس لألمام فحسب بل لألعلى وهذا ما أسماه بالتحقيق األسمى، والذي من شأنه أن يجعل 
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الفرد يتعايش مع تجارب األحداث ويتوقع حدوثها، ألن نظرة الفرد للمستقبل وحالته النفسية هي التي 

  .د تحركاته في تحقيق وجوده الذاتيتحد

األمل : فقد أكد على عدة خصائص للشخصية في تخطي األزمات وهي )  Erikson( ا أم

)Hope ( واإلرادة  )Will (  والصالبة )Hardiness  ( والهدف )Purpose  ( والحب )Love  (

، التي تساعد الفرد وتخلصه من مشاعر اليأس والعجز )Wisdom(والحكمة )  Care( واالهتمام 

دوره في مواجهة الظروف الصعبة وتحرره من الصراع، والتي تدعم قدراته وطاقاته وتدفعه إلى اتخاذ 

، وأن يمتلك نظرة أو فلسفة واضحة تميزالستثمارها إلى أقصى حد ممكن على أن يتقن عمله ببراعة و

 لطيف غازي مكي، براء محمد حسن.(عن الحياة و أن يخطط لمستقبله ويجعل لحياته هدفا ومعنى

  )362- 361ص  ، ص2011

أساليب المواجهة أحد العوامل التي ثبت دورها في التخفيف من )  Lazarus,1999( واعتبر 

، إذ يعتقد بإمكانية  تأثير أساليب المواجهة على الحياة والتوظيف النفسي البدني العالقة بين ضغوط

ساليب المواجهة ، أما عن الطريقة التي تؤثر من خاللها أة إدراك وإدارة األحداث الضاغطةكيفي

 ,Walford, &Espnes(والصالبة النفسية  على العالقة القائمة بين الضغط و الصحة فقد اقترح كل من 

  .وجود نموذجين هما النموذج المباشر أو نموذج التأثير، و نموذج التعديل ) 2000

حة النفسية يتوقع نموذج التأثير أن لمتغير كأساليب المواجهة تأثيرا مباشرا وموحدا على الص

أما نموذج التعديل فيقترح أن متغيرا . والبدنية للفرد بغض النظر عن مستويات الضغوط التي يختبرها

 .كالمواجهة الفعالة يعزل الفرد وبطريقة تفاعلية ضد أحداث الحياة السلبية أو الضاغطة

     )Margaret Beasley,2003,p-p : 78-79(  
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ح القوة والتحمل الشخصية السوية فهي ال تحدد مالم يتضح مما سبق أن الصالبة هي جوهر

 والتوجه نحو المستقبل بنظرة إيجابية  تجعل الفرد متحديا لما يواجهه من عقبات في الحياةفحسب بل  

  .متقبال لكل ما تحمله من تغيير بوصفه أمرا ضروريا لنمو الفرد  الشخصي

  Assertivenss:التوكيدية    1/2

  تعريف التوكيدية    1- 1-2

 ،ارتبطت الدراسات التجريبية للتوكيدية في منتصف القرن الماضي  بالممارسات  اإلكلينيكية

، ضمن هذا المجال) (Beck  Freman& Davis ,Lazarus , Saltre, Wolpeعمل كل من و

من البرامج  تفسير األمراض النفسية بردها إلى انعدام السلوك التوكيدي مقترحين العديدمحاولين 

في الستينيات تزايد االهتمام  اإلنسانيظهور التيار بالتدريبية لتنمية تأكيد الذات لدى مرضاهم و

و بدأ ، ، وتأكيد الذات وتطوير القدرات الشخصية الكامنةالدوافع الواعية وتحديد األهدافبمواضيع ك

  .وتحقيق الذاتالشخصية من قدرات كتطوير الذات االهتمام بدراسة ما يتعلق  ب

البحث ضمن هذا ) 1970(األمريكيةفي الواليات المتحدة  نساناإلعززت حركة حقوق ثم 

، وفي هذا اإلطار فها وسيلة لحماية الحقوق الفرديةمام الباحثين بالتوكيدية بوصتالحقل، فلقد تزايد اه

إلى اعتبار  )   Alberti &Emmons (2008) ,Jakubowski& Lange ( 1976-78)ذهب كل من 

دون المساس بحرية اآلخرين وحقوقهم   ديمقراطيةبطريقة إنسانية  و اإلنسانالقدرة على  حماية حقوق 

 .األساسية من بين الصفات الهامة للسلوك التوكيدي 

                                                              )IvelinaPeneva , StoilMavrodiev , 2013, p:3  (  

من أوائل المهتمين بهذا المفهوم من )  Solter,1949( ويشير التطور التاريخي لمفهوم تأكيد الذات أن 

 مقابل سلوك الكف) Excitatory behavior(خالل تناوله للسلوك االيجابي أو االستثاري 
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(Inhibitory behavior)  أما ويلبي )Wolpe, 1973 ( كمصطلح فني فقد استعمل تأكيد الذات

  .لإلشارة إلى التعبير الخارجي عن المشاعر الودية و العاطفية ، عدا مشاعر القلق بطريقة مباشرة 

هذا المصطلح سمة شخصية، و يرى أن الشخص التوكيدي هو الذي )  Colter, 1976( اعتبر

موجبة وسالبة، ويستطيع  أفكاريعبر بصورة لفظية أو غير لفظية عن مشاعر وعواطف و أنيستطيع 

اتخاذ القرار، ويتمتع بحرية االختيار في الحياة، كما يمكنه إقامة عالقات اجتماعية محكمة وصريحة، 

  . و وقاية نفسه من أن يكون ضحية أو أن يستغله أحد

وتري القطان أن الشخص التوكيدي هو الشخص القادر على المبادأة الواثق بنفسه، الذي ال 

ثم عدلت .وقف االجتماعي، القادر على مناقشة رؤساء العمل وإبداء الرأي ولو كان مخالفايخجل من الم

من تعريفها لتدخل في حسابها االتزان االنفعالي للشخص، وفي نظرتها الجديدة للتوكيدية ) 1986(سنة 

حركات تعبيرية تعدها بمثابة تعبير الفرد عن تلقائية في العالقة الخاصة باآلخرين أقواال أو إجابات أو 

غير متعارضة مع القيم والمعايير واالتجاهات السائدة وبدون  ،أو إيماءات أو أفعال أو تصرفات

  ) 322 - 321 ص ،  ص2009، محمد محمود بني يونس( .رار غير مشروع باآلخرين أو الذاتإض

مهارات تتعلق بالبحث والحفاظ " على أنها التوكيدية ) (Rich and Schroeder,1976عرف 

وتدعيم التعزيز والتي تظهر بين األفراد في مواقف مختلفة، وتتضمن خطر فقدان التعزيز أو إمكانية 

  . ) (WilliamJ. Doherty,  RobertG. Ryder,1979,p:2213" العقاب 

  .لتوكيدية  بفكرة االستثارة  والكف و الواضح هنا ارتباط ا

مجموعة استجابات معرفية انفعالية سلوكية تضاعف من إمكانيات الفرد في بلوغ " يعتبرانهاكما 

  ".أهدافه الشخصية وكذا في الحصول على القبول االجتماعي 
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على المساواة في العالقات )  Alberti& Emmons,1982( يشجع السلوك التوكيدي حسب 

 حهم، وكذا الدفاع عن حقوقهم دون قلق غير مبرر، إذ يسمح لألفراد بالتصرف وفقا لمصالاإلنسانية

كما ويسمح بالتعبير عن المشاعر الصادقة بكل سهولة وبممارسة الحقوق الشخصية دون إنكار لحقوق 

 )Adile  Gulsah Sert, 2003, p: 42( .اآلخرين

القدرة على التعبير عن مشاعرك " بأنه تأكيد الذات pipas and Jaradat, 2010)  (ويعرف  

 ,Elizabeth Scott(يدل السلوك التوكيدي حسب " مشاعر اآلخرين وحقوقهم  احترامو حقوقك مع 

  " ، ضبطها والتقدير االيجابي لها الذات اكتشافكما ينمي  لى احترام الفرد لذاته ولآلخرين،ع) ,2006

)Ramzan Hazandeh ,Galin Mahdi nejad, p:82 (  

، وطلب خدمة القدرة على قول ال: وهي التو كيدية لالستجابةفئات متنوعة )  Lazarus( جمع 

، وإنهاء محادثة والبدء و االستمرار في المحادثة، التعبير عن المشاعر اإليجابية والسلبيةمن اآلخرين و

  .عامة

سلوك : " عرف السلوك التوكيدي بأنه  حيثفقد ضمن تعريفه عناصر إضافية )  Rakos( أما 

تقديم ، واالعتراف بأوجه القصور الشخصي: نوعي موقفي متعلم  مكون من سبع فئات مستقلة هي 

والتعبير  ،ستمرار في التفاعالت االجتماعية، والبدء واالرفض مطالب غير معقولةتهنئة أو مجاملة  و

تلفة عن اآلخرين ومطالبة اآلخر بتغيير سلوكياته غير ، والتعبير عن اآلراء المخعن المشاعر االيجابية

  " المرغوبة 

:" عناصر جديدة تدخل في إطاره أيضا حيث يعرفونه بأنه) وآخرون  ،لور( قد استدرك و

، والقدرة على المبادأة واالحتفاظ  وإنهاء وتكوين عالقات جديدةمهارة الفرد في التفاعل مع اآلخرين 

، والدفاع عن الحقوق الخاصة والتعبير عن المشاعر السلبية لتعامل مع الغرباءاالتفاعالت  االجتماعية و
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عبد الرحمان بن عيد " ( وااليجابية والثقة بالذات وتقييمها بصورة موضوعية، و توجيه اآلخرين 

  )  206، ص 2011، الجهني

 تتجلى بالتفاعل االجتماعي، إذ الأو السلوك التوكيدي  يتضح مما سبق ارتباط التوكيدية

مظاهرها إال من خالل التواصل مع اآلخرين و الدخول معهم في عالقات مختلفة، لقد تضمنت 

التعريفات فكرة الحقوق والواجبات  القائمة على احترام الفرد لذاته ولآلخرين  والتي تعبر عن الجانب 

  .ت االجتماعية اااليجابي في العالق

التلقائية والحرية في تعبير الفرد عن انفعاالته االيجابية والسلبية على حد  إلىتشير التوكيدية 

هي بذلك تشير إلى م ومعايير وثقافة داخل المجتمع، وسواء شريطة أن ال تتعارض مع السائد من قي

بمعنى آخر تشير إلى ضرورة وعي الفرد  وحسن تنظيمها، ضبطهامفاهيم متعددة كالثقة بالنفس 

  .والتعبير عنها وفق ما هو مقبول وسائد في المجتمع فعاليةاالنبحاالته 

 اجتماعيةكما تضمنت التعريفات أيضا إشارة إلى التوكيد على أنه سمة لدى البعض ومهارة  

وهي بالنسبة للباحثة سمة ومتعلمة إذ ينمو السلوك التوكيدي نتيجة  متعلمة لدى البعض اآلخر،موقفية و

عملية التعلم االجتماعي التي تشجع لدى الطفل التعبير عن ذاته ومشاعره مقابل الالتوكيدية والتي 

ينميها المحيط من خالل عملية الكف التي تمارس على العديد من السلوكيات بدافع التربية الخاطئة حينا 

  .لتعاليم الدين حينا آخر ناقصالوالفهم 

سمة في الشخصية تتضمن مجموعة من االستجابات : " على أنه تأكيد الذاتوتعرف الباحثة 

، ماعي، وتحقق للفرد الغاية منهاالسلوكية الواعية والتي تحظى بالقبول االجت االنفعالية –المعرفية 

، ر لفظيةبصورة لفظية أو غي على حد سواء وتتمثل في حرية التعبير عن المشاعر االيجابية والسلبية
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البدء واالستمرار وإنهاء التفاعالت االجتماعية، الدفاع عن الحقوق الخاصة مع ضرورة احترام حقوق 

  " اتخاذ القرار واالستقاللية في االعتراف بأوجه القصور الشخصي  ،اآلخرين وحرياتهم

هم إلى إمكانية ظهور السلوك العدواني تشير فكرة عدم المساس بحرية اآلخرين واحترام حقوق

إلى القول بضرورة التمييز بين )  2009، طريف شوقي فرج( هذا الصدد يذهب  في غياب ذلك وفي 

  : وجه االختالفات بينهما فيما يأتيالتوكيدية والعدوان وتتمثل أ

قق أهدافه دون ، ويحنفسهبينما يدافع المؤكد عن حقه إال انه يحترم حقوق اآلخرين في الوقت */ 

  .اإلضرار بهم أما العدواني فينتهك حقوقهم وقد ينجز أهدافه على حسابهم

 يحظى التوكيد بقدر من التفضيل االجتماعي الذي قد يكون مرتفعا أو منخفضا أما العدوان*/ 

  .فمستهجن اجتماعيا

أ دمجموعة من االلتزامات، أما العدوان فيقوم على مب اإلنسانيسبق التوكيد بوصفه حق من حقوق */ 

  .التنصل من االلتزامات االجتماعية

ينوي الفرد في العدوان إيذاء اآلخرين أما التوكيد فال توجد نية لدى الفرد لذلك، بيد أنه قد ينتج عن */ 

  )122ص  2009،محمود السيد وآخرون عبد الحليم. ( سلوكه التوكيدي إيذاء معين ولكنه غير مقصود

بين التوكيدية والعدوانية واإلذعانية حيث أوضحا أن ) 1985، بليوتي، و ديلوبريستو( يفرق و 

 االعتراض، والفشل في ، والفشل في رفض طلب غير مقبولاإلذعانية تشمل عدم القدرة على السؤال

لحقوق الشخصية ، والعجز في المطالبة باللنقدعلى سلوك غير مقبول ورد الفعل شديد الحساسية 

المنافسة دون عدوانية أو  أما التوكيدية فتشمل الوقوف الذاتي بثبات في. تعبير عن المشاعروصعوبة ال

، وبدء واستمرار بطريقة مقبولة األفكار، ومنح أو قبول التحية أو المدح والتعبير عن المشاعر ومقاومة



ا���
�� ا�������                                                            ا�	�� ا��ا�� 

  

142 

 

عما يريده  المالئم، واالستفسار اب اآلخرينحسوإنهاء التفاعالت االجتماعية والتقدير الذاتي وليس على 

الفرد، أما العدوانية فتشمل االعتداء البدني أو الهجوم اللفظي والتعدي على الملكية و أخذ أشياء 

طه عبد .( ، وحب الذات والجدال ومضايقة اآلخرين، إضافة إلى السلوكيات المنفرةإيذائهم، واآلخرين

  )  23، ص  2006العظيم حسين ، 

  : المقاربة النظرية للتوكيدية   2- 1-2 

تشير التوكيدية في معناها الواسع إلى ميل األفراد للتعبير عن اختياراتهم وآرائهم أو حاجاتهم 

أن األفراد األكثر توكيدا يميلون للتصرف )  Rancer&Avtigs, 2006( يعتقدلآلخرين لبلوغ الهدف، و

بتا نسبيا يميز الفرد عن سمة في الشخصية أو أسلوبا ثاوعليه يمثل تأكيد الذات . بطريقة حازمة 

 إرسالمفهوما مجردا يفسر االتساق واالختالف في ) Infant et all, 2003( وهي حسب . اآلخرين

أو استقبال الرسائل السلوكية بين األفراد انطالقا من كون التوكيدية سمة تظهر حصريا ضمن سياق 

  )  ( AnthonyJ. Porreco,2010,p:20.التفاعل االجتماعي

الالتوكيديين  األفرادإلى أن التوكيدية سمة معممة وأن  ) 1949(وفي هذا الصدد ذهب سالتر

في وجود اآلخرين، ومن الطبيعي تنمو لديهم شخصيات منكفة تكتسب من خالل التشريط الكالسيكي 

السلوكيات قد تكون قد عوقبت تبعا لذلك أن ينزع األفراد نحو السلوكيات االستثارية غير أن هذه 

وأصبحت منكفة، وبناء على ذلك فإن عقاب العديد من السلوكيات االجتماعية كالتوكيدية مثال سوف 

تشكيلة من  وينشأ لدى الطفل سمة الكف التي تميل ألن تبقى ثابتة في مرحلة الرشد لديه وتعمم نح

الزاروس أن التوكيدية  و ولبي لمقابل يرى ووفي ا .السلوكيات والمواقف االجتماعية األخرى المختلفة

 يدافع عن حقوقه في مواقف معينةو" ال"سلوك نوعي موقفي ومتعلم بمعنى أن الفرد ربما يتعلم قول 
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يه في المواقف ولكنه يبقى عاجزا في طلب خدمة من اآلخرين أو في التعبير عن المشاعر الموجبة لد

  .االجتماعية األخرى

حيث أشارا إلى أن السلوك التوكيدي لدى الفرد يكون )  Eisler, Hersen, 1976( يتفق معهم في ذلك 

، وأن طبيعة الموقف االجتماعي تلعب البين شخصيمرتبطا بشكل وظيفي بالسياق االجتماعي للتفاعل 

ذا كانت االستجابة توكيدية أو ال توكيدية، فالسلوكيات التوكيدية التي تكون إما دورا كبيرا في تحديد 

طه عبد العظيم ( .مالئمة اجتماعيا في أحد المواقف قد تكون غير مالئمة أيضا في المواقف األخرى

  )  25-24 ،ص ، ص 2006، حسين

فتقوم على افتراض بأن ) Twinned, 1991, Assertion theory( أما نظرية التوكيد لتونند

  .يمكن تنميتها ، وأن مهارات التوكيدقوق إنسانية أساسية يجب أن تحترملكل شخص ح

األساسية وما يقابلها من مسؤوليات، ومن هذه  اإلنسانيةوتركز هذه النظرية على الحقوق 

، والتعبير عن المشاعر مع ألفكار حتى لو اختلفت مع اآلخرينالحق في التعبير عن اآلراء وا: الحقوق

، وتحمل م اعتذاراتتغيير الرأي دون تقدي ، أوو الحق في الرفض أو القبولتحمل مسؤوليات ذلك 

 يريد، أومسؤولية ارتكاب الخطأ، والحق في قول ما ال يعرفه الشخص وما ال يفهمه أو السؤال عما 

الحق في احترام اآلخرين، واحترامهم للشخص أو الحق في سماع اآلخرين للشخص بجدية، والحق في 

  أن يكون الشخص مستقال أو ناجحا 

أنواع من المسالك في أي موقف يتم النظر إليها على طول وتفرق هذه النظرية بين ثالثة 

، وهذه األنواع الثالثة مرتبطة بما إذا كان الشخص يحترم حقوقه ل يمتد من الالتوكيد إلى العدوانمتص

وحقوق اآلخرين، وبما إذا سمح الشخص لآلخرين بانتهاك حقوقه، أو بما  إذا سمح الشخص لنفسه 

  : المسالك الثالثة هي  هذهوانتهاك حقوق اآلخرين، 
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فيه يتصرف الشخص بغير توكيدية في موقف ال يؤكد فيه حقوقه األساسية، : الالتوكيدي  السلوك –أ  

  .ويسمح لآلخرين بأن يستغلوه

يتحمل فيه يتصرف الشخص بتوكيدية في موقف يؤد فيه حقوقه األساسية، و: السلوك التوكيدي  –ب 

  .قوق اآلخرين بح ، ويحترم و يعترفمسؤولية ذلك

فيه يتصرف الشخص بعدوانية في موقف يؤكد فيه حقوقه على حساب حقوق : السلوك العدواني –ج 

  ) 325، ص2009حمد محمود بني يونس، م. (اآلخرين وال يضع في اعتباره أن للشخص اآلخر حقوق

التوكيد جزء من الذكاء االنفعالي فالشخصية التوكيدية )  Stein&Boock, 2006(  اعتبرو

يسمح للفرد بالتعبير عن مشاعره والذي  -حسبه ال تمتلك فقط المقدرة على التحليل االنفعالي الذاتي  

، بل وتمتلك أيضا القوة الكافية للدوافع الشخصية  و لهذا تستطيع التعبير عن تلك المشاعر بالشكل - 

  .ة المناسبة المالئم و بالقو

فقد تبنى سمات الشخصية المقترحة من قبل سالتر غير أنه يؤمن )  Miheykina ,2010( أما 

 .ال تمثل إال جزء من الدور الهام الذي يلعبه السلوك التوكيدي بأنها

)IvelinaPeneva ,StoilMavrodiev , 2013, p : 5(  

إلى التداخل القائم بين التوكيدية والذكاء االنفعالي في )  2006طه عبد العظيم حسين، ( ويشير 

  : النقاط التالية

يتضمن كل من الذكاء االنفعالي والتوكيدية مكونات لفظية وغير لفظية تتمثل في تعبيرات الوجه * 

  .شارات وغيرهاواإل اإليماءاتونبرات الصوت و
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اجتماعية تتمثل في فهم االنفعاالت الذاتية وفهم و انفعاليةإذا كان الذكاء االنفعالي يتضمن مهارات * 

، ومهارات اجتماعية تتمثل في التواصل مع اآلخرين بشكله فعاالت اآلخرين و ضبط االنفعاالتان

لتوكيدية تتضمن اللفظي وغير اللفظي وبناء عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخرين، في المقابل نجد ا

مهارات معرفية تتمثل في األفكار والمعتقدات التي يكونها الفرد عن الموقف : ثالث مهارات رئيسية 

االجتماعي الذي يحدث فيه السلوك التوكيدي وإدراك مدى تأثير السلوك التوكيدي على اآلخرين في 

هم الفرد وإدراكه لمشاعره إلى أنها تتضمن مهارات انفعالية ممثلة في ف باإلضافةالموقف، هذا 

في إقامة  تتمثلاآلخرين، ثم مهارات اجتماعية  مشاعروانفعاالته وحسن التعبير عنها دون إيذاء 

  عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين والمشاركة اإليجابية والفعالة في المواقف االجتماعية والمناسبات 

  :الشخصية ضمن مقاربة السمات/  2

تعريفات مفهوم الشخصية ووضع دليال  Allportاستعرض 1937في كتاب كالسيكي نشر عام

  . تعريفا مختلفا 50ضمنه 

ذلك التنظيم الديناميكي للفرد، ألجهزته النفسجسدية والتي تحدد تكيفه الخاص مع " عرفها بأنها

  ) G.Saucier,L.R.Goldberg, 2006, p :266(."المحيط

يعمل على جعل يختص بالفرد، مركزي عام نفسي  عصبي امنظ:" وعرف السمة بأنها

من السلوك التعبيري  ددةتوجيه أشكال متعكما يعمل على إصدار و، لمثيرات المتعددة متساوية وظيفياا

للسمة بأنها نظام " Allport"إلى القول بأن وصف )  Epstein & John ,1997)ويذهب ." والتكيفي 

، فهو حتما لم يقصد أن السمة السمات حقيقية وتوجد داخل الشخصنفسي عصبي نابع من إيمانه بأن 

  .)ةأي وراثي( هي ما نسميه اليوم بالوراثة على الرغم من اعتباره لبعض السمات كذلك 
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  :مذهبه الكالسيكي في السمات على حد تعبيره جاء فيه) (Allport 1931ووضع 

  .السمة أكثر من مجرد وجود اسمي  أن_ 

  .السمة أكثر من مجرد عادات معممة _ 

  .السمة تقديرية _ 

  .وجود السمة ال بد أن يؤسس إمبريقيا أو على األقل إحصائيا _ 

  .من الناحية النفسية ال تعد سمة الشخصية كصفة أخالقية _ 

  .عدم وجود السمةاألفعال و العادات التي تتعارض مع السمات ليست دليال على _ 

  )      Ian.J.Dary(.ينظر للسمة في ضوء الشخصية التي تحويها أو في ضوء توزيعها بين عامة السكان_ 

أن العديد من جوانب الشخصية بما فيها السمات تتغير وتستمر كذلك طيلة الحياة  يرى و

ليس فقط (المختلفة للشخصية أن األبعاد ب يؤمن، فهو "شخصية ناضجة"بأكملها حتى يصل الفرد إلى 

منذ المرحلة المبكرة من اكتشاف األحاسيس . تتطور تدريجيا منذ الوالدة وحتى سن الرشد) السمات

، وتمتد مرحلة التفكير بذاته وبالعالم من حوله الجسدية وحتى تلك التي يكتسب فيها الفرد القدرة على

ب كل ما يلزم تعلمه، كذلك بسبب التحديات التغيير األكثر أهمية من الطفولة إلى المراهقة بسب

وبوضوح فكرة أن الشخصية بإمكانها  فهو بذلك يدعم. االجتماعية والمهام التطورية التي يواجهها الفرد

 .                                                                             أن تتغير سواء في مرحلة الرشد أو الشيخوخة

  ,p :159)                                                           (JulientMurizot , Dave Mirinda ,2007 

 إذ heathy personality   theلشخصية الصحية ل وذهب إلى االعتقاد بضرورة دراسة علم النفس

يؤمن على نقيض االتجاه السيكودينامي أن دراسة الشخصية الصحية أكثر اختالفا وتعارضا مع ما 
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أول عالم نفس قدم فكرا )  (Gordon Allport, 1897 – 1967يتعلق بالشخصية الباثولوجية ويعد 

سة شامال لمفهوم السمة، ولقد طور نظريته الخاصة واستمر في رؤية السمة أنسب طريقة لوصف ودرا

 )Patricia Csank Louise Barkhuus &,(1999 . الشخصية

ما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الشخص حينما يوضع في "هي  ) Cattel( عندوالشخصية 

  " .إن الشخصية تختص بكل سلوك يصدر عن الفرد سواء أكان ظاهرا أم خفيا" ويضيف " موقف معين

الشخصية هي ذلك التنظيم الثابت والدائم إلى حد ما، لطباع " فيذهب إلى أن )  Eysenck( أما 

وتشير الطباع إلى جهاز السلوك " ، والذي يحدد توافقه الفريد لبيئتهعقله وبنية جسمهالفرد ومزاجه و

على حين يشير العقل إلى السلوك ) االنفعال(ويقصد بالمزاج السلوك الوجداني  )اإلرادة(النزوعي 

أحمد محمد عبد . ( ، ويقصد بالبنية شكل الجسم والميراث العصبي والغددي للفرد)الذكاء(لمعرفي ا

  ) 40،ص  2007الخالق ،

)  Allport 1937,Cattel 1950,Guilford 1959,Eysenck 1970( دعم المنظرين األوائل

بين مجموع السمات على  المزج "Cattel"فكرة أن السمات تشكل وحدة قياس أساسية للشخصية إذ أكد 

مزيج من السمات التي يميل الفرد إلظهارها في مواقف " الشخصية " Eysenck"واعتبر  ،لدى الفرد

أن )  Johnson 1997, Wigging1997( ولقد أوضح . "تقرة على مر الزمنمختلفة والتي تبقى مس

الكثير من العلماء المعاصرين يؤيدون استخدام السمات للوقوف على التشابه واالختالف بين العديد من 

  ) Julient Marizot , Dave Mirinda, 2007, p :367.( الخصائص الفردية المرتبطة بالشخصية 

فقد ، تلفةوسمات الشخصية هي األبعاد العالمية التي تميز كافة األفراد ولكن بمستويات مخ

تعمل السمات أيضا بمثابة االستعداد ذلك أنها تمارس تأثيرا سببيا قويا يزيد أو ينقص من احتمال 

وزيادة على ذلك تكون السمات . س ببعض العواطف وامتالك المعرفةواإلحسا السلوكياتإظهار بعض 
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دة إنتاج النوع البشري، فهي نواتج العمليات التطورية ولهذا فقد يكون لها ارتباط بالتكيف والبقاء وإعا

مثل ( بالجانب البيولوجي نسبيا كما وتتأثر السمات . جزئيا موروث بشري ألنها تنتقل من جيل آلخر

وتبقى في النهاية ثابتة نسبيا في مواقف مختلفة ) مثل التعلم االجتماعي ( وبالمحيط ) النواقل العصبية 

  ) Dave Mirinda,  et al,2009, p : 120( .عبر الزمن

  :طبيعة سمات الشخصية/3

أكثر " وأن لديها " السمات عبارة عن بنى عصبية ديناميكية " إلى االعتقاد بأن  Allportذهب 

فمن الواضح إذن أن كافة أشكال السلوك تنشأ داخل الخاليا العصبية بالدماغ، ومن " من الوجود االسمي

يجب أن يستند بالمثل إلى الثبات في  –بالقدر الذي توجد به  –ثم فإن ثبات الفروق الفردية في السلوك 

غير أنه ولسوء الحظ ال توجد طريقة لتقييم األساس العصبي للشخصية حتى اآلن، إذ . النظام العصبي

 DavidC.Funder ,1991, p :32 ( ).أو العلني (يستدل على وجود السمة بناء على السلوك الصريح 

على التوقيعات الشخصية    بإمكانية تأثير الجينات )  Mischel& Shoda,1995( ويعترف            

personality signatures  إذ يؤكد نموذجهما المعرفي الوجداني ألنظمة الشخصية على أهمية ،

المعتقدات المتعلمة وعمليات التقييم والتوقع و األهداف والتي تنتظم في وحدات معرفية وجدانية، ومع 

، وعلى هذا تتأثر )(Borkeneau et al, 2006توقيعات الشخصية أساسا وراثيا حسب   ذلك تظهر

لردود األفعال هذه الوحدات المعرفية الوجدانية باالختالف الجيني ويبدو أن فكرة المعيار الوراثي 

       .الموجهة هي األنسب

ن االحتماالت البيئية يتطلب وصف رد الفعل المعياري نموذجا آليا للعمليات النفسية يتوسط بي

والسلوك، وببساطة ترتبط ردود األفعال المعيارية باالختالفات في أبعاد التراكيب الجينية والبيئية إلى 
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ومن ثم فأشكال ردود الفعل المعيارية لدى الفرد هي ما يمكن مساواته . االختالفات في نواتج السلوك

  ) LarsPenke, Jaap J.A Denissen& Geoffrey F.Miller ,2007 ,p :570( .بسمات الشخصية

أنه ليس للجينات أي  بالوراثة، غيروعلى هذا تتأثر جزئيا الفروق الفردية في سمات الشخصية 

وذلك عبر وسائط بيولوجية كالبنى  تأثير مباشر على الشخصية وإنما يكون تأثيرها غير مباشر

تلعب  ، إذ)النواقل العصبية والهرمونات( والعمليات الفيزيولوجية والبيوكميائية) الدماغ(العصبية 

والبيوكميائية  الجينات دورا هاما في تطور الجهاز العصبي المركزي إضافة إلى العمليات الفيزيولوجية

  . والتي بدورها تؤثر في سمات الشخصية

يجب أن تقابله  - حسب رواد النماذج النفسوبيولوجية المعاصرين  -وعمل سمات الشخصية  

وفي هذا  .)الجهاز العصبي المركزي(ترتبط بالوظيفة العصبية ) تشريحية و بيوكميائية(بيولوجية أسس 

ولكل واحد من  ، الصدد تم اقتراح ثالثة أجهزة نفسوبيولوجية تشترك في التعبير عن سمات الشخصية

ات والمناطق كميائية تسمح باالتصال المباشر بين العصبون  جزيئات( هذه األجهزة بنى ونواقل عصبية

جزيئات كميائية بمجرد تحريرها يكون لها تأثيرا معمما (، والهرمونات )المتخصصة بالجهاز العصبي

  :وهذه األجهزة هي). على العديد من المناطق بالجهاز العصبي في الوقت نفسه –كابحا أو منشطا  –

  ).مصدر االنفعالية السلبية ( جهاز الكبح السلوكي أو التجنب _ 

  ).مصدر االنفعالية االيجابية ( التنشيط السلوكي أو االقتراب  جهاز_ 

  ).مصدر إلزالة التثبيط ( هروب –جهاز العدوان _ 

 )JulienMorozot , Dave Miranda ,2007 , p-p :388 -389 (  
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)  (Eysenck & M.W.Eysenck,1985 و) Gray, ,1981,1987(والفرضية األساسية في نظرية  

 –هي أن أبعاد الشخصية تفهم بشكل جيد كبنى بيولوجية أساسية  فباإلضافة إلى جهاز المواجهة 

نظامين تحفيزيين عصبيين مع فروق في الحساسية لمنبهات المكافأة والعقاب  "Gray"هروب اقترح 

  :هما 

  .التعزيزوالذي يفترض أن يتحكم في السلوك حينما نواجه إشارات : جهاز االقتراب السلوكي*/

والذي يفترض أن يتحكم في السلوك حينما نواجه إشارات العقاب أو عدم : جهاز الكبح السلوكي */

المكافأة، وحتى إن تصورنا هذه األجهزة كمسببات مباشرة فإنها ترتبط بشكل غير مباشر مع مختلف 

عاد أخرى في الشخصية ببعدي العصابية واالنبساط  أو أي أب - أبعاد الشخصية، وتبقي كيفية ارتباطها 

الرتباطات توجد العديد من األدلة، من المنظور وأي ما كانت هذه ا. السؤال مطروحا للبحث - 

 .المختلفة للمثيرات ، على وجود هذين الجهازين وكل منهما حساسالبيولوجي طبعا

 Eva Gilboa , William Revelle ; p :140)(  

إلى القول بأن جهاز التنشيط السلوكي )  Wallance& Newman ,1998( ويذهب كل من 

يعكس مستوى مرتفع من االنبساطية في حين يعكس جهاز الكبح السلوكي مستوى منخفض من هذا 

البعد، و يرتبط المستوى المرتفع منها بحساسية مفرطة للمثيرات االيجابية في حين يرتبط المستوى 

  .حساسية المفرطة للمثيرات السلبيةالمنخفض بال

وتعكس العصابية تفاعل جهاز التنشيط غير المتخصص ومن ثم تتحدد بكل من جهاز الكبح السلوكي 

وتعد العصابية ضمن هذا النموذج كعامل يضاعف أو يقلل من االستجابات  .وجهاز التنشيط السلوكي

طواء ، بمعنى آخر يحدد االناالنبساط -فرد على بعدي االنطواءاالنفعالية اعتمادا على وضعية كل 
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، وتحدد العصابية كثافة االختيار العاطفي س بالعواطف االيجابية أو السلبيةواالنبساط الميل لإلحسا

  )Olivier Luminet et Nicolas Vermeulen ,2004 , p : 12 (.المهيمن

وحسب نظرية الحساسية للتعزيز التي تمت مراجعتها يتسبب جهاز التنشيط السلوكي في ردود 

عن سلوك االقتراب ويحرك الفرد نحو الهدف، وعلى هذا  مسئولأفعال للمثيرات المرغوبة وهو 

الموجهة نحو جهود ال منفالحساسية الزائدة لجهاز التنشيط السلوكي ال بد أن تنعكس في المزيد 

وترتبط الفروق الفردية في جهاز التنشيط السلوكي باستجابات االنتباه وكذا باالستجابات .افاألهد

 ) (Gable & Harmones Jones,2008وهو ما أكده كل من  االنفعالية للتحفيز المتصل بالمنبهات

 )(Hawk& Kowmas,2003هاوك و كاوماسحسب االستجابات الفيزيولوجية للمثيرات المرغوبة بو

 )(Smits&Kuppens ,2005كما أكدته دراسات لردود العدوانية على مستويات السمة و الحالة وبا

سمة جهاز التنشيط السلوكي القدرة على أن ل)  Zinbarg& Mohlman,1998(دراسة  كما أظهرت

 Peterson et(حسب ترتبط نسبيا أنها ، وت الشرطية للتعزيز أو المكافأةالتنبؤ بالمزيد من االستجابا

al,2008  ( بنشاط القشرة الجبهية اليسرى، وكان )Carver 1994  ( قد طور مقياسا للتقرير الذاتي

 .يقيس الفروق الفردية في الحساسية للتعزيز قبل مراجعة هذه النظرية

                                                                     )Cindy Harmon-Jones et al , 2010 , p : 2  (  

جهاز الكبح السلوكي  :يعكس إذن تكوين الشخصية الفروق الفردية المرتبطة بجهازين تحفيزيين

، ويرتبط كل منهما بطرق مختلفة من التعزيز، فعلى حين يكون األول حساسا جهاز التنشيط السلوكيو

السلوكيات تجاه المثيرات يفترض أن تفعيله يقلل من ، واإلحباط وكذا للمثيرات الجديدةإلشارات العقاب 

، أما الثاني فحساسا لإلشارات المكافئة وفي هذه الحالة يعزز تفعيله سلوك االقتراب من البيئية

  . المثيرات
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يرتبط جهاز الكبح السلوكي بالحاالت االنفعالية السلبية ويرتبط جهاز التنشيط السلوكي 

يمكننا بعث فرضية مفادها أن سمات )  Bower,1981( واستنادا لنظرية . بالحاالت االيجابية

لية الشخصية المرتبطة بتلك األنظمة ال بد أن تكون ذات صلة بمعالجة معرفية انتقائية للمثيرات االنفعا

، وعليه يجب أن ترتبط سمات الشخصية المتصلة بجهاز الكبح السلوكي )فرضية االنسجام الوجداني ( 

بل تتحيز السمات المرتبط بجهاز التنشيط السلوكي بمعالجة بطرق معالجة المعلومات السلبية وفي المقا

  .المعلومات االيجابية

كما يقترح هذا النموذج وجود روابط بيولوجية محددة إذ يخضع جهاز الكبح السلوكي لألنظمة 

وكي على النظام الدوبيميني والسيروتونينية الفعل، في حين يعتمد جهاز التنشيط السل النورأدرينالينية

، مع ضرورة اإلشارة لجهاز ثالث هو جهاز التنشيط غير المتخصص والذي يستقبل المعلومات علالف

   (Olivier Luminet ,Nicolas Vermeulen , 2004 , p : 11).من كال الجهازين السابقين

ومثلما تسهم المعطيات البيولوجية والوراثية في تشكيل سمات شخصية الفرد فإن للبيئة 

بالغ األهمية في ذلك فعملية التعلم هي إحدى محددات الشخصية بكل ما تتضمنه هذه االجتماعية دور 

  .البيئة من معطيات ثقافية واجتماعية

وتظهر السمات العالمية من خالل أنماط اإلدراك وكذا األفعال في المجتمع العالمي ولذا وجب 

 حسب عالم، فمن المؤكد أن تكون نتاجا للكيفية التي تعلم بها الفرد أن يتفاعل مع هذا ال

(Scarr&Carteny , 1983  ( أن عملية التعلم التي تنتج السمة تنطوي على التفاعل بين تجربة الفرد

وبالتالي فإن شخصين من بيئة متماثلة أو .بين استعداده الوراثيو) في محيطه االجتماعي الخاص(

متعلمة فهي ليست بالضرورة غير قابلة  جينات متماثلة عادة ما يختلفون في سماتهم، وألن هذه األخيرة

فاالستعداد الوراثي وحتى بعض . متعلم قابل للتخلص منه ونسيانه للتغيير إذ مبدئيا كل ما هو
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الخصائص النوعية تجعل من بعض السمات سهلة التعلم وصعبة في التخلص منها مقارنة بغيرها، ومع 

  .هذا تحتفظ السمات بخاصية الثبات النسبي

عملية معقدة، فهكذا تعلما ليس باألمر الهين فهو ليس مجرد مسألة بسيطة من  السماتإن تعلم 

 ,Allportالثواب والعقاب  إذ ال ينتج هذا النوع البسيط من التعلم إال نماذج ضيقة من السلوك أسماها

أعلى استقراءات ذات ترتيب أما السمات فهي نتاج ألنماط معقدة من التجارب ومن" العادات) " (1931

  )  David C .Funder ,1991 , p :33( يستخلصها الشخص  من تلك التجارب 

مات الشخصية، إنه من الصعوبة بما كان استبعاد أي من المحددات السالفة الذكر لطبيعة س

إن . والعوامل البيولوجية دور في تشكيلها للعوامل االجتماعية أيضا دور في بلورتها فمثلما للوراثة

التي سيطرت على الفكر " جسم -العقل"ا لسمات الشخصية يقتضي بالضرورة زوال ثنائية طرحا تكاملي

الفلسفي لقرون ومن بعده على علم النفس، فلم يعد للفكر الديكارتي وجودا خاصة مع بروز 

 mind-bodyجسم -السيكوسوماتيك كاتجاه مهد للعديد من التوجهات الحديثة كالطب عقل

medecine""والتي تختص بدراسة التفاعل بين العوامل النفسية والعصبية فسية العصبيةوالمناعة الن.  

إلمكانية تعلم الجهاز المناعي وبالتالي اكتساب الفرد مناعة )  (Ader,1975اكتشاف ويعد 

الذي أشرنا إليه " Allport"نفسية تقيه المرض واالضطراب مكسب جديد لعلم النفس االيجابي ولطرح 

  .دراسة علم النفس للشخصية الصحية سابقا بخصوص 

تسهل المناعة النفسية العصبية فهم وتقدير كيفية تأثير العوامل النفسية كالضغوط واالنفعاالت 

مدى قدرتهم على في إحداث المرض أو تفاديه إذ يتوقف ذلك على استجابة األفراد لتلك العوامل و

  .اإلصابة باألمراض لعل هذا ما يفسر الفروق الفردية فيو، التعامل معها
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كما وتوفر المناعة النفسية العصبية قاعدة علمية لفهم كيفية تأثير المواقف والحاالت االنفعالية "

كالتفاؤل أو مصدر الضبط الداخلي على الجهاز المناعي وعلى نوعية ومعدل الحياة، وتوفر لنا البحوث 

لتغيير الوعي ة للبحث عن الطرق التجريبية في مجال المناعة النفسية العصبية أيضا الدوافع العقالني

، فالحاالت االنفعالية السلبية كاالكتئاب والشعور بالوحدة واليأس تعمل على من أجل تحسين الصحة

  ) Sandra Barett, 1993, p :172". ( كبت الوظيفة المناعية معرضة بذلك الفرد لمختلف األمراض

ي مكونات الذكاء االنفعالي، إذ يشكل وعي الفرد ويشير تغيير الوعي هنا إلى نقطة جوهرية ف

بحاالته االنفعالية مهارة وجدانية تسهم في إدارة تلك األخيرة و في التخطيط واتخاذ القرار، كما 

على حد قول ابن  –إدراك ما للفكر من قدرة على إحداث المرض أو الشفاء منه " الوعي"ويتضمن 

االيجابي واالنفعاالت االيجابية والتفاؤل واألمل في تحقيق  وقد أشرنا سابقا لدور الوجدان –سينا 

، إذ تعمل كلها على تقوية مناعة الفرد النفسية ومن ثم تمتعه بمناعة عصبية الجسديةالصحة النفسية و

وتكسبه جملة من السمات تجعل منه شخصية مناعية والجدير بالطرح هنا هو هذا التفاعل الحاصل بين 

بالشخصية " Allportاألجهزة العصبية المناعية والذي وفر قاعدة علمية لما وصفه العوامل النفسية و

 .وما نسميه في دراستنا بالشخصية المناعية". الصحية

غير أن الضرورة تقتضي قبل الخوض في تلك التفاعالت شرحا لألجهزة المناعية التي توفر  

  .رضة النفسية منها أو البكتيرية والفيروسيةللعضوية الحماية وتقوي قدرتها على مواجهة العوامل المم
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  :األجهزة المناعية /4

  :لجهاز المناعي البيولوجي ا   4-1

يحمي . )مكتسب ( وآخر متخصص) فطري ( عي طبي: نظريا يقسم الجهاز المناعي إلى فئتين 

حينما يستدعي ) المسببة للمرض ( العضوية من مختلف العوامل الباثوجينية الجهاز المناعي الطبيعي

األمر ذلك خالل مدة قصيرة  وعبر مجموعة متنوعة من الخاليا منها الخاليا المحببة والخاليا البالعة 

  .والخاليا الطبيعية القاتلة 

اليا العدالت الجزء األكبر من مجموعة الخاليا األخرى و تضم خالخاليا المحببة تشكل 

والحمضات وكذا الخاليا القاعدية وتقوم بمحاربة الجراثيم والطفيليات بتحرير مواد سامة تعمل على 

  .مسببات المرض مثلما تعمل على خاليا األنسجة السليمة متسببة في االلتهاب 

ماية من هي أيضا نوع من الخاليا المحببة تساهم في الح the mastcellالحمضات والخاليا البدنية 

  .والحساسية  الطفيليات

فهي ثاني مجموعة هامة في الجهاز المناعي الطبيعي إذ تهاجم وتبتلع وتدمر  الخاليا البالعةأما 

هي عبارة عن جزيئات تسهل و "cytokines"، كما تنتج ) و تسمى العملية بالبلعمة ( مسببات المرض

  .التواصل بين الكريات البيضاء

باالستهداف التلقائي وغير المتخصص للخاليا  –كمجموعة ثالثة  –ية القاتلة تقوم الخاليا الطبيعو

  .السرطانية كما ويعتقد أنها تحمي الجسم من العدوى الفيروسية

من الخاليا اللمفاوية البائية والتائية  وهو يعمل على أساس الجهاز المناعي المتخصص يتألف 

بات المرض ومن ثم يستجيب بشكل ببذكريات لمسأكثر تخصصا من حيث اإلنتاج المضاد ، ويحتفظ 
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سريع حينما يتعرض لنفس النوع من الهجوم مرة أخرى وبسبب عملية الذاكرة هذه يستجيب ببطء 

  . للعوامل الممرضة حينما يواجهها ألول مرة مقارنة بالجهاز المناعي الطبيعي 

المساعدة ووظيفتها األساسية إنتاج   Tومن الخاليا المكونة للجهاز المناعي الخاص توجد خاليا

cytokines   و"cellsT- cytoxic " التعرف وكذا تدمير الخاليا المصابة في الجسم  ن ع المسئولةهي

أما الخاليا اللمفاوية البائية فتنتج المضادات الحيوية والتي تعمل على إبطال مفعول السموم البكتيرية 

  ) (.http://bilgiacademia.edu. خاليا وربطها بالفيروسات لمنعهم من دخول ال

  : الجهاز المناعي النفسي   4-2

ن إلى القول بأ)    Folkman 1984,Kunda 1990, Lynbomirsky 2001(يذهب كل من     

المعلومات يميلون إلهمال أو إعادة تنظيم هي أن الناس  الحقيقة التي اجتهد علماء النفس في تأكيدها

" دوافع التفكير"و" تخفيض التنافر"و " فالتبرير." غير السارة كمحاولة منهم للسيطرة على آثارها النفسية 

إدارة "و" التعامل المستند إلى العاطفة"و " الحفاظ على تقدير الذات"و  " تأكيد الذات"و " التعزيز الذاتي"و

  .ها السيكولوجيون لوصف مظاهر هذه النزعة هي فقط القليل من المصطلحات التي استخدم" الفزع

النظرية في نقاط هامة إال أنها تجمع على فكرة أن الناس  البنىعلى الرغم من اختالف 

يقومون بهذا العمل النفسي لحماية تجاربهم من االنفعاالت السلبية، وقد يأخذ هذا العمل شكل التخفيض 

. الكف عن التفكير بخصوصها نهائيا نى لها أو حتىمن أهمية األحداث السلبية أو محاولة إيجاد مع

" psychological immune system"وعلى ما يبدو كلنا يمتلك ما نسميه بالجهاز النفسي المناعي 

يقوم هذا  جهاز من الميكانيزمات المعرفية والتي تكمن وراء الكثير من االنفعاالت االيجابية، و قد وهو

  .باقتطاع خبراتنا التعيسة أو بجعلنا نتجنبها كليةبدور عالجي أو وقائي و ذلك  األخير

(Daniel T.Gilbert et al in Lisa FeldmanBarrett& Peter Salovey, 2002   ,p :124)  
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في مرحلة ما بعد الوالدة حينما يصبح الوليد غير قادر على االعتماد على مضادات األم 

ولكن حتى خارج  ،كانه لتأمين البقاء لهذه العضويةالمناعي البيولوجي قد اتخذ مالحيوية يكون جهازه 

البيئة الرحمية يستمر الجهاز النفسي المناعي للوليد في االعتماد على اآلباء، ففي مواجهة التغير 

المستمر للعالم الخارجي يحتفظ اآلباء بالحضانة كمنطقة يميزها الهدوء النسبي وغياب المثيرات 

  .ين يطور الطفل من قدراته النفسيةمفاجئة وبمرور السنال

حتى وإن نشأ الجهازين المناعيين النفسي والبيولوجي في أوقات مختلفة فيظهر أن هاتان    

، وبالتالي فإن فقدان الصحة الجسدية مع بعضهما البعض مجموعة متكاملة البنيتان المصيريتان تشكالن

لمناعي غير الضطرابات االنفعالية ضغطا كبيرا على جسم جهازه ايضع على النفس عبئا ثقيال وتضع ا

إال أنهما ، وعلى الرغم من حشد الجهازين لميكانيزمات وعوامل مختلفة مجهز بعد للتعامل معها

الحفاظ المستمر على بيئة داخلية متناغمة في مواجهة التغيرات المستمرة وغير : يعمالن لذات الهدف

  إلى حقيقة علمية " كالعقل السليم في الجسم السليم " و ستتحول بعض المأثورات وعلى ما يبد. المتوقعة

وعلى هذا يعمل النظام المناعي البيولوجي من خالل مجموعة من الوظائف لضمان استمرارية 

خالية من المواد السامة الخارجية والفيروسات : البيئة الداخلية للجسم على حالتها األصلية نسبيا 

وبنفس . أجهزة حيوية، والتي قد تسببها العدوى أو التغيرات االنحاللية في أعضاء وا السامةالبكتيريو

الطريقة تقوم الوظيفة النفسية بالحفاظ على استقرار بيئتها في مواجهة التغيرات المستمرة للمجال 

سالمة الذات تدخل في مجال ولية الجهاز المناعي البيولوجي واالجتماعي، فسالمة الجسم هي مسؤ

ففي حين يراقب الجهاز المناعي البيولوجي حدود الجسم من أي . رعاية الجهاز النفسي المناعي

هجمات محتملة يبقى الجهاز المناعي النفسي حارسا للحدود بين الذات واآلخرين أو بين الذات 

المزاج وكذا الفصل بين ما هو  والالوعي وعليه فهو يعمل من خالل وظائفه المتعددة لتعديل تقلبات
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وعلى إبقاء األفكار المتطفلة خارج الوعي والمثيرات االقتحامية خارج اإلدراك  ما هو واقع،خيال و

  ) David Guetman , 1995, p : 4( .الدوافع المتسللة خارج السلوكو

ءتهم والسؤال الجوهري الذي يطرح اآلن لماذا يظهر األفراد فروقا كبيرة في مستوى كفا

  .نموه هي اإلجابة المفتاحية لذلك إن الفترة الطويلة التي يستغرقها الدماغ البشري في.االنفعالية ؟ 

م مفعلى عكس باقي أجهزتنا األخرى يخضع دماغنا لمعظم تطوراته بعد الوالدة وهو مص 

    تى السنتين خصيصا لالستجابة للظروف البيئية التي يكبر فيها الطفل و تمتد فترة النمو الحاسمة ح

 )Dawdson et al 2000  ( وتستمر التغيرات الكبرى حتى سن البلوغ حسب )Huttlenlocher 

 المسئولةتطور الفصوص األمامية  استمرار)   Keverne ,2004(يؤكدعالوة على ذلك و).  1990,

  .الرشدعلى مستويات عليا من العمليات كالتخطيط والسيطرة االنفعالية حتى مرحلة مبكرة من 

تأثرا عميقا  )لدى جميع أنواع الثدييات (الكفاءة االنفعالية والقدرة المعرفية المستقبلية للفرد تتأثر   

بالمحيط االجتماعي الذي نشأ فيه و بشكل خاص بطبيعة التقارب الحاصل بين األم  والطفل، فلقد 

ن األطفال ذوي التعلق طفل أ-في مجال العالقة أم)  Ainsworth & Bell ,1970(أظهرت دراسات 

اآلمن كانوا أكثر ثقة في استكشافهم لبيئتهم وفي استجابتهم للغرباء مقارنة بأولئك الذين كان تعلقهم غير 

أن سلوك األم خالل مرحلة ما بعد الوالدة ) Weaver et al, 2002,2004( وأظهرت دراسة ...آمن

ي ذلك وظيفة الغدد و النواقل العصبية وكذا بما ف - والذي هو في فترة نمو - يعمل على برمجة الدماغ 

  ) Felicia Huppert , 2005 , p :4,p :5( الوظائف المعرفية واالنفعالية وتمتد آثار ذلك مدى الحياة 

جهازنا النفسي وجود تشابه مثير لالهتمام بين نظامنا المناعي و) George solomon(الحظ 

  :فعلى سبيل المثال
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  .ازنا المناعي القدرة على التذكريمتلك دماغنا وكذا جه_ 

، ومناعيا نتكيف يف مع الضواغط المحيطةكالهما مصمم من أجل التكيف، فمن الناحية النفسية نتك_ 

  .ألجسامنا مع الغزو البيئي

فمن الناحية النفسية ندافع ضد األلم وأعباء المعلومات التي تفوق .كالهما يخدم الوظيفة الدفاعية_ 

  .ندافع ضد األجسام التي تهاجم عضويتناطاقاتنا ومناعيا 

  .يؤدي عدم كفاية تلك الدفاعات في كال الجهازين إلى الضعف_ 

حساسية بالنسبة للجهاز المناعي ال( تؤدي الدفاعات غير المناسبة في كال الجهازين إلى المرض _ 

  ).العصاب بالنسبة للجهاز النفسيو

فحينما . كليهما سواء إلى التحمل أو الحساسية المفرطةيؤدي التعرض إلى العوامل الضارة في _ 

، وحينما نختبر صدمات ما أن نطور المقاومة أو الحساسيةنتعرض بصفة دائمة لبعض المضادات فإ

انفعالية في مراحل مبكرة من حياتنا كوفاة أحد الوالدين مثال نستجيب الحقا ألي فقدان إما بالقوة 

  .و بالدخول مباشرة في االكتئابالناجمة عن التجربة القاسية أ

قد ال يوضح هذا التشابه الكيفية التي ترتبط بها السمات المناعية بالوظائف المناعية إال أن درجة من 

: التناسق بين جهازنا النفسي والمناعي تشير إلى أن كالهما مخصص لتحقيق الهدف ذاته لعضويتنا

 .جسمية- اظ على سالمتنا العقلوالتواصل والترابط والحف وهو التوازن والتناغم

                                                                              )Henry Dreher, 1995,p-p :45 - 46  (  
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  :تفاعل  العوامل النفسية مع األنظمة العصبية المناعية /  5

  ما الذي يحدث لنا حينما نواجه الضغوط ؟

حينما يتم تقييم الموقف على أنه ضاغط يتم إفراز الهرمونات التي تبدأ باستجابة المواجهة أو 

الهروب، والمثير لالهتمام أن االكتئاب األعظم أو حتى مشاعر الغضب والعدوان واإلحباط تؤدي كلها 

  . إلفراز هرمون الضغط

ت الحاصلة في أجسامنا خالل فما هو هرمون الضغط المحرر من الجهاز الغددي وما هي التغيرا

  استجاباتنا؟ 

إلى تحريض ) وهي جزء من الجهاز العصبي المركزي ( تؤدي األفكار على مستوى القشرة 

 والنورأدرينالين الذي بدوره يحفز إفراز الكورتيزولموس على تحرير الكورتيكوتروفين والهيبوتاال

رمونات الضغط هاته بشكل مستمر ويتم قمع وبالتالي يعمل الجهاز العصبي السمبثاوي على إفراز ه

  .) والذي بدوره يكبح وظيفة الجهاز العصبي السمبثاوي(الجهاز العصبي الطرفي 

النورأدرينالين تسهم في  و وتشير األدلة البحثية إلى أن المستويات العليا والمستمرة من الكورتيزول

  .ابة بأمراض القلبارتفاع ضغط الدم ومقاومة األنسولين وترسخ بشكل جيد لإلص

زيادة على أن المستويات المرتفعة لهرمون الضغط مع الكبح المتواصل للجهاز الطرفي تكبت 

عمل وإنتاج السيروتونين وتقدم بذلك تفسيرا لكيفية تورط هرمونات الضغط في المشكالت المزاجية 

ات الضغط تسهم في كما أظهرت دراسات حديثة أن هذه المستويات المرتفعة من هرمون. واالكتئاب

والذي بدوره يشكل خطرا لإلصابة " "metabolic sydromeتطوير متالزمة التمثيل الغذائي 
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البدانة في منطقة البطن وارتفاع : وتتضمن متالزمة التمثيل الغذائي . بالشريان التاجي أو االكتئاب

 .الدهون الثالثيةضغط الدم والكثافة المرتفعة أو المنخفضة للدهون الفوسفاتية و ارتفاع 

                                                                               )Matthew Bambling ,2006, p :54   (  

، وفي الواقع لألفكار القدرة على تغيير القلق تأثيرا جوهريا على المناعةبعض االنفعاالت كالغضب وول

مثير متعلم مكروه أو غير سار أو العمل على مواجهته ينشط التدفق النظام المناعي فالتفكير بخصوص 

: فعلى سبيل المثال. الالإرادي ويعمل على إفراز الهرمونات القادرة على التأثير في الجهاز المناعي

العديد من الجوانب   - والذي يمكن أن يشير لحدث مكروه  - يكبت العرض المسبق لمثير محايد 

  .المناعية

، بل وأكثر من ذلك األفكار على المناعةاالتجاه من التفكير بحقيقة تأثير االنفعاالت ويوحي هذا 

امشية فالضغوط ليست مجرد أحداث عامة ذات نتائج ه. انتقائيةيشير إلى أن تلك اآلثار تكون خفية و

  . أن تنتج مزيجا من التنشيط الالإرادي والهرموني المختلفةمتماثلة إذ بإمكان الضغوط 

سبيل المثال قد يؤدي أحد الضواغط إلى التنشيط الالإرادي المكثف ويترتب على ذلك  فعلى

وبالمقابل . تحرير البالزما كاتيكوالمين والتفعيل النسبي للغدة النخامية و الكظرية و كذا لهرموناتهما

ختلف زيادة على ذلك فإن دوام هذه التغيرات ي.  ينتج نوعا آخر من الضواغط نمطا معاكسا تماما

ما شابه عملية المواجهة وباختالف الضواغط واالنفعاالت واألفكار ومن ناحية أخرى تعد الشخصية و

 . ذلك من التبعات الالإرادية والهرمونية الناتجة عن التعرض للضغوط

Steven F.Maier, Linda R.Watkins& Monika Fleshner, 1994, p :1009)                     (  

 الشعور بالوحدةبحوث على الفروق الفردية المرافقة للضعف المناعي كاالكتئاب ولقد ركزت ال

، وفي اآلونة األخيرة توجهت األنظار إلى سمات الشخصية المرتبطة بالكفاءة )الخضوع(االستكانة و
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النتائج النفسية كالصالبة النفسية وتقدير الذات والفكاهة والتعبير عن االنفعاالت بدال من كبتها، فوسعت 

بما فيها التنشيط المعرفي والنشاط السلوكي " Activated personality"الشخصية الفاعلة المتعلقة ب

والتعبير عن الوجدان االيجابي من أدبيات الفروق الفردية في علم النفس والمرتبطة بالتعديل المناعي 

  )  (  J.H.Gruzelier, 2002,p :160 .المرتفع

إلى القول بتدخل )  Butow et al,2000 & Turner Cobb et al 2001( ويذهب كل من 

، ففي مجال الفروق الفردية اقترح أن بداية اإلصابة بالسرطان وتطوره الفروق الفردية والمناعة في

والتي "  C" سمات الشخصية التي تعكس الكبت االنفعالي والعجز واالستسالم وكذا مجموعة النمط 

والمقبولية المفرطة هي في حقيقتها  Perfectionismالكمالية و Stoicismالرواقية أو الرزانة تشمل 

وعلى حين تميل البحوث لدعم هكذا عالقة يبقى المجال . عوامل تخطر عن بدء و تطور السرطان

  .مفتوحا للمزيد من التأكيدات

   .غير أن المثير للجدل فعال هو دور الجهاز المناعي كوسيط بين الشخصية ونواتج السرطان

وضمن هذا النموذج تؤثر الشخصية على الوظيفة المناعية وتحديدا على االستجابة لظروف الحياة 

، وحسب وتطورهالضاغطة، وتؤدي هذه التغيرات في الوظيفة المناعية لحساسية كبرى لبدء السرطان 

)Segertrom,2000  (أو خالل  تشير األدلة الرتباط الشخصية بالمعالم المناعية سواء بشكل مستمر

  ) (Suzanne C.Segerstrom , 2003, p :93.االستجابة للضغوط على حد سواء

 الكيفية التي تغير بها الضغوط الجهاز المناعي)  Marketon& Glaser 2008( لقد أوضح 

والتكاثر اللمفاوي وفي كمية ونشاط الخاليا الطبيعية ، القاتلة Tوذلك من خالل التغيير في نسبة خاليا  

  . تلة وكذا في استجابات األجسام المضادةالقا
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والمؤقتة  إذ للضواغط الحادة. االستجابة المناعية وثيقة الصلة بخصائص الضواغط أن بدوي

ومن . هروب مكانها–، فهنا تأخذ استجابة المواجهة في الخاليا الطبيعية القاتلة تأثير قوي مع زيادة دالة

وعلى هذا اقترح . جهة أخرى يصبح التأثير المناعي معمما حينما تكون الضواغط مزمنة

Segerstrom&Miller ,2004)  ( أن لالستجابة المناعية للضغوط الحادة أهدافا تكيفية  في حين

لتأكيد إلى ا) (Witacre ,& Griffin ,1994وقد ذهب كل من . لمزمن لنتائج ضارةيؤدي الضغط ا

 catalyticعلى أن الضغط يسبق بداية العديد من أعراض أمراض المناعة الذاتية وبان له تأثيرا 

  ).  (Elif  Okan, 2010على تشخيصهامحفزا 

وما تجدر اإلشارة إليه أن الضغط وحده ال يحدد بالضرورة مدى جودة أو ضعف الجهاز 

العامل الحاسم في ذلك، فالكيفية التي يدرك بها المناعي إذ تشكل القدرة على التعامل مع الضغوط 

فاألشخاص ذوي مستويات . األفراد الحدث الضاغط قد تكون أكثر أهمية من وجود الضغط في حد ذاته

، في ن التأثيرات في وظيفتهم المناعيةالضغط المرتفعة ومهارات المواجهة الممتازة لديهم حد أدنى م

من الضغط لدى األفراد ضعيفي مهارات المواجهة تغييرات كبرى المقابل تحدث المستويات المنخفضة 

وبالتالي فإن الكمية الفعلية للضغط ليست ضرورية .اعية مما يزيد من قابليتهم للمرضفي وظيفتهم المن

  .في تحديد آثاره ذلك أن مهارات الفرد في التعامل معه هي العامل الحاسم في تحديد استجابة الضغط

ثر الخصائص السلوكية لألفراد على استجاباتهم المناعية للضغط، كما أن زيادة على ذلك تؤ

ويستجيب كل من العقل ...ظام المناعي للضغوطلسمات الشخصية دور في الكيفية التي يستجيب بها الن

  . والجسم للضغوط إذ تسهل المسارات الفيزيولوجية لألجهزة العصبية الغددية والمناعية االتصال بينهما

يحدث التواصل بين العقل والجسم بواسطة بيبتيدات تدعى النواقل العصبية وثالثة منها 

زيادة على ذلك يعد . النوريبيفيرين و السيروتونين و الدوبامين:ضرورية جدا للتواصل العصبي 
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ويتأثر  هام في المناعة النفسية العصبيةالهيبوتاالموس البنية المفتاحية في الجهاز العصبي بسبب دوره ال

عن  المسئولهذا األخير بشكل قوي بالحاالت االنفعالية والمعرفية كونه محاطا ومرتبطا بالجهاز اللمبي 

  .الحاالت االنفعالية، وهو أيضا مجاورا للقشرة المخية التي توفر العمليات التأويلية والمعرفية

)Madeline M.Lorentz,2006, p :3 (  

يشكل العقل أحد أنشطة الدماغ ويمثل نشاطه هذا الخط اجتماعي  وحسب النموذج البيونفس

الدفاعي األول للجسم ضد المرض والشيخوخة والموت وكذا الخط الدفاعي األول الذي يوفر الصحة 

  .والكفاءة النفسية

لقد :" جملة  أصبحت اآلن حقيقة مؤكدة ،قال )  Cousins, 1989( من سنوات خلت استخدم 

  فعندما تكون. كلنا يعلم أن المعتقدات تؤثر في بيولوجية أجسامنا".  أصبحت المعتقدات بيولوجية

الدماغ، يستجيب  عملوألن هذا األخير جزء من وليس فيزيقية فإنها كلية ضمن العقل  خبرة نفسيةال

، ايجابية فكار خيالية أو مبنية على حقائقالجسم إذن للدماغ بغض النظر عما إذا كانت المعتقدات واأل

  .سلبية كانت على حد سواءأو 

الحائز على جائزة نوبل في الفيزيولوجيا سنة  –) ,Eric Kandel( اقترح ) 1989(في عام 

، وهذا يعني أنه تمكن من شرح اآللية جبها المعتقدات إلى واقع بيولوجيآلية عامة تتحول بمو  2000

طويلة إلى تغييرات  )يمثل األفكار الذي  (في الدماغ التي يستخدمها الجسم لتحويل النشاط الكهربائي 

طالما أن العالج النفسي أو اإلرشاد فعال ويؤدي "حينها  "Kandel " كتب. على مستوى الجسم المدى 

التغيير في بإحداث إلى تغيير طويل المدى في السلوك فيفترض أنه يحقق ذلك من خالل التعلم وذلك 

و هذا يعدل من النمط التشريحي للترابط ) ......الجسم  كعمل الجينات في بيوكيمياء(التعبير الجيني، 
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ببساطة فإن التعديل الجيني بواسطة العوامل االجتماعية يجعل من جميع الوظائف ...بين خاليا الدماغ

  ) Oakley Ray ,2004 , p : 32(".للتأثيرات االجتماعية  عرضةالجسمية بما فيها الوظائف الدماغية  

  :الفصل  خالصة

، وإذا فسيرهامن خالل تناولنا لمفهوم الشخصية بشكل عام ضرورة تبني الطرح التكاملي في تيتضح 

كان العلم الحديث قد أثبت أهمية الوجدان اإليجابي في دعم األنظمة المناعية البيولوجية، وأهمية 

ين النفس والجسد التناغم الحاصل ب السمات اإليجابية في تعزيز المناعة النفسية لألفراد فهذا تأكيدا على

  . Mind-body medecine .جسم التي يقوم عليها الطب الحديث–وحدة العقل  الذي ينادي به أنصار
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  :تمهيد 

وكذا نهج المعتمد والعينة المختارة يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة المنهجية، بدءا من الم

ووصوال إلى األسلوب اإلحصائي ، في جملتها عن المراد من الدراسة األدوات المستخدمة والتي تكشف

  .اإلجراءات بشيء من التفصيلالذي يبرهن النتائج المتوصل إليها، و سنعرض لهذه 

الضغوط النفسية وعالقتها بسمتي الشخصية  إدارة" لما كانت الدراسة الحالية تبحث في:المنهج / 1

، اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي "في ضوء الذكاء االنفعالي) الصالبة النفسية والتوكيدية ( المناعية 

بأسلوبي االرتباط والمقارنة لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة والكشف عما إذا كانت هناك فروق 

، وذلك  لقدرته على وصف )التخصصالجنس و( العينة تعزى لمغيرفي الذكاء االنفعالي بين أفراد 

الظواهر وصفا دقيقا  ومن ثم التعبير عنها بلغة الكم، أي قدرته على التحليل الكيفي والكمي للظواهر 

، وهو مالئم لهدف الدراسة المتمثل في الكشف هر األخرىواكتشاف درجات ارتباطها بغيرها من الظوا

  وق في عدد من المتغيرات أي الكشف عما هو موجود دون تدخل للباحثةعن العالقات والفر

  :عينة الدراسة/ 2

أستاذا ) 50( قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها :عينة الدراسة االستطالعية  /أ 

ية خارج العينة األساسية بغرض التحقق من الخصائص السيكومتر رضبجامعة محمد خي وأستاذة

  .، وذلك بحساب الصدق والثبات وفق الطرق اإلحصائية المالئمةللمقاييس المعتمدة في الدراسة

تكونت عينة الدراسة  األساسية من جميع األساتذة الممارسين لمهام :األساسية عينة الدراسة / ب 

 140=والبالغ عددهم  ن)  2013 –  2012(للموسم الجامعي  –بسكرة  –رضإدارية بجامعة محمد خي

  :حسب إحصائيات مصلحة المستخدمين ، و قد اختيرت بطريقة  قصدية  لألسباب اآلتية 
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والذي يسهم دون شك في تطور  األكاديمييكتسب األستاذ الجامعي كم معرفي يعبر عنه بالذكاء   - 

الشخصية، ولكن إلى أي مدى يسهم هذا النوع من الذكاء في وعي األفراد  منونمو الجانب المعرفي 

بهدف  ل مع ما يواجه من ضغوط في الحياة،بحاالتهم االنفعالية وبالتالي في قدرتهم على التعامل الفعا

  .ديةسج واحد ووحيد هو الحفاظ على الصحة النفس

والتي انطلقت فيها من )   2013حفيظي،  سليمة( اعتمادا على دراسة  اختيرت عينة الدراسة  كما - 

  .األكاديمي هتؤثر على أداءلمهام إدارية قد الممارس  لدى األستاذ الجامعي  ازدواجية الدورفكرة  أن 

، في حين انطلقنا وهي تقصد حسب ما فهمنا أن الضغوط التي يواجهها أفراد العينة قد تؤثر في أدائهم

حتى بوجود الضغوط ودون قدرة بعض الشخصيات على االنجاز  في دراستنا من توجهات نظرية تؤكد

) Dreher, 1995(قديم اقترحه  –، وقد استندنا لمفهوم حديث والجسدية بذلكتأثر صحتهم النفسية 

والذي أسسه على دراسات في سمات معينة للشخصية اخترنا منها في  ،أسماه بالشخصية المناعية

والتي أكدت العديد من الدراسات التي أشرنا إليها ) ة والتوكيدية دراستنا سمتين هما الصالبة النفسي

  .  -بوصفها القاسم المشترك لجميع أنواع الضغوط  –الضغوط النفسية مع  دورهما في التعاملسابقا 

وما تجدر اإلشارة إليه هو وقوفنا أثناء تطبيق الدراسة على كم الضغوط التي يتعرض لها أفراد 

والذين أكدوا خالل ، ووزعنا استمارات دون استرجاعها بسبب استقالة أصحابهاالعينة فلقد حدث 

اتصالنا الشخصي بهم أنهم لم يعودوا قادرين على التحمل وهو خيار نحترمه فيهم، كما فوجئنا بتغيير 

في األسماء التي منحت لنا من قبل مصلحة المستخدمين، إذ كنا نوزع االستمارات بناء على األسماء، 

ها غيرنا وأصبحنا نوزع بناء على المنصب اإلداري، وكل هذا في مدة قياسية ال تتجاوز الخمسة بعد

التي يعانيها األساتذة الجامعيين الممارسين فإنما يدل على كم الضغوط  شيءوهذا إن دل على . أشهر

  .والجداول التالية توضح خصائص عينة الدراسة .لمهام إدارية
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  :وكذا النسب المئوية  وزيع أفراد العينة على مختلف الكلياتيوضح ت)   8(رقم   ل جدو

  النسبة المئوية  عدد األساتذة  الكلية

 10.71%  15  العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

  31.42%  44  العلوم و التكنولوجيا

  11.42%  16  اآلداب و اللغات

  17.85%  25  العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  10.71%  15  العلوم السياسية الحقوق و

  17.85%  25  العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة و علوم الطبيعة و الحياة

  

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس )   9(  جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  85%  119  ذكر

  15%  21  أنثى

  100%  140  المجموع

  

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص (10)جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  التخصص

  60%  84  علمي

  40%  56  أدبي

  100%  140  المجموع
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األدوات صة بالمتغيرات استخدمت الدراسة الحالية في جمع البيانات الخا:أدوات جمع البيانات/ 3

  :التالية

  .و تقنين الباحثة)  2002(عبد المنعم أحمد الدردير لمقياس الذكاء االنفعالي  - 

  .زيزي إبراهيم السيدلكارفر ترجمة وتقنين مقياس أساليب مواجهة الضغوط  - 

  . الباحثةوتقنين إعداد الصالبة النفسية مقياس   - 

  .الباحثةوتقنين مقياس التوكيدية من إعداد   - 

  .الدراسة ات إعداد أدوات القياس المعتمدة فيووفيما يلي وصف لخط

المقياس المستخدم في الدراسة من إعداد عبد المنعم أحمد الدردير :الذكاء الوجدانيمقياس  3-1

، وقد استفاد الباحث من األطر النظرية للذكاء الوجداني في صياغة مفردات المقياس والبالغ )2002(

تنطبق علي تماما، تنطبق علي كثيرا ،تنطبق علي أحيانا، : ( مفردة بخمسة بدائل هي) 88(عددها 

 -  5(، أما بالنسبة لتقدير الدرجات فهي حسب ترتيب البدائل )ي قليال، ال تنطبق علي إطالقا نطبق علت

لمقياس تساوي مجموع درجات الفرد على األبعاد لبالتالي تكون الدرجة الكلية  ، و ) 1-  2-  3 -  4

فقرات عدم حساب درجات ال كحد أقصى مع 415كحد أدنى و  83وتتراوح بين الخمسة للمقياس 

دون  )بما فيها الفقرات المكررة ( بندا 34، و بسبب طول بنود المقياس عمدنا إلى التخلي عن المكررة

كحد أدنى  54، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين المساس بالصياغة اللغوية لباقي العبارات 

  . رد بالذكاء الوجدانيعلى المقياس إلى تمتع الفكحد  أقصى بحيث تشير الدرجة المرتفعة  270و

و فيما يلي وصف لكل  أبعاد 5موزعة على   فقرة)54(يتكون المقياس من : وصف المقياس  1- 3-1

  :بعد من أبعاد المقياس 
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ويتضمن معرفة واكتشاف الفرد النفعاالته وقدرته على التعبير عنها ومعرفة :  الوعي بالذات/ *

أسبابها ومعانيها ، وقدرته على تقدير ذاته بتحديد جوانب القوة والضعف فيها و تقديره الدقيق النفعاالته 

  .إمكاناتهاوعواطفه وقدرته على ربط مشاعره بما يفكر فيه، والثقة في ذاته و

ويتضمن قدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتحكم فيها، وقدرته على تغيير حالته : تنظيم الذات/ *

المزاجية عندما تتغير الظروف، وقدرته على تنظيم انفعاالته وتوليد انفعاالت وأفكار جديدة تساعده 

 على التفكير الجيد وقدرته على التكيف مع األحداث الجارية، وقدرته على االتزان والهدوء حتى في

الظروف الصعبة وقدرته على التجديد والتغيير واالبتكار لمواجهة متطلبات الحياة، وقدرته على أن 

  .يكون جديرا بثقة اآلخرين

دافعية الفرد لإلنجاز أو التحصيل والمثابرة و تحمل الضغوط واإلحباط في سبيل  وتتضمن:الدافعية / *

أو إجهاد، وبة والعمل المتواصل دون ملل األعمال، والتفاؤل والتحدي والمخاطرة المحسإنجاز 

  .والتعهدات مع اآلخرين و تركيزه في عمله حتى في الظرف الضاغطة والتزامه بالوعود

ويتضمن حساسية الفرد في اكتشاف ومعرفة وفهم انفعاالت اآلخرين الظاهرة والدفينة  :التعاطف / *

مشاكلهم ومتابعة أخبارهم والحساسية تجاه متطلباتهم حل  يومساعدتهم والفاعلية ف ،والتوحد معهم

  .عيه بالقوانين المنظمة في المجتمعووتدعيم وتحفيز قدراتهم، ومدى 

وتتضمن مهارة الفرد في تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين  :المهارات االجتماعية / *

 أو النزاعات التي تنشب بينهم فاتخالالوالتعاون معهم والتأثير فيهم، والفاعلية في حل  االتصالو

، و الكفاءة في إدارة المناقشات على أداء األدوار القيادية بنجاحوالتعامل بحكمة معهم، وقدرته 

  .االجتماعية والتوكيدية ، والعمل بصورة فاعلة مع فريق متميز
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  :لمقياس الذكاء االنفعالي  السيكومترية الخصائص  2– 1- 3

حيث اشتملت عينة  - المتوصل إليها من طرف الباحث الدراسة السيكومتريةبالرغم من نتائج 

طالبا و طالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية بقنا، وقد طبقت العديد من ) 200(التقنين على 

الصدق العاملي والصدق التمييزي والصدق : األساليب للكشف عن الخصائص السيكومترية منها

ثبات فقد تم التأكد من نتائجه عن طريق حساب معامالت الثبات ألبعاده الخمسة أما ال .التجريبي

بحساب االتساق الداخلي وكذا باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وكانت النتائج المحصل عليها تطمئن 

إال أنه قد أخضع في   -على استقرار المقياس فيما يتعلق بثبات نتائجه إذا ما طبق في دراسات أخرى 

الدراسة الحالية إلعادة تقنينه الن مثل هذه المقاييس قد تتأثر بالخصوصيات الثقافية واالجتماعية التي 

ر بعدد الفقرات ، زيادة على أن ثبات االختبار قد يتأثعن آخر رغم االنتماء لنفس الثقافة  امجتمع تميز

  . التي تخلينا عنها

  :حساب صدق المقياس / أوال

تم حساب صدق االتساق الداخلي بتحديد مدى اتساق كل مفردة من  :الداخلي  صدق االتساقحساب / أ

بالدرجة الكلية للمقياس  بعدحساب معامل ارتباط كل  ، ثممفردات المقياس مع درجة المقياس ككل 

  :التالي  ، كما هو موضح في الجدول) 50(على عينة التقنين ن

لفقرات و أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي بالدرجة الكلية يبين قيم معامالت االرتباط ) 11(جدول رقم  

  .للمقياس 
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  معامل االرتباط  الفقرات  األبعاد  معامل االرتباط  الفقرات  األبعاد

ت
لذا

 با
ي
وع

ال
  

1  0.33*  

ف
اط

تع
ال

  

5  0.35**  

7  0.35**  10  0.26*  

16  0.35**  14  0.30*  

21  0.27*  18  0.28*  

26  0.41**  24  0.25*  

30  0.30**  35  0.27*  

40  0.30*  39  0.40**  

43  0.25*  42  0.33*  

46  0.26*  48  0.29*  

53  0.25*  44  0.34*  

  األبعاد  معامل االرتباط  الفقرات  األبعاد

  **0.82  الدرجة الكلية للبعد  **0.57  الدرجة الكلية للبعد

ت
لذا

م ا
ظي

تن
  

3  0.42**  

ية
فع

لدا
ا

  

2  0.30* 

6  0.65**  9  0.50**  

8  0.48**  12  0.48**  

15  0.40**  13  0.40**  

20  0.30**  19  0.47**  

25  0.28*  23  0.54**  

28  0.30*  29  0.54**  

32  0.30**  33  0.44**  

47  0.28*  34  0.48**  

51  0.30**  38  0.40**  

52  0.31*  41  0.53**  

  **0.78  الدرجة الكلية للبعد  **0.75  الدرجة الكلية للبعد

ت
را

ها
لم
ا

ية  
اع

تم
الج

ا
  

  

4  0.50**  

ية
اع

تم
الج

ت ا
را

ها
لم
ا

  

36  0.54**  

11  0.58**  37  0.56**  

17  0.68**  45  0.37**  

22  0.47**  49  0.42**  

27  0.39**  50  0.44**  

31  0.37**  54  0.32*  

  **0.82  الدرجة الكلية للبعد
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 دالةلمقياس الذكاء االنفعالي  قيم معامالت االرتباط جميع يتضح من الجدول السابق أن

 .ما يثبت أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.  0.05و 0.01إحصائيا عند مستوى 

حيث تم حساب القدرة التمييزية للبنود من  :) صدق المقارنة الطرفية ( الصدق التمييزي حساب / ب

لداللة ) ت(و ذلك بحساب قيمة نخفضي  ومرتفعي الذكاء االنفعالي، حيث قدرتها على التمييز بين م

الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين العليا والدنيا معتمدين في تحديد المجموعتين على نسبة 

  :والجدول التالي يوضح ذلك. من الدرجات بعدما يتم ترتيبها تنازليا)  % 27(

مقياس  فقراتلداللة الفروق بين متوسطات أفراد العينة على ) ت(يوضح قيم ) 12(رقم و الجدول 

  .الذكاء االنفعالي

  مستوى الداللة  قيمة ت  )14(مرتفعي الدرجات ن  )14(منخفضي الدرجات ن   المتغير

  0.001  9.18  ع  م  ع  م

  18.11  246.21  10.57  194.71  الذكاء االنفعالي 

بين مرتفعي ومنخفضي 0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود ق ابويتضح من الجدول الس

  .عالي و هذا يعني أن المقياس صادقالدرجات على مقياس الذكاء االنف

  :تم التأكد من  ثبات المقياس بطرقتين :ثبات المقياس حساب / ثانيا

درجات الفقرات بين قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط  بيرسون : النصفيةالتجزئة طريقة / أ

، و قد بلغت براون لتصحيح الطول- ادلة سبيرمانو الزوجية للمقياس ككل ، ثم استخدمت مع الفردية

براون بلغت قيمته - ، و بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان 0.84**قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 . الثبات  ما يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من 0.01و هي دالة عند مستوى ** 0.91
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لكل  معامل ألفا كرونباخحساب  كما تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق :ألفا كرونباخ  طريقة/ ب

فكانت جميع قيم المعامالت مرتفعة بحيث   ، ء االنفعالي وكذا الدرجة الكليةبعد من أبعاد مقياس الذكا

، مرتفعةقيم  و جميعها 0.84قيمتها أما الدرجة الكلية للمقياس فبلغت 0.55و   0.38تراوحت ما بين 

  .ن ثبات المقياس لم يتأثر بالبنود المحذوفة و الجدول الموالي يوضح ذلكأوهذا يؤكد ب

  يمثل معامالت ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء االنفعالي ) 13( جدول رقم                     

  معامل ألفا كرونباخ  أبعاد المقياس

  0.38  الوعي بالذات

  0.48  تنظيم الذات

  0.54  الدافعية

  0.47  التعاطف

  0.55  المهارات االجتماعية

  0.84  الدرجة الكلية 

مما سبق اتضح للباحثة أن مقياس الذكاء االنفعالي المطبق في الدراسة الحالية يتسم بدرجة 

  .النهائية للدراسةول على النتائج عالية من الصدق والثبات ما يعزز النتائج التي سيتم جمعها للحص

  :تصحيح المقياس  3- 3-1

تنطبق علي تماما، تنطبق علي (:البدائل خماسيتتم االستجابة على المقياس وفقا لتدرج 

حسب ترتيب  و قدر الدرجات، )، ال تنطبق علي إطالقابق علي أحيانا، تنطبق علي قليالكثيرا،تنط

لمقياس تساوي مجموع درجات الفرد لالكلية بالتالي تكون الدرجة  ، و) 1-  2- 3 -  4 - 5(البدائل 

ذلك بوضع عالمة  تطابق العبارة عليه وعلى األبعاد الخمسة للمقياس وعلى المفحوص أن يحدد مدى 

)x   (أمام الفقرة التي تتفق مع رأيه.  
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بعد وتتراوح الدرجة ويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بجمع درجاته على كل 

 ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى المفحوص في ، وتدل الدرجة المرتفعة على ) 270و  54(  الكلية 

  .انخفاضها لديه تدل الدرجة المنخفضة على 

 

  Strategies Assessing Coping: الضغوط أساليب مواجهة مقياس  2  -3

زيزي (ترجمة وتقنين  ) Carver&Scheier 1989( من إعداد كارفر و شايير COPE ويطلق علية 

، كما طبق المقياس في البيئة السعودية من قبل  نورة  ) 343- 341 ص ، ص 2006،ابراهيم السيد 

كما والتي تشير إلى استخدامه على نطاق واسع في العديد من الثقافات، )  2011(إبراهيم السليمان 

وقد ذكرت أن المقياس قد تم تعريبه وتقنينه من قبل ) 2010(نبيلة أحمد أبو حبيب استخدم في دراسة 

  .و مستخدميهوتميز المقياس بصدق و ثبات  عاليين حسب معديه ، )عليان والكحلوت (

و فيما يلي وصف بعدا  15 عبارة موزعة على )60(يتكون المقياس من :وصف المقياس  1- 3-2

  :لكل بعد من أبعاد المقياس 

على تغيير أفكاره حول الموقف الضاغط  قدرة الفرد األسلوبمن هذا ضويت: إعادة التفسير االيجابي*

وذلك بمحاولة رؤية الجوانب االيجابية فيه، أي قدرة الفرد على التحكم في أفكاره والسيطرة عليها ألن 

  .46 – 31 – 16 –1،  ويضم الفقرات التغيير في الفكر يؤثر على االستجابة االنفعالية للضغط

أو الشرود العقلي و يعني  التخفيض من الجهود المبذولة للتعامل مع المواقف : الذهنياالبتعاد *

بغرض التخفيف أو إزالة اآلثار االنفعالية  بمحاولة إشغال الذهن بأمور أخرى و ذلك   الضاغطة

  . 47 – 32 – 17 – 2:و يضم العبارات رقم   .الناجمة عن الموقف الضاغط 

الفرد على حالته االنفعالية الناجمة عن الموقف  ويعني تركيز: وإظهارهاالتركيز على االنفعاالت *

   48 – 33 –18– 3: و يضم الفقرات رقم  أي وعي الفرد بحاالته االنفعالية الضاغط و التعبير عنها 
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طلبا للمساعدة يشير لتلك السلوكات التي يقوم بها الفرد :للدعم االجتماعي اإلجرائياالستعمال *

، ويتوقف ذلك على شبكة ونوعية العالقات التي يربطها يحة من المحيطين بغرض فهم الموقفوالنص

  .49 – 34 – 19 – 4ويضم الفقرات .باآلخرينالفرد 

وهي تلك المحاوالت السلوكية النشطة التي يقوم بها الفرد للتعامل مباشرة مع : المواجهة النشطة*

الحقيقية للمشكلة، واالستفادة من  األسبابالمشكلة بصورة عقالنية وواقعية و يتضمن ذلك معرفة 

الخبرة  في المواقف السابقة، واقتراح البدائل للتعامل مع المشكلة واختيار أفضلها، ووضع خطة فورية 

 – 35 – 20 – 5و تضم الفقرات  ) 106ص   1997، هشام إبراهيممايسة، النيال (.واجهة المشكلةلم

50 .  

يسعى من خاللها الفرد تجاهل خطورة الموقف الضاغط ورفض االعتراف به  إستراتيجية هو:اإلنكار*

  . 51– 36 – 21 – 6و يضم الفقرات . بغية التخفيف من الشعور بالضغط

كل الممارسات الدينية التي يقوم بها الفرد خالل  اإلستراتيجيةهذه  تتضمن:  الدينالرجوع إلى  *

في مجملها من الصالة والدعاء هللا عز وجل والصيام حيث تشكل  كاإلكثارتعرضه للمواقف الضاغطة 

  . 52 – 37 –22 - 7ويضم الفقرات  .واالنفعالي للفرد مصدرا للدعم الروحي  

 الفرد  داث الضاغطة التي يواجههاالفكاهة و الضحك للتخفيف من األح استخدام: الدعابةالسخرية أو *

  .53- 38- 23-8: ويضم الفقرات رقم 

التي يقوم بها الفرد من أجل تأجيل التعامل مع الموقف الضاغط  السلوكياتهي :االبتعاد السلوكي*

وذلك بالقيام بأنشطة أخرى من قبيل مشاهدة التلفاز أو التخيل أو مغادرة المكان لتجنب الموقف 

  . 54– 39 – 24- 9ويشمل الفقرات . الضاغط
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وإجبار الذات على االنتظار للوقت  والسيطرة االنفعالية ضبط النفس على في القدرة يتمثل :التريث*

   .المناسب

  . 55– 40 – 25 – 10وتضم الفقرات 

المقربين  األصدقاءيتمثل في طلب الفرد للدعم العاطفي من : استعمال الدعم االجتماعي االنفعالي*

  . 56– 41 – 26 – 11و يشمل الفقرات . ومناقشة مشاعره وأحاسيسه معهم

العقاقير النفسية للتخفيف من اإلحساس بالمواقف األدوية وأي اللجوء إلى تناول :تعاطي المواد النفسية*

  . 57– 42 – 27 – 12:الضاغطة وتضم الفقرات 

 – 28 – 13و يضم الفقرات .يشته و االعتراف به و عدم إنكارهتقبل الواقع كما هو و معا :التقبل *

43 –58 .  

محاولة التركيز على الموقف الضاغط و ذلك باالبتعاد عن كل ما  بمعنى: المتنافسة األنشطةقمع *

الوصول إلى حل للمشكلة ويضم يمكن أن يشتت الذهن بهدف تكوين رؤية واضحة عنه تمكن الفرد من 

  . 59 – 44 – 29 – 14:الفقرات رقم 

حل المشكالت الشخصية بوصفها مواقف ضاغطة ويشمل  القدرة على األسلوبهذا  يتضمن :التخطيط*

تحديد المشكلة بدقة و جمع المعلومات الكافية حولها ووضع : مثل المهارات المرتبط بحل المشكالت 

  . 60– 45 – 30 – 15ويضم الفقرات . العديد من البدائل إلمكانية حلها 

أفراد العينة االستطالعية والمقدر طبق المقياس على : لمقياسل السيكومترية الخصائص 2- 3-2

  المالئمة  اإلحصائيةأستاذا وأستاذة بهدف تقدير الصدق والثبات بالطرق ) 50(عددها ب
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  :المقياسحساب صدق / أوال

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة : صدق االتساق الداخلي/ أ

، وتم حساب معامل ارتباط  بيرسون لكل )عينة التقنين ( وأستاذة  أستاذا) 50(استطالعية مكونة من 

بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة 

والنتائج . )SPSS( وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  للمقياس،من فقرات المقياس والدرجة الكلية 

  :التالي في الجدولكما هي موضحة 

رقم   األبعاد

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم   األبعاد

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم   األبعاد

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

ي
جاب

الي
ر ا

سي
تف
 ال

دة
عا

إ
  

1  0.22*  

ار
نك
اال

 

6  0.30**  

ي 
اع

تم
الج

م ا
دع

 ال
ال

عم
ست

ا

ي
عال

نف
اال

 

11  0.35**  

16  0.30**  21  0.28*  26  0.49**  

31  0.25*  36  0.01  41  0.31*  

46  0.30**  51  0.15*  56  0.012 

ي
هن

الذ
د 

عا
البت

ا
  

2  0.29*  

ين
الد

ى 
 إل

وع
رج

 ال

7  0.24*  

ية
س
نف
 ال

واد
لم

ي ا
اط

تع
 12  0.041 

17  0.32*  22  0.23*  27  0.20  

32  0.30*  37  0.30*  42  0.076 

47  0.40**  52  0.40**  57  0.14  

و 
ت 

اال
فع

الن
ى ا

عل
ز 

كي
تر

ال

ها
ار

ظه
 ا

3  0.37**  

بة
عا

الد
 

8  0.50**  

بل
تق
 ال

13  0.06. 

18  0.29*  23  0.48*  28  0.35*  

33  0.34**  38  0.29*  43  0.44**  

48  0.25*  53  0.31**  58  0.42**  

م 
دع

 لل
ي
رائ

إلج
ل ا

ما
تع
س
اال

ي
اع

تم
الج

 ا

4  0.37**  

ي
وك

سل
 ال

عاد
البت

 ا

9  0.35*  

سة
ناف

مت
 ال

طة
ش
ألن

ع ا
قم

 14  0.31**  

19  0.37**  24  -0.30 29  0.28** 

34  0.33**  39  0.30*  44  0.30**  

49  0.40**  54  0.30*  59  0.43*  
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طة
ش
الن

ة 
جه

وا
لم

ا
  

5  0.35**  

ث
ري

الت
  

10  0.17  

يط
خط

الت
  

15  0.27*  

20  0.25*  25  0.16  30  0.19  

35  0.33**  40  0.26*  45  0.16  

50  0.26*  55  0.12  60  0.14  

و الدرجة الكلية  مقياس أساليب الضغوط النفسيةيمثل معامالت االرتباط بين فقرات 14 ) (رقم  جدول

  .للمقياس

أن معظم فقرات مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية قد حققت )  14( يتبين من الجدول رقم 

  : لفقرات ا، عدا بعض  0.05و 0.01توى داللة ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقياس وهذا عند مس

  .ل األدوية ألجعل نفسي تشعر بتحسنأتناو:  12الفقرة 

  .ول نسيانها مؤقتا بتناول األدويةأحا:  27الفقرة 

  .أتناول األدوية لكي ال أفكر فيها كثيرا :  42الفقرة 

  . أتناول األدوية لتساعدني على التعامل مع المشكلة :  57الفقرة 

 –حسب رأي الباحثة  –وهي فقرات تنتمي لبعد تعاطي المواد النفسية وقد جاء ارتباطها ضعيفا وهذا 

  .النتشار الوعي الصحي لدى أفراد عينة الدراسة 

ضعيفا وهي تنتمي لبعد استعمال الدعم " أتحدث إلى شخص ما عما أشعر به " كما جاء ارتباط الفقرة 

ع ضغوطهم دون يكون بسبب ثقة أفراد العينة في قدرتهم على التعامل ماالجتماعي االنفعالي، وهذا قد 

  .اللجوء إلى اآلخرين

تراوحت فقد  الضغوط النفسية والدرجة الكلية للمقياس  أبعاد  إدارة قيم معامالت االرتباط بين  أما 

 النفسية بعد تعاطي المواد عدا   0.01و 0.05وكلها دالة عند مستوى  و هي)  **0.51- *0.30(بين 
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انتشار الوعي الصحي بين وهذا باعتقاد الباحثة راجع إلى  0.13حيث بلغ معامل االرتباط  لهذا البعد 

  .والجدول رقم يوضح ذلك ).  األساتذة الجامعيين ( أفراد عينة التقنين 

الدرجة الكلية ب مقياس أساليب الضغوط النفسيةيمثل معامالت االرتباط بين أبعاد ) 15(رقم  جدول

  .للمقياس

معامل   أبعاد المقياس

  االرتباط

معامل   أبعاد المقياس

  االرتباط

معامل   أبعاد المقياس

  االرتباط

استعمال الدعم االجتماعي   *0.33  االنكار  **0.39  إعادة التفسير االيجابي

  االنفعالي

0.38** 

الرجوع إلى   **0.51  االبتعاد الذهني

  الدين

  0.13  النفسية تعاطي المواد  **0.53

على االنفعاالت  التركيز

  إظهارهاو

  **0.46  التقبل  **0.58  الدعابة  **0.51

للدعم  اإلجرائياالستعمال 

  االجتماعي

االبتعاد   **0.48

  السلوكي

  **0.51  قمع األنشطة المتنافسة  **033

  *0.30  التخطيط  *0.36  التريث  **044  المواجهة النشطة 

عدا تلك التي (0.01و 0.05معظم فقرات المقياس كانت دالة عند مستوى ول السابق أن يتضح من الجد

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي ، كما يشير إلى ) أوضحنا ضعف ارتباطها

 .مؤشرات صدق مرتفعة وكافية تطمئن لما سيسفر عنه من نتائج في هذه الدراسة 

على ترتيب درجات العينة االستطالعية وعددها في جوهرها  تقوم هذه المقارنة: الصدق التمييزي/ب

من الدرجات ) %27( على المقياس، بعدها تتم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بين أعلى ) 50(
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والتي كانت ) ت(من الدرجات، حيث يتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ) %25(وأقل

 .التالي يوضح ذلك والجدول .   0.01دالة عند مستوى 

لدراسة ) ت(يبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة اختبار )  16(جدول رقم  

  .الضغوط النفسية  إدارة الفروق بين مرتفعي و منخفضي الدرجات على مقياس 

مستوى  df  قيمة ت   )14(مرتفعي الدرجات ن  )14(منخفضي الدرجات ن  المقياس 

  الداللة 

  0.01  26  13.70  ع  م  ع  م

53.64  3.87  79.07  5.75  

وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا بين متوسط الدرجات العليا  ) 16(رقم  يتضح من الجدول 

ومتوسط الدرجات الدنيا لمقياس إدارة الضغوط النفسية، وهذا يعني أن المقياس يميز بين األساتذة ذوي 

الدرجات العليا في إدارة الضغوط النفسية، و ذوي الدرجات الدنيا ما يدل على أن المقياس يتمتع 

  .بمعامل صدق عال

بحيث تم  طريق التجزئة النصفيةعن  تم حساب ثبات المقياس بطريقتين األولى :ثبات المقياس/  ثانيا -

** 0.69فبلغت قيمته  معامل االرتباط بيرسونثم تم حساب تقسيم بنود المقياس إلى زوجية وفردية 

دالة عند مستوى  قيم  هي، و**0.82فبلغت قيمته  براون - سبيرمان عادلةمالتصحيح ب بعدها  تم

كما اعتمدت الباحثة في حساب الثبات على . ما يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات  0.01

، وعليه فللمقياس الحالي مؤشرات ثبات جيدة مما يؤكد )0.83(ت قيمته بلغ والذي  معامل ألفا كرونباخ

 .الحاليةفي الدراسة  لالستخدامصالحيته 
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   :المقياستصحيح  3- 3-2

تتم االستجابة على المقياس وفقا لتدرج ثالثي البدائل وهي ال أفعل ذلك، أفعل ذلك قليال، وأفعل ذلك 

أمام الفقرة التي تتفق )   x(كثيرا وعلى المفحوص أن يحدد مدى قيامه بالسلوك وذلك بوضع عالمة 

  .مع رأيه

لتوالي للبدائل وليس هناك فقرات سلبية على ا 2إلى  0وتتراوح درجة كل فقرة من فقرات المقياس من 

ويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بجمع درجاته على . فجميعها تصحح بنفس االتجاه

مواجهة الضغوط  إلستراتيجيةعلى حدة، وتدل الدرجة المرتفعة على استخدام مرتفع  إستراتيجيةكل 

 .خفض لهابينما تدل الدرجة المنخفضة على االستخدام المن

  :النفسيةصالبة المقياس  3-3

  :وصف خطوات بناء المقياس  1- 3-3

لدى األستاذ الجامعي  نفسيةصالبة الالمستوى يهدف تصميم هذا المقياس إلى التعرف على 

وقد ، الممارس لمهام إدارية وصالبة الشخصية هي إحدى السمات األساسية للشخصية المناعية 

والتي توصلت )  Kobossa,1979( على نظرية في تحديدها لمفهوم الصالبة النفسية اعتمدت الباحثة 

إليه من خالل سلسلة من الدراسات استهدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ 

الصالبة النفسية (Kobossa ) سية رغم تعرضهم للضغوط، وتعرف األشخاص بصحتهم الجسمية و النف

اعتقاد عام للفرد في فاعليته و قدرته على استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة، كي " بأنها 

توصلت  قد و وتعتبرها سمة في الشخصية،  ،"ويواجه بفعالية أحداث الحياة الضاغطة  يدرك ويفسر

تدارا دة واقوضبطا داخليا وقيا إلى أن األشخاص األكثر صالبة هم أكثر صمودا ومقاومة وإنجازا



 ا�
	� ا����� ا��اءات ا������� 

 

 

185 

 

االلتزام والتحكم  :ومبادأة ونشاطا ودافعية كما توصلت إلى ثالثة أبعاد تتكون منها الصالبة النفسية هي 

  )  210ص  209، ص 2001، فاروق السيد عثمان(  .والتحدي

مقياس "مجموعة من المقاييس التي طبقت في البيئة العربية منها على  اإلطالعبعدها تم   

للضغط النفسي وعالقته  اه تنهيد عادل فاضل البيرقدار في دراستهتالذي طبق" الصالبة النفسية 

الصالبة النفسية التي  استبانه، و كذا ) 2011(بالصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية بجامعة الموصل 

أعدها نبيل كامل دخان وبشير الحجار في دراستهما للضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية 

باإلضافة إلى مقاييس أجنبية كمقياس الصالبة النفسية .  ) 2006(القتها بالصالبة النفسية لديهم وع

)  ( Kobossa,1979)Dispositional Resilience Scaleـعن مقياس صالبة الشخصية ل المعدل

فقرة  45وهو مكون من  ،) Bartone, Ursano, Wright, & Ingraham,1989(أعده كل من قد و

  .) JayeWalde , et al , 2006, p :63(  األصليةوقد وجد معدوه ارتبطا قويا بينه و بين النسخة 

 18 من المكون)(Revised Academic Hardiness Scaleمقياس الشخصية الصلبة   زيادة على

 )Benishek,L.A , et al , 2005, p-p :59_79( عبارة تقيس المكونات الثالث للصالبة النفسية 

على عينة من )  Sharon Kay Judkins ,2001( مقياس الصالبة النفسية المستخدم في دراسة  وكذا

  .الممرضات 

وبناء على التصور النظري الذي تبنه الدراسة الحالية عمدت الباحثة إلى اختيار العبارات   

الجدول مجموعة من الفقرات و  صياغة إضافة إلى إعادة ،األكثر تكرارا في المقاييس المطلع عليها

  :التالي يوضح ذلك
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  المعاد صياغتهاالعبارات   العبارات األكثر تكرارا

أستطيع تحقيق أهدافي على الرغم من وجود أي عقبة  - 1

  .تواجهني

أعتقد أن مواجهة أية مشكلة هي مقياس لقوة تحملي و  - 2

  .قدرتي على المثابرة 

إثارتها تكمن في قدرة الفرد  أعتقد أن متعة الحياة و - 3

  .على مواجهة تحدياتها

  .أعتقد أن لحياتي معنى و هدفا أعيش ألجله  - 4

  .اعتقد أن ما يحدث لي غالبا هو نتيجة تخطيطي - 5

  .أستطيع التحكم في مجرى أمور حياتي  - 6

أبادر في مواجهة المشكالت ألنني أثق في قدرتي على  - 7

  .حلها 

األفراد تتأثر بقوى خارجية ال سيطرة أعتقد أن حياة  - 8

  .لهم عليها 

  .الحياة بكل ما فيها ال تستحق أن نحياها  - 9

أخطط ألمور حياتي و ال اتركها تحت رحمة  -10

  .الصدفة و الحظ و الظروف الخارجية 

  .لدي مبادئ و قيم ألتزم بها  -11

  .ال أومن بالحظ  -12

  .حياتيلدي القدرة على التحكم بجميع أمور  -13

 .للصدفة و الحظ دور كبير في حياتي  -14

أهدافي المستقبلية لي القدرة على الوصول إليها        -15

  .و تنفيذها 

  معظم أوقاتي أقضيها في أعمال جديرة باالهتمام  - 1

جهدي إنجاز ما طلب مني مهما كانت العقبات أحاول  - 2

.  

  .أجد المتعة في الحياة الهادئة الروتينية  - 3

  .من خالل العمل الجاد يمكن للمرء تحقيق أهدافه  - 4

  .الوالء لما نتبناه من مبادئ و قيم يعطي للحياة قيمة  - 5

  .أكره إدخال أي تغيير على جدول أعمالي   - 6

يساعد التخطيط في الحياة على تجنب المشاكل التي   - 7

  .قد تحدث 

الحياة فرص يحسن الفرد استغاللها و ليست عمل و  - 8

  .ابرة مث

  .أقوم بأي عمل على أكما وجه  - 9

  .ما يصعب علي  ألداءأجرب العديد من الطرق  -10

  .ترهقني المشكالت و تفقدني قدرتي على التحمل -11

  .أثق في قدرتي على التعامل مع أي مشكل  -12

أعتقد أن الحياة و بالرغم من كل تناقضاتها تستحق  -13

  .أن نحياها

مجرى حياتي أمر وارد و المهم حدوث التغيير في  -14

  .هو القدرة على التعامل معه بنجاح 

 .أغير من مبادئي و قيمي متى دعت الحاجة  -15

  .بإمكاني الخوض قيما يطرأ على حياتي من تغيير  -16
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  .أوقات فراغي أقضيها في أمور ال معنى لها  -16

اعتقد أن الفشل يعود إلى أسباب تكمن في الشخص  -17

  .نفسه 

  .المشكالت تستنفر قواي و قدرتي على التحدي  -18

أشعر بالخوف و التهديد لما قد يطرأ على حياتي من  -19

  .ظروف و أحداث 

  .لدي حب المغامرة لمعرفة ما يحيط بي  -20

  .أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين و أبادر بمساعدتهم  -21

التغيير هو سنة الحياة و المهم هو القدرة على  -22

  .جهته بنجاح موا

  .أغير قيمي و مبادئي إدا دعت الظروف  -23

أعتقد أن الحياة التي ال تنطوي على تغيير هي حياة  -24

  .مملة و روتينية 

أهتم كثيرا بما يجري من حولي من قضايا و أحداث  -25

.  

  الحياة الثابتة و الساكنة هي الحياة الممتعة بالنسبة لي  -26

ال تملى علي من مصدر  أتخذ قراراتي بنفسي و -27

  .خارجي

  .الحياة فرص و ليست عمل و كفاح  -28

  .ما يحدث في الغد يتوقف على ما أقوم به اليوم  -17

  .التغيير في الروتين أمر مثير لالهتمام -18

  .أشعر بالتوتر عند مواجهة أي مشكل  -19

  .النجاح في الحياة يعتمد على ما نبذله من مجهود  -20

كلة من زوايا مختلفة حتى أجد التصرف أنظر للمش.-21

  .المناسب

  .لدي إحساس بالمسؤولية اتجاه اآلخرين -22

يوفر التغيير في الحياة فرصا أخرى للنجاح و  -23

  .التميز

  .تسير حياتي وفق تخطيط مسبق -24

أجد معنى للحياة التي أعيشها و أهدافا تستحق  -  25

  .التحدي ألجل تحقيقها 

ي ال يسمح لي بالتفكير في أي شيء انشغالي بأمور -26

  . آخر

  .أحيانا ال أعرف ما الذي أريده بالضبط -27

  أعتقد أنني أتحكم إلى حد ما في جميع أمور حياتي  -28

  .أشعر بالسعادة حينما أخدم مجتمعي -29

  .أستطيع تحقيق أهدافي مهما واجهت من صعوبات -30

  .ليس لدي هدفا محددا أسعى لتحقيقه -31

أعرف لمن ألجأ متى احتجت استشارة أو  نصحا  -  32

  بخصوص مشكل ما

  ..عندما أواجه مشكلة فإنني أبادر بحلها  -33
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يمثل الفقرات األكثر تكرارا في المقاييس المطلع عليها، وكذا الفقرات المعاد ) 17(جدول رقم 

 .صياغتها

وهذا بعد التخلي عن عبارة واحدة من تلك الموضحة - فقرة 60تكون المقياس في صورته األولية من 

والتي سبق - التي حددتها كوبوسا  الثالثة  األبعادعلى  يبالتساوموزعة   - في الجدول السابق 

 ،، أحيانادائما،غالبا( بحيث توضع أمام كل فقرة االختيارات التالية  -التفصيل فيها في الجانب النظري 

   )أبدا

  : لمقياسل السيكومترية الخصائص:2- 3-3

في حسابها لصدق األداة المصممة ثالث أنواع من الصدق  اعتمدت الباحثة:حساب صدق المقياس/ أوال

  :وهي

الجامعيين  األساتذةعلى مجموعة من  األوليةعرض المقياس في صورته :صدق المحكمين / أ

المتخصصين في العلوم النفسية إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة الفقرات لألبعاد التي تنتمي إليها 

وضعت لقياسه بالسلب  والحكم على مدى صالحية كل مفردة لقياس ما وكذا وضوح صياغتها اللغوية،

كما  % 75ع عليها المحكمون بنسبة وبناء على توجيهاتهم  تم االحتفاظ بالعبارات التي أجم،اإليجابأو 

 42وبذلك وصل عدد فقرات المقياس إلى قامت الباحثة بتعديل العبارات المؤشر عليها بعدم وضوحها، 

  ) 4ملحق رقم   (و )1أنظر ملحق رقم (. األبعاد الثالث للمقياسفقرة موزعة على 

للمقياس بتطبيقه على عينة جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي : صدق االتساق الداخلي / ب

لكل بعد  ، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون)عينة التقنين(أستاذا وأستاذة ) 50(استطالعية مكونة من 

من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من 
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، فكانت النتائج كما )SPSS( اإلحصائيلك باستخدام البرنامج ذو للمقياس والدرجة الكلية فقرات المقياس

 :هو موضح في الجدول التالي 

 الدرجة الكليةو فقرات مقياس الصالبة النفسيةيمثل معامالت االرتباط بين درجات ) 18(جدول رقم 

  .لدرجة الكلية للمقياسبا

  الفقرات  األبعاد  معامل االرتباط  الفقرات  األبعاد
معامل 

  االرتباط
  معامل االرتباط  الفقرات  األبعاد

زام
اللت

ا
  

1  0.57** 

رة
يط

لس
و ا

م أ
حك

الت
  

2  0.31*  

ي
حد

الت
  

3  0.31*  

4  0.34*  5  0.30*  6  0.34*  

7  0.34*  8  0.40**  9  0.04 

10  0.30**  11  0.29*  12  0.51**  

13  0.27*  14  0.40**  15  0.46**  

16  0.36**  17  0.41**  18  0.49**  

19  0.092  20  0.34*  21  0.26*  

22  0.26*  23  0.26*  24  0.40**  

25  0.10 26  0.64**  27  0.58**  

28  0.59**  29  0.72**  30  0.55**  

31  0.60**  32  0.54**  33  0.59**  

34  0.54**  35  0.47**  36  0.30**  

37  0.16  38  0.61**  39  0.61**  

40  0.33**  41  0.52**  42  0.41**  

  **0.87  الدرجة الكلية للبعد  **0.89  الدرجة الكلية للبعد  **0.84  الدرجة الكلية للبعد

  :يتبين من الجدول السابق ما يلي  

حققت معظم فقرات مقياس الصالبة النفسية ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى  -

 : ، عدا الفقرات التالية  0.01و   0.5
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 .من بعد التحدي  ."أشعر بالخوف مما قد يطرأ على حياتي من تغيير ")9(رقم الفقرة  -

 .من بعد االلتزام  . "أشعر بالسعادة حينما أخدم مجتمعي ")19(الفقرة رقم  -

 .من بعد االلتزام ."انشغالي بأموري ال يسمح لي بالتفكير في شيء آخر ") 25(الفقرة رقم  -

من بعد االلتزام . "كل تناقضاتها تستحق أن نحياها وبالرغم منأعتقد أن الحياة ") 37(الفقرة رقم  -

 .أيضا

فقرة  38وقد قامت الباحثة بحذف هذه الفقرات وبذلك يبقى المقياس في صورته النهائية يتكون من 

 .موزعة على األبعاد الثالث لمقياس الصالبة النفسية 

فكانت . د والدرجة الكلية للمقياسكما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بع

االرتباطات دالة إحصائيا بين درجة كل بعد و الدرجة الكلية للمقياس، فقد تراوحت قيم االرتباط 

و بذلك تكون الباحثة قد تحققت من صدق . 0.01وجميعها دالة عند مستوى )   0.89 -0.84(بين

  . االتساق الداخلي للمقياس

حيث تم حساب القدرة التمييزية للبنود من حيث  ) صدق المقارنة الطرفية (  :الصدق التمييزي / ج

معتمدين في تحديد (قدرتها على التمييز بين منخفضي الصالبة النفسية ومرتفعي الصالبة النفسية 

) ت(،وذلك بواسطة اختبار )من الدرجات بعدما يتم ترتيبها تنازليا)   % 27(المجموعتين على نسبة 

لداللة ) ت(لمعرفة داللتها اإلحصائية، والجدول التالي يوضح قيم  لفروق بين متوسطاتهملداللة ا

  .  الفروق بين متوسطات أفراد العينة على عبارات مقياس الصالبة النفسية 

  .لمقياس الصالبة النفسية ) الصدق التمييزي ( نة الطرفية ريمثل صدق المقا) 19(رقم   جدول 
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  الدرجاتمنخفضي   المتغير

  )14(ن  

مرتفعي الدرجات 

  )14(ن

مستوى   قيمة ت

  الداللة

درجة 

  الحرية

الصالبة 

  النفسية 

  26  0.01  11.91  ع  م  ع  م

116.69  9.16  150  4.88  

بين مرتفعي   0.01عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 19(يتضح من الجدول رقم 

و هذا يعني أن المقياس يتوفر على القدرة التمييزية ،مقياس الصالبة النفسية  ومنخفضي الدرجات على 

  .     بين المجموعتين المتطرفتين في الصالبة النفسية 

  :ثبات المقياس / ثانيا 

 - أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية  

بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل  –أستاذا وأستاذة خارج عينة الدراسة ) 50(والمقدر عددها ب

  . ألفا كرونباخ 

  Split-Half Coefficient :طريقة التجزئة النصفية / أ

حيث احتسبت تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية 

،  بعدها تم 0.75وبلغ معامل الثبات بواسطة معادلة بيرسون ألفراد العينة الزوجية والفردية الدرجات 

، وهي مؤشرات دالة على أن 0.86فبلغ المعامل  تصحيح الطول بواسطة معادلة سبيرمان براون

  .عالالمقياس يتسم بثبات 

  :طريقة ألفا كرونباخ / ب

تاذا وأستاذة بجامعة محمد خيذر بسكرة أس)  50(بعد تطبيق المقياس على عينة التقنين والبالغ عددها 

لية ، تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمة معامل الدرجة الكريقة عشوائيةاختيروا بط
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وهي ) 0.71و  0.69(، بينما تراوحت قيم معامالت األبعاد بين 0.84لمقياس الصالبة النفسية 

  والجدول التالي يوضح  .يطمئن الستخدامه في هذه الدراسةمعامالت دالة على تمتع المقياس بثبات عال 

  :ذلك 

  

  

  

  

  يوضح معامل ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس و الدرجة الكلية ) 20(جدول 

اتضح للباحثة أن مقياس الصالبة النفسية موضوع الدراسة يتسم بدرجة عالية من سبق بناء على ما و

  .الصدق والثبات تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة 

تتم االستجابة على المقياس وفقا لتدرج رباعيو تتراوح درجة كل فقرة  :تصحيح المقياس   3- 3-3

درجات على التوالي للبدائل ، باستثناء الفقرات السلبية و التي تصحح  1إلى  4من  من فقرات المقياس

  .  33-  21 – 20 – 12 – 9 – 5- 4:  بطريقة عكسية و هي الفقرات رقم 

وتتراوح  ويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بجمع درجاته على األبعاد الفرعية للمقياس

وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع الصالبة النفسية  لدى المفحوص )  172و  38( الدرجة الكلية بين 

 والجدول الموالي يوضح توزيع فقرات المقياس على .بينما تدل الدرجة المنخفضة على انخفاضها لديه

  .األبعاد 

  .يمثل توزيع فقرات مقياس الصالبة النفسية على األبعاد التي تنتمي إليها )  21( جدول رقم 

  الفقرات  األبعاد

  .36 - 31  -28 -25  -20   - 15  -12 - 9 - 7 - 4 - 1  االلتزام

  . 37- 34-  32- 29-  26- 23- 21 – 18 – 16 – 13 -10-8-5- 2  التحكم

  .38–35- 33-30-27-24- 22- 19- 17- 14- 11- 6 - 2  التحدي

  معامل ألفاكرونباخ  عدد الفقرات  األبعاد

  0.69  14  االلتزام

  0.72  14  التحكم

  0.71  14  التحدي

  0.84  الدرجة الكلية
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  :مقياس تأكيد الذات أو التوكيدية  3-4

  : المقياسخطوات بناء المقياس  وصف  1- 4- 3

أي (التوكيدية لدى األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية بوصفها  لقياساألداة  تصمم   

إحدى السمات األساسية للشخصية المناعية، وهي من المفاهيم التي دار حولها جدل كبير بين ) التوكيدية

سمات علماء النفس فقد عدها البعض أسلوبا من أساليب الشخصية ، واعتبرها البعض اآلخر سمة من 

  .الشخصية في حين أقرنها فريق ثالث بالسلوك االيجابي و رابع بالسلوك االيجابي و السلبي معا 

ولقد تم االطالع على ما أمكن من األفكار والنظريات والمقاييس والدراسات حول تأكيد الذات أو 

  :و من بينها ). (Assertivenessالتوكيدية 

فيد في التعرف على مدى قدرة الطلبة على فقرة ت) 29(من  وهو مكونمقياس راتوس لتأكيد الذات  - 

 نويمكن أ،ومواقف الحياة التي يعيشونها باستمرار، تدعيم وتوكيد الذات في السلوكيات التي يمارسونها

، ويمكن أن يطبق بشكل جماعي أو يطبق على الطلبة من الصفوف األساسية العليا فالثانوية

  ) 140، ص 2009 عد،اللطيف أبو أس أحمد عبد.(فردي

، و هو معد لفئة محمد بدر األنصاريلكاتل ترجمة وتقنين " الستة عشر" اختبار عوامل الشخصية  - 

ستة عشر عاما فما فوق ذلك أن ثبات قياس الشخصية باالستخبار يكون أعلى لدى الراشدين حسب 

، وقد اطلعت الباحثة على فقرات قوة تي يقيسها مستقلة عن بعضها البعضمترجمه، كما أن العوامل ال

  . األنا كونها تتضمن تأكيد الذات

و قد أعد هذا االختبار عن مقياس ) 1994محمد السيد عبد الرحمان،(اختبار العالقات الشخصية  - 

)Lorre& More,1980 " (Personal Relation Inventory  " لقياس خمسة أنواع من السلوك

  .التوكيدي
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عبارة  100كون من ويت)  Lazarus,1973 (،)Eisler et al,1975(في ضوء أفكار  وقد أعد المقياس

عبارة لكل بعد، ويصلح االختبار لطالب مرحلة الثانوية والجامعية  20موزعة على خمسة أبعاد بمعدل 

  .وما بعدها

لفتاح قائمة توكيد الذات إعداد جوزيف وولب وأرنولد الزاروس تعريب غريب عبد اإلى  باإلضافة

  .)تحت الطبع،بشير معمرية(غريب 

  : أربعة أبعاد هي عبارة موزعة على 44من  في صورته األولية  تكون المقياس

و يعرف بأنه قدرة الفرد على مناصرة ما يراه "   "Defence of Rights:الدفاع عن الحقوق */ 

  .صوابا والدفاع عن حقوقه و رفض المطالب غير المقبولة وغير المنطقية 

وتعرف بأنها قدرة الفرد على المبادأة والتصرف " Social Assertiveness:" التوكيدية االجتماعية */ 

  .وحسم المسائل والمحافظة على مواقف التفاعل االجتماعي و إنهائها بسهولة و يسر

وتعرف بأنها نزعة الشخص إلى القيادة والتوجيه أو التأثير في  Directiveness:التوجيهية */ 

  .آلخرين في مواقف التفاعل الشخصيا

وتعرف بأنها نزعة الفرد إلى المقاومة الفعالة لضغوط األفراد "  Independence:" االستقاللية */ 

  . وأن يعبر عن آرائه وأفكاره حتى وإن اختلف معهم، والجماعات لالنصياع و المسايرة 

  :  للمقياس  السيكومترية الخصائص 2- 3-4

  : المقياس حساب صدق/ أوال

على ) عبارة  44والمكونة من ( ي صورته األولية فعرضت الباحثة المقياس  :صدق المحكمين /أ

مجموعة من المحكمين قصد التأكد من الصدق الظاهري للمقياس في ضوء مالحظاتهم، وذلك بهدف 

، ومدى هاتحتمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول المقياس ، ومدى مالئمة فقراته لألبعاد التي تندرج 

 % 75وبناء على ذلك احتفظت الباحثة بالعبارات التي وقع عليها االتفاق بنسبة . وضوحها وترابطها

، وحذفت الفقرات التي )عبارات مركبة (وأعادت صياغة بعض العبارات بسبب احتوائها على فكرتين 
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و بذلك وصل المقياس في صورته األولية قبل التحليل . ها المحكمون تكرارا لبعضها البعضرأى في

  )   5و رقم  2ملحق رقم أنظر( .موزعة بمعدل عشر فقرات لكل بعد ) فقرة  40( اإلحصائي إلى 

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة : حساب صدق االتساق الداخلي /  ب

  : ة الكلية للمقياس كما هو مبين في الجدول التالي جوالدر

  .مقياسلبالدرجة الكلية ل فقرات مقياس التوكيدية يبين معامل ارتباط ) 22( جدول رقم 

عاد
ألب

ا
ت  

را
لفق

ا
  

  األبعاد  المعامل

ت
را

لفق
ا

  

  األبعاد  المعامل

ت
را

لفق
ا

  

  األبعاد  المعامل

ت
را

لفق
ا

  

  المعامل

وق
حق

 ال
عن

ع 
دفا

ال
  

1  0.40**  

ية
اع

تم
الج

ة ا
يدي

وك
الت

  

2  0.30*  

ية
يه
وج

الت
  

3  0.23*  

ستق
اال

ية
الل

  

4  0.45*  

5  0.35**  6  0.40**  7  0.30**  8  0.32*  

9  0.28*  10  0.32*  11  0.053  12  0.35**  

13  0.32*  14  -0.13 15  0.35**  16  0.30**  

17  0.34*  18  0.46**  19  0.28*  20  0.28*  

21  0.27*  22  0.33*  23  0.30*  24  0.15  

25  0.07  26  0.47**  27  0.30**  28  0.60**  

29  0.35**  30  050**  31  0.30*  32  0.50**  

33  0.33**  34  0.35*  35  0.30*  36  0.27*  

37  0.35**  38  0.30*  39  0.31*  40  0.28*  

 0.01ند مستوى عولقد تبين أن معظم الفقرات قد حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقياس وهذا 

  :عدا الفقرات التالية  ،0.05و

وتنتمي " حين يتعلق األمر بخطة جماعية في العمل أترك عادة زمام األمور لغيري ) " 11( الفقرة رقم 

  .لبعد التوجيهية 
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و تنتمي " حتى عندما تجرح مشاعري أحرص على عدم إيذاء مشاعر اآلخرين ) "  14( الفقرة رقم 

  .لبعد التوكيدية االجتماعية 

و تنتمي لبعد " أوافق على قرار اتخذته الجماعة حتى لو لم أكن متفقا معهم ) "  24( الفقرة رقم 

  االستقاللية 

و تنتمي ". شيئا ذا قيمة و يتلفه فإنني ال أجد ما أقوله له  حين يستعير أحدهم مني) "  25( الفقرة رقم 

  .لبعد الدفاع عن الحقوق 

موزعة على عبارة  36وقد قامت الباحثة بحذف هذه الفقرات ليصل المقياس في صورته النهائية إلى 

  .أبعاد المقياس 

جميعها دالة عند مستوى كانت فد بالدرجة الكلية للمقياس كما اكما تم حساب معامالت االرتباط لألبع

0.01.  

  .بالدرجة الكلية للمقياس  أبعاد مقياس التوكيدية معامالت ارتباط   يبين)   23(جدول رقم 

  معامل االرتباط  أبعاد المقياس

  **0.67  الدفاع عن الحقوق

  **0.71  التوكيدية االجتماعية

  **0.56  التوجيهية

  **0.74  االستقاللية

بين أبعاد مقياس  0.01الجدول السابق أن هناك ارتباطات دالة إحصائيا عند مستوى يتضح من 

والذي  والدرجة الكلية للمقياس، وبذلك نكون قد تحققنا من صدق االتساق الداخلي للمقياس التوكيدية 

  .عبارة موزعة على األبعاد األربعة للمقياس 36يبقى في صورته النهائية يتكون من 
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 طبق المقياس للكشف عن مدى قدرة الفقرات على التمييز بين أفراد عينة: الصدق التمييزيحساب / ج

التقنين من ذوي الدرجات العليا في سمة التوكيدية و نظرائهم من ذوي الدرجات المنخفضة، وذلك 

تحديد  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين العليا والدنيا معتمدين في) ت(بحساب قيمة 

  :والجدول التالي يوضح ذلك .من الدرجات بعدما يتم ترتيبها تنازليا ) %27(المجموعتين على نسبة 

  .التوكيدية لمقياس ) الصدق التمييزي ( يمثل صدق المقارنة الطرفية )  24(  رقم جدول 

  منخفضي الدرجات  المتغير

  )8(ن  

  مرتفعي الدرجات

  )8(ن 

درجة   قيمة ت

  الحرية

  الداللةمستوى 

  0.01  26  14.10  ع  م  ع  م  التوكيدية

122.64  5.95  153.57  5.63  

بين مرتفعي )  0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 24(يتضح من الجدول رقم 

  .وهذا يعني أن المقياس صادقالتوكيدية ومنخفضي الدرجات على مقياس 

  :هما بطريقتينتم حساب الثبات :ثبات المقياس / ثانيا 

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة :التجزئة النصفية -أ

و بلغ معامل الثبات بواسطة معادلة الزوجية و الفردية ألفراد العينة حيث احتسبت الدرجات النصفية 

، وهي 0.70براون فبلغ المعامل بيرمان ،  بعدها تم تصحيح الطول بواسطة معادلة س0.54بيرسون 

  .مؤشرات دالة على أن المقياس يتسم  بثبات عال

كما تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق  حساب معامل ألفا كرونباخ  لكل بعد :ألفا كرونباخ  - ب

رتفعة بحيث تراوحت ما ،  فكانت جميع قيم المعامالت مكذا الدرجة الكليةمن أبعاد مقياس التوكيدية و

والنتائج كما . وهو معامل ثبات عال 0.81أما الدرجة الكلية فبلغت قيمة معاملها ،  0.68و  0.57بين 

  :الجدول التالييوضحها 
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  يوضح معامل ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس التوكيدية)    25( جدول رقم

  معامل ألفا كرونباخ  أبعاد المقياس

  0.57  الدفاع عن الحقوق

  0.67  التوكيدية االجتماعية

  0.69  التوجيهية

  0.68  االستقاللية

  0.81  الدرجة الكلية

موضوع الدراسة يتسم بدرجة  التوكيديةاتضح للباحثة أن مقياس  بناء على النتائج المتوصل إليهاو

  .ول على النتائج النهائية للدراسةعالية من الصدق والثبات تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحص

ر ، تعبتعبر عني تماما( تتم االستجابة على المقياس وفقا لترج خماسي:المقياس تصحيح  3- 3-4

وعلى المفحوص أن يحدد . )عني، ال تعبر عني على اإلطالق ، ال تعبرعني، ال تعبر عني إلى حد ما

و تتراوح درجة . أمام الفقرة التي تتفق مع رأيه) x( مدى انطباق كل فقرة عليه و ذلك بوضع عالمة 

درجات على التوالي للبدائل ، عدا الفقرات التي تصحح  1إلى  5قرة من فقرات المقياس من كل ف

  . 35 - 33 - 32 -31 - 30 - 25 -21 - 18 - 16 -14 - 9  -7 - 2: وهي  بطريقة عكسية 

 و يتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بجمع درجاته على األبعاد الفرعية للمقياس

وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع التوكيدية لدى ، ) 180و  36( كلية بين وتتراوح الدرجة ال

والجدول الموالي يوضح توزيع الفقرات . المفحوص بينما تدل الدرجة المنخفضة على انخفاضها لديه 

  .على األبعاد 

  األبعاد مقياس التوكيدية على يبين توزيع فقرات )   26(جدول رقم 

  

  الفقرات  األبعاد

  . 33  -  29- 25 -19  - 15 – 12 – 9 - 5- 1  الدفاع عن الحقوق

  .35-34-30- 26- 22- 20- 16-10-6- 2  التوكيدية االجتماعية

  .31- 27- 23- 21- 17- 13-  7- 3  التوجيهية

  . 36-32- 28- 24- 18- 14-11-8- 4  االستقاللية
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  :تطبيق الدراسة  إجراءات– 4

، حيث تم توزيع أدوات البحث ) 2013 –2012( الجامعيخالل الموسم تم إجراء الدراسة األساسية 

، مواجهة الضغوط النفسية، وقائمة أساليب حدة شملت مقياس الذكاء االنفعاليعلى شكل بطارية وا

، وقد انطلقت على عينة الدراسة)  6الملحق رقم  أنظر ( ومقياس التوكيدية ومقياس الصالبة النفسية 

  .  .شملت كافة كليات و أقسام الجامعة عملية التوزيع في شهر أفريل و 

تم ) جويلية 10(بعدها بدأت الباحثة في جمع استماراتها وقد استغرقت العملية قرابة الثالثة أشهر 

وبعد عملية فرز وتفقد االستمارات اضطرت الباحثة . 140استمارة من أصل  110خاللها استرجاع 

وبذلك يكون مجموع العينة قد بلغ . فقراتها لىبة عاستمارة بسبب عدم استكمال اإلجا 22للتخلي عن 

  ) . 88= ن (

  : المعتمدة في الدراسة اإلحصائيةاألساليب -5

  :التاليةاستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية 

 معامل ارتباط بيرسون لتحديد االرتباطات -

  .معامل االرتباط المتعدد -

 .الثباتألفا كرونباخ لحساب معامالت  -

 .براون لتصحيح الثبات بالتجزئة النصفية لمقاييس الدراسة- معامل سبيرمان -

 .لعينتبن مستقلتين)  T- Test( اختبار  -

 .معادلة تحليل االنحدار الخطي للتنبؤ -

  .معايير النزعة المركزية ومقاييس التشتت -
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  :خالصة الفصل 

دراسة، ثم وصف العينة للمنهج المناسب للهذا الفصل اإلجراءات المنهجية من خالل التطرق تناول 

وخصائصها السيكومترية، وهذا بحساب معامالت ، بعدها وصفت أدوات جمع البيانات وخصائصها

تطرقنا ، ها العتمادها في دراستنا الحالية، والتي طمئنت نتائجدق والثبات باستخدام طرق مختلفةالص

في األخير إلى األساليب اإلحصائية التي استخدمت  بعدها إلى إجراءات تطبيق الدراسة األساسية لنصل

  .المواليفي معالجة البيانات والنتائج معروضة في الفصل 

  

  

  



  

 

  

  

  

  الفصل السادس

  الدراسة نتائج و مناقشة  عرض
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  عرض ومناقشة نتائج الدراسة: الفصل السادس

 . الدراسة نتائج عرض/  أوال

 . العام التساؤل نتائج عرض 1

 . األول الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-2

 .الثاني الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-3

 .الثالث الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-3

 .الرابع الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-4

 .الخامس الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-5

 السادس الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-6

 .السابع الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض 1-7

 . الدراسة نتائج مناقشة/  ثانيا

 .العام التساؤل نتائج مناقشة 1

 .األول الفرعي بالتساؤل المتعلقة لنتائج مناقشة 1-1

 الثاني الفرعي بالتساؤل المتعلقة لنتائج مناقشة 1-2

 .الثالث الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج مناقشة 1-3

 .الرابع الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج مناقشة 1-4

 .الخامس الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج مناقشة 1-5

 .السادس الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج مناقشة 1-6

 .السابع الفرعي بالتساؤل المتعلقة النتائج مناقشة 1-7

  . الدراسة لنتائج عامة مناقشة
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، خصص هذا الفصل إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة بعدما تم التطرق في الفصل السابق

 .الواردة في الدراسة  النتائج حسب التساؤالت ومناقشةض لعر

  :نتائج الدراسة  عرض/ أوال 

 : العام التساؤلعرض النتائج المتعلقة ب -1

إدارة الضغوط النفسية و سمتي طبيعة العالقة القائمة بين ما  :على ما يلي العام نص التساؤل 

لدى األساتذة الجامعيين بالذكاء االنفعالي  )الصالبة النفسية و التوكيدية (  الشخصية المناعية 

  ؟الممارسين لمهام إدارية

العام قمنا بحساب قيمة معامل االرتباط المتعدد بين كل من درجات إدارة التساؤل  نتائجلغرض فحص 

الضغوط النفسية و الصالبة النفسية و التوكيدية بدرجات الذكاء االنفعالي لدى األساتذة الجامعيين 

  : الممارسين لمهام إدارية و النتائج المتوصل إليها مبينة في الجدول اآلتي 

معامل االرتباط المتعدد بين كل من إدارة الضغوط النفسية ، الصالبة يوضح قيم )  27( جدول رقم 

   88=نالنفسية ، التوكيدية بالذكاء االنفعالي  

إدارة   

الضغوط 

  النفسية

الصالبة 

  النفسية

الذكاء   التوكيدية

  االنفعالي

معامل 

االرتباطالمتعدد 

R 

معامل 

التحديد 

R2  

درجة 

  الحرية 

إدارة الضغوط 

  النفسية

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

  

  

0.39**  

  

  

  

0.35  

  

  

  

84  

  -  -  -  *0.30  الصالبة النفسية

  -  -  *0.30  *0.25  التوكيدية

  -  **0.39  **0.49  **0.39  الذكاء االنفعالي

  .0.01دالة عند مستوى ** ،  و  0.05دالة  عند مستوى *
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أن قيمة معامل االرتباط المتعدد بين كل من إدارة )  27(يظهر لنا من خالل الجدول رقم 

الضغوط النفسية و الصالبة النفسية و التوكيدية بالذكاء االنفعالي لدى األساتذة الجامعيين الممارسين 

عالقة  هذا يدل على وجودو، 0.05و   0.01و هي دالة عند مستوي )  0.39= لمهام إدارية قد ر

ارتباطية دالة وموجبة بين كل من إدارة الضغوط النفسية و الصالبة النفسية و التوكيدية بالذكاء 

  .االنفعالي لدى أفراد عينة الدراسة 

 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي األول  1- 1

الي بأبعاده ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفع :نص التساؤل الفرعي األول على ما يلي 

  لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية؟ودرجته الكلية و بين إدارة الضغوط النفسية 

درجات أفراد العينة على  و لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين

إدارة الضغوط  درجاتهم على أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين مقياس 

  :النتائج موضحة في الجدول التالي و . و درجته الكلية النفسية 

 بأبعاده و درجته الكلية  يمثل قيم معامالت االرتباط بين الذكاء االنفعالي   )  28( جدول رقم 

  88= ن.  لدى أفراد عينة الدراسة  الضغوط النفسية إدارةبأبعاد 
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أبعاد مقياس إدارة الضغوط 

  النفسية

  أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي

الوعي 

  بالذات

تنظيم 

  الذات

المهارات   التعاطف  الدافعية

  اإلجتماعية

الدرجة 

  الكلية

  **0.27  0.13  *0.25  **0.28  0.16  **0.32  إعادة التفسير اإلجابي

  0.93  0.79- 0.11  0.03  0.16  0.19  اإلبتعاد الذهني

على االنفعاالت و  التركيز

  إظهارها

0.14  0.02  0.07  0.13  0.11  0.11  

االستعمال االجرائي للدعم 

  االجتماعي

0.16  0.14  0.15  0.17  0.25*  0.28**  

  0.20  0.10  0.12  *0.24  0.17  0.20  المواجهة النشطة

  0.02  0.10  0.10 0.09-  0.08  0.07  اإلنكار

  **0.36  *0.21  **0.35  *0.23  **0.34  **0.41  الرجوع إلى الدين  

  **0.30  0.19  *0.22  *0.21  **0.34  **0.31  السخرية أو الدعابة

  0.04-  0.01  0.04  0.09-  0.09  0.06-  االبتعاد السلوكي

  0.11  0.15  0.09  0.08  0.18  0.04  التريث

استعمال الدعم االجتماعي 

  االنفعالي

0.12  0.06  0.14  0.17  0.28**  0.06  

  0.07  0.01  0.02  0.04-  0.15  0.46-  تعاطي المواد النفسية

  **0.31  *0.23  *0.22  0.09  *0.25  0.10  لتقبلا

  *0.25  0.08  *0.22  0.19  **0.39  0.20  قمع االنشطة المتنافسة 

  **0.38  **0.29  **0.26  **0.33  **0.37  **0.37  التخطيط 

  **0.39  **0.28  **0.36  **0.26  **0.37  **0.37  الدرجة الكلية 

 0.01دالة عند مستوى ** ،  و  0.05مستوى دالة  عند *
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

الوعي ( بين أبعاد الذكاء االنفعالي  0.01وجود عالقة ارتباطية  موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى - 

إلدارة و بين الدرجة الكلية  ) بالذات ، تنظيم الذات ، الدافعية ، التعاطف و المهارات االجتماعية 

 .الضغوط النفسية لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية 

   بين أبعاد إدارة الضغوط النفسية  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

لتقبل ا إعادة التفسير اإليجابي ، االستعمال اإلجرائي للدعم االجتماعي ، الرجوع إلى الدين ، الدعابة ( 

 .و بين الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي لدى أفراد العينة ) ، قمع األنشطة المتنافسة و التخطيط 

بين بعد الوعي بالذات و بين  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

لدى ) الدعابة و التخطيط إعادة التفسير اإليجابي ، الرجوع إلى الدين ، (أساليب إدارة الضغوط النفسية 

 .األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية 

بين تنظيم الذات و بين  0.05و  0.01عند مستوى وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا  - 

الرجوع إلى الدين ، الدعابة ، التقبل ، قمع األنشطة ( األساليب التالية من إدارة الضغوط النفسية 

 .لدى أفراد عينة الدراسة ) ة و التخطيط المتنافس

بين الدافعية و بين أبعاد  0.05و  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى  - 

إعادة التفسير اإليجابي ، المواجهة النشطة ، الرجوع إلى الدين ، الدعابة (إدارة الضغوط النفسية 

 )والتخطيط 

بين التعاطف و أبعاد  0.05و  0.01بة و دالة إحصائيا عند مستوى جود عالقة ارتباطية موجو - 

إعادة التفسير اإليجابي ، الرجوع إلى الدين ، الدعابة ،التقبل و قمع األنشطة ( إدارة الضغوط النفسية 

 .لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية ) المتنافسة 
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بين المهارات االجتماعية ، وبين  0.05و  0.01د مستوى وجود عالقة ارتباطية و دالة إحصائيا عن - 

لدى أفراد ) بل و التخطيط استعمال الدعم االجتماعي االنفعالي، التق( أبعاد إدارة الضغوط النفسية 

 .العينة

 : عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثاني   2- 1

ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده :نص التساؤل الفرعي الثاني على ما يلي 

  لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية؟ودرجته الكلية و بين الصالبة النفسية 

لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على 

جته الكلية و بين درجاتهم على أبعاد مقياس الصالبة النفسية مقياس  الذكاء االنفعالي بأبعاده و در

  : كما هو موضح في الجدول التالي.ودرجته الكلية 

يبين قيم معامالت االرتباط بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية )  29( جدول رقم 

  88= ن         إداريةلدى األساتذة الجامعين الممارسين لمهام بأبعاد مقياس الصالبة النفسية 

  

  

أبعاد مقياس الصالبة 

  النفسية

  أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي

الوعي 

  بالذات

المهارات   التعاطف   الدافعية   تنظيم الذات

  االجتماعية 

  الدرجة الكلية

  **0.34  *0.20  **0.23  **0.36  **0.29  **0.38  االلتزام

  **0.38  0.18  **0.27  **0.39  **0.32  **0.48  التحكم

  **0.52  *0.21  **0.40  **0.54  **0.49  **0.59  التحدي

  **0.49  *0.22  **0.35  **0.50  **0.43  **0.57  الدرجة الكلية

  0.01دالة عند مستوى ** ،  و  0.05دالة  عند مستوى *
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

 يع أبعاد الذكاء االنفعالي  جمبين  0.01د مستوى وجدود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عن

و درجتها الكلية ، عدا ) االلتزام  ، التحكم و التحدي (ودرجته الكلية و بين الصالبة النفسية بأبعادها 

ببعدي االلتزام و التحدي  وكذا   0.05بعد المهارات االجتماعية و الذي كان ارتباطه داال عند مستوى 

  ) 0.18(تحكم اط   غير دال بالنسبة لبعد البالدرجة الكلية ، في حين كان االرتب

  :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثالث  3- 1

ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده :نص التساؤل الفرعي الثلث على ما يلي 

  إدارية؟لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام  ودرجته الكلية و بين التوكيدية ؟

لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على  

مقياس  الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين درجاتهم على أبعاد مقياس التوكيدية ودرجته 

 : كما هو موضح في الجدول التالي.الكلية 

يبين قيم معامالت االرتباط بين  الذكاء االنفعالي بأبعاده  و درجته الكلية )  30( جدول رقم 

  88= ن لدى أفراد عينة الدراسة                            ومقياس التوكيدية 

أبعاد مقياس 

  التوكيدية

  أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي  

الوعي 

  بالذات

تنظيم 

  الذات
  التعاطف  الدافعية

المهارات 

  االجتماعية
  الدرجة الكلية

  **0.33  *0.26  **0.31  **0.30  *0.24  *0.25  الدفاع عن الحقوق

  *0.27  *0.26  0.11  *0.26  0.18  **0.29  التوكيدية االجتماعية

  *0.24  **0.32  *0.24  0.10  0.17  0.13  التوجيهية

  *0.23  **0.28  0.10  0.16  **0.27  0.14  االستقاللية

  **0.39  **0.40  **0.28  **0.30  **0.31  **0.29  الدرجة الكلية

 0.01دالة عند مستوى ** ،  و  0.05دالة  عند مستوى *
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  :ما يلي يتضح من الجدول السابق 

 الي بين الدرجة الكلية للذكاء االنفع 0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

 .و بين الدرجة الكلية للتوكيدية لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية 

الدفاع عن ( وكيدية التوجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين الوعي بالذات و بين  - 

بالذات و التوكيدية االجتماعية  ، و عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد الوعي  الحقوق 

 .لدى أفراد عينة الدراسة ) التوجيهية و االستقاللية ( وبعدي 

بين تنظيم الذات و أبعاد   0.05و  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

في حين أن هذه العالقة لم تكن دالة بالنسبة لبعدي ) الدفاع عن الحقوق و االستقاللية ( التوكيدية 

 .لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية) دية االجتماعية و التوجيهية التوكي(

بين الدافعية و بين أبعاد  0.05و  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

 المتبقيين دالة بالبعدين  في حين لم تكن العالقة) الدفاع عن الحقوق و التوكيدية االجتماعية ( التوكيدية 

 .لدى أفراد عينة الدراسة )  التوجيهية و االستقاللية ( 

 بعد الذكاء االنفعالي ( بين 0.05و  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

في حين كان االرتباط لدى أفراد عينة الدراسة ، )  التعاطف و بين الدفاع عن الحقوق و التوجيهية 

 .)التوكيدية االجتماعية و االستقاللية (ضعيف ببعدي 

بين المهارات  0.05و   0.01و جود عالقة ارتباطية موجبة و دالة  إحصائيا  عند مستوى  - 

  . االجتماعية و كافة أبعاد التوكيدية  لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية
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  :علقة بالتساؤل الفرعي الرابع عرض النتائج المت 4- 1

ما طبيعة العالقة القائمة بين إدارة الضغوط النفسية :نص التساؤل الفرعي الرابع على ما يلي 

  لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية؟بأبعادها و درجتها الكلية و بين الصالبة النفسية 

لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على 

مقياس إدارة الضغوط النفسية  بأبعاده و درجته الكلية و بين درجاتهم على أبعاد مقياس الصالبة 

  : كما هو موضح في الجدول التالي.النفسية ودرجته الكلية 

دارة الضغوط إالرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس يبين معامالت ا)  31( جدول رقم 

  88= ن .           النفسية و بين درجاتهم على مقياس الصالبة النفسية 

  أبعاد مقياس إدارة الضغوط النفسية
  أبعاد مقياس الصالبة النفسية

  الدرجة الكلية  التحدي  التحكم  االلتزام

  **0.50  **0.45  **0.48  **0.38  إعادة التفسير اإلجابي

  0.03  0.19  0.00  - 0.16  اإلبتعاد الذهني

  0.06  0.03  0.05  0.09  التركيز على االنفعاالت و إظهارها

  0.11  0.05  0.09  0.18  االستعمال االجرائي للدعم االجتماعي

  **0.40  **0.24  **0.37  **0.49  المواجهة النشطة

  - 0.78  -*0.51  - 0.60  **- 0.25  اإلنكار

  **0.33  **0.33  **0.29  **0.24  الرجوع إلى الدين  

  **0.48  **0.33  0.57  0.75  السخرية أو الدعابة

  *- 0.29  *- 0.23  *- 0.24  *- 0.31  االبتعاد السلوكي

  0.16  0.11  0.00  - 0.11  التريث

  0.03  0.04  0.00  0.11  استعمال الدعم االجتماعي االنفعالي

  -*0.26  - 0.11  -*0.30  - **0.28  تعاطي المواد النفسية

  0.20  **0.25  0.18  0.10  لتقبلا

  **0.32  **0.28  **0.27  **0.29  قمع االنشطة المتنافسة 

  **0.48  *0.33  *0.48  **0.48  التخطيط 

  **0.30  **0.33  *0.24  0.19  الدرجة الكلية 

  . 0.01دالة عند مستوى ** ،  و  0.05دالة  عند مستوى *
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العالقة االرتباطية الدالة و الموجبة بين الدرجة الكلية إلدارة الضغوط يبين الجدول السابق 

  . 0.01النفسية والدرجة الكلية للصالبة النفسية و هذا عند مستوى داللة 

بين أبعاد  0.01ويتضح من خالله وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة احصائيا عند مستوى 

اإليجابي ، المواجهة النشطة ، الرجوع إلى الدين ، قمع األنشطة إعادة التفسير ( إدارة الضغوط النفسية 

) االلتزام ، التحكم و التحدي ( و بين األبعاد و الدرجة الكلية للصالبة النفسية ) المتنافسة و التخطيط 

كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا . لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية 

و بين ) و الدعابة  لاإلنكار و التقب( بين أساليب إدارة الضغوط النفسية  0.05و  0.01مستوى عند 

  . لدى أفراد العينة) التحدي ( البعد الثالث للصالبة النفسية 

 0.01عند مستوى كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية  سالبة و دالة إحصائيا 

و بين أبعاد  الصالبة النفسية فيما عدا ) فسية و االبتعاد السلوكي تعاطي المواد الن(بين بعدي  0.05و

باطية موجبة تو بالمقابل وجدت عالقة اربعد  التحكم والذي كان ارتباطه سالب و غير دال إحصائيا ، 

  .لدى أفراد عينة الدراسة .بين هذا البعد و بعد التقبل  0.01ودالة إحصائيا عند مستوى 

بين  0.01ن وجود عالقة ارتباطية سالبة و دالة إحصائيا عند مستوى كما كشفت النتائج ع

باقي األبعاد  أما.اإلنكار كأحد أساليب إدارة الضغوط النفسية و بعد االلتزام لدى أفراد عينة الدراسة 

  0.75( فجاءت ارتباطاتها ضعيفة أو غير دالة كما في حالة بعد الدعابة في عالقته بااللتزام والتحدي 

  .على التوالي إال أنها غير دالة إحصائيا)   0.57و

  :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الخامس  5- 1

ما طبيعة العالقة القائمة بين إدارة الضغوط :ص التساؤل الفرعي الخامس على ما يلي ن

  لمهام إدارية؟ لدى األساتذة الجامعيين الممارسينالنفسية بأبعادها و درجتها الكلية و بين التوكيدية 
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لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على 

مقياس إدارة الضغوط النفسية  بأبعاده و درجته الكلية وبين درجاتهم على أبعاد مقياس التوكيدية 

  والذي يبين . كما هو موضح في الجدول التالي.ودرجته الكلية 

مقياس و إدارة الضغوط النفسية أبعاد يبين قيم معامالت االرتباط  بين )    32( جدول رقم 

  88= لدى عينة الدراسة      ن  ) األبعاد و الدرجة الكلية ( التوكيدية 

  إدارة الضغوط النفسيةأبعاد  مقياس

  أبعاد مقياس التوكيدية

الدفاع عن 

  الحقوق

التوكيدية 

  االجتماعية

  الدرجة الكلية  االستقاللية  التوجيهية

  0.14  0.04  0.08  0.10  0.15  إعادة التفسير اإلجابي

  - 0.17  -*0.21  -*0.21  - 0.06  - 0.17  اإلبتعاد الذهني

  0.13  0.09  0.14  0.08  0.06  التركيز على االنفعاالت و إظهارها

  *0.23  *0.21  0.13  0.16  0.15  االستعمال االجرائي للدعم االجتماعي

  0.16  0.07  0.10  0.14  0.03  النشطةالمواجهة 

  0.00  - 0.01  - 0.06  0.03  0.02  اإلنكار

  0.16  0.07  0.10  0.17  0.09  الرجوع إلى الدين  

  0.15  - 0.07  - 0.05  **0.28  *0.25  السخرية أو الدعابة

  - 0.24  - 0.05  0.05  - 0.11  0.05  االبتعاد السلوكي

  *0.21  0.20  0.00  0.19  0.20  التريث

  **0.27  0.16  **0.27  0.16  0.16  الدعم االجتماعي االنفعالياستعمال 

  - 0.13  - 0.08  - 0.11  - 0.09  - 0.08  تعاطي المواد النفسية

  0.19  *0.24  0.06  0.15  0.08  لتقبلا

  0.13  0.17  0.01  0.10  0.08  قمع االنشطة المتنافسة 

  *0.21  **0.27  0.03  *0.23  0.05  التخطيط 

  *0.25  0.18  0.08  *0.23  0.20  الدرجة الكلية 

  .0.01دالة عند مستوى .* *   0.05دالة عند مستوى * 
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا  بين الدرجة الكلية إلدارة الضغوط  - 

النفسية و الدرجة الكلية للتوكيدية لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية  وهذا عند مستوى 

  . 0.05داللة 

بعاد مقياس أضغوط النفسية و كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين معظم أساليب إدارة ال- 

  .، فيما عدا بعض األبعاد كيدية لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية والت

اإلجرائي  االستعمال(ألسلوب  0.05فقد وجدت عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

الجتماعي االنفعالي ببعد التوجيهية وهذا ، و أسلوب استعمال الدعم ا)للدعم االجتماعي ببعد االستقاللية 

  .  0.01عند مستوى داللة 

بين   0.05كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  - 

أسلوب الدعابة   و بين الدفاع عن الحقوق ، و  من جهتها ارتبطت التوكيدية االجتماعية ببعد الدعابة 

  . 0.01داال إحصائيا عند مستوى  ارتباطا موجبا و

بين التخطيط و التوكيدية  0.05إلى وجود ارتباط موجب و دال إحصائيا عند مستوى  باإلضافة - 

ودالة  سالبةببعد االستقاللية ، في حين وجدت عالقة ارتباطية  0.01االجتماعية ، و عند مستوى 

تقاللية لدى أفراد عدى التوجيهية و االسبين أسلوب االبتعاد الذهني و ب 0.05إحصائيا عند مستوى 

  .عينة الدراسة 
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  : الفرعي السادسعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل  6- 1 

في  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة :  ص التساؤل الثاني على ما يلين

  ) . أدبي / علمي :  الجنس و التخصص( يعزى االختالف فيها لمتغيراتالذكاء االنفعالي 

ساتذة األو للكشف عن الداللة  اإلحصائية للفروق بين متوسطات  درجات الذكاء االنفعالي لدى 

) ت ( تم استخدام اختبار ) الجنس و التخصص ( الممارسين لمهام إدارية وفقا لمتغيرات جامعيين ال

  .التاليلمجموعتين مستقلتين  ، و النتائج كما هي موضحة في الجدول 

الفروق بين متوسطات درجات الذكاء االنفعالي لدى األساتذة نتائج يبين )  33( جدول رقم 

 )  أدبي/ علمي:  التخصصو الجنس(لمتغير  الجامعيين الممارسين لمهام إدارية يعزى االختالف فيها 

  88= ن 

  مستوى الداللة  قيمة ت df  ع  م  ن  المتغير

  غير دالة  0.024  86  20.75  205.99  68  ذكر  الجنس

  26.77  205.85  20  أنثى

  غير دالة  0.03  86  23.31  205.96  50  علمي  التخصص

  20.70  205.95  38  أدبي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكاء االنفعالي يظهر الجدول السابق 

هي و 0.024) ت(لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية وفقا 

  .غير دالة 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكاء  ماك

)  أدبي  /علمي( االنفعالي لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية وفقا لمتغير التخصص 

 .و هي غير دالة  0.03) ت(حيث بلغت قيمة 
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  :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي السابع  7 – 1

هل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية :  نص التساؤل على ما يلي

  من خالل درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالي؟ 

االنحدار الخطي حيث تم إدخال الدرجة الكلية للذكاء  بتطبيق تحليل قمناجابة على التساؤل ولإل

االنفعالي كمنبئ بإدارة الضغوط النفسية  فأسفر التحليل على أن الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي منبئة 

)   R2 =0.59(من تباين الدرجة الكلية إلدارة الضغوط النفسية حيث بلغت قيمة   %59وتفسر بنسبة 

 .جدول التالي يوضح قيمة معامل االنحدار وال

  A Beta  R R2  t  Sig  

A  الخطأ المعياري            

   12.952  154.450  الثابت

0.398  

 

0.38  

 

0.59  

11.932  0.00  

الدرجة الكلية إلدارة 

  الضغوط النفسية 

0.748  0.195  4.027  0.00  

يمثل معامل االنحدار الخطي بين المتغير المستقل الذكاء االنفعالي و المتغير التابع )   34(جدول رقم  

  :حيث أن .إدارة الضغوط النفسية

A   :معامل االنحدار الالمعياري  

Beta  : معامل االنحدار المعياري.  

R  :معامل االرتباط المتعدد.  

R2 : معامل التحديد  .  

   .  هي النسبة الفائية لتحليل االنحدار: ف  
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  .                       يمثل تحليل التباين األحادي للمتغير المستقل الذكاء االنفعالي )     35(جدول رقم  

  مستوى الداللة   ) ف ( قيمة    متوسط المربعات  درجات الحرية   مجموع المربعات   األساتذة 

  000a.  16.21  6738.17   1  6738.617  االنحدار

  35743.202  86  35743.202  الباقي

    87  42481.818  المجموع

بعد إجراء تحليل االنحدار الخطي  لمقياس إدارة الضغوط النفسية بلغت قيمة معامل االرتباط 

، و هو يشير إلى مقدار إسهام المتغير ) 0.59( كما بلغت قيمة مربع معامل االرتباط ) 0.38(

من التباين في التنبؤ بالمتغير التابع و هو إدارة الضغوط )  0.59(المستقل الذكاء االنفعالي بنسبة 

 .0.001قيمة ف كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى أن يشير إلى ) 35( رقم  الجدول النفسية، و

و تشير هذه   0.001و هي دالة عند مستوى     )4.027( ت) 34( ف الجدول رقم  كما بلغت قيمة 

النتيجة إلى إمكانية التنبؤ بدرجات األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية على مقياس إدارة 

  .خالل درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالي بدرجة مقبولة من الثقة منو الضغوط النفسية 

  :مناقشة نتائج الدراسة / ثانيا  

  :نتائج التساؤل العام مناقشة  -1

 0.01أسفرت نتائج التساؤل العام عن وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائية عند مستوى 

)  إدارة الضغوط النفسية ، الصالبة النفسية و التوكيدية (  لتابعةبين الذكاء االنفعالي و باقي المتغيرات ا

يمكن ، و ) 27( رقم لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية  كما اتضح من خالل الجدول 

والذي تم قياسه )  الوارد في الجانب النظري( تفسير هذه العالقة في ضوء تعريف الذكاء االنفعالي 

التي تم تعريف الذكاء االنفعالي  -، بحيث تؤثر  السمات الوجدانية و االجتماعية  وفقا لنموذج السمات

في قدرة األساتذة الجامعين الممارسين لمهام إدارية على التعامل بنجاح  - من قبل الباحثة في ضوئها 
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إلى اعتبار إدارة الضغوط النفسية    ( Bar-on )مع متطلبات المحيط و ضغوطه ، و لقد ذهب 

  .قابلية للتكيف مكونان أساسيان للذكاء االنفعالي وال

أن مرتفعي الذكاء الوجداني أكثر قدرة على معرفة "    Mayer,2001 )(ولقد أثبتت دراسة

عبد .( انفعاالتهم وانفعاالت اآلخرين في المواقف االجتماعية المختلفة و أكثر قدرة على تحمل الضغوط

  .)   102، ص  2002المنعم أحمد الدردير ،

وترى الباحثة أن المعرفة االنفعالية لألستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية تتيح له تقدير 

االستجابات االنفعالية لدى اآلخرين ومن ثم اختيار السلوكيات المتوافقة اجتماعيا لتحقيق تفاعل 

المكونات اجتماعي يضمن العالقات االجتماعية الناجحة بوصفها أي المهارات االجتماعية أحد 

  .األساسية للذكاء االنفعالي 

، رشاد محمد األسطل    2011أيمن غريب قطب ناصر ( وتتفق هذه  النتائج مع دراسات  

حول عالقة الذكاء  ) Mikolajczek& al,2006,2007،  2007، عبد المنعم عبد اهللا حسيب  2010

  و كذا دراسة. االنفعالي بإدارة  الضغوط النفسية

 )Ramesar,S ; Koortzen,P ; &Oosthuizen, R.M. 2009 (  

كما تتفق نتائج الدراسة بخصوص العالقة االرتباطية الموجبة و الدالة إحصائيا  بين الذكاء 

)   ( David Chan, 2005   ،Linda Tjiong,2002( االنفعالي والصالبة النفسية مع دراسات كل 

ث أسفرت نتائج تلك الدراسات عن وجود عالقة ارتباطية حي)  2007عبد المنعم عبد اهللا حسيب (و

، فالصالبة النفسية  )االلتزام التحكم و التحدي (موجبة بين الذكاء االنفعالي و الصالبة النفسية بأبعادها 

هي إحدى السمات الداعمة للتعامل الفعال مع المواقف الضاغطة و التي يساهم الذكاء االنفعالي  فيها 
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بقدرته على استخدام مصادره النفسية   - الجامعي الممارس لمهام إدارية  - األستاذ  من خالل  وعي

   .والبيئية المتاحة لتنظيم ذاته و من ثم السلوك وفق هذا  االعتقاد

 ,Kiamarsi et al , 1998, Ghorbani,1995, Anshell ,2001, &Kashani( و يشير 

 كونات يمتلكه كافة األفراد و لكن بدرجات متفاوتةإلى أن الصالبة النفسية بناء متعدد الم)  2011

و التحدي ، و أن لذوي الشخصيات الصلبة قدرة على فهم  الحياة و تحديد  ويضم االلتزام  و التحكم

األهداف سواء تعلقت بحياتهم األسرية أو العملية و بأنهم يؤمنون بقيمة ما يبذلونه من مجهود في سبيل 

أو الحظ ، كما يعتقدون بقدرتهم على التحكم في مجريات  ل عندهم للصدفةتحقيق أهدافهم ، فال مجا

، وأن ما يطرأ على حياة الفرد من تغيير و سلبية  فهي ناتجة عن تفاعالتهمحياتهم مهما كانت إيجابية أ

 .هو فرصة للتعلم و النمو الشخصي أكثر من كونه تهديدا ألمنه و صحته

(Atena Mehrparvar, Amir Moghaddam, et al, 2012, p : 818)                          

تشير نتائج الدراسة الحالية إلى العالقة االرتباطية الموجبة و الدالة إحصائيا بين الذكاء االنفعالي  كما

عبد المنعم الدردير (  والتوكيدية لدى أفراد العينة  و هو ذاته ما أسفرت عنه النتائج الجزئية لدراسة

و التي أشارت إلى االرتباط الموجب و الدال إحصائيا بين الذكاء االنفعالي وعامل السيطرة  ) 2002،

و تعني  )  بوصفه أحد العوامل الكبرى لسمات الشخصية لدى كاتل  و الذي يشتمل على تأكيد الذات(

مرتفعة في  إدارة الحوار و الضبط الذاتي و التأثير ، إذ يتميز األشخاص الذين يحصلون على درجة

و رانيا    Murensk, 2000( هذا العامل باالستقاللية و توكيد الذات ، و كذا النتائج الجزئية  لدراسة 

حول عالقة الذكاء االنفعالي بالعوامل الخمس الكبرى للشخصية )  2010الصاوي عبده عبد القوي ،

حب السيطرة و التنافس و التحدث  بحيث كانت التوكيدية  مكونا فرعيا لعامل االنبساطية ، و تشير إلى

  . دون تردد و الثقة بالنفس 
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والتوكيدية كما عرفتها الباحثة تعني القدرة على المسايرة دون خضوع لآلخر ، كما  تعني 

االستقاللية في اتخاذ القرارات مع ضرورة تحمل النتائج المترتبة عنها و كذا االعتراف بأوجه القصور 

تائج ارتباط الذكاء االنفعالي بهذه السمة ، فلدى الفرد  الذكي انفعاليا قدرة على الشخصي  و قد أثبتت الن

تقييم ذاته و الوقوف على نقاط القوة و الضعف فيها و كذا القدرة على التحكم في تصرفاته من خالل 

الربط بين المشاعر والتفكير، فالتوكيدية كسمة قد يعكس انخفاضها مستوى من اإلذعان والخضوع 

ولقد أشارت النتائج الجزئية لدراسة رانيا الصاوي عبده عبد القوي إلى أن التوكيدية  تعني . ألغلبية ل

الثقة بالنفس والحديث دون تردد و حب التنافس بمعنى التعبير عن األراء  واألفكار دون تردد وهذا 

  .قيادية يرتبط دون شك بطبيعة المهام اإلدارية لألستاذ الجامعي و التي تتطلب سمات 

أن انخفاض القدرة على ) 2011عبد الرحمان بن عيد الجهني ، ( وفي هذا الصدد يذكر 

التعبير عن المشاعر السلبية  يقود للعديد من االضطرابات النفسية و في المقابل يؤدي االنخفاض في 

ثة بأنها التعبير عن المشاعر اإليجابية إلى ضعف العالقات االجتماعية ، و التوكيدية كسمة عرفتها الباح

  . القدرة على التعبير عن المشاعر االيجابية و السلبية على حد سواء 

التوكيدية عكسيا بالقلق   ارتباطإلى   (Ghareeb Abdelfettah, 1992 )دراسة  فلقد انتهت 

إذ يظهر ذوي التوكيدية المنخفضة درجة مرتفعة من سمة القلق و هذا برأي الباحثة ناتج عن عدم 

إلى ارتباط )  Fatenah Naghavi,2010(و توصلت  عن مشاعرهم السلبية، قدرتهم على التعبير

و االكتئاب و القلق بحيث يتسم ) المشاعر  العجز عن التعبير عن( الذكاء االنفعالي باأللكستيميا 

المصابون بالعجز عن التعبير االنفعالي بمستويات منخفضة من الذكاء االنفعالي كالنقص في المهارات 

"  « Golemanاللفظية للتعبير عن مختلف االنفعاالت أو في وصف انفعاالت اآلخرين و هو ما أسماه 

وهذا يدعم دون شك طرحنا لفكرة السمات المناعية التي " Affective blindness"بالعمى االنفعالي 

  . قال بها دريهر
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أما من الناحية التشريحية فقد أشرنا في التراث النظري  إلى دور القشرة الحزامية الداخلية الظهرية  

 the rostral-anterior cingulate-medial prefrontal"والقشرة الجبهية األمامية الوسطى  

cortex "  في تمثيل الخبرة االنفعالية إذ تكمن أهميتها في التعرف على مشاعر اآلخرين  ، و هي

وظيفة هامة في التحكم في السلوك االنفعالي و بالتالي في الذكاء االنفعالي ، و يكون تأثير هذه 

بين بواسطة الربط التشريحي الضيق ) في جزء منه على األقل( التمثيالت على الخبرات االستثنائية 

إن هذا التفاعل  the rostral and dorsal anterior cingulateالقشرة الحزامية األمامية والظهرية 

الديناميكي بين الخبرات االستثنائية، وإقامة تمثيالت لها وتحسين هذه التمثيالت و دمجها مع عمليات 

. تويات الوعي االنفعالي أخرى هي العملية األساسية المساهمة في تحسين العواطف التي تتناولها مس

  .نفسية العصبية التي أثبتتها المناعة النفسية العصبية قة التفاعالت اليما يؤكد حق

  : مناقشة نتائج التساؤل الفرعي األول   1- 1

تظهر النتائج وجود ارتباط موجب و دال إحصائيا عند مستوى  )28(انطالقا من الجدول رقم 

بين أبعاد الذكاء االنفعالي و بعض أبعاد إدارة الضغوط النفسية ، و التي يتضح من  0.5و  0.01.

  . القراء األولية للنتائج أنها أساليب إيجابية في التعامل مع الضغوط النفسية 

بين بعد الوعي بالذات و أبعاد إدارة الضغوط النفسية فلقد جاء االرتباط موجب و دال إحصائيا 

و لعل هذا يفسر في ضوء ما ) إعادة التفسير االيجابي والرجوع إلى الدين والدعابة و التخطيط ( 

تبنيناه في تعريفنا إلدارة الضغوط النفسية حيث اعتمدنا على فكرة التقييم اإلدراكي للمواقف الضاغطة 

اإلدراكي مصطلح هام في النظرية المعرفية للمواجهة يسمح للفرد بتقييم حجم والتقييم "  Lazarus" ـل

الضغوط التي يواجهها مقارنة بما يمتلكه من مصادر داخلية وال يتأتى هذا إال من خالل الوعي 

  . االنفعالي ، والذي يجعل الفرد يغير من نظرته السلبية للمواقف الضاغطة 
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التقييم األولي ( طات المعرفية ، كما أن العمليات المعرفية فالمواجهة تنبع من خالل النشا" 

فإذا كانت . تتوسط و تحدد درجة التوترات االنفعالية ، نوعها و محتواها ) والثانوي و تفاعلهما 

المجهودات التي استخدمت في االستجابة لتقدير ضاغط ما قد غيرت العالقة بين الفرد و المحيط عن 

تغيير شعور الفرد نحوه  فقد ينجم عن ذلك تقديرا جديدا أو إعادة تقدير، األمر  طريق تعديل الموقف أو

 )  126، ص  2007في بوزازوة مصطفى ، ".( الذي بدوره يولد جهود مواجهة جديدة 

فإعادة تفسير الموقف الضاغط تفسيرا إيجابيا تعبر من وجهة نظر الباحثة  عن وجدان إيجابي ولقد 

زمالؤه إلى أن األفراد ذوي أسلوب الوجدان االيجابي يمتلكون مستويات عليا و " Davidson" أشار 

  .في الوظيفة المناعية مقارنة بذوي الوجدان السلبي كما سبق و ذكرنا في الصفحة 

إلى أن التفاؤل ) "  Goleman( و يتضمن الوجدان االيجابي التفاؤل،  و في هذا الصدد أشار

، في مواجهة مجريات الحياة القاسيةوع في السلبية و فقدان األمل يشكل موقف يحمي الفرد من الوق

إلى أن التفاؤل يعمل على تقليل تأثيرات المشقة على ) 1999(ومن جهتها تشير مايسة شكري 

الوظائف السيكولوجية  فقد تبين أن المتفائلين يظهرون قدرا قليال من اضطراب المزاج عند استجاباتهم 

  ) ، دون طبعة  2011محمود سعيد الخولي ، . ( المشقة لمدى واسع من مواقف 

وترى الباحثة أن إعادة التفسير اإليجابي للمواقف الضاغطة هو أحد األساليب المساهمة في 

التوافق النفسي االجتماعي لألستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية، فمن المتوقع أن تحتوي الحياة 

المشكالت ، كما أنها تتطلب الكثير من التفاعل مع اآلخرين و هنا الجامعية على الكثير من الضغوط و 

تتجلى قدرته في تغيير أفكاره بخصوص المواقف الضاغطة ، وهذا من خالل رؤية الجوانب اإليجابية 

  . فيها فالتحكم في األفكار و السيطرة عليها يؤثر في االستجابة االنفعالية للضواغط 



 ا�
	� ا���دس  ا��را�� ���� و 
	������ض 

 

222 

 

بالرجوع إلى الدين فهذا راجع حسب الباحثة إلى قيمنا اإلسالمية و التي أما عن ارتباط الوعي بالذات 

و من الدراسات التي تناولت تحث على  ضرورة التحلي بالصبر عند مواجهة الشدائد و كظم الغيظ  ، 

والتي ) Graham Stephanie et al,2001 (دور الحالة الروحانية   في مواجهة الضغوط دراسة  

  .هاسبقت اإلشارة إلي

إلى  ) (Abdelkhalek 2007 ,Koeining et al ,2001دراسة  في هذا الصدد أسفرت نتائج

أنه عادة ما يرتبط الدين والممارسات الدينية بمستويات منخفضة من االكتئاب والقلق و مستوى مرتفع 

الرجوع إلى الدين  بباقي أبعاد الذكاء االنفعالي ( وقد ارتبط ذات البعد أي  . من الوجدان االيجابي 

كد أهمية العامل الروحي في ما يؤ) وهي تنظيم الذات و الدافعية والتعاطف والمهارات االجتماعية 

  .الحياة بشكل عام 

- تومباتلرباو.( ماسلو أن معظم المشاكل النفسية ناتجة عن علة في الروح  و من جهته يعتقد

الشخصية المناعية بأنها الفرد القادر على ) Henry Dreher( و لقد عرف)  222، ص  2012دون، 

  .ي قيمة لما يتبناه الفرد من قيم و معتقدات وأهدافإيجاد المعنى في الحياة ، هذا المعنى الذي يعط

كما أسفرت النتائج عن ارتباط أبعاد الوعي بالذات تنظيم الذات و الدافعية و التعاطف ببعد 

ناجعة للتخفيف من آثار الضغوط  إستراتيجيةالدعابة أو استخدام الفكاهة حيال المواقف الضاغطة وهي 

األندروفين في الجسم وكذا  يعمل الضحك على تحرير هرمون على الصحة النفسية الجسدية ، إذ

  .هرمونات النشاط ما يبعث في الجسم حيوية و يرفع من الروح المعنوية للفرد

 كما أظهرت النتائج ارتباطا  موجبا و داال إحصائيا بين أبعاد الذكاء الوجداني ببعد التخطيط

لشخصية بوصفها مواقف ضاغطة و يشمل ويتضمن هذا األسلوب القدرة على حل المشكالت ا

تحديد المشكلة بدقة و جمع المعلومات الكافية حولها ووضع : المهارات المرتبط بحل المشكالت مثل 
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و لعل هذا االرتباط ناتج عن قدرة األستاذ الجامعي الممارس لمهام . العديد من البدائل إلمكانية حلها

تحديده لها بدقة   و توليد العديد من الحلول لها ، فالوعي  إدارية على كشف المشكالت التي يواجهها و

بالذات يسهل عملية التخطيط من خالل استخدام المعرفة االنفعالية في الوصول إلى األفكار المساعدة 

على إصدار الحكم على األمور، ويتطلب هذا جمع المعلومات حول المشكلة المراد التعامل معها 

  .ئل التخاذ القرارات بكل موضوعية يار أفضل البداووضع الخطط إلنتاج واخت

على عينة من العاملين بالقطاع )  1430سعد محمد علي الشهري، ( فقد توصلت  دراسة  

و العام بمحافظة الطائف  إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الذكاء الوجداني و اتخاذ  الخاص

القدرة ) كما سبق اإلشارة إليه ( م الذات والذي يعني كما يتطلب التخطيط قدرة كبيرة على تنظي. القرار

على االتزان و الهدوء حتى في المواقف الصعبة  والقدرة على االبتكار والتغيير لمواجهة متطلبات 

الحياة  وهو ما يفسر كذلك ارتباط الدافيعة بهذا البعد إذ يستدعي التغيير والقدرة على االبتكار دافعية 

  .لمثابرة و الصمود و تحمل االحباط في سبيل انجاز األعمال مرتفعة تشحن روح ا

أما أسلوب التقبل فقد وجدت لدية عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا مع أبعاد تنظيم الذات  

الدافعية و المهارات االجتماعية ، و التقبل كأسلوب للمواجهة  يعني تقبل الواقع كما هو ومعايشته 

إنكاره ، و لعل ما يدعم هذا االرتباط أكثر هو عدم ارتباط أسلوب اإلنكار بأي واالعتراف به و عدم 

من أبعاد الذكاء االنفعالي ، ما يوحي بتقبل األساتذة الجامعيين لواقع ممارساتهم اليومية والذي قد 

اط ، ويفسر ارتب)و التي سبقت اإلشارة إليها في إشكالية الدراسة ( يتضمن الكثير من مصادر الضغوط 

التقبل الدال والموجب ببعد المهارات االجتماعية قدرة األستاذ الجامعي على قبول االختالف في الرأي 

مع اآلخر  والذي قد يظهر عند مناقشة المسائل اإلدارية ، كما يوحي بالمرونة في التعامل مع ضغوط 
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للذكاء االنفعالي تقلل من  فالمهارات االجتماعية كبعد يعكس المستوى المرتفع. العالقات االجتماعية 

 .المشكالت وتعزز العالقات الناجحة 

أن المهارات االجتماعية ترتبط بأفضل المعالجات المعرفية )   Moskowitz, 2001( ويرى 

كما و يرتبط هذا البعد بالدعم االجتماعي االنفعالي  وفي هذا ) .  128، ص 2011أحمد العلوان ، ( 

ور العالقات االجتماعية في تعزيز الجهاز المناعي، إذ يميل األفراد الذين الصدد تؤكد الدراسات على د

يفضلون العزلة عن االندماج االجتماعي ألن يكونوا أكثر قلقا و تشاؤما و خوفا من التقييم السلبي الذي 

كثر يبديه اآلخرون تجاههم  مقارنة بغيرهم ممن يندمجون في عالقات اجتماعية فعالة ، و بالتالي فهم أ

عرضة للعمل و التواصل مع اآلخرين بشكل حذر و قلق ، وأبعد من ذلك يدرك هؤالء  األفراد أنهم 

كما أن العجز المستمر ....يمتلكون القليل من السيطرة على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم االجتماعية 

نشيط المزمن الذي يشعر به هؤالء و كذا طبيعة إدراكهم االجتماعي توفر األساس العصبي للت

   .للمسارات الفيزيولوجية والتي بمرور الوقت تكون لها آثارا ضارة على الصحة

Louise,C.Hawley,.JosA.Bosh,Christopher,G.England   ,  & al)                              (  

اإليجابية وتتفق نتائج الدراسة الحالية من حيث ارتباط الذكاء االنفعالي المرتفع باألساليب 

        إلدارة الضغوط النفسية لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام مع ما توصلت إليه دراسة

)Mikolajczak, Petrides,2009  ( والتي أظهرت وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الذكاء

يا بأساليب المواجهة االنفعالي و أساليب مواجهة الضغوط النفسية ، حيث ارتبط الذكاء الوجداني إيجاب

 مة الذكاء الوجداني خاصية وقائيةالتكيفية و سلبا بضعف القدرة على التأقلم واالكتئاب مما يعني أن لس

عن االرتباط االيجابي للذكاء ) 2007( بيتريديس ورايفي و باكر كما كشفت دراسة مافروفيلي و

. جسديةادات المحبطة و تكرار الشكاوي الالوجداني بأنماط التعامل التكيفية ، وارتبط سلبيا باالعتق
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إلى ارتباط الذكاء الوجداني المرتفع بالقدرة الفعالة في ) 2002سرور، (وبالمثل توصلت دراسة  

 )2011حمود ومصطفى محمود الديب، في أمينة عبد اهللا بدوي ، ماجدة حسين م.( مواجهة الضغوط 

  .  بين درجة األمل  والذكاء الوجداني  كما أسفرت نتائج هذه الدراسة عن ارتباط مرتفع

حول العالقة بين الذكاء   )  David,2005(كما تتفق نتائج الدراسة  الحالية مع دراسة 

العاطفي وأسلوب المواجهة للضغوط و المتمثل في  استخدام الدعم االجتماعي للتغلب على الضغوط 

إلى ارتباط الذكاء ) 2013نعمات علوان و زهير النواجحة ، ( الحياتية ، كما توصلت دراسة  

و الثقة االجتماعية في دراسة االنفعالي باإليجابية ، كما ارتبط الذكاء االنفعالي  بالتفاؤل 

)Ramesar,S ; Koortzen,P ; &Oosthuizen, R.M. 2009. (  من جهتها أظهرت دراسة

Mikolajczek& al,2006,2007)  ( أن ارتفاع سمة الذكاء الوجداني يرتبط سلبيا بالمشاعر الداخلية

قة ارتباطية دالة بين إلى وجود عال)  Jafar Shabani et al ,2010( و توصلت دراسة . السالبة 

، وأظهرت نتائج الدراسة تأثير الذكاء االنفعالي في المقاييس الفرعية نفسية لالذكاء االنفعالي والصحة ا

  .لمقياس الصحة النفسية 

ومما سبق يتضح أن المستويات المرتفعة من الذكاء االنفعالي لدى األساتذة الجامعيين 

يا باألساليب الفعالة في إدارة الضغوط النفسية  وما االرتباط الممارسين لمهام إدارية  ترتبط إيجاب

 .السلبي لبعض أبعاد إدارة الضغوط النفسية إال دليال على ذلك 

  : الثانيمناقشة نتائج التساؤل الفرعي  2- 1

االرتباط الموجب و الدال إحصائيا بين الذكاء االنفعالي لدى أفراد  )  29( يظهر الجدول رقم 

فيما عدا ارتباط بعد المهارات   0.05و  0.01العينة وأبعاد الصالبة النفسية لديهم  و هذا عند مستوى 

و يمكن تفسير ذلك في ضوء تعريف الصالبة النفسية لكوبوسا والذي تبنيناه في . االجتماعية بالتحكم 
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نا الحالية ، ذلك أن اعتقاد الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كافة مصادره النفسية والبيئية دراست

والذي يجعل الفرد ملتزما بحقيقة ما يؤمن به وبأهميته  يتم إال من خالل الوعي بالذات المتاحة ال

القدرة على الشعور بعمق وقيمته، وهذا ما يعطي  المعنى و المغزى لحياته ، كما و يتضمن االلتزام 

المشاركة وااللتزام بمختلف األنشطة الحياتية والمسؤوليات االجتماعية، فاألشخاص الملتزمين يشعرون 

باالندماج مع اآلخرين و يكونون عالقات ناجحة معهم كما سبق  وأشرنا في الجانب النظري وهو ما 

  . يفسر ارتباط هذا البعد بالمهارات االجتماعية و التعاطف

ويفسر االرتباط الموجب والدال إحصائيا لبعد التحكم بالوعي بالذات من خالل ما ذكرناه في 

التراث األدبي  من أن  ثقة الفرد في ذاته وإمكاناتها  تمكنه من السيطرة أو التحكم  فيما يلقاه من 

اإليجابي للذات وفي هذا أحداث ضاغطة، ويتضمن الوعي بالذات عامال هاما هو الثقة بالنفس والتقدير 

أن األفراد ذوي التوجه أو السيطرة الداخلية هم أكثر األشخاص " إلى )  1994طوبيا ، ( اإلطار يشير 

قدرة وكفاءة على التعامل مع ضغوط الحياة بنجاح ، وتتسم نظرتهم المستقبلية بالتفاؤل نحو التغير 

بين ضبط الجهاز النفسي  ارتباطيةود عالقة إلى وج)  1994الزبيدي، ( توصلت دراسة  فلقد .األفضل

الذاتي وهو ركن أساسي في صالبة الشخصية للفرد ومستوى تفكيره وتقديره الذاتي ألدائه و كفاءته 

 ) 355، ص2011ف غازي مكي، براء محمد حسن، لطي.( اإلنجازية في معالجة قضايا البيئة الخطيرة

الفرد أن ما  و داال مع كافة األبعاد، و هو  يشير إلى اعتقادأما التحدي فقد كان ارتباطه مرتفعا        

يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير و ضروري للنمو أكثر من كونه تهديدا له، مما 

يساعده على المبادأة  واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد على 

، و القدرة على المثابرة و عدم اقتحام المشكالت لحلها، ويظهر التحدي في  مواجهة الضغوط بفعالية

  .الخوف عند مواجهة المشكالت
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 وترى الباحثة أنه من المنطقي أن يرتبط التحدي  بمستويات مرتفعة  من الذكاء االنفعالي         

، قادرا على تحديد نقاط القوة والضعف فيها ، و كذا على تنظيم ذاته   فالمتحدي هو شخصا واعيا بذاته

ضبطها و حسن إدارتها، يتسم بالمرونة ولديه قدرة كبيرة على حفز ذاته والتغلب على الصعاب وتحمل 

كما أن الفرد المتحدي قادرا على تفهم مشاعر اآلخرين و اإلحساس بهم ودعمهم . اإلحباط و الفشل 

  .وجدانية و هذا يتطلب دون أدنى شك مهارات اجتماعية واسعة  لتحقيق التفاعل الناجح مشاركتهم الو

)   2007عبد المنعم عبد اهللا حسيب ، ( و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة       

البة النفسية  والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين الذكاء االنفعالي و الص

حول ارتباط المهارات ) 2011عبد الرحمان بن عيد الجهني، (كما تتفق مع النتائج الجزئية لدراسة 

االجتماعية بالصالبة النفسية ، فالشخص الذي يتمتع بدرجة عالية من الصالبة النفسية يمتلك عددا من 

  .المهارات االجتماعية تساعده على مقاومة أحداث الحياة الضاغطة 

فيما يتعلق باالرتباط الموجب )  Michal Byrne , 2012( كما تتفق مع النتائج الجزئية لدراسة     

المرتفع  للذكاء االنفعالي ببعدي  االلتزام و التحكم ، في حين كان االرتباط موجب  و ضعيف مع بعد 

الذكاء ( متغيرين بالإلى قلة األبحاث المتعلقة ) 41الصفحة ( التحدي ، ويشير صاحب الدراسة في

  ) .الصالبة النفسية االنفعالي و

  :تساؤل الفرعي الثالث ال نتائج مناقشة  3- 1

وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة  )  30( رقم أظهرت النتائج كما هو مبين في الجدول 

بين أبعاد الذكاء االنفعالي وأبعاد التوكيدية لدى األساتذة الجامعيين  0.05و 0.01إحصائيا عند مستوى 

  .الممارسين لمهام إدارية ، فيما عدا بعض األبعاد و التي كان ارتباطها ضعيفا و غير دال 
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اع عن الحقوق بكافة أبعاد الذكاء االنفعالي لدى فاالرتباط الموجب و الدال إحصائيا لبعد الدف

قدرة الفرد على مناصرة ما يراه " أفراد عينة الدراسة يفسر في ضوء تعريفنا لهذا البعد و الذي يعني 

فمعرفة األستاذ الجامعي "  صوابا والدفاع عن حقوقه و رفض المطالب غير المقبولة وغير المنطقية 

، وقدرته على ربط مشاعره بتفكيره ، وثقته بنفسه تعطيه مشروعية  النفعاالته ضبطها و تنظيمها

الدفاع عن حقوقه وفقا لما هو متعارف عليه في المجتمع ، وكذا القدرة على رفض المطالب غير 

  .المنطقية 

إلى أن مهارة رفض المطالب غير )   2006عبد اهللا جاد محمود ، ( و في هذا الصدد يذهب 

القدرة على مقاومة ضغوط الجماعة أو اإلذعان لمطالبهم أو التورط في أعمال ال  المقبولة تعطي للفرد

  .مما يجنبهم العديد من الضغوط االجتماعية " ال "  يقبلها الفرد فترتفع لديهم القدرة على قول 

كما ارتبط بعد التوكيدية االجتماعية بكافة أبعاد الذكاء االنفعالي عدا  بعد التعاطف وهذا منطقي 

برأي الباحثة فقد يؤثر التعاطف مع اآلخر و اإلحساس بمشاعره على موضوعية القرارات التي يتخذها 

األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية ، فالتوكيدية االجتماعية هي إحدى السمات الضرورية التي 

في القدرة على تعكس مستوى من االستقاللية في اتخاذ القرار كما تعكس مستوى من التوجيهية يتجلى 

ولعل هذا يؤكده . التأثير و توجيه اآلخرين خاصة إذا تعلق األمر بأساليب إبداعية جديدة في فن اإلدارة 

، حيث أن القدرة على المبادأة أكثر ارتباط بعد التوجيهية و االستقاللية ببعد المهارات االجتماعية

الجتماعي تعبر عن القدرة على التأثير التصرف و حسم المشكالت مع الحفاظ على مواقف التفاعل او

وهي كلها أبعاد متداخلة فيما بينها تفسر التأثير  في اآلخرين بدال من المسايرة السلبية آلراء األغلبية 

  .المتبادل لكل منها على اآلخر 
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" إلى أن الوعي بالذات يعتمد على تقدير الذات )  Bar-On , 1997( وفي هذا الصدد أشار 

، والتوكيدية تعتمد على تقدير الذات اإليجابي " والذي يتضمن معرفة الشخص لذاته و النفعاالته 

وأنه من الصعب . ' التي تتضمن االستقالل الوجداني كما يتم من خالل توجيه الذات " واالستقاللية 

أن يعبروا عن مشاعرهم لآلخرين باإلضافة لذلك، فالعالقات  جدا على األفراد غير التوكيدين

الذي يتضمن أيضا تقدير الذات و المسؤولية االجتماعية " االجتماعية تعتمد على تقدير الذات اإليجابي

والتي تتضمن القدرة على تقبل واحترام اآلخرين، باإلضافة إلى شعور الفرد بالمسئولية والتعاون، وأنه 

  ) ، دون ص 2011محمود سعيد الخولي ، .( الجماعة االجتماعية  عضو مساهم في

األفراد ذوي التوكيد المرتفع بأنهم )  Costa&Widiger, 1994( ومن جهته يصنف 

 قادة مجموعاتمسيطرون وأقوياء ولهم سيطرة اجتماعية و يتحدثون بال تردد ، وغالبا ما يكونون 

عبد . (كثر سلبية و يفضلون االبتعاد و يتركون الحديث لغيرهمواألفراد األقل توكيدا على النقيض فهم أ

  )  420، ص2006اهللا جاد محمود ، 

       وقد يفسر ارتباط التوكيدية بالذكاء االنفعالي في ضوء ما جاء في التراث النظري فقد اعتبرها 

 )Bar-on (مكونات الكفايات الشخصية الداخلية ، و ذهب  ىإحد )Stein &Boock, 2006  ( إلى

اعتبار التوكيد جزء من الذكاء االنفعالي فالشخصية التوكيدية حسبه ال تمتلك فقط المقدرة على التحليل 

، بل و تمتلك أيضا القوة الكافية للدوافع - والذي يسمح للفرد بالتعبير عن مشاعره  - االنفعالي الذاتي  

  .مالئم و بالقوة المناسبة الشخصية  ولهذا تستطيع التعبير عن تلك المشاعر بالشكل ال

الذكاء وإلى التداخل القائم بين التوكيدية )  2006طه عبد العظيم حسين ، ( ومن جهته أشار 

و ترى الباحثة أن هناك الكثير من التداخل . االنفعالي في جملة من النقاط ذكرناها في الجانب النظري 



 ا�
	� ا���دس  ا��را�� ���� و 
	������ض 

 

230 

 

الحد الذي يوحد بينهما،  وهذا ما يستدعي المزيد بين سمة الذكاء االنفعالي والتوكيدية  ولكن ليس إلى 

  . من البحوث و الدراسات للعالقة بين هذين المتغيرين 

  :مناقشة  نتائج التساؤل الفرعي الرابع  4- 1

وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوي  )  31(رقم تظهر نتائج الجدول 

إعادة التفسير ( بين كافة أبعاد الصالبة النفسية وأساليب إدارة الضغوط النفسية  0.05و 0.01

، وبين بعدي )ع األنشطة المتنافسة و التخطيط االيجابي، المواجهة النشطة ، الرجوع إلى الدين ، قم

) تعاطي المواد النفسية واالبتعاد السلوكي ( دي، في حين حققت أساليب التقبل والدعابة وبعد التح

، و بالمثل حقق بعد اإلنكار ارتباطا سالبا و داال عند  0.01و  0.05ارتباطا سالبا و داال عند مستوى 

عدا ذلك جاءت باقي المعامالت ضعيفة و غير دالة على وجود عالقة . ببعد االلتزام  0.01مستوى 

  .بين األبعاد الثالث للصالبة النفسية بينها و 

الصالبة النفسية تشكل عامال يتوسط بين  أنسبق و أشرنا في التراث النظري إلى  و قد 

الضغوط و اإلصابة باألمراض النفسية والجسدية، و لعل هذا ما يفسر ارتباطها باألساليب اإليجابية 

  . إلدارة الضغوط النفسية

والدال إحصائيا  لتلك األساليب بأبعاد الصالبة النفسية بما تناولناه في ويفسر االرتباط الموجب 

التراث األدبي، فاعتقاد األستاذ الجامعي بقيمة و أهمية ما يمارسه من مهام إدارية يجعله يتسم بالمرونة 

في مواجهة األحداث الضاغطة ، هذه المرونة هي التي تعطيه القدرة على إعادة صياغة الموقف قصد 

فإن هذا )   (Kobossa,Maddi,Puccetti& Zola,1985و حسب   .ؤية الجوانب اإليجابية فيهر

اإلدراك التكيفي هو الكامن وراء المستويات المنخفضة من استجابات الضغط المناعية لألحداث التي 
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ق يحتمل أن تشكل تهديدا لألفراد، فذوي الصالبة النفسية المرتفعة يحاولون تأويل الضواغط  بطر

  .إيجابية و بناءة و يفسرون تلك األحداث على أنها تحديات و فرصا متوفرة للتعلم 

إن هذه القدرة على تحويل االستجابة للموقف برؤية الجانب االيجابي فيه هي ما أسمته  

كوبوسا بالمواجهة التحويلية والنابعة من ثقة الفرد في  مصادره و قدرته على المواجهة الفعالة ، فبدال 

ن التقبل السلبي لألحداث الضاغطة وانعدام المحاوالت لتغييرها يستخدم األفراد ذوي المواجهة م

التحويلية مصادرهم الداخلية والتي تمكنهم من تعديل الظروف أو إعادة صياغة المواقف حتى يمكن 

 ) Arie Told Greenleaf,2011. (التعامل معها و البحث لها عن حلول تخفف من آثارها 

إلى الشعور بالهدف والمعنى في )  2010أحمد عبد اللطيف أبو أسعد،(االلتزام حسب  ويشير

يكون الفرد ملتزما بذاته أكثر من االبتعاد أو االغتراب :" وتصف كوبوسا هذا بقولها.العالقاتالحياة  و

هذا البعد  و تميز كوبوسا"  فاألفراد الملتزمون هم أكثر انخراطا وبشكل فعال في الحياة . عنها 

  . بالحيوية مقابل الخمول 

وترى الباحثة أن اتسام األفراد بالتحدي يجعلهم يستمرون في التعلم من تجاربهم السابقة 

باعتبارها حافزا لإلنجاز، فاإلحساس بالتهديد نتيجة التغيير يفقد الفرد سيطرته على األحداث و على 

  الكتساب خبرات جديدةمن مستجدات يؤدي للنضج و خالف ذلك فإن قبول التغيير في الحياة بما تحمله

  .فتطور الشخصية يأتي بالتعلم من التغيير أكثر مما يأتي من المألوف و المعتاد 

يرتبط باالستجابات االنفعالية )   ,2009Nikos Ntoumanis(وإذا كان تقييم التهديد حسب  

االت اإليجابية و لقد تم رصد العديد من ، فإن  تقييم التحدي يرتبط باالنفع السلبية الضارة للصحة

بشكل عام حول االلتزام بالهدف  العوامل بوصفها محددات لهذه التقييمات، وتشمل معتقدات  الفرد

  . التحكم و كذا حداثة الضواغط و
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كما يفسر ارتباط التحدي ببعدي التقبل والدعابة كون التقبل هو أولى الخطوات في التعامل     

اعتراف الفرد بحقيقة ما يعترضه من مشكالت ويعبر من جهة أخرى عن عدم اإلنكار  الفعال، بمعنى

وهو أسلوب سلبي في إدارة الضغوط النفسية والذي جاء ارتباطه سالبا وغير دال، كما تعمل الدعابة 

وروح الفكاهة على التخفيف من الضواغط وترفع من مستوى التحدي والمثابرة  وعدم الخوف من 

  .مشكالتاقتحام ال

فسير إعادة الت( ويمكن تفسير االرتباط الموجب والدال لبعد التحكم باألساليب اإليجابية 

في ضوء تعريفنا ) طيط ، الرجوع إلى الدين، قمع األنشطة المتنافسة و التخااليجابي، المواجهة النشطة

الجامعي على السيطرة  ، ذلك أن إعادة صياغة الموقف بشكل إيجابي نابعة من قدرة األستاذلهذا البعد

االنفعالية والتي تجعله يؤمن بقدرته على مواجهة ما يتعرض له من ضغوط و يتحمل مسئوليته 

  .الشخصية عنها إذا تطلب األمر

كما يعكس االرتباط الموجب لبعد التحكم بالتخطيط قدرة مرتفعي الصالبة النفسية على وضع  

اليومية، كما يعكس ارتباطه بالمواجهة النشطة الجهود العديد من البدائل و االقتراحات لمشاكلهم 

المبذولة من قبل أفراد العينة في التعامل مع المشكالت اإلدارية و التي تتطلب سرعة البديهة وضرورة 

 و هو ما يفسر كذلك ارتباطه الموجب بقمع األنشطة المتنافسة ، اتخاذ القرارات العاجلة  دون تريث

تقتضي أحيانا تركيزا واهتماما كبيرين ببعض األمور الدقيقة والتي تعد مصيرية فالمسئولية اإلدارية 

ما  موعلى النقيض من ذلك يؤدي االنخفاض في التحكم إلى شعور الفرد بالعجز أما. بالنسبة للطالب

  . ، وقد يؤدي إلى التعامل معها بأساليب غير تكيفية يواجهه من أحداث

وهو ما   0.01د حقق ارتباطات دالة و موجبة عند مستوى أما أسلوب الرجوع إلى الدين فق

والتي )  2002فضل إبراهيم عبد الصمد، ( يفسر  أهمية الدين في الحياة ، و يتفق هذا مع دراسة 

الوعي بين الصالبة النفسية و 0.05أسفرت عن وجود عالقة موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى 
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لعالقة الذكاء االنفعالي بإدارة الضغوط النفسية عن دور العامل  وقد سبق وتحدثنا في تحليلنا. الديني

  .الديني في تحسين الصحة النفسية و الجسدية

بئ بالصحة والعافية في إلى أن الصالبة النفسية تن )Cole et al, 2004(ولقد توصلت دراسة    

إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الصالبة  )Allred& Smith,1989(وانتهت دراسة . المستقبل

 Crowley(النفسية و درجة إدراك ظروف الحياة الضاغطة على أنها مهددات قوية، و أظهرت دراسة 

  .تجاهلهاأن الصالبة تؤدي إلى توحيد الجهود في اتجاه حل المشكالت بدال من إنكارها و  )2003 ,

لصالبة دور وقائي من الضغوط المهنية كما تعد أن ل)  Mc Calister et al , 2006( ويرى 

النفسية لزيادة الرضا منبئا بالرضا الوظيفي و توصي الدراسة بأهمية  التدخل لرفع مستوى الصالبة 

  )  191، ص 2009منال رضا حسان ،  . (الوظيفي

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع  نتائج بعض الدراسات عن وجود ارتباط موجب و دال 

 Gerson,1998  ( ،)Sharon kay( ائيا بين الصالبة النفسية ومهارات المواجهة اإليجابية إحص

judkins,2001( ودراسة  ،) كما تؤكد نتائج الدراسة )   2007، عبد المنعم عبد اهللا حسيب السيد

عن  و التي أسفرت )  2006دخان و الحجار، ( و)  Gerson,1998( الحالية النتائج الجزئية لدراسة  

  .وجود ارتباط سالب و دال إحصائيا بين الصالبة النفسية والضغوط النفسية

والتي  ) (Sharon Kay Judkins,2001كما تتفق الدراسة الحالية مع النتائج الجزئية لدراسة  

     . أسفرت نتائجها عن ارتباط الصالبة النفسية العالية باستراتيجيات مواجهة متمركزة حول المشكلة

  ) والتي تتضمن التخطيط   والرقابة االنفعالية وإعادة التفسير اإليجابي ( 
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  :مناقشة نتائج التساؤل الفرعي الخامس  5- 1

وى توجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مس)  32( يتضح من الجدول رقم 

األساتذة الجامعيين الممارسين بين الدرجة الكلية  إلدارة الضغوط النفسية ومقياس التوكيدية لدى  0.05

وهذا ناتج عن انعدام العالقة االرتباطية    0.25لمهام إدارية ، إال أنه ارتباط ضعيف حيث بلغت قيمته 

بعاد والتي حققت ، فيما عدا بعض األمقياس التوكيديةبين معظم أبعاد إدارة الضغوط النفسية و

  .ارتباطات موجبة

دعم بين بعد االستعمال اإلجرائي لل 0.5 صائيا عند مستوى فقد جاء االرتباط موجب ودال إح

، وترى الباحثة أن هذا االرتباط منطقي بحيث يعبر عن إحدى الحاجات االجتماعي وبعد االستقاللية

نزعة الفرد لمقاومة األساسية لدى اإلنسان وهي الحاجة إلى االنتماء حتى وإن تضمنت االستقاللية 

  .ضغوط األغلبية

الجامعي الممارس لمهام إدارية يطلب النصح من المقربين بغرض فهم وتفسير  فاألستاذ

المشكالت التي تواجهه و يتوقف هذا طبعا على نوعية العالقات التي يقيمها مع اآلخرين، فقد تتضح 

الرؤية لديه من تفاصيل صغيرة لموقف ما كان سيتخذ بناء على معطياته قرارات هامة تتعلق بالهيئة 

يعني ية أو بالطلبة، مع اإلشارة إلى أن اللجوء لهذا النوع من أساليب التعامل مع الضغوط ال التدريس

  .بالضرورة المسايرة لألغلبية

ويمكن تفسير االرتباط الموجب والدال إحصائيا ألسلوب الدعابة كأحد األساليب الناجعة في 

األستاذ  يعبر، فقد ورد من تعريف لهذا البعد إدارة األحداث الضاغطة ببعد الدفاع عن الحقوق بما

الجامعي الممارس لمهام إدارية عن رفضه لضغوط العالقات االجتماعية مثال بنوع من الفكاهة 

  .لمواجهة مثل تلك المواقف الضاغطةللتخفيف من وطأة الرفض على المتلقي أو كنوع من الدبلوماسية 
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إحصائيا لبعد الدعابة بالتوكيدية االجتماعية إلى طبيعة وباعتقادنا يعود االرتباط الموجب والدال 

بعض مواقف التفاعل المشحونة بالغضب والتي تتطلب هذا النوع من التعامل للتخفيف من شحنة 

  .االنفعاالت السلبية التي يفرزها الحدث الضاغط

تملك  فهي االستثارةمما تعرف به الشخصية الجزائرية من سرعة الرغم  على، وفي الواقعو 

، وهو ما وقفنا عليه خالل تحليلنا لنتائج الدراسة، فقد ارتبط هذا البعد بكافة أبعاد روح الدعابة والفكاهة

، كما ارتبطت )المهارات االجتماعية، التعاطف و، الدافعيةالوعي بالذات، تنظيم الذات( الذكاء االنفعالي 

  . دي لمقياس الصالبة النفسية الدعابة إيجابيا ببعد التح

 أما ارتباط بعد التخطيط بالتوكيدية االجتماعية فنفسره في ضوء ما ورد في الجانب النظري

حيث أن القدرة على إيجاد الحلول للمشكالت التي يواجهها األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية 

التي قد تعطل وجمع المعلومات الكافية حولها تستدعي القدرة على المبادأة و التصرف و حسم المسائل 

االستقاللية تتطلب  باالستقاللية كون) التخطيط ( من سير المهام اإلدارية ، كما يفسر ارتباط ذات البعد 

  .التعبير بكل حرية عن اآلراء حتى وإن كانت مخالفة لألغلبية 

في ضوء االستقاللية ونفسر العالقة االرتباطية الموجبة و الدالة إحصائيا بين أسلوب التقبل و

الواقع الذي تفرضه قوانين اإلدارة أحيانا والذي يحتم على األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية 

واالمتثال لرأي األغلبية لمواجهة المشكالت اإلدارية، فقد تستدعي بعض المواقف  المسايرة ضرورة 

إدارية رأي  ضرورة اإلجماع على الرأي وفي هذه الحالة يتقبل األستاذ الجامعي الممارس لمهام

 .اآلخرين حتى لو كان مخالفا لرأيه 

كما يمكن تفسير االرتباط السالب والدال إحصائيا بين أسلوب االبتعاد الذهني كأحد األساليب 

السلبية في التعامل مع المواقف الضاغطة ببعدي التوجيهية واالستقاللية بما تضمنه تعريف هذين 
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ن هذا التأثير في اآلخرين وهي تحمل معنى القيادة و نرى أالبعدين، فالتوجيهية تعني القدرة على 

حتى ، إذ يتطلب التعامل مع المواقف الضاغطة تركيزا ال ابتعادا ذهنيا االرتباط السالب منطقي جدا

ولعل االرتباط  يعترضه من مشكالت، يتسنى لألستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية إيجاد الحلول لما

السالب لذات األسلوب ببعد االستقاللية يدعم صحة رأينا فالتوجيهية تعني القدرة على التأثير في 

بمعنى لألغلبية  االمتثالاآلخرين واالستقاللية تعني عدم الخضوع لضغوط الجماعة و المسايرة لمجرد 

  .بتعاد عنه االستقاللية في اتخاذ القرار و التي تتطلب مواجهة الموقف ال اال

إلى أن مرتفعي السلوك التوكيدي تنخفض )  2002(وقد توصلت دراسة عبد اهللا جاد محمود  

لديهم مهارات المواجهة السلبية عند مواجهة المواقف الضاغطة، ويرى الباحث أن ارتفاع مهارات 

غطة، كما اتضح السلوك التوكيدي  يعد من مهارات المواجهة االيجابية في التعامل مع المواقف الضا

 .السلوك التوكيدي منخفضيأن المواجهة السلبية من أبعاد الضغوط الهامة التي تسهم في االكتئاب لدى 

  : مناقشة نتائج التساؤل الفرعي السادس 1-6

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ) 33(يتضح من الجدول رقم 

وهي ذاتها النتيجة ) الجنس ( أفراد العينة على مقياس الذكاء االنفعالي يعزى االختالف فيها لمتغير 

 ) 2008( ، أمل األحمد و رندا رزق )2010(مصطفى  رشاد األسطل  التي توصلت إليها دراسات 

الشارف سالم خليفة  سالمة( وتختلف مع ما توصلت إليه دراسة  )2004(عبد المنعم احمد الدردير

،  دراسة نعمات علوان )2011(، أحمد العلوان )2011(، أيمن غريب قطب ناصر )2010(العباني 

حيث كانت الفروق لصالح اإلناث ، وتوصلت دراسة عدنان محمد عبده ) 2013(وزهير النواجحة 

التعاطف (الذي يتضمن ي بعد المهارات البين شخصية وإلى تفوق اإلناث ف) 2012(القاضي 

وال توجد ، ، بينما تفوق الذكور في بعد إدارة الضغوط النفسية والمزاج العام)والمهارات االجتماعية
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لدى الباحثة أية معلومات تدحض أو تدعم هذه النتيجة لدا تقترح إجراء المزيد من الدراسات في البيئة 

  .الجزائرية 

ويمكن تفسير هذه النتيجة في سياق مواقف التفاعل االجتماعي في المحيط الجامعي والتي 

تختلف نوعيتها باختالف الطرف اآلخر، فاألساتذة الجامعيين تتطلب شبكة من العالقات االجتماعية 

 ، وبطبيعة الحال تختلفزمالئهم ومع مرؤوسيهم ومع الطلبةالممارسين لمهام إدارية يتعاملون مع 

طريقة التعامل من شريحة إلى أخرى فالزمالة تفرض االحترام و تقبل اآلخر،  وتفرض  المسؤولية 

ضرورة الوعي بنقاط القوة والضعف في الشخصية، ويتطلب التعامل مع الطلبة نوعا من اللين يتجلى 

، وهي نوعا من الصرامة لضمان انضباطهم كما يتطلبفي اإلصغاء لمشاكلهم والتحاور معهم 

، فاإلداري الناجح الزمة للرجل والمرأة على حد سواء –تندرج ضمن سمة الذكاء االنفعالي  -مهارات

ولقد أشارت نتائج دراسة  .هو ذاك الذي يمتلك فن التعامل مع اآلخرين أو ما يسمى بمهارات التواصل

يختلف باختالف بأن الذكاء االنفعالي ال )   Lindley , 2001(، و) 2002( أحمد الشافعي ( كل من 

ترى الباحثة أن الدافعية كأحد  كما .) 90، ص 2004في عبد المنعم أحمد الدردير، ( نوع المبحوث 

األبعاد األساسية للذكاء االنفعالي والتي تعني المثابرة إلنجاز المهام و تحمل الفشل واإلصرار على 

النجاح والصمود أمام العقبات  خاصية ليست حكرا على جنس دون اآلخر،  زيادة على ذلك ترى 

سعد محمد ( فقد أشارت دراسة  ن أكثر وعيا بذاتهالباحثة أنه كلما زاد التحصيل العلمي للفرد كلما كا

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين موظفي القطاع العام و الخاص ) 2010علي الشهري، 

مقارنة بالذين كان ) دراسات عليا وبكالوريوس ( بمحافظة الطائف لصالح المؤهالت العلمية العليا 

د أوعز الباحث ذلك إلى ارتفاع مستوى التنمية الذاتية لديهم قلو. مؤهلهم العلمي ثانوي فما دون و دبلوم

زاد مستوى المعرفة بمهارات  كلمامستواهم العلمي، بحيث كلما زاد المؤهل العلمي الناتج عن ارتفاع 

  .الذكاء االنفعالي 
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)  2004محمود و حسيب ، ( و ) 2003هريدي ، ( وهي نتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

في سعد محمد ( . ارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لصالح المؤهل العلمي األعلى والتي أش

  . ) 2010علي الشهري ، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة عدم كما أظهرت النتائج 

وتتفق في هذا مع )  أدبي /التخصص علمي ( على مقياس الذكاء االنفعالي يعزى االختالف فيها لمتغير

والتي  ) 2012( دراسة عدنان محمد عبده القاضي  ،  و كذا ) 2004(دراسة عبد المنعم احمد الدردير

  ) إنسانية /علمية (  ات تعزى للتخصص عدم وجود فروق  أسفرت نتائجها عن

إلى وجود فروق دالة ) 2013( دراسة نعمات علوان و زهير النواجحة وبالمقابل توصلت  

 واألدبية في الذكاء الوجداني لصالح طلبة التخصصات العلمية ئيا بين طلبة التخصصات العلميةإحصا

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية والتي  )  2009سوسن رشاد نور الهي، (دراسة و

بينما ) أدبي /علمي( على متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين طالبات التخصص 

الوعي بالذات الوجدانية ، اعتبار ( وجدت فروق ذات داللة إحصائية في بعض أبعاد الذكاء الوجداني 

ة مع اآلخرين ، المسؤولية االجتماعية ، حل المشكالت ، تحمل الذات ،التفهم، العالقات الشخصي

 )2011(و في دراسة أحمد العلوان  لصالح طالبات التخصص العلمي) الضغوط، السعادة و التفاؤل 

  .كانت الفروق لصالح طلبة الكليات اإلنسانية  

بحيث تفرض   يفسر ذلك حسب الباحثة في ضوء التنشئة االجتماعية ألفراد عينة الدراسة ،و

،  وفوق هذا تعاليم ديننا الحنيف ضرورة ضبط االجتماعية، وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا علينا قيمنا

النفس وكظم الغيظ واإلحساس باآلخر والتعاطف معه في السراء والضراء، وحسن الحديث وحسن 

   نات الذكاء االنفعالي اإلصغاء و احترام الصغير وتوقير الكبير، وهي كلها تعبر حسب رأينا عن مكو
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، فهي قيم أخالقية ال عالقة لها ) و هو باألخص السبب الرئيس الختيار الباحثة لموضوع الدراسة( 

بطبيعة التخصص تنمو مع شخصية الفرد بدءا من األسرة و المدرسة بالمالحظة أو كما يقول باندورا 

لتتجسد فيما بعد في سلوكياته، ويعززها بالتعلم االجتماعي من خالل النماذج التي يعايشها الطفل 

على هذا فالسمات متعلمة قابلة للتطوير و. المحيط بالثناء عليها مما يرسخ من هذه السمات لدى الفرد

  .ا أشرنا في فصل الشخصية المناعيةوالتنمية كم

  :مناقشة  نتائج التساؤل الفرعي السابع  1-7

أنه يمكن التنبؤ بدرجات األساتذة الجامعيين )   35و 34( الجدولين رقم  يتضح من  خالل 

الممارسين لمهام إدارية من خالل درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالي وهي نتيجة تتفق مع ما 

عبد المنعم عبد اهللا حسيب السيد ، )  2011( أيمن غريب قطب ناصر توصلت إليه دراسات كل من  

فقد كان الذكاء االنفعالي منبئا بمهارة )   2011( مزمي ،  أما في دراسة عواطف أحمد ز)  2007( 

ور فعال إلى أن للذكاء االنفعالي د)  Hassan Darvish,2011( حل المشكالت ،  وتوصلت دراسة 

 &Mikolajczek( ،  وأسفرت نتائج الدراستين التين قاما بهما في تخفيض الضغوط المهنية

al,2006,2007  ( متغيرات الصحة  النفسية والسيكوسوماتية من خالل عن إمكانية التنبؤ ببعض

وتظهر النتائج . ي كمتغير يلعب دورا وسيطا في ذلكو ظهر الذكاء الوجدان.درجات مقياس الضغوط 

 الداخلي االحتراق(أن ارتفاع سمة الذكاء الوجداني يرتبط بانخفاض مستوى مؤشرات الصحة النفسية 

واعتبر هذا متغيرا وسيطا ومفسرا في استراتيجيات  )الجسمية والشكاوىالمشاعر الداخلية السالبة 

  .)169ص 168ص  ،2011في أيمن غريب قطب ناصر، . (التعبير االنفعالي

إلى أن الذكاء االنفعالي ينبئ بأساليب ) 2012Michael Byrne , (كما أظهرت نتائج دراسة 

  .فعالة في إدارة الضغوط النفسية 
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إذ مرتفعي الذكاء االنفعالي السمات التي تميز  ضوء المتوصل إليها فيو يمكن تفسير النتائج 

يتسمون كما سبق و أشرنا بالمرونة  واالنفتاح على الخبرة ، كما أن لديهم إحساس كبير بالمسؤولية 

االجتماعية ، كما  أن إيجابيتهم تساعدهم في التعامل مع المواقف الضاغطة و تؤسس لمصادر مواجهة 

  .إلى القدرة على التحمل و المقاومة  دائمة تؤدي

إلى ذات النتيجة  وتبدو برأيه منطقية في ضوء خصائص )   Chan,2005( ولقد توصل 

وانفعاالت  يتصفون بارتفاع مستوى القدرة على إدارة االنفعاالت الذاتية ثمرتفعي الذكاء االنفعالي، حي

اآلخرين ، كما يميلون الستخدام األساليب التكيفية و الفعالة في التعامل مع الضغوط والتي تندرج تحت 

المواجهة والتماس العون، باإلضافة إلى إن األفراد غير القادرين على إدراك وتقييم  إستراتيجيتي

مع األحداث  التعاملفعاالتهم يتصفون بضعف قدرتهم على توجيه انتباههم إلى األساليب التكيفية في ان

و المواقف الحياتية الضاغطة ، و لذلك فهم يميلون إلى استخدام األساليب السلبية في التعامل مع هذه 

  )  2007في عبد المنعم عبد اهللا حسيب السيد ، ( المواقف 

تائج التي قمنا بعرضها سابقا و التي أظهرت ارتباط الذكاء االنفعالي باألساليب ولعل ذلك يدعم الن

  .اإليجابية إلدارة الضغوط النفسية 

  :المناقشة العامة لنتائج الدراسة / ثالثا 

انتهى البحث الحالي إلى جملة من النتائج تم تفسيرها في ضوء التراث النظري للدراسة  فضال 

التي اعتمدتها الباحثة كنقطة انطالقة ، و يمكننا تلخيص ما  توصلنا إليه فيما يلي عن الدراسات السابقة 

  : من نقاط 

بالنسبة للتساؤل الرئيس و التساؤالت الفرعية المندرجة تحته  والتي  حاولنا من خاللها */ 

الصالبة النفسية ( تقصي طبيعة العالقة بين كل من إدارة الضغوط النفسية و سمتي الشخصية المناعية 
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  0.05و  0.01بالذكاء االنفعالي فقد جاء االرتباط موجبا و داال إحصائيا عند مستوى ) والتوكيدية  

وهذا يعني أن األذكياء انفعاليا لديهم القدرة على التعامل مع األحداث الضاغطة بحيث تساعدهم 

بية ، و التقييم المعرفي مصطلح معرفتهم بحاالتهم الوجدانية في تقييم تلك األحداث بطرق  إيجا

جوهري في نظرية المواجهة يسمح للفرد بتقدير الموقف الضاغط ما إذا كان تحديا يستنفر قواه أو ألما 

يتطلب تحمله أو تهديدا يستدعي التعامل معه ، و تقدير الموقف عملية أولية يتبعها تقييم ثانوي يعتمد 

ر الفرد الداخلية القادرة على التخفيف من شدة على خصائص الموقف الضاغط وكذا على  مصاد

كالثقة بالنفس، والتفاؤل ، والوجدان ( الضغوط ، و هي مصادر تتعلق بمعتقدات الفرد حول ذاته 

كما ويتأثر . ، ونرى أن هذه المعتقدات تتطلب عامال هاما هو الوعي بالذات ) اإليجابي ، تقدير الذات 

هو ين  وحجم المساندة المقدمة له واالجتماعية التي يربطها الفرد باآلخر التقييم الثانوي بشبكة العالقات

  .ما يفسر االرتباط الموجب لهذه األساليب بالذكاء االنفعالي 

إن وعي األذكياء انفعاليا بذاتهم هو الذي يمكنهم من الوقوف على جوانب القوة و الضعف في 

هو . ولة تنميتها و تطويرها  في حالة الضعف شخصياتهم ، ومن ثم تعزيزها في حالة القوة و محا

الوعي ذاته الذي يجعلهم يعيدون صياغة المواقف الضاغطة بطرق إيجابية ، فدافعيتهم العالية إلنجاز 

المهام تجعلهم ال يعترفون بالفشل و ال يستسلمون لإلحباط و يميلون الستخدام األساليب التكيفية في 

ته  النتائج إذ وجدت عالقة ارتباطية موجبة  و دالة إحصائيا عند إدارتهم لضغوطهم ، وهو ما أوضح

بين األساليب االيجابية إلدارة الضغوط النفسية التي يستخدمها أفراد عينة  0.05و  0.01مستوى 

إعادة التفسير االيجابي، التخطيط، المواجهة النشطة، التقبل، الرجوع إلى الدين ،استعمال ( الدراسة  

كنا قد انطلقنا من ووكافة أبعاد الذكاء االنفعالي، ) اعي و كذا الدعم االنفعالي االجتماعي الدعم االجتم

توجه نظري يعتقد باستخدام األذكياء انفعاليا  لالستراتيجيات اإليجابية في تعاملهم مع الضغوط 

س  و رايفي بيتريدي( و)  2002سرور ، ( و هو ما أكدته دراسات ) فصل الذكاء االنفعالي .( النفسية
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من جهتها أظهرت )   David,2005(و )   Mikolajczak, Petrides,2009(و)  2007و باكر، 

أن ارتفاع سمة الذكاء الوجداني يرتبط سلبيا بالمشاعر )  (Mikolajczek& al,2006,2007دراسة 

  .الداخلية السالبة 

لبة و دالة إحصائيا عند مستوى و بالقابل أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن عالقة ارتباطية سا */

كاالبتعاد الذهني و تعاطي المواد النفسية ( بين أساليب إدارة الضغوط النفسية السلبية   0.05و 0.01

وكافة أبعاد الذكاء االنفعالي وهي نتيجة تؤيد الطرح النظري الذي انطلقنا منه ، وبالتالي  )  واإلنكار 

ة طردية بحيث كلما كان الذكاء االنفعالي مرتفعا كلما زاد يمكننا الحديث عن وجود عالقة ارتباطي

  .استخدام األساليب اإليجابية في التعامل مع الضغوط النفسية 

من جهة أخرى يعكس االرتباط الموجب و الدال إحصائيا ألسلوب التقبل بالذكاء االنفعالي و كذا  */  

 Henry( كاء االنفعالي ميزة أساسية في تعريف االرتباط السالب و الدال إحصائيا ألسلوب اإلنكار بالذ

Dreher  ( للشخصية المناعية ، بحيث وصفها بتقبلها لما تواجهه من أزمات في الحياة ، وعدم إنكارها

زيادة على أن إعادة صياغة المواقف الضاغطة و اللجوء إلى الدعم االجتماعي االنفعالي تعبر . للواقع 

، بتهات، فاألذكياء انفعاليا يمتلكون مهارة التعبير عن المشاعر وليس كعن المرونة في مواجهة المشكال

ومحاولة رؤية الجوانب االيجابية فيها، والمرونة هي إحدى السمات التي يصف بها دريهر ذوي 

  .الشخصية المناعية 

أن األذكياء انفعاليا يتميزون بسيادة المشاعر )"  2009عثمان ،( وفي هذا الصدد يرى 

بية في حياتهم ، فهم أفراد ال تسيطر عليهم المشاعر السلبية كالخوف و األسف و الشعور بالذنب اإليجا

الخ  إال في المواقف التي تستدعي ذلك ، وهم األفراد الذين ينطبق ...والخجل وخيبة األمل و اليأس

ألنه ال . عليهم قول أرسطو أن تغضب  من الشخص المناسب في  الوقت المناسب  و بالشكل المناسب
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يوجد لديهم ما يدعو لإلحساس بالفشل الداخلي، كما أنهم يستخدمون مشاعرهم لتساعدهم في اتخاذ 

قرارات تخصهم ويمارسون القيم اإليجابية، فاألذكياء انفعاليا مفعمون باألمل والتفاؤل لعدم استسالمهم 

حديات الصعبة ألنهم أكثر حفاظا للقلق أو أي عامل هازم للذات أو االكتئاب ، قادرون على مواجهة الت

، وكنا قد أشرنا في فصل إدارة )  191، ص 2012في حواس خضرة ، ( على مزاجهم اإليجابي 

  الضغوط النفسية لدور الوجدان اإليجابي في تعزيز المناعة البيولوجية  

مستويات وزمالؤه إلى أن األفراد ذوي أسلوب الوجدان االيجابي يمتلكون " Davidson" ولقد أشار

  .عليا في الوظيفة المناعية مقارنة بذوي الوجدان السلبي

(Rosenkrantz et al ,2003 in Felicia A ,Huppert, 2005 ,p : 14)                        

الذاكرة االنفعالية المرتبطة ) Sheldon et al ,1993(بالمقابل يمثل الوجدان السلبي حسب 

لها الفرد، ويعد الخوف والتشاؤم واليأس وانخفاض التوقع االيجابي باألحداث الضارة التي تعرض 

 2006عبد اهللا جاد محمود ،. (بي ،واالتجاهات السلبية نحو الذات سمات أساسية لذوي الوجدان السل

  ).13ص

أن الذكاء االنفعالي يسهم كعامل وسيط  )  Saklofeske, et al . 2003( ومن جهته يرى 

الضغوط و الصحة الجسمية و النفسية ، حيث ترتبط الضغوط بارتفاع مستويات  في فهم العالقة بين

القلق واالكتئاب و الشعور باليأس لدى األفراد منخفضي القدرة على إدارة انفعاالتهم وانفعاالت 

ت اآلخرين بالمقارنة  بأقرانهم مرتفعي هذه القدرة الذين يختبرون مستويات منخفضة من هذه االنفعاال

، كما ارتبط الذكاء االنفعالي في دراسة )  2007عبد المنعم  عبد اهللا حسيب السيد ، . (ية السلب

)Jafar Shabani et al ,2010   ( بالصحة النفسية ، و أظهرت نتائج الدراسة تأثير الذكاء االنفعالي

  .في المقاييس الفرعية لمقياس الصحة النفسية 
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بين  0.05و  0.01اطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى كما أظهرت النتائج وجود عالقة إرتب*/ 

أساليب إدارة الضغوط النفسية و الصالبة النفسية ، و قد سبق و أشرنا في التراث األدبي للدراسة أن 

 Kobossa et ,al(الصالبة النفسية تشكل عامال وسيطا بين الصحة و المرض ، ولقد توصلت 

متلكون سمة الصالبة أقل عرضة للمرض ولديهم القدرة على تحويل أن األفراد الذين ي" إلى  ) 1982

   "أحداث الحياة الضاغطة إلى فرص لنموهم وتطورهم الشخصي

إن هذه القدرة على تحويل أحداث الحياة الضاغطة إلى فرص للتعلم والنمو الشخصي تتطلب 

فز الذات ألجل الصمود قدرة على تحديد جوانب القوة و الضعف في الذات كما تتطلب  قدرة على ح

والمثابرة و عدم االستسالم لليأس والفشل ، بمعنى التحدي  ولعل هذا ما يفسر العالقة الموجبة والدالة 

إحصائيا بين الذكاء االنفعالي والصالبة النفسية ، فمرتفعي الذكاء االنفعالي يتسمون بااللتزام لما يتبنونه 

اس بقدرتهم على التحكم فيما يواجهونه من مشكالت، ويتقبلون من قيم و مبادئ في الحياة ، ولديهم إحس

التغيير في الحياة على أنه أمر وارد ، بمعنى أنهم يتعاملون بمرونة مع مستجدات األحداث مهما كانت 

ضاغطة ، وعلى العكس من ذلك تعكس المستويات المنخفضة من الذكاء االنفعالي فقدان القدرة على 

يث يشعر هؤالء أن ما يواجهونه يفوق قدرتهم على التحمل ما يجعلهم يميلون التحكم في األحداث بح

الستخدام أساليب غير تكيفية في التعامل مع الضواغط ، فإحساسهم بالعجز يحول دون قبولهم للتحدي 

  .الذي تفرضه متطلبات الحياة 

كاء الوجداني يمثل بأن الذ)  2007عبد المنعم  عبد اهللا حسيب السيد، ( و في هذا اإلطار يرى 

نوعا من الصالبة الوجدانية فقدرة الفرد على إدارة انفعاالته و انفعاالت اآلخرين ، و قدرته على تحفيز 

ذاته و حشد االنفعاالت لتحقيق األهداف التي يسعى إليها ، والمثابرة للوصول إليها، والتوجه نحو 

اإلحساس بالتحكم وااللتزام الشخصي، واإلحساس اآلخرين للتخفيف من انفعاالتهم السلبية ، إنما يعكس 
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بالمسؤولية االجتماعية ، كما أن القدرة على التفكير والتركيز الجيد، واتخاذ القرار المناسب واالحتفاظ 

  .بالهدوء واالتزان االنفعالي في ظل الضغوط الحياتية اليومية إنما يعبر عن اإلحساس بالتحدي 

لمستوى المواقف فهم ال يرون في  ) Henry Dreher,1995( يرتفع األفراد المتحديين حسب

الضغوط بالنسبة إليهم ، وتمثل وإنما تحديات يجب التغلب عليها المشكالت تهديدا لكفاءتهم النفسية 

، أما الذين يفتقرون للتحدي فيتجنبون التغيير بدال من التكيف المبدع إذ تمثل الراحة فرصا للنمو

  . متجاوزين بذلك عن الفضول و االستكشاف والمخاطرةواألمان قيمهم العليا 

ويجد األفراد الملتزمون معنى وهدفا ألعمالهم ولعالقاتهم و هم قادرون على المشاركة بصدق  

يختارون أهدافا مبدعة وعالقات قائمة على قوة المغزى أو الهدف . في ما ينخرطون فيه من أنشطة

يفتقرون للمغزى أو الهدف و يميلون لإلحساس باالغتراب عن وبالمقابل فإن األفراد األقل التزاما 

  .أعمالهم وعالقاتهم فهم يضيقون بااللتزام خوفا منه آو ألنه يشعرهم بالملل

بأن مرتفعي الذكاء االنفعالي أكثر قدرة على تحمل الضغوط ومن جهتها )  Mayer,2001( لقد أثبت ف

كوكبة من السمات الشخصية والتي تعمل كمصدر "  الصالبة النفسية بأنها )  Kobossa( تعرف 

، وبالتالي يمكننا أن نخلص لوجود عالقة ارتباطية طردية "للمقاومة في مواجهة األحداث الضاغطة 

  .بين الذكاء االنفعالي و الصالبة النفسية 

إلى اعتبار إدارة الضغوط النفسية و القدرة على التكيف  مكونين ) Bar-on( ولقد ذهب 

للذكاء االنفعالي، و إذا كان الذكاء االنفعالي يرتبط باألساليب االيجابية إلدارة الضغوط النفسية  أساسين

قد )  2012حدة يوسفي، ( كما ترتبط الصالبة النفسية بعالقة طردية مع الذكاء االنفعالي، و إذا كانت 

سية و استراتيجيات انطلقت في إعدادها لبرنامجها اإلرشادي من دراسات تؤكد بأن الصالبة النف
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مواجهة الضغوط النفسية عوامل واقية من الضغوط النفسية  فهل يؤكد ذلك وجهة نظر بار أون في 

  .الذكاء االنفعالي 

 0.01كما انتهت الدراسة الحالية إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى */ 

جوهر الذكاء االنفعالي هما الوعي بالذات والمعرفة  و إذا كان. بين الذكاء االنفعالي و التوكيدية 

االنفعالية فإن جوهر التوكيدية هو القدرة على التعبير عن تلك الحاالت االنفعالية ، بمعنى القدرة على 

التعبير عن األحاسيس  و المشاعر و اآلراء بكل حرية ، و لقد أوضحت النتائج أن األذكياء انفعاليا 

أرائهم و الدفاع عن حقوقهم دون المساس بحقوق اآلخرين و حرياتهم الشخصية، يميلون للتعبير عن 

خصيات وأنهم يتمتعون باالستقاللية التامة في اتخاذ قراراتهم مع تحمل النتائج المترتبة عنها ، وأنهم ش

كهم لها  القدرة على التأثير في اآلخرين و توجيههم فهم يبادرون  باقتراح الحلول للمشكالت، وامتال

وبالمقابل ترتبط . للمهارات االجتماعية التواصلية نابع من إحساسهم باآلخرين وتعاطفهم معهم

       Ghareeb, 1992 )( المستويات المنخفضة من التوكيدية  بارتفاع سمة القلق كما أكدته دراسة

سية في حين يؤدي ويؤدي عدم القدرة عن التعبير عن المشاعر السلبية إلى العديد من االضطرابات النف

ت االجتماعية  كما أشارت دراسة عدم القدرة على التعبير عن المشاعر االيجابية إلى ضعف العالقا

و يؤدي العجز في التعبير عن المشاعر إلى األلكستيميا حسب ) 2011عبد الرحمان بن عيد الجهني ، (

  ) .  Fatenah Naghavi,2010(دراسة 

بقدرتهم على التأثير القوي في اآلخرين، ومشاركتهم انفعاليا كما أنهم فاألذكياء انفعاليا يتميزون 

محمد السيد عبد (يمتلكون القدرة على التواصل مع اآلخرين من خالل فهم مشاعرهم، ولقد ذهب 

)  Goleman( ، و اعتبر المهارات االجتماعية االتصالية  إلى اعتبار التوكيدية إحدى) 1994الرحمان،

مجموعة المهارات التي تمكن " ماعية  بعدا من أبعاد الذكاء االنفعالي و يعرفها بأنها المهارات االجت
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   الفرد من التأثير القوي في اآلخرين عن طريق إدراك انفعاالتهم و مشاعرهم ، و معرفة متى تقود 

لفظية ومتى تتبع اآلخرين و تساندهم و التصرف معهم بطريقة الئقة و تتضمن هذه المهارات سلوكيات 

و غير لفظية ، وتقتضي من الفرد استجابات مالئمة و فاعلة و يتأثر أدائها بخصائص تفاعل الفرد مع 

  )     192، ص  2012في حواس خضرة ،.( البيئة المحيطة به 

السلوك التوكيدي متغيرا وسيطا بين الضغوط ) 2002عبد اهللا جاد محمود، (ومن جهته اعتبر

بوجود عالقة قوية بين ) 2006محمد محمود بني يونس، ( ان، ويعتقدالنفسية واالكتئاب والعدو

  .التوكيدية واالتزان االنفعالي 

و من جهة أخرى أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند */ 

عظم بين إدارة الضغوط النفسية و التوكيدية  غير أن االرتباط كان ضعيفا بين م 0.05مستوى 

  .األساليب بأبعاد التوكيدية فيما عدا بعض العالقات الموجبة و الدالة إحصائيا 

ئج أن مرتفعي السلوك التوكيدي  وعلى الرغم من نزعتهم لمقاومة ضغوط افقد أظهرت النت

األغلبية يميلون الستخدام أسلوب الدعم االجتماعي وهذا يعكس دون أدنى شك حاجة ضرورية لدى 

جته لمن يعبر أمامه عن مشاعره وأحاسيسه و يستشيره حينما تختلط عليه األمور، كما اإلنسان هي حا

أن مرتفعي سمة التوكيدية يميلون الستخدام أسلوب التخطيط لحل ما يعترضهم من صعوبات، فهم 

أشخاص يبادرون بالتصرف في المواقف الطارئة والتي تستدعي السرعة في اتخاذ القرار باستقاللية 

من جهة أخرى يتقبلون الواقع المفروض الذي رورة تحمل ما يترتب عنه من نتائج، وض تامة مع

، وتقبل اآلخر بالرغم من ينما يتعلق األمر بقرارات جماعيةتقتضيه أحيانا طبيعة المهام اإلدارية ح

  االختالف معه في وجهات النظر هو سمة مميزة لمرتفعي التوكيدية  
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على التأثير في اآلخرين وإحداث التغيير فيهم وهو ما يفسر  وبالمقابل فلدى هؤالء القدرة

االرتباط السالب و الدال إحصائيا لبعد التوجيهية واالستقاللية باالبتعاد الذهني كأسلوب سلبي في 

التعامل مع الضغوط ، أما عن عالقة استخدام أسلوب الدعابة بكافة المقاييس المطبقة في الدراسة فهذا 

ي الذكاء االنفعالي والصالبة والنفسية والتوكيدية يميلون الستخدام أسلوب الفكاهة في يؤكد بأن مرتفع

تعاملهم مع بعض المواقف الضاغطة ، والميل لهذا النوع من األساليب لدى أفراد عينة الدراسة ليس 

. بالجديد على شعب يعرف بروح الفكاهة بالرغم مما يعرف عنه من سرعة االستثارة واالندفاع

لمالحظ أن معظم االرتباطات الموجبة و الدالة إحصائيا  بين إدارة الضغوط النفسية وأبعاد التوكيدية وا

  .كانت أساليب إيجابية في التعامل مع الضغوط 

إلى أن مرتفعي السلوك التوكيدي تنخفض )  2002(وفي هذا الصدد يشير عبد اهللا جاد محمود 

جهة المواقف الضاغطة، ويرى الباحث أن ارتفاع مهارات لديهم مهارات المواجهة السلبية عند موا

، كما اتضح ة في التعامل مع المواقف الضاغطةالسلوك التوكيدي  يعد من مهارات المواجهة االيجابي

  .أن المواجهة السلبية من أبعاد الضغوط الهامة التي تسهم في االكتئاب لدى منخفضي السلوك التوكيدي

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي لدى أفراد عينة */ 

، وباعتقادنا أن هذا يفسر )أدبي / علمي ( الجنس و التخصص: الدراسة يعزى فيها االختالف لمتغير 

ها و حفزها في ضوء ما يتضمنه الذكاء االنفعالي من تعريف ، فوعي الفرد بذاته ، و قدرته على تنظيم

لمواجهة الضغوط و التعاطف مع اآلخرين واإلحساس بهم و ضرورة امتالك المهارات االجتماعية 

الضرورية للتواصل ال عالقة له بجنس المفحوص أو تخصصه، زيادة على أنها سمة تعكس قيم 

ظافرهم، وإن وفضائل إنسانية تنص عليها شريعتنا وعاداتنا وأعرافنا ينشئ عليها األطفال منذ نعومة أ

كانت الدراسات التي أشرنا إليها سابقا تختلف مع هذه النتيجة و ترى أن طبيعة التنشئة االجتماعية التي 
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تعزز التعبير عن المشاعر لدى المرأة و تمنع ذلك على الرجل كون ذلك يشكل نقطة ضعف في 

عض الدراسة االختالف شخصيته هي التي تجعل من النساء أذكى انفعاليا من الرجل ، كما أوعزت ب

في الذكاء االنفعالي لصالح التخصصات األدبية بطبيعة المواد التي يدرسها األدبيين مقارنة بالمواد 

 .العلمية التي ترتبط باألرقام و المعادالت و المعلومات العلمية البحتة 

وعيا بذاته زيادة على ذلك ترى الباحثة أنه كلما زاد التحصيل العلمي للفرد كلما كان أكثر 

) 2010سعد محمد علي الشهري ، (وبالتالي يرتفع مستوى ذكاؤه االنفعالي وهو ما أكدته دراسات 

والتي انتهت إلى وجود فروق دالة إحصائيا )  2004محمود و حسيب ، ( و ) 2003، هريدي(و

  .تعزى لصالح المؤهل العلمي األعلى 

كاء االنفعالي يعد منبئا بإدارة الضغوط النفسية وفي األخير انتهت الدراسة  الحالية إلى  أن الذ

ولعل هذا يؤكد طبيعة العالقة االرتباطية الطردية التي أسفر عنها التساؤل الفرعي األول ، فالوعي 

بالذات في قمة انفعالها أو في مواجهتها للضغوط يتطلب تنظيمها و إداراتها حتى يحسن الفرد التصرف 

القدرة على حفز الذات ، المثابرة و الصمود تتطلب رؤية متعددة في الموقف الضاغط ، كما أن 

الجوانب للمشكالت حتى يتسنى حلها و التخطيط لها باقتراح العديد من البدائل ، زيادة على اللجوء إلى 

أو االستعمال اإلجرائي للدعم االجتماعي تتطلب عالقات  ، استخدام أساليب كالدعم االجتماعي االنفعالي

 وهي البعد الخامس في الذكاء االنفعالي ،  رة كبيرة على إدارة تلك العالقاتدقة خاصة و اجتماعي

ولعل هذا ما يفسر إمكانية التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل 

  .درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالي 

، عبد المنعم عبد اهللا )  2011( وهي النتيجة التي أكدتها دراسات   أيمن غريب قطب ناصر 

فقد كان الذكاء )   2011( ،  أما في دراسة عواطف أحمد زمزمي )  2007( حسيب السيد  
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إلى أن للذكاء )  Hassan Darvish,2011( االنفعالي منبئا بمهارة حل المشكالت،  وتوصلت دراسة 

                 قاما بهما  اللتينالي دور فعال في تخفيض الضغوط المهنية، وأسفرت نتائج الدراستين االنفع

 )Mikolajczek& al,2006,2007  (  عن إمكانية التنبؤ ببعض متغيرات الصحة النفسية           

لعب دورا و ظهر الذكاء الوجداني كمتغير ي.و السيكوسوماتية من خالل درجات مقياس الضغوط 

و تظهر النتائج أن ارتفاع سمة الذكاء الوجداني يرتبط بانخفاض مستوى مؤشرات .  وسيطا في ذلك 

واعتبر هذا ) االحتراق الداخلي ، المشاعر الداخلية السالبة و الشكاوي الجسمية ( الصحة النفسية 

 2011، ريب قطب ناصرفي أيمن غ.   ( متغيرا وسيطا و مفسرا في استراتيجيات التعبير االنفعالي

  ). 169 -168  ص ص

  :خالصة الدراسة 

سعت الدراسة الحالية إلى محاولة تفسير العالقة القائمة بين كل من إدارة الضغوط النفسية 

في ضوء الذكاء االنفعالي ، كما هدفت ) الصالبة النفسية و التوكيدية ( بسمتي الشخصية المناعية 

الفروق بين أفراد العينة على مقياس الذكاء االنفعالي و التي يعزى االختالف الدراسة إلى معرفة داللة 

،  زيادة على إمكانية التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس ) أدبي /علمي ( فيها للجنس والتخصص 

  .إدارة الضغوط النفسية انطالقا من درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالي 

مقياس الذكاء االنفعالي ، مقياس أساليب مواجهة ( وات الدراسة  ومن أجل ذلك تم تطبيق أد

على عينة اختيرت بطريقة قصدية  ) الضغوط النفسية ، مقياس التوكيدية و مقياس الصالبة النفسية 

 88تمثلت في األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إدارية بجامعة محمد خيضر بسكرة و البالغ عددهم  

و هذا بعد القيام بدراسة استطالعية كان الهدف منها . توزيع االستمارات عليهم تم  140من أصل 

و من ثم قامت الباحثة بجمع البيانات وتحليلها إحصائيا . السيكومترية للمقاييس  التأكد من  الخصائص
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يب وذلك بمجموعة من األسال)  SPSS 19( باالستعانة ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

اإلحصائية بغرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة كمعامل االرتباط البسيط والمتعدد ومعامل االنحدار 

  :وانتهى البحث إلى النتائج التالية . البسيط واختبار ت لداللة الفروق 

وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين كل من الذكاء االنفعالي بإدارة الضغوط  -

  .لدى أفراد عينة الدراسة صالبة النفسية و التوكيدية النفسية، وال

وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين  كل من إدارة الضغوط النفسية بالصالبة  -

  .لدى األساتذة الجامعيين الممارسين لمهام إداريةالنفسية والتوكيدية 

فراد عينة الدراسة يعزى فيها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين أ -

كما انتهت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ ) أدبي / علمي ( االختالف لمتغير الجنس و التخصص 

بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية انطالقا من درجاتهم على مقياس 

  .الذكاء االنفعالي 

راسة ، وقد بدا التوجه لدينا واضحا منذ البداية وقد تم تفسير النتائج في ضوء الجانب النظري للد

في تركيزنا على أهمية العوامل النفسية اإليجابية الداعمة للشخصية، وما تأكيد النتائج لعالقة المتغيرات 

محل الدراسة ببعضها البعض إال تأكيدا آخر يعزز الطرح الذي يتبناه علم النفس اإليجابي واتجاه 

جسم في تركيزهم على   الخبرات  وكذا  السمات اإليجابية -ة و الطب عقلالمناعة النفسية العصبي

ومن ثم يمكن الحديث عن إمكانية تنمية تلك الجوانب في . التي تعزز من المناعة النفسية للفرد 

الشخصية خاصة في ضوء ما تناولناه في إدارة الضغوط النفسية عن مصادر المواجهة التي تتوسط 

و كذا في فصل الشخصية المناعية بخصوص طبيعة . النفسي و األداء المناعي  العالقة بين الضغط

سمات الشخصية و كذا في تفصيلنا  للجهاز النفسي المناعي و الذي اتضح من خالله أن تلك العوامل 

تنمو مع الطفل منذ الوالدة ويستمر المحيط في تعزيزها من خالل أساليب التنشئة االجتماعية، ومن 
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علم االجتماعي وهو الدور الفعال الذي تقوم به األسرة إلى جانب المدرسة  والذي دعانا إلى خالل الت

  .التنويه بذلك في دواعي اختيار الموضوع 
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  قائمة المراجع

الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية وأنماط التعلق لدى طلبة ): 2011(أحمد العلوان  .1

، ، المجلة األردنية في العلوم التربويةالجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي للطالب

   2، عدد7مجلد

، ديبونو للطباعة دليل المقاييس والختبارات النفسية والتربوية): 2009(أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  .2

  .النشر والتوزيع، عمان، االردنو

  .، عالم الكتب الحديث، اربد األردنعلم نفس الشخصية): 2010(أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  .3

دار وائل للنشر ، 1ط، النفسية دراسة ميدانيةالتكيف مع الضغوط ): 2010(أحمد عيد مطيع الشخانبة  .4

  .عمان األردن

. ، دار المعرفة الجامعية4، ط األبعاد األساسية للشخصية): 2007(أحمد محمد عبد الخالق  .5

  .اإلسكندرية

األمل والذكاء الوجداني ): 2011(، مصطفى محمود الديب أمينة عبد اهللا بدوي، ماجدة حسين محمود .6

 ، دراسات عربية في علم النفس، المجلد العاشر،ببعض المتغيرات الديموجرافيةلدى الشباب وعالقته 

 .مصر.، جامعة بنها2العدد 

الذكاء الوجداني كمنبئ بمهارات إدارة الضغوط لدى طالب :)2011(أيمن غريب قطب ناصر  .7

مركز  ، المؤتمر السنوي السادس عشر،)يناير بمصر  25دراسة تطبيقية بعد أحداث ( جامعةاألزهر 

  .، مصر، جامعة عين شمساإلرشاد النفسي
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لدى طلبة  الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالشعور بالسعادة): 2013(باسل أبو عمشة،  .8

ير في علم النفس من كلية متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجست،الجامعة في محافظة غزة

  .فلسطين .، جامعة األزهر غزةالتربية

السلوك –وتالم قلق–اليأس –االكتئاب –دراسات نفسية في الذكاء الوجداني :)2009(معمرية بشير .9

  .المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر ،1ط ،االنتحار –العدواني 

اتصال (الجزائر. النشر والتوزيع، دار الخلدونية للطباعة وعلم نفس الذات، )تحت الطبع(بشير معمرية،  .10

 ). شخصي بالمؤلف

، دراسة ضواغط العمل المدركة لدى المشرفين واستراتيجيات مواجهتها): 2007(بوزازوة مصطفى  .11

لة في ميدانية في الشركة الوطنية للعربات الصناعية الرويبة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدو

  . ائر، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزعلم النفس العمل والتنظيم

طلبة كلية التربية  الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى): 2011(تنهيد عادل فاضل البيرقدار  .12

 .1، العدد 11جلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد ، مجامعة الموصل

، ر، ترجمة وطبع وتوزيع مكتبة جري1، ط أهم خمسون كتابا في علم النفس): 2012(داون -توم باتلر .13

 www.jarirbookstore.com.المملكة العربية السعودية

، كلية البحوث، مركز تطوير الدراسات العليا وادارة الضغوط النفسية) :2007(جمعة السيد يوسف  .14

  .الهندسة، جامعة القاهرة

 ،مفاهيم وتطبيقات)العاطفي،االنفعالي، الفعال(الذكاء الوجداني : )2009(حباب عبد الحي محمد عثمان  .15

  .االردن ،،عمانوالتوزيع،ديبونو للطباعة والنشر 1ط 
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دار   الدافعيةوالذكاء العاطفي: )2006(حسين أبو رياش،أميمة عمور،عبد الحكيم الصافي،سليم شريف  .16

 .، االردن1ط الفكر ناشرون وموزعون،

استراتيجيات اإلرشاد النفسي في تنمية بعض المتغيرات المساعدة على ):2012( خضرة حواس  .17

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  )دراسة تجريبية لقياس أثر التدريب ( فق النفسي التوا

  .الجزائر. باتنة . في اإلرشاد النفسي ، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، جامعة الحاج لخضر 

، مطابع 262، عدد الجبالي، ترجمة ليلى ، سلسلة عالم المعرفةالذكاء االنفعالي): 2000(دانيال جولمان  .18

  .الكويت الوطن،

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالذكاء االنفعالي : )2010(رانيا الصاوي عبده عبد القوي  .19

الخدمات االستشارات و، مركز البصيرة للبحوثو)3( دراسات نفسية، العددمجلة،لدى طالبات جامعة تبوك

  .الجزائر التعليمية،

دراسة مقارنة بين األفراد المصابين : سمات الشخصية المستهدفة بالسرطان ):2006(زياد بركات  .20

جامعة القدس  ).3(20المجلد ) العلوم اإلنسانية(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث غير المصابين بالمرضو

  .، فلسطينالمفتوحة، منطقة طولكرم

أساليب تطبيقاته العملية وه النظرية وأسس –المعرفي لالكتئاب  العالج): 2006(زيزي السيد ابراهيم  .21

  .، القاهرةالتوزيع، دار غريب للطباعة والنشر والمساعدة الذاتية

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1، ط النفسية الصحة): 2002(سامر جميل رضوان  .22

  .األردن

،عالم الكتب 1، ط الالمحدودةالذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة : )2008(سعاد جبر سعيد  .23

  .الحديث،إربد، االردن
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الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي ): 2010(سعد محمد علي الشهري  .24

، متطلب تكميلي للحصول على الماجستير في علم النفس القطاع العام والخاص بمحافظة الطائف

  .تخصص اإلرشاد النفسي، جامعة أم القرى

االنفعالي وعالقته باالكتئاب لدى عينة من طلبة لذكاء ا): 2010(سالمة الشارف سالم خليفة العباني  .25

  .، مركز اإلرشاد النفسي، المؤتمر السنوي الخامس عشر، مصرجامعة عين شمس-كلية التربية

، دار 1 ، طالوجداني للقيادةالتربوية الذكاء):2006(سالمة عبد العظيم حسين، طه عبد العظيم حسين  .26

  .الوفاء لدينا الطباعة والنشر، االسكندرية، مصر

الدور لدى األستاذ الجامعي بين األكاديمي واإلداري وانعكاساته على  ازدواجية): 2013(سليمة حفيظي  .27

، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه في )دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر بسكرة( جودة أدائه الجامعي،

  .الجزائر. جامعة بسكرة. علم اجتماع التنمية: تماع تخصصالعلوم في علم االج

  .،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةالذكاء الوجداني): 2000(،عالء الدين كفافي صفاء االعسر .28

. ، د ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرمهارات توكيد الذات: )2006(طه عبد العظيم حسين  .29

  . جمهورية مصر العربية –اإلسكندرية 

اتيجيات إدارة الضغوط التربوية استر): 2006(طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين  .30

  . موزعون، األردنالفكر ناشرون و ، دار1، طوالنفسية

أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى الشباب من المرضى ): 2009(عبد اهللا بن حميد السهلي  .31

بحث مقدم لقسم علم النفس  في الطب النفسي بالمدينة المنورة وغير المرض،المترددين على مستش

، ، جامعة أم القرى)إرشاد نفسي(متطلب تكميلي للحصول على درجة الدكتوراه في علم النفس تخصص 

  .المملكة العربية السعودية
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ة للمسلم األسس النفسية لتنمية الشخصية االيجابي): 2009(عبد الحليم محمود السيد وآخرون  .32

  .القاهرة. ، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع1، طالمعاصر

جودة الحياة ): 2006(عبد الحميد سعيد حسن، راشد بن سيف المحرزي، محمود محمد إبراهيم  .33

وقائع ندوة علم  استراتيجيات مقاومتها لدى طلبة جامعة السلطان قابوس،عالقتها بالضغوط النفسية وو

  .ديسمبر 19إلى  17مسقط من . جامعة السلطان قابوس. النفس وجودة الحياة

المهارات االجتماعية وعالقتها بالسلوك التوكيدي والصالبة ): 2011(عبد الرحمان بن عيد الجهني  .34

ابع، العدد مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية، المجلد الرالنفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية، 

  .األول

رات االنفعالية لدى طلبة الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغي: )2008(عبد العظيم سليمان المصدر  .35

  .، المجلد السادس عشر، العدد األول)سلسلة الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالمية  ،الجامعة

أساليب مواجهة الضغوط النفسية المهنية وعالقتها ببعض المتغيرات : )2010(عبد اهللا الضريبي  .36

العدد  26مجلة جامعة دمشق، المجلد . دراسة ميدانية على عينة من العاملين بمصنع زجاج القدم بدمشق

  .الرابع

السلوك التوكيدي كمتغير وسيط في عالقة الضغوط النفسية بكل من ): 2006(عبد اهللا جاد محمود  .37

مؤتمر التعليم النوعي ودوره في التنمية البشرية في عصر العولمة، جامعة  .والعدواناإلكتئاب 

  .أفريل 13 – 12المنصورة أيام 

الفاعلية الذاتية وأساليب مواجهة الضغوط كمتغيرات محكية ): 2008(عبد المحسن إبراهيم ديغم  .38

  ) جامعة المنيا(، 1، ع 7دراسات عربية في علم النفس، مج . للتمييز بين األمل والتفاؤل
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، عالم الكتب للنشر 1ط دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي،: )2004(عبد المنعم أحمد الدرديري .39

  .والطباعة والتوزيع، مصر

،دار الفكر الذكاء االنفعالي الوجداني والتفكير االبتكاري عنداالطفال):2009(عالء عبد الرحمان محمد  .40

  .، االردنناشرون وموزعون،عمان

  .، دار الكتاب الحديث، الكويت2، ط ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها): 2000(علي عسكر  .41

الذكاء الوجداني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى : )2011(عواطف أحمد زمزمي  .42

 دارية، كلية اآلداب والعلوم اإل11، مجلة كلية التربية، العدد طالبات المرحلة الجامعية بمكة المكرمة

  .، مكة المكرمةجامعة أم القرى

قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى ): 2009(غالب بن محمد علي المشيخي  .43

جامعة أم  –دراسة مقدمة إلى قسم علم النفس بكلية التربية  الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف،

  ).إرشاد نفسي(النفس تخصص  متطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في علم. القرى

 . ، دار الفكر العربي، القاهرة1، ط القلق وادارة الضغوط النفسية:)2001(فاروق السيد عثمان  .44

استراتيجيات مواجهة اإلجهاد لدى األنماط السلوكية، دراسات نفسية ): 2012(فتيحة بن زروال  .45

، جامعة العربي بن مهيدي 2012جوان  8مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، عدد  –وتربوية

  .الجزائر. أم البواقي

الصالبة النفسية وعالقتها بالوعي الديني ومعنى الحياة لدى عينة :)2002(فضل إبراهيم عبد الصمد،  .46

، مجلة البحث في التربية كلينيكية–من طالب الديبلوم العام بكلية التربية بالمنيا، دراسة سيكومترية

  .، جامعة المنيا، مصر2، ع 17علم النفس، مج و

  .، دار النشر للجامعات مصر1، ط السعادة وتنمية الصحة النفسية :)2000(كمال إبراهيم مرسي  .47
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صالبة الشخصية وعالقتها بتقدير الذات لدى ): 2011(لطيف غازي مكي، براء محمد حسن  .48

جامعة بغداد، مركز . مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد الحادي والثالثون عة،التدريسيين في الجام

  (http://www.novapdf.com): موجودة على موقع. الدراسات التربوية والنفسية

، دار 1، طالضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية): 2008(ماجدة بهاء الدين السيد عبيد  .49

  .والتوزيع، عمان، األردنصفاء للنشر 

االستقالل - المهارات االجتماعية ( دراسات في الصحة النفسية): 1998(محمد السيد عبد الرحمان  .50

  .، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة)الهوية- الذاتي 

، دار المسيرة للطباعة والنشر، 1، طسيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت: )2007(محمد محمود بني يونس  .51

  . عمان األردن

 .، المكتبة األنجلو مصرية1ط  ،الذكاء الوجدانيبين النشأة والتطبيق): 2011(محمود سعيد الخولي  .52

  .مصر

النجاح في الوجداني مدخل للتمييز في العمل و/تنمية الذكاء العاطفي ): 2008( مدحت أبو النصر .53

  .القاهرة والتوزيع، ،دار الفجر للنشر1،ط الحياة

الذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط لدى ):2010(مصطفى رشاد مصطفى األسطل  .54

رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير . طلبة كليات التربية بجامعات غزة

  .)إرشاد نفسي(تخصص  بالجامعة اإلسالمية بكلية التربية قسم علم النفس

 دراسات–نظريات  –نماذج  –مفاهيم : مقدمة في علم نفس الصحة): 2010(تاح محمد عبد العزيزمف .55

  .، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن1ط
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الصالبة النفسية في عالقتها بقلق المستقبل لدى عينة من معلمات طفل ): 2009(، منال رضا حسان .56

  .، مصر، جامعة طنطا، مجلة كلية التربية)ارتباطيةدراسة (ما قبل المدرسة بمحافظة الغربية 

الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ): 2006(، بشير إبراهيم الحجارنبيل كامل دخان .57

، المجلد الرابع )سلسلة الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالمية  ،عالقتها بالصالبة النفسية لديهمو

 http:www.iugaza.edu.ps/ara/rsearch.سطينعشر، العدد الثاني، غزة، فل

لضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها وعالقتها بالتحصيل الدراسي ا): 2010(نبيلة أحمد أبو حبيب  .58

جستير في التربية تخصص علم ، رسالة مقدمة لنيل درجة المادى أبناء الشهداء في محافظات غزةل

  .فلسطين. ، جامعة األزهر بغزةالنفس

عالقتها ببعض سمات الشخصية أساليب مواجهة الضغوط و): 2012(بن حامد بن دغيليبالقائدي نزار  .59

بجامعة أم  –، دراسة مقدمة إلى قسم علم النفس بكلية التربية ب المرحلة الثانوية بمحافظة جدةلدى طال

المملكة العربية ). اإلرشاد النفسي(القرى، متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس تخصص 

  .السعودية

فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تنمية أساليب ): 2010(نشوى عمار أبو بكر دردير  .60

دراسة مقدمة للحصول على درجة  ،مواجهة الضغوط الناتجة عن األحداث الحياتية لدى طلبة الجامعة

دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص إرشاد نفسي، معهد الدراسات التربوية، قسم اإلرشاد النفسي، جامعة 

  .القاهرة

الذكاء الوجداني وعالقته بااليجابيةلدىطلبة جامعة ، )2013(نعمات علوان، زهير النواجحة  .61

 ، المجلد الحادي والعشرون،النفسيةة للدراسات التربوية و، مجلة الجامعة اإلسالمياالقصيبمحافظات غزة

 http:www.iugaza.edu.ps/ar /periodical: /موجودة على الموقع. العدد االول
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أساليب مواجهة الضغوط لدى عينة من  الطالبات المتفوقات و غير ):  2011(نورة ابراهيم السليمان  .62

ي المؤتمر العلمي لقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة ، تم إلقاؤه فالمتفوقات بالمرحلة الجامعية 

جامعة الملك سعود ، الرياض ، المملكة العربية " الصحة النفسية نحو حياة أفضل للجميع" بنها      

  .السعودية 

أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة و عالقتها ببعض ) :1997(النيال مايسة، إبراهيم هشام  .63

المؤتمر الدولي الرابع لإلرشاد "  نفعالية لدى عينة من طالب و طالبات جامعة قطراالضطرابات اال

 .النفسي بجامعة عين شمس ، المجلد األول 

الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات ) :   2012( هناء خالد الرقاد، عزيزة أبو دية  .64

، مجلة الجامعة  األردنية الرسمية وعالقته بسلوك الموطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية 

  .اإلسالمية للدراسات التربوية و النفسية ، المجلد العشرون ، العدد الثاني 

،  ستراتيجيات المواجهة لدى األستاذ الجامعيمصادر الضغط المهني و ا) :2009(وفاء مسعودي  .65

دراسة ميدانية على عينة من األساتذة بجامعة محمد خيذر بسكرة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير 

  .فيعلم النفس تخصص علم النفس المرضي االجتماعي 

ى طالبات الجامعة فاعلية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة األنا لد) :  2009( والء أسحاق حسان  .66

رسالة مقدمة  للحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي بقسم علم النفس في  اإلسالمية بغزة ،

  .كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة 

دراسة ميدانية (مصادر و مستويات  الضغط النفسي لدى األستاذ الجامعي ) :   2006(يوسف جوادي  .67

. جامعة قسنطينة . ة مكملة لنيل شهادة ماجستير في علم نفس العمل و التنظيم مذكر،) بجامعة قسنطينة

  الجزائر 
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ه ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا )دراسة شبه تجريبية ( الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة 
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                               

 جامعة بسكرة                                          

  

 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية                               

  

 قسم العلوم االجتماعية                                   

  

  . لدى األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية الصالبة النفسية قياس استبيان ل استمارة تحكيم  

  

  و بعد ،...أستاذي الفاضل ، تحية طيبة 

الضغوط النفسية و عالقتها إدارة في إطار إعداد رسالة دكتوراه في علم النفس العيادي حول       

على عينة من أساتذة  بسمتي الشخصية المناعية الصالبة النفسية و التوكيدية في ظل الذكاء االنفعالي

و الصالبة النفسية   الممارسين لمهام إدارية ، سنعرض  عليكم أداة تحكيم تقيس  الجامعيالتعليم 

ل التعليمة و البدائل و الفقرات المتعلقة بأبعاد المطلوب منكم أستاذي الكريم إبداء رأيكم الصريح حو

  . ، و قد خصصت جداول مرافقة لغرض التحكيم المقياس

  شكرا لكم على تعاونكم معنا 

  الطالبة مريامة حنصالي                                



  

 . الجامعي الممارس لمهام إدارية  األستاذالنفسية لدى الصالبة قياس استبيان لتصميم     

  

نود  لهذاو  األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية الصالبة النفسية لدى حول مقياس نحن بصدد إعداد 

فنرجو منكم إفادتنا في . تبعا إلحدى الطرق المتبعة في قياس الصدق المقياس إشراككم في تصميم هذا 

  .هذا اإلنجاز 

  .النفسية الصالبة لمتغيرو لتسهيل مهمتكم نضع بين أيديكم التعريف اإلجرائي 

هي اعتقاد عام للفرد في فاعليته و قدرته على استخدام " :النفسية الصالبة التعريف اإلجرائي لمتغير 

" الضاغطة كل المصادر النفسية و البيئية المتاحة  ، كي يدرك و يفسر و يواجه بفعالية أحداث الحياة 

و توصلت كوبوسا إلى أن األشخاص األكثر صالبة هم أكثر صمودا و مقاومة و إنجازا و ضبطا 

كما توصلت إلى ثالثة أبعاد تتكون منها الصالبة . داخليا و قيادة و اقتدارا و مبادأة و نشاطا و دافعية 

  )ل بعدو سنعمد الحقا لتعريف ك.( االلتزام و التحكم و التحدي :النفسية و هي 

 :تساؤالت الدراسة 

الضغوط النفسية و سمتي الشخصية  ما طبيعة العالقة القائمة بين كل من الذكاء االنفعالي ، إدارة

  ؟ ) الصالبة النفسية و التوكيدية (        المناعية 

  : و يتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية هي كما يلي 

القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين إدارة الضغوط ما طبيعة العالقة   – 1

  النفسية ؟

  ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين الصالبة النفسية ؟ – 2



  ن التوكيدية ؟ ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بي – 3  

الصالبة ما طبيعة العالقة القائمة بين إدارة الضغوط النفسية بأبعادها و درجتها الكلية و بين  – 4

  ؟النفسية

  ما طبيعة العالقة القائمة بين إدارة الضغوط النفسية بأبعادها و درجتها الكلية و بين التوكيدية ؟ – 5

 و الجنس( أفراد العينة يعزى االختالف فيها لمتغيراتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -  6

  ؟) التخصص

هل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل درجاتهم على  -7

         مقياس الذكاء االنفعالي؟ 

  

  : التعليمة 

  أستاذتي الفاضلة ....أستاذي الفاضل          

العبارات تصف شعورك و تعبر عن موقفك من أحداث الحياة الضاغطة ، الرجاء أمامك مجوعة من 

، مع العلم أنه ال توجد إجابة تناسبكأمام الفقرة التي )  x(منك أن تقرأها بتمعن ثم تضع عالمة 

   .خاطئة و أن إجابتك سوف تحظى بالسرية التامة و ال تستغل إال في البحث العلمي صحيحة و أخرى 

  

  .شكرا جزيال على تعاونكم معنا               

  مريامة حنصالي : الطالبة                                                       
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 �Bرا�4
ؤ&ت ا��:  

الضغوط النفسية و سمتي الشخصية  ما طبيعة العالقة القائمة بين كل من الذكاء االنفعالي ، إدارة

  ؟  )الصالبة النفسية و التوكيدية (       المناعية 

  : و يتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية هي كما يلي 

ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين إدارة الضغوط   – 1

  النفسية ؟

  النفسية ؟ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين الصالبة  – 2

   ؟التوكيدية ما طبيعة العالقة القائمة بين الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلية و بين  – 3  

الصالبة الكلية و بين  او درجته ابأبعاده إدارة الضغوط النفسيةما طبيعة العالقة القائمة بين  – 4

  ؟النفسية 

  ؟التوكيدية الكلية و بين  او درجته ابأبعاده النفسيةإدارة الضغوط ما طبيعة العالقة القائمة بين  – 5

و  الجنس( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة يعزى االختالف فيها لمتغيرات- 6

  ؟) التخصص



هل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على مقياس إدارة الضغوط النفسية من خالل درجاتهم على  - 7

         مقياس الذكاء االنفعالي؟ 

  

 

  : ا�"! ��� 

  

  أ���ذ�� ا� �*�	 ....أ���ذي ا� �*,          

." �� أرا-? K2ل ��(�Kي ��� ����K	 �� ا�.�رات أو ا���, ا���  	�-�# ?��� �
!
� �g ا'�
�ر إ��!	 وا�2ة �� K�� M� Jآ? و �Kا��! ���#G �%�� 	 �� ا�(
�ة ، ا�"��ء #"اء

 	�>� M*K! ?و ذ� ?�." �� ذا�)x ( ��." �� و��	 U1"ك، �M ا��أ��م ا�.�رة ا��� 

 ���
(	 و أ'"ى '�mk	  و أ��1 �� ���\, إ� �+"اض ا�.(y ا�)o 	!إ�� ��K� �  .أ71 

  

               ���و1;� �� ��� >�I� ا";P.  

                                                       	.��E�2)��� : ا� 	���"�  

  

 �
ل ������:  

  

�� 50�   ا����ات!�

�
��  

 ��!�
�50  

 ��!� &
 L50� إ�


� ��  

 ��!� &
�50  

 ��!� &
 L 0 �50

  ا,�Nق

  
 M� ل �6 1/�شK'ا�� b���أ
 ��ا��I<ء '�6K �� ��م #�ر

  ��� ا���6ع �� أ6;�ري 

          x 

  

  ا����,  وا*(	  +
" وا*(	  

    ا�"! ���

 

  

    

 



�ا	# �  : ا�

  


" ����.	  ا�.�ا-,+  �.�"/�  ا����,  ����.	 ��ا  ����.	 

����� ��� ".�         

  
 ��� ".�         

  
 ��� ".� �

  إ�� �2 ��
       

  
��� ".� �         

  
 ��� ".� �

  ��� اkr<ق
        

  

  


" آ�ف  +  �
  ا����,  آ�ف ��ا  آ�ف 1�.

   ��د ا�.�ا-,

 

 

  

      

  

  :�Oآ�� ا�9ات�!�*( 

"  "��F�ا�6;�ر و ا� �� "
.
" �� ا�$ات !;, و*Kح و ��A�� ا��.�� ا�/�رة ��� ا���
و ا���6ع �� اLراء و ا���/�ات و آ$ا ا�( �ظ ��� ا�(/Kق و ا��)��@ �M *"ورة ا���Iام 
 	�;)� 	
�� أ��A #�رة ا� "د ��� إ#��	 �<#�ت ا������
	 ، آ�� ������
" ا��
� و ا��/��!

�"o و  	ا�� . (Kد ه� ��� ا���  :و��A�� أر!	 أ!

 


ع 0/ ا���ق /   1Q�  :ا�

 b��E�7 و ر96 ا�#K/2 �� ا!� و ا���6عKo Cة �� �"ا"o��� ��� ف !]71 #�رة ا� "د"و �
 	
/E��ا� "

" ا��/.�K	 و ++.  

 

 

  



� ا�9ي �5"�� إ��7( !��ول *��# ا�345 ا���2*� ا��!��ة 0/ ��ى �-
��� ا����ة � +(  

  

أآT" ��   50% 25%أ#, ��   ا� /"ات
%75  

	U2>�  

أ�." �� رأ�� !;, 2"�	   -1

" ��دل+ ,  .أ��م ز�
, #�م ! 

  

        

إذا *��/�� ��Kك أ�2  -  2
ا��o#�ء 6�� ا���, ��� 

 ?�$! Cإ'.�ر.  

        

2
� �Z\A ��� أ�2  -3
ا��I<ء ��]د�	 '��	 �7 أ�� 

K!	 �6 ا�"96o.  

        

4-  Go �6 � #وا Wإذا آ�
أU�1" دوري و د', أ�2ه� 
أ���� ��1c6 أ��"ض ��� 

  .��Kآ7 

        

إذا أز���� ز�
<ن   -5
!(���T�� ا���1.� �6 أ�2 

 b�k��1 أc6 ،  ت�������ا
  .����� ا��Iام ا���وء 

        

6-  Wء و آ��#�oإذا زار�1 أ
�.! �E�Kا�
� ه��7 6�� "�

  .ا���, ��� ا���$ار ���� 

        

7-. �
�2 J��o ��� b�k إذا

�� 6�� ا���, Eأ�� � 	��'

  .��� ر96 ذ�? 

        

8-  �/��o "'[��;"ر  K� ��2
�m
P لK#أ � ��1c6 C�
  .�� �Kا�

        


" أ�2ه� ���  -9��� �
2
� أ��  ��1c6 7 ��� و 	�

�m ذا #P

 7� 7�K#أ ��.  

        

�� أ�2ه�  -10k�# إذا �2ث و
� أ�"ف أ��gء 1/�ش ه�م  ��1c6

  .آ
G أو# 7

        

11-  	m
أ�2| ��� ا�%��	 ا��
  .�6 ا�����E أو ا� ��دق 

        

!K	 K# �6ل  -12o أ��"�."          

  

  



  ا#�"اح  آ�ف  +
" آ�ف  ��د ا� /"ات

  
  

     

 

  

  

و*Kح 
  ا� /"ات

  ا#�"اح  وا*(	 �����  وا*(	 1�.
�  وا*(	  +
" وا*(	

  
  

         

 

  

  


" ����.	  �\	 ا� /"ات+  	.����  ,
�  ا��

  
  

     

 

  

  

2  / ��0
  :ا�"�آ��*� ا&+"�

 G#اK� ��� 	U6�)�-, و ا����ا� ��.�دأة و ا��)"ف و 2�ف !]��1 #�رة ا� "د ��� ا�"�و 
 .ا�� ��, ا������� و إ! ��-��1���K	 و ��" 

  

أ#, ��   ا� /"ات
%25  

%50   �� "Tأآ
%75  

	U2>�  

1-   ��"'Lا 	�6 ����� 	!Ko أ��
 ��
  .و ا���Tء ��

        

2-  j%P M� �6 ا�"أي W ��'إذا ا
أآ." ��� ��� و �;�1	 أ�." �� 

  .و��	 U1"ي !;, 2"�	 

        

3-  y��)�6 ا� 	ي ر+.�� �;�إذا �� 
?�$! "F� 7أ�2ه� أد� M�.  

        

4-  "��F� أ2"ص ��� ��م إ�$اء
��"ح  ����� ��2 ��"'Lا

  .���F"ي

        

5-  M� ل �6 1/�شK'ا�� b���أ
 ��� ��ا��I<ء '�6K �� ��م #�ر

  .ا���6ع �� أ6;�ري

        

6-  y��)ا� 	�oاK� ��� ,��ا� ��
  .�M ز�
, '�� �7 ا�"أي 

        

2
��� �(��م ا��/�ش !
� ا��I<ء  -7
 ,A6��1 أc6 �� عK*K� لK2

  .ا��2 �ظ !"أ�� و ��م إ!�ا-7

        



ا��%���K�� ,;! G	 أ!�ي رأ�� . -8
7
  .��� أ�(�ث إ�

        

."ا ��  -9� ���� �/��� �� D#�1أ
  .و��	 U1"ي !;, و*Kح

        

أ!�در !��(��M� y أP%�ص  -10
�� !�� ا��, �ول �"ة�� .  

        

11-. �� ���دة �� أآ.��F� W"ي !�
  .إ��pره� 

        


�ء ��  -12���أ�." �� ���F" ا
  . ز�
, ���/��1 دون �."ر

        

  

  ا#�"اح  آ�ف  +
" آ�ف  ��د ا� /"ات

  
  

     

 

  

  

و*Kح 
  ا� /"ات

  ا#�"اح  وا*(	 �����  وا*(	 1�.
�  وا*(	  +
" وا*(	

  
  

         

 

  

  


" ����.	  �\	 ا� /"ات+  	.����  ,
�  ا��

  
 

  

      

  

   

3  / ��F�+�"ا�:  

 �6 ��"'L�6 ا "
g[7 أو ا��
�Kدة و ا���
"ف !]�I1 ��1	 ا�j%F إ�� ا�/��Kا#G ا�� ��, و 
�(%Fا� . 

  

أآT"   50%  25%أ#, ��   ا� /"ات
��%75  

	U2>�  

1- ��"'Lأن أو�7 ا b2أ.          

2-  ��
أ���b ا��Kا#G ا��� أآKن 6
� �� ا�%�ذ #"ارات �{'"�� Km��

        



.  

3-  	
���� 	E%! "ا�� J��� �
2
�6 ا��, أ�"ك ��دة ز��م ا��Kر 


"ي\�.  

        

ا��.�در !�#�"اح ��دة �� أآKن  -4
,�  .ا�%ZE ا����/	 !���	 �� �6 ا�

        

5-  ��
E� M#K� �� ��-دا y)!أ
��K2 �� �6 "
g[ا�/�رة ��� ا��.  

        

�� ا���, ��� ��/� ا�وا�"   -6
� �� إ�oاره��!.  

        

�دة أ�(�, ��Sو�
	 أي ��,  -7��!
7�6 ��� �\.��.  

        

�J ا��" !��%�ذ #"ار  -8�� �
2
 �.�k �->إ�� ز� M�E�� ي"
(�

7
�K���.  

        

أ� �دى ا�(��y �6 ا��Kا#G ا���  -9
  .�;Kن 6
�� �F2 آ.
" �� ا���س

        

�6 ا����#�Fت ا�����
	 ��دة  – 10
  .�� �� ['$ ز��م ا�/
�دة

        

11 -. 	.o G#اK� 7أوا� �
2
  .أ�"ك +
"ي ���� !��

        

إذا وW�o ��]'"ا إ�� أ�2  12- 
ا����/
�ت ��1c6 أA6, ا�K#Kف �6 
ا�%�G !�ل ا��/�م و ا���Kس �6 
 W1آ� K� ��2 	
ا�) Kف ا����

  �P+"ة 

        

  

  ا#�"اح  آ�ف  +
" آ�ف  ��د ا� /"ات

  
  

     

 

  

  

و*Kح 
  ا� /"ات

  ا#�"اح  وا*(	 �����  وا*(	 1�.
�  وا*(	  +
" وا*(	

  
  

         

 

  

  


"   �\	 ا� /"ات+	.����  	.����  ,
�  ا��

  
 

  

     

 

  



4  / �����"B&ا:  

"ف !]�I1 ��1	 ا� "د إ�� ا��/�و�	 ا� ��	 �K\Aط ا�6"اد و ا������ت �<1)
�ع و �و 
��� G��'��2 و إن ا Cرا-7 و أ6;�ر] �� ". .ا�����"ة و أن �

  

أآT"   50%  25%أ#, ��   ا� /"ات
��%75  

	U2>�  


X �� أ6, �� أراKo Cا!� و  -1�
7�  .�"ى اL'"ون أ6 ��� �\.�� 71

        

��دة ��  أ��"ف !�م �6��  -2
 b�kو أ  	F#���ا� �
� ;"ة #
 M
ا�A�rح !�� �� ���راة ا���

  .�6 #"اره� 

        

3-  �)
)o آ�ن K� أ��"! ?���أ
7
  .K� ��2 '�� �� اL'"ون ��

        

4-  ��K(! ء�إذا b�k ��� اrد
�.�ع r ,
  .ا�+�.
	�1c6 أ�

        


"ا  -5
\� ��"'Lث [راء ا�)�
��  .آ.
"ا �6 #"ارا

        

6-  7�$%�أواJ6 ��� #"ار ا
 ��  .ا�����	 K� ��2 �� أن �� /� �

        

7-  "Uأ�." �� رأ�� !\9 ا��
6
7 اL'"ون  "; � �# ���.  

        

�� ا���, ��� ا���"اف !�م  -8
9 ا��Kر �6 ! ��� ��>kا

أن أ�P"ك �6 ���ل ���� ��� 
  . ا�%�ذ #"ار ����� ه�م

        

  

  ا#�"اح  آ�ف  +
" آ�ف  ��د ا� /"ات

  
  

     

 

  

  

و*Kح 
  ا� /"ات

  ا#�"اح  وا*(	 �����  وا*(	 1�.
�  وا*(	  +
" وا*(	

  
  

         

 

  

  




" ����.	  �\	 ا� /"ات+  	.����  ,
�  ا��

  
  

     

 

  

 

 

  :�<�U2ت أ'"ى 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.............................  

  إ��Aء ا����ذ ا��(;� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )J)��)3 ر#� 

  .ا�)<!	 ا�� �
	  ة#�-�	 ا��(;�Kن �دا


	  ا�� ا����ذ��  إ�
�� ا����	 ا��� �����  ا��ر�	 ا�

  1)" ا���� ��!"
  آ�KTم !��
�Kب

  �(�� !�Kم
"
  !��K	 �.� ا�Kا�6 زه


/	 �Iداوي P  
�P�! � E(�  

���
� ا�� أ���ذ ا��

���
� ا��  أ���ذ ا��
  دآ�Kر
  دآ�Kر

  دآ�Kرة 
  دآ�Kر

  !�;"ة

  .!Kزر�	 ) 2(ا��Iا-" 

  !�;"ة
  !�;"ة

  .!Kزر�	 ) 2(ا��Iا-" 

  .!Kزر�	 ) 2(ا��Iا-" 

  

    

  

  

 	��
  .#�-�	 ا��(;�Kن �داة ا��Kآ


	  ا�� ا����ذ��  ا����	 ا��� ����� إ�
��  ا��ر�	 ا�

  1)" ا���� ��!"
  آ�KTم !��
�Kب

  �(�� !�Kم
"
  !��K	 �.� ا�Kا�6 زه

  

���
� ا��  أ���ذ ا��
���
� ا��  أ���ذ ا��

  دآ�Kر
  دآ�Kر

  !�;"ة

  .!Kزر�	 ) 2(ا��Iا-" 

  !�;"ة
  !�;"ة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .الصالبة النفسية  الستبيانالصورة األولية )  4(ملحق رقم 

  :أ���ذ�� ا� �*�	 ،أ���ذي ا� �*, 

." �� �K# ? �� أ�2اث ا�(
�ة ا�E+�A	  ا�"��ء ��? �Kرك و P G(�أ���? ����K	 �� ا�.�رات 

 	�>� MA� �g �
(	  )  x( أن �/"أه� !��)o 	!إ�� ��K� �أ��م ا� /"ة ا��� ����.? ، �M ا��� أ71 

 ������\, إ� �6 ا�.(y ا� �  .وأ'"ى '�mk	 و أ��1 ��(�ط !���"�	 ا����	 و 

          

  


رات�
  دا	�
  ا�!��
�  
�
  أ��ا  أ��

1  / 7��� D
�� ه��6 أ��
          .أ��/� أن �(

          . أ�(�, ��Sو�
	 ا�/"ارات ا��� أ�%$ه�/ 2

3 / ���)�          .أ��/� أن �Kا��	 أ�	 �F;�	 ه� �/
�س �/Kة 

���(J أن 1(
�ه�/ 4 � ��
          .ا�(
�ة !;, �� 6


E"ة / 5� � 	
أ��/� أن 2
�ة ا�6"اد ��]K/! "gى '�ر�
��
�� ���.  

        

�;�� �6 #�رة ا� "د / 6 ���أ��/� أن ��	 ا�(
�ة و إ�gر
������)�  .��� �Kا��	 

        

          .��ي �.�دئ و #
� أ��Iم !�� / 7

�� و � أ�"آ�� �(W ر2�	 ا�U"وف / 8�
أ'K�� ZEر 2
 	
  .ا�%�ر�

        

9  /"

\� �� ���
" !��%Kف ��� #� �E"أ ��� 2Pأ.          

10 / ��� ��� �
�� �6 أ�Kر A#أو#�ت 6"ا+� أ.          

11 / h)��! أو�� �.          

 12 / ��� ��أ!�در !�Kا��	 ا��F;<ت ���1 أJg �6 #�ر
 ���2  

        

13 /7/
/)�� �
X ��ي ه��6 �(�دا أ��.          

14 /���
          .��ي ا�/�رة ��� ا��(;� !��
M أ�Kر 2

أ�� "U1�F;�	 �� زوا�� �%�� 	 ��2 أ�� ا��)"ف /  15
b����ا�.  

        


"ا !�� ��"ي �� ���A# �� ��K2 و / 16Tأ�2اثأه�� آ.          

17 / j%F�6 ا� ��;�Kد إ�� أ�.�ب � ,F ا��/� أن ا�
 7� 1.  

        

18 /	
          .��ي ا�/�رة ��� ا�KoKل إ�� أه�ا�6 ا����/.�

19 /��دة 2
��� أ'�م �������! "Pأ.          



���� ��� �� �)�ر / 20 �أ�%$ #"ارا�� !� �� و 
  .'�ر��

        

21 /��          .��� ا��(�ي ���� " ا�K\Aط  #Kاي و #�ر

22 /Z.A��! Cأ�"ف �� ا�$ي أر�� � �1�
          .أ2

          .ا�(
�ة 6"ص و �
�W ��, و آ �ح/ 23

24 / �! Z
)� �� 	6"          .��ي b2 ا��\��"ة ��


" �6 أي �Pء / 25; ���! �� @��� �اK�[! ���\F1ري 
"'].  

        

26 /���
          .أ��/� أ��1 أ�(;� إ�� �2 �� �6 أ�Kر 2


" ه� 2
�ة / 27
\���KEي ���  �أ��/� أن ا�(
�ة ا��� 
	
�
�  .���	 و رو

        


�� �6 أ���ل ���"ة !��ه���م/ 28A#أ ���U أو#��          

إ��1ز �� b�k ) ة(���� آ�W1 ا�/.�ت أ�2ول ��ه�ا/ 29
 ���.  

        

30  /I

" �6 ا�(
�ة �o"6 أ'"ى �����ح و ا���
          �6K" ا��\

31 / 	�

�ة #)�� �E�ء ��� C��.�1 �� �.�دئ �Kا�.          


J أه�ا76 / 32/)�          .�� '<ل ا��, ا���د ��;� ���"ء 

K!�ت/ 33o �� Wوا�� ��أه�ا�6 �� J
/)� M
Eأ��.          

          .أ#Kم !]ي ��, ��� أآ�, و�7 / 34


Z �6 ا�(
�ة ��� ���b ا���Fآ, ا��� / 35E%ا�� �����
�(�ث �#.  

        

36 /,;F� أي 	ا��K� ��� "�K���! "Pأ.          

37 / J)��� ����A#���أ��/� أن ا�(
�ة و !��"+� �� آ, 
  .أن 1(
�ه�

        

38 /7�6 ��� b          .أ�"ب ا���� �� ا�E"ق �داء �� �)

          .����� أوا��;F� 7	 ��1c6 أ!�در !(��� / 39

40 / M� ��E!ت ا��� أر�#>أ�� ���K	 �6 ا�( �ظ ��� ا�
 ��"'Lا.  

        

          .أJg �6 #�ر�� ��� ا����, �M أي أ�" �kرئ/  41

أ�"ف ��� أ��] ��� اW��2 ا���Fرة أو 1)(� / 42
 �� ,;F� صK(%!.  

        

  

  

  

  



  .الصورة األولية الستبيان التوكيدية )  5(ملحق رقم 

  أستاذتي الفاضلة ....أستاذي الفاضل       

بين يديك قائمة تحتوي على مجموعة من العبارات أو الجمل التي تعبر عن أرائك حول مواقف مختلفة 

من الحياة ، الرجاء قراءتها بتمعن ثم اختيار إجابة واحدة تتفق مع سلوكك و تعبر عن ذاتك ، و ذلك 

عبر عن وجهة نظرك، مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة و أمام العبارة التي ت) x(بوضع عالمة 

  .أخرى خاطئة  و أنها لن تستغل إال ألغراض البحث العلمي

تنطبق علي   العبارات

  تماما

تنطبق علي 

  كثيرا

تنطبق علي 

  أحيانا

تنطبق علي 

  قليال

ال تنطبق 

  علي إطالقا

أعبر عن رأيي بكل حرية أمام زميل / 1

  .قام بفعل غير عادل

          

أجد صعوبة في مجاملة اآلخرين و / 2

  .الثناء عليهم 

          

            .أحب أن أوجه اآلخرين/ 3

أفعل ما أراه صوابا و ليس ما يرى / 4

  .اآلخرون أنه ينبغي علي فعله

          

إذا ضايقني أحد األصدقاء بسلوكه / 5

  .فمن السهل علي إخباره بذلك

          

إذا اختلفت في الرأي مع شخص / 6

أكبر مني سنا و مكانة أعبر عن وجهة 

  .نظري بكل حرية

          

أتجنب المواقف التي أكون فيها  -/ 7

قرارات نيابة عن مسئوال عن اتخاذ 

  .اآلخرين

          

          أعترف بعدم فهمي لفكرة قيد / 8



  .المناقشة  و أطلب االيضاح

حين يضغط علي أحد الزمالء لتأدية / 9

  .الرفضخدمة له أجد صعوبة في 

          

إذا لم تكن لدي رغبة في الحديث / 10

  .مع أحدهم أدعه يشعر بذلك

          

حين يتعلق األمر بخطة جماعية في / 11

  .العمل أترك عادة زمام األمور لغيري

          

أتمسك برأيي لو كان صحيحا حتى / 12

  .عليهلو خالفني اآلخرون 

          

إذا أزعجني زميالن بحديثهما / 13

في أحد االجتماعات  ، فإنني الجانبي 

  .أطلب منهما التزام الهدوء

          

أحرص على عدم إيذاء مشاعر / / 14

  اآلخرين حتى عندما تجرح مشاعري

          

عادة ما أكون المبادر باقتراح / 15

  .الخطط المتعلقة بمهمة ما في العمل

          

إذا طلب مني اإلدالء بصوتي فإني / 16

  .أميل إلتباع األغلبية

          

إذا أراد أصدقاء زيارتي و كنت /  17

مرتبطا بمواعيد هامه فمن السهل علي 

  االعتذار منهم 

          

أتجنب الدخول في نقاش مع  -/ 18

الزمالء خوفا من عدم قدرتي على 

  .الدفاع عن أفكاري

          

          أبحث دائما عن موقع يعطيني  -/ 19



  .القدرة على التأثير في من حولي

تحدث آراء اآلخرين تغييرا  -/ 20

  .كبيرا في قراراتي

          

إذا طلب مني صديق حميم خدمة ال / 21

  .أستطيعها فمن السهل علي رفض ذلك 

          

من السهل علي مواصلة الحديث / 22

  .مع زميل خالفته الرأي 

          

من السهل علي تلقي األوامر بدال / 23

  .من إصدارها

          

أوافق على قرار اتخذته الجماعة / /24

  .متفقا معهم  لم أكنحتى لو 

          

حين يستعير أحدهم مني شيئا ذا  /25

  .قيمة و يتلفه فإنني ال أجد ما أقوله له 

          

أبدي رأيي المخالف بكل سهولة / 26

  .لمن أتحدث إليه

          

بالعادة أتحمل مسؤولية أي عمل / 27

  .ينبغي علي فعله

          

أعبر عن رأيي بغض النظر عما   /28

  .قد يفكر فيه اآلخرون 

          

إذا حدث و قاطعني أحدهم أثناء / 29

  .نقاش هام فإنني ال أعرف كيف أوقفه

          

أناقش من ينتقد عملي و أعبر عن / 30

  .وجهة نظري بكل وضوح

          

حين يتعلق األمر باتخاذ قرار / 31

مصيري يتطلع إلي زمالئي طلبا 

          



  .للتوجيه

ال أشترك في اتخاذ أي قرار في / 32

مجال عملي ما لم أكن مطلعا على 

  .التفاصيل المتعلقة به 

          

أحتج على الخدمة السيئة في / 33

  .المطاعم أو الفنادق 

          

عادة ما أكبت مشاعري و ال / 34

  أظهرها 

          

حين أواجه مواقف صعبة أترك / 35

  .غيري يهتم بها

          

أميل عادة لرأي األغلبية في اتخاذ / 36

القرارات الجماعية بغض النظر عن 

  .وجهة نظري الخاصة

          

            ".ال"أجد صعوبة في قول  -/ 37

أعبر عن مشاعر االستياء للزميل  -/ 38

  .الذي ينتقذني دون مبرر 

          

إذا وصلت متأخرا إلى أحد / 39

الملتقيات فإنني أفضل الوقوف في 

الخلف بدل التقدم و الجلوس في 

  الصفوف األمامية حتى لو كانت شاغرة

          

االمتثال لرأي األغلبية دون نقاش / 40

  .ليس من طبعي 

          

           

  



  

  

 

  .المقاييس المطبقة في الدراسة ) 6( ملحق رقم 

  : بيانات شخصية 

  ...........السن 

  ................الجنس

  .................التخصص

  : أستاذتي الفاضلة أستاذي الفاضل 

استمارات ) 4(في إطار اإلعداد لدراسة حول األستاذ الجامعي الممارس لمهام إدارية سنعرض عليكم 

تتعلق بمواقف مختلفة من الحياة، و المطلوب منكم هو قراءتها بتمعن ثم اختيار إجابة واحدة فقط و 

  .الخيار الذي ترونه األنسب لكم ذلك بوضع إشارة أمام

و  ، و بهدف تسهيل المهمة عليكم سوف نقوم بتوزيعها دفعة واحدة على أن يتم جمعها بعد ثالثة أيام

دقيقة ، و أنه من الضروري جدا اإلجابة )   20( أن الوقت المحدد لإلجابة على كل واحدة هونعلمكم 

  .سيعرض االستمارة لإللغاءعلى كافة الفقرات ، ذلك أن نسيان واحدة منها 

  

و في األخير ال يسعنا إال أن نتقدم لكم بخالص الشكر و االمتنان على تعاونكم معنا إلثراء البحث 

   .العلمي

  

  .مريامة حنصالي: الباحثة 

  

  



  

  مقياس الذكاء االنفعالي    )1(استمارة رقم

  أستاذتي الفاضلة .....أستاذي الفاضل          

. من العبارات توضح سلوكك الذي تصف به نفسك ، أو يوجد ضمن صفاتك و قد ال يوجد  فيما يلي مجموعة

اقرأ كال منها باهتمام و أجب عنها باختيار إجابة واحدة من اإلجابات الخمسة الموضحة أمام كل عبارة ،بحيث 

الفقرة التي أمام ) × (تعبر اإلجابة عن وجهة نظرك ، و تعكس بدقة وصفك لنفسك ، و عندئذ ضع عالمة 

  .تناسبك 

و نعلمكم بأنه ال توجد إجابة صحيحة  و أخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن وجهة نظرك 

، و إجابتك ستحاط بدقة ، فال تختر سوى إجابة واحدة لكل عبارة، وال تترك أي واحدة منها دون اإلجابة عنها 

                                            احث الستخدامها في البحث العلمي و ال يطلع عليها سوى الب بالسرية التامة

    

  العبارات          

  تنطبق 

  علي

  تماما 

  تنطبق 

  علي 

  كثيرا

  تنطبق

  علي 

  أحيانا

  تنطبق 

  علي 

  قليال

  ال تنطبق

  علي 

  إطالقا

            ...أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف   1

            .....العقبات عن تحقيق أهدافي ال توقفني   2

  أستطيع تغيير انفعاالتي بسرعة عندما تتغير  3

  ......الظروف 

          

            ....أستطيع أن أكون لي أصدقاء بسهولة   4

  عند سماعي عن مشكلة لشخص ما يتداعى  5

  ....إلى ذهني حلول كثيرة لها 

          

            ...الجارية لدي القدرة على التكيف مع األحداث   6

  عندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني أستطيع  7

  ...تحديد أي جانب من جوانبها يضايقني 

          

  عادة ما أكون هادئ و ايجابي حتى في   8

  .............الظروف الصعبة 

          

            .أكون متفائال بصفة عامة و أخطط لمستقبلي   9

  تجاهيصفني زمالئي بأن إحساسي مرهف   10

  .........................اآلخرين 

          

            .أجيد فن التعامل مع اآلخرين   11

            .أسعى دائما ألكون من المتفوقين   12



            .دائما أكمل أو أنهي أى عمل أشرع في آدائه   13

  أستطيع معرفة و فهم مشاعر اآلخرين من   14

  ...................خالل تعبيرات وجوههم 

          

لدي مهارة في توليد األفكار الحديثة لمواجهة   15

  .متطلبات الحياة 

          

    لدي القدرة على تحديد جوانب القوة و الضعف  16

  .....  في ذاتي  

          

  أشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات  17

  .............................االجتماعية  

          

18  

  

ــاس     ــاه النـ ــاح تجـ ــعر باالرتيـ أشـ

  .............العاطفيين

          

  أستطيع التفكير جيدا و أركز في عملي في  19

  ......................... الظروف الضاغطة 

          

  لدي القدرة على التحكم في انفعاالتي تجاه   20

  ...............................أي موقف 

          

            .الحزينة في اتخاذ قراراتيال تؤثر انفعاالتي   21

  أستطيع أن أنسجم بسهولة و بسرعة مع  22

  ......................أي موقف اجتماعي  

          

أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ في   23

  .االعتبار المخاطر المحسوبة لتحقيقها 

          

            أتأثر كثيرا بالحالة النفسية لمن يحيطون بي   24

            ...القدرة على عدم التفكير في مشاكلي لدي   25

  فرح( أستطيع التعبير بالضبط عن مشاعري   26

  ..) ....حزن ،

          

            .أستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائي   27

  أظل هادئا و ايجابيا تجاه أى شخص حتى  28

  .............................أعرفه جيدا  

          

  أسعى لتحسين طريقة عملي حتى و لو أخذت   29

  .النصيحة من شخص اصغر مني 

          

  يزداد تقديري لذاتي عندما أتغلب على عادة   30

  ...............سيئة

          

            .نشاط الجماعة شيئا أستطيع فهمه و التناغم معه   31

عندما أشعر بالتوتر و العصبية تجاه شخص ما   32

  .أعيد تقييم الموقف فإنني أتراجع و 

          



  

أبذل قصارى جهدي في أي عمل حتى و إن لم   33

  .يقدره اآلخرون

          

  ال أشعر بالملل تجاه األشياء التي لم أستطع   34

  .تحقيقها مهما بذلت فيها من جهد 

          

            أستمع إلى مشكالت اآلخرين  و أسعى إلى حلها   35

  الجماعة لدي القدرة على تغيير وجهة نظر  36

  ....................نحو موضوع ما 

          

            .غالبا ما أكون متعاونا مع أفراد الجماعة   37

            ....عندما أقوم بعمل صعب غالبا ما أنجزه   38

            .أستطيع اكتشاف المشاعر الدفينة لآلخرين   39

عند الفشل في أي عمل من األعمال فإنني ألق   40

  .اللوم على نفسي 

          

أستطيع أداء أي عمل لفترة طويلة دون شعور   41

  .بالملل أو اإلجهاد 

          

            أبادر بتقديم العون و المساعدة للمحتاجين   42

            .أستطيع ربط مشاعري بما أفكر به   43

  أحاول دائما تدعيم السلوكيات االيجابية لدى   44

  .............................اآلخرين 

          

            غالبا ما يأخذ أفراد الجماعة بوجهات نظري   45

            ............لدي القدرة على تحديد أخطائي   46

أبذل قصارى جهدي في المواقف المحزنة حتى   47

  ................أتجنب البكاء 

          

  إحساسي الشديد بانفعاالت اآلخرين الحزينة  48

  .................يجعلني مشفقا عليهم 

          

  أحرص دائما على تكوين عالقات ناجحة مع   49

  ..............اآلخرين 

          

            .أستطيع التحدث أمام حشد من الناس   50

  عندما أشعر بالضيق فإنني أشغل نفسي في   51

  .........................عمل أفضله 

          

أي موقف أستطيع السيطرة على انفعاالتي بعد   52

  .محزن 

          

            .عندما أشعر بالضيق فإنني أعرف سببه   53

            .أستطيع أن أكون لي أصدقاء بسهولة   54



  

 

  مقياس الصالبة النفسية )2(استمارة رقم

  :أ���ذ�� ا� �*�	 ،أ���ذي ا� �*, 

." �� �K# ? �� أ�2اث ا�(
�ة ا�E+�A	  ا�"��ء ��? أن �Kرك و P G(�أ���? ����K	 �� ا�.�رات 

 	�>� MA� �g ��/"أه� !�� )x  ) 	mk�' وأ'"ى  	(
)o 	!إ�� ��K� �أ��م ا� /"ة ا��� ����.? ، �M ا��� أ71 

 ������\, إ� �6 ا�.(y ا� �          .و أ��1 ��(�ط !���"�	 ا����	 و 


رات�
  دا	�
  ا�!��
�  
�
  أ��ا  أ��

1  / 7��� D
�� ه��6 أ��
          .أ��/� أن �(

          .أ�(�, ��Sو�
	 ا�/"ارات ا��� أ�%$ه� / 2

3 / ���)�          .أ��/� أن �Kا��	 أ�	 �F;�	 ه� �/
�س �/Kة 

���(J أن 1(
�ه�/ 4 � ��
          .ا�(
�ة !;, �� 6


E"ة أ��/� أن 2
�ة ا�6"اد / 5� � 	
��]K/! "gى '�ر�
��
�� ���.  

        

�;�� �6 #�رة ا� "د / 6 ���أ��/� أن ��	 ا�(
�ة و إ�gر
������)�  .��� �Kا��	 

        

          .��ي �.�دئ و #
� أ��Iم !�� / 7

�� و � أ�"آ�� �(W ر2�	 ا�U"وف / 8�
أ'K�� ZEر 2
 	
  .ا�%�ر�

        

9 / ��� ��� �
�� �6 أ�Kر A#أو#�ت 6"ا+� أ.          

10 / h)��! أو�� �.          

 11 / ��� ��أ!�در !�Kا��	 ا��F;<ت ���1 أJg �6 #�ر
 ���2  

        

12 /7/
/)�� �
X ��ي ه��6 �(�دا أ��.          

13 /���
          .��ي ا�/�رة ��� ا��(;� !��
M أ�Kر 2

�%�� 	 ��2 أ�� ا��)"ف أ�� "U1�F;�	 �� زوا�� /  14
b����ا�.  

        


"ا !�� ��"ي �� ���A# �� ��K2 و أ�2اث/ 15Tأه�� آ.          

16 / j%F�6 ا� ��;�Kد إ�� أ�.�ب � ,F ا��/� أن ا�
 7� 1.  

        

17 /	
          .��ي ا�/�رة ��� ا�KoKل إ�� أه�ا�6 ا����/.�

���� ��� �� �)�ر / 18 �أ�%$ #"ارا�� !� �� و 
  .'�ر��

        

���� " ا�K\Aط  #Kاي و #�ر�� ��� ا��(�ي/ 19.          



20 /Z.A��! Cأ�"ف �� ا�$ي أر�� � �1�
          .أ2

          .ا�(
�ة 6"ص و �
�W ��, و آ �ح/ 21

22 / �! Z
)� �� 	6"          .��ي b2 ا��\��"ة ��

23 /���
          .أ��/� أ��1 أ�(;� إ�� �2 �� �6 أ�Kر 2


" ه� 2
�ة أ��/� أن ا�(
�ة / 24
\���KEي ���  �ا��� 
	
�
�  .���	 و رو

        


�� �6 أ���ل ���"ة !��ه���م/ 25A#أ ���U أو#��          

إ��1ز �� b�k ) ة(���� آ�W1 ا�/.�ت أ�2ول ��ه�ا/ 26
 ���.  

        

27  /I

" �6 ا�(
�ة �o"6 أ'"ى �����ح و ا���
          �6K" ا��\

28 / 	�

�ة #)�� �E�ء ��� C��.�1 �� �.�دئ �Kا�.          


J أه�ا76 / 29/)�          .�� '<ل ا��, ا���د ��;� ���"ء 

K!�ت/ 30o �� Wوا�� ��أه�ا�6 �� J
/)� M
Eأ��.          

          .أ#Kم !]ي ��, ��� أآ�, و�7 / 31


Z �6 ا�(
�ة ��� ���b ا���Fآ, ا��� / 32E%ا�� �����
�(�ث �#.  

        

33 /,;F� أي 	ا��K� ��� "�K���! "Pأ.          

34 /7�6 ��� b          .أ�"ب ا���� �� ا�E"ق �داء �� �)

          .����� أوا��;F� 7	 ��1c6 أ!�در !(��� / 35

36 / M� ��E!ت ا��� أر�#>أ�� ���K	 �6 ا�( �ظ ��� ا�
 ��"'Lا.  

        

          .أJg �6 #�ر�� ��� ا����, �M أي أ�" �kرئ/  37

أ�"ف ��� أ��] ��� اW��2 ا���Fرة أو 1)(� / 38
 �� ,;F� صK(%!.  

        

  

  

  

  

 

 

 

 



  مقياس التوكيدية )  3(استمارة رقم

  أ���ذ�� ا� �*�	 ....أ���ذي ا� �*, 

." �� أرا-? K2ل �Kا#G �%�� 	 �� ا�(
�ة ، ��(�Kي ��� ����K	 �� ا�.�رات أو ا���, ا���  	�-�# ?��� �
!

 	�>� M*K! ?و ذ� ، ?�." �� ذا�� �g ا'�
�ر إ��!	 وا�2ة �� K�� M� Jآ? و ��! ���أ��م ) x(ا�"��ء #"اء
 �
(	 و أ'"ى '�mk	  و أ��1 �� ���\, إ)o 	!إ�� ��K� �." �� و��	 U1"ك، �M ا��� أ71 �ا�.�رة ا��� 

 ���  .�+"اض ا�.(y ا�

                

                                        

تنطبق علي   العبارات

  تماما

تنطبق علي 

  كثيرا

تنطبق علي 

  أحيانا

تنطبق علي 

  قليال

تنطبق  ال

علي 

  إطالقا

أعبر عن رأيي بكل حرية أمام / 1

  .زميل قام بفعل غير عادل

          

أجد صعوبة في مجاملة اآلخرين / 2

  .و الثناء عليهم 

          

            .أحب أن أوجه اآلخرين/ 3

أفعل ما أراه صوابا و ليس ما / 4

  .يرى اآلخرون أنه ينبغي علي فعله

          

األصدقاء بسلوكه إذا ضايقني أحد / 5

  .فمن السهل علي إخباره بذلك

          

إذا اختلفت في الرأي مع شخص / 6

أكبر مني سنا و مكانة أعبر عن 

  .وجهة نظري بكل حرية

          

7 /-  ��
أ���b ا��Kا#G ا��� أآKن 6

� �� ا�%�ذ Km�� �� 	!�
#"ارات 1

��"'Lا.  

          

8 / �
أ��"ف !�م �6�� � ;"ة #

  .أb�k ا���Aحا����#F	  و 

          

2
� �Z\A ��� أ�2 ا��I<ء  -/ 9

 �6 	!Ko 7 أ��� 	'�� 	د�[��

  .ا�"96

          



10 / y��)�6 ا� 	ي ر+.�� �;�إذا �� 

?�$! "F� 7أ�2ه� أد� M�.  

          

11 / �)
)o آ�ن K� أ��"! ?���أ


K� ��27 '�� �� اL'"ون ��.  

          

12 / ���T��)! ن>
إذا أز���� ز�

 ��1c6 ،  ت�������ا���1.� �6 أ�2 ا

  .أb�k ����� ا��Iام ا���وء

          

��دة �� أآKن ا��.�در !�#�"اح / 13

,�  .ا�%ZE ا����/	 !���	 �� �6 ا�

          

14 / ��K(! ء�إذا b�k ��� اrد

	
�.�ع ا�+�.r ,
  .�1c6 أ�

          

15 /  Wو آ� ��إذا أراد أ�o#�ء ز��ر

�.! �E�Kا�
� ه��7 6�� ا���, ��� "�

  ا���$ار ���� 

          

16 /-  M� ل �6 1/�شK'ا�� b���أ

 ��� ��ا��I<ء '�6K �� ��م #�ر

  .ا���6ع �� أ6;�ري

          

17 /-  ��
E� M#K� �� ��-دا y)!أ

��K2 �� �6 "
g[ا�/�رة ��� ا��.  

          


"ا �(�ث [راء  -/ 18
\� ��"'Lا

��  .آ.
"ا �6 #"ارا

          

19 / 	��' �
�2 J��o ��� b�k إذا


�� 6�� ا���, ��� ر96 Eأ�� �

  .ذ�? 

          

20 / y��)ا� 	�oاK� ��� ,��ا� ��

  .�M ز�
, '�� �7 ا�"أي 

          

21 / ��� ا���, ��� ��/� ا�وا�" !�

  .�� إ�oاره�

          

22 /	�K�� ,;! G��%�أ!�ي رأ�� ا� 

7
  .��� أ�(�ث إ�

          

�دة أ�(�, ��Sو�
	 أي ��,  /23��!

7�6 ��� �\.��.  

          



24 /  ��� "Uأ�." �� رأ�� !\9 ا��

6
7 اL'"ون  "; � �#.  

          

�� أ�2ه� أ��gء / 25k�# إذا �2ث و

� أ�"ف آ
G أو# 7 ��1c6 1/�ش ه�م.  

          

أD#�1 �� ���/� ���� و أ�." / 26
  .!;, و*Kح�� و��	 U1"ي 

          

�J ا��" !��%�ذ #"ار / 27�� �
2

 �.�k �->إ�� ز� M�E�� ي"
(�

7
�K���.  

          

� أ�P"ك �6 ا�%�ذ أي #"ار �6 / 28

 ��� ��E� أآ� �� �� ���ل ����

 7! 	/�
, ا���o� ا��.  

          

29 / �6 	m
أ�2| ��� ا�%��	 ا��

  .ا�����E أو ا� ��دق 

          

30 / ���دة �� أآ.��F� W"ي و 

  أ�p"ه� 

          

.	 أ�"ك  /31o G#اK� 7أوا� �
2


"ي ���� !��+.  

          

أميل عادة لرأي األغلبية في / 32

اتخاذ القرارات الجماعية بغض النظر 

  .عن وجهة نظري الخاصة

          

!K	 K# �6ل  -/ 33o أ��"�."            


�ء  -/ 34���أ�." �� ���F" ا


, ا�$ي ���/$�1 دون �."ر �I��.  

          

إذا وW�o ��]'"ا إ�� أ�2 / 35

ا����/
�ت ��1c6 أA6, ا�K#Kف �6 

ا�%�G !�ل ا��/�م و ا���Kس �6 

 W1آ� K� ��2 	
ا�) Kف ا����

  �P+"ة

          

االمتثال لرأي األغلبية دون / 36

  .نقاش ليس من طبعي 

          

  



 

  أساليب مواجهة الضغوط قائمة )4(استمارة رقم 

  :أستاذتي الفاضلة ،أستاذي الفاضل

فيما يلي مجموعة من العبارات تصف تصرفات الناس عندما يتعرضون لمشكالت ويشعرون إزاءها بضغوط  

تحت واحد من )  X(اقرأ كل عبارة جيدا، ثم أجب عنها بوضع عالمة . مؤلمة فيلجئون إلى أساليب لمواجهتها
وذلك حسب األسلوب الذي تلجأ إليه . االختيارات التالية  ال أفعل ذلك، أفعل ذلك قليال، أفعل ذلك كثيرا

  .مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة و أنها لن تستغل إال ألغراض البحث العلمي. لمواجهتها

      

  

ال أفعل   العبارات
  ذلك

أفعل ذلك 
  قليال

أفعل ذلك 
  كثيرا

        .ـ أحاول أن أتطور شخصيا نتيجة لهذه المشكلة 1

        .ـ أتجه إلى العمل أو أنشطة أخرى بديلة ألبعد ذهني عنه 2

        .ـ أتضايق وأعبر عن ذلك بالتعبير عن انفعاالتي 3

ـ أحاول أن أحصل على نصيحة من شخص ما حول ما يجب  4
  عمله

      

        .شيء ما بخصوصهاـ أركز جهدي في عمل  5

        .هذا ليس صحيحا: ـ أقول لنفسي  6

        .ـ أضع ثقتي في اهللا 7

        .المشكلة أضحك على– 8

ـ أعترف لنفسي أني ال أستطيع التعامل مع المشكلة وأوقف  9
  .المحاولة

      

        .ـ أوقف نفسي عن عمل أي شيء متسرع 10

        .أناقش مشاعري مع شخص آخر -11

        .أتناول األدوية ألجعل نفسي تشعر بتحسن -12

        .أصبح معتادا على فكرة أنها قد حدثت - 13

        .أحاول أال أصبح مشتتا باألفكار أو األنشطة األخرى -14

        .أقوم بوضع خطة عمل -15

أحاول أن أنظر إليها من جوانب أخرى ألجعلها تبدو أكثر  -16
  .إيجابية

      

        .يقظة عن أشياء أخرىأتخيل أحالما  -17

        .أتضايق وأكون واعيا بذلك فعال. 18

        .أتحدث مع شخص آخر ألعرف أكثر عن المشكلة. 19

        .أبذل مزيدا من الجهد ألحاول التخلص من المشكلة. 20

 



        .أرفض أن أصدق أن ذلك قد حدث. 21

        .أطلب المساعدة من اهللا. 22

        .ونوادر حولهأقوم بعمل فكاهات . 23

        .أتوقف عن محاولة الوصول إلى هدفي. 24

        .أي شيء بخصوصها حتى تسمح الظروف أتجنب عمل. 25

        .أحاول الحصول على مساندة وجدانية من األصدقاء واألقارب. 26

        .أحاول نسيانها مؤقتا بتناول األدوية. 27

        .تغييرهأتقبل أن هذا قد حدث وأنه ال يمكن . 28

        .أركز على التعامل مع هذه المشكلة وأضع كل األنشطة جانبا. 29

        .أحاول أن أجد طريقة لتنفيذ ما يجب عمله. 30

        .أبحث عن شيء جيد فيما حدث. 31

        .أنام أكثر من المعتاد. 32

        .أعبر عن مشاعري. 33

        .المشكلةأتحدث إلى شخص يمكنه عمل شيء محدد حول . 34

        .أقوم بنشاط مباشرا لحل المشكلة. 35

        .أتظاهر بأنها لم تحدث. 36

        .أحاول أن أجد راحة في ديني. 37

        .أتناولها بالهزل والفكاهة. 38

        .أتوقف عن محاولة الحصول على ما أريده. 39

        .أتباطأ في التصرف حتى ال أجعل األمور تزداد سوءا. 40

        .أحاول أن أحصل على تعاطف وفهم من شخص آخر. 41

        .أتناول األدوية لكي ال أفكر فيها كثيرا. 42

        .أتقبلها حقيقة وواقعية أنها قد حدثت. 43

أحاول أن أمنع األنشطة األخرى من التداخل مع جهودي لحل . 44
  .المشكلة

      

        .أفكر في كيفية التعامل مع المشكلة. 45

        .أتعلم شيئا من هذه المشكلة. 46

        .أشاهد التلفزيون ألقلل من تفكيري فيها. 47

        .أشعر بكثير من الضيق االنفعالي. 48

        .أسأل الناس الذين لديهم مشكالت مشابهة. 49

        .أفعل ما يجب فعله خطوة خطوة. 50

        .أتصرف كما أنها لم تحدث. 51

        .أصلّي أكثر من المعتاد. 52

        )أتعامل معها بسخرية(أسخر من المشكلة . 53

        .أقلل من مقدار الجهد الذي أبذله لحل المشكلة. 54

 



        .أجبر نفسي على االنتظار حتى يأتي الوقت المناسب للتصرف. 55

        .أتحدث إلى شخص ما عما أشعر به. 56

        .أتناول األدوية لتساعدني على التعامل مع المشكلة. 57

        .أتعلم أن أتعايش مع ذلك. 58

        .أضع األنشطة األخرى جانبا لكي أركز في المشكلة. 59

        .أفكر بجدية في الخطوات التي يجب أن أتخذها. 60
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