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ّ الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة
بالنفس
لدى طالب اجلامعة بدولة اجلزائر
ّ
بالل جنمة

:امللخص
ّ
ّ
ّ
 ومعرفة إن كانت هناك فروق بني أفراد العينة،استهدف البحث دراسة العالقة بني الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى الطلبة اجلامعيني
ً
ّر
طالبا وطالبة
)450(  مشلت عينة البحث.) إنساني/ أنثى) أو إىل نوع التخصص (علمي/املتغيين ميكن أن ُتعزى إىل نوع اجلنس (ذكر
يف

ّ
ُ
ّ واستخدم يف
 ودلت النتائج على وجود عالقة.الدراسة مقياسي الذكاء الوجداني والثقة بالنفس
.طالب جامعة “تيزي وزو” باجلزائر
من
ً
 وفروق بني الذكور واإلناث يف متغري الذكاء الوجداني،إحصائيا بني الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى الطلبة اجلامعيني
ارتباط دالة
 يف حني دلت على عدم وجود فروق يف الذكاء الوجداني. وكذا فروق بني الذكور واإلناث يف متغري الثقة بالنفس لصاحل الذكور،لصاحل اإلناث
. ووجود فروق يف الثقة بالنفس بني الطلبة لصاحل طلبة التخصص العلمي.)علمي-بني الطلبة تبعا لنوع ختصصهم (إنساني
ّ بالنفس؛
ّ  الذكاء الوجداني (االنفعالي)؛:الكلمات املفتاحية
ّ الثقة
.الطالب اجلامعي

The Relationship Between Emotional Intelligence and
Self-Confidence Among University Students in Algeria
Bellal Nedjm

Abstract:
This research aims to study the relationship between emotional intelligence and self-confidence and to understand
the effects of gender (male-female) and specialization (scientific-humanities) on emotional intelligence and selfconfidence. The sample of the study consisted of 450 students from the University of Tizi-Ouzou in Algeria.
The study used two scales: the emotional intelligence scale and the self-confidence scale. After analyzing the
data, the results revealed that there is a statistically significant correlation between emotional intelligence and
self-confidence. There are also statistically significant differences between males and females in emotional
intelligence in favor of females. Furthermore, there are statistically significant differences between males and
females in self-confidence in favor of males. It also revealed that there are no statistically significant differences
in emotional intelligence between students specializing in the sciences and those specializing in the humanities.
However, there are statistically significant differences in the self-confidence between students specializing in the
sciences and those in the humanity specialties in favor of scientific students.
Keywords: Emotional intelligence; Humanities; Sciences; Self-confidence; Tizi-Ouzou.
80

ّ
بالل جنمة

مقدمة:

( )50فرداً من املمرضني وطالب اجلامعة يف الشمال الغربي للواليات

ّ
إن تزايد التقدم احلضاري والتكنولوجي رافقه تغري كبري يف القيم

املتحدة األمريكية ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة

االجتماعية والثقافية واألخالقية؛ حيث طغت املادية ،وتفشت

ودالة بني الذكاء الوجداني وتقدير الذات ،وعدم وجود فروق بني

مظاهر خمتلفة من العنف واإلرهاب وانتهاك ألبسط حقوق

اجلنسني يف متغري الذكاء الوجداني ( .)Schutte & all, 2002وقد

اإلنسان ،إىل جانب شيوع األنانية واجلري وراء املصاحل املادية لتلبية

توصل كل من ( fattفات) و ( Howeهاو) يف دراستهما حول الذكاء

احتياجات احلياة اليومية؛ مما جعل الفرد معزوال عن نفسه وعن

الوجداني لدى طالب اجلامعة األجانب واملواطنني يف سنغافورة ،إىل

التفكري فيها ،ومعزوال عن غريه ،ال يفكر سوى يف ضغوط احلياة

وجود فروق يف الذكاء الوجداني تعزى ملتغري النوع ،وذلك لصاحل

ومشكالتها املتزايدة .فتدهورت بذلك عالقاته االجتماعية ،وكذا

الذكور ( .)Fatt & Howe, 2003وتوصل كل من ( Harrodهارود) و

توازنه النفسي واالنفعالي.

( Shcheerسكري) كذلك إىل وجود فروق يف الذكاء الوجداني تعزى

يف ظل هذه املعطيات ظهرت احلاجة إىل إجراء دراسات حول

ملتغري النوع ،ولكن الفروق كانت لصاحل اإلناث (Harrod & Scheer,

املتغريات اإلجيابية اليت حتمل يف طياتها حلوال ملختلف املشكالت

.)2005

واألزمات .فبعدما احنصرت حبوث ودراسات العلماء يف املاضي على

ّ
أما على ّ
الصعيد العربي فقد أجريت دراسات عديدة حول متغري

اجلوانب السلبية من شخصية اإلنسان ،وعلى خمتلف املشكالت

الذكاء الوجداني من بينها :دراسة الباحثة آمال جودة ،دراسة
حول الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة ّ
بالنفس ،وتكونت

واالضطرابات حتول االهتمام يف هذا العصر إىل دراسة مواضيع
اخلربات واخلصائص اإلجيابية للشخصية اليت تنتمي إىل جمال علم

ً
عينة ّ
طالبا وطالبة من طالب جامعة األقصى،
الدراسة من ()231

النفس اإلجيابي .هذا العلم الذي وضع أساسا لإلشارة إىل أهمية

وتوصلت نتائج ّ
الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني
ّ
ّ
ّ
الذكاء االنفعالي وكل من ّ
بالنفس ،كما توصلت إىل
والثقة
السعادة

جديدة تساعد الفرد على مواجهة خمتلف الصعوبات ،ومتكنه

عدم وجود فروق بني متوسطات درجات أفراد العينة يف ّ
الدرجة
الكلية ّ
ّ
ّ
بالنفس تعزى ملتغري
والسعادة والثقة
للذكاء االنفعالي

دراسة املتغريات اإلجيابية ،وذلك سعيا للوصول إىل طرق وأساليب
من تطوير ذاته وتنميتها .ومن بني املواضيع اليت تندرج ضمن
مواضيع علم النفس اإلجيابي جند اًّ
كل من ّ
الذكاء الوجداني والثقة

اجلنس (جودة .)297 :2007 ،كما تناول الباحث هوشيار صديق

ّ
بالنفس .وسنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على
موضوع العالقة بني ّ
بالنفس لدى ّ
ّ
والثقة ّ
الطلبة
الذكاء الوجداني

لدى املراهقني يف املدارس اإلعدادية ،وقد مشلت عينة حبثه ()715

اجلامعيني.

طالبا وطالبة من طالب اإلعدادية ،وتوصلت نتائج دراسته إىل

اإلشكالية:

وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني كل من الذكاء الوجداني
والثقة ّ
بالنفس لدى طلبة املرحلة اإلعدادية ،كما توصلت إىل عدم

يعترب الذكاء الوجداني أحد أهم أنواع الذكاء اليت حظيت باهتمام
الدارسني والباحثني يف علم ّ
ّ
النفس وعلوم الرتبية ،والسيما يف

السنطاوي موضوع الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف متغري
الذكاء الوجداني ،ومتغري الثقة بالنفس (السنطاوي .)2009 ،وقام

ً
نسبيا؛
اآلونة األخرية؛ إذ يعد هذا الذكاء من املفاهيم احلديثة

الباحث أمحد العلوان بدراسة حول الذكاء االنفعالي وعالقته

لذلك تعددت الرتمجات العربية للمصطلح األجنيب (Emotionnel

باملهارات االجتماعية وأمناط التعلق لدى طلبة اجلامعة ،وتكونت

 )Intelligenceفمنهم من يسميه الذكاء الوجداني ،ومنهم من يطلق

عينة الدراسة من ( )475طالبا وطالبة ،وأشارت النتائج إىل وجود

عليه اسم الذكاء االنفعالي ،وبعض آخر يسميه الذكاء العاطفي،

فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء االنفعالي بني الذكور واإلناث

وغريهم :ذكاء املشاعر .وأيا كانت تسمية هذا املفهومّ ،
فإن الكل
يتفق على أنه عامل أساسي ومهم يف حتقيق ّ
النجاح يف اجملاالت

لصاحل اإلناث ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف الذكاء االنفعالي بني طلبة التخصصات العلمية

العلمية ،العملية ،الشخصية واالجتماعية .وقد نتج عن االهتمام

والتخصصات اإلنسانية لصاحل الطلبة ذوي التخصصات اإلنسانية

املتنامي بهذا املفهوم عدد كبري من الدراسات والبحوث.

(العلوان.)125 :2010 ،

ومن بني الدراسات األجنبية اليت أجريت حول هذا املوضوع،

ومما ال شك فيه ّ
أن هناك عددا ال بأس به من العوامل املؤثرة

جند دراسة الباحثة ( Lindelyليندلي) حول الذكاء الوجداني

يف الذكاء الوجداني ،كنوع اجلنس ،والتخصص الدراسي للطالب،

وعالقته ببعض متغريات الشخصية (االنبساطية ،العصابية،

حيث جند تضاربا يف نتائج الدراسات فيما يتعلق بالفروق يف

كفاءة الذات ،تقدير الذات ،التفاؤل ،وجهة الضبط ،والتكيف)

الذكاء الوجداني تبعا لنوع اجلنس وكذا نوع التخصص .وهذا ما

وتبينّ من خالل النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة بني الذكاء

قد يفسر ازدياد االهتمام بدراسة الذكاء الوجداني ،لكشف أهم

الوجداني واملتغريات األخرى ،ما عدا مسة العصابية اليت كانت
عالقة االرتباط فيها سالبة .وأظهرت الدراسة أيضا ّ
أنه ال توجد
والطالبات يف ّ
ّ
فروق دالة بني ّ
الذكاء الوجداني (Lindely,
الطلبة

العوامل املؤثرة فيه.

 .)2001وأجرى ( Schutteسكوت) دراسة هدفت إىل معرفة العالقة
بني الذكاء الوجداني وتقدير الذات ،وتكونت عينة الدراسة من

وجتدر اإلشارة ،إىل ّ
أن الذكاء الوجداني يعتمد أساسا على سالمة
البناء النفسي والصحة النفسية للفرد ،وكذا قدرته على ضبط
أن البعد األول ّ
الذات وحسن تقديرها .كما ّ
للذكاء الوجداني هو
ّ
ّ
ّ
بالنفس؛ حيث ّ
إن الفرد حيتاج
ويعد أساس الثقة
بالذات،
الوعي
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بالنفس...

دوما إىل معرفة أوجه القوة لديه ،وكذلك أوجه القصور ّ
ليتخذ من

ّ
ميثل الذكاء الوجداني إجرائيا جمموع الدرجات اليت حيصل
ّ
ّ
عليها الطالب والطالبات (أفراد العينة) بعد اإلجابة عن فقرات

ّ
توصلت
يقل أهمية عن سابقه ،وهو موضوع الثقة بالنفس ،حيث

مقياس الذكاء الوجداني للمرحلة اجلامعية لـ :الباحث “أمحد
العلوان” ويضم املقياس ( )41بنداً ،مقسمة إىل ( )4أبعاد هي على

هذه املعرفة أساسا لقراراته .من هنا تربز أهمية موضوع آخر ال
دراسات ( Harmickهارميك) و ( Gemsجيمس) إىل وجود ارتباط
موجب بني ّ
بالنفس وحسن ّ
والصحة ّ
ّ
ّ
النفسية
التوافق
الثقة
(العنزي.)162 :2000 ،
ّ
ّ
ّ
وأوضحت دراسات ( Barronبارون) و ( Cottlكوتل) أن الثقة بالنفس
دليل ّ
بالصحة ّ
التوافق ّ
ّ
النفسي ّ
النفسية واألداء
السوي واملرتبط
ّ
ّ
ّ
حتمل األزمات
والنشاط والقدرة على
والشعور بالكفاءة
واألصالة،
ّ
ّ
صرف فيها (املشعان .)22 :2000 ،وتشري الدراسة اليت قام
وحسن الت ّ

بها كل من( Tavani :تافاني) و ( Loshلوش) اليت تناولت موضوع
الدافعية ّ
بالنفس ّ
والثقة ّ
ّ
ّ
كمنبئات لألداء األكادميي لدى
والتوقعات
ّ
ّ
بالنفس واألداء
ودالة بني الثقة
الطلبة ،إىل وجود عالقة موجبة
للطالب .كما ّ
األكادميي ّ
ّ
دلت النتائج على وجود تأثري ملتغري النوع

التوالي :املعرفة االنفعالية ،تنظيم االنفعاالت ،التعاطف ،التواصل
االجتماعي .وتشري ّ
الدرجة املرتفعة يف املقياس إىل وجود ذكاء
وجداني مرتفع ،يف حني تشري الدرجة الكلية املنخفضة إىل
اخنفاض مستوى الذكاء الوجداني لدى الطالب أو الطالبة.
 الثقة بالنفس :هي القدرة على احلكم السليم على ّالنفس ،وتقوم

على تقدير اإلنسان للواقع الذي يعيش فيه ،وتقدير ّ
النفس
تقديرا إجيابيا ،أي إعطاءها املكانة اليت تستحقها.
 ّّ
أما إجرائيا ُ
ّ
بالنفس يف ّ
الدراسة احلالية بأنها:
عرف الثقة
فت ّ
ّ
ّ
جمموع ّ
ّ
والطالبات (أفراد
الطالب
يتحصل عليها
الدرجات اليت
العينة) بعد اإلجابة عن بنود مقياس الثقة بالنفس املستخدم

على الثقة ّ
بالنفس ،حيث كان الذكور أكثر ثقة مقارنة باإلناث

ّ
يف ّ
أعده الباحث ( Sidney Shraugerسيدني
الدراسة احلالية الذي

( .)Tavani & Losh, 2003وهي النتيجة نفسها اليت توصل إليها

شروجر) املرتجم من طرف الباحث حممد عادل عبد اهلل ،الذي
ّ
التحدث
يضم ( )48بنداً ،مقسمة إىل ( )06أبعاد ،هي على التوالي:

حيث كان الذكور أكثر ثقة بأنفسهم من اإلناث .كما أيد ذلك

مع اآلخرين ،التفاعل االجتماعي ،املظهر اجلسمي ،اإلجيابية

الباحث فريح عويد العنزي من خالل ما توصل إليه من وجود
بالنفس لصاحل ّ
فروق دالة بني ّ
الذكور واإلناث يف الثقة ّ
الذكور ،كما

والتفاؤل ،األداء األكادميي والعالقات الرومانسية .وتشري ّ
الدرجة
املرتفعة يف املقياس إىل متتع الفرد مبستوى عال من الثقة ّ
بالنفس،

الرضا عن احلياة وكل
خلصت دراسته إىل وجود ارتباط إجيابي بني ّ
بالنفس ّ
من الثقة ّ
والتفاؤل والوجدان اإلجيابي (العنزي.)2000 ،

ّ
أما الدرجة املنخفضة فتشري إىل اخنفاض مستوى الثقة بالنفس.

من هذا املنطلق ارتأينا دراسة موضوع الذكاء الوجداني وعالقته

منهج الدراسة:

بالثقة بالنفس لدى طالب اجلامعة ،باعتبارها متغريات ذات

لقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي االرتباطي

أهمية بالغة يف تشكيل شخصية الطالب اجلامعي .وقد اخرتنا

باعتباره األنسب هلذه الدراسة من حيث اجياد العالقة بني

جامعة تيزي وزو بدولة اجلزائر كميدان لدراستنا؛ لكون هذه

املتغريين (الذكاء الوجداني والثقة بالنفس).

الباحثتان (الرديين2004 ،؛ ديهوم )2006 ،من خالل دراستهما

األخرية معروفة بنشاطات طالبها الثقافية واالجتماعية .وعليه،
ميكن طرح التساؤالت التالية:

عينة الدراسة:

-1ما مستوى الذكاء الوجداني لدى طالب اجلامعة؟

قمنا باختيار عينة تشمل ( )%5من اجملتمع األصلي للدراسة البالغ
ً
طالبا وطالبة ،مع استبعاد أفراد عينة الدراسة
عدده ()9187

-2ما مستوى الثقة بالنفس لدى طالب اجلامعة؟
-3هل هناك عالقة بني ّ
ّ
ّ
والثقة بالنفس لدى
الذكاء الوجداني
طالب اجلامعة؟

ً
طالبا وطالبة ،لنحصل على
االستطالعية البالغ عددهم ()200
ً
طالبا وطالبة من طالب جامعة “تيزي
عينة مكونة من ()450

-4هل هناك فروق يف الذكاء الوجداني بني طالب اجلامعة تبعا

وزو” باجلزائر .وقد اخرتنا هذه العينة باستخدام العينة غري

لنوع اجلنس (ذكور-إناث)؟

العشوائية احلصصية .وفيما يلي جدول رقم ( )1يوضح اجملتمع

-5هل هناك فروق يف الثقة بالنفس بني طالب اجلامعة تبعا لنوع

األصلي للدراسة ،وجدول رقم ( )2يوضح توزيع أفراد العينة

اجلنس (ذكور-إناث)؟

بالطريقة احلصصية.

-6هل هناك فروق يف الذكاء الوجداني بني طالب اجلامعة تبعا
لنوع التخصص (علمي-إنساني)؟

خصائص العينة:

-7هل هناك فروق يف الثقة بالنفس بني طالب اجلامعة تبعا لنوع

-اجلنس:

التخصص (علمي-إنساني)؟

يالحظ من خالل اجلدول رقم (ّ )3
أن عدد أفراد العينة من الذكور
( )225واملقدر بـ ( )%50يساوي عدد اإلناث ( )225واملقدر بـ (.)%50

متغريات الدراسة:

-التخصص الدراسي:

ّ
مركبة من القدرات واملهارات ّ
الشخصية
-الذكاء الوجداني :جمموعة

يالحظ من خالل اجلدول رقم (ّ )4
أن عدد أفراد العينة من ذوي

ّ
والسيطرة عليها إىل جانب
تسمح للفرد بفهم مشاعره وانفعاالته
ّ
فهم مشاعر وانفعاالت اآلخرين وحسن التعامل معها.

التخصص العلمي ( )166واملقدر بـ ( )%36.88أقل من عدد الطلبة
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ذوي التخصص اإلنساني ( )284واملقدر بـ (.)%63.12

ّ
بالل جنمة

جدول ( )1توزيع اجملتمع األصلي وفق الكليات واألقسام
التخصص

إنساني

الكلية

كلية العلوم االجتماعية
واإلنسانية

العدد

النسبة

القسم
العلوم االجتماعية

3515

%38.26

العلوم اإلنسانية

1237

%13.46

علم النفس

1083

%11.79

1885

%20.52

واحلياة

علمي

كلية اهلندسة والبناء

اجملموع

التخصص
إنساني
248

علوم الطبيعة
كلية العلوم

جدول ( )2توزيع عينة الدراسة األساسية وفق الطريقة احلصصية

5835
علمي
166
2178

علوم األرض

293

%3.19

اهلندسة املعمارية

1174

%12.78

1174

9187

%100

9187

اجملموع

أدوات الدراسة األساسية:
مقياس ّالذكاء الوجداني:

ّ
مت إعداد هذا املقياس من طرف الباحث أمحد العلوان سنة ،2010
وهو موجه لفئة الطلبة اجلامعيني ،ويتكون املقياس من ( )41بنداً

الكلية

القسم

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

العدد

العلوم االجتماعية

174

العلوم اإلنسانية

60

284

علم النفس

50

كلية العلوم

علوم الطبيعة واحلياة

94

108

علوم األرض

14

كلية اهلندسة والبناء

اهلندسة املعمارية

58
اجملموع

450

450

جدول ( )3عدد أفراد العينة
اجلنس

التكرار

النسبة املئوية

ذكور

225

%50

إناث

225

%50

اجملموع

450

%100

جدول ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب التخصص الدراسي

موزعة على أربعة أبعاد :املعرفة االنفعالية ،تنظيم االنفعاالت،

التخصص

التعاطف ،التواصل االجتماعي .لكل فقرة من فقرات املقياس سلم

علمي

166

%36.88

إنساني

284

%63.12

اجملموع

450

%100

املستجيب هي ( )205بواقع ( )5×41وأدنى درجة ميكن أن يتحصل
عليها هي ( )41بواقع (( )1×41العلوان.)2010 ،
مت االعتماد يف صدق املقياس األصلي على صدق احملكمني؛ إذ قام
الباحث بعرض املقياس على سبعة حمكمني متخصصني يف علم
النفس الرتبوي والقياس والتقويم يف اجلامعات األردنية ،وطلب
منهم بيان مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه ومدى
وضوح الفقرات ،واعتمد الباحث نسبة اتفاق ( )%80كمعيار لقبول
الفقرة .وبناء على هذا املعيار ووفقا آلراء احملكمني مت حذف مخس
فقرات من الصورة األولية للمقياس البالغ عدد فقراته ( )46فقرة،
ليصبح املقياس يف صورته النهائية مكونا من ( )41فقرة .كما حتقق
الباحث من صدق املقياس حبساب صدق البناء الداخلي للمقياس
باستخدام أسلوب التحليل العاملي وفقا لطريقة املكونات األساسية،
وعليه تأكد من صدقه .وحتقق الباحث من ثبات املقياس من
ً
طالبا وطالبة باجلامعة األردنية ،وحساب
خالل تطبيقه على ()55
معامل االتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ لفقرات
كل بعد من أبعاد املقياس وقد بلغت معامالت الثبات (،0.82 ،0.79
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58

التكرار

التوالي ( .)1-2-3-4-5وبذلك تكون أعلى درجة ميكن أن حيصل عليها

284

58

النسبة املئوية

إجابات يتكون من مخسة تدرجات؛ حيث تتمثل االختيارات فيما
ً
ً
أحيانا -نادراً -أبداً) وتعطى الدرجات التالية على
(دائما -عادة-
يلي

اجملموع

اخلصائص السيكومرتية املقياس يف الدراسة احلالية:مت التحقق من صدق مقياس الذكاء الوجداني يف الدراسة احلالية
باستخدام الصدق التمييزي ،بأسلوب املقارنة الطرفية .وقد
تبني ّ
أن قيمة “ت” لداللة الفروق بني املتوسطني دالة إحصائيا
عند مستوى ( )0.01=αلداللة الطرفني ،مما يشري إىل أن املقياس له
القدرة على التمييز بني اجملموعتني املتطرفتني ،وهذا ما يشري إىل
صدق املقياس .ومت حساب الثبات على عينة استطالعية مكونة
من ( )200طالبا وطالبة بطريقتني ،هما:
 طريقة التجزئة النصفية :حيث بلغ معامل برسون ()0.66وبعد إجراء تعديل الطول باستخدام معادلة (سبريمان براون) مت
احلصول على قيمة ( )0.79وهي قيمة مقبولة وتدل على مدى
ثبات املقياس.
 وطريقة االتساق الداخلي :حيث تراوحت ّ معامالت الثباتباستخدام معامل (ألفا كرونباخ) بالنسبة ألبعاد املقياس ما بني
( )0.48و( )0.78وهي قيم مقبولة .أما نتيجة ثبات املقياس ككل
بلغت ( )0.83وهي قيمة مقبولة جدا ،وتشري إىل متتع املقياس

 )0.74 ،0.70ألبعاد املقياس (املعرفة االنفعالية ،تنظيم االنفعاالت،

بثبات عال.

مت حساب معامل الثبات عن طريق االختبار وإعادة االختبار؛
حيث طبق املقياس على العينة ثم أعيد تطبيقه عليها بعد مرور

-مقياس الثقة بالنفس:

أسبوعني ،وقد بلغت قيم معامالت الثبات ()0.86 ،0.80 ،0.85 ،0.83

ّ
أعد هذا املقياس يف األصل “سيدني شروجر” Sidney Shrauger

ألبعاد املقياس (املعرفة االنفعالية ،تنظيم االنفعاالت ،التعاطف

سنة ( )1980وذلك لقياس ثقة الفرد بنفسه وتقييمه هلا .ويتألف
املقياس يف ّ
الشكل األصلي من ( )54عبارة ،قام حممد عادل عبد اهلل

التعاطف والتواصل االجتماعي) على التوالي ،باإلضافة إىل ذلك

والتواصل االجتماعي).

( )2000بتجريب هذا املقياس وإجراء بعض التعديل عليه ،ليصبح
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الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة ّ
بالنفس...

بذلك عدد العبارات اليت يتألف منها املقياس يف شكله احلالي 48

( .)0.76ومن ناحية أخرى ،فقد أوضحت نتائج االتساق ّ
الداخلي

عبارة ،نصفها إجيابي والنصف اآلخر سليب ،يوجد أمام كل منها

ّ
ّ
الكلية
أن قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة
للمقياس ترتاوح بني ( )0.91-0.32وهي مجيعا قيم ّ
دالة إحصائيا،

مخسة اختيارات هي( :تنطبق متاما ،تنطبق بدرجة كبرية،
ً
تنطبق إىل ّ
إطالقا) .يتم تنقيط
حد ما ،ال تنطبق كثريا ،ال تنطبق

وعليه فاملقياس ثابت.

املقياس وفق ّ
سلم متدرج من الصفر إىل أربعة ( ،)4-0وحتصل

 -اخلصائص السيكومرتية للمقياس يف الدراسة احلالية:

العبارات اإلجيابية للمقياس على الدرجات التالية)0 ،1 ،2 ،3 ،4( :

مت التحقق من صدق مقياس الثقة بالنفس يف الدراسة احلالية

على التوالي ،وهي العبارات اليت حتمل األرقام التالية-6-5-4-1( :

باستخدام الصدق التمييزي ،بأسلوب املقارنة الطرفية .وقد تبني

أما

ّ
أن قيمة “ت” لداللة الفروق بني املتوسطني دالة إحصائيا عند

.)47-45-44-42-41-40-37-36-35-32-31-28-26-22-21-19-16-15-10-9
العبارات السلبية ُ
في ّتبع فيها عكس هذا التدريج أي)4 ،3 ،2 ،1 ،0( :

مستوى ( ،)0.01=αوهذا ما يشري إىل صدق املقياس.

وتشمل العبارات السلبية األرقام التالية-18-17-14-13-12-11-8-7-3-2( :

ومت حساب الثبات بطريقتني:

.)48-46-43-39-38-34-33-30-29-27-25-24-23-20
ّ
ّ
وتتوزع عبارات املقياس على ستة أبعاد هي :التحدث مع اآلخرين،

 بطريقة التجزئة النصفية :حيث بلغ معامل برسون ()0.72وبعد إجراء تعديل الطول باستخدام معادلة (سبريمان براون)

التفاعل االجتماعي ،املظهر اجلسمي ،اإلجيابية والتفاؤل ،األداء

مت احلصول على قيمة ( ،)0.84وهي قيمة تدل على مدى ثبات

األكادميي ،العالقات الرومانسية (عادل.)1997 ،

املقياس.
 -وبطريقة االتساق الداخلي :حيث تراوحت ّ معامالت الثبات

اخلصائص السيكومرتية ملقياس الثقة ّبالنفس:

باستخدام معامل (ألفا كرونباخ) بالنسبة ألبعاد املقياس ما بني

ّ
مت استخدام الصدق التالزمي ،وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط

( )0.55و( )0.72وهي قيم مقبولة .أما نتيجة ثبات املقياس ككل

دال إحصائيا عند ( )α=0.01بني درجة أفراد العينة (ن= )52يف هذا
املقياس ،وبني درجاتهم يف مقياس تقدير ّ
الذات ،بلغت قيمته

بلغت ( )0.86وهذا ما يعكس ثبات املقياس.

ّ
الطرفية املستخدمة حلساب
( )0.874وأوضحت نتائج املقارنة

عرض ومناقشة وتفسري نتائج الدراسة:

قدرة املقياس على التمييز ،وذلك بعد تقسيم درجات أفراد

عرض نتائج التساؤل األول:

العينة تنازليا إىل مستويني ميثل ّ
األول منهما نسبة  %50األعلى
ّ
وميثل املستوى اآلخر نسبة الـ %50
(ن= ،26م= ،142.13ع=،)10.79
ّ
األدنى (ن= ،26م= ،85.76ع= )11.66وجود فروق دالة إحصائيا عند

ما مستوى الذكاء الوجداني لدى طالب اجلامعة؟الدراسة األساسية يقدر ب ( )149.59مما يدل على ّ
أن أفراد العينة

( )α=0.01بني املستويني ،وطبقا هلذه الطريقة يزداد ّ
الصدق كلما

يتمتعون مبستوى متوسط من الذكاء الوجداني وهذا باملقارنة

زادت ّ
الدرجات ،املستوى األعلى عنها يف املستوى األدنى والعكس
ّ
صحيح (عن ّ
ومت حساب ثبات املقياس عن
السقاف.)235 :2004 ،

مع الدرجات الكلية ملقياس الذكاء الوجداني اليت ترتاوح ما بني
( 41و ،)205أما فيما خيص االحنراف املعياري فقد قدرت درجته بـ

طريق إعادة االختبار بعد مرور ثالثة ( )03أسابيع من التطبيق

( ،)17.50وتعد هذه القيمة صغرية مما يدل على أن طبيعة البيانات

ّ
األول ،وذلك على ّ
عينة من طالب اجلامعة ،بلغت ( )52طالبا
ّ
ومت حسابه عن طريق معامل ألفا
وقد بلغ معامل الثبات ()0.83

أو القيم متقاربة ،وعلى هذا األساس فهي متجانسة.

أما عن طريق التجزئة ّ
كرونباخ حيث بلغ (ّ ،)0.79
النصفية فبلغ
جدول ( )5مستوى الذكاء الوجداني لدى أفراد العينة

يالحظ من خالل اجلدول رقم (ّ )5
أن املتوسط احلسابي ألفراد عينة

وقد مت أيضا حساب مستوى الذكاء الوجداني لدى الطلبة
اجلامعيني وفقا لنوع جنسهم وكذا ختصصهم الدراسي.

-مستويات الذكاء الوجداني حسب اجلنس:

املتغري

عدد أفراد
العينة

الدرجة
الدنيا

الدرجة
القصوى

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

الذكاء الوجداني

450

58

191

149.59

17.50

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )6أن عدد أفراد العينة الذين لديهم
مستوى مرتفع من الذكاء الوجداني يقدر بـ ( )121فرداً؛ منهم

(ً )70
إناثا ،أي ما نسبته ( ،)%57.85و( )51من الذكور ،أي ما يعادل
نسبة ()%42.15؛ مما يدل على تفوق اإلناث على الذكور يف التمتع

جدول ( )6توزيع أفراد العينة األساسية على مستويات الذكاء الوجداني
حسب اجلنس
مرتفع

املستويات
اجلنس

منخفض

متوسط

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

إناث

70

%57.85

152

%47.65

03

%30

225

كور

51

%42.15

167

%52.35

07

%70

225

اجملموع
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121

319

10

450

مبستوى مرتفع من الذكاء الوجداني ،كما جند ( )319فردا يتمتعون
مبستوى متوسط من الذكاء الوجداني ،منهم (ً )152
إناثا بنسبة
( )%47.65و( )167ذكور بنسبة ( ،)%52.35يف حني لدى ( )10أفراد
مستوى منخفض من الذكاء الوجداني ،منهم ( )03إناث بنسبة
( )%30و( )07ذكور بنسبة (.)%70

مستويات الذكاء الوجداني حسب التخصص:يتبني من خالل اجلدول رقم ( )7أن عدد أفراد العينة الذين

ّ
بالل جنمة

لديهم مستوى مرتفع من الذكاء الوجداني يقدر بـ ( )121فردا؛
ً
طالبا ختصصهم علمي ،أي ما نسبته ()%49.59
جند منهم ()60
ً
طالبا ختصصهم إنساني؛ أي ما يعادل نسبة ()%50.41
وجند ()61
وهذا ما يعكس تقارب أفراد العينة من كال التخصصني يف املستوى
املرتفع من الذكاء الوجداني ،كما جند ( )319فردا يتمتعون مبستوى
ً
طالبا ختصصهم علمي
متوسط من الذكاء الوجداني ،منهم ()104

ً
طالبا ختصصهم إنساني بنسبة (،)%67.40
بنسبة ( )%32.60و()215
يف حني لدى ( )10أفراد مستوى منخفض من الذكاء الوجداني،

جدول ( )7توزيع أفراد العينة األساسية على مستويات الذكاء الوجداني
حسب التخصص
املستويات
التخصص

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

علمي

60

%49.59

104

%32.60

02

%20

166

أدبي

61

%50.41

215

%67.40

08

%80

284

اجملموع

يالحظ من خالل اجلدول رقم (ّ )08
أن املتوسط احلسابي ألفراد
عينة الدراسة األساسية يقدر ب ( )124.04مما يدل على ّ
أن أفراد

121

10

املتغري

عدد أفراد
العينة

الدرجة
الدنيا

الدرجة
القصوى

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

الثقة بالنفس

450

45

180

124.04

21.68

ّ
بالنفس
جدول ( )9توزيع أفراد العينة األساسية على مستويات الثقة
حسب اجلنس
املستويات

العينة يتمتعون مبستوى متوسط من الثقة بالنفس وهذا باملقارنة
مع الدرجات الكلية ملقياس الثقة بالنفس اليت ترتاوح ما بني (0

319

450

جدول ( )8مستوى الثقة بالنفس لدى أفراد العينة

ختصصهم إنساني بنسبة (.)%80

”-ما مستوى الثقة بالنفس لدى طالب اجلامعة؟”

متوسط

النسبة

منهم ( )2طالبني ختصصهما علمي ،بنسبة ( )%20و( )08طلبة

عرض نتائج التساؤل الثاني:

مرتفع

منخفض

اجملموع

مرتفع

اجلنس

منخفض

متوسط

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

و ،)192أما فيما خيص االحنراف املعياري فقد قدرت درجته بـ

إناث

74

%43.53

129

%50.99

22

%81.48

225

( )21.68وتعد هذه القيمة صغرية مما يدل على أن طبيعة البيانات

ذكور

96

%56.47

124

%49.01

05

%18.52

225

أو القيم متقاربة ،وعلى هذا األساس فهي متجانسة.

مستويات الثقة بالنفس حسب اجلنس:يتبني من خالل اجلدول رقم ( )9أن عدد أفراد العينة الذين لديهم
مستوى مرتفع من الثقة بالنفس يقدر بـ ( )170فرداً؛ جند منهم

(ً )74
إناثا ،أي ما نسبته ( )%43.53وجند ( )96من الذكور؛ أي ما
يعادل نسبة ( )%56.47مما يدل على تفوق الذكور على اإلناث يف
ّ
بالنفس .كما جند ( )253فردا
التمتع مبستوى مرتفع من الثقة
يتمتعون مبستوى متوسط من الثقة بالنفس ،منهم (ً )129
إناثا

بنسبة ( )%50.99و( )124ذكور بنسبة ( ،)%49.01يف حني لدى ()27
بالنفس ،منهم (ً )22
فردا مستوى منخفض من الثقة ّ
إناثا بنسبة
( )%81.48و( )05ذكور بنسبة (.)%18.52

-مستويات الثقة بالنفس حسب التخصص:

اجملموع

253

170

450

27

جدول ( )10توزيع أفراد العينة األساسية على مستويات ّ
ّ
بالنفس
الثقة
حسب التخصص
مرتفع

املستويات
التخصص

منخفض

متوسط

اجملموع
التكرار

النسبة

التكرار

علمي

100

%58.82

65

إنساني

70

%41.18

188

اجملموع

النسبة
%

التكرار

النسبة

01

%3.70

25.69

%74.31
253

170

26

%96.30
27

166
284
450

جدول ( )11قيمة معامل االرتباط بريسون بني درجات ّ
الذكاء الوجداني
والثقة ّ
بالنفس لدى طالب اجلامعة
البيانات
اإلحصائية

العينة

املتغريات

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )10أن عدد أفراد العينة الذين
لديهم مستوى مرتفع من الثقة ّ
بالنفس يقدر بـ ( )170فردا؛ جند

الذكاء
الوجداني

منهم ( )100طالب ختصصهم علمي ،أي ما نسبته ( )%58.82وجند

الثقة ّ
بالنفس

450

قيمة
(ر)

قيمة ّ
الداللة اإلحصائية لـ (ر)
(قيمة الداللة احملسوبة)

0.347

0.000

مستوى
الداللة املعتمد

0.01

الداللة

دالة

ً
طالبا ختصصهم إنساني ،أي ما يعادل نسبة ( ،)%41.18وهذا ما
()70
يبني تفوق عدد الطلبة ذوي التخصص العلمي على الطلبة ذوي

عرض نتائج التساؤل الثالث:

التخصص اإلنساني من حيث املستوى املرتفع يف الثقة بالنفس،

“-هل توجد عالقة ارتباط بني الذكاء الوجداني والثقة

كما جند ( )253فردا يتمتعون مبستوى متوسط من الثقة بالنفس،

بالنفس لدى طالب اجلامعة؟”.

منهم ( )65طالبا ختصصهم علمي بنسبة ( )%25.69و( )188طالبا

ُيالحظ من خالل اجلدول رقم (ّ )11
أن قيمة معامل االرتباط

ختصصهم إنساني بنسبة ( ،)%74.31يف حني لدى ( )27طالبا

بريسون (ر=  )0.347وهي دالة إحصائيا؛ ّ
ألن قيمة الداللة احملسوبة

مستوى منخفض من الثقة بالنفس ،منهم ( )01طالب واحد

تساوي ( )0.000وهي أصغر من مستوى الداللة املعتمد لدينا

ختصصه علمي ،بنسبة ( )%3.70و( )26طالبا ختصصهم إنساني

( ،)α=0.01وهذا يعين ّ
أن هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا وموجبة
بني الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى ّ
الطلبة اجلامعيني.

بنسبة (.)%96.30
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الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة ّ
بالنفس...

تفسري ومناقشة نتائج التساؤل الثالث:يتبني من خالل النتائج أن هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا
بني الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى الطلبة اجلامعيني؛ ّ
ألن
قيمة معامل االرتباط بريسون دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

ارتباط ّ
دالة وموجبة بني الذكاء الوجداني والثقة بالنفس لدى
ّ
طالب املرحلة اإلعدادية .ولإلشارة ،فقد الحظنا ّ
قلة الدراسات
السابقة اليت تناولت العالقة بني الذكاء الوجداني والثقة بالنفس،
وحسب ّ
اطالعنا مل جند سوى الدراستني السابقتني.

(.)α=0.01
وميكن تفسري هذه العالقة-حسب الباحثة -من خالل كون الطالب

عرض نتائج التساؤل الرابع:

اجلامعي -خاصة يف مرحلة الشباب -يعمل جاهدا من أجل حتقيق

“ -هل توجد فروق يف الذكاء الوجداني بني طالب اجلامعة

أهدافه ،ويسعى إلشباع مجلة من احلاجات ،املتمثلة يف :احلاجة

ً
تبعا لنوع اجلنس (ذكور-إناث)؟”.

لالستمتاع بالسعادة الشخصية ،والرضا عن الذات ،ومعرفة
إمكاناتها واستغالهلا إىل أقصى درجة ممكنة (دويدار)103 :2002 ،؛
فإن ّ
ولتحقيق ما سبق ّ
الطالب اجلامعي يعمل على مراقبة سلوكاته،
وتنظيم انفعاالته ،والتحكم يف عواطفه؛ حبيث يراعي فيها،
التعامل الفعال مع ذاته ومع غريه ،إىل جانب ّ
ّ
حتليه بقدر من الثقة

ّ
يتضح من خالل اجلدول رقم (ّ )12
أن قيمة (= 3.452ت) وهي
ألن قيمة ّ
دالة احصائيا؛ ّ
الداللة احملسوبة ( )0.001وهي أصغر من
مستوى ّ
الداللة املعتمد لدينا ( ،)0.05=αوهذا يعين ّ
أن هناك فروقا
ذات داللة احصائية بني ّ
الذكور واإلناث يف متغري الذكاء الوجداني،
والفرق لصاحل اإلناث ،إذ ّ
إن املتوسط احلسابي لإلناث ( )152.73وهو
أكرب من املتوسط احلسابي للذكور ( ،)147.56يعين أن اإلناث يتفوقن

بالنفس ،اليت تظهر من خالل املواجهة ،وعدم الرتدد ،باإلضافة
إىل ّ
التصرف مبهارة والتفكري بإجيابية وحسن تقدير الذات (جيل،

على الذكور يف مستوى الذكاء الوجداني.

ّ
والسمات االنفعالية اليت يتحلى
 .)5 :2005وهذه املهارات الوجدانية
ُ
بها الطالب لتحقيق رغباته وإشباع حاجاته ،تعبرّ عن ذكائه

-تفسري ومناقشة نتائج التساؤل الرابع:

الوجداني ومدى ثقته بنفسه ،فهي القوة الكامنة اليت تساعده
على ّ
التعبري عن ذاته واإلفصاح عن رأيه ،ومواجهة حتديات احلياة

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق يف متغري الذكاء الوجداني
تعزى لنوع اجلنس (ذكر-أنثى) والفرق لصاحل اإلناث ،حيث كانت

بفعالية ،والتكيف مع خرباتها اجلديدة .كما ّ
أنها تشعره بكفاءته

الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α0.05

النفسية واالجتماعيةّ ،
مما ينعكس إجيابا على خمتلف جوانب
حياته .وهذا ما ّ
يؤكده ( Robensروبنس) و ( Schutteسكوت) ذلك

وميكن تفسري وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الذكاء

ّ
أن الوعي باالنفعاالت واملشاعر هو الكفاءة الوجدانية األساسية
اليت ينبين عليها غريها من الكفاءات الشخصية مثل ضبط الذات
والثقة بالنفس ...إذ ّ
إن املشاعر تلعب دورا أساسيا يف تسيري احلياة
وما يصاحبها من القرارات الشخصية اليت تؤدي لتحقيق خمتلف
اإلجنازات (روبنس وسكوت.)50 :2000 ،
كما ميكن تفسري عالقة االرتباط بني الذكاء الوجداني والثقة
بالنفس ،يف ضوء ما أشارت إليه النماذج النظرية املفسرة للذكاء

الوجداني بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث بطبيعة التنشئة
األسرية املتعلقة برتبية اإلناث يف البيئة اجلزائرية اليت هلا تأثري
ّ
ّ
ّ
تؤكد
النفعاالتهن وانفعاالت اآلخرين؛ إذ
إدراكهن
مباشر على
ّ
ّ
هذه التنشئة أهمية التعاطف بالنسبة لإلناث واالتزان االنفعالي

ّ
واللباقة يف ّ
كضرورة ّ
التعامل مع اآلخرين
التصرف بهدوء،
وجماملتهم ،وهي الوظيفة األساسية لألم عند تربية ابنتها؛ إذ
ّ
الصغر أصول وأساليب ّ
تلقنها منذ ّ
التعامل مع اآلخرين ،وكذا حسن
ّ
التصرف يف املواقف االجتماعية وأمام الناس لتهيئتها لدورها يف

الوجداني؛ إذ أشار ( Golemanجوملان) ( )1998إىل ّ
أن الذكاء الوجداني

ّ
الصغر على ّ
تربى البنت منذ ّ
الصرب
املستقبل كزوجة وكأم ،كما

ُيسهم يف تهدئة النفس وهزمية القلق واالكتئاب ،وممارسة احلياة

وعلى احتواء مشاعر اإلجهاد اليت تعرتضها؛ ومجيعها أبعاد أساسية

بشكل فاعل ،لذلك فإن األفراد األذكياء وجدانيا لديهم القدرة

للذكاء الوجداني.

على ضبط الذات ،والشعور بكفاءتهم الشخصية ،كما أنهم ميتازون
بالقدرة على التكيف ،إىل جانب ّ
اتصافهم بالثقة بالنفس (سعيد،

باإلضافة إىل ذلك ،فإن التنشئة االجتماعية لإلناث تؤدي دورا مهما
يف أن يصبحن أكثر انتباها لالنفعاالت الصادرة عنهن وأكثر إدراكا

 .)201 :2007كما اعترب ( Golemanجوملان) يف منوذجه للذكاء

لردود أفعاهلن االنفعالية أثناء التفاعل مع اآلخرين؛ فالصراخ مثال

الوجداني ّ
أن الثقة بالنفس مهارة أساسية تندرج ضمن بعد الوعي

مسموح للذكور ومستقبح لدى اإلناث ،إذ تعترب املعايري االجتماعية

الذاتي (.)Goleman, 1995: 45

والعادات السائدة متساحمة مع الذكور ومتشددة مع اإلناث،

وقد ّ
حدد ( Salaساال) عشرين كفاءة للذكاء الوجداني ،من بينها

وتفرض على األنثى التصرف بعقالنية وروية وتفادي التعبري

الثقة بالنفس (سالمة وحسني ،)71 :2006 ،كما أشار كثري من

عن انفعاالتها السلبية أو التصرف بتهور .وهذا ما أكده الباحث

الباحثني إىل الثقة بالنفس باعتبارها مهارة من مهارات الذكاء
َ
متض َّمنة يف بعد الوعي بالذات.
الوجداني

عالء الدين كفايف يف قوله ّ
إن اجملتمع يضع قيودا على حركة الفتاة
لاللتزام باملعايري االجتماعية ،فنجد أن الفتاة يف اجتاهها للمحافظة

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة ،كدراسة

على تلك املعايري حريصة على ضبط انفعاالتها (كفايف.)86 :1997 ،

(جودة )2007 ،اليت توصلت إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني

إىل جانب ما مضى ،يالحظ يف األسرة اجلزائرية عموما اختالف

الذكاء الوجداني والسعادة والثقة بالنفس لدى الطلبة اجلامعيني،

معاملة كل من األب واألم لألنثى مقارنة بالذكر؛ إذ يظهران

ودراسة (السنطاوي )2009 ،اليت توصلت نتائجها إىل وجود عالقة

حنوها مقدارا أكرب من املشاعر وخاصة من األم اليت تقضي معها

86

ّ
بالل جنمة

جدول ( )12نتائج اختبار “ت” للفروق بني الذكور واإلناث يف متغري الذكاء الوجداني
املتغريات

البيانات اإلحصائية

العينة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

إناث

225

152.73

17.31

ذكور

225

147.56

14.31

ذكاء وجداني

قيمة (ت)

قيمة الداللة احملسوبة

مستوى الداللة املعتمد

الداللة

3.452

0.001

0.05

ّ
دالة

جدول ( )13نتائج اختبار “ت” للفروق بني الذكور واإلناث يف متغري الثقة بالنفس
املتغريات

البيانات اإلحصائية

العينة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

إناث

225

117.43

21.89

ذكور

225

130.66

19.37

الثقة بالنفس

قيمة (ت )

قيمة الداللة احملسوبة

مستوى الداللة املعتمد

الداللة

-6.793

0.000

0.05

ّ
دالة

وقتا أطول ،فتتعلم األنثى منها كيف تدرك انفعاالتها وتعرب عن

مستوى الذكاء الوجداني.

مشاعرها بالطريقة الصحيحة .ويشري إىل ذلك ( Golemanجوملان)

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات

يف قوله ّ
أن اآلباء غالبا ما يستخدمون الكلمات العاطفية مع البنات

السابقة ،كنتائج دراسات )Harrod & Scheer, 2005( :و(املصري،

أكثر من األوالد ،وغالبا ما يندجمون معهن يف مناقشات حول

 )2007و(العلوان )2010 ،و(عبد القاضي )2011 ،اليت تشري يف نتائجها

ّ
حالتهن العاطفية ،بقدر أكرب من مناقشة تلك احلاالت مع األوالد،

إىل وجود فروق يف الذكاء الوجداني لصاحل اإلناث ،وختتلف نتيجة

كما تتجه األمهات بصورة خاصة إىل سرد بعض احلكايات العاطفية

الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة ( )Fatt & Howe, 2003ودراسة

ّ
ّ
بأوالدهن (جوملان:2000 ،
بناتهن مقارنة
الواسعة عند تفاعلهن مع

(املصدر )2008 ،اليت تشري إىل أن الفروق لصاحل الذكور .يف حني

.)189

نفت نتائج دراسات كل منLindely, 2001) ، (Schutte & all, 2002)،( :

أما التنشئة االجتماعية للذكور-خاصة يف اإلطار الثقايف احمللي-فرتى

( ،)(Salovey & all, 2002عجوة( ،)2002 ،جودة( ،)2007 ،السنطاوي،

ّ
أن من متام الرجولة أن ميتنع الذكور عن التعبري عن انفعاالتهم
ّ
باعتبارها عالمات ضعف ينبغي أال تظهر عليهم (عجوة:2002 ،

 )2009وجود فروق يف الذكاء الوجداني بني اجلنسني .وقد يرجع

)199؛ فالرجال عموما مييلون إىل إخفاء مشاعرهمّ ،
ألنهم تربوا
منذ ّ
الطفولة على كبح املشاعر ،فعادة ما يلجؤون إىل ّ
الصمت وعدم
ّ
بالضعف .يف حني ّ
أن اإلناث أقدر
اإلفصاح عن املشاعر كي ال يوصفوا

السبب يف عدم تطابق نتائج دراستنا مع نتائج هذه الدراسات
إىل اختالف بيئة الدراسة ،فال ميكن تفسري حقيقة الفروق بني
اجلنسني إال من خالل ثقافة اجملتمع ،إىل جانب أساليب التنشئة
ّ
ولعل هذا ما يفسر تطابق نتائج دراستنا مع
االجتماعية املتبعة.

ّ
ّ
ومشاعرهن ،وهذه القدرة
انفعاالتهن
من الذكور على التعبري عن
تساعدهن على ّ
ّ
ّ
يتعرضن هلا كما
التخلص من الضغوط الكثرية اليت
ّ

(خطارة )2010 ،حيث توصال إىل وجود فروق يف الذكاء الوجداني

تسمح ّ
هلن بالغوص يف أعماق شخصيات اآلخرين ،وفهم انفعاالتهم

لصاحل اإلناث.

ّ
لصاحلهن.
بسهولة ،وهذا ما يرجح كفة الذكاء الوجداني
ّ
ّ
فإن اجلوانب الوجدانية التعبريية (استخدام
وبناء على ذلك

عرض نتائج التساؤل اخلامس:

االنفعاالت) لدى الذكور أقل منها لدى اإلناث؛ فاألنثى حبكم

“ -هل توجد فروق يف الثقة بالنفس بني طالب اجلامعة تبعا

تكوينها البيولوجي والنفسي املتمثل يف رقة مشاعرها ورهافة

لنوع اجلنس (ذكور-إناث)؟”.

حسها جيعالنها تسعى دائما إىل التواصل العاطفي وقراءة املشاعر
الدفينة لدى اآلخرين والتعامل على أساسها ،فهي أكثر تعبريا عن
مشاعرها الداخلية وأكثر إفصاحا عنها ،مما جيعلها أكثر قدرة على

نتائج بعض الدراسات احمللية ،كدراسة (معمرية )2007 ،ودراسة

ّ
يتضح من خالل اجلدول رقم (ّ )13
أن قيمة (= -6.793ت) وهي
ً
ألن قيمة ّ
احصائيا؛ ّ
الداللة احملسوبة ( )0.000وهي أصغر من
دالة
مستوى ّ
الداللة املعتمد لدينا ( )0.05=αوهذا يعين ّ
أن هناك فروقا
ذات داللة احصائية بني ّ
الذكور واإلناث يف متغري الثقة بالنفس،

االتصال والنجاح يف العالقات االجتماعية والعمل اجلماعي.
أن اإلناث أكثر قدرة على ّ
كما ّ
التفاعل االجتماعي وأكثر ميال

والفرق لصاحل الذكور؛ إذ ّ
إن املتوسط احلسابي للذكور ()130.66

حلضور املناسبات االجتماعية من الذكور ،وهذا ما يؤكده Bar-on

وهو أكرب من املتوسط احلسابي لإلناث ( .)117.43أي أن الذكور

(بار أون) الذي يرى ّ
أن اإلناث أقوى من الذكور يف مهارات العالقات

خيتلفون عن اإلناث يف مستوى الثقة بالنفس ،فالذكور أكثر ثقة

مع اآلخرين (حسني وأبو املكارم .)2004 ،إىل جانب هذا متتلك
اإلناث قدرة كبرية على ّ
التعاطف مع اآلخرين مقارنة بالذكور،

بأنفسهم من اإلناث.

وهذا ما أكدته نتائج دراسة ( Rosental Robertروبرت روزنتال)

 -تفسري ومناقشة نتائج التساؤل اخلامس:

ّ
بأن النساء يظهرن مشاعر التعاطف أكثر من الرجال (جوملان،

بينت النتائج ّ
ّ
أن هناك فروقا ذات داللة احصائية بني الذكور
ّ
ّ
واإلناث يف متغري الثقة بالنفس؛ ّ
ألن قيمة “ت” كانت دالة عند

ّ
تفسر تفوق اإلناث على الذكور يف
 )144 :2000وكل هذه العوامل قد
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الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة ّ
بالنفس...

أن ّ
الثقة ّ
مستوى الداللة ( )0.05=αمبعنى ّ
بالنفس ختتلف باختالف
بينت النتائج ّ
اجلنس (ذكور-إناث) كما ّ
أن الذكور أكثر ثقة بأنفسهم
من اإلناث.
ّ
ّ
كما ميكن إرجاع الفروق بني الطلبة الذكور واإلناث يف الثقة
تلقاها ّ
التنشئة االجتماعية اليت ّ
بالنفس لصاحل الذكور إىل ّ
كل
ّ
بالنفس ّ
ّ
منهما؛ فاإلنسان ال يولد ُم ّ
لكنه يكتسبها من
بالثقة
زودا
خالل عمليات التنشئة االجتماعية .ويف هذا ّ
الصدد ،يرى عبد
أن خربات ّ
ّ
الرمحن العيسوي (ّ )1987
الطفولة املبكرة تؤثر يف مدى
فإن تربية ّ
ّ
بالثقة بنفسه ،وعلى ذلك ّ
الطفل تربية
شعور الفرد
ّ
إنسانية أو دميقراطية ،تؤدي إىل شعوره بالثقة يف ذاته ،من خالل

إحساسه ّ
بأنه ُي َ
عامل على قدم املساواة مع إخوته وأخواته فيما له
من حقوق وما عليه من واجباتّ ،
فإن إحساسه بالعدل وبتكافؤ
الفرص وباحرتام كيانهّ ،
ّ
ينمي فيه ّ
ّ
بالثقة يف
الشعور
كل هذا
ذاته (العيسوي .)133 :1987 ،وباحلديث عن اخللفية االجتماعية
ألفراد العينة ّ
ّ
والتقاليد ّ
السائدة (يف اجملتمع
فإننا جند أن العادات
الرجل حرية إبداء رأيه واتخّ اذ القرارات
األمازيغي) متنح
ّ
ّ
والتصرف حبرية واستقاللية يف حياته أكثر من الفتاة؛ فالفتاة
ليست حرة يف حياتها ،بل عليها يف كل مرة استشارة أهلها واحلصول
على موافقة الرجل يف األسرة سواء كان والدها أو أخاها أو حتى
أقاربها ممن هلم الوالية عليها يف خمتلف شؤون حياتها .فبحكم
كون اجملتمع األمازيغي عموما جمتمعا ذكوريا (جمتمع أبرسي)
حيظر على املرأة ختطي حدود املعايري االجتماعية السائدة،
وهذا ما يظهر سلطة الرجل وحتكمه بزمام األمور .وبالرجوع
إىل بنية اجملتمع األمازيغي ،نالحظ ّ
أن للعنصر الذكري أهمية
ّ
ترسخت مع الزمن ،ومع تعاقب األجيال،
كبرية ،وهذه األهمية
ّ
إذ ظلت املرأة ُت َنشئ أبناءها وفق التنشئة اليت تلقتها يف أسرتها

ّ
ّ
والتقدير يف اجلماعة اليت ينتمي إليها
إن شعور الفرد باالحرتام
والشعور بالقوة واالعتزاز وزيادة ّ
ّ
ّ
الثقة
يؤدي به إىل اإلحساس
ّ
بالنفس؛ فاإلنسان مدني بطبعه ،ال يستطيع العيش مبعزل عن

اجملتمع وتربطه به رابطة عضوية غري قابلة لالنفصال” (اهلامشي،
.)30 :1984
ّ
فإن اجملتمع اجلزائري عامة ،وحبكم كونه
إىل جانب ما سبق،
ّ
للرجال ،ويكلفهم باملسؤوليات
جمتمعا إسالميا ،مينح القوامة ّ

وبالتالي فلدى ّ
ّ
الذكور فرصة
احلياتية واألسرية أكثر من اإلناث،
أكرب يف ّ
التعامل مع مواقف احلياة العامة ،واإلقدام على خمتلف
ّ
اخلربات احلياتيةّ ،
والشعور
مما مينحهم فرصة لتحقيق اإلجنازات
ّ
ّ
بها ،بشكل يزيد لديهم القدرة على التكيف النفسي واالجتماعي،
مما ّ
ّ
يعزز ثقتهم بأنفسهم .وهذا ماأشار إليه ( Guilfordجيلفورد)
ّ
ّ
تجّ
ّ
يف تعريفه للثقة بالنفس بأنها “ ا اه الفرد حنو ذاته وحنو بيئته

االجتماعيةّ ،
وأنها ترتبط مبيل الفرد إىل اإلقدام حنو البيئة أو
ّ
فالذكور ميتلكون فرص اإلقدام
الترّ اجع عنها” (العنزي)377 :2004 ،
حنو البيئة ومواجهة املواقف واخلربات اجلديدة .كما ّ
أن الذكور
أكثر عزما وإقداما وشجاعة مقارنة باإلناث ّ
الالتي يغلب عليهن

أن ّ
لكونهن عاطفيات ،يف حني ّ
ّ
الشجاعة تعترب
اخلوف والترّ دد نظر
من أهم مظاهر ودالئل ّ
الثقة ّ
بالنفس (الوشيلي.)14 :2007 ،

وتدعم ّ
توصلت إليها ّ
ّ
الدراسة احلالية ،دراسات عديدة
النتيجة اليت
تناولت موضوع ّ
ّ
ّ
والنبهاني
بالنفس ،من بينها دراسة رزق
الثقة
( )1999حول ّ
ّ
ّ
رّ
كالتوافق
املتغيات
بالنفس وعالقتها ببعض
الثقة
ّ
ّ
ّ
ّ
توصلت إىل
والتخصص الدراسي ،حيث
والصف
الدراسي واجلنس
وجود فروق يف الثقة بالنفس لصاحل ّ
الذكور .إىل جانب دراسة كل
الرديين ( )2004؛ ديهوم ( )2006اليت توصلت
من :العنزي ( )2000؛ ّ
لنفس النتيجة .يف حني ،اختلفت نتيجة دراستنا مع نتائج بعض
توصلت إىل عدم وجود فروق بني ّ
ّ
الذكور واإلناث يف
الدراسات اليت

وورثتها عن أمها وعن ّ
جدتها ،وهي تنشئة تؤكد تفضيل الذكور
على اإلناث يف شتى اجملاالت؛ حيث ُت َّ
نشأ األنثى على طاعة الذكور

ّ
بالنفس كدراسة ّ
الثقة ّ
النعيمي (( )2002مذكورة يف :منال السقاف،

واخلضوع هلم بدءا بإخوتها ووالدها ووصوال إىل زوجها ،وهذا ما

 )2008ودراسة السنطاوي ( .)2009إىل جانب دراسة )2009( Marie

أشار إليه الباحث”  ”( ”Pierre Bourdieuبيري بورديو) يف كتابه “�So

اليت أظهرت وجود فروق يف الثقة بالنفس لصاحل اإلناث.

( ”ciologie de L’Algerieسوسيولوجية اجلزائر) عندما حتدث عن

وميكن إرجاع عدم تطابق نتائج دراستنا مع بعض الدراسات إىل

اجملتمع األمازيغي ،قائال ّ
إن الفتاة األمازيغية يتم حتضريها مسبقا

اختالف مكان إجراء الدراسة ،إذ ال خيفى على أحد تأثري عادات

ّ
تقبل الوضع القانوني واالجتماعي هلا
من خالل تربيتها ،على

اجملتمع وتقاليده ،إىل جانب أمناط وأساليب الرتبية والظروف

واعتباره واقعها .مع التذكري بأفضلية الذكور على اإلناث ووجوب

املعيشية السائدة على الفروق بني اجلنسني ،وهذا ما قد يفسر

تبعية املرأة للرجل ( )Bourdieu, 1974: 15وقد بقيت آثار هذا النوع

النتيجة اليت توصلت إليها دراسة  )2009( Marieاليت أظهرت وجود

من التنشئة االجتماعية إىل يومنا هذا ،إذ جيب على الفتاة مثال

فروق يف الثقة بالنفس لصاحل اإلناث ،وهذا منطقي ألن اجملتمعات

استشارة أهلها يف تنقالتها ويف اجلامعة اليت ستدرس فيها ويف نوع

العربية ختتلف عن اجملتمعات األجنبية اليت تعطي لألنثى حرية

العمل الذي ستمتهنه ،...بينما حيظى الذكور باحلرية التامة .وهذا

مثلها مثل الذكر يف احلرية والتنقل دون قيد مما يؤثر يف ثقتها

ما أكدته الباحثة “بداك شاحبة”يف حديثها عن اجملتمع األمازيغي؛

بنفسها واعتمادها على ذاتها ،كما ّ
أن الختالف املراحل العمرية

يف قوهلا“ :وما يالحظ يف كل األحناء ّ
أن سلطة الرجل هي السائدة يف

اليت مير بها أفراد العينة دورا يف اختالف نتائج الدراسات ،فمثال

العائلة ،وتبدو عالقة الضغط هذه خارجيا يف الشوارع والثانويات

دراسة هوشيار صديق السنطاوي تناولت فئة املراهقني ،يف حني

واملكتبات واحلافالت واملؤسسات االجتماعية والعمل واجلامعات،

تناولت دراستنا فئة الشباب.

وداخليا على مستوى األسرة قبل كل شيء” (بداك .)72 :2012 ،وكل
هذه العوامل تؤدي إىل تدني مستوى ّ
الثقة بالنفس لدى اإلناث

-عرض نتائج التساؤل السادس:

وارتفاعها لدى الذكور .ويف هذا ّ
الصدد ،يقول عبد احلميد اهلامشي:

“ -هل توجد فروق يف متغري الذكاء الوجداني بني طالب
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ّ
بالل جنمة

جدول ( )14نتائج اختبار “ت” للفروق بني طالب اجلامعة يف متغري الذكاء الوجداني وفق نوع التخصص (علمي-إنساني)
املتغريات

البيانات اإلحصائية

العينة

علمي

166

إنساني

284

املتوسط احلسابي
150.72

االحنراف املعياري

18.05

اجلامعة تبعا لنوع التخصص (علمي-إنساني)؟”.
يتبينّ

1.049

0.295

0.05

غري ّ
دالة

16.50

الذكاء الوجداني
148.93

قيمة (ت)

قيمة الداللة احملسوبة

مستوى الداللة املعتمد

الداللة

يف بعض ردود الفعل اليت تصدر عنهم يف مواجهة ظروف احلياة

من خالل اجلدول رقم (ّ )14
أن قيمة (ت = )1.049وهي غري

واملشكالت الدراسية اليت تواجههم (مسور وعواد .)67 :2004 ،إىل

دالة إحصائيا؛ ّ
ألن قيمة الداللة احملسوبة تساوي ( )0.295وهي أكرب
من مستوى الداللة املعتمدة لدينا (= )0.05αوهذا يعين ّ
أنه ليس

جانب هذا ،فاملرحلة العمرية اليت مير بها الطلبة اجلامعيون؛
أي مرحلة الشباب؛ تتميز بوصول ّ
الطلبة إىل مستوى من ّ
النضج

التخصص العلمي والطلبة ذوي التخصص اإلنساني؛ أي ال خيتلف

عقالنية يف حل املشكالت وتقبل املسؤولية وازدياد الواقعية إىل

الطلبة ذوو التخصص العلمي عن الطلبة ذوي التخصص اإلنساني

جانب انتهاج أسلوب حياة حمدد ،مما ينعكس على سلوكاتهم

يف مستوى الذكاء الوجداني.

وعلى تعاملهم مع غريهم .وهذا ما أكده اهلامشي من ّ
أن التكوين

هناك فروق ّ
دالة إحصائيا يف الذكاء الوجداني بني الطلبة ذوي

ّ
والتفكري بطريقة
االنفعالي والقدرة على حتمل اإلحباطات

االنفعالي للفرد الذي ترتاوح سنه ما بني ( 30-18سنة) يسري حنو

تفسري ومناقشة نتائج التساؤل السادس:أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

االتزان واالستقرار يف العواطف ،ويصبح أكثر واقعية يف حياته
االنفعالية ،إذ يقبل ما هو فيه بشيء من الشجاعة ّ
النفسية ويدرك

الداللة ( )α0.05يف مستوى الذكاء الوجداني بني طلبة الكليات

مساوئ بعض انفعاالته املتطرفة اليت تسبب له حرجا اجتماعيا،

العلمية وطلبة الكلية اإلنسانية.

ويستطيع أن جيعل نفسه عليها رقيبا (اهلامشي.)224 :1992 ،

ميكن تفسري عدم وجود فروق يف الذكاء الوجداني بني الطلبة

كما قد ترجع النتيجة إىل طبيعة البيئة اجلامعية ،اليت تعترب
ّ
والتواصل
وسطا مفتوحا وبيئة اجتماعية يسودها احلوار

الذكاء الوجداني الذي يعترب مهارة ال يولد بها اإلنسان ،بل يكتسبها

االجتماعي ،ما مينح الطلبة القدرة على إقامة عالقات اجتماعية

مع مرور الزمن ومع تراكم اخلربات اليت يكتسبها يف احلياة .ومما

فيما بينهم ،ويسمح هلم ببناء صداقات عديدة والتواصل مع

يؤكد ذلك قول ( Golemanجوملان) ّ
بأن الذكاء الوجداني عكس

اآلخرين؛ ومجيعها مهارات وقدرات أساسية للذكاء الوجداني وهي

الذكاء العقلي يستمر يف النمو يف مجيع املراحل العمرية للفرد
(اخلضر .)117 :2008 ،وهذا ما جيعل فرصة اكتساب هذا ّ
النوع من

ضرورية لضمان استمرارية هذه العالقات من جهة ،ولتحقيق

ذوي التخصص العلمي والطلبة ذوي التخصص اإلنساني بطبيعة

التوافق مع اآلخرين من جهة أخرى .وهذا التقارب بني الطلبة يف
أساليب التعامل مع الغري ومع خمتلف املواقف ،عوامل ُت ّ
فسر عدم

الذكاء متاحة ألي شخص بغض النظر عن مستوى ذكائه أو مستوى
تعليمه أو عمله أو حتى نوع ّ
التخصص الذي درسه.

وجود اختالف بني الطلبة ذوي التخصص العلمي والطلبة ذوي

ّ
إن الذكاء الوجداني يتطور بزيادة اخلربات اليت مير بها الطالب؛

التخصص اإلنساني يف مستوى الذكاء الوجداني.

فهو يشبه أي مهارة أو قدرة تنمو وتتطور مع الزمن ،وتؤثر يف
قدرة الفرد على ّ
ّ
والضغوط البيئية
التعامل بكفاءة مع املتطلبات

وتتفق مع نتائج دراستنا ،دراسات عديدة ،من بينها ،دراسة

اليت حتيط به ،من منطلق ّ
أن هذا الذكاء يشمل جمموعة من
املهارات والقدرات االجتماعية والوجدانية والشخصية .كما ّ
أنه

عجوة ( ،)2002خطارة ( )2010ودراسة عبد القاضي ( ،)2011يف
حني اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسات :املساعيد (،)2008
والعلوان ( )2010اليت أشارت إىل وجود فروق يف الذكاء الوجداني بني
الطلبة تعزى لنوع التخصص ،لصاحل التخصص اإلنساني ،بينما

يتضمن مستويات مرتفعة من قدرات مهمة ،كتحمل الضغوط
ّ
ومهارات ّ
والتعامل بفعالية مع املواقف
التعامل مع اآلخرين
ّ
بالتالي فالذكاء الوجداني ال يتعلق بشكل أساسي بنوع
العارضة.

بني الطلبة تعزى لنوع التخصص ،لصاحل التخصص العلمي.

اخلربات واملواقف والظروف اليت مير بها الطلبة هي نفسها يف كال

عرض نتائج التساؤل السابع:

التخصصني اإلنساني والعلمي ،تالشت معها الفروق بينهم يف

“ -هل توجد فروق يف متغري الثقة بالنفس بني طالب

مستوى الذكاء الوجداني.

اجلامعة تبعا لنوع التخصص (علمي-إنساني)؟”

فتشابه ظروف املرحلة اجلامعية ألفراد العينة سواء كان ختصصهم

يتبينّ من خالل اجلدول رقم (ّ )15
أن قيمة (ت = )2.015وهي دالة

إنسانيا أو علميا كالظروف ّ
الدراسية واملشكالت اليومية داخل

إحصائيا؛ ّ
ألن قيمة الداللة احملسوبة تساوي ( )0.045وهي أصغر

احلرم اجلامعي وخارجه ،أدى إىل تشابه ردود أفعاهلم وكذا مستوى

من مستوى الداللة املعتمدة لدينا (= )0.05αوهذا يعين ّ
أن هناك
فروقا ّ
دالة إحصائيا يف متغري الثقة بالنفس بني الطلبة ذوي

الظروف اليت مير بها الطلبة داخل اجلامعة ،جعلتهم يتشابهون

التخصص العلمي والطلبة ذوي التخصص اإلنساني لصاحل الطلبة

التخصص الذي يدرسه ّ
ّ
الطالب بل باخلربة اليت مير بها ،وملّا كانت

ذكائهم الوجداني؛ حيث أشار كل من مسور وعواد إىل ّ
أن تشابه

أشارت دراسة الربيع ( )2007إىل وجود فروق يف الذكاء الوجداني
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الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة ّ
بالنفس...

جدول ( )15نتائج اختبار “ت” للفروق بني طالب اجلامعة يف متغري الثقة بالنفس وفق نوع التخصص (علمي-إنساني)
املتغريات

البيانات اإلحصائية

العينة

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

علمي

166

126.98

24.76

إنساني

284

122.46

19.55

الثقة بالنفس

قيمة (ت )

قيمة الداللة احملسوبة

مستوى الداللة املعتمد

الداللة

2.015

0.045

0.05

ّ
دالة

ذوي التخصص العلمي ،أي أن الطلبة من التخصص العلمي أكثر

التلميذ من االلتحاق بالتخصص العلمي يف التعليم ّ
ّ
الثانوي ،من

ثقة بأنفسهم من الطلبة ذوي التخصص اإلنساني.

ّ
معدل التلميذ واألماكن البيداغوجية املتاحة .وهنا تقع
بينها:
ّ
املشكلة ،إذ يتطلب ّ
ّ
معدال مرتفعا ،وعالمات
التخصص العلمي

تفسري ومناقشة نتائج التساؤل السابع:يتضح من خالل اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند

مرتفعة يف املواد العلمية ،كالعلوم والفيزياء والرياضيات ،وهذا ما
ال جنده متاحا سوى عند ّ
ّ
فيوجه أصحاب املعدالت املرتفعة
النخبة،

مستوى الداللة ( )α0.05بني الطلبة اجلامعيني يف متغري الثقة
ّ
بالنفس تبعا لنوع التخصص (علمي-إنساني) والفرق لصاحل

إن افرتضنا ّ
أن البعض اآلخر خيتار ختصص اآلداب مبحض إرادته،

الطلبة ذوي التخصص العلمي.

فهم فئة قليلة جدا ختتاره إما حبا له ،أو هربا من صعوبة املواد

ميكن تفسري النتيجة املتوصل إليها يف الدراسة احلالية بعملية

العلمية والرياضيات وهو الغالب.
التالميذ املوجهون-بغري رغبتهم-إىل ّ
ويتعرض ّ
التخصص األدبي إىل
ّ

ّ
الشخصية تتأثر بشكل مباشر بنوع التنشئة االجتماعية اليت

وكذا طموحات أوليائهم ،ما يسبب هلم خيبة أمل واإلحساس
والدونية مقارنة بذوي ّ
ّ
ّ
التخصص العلمي أصحاب
بالتهميش

التطبيع االجتماعي اليت خيضع هلا الفرد يف البيئة اجلزائرية
أن ّ
ّ
عموما ،إذ إنه معلوم ّ
بالنفس مسة انفعالية داخلية يف
الثقة

تلقاها الفرد يف صغره ،وهذا ما أكدته الباحثة أمل خمزومي يف
تعريفها ّ
بالنفس بأنها“ :إحدى مسات ّ
للثقة ّ
الشخصية األساسية اليت

ويوجه البقية إىل ّ
إىل ّ
ّ
التخصص األدبي .وحتى
التخصصات العلمية

أول صدمة تتمثل يف عدم إمكانية حتقيق أهدافهم اليت ّ
ّ
سطروها

املعدالت العالية .وقد أشارت الباحثة أمساء خويلد إىل ذلك يف

يبدأ تكوينها منذ نشأة الفردّ ،
وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بتكيف

دراستها املوسومة بـ“ :الدافعية لإلجناز يف ظل التوجيه املدرسي

الفرد نفسيا واجتماعيا” (املخزومي .)123 :2002 ،والشخصية

باجلزائر” من خالل ما توصلت إليه من نتائجّ ،
بأن التالميذ

حسب حممد علي حسن :تكوين متميز يتألف من جمموعة من

األدبيني يشعرون ّ
بأن كل من يف املؤسسة من إدارة ،أساتذة وحتى
يكنون ّ
ّ
ّ
ميت لتخصص العلوم
التقدير لكل ما
التالميذ أنفسهم؛

مسات متميزة ،وتتخذ هذه السمات أشكاال معينة تبعا للظروف
اليت عاشت ضمنها (البيومي)130 :1993 ،؛ فسمة الثقة ّ
بالنفس على

بصلة ،يف مقابل االستخفاف الذي قد يصل إىل االستهزاء بتالميذ
اآلداب ووصفهم ّ
ذكاء يف املؤسسة لذا ّ
ً
مت توجيههم
بأنهم الفئة األقل

القدرات واالجتاهات السلوكية اليت تكونت واكتملت حتى أصبحت

سبيل املثال تتكون بفعل سلسلة من التفاعالت وتبعا للظروف

إىل هذا ّ
التخصص” (خويلد .)117 :2005 ،وكل هذه الظروف تؤدي

واخلربات اليت مير بها الفرد .فحصيلة كل موقف من املواقف

إىل زعزعة ثقة التلميذ بنفسه .وهذا ما ذهبت إليه الباحثة بسماء

يضيف إىل الفرد وعيا وصورة عن نفسه وكذلك اجتاها حنو هذه

أقرت ّ
بأن التلميذ ينظر إىل نفسه وفق ما يتفق ومعاملة
آدم؛ حيث ّ
املهمني يف حياته كاآلباء واملدرسني واألصدقاء ،فإذا عاملوه على ّ
ّ
أنه

املواقف .ورغم تنوع الظروف البيئية املؤثرة يف شخصية الفرد
أن اخلربات البيتية ممُ َ َّث ً
ومدى ثقته بنفسه ،إال ّ
لة باألسرة؛ يبقى
هلا التأثري األكرب يف ذلك .حيث تعترب األسرة من اجلماعات املرجعية
اليت حيدث فيها ّ
التفاعل بصورة مباشرة ( )Face to Faceوهو أكثر

أنواع ّ
التفاعل تأثريا بالفرد (الوشيلي.)89 :2007 ،
ّ
ّ
الصغر على فكرة أن ّ
فالطفل اجلزائري ُي َنشأ منذ ّ
التخصص العلمي
ّ
هو الذي يضمن طريق ّ
الراقية يف
النجاح
والتميز والفوز باملهن ّ

قادر على ّ
ّ
والنجاح فسيؤدي هذا إىل توليد إحساس عام
التحصيل
بالثقة بالنفس وبقدرته على ّ
النجاح ،أما إذا تلقى منهم تقديرات
سلبيةّ ،
فإن ذلك سيؤدي إىل توليد إحساس عميق بالعجز والدونية
التالميذ املوجهون إىل ّ
(آدم .)2005 ،ويف املقابل ،يشعر ّ
التخصص

العلمي الذين ّ
بالرضا عن أنفسهم وعن
متت مراعاة اختياراتهم
ّ
إجنازهم ،ويشعرون بنوع من الفخر ّ
ّ
خييبوا آمال آبائهم
ألنهم مل

نظر اجملتمع ،فعند سؤالنا ألي تلميذ يف املدرسة االبتدائية ،ماذا

وكذا توقعات اجملتمع .فالفرد يسعى لتقدير ذاته عن طريق

تريد أن تصبح عندما تكرب؟ فاإلجابة تكاد تكون نفسها :طبيبا
أو مهندسا .وهذه اإلجابة ما هي إال انعكاس التجّ اهات األولياء

اعرتاف واحرتام اجلماعة له .ويف هذا ّ
الصدد فقد أورد Taylor
(تايلور) جمموعة من العوامل املعززة ّ
ّ
بالنفس ،من بينها،
للثقة

وحتى التجّ اهات املعلمني الذين يشجعون تالميذهم على اختيار
ّ
التخصص العلمي معتربين إياه ّ
السبيل األمثل لتحقيق طموحاتهم.
فيكرب ّ
جلي يف املرحلة
الطفل وتكرب معه هذه األفكار ،وتظهر بشكل
ّ
التالميذ إىل اختيار ّ
املتوسطة؛ حيث مييل أغلب ّ
التخصص العلمي

التعليم الثانوي ،ولكن عملية ّ
يف ّ
التوجيه ال تقوم على ميول
التالميذ فحسب ،بل هناك شروط أخرى ال بد من توفرها ليتمكن
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االتجّ اهات اإلجيابية من اآلخرين حنو الفرد وتعليقاتهم بشأنه
(عن حسيب .)129 :2007 ،إذ غالبا ما يبارك اجملتمع دراسة التلميذ
يف ّ
التخصص العلمي ،بينما ينظر بنظرة شفقة وتهميش إىل من

يوجه إىل ّ
التخصص األدبي بسبب ما ينتظر كالهما يف عامل الشغل.
ّ
ّ
كل هذه العوامل تولد لدى العلميني نظرة تفاؤلية حنو املستقبل
وتعزز من ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على حتقيق أهدافهم اليت

ّ
بالل جنمة

رمسوها ألنفسهم .وهذا ما أكده كل من ( Giradanoجريادانو) و
أن ّ
بالنفس تعكس ّ
ّ
( Dusekدوسيك) بقوهلما ّ
الشعور الذاتي
الثقة

( .baa.orgتاريخ معاينة الصفحة.)2014-08-22 :

للفرد وإمكاناته وقدرته على مواجهة األمور املختلفة يف احلياة،
وتنمو هذه ّ
الثقة من خالل حتقيق األهداف ّ
الشخصية اليت تبدأ

بداك ،شاحبة ،2012 ،مناذج من الثقافة الفولكلورية للمجتمع

الدراسي) ،شبكة املعلوماتية النبأ archive). http//:www.anna�( ،

ّ
بالتخطيط
كأفكار يف ذهن الفرد وجتد طريقها إىل أرض الواقع

األمازيغي ،دار األمل ،اجلزائر.

وباالستفادة من خمزون اخلربات (عن عسكر.)157 :2000 ،
يتكرر هذا املشهد بعد حصول ّ
ّ
التالميذ على شهادة الباكالوريا أمام

بشري ،معمرية ،2007 ،حبوث ودراسات متخصصة يف علم النفس،

التالميذ ذوو ّ
اخليارات املتاحة هلم؛ إذ جيد ّ
التخصصات العلمية

اجلزء الثالث ،منشورات احلرب ،اجلزائر.

خيارات عديدة ،يف حني تقتصر خيارات التالميذ ذوي التخصص
األدبي على ّ
التخصصات األدبية واإلنسانية فقط .خصوصا يف

البيومي ،حممد علي حسن“ ،1993 ،التغري واالستمرارية يف أساليب

بأن ّ
السائد ّ
ظل االعتقاد ّ
التخصصات العلمية تضمن مهنا راقية
ّ
ومستحسنة اجتماعيا ،بينما تفضي التخصصات األدبية إىل

مستقبل جمهول وإىل شبح البطالة .وهذا ما ينعكس على اتجّ اهات
ّ
الطلبة اجلامعيني حنو مستقبلهم واملهن املتاحة أمامهم؛ إذ يشعر
ّ
التخصص العلمي بنوع من ّ
الطلبة اجلامعيون ذوو ّ
التفاؤل واألمل،
بينما يسيطر على ّ
الطلبة ذوي ّ
التخصص اإلنساني هاجس البطالة

الرعاية الوالدية بني مرحليت الطفولة املبكرة ،واملراهقة املبكرة”،
اجمللة املصرية للدراسات النفسية ،العدد .140-130 ،4
جودة ،آمال ،2007 ،الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة
بالنفس لدى طلبة جامعة األقصى ،جملة جامعة النجاح لألحباث
(العلوم اإلنسانية) اجمللد ( )21العدد (.111-108 ،)3

يؤثر بال شك يف مستوى ّ
والقلق من املستقبل ،وهو ما ّ
الثقة ّ
بالنفس
لدى كال ّ
الطرفني.

جوملان ،دانيال ،1995 ،الذكاء العاطفي ،ترمجة :ليلى اجلبالي،2000 ،

وتتفق مع هذه النتيجة ،نتيجة دراسة (الديب وآخرون،)2000 ،

اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.

يف حني ختتلف بعض الدراسات مع نتائج دراستنا ،كدراسة
(السنطاوي )2009 ،ودراسة (الطائي )2006 ،إىل جانب دراسة

جيل ،ليند لفيلد ،2005 ،الثقة الفائقة ،إصدارات مكتبة جرير،

(السقاف )2008 ،ودراسة (املفرجي )2008 ،اليت أشارت إىل عدم

جدة ،السعودية.

وجود فروق يف الثقة بالنفس تعزى لنوع التخصص.
حسيب ،حممد حسيب ،2007 ،فعالية برنامج إرشادي لتنمية الثقة

خامتة:

بالنفس ونقص اضطراب اللجلجة يف الكالم لدى األطفال يف املرحلة

ختاما؛ نوصي مبا يلي:
ّ
ترّ
 توجيه واضعي املناهج والربامج يف وزارة ال بية والتعليمإىل أهمية ّ
الذكاء الوجداني يف إكساب ّ
الطالب املهارات احلياتية

االبتدائية ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،مكة املكرمة.

النجاح يف ّ
األساسية اليت تساهم يف حتقيق ّ
شتى اجملاالت األكادميية،

االجتماعية واملهنية.
ّ
ّ
 ضرورة تضمني مهارات الذكاء الوجداني ضمن املناهج الدراسيةللتالميذ وتطبيقها فعليا يف مدارس ّ
ّ
التعليم االبتدائي ،املتوسط
والثانوي.
ّ
ّ
 االهتمام بتدريس مواضيع علم النفس اإلجيابي للطلبةاجلامعيني يف خمتلف ّ
تكيفهم ّ
التخصصات ،من أجل حتقيق ّ
النفسي

حسني ،حممد وأبو املكارم ،جاد اهلل ،2004 ،املكونات العاملية للذكاء
االنفعالي لدى عينة من املتفوقني أكادمييا وغري املتفوقني من
طالب التعليم الثانوي ،دراسات نفسية ،العدد .336-281 ،)3( 14
اخلضر ،عثمان محود ،2008 ،الذكاء الوجداني-إعادة صياغة مفهوم
الذكاء ،الطبعة الثانية ،شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع،
الكويت.

واالجتماعي ،ورفع كفاءتهم ّ
النفسية واالجتماعية لتخفيف

خطارة ،رشيد ،2011 ،الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق الدراسي

ومواجهة ضغوط احلياة ومشكالتها اليومية.
ّ
ّ
 وضع برامج إرشادية بهدف رفع مستوى الثقة بالنفس والذكاءالوجداني لدى ّ
الطلبة يف املراحل ّ
التعليمية املختلفة.

لدى تالميذ السنة األوىل ثانوي ،رسالة ماجستري ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة ،اجلزائر.

كما نقرتح إجراء دراسات أخرى حول هذا املوضوع بربط كل

خويلد ،أمساء ،2005 ،الدافعية لإلجناز يف ظل التوجيه املدرسي

من الذكاء الوجداني والثقة بالنفس مبتغريات أخرى نفسية،

باجلزائر ،رسالة ماجستري ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر.

اجتماعية وتربوية.

دويدار ،عبد الفتاح حممد ،2002 ،أصول علم النفس املهين

املراجع:

والصناعي والتنظيمي وتطبيقاته ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية ،مصر.

آدم ،بسماء ،2005 ،قضية مدرسة وبيت وجمتمع (التحصيل
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الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة ّ
بالنفس...

الديب ،مصطفى وعبد السميع ،صالح ،2000 ،الثقة بالنفس

عبد القاضي ،عدنان حممد ،2011 ،الذكاء الوجداني وعالقته

ومستوى التحصيل عند الطالب وطالبات القسم العلمي واألدبي

باالندماج اجلامعي لدى طلبة كلية الرتبية بتعز ،اجمللة العربية

باملرحلة الثانوية ،جملة البحوث النفسية والرتبوية ،العدد (،)3

لتطوير التفوق ،اجمللد ( ،)3العدد (.80-26 ،)4

كلية الرتبية ،جامعة املنوفية.231-75 ،
عجوة ،عبد العال ،2002 ،الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من الذكاء
ديهوم ،ساملة انصري ،2006 ،أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها

املعريف والعمر والتحصيل الدراسي والتوافق النفسي لدى طالب

بالثقة بالنفس لدى طلبة اجلامعة ،رسالة ماجستري ،جامعة

اجلامعة ،جملة كلية الرتبية باإلسكندرية ،اجمللد ( ،)13العدد (،)1

زلتني ،األردن.

.344-250
عسكر ،علي ،2000 ،ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها ،دار الكتاب

الربيع ،فيصل ،2007 ،الذكاء االنفعالي وعالقته بالتوافق النفسي

احلديث ،القاهرة ،مصر.

واملهارات االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية الرتبية مبدينة
تبوك ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.

العلوان ،أمحد ،2010 ،الذكاء االنفعالي وعالقته باملهارات
االجتماعية وأمناط التعلق لدى طلبة اجلامعة يف ضوء متغريي

الرديين ،آالء حممد علي ،2013 ،الثقة بالنفس وعالقتها مبركز

التخصص والنوع االجتماعي للطالب ،اجمللة األردنية يف العلوم

الضبط (داخلي-خارجي) ،موقع الصفاء للصحة النفسية،

الرتبوية ،اجمللد ( ،)7العدد (.144-125 ،)2

( ،http//:www.elssafa.com/ii-74تاريخ معاينة الصفحة-10-25 :
العنزي ،فريح عويد ،2000 ،الشعور بالسعادة وعالقته ببعض

.)2013

السمات الشخصية ،جملة دراسات نفسية ،القاهرة ،اجمللد ( )11العدد
روبنس ،بام وسكوت ،جاك ،1997 ،الذكاء الوجداني ،ترمجة:

(.51-33 ،)3

صفاء األعسر وعالء الدين كفايف ،2000 ،دار قباء للطباعة والنشر،
القاهرة ،مصر.

العنزي ،فريح عويد ،2004 ،التحصيل الدراسي وعالقته بالثقة
بالنفس لدى طالب املرحلة الثانوية وطالباتها ،الكويت ،جملة

سعيد ،سعاد جرب ،2007 ،الذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة
ّ
الالحمدودة ،دار عامل الكتاب احلديث ،إربد ،األردن.

العلوم االجتماعية ،العدد ( )2جملد (.399-377 ،)32
العيسوي ،عبد الرمحن ،1987 ،سيكولوجية املراهق املسلم املعاصر،

ّ
السقاف ،منال ،2008 ،الثقة بالنفس وانفعال الغضب لدى عينة من

الطبعة األوىل ،دار الوثائق ،الكويت.

طالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،رسالة ماجستري،
جامعة أم القرى ،مكة.

كفايف ،عالء الدين ،1997 ،علم النفس االرتقائي :سيكولوجية
الطفولة واملراهقة ،مؤسسة األصالة ،القاهرة ،مصر.

سالمة ،عبد العظيم وحسني ،طه عبد العظيم ،2006 ،الذكاء
الوجداني للقيادة الرتبوية ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ،عمان ،األردن.

املخزومي ،أمل ،2002 ،التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس ،جملة

مسور ،حممد وعواد ،مصطفى ،2004 ،الغضب كحالة ومسة لدى

املنهل ،العدد ( )578جملد (.122-125 ،)63

عينة من طلبة جامعة الريموك وعالقته ببعض املتغريات ،جملة
العلوم الرتبوية ،العدد (.174-143 ،)5

املساعيد ،أصالن ،2008 ،الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من
التحصيل األكادميي ودافع اإلجناز لدى طلبة اجلامعة يف ضوء بعض

السنطاوي ،هوشيار صديق ،2009 ،الذكاء الوجداني وعالقته

املتغريات ،جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية6 ،

بالثقة بالنفس لدى املراهقني يف املدارس اإلعدادية ،رسالة

(.137-111 ،)2

ماجستري ،جامعة السليمانية ،اقليم كردستان.
املشعان ،عويد سلطان ،2000 ،دافع اإلجناز وعالقته بالقلق واالكتئاب
الطائي ،أنوار غامن حييى ،2006 ،الثقة بالنفس وعالقتها ببعض

والثقة بالنفس لدى املوظفني الكويتيني وغري الكويتيني يف

املتغريات لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة املوصل ،جملة الرتبية

القطاع احلكومي ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،احلولية

والعلم ،اجمللد ( ،)14العدد (.130-110 ،)1

( )20الرسالة (.120 ،)139

عادل ،عبد اللهّ حممد ،1997 ،مقياس الثقة بالنفس ،مكتبة األجنلو

املصدر ،عبد العظيم سليمان ،2008 ،الذكاء االنفعالي وعالقته

املصرية ،القاهرة ،مصر.

ببعض املتغريات االنفعالية لدى طلبة اجلامعة ،جملة اجلامعة
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