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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل تعرف العالقة بني الذكاء االنفعايل 
الثانويةاالأردنيات  املرحلة  طالبات  لدى  الذات  بتوكيد  وعالقته 
وال�سعوديات: درا�سة عرب ثقافية، وذلك على عينة ُمكّونة من )394(، 
ال�سعودية.  العينة  من  و)185(  االأردنية،  العينة  من   )209( منهن 
الذكاء  مقيا�س  الباحثة:  ا�ستخدمت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
االنفعايل، ومقيا�س توكيد الذات. وقد اأظهرت النتائج وجود عالقة 
ارتباطية موجبة ذات داللة اإح�سائية بني الذكاء االنفعايل وتوكيد 
االنفعايل  الذكاء  يف  وال�سعوديات  االأردنيات  م�ستوى  واأن  الذات، 
وتوكيد الذات كان مرتفًعا، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني 
كما  الذات.  توكيد  يف  واملنخف�س  املرتفع  االنفعايل  الذكاء  ذوات 
بع�س  خالل  من  الذات  بتوكيد  التنبوؤ  اإمكانية  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
اإح�سائية  دالة  فروق  وجود  كذلك  وتبنّي  االنفعايل،  الذكاء  اأبعاد 
)االأردنية–�سعودية(؛  اجلن�سية  ملتغري  تبعًا  بالذات  الوعي  ُبعد  يف 
التعاطف  ُبعد  يف  اإح�سائية  دالة  فروق  ووجود  االأردنيات،  ل�سالح 
تبعًا ملتغري امل�سار االأكادميي)علمي- اأدبي(؛ ل�سالح امل�سار االأدبي، 
ملتغري  تبعًا  الذات  توكيد  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  ووجود 
عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  اأدبي(،.  االأكادميي)علمي-  امل�سار 
وجود فروق يف الذكاء االنفعايل ومكّوناته الفرعية اأو توكيد الذات؛ 

ُتعزىاإىل متغري م�ستوى التح�سيل الدرا�سي. 
الكلمات املفتاحية: الذكاء االنفعايل، توكيد الذات، درا�سة عرب 

ثقافية. 
Emotional Intelligence and its Relation to self-
affirmation among Saudi and Jordanian Female 
Students at Secondary Schools : A Cross-Cultural 

Study

Abstract: 

The present study aims at investigating Emotional 
intelligence and its relation to self-affirmation, among 
Saudi and Jordanian female students at secondary 
schools. The study uses a sample that consists of (394) 
female students, (209) of which are Jordanian female 
students and, the other (185) are Saudi female students. 
In order to achieve the study objectives, the researcher 
used the scale of emotional intelligence, and the scale 
of self-affirmation. The results shows a statistically 
significant positive correlation between emotional 
intelligence and self-affirmation. Moreover, the levels 
of emotional intelligence and self-affirmation among 
Jordanian and Saudi female students are high, and 
there are statistically significant differences between 
those with high emotional intelligence and those 
with low self-affirmation. The results also indicates 
to the predictability of self-affirmation through some 
dimensions of emotional intelligence. The study also 
has shows that there are statistically significant 

differences in terms of the dimension of self-awareness 
according to the variable of nationality (Jordanian and 
Saudi) in favor of Jordanian female students. There 
are also statistically significant differences regarding 
the dimension of empathy in terms of the variable of 
the academic route (scientific-literary) in favor of the 
literary route. Moreover, the study shows existence 
of statistically significant differences regarding self-
affirmation in terms of the variable of the academic 
route (scientific-literary). The results also indicates 
that there are no differences in emotional intelligence 
and its subcomponents or self-affirmation due to the 
variable of academic achievement level.

Keywords: emotional intelligence, self-
affirmation, cross-cultural study

مقدمة:	
ُتعدُّ االنفعاالت من �رضوريات احلياة اليومية للفرد، فهي تقود 
ال�رضوري  لذلك فمن  قرارته؛  قدراته، وتتحّكم يف  وُتوّجه  االإن�سان، 
الفرد ليتمّكن من تكوين  الذكاء االنفعايل لدى  توافر قدر كاٍف من 
قيم اأ�سا�سية ومهمة ت�ساعده على النهو�س مب�ستقبله، ومواكبة احلياة 
بنجاح؛ ومن هنا اأتى ال�سعار القائل: )اإذا كان الذكاء العقلي ي�ساعدك 
يف احل�سول على الوظيفة؛ فاإن الذكاء االنفعايل ي�ساعدك يف احلفاظ 
االأف�سل()اأزوباردي،2001(.  الوظيفة واالرتقاء بها نحو  على هذه 
االأبحاث  يف  م�سبوقة  غري  زيادة  الثمانينيات  عقد  �سهد  وقد 
والدرا�سات العلمية املتعلقة بانفعاالت االإن�سان؛ نتج عنها كمٌّ هائل 
من البيانات، واأّدى توافر مثل هذه البيانات وفهمها اإىل طرح حتدٍّ 
)IQ(؛ هو من  الذكاء  اإن حا�سل  القائلة:  الفكرة  يوؤيدون  الذين  على 
املعطيات الوراثية التي ال تتغرّي مع التغريات احلياتية، واأن احلياة 
 .)Goleman,1998( الفطرية  امللكات  بهذه  كبري  حدٍّ  اإىل  مرهونة 
ا واملتمثل  ويرى جوملان اأن هذا الراأي يتجاهل ال�سوؤال االأكرث حتديًّ
بـ: )ما الذي ميكن اأن ُنغرّيه لكي ن�ساعد اأبناءناعلى حتقيق النجاح 
يف احلياة؟ وما العوامل التي جتعل من ميّتع مبعامل ذكاء مرتفع-
اآخرون من ذوي  ُيحّقق  على �سبيل املثال-يتعرّث يف احلياة؛ بينما 
تلك  يف  تكمن  ال�سوؤال  هذا  واإجابة  مده�سًا؟(  جناحًا  املتدين  الذكاء 
The Emotional Intelli� )للقدرات التي ُيطلق عليها الذكاء االنفعايل 

gence(، الذي ُيعّرفه جوملان باأنه: قدرة الفرد على تعريف م�ساعره 

وم�ساعر االآخرين؛ لدفع ذواتنا واإدارة انفعاالتنا ب�سكل فّعال داخل 
.)Goleman,1995( اأنف�سنا، ويف عالقتنا باالآخرين

ماير  كتابات  يف  االنفعايل  الذكاء  مفهوم  تطّور  وقد 
اأول مقالة علمية  و�سالويف)Mayer & Salovey,1990(،عندما ن�رضا 
له؛  تعريف  اأول  املقالة  تلك  وت�سّمنت  االنفعايل،  الذكاء  جمال  يف 
اإذ ُعّرف باأنه: )القدرة على فهم امل�ساعر واالنفعاالت الذاتية، وفهم 
م�ساعر االآخرين وانفعاالتهم، والتمييز بينها، وا�ستخدام املعلومات 
 )Goleman,1995( جوملان  قّدم  ثم  واأفعاله(.  الفرد  تفكري  لتوجيه 
Emotional Intelli�    كتابه ال�سهري الذي اأ�سماه )الذكاء االنفعايل
gence( روؤيته للذكاء االنفعايل من حيث طبيعته ودوره يف جماالت 

للتعلم،  قابلة  قدرة  االنفعايل  الذكاء  اأن  جوملان  وافرت�س  احلياة، 
وق�ّسم الكفاية االنفعالية اإىل ق�سمني، وهما: الكفاية ال�سخ�سية التي 
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ُتّكننا من اإدارة اأنف�سنا، والكفاية االجتماعية التي ُتّكننا من اإدارة 
عالقاتنا مع االآخرين. وي�سري زيبل )Zipple,2000( اإىل مفهوم الذكاء 
االنفعايل، مو�سحًا اأنه ال يوجد خط قاعدي ينبغي توافره لكي نقول: 
اإن الفرد ميتلك الذكاء االنفعايل؛ بل اإنه ميكن تعّلمه والتدريب عليه، 
الوعي بذاته وال�سبط االنفعايل؛ فاإنه  الفرد على  وكلما زادت قدرة 
يختار عن ق�سد كيف ي�سلك، وكيف ي�ستجيب يف املواقف املختلفة 

على نحو ُيحّقق له اخلري والفائدة. 
ل  اأما فيما يخ�ّس اأبعاد الذكاء االنفعايل ومكّوناته، فقد تو�سّ
العاطفية  واملهارات  القدرات  من  جمموعة  هناك  اأن  اإىل  الباحثون 
و�ُصّنفت  النجاح يف احلياة والعمل،  للفرد  التي حُتّقق  واالجتماعية 
هذه القدرات واملهارات �صمن اأبعاد، واختلفت هذه الأبعاد من باحث 
اإىل اآخر، تبعاً لتعريف الذكاء النفعايل الذي تبّناه كل باحث، وميكن 

عر�ض هذه النماذج كالآتي: 
بار-اأون ♦ حدد   :Bar-On Model بار-اأون  منوذج  اأولً: 

اأبعاد الذكاء االنفعايل اعتماداً على مفهومه للذكاء   Bar�On,1997

اإذ  املجال؛  هذا  يف  اأُجريت  التي  التجريبية  والدرا�سات  االنفعايل 
خم�سة  على  موّزعة  مهارة،   )15( من  يتكّون  االنفعايل  الذكاء  عدَّ 
كاالآتي:  واالجتماعية،  والعاطفية،  ال�سخ�سية،  اجلوانب:  يف  اأبعاد 
قدرات  خم�س  من  وتتاألف  ال�سخ�س،  داخل  مهارات  االأول:  الُبعد 
الذات،وحتقيق  الذاتي، وتقدير  الذاتي، والتوكيد  فرعية،وهي: الوعي 
االأ�سخا�س،  العالقات بني  الثاين: مهارات  الذات،واال�ستقاللية.الُبعد 
التعاطف، وامل�سوؤولية االجتماعية،  وتتاألف من ثالث قدرات،وهي: 
ثالث  من  ويتاألف  التكّيف،  الثالث:  االجتماعية.الُبعد  والعالقات 
الُبعد  امل�سكالت.  وحل  واملرونة،  الواقعية،  اختبار  وهي:  قدرات، 
اإدارة ال�سغوط، ويتاألف من قدرتني، وهما: حتّمل ال�سغوط،  الرابع: 
من  ويتاألف  العام،  املزاج  اخلام�س:  االندفاع.الُبعد  على  وال�سيطرة 

قدرتني، وهما: التفاوؤل، وال�سعادة. 
�سّنف  ♦  :Model Goleman جوملان  منوذج  ثانياً: 

منها  يتكّون  التي  والقدرات  املهارات   )Goleman,1998(جوملان
الذكاء االنفعايل اإىل خم�سة اأبعاد رئي�سة؛ بحيث ُتّثل االأبعاد الثالثة 
املكّونات  االآتيان  البعدان  مُيّثل  بينما  ال�سخ�سية؛  املكّونات  االأوىل 
االجتماعية، وميكن عر�س هذه االأبعاد كاالآتي: الُبعد االأول: الوعي 
الذاتي، ويت�سّمن هذا الُبعد: الوعي االنفعايل، والتقومي الدقيق للذات، 
والثقة بالنف�س. الُبْعد الثاين: تنظيم الذات، ويت�سّمن: ال�سبط الذاتي، 
التعاطف،  الثالث:  الُبْعد  واالبتكار.  والتكّيف،  وال�سمري،  والنزاهة، 
للخدمة،  والتوّجه  االآخرين،  وتطوير  االآخرين،  فهم  ويت�سّمن: 
واال�ستفادة من التنّوع اأو االختالف، والوعي ال�سيا�سي. الُبْعد الرابع: 
واملبادرة،  وااللتزام،  االإجناز،  دافع  الُبْعد:  هذا  ويت�سّمن  الدافعية، 
التاأثري،  ويت�سّمن:  االجتماعية،  املهارات  اخلام�س:  الُبْعد  والتفاوؤل. 
والتعاون،  الروابط،  وبناء  والقيادة،  النزاعات،  واإدارة  والتوا�سل، 
وطّوره  النموذج  هذا  ذلك  بعد  جوملان  راجع  ثم  الفريق.  وقدرات 
اأبعاد اأربعة  اإىل  والقدرات  املهارات  وُوّزعت  عام)2000(، 

الذات،  واإدارة  الذاتي،  الوعي  وهي:   ،Cherniss&Goleman,2001

والوعي االجتماعي، واإدارة العالقات. 
الذكاء  ♦ يتكّون   :Ability Model القدرة  منوذج  ثالثاً: 

Mayer، Dipaolo & Sa� و�سالويف  وديباولو  ماير  عند  )الالنفعايل 
قدرات  من  ُبعد  كل  ويتكّون  رئي�سة،  اأبعاد  اأربعة  من   )lovey,1990

العواطف،  اإدراك  الُبْعداالأول:  كاالآتي:  االأبعاد  فرعية، وميكن و�سف 
العواطف،  فهم  الثالث:  والُبْعد  العواطف،  ا�ستخدام  الثاين:  والُبْعد 
والُبْعد الرابع: اإدارة العواطف. وبالرغم من عدم اتفاق الباحثني على 
يلتقون  م�سرتكًا  قا�سمًا  هناك  لكن  االنفعايل؛  للذكاء  حمددة  اأبعاد 
اجلوانب  متعددة  مهارة  هو  اإمنا  االنفعايل  الذكاء  اأن  وهو  عليه، 

واالأبعاد. 
اأ�سكال املحافظة على  وُينظر اإىل توكيد الذات باأنه �سكل من 
واالأمل  االأذى  اأحلق  عدواين  ب�سلوك  قام  اإذا  الفرد  اأن  مبعنى  االتزان؛ 
ذاتها.  بالطريقة  بالت�رّضف  باملقابل  يقوم  قد  فاإنه  اآخر؛  ب�سخ�س 
جميع  على  �سيح�سل  االآخر  الطرف  اأن  فيعني  ب�سلبية  ت�رّضف  واإذا 
اأو  احلالتني-العدوان  كلتا  ويف  منها،  القليل  الفرد  ولدى  احلقوق 
ُيحّقق  الذات  وتوكيد  اتزان.  عدم  حالة  يف  الفرد  ال�سلبية-يكون 
املعاين اإعادة االأ�سياء اإىل م�ستواها، فيعك�س وعي الفرد بهذا االتزان، 
وقدرته على تقييم نف�سه وتقييم االآخر؛ الإيجاد التوازن واملحافظة 
اأفكاره، و�سلوكه،  الفرد على تنظيم  الوعي بقدرة  عليه. ويرتبط هذا 
اإىل تقدمي نف�سه بثقة دون  الفرد  وانفعاالته )Ellis,2009(. ويحتاج 
اللجوء اإىل ال�سلبية اأو العدوانية، وي�ستمل هذاعلى وعي اأكرب بالذات، 
االأفعال. كما يتطّلب  الذات وتقّبلها، وحتّمل م�سوؤولية  اإىل  والتعّرف 
دون  لها  واال�ستجابة  االآخرين  حلاجات  واال�ستماع  الذات،  تقدمي 
والعدالة  امل�ساواة  مراعاة  مع  ال�سخ�سية،  الفرد  الهتمامات  اإهمال 
ويرتبط  ال�سخ�سية.  واالحتياجات  االآخرين  احتياجات  تلبية  بني 
البين�سخ�سية،  الذات بتطوير مهارات متنوعة، مثل املهارات  توكيد 
واالت�سال الفّعال، و�سبط ال�سلوك واالنفعال واالأفكار، والتعامل مع 
امل�سكالت. وال يعني ارتباط توكيد الذات بالتوا�سل الفّعال اختيار 
ال�سوت،  نربة  مراعاة  اإمنا  فقط؛  ما  موقف  يف  املنا�سبة  الكلمات 
فكل  اجل�سد؛  ولغة  واالإمياءات،  الوجه،  وتعابري  و�سدته،  ونغمته، 
االآخر،  الطرف  اإىل  نر�سلها  التي  الر�سالة  دور يف  لها  العنا�رض  تلك 
واإذا مل ترتابط تلك العنا�رض وتتطابق؛ فاإنها ُتر�سل ر�سائل م�سوهة 

.)Bishop,2007(
وتوكيد الذات �سكل من اأ�سكال ال�سلوك ي�ستند اإىل فكرة امل�ساواة 
بني النا�س، واإمكانية التعبري عن احلاجات، واالآراء، وامل�ساعر ب�سكل 
الذات واالآخرين، والتعامل مع املواقف  �رضيح وبارتياح، واحرتام 
وال  احلقوق.  ومعرفة  امل�ساعر  احرتام  مع  و�سجاعة  بثقة  والنا�س 
يتعّلق االأمر بتحقيق الفوز يف مواقف التفاعل االجتماعي؛ اإمنا العمل 
على اإيجاد حلول تتنا�سب مع حاجات جميع االأطراف واهتماماتهم. 
ويظهر توكيد الذات من خالل ال�سيطرة على الذات، وتنظيم االأفكار 
املواقف،  على  ال�سيطرة  اإىل  باالإ�سافة  واالنفعاالت،  وامل�ساعر 
باحلقوق  املطالبة  على  القدرة  واإمنا  باالأفراد؛  التحّكم  بهدف  لي�س 
بعيداً عن العدوان اأو ال�سلبية، مع االأخذ باالعتبار عدم اال�ستخفاف 
باالآخرين، وباملقابل عدم ال�سماح لهم باال�ستخفاف بحقوق االأفراد 

 .)Hartley,2005( اأو اإيذائهم
ومن هنا يت�سح اأن الذكاء االنفعايل اأقرب ما يكون من مفهوم 
القدرة  انفعايل؛ فاإن لديه  الفرد يتمّيز بذكاء  الذات.واإذا كان  توكيد 
على التعبري عن انفعاالته ب�سكل دقيق، ففي حالة الغ�سب ي�ستطيع 
عك�س انفعال الغ�سب لديه على مالمح الوجه ونربات ال�سوت، كما 
على  وال�سيطرة  وحتليلها،  انفعاالته  فهم  على  القدرة  لديه  تكون 
ميتلك  اأنه  كما  غ�سبه،  جماح  وكبح  حاجاته،  كتاأجيل  انفعاالته، 
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الذكاُء االنفعاليُّ وعالقتُه بتوكيِد الذاِت لدى طالباِت املرحلِة الثانويِة
د. أناس رمضان إبراهيم املصرياألردنياِت والسعودياِت )دراسٌةعبَر ثقافيٍة(

القدرة على تعرف انفعاالت االآخرين وم�ساعرهم. ومبتابعة تعريفات 
يت�سّمنها  نف�سهاالتي  املعاين  تت�سّمن  اأنها  ُيالحظ  الذات،  توكيد 
تعريف الذكاء االنفعايل، فمثاًل ي�سمل توكيد الذات حرية تعبري الفرد 
اإخفائها  عن انفعاالته، وم�ساعره، واآرائه جتاه االآخرين عو�سًا عن 
داخله، مع احلر�س على م�ساعر االآخرين وفهمها وعدم اإيذائها. وهنا 
اأن يكون الفرد على وعي بذاته، مع الفهم الوا�سح مل�ساعره  ينبغي 
املهارات  ببع�س  ُملّمًا  يكون  واأن  انفعاالته،  و�سبط  وانفعاالته، 
اأن ي�سمح لنف�سه  اأن ُيعرّب عن م�ساعره دون  االجتماعية التي ُتّكنه 
االنفعايل  الذكاء  اإن  القول:  انفعاالته. وميكن  اأن تكون حتت رحمة 
اإذ اإن االأفراد  يوؤدي دوراً مهّمًا يف م�ساألة توكيد الذات لدى االأفراد؛ 
الذين ميتلكون مهارات الذكاء االنفعايل اأكرث قدرة على توكيد الذات، 
عرب  عنه  الك�سف  احلالية  الدرا�سة  حتاول  ما  وهذا  عنها،  والتعبري 
تناولها لعينات من جن�سيات )ثقافات( خمتلفة؛ اإذ ت�سمنت عينات 

من بيئات عربية )اأردنية و�سعودية(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
البحوث  بع�س  على  اطالعها  خالل  من  الباحثة  الحظت 
والدرا�سات اأن هناك قلة يف البحوث والدرا�سات العربية التي تناولت 
الذكاء االنفعايل يف عالقته بتوكيد الذات - يف حدود علم الباحثة- 
ما عدا درا�ستي العنزي )2011(، والعاي�س )2008(. واملتاأمل يف 
بعينه؛  جمتمع  على  اأُجريت  درا�سة  كل  اأن  يجد  الدرا�ستني  هاتني 
فدرا�سة العنزي)2011( اأُجريت على طلبة جامعة احلدود ال�سمالية 
فقد   ،)2008( العاي�س  درا�سة  اأما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
اأ�سبحت  ثّم  ومن  عبدالعزيز؛  امللك  جامعة  طالبات  على  اأُجريت 
يف  االنفعايل  الذكاء  تتناول  ثقافية  عرب  لدرا�سات  حاجة  هناك 
عالقته بتوكيد الذات؛لذا كان من االأهمية تف�سري الفروق احل�سارية 
الثقافات  اأهم خ�سائ�س هذه  الك�سف عن  الثقافات، من خالل  بني 
حتديد  على  ت�ساعد  الثقافية  عرب  الدرا�سات  اأن  كما  و�سلوكياتها، 
الطابع القومي للفرد اأو لل�سخ�سية. وتتحدد م�صكلة هذه الدرا�صة يف 

الت�صاوؤلت الآتية:
هل توجد عالقة بني الذكاء االنفعايل وتوكيد الذات لدى  ◄

طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات– ال�سعوديات(؟ 
طالبات  ◄ لدى  الذات  وتوكيد  االنفعايل  الذكاء  درجة  ما 

املرحلة الثانوية )االأردنيات – ال�سعوديات(؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني طالبات املرحلة  ◄

الثانوية ذوات الذكاء االنفعايل املرتفع واملنخف�س يف توكيد الذات 
لدى طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات– ال�سعوديات(؟ 

االنفعايل  ◄ الذكاء  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 
اأردنية–  متغرياتاجلن�سية:  تاأثري  اإىل  ُتعزى  الفرعية  ومكّوناته 
التح�سيل  وم�ستوى  علمي–اأدبي،  االأكادميي:  وامل�سار  �سعودية، 

االأكادميي: ممتاز– جيدجداً – جيد – مقبول؟
هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف توكيد الذات ُتعزى اإىل  ◄

وامل�ساراالأكادميي:  �سعودية،   – اأردنية  اجلن�سية:  متغريات  تاأثري 
 – جيدجداً  ممتاز–  االأكادميي:  التح�سيل  وم�ستوى  اأدبي،  علمي– 

جيد– مقبول؟
هل ُتنبئ بع�س اأبعاد الذكاء االنفعايل دون غريها بتوكيد  ◄

الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات – ال�سعوديات(؟ 

أهداف الدراسة:
 تهدف الدرا�صة اىل حتقيق الأهداف الآتية:

االنفعايل . 1 بينالذكاء  عالقة  هناك  كانت  اإذا  عما  الك�سف 
)االأردنيات- الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الذات  وتوكيد 

ال�سعوديات(.
الّتعّرف على درجات الذكاء االنفعايل وتوكيد الذات لدى . 2

طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات-ال�سعوديات(.
املرحلة . 3 طالبات  بني  فروق  هناك  كانت  اإذا  عما  الك�سف 

الثانوية ذوات الذكاء االنفعايل املرتفع واملنخف�س يف توكيد الذات 
لدى طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات-ال�سعوديات(.

الك�سف عما اإذا كانت هناك فروق يف متو�سطات درجات . 4
اأفراد العينة يف الذكاء االنفعايل ومكّوناته الفرعية ُتعزى اإىل تاأثري 
االأكادميي: علمي- – �سعودية، وامل�سار  اأردنية  متغريات اجلن�سية: 

اأدبي، وم�ستوى التح�سيل االأكادميي: ممتاز-جيدجداً-جيد-مقبول. 
الك�سف عما اإذا كانت هناك فروق يف متو�سطات درجات . 5

اجلن�سية:  متغريات  تاأثري  اإىل  ُتعزى  الذات  توكيد  يف  العينة  اأفراد 
وم�ستوى  علمي-اأدبي،  االأكادميي:  وامل�سار  �سعودية،   – اأردنية 

التح�سيل االأكادميي: ممتاز-جيد جداً-جيد-مقبول. 
طالبات . 6 لدى  الذات  بتوكيد  التنبوؤ  اإمكانية  مدى  معرفة 

اأبعاد  )االأردنيات-ال�سعوديات(، من خالل بع�س  الثانوية  املرحلة 
الذكاء االنفعايل.

أهمية الدراسة:  
امل�صتويني  على  خا�صة  اأهمية  احلالية  الدرا�صة  تكت�صب 

النظري والتطبيقي كما ياأتي:

األهمية النظرية:

ندرة البحوث والدرا�سات عرب الثقافية التي تناولت الذكاء . 1
االنفعايل وعالقته بتوكيد الذات- على حدِّ علم الباحثة-حيث ُتعدُّ 
بتوكيد  وعالقته  االنفعايل  الذكاء  تتناول  درا�سة  اأول  الدرا�سة  هذه 
وال�سعوديات(  )االأردنيات  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الذات 
)درا�سة عرب ثقافية(، بو�سفهما متغريين رئي�سني يف الرتاث العربي، 

ويف الرتاث املحلي )اململكةالعربيةال�سعودية(.
تتناول الدرا�سة احلالية �رضيحة مهمة من �رضائح املجتمع، . 2

وهن طالبات املرحلة الثانوية.
درا�سات . 3 الإجراء  مقدمة  احلالية  الدرا�سة  تكون  اأن  ميكن 

اأخرى،  درا�سية  مراحل  على  اإجراوؤها  يتم  اأخرى،  مقارنة  ثقافية 
وفئات عمرية خمتلفة، ويف بيئات اأخرى. 

األهمية التطبيقية:
تتبلور اأهمية البحث التطبيقية فيما ُت�سفر عنه من نتائج ميكن 
اأن ت�ساعد القائمني على العملية التعليمية يف املرحلة الثانوية يف 
الذكاء  م�ستوى  رفع  اإىل  ت�ستند  واإر�سادية،  توجيهية  برامج  اإعداد 
االنفعايل لدى طلبة الثانوية وتوكيدهم لذواتهم؛ ملا لهذا من اأثر يف 
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التغلب على بع�س امل�سكالت التي تواجههم، وتطوير بع�س املهارات 
االجتماعية لديهم، كحلِّ النزاعات وغريها. 

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
Emotional Intelligence: ُيعّرف جوملان  النفعايل  الذكاء 
فهم  على  )القدرة  باأنه:  االنفعايل  الذكاء   )Goleman,1995,p:10(
�سبطها،  على  والقدرة  بينها،  والتمييز  ومعرفتها،  االنفعاالت، 
االنفعايل  الذكاء  الباحثة  وُتعّرف  باإيجابية(.  معها  والتعامل 
حت�سل  التي  الدرجات  )جمموع  باأنه:  احلالية  الدرا�سة  يف  اإجرائًيا 
عليها الطالبة من خالل اإجابتها على بنود مقيا�س الذكاء االنفعايل 

امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة(.
املعطي،  )عبد  الذات Self Assertiveness ُيعّرف  توكيد 
2001: 145( توكيد الذات باأنه: )القدرة على �سبط النف�س ب�سورة 
للتعبري عن  واملو�سوعات  االأفراد  االنفعال جتاه  للفرد حرية  تتيح 
نف�سه، واملطالبة بحقوقه؛ تخفيفًا حِلدة التوتر والقلق النف�سي لديه، 
اإجرائيًا  الذات  توكيد  الباحثة  وُتعّرف  االآخرين(.  مراعاة حقوق  مع 
يف الدرا�سة احلالية باأنه: جمموع الدرجات التي حت�سل عليها طالبة 
املرحلة الثانوية، من خالل اإجابتها عن بنود مقيا�س توكيد الذات 

امُل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
درا�سات  هي   :Cross Cultural Study ثقافية  عرب  درا�صة 
لتقرير  متكافئة؛  مناهج  با�ستخدام  اأكرث،  اأو  ثقافتني  من  الأفراد 
النف�سية)فرج،1991،  النظريات  اإطارها  يف  ت�سدق  التي  احلدود 

�س253 - 288(.

حدود الدراسة: 
)الذكاء  وهو:  الدرا�سة،  تتناوله  الذي  باملو�سوع  تتحّدد 
الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الذات  بتوكيد  وعالقته  االنفعايل 
احلدود  وترتبط  ثقافية(.  عرب  )درا�سة  وال�سعوديات  االأردنيات 
الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  الدرا�سة يف  الزمانية بفرتة تطبيق هذه 
)تالع  مدر�سة  يف  املكانية  احلدود  2016.وتتمّثل   /2015 العام 
الها�سمية مبدينة عمان،  االأردنية  للبنات( باململكة  الثانوية  العلي 
ال�سعودية مبدينة  العربية  للبنات( باململكة  الثانوية  ومدر�سة )14 
الثانوية  املرحلة  بعينة من طالبات  الب�رضية  احلدود  وتتمّثل  جدة. 
من الق�سمني: العلمي واالأدبي باملجتمعني: االأردين وال�سعودي، كما 
وا�ستجابة عينة  الدرا�سة وثباتها،  اأداة  الدرا�سة بدرجة �سدق  حتّدد 

الدرا�سة عليها.

الدراسات السابقة:

املرحلة  طلبة  لدى  االنفعالي  الذكاء  تناولت  اليت  الدراسات  أواًل: 
الثانوية:	

ملعرفة  بدرا�سة   )Mayer et. al, 2001( واآخرون  ماير  وقام 
العالقة بني الذكاء االنفعايل وال�سلوك االجتماعي لدى )11( مراهقًا 
ومقيا�س  االجتماعية،  الكفاءة  مقيا�س  عليهم  ُطّبق  املوهوبني،  من 
الذكاء االنفعايل. وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن اأولئك الذين لديهم ذكاء 
من  اأقدر  وكانوا  ُكفء،  اجتماعي  ب�سلوك  تّتعوا  قد  مرتفع  انفعايل 
االآخرين  وانفعاالت  اخلا�سة  انفعاالتهم  اإىل  الّتعّرف  يف  االآخرين 
من  لديهم  ما  وا�ستخدموا  معها،  واالن�سجام  املختلفة  املواقف  يف 

على  اأكرب  قدرة  لديهم  كان  كما  �سلوكياتهم،  توجيه  يف  معلومات 
عالقة  وجود  اإىل  لت  تو�سّ الدرا�سة  اأن  اأي  االأقران؛  �سغوط  مقاومة 

بني الذكاء االنفعايل وال�سلوك االجتماعي. 
)Wang & He-Zhiwen,2002( درا�سة  وهزين   واجن  واأجرى 
واالأ�ساليب  للذات  العامة  والفعالية  االنفعايل  الذكاء  بني  للعالقة 
املدار�س  وطالبات  طالب  من  عينة  على  وذلك  الوالدية،  الرتبوية 
الطالبات(،  من  و148  الطالب،  من   161( بلغت  بال�سني  الثانوية 
ُطّبق عليهم مقيا�س للفعالية العامة للذات، ومقيا�س �سكوت للذكاء 
الذكاء  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  النتائج  االنفعايل.واأظهرت 
الوجداين وفعالية الذات، واأن االأ�ساليب الرتبوية الوالدية االإيجابية، 
اإيجابية  عالقة  ذات  واالهتمام؛  واحلماية،  والتعاطف،  الفهم،  مثل: 

بكل من الذكاء الوجداين وفعالية الذات. 
تلميذاً   )895( لدى  االنفعايل  الذكاء   )2005( حممد  وقارن 
وتلميذة من امل�رضيني والعمانيني باملراحل االبتدائية، واالإعدادية، 
االنفعايل،  للذكاء  بار-اأون  مقيا�س  جميعًا  عليهم  ُطّبق  والثانوية، 
)داخل  بنف�سه  الفرد  �ستة مكونات فرعية، وهي: عالقة  يقي�س  الذي 
العام،  واملزاج  االأفراد(،  )بني  باالآخرين  الفرد  وعالقة  الفرد(، 
االإيجابية.  واالنطباعات  والتكّيف،  ال�سغوط،  وال�سيطرة-اإدارة 
واأظهرت النتائج وجود تاأثري دال اإح�سائّيًا ملتغري الثقافة يف مكّون 
املكونات  بقية  يف  التاأثري  هذا  وجود  وعدم  فقط،  ال�سغوط  اإدارة 
فيمكّون  للجن�س  تاأثري  ووجود  االنفعايل،  للذكاء  الكلية  والدرجة 
الذكاء االنفعايل داخل الفرد؛ اإذ كان م�ستوى االإناث اأف�سل بكثري من 
م�ستوى الذكور، بغ�س النظر عن الثقافة، يف حني مل ُيوجد تاأثري دال 

اإح�سائّيًا للجن�س فيبقية املكونات والدرجة الكلية. 
 Cultural التاأثريات الثقافية )Berrocal et al. 2005( وبحث
فرداً،   )278( من  العينة  وتكّونت  االنفعايل،  الذكاء  يف   influence

ثقافات:  ثالث  على  موزعني  امراأة،  و)147(  رجاًل،   )131( منهم 
فرداً  و)58(  الالتينية،  اأمريكا   – الت�سيليني  االأفراد  من   )108(
 )21.85( اأعمارهم جميعا  اأمريكّيًا، و)112( فرداًاإ�سبانّيًا، متو�سط 
 TMMS,( عامًا، وُطّبق عليهم مقيا�س اإدراك الذكاء االنفعايل ك�سمة
Salovey et .al.,1995(. واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائّيًا 

يف  االأمريكيني  ل�سالح  االنفعايل؛  الذكاء  يف  الثالثة  العينات  بني 
فيالذكاء  للجن�س  اإح�سائّيًا  دال  تاأثري  ووجود  املقارنات،  جميع 
املكونات  االإناث م�ستويات مرتفعة يف جميع  اإذ حّققت  االنفعايل؛ 
اجلن�س  بني  للتفاعل  اإح�سائّيًا  دال  تاأثري  ووجود  الكلية،  والدرجة 

واجلن�سية فيالذكاء االنفعايل.
اإىل  للتعّرف  هدفت  درا�سة   )2005( ال�صامرائي  اأجرى  كذلك 
اليوبيل  مدر�سة  يف  املتفوقني  الطلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء  درجة 
يف االأردن، وتكّونت العينة من )83( مفحو�سًا من طلبة ال�سفوف: 
اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  واأ�سارت  ع�رض.  واحلادي  والعا�رض،  التا�سع، 
وجود درجة مرتفعة من الذكاء االنفعايل على االأداء الكلي، وكانت 
االأبعاد  من  اأعلى  بالذات  الوعي  ُبعد  يف  االنفعايل  الذكاء  درجة 
منخف�سة،  العواطف  اإدارة  ُبعد  يف  الدرجة  كانت  حني  يف  االأخرى؛ 

واأقل من االأبعاد االأخرى. 
بفاعلية  االأنا  هوية  عالقة   )2007( املزروع  درا�سة  وتناولت 
املوهوبات  املراهقات  من  عينة  لدى  الوجداين  والذكاء  الذات 
طالبة   )49( طالبات،   )104( �سملت  عينة  على  وذلك  والعاديات، 
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الذكاُء االنفعاليُّ وعالقتُه بتوكيِد الذاِت لدى طالباِت املرحلِة الثانويِة
د. أناس رمضان إبراهيم املصرياألردنياِت والسعودياِت )دراسٌةعبَر ثقافيٍة(

باملرحلة  العاديات  الطالبات  من  طالبة  و)55(  املوهوبات،  من 
ومقيا�س  لل�سباب،  االأنا  هوية  ا�ستبيان  عليهن  ُطّبق  الثانوية، 
فاعلية الذات، ومقيا�س الذكاء الوجداين. وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة 
عن وجود عالقة ارتباطية اإيجابية بني هوية االأنا، وكل من فاعلية 
الذات  فاعلية  يف  دالة  فروق  ُوجدت  كما  الوجداين،  والذكاء  الذات 

والذكاء الوجداين ل�سالح الطالبات املوهوبات. 
الذكاء  م�ستوى  اإىل  للّتعّرف   )2010( املومني  درا�سة  وهدفت 
االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية يف االأردن، ومعرفة متغريات 
االنفعايل. الذكاء  يف  والنوع  التعليم،  ونوع  االأكادميي،  التح�سيل 
طالبًا،   )176( منهم  طالب،   )405( من  الدرا�سة  عينة  وتكّونت 
ُطّبق  اإربد،  الثانوية يف حمافظة  و)229( طالبة من طلبة املرحلة 
لت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:  عليهم مقيا�س الذكاء االنفعايل. وتو�سّ
الذكاء  اأبعاد  وعلى  االنفعايل  الذكاء  مقيا�س  على  الطلبة  اأداء  اإن 
اإذ  التعاطف؛  ُبعد  با�ستثناء  املتو�سط،  امل�ستوى  يف  يقع  االنفعايل؛ 
وقع اأداء الطلبة يف امل�ستوى املرتفع،وعدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايل ُتعزى اإىل: 
متغريات التح�سيل االأكادميي، ونوع التعليم )علمي، اأدبي(، والنوع، 
داللة  ذات  فروق  املتغريات.ووجود  هذه  بني  التفاعل  اإىل  ُتعزى  اأو 
ول�سالح  االنفعاالت،  تنظيم  ُبعد  الطلبة على  اإح�سائية يف درجات 
الطلبة ذوي التح�سيل املرتفع، وذوي التح�سيل املتو�سط موازنة مع 
الطلبة ذوي التح�سيل املنخف�س، ووجود فروق داللة اإح�سائية يف 
بني  التفاعل  اإىل  ُتعزى  االنفعاالت  تنظيم  ُبعد  على  الطلبة  درجات 

نوعالطالب والتح�سيل االأكادميي. 
م�ستويات  اإىل  للّتعّرف   )2010( زيتون  اأبي  درا�سة  وهدفت 
امللتحقني  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء 
مبدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز، والّتعّرف اإىل اأثر متغريات جن�س 
من  الدرا�سة  عينة  وتكّونت  فيه.  الوالدين  وعمل  وال�سف،  الطالب، 
)350( طالبًا موهوبًا ومتفوقًا. واأن م�ستويات الذكاء االنفعايل لدى 
الطلبة املوهوبني واملتفوقني كانت مرتفعة، وبّينت النتائج وجود 
الذكاء  ال�سف واجلن�س يف متغري  اإح�سائية ملتغريي  اأثر ذي داللة 
اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  وجود  اإىل  النتائج  االنفعايل.كمااأ�سارت 
ذي  اأثر  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  حني  يف  االأم؛  عمل  ملتغري 
داللة اإح�سائية ملتغريات: ال�سف، واجلن�س، وعمل االآباء واالأمهات 

يف متغري الذكاء االنفعايل واأبعاده. 

املرحلة  طلبة  لدى  الذات  توكيد  تناولت  اليت  الدراسات  ثانياً: 
الثانوية:	

اإىل  للّتعّرف   )2014( جدي  واأبو  الهادي  عبد  درا�سة  هدفت 
من  عينة  لدى  الذات  وتوكيد  االندفاعية  بني  االرتباطية  العالقة 
ُطّبق  ذلك  ولتحقيق  االأردن.  املفتوحة-فرع  العربية  اجلامعة  طلبة 
مقيا�س االندفاعية، ومقيا�س توكيد الذات على )255( طالبًا وطالبة 
واللغة  واحلو�سبة،  املعلومات،  وتقنيات  االإدارة،  تخ�س�سات  من 
االإجنليزية واآدابها، والرتبية. وبّينت نتائج الدرا�سة م�ستوى متو�سطًا 
وتوكيد  االندفاعية  بني  عك�سية  عالقة  ووجود  الذات،  توكيد  من 
اأ�سارت  كما  االندفاعية.  انخف�ست  الذات؛  توكيد  زاد  فكلما  الذات، 
نتائج الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني الطلبة 
يف توكيد الذات تبعًا ملتغريي: النوع )اأنثى/ ذكر(، والتخ�س�س، اأّما 
والثالث  الثاين  امل�ستويني  اأظهر طلبة  فقد  الدرا�سي  امل�ستوى  متغري 

بني  فروق  تظهر  ومل  االأول،  امل�ستوى  طلبة  من  اأعلى  للذات  توكيداً 
امل�ستويات االأخرى. 

االأمن  بني  العالقة  لتعّرف   )2015( املطريي  درا�سة  وهدفت 
النف�سي وتوكيد الذات لدى طالب وطالبات الثانوية العامة يف دولة 
الدرا�سة من جميع طالب وطالبات املرحلة  الكويت.وتكّون جمتمع 
 ،2014  /2013 الدرا�سي  للعام  االأحمدي  حمافظة  يف  الثانوية 
والبالغ عددهم)3506( طالب وطالبات، وتكّونت عينة الدرا�سة من 
)200( طالب وطالبة. وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س االأمن النف�سي، 
ومقيا�س توكيد الذات. واأظهرت النتائج وجود عالقة دالة اإح�سائّيًا 
)طالب  املراهقني  لدى  الذات  وتوكيد  النف�سي  االأمن  من  كلٍّ  بني 
داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  العامة(،  الثانوية  مرحلة  وطالبات 
اإح�سائية بني متو�سطات درجة مقيا�س توكيد الذات لدى املراهقني 

)طالب وطالبات مرحلة الثانوية العامة(.

ثالثاً: الدراسات اليت تناولت العالقة بني الذكاء االنفعالي وتوكيد 
الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية:

العالقة  الك�سف عن  اإىل  )2008( درا�سة هدفت  العاي�ض  اأجرت 
لدى  الذات  وتوكيد  ال�سبط  وجهة  من  وكل  االنفعايل،  الذكاء  بني 
ُطّبقت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  العزيز.  عبد  امللك  جامعة  طالبات 
ومقيا�س  االنفعايل،  الذكاء  ا�ستبيان  التالية:  النف�سية  املقايي�س 
 )524( الذات على عينة مكّونة من  ال�سبط، ومقيا�س توكيد  وجهة 
والرابعة  الثانية  الفرقتني  من  واالأدبي  العلمي  الق�سمني  من  طالبة 
عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  لت  وتو�سّ العزيز.  عبد  جامعة  كليات  من 
ارتباطية دالة اإح�سائّيًا بني بع�س اأبعاد الذكاء االنفعايل وكل من 
الذكاء  اأبعاد  ببع�س  التنبوؤ  اأمكن  الذات، كما  ال�سبط وتوكيد  وجهة 
االنفعايل يف �سوء متغريي وجهة ال�سبط وتوكيد الذات، اإىل جانب 
وجود فرق يف بع�س اأبعاد الذكاء االنفعايل وفقًا لتفاعل متغريي: 

الفرقة الدرا�سية، والتخ�س�س الدرا�سي. 
العالقة  عن  الك�سف  اإىل   )2011( العنزي  درا�سة  وهدفت 
جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  الذات  وتوكيد  االنفعايل  الذكاء  بني 
هدف  ولتحقيق  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  ال�سمالية  احلدود 
للذكاء  ويكمان  مقيا�س  وهما:  مقيا�سني،  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة 
طلبة  من  عينة  على  الذات،  لتوكيد  راتو�س  ومقيا�س  االنفعايل، 
اجلامعة اُختريت بالطريقة الع�سوائية الطبقية، بلغت )623( طالبًا 
وطالبة، منهم )162( طالبًا، و)461( طالبة. وخل�ست الدرا�سة اإىل 
جمموعة من النتائج، اأهمها: اأن درجة الذكاء االنفعايل لدى طالب 
وطالبات اجلامعة كانت فوق املتو�سط، ووجود م�ستوى مرتفع من 
اأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية  توكيد الذات لديهم. كما 
الذات  اإدارة  االنفعايل:  الذكاء  ُبعدي  بني  اإح�سائّيًا  ودالة  اإيجابية 
غري املعرفية والرباعة االجتماعية من جهة، وم�ستوى توكيد الذات 
عدم  على  اأي�سًا  النتائج  ودّلت  اأخرى.  جهة  من  اجلامعة  طلبة  لدى 
وجود فروق يف م�ستوى توكيد الذات ُتعزىاإىل التخ�س�س؛ يف حني 
ُوجدت فروق ُتعزى اإىل اجلن�س ول�سالح الذكور، وللم�ستوى الدرا�سي 

ول�سالح طلبة ال�سنة الرابعة. 

التعقيب على الدراسات السابقة:

ال�سابقة  والبحوث  النظري  لالإطار  ال�سابق  العر�س  من خالل 
واحد  بحث  وجود  عدم  يت�سح  احلايل؛  البحث  مب�سكلة  املرتبطة 
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جمتمعة)الذكاء  احلايل  البحث  متغريات  تناول  العربية  البيئة  يف 
الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الذات  بتوكيد  وعالقته  االنفعايل 
ات�سح  كما  خمتلفة.  ثقافية  بيئات  يف  وال�سعوديات(  )االأردنيات 
 Berrocal, وجود تاأثري للثقافة فيالذكاء االنفعايل، كما يف درا�ستي
et. al,2005(،و)حممد،2005(؛ بينما اأظهرت درا�سة مارثا وجورج 

)Martha & George,2001( اأن اأثر الِعرق يف اأبعاد الذكاء االنفعايل 
الدرا�سات حول  نتائج  تناق�س يف  كان �سعيًفا.وتبنّي كذلك وجود 
الفروق بني الذكور واالإناث يف مكّونات الذكاء االنفعايل؛ اإذ اأظهرت 
 Martha &( كدرا�سة  الذكور،  ل�سالح  فروق  وجود  الدرا�سات  بع�س 
George،2001( يف كل من تدبري العالقات واالنخراط بها، ودرا�سة 
فهناك  اُ�ستخدمت،  التي  االأدوات  يخ�ّس  فيما  العنزي)2011(.اأما 
اعتمدت  الذي  النظري  االأ�سا�س  على  بناء  االأدوات  هذه  بني  تباين 
اأن  وُيالحظ  الذات،  وتوكيد  االنفعايل  الذكاء  عليه، ومفهوم كل من 
جميع االأدوات من نوع التقدير الذاتي. ومن خالل عر�س الدرا�سات 
الأهداف،  متنوعة  اأمثلٍة  اإىل  تطرَّقت  الدرا�سات  اأن  تبنّي  ال�سابقة؛ 
بالغ  لها  كان  علمية  �سيغًا  جمملها  يف  اأخذت  ونتائج  واأ�ساليب، 
االأهمية يف هذه الدرا�سة، وقد ا�ستفادت الباحثة من نتائج الدرا�سات 

ال�سابقة؛ اإذ اإن بع�س متغرياتها كانت من �سمن الدرا�سة احلالية. 

جمتمع الدراسة: 
الثانوية  املرحلة  طالبات  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكّون 
مبدر�سة تالع العلي الثانوية للبنات مبدينة عمان-اململكة االأردنية 
مدر�سة  طالبات  وجميع  طالبة،   )323( عددهن  والبالغ  الها�سمية، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة   – جدة  مبدينة  للبنات  الثانوية   14
العام  من  الثاين  الف�سل  يف  وذلك  طالبة،   )320( عددهن  والبالغ 

الثالث  ال�سف  ا�ستبعاد طالبات  2016م(، مع   - 2015( الدرا�سي 
ال�سف  وطالبات  ال�سعودية،  العينة  من  واالأدبي(  )العلمي  الثانوي 
الثاين الثانوي )العلمي واالأدبي( من العينة االأردنية؛ ب�سبب ان�سغال 

العينة االأردنية باالمتحانات الوزارية خالل فرتة تطبيق الدرا�سة. 

عينة الدراسة:
 تكّونت عينة الدرا�سة من جمموعة كلية قوامها )394( طالبة؛ 
االأول  ال�سف  طالبات  من  االأردنية  العينة  الباحثة  اختارت  فقد 
العلي  تالع  مبدر�سة  العا�رض  وال�سف  والعلمي(،  )االأدبي  الثانوي 
الثانوية للبنات، وت�سمل )209( طالبات، من خالل احل�رض ال�سامل 
طالبات   )4( اُ�ستبعدت  اال�ستبانات  تطبيق  وبعد  الطالبات.  جلميع 
الباحثة  كمااختارت  املقايي�س.  فقرات  لكل  ا�ستجابتهن  تكتمل  مل 
العينة ال�سعودية من جميع طالبات ال�سف االأول الثانوي، وطالبات 
الرابعة  الثانوية  مبدر�سة  والعلمي(  )االأدبي  الثانوي  الثاين  ال�سف 
جلميع  ال�سامل  احل�رض  خالل  من  طالبة،   )185( وت�سمل  ع�رضة، 
الطالبات. وبعد تطبيق اال�ستبيانات اُ�ستبعدت )5( طالبات مل تكتمل 
العا�رض  ال�سف  اأن  مالحظة  مع  املقايي�س،  فقرات  لكل  ا�ستجابتهن 
الثانوي بالنظام  االأول  ال�سف  االأردين يعادله  التعليمي  النظام  يف 
التعليمي  النظام  يف  الثانوي  االأول  ال�سف  فاإن  وكذلك  ال�سعودي، 
االأردين يعادله ال�سف الثاين الثانوي يف النظام التعليمي ال�سعودي. 
وتكّونت العينة اال�ستطالعية من )100( طالبة؛ عينة ح�ساب �سدق 
وثبات املقايي�س على البيئة االردنية وعددها )50(، ثم عينة ح�ساب 
�سدق وثبات املقايي�س على البيئة ال�سعودية وعددها )50(، وذلك 

على النحو التايل كما هو مو�سح يف اجلدول )1(.

جدول )1(
 توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية.

الن�صبة % التكرار املتغري الن�صبة % التكرار املتغري

24.4 96 اأدبى

امل�سار

53.0 209 اأردنية

26.9اجلن�سية 106 علمي 47.0 185 �سعودية

100.0 202 املجموع 100.0 394 املجموع

7 .26 105 15 عامًا

العمر

44.7 176 ممتاز

م�ستوى التح�سيل الدرا�سي

50.5 199 16 عامًا 29.4 116 جيد جداً

22.9 90 17 عامًا 14.7 58 جيد

100.0 394 املجموع
11.2 44 مقبول

100.0 394 املجموع

أدوات الدراسة:

أوالً: مقياس الذكاء االنفعالي: 

)الزهراين  لــــ  االنفعايل  الذكاء  مبقيا�س  الباحثة  ا�ستعانت 
من  النهائية  �سورته  يف  املقيا�س  ويتكّون   ،)2010 ور�سدي، 
بالذات،  الوعي  االأول:  الُبْعد  اأبعاد:  اأربعة  اإىل  ُمق�ّسمة  مفردة   )42(
واإح�سا�سه  النف�سية،  م�سادره  اإدراك  على  الفرد  قدرة  به:  وُيق�سد 

بالعالقة  والوعي  بينها،  التمييز  وكيفية  وانفعاالته،  وم�ساعره 
بينها وبني االأحداث واملواقف املختلفة. والُبْعد الثاين: �سبط الذات، 
وتنظيمها،  االنفعالية  طاقاته  حتريك  على  الفرد  قدرة  به:  وُيق�سد 
يف  واملهارة  فيها،  والتحّكم  اأخرى،  اإىل  حالة  من  حتولها  ومراقبة 
ا�ستخدامها؛ ل�سنع اأف�سل القرارات واالإجنازات وممار�ستها بفاعلية. 
والُبْعدالثالث-: التعاطف، وُيق�سد به: قدرة الفرد على اإدراك وقراءة 
مبو�سوعية؛  لها  واال�ستجابة  معها،  والتناغم  االآخرين،  انفعاالت 
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د. أناس رمضان إبراهيم املصرياألردنياِت والسعودياِت )دراسٌةعبَر ثقافيٍة(

م�ساعر  االعتبار  يف  واالأخذ  االأفراد،  بني  الفهم  ل�سوء  جتّنب  ت�سمن 
الرابع:  والُبْعد  حكيمة.  قرارات  ب�سدد  الفرد  يكون  عندما  االآخرين 
عالقات  اإقامة  على  الفرد  قدرة  به:  وُيق�سد  االجتماعية،  املهارات 
متبادلة مع االآخرين، مهم باإيجابية، والقيام باالأدوار االجتماعية 
وتدرجت  وانفتاح.  ومثابرة،  وم�سوؤولية،  ومرونة، وحما�سة،  ب�سرب، 
االإجابة عن املقيا�س من: دائمًا)ثالث درجات(، واأحيانًا)درجتني(، 
ونادراً)درجة واحدة(، ويتم عك�س الدرجات لكل بديل يف حال كانت 
درجات  جميع  خالل  من  الكلية  الدرجة  وحُت�سب  �سالبة.  الفقرات 
الدرجة  ا�ستخراج  ميكن  هنا  ومن  االأربعة؛  االأبعاد  على  املفحو�س 
الكلية التي حت�سل عليها الطالبة بجمع الدرجات التي ُتّثل الذكاء 
اأن تتد الدرجة الكلية على  االنفعايل على فقرات املقيا�س. وميكن 
االأوىل  الدرجة  ُتّثل  حيث  126(؛   - بني)42  ما  باأكمله  املقيا�س 
احلد االأدنى، يف حني ُتّثل الدرجة الثانية احلد االأعلى للدرجات. وقد 
للمقيا�س  الثبات  )الزهراين ور�سدي(  املقيا�س  ُمعّدا  الباحثان  اأوجد 
مت  الداخلي:  االت�ساق  طريقة  وهما:  بطريقتني،  الفرعية  باأبعاده 
من  كل  على  العينة  اأفراد  درجات  بني  االرتباط  معامالت  ح�ساب 
االرتباط  معامل  وكان  لالختبار،  الكلية  والدرجة  االأربعة  االأبعاد 
الن�سفية:  التجزئة  وطريقة   .)0.01( م�ستوى  عند  ودال   ،)0.56(
عينة  على  املقيا�س  بتطبيق  معدااملقيا�س  الباحثان  قام  حيث 
ق�سمني:  اإىل  االختبار  وُجزئ  وعددها)40(،  وت�سحيحه،  التقنني 

الق�سم  يت�سّمن  حني  يف  الفردية،  املفردات  االأول  الق�سم  يت�سّمن 
الثاين املفردات الزوجية لكل مفحو�س على حدة. ومت ح�ساب معامل 
 .)0.01( م�ستوى  عند  اإح�سائّيًا  دال  وهو   ،)0.64( وهو  االرتباط 
كما ح�سب الباحثان �سدق املقيا�س من خالل: عر�س املقيا�س على 
ثّم  الفقرات ومدى مالءمتها؛ ومن  لتحديد مدى و�سوح  امُلحّكمني؛ 
اأجرى الباحثان معامل االرتباط بني اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية 
عند م�ستوى )0.01(؛ وهو ما يعني اأن املقيا�س يتمّتع بدرجة عالية 

من ال�سدق. 

صدق مقياس الذكاء االنفعالي وثباته يف الدراسة احلالية:

تقي�س  - اأن  املقيا�س  ب�سدق  ُيق�سد  املقيا�ض:  �صدق  اأولً: 
�سدق  من  الباحثة  وتاأكدت  لقيا�سه،  ُو�سعت  ما  املقيا�س  عبارات 

املقيا�س بطريقتني:
الداخلي: . 1 االت�ساق  ب�سدق  ُيق�سد  الداخلي:  الت�صاق  �صدق 

تنتمي  الذي  املجال  مع  املقيا�س  فقرات  فقرة من  كل  ات�ساق  مدى 
اإليه هذه الفقرة. وقد ح�سبت الباحثة االت�ساق الداخلي للمقيا�س من 
خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات جماالت 
الذي  النحو  على  وذلك  نف�سه،  للمجال  الكلية  والدرجة  املقيا�س 

حه اجلدول )2(. يو�سّ

جدول )2(
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس.

معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة

*0.345 34 *0.202 23 *0.242 12 *0.201 1

*0.391 35 *0.283 24 *0.285 13 *0.239 2

*0.277 36 *0.351 25 *0.124 14 *0.224 3

*0.421 37 *0.389 26 *0.249 15 *0.325 4

*0.336 38 *0.248 27 *0.235 16 *0.344 5

*0.166 39 *0.190 28 *0.339 17 *0.337 6

*0.292 40 *0.261 29 *0.343 18 *0.301 7

*0.220 41 *0.157 30 *0.307 19 *0.318 8

*0.224 42 0.033 31 *0.258 20 *0.286 9

- - *0.287 32 *0.435 21 *0.282 10

- - *0.362 33 *0.364 22 -0.115 11

* دالة إحصائيّاً عند مستوى داللة )0.05(.

لغالبية  االرتباط  معامل  قيم  اأن   ،)2( اجلدول  من  يت�سح 
عبارات املقيا�س موجبة ودالة اإح�سائّيًا عند م�ستوى الداللة )0.05( 
فاأقل؛ مما ي�سري اإىل اأن عبارات املقيا�س تتمّتع بدرجة �سدق جيدة 

ميكن االعتماد عليها يف اإجراء الدرا�سة.
ال�صدق البنائي: ات�سح من النتائج اأن قيمة ال�سدق جلميع . 2

ثابت  املقيا�س  اأن  هذا  ويعني  )0.897(؛  كانت  املقيا�س  فقرات 
و�سادق بدرجة عالية. 

الدرا�سة  مقيا�س  �سدق  من  تاأّكدت  قد  الباحثة  تكون  وبذلك 
لتحليل  املقيا�س و�سالحيته  ب�سحة  ثقة  على  يجعلها  وثباته؛ مما 

النتائج، واالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
هذا  ُيعطي  اأن  املقيا�س  بثبات  ُيق�سد  املقيا�س:  ثبات  ثانيًا: 
اأكرث  اإعادة تطبيق املقيا�س  النتيجة نف�سها فيما لو جرى  املقيا�س 
اأو بعبارة اأخرى: اأن ثبات  من مرة حتت الظروف وال�رضوط نف�سها. 
املقيا�س يعني اال�ستقرار يف نتائج املقيا�س، وعدم تغيريها ب�سكل 
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كبري فيما لو اأُعيد توزيعها على اأفراد العينة عدة مرات خالل فرتات 
مبعامل  تّتع  املقيا�س  اأن  كذلك  النتائج  من  وتبنّي  معينة.  زمنية 
)0.805(، وهي  للمقيا�س  األفا كرونباخ  بلغ معامل  اإذ  ثبات جيد؛ 
ومعامل   ،)0.748( للمقيا�س  �سبريمان  معامل  وبلغ  عالية،  ن�سبة 

جوتان )0.748(، وهي ن�سبة عالية.

ثانياً: مقياس توكيد الذات:

 Wolpe(والزارو�س وولبي  االأ�سل  يف  املقيا�س  و�سع 
Gha�( العربية  للغة  وقننه  ترجمه  Lazarus,1966 &(،الذي 

reeb,1983(، ويتكّون املقيا�س يف �سورته االأ�سلية من)30( عبارة، 

ويف ال�سورة العربية من)25( عبارة عن كيف يت�رّضف النا�س يف 
املقبول  التعبري  على  الفرد  قدرة  املقيا�س  خمتلفة.ويقي�س  مواقف 
من  ممكن  قدر  باأقل  ال�سخ�سية  وم�ساعره  حقوقه  عن  اجتماعّيًا 
من  )غريب،1995(.وُيطلب  االآخرين  حلقوق  انتهاك  وبدون  القلق، 
اأن ي�سع عالمة )x(حتت كلمة )نعم(، للعبارة التي يرى  املفحو�س 
اأو  العبارة،  ت�سفها  التي  بالطريقة  عادة  يت�رّضف  اأنه  املفحو�س 
اأنه عادة ال  ي�سع)x( حتت كلمة )ال(، للعبارة التي يرى املفحو�س 
 – يت�رضف بالطريقة التي ت�سفها العبارة. وتت�سّمن ورقة االأ�سئلة 
ح طريقة االإجابة، وُيطلب  وهي ورقة االإجابةنف�سها – تعليمات تو�سّ
البدء  ثم  االأ�سئلة  ورقة  الواردة يف  التعليمات  قراءة  املفحو�س  من 
يف االإجابة. وجُتمع العالمات يف ال�سفحات الثالث؛ ليكون جمموع 
الدرجة اخلام للمفحو�س على مقيا�س توكيد الذات، وترتاوح الدرجة 
على مقيا�س توكيد الذات ما بني �سفر )ُتّثل اأكرث الدرجات انخفا�سًا 

ارتفاعًا  الدرجات  اأكرث  )ُتّثل   )25( والدرجة  الذات(،  توكيد  يف 
املقيا�س  ثبات  لدرا�سة  عدة طرق  اُ�ستخدمت  وقد  الذات(.  توكيد  يف 
البيئة  ففي  امل�رضية،  اأوالبيئة  االأمريكية  البيئة  يف  �سواء  و�سدقه، 
امل�رضية اُ�ستخدمت طريقة اإعادة التطبيق يف درا�سة ثبات مقيا�س 
�سهر  بفا�سل زمني مقداره  فرداً،   )33( الذات على عينة من  توكيد 
لل�سدق  وبالن�سبة   .)0.84( الناجت  االرتباط  معامل  وكان  ون�سف. 
فقد اُ�ستخدمت طريقة ال�سدق التكويني، وو�سل معامل ال�سدق بهذه 
الطريقة ما بني )0.69 - 0.80(. واُ�ستخدمت طريقة �سدق املحك 
كذلك، وقد بنّي الباحثون اأن مقيا�س توكيد الذات ميّيز بدرجة دقيقة 
ّنفوا  بني االأ�سخا�س التوكيدين وغري التوكيديني، الذين كانوا قد �سُ
�سلوكية  ومقايي�س  االإكلينيكية،  املقابالت  مثل:  اأخرى،  بو�سائل 

)غريب، 1986: 39(.

صدق مقياس توكيد الذات وثباته يف الدراسة احلالية:

تقي�س  ♦ اأن  املقيا�س  ب�سدق  ُيق�سد  املقيا�ض:  �صدق  اأولً: 
�سدق  من  الباحثة  وتاأكدت  لقيا�سه،  ُو�سعت  ما  املقيا�س  عبارات 

املقيا�س بطريقتني:
الداخلي: . 1 االت�ساق  ب�سدق  ُيق�سد  الداخلي:  الت�صاق  �صدق 

تنتمي  الذي  املجال  مع  املقيا�س  فقرات  فقرة من  كل  ات�ساق  مدى 
الداخلي للمقيا�س من  الباحث االت�ساق  الفقرة. وقد ح�سب  اإليه هذه 
خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات جماالت 
الذي  النحو  على  وذلك  نف�سه،  للمجال  الكلية  والدرجة  املقيا�س، 

حه اجلدول )3(. يو�سّ
جدول )3(

 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس.

معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة

-0.274 22 *0.189 15 *0.129 8 *0.248 1

*0.109 23 *0.233 16 *0.178 9 *0.282 2

*0.242 24 *0.296 17 *0.277 10 *0.277 3

0.064 25 *0.174 18 *0.211 11 *0.248 4

- - *0.101 19 *0.148 12 0.069 5

- - *0.242 20 *0.225 13 0.068 6

- - 0.269 21 *0.267 14 0.082 7

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.05(.

لغالبية  االرتباط  معامل  قيم  اأن  )3(؛  اجلدول  من  يت�سح 
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائّيًا  ودالة  موجبة  املقيا�س  عبارات 
بدرجة  تتمّتع  املقيا�س  عبارات  اأن  اإىل  ُي�سري  مما  فاأقل؛   )0.05(
�سدق جيدة ميكن االعتماد عليها يف اإجراء الدرا�سة، فيما عدا بع�س 

العبارات ال�سالبة.
ال�سدق . 2 قيمة  اأن  النتائج  من  ات�سح  البنائي:  ال�صدق 

جلميع فقرات املقيا�س كانت )0.761(؛ ويعنيهذااأن املقيا�س ثابت 
و�سادق بدرجة متو�سطة.

تّتع  املقيا�س  اأن  النتائج  من  ات�سح  املقيا�س:  ثبات  ثانيًا: 
مبعامل ثبات جيد؛ اإذ بلغ معامل األفا كرونباخ للمقيا�س )0.579(؛ 
وهي ن�سبة منخف�سة، وبلغ معامل �سبريمان للمقيا�س )0.585(،يف 

حني بلغ معامل جوتان )0.575(؛ وهي ن�سبة منخف�سة.
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املعاجلة اإلحصائية: 
التكرارات، والن�سب املئوية، واملتو�سطات  الباحثة  ا�ستخدمت 
بري�سون،  االرتباط  ومعامل  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية، 
واألفا   ،Independent t�test، رابتخاوONE WAY ANOVA واختبار 

كرونباخ، والتجزئة الن�سفية؛ للتاأكد من ثبات املقايي�س.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
خالل  من  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  االإجابة  اجلزء  هذا  يت�سّمن 

نتائج  مع  ومناق�ستها  وتف�سريها،  والنتائج  وو�سفها،  اجلداول 
الدرا�سات ال�سابقة واالإطار النظري.

عر�ض النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول ومناق�صتها:
داللة  ذات  عالقة  توجد  )هل  على:  االأول  ال�سوؤال  ين�سُّ 
اإح�سائية بني الذكاء االنفعايل وتوكيد الذات لدى طالبات املرحلة 
االأول،  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة  )االأردنيات– ال�سعوديات(؟(.  الثانوية 
 )4( اجلدول  ويعر�س  بري�سون،  ارتباط  معامل  الباحثة  ا�ستخدمت 

لتحليل النتائج اخلا�سة بال�سوؤال.

جدول )4(
العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي وتوكيد الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية )األردنيات– السعوديات(.

الذكاء النفعايل املهارات الجتماعية التعاطف �صبط الذات الوعي بالذات

**0.247 **0.232 0.081 **0.147 **0.311 معامل ارتباط بيرسون

0.000توكيد الذات 0.000 0.109 0.004 0.000 الداللة

394 394 394 394 394 العدد

**دالة إحصائيّاً عند مستوى معنوية )0.01(.

الذكاء  يت�سح من اجلدول )4(؛اأن قيمة معامل االرتباط بني 
االجتماعية(،  واملهارات  الذات،  و�سبط  بالذات،  )الوعي  االنفعايل 
)االأردنيات–  الثانوية  الذات لدى طالبات املرحلة  وم�ستوى توكيد 
على   )0.247  ،0.232  ،0.147  ،0.311( بلغت   - ال�سعوديات( 
)0.01(؛ ومن  الداللة  اأقل من م�ستوى  االحتمالية  والقيمة  التوايل، 
اإح�سائية بني الذكاء  ثمَّ فتوجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة 
االجتماعية(،  الذات،واملهارات  و�سبط  بالذات،  )الوعي  االنفعايل 
)االأردنيات  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الذات  توكيد  وم�ستوى 
عاٍل  م�ستوى  على  الطالبة  كانت  كلما  اأنه  يعني  مما  ال�سعوديات(؛ 
من الذكاء االنفعايل؛ كانت ذات توكيد ذات مرتفعة. وتف�رّض الباحثة 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الذكاء االنفعايل وتوكيد الذات، 
بني  التمييز  على  القدرة  يت�سّمن  االنفعايل  الذكاء  اأن  �سوء  يف 
اأي التفرقة بني ما ي�سدر من خارج  املثريات اخلارجية والداخلية: 
التي  املثريات  وعي  على  والقدرة  داخله،  من  ينبع  وما  ال�سخ�س 
تاأتي من العامل اخلارجي، واإدراكها، وتف�سريها، والقدرة على توّقع 
اأنها  على  اخلارجية  لالأحداث  الفرد  ومعاي�سة  املحتملة،  النتائج 
التفاعل  يف  والكفاءة  له،  بالن�سبة  ماألوف  واقعي  �سياق  يف  حتدث 
التحّكم  الفرد على  وال�سيطرة والتاأثري يف املحيط اخلارجي، وقدرة 
يف التعبري عن دوافعه واندفاعاته وم�ساعره، وقدرته على التاأجيل 
االآخرين،  مع  عالقات  يقيم  اأن  على  الفرد  وقدرة  االإحباط،  وحتّمل 
 ، واإحباط  قلق،  من  االآخرين  مع  العالقات  بتلك  يتعّلق  ما  وحتّمل 
وم�ساكل. واأي�سًا من عالمات الن�سج االنفعايل واملت�سلة مبهارات 

اأو  الواقع، والتعامل معه دون خوف  قوة االأنا القدرة على مواجهة 
النا�سج  الفرد  يواجه  فعندما  االإحباط،  حتّمل  على  والقدرة  خجل، 
واإمنا يحاول  يتجّمد يف مكانه ويتوقف؛  فاإنه ال  اإحباطًا؛  انفعالّيًا 
وُيجّرب حلواًل جديدة ومبتكرة،  امل�سكلة،  اأخرى مع  بطرق  التعامل 
التي  امل�ساعب  على  يتغّلب  حتى  �ستى  اجتاهات  يف  ويتحّرك 
التي   ،)Mayer etal.2001( النتيجة مع درا�سة واجهته. وتتفق هذه 
لت اإىل وجود عالقة بني الذكاء االنفعايل وال�سلوك االجتماعي،  تو�سّ
ودرا�سة )Wang & He�Zhiwen,2002(،التي اأ�سارت اإىل وجود عالقة 
الذات، كما تتفق مع درا�سة  الذكاء االنفعايل وفعالية  اإيجابية بني 
ها�سم)2004(،التي اأ�سارت اإىل وجود ارتباطات دالة اإح�سائّيًا بني 
النف�سية، وتتفق كذلك  ُبعدي التعاطف وتنظيم االنفعاالت وال�سحة 
فاعلية  يف  دالة  فروقًا  وجدت  التي  املزروع)2007(،  درا�سة  مع 
 ،)2011( العنزي  درا�سة  اأي�سًا مع  الوجداين، وتتفق  والذكاء  الذات 
الذكاء  بني  ودالة  اإيجابية  ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي 

االنفعايل وم�ستوى توكيد الذات.
عر�ض النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين ومناق�صتها:

ين�سُّ ال�سوؤال الثاين على:)ما درجة الذكاء االنفعايل وتوكيد 
)االأردنيات–ال�سعوديات(؟(.  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  الذات 
 t.test اختبار)ت(  الباحثة  اأجرت  الثاين،  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
للدرجة  بالن�سبة  الطالبات  درجة  لتحديد  الواحدة؛  للمجموعة 
النتائج  املتو�سطة للمقايي�س، و�سيتناول اجلدوالن)5( و)6( عر�س 

اخلا�سة بال�سوؤال الثاين ومناق�ستها.
جدول )5(

قيم )ت(، وداللة الفروق في متوسط درجات الذكاء االنفعالي لدى طالبات المرحلة الثانوية )األردنيات والسعوديات(.

م�صتوى الدللة ت د.ح انحراف معياري متو�صط اجلن�صية املتغري

0.0001 6.094 208 2.75 16.16 اأردنية
الوعي بالذات

0.0001 8.530 184 2.87 16.80 �سعودية
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م�صتوى الدللة ت د.ح انحراف معياري متو�صط اجلن�صية املتغري

0.0001 14.957 208 3.50 21.62 اأردنية
�سبط الذات

0.0001 15.831 184 3.34 21.89 �سعودية

غري دالة 0.594 208 2.91 17.88 اأردنية
التعاطف

غري دالة 0.101 184 2.90 17.97 �سعودية

0.001 3.643 208 2.33 11.41 اأردنية
املهارات االجتماعية

0.01 2.428 184 2.30 11.58 �سعودية

0.0001 6.904 208 8.53 67.07 اأردنية
الذكاء االنفعايل

0.0001 8.042 184 8.91 68.27 �سعودية

0.0001 -13.167 208 3.25 9.53 اأردنية
توكيد الذات

0.0001 -10.43 184 3.62 9.71 �سعودية

جدول )6(
قيم )ت( وداللةالفروق في متوسط درجات توكيد الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية )األردنيات والسعوديات(.

م�صتوى الدللة ت د. ح انحراف معياري متو�صط  اجلن�صية املتغري

0.0001 -13.167 208 3.25 9.53 اأردنية
توكيد الذات

0.0001 -10.43 184 3.62 9.71 �سعودية

ارتفاع متو�سط درجات  اإىل  )5( و)6(  نتائج اجلدولني  ُت�سري 
م�ستوى  االنفعايل عند  الذكاء  اأحد مكونات  بو�سفه  بالذات؛  الوعي 
 – )االأردنيات  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى   ،)0.0001( داللة 
ال�سعوديات(، عن متو�سط درجات املقيا�س؛ وارتفاع متو�سط درجات 
م�ستوى  عند  االنفعايل  الذكاء  مكونات  اأحد  بو�سفه  الذات؛  �سبط 
 – )االأردنيات  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى   ،)0.0001( داللة 
ال�سعوديات(، عن متو�سط درجات املقيا�س،وعدم وجود فروق دالة 
مكونات  اإحدى  التعاطف؛بو�سفها  درجات  متو�سط  يف  اإح�سائّيًا 
)االأردنيات–  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  االنفعايل  الذكاء 
ال�سعوديات(، بالن�سبة ملتو�سط درجات املقيا�س. وانخفا�س متو�سط 
الذكاء  مكونات  اإحدى  بو�سفها  االجتماعية؛  املهارات  درجات 
– 0.001(، لدى   0.01( االنفعايل عند م�ستوى داللة يرتاوح بني 
متو�سط  عن  – ال�سعوديات(،  )االأردنيات  الثانوية  املرحلة  طالبات 
عند  االنفعايل  الذكاء  درجات  متو�سط  وارتفاع  املقيا�س.  درجات 
م�ستوى داللة )0.0001(، لدى طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات 
متو�سط  وانخفا�س  املقيا�س.  درجات  متو�سط  عن  – ال�سعوديات(، 
طالبات  لدى   ،)0.0001( داللة  م�ستوى  عند  الذات  توكيد  درجات 
درجات  متو�سط  عن  ال�سعوديات(،   – )االأردنيات  الثانوية  املرحلة 
املقيا�س. وتعزو الباحثة ال�سبب يف ارتفاع م�ستوى الذكاء االنفعايل 
لدى الطالبات ب�سفة عامة اإىل طبيعة املرحلة الثانوية؛ اإذ اإنها بيئة 
مما  االجتماعي؛  والتوا�سل  واحلوار،  التعاطف،  ي�سودها  اجتماعية 
واأحا�سي�سهم،  اأ�سدقائهم  م�ساعر  اكت�ساف  على  القدرة  الطلبة  مينح 
معهم  والتعامل  االأ�سدقاء  وجماملة  بهم،  املحيطني  االأفراد  وفهم 

ال�سداقات والتوا�سل مع  القدرة على بناء  بهدوء، واأن يكون لديهم 
والتوا�سل  للتعاطف  اأ�سا�سية  وقدرات  مهارات  وجميعها  االآخرين؛ 
وتوّقعات  االنفعايل.  للذكاء  اأ�سا�سية  اأبعاداً  ُتعدُّ  التي  االآخرين،  مع 
مبا  الت�رّضف  اإىل  تدفعهم  قد  الطلبة  من  الفئة  هذه  من  املجتمع 
املرحلة  طلبة  من  يتوّقع  فاملجتمع  التوقعات؛  وهذه  يتنا�سب 
وامل�ساعدة  العون  ُيقّدم  الذي  الرزين واملتعاطف،  التعامل  الثانوية 
لت اإليه درا�سة  لالأفراد االآخرين. وتختلف نتائج الدرا�سة مع ما تو�سّ
االنفعايل،  الذكاء  مقيا�س  على  الطلبة  اأداء  باأن  )2010(؛  املومني 
وعلى مكوناته الفرعية؛ يقع يف املتو�سط، با�ستثناء ُبعد التعاطف؛ 
النتائج  هذه  املرتفع.وتتفق  امل�ستوى  يف  يقع  الطلبة  اأداء  كان  اإذ 
الذكاء  درجة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  العنزي)2011(،  درا�سة  مع 
االنفعايل لدى طالب وطالبات اجلامعة كانت فوق املتو�سط، ووجود 
درا�ستي  مع  كذلك  لديهم.وتتفق  الذات  توكيد  من  مرتفع  م�ستوى 
اأن  ااإىل  اأ�سارت  )2005(،اللتني  وال�سامرائي  زيتون)2010(،  اأبي 

م�ستويات الذكاء االنفعايل لدى الطلبة كانت مرتفعة.
عر�ض النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث ومناق�صتها:

داللة  ذات  فروق  توجد  )هل  على:  الثالث  ال�سوؤال  ين�سُّ 
االنفعايل  الذكاء  ذوات  الثانوية،  املرحلة  طالبات  بني  اإح�سائية 
املرتفع واملنخف�س يف توكيد الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية 
اُ�ستخدم  الثالث  ال�سوؤال  ولالإجابة عن  )االأردنيات– ال�سعوديات(؟(. 
املرحلة  )طالبات  جمموعتي  متو�سطي  ملوازنة  t�test؛  اختبار 
توكيد  يف  واملنخف�س(  املرتفع  االنفعايل  الذكاء  ذوات  الثانوية 

الذات.
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الذكاُء االنفعاليُّ وعالقتُه بتوكيِد الذاِت لدى طالباِت املرحلِة الثانويِة
د. أناس رمضان إبراهيم املصرياألردنياِت والسعودياِت )دراسٌةعبَر ثقافيٍة(

جدول)7(
نتائج اختبار )t-test(؛ لبيان داللة الفروق في توكيد الذات بين طالبات المرحلة الثانوية ذوات الذكاء االنفعالي المرتفع والمنخفض.

م�صتوى 
الدللة

القيمة الحتمالية 
)sig(

درجة 
احلرية

t قيمة
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

احلالة املقيا�ض

دالة **0.00 392 -3.023 0.14 0.59 طالبات املرحلة الثانوية ذوات الذكاء االنفعايل املنخف�س
توكيد الذات

0.13 0.64 طالبات املرحلة الثانوية ذوات الذكاء االنفعايل املرتفع

**دالة إحصائيّاً عند مستوى معنوية )0.01(.

الوا�سح  الفهم  مع  بذاته،  وعي  على  الفرد  يكون  اأن  هنا  وينبغي 
ببع�س  ملّمًا  يكون  واأن  انفعاالته،  و�سبط  وانفعاالته  مل�ساعره 
املهارات االجتماعية التي ُتّكنه من اأن ُيعرّب عن م�ساعره دون اأن 

ي�سمح لنف�سه اأن تكون حتت رحمة انفعاالته. 
عر�ض النتائج املتعلقة بال�صوؤال الرابع ومناق�صتها:

اإح�سائّيًا  دالة  فروق  توجد  )هل  على:  الرابع  ال�سوؤال  ين�ّس 
متغريات:  تاأثري  اإىل  ُتعزى  الفرعية  ومكّوناته  االنفعايل  الذكاء  يف 
اأدبي(،  االأكادميي:)علمي–  وامل�سار  �سعودية(،  )اأردنية–  اجلن�سية: 
 – جيد   – جيدجداً   – )ممتاز  االأكادميي:  التح�سيل  وم�ستوى 
 One Way(اُ�ستخدم اختبار الرابع  ال�سوؤال  مقبول(؟(. ولالإجابة عن 
على  درجاتهن  يف  جمموعات   )3( متو�سطات  ملوازنة   )ANOVA

م�ستوى  ملتغري  تبعًا  الفرعية  ومكّوناته  االنفعايل  الذكاء  مقيا�س 
مقبول(،كما  جيد–  جيدجداً–  )ممتاز–  االأكادميي:  التح�سيل 
اُ�ستخدم اختبار t�test؛ ملوازنة متو�سطي جمموعتني تبعًا ملتغريات 

اجلن�سية: )اأردنية– �سعودية(، وامل�سار االأكادميي:) علمي – اأدبي(.

ح اجلدول )7( اأن القيمة االحتمالية لتوكيد الذات كانت  يو�سّ
داللة  ذات  فروق  وجود  مبعنى   ،)0.01( الداللة  م�ستوى  من  اأقل 
االنفعايل  الذكاء  ذوات  الثانوية  املرحلة  طالبات  بني  اإح�سائية 
املرتفع واملنخف�س يف توكيد الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية 
اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  الباحثة  وتعزو  ال�سعوديات(.   – )االأردنيات 
ولديه  وا�ستقاللية،  لذاته  توكيداً  اأكرث  يكون  انفعالّيًا  الذكي  الفرد 
انفعايل؛  بذكاء  يتمّيز  الذي  الفرد  واأن  فاعلة،  قيادية  خ�سائ�س 
ففي  دقيق،  ب�سكل  انفعاالته  عن  التعبري  على  القدرة  لديه  يكون 
حالة الغ�سب ي�ستطيع عك�س انفعال الغ�سب لديه على مالمح الوجه 
ونربات ال�سوت، كما تكون لديه القدرة على فهم انفعاالته وحتليلها، 
جماح  وكبح  حاجاته،  اإ�سباع  كتاأجيل  انفعاالته،  على  وال�سيطرة 
االآخرين  انفعاالت  اإىل  الّتعّرف  على  القدرة  ميتلك  اأنه  كما  غ�سبه، 
معاين  جمملها  يف  الذات  توكيد  تعريفات  تناولت  وقد  وم�ساعرهم. 
قريبة مما تناولته تعريفات الذكاء االنفعايل، مثل حرية تعبري الفرد 
عن انفعاالته، وم�ساعره، واآرائه جتاه االآخرين؛ عو�سًا عن اإخفائها 
ايذائها.  وعدم  وفهمها،  االآخرين  م�ساعر  على  احلر�س  مع  داخله، 

جدول)8(
نتائج اختبار )One Way ANOVA(؛ لبيان داللة الفروق في الذكاء االنفعالي بأبعاده تبعًا لمستوى التحصيل األكاديمي.

الدللة قيمة ف متو�صط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات م�صدر التباين املقيا�ض

0.737 0.423 0.018 3 0.055 بني املجموعات

0.043الذكاء االنفعايل 390 16.901 داخل املجموعات

393 16.956 املجموع

0.798 0.337 0.027 3 0.081 بني املجموعات

0.080الوعي بالذات 390 31.320 داخل املجموعات

393 31.401 املجموع

0.788 0.352 0.029 3 0.087 بني املجموعات

0.082�سبط الذات 390 31.994 داخل املجموعات

393 32.081 املجموع

0.488 0.812 0.048 3 0.143 بني املجموعات

0.059التعاطف 390 22.905 داخل املجموعات

393 23.048 املجموع

0.463 0.857 0.072 3 0.216 بني املجموعات

0.084املهارات االجتماعية 390 32.791 داخل املجموعات

393 33.008 املجموع
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الذكاء  ملقيا�س  االحتمالية  القيمة  اأن   )8( اجلدول  يو�سح 
مبعنى   ،)0.05( الداللة  م�ستوى  من  اأكرب  كانت  باأبعاده  االنفعايل 
ومكّوناته  االنفعايل  الذكاء  يف  اإح�سائّيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 
االأكادميي:  التح�سيل  م�ستوى  متغري  تاأثري  اإىل  ُتعزى  الفرعية 
الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  مقبول(.   – جيد   – جيدجداً   – )ممتاز 
اإليه درا�سة املومني)2010(، يف عدم وجود فروق  لت  مع ما تو�سّ
متغري  اإىل  ُتعزى  االنفعايل  الذكاء  مقيا�س  على  الطلبة  درجات  يف 

 ،)Parker, et al.2004( درا�سة  مع  وتختلف  االأكادميي.  التح�سيل 
التفّوق االأكادميي ارتبط بدرجة قوية جّداً مع  اأن  اإىل  لت  التي تو�سّ
الذكاء االنفعايل. وترى الباحثة اأنه نتيجة لهذا االختالف والتباين 
يف نتائج الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة، فاأنها تدعو اإىل مزيد من 
م�ستوى  مبتغري  االنفعايل  الذكاء  عالقة  يف  تبحث  التي  الدرا�سات 

التح�سيل الدرا�سي ومتغريات اأخرى. 

جدول)9(
نتائج اختبار )t-test(؛ لبيان داللة الفروق في الذكاء االنفعالي بأبعاده تبعًا لمتغير الجنسية:)أردنية – سعودية(.

م�صتوى 
الدللة

القيمة الحتمالية 
)sig(

درجة احلرية t قيمة
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

اجلن�صية املقيا�ض

غري دالة 0.17 392 1.37 0.20 2.40 اأردنية
الذكاء االنفعايل

0.21 2.37 �سعودية

دالة *0.02 392 2.29 0.28 2.38 اأردنية
الوعي بالذات

0.29 2.32 �سعودية

غري دالة 0.43 392 0.80 0.29 2.20 اأردنية
�سبط الذات

0.28 2.18 �سعودية

غري دالة 0.74 392 0.33 0.24 2.51 اأردنية
التعاطف

0.24 2.50 �سعودية

غري دالة 0.45 392 0.76 0.29 2.57 اأردنية املهارات 
0.29االجتماعية 2.55 �سعودية

*دالة إحصائيّاً عند مستوى معنوية )0.05(.

االنفعايل  للذكاء  االحتمالية  القيمة  اأن   )9( اجلدول  ح  يو�سّ
االجتماعية(؛  واملهارات  والتعاطف،  الذات،  )�سبط  باأبعاده: 
فروق  توجد  فال  ثمَّ  ومن  )0.05(؛  الداللة  م�ستوى  من  كانتاأعلى 
الذات،  )�سبط  باأبعاده:  االنفعايل  الذكاء  اإح�سائيةيف  داللة  ذات 
والتعاطف، واملهارات االجتماعية(، تبعًا ملتغري اجلن�سية:)اأردنية – 
�سعودية(. كما يت�سح من اجلدول )10(؛ اأن القيمة االحتماليةللوعي 
اأقل من م�ستوى الداللة )0.05(؛ مبعنى وجود فروق  بالذات كانت 
ذات داللة اإح�سائية فيالوعي بالذات تبعًا ملتغري اجلن�سية:)اأردنية 
– �سعودية(؛ ل�سالح االأردنيات. وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة 
اإح�سائّيًا  دال  تاأثري  وجود  عدم  اإىل  اأ�سارت  التي   ،)2005( حممد 

ملتغري الثقافة على الذكاء االنفعايل؛ يف حني اأنها تختلف مع درا�سة 
)Berrocal etal.2005(، التي اأ�سارت اإىل وجود تاأثري دال اإح�سائّيًا 
للجن�سية يف الذكاء االنفعايل. وتعزو الباحثة عدم وجود فروق دالة 
االنفعايل؛  الذكاء  يف  وال�سعودية  االأردنية  العينتني  بني  اإح�سائّيًا 
اخل�سائ�س  من  كثري  يف  وال�سعودي  االأردين  املجتمعني  ت�سابه  اإىل 
واالجتماعية  ال�سخ�سية  االأفراد  خ�سائ�س  يف  بل  املجتمعية؛ 
االآخرين،  كم�ساركة  مت�سابهة،  تكون  تكاد  والقيم  فالعادات  اأي�سًا، 
واالإح�سا�س بهم ومب�سكالتهم، واحلر�س على التوافق مع الذات ومع 
العينتني  مع  التعامل  ميكن  فاإنه  وعليه،  االأرحام.  و�سلة  االآخرين، 

االأردنية وال�سعودية كما لو كانا عينة واحدة. 
جدول)10(

نتائج اختبار )t-test(؛ لبيان داللة الفروق في الذكاء االنفعالي بأبعاده تبعًا لمتغير المسار األكاديمي:)علمي – أدبي(.

م�صتوى 
الدللة

القيمة الحتمالية 
)sig(

درجة 
احلرية

t قيمة
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

امل�صار املقيا�ض

دالة 0.06 200 1.90 0.16 2.42 اأدبي
الذكاء االنفعايل

0.19 2.37 علمي

غري دالة 0.97 200 0.04 0.28 2.36 اأدبي
الوعي بالذات

0.26 2.36 علمي
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د. أناس رمضان إبراهيم املصرياألردنياِت والسعودياِت )دراسٌةعبَر ثقافيٍة(

م�صتوى 
الدللة

القيمة الحتمالية 
)sig(

درجة 
احلرية

t قيمة
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

امل�صار املقيا�ض

غري دالة 0.06 200 1.93 0.24 2.21 اأدبي
�سبط الذات

0.30 2.14 علمي

دالة *0.03 200 2.23 0.20 2.55 اأدبي
التعاطف

0.23 2.49 علمي

غري دالة 0.28 200 1.08 0.24 2.61 اأدبي املهارات 
0.28االجتماعية 2.57 علمي

*دالة إحصائيّاً عند مستوى معنوية )0.05(.

القيمة االحتمالية للذكاء االنفعايل  اأن  ح اجلدول )10(  يو�سّ
االجتماعية(؛  واملهارات  الذات،  و�سبط  بالذات،  )الوعي  باأبعاده: 
فروق  توجد  فال  ثمَّ  ومن  )0.05(؛  الداللة  م�ستوى  من  اأعلى  كانت 
اإح�سائية يف الذكاء االنفعايل باأبعاده: )الوعي بالذات،  ذات داللة 
امل�سار  ملتغري  تبعًا  االجتماعية(،  واملهارات  الذات،  و�سبط 
االأكادميي:)علمي – اأدبي(. كما يت�سح من اجلدول )10( اأن القيمة 
االحتمالية للتعاطف كانت اأقل من م�ستوى الداللة )0.05(؛ مبعنى 
امل�سار  ملتغري  تبعًا  التعاطف  اإح�سائيةيف  داللة  ذات  فروق  وجود 
الباحثة  وتعزو  االأدبي.  امل�سار  ل�سالح  )علمي– اأدبي(؛  االأكادميي: 
لدى  التعاطف  ُبعد  يف  االنفعايل  الذكاء  م�ستوى  ارتفاع  يف  ال�سبب 
اإىل  العلمي  امل�سار  طالبات  مع  موازنة  االأدبي  امل�سار  طالبات 
طبيعة امل�سار؛ اإذ اإن مقررات امل�سار االأدبي تتناول ق�سايا تخت�ّس 
وت�سجيع  االجتماعية،  واملهارات  االإن�سانية،  والعالقات  بالتعامل، 
هذه  وتتطّلب  بالنف�س.  الثقة  ُتعّزز  اأنها  كما  االجتماعية،  العالقات 
اأكرث من مقررات امل�سار  املقررات االحتكاك والتعامل مع االآخرين 
العلمي. وتتفق مع درا�سة العنزي )2011(، التي اأ�سارت اإىل وجود 
ول�سالح  التخ�س�س؛  اإىل  ُتعزى  االنفعايل  الذكاء  درجة  يف  فروق 

التي   ،)2010( املومني  درا�سة  مع  وتختلف  االأدبية.  التخ�س�سات 
اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء 
مع  تختلف  كما  اأدبي(،  التعليم:)علمي،  نوع  اإىل  ُتعزى  االنفعايل 
درا�سة العاي�س )2008(، التي وجدت فروًقا يف بع�س اأبعاد الذكاء 

االنفعايل وفقًا للتخ�س�س الدرا�سي: )علمي-اأدبي(. 
عر�ض النتائج املتعلقة بال�صوؤال اخلام�ض ومناق�صتها:

اإح�سائّيًا  دالة  فروق  توجد  على:)هل  اخلام�س  ال�سوؤال  ين�ّس 
اجلن�سية:)اأردنية– متغريات  تاأثري  اإىل  ُتعزى  الذات  توكيد  يف 

التح�سيل  وم�ستوى  اأدبي(،  االأكادميي:)علمي–  وامل�سار  �سعودية(، 
عن  ولالإجابة  مقبول(؟(.  )ممتاز–جيدجداً–جيد–  االأكادميي: 
ملوازنة  )One Way ANOVA(؛  اختبار  اخلام�سُا�ستخدم  ال�سوؤال 
متو�سطات )3( جمموعات يف درجاتهن على مقيا�س توكيد الذات، 
تبعًا ملتغري م�ستوى التح�سيل االأكادميي: )ممتاز – جيدجداً– جيد– 
اُ�ستخدم اختبار)t�test( ملوازنة متو�سطي جمموعتني  مقبول(، كما 
االأكادميي:  وامل�سار  اأردنية– �سعودية(،   ( اجلن�سية:  ملتغريات  تبعًا 

)علمي– اأدبي(.

جدول)11(
نتائج اختبار )One Way ANOVA(؛ لبيان داللة الفروق في توكيد الذات تبعًا لمستوى التحصيل األكاديمي.

الدللة قيمة ف متو�صط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات م�صدر التباين املقيا�ض

0.477 0.831 0.016 3 0.047 بني املجموعات

0.019توكيد الذات 390 7.372 داخل املجموعات

393 7.419 املجموع

ح اجلدول )11( اأن القيمة االحتمالية ملقيا�س توكيد الذات  يو�سّ
كانت اأكرب من م�ستوى الداللة )0.05(؛مبعنى عدم وجود فروق دالة 
اإىل تاأثري متغري م�ستوى التح�سيل  الذات ُتعزى  اإح�سائّيًا يف توكيد 
اإىل  ذلك  ُيعزى  مقبول(.وقد   – جيد   – جيدجداً  االأكادميي:)ممتاز– 
م�ستوى  التوكيدية من متغري  اأهمية يف  اأكرث  اأخرى  وجود متغريات 

كمفهوم  مقبول(،  جيد–  جيدجداً–  )ممتاز–  االأكادميي:  التح�سيل 
الذات، والعوامل الثقافية واالجتماعية، اإ�سافة اإىل اخلربة يف احلياة 
الطالبة هذه املتغريات من خالل م�سارها  تتعلم  اأن  وغريها.وميكن 
االأكادميي؛ لكنها حتتاج اإىل برامج تدريبية متخ�س�سة ت�ساعدها على 

التعبري عن راأيها، مراعية يف ذلك احرتام االآخرين وتقديرهم.
جدول)12(

نتائج اختبار )t-test(؛ لبيان داللة الفروق في توكيد الذات تبعًا لمتغير الجنسية:)أردنية – سعودية(.

م�صتوى الدللة )sig( القيمة الحتمالية درجة احلرية t قيمة النحراف املعياري املتو�صط احل�صابي اجلن�صية املقيا�ض

غري دالة 0.547 392 0.603 0.13 0.62 اأردنية
توكيد الذات

0.15 0.61 �سعودية
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الذات  لتوكيد  االحتمالية  القيمة  اأن   )12( اجلدول  ح  يو�سّ
فروق  وجود  عدم  مبعنى  )0.05(؛  الداللة  م�ستوى  من  اأكرب  كانت 
اجلن�سية:  ملتغري  تبعًا  الذات  توكيد  يف  اإح�سائية  داللة  ذات 
توؤديه  ما  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  �سعودية(.  )اأردنية– 
االإن�سان،  �سخ�سية  �سياغة  يف  اأ�سا�سي  دور  من  االأ�رضية  التن�سئة 
مهمًا  دوراً  توؤدي  االأ�رضية  فالرتبية  وتوجهاتها؛  معاملها  وحتديد 
التن�سئة  اأن  كما  وانخفا�سًا.  ارتفاعًا  الذات،  توكيد  م�ستوى  على 
ال�سخ�سية، ممن تتوافر لهم  اأقوياء  اأ�سخا�س  ال�سليمة يتخّرج منها 

عنا�رض  ُتنتج  اخلاطئة  الرتبية  بينما  التوكيدية؛  من  عالية  درجة 
التوكيد.واحرتام  ذاتها، وقدرة  الثقة يف  ال�سخ�سية، تفتقد  مهزوزة 
على  وتدريبه  واآرائه،  م�ساعره  عن  التعبري  على  وت�سجيعه  الطفل، 
م�ساعدة  خلف  والتواري  منها،  الهروب  وعدم  املواقف،  مواجهة 
والديه دائمًا؛ هو الذي ينّمي توكيد الذات وقوة ال�سخ�سية عنده. اأما 
االتكالية  وتعويده  واآرائه،  مب�ساعره  االعتناء  وعدم  الطفل،  حتقري 
�سخ�سيته،  ُي�سعف  ما  فذلك  امل�ساكل؛  مواجهة  يف  والديه  على 

وُيخف�س درجة التوكيدية لديه. 
جدول)13(

نتائج اختبار )t-test(؛ لبيان داللة الفروق في الذكاء االنفعالي بأبعادهتبعًا لمتغير المسار األكاديمي:)علمي– أدبي(.

م�صتوى 
الدللة

القيمة الحتمالية 
)sig(

درجة 
احلرية

t قيمة
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

امل�صار املقيا�ض

غري دالة 0.30 200 -1.03 0.13 0.61 اأدبي
توكيد الذات

0.14 0.63 علمي

ح اجلدول )13( اأن القيمة االحتمالية لتوكيد الذات كانت  يو�سّ
اأعلى من م�ستوى الداللة )0.05(؛ مبعنى عدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية يف توكيد الذات تبعًا ملتغري امل�سار االأكادميي: )علمي – 
اأدبي(. وتعزو الباحثة ال�سبب وراء هذه النتيجة اإىل اأن الطالبات يف 
يوؤدي  نف�سها؛ مما  العمرية  الفئة  من  واالأدبي، هن  العلمي  الفرعني 
اإىل مزيد من التماثل فيما بينهّن؛ ومن ثمَّ فقد عمل هذا التماثل على 
تقلي�س الفجوة بني طلبة الفرعني العلمي واالأدبي يف م�ستوى توكيد 
لت اإليه درا�سة  الذات لديهن. وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�سّ
الذات  توكيد  م�ستوى  يف  فروق  وجود  عدم  يف   )2011( العنزي 

ُتعزىاإىل متغري التخ�س�س. 

عر�ض النتائج املتعلقة بال�صوؤال ال�صاد�ض ومناق�صتها:
بتوكيد  للتنبوؤ  اإمكانية  ال�سابع على:"هل هناك  ال�سوؤال  ين�سُّ 
الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية )االأردنيات– ال�سعوديات(، من 
خالل بع�س اأبعاد الذكاء االنفعايل؟". ولالإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�س 
طالبات  لدى  الذات  بتوكيد  للتنبوؤ  اخلطى  االنحدار  اأ�سلوب  اُ�ستخدم 
املرحلة الثانوية )االأردنيات– ال�سعوديات(، من خالل بع�س اأبعاد 
النتائج اخلا�سة  )14( عر�س  االنفعايل، و�سيتناول اجلدول  الذكاء 

بال�سوؤالوحتليلها. 

جدول )14(
نتائج تحليل التباين لالنحدار)Analysis of variance(؛ للتأكد من صالحية النموذج.

م�صتوى الدللة F قيمة متو�صط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات
قيمة معامل التحديد 

R2 امل�صحح
امل�صدر املتغري التابع

**0.00 13.100 0.220 4 0.881

0.345

االنحدار
الذكاء 

االنفعايل
0.017 389 6.538 اخلطاأ

393 7.419 املجموع

**دالة إحصائيّاً عند مستوى )0.01(.

ح اجلدول )14( �سالحية النموذج للتنبوؤ؛ نظراً ملعنوية  يو�سّ
م�ستوى  من  اأقل  وهي   ،)0.00( والبالغة  الداللة  م�ستوى  قيمة 
على  وبناء  389(؛   ،4( حرية  ودرجات   ،)α≤ 0.01( الداللة 

املرحلة  طالبات  لدى  الذات  بتوكيد  التنبوؤ  اإمكانية  يتبنّي  ذلك 
اأبعاد الذكاء  – ال�سعوديات( من خالل بع�س  الثانوية )االأردنيات 

االنفعايل.

جدول )15(
نتائج تحليل االنحدار الخطي الختبار مدى مساهمة بعض أبعاد الذكاء االنفعالي في التنبؤ بتوكيد الذات.

الدللة الإح�صائية t قيمة
املعامالت القيا�صية املعامالت غري القيا�صية

اأبعاد املتغري امل�صتقل
Beta B

**0.001 3.42 - 0.08 0.26 الثابت
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د. أناس رمضان إبراهيم املصرياألردنياِت والسعودياِت )دراسٌةعبَر ثقافيٍة(

الدللة الإح�صائية t قيمة
املعامالت القيا�صية املعامالت غري القيا�صية

اأبعاد املتغري امل�صتقل
Beta B

**0.001 3.31 0.27 0.04 0.13 الوعى بالذات

*0.045 2.01 0.15 0.03 0.07 التعاطف

**دالة إحصائيّاً عند مستوى )0.01(.               *دالة إحصائيّاً عند مستوى معنوية )0.05(.

يت�سح من النتائج االإح�سائية الواردة يف اجلداول )15(، ومن 
اإح�سائّيًا،  دال  الثابت  اأن  )ت(؛  واختبار   ،)Beta( متابعة معامالت 
طالبات  لدى  الذات  فيتوكيد  تاأثري  له  بالذات  الوعي  اأن  يتبنّي  كما 
املرحلة الثانوية )االأردنيات– ال�سعوديات(. وترى الباحثة اأن هذه 
العالقة تعني اأنه كلما ارتفعت درجة الذكاء االنفعايل؛ ارتفعت معها 
العالقة  هذه  من  التنبوؤ  ميكن  وبذلك  الذات،  توكيد  درجة  باملقابل 
الذكاء االنفعايل بالدرجات املتوقعة يف  الطالبات يف  ارتفاع  عند 
اإليه درا�سة  لت  توكيد الذات. وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ما تو�سّ
اأبعاد الذكاء االنفعايل يف  اإذ اأمكن التنبوؤ ببع�س  العاي�س)2008(؛ 
Woitaszew� )سسوء متغري توكيد الذات. وتختلف مع نتائج درا�سة 
لت اإىل اأن الذكاء االنفعايل ال ُي�سهم اإ�سهامًا له  ki,2001(، التي تو�سّ

داللة يف النجاحات االجتماعية واالأكادميية. 

التوصيات:
فاإن  احلالية؛  الدرا�صة  اإليها  تو�ّصلت  التي  النتائج  يف �صوء 

الباحثة ُتو�صي بالآتي:
اإىل . 1 الثانوية، تهدف  تنفيذ برامج تدريبية لطلبة املرحلة 

تنمية الذكاء االنفعايل وتوكيد الذات. 
كافية . 2 وممار�سات  تدريبات  الدرا�سية  املناهج  ت�سمني 

على الوعي االنفعايل الذاتي، وتعّرف االنفعاالت املختلفة، والتمييز 
ونربات  مالحمهم  خالل  من  االآخرين  انفعاالت  واإدراك  بينها، 
�سوتهم والتفريق فيما بينها، وتكثيف ذلك ب�سكل خا�س يف املناهج 

الدرا�سية.
اإجراء مزيد من الدرا�سات حول املتغريين، بحيث تتناول . 3

هذه الدرا�ساتتغريات اأخرى وبيئات خمتلفة.
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