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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن الذكاء الوجداين لدى املراهقني وعالقته ببع�ض املتغريات .ولتحقيق
ذلك ،مت ت�شكيل عينة الدرا�سة بواقع ( )878فردا ( 436ذكور و� 442إناث) ،توزعت على اثنني وثالثني
�شعبة يف ثمانية ع�شرة مدر�سة غطت حمافظات البحرين اخلم�س ،وقد مت ا�ستخدام مقيا�س بار�-أون للذكاء
الوجداين (ن�سخة ال�صغار).
وعند حتليل النتائج ،تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري العمر على الدرجة الكلية
للذكاء الوجداين وجميع مكوناته الفرعية ما عدا مكون «القابلية للتكيف» ،كما وجد �أثر ذي داللة �إح�صائية
عند م�ستوى  0.01ملتغري النوع على الدرجة الكلية للذكاء الوجداين ،ومكون «الوعي بامل�شاعر الذاتية» فقط،
وكذلك وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05للتفاعل بني ال�صف والنوع على مكون «الكفاءة
الإجتماعية».
�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة دمج مهارات الذكاء الوجداين �ضمن املنظومة التعليمية ،والإهتمام بتدري�سها
وتدريب الطالب عليها ب�شكل وا�ضح و�صريح ،والإهتمام بتدريب املعلمني وت�أهيلهم على تعليمها لطلبتهم من
خالل برامج ودورات وور�ش عمل متخ�ص�صة ،و�إجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا املجال لدى طلبة املدار�س
مبا ي�ساهم يف �إثراء نتائج الدرا�سة احلالية والت�أمل يف م�ضامينها الرتبوية والنف�سية.

الكلمات

املفتاحية :الذكاء الوجداين ،العمر ،النوع ،م�ستوى التفوق.
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Abstract
The current study aims at exploring the emotional intelligence (EI) of male and
female and its relationship to some variables. To achieve the study objectives, a cluster
sample of (878) individuals (436 males and 442 females) was randomly selected. This
sample consisted of thirty two class sections from eighteen schools covered all five
Bahrain educational districts. The required quantitative study data was collected as a
result of applying Bar-On Emotional Intelligence scale (youth version: EQ-i: YV) on
all study sample individuals.
The results revealed that a significant effect of age on total EI and its components
except adaptability. The study also found a total EI score and “intrapersonal”
component significantly differed by gender. In addition, It was found that the
intrapersonal scale significantly differs due to the interaction between “grade level”
and “gender”. Based on these findings, a group of recommendations were reported
accordingly. Particularly, the study suggested: (1) Incorporate emotional intelligence
skills in the school curriculum (2) train teachers and students to implement these
skills in their daily life, (3) qualify teachers to teach emotional intelligence skills
by conducting specialized programs, courses and workshops, and (4) conduct more
research on emotional intelligence for school students and study its implications that
add value to the existing research knowledge.
Keywords: Emotional Intelligence, age, gender, level of achievement.
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مقدمة:
بد�أت الأبحاث يف ال�سنوات الع�شر الأخرية
تقريب ًا تنت�شر حول مفهوم جديد للذكاء هو الذكاء
العاطفي �أو الوجداين ،Emotional Intelligence
يف حماولة من قبل بع�ض الباحثني للربط بني
جمالني كبريين اعتاد الباحثون الف�صل بينهما،
هما املعرفة والوجدان ،فظهرت عدة مفاهيم ذات
دالالت معرفية ووجدانية م�شرتكة منها الذكاء
الوجداين ،والذي يق�صد به بح�سب غوملان ،قدرتنا
على فهم انفعاالتنا وانفعاالت الآخرين ،ومعرفة
التعامل مع النف�س ومع الآخر (غوملان.)2000 ،
وقد اجتهت العديد من الدرا�سات يف ال�سنوات
الأخرية �إىل الإهتمام بهذا النوع من الذكاء وهذا
ما ظهر جلي ًا يف �أعمال �سالويف وماير (& Salovey
 ،)Mayer, 1990وغوملان ( Goleman (1995وبار-
�أون وباركر ( )Bar-On & Parker, 2000وغريهم.
وقد الحظت الباحثة �أن �أغلب هذه الدرا�سات
قد متحورت يف جماالت عدة� ،أبرزها :الذكاء
الوجداين وعالقته ببع�ض املتغريات النف�سية
والإجتماعية ،وقيا�س الذكاء الوجداين ،وت�صميم
برامج لتنمية الذكاء الوجداين .يف حني مل تهتم
�سوى درا�سات قليلة بدرا�سة تطور هذا النوع من
الذكاء ،منها درا�سة دنكن (Duncan, )2007
ودرا�سة لورينزو وما�سميليانو وجو�شوا Lorenzo,
 ،(Massimiliano, Joshua, 2006ودرا�سة بار-
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�أون وباركر ( ،)Bar-On & Parker, 2000وبع�ض
الدرا�سات العربية كدرا�سة النجار (،)2007
الأحمدي ( ،)2007ومعظم هذه الأعمال وجهت
لدرا�سة تطور الذكاء الوجداين لدى فئة الرا�شدين،
كما خرجت بنتائج متعار�ضة يف بع�ض تف�صيالتها
حول الذكاء الوجداين وتقدم العمر ،لذا ف�إن هذا
املجال الزال يفتقد �إىل جهد ملمو�س ،خ�صو�ص ًا
على م�ستوى العامل العربي ،يتناول درا�سة مو�ضوع
التطور يف جمال الذكاء الوجداين ،ودرا�سة �أثره يف
التح�صيل الدرا�سي عرب املراحل العمرية املختلفة،
على غرار ما مت يف جمال الذكاء العقلي� ،إذ يعد
هذا املجال من امليادين احلديثة التي تفتقد �إليها
مكتبة علم النف�س العربية عامة ،واخلليجية ب�شكل
خا�ص ،مما ي�ؤكد احلاجة �إىل �إجراء املزيد من
الدرا�سات يف هذا املجال .وهذا ما دفع الباحثة
�إىل اختيار هذا املو�ضوع �أ�سا�س ًا لدرا�ستها الراهنة.
ويف ظل نق�ص الدرا�سات التي �أجريت يف هذا
املجال ،وحيث �أنها  -يف حدود علم الباحثة -مل
تنته �إىل درا�سة تطور الذكاء الوجداين لدى فئة
الأطفال واملراهقني ،لذا فقد اجتهت الدرا�سة
الراهنة �إىل ا�ستك�شاف الفروق يف املظاهر العامة
لتطور الذكاء الوجداين لدى الذكور والإناث ،عرب
املرحلة العمرية (� )18-12سنة ،باعتبار �أن الذكاء
الوجداين مثله مثل �أنواع الذكاء الأخرى له م�سار
منائي يتطور لدى الفرد مع مراحل منوه املختلفة
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( .)Nicholas, 2000مما ي�ستوجب االعتماد عليه
عند التفكري يف بناء برامج ومناهج لتنمية الذكاء
الوجداين .فالأمر يتوقف على مظاهر تطور الذكاء
الوجداين ،ومدى مالءمته لكل مرحلة من مراحل
النمو.
وقد مت يف هذه الدرا�سة اختيار عينات من
املرحلة العمرية (� )18-12سنة ،نظر ًا لأن
املدى العمري لهذه املرحلة ي�شتمل على مرحلتني
متميزتني يف منو الفرد ،وهي مرحلة املراهقة
املبكرة ،ومرحلة املراهقة املتو�سطة .حيث تعترب
هاتان املرحلتان من �أهم املراحل التي
م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها:
ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال
الرئي�س التايل:
 -1هل يتطور الذكاء الوجداين لدى املراهقني
بتقدم العمر؟ ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة
التالية:
 هل تتطور مكونات الذكاء الوجداين لدى الذكوربتقدم العمر؟
 هل تتطور مكونات الذكاء الوجداين لدى الإناثبتقدم العمر ؟
 هل يختلف الذكاء الوجداين لدى الذكور عنهلدى الإناث يف املراحل الدرا�سية املختلفة؟
 هل يختلف الذكاء الوجداين لدى الطالبفائقي التح�صيل عنه لدى الطالب العاديني يف
املراحل الدرا�سية املختلفة؟
�أهمية الدرا�سة ومربراتها:
ما ي�ؤكد �أهمية هذه الدرا�سة وميثل مربرا
لإجرائها هو التايل:
 .1ب�شكل عام ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها يف تناولها
ملو�ضوع الذكاء الوجداين كم�صطلح حديث
ن�سبي ًا ال تزال الدرا�سات والبحوث العربية
التي تناولته قليلة ن�سبي ًا مقارن ًة بالدرا�سات
http://journals.uob.edu.bh
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والبحوث التي تناولت مو�ضوع الذكاء العقلي
وبحوث ال�شخ�صية ،وب�شكل خا�ص تربز �أهمية
هذه الدرا�سة يف تناولها حتديد ًا ملو�ضوع تطور
الذكاء الوجداين ،وهو من املو�ضوعات التي
قلما مت تناولها بالدرا�سة والتحليل يف البحوث
العربية -بح�سب علم الباحثة -على الرغم
من �أهميتها النظرية والتطبيقية ،لذا تعترب
هذه الدرا�سة �إ�ضافة جديدة للبحث الو�صفي
التحليلي مبملكة البحرين.
 .2ميكن االهتداء بنتائج هذه الدرا�سة يف توجيه
العاملني يف ميدان الرتبية ،بخ�صائ�ص
مكونات الذكاء الوجداين لكل مرحلة عمرية
مبا ميكن �أن يفيد الفئات التالية:
�أ .القائمون على و�ضع املناهج� :إذ �أن معرفة
م�ستوى مكونات الذكاء الوجداين لكل مرحلة
عمرية ،ميكن �أن يفيد القائمني على و�ضع
املناهج الدرا�سية يف دمج مهارات الذكاء
الوجداين يف املقررات الدرا�سية املختلفة مبا
يتالئم مع كل مرحلة درا�سية.
ب .املدر�سون� :إذ �أن معرفة املدر�سني مب�ستوى
مكونات الذكاء الوجداين لكل مرحلة درا�سية
ميكن �أن ي�ساعدهم على فهم كيفية التعامل
مع كل مرحلة بح�سب خ�صائ�صها ،وفهم كيفية
التعامل مع امل�شكالت االنفعالية للتالميذ يف
كل مرحلة بح�سب خ�صائ�ص الذكاء الوجداين
لديهم ،وبالتايل تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة لهم
للتخل�ص من امل�شكالت التي قد تواجههم ،يف
�ضوء م�ستوى الذكاء الوجداين لديهم.
م�صطلحات الدرا�سة:
الذكاء الوجداين :Emotional Intelligence
تبنت الدرا�سة احلالية تعريف الذكاء
الوجداين الذي اقرتحه بار�-أون وباركر Bar-On
 & parker, 2003والذي يع ِّرف الذكاء الوجداين
على �أنه «قدرة الفرد على فهم ذاته ،وفهم
الآخرين من حوله وتقديره مل�شاعرهم ،وتكيفه
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ومرونته جتاه التغريات املحيطة به والتعامل بطرق
ايجابية مع امل�شكالت اليومية مبا مي ّكنه من حتمل
ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض لها ،والتحكم يف
م�شاعره ،و�إدارتها بكفاءة” .وي�شري هذا التعريف
�إىل �أن الذكاء الوجداين تتفاعل يف تكوينه ،قدرات
متعددة ،منها ما هو نف�سي ومنها ما هو اجتماعي،
وت�شتمل على :فهم الذات،وفهم الآخرين وتقدير
م�شاعرهم ،والتكيف ،واملرونة ،والتعامل بطرق
ايجابية مع امل�شكالت اليومية ،وحتمل ال�ضغوط
النف�سية ،والتحكم يف امل�شاعر و�إدارتها بكفاءة .كما
�أن هذا التعريف امل�شار �إليه يع ِّرف الذكاء الوجداين
من خالل جمموعة من القدرات املنف�صلة ،ولكنها
متجان�سة مع بع�ضها ،مبعنى �أن الفرد قد يكون
عايل القدرة يف فهم انفعاالت الآخرين من خالل
ح�سا�سيته يف قراءة �إ�شارات الوجه غري اللغوية،
والتمييز بني التعابري ال�صادقة وغري ال�صادقة
مث ًال ،ولكنه منخف�ض القدرة يف تنظيم انفعاالته
والتعبري عنها .ومفهوم القدرة هنا ي�شري �إىل
توقع انت�شار الأفراد �إعتدالي ًا على طريف منحنى
القدرة .بالتايل ف�إن هذا التعريف يتنا�سب و�أهداف
الدرا�سة احلالية ،والتي ت�سعى �إىل درا�سة االرتقاء
يف الذكاء الوجداين ،باعتباره �سمات وقدرات توجد
متفاوت لدى جميع النا�س.
ب�شكل
ٍ
ٍ
 -1املراهقة:
تعرف الباحثة املراهقة ب�أنها مرحلة انتقالية،
يخ�ضع فيها الفرد لتغريات فيزيقية مكثفة،
ت�ستمر �سنوات عديدة قد ت�صل �إىل ع�شر �سنوات،
ت�صاحبها تغريات يف الن�ضج اجل�سمي والعقلي
والنف�سي والإجتماعي ،وينتقل فيها الطفل تدريجي ًا
�إىل مرحلة الر�شد حيث تتباين كيفيات هذا االنتقال
من فرد لآخر ومن بيئة لأخرى ،وهذا التباين يعني
�أن طفل املدر�سة الإعدادية مث ًال ميكن �أن ي�شبة
طفل املدر�سة الإبتدائية �أو ي�شبه الرا�شد.
 -2التفوق الدرا�سي:
و ٌيعرف �إجرائي ًا يف الدرا�سة احلالية يف �ضوء
حمك التح�صيل الدرا�سي ،حيث مت ت�صنيف
http://journals.uob.edu.bh

الطلبة يف جمموعتني ،جمموعة التالميذ
املتفوقني ،وجمموعة التالميذ العاديني ،وفق ًا
لإجنازهم الأكادميي ،فالطالب املتفوق هو الذي
حقق ن�سبة ( )%90ف�أكرث من جمموع درجات نهاية
ال�سنة ال�سابقة� ،أما الطالب العادي فهو الذي حقق
ن�سبة ( )%75ف�أقل من جمموع درجات نهاية ال�سنة
ال�سابقة.
 -3التطور:
ويق�صد به يف الدرا�سة الراهنة ،التغريات
الكمية والكيفية التي تطر�أ على �أبعاد الذكاء
الوجداين للأفراد يف كل مرحلة من املراحل النمائية
املختلفة ،حيث مت تق�سيم املراحل النمائية اعتماد ًا
على الأ�سا�س الرتبوي التايل :املرحلة االبتدائية
العليا ( 12-9مرحلة الطفولة املت�أخرة)،املرحلة
الإعدادية � 15-12سنة( .مرحلة املراهقة املبكرة)
املرحلة الثانوية � 18-15سنة(.مرحلة املراهقة
املتو�سطة).
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
مفهوم الذكاء الوجداين:
وردت عدة ترجمات عربية مل�صطلح
(� )Emotional Intelligenceأهمها ت�سمية البع�ض
له بـ “الذكاء العاطفي” ،يف حني �سماه البع�ض
الآخر بـ “الذكاء الوجداين” ،و�أ�شار �إليه �آخرون
بـ “الذكاء االنفعايل” ،وهذه الأخرية تعرب عن
الرتجمة احلرفية للمفهوم .وترى الباحثة �أن
ا�ستخدام الذكاء الوجداين هو الأكرث مالئمة،
حيث تت�سق هذه الت�سمية مع التق�سيم الذي افرت�ضه
علماء النف�س منذ القدم �إىل النف�س الإن�سانية
باعتبارها “عقل” و“وجدان” ،وبالتايل ميكن
�أن يقابل م�صطلح الذكاء الوجداين م�صطلح
الوجدان ،كما مت مقابلة م�صطلح الذكاء العقلي
مب�صطلح العقل.
ويف هذا ال�صدد ي�صف ماير و�سالويف (Mayer
 )& Salovey, 1997الوجدان على �أنه �أحد اجلوانب
الثالثة يف الأن�شطة العقلية (بالإ�ضافة �إىل الدافعية
واملعرفة) ،ويت�ضمن االنفعاالت ،والأمزجة ،و�سائر
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حاالت امل�شاعر املرتبطة الأخرى ،مثل احليوية
والتعب .وطبق ًا لهذا الو�صف ف�إن الوجدان يت�ضمن
الإنفعال� ،أي �أن االنفعال هو جزء من الوجدان .من
جهة �أخرى ف�إن احلرفية للمفهوم ،قد ي�ساء فهمها
لدى من مييل �إىل ح�صر ا�صطالح "انفعال" يف
جوانبه غري ال�سارة �أو املر�ضية ،كاخلوف واحلزن
والغ�ضب ،وا�صطالح "العواطف" يف جوانب
االنفعاالت ال�سارة ،كال�سرور واحلب .لذا قد يكون
ا�ستخدام م�صطلح “الذكاء الوجداين” �أكرث
�شمولية جلوانب املفهوم ال�سارة و غري ال�سارة و �أكرث
تقب ًال لدى الأو�ساط العامة (اخل�ضر .)2001 ،وقد
اختلفت تعريفات الذكاء الوجداين ،وفق ًا لطبيعة
االختالف يف جوهر التناول والطرح ،ونظر ًا
الختالف زاوية النظر �إىل املفهوم ،ففي حني ينظر
بع�ض الباحثني النف�سيني للذكاء الوجداين باعتباره
قدرات عقلية ،ينظر �إليه البع�ض الآخر باعتباره
مهارات اجتماعية و�سمات �شخ�صية .فريى بار-
�أون (� )Bar-On, 1997أن الذكاء الوجداين جمموعة
من القدرات غري املعرفية ،حيث يعرفه ب�أنه “قدرة
الفرد على فهم ذاته ،وفهم الآخرين من حوله
وتقديره مل�شاعرهم ،وتكيفه ومرونته جتاه التغريات
املحيطة به والتعامل بطرق ايجابية مع امل�شكالت
اليومية مبا مي ِّكنه من حتمل ال�ضغوط النف�سية
التي يتعر�ض لها ،والتحكم يف م�شاعره ،و�إدارتها
بكفاءة” .ويتفق بع�ض الباحثني ومنهم غوملان
( )2000و ريد وكالرك ()Reed & Clake, 2000
مع ما تو�صل �إليه بار�-أون من �أن الذكاء الوجداين
يتكون من جمموعة من املهارات والكفاءات
و�سمات ال�شخ�صية� .أما الفريق الآخر فقد اجته
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للنظر �إىل الذكاء الوجداين باعتباره جمموعة من
القدرات العقلية ،ومن هنا قدم “ماير و�سالويف ”
يف العام ( )1997تعريف ًا للذكاء الوجداين ،يجمع
هذا التعريف بني فكرة �أن االنفعال يجعل تفكرينا
�أكرث ذكا ًء ،وفكرة التفكري ب�شكل ذكي نحو حاالتنا
االنفعالية ،ويركز على القدرة على �إدراك وتنظيم
االنفعاالت ،والتفكري فيها (Mayer & Salovey
 .(1997:10ويتفق بع�ض الباحثني ومنهم ايب�ستني
( )Epstein, 1999وهني ( )Hein, 2003مع ما ذهب
�إليه ماير و�سالويف ،حيث عرفا الذكاء الوجداين
ب�أنه يتكون من جمموعة من القدرات العقلية ،التي
ت�ساعد الفرد على معرفة وفهم م�شاعره وم�شاعر
الآخرين.
مناذج الذكاء الوجداين :يف �ضوء التعريفات
ال�سابقة ميكن التمييز بني نوعني من النماذج
للذكاء الوجداين ،هما كالتايل:
�أو ًال :النماذج املختلطة ،ومن �أ�شهر النماذج يف
هذا املجال:
 منوذج با�-أون ()Bar-On, 2000Emotional-Social

 -منوذج جوملان

of

model

Bar-On

The

)Intelligence (ESI
()Goleman, 2001

)The Emotional Competencies (Goleman model

ثانياً :مناذج القدرات ،ومن �أ�شهرها :منوذج
�سالويف وماير ()Salovey & Mayer, 1990
ويلخ�ص اجلدول التايل �أهم مميزات النماذج
الثالثة:
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ماير و�سالويف

بار�-أون

غوملان

)Mayer & Salovey (1997

)Bar-On (1997

)Golman (1995a

جمموعة القدرات امل�سئولة عن طريقة �إدراك النا�س
منظومة من القدرات واملهارات
القدرة على �ضبط النف�س
مل�شاعرهم وفهمها .وب�صورة �أدق يتمثل يف القدرة على
غري املعرفية ،والتي ت�ؤثر يف قدرة
واحلما�سة واملثابرة ،وكذلك
�إدراك االنفعاالت ،وتقييمها ،والتعبري عنها ،وتوليد
الفرد على النجاح يف تخطي
القدرة على حتفيز النف�س.
االنفعاالت ،بالإ�ضافة �إىل فهم االنفعاالت ،والقدرة على
امل�شكالت وال�ضغوط احلياتية.
تنظيمها بطرق ت�ساعد على النمو الوجداين والفكري.
 الوعي بالذات الوعي باالإجتماعية �إدراك االنفعاالت والتعبري عنها �إدارة االنفعاالت الكفاية الإجتماعية ا�ستيعاب االنفعاالت يف التفكري حفز الذات �إدارة ال�ضغوط النف�سية فهم االنفعاالت وحتليلها التفهم “القابلية للتكيف” �إدارة االنفعاالت وتنظيمها املهارات الإجتماعية اال�ستقرار املزاجيخمتلط
خمتلط
قدرات

الذكاء الوجداين وعالقته باملتغريات ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة:
( )1الذكاء الوجداين وعالقته بالعمر (البعد
النمائي للذكاء الوجداين):
يرى علماء النف�س �أن الكفايات الوجدانية تنمو
مع الإن�سان ،حيث ت�شري اليك�سنني (Ellksnin )2003
�إىل �أن القدرة على �إدراك وفهم الوجدان تنمو
وتزداد مع تقدم عمر الطفل ،وي�ستطيع الأطفال
الأقل من ثالث �سنوات التعرف على احلزن،
وال�سعادة ،واخلوف با�ستخدام التوا�صل غري
اللفظي ،مثل تعبريات الوجه ،والإمياءات ونربة
ال�صوت ،فيما تعرب وجدانات الطفل عن نف�سها
يف هذه املرحلة عن طريق االحت�ضان ،والرتبيت،
واملالم�سة والتقبيل.
ويف هذا ال�سياق� ،أجرى كار�ستن�سن وزمال�ؤه
( )Carstensen, et al, 2000درا�سة م�ستعر�ضة،
تتبعوا فيها الكفايات الوجدانية لعينة مكونة
من ( )184فرد ًا ،خالل �أ�سبوع واحد ،تراوحت
�أعمارهم بني الثامنة ع�شر والرابعة والت�سعني
عام ًا .وكان من �أبرز النتائج التي تو�صلوا �إليها
هي� ،أن كبار ال�سن لديهم م�شاعر �سلبية �أقل من
�صغار ال�سن ،كما كان كبار ال�سن �أكرث قدرة على
االحتفاظ باملزاج الإيجابي ملدة �أطول ،وهم كذلك
�أكرث قدرة على التخل�ص من املزاج ال�سلبي ،و�أكرث
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قدرة على التعامل مع امل�شاعر املختلطة واملعقدة.
كما �أو�ضحت الدرا�سة �أي�ض ًا �أن كبار ال�سن �أكرث
مهارة يف مواجهة امل�شاعر الإيجابية وال�سلبية يف
وقت واحد .وب�شكل عام ف�إن كبار ال�سن �أكرث قدرة
على تنظيم م�شاعرهم من �صغار ال�سن.
واعتماد ًا على القاعدة النظرية ال�سابقة ،فقد
افرت�ض الباحثون يف جمال الذكاء الوجداين� ،أن
هذا النوع من الذكاء يزداد بازدياد العمر ،وبناءا
عليه قاموا ب�إجراء بع�ض الدرا�سات للتحقق من
ذلك ،منها درا�سة ماير وكارو�سو و�سالويف ;Mayer
 ،Caruso & Salovey, 1999درا�سة بار�-أون وباركر
( ،Bar-On & Parker, )2000درا�سة ريبث Rippeth,
 2003درا�سة هارود و�شري Harrod & Scheer, 2005
درا�سة اتكن�س و�ستوف ،Atkins & Stough, 2005
درا�سة قام بها لورينزو وما�سميليانو وجو�شوا
 ،Lorenzo, Massimiliano, Joshua, 2006درا�سة
دكن .Duncan, 2007
ومن الدرا�سات العربية يف هذا املجال،
درا�سة النبهان وكمايل ( ،)2003درا�سة العمران
( ،)2006درا�سة النجار ( ،)2007درا�سة
الأحمدي ( ،)2007درا�سة العمران وبانامايكي
 ،)Alumran & Punmaki (2008درا�سة نوفل
والنجار ( ،)2010درا�سة �أبو زيتون (،)2010
درا�سة اخلفاف (.)2013

)Int. J. Ped. Inn. 4, No. 1, 38- 64 (Jan. 2016

ومبراجعة نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني
للباحثة:
ت�ضارب يف نتائج الدرا�سات حول العالقة
 -1هناك
ٌ
بني الذكاء الوجداين والعمر ،ففي حني �أ�شارت
نتائج درا�سات كل منMayer; Caruso & ،
;)Salovey (1999); Bar-On & Parker (2000

 Rippeth, 2003وكذلك درا�ستي اخلفاف
( )2013والنجار (� ،)2007إىل العالقة
الإيجابية بني الذكاء الوجداين والعمر ،حيث
�أن الذكاء الوجداين يزداد بتقدم العمر ،فقد
ارتبط الذكاء الوجداين بالعمر بعالقة �ضعيفة
جد ًا يف درا�سات �أخرى كدرا�سة اتكن�س و�ستوف،
 ،2005ودرا�سة لورينزو وزمال�ؤه & Atkins
,Stough (2005); Lorenzo, Massimiliano
 ،)Joshua, 2006يف الوقت الذي �أكدت فيه
بع�ض الدرا�سات كدرا�سة النبهان وكمايل
( )2003والعمران ( ،)2006عدم وجود �أثر
دال للعمر على الذكاء الوجداين ،مما ي�ؤكد
احلاجة �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات يف
هذا املجال ،ويجعل �إجراء هذه الدرا�سة �أكرث
�أهمي ًة و�إحلاح َا.
� -2أغلب الدرا�سات التي تناولت عالقة الذكاء
الوجداين بالعمر ،قد ركزت على فئات �أخرى
غري الفئة امل�ستهدفة يف الدرا�سة احلالية،
وبالأخ�ص فقد تركزت �أغلب الدرا�سات Bar-
Parker (2000); Atkins & Stough & On
(2005); Lorenzo, Massimiliano, Joshua

 (2006); Duncan (2007على فئة الرا�شدين،
يف حني �أن توجه الدرا�سة احلالية ،هو درا�سة
الفروق االرتقائية يف الذكاء الوجداين لدى فئة
املراهقني ،يف املرحلة العمرية من ()18-12
�سنة ،ومن ثم مقارنتها مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،ملعرفة مدى االتفاق �أو االختالف
بينهما .وذلك من منظور الذكاء الوجداين
ك�سمة ،با�ستخدام مقيا�س بار�-أون للذكاء
الوجداين  Bar-On & Parker, 2003بعد التحقق
من كفاءته ال�سيكومرتية.
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( )2الفروق بني املتفوقني والعاديني يف الذكاء
الوجداين:
تباينت وجهات النظر حول خ�صائ�ص
الطالب املتفوقني� ،سواء من الناحية الفكرية،
�أو ال�شخ�صية� ،أو الإجتماعية .فقد �أكدت بع�ض
الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال �أن ه�ؤالء
الطالب يتمتعون بتكيف �إيجابي من الناحيتني
الإجتماعية واالنفعالية ،يف حني �أكدت �أخرى �أن
ه�ؤالء الأفراد يتعر�ضون ل�صراعات �سواء �أكانت
داخلية �أم خارجية ،كما �أنهم �أقل تكيف ًا من الناحية
الإجتماعية (البحريي.)2007 ،
ويف هذا ال�سياق �أجريت العديد من الدرا�سات
التي تناولت العالقة بني التفوق العقلي والذكاء
الوجداين و�أثبتت العالقة الإيجابية بينهما ،منها،
منها درا�سة �سوارت  ،Swart, 1996درا�سة هوجن
وزمال�ؤه  ،Hogan et al, 2003العلوي (.)2004
فيما �أثبتت بع�ض الدرا�سات عدم وجود فروق
بني املتفوقني والعاديني يف الذكاء الوجداين ومنها،
درا�سة اليا�سني ( )2002مما ي�شري �إىل عدم
ات�ساق نتائج الدرا�سات ب�ش�أن مدى وجود فروق
بني املتفوقني وغري املتفوقني يف الذكاء الوجداين،
وهذا ما حتاول الدرا�سة احلالية التحقق منه.
( )3الذكاء الوجداين وعالقته بالنوع (الفروق
النوعية):
لقد تعددت الدرا�سات يف جمال البحث عن
الفروق بني النوعني يف ال�سمات العقلية واالنفعالية
والإجتماعية حيث �أكدت درا�سة ماكوبي وجاكلني
� Maccoby & Jacklin, 1966, 1974أن هناك
فروق ًا بني الذكور والإناث يف اخل�صائ�ص
وال�سمات العقلية واالنفعالية والإجتماعية وامليول
والإهتمامات ،والتي مت �إثباتها من خالل مراجعة
( )1600درا�سة تتعلق مبقارنة اخل�صائ�ص
وال�سمات لكل من الذكور والإناث.
ويرى العلماء �أن �أحد �أ�سباب االختالفات بني
النوعني يف النواحي العاطفية ،وهو ما يخ�ص
الدرا�سة احلالية ،مرجعها �إىل االختالف يف
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تركيب اجلهاز الطريف ،فهو يف املر�أة �أطول منه
يف الرجل ،وهذا ما يف�سر �أف�ضلية املر�أة يف تذكر
الأحداث العاطفية عن الرجل ،كما يف�سر �أي�ض ًا
�أن املر�أة �أكرث انفعا ًال من الرجل ،وردة فعلها
على املواقف العاطفية �أ�شد و�أكرث حدة ،كما �أنها
تتوا�صل وتتعرف على املحيطني بها يف املجتمع
ب�صورة �أف�ضل و�أ�سرع.
ويف الوقت ذاته ف�إن املر�أة لديها قابلية �أكرب
وا�ستعداد �أو�ضح لإن�شاء العالقات الإجتماعية عن
الرجل ،وهذا يت�ضح منذ الطفولة ،حيث �أن الطفلة
دائم ًا متيل �إىل اللعب مع رفيقاتها ،وتقوم ب�أداء
�أدوار متثيلية ك�أنها �أم وربة �أ�سرة� ،أما الطفل فيميل
�أكرث �إىل اللعب مع اللعب مثل ال�سيف واحل�صان،
وكذلك �سلوك الولد مع الوالدين �أكرث ندية وحتدي ًا
عن البنت ،التي غالب ًا ما تتعامل مع الوالدين
ب�صورة �أكرث ود ًا وم�ساملة.
ويف حماولة للبحث يف العالقة بني الذكاء
الوجداين وجن�س الطلبة� ،أجريت العديد من
الدرا�سات منها درا�سة �سوتار�سو وتوتو Sutarso
 ،& Toto 1996درا�سة �سوتار�سو ،Sutarso, 1998
درا�سة قام بار�-أون وباركر Parker & Bar-On
 ،2000درا�سة ا�سماعيل ( ،)2002درا�سة داي
وكارول  ،Day & Carroll, 2004درا�سة كاف�ستو�س�س
 ،)Kafestosis, 2004درا�سة روي وفي�سوي�سفران
 ،Rooy & Viswesvaran 2005درا�سة فان وزمال�ؤه
 ،Van, et al, 2005درا�سة بار�-أون ،Bar-On, 2006
درا�سة النبهان  ،Alnabhan, 2008درا�سة ابو زيد
(.)2009
وقد الحظت الباحثة من خالل مراجعة
نتائج الدرا�سات ال�سابقة وجود ت�ضارب يف نتائج
الدرا�سات التي تناولت الفروق بني الذكور والإناث
يف الذكاء الوجداين ،فقد �أكدت درا�سة داي
وكارول  Day & Carroll, 2004وكذلك درا�سة
رويز وفي�سوي�سفران Rooy, Alonso, & 2005
 Viswesvaranوجود فروق دالة يف جميع �أبعاد
الذكاء الوجداين بني الذكور والإناث ل�صالح
الإناث .يف حني �أكدت نتائج درا�سة كاف�ستوف�س
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 ،Kafestosis, 2004ودرا�سة �سوتار�سو وتوتو
ً
 Sutarso & Totoوجود فروق دالة �إح�صائيا بني
الذكور والإناث يف بع�ض �أبعاد الذكاء الوجداين
ولي�س جميعها ل�صالح الإناث.
بينما �أكدت نتائج درا�سة Bar-On and Parker
 ،(2000وكذلك درا�سة بار�-أون ،Bar-On, 2006
ودرا�سة النبهان ( )2008تفوق الإناث يف بع�ض
�أبعاد الذكاء الوجداين ،وتفوق الذكور يف �أبعاد
�أخرى .يف الوقت الذي �أ�شارت فيه درا�سة فان
وزمال�ؤه  Van, et al, 2005وكذلك درا�سة �أبو زيد
( )2009ودرا�سة العواملة (� )2013إىل عدم وجود
فروق دالة بني الذكور والإناث يف الذكاء الوجداين.
مما يربز احلاجة �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات
حول هذا املو�ضوع.
من جهة �أخرى يالحظ �أن الدرا�سات التي
اهتمت مبتغري النوع ،قد اجته �أغلبها لدرا�سة
العالقة بني �أبعاد الذكاء الوجداين والنوع لدى
فئة الرا�شدينSutarso & Toto (1996); Sutarso ،
1996

;)(1998); Rooy, Alonso, & Viswesvaran (2004
Kafestosis (2004); Bar-On, 2006); Alnabhan

.2008
�أما الدرا�سة الراهنة فهي مهتمة بدرا�سة
العالقة بني الذكاء الوجداين والنوع لدى فئة
املراهقني يف عمر (� )18-12سنة.
منهجية الدرا�سة واجراءاتها:
( )1منهج الدرا�سة:
ملا كانت الدرا�سة احلالية ت�ستهدف التعرف
على العالقة بني مكونات الذكاء الوجداين ومتغريي
العمر ،والنوع ،وم�ستوى التفوق يف املرحلة العمرية
(� )18-12سنة ،فقد اعتمدت على املنهج الو�صفي
التحليلي ،الذي ي�صف الظاهرة الرتبوية كما توجد
يف الواقع ،ويتم التعبري عنها كمي ًا بغر�ض الو�صول
�إىل ا�ستنتاجات ت�سهم يف فهم واقع تلك الظاهرة
من خالل حتليل النتائج وتف�سريها (النبهان،
 .)2011وب�شكل �أدق ،تعتمد الدرا�سة احلالية على
درا�سة القطاعات امل�ستعر�ضة والتي تعني �إجراء
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الدرا�سة على �أكرث من جمموعة عمرية خالل فرتة
زمنية حمددة� .إذ مت يف الدرا�سة احلالية الرتكيز
على درا�سة جمموعات من الأفراد يف م�ستويات
درا�سية خمتلفة ،وهي ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي،
وال�صف الثالث الإعدادي ،وال�صف الثالث الثانوي
يف نف�س الفرتة الزمنية ،بهدف الإحاطة باملظاهر
االرتقائية للذكاء الوجداين لديها.
( )2فر�ضية الدرا�سة:
ً
توجد فروق دالة �إح�صائيا يف الذكاء الوجداين
ومكوناته الفرعية لدى الطلبة تعزى الختالف
املرحلة الدرا�سية (ال�ساد�س االبتدائي ،والثالث
الإعدادي ،والثالث الثانوي) ،والنوع (ذكر�،أنثى)،
وم�ستوى التفوق الدرا�سي (فائقي التح�صيل،
والعاديني) ل�صالح الطلبة يف امل�ستوى الأعلى”.
( )3متغريات الدرا�سة:
املتغريات املت�صلة ،وهي:
( )1الذكاء الوجداين ،حيث مت الإعتماد
على منوذج بار�-أون للذكاء الوجداين ،الذي
يت�ألف من خم�سة مكونات هي :الوعي بامل�شاعر
الذاتية ،والكفاءة الإجتماعية ،ومواجهة ال�ضغوط،
والقابلية للتكيف ،واملزاج العام .حيث مت ا�ستخدام
املكون الأخري يف الدرا�سة احلالية لقيا�س �صدق
امل�ستجيب فقط.
املتغريات الت�صنيفية ،وهي�( ،أ) املرحلة
الدرا�سية �أو العمرية :وقد �أعيد ترميزه يف ثالث
فئات ،هي :ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي (،)1
وال�صف الثالث الإعدادي ( ،)2وال�صف الثالث
الثانوي ( ،)3وهذه املراحل متثل الأعمار ()12
�سنة ،و(� )15سنة ،و(� )18سنة تقريب ًا.
(ب) النوع :وقد �أعيد ترميزه يف فئتني)1( :
ذكور� )2( ،إناث.
م�ستوى التفوق :وقد مت ترميزه يف فئتني هما:
فائقو التح�صيل ( ،)1والعاديون (.)2
( )4جمتمع الدرا�سة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة التعليم
العام (الذكور والإناث) يف املراحل الدرا�سية
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املمثلة ب�صفوف ال�ساد�س الإبتدائي ،والثالث
الإعدادي والثالث ثانوي مبدار�س حمافظات
مملكة البحرين اخلم�س.
وعينة الدرا�سة ،تكونت من  878طالب ًا �ضمن
جمموعات الدرا�سة الثالث ،الأوىل هي طلبة
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،والثانية طلبة ال�صف
الثالث الإعدادي ،وكانت الثالثة متثل طلبة ال�صف
الثالث ثانوي من النوعني .وقد مت ا�ستخدام
طريقة املعاينة الع�شوائية العنقودية يف تكوين عينة
الدرا�سة� .إذ مت تق�سيم �أفراد جمتمع الدرا�سة� ،إىل
فئات طبق ًا ملراحلهم الدرا�سية ،ومت االختيار من
كل فئة ب�شكل ع�شوائي ومبا يتنا�سب مع ن�سبتها يف
املجتمع.
(� )5أدوات الدرا�سة:
مقيا�س الذكاء الوجداين:
مت ا�ستخدام مقيا�س بار�-أون وباركر للذكاء
الوجداين ،ن�سخة ال�صغار (Bar-On Emotional
 )Quotient Inventory: Youth Versionلتحقيق
�أهداف الدرا�سة احلالية ،حيث يعد هذا املقيا�س
مالئم ًا للمرحلة العمرية امل�ستهدفة بالدرا�سة،
وهي فئة املراهقني من �سن (� )18-12سنة،
وذلك بعد التحقق من كفاءته ال�سيكومرتية .وهذا
املقيا�س �أع ّده الباحثان بار�-أون وباركر & Bar-On
 Parker, 2003ا�ستناد ًا �إىل منوذج بار�-أون للذكاء
الوجداين .وتهدف هذه الأداة �إىل قيا�س ن�سبة
الذكاء الوجداين ( ،)EQلدى الأطفال واملراهقني
من �سن ال�سابعة �إىل �سن الثامنة ع�شر ،وي�ستغرق
تطبيقه خم�سة ع�شر دقيقة ،وقد مت ا�شتقاق معايري
خا�صة لكل من الذكور والإناث ،وميكن تطبيقه
ب�شكل فردي �أو جماعي .ويتكون املقيا�س من ()60
عبارة ،تتوزع على خم�سة مكونات ،وهي:
الوعي بامل�شاعر الذاتية (:)Self Awareness
ويتكون من �ست عبارات و�صفية مل�شاعر الفرد
ونظرته لذاته ،هي (.)53، 43، 31، 28 ،17 ،7
ويتم الإجابة عنها باختيار بديل واحد فقط من
بني خم�سة بدائل تو�ضح �شدة انطباق العبارة
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على امل�ستجيب� .إذ ترتاوح درجات الإجابة عليها
بني درجة واحدة ،يف حالة اختيار البديل «تنطبق
نادر ًا» ،و�أربع درجات يف حالة اختيار البديل «
تنطبق دائم ًا» .حيث تدل الدرجة الأكرب على قدر
�أكرب من الكفاءة يف هذا البعد ،والدرجة الأ�صغر
على قدر �أقل من الكفاءة .وينطبق هذا الإجراء،
وداللة الدرجات ،على املقايي�س الأربعة الأخرى.
وترتاوح الدرجة الكلية لهذا املقيا�س بني �ست و�أربع
وع�شرين درجة.
الكفاءة الإجتماعية ( :)Interpersonalويتكون
من �أثني ع�شرة عبارة (،36 ،24 ،20،14 ،10،5 ،2
 )59 ،55 ،51 ،45، 41تغطي �صور ال�سلوك يف
مواقف التفاعل الإجتماعي بني الفرد والآخرين،
وتتم الإجابة يف هذا املقيا�س بنف�س الطريقة
املتبعة يف املقيا�س ال�سابق .وترتاوح الدرجة الكلية
لهذا املقيا�س بني �إثنا ع�شر وثمان و�أربعني درجة.
مواجهة ال�ضغوط (:)Stress Management
ويتكون من اثني ع�شرة عبارة (،21 ،15 ،11 ،6 ،3
 )58 ،54 ،49، 46 ،39 ،35 ،26تغطي امل�شاعر
الوجدانية املرتبطة بالهدوء النف�سي لدى الفرد،
وقدرته على الأداء اجليد حتت خمتلف ال�ضغوط
النف�سية ،والتعامل مع الأحداث اليومية دون انفعال
مبالغ فيه ،وترتاوح الدرجة الكلية لهذا البعد بني
ع�شر درجات ،و�أربعني درجة كحد �أق�صى.
القابلية للتكيف ( :)Adaptabilityويتكون من
ع�شر عبارات (،38 ، 34 ،30 ،25 ،22 ،16 ،12
 )57 ،48 ،44تغطي �صور ال�سلوك التي ت�شري
�إىل مدى املرونة والواقعية التي يبديها الفرد يف
التعامل مع الأحداث وامل�شكالت اليومية ،وترتاوح
الدرجة الكلية يف هذا البعد بني �أثني ع�شر درجة،
وثماين و�أربعني درجة كحد �أق�صى.
املزاج العام ( :)General Modeويتكون من
ع�شرين عبارة تتوزع يف ع�شرة �أزواج كالتايل:
(،)20,51( ،)55,59( ،)7,31( ،)17,43
(،)3,11( )26,35( ،)38,48( ،)30,22
( )56,60( ،)40,47تغطي امل�شاعر الوجدانية
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املرتبطة مبحاولة الفرد خلق نوع من ال�شعور
الإيجابي نحو ذاته ،متمثلة يف �شعوره بالتفا�ؤل،
والر�ضا عن نف�سه ،ومتنى ال�سعادة له وللآخرين.
وترتاوح الدرجة الكلية يف هذا املقيا�س بني �ست
درجات ،و�أربع وع�شرون درجة.
وي�ضم الذكاء الوجداين العام جميع املقايي�س
الفرعية ماعدا مقيا�س املزاج العام ،امل�ستخدم
لقيا�س �صدق امل�ستجيب ،وجديته يف الإجابة .ويتم
تقدير م�ؤ�شر �صدق ا�ستجابات امل�ستجيب ب�إيجاد
جمموع الفروق املطلقة لإجاباته على كل زوج من
�أزواج الفقرات الع�شر .ويتم اعتبار االجابة غري
�صادقة �أو غري جادة �إذا ح�صل امل�ستجيب على
�أكرث من ع�شر درجات .واجلدير بالذكر �أنه قد مت
ا�ستخدام هذا املقيا�س ب�صور عديدة يف العديد من
الدرا�سات الأجنبية ،وبع�ض الدرا�سات العربية.
مت تقييم اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س
الأ�صلي من قبل امل�ؤلفني وذلك ب�إجراء حتليل
عاملي على عبارات املقيا�س ،وكان ت�شبع العبارات
على مكونات املقيا�س الأربع جيد ًا .فقد تراوحت
للمكون الأول (الوعي بامل�شاعر الذاتية) ما بني
( ،)0.77 – 0.40وللمكون الثاين (الكفاءة
الإجتماعية) ما بني ( ،)64 – 0.40وللمكون
الثالث (مواجهة ال�ضغوط) ما بني (-0.43
 ،)0.77وللمكون الرابع (القابلية للتكيف) ما بني
(.)0.74-0.42
كما مت �إ�ستخراج معامالت الإرتباط الداخلي
بني الأبعاد الفرعية حيث كانت النتائج متدرجة
من ال�ضعيف �إىل املتو�سط .وللتحقق من �صدق
البناء  Construct Validityمت تقييم العالقة بني
الدرجات على مقيا�س بار�-أون من جهة ،وبني
مقايي�س خمتلفة للذكاء الإنفعايل ومقايي�س
لل�شخ�صية ومقايي�س �إ�ضطرابات �سلوكية من جهة
�أخرى .ومت �إ�ستخراج معامل الإرتباط بني �صورتي
املقيا�س الطويلة والق�صرية على عينة مكونة من
 49طالب.
وبالن�سبة لثبات املقيا�س ،فقد مت تقييمه
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با�ستخدام طريقة ثبات اال�ستقرار (االختبار
و�إعادة االختبار) بفا�صل زمني قدره ثالثة
�أ�سابيع على عينة قوامها ( )60فرد ًا27( ،
ذكور� 33 ،إناث) تراوحت �أعمارهم بني (-7
 )18عاما ،وكانت معامالت الثبات بني ()0.77
و( )0.89ملكونات املقيا�س و( )0.89للمقيا�س
ككل .من ناحية �أخرى ،تراوحت معامالت ثبات
االت�ساق الداخلي ح�سب معامالت كرونباخ الفا
بني ( )0.65و( )0.90للمقايي�س الفرعية وبني
( )0.86و( )0.90للمقيا�س الكلي للذكور والإناث
يف الأعمار املختلفة (.)Bar-On & Parker, 2000
ويف الدرا�سة احلالية ،متت ترجمة املقيا�س
من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية من قبل
الباحثة .ثم متت مراجعة الرتجمة من قبل بع�ض
املخت�صني يف اللغة الإجنليزية ،وكذلك �إعادة
ترجمته من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية
(الرتجمة العك�سية) من قبل �أحد املخت�صني يف
اللغة الإجنليزية .تبع ذلك مراجعة عبارات املقيا�س
من قبل �أحد املخت�صني يف جمال اللغة العربية ،بعد
ذلك ،متت مطابقة فقرات املقيا�س املعاد ترجمته
من اللغة العربية �إىل اللغة االجنليزية (الرتجمة
العك�سية) مع فقرات املقيا�س الأ�صلي ،عن طريق
�أحد املتخ�ص�صني يف جمال اللغة االجنليزية ،وذلك
با�ستخدام مقيا�س تقييمي مكون من تدريجني هما:
( )1للعبارتني �إذا كانتا متطابقتني ،و(�صفر) �إذا
كانتا غري متطابقتني ،ثم مت ح�ساب الن�سبة املئوية
لتطابق العبارات فكانت ( )%95وهي ن�سبة تطابق
عالية ،مما يدل على �أن املقيا�س املرتجم واملقيا�س
الأ�صلي يقي�سان نف�س املفهوم .علم ًا ب�أنه قد متت
مراجعة العبارات غري املتطابقة وتعديلها.
تبع ذلك تقييم �صدق املقيا�س .وحتديدا،
�صدق املحكمني� :إذ مت عر�ض مقيا�س بار�-أون
على عدد من املحكمني املهتمني مبجال الذكاء
الوجداين للت�أكد من �سالمة العبارات ومتثيلها
للأبعاد التي متثلها ،ومت تعديل العبارات يف �ضوء
�آراء املحكمني .وكذلك ال�صدق التباعدي� :إذ مت
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ح�ساب معامل الإرتباط بني الذكاء الوجداين
و�أبعاده ومقيا�س قلق ال�سمة ب�إ�ستخدام قائمة
قلق ال�سمة ل�سبيلربجروجور�س�ش ول�شن ()1970
لتقيم ال�صدق التباعدي للمقيا�س ودلت النتائج
على �أن الذكاء الوجداين مبكوناته يرتبط �إرتباط
�سالب ًا مع القلق� .أما ثبات املقيا�س ،فقد مت تقييمه
بطريقتي الإ�ستقرار والإت�ساق الداخلي .حيث مت
تقييم الثبات بطريقة الإ�ستقرار ب�إعادة تطبيق
الإختبار بعد فرتة زمنية تراوحت بني ثالثة و�أربعة
�أ�سابيع على عينة قوامها ( )179فرد ًا 90( ،ذكور
و� 89إناث) ،ممثلة للمراحل الثالث امل�ستهدفة يف
الدرا�سة احلالية.
وقد تبني للباحثة �أن معامالت الثبات للمقايي�س
الفرعية قد ترواحت بني ( )0.793و()0.881
للمجاالت الفرعية ح�سب طريقة اال�ستقرار ،ومن
( )0.684و( )0.761بطريقة االت�ساق الداخلي.
فيما كانت للمقيا�س ككل ( )0.731بطريقة
اال�ستقرار و( )0.859ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا،
وهي معامالت ثبات جيدة ،مما يدل على �أن الأختبار
يتمتع مب�ستوى جيد من الثبات (النبهان.)2011 ،
تقييم ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س:
مت تقييم ثبات الإت�ساق الداخلي لعبارات
املقيا�س من خالل ح�ساب معامالت ارتباط كل
عبارة بالبعد الذي تنتمي �إليه ،وبالدرجة الكلية
للمقيا�س( .ملحق رقم .)1
عر�ض نتائج الدرا�سة:
تن�ص فر�ضية الدرا�سة احلالية على �أنه:
"توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف الذكاء الوجداين
ومكوناته الفرعية لدى الطلبة تعزى الختالف
املرحلة الدرا�سية (ال�ساد�س االبتدائي ،والثالث
الإعدادي ،والثالث الثانوي) ،والنوع (ذكر� ،أنثى)،
وم�ستوى التفوق ل�صالح الطلبة يف امل�ستوى الأعلى".
ولفح�ص هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام حتليل
التباين الثالثي ( )2×2×3للك�شف عن م�صدر
التباين يف درجات الذكاء الوجداين ودرجات
مكوناته الفرعية وفق متغريات الدرا�سة ،وهي،
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املرحلة الدرا�سية ،والنوع ،وم�ستوى التفوق وحتديد
التفاعل بينها ،وهو ما يت�ضح من جدول رقم 1
(ملحق رقم  )2و جدول رقم ( 2ملحق رقم.)3
ويتبني من اجلدول ( ،)2وجود �أثر ذي داللة
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05ملتغري
املرحلة الدرا�سية على مكون «الوعي بامل�شاعر
الذاتية» ،حيث بلغت قيمة ( )Fله ( .)6.016كما
وجد �أثر ذي داللة �إح�صائية �أي�ض ًا ملتغري النوع
والذي يلغت قيمة ( )Fله ( )5.731وذلك عند
م�ستوى الداللة ( ،)0.01بينما مل يوجد �أثر دال
لباقي املتغريات على هذا املكون.
�أما بالن�سبة ملكون “الكفاءة الإجتماعية”،
فيالحظ من اجلدول ( )2وجود �أثر ذي داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01ملتغري املرحلة
الدرا�سية ،حيث بلغت قيمة ( )Fله (،)6.357
كما وجد �أثر دال �أي�ض ًا ملتغري التفاعل بني املرحلة
الدرا�سية والنوع ،وذلك عند م�ستوى الداللة
( ،)0.05حيث بلغت قيمة ( )Fله (.)8.183
فيما مل يوجد �أثر دال لباقي املتغريات .وفيما
يتعلق مبكون “مواجهة ال�ضغوط” فقد وجد �أثر
دال �إح�صائي ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية فقط،
عند م�ستوى الداللة (�، )0.05إذ بلغت قيمة ()F
له ( ،)14.077فيما مل يوجد �أثر دال لباقي
املتغريات .و�أما بالن�سبة ملكون "القابلية للتكيف"،
فلم يوجد اثر دال جلميع متغريات الدرا�سة على
هذا املكون.
ً
و�أخري ًا فقد وجد �أثر دال �إح�صائيا للدرجة
الكلية للذكاء الوجداين ،عند م�ستوى الداللة
( )0.05ملتغري املرحلة الدرا�سية والذي بلغت
قيمة ( )Fله ( ،)14.873وملتغري النوع عند
م�ستوى الداللة ( )0.01والذي بلغت قيمة ( )Fله
( ،)5.503بينما مل يوجد �أثر دال لباقي املتغريات.
مناق�شة نتائج الدرا�سة:
�أو ًال :مكون الوعي بامل�شاعر الذاتية:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة احلالية �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا لدى �أفراد العينة تعزى ملتغريي
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املرحلة الدرا�سية ،والنوع ،على بعد «الوعي
بامل�شاعر الذاتية» ،فيما مل توجد فروق تعزى
مل�ستوى التفوق الدرا�سي ،ففيما يتعلق مبتغري
املرحلة الدرا�سية ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود
�أثر دال �إح�صائي ًا لهذا املتغري على هذا املكون،
حيث يالحظ من اجلدول ( )2وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني درجات الطلبة يف ال�صفوف
الثالثة على هذا املكون ،فقد بلغت قيمة ( )Fله
( ،)6.016ومن اجلدول رقم ( )1يتبني �أن
املتو�سط احل�سابي لطلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي
على هذا املكون قد بلغ ( ،)15.22يف حني بلغ
لطلبة ال�صف الثالث االعدادي ( ،)15.96ولطلبة
ال�صف الثالث الثانوي ( ،)16.37وبا�ستخدام
املقارنات الثنائية بطريقة "�شيفيه" ،تبني عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي وطلبة ال�صف
الثالث االعدادي يف هذا املكون ،بينما وجدت
فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات طلبة
ال�صف الثالث االعدادي وال�صف الثالث الثانوي
ل�صالح طلبة ال�صف الثالث الثانوي ،فيما تزداد
�شدة الفروق وتبلغ �أق�صى معدالتها بني متو�سطي
درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي وال�صف
الثالث الثانوي وذلك ل�صالح طلبة ال�صف الثالث
الثانوي.
وي�شري هذا �إىل �أن م�ستوى "الوعي بامل�شاعر
الذاتية" ،يف ازدياد بالتقدم يف املرحلة الدرا�سية
�أو بزيادة العمر.
ولكن ميكن �أن يعود انخفا�ض م�ستوى الداللة
على هذا املكون بني طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي
وطلبة ال�صف الثالث الإعدادي �إىل �صغر حجم
العينات� ،أو رمبا ميكن تف�سري ذلك ب�أن الأعمار
التقريبية لطلبة هذين ال�صفني ترتاوح تقريب ًا
بني (� )12-11سنة لل�صف ال�ساد�س الإبتدائي
و(� )15-14سنة لل�صف الثالث الإعدادي� ،أي
�أنهما ي�صنفان �ضمن مرحلة واحدة يف �سلم النمو
هي مرحلة املراهقة املبكرة ،وبالتايل ف�إن التمايز
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يف اخل�صائ�ص ،وال �سيما اخل�صائ�ص االنفعالية،
رمبا ال يكون وا�ضح ًا بني هاتني الفئتني العمريتني،
ناهيك من �أن �أفراد هذه املرحلة ينتمون �إىل
بيئات مت�شابهة يف اخللفية الثقافية والإجتماعية
فيتوقع �أن تكون خرباتهم مت�شابهة �إىل حد ما،
مما ي�صعب معه اال�ستدالل على �أثر العمر على
هذا املكون� ،إذ ان اجلانب االنفعايل يتمايز برتاكم
اخلربات وتنوعها.
�إال �أن م�ستوى الداللة يرتفع بني طلبة ال�صف
الثالث الإعدادي وال�صف الثالث الثانوي ،حيث
كانت الفروق بني املجموعتني دالة ل�صالح طلبة
ال�صف الثالث الثانوي ،والذين بلغ متو�سط الأداء
لهم ( ،)16.37يف مقابل ( )15.96لطلبة
ال�صف الثالث الإعدادي ،وتف�سر الباحثة ذلك
ب�أن الطالب يف ال�صف الثالث الثانوي يكون يف
نهاية مرحلة املراهقة املتو�سطة وبداية مرحلة
املراهقة املت�أخرة� ،أما الطالب يف ال�صف الثالث
الإعدادي فهو الزال يف مرحلة املراهقة املبكرة،
وهما مرحلتان خمتلفتان يف خ�صائ�صهما ،حيث
يذكر العديد من املخت�صني يف جمال علم النف�س
� Kostiuk, L & Gregory, T 2002:18أن املراهقني
يف مرحلة املراهقة املبكرة ونتيجة تغريات البلوغ،
وما ي�صاحبها من �ضغوطات نف�سية ب�سبب
التغريات اجل�سمية والنف�سية ،غالب ًا ما يكون لديهم
فهم حمدود ن�سبي ًا حلالتهم الداخلية وخ�صو�ص ًا
ال�سلبية ،وهم غري قادرين على التعبري عنها
للآخرين وخ�صو�ص ًا للآباء ،فقد يكون املراهق
حزين ًا �أو مكتئب ًا �أو قلق ًا �أو �سعيد ًا ،ولكنه ال ي�ستطيع
�أن مييز �أو يعي ذلك ،فلي�س من ال�سهل عليه قراءة
م�شاعره الداخلية والتعبري عنها .كما �أن �شعور
املراهق باخلجل واالنطواء ،نتيجة التغريات
اجل�سمية تٌ�ضعف من ثقته بنف�سه ،وت�ؤثر �سلب ًا يف
قدرته على التعبري عن م�شاعره وكذلك تقديره
واحرتامه لذاته.
�أما يف مرحلة املراهقة املتو�سطة فيتجه �سلوك
املراهق نحو الر�شد ومييل �إىل الواقعية يف قراءة
م�شاعره وانفعاالته وفهم ا�سبابها احلقيقية،
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وتزداد قدرته على التعبري عنها .كما �أن الطالب
يف هذه املرحلة �أي�ض ًا يكون يف نهاية مرحلة التعليم
املدر�سي وبداية مرحلة التعليم اجلامعي ،حيث
ٌيعطى فيها املراهق غالب ًا م�ساحة اكرب للإعتماد
على النف�س والتحرر من �سلطة الكبار مما يزيد
من ثقته بنف�سه ويرفع من فهمه لذاته تقديره
واحرتامه لها (زيدان.)1990 ،
وتختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�سات
كل من لورينزو وما�سميلينو وجو�شوا Lorenzo,
 ،Massimiliano, Joshua 2006هارود و�شري Harrod
 & Scheer 2005ودرا�سة العمران ( .)2006فيما
اتفقت يف جمملها مع نتائج درا�سة بار�-أون وباركر
 Bar-On and Parker, 2000وكذلك درا�سة النجار
( ،)2007ودرا�سة عي�سى ور�شوان (.)2006
�أما فيما يتعلق مبتغري النوع ،فقد ك�شفت نتائج
الدرا�سة احلالية وجود �أثر دال ملتغري النوع على
هذا املكون ،وبالرجوع �إىل اجلدول رقم ( )1تبني
�أن الإناث قد تفوقن على الذكور ،حيث بلغ متو�سط
�أداءهن ( ،)16.16مقابل ( )15.55للذكور.
وترى الباحثة �أن تفوق الإناث على الذكور يف
مكون “الوعي بامل�شاعر الذاتية” يت�سق مع نتائج
الكثري من الأبحاث العلمية التي اجريت على
الدماغ الب�شري للجن�سني والتي �أكدت ان الإناث
اكرث قدره علي التعبري عن ما يجول بداخلهن
من الذكور ،فيكون اللجوء ايل تعبري الذكور عن
حاالتهم االنفعالية يف �صورة ج�سدية و�سلوكية،
فيما يكون تعبري الإناث لفظي ًا ،مف�سرين ذلك ب�أن
الن�صف املخي الأي�سر يف الإناث �أكرث اكتما ًال ومنو ًا،
لذلك غالب ًا ما تتفوقن على الذكور يف التعبري عن
م�شاعرهن مبا ميتلكنه من قدرة لغوية عالية.
كما �أن اجلهاز الطريف ،وهو امل�س�ؤول عن
العواطف والغرائز عند الإن�سان� ،أكرب عند املر�أة
منه عند الرجل ،وي�ؤدي هذا الإختالف عند
الذكور �إىل امليل �إىل عدم التحدث عن م�شاكلهم
وم�شاعرهم ،بعك�س الإناث الالتي ميلن للبحث
عمن يبحن له مب�شاعرهن (عامر وحممد.)2008 ،
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من جهة �أخرى ميكن تف�سري هذه النتيجة بان
الذكر يف املجتمعات ال�شرقية التقليدية غالب ًا ما
تفر�ض عليه قيود تتعلق بالرجولة والذكورة فتحد
من حريته يف التعبري عن م�شاعره ،باعتبار �أن
ذلك ال يتنا�سب مع طبيعته كذكر ،بعك�س الأنثى
التي يتيح لها املجتمع حرية �أكرب يف هذا اجلانب،
مما قد يرفع من كفاءتها يف التعبري عن م�شاعرها
مقارن ًة بالذكر.
وتختلف هذه النتيجة عن مثيلتها يف درا�سة
بار�-أون  ،Bar-On, 1997وكذلك درا�سة كوميا
 Komiya, 2000وكذلك درا�ستي ا�سماعيل ()2002
وعجوة ( )2002والتي �أكدت جميعها عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف
بعد الوعي بالذات .فيما اتفقت مع نتائج درا�سة
�سوتا�سو وتوتو  Sutarso & Toto, 1996ودرا�سة بار-
�أون وباركر  Bar-On & Parker, 2000ودرا�سة باركر
وزمال�ؤه  Parker, et al, 2004والتي تو�صلت نتائجها
جميعا �إىل تفوق الإناث عل الذكور يف بعد الوعي
بالذات.
ثانياً :مكون الكفاءة الإجتماعية.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة احلالية �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا لدى �أفراد العينة تعزى ملتغري
املرحلة الدرا�سية ،وللتفاعل بني املرحلة الدرا�سية
والنوع على هذا املكون ،فيما مل توجد فروقات دالة
تعزى لباقي املتغريات.
وفيما يتعلق مبتغري املرحلة الدرا�سية ،في�شري
اجلدول (� )2إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني درجات الطلبة يف ال�صفوف الثالثة على
مكون «الكفاءة الإجتماعية» ،حيث بلغت قيمة
( )Fله ( ،)4.357مما ي�شري �إىل وجود �أثر دال
للم�ستوى الدرا�سي على هذا املكون .وقد ك�شفت
املقارنات البعدية با�ستخدام طريقة “�شيفيه” عن
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي وال�صف الثالث
الإعدادي يف مكون "الكفاءة الإجتماعية" ،ل�صالح
طلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي ،فيما تفوق طلبة
ال�صف الثالث الثانوي على طلبة ال�صف ال�ساد�س
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الإبتدائي وطلبة ال�صف الثالث الإعدادي.
فقد كان متو�سط طلبة ال�صف ال�ساد�س
الإبتدائي على هذا املكون ( ،)19.99فيما
انخف�ض لي�صل �إىل ( )18.93لطلبة ال�صف
الثالث االعدادي ،ثم ازداد مرة �أخرى لي�صل
�إىل ( )20.65لطلبة ال�صف الثالث الثانوي،
وهذا ي�شري �إىل �أن كفاءة الأفراد يف فهم م�شاعر
الآخرين و�إقامة عالقات مر�ضية معهم تقل يف
ال�صف الثالث الإعدادي ،ثم تزداد مرة �أخرى يف
ال�صف الثالث الثانوي.
وتتفق هذه النتيجة يف جمملها مع ما تو�صل
�إليه كل من بار�-أون وباركر Bar-On & Parker,
 2000حيث بينت نتائج درا�ستهما وجود اثر دال
للمرحلة العمرية بالن�سبة للذكاء الإجتماعي .كما
تتفق مع درا�سة النجار ( )2007والتي �أثبتت �أن
عملية فهم الوجدانات تزداد بازدياد ال�سن.
ولكن ميكن �أن ٌيعزى انخفا�ض "الكفاءة
الإجتماعية" ،والتي ين�صب حمتواها على التفاعل
مع الآخرين والقدرة على التوا�صل معهم بنجاح
و�إظهار الإهتمام بهم ،وذلك يف ال�صف الثالث
الإعدادي ،مقارن ًة بال�صفني ال�ساد�س الإبتدائي
والثالث الثانوي� ،إىل التحول النف�سي لدى
املراهق يف هذه املرحلة املوافقة لنهاية املراهقة
املبكرة وبداية املراهقة املتو�سطة يف �سلم النمو،
والذي يت�سم باالبتعاد عن الأهل ليتميز بفردية
وخ�صو�صية عنهم ،وكذلك �إىل النمو اجل�سمي
للمراهق خالل هذه املرحلة ،وما ي�صاحبه من
تغري يف مظهره ،وظهور حاجات مل ي�ألفها من قبل
مما ي�ؤدي به �إىل الإن�سحاب من الن�شاطات العامة
والتجمعات اعتقاد ًا منه ب�أنه �سيكون مو�ضع ت�سا�ؤل
�أو �سخرية �أو انتقاد مما يدفعه �إىل الإعتزال،
حيث يظهر لديه �سلوك اخلجل وامليول الإنطوائية،
والتمركز نحو الذات ،لعدم قدرته على مواجهة
الآخرين يف ظل التغريات التي حتدث له ،مما ي�ؤثر
�سلب ًا على كفاءته الإجتماعية.
من جانب �آخر ،رمبا تعطي هذه النتيجة
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م�ؤ�شر ًا على عدم الإهتمام بالأن�شطة الإجتماعية
يف ال�صف الثالث الإعدادي ،وذلك ب�سبب �ضغط
املناهج الدرا�سية ،وتوجيه الإهتمام نحو احل�صول
على معدل عايل يف هذه املرحلة الدرا�سية املهمة
بالن�سبة للطالب و�أ�سرته ،مما يقلل من فر�ص
التفاعل الإجتماعي بني الطلبة داخل املدر�سة،
وبني الطلبة واملجتمع اخلارجي.
فيما يرتفع م�ستوى "الكفاءة الإجتماعية" مرة
�أخرى يف ال�صف الثالث الثانوي ،حيث �أن املراهق
يف هذه املرحلة ،وهي املوافقة لنهاية مرحلة
املراهقة املتو�سطة وبداية املراهقة املت�أخرة ،تظهر
لديه نزعة وا�ضحة لالنتماء �إىل جماعة والتماثل
معها ،واخلروج عن �سلطة االهل وو�صايتهم ،مما
ي�ساهم يف رفع م�ستوى "الكفاءة الإجتماعية"
لديه .من جهة �أخرى فقد وجد �أثر دال �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( )0.05يف درجات الطلبة على مكون
"الكفاءة الإجتماعية" يعزى للتفاعل بني نوع
الطالب و�صفه� ،إذ بلغت قيمة ( )Fله (.)8.183
ولبيان طبيعة تلك الفروق مت ر�سم �شكل التفاعل
بني املتغريين ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:
ﺍ ﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺻﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
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ويالحظ من ال�شكل ال�سابق �أن "الكفاءة
الإجتماعية" للذكور يف تزايد م�ستمر ،بينما
بالن�سبة للإناث فقد انخف�ض م�ستوى "الكفاءة
الإجتماعية" لهن يف ال�صف الثالث الإعدادي
مقارنة مبثيالتهن يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي.
كما يالحظ من ال�شكل �أن "الكفاءة الإجتماعية"
لدى الذكور يف ال�صفني ال�ساد�س االبتدائي والثالث
الإعدادي �أعلى منها لدى الإناث ،يف حني ي�شري
ال�شكل �إىل �أن “الكفاءة الإجتماعية” لدى الإناث
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يف ال�صف الثالث الثانوي �أعلى منها لدى الذكور.
وترى الباحثة �أن تفوق الذكور على الإناث يف
مكون "الكفاءة الإجتماعية" يف ال�صفني ال�ساد�س
االبتدائي والثالث الإعدادي ،ميكن �أن يعزى �إىل
طبيعة الثقافة العربية و�شيوع وهيمنة العادات
والتقاليد التي تقيد حركة الإناث يف االو�ساط
الإجتماعية خ�صو�ص ًا يف مرحلة البلوغ ،والتي عاد ًة
ما تكون للإناث يف �سن (� )14-12سنة� ،إذ يتم
فر�ض الكثري من القيود عليهن ب�سبب التغريات
اجل�سمية ال�سريعة مقارنة بالذكور يف هذا ال�سن،
مما يزيد من حدة ال�ضغوطات عليهن ،وبالتايل
ي�ؤثر �سلب ًا على “الكفاءة الإجتماعية” لديهن،
على عك�س املجتمعات الغربية التي جتد فيها
الإناث حرية �أكرب يف هذا اجلانب ،يف حني يتمتع
الذكور يف املجتمعات العربية بحرية �أكرب يف جانب
العالقات الإجتماعية ،حيث �أنهم يف هذه املرحلة
يق�ضون معظم وقتهم مع الرفاق والأقران مما
ينمي امل�سئولية الإجتماعية لديهم ويرفع ر�صيد
العالقات الإجتماعية ،فيكون للجماعة �أثر كبري
علي منو بعد “الكفاءة الإجتماعية” لديهم.
ولذلك يتبني �أن هذه النتيجة قد اختلفت مع
ما تو�صل �إليه بار�-أون وباركر  Bar-On, 2000يف
الدرا�سة التي �أجراها على عينة من الأطفال
واملراهقني و�أبرزا فيها تفوق الإناث على الذكور يف
بعد الذكاء الإجتماعي.
�أما بالن�سبة لتفوق الإناث على الذكور يف ال�صف
الثالث الثانوي ،فيمكن تعليل ذلك ب�أن هذا ال�سن
يعترب نهاية مرحلة املراهقة املتو�سطة تقريب ًا،
ونهاية احلياة املدر�سية ،فتبد�أ الفتاة مرحلة
اال�ستقالل والتحرر النف�سي عن الأ�سرة ،وال�سعي
�إىل بناء �شخ�صية م�ستقلة لها كيانها وم�شاعرها،
وحتاول اكت�ساب االمتيازات التي يحظى بها الذكور
ب�شكل عام ب�سبب و�ضعهم يف املجتمع ،كما ي�ؤدى
ال�شعور مبرحلة االنتقال من املدر�سة الثانوية �إىل
احلياة اجلامعية �إىل زيادة الثقة بالنف�س وال�شعور
بالأهمية وتو�سيع الأفق الإجتماعى ،وات�ساع نطاق
الن�شاط الإجتماعى لدى الإناث ،يف الوقت الذي
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يبد�أ فيه الذكور بالتفكري بجدية �أكرب يف امل�ستقبل
الدرا�سي والوظيفي ،مما يزيد من حدة ال�ضغوط
النف�سية لديهم ،وي�ؤثر بالتايل على كفاءتهم
الإجتماعية مقارنة بالإناث ،حيث �أثبتت بع�ض
الدرا�سات �أن ال�ضغوط النف�سية وما ينجم عنها من
قلق ،ورهاب اجتماعي ،واكتئاب ،وحاالت احباط
ال جتتمع مع الكفاءة الإجتماعية للفرد (Parnes,
)2003

ثالثاً :مكون مواجهة ال�ضغوط.
فيما يتعلق مبتغري ال�صف يتبني من اجلدول
( )2وجود فروق ذات داللة ح�صائية بني درجات
الطالب يف ال�صفوف الدرا�سية الثالثة على مكون
«مواجهة ال�ضغوط» ،حيث بلغت قيمة
( )Fله ( ،)14.077مما ي�شري �إىل وجود �أثر
دال للم�ستوى الدرا�سي على هذا املكون .ومن
اجلدول رقم ( )1ميكن �أن نالحظ �أن متو�سط
درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي على مكون
"مواجهة ال�ضغوط" قد بلغ ( ،)25.6فيما حقق
طلبة ال�صف الثالث االعدادي ( ،)24.4وطلبة
ال�صف الثالث الثانوي ( .)26.8وبا�ستخدام
طريقة "�شيفيه" للمقارنة الثنائية تبني وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي وطلبة ال�صف
الثالث االعدادي على هذا املكون ل�صالح طلبة
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،كما وجدت فروق
دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات مطلبة
ال�صف الثالث االعدادي ،وطلبة ال�صف الثالث
ثانوي ل�صالح طلبة ال�صف الثالث ثانوي ،و�أخري ًا
فقد وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي
درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،وطلبة
ال�صف الثالث ثانوي ل�صالح طلبة ال�صف الثالث
ثانوي ،وهذا ي�شري �إىل متايز مكون "مواجهة
ال�ضغوط"بالتقدم يف املرحلة الدرا�سية.
وتتفق هذه النتيجة ب�شكل غري مبا�شر مع نتيجة
درا�سة اتكن�س و�ستف  Atkins & Stough, 2005كما
تتفق �أي�ض ًا مع نتائج درا�سة نوفل والنجار (.)2010
وتف�سر الباحثة انخفا�ض الكفاءة يف "مواجهة
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ال�ضغوط" لدى طلبة ال�صف الثالث الإعدادي
مقارن ًة بطلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي،
وازديادها مر ًة �أخرى لدى طلبة ال�صف الثالث
الثانوي ،ب�أن ذلك قد يعود �إىل �أن �أغلب طلبة
ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي مازالوا يف بداية مرحلة
املراهقة املبكرة ،وهي مرحلة تت�سم بالهدوء
الن�سبي ،حيث يكون الفرد فيها �أكرث معقولية
و�أكرث �ضبط ًا للنف�س ،كما يكون �إيجابي ًا ،ينظر
لنف�سه وللآخرين بطريقة �أكرث مو�ضوعية (�أحمد،
 ،)1999ويف املقابل ف�إن طلبة ال�صف الثالث
الإعدادي هم يف نهاية مرحلة املراهقة املبكرة
وبداية مرحلة املراهقة الو�سطى ،حيث يت�صف
�سلوك املراهق يف هذه املرحلة بالع�صبية وحدة
الطباع وعدم القدرة على �ضبط النف�س ،فيكون
مندفع ًا ،ال يتحكم يف م�شاعره ،تغلب على �سلوكه
ب�شكل عام االنفعاالت ال�شديدة ،لذا من الطبيعي
�أن تقل كفاءته يف �إدارة ال�ضغوط النف�سية ،والتي
تتمثل بح�سب تو�صيف بار�-أون للذكاء الوجداين
ب�أنها التعامل مع ال�ضغوط بفاعلية و�إيجابية،
و�ضبط االندفاع ( ،)Impulse Controlوذلك من
خالل التحكم يف امل�شاعر.
�أما الطالب يف ال�صف الثالث الثانوي فهو يف
نهاية مرحلة املراهقة الو�سطى وبداية مرحلة
املراهقة املت�أخرة ،وفيها يتجه ال�سلوك نحو
الر�شد ،ويكون املراهق هنا �أكرث قدرة على �ضبط
�سلوكه والتحكم يف انفعاالته ،فيكون �أكرث كفاءة يف
ال�سيطرة على ال�ضغوط التي يتعر�ض لها.
من جهة �أخرى ف�إن ال�صف الثالث الثانوي
ميثل نهاية مرحلة التعليم املدر�سي ،وهي مرحلة
التفكري بامل�ستقبل ،فهي مرحلة �أكرث جدية من
املراحل ال�سابقة ،ين�صب اهتمام الأ�سرة واملدر�سة
فيها على تعميق ال�شعور بامل�سئولية لدى الطلبة
ملواجهة حتديات امل�ستقبل وخ�صو�ص ًا االقت�صادية
والإجتماعية ،كما يتجه الطلبة فيها نحو
اال�ستقاللية ،مما ينمي من كفاءتهم يف التعامل مع
ال�ضغوط ب�شكل �أو ب�آخر.

)Int. J. Ped. Inn. 4, No. 1, 38- 64 (Jan. 2016

وفيما يتعلق باملتغريات الأخرى فت�شري النتائج
احلالية �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى
ملتغري النوع ،ومتغري م�ستوى التفوق ،وللتفاعل
بني النوع واملرحلة الدرا�سية ،وللتفاعل بني النوع
وم�ستوى التفوق ،وللتفاعل بني النوع وم�ستوى
التفوق واملرحلة الدرا�سية.
وترى الباحثة �أن عدم وجود فروق يف مكون
"مواجهة ال�ضغوط" تعزى لنوع الطالب ،قد يعود
�إىل �أن مقيا�س "مواجهة ال�ضغوط" قد ت�ضمن
�ضغوط ًا عامة من قبيل�" ،أ�ستطيع البقاء هادئ ًا
عندما �أكون غا�ضب ًا" ،و"�أجد �صعوبة يف ال�سيطرة
على غ�ضبي" ،و"�أ�شعر بال�ضيق جتاه بع�ض الأمور"،
ولرمبا اختلفت هذه النتيجة فيما لو ت�ضمن املقيا�س
�ضغوط ًا خا�صة ،ك�ضغوط الدرا�سة� ،أو �ضغوط
العمل� ،أو �ضغوط الأ�سرة وغريها� ،إذ �أ�شارت
الكثري من الدرا�سات �أن الذكور مث ًال �أكرث ت�أثر ًا
ب�ضغوط العمل والإجناز ،يف حني �أن الإناث �أكرث
ت�أثر ًا بال�ضغوط الأ�سرية(العمران� .)2006 ،أما
بالن�سبة لعدم وجود فروق تعزى مل�ستوى التح�صيل
الدرا�سي ،فيمكن تف�سري ذلك ب�أن الطلبة املتفوقني
وغري املتفوقني يف هذه الدرا�سة ميتلكون �صفات
نف�سية مت�شابهة لأنهم ميرون مبرحلة منائية
حمددة ،ولرمبا اختلفت هذه النتيجة فيما لو مت
االعتماد على معايري �أخرى غري املعدل الدرا�سي
لقيا�س التفوق الدرا�سي.
رابعاً :مكون القابلية للتكيف:
يتبني من اجلدول رقم ( )2عدم وجود �أثر دال
جلميع متغريات الدرا�سة والتفاعل بينها على هذا
املكون ،وتف�سر الباحثة ذلك ب�أن مقيا�س الذكاء
الوجداين الذي ا�ستٌخدم يف الدرا�سة احلالية ،مل
يت�ضمن مواقف حمددة لقيا�س «القابلية للتكيف»،
بل عبارات عامة من قبيل «�أجيد حل امل�شكالت»،
و«ا�ستخدم طرق خمتلفة حلل امل�شكالت»،
و«�أ�ستطيع فهم الأ�سئلة ال�صعبة» ،فكانت
ا�ستجابات الطلبة عليها مت�شابهة �إىل حد ما يف
املراحل الدرا�سية الثالث ،خ�صو�ص ًا و�أن املدى
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العمري لأفراد عينة الدرا�سة وهو �ست �سنوات
تقريب ًا �صغري ن�سبي ًا ،فال يتوقع �أن يختلف �أفراده
كثري ًا يف املواقف العامة ،ورمبا تختلف هذه النتيجة
ويظهر التمايز �أكرث و�ضوح ًا ،فيما لو مت ا�ستخدام
مواقف �أو م�شكالت �أكرث تخ�صي�ص ًا.
خام�ساً :مقيا�س الذكاء الوجداين ككل:
ي�شري اجلدول رقم (� )2إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية على الدرجة الكلية ملقيا�س الذكاء
الوجداين تعزى ملتغري املرحلة الدرا�سية ،حيث بلغت
قيمة ( .)14.873( )Fويبني اجلدول رقم (� )1أن
متو�سط درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي
على املقيا�س ككل قد بلغ ( ،)43.33فيما كان
لطلبة ال�صف الثالث الإعدادي ( ،)43.95ولطلبة
ال�صف الثالث الثانوي ( .)45.14وبا�ستخدام
طريقة “�شيفيه” للمقارنات الثنائية تبني عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي وال�صف الثالث
الإعدادي على مقيا�س الذكاء الوجداين ككل ،فيما
وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف الثالث الإعدادي وال�صف الثالث
الثانوي ل�صالح طلبة ال�صف الثالث الثانوي،
و�أخري ًا فقد وجدت فروق دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات طلبة ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي
وال�صف الثالث الثانوي ل�صالح طلبة ال�صف
الثالث الثانوي ،الأمر الذي ي�شري يف جممله �إىل
متايز الذكاء الوجداين ك�سمة يف اجتاه املراحل
الدرا�سية الأعلى.
وتتفق نتيجة هذه الفر�ضية يف جمملها مع ما
�أ�شار �إليه كل من ماير وكارو�سو و�سالويف ;Mayer
 ،Caruso & Salovey, 1999وكذلك بار�-أون وباركر
 ،Bar-On & Parker, 2000و�أي�ض ًا ريبيث Rippeth
 ،2003وكذلك النجار ( ،)2007من �أن الذكاء
الوجداين ينمو ويزداد مع التقدم يف العمر� ،أو يف
املرحلة الدرا�سية.
فيما تختلف يف نتيجتها هذه عن نتائج درا�ستي
النبهان وكمايل ( )2003والعمران (،)2006
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واللتان على الرغم من �أنهما �أجريتا يف بيئات
عربية كما هو حال الدرا�سة احلالية� ،إال �أنهما
�أظهرتا عدم وجود �أثر دال للعمر على الذكاء
الوجداين.
وت�شري هذه النتيجة ب�شكل عام �إىل �أن الذكاء
الوجداين يزداد بالتقدم يف املرحلة الدرا�سية
�أو بزيادة ال�سن .ويبقى انخفا�ض م�ستوى الداللة
بني جمموعتي ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي وال�صف
الثالث الإعدادي نتيجة طبيعية باعتبار �أن
املجموعتني ميكن ت�صنيفهما �ضمن فئة واحدة هي
مرحلة املراهقة املبكرة (والتي متتد من �سن ()11
�أو (� )12سنة �إىل �سن (� )14أو (� )15سنة)،
وبالتايل ال يتوقع �أن تختلف خ�صائ�ص املجموعتني
كثري ًا ،حيث �أن �أفراد املجموعتني ميرون بنف�س
مراحل النمو الإنفعايل والإجتماعي.
ولكن يظل التدين ال�شديد ملتو�سط �أداء العينة
على مقيا�س الذكاء الوجداين ككل وعلى �أغلب
مكوناته الفرعية (وفق اخلطوط الإر�شادية
للدرجات املعيارية للإختبار) ،م�ؤ�شر ًا على �ضعف
الإهتمام بالرتبية الوجدانية للطالب ب�شكل عام يف
تلك املراحل ،فقد بلغ متو�سط الأداء على املقيا�س
الكلي ( ،)44.1كما كان �أداء العينة على مكوين
“الكفاءة الإجتماعية” و”القابلية للتكيف”
يف امل�ستوى ال�ضعيف �أي�ض ًا ،حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي لهما ( )19.31و( )19.29بالرتتيب،
فيما وقع �أداء العينة على مكوين "الوعي بامل�شاعر
الذاتية" و"مواجهة ال�ضغوط" يف امل�ستوى املتو�سط
حيث بلغ متو�سط الأداء لهما ( )15.89و()25.6
بالرتتيب.
�أما فيما يتعلق مبتغري النوع ،فقد ك�شفت
نتائج الدرا�سة احلالية وجود �أثر لنوع الطالب
على الدرجة الكلية للذكاء الوجداين ،حيث بلغت
قيمة ( )Fله ( .)5.503وقد تبني �أن الفروق
كانت ل�صالح الإناث الالتي حققن متو�سط ًا قدره
( ،)44.15يف مقابل ( )43.4للذكور.
وترى الباحثة �أن تفوق الإناث على الذكور يف
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الدرجة الكلية للذكاء الوجداين يتفق مع نتائج
الكثري من الدرا�سات التي �أجريت يف جمال الذكاء
الوجداين كدرا�سة �ساتر�سو  Sutarso, 1996ودرا�سة
هارود و�سري  ،Harrod & Scheer, 2005وكذلك
درا�سة اخل�ضر والف�ضلي ( )2007والتي �أ�شارت
نتائجها �إىل �أن م�ستوى الذكاء الوجداين ارتبط
ب�شكل �إيجابي بالإناث ،مف�سرين ذلك ب�أن االمهات
يتكلمن ويظهرن تعابري انفعالية اكرث حني يتفاعلن
مع بناتهن مقارنة مع اوالدهن ،مما ي�ساعد على
تطوير مهارات الذكاء الوجداين ب�صورة �أكرب
لديهن (اخل�ضر والف�ضلي.)2007 ،
كما تت�سق هذه النتيجة مع التف�سري الف�سيولوجي
للذكاء الوجداين ،فا�ستنادا �إىل هذا التف�سري يكون
اجلهاز اللمبي املخت�ص بالعمليات الإنفعالية �أكرب
عند الإناث قيا�سا بالذكور مما يرفع من كفاءتهن
الوجدانية (.)Maccoby & Jacklin, 1974
من جهة �أخرى ترى الباحثة �أن تفوق الإناث
على الذكور يف الدرجة الكلية للذكاء الوجداين قد
يرجع �إىل ظروف التن�شئة الإجتماعية يف البحرين
والتي تعد الفتاة للزواج وتكوين �أ�سرة ناجحة،
وبالتايل يتم الرتكيز على النواحي الوجدانية يف
تربيتها ،يف حني تعد الذكر لتحمل م�س�ؤلية الإنفاق
على الأ�سرة وتوجهه نحو احل�صول على الوظيفة
املالئمة ،وبالتايل يتم الرتكيز على النواحي
الأكادميية �أكرث.
تعليق عام على نتائج الدرا�سة:
	�إن جوهر الطرح الذي حاولت الباحثة تقدميهيف هذا ال�سياق هو الك�شف عن مدى متايز
مفهوم الذكاء الوجداين بالتفدم يف املرحلة
الدرا�سية �أو العمر ،وباختالف النوع وم�ستوى
التفوق ،اعتماد ًا على نظرية بار�-أون ،والتي
تناولت املفهوم بو�صفه �سمة من �سمات
ال�شخ�صية ،وهو الأمر الذي ك�شفت عنه
نتائج فر�ضية الدرا�سة م�ؤكدة على �أن مفهوم
الذكاء الوجداين يزداد بزيادة العمر ،ويختلف
باختالف النوع .فمن الناحية النظرية جاءت
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نتائج الدرا�سة احلالية من�سجمة مع فرو�ض
نظرية بار�-أون ،والتي �أكدت على �أن الذكاء
الوجداين ك�سمة ينمو ويزداد مع التقدم يف
العمر بالن�سبة للأطفال واملراهقني من �سن
(� )7إىل (� )18سنة ،ويختلف باختالف النوع،
�إال �أنها اختلفت معها يف بع�ض التف�صيالت.
 ترى الباحثة �أن �أزمة الذكاء الوجداين �إن �صحلنا �أن نطلق عليها تتمثل يف املرحلة الإعدادية،
فقد �أظهر الطالب يف هذه املرحلة انخفا�ض ًا
يف كفاءتهم الإجتماعية ويف قدرتهم على
مواجهة ال�ضغوط ،و�ضبط الإندفاع ،وهو ما
قد ي�ؤثر حالي ًا وم�ستقب ًال يف حياتهم ال�شخ�صية
والأكادميية ،ما مل يتم الرتكيز على الذكاء
الوجداين يف هذه املرحلة ،و�أن يكون لالهتمام
بتح�سينه جانب �أكرب من وقت املعلم واملدر�سة،
وكذلك الإهتمام بالربامج التي تهدف �إىل
زيادة توعية الطالب بطبيعة هذه املرحلة وما
يحدث فيها من تغريات وما يجد فيها من
م�ستحدثات ،و�أي�ض ًا الإهتمام بتدريب املعلمني
وامل�شرفني والأخ�صائيني النف�سيني لكي يكون
لهم دور �أكرب يف ذلك؛ كذلك من ال�ضروري
توعية الأ�سرة بفائدة احلوار مع ابناءهم
وتوعيتهم بكيفية التعامل والتكيف مع التغريات
والتطورات التي حتدث لهم يف هذه املرحلة
املف�صلية من مراحل املراهقة.
 ترى الباحثة �أن عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًاتعزى للنوع يف �أغلب مكونات الذكاء الوجداين
يف املراحل الثالث ،قد يعود �إىل ت�شابه البيئة
االجتماعية والثقافية والتعليمية التي يعي�ش
فيها �أفراد عينة الدرا�سة ،فما هو متوفر
للذكور متوفر للإناث ،كما �أ�صبحت النظرة
�إىل الذكور والإناث نظرة مت�شابهه من حيث
العدالة وامل�ساواة يف التعليم بالإ�ضافة �إىل
�إتاحة و�سائل الإعالم والتكنولوجيا احلديثة
لكال اجلن�سني ،ولذا تعترب هذه النتيجة
منطقية ،حيث �أن الفروق بني اجلن�سني تت�أثر
http://journals.uob.edu.bh
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بالعوامل الإجتماعية واكت�ساب اخلربات.
 بالن�سبة لعدم وجود فروق يف الذكاء الوجداينوجميع مكوناته تعزى مل�ستوى التفوق ،فيمكن �أن
يعزى ذلك �إىل ت�شابه اخلربات لدى الطلبة من
النوعني املتفوقني والعاديني� ،إذ �أن الطلبة يف
مدار�س البحرين احلكومية يتعر�ضون لنف�س
الظروف البيئية واخلربات الرتبوية تقريب ًا،
مما يعمل على تقلي�ص الفجوة بينهم يف
م�ستوى الذكاء الوجداين والذي ينمو ويتطور
ويتمايز يف �ضوء تراكم اخلربات ومتايزها.
من جهة �أخرى ف�إن الطلبة املتفوقني والعاديني
يف الدرا�سة احلالية ،يتوقع �أن تكون لهما نف�س
اخل�صائ�ص النف�سية ،فاغلب الطلبة املتفوقون
هم يف الواقع طلبة عاديون متكنوا من حتقيق
معدالت درا�سية عالية باجلد واالجتهاد يف
�أنظمة تعليمية قائمة بالدرجة الأوىل على حفظ
املعلومات كما هو معروف (وهبة،)2010،
ولرمبا اختلفت هذه النتيجة فيما لو مت
االعتماد على معايري �أخرى لت�صنيف الطلبة
�إىل متفوقني وعاديني كاختبارات الذكاء
وغريها بجانب املعدل الدرا�سي.
قائمة املراجع:
�أو ًال :املراجع العربية:
البحريي ،حممد رزق .)2007( .تنمية الذكاء
الوجدانى خلف�ض حدة بع�ض امل�شكالت لدى
عينة من االطفال امل�ضطربني �سلوكيا .رابطة
الأخ�صائيني النف�سيني امل�صرية -585 ،)3(17
.641
�أبو زيتون ،جمال عبد اهلل .)2010( .الذكاء
الإنفعايل لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني
امللتحقني باملدار�س اخلا�صة يف �ضوء بع�ض
املتغريات الدميوغرافية .جملة العلوم
الرتبوية والتف�سية بجامعة البحرين )4(11
.43-13
�أبو زيد ،خالد ح�سن .)2009( .الذكاء الوجداين
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املالحق:
ملحق رقم ( :)1معامالت �إرتباط كل عبارة يف مقيا�س الذكاء الوجداين باملجال الذي تنتمي �إليه وباملقيا�س ككل:
البعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية

مواجهة الضغوط
الوعي بالمشاعر الذاتية
القابلية للتكيف
الكفاءة اإلجتماعية

0.134

0.203
0.157
0.268
0.208
0.361
0.179
0.151
0.228
0.183
0.439
0.533
0.286
0.557
0.508
0.281
0.404
0.365
0.415
0.420
0.487
0.473
0.537
0.540
0.525
0.346
0.315

5

**0.575

0.400

تابع الكفاءة اإلجتماعية

3
6
11
15
21
26
35
39
46
49
54
58
7
17
28
31
43
53
12
16
22
25
30
34
38
44
48
57
2

**0.303
**0.293
**0.304
**0.511
**0.616
**0.672
**0.208
**0.631
**0.454
**0.651
**0.579
**0.598
**0.711
**0.350
**0.699
**0.668
**0.367
**0.572
**0.491
**0.606
**0.523
**0.686
**0.656
**0.701
**0.756
**0.645
**0.506
**0.485

المزاج العام

العبارة

معامل االرتباط بالمكون

0.247
0.035
0.325

المجال

العبارة

معامل االرتباط بالمكون

معامل االرتباط بالدرجة الكلية

10
14
20
24
36
41
45
51
55
59
17
43
7
31
55
59
20
51
30
22
38
48
26
35
3
11
40
47
56

**0.435
**0.403
**0.322
**0.289
**0.460
**0.417
**0.525
**0.437
**0.521
**0.571
**0.348
**0.307
**0.259
**0.375
*0.170
*0.151
*0.150
**0.274
**0.469
**0.340
**0.374
**0.443

0.10
0.053
**0.308
**0.377
**0.657
**0.676
**0.585

0.302
0.197
0.139
0.118
0.339
0.429
0.358
0.197
0.369
0.334
0.533
0.508
0.439
0.557
0.369
0.334
0.139
0.197
0.487
0.415
0.537
0.525
0.268
0.208
0.247
0.325
0.372
0.385
0.321
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**0.515
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مكونات الذكاء الوجداين
الوعي بامل�شاعر الذاتية
الكفاءة الإجتماعية
مواجهة ال�ضغوط
القابلية للتكيف
الدرجة الكلية
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النوع
اناث
ذكور
16.16 15.55
19.95 19.93
25.67 25.71
18.98 18.77
44.15 43.40

املرحلة الدرا�سية
�ساد�س ابتدائي ثالث اعدادي ثالث ثانوي
16.37
15.96
15.22
20.65
18.93
19.99
26.84
24.46
25.67
19.19
18.94
18.52
45.15
43.93
43.34

م�ستوى التح�صيل
متفوق عادي
16.44 15.70
19.57 21.29
25.01 25.03
18.94 18.79
45.45 44.94
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ملحق رقم ( :)3حتليل التباين لت�أثريال�صف والنوع وم�ستوى التفوق والتفاعل بينها على الذكاء الوجداين ومكوناته:

الوعي بامل�شاعر
الذاتية

الكفاءة
الإجتماعية

الذكاء الوجداين

مواجهة
ال�ضغوط

القابلية
للتكيف

الدرجة الكلية

م�صدر التباين
املرحلة الدرا�سية
النوع
م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع
النوع×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع×م�ستوى التح�صيل
اخلط�أ
املرحلة الدرا�سية
النوع
م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع
النوع×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع×م�ستوى التح�صيل
اخلط�أ
املرحلة الدرا�سية
النوع
م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع
النوع×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع×م�ستوى التح�صيل
اخلط�أ
املرحلة الدرا�سية
النوع
م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع
النوع×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع×م�ستوى التح�صيل
اخلط�أ
املرحلة الدرا�سية
النوع
م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع
النوع×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×م�ستوى التح�صيل
املرحلة الدرا�سية ×النوع×م�ستوى التح�صيل
اخلط�أ

* دال عند م�ستوى  ** 0.01دال عند م�ستوى 0.05
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جمموع املربعات
5.697
69.427
.174
12.308
71.182
15.186
9.699
4663.985
12.468
24.912
25.485
76.109
10.031
8.146
6.560
6710.465
67.930
.524
93.516
149.872
5.242
16.997
14.581
9710.478
249.602
148.149
407.355
89.993
79.378
184.487
104.334
9586.430
129.667
121.013
68.602
202.922
145.731
96.714
40.547
13059.583

درجات احلرية متو�سط املربعات
F
2.849
2
**6.016
69.427
1
*5.731
.014
.174
1
.508
6.154
2
.876
71.182
1
.627
7.593
2
.400
4.849
2
12.114
385
6.234
2
*6.357
1.429
24.912
1
3.462
25.485
1
38.054
2
**8.183
2.576
10.031
1
6.234
4.073
2
.188
3.280
2
17.430
385
2
14.077** 33.965
.020
.524
1
3.650
93.516
1
2.925
74.936
2
.205
5.242
1
.332
8.499
2
.285
7.291
2
25.621
379
1.443
124.801
2
2.950
148.149
1
1.360
407.355
1
.997
44.997
2
3.188
79.378
1
.243
92.243
2
2.095
52.167
2
24.900
385
2
14.873** 64.833
121.013
1
*5.503
1.986
68.602
1
1.937
101.461
2
3.218
145.731
1
1.400
48.357
2
.587
20.273
2
34.549
378

