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 إقرار المشرف

ه بالـتكا  اننفعـالي لـدل طلبـة تشـيي  الـتاو وعتقتـ أشهد أن إعـداد هـذا الرسـالة الموسـومة          
( قـد جـرب بـشـــــــــرافي فـي كليـة اآلداب  كرار كريم عبد العباس دهـش( التي تقدم بها الطالب   الجامعة 

 الماجستير في علم النفس . درجة/ جامعة القادسية , وهي جزء من متطلبات 

                                                  

 

 

   .ى التوصياو المتوافرة أرشح هته الرسالة للمناقشة بناً  عل
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 اللغوي المقومإقرار 

ــدل طلبــة أشــهد أنــي قــرأت الرســالة الموســومة             ــتكا  اننفعــالي ل ــتاو وعتقتــه بال تشــيي  ال
(  إلـى كليـة اآلداب / جامعـة القادسـية كرار كريم عبـد العبـاس دهـش( التي تقدم بها الطالب    الجامعة

 الماجستير في علم النفس وقد وجدتها صالحة من الناحية اللغوية. درجةوهي جزء من متطلبات  ,
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انول العلمي المقومإقرار   

( تشـيي  الـتاو وعتقتـه بالـتكا  اننفعـالي لـدل طلبـة الجامعـةالرسـالة الموسـومة   أشهد أن          
(  إلــى كليــة اآلداب / جامعــة القادســية , وهــي س دهــشكــرار كــريم عبــد العبــاالتــي تقــدم بهــا الطالــب   

 .العلمية من قبليمن الناحية  رب تقويمهاالماجستير في علم النفس قد ج درجةجزء من متطلبات 
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 الثاني علميال المقومإقرار 

( تشـيي  الـتاو وعتقتـه بالـتكا  اننفعـالي لـدل طلبـة الجامعـةالرسـالة الموسـومة   أشهد أن          
(  إلــى كليــة اآلداب / جامعــة القادســية , وهــي كــرار كــريم عبــد العبــاس دهــشالــب   التــي تقــدم بهــا الط
 .من قبلي العلميةمن الناحية  رب تقويمهاالماجستير في علم النفس قد ج درجةجزء من متطلبات 
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 البحث صخلم

وذلــ   ماديــا  يمكنـش مــن تحقيــه أهدافــش , ميــل الفــرد للنلــر الـى ذاتــش بوصــفها شــي ا  تشـييء الــذات         
اآلخـرين بـدال  مـن التعامـل معهـم بوصـفش إنسـانا  يقـدر ذاتـش ولـش  فـيباستغالل خصا صش الجسمية للتـثثير 

مثــل اجبــدا  أو الــذكاء لــم يعــد  ية فــي هــذا الصــددمالســمات اجيجابيــة ايــر الجســ ن  إذ إ , كيانــش الخــا 
إضـافة إلـى تركيـزا , مقارنة بثهمية خصـا   وسـمات الملهـر الخـارجي على أنها مهمة الفرد ُينلر لها 

تكـوين  مثـل لى ضـعف فـي مهـام الحيـام المتعـددم إ بشؤدي يقد دون ايرها , على الخصا   الملهرية 
 .(عالقات شخصية هادفة وتحقيه النجاح األكاديمي

قدرم التـي تسـاعد الفـرد علـى معرفـة مشـاعرا ومشـاعر اآلخـرين ب يتمثلالذكاء االنفعالي  ولما كان        
دارم انفعاالتــش وعالقاتــش مــع اآلخــرين بشــكل فاعــل األفــراد ذوي الــذكاء االنفعــالي  ن  إذ إ , وتحقيــه ذاتــش واة

مــن  , و انفسـهم ونحـو االخـرينالمرتفـع أكثـر تميـزا  فـي الجوانـب االجتماعيـة ولــديهم اتجاهـات ايجابيـة نحـ
 هدف البحث الحالي التعرف إلى: هذا المنطله

 تشييء الذات لدب طلبة الجامعة . .1

 الــــذكور,  :  جــــنسلــــى وفــــه متغيــــري العلــــدب طلبــــة الجامعــــة داللــــة الفــــروه فــــي تشــــييء الــــذات  .2
 .  , وتفاعل الجنس والتخص  علمي , وانساني( : واجناث( , والتخص  

 . لدب طلبة الجامعة الذكاء االنفعالي .3

 الـــذكور,  : الجـــنسعلـــى وفـــه متغيـــري داللـــة الفـــروه فـــي الـــذكاء االنفعـــالي لـــدب طلبـــة الجامعـــة  .4
 .  , وتفاعل الجنس والتخص    علمي , وانساني(: اجناث( , والتخص  و 

 بين تشييء الذات والذكاء االنفعالي لدب طلبة الجامعة. االرتباطيةالعالقة  .5

علـى  طلبـة الجامعـةلـدب  تشييء الـذات والـذكاء االنفعـاليبين  االرتباطيةالقة داللة الفروه في الع .6
 اجناث( , والتخص    علمي , وانساني(.  الذكور, و  الجنسوفه متغيري 

 (م 2021 - 2020الدراســي   وطالبــة للعــام ( طالــب  400ينــة البحــث الحــالي مــن  تثلفــت عو         
( 180وبواقــع  %( مــن مجتمــع البحــث 2.16المراحــل وبنســبة   متــم اختيــارهم بالطريقــة العشــوا ية متعــدد

( مـــن التخصـــ  170( مـــن التخصـــ  العلمـــي و 230وبواقـــع  ( مـــن اجنـــاث , 220و مـــن الـــذكور 
, ولتحقيــه أهــداف البحــث قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس لقيــاس   طلبــة الجامعــة(مــن عينــة البحــث االنســاني 



  
 

 ل 
 

تكــون بصــورتش النها يــة  المتبنــام والــذي( 1997وبــرتس,ور  فريدريكســون تشــييء الــذات فــي ضــوء نلريــة 
كـــون بصـــورتش وتنمـــوذو جولمـــان ا( فقـــرم , واعـــداد مقيـــاس لقيـــاس الـــذكاء االنفعـــالي فـــي ضـــوء 27مـــن  

مـة ءومن أجـل التثكـد مـن مـدب مال( فقرم بعد استخراو خصا   القياس النفسي لهما. 27النها ية من  
 المقياســيمــن صــده  ذ تثكــدإســتخراو صــدقهما وثباتهمــا, بااحــث الب قــام الجامعــةالبحــث لطلبــة  مقياســي

 المقياســي( فــي حــين تــم اســتخراو ثبــات والعــاملي , ومؤشــرات صــده البنــاء  الصــده اللــاهري طةابوســ
عـادم إطة ابوسـ تشـييء الـذات, وبلـ  ثبـات مقيـاس  طريقة أعادم االختبار, وطريقـة الفـا كرونبـا  طةابوس

الـذكاء . أمـا درجـة ثبـات مقيـاس ( 0.84ثباتـش بطريقـة الفـا كرونبـا    كـان ( , فـي حـين0.75االختبـار  
( 0.85بلغـت درجـة الثبـات بطريقـة الفـا ارونبـا   و , ( 0.73عـادم االختبـار  إبطريقـة  فقـد بلـ  االنفعالي

مجموعــة  طةابوســباســتخراو نتــا ب البحــث  البحــث قــام الباحــث مقياســي. وبعــد التثكــد مــن صــده وثبــات 
, ومعامـل ارتبـاط بيرسـون , اجحصا ية التـي تمثلـت باسـتعمال االختبـار التـا ي لعينـة واحـدم  وسا لمن ال

 .واالختبار الزا ي , ثنا ي وتحليل التباين ال, واالختبار التا ية لداللة معامل االرتباط 

 لى النتا ب االتية:إالحالي توصل البحث       

 طلبة الجامعة ليس لديهم تشييء الذات . ن  إ .1

 الجـنس( لـدب طلبـة الجامعـة علـى وفـه متغيـري 0.05ال توجد فروه دالـة إحصـا يا  عنـد مسـتوب   .2
 الجـنس والتخصــ بـين التفاعــل مـع وجـود ,   الـذكور, واجنـاث( والتخصـ    علمــي , وانسـاني(

 .في تشييء الذات حصا يا  إدال 

 طلبة الجامعة يتسمون بالذكاء االنفعالي . ن  إ .3

( لــدب طلبــة الجامعــة فــي الــذكاء االنفعــالي علــى 0.05 يا  عنــد مســتوب  يوجــد فــره دال إحصــا ال .4
احصـا يا  علـى وفـه متغيـر التخصـ  اجناث( , مع وجود فره دال  الذكور, و  الجنسوفه متغير 

فــي الــذكاء  الجــنس والتخصــ بــين حصــا يا  إدال تفاعــل , و  علمــي , وانســاني( لصــالا االنســاني 
 .االنفعالي

عكســـــية بـــــين تشــــــييء الـــــذات والـــــذكاء االنفعـــــالي لـــــدب طلبـــــة الجامعــــــة  ةارتباطيـــــتوجـــــد عالقـــــة  .5
 (.-0.13بلغت 
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ـــذات ( فـــي العالقـــة اجرتباطيـــة بـــين 0.05ال توجـــد فـــروه دالـــة إحصـــا يا  عنـــد مســـتوب   .6 تشـــييء ال
التخصــ   الــذكور, واجنــاث( و  الجــنسعلــى وفــه متغيــري  والــذكاء االنفعــالي لــدب طلبــة الجامعــة

 انساني( .علمي , و  

 .وبناء  على ما ألهرتش نتا ب البحث الحالي قدم الباحث عددا  من التوصيات والمقترحات        
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والتخص    الذكور, واجناث(  الجنس يمجتمع البحث موز  على وفه متغير   3
 . علمي , وانساني( 
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 اإلطار العام للبحث
 أوًن: مشكلة البحث 

تزايــد لهــور بعــض فــرز العديــد مــن اللــواهر الســلوكية اذ أالتطــور التقنــي والتكنولــوجي  ن  أيبــدو         
منصـــات إعالميـــة مختلفـــة تشـــمل المجـــالت المشـــكالت الســـلوكية واالنفعاليـــة واالخالقيـــة التـــي تعكســـها 

وسا ل التواصل االجتماعي ومواقعها يوما  بعـد يـوم عمـه و  التجاريةعالنات واج أجهزم التلفازوالصحف و 
االزمــة األخالقيــة التــي تعصــف فــي واقــع اجنســان المعاصــر مــن خــالل محاولــة تحويــل كــل  مــا فــي حيــام 

أي يـتم النلـر إلـيهم كمـا  االفراد مـن مواقـف ومعلومـات وعالقـات ومهـارات وقـدرات الـى سـلع أو أشـياء ,
العـــيي فـــي مجتمـــع يـــتم فيـــش وضـــع قيمـــة عاليـــة علـــى الملهـــر الخـــارجي ن إذ إي ا  ماديـــا  , شـــ تلـــو كانـــ

تهم للقاعـدم الثقافيـة مـءاتهم مـن خـالل مـدب مالو فع األفراد الى تحديد تقـديرهم لـذوالجاذبية الجسمية قد يد
االفــراد فــي ســلو  ســلبا  مــا تعرضــش تلــ  المنصــات االعالميــة , ممــا يــؤثر  فــي ضــوءالمجتمع بــالمعتمــدم 
تعيـــه تكـــيفهم يخلـــه لـــديهم مشـــكالت  ممـــامـــن هـــذا المجتمـــع  ا  بوصـــفهم جـــزء طلبـــة الجامعـــةو ,  عمومـــا  

        في المؤسسات التعليمية.االجتماعي 
أن الصـعوبة فـي  (Sinclair & Myers , 2004) يـرب سـينكلير ومـايرز فـي هـذا الصـدد          

ثقافيــة قــد تكــون عامــل خطــر لــاداء البشــري الشــامل , وقــد تحقيــه معــايير الجســم المقبولــة مــن الناحيــة ال
تؤدي أيضا  إلى ضعف في مهام الحيام المتعددم , مثل تكـوين عالقـات شخصـية هادفـة وتحقيـه النجـاح 
األكــاديمي. وتماشــيا  مــع هــذا االقتــراح القا ــل بــثن تشــييء الــذات يمكــن أن يــؤدي إلــى ضــعف أكــاديمي . 

هي إيـذاء الـنفس مـثال   العمليـات الجراحيـة ايـر  ألخرب المرتبطة بتشييء الذاتتا ب السلبية اش من النن ـ ف
الســلوكيات المتطرفــة بانخفــاض تقــدير الــذات الــذي يمكــن أن يــثتي مــن  تلــ تــرتبط مثــل  إذالضــرورية(. 

 .(Calogero, Tantleff-Dunn & Thompson, 2011: 26)التشييء نفسش 
 الـى (Fredrickson et.al , 1998)فريدريكسـون واخـرون  اشـارت دراسـة وفي ذات السـياه         

أن التركيــز علــى الجســم يســتخدم ويســتهل  المــوارد المعرفيــة للفــرد وينــتب عنــش أداء إدراكــي أضــعف فــي 
 كــذل  وجــد ان.  (Fredrickson et. al, 1998:272)مهــام مختلفــة , مثــل مســا ل الرياضــيات 

قــد قللــن أيضــا  مــن الــوعي بالحــاالت العاطفيــة  تشــييء الــذاتللــواتي لــديهن مســتويات عاليــة مــن النســاء ا
يــرتبط تشــييء الــذات ومراقبـــة  اذ ؛ (Muehlenkamp & Saris-Baglama, 2002) الداخليــة
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 ( Tiggemann & Kuring, 2004 النفســي الجســم لـــدب النســـاء ارتباطـــا  ســـلبيا  بحالـــة التـــدفه

 Dahl,2014:24).؛
يـذاء الـذات تشييء الذات رأثألهرت الدراسات  كذل           . علـى وجـش  فـي العالقـة بـين االكت ـاب واة

بــين تشــييء الــذات واالكت ــاب بشــكل كامــل مــن خــالل جوانــب مــن  اذ كانــت العالقــة متوســطةالتحديــد , 
ي. أي أن متوقـع االكت ـاب إيـذاء الـنفس الجسـ فـي حـيناالعتبار السـلبي للجسـم , بمـا فـي ذلـ  الخجـل , 

الســلبي مســـؤولة عــن التبــاين فــي العالقــة بـــين تشــييء الــذات واالكت ــاب , وكـــان  مجوانــب اعتبــار الجســ
         .(Muehlenkamp et .al,2005:24)يماالكت اب مؤشرا  إيجابيا  على إيذاء الذات الجس

والعديــد مــن االرتباطــات الــى وجــود فــروه بــين الجنســين  لقــد اشــارت دال ــل البحــوث والدراســات        
ــــــــد الرجــــــــال ايضــــــــا  المقترحــــــــة لتشــــــــيي ــــــــذات لــــــــدب النســــــــاء وعن ــــــــي دراســــــــة , ء ال ــــــــ فف          مــــــــورادي وهوان

(Moradi & Huang , 2008)  بمخـاوف صـورم الجسـم  كبيـربشكل عند الرجال يرتبط تشييء الذات
وجـد كريـف وهلميــ  وكـذل  . (Moradi & Huang , 2008:377) الرياضـي المتعلقـة بالعضـالت

(Grieve & Helmick , 2008) ن الرجـال الـذين ألهـروا مسـتويات أعلـى مـن تشـييء الـذات كـانوا أ
جســم رياضــي عضــلي وكــانوا أكثــر عرضــة لضبــالش عــن أعــراض التشــوا  يأكثــر مــيال  إلــى أن يكونــوا ذو 

افتــــرض  اذالعضــــلي , وهــــو اضــــطراب يصــــبا الفــــرد فيــــش يركــــز علــــى مســــتوب العضــــالت المتصــــورم . 
ف ـا  ومسـاويا الضـطراب األكـل عنـد النسـاء ضـمن إطـار نلريـة الباحثون أن التشوا العضلي قد يكون مكا

. اذ تـدعم هـذا النلريـة حقيقـة أن المجتمـع  (Grieve & Helmick , 2008:288)   تشـييء الـذات
يبعث برسالة إلـى الرجـال مفادهـا أنهـم يقـدرون عضـالتهم ويثمنونهـا, وقـد ثبـت أن التعـرض لهـذا الرسـالة 

 . (Dahl,2014:25) ي لدب الرجال ملجسلش آثار ضارم على عدم الرضا ا

الــى أن التشــييء يشــمل الرجــال والنســاء , لكــن  هنــا  اختالفــا  بــين االثنــين, اســتنادا   وهكــذا نجــد         
بعنــوان ت تــثثيرات التشــييء الجنســي الــذي يجريــش اجعــالم علــى   )Aubrey , 20(06 أوبــريدراســة 

لهـرت الدراسـة أامعيينت . نتـا ب دراسـة اسـتمرت عـامين , تشييء الذات ومراقبة الجسم لدب الطالب الج
المرأم والرجل يرجع إلـى معـايير الجسـم والوجـش. وتوضـا األسـتاذم  مأن  االختالف في طريقة تصوير جس

فــي ,  أوبـري فــي قسـم التواصــل فــي جامعـة ميشــيغان ؛ أن ـش فــي حالــة الرجـال , هنــا  تركيــز علـى الوجــش
مــا زال اســتغالل صــور النســاء و ,  مــع الوقـت النســاء أو أجــزاء منهــا أكثـريــتم التركيــز علــى أجسـاد  حـين

 . ),Aubrey 0620  :366 ( منصات إعالمية مختلفة بتوليفلبيع كل أشكال السلع يتوس ع , 
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فـي الضـوء علـى االخـتالف   (Unger & Crawford , 1996)أنغر  كر كورد   سلط كذل          
تلهــر وجــوا الرجــال ورؤوســهم  اذال والنســاء فــي وســا ل اجعــالم . الطريقــة التــي يــتم بهــا تصــوير الرجــ

أكثــر مــن أجــزاء الجســم األخـــرب , فــي حــين يــتم عــرض أجســـاد النســاء أو أجــزاء مــن أجســادهن بشـــكل 
دراسة طولية لفحـ  آثـار التعـرض لوسـا ل اجعـالم ففي  ,متكرر , وهو ما يوصف بثنش تانحياز الجسمت

ساء عـن تعرضـهن ألفـالم ومجـالت ذات طـابع جنسـي أكثـر مـن الرجـال فـي الشي ية الجنسية , أبلغت الن
ـــــــة مـــــــ         ومراقبـــــــة الجســـــــم زيـــــــادم تشـــــــييء الـــــــذات فضـــــــال  عـــــــنن الدراســـــــة الســـــــنة األولـــــــى والســـــــنة الثاني

(Aubrey , 2006 :368 ). 

 لقــد ألهــرت األبحــاث الســابقة أن األفــراد ايــر الراضــين والخجــولين مــن ملهــرهم أكثــر عرضــة        
يشــعرون  حتــىلالنخـراط فــي هـذا الســلوكيات المتطرفــة , وذلـ  فــي محاولــة مـنهم لتغييــر حجــم أجسـامهم 

 .Tiggemann& Slater,2001) ؛  (Littleton & Ollendick,2003بقـدر أقـل مـن الخجـل 
والنتيجة السـلبية األخـرب لتشـييء الـذات هـي انخفـاض الحساسـية جشـارات الجسـم الداخليـة مثـل الجـو  , 

مــع مشــاعرهم. ويكــون  ا  وعيــا  بمشــاعر الجــو  وأقــل انســجام الـوعي الــداخلي. حيــث يصــبا األفــراد أقــلأو 
رد فعل الجسم الطبيعي تجاا األكل المقيد او القليل خفيـا او ايـر لـاهري وهـذا بـدورا يمكـن ان يزيـد مـن 

 .(Tylka   & Hill , 2004:722)  (Tiggemann& Slater,2001)احتمالية اضطراب األكل 

توجـد مجموعــة كبيـرم مـن األدلــة حاليـا  تشــير نــش ألـى إ (Calogero , 2012)شـار كـالوجيرو أ        
إلى أنش عندما يتخذ او يتبنى االشخا  منلور او وجهة نلـر االخـرين عـن أجسـادهم  سـواء كـان ذلـ  

او  اا أن يخبـرو ش مـن المـرجن ــش شـيء مـزمن ويـتم اسـتدعاؤا مـن الـذاكرم ( , فن ـإبشكل ناشط ولاهري أو 
بنطــاه واســع مــن الصــعوبات الشخصــية والموضــوعية , تتجــاوز بكثيــر تلــ  التــي اقترحتهــا فــي  ايشــعرو 

المراقبـــة و  الـــذات تشـــييءواقـــب المرتبطـــة تجريبيـــا  بقا مـــة بالع ثتياألصـــل نلريـــة تشـــييء الـــذات. وفيمـــا يـــ
, (دافعيــة داخليــة أقــل ,  (جميليــةالذاتيــة   التوجــش نحــو المزيــد مــن الــدعم النفســي والســلوكي للجراحــة الت

 (أداء بـدني مـنخفض , و (ضـعف فـي قـدرات الـذكاءقـدرات معرفيـة متناقصـة و  , و (ئأداء تعلمـي سـي   و
.  (زيــادم ســلو  إيــذاء الــنفس , و (تــدني تقــدير الــذات بشــكل عــام , و (الشــعور بــاجذالل واالشــم زاز , و

,  طــورا فــي مجــاالت الحيــام العمليــة واألســرية والدراســيةوهــذا العواقــب لهــا أثــر كبيــر فــي أداء اجنســان وت
فــــنهم يواجهـــون مشـــكالت فـــي التكيـــف , والتخطـــيط لحيـــاتهم , وهـــذا يعـــود إلـــى عـــدم قـــدرتهم علـــى فهـــم 

 .( Calogero, 2012:577) انفعاالتهم , ومن الممكن أن يؤدي هذا األمر إلى حالة من االكت اب
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شخاصـــا  يتمتعـــون بنســـبة ذكـــاء عقلـــي أن هنـــا  أت انتبـــاههم هـــي تـــف  للقـــد الحـــل العلمـــاء حالـــة         
اآلخـرين نسـبة ذكـا هم متوسـطة ولكـنهم نـاجحون فـي حيـاتهم ولكنهم اير نـاجحين فـي حيـاتهم , و مرتفعة 

ال تقــدم صــورم كاملــة عــن شخصــية الفــرد  (IQ). وتوصــلوا الــى ان االختبــارات الخاصــة بالــذكاء العــام 
عليهـــا فـــي التنبـــؤ بنجـــاح الفـــرد فـــي حياتـــش , فقـــادتهم هـــذا المالحلـــات الـــى  وقدراتـــش وال يمكـــن االعتمـــاد

الـذكاء التقليـدي فـي تحديـد سـلو  الفـرد ونوعيـة  أثـرافتراض أن  الذكاء االنفعالي( قـد ال يقـل أهميـة عـن 
 .(45:  2013 حسن ,  حياتش وطبيعة عالقتش باآلخرين

 عـامريـت علـى عينـة مـن طلبـة جامعـة هـارفرد فـي فقد توصلت دراسة تتبعية اجوفي هذا الصدد         
كــان يلتحــه بهــا أصــحاب الــذكاء المرتفـــع , تبــين منهــا أن الرجــال مــن اصــحاب النتـــا ب  اذ,  (1940)

موازنـــة بـــزمال هم مـــن اصـــحاب النتـــا ب  "بـــارزا "حاصـــل الـــذكاء لـــم يحققـــوا نجاحـــا فـــي االكثـــر ارتفاعـــا
اجيـة والكفايـة فـي العمـل والمكانـة االجتماعيـة , فضـال المتوسطة , وذلـ  مـن حيـث الـدخل المـادي واالنت

 على قدر من السعادم أو النجـاح مـع األصـدقاء أو االسـرم او فـي العالقـات العاطفيـةعن انهم لم يحققوا 

( Styron , 1990 : 642 ). 

 نــيالعقال مــع أحــدهما يتعامــلت عقلــينت يمتلكــون ن االفــرادأ إلــى جولمــانشــار أوفــي ذات الســياه         
 الحيـام فـي للنجـاح مهـم كالهمـا وأن ,( االنفعـالي والـذكاء الـذكاء معدل أي  العواطف مع يتعامل واآلخر

 الشــخ  كــان إذا , العاطفيــة بالحيــام تــذكر عالقــة لــش لــيس الــذكاء معــدل أن يــدعي فهــو , ذلــ  ومــع. 
 فــي ســيء بشـكل اداءاو  فقــط العاطفيــة النبضـات ويتبــعت ا  ابيــت يلـل أن فيمكنــش , مرتفــع ذكـاء معــدل لديـش

 , الخصــا   مــن كمجموعــة إليــش يشــير والــذي , عــال   ذكــاء لــدي  يكــون أن المهــم مــن , لــذل .  الحيــام
        .(Goleman,1995:55)  ذكية بطريقةوادارتها  العواطف ستعمالا من تتمكن حتى

 النجـاح عـدم يعنـي أن يمكـن االنفعـالي الـذكاء في النق  أن إلى( 1997  أون بار كذل  اشار        
 الــذين األفــراد بــين خــا  بشــكل شــا عة بي ــةال مــع التكيــف مشــاكل أن يعتقــدو .  عاطفيــة مشــاكل ووجــود
 فـي والـتحكم ؛ اججهـاد وتحمـل المشـكالت وحـل الواقع اختبار مثل االنفعالي الذكاء كفاءات إلى يفتقرون

 .(Ugoani & Amu ,Kalu , 2015:568)العام والمزاو االنفعاالت

تعريــف والتــي اســتهدفت  (Mayer , et al. 1990) مــاير وآخــرون  دراســة وهكــذا نجــد فــي        
الذكاء االنفعالي وفح  مكوناتش , ودراسة قدرم الطالب على التعرف علـى المسـتوب االنفعـالي للمثيـرات 

مقيــاس  وتــم ذلـ  بتطبيـه .البصـرية , والكشـف عـن عالقــة الـذكاء االنفعـالي بالتحصــيل الدراسـي للطـالب
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طالبــا  جامعيــا , طلـب مــنهم تقــدير حـالتهم االنفعاليــة بعــد  (139)الـذكاء االنفعــالي علـى عينــة مكونــة مـن 
وأسـفرت الدراسـة عـن أن الطـالب مرتفعـي الـذكاء االنفعـالي كـانوا  .مشـاهدتهم لفـيلم سـار وآخـر ايـر سـار

عــا  عــن ذوي الــذكاء االنفعــالي أكثــر دقــة فــي تقــدير حــالتهم االنفعاليــة كمــا كــان تحصــيلهم الدراســي مرتف
 .(Mayer, J.D. Dipalo, & Salovey ,1990:773) المنخفض

يتمتعـــــون بالـــــذكاء االنفعـــــالي  ن االشـــــخا  الـــــذين الألــــى إات أخـــــرب أشـــــارت دراســـــ فــــي حـــــين        
ويسجلون درجات منخفضة على مقاييسش يتسمون باآلتي : ثورات الهياو االنفعـالي , السـلو  االنـدفاعي 

ــــات , ا الســــتجابات الزا ــــدم عنــــد المواقــــف الضــــااطة , الحساســــية الزا ــــدم , عــــدم تحمــــل اجحبــــاط , نوب
الغضــب الحــادم , تقلبــات المــزاو , الغيــرم الزا ــدم , عــدم القــدرم علــى التســاما , عــدم تحمــل األلــم , عــدم 

نفعاالتنـا السـلبية ( , وأن مراقبتنـا لمشـاعرنا وا55:  2005القدرم على السيطرم علـى االنفعـال  شـاهين , 
ف االنفعـالي الـذي يصـب  بعنـف واسـتمرار الحيـام االنفعاليـة يـؤدي فتاح الصحة االنفعالية وأن التطر هو م

 . (14: 2004إلى فقدان االتزان الشخصي  الصالا , 

دانيال جولمان انش بمقدار ما نكون مـدفوعين بمشـاعر الحمـاس والمتعـة فيمـا نعمـل, يكـون  ويرب        
اســتعداد ر ــيس , وقــدرم تــؤثر بقــوم  االنفعــاليعنا نحــو االنجــاز وبهــذا المعنــى يشــير إلــى أن الــذكاء إنــدفا

  , Goleman ).  1995: 88 (على كل قدراتنا األخرب

وعلى النقيض من ذل  فـن انخفاض الـذكاء االنفعـالي لـدب الفـرد يزيـد مـن إمكانيـة تعـرض الفـرد         
راض الجسـمية , وانخفــاض القـدرات العقليـة , ويعيـه الـتعلم مـن الناحيــة للمخـاطر النفسـية والتعـرض لامـ

االجتماعيــة , ويتصــف أيضـــا  ذوو الــذكاء االنفعــالي المـــنخفض بــثنهم أقــل شـــعبية , وايــر مقبــولين بـــين 
ا للمشكالت السلوكية   ( .         179:  2001راضي , أقرانهم, وأكثر تعرض 

المســــتقبل ,  مــــنة بمــــا يثيــــر المشــــاعر الســــلبية , وأبرزهــــا الخــــوف البي ــــة الجامعيــــة انيــــبمـــا أن         
والضغط النفسـي يتسـبب فـي زيـادم احتمـال لهـور هـذا المشـاعر واالنفعـاالت , ويتعـرض الطالـب للكثيـر 
مـن الضـغوط فـال يقـوم بمـا هـو مطلـوب منـش بشـكل جيـد , أو أن اآلخـرين يعرفـون أكثـر منـش بالنسـبة لمــا 

 يتوجب عليش عملش.

ـــذكاء األكـــاديمي وتغفـــل او تتجاهـــل  ن  إ         جامعاتنـــا , وثقافتنـــا بشـــكل عـــام , مـــا تـــزال تركـــز فـــي ال
الــذكاء االنفعــالي , الــذي لــو تعــرف عليــش الطلبــة وعملــوا علــى تنميتــش واســتثمارا فــي تعــاملهم مــع ضــغوط 
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المســتقبل , وأنهـــم  طلبــة الجامعـــة ســيكونون قـــادم ن  أما و ســـي  وال الحيــام , فـــثنهم سيعيشــون حيـــام افضــل , 
قـرانهم أتعرضوا , وما يزالون , الـى ضـغوط قاسـية علـى مـدب ثالثـين عامـا  , لـم يتعـرض لمثلهـا قد كانوا 

قد يكون لهـا أثـر كبيـر فـي الحـد مـن مواصـلتهم مما  ( .26:  2013في المجتمعات المعاصرم  حسن ,
فقــط بــل وعلــى المجتمــع  الجامعــةبــة للدراســة والتفــوه فيهــا األمــر الــذي ال يتوقــف أثــرا الســلبي علــى طل

  .  بصورم عامة وذل  نلرا لما قد ينتب عن ذل  من هدر لطاقات وموارد المجتمع المادية والبشرية

 :ر يس , هو تساؤلوهكذا تتضا مشكلة البحث الحالي باججابة عن         

 عة ؟ما العالقة االرتباطية بين تشييء الذات والذكاء االنفعالي لدب طلبة جام

 ثانيًا : أهمية البحث
كل شخ  هو كا ن متفرد بحد ذاتش , ومع ذلـ  فهنـا  تشـابهات كثيـرم مشـتركة بـين كثيـر مـن         

النــاس وأحــداث حيــاتهم تشــكل أنماطــا  ســلوكية معينــة تقــود البــاحثين فــي علــم الــنفس إلــى دراســتها وفهمهــا 
 (. 9: 1987  صالا ,
فـــي إلقـــاء نلـــرم ثاقبـــة علـــى التـــثثير المحتمـــل للثقافـــة علـــى كيفيـــة  تســـاعد نلريـــة تشـــييء الـــذات         

ة , كمــا إدرا  الشــخ  لنفســش وتقييمــش , ومــن المــرجا أن يــرب الشــخ  نفســش مــن خــالل عدســة خارجيــ
الــذات فــي أشــكال مثــل اضــطراب األكــل , واالكت ــاب , والضــعف  تشــييءتــثثير لـو كــان شــي ا . قــد يلهــر 

ـــــ  الجنســـــي , وزيـــــادم الشـــــعور بالخ جـــــل مـــــن الجســـــم , وتنـــــاق  المـــــوارد المعرفيـــــة , والقلـــــه وايـــــر ذل
(Fredrickson & Roberts , 1997:173). 

 , اذبهـا  واتـاجر ي ان  لاشـخا التـي يمكـن  سلعية نوعا  من المأصبحت الجاذبية الجسلقد         
ل بـالملهر وتقييمش مـن منلـور ذاتـي واالنشـغا شخ ال ميعني التفكير في جس شي ا  إن جعل الذات 

ية وكــذل  القلـــه مالجســـ شعواقـــب , مثــل االفتقـــار إلــى فهــم حقيقـــي لولا فــ ممــا تكـــون لــش . يمالجســ
 .)23:04Roberts,20( واالكت اب الناتب عن الفشل في تلبية المعايير الثقافية للجمال

 ,(Frederick , Pebleau & Lever, 2006)فريـدري  وبيبلـو وليفـر  قـاموفـي هـذا الصـدد         
عينــــة مــــن  علــــى م( , بدراســــة ارتباطــــات صــــورم الجســــ1997نلريــــة فريدريكســــون وروبــــرتس   بتطبيــــه

ــــالعمر , والطــــول , والجــــنس , اذ .  رجــــال  وامــــرأم 52677 فحــــ  البــــاحثون ارتباطــــات رضــــا الجســــم ب
٪ مقابــل 41ومؤشــر كتلــة الجســم , ووجــدوا أن عــدد الرجــال أقــل مــن النســاء أفــادوا بــثنهم ثقيلــون جــدا   

 فضــال  عــن٪(. مــع نلريــة الشــي ية. 21٪ مقابــل 11٪( وصــنفوا أجســامهم علــى أنهــا ايــر جذابــة  61
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ي أكبــر مــن م( عــن رضــا جســ22.49-14.5النســاء النحــيالت  مؤشــر كتلــة الجســم    اشــارتذلــ  , 
ـــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــييء ـــــــــــــــــات , وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يتوافـــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــع نلري                        معلـــــــــــــــــم النســـــــــــــــــاء األخري

(Frederick , Pebleau & Lever, 2006:413). 
تـــثثير تشـــييء الـــذات علـــى مشـــاعر  بدراســـة (2008)قـــام ميركوريـــو والنـــدري  كـــذل  فـــي دراســـة        

 علــى عينــة بلغــت.  هن مــن حيــث الرضــا عــن الحيــاميتالنســاء الكليــة لتقــدير الــذات وتصــوراتهن عــن رفــاه
            الموضــــــــــــوعيمقيـــــــــــاس وعــــــــــــي الجســـــــــــم ه وتطبيـــــــــــما تـــــــــــان وســـــــــــبعة وعشــــــــــــرون طالبـــــــــــة جامعيــــــــــــة 

(McKinley & Hyde,1996:181)  ومقيـاس روزنبـرش لتقـدير الـذات ,( Rosenberg , 1965)  

البـاحثون أن تشـييء الـذات أثـر  اذ وجـد،  (Diener et.al, 1985:71)  الرضـا عـن الحيـاممقياس , و 
 على الرضا العام عن الحيام من خالل عالقتش بخجل الجسم وتقدير الذات.

ت غصـيبتطبيـه مقيـاس  (Tylka & Sabik , 2010) تايلكـا وسـابي وفـي ذات السـياه قـام          
دمجهمـا فـي إطـار و وتقـدير الـذات  (Festinger,1954)  نلريـة المقارنـة االجتماعيـةفقراتش على وفـه 

ما تـان وأربـع  علـى عينـة مكونـش مـن . (Fredrickson & Roberts,1997) للـذات نلرية التشي يةال
                        يممقيــاس الملهــر الجســـ وتطبيــهن امــرأم مــن إحــدب كليـــات الغــرب األوســط بالواليــات المتحـــدم وســبعو 

(Tantleff-Dunnet.al,1995:332)  مقيــــــــــــــــــــــــــــــــاس روزنبــــــــــــــــــــــــــــــــرش لتقــــــــــــــــــــــــــــــــدير الـــــــــــــــــــــــــــــــــذات, و             
(Rosenberg ,1965)  , مقيــاس الالمقيــاس الفرعــي لمراقبـــة الجســم و و(Body shame)  الفرعـــي

ـــــــوعي بالجســـــــم الموضـــــــوعيلم ـــــــاس ال ـــــــة الجســـــــم (McKinley&Hyde,1996) قي ـــــــاس مقارن         , ومقي
(Fisher & Thompson , 2002)   واختبـار مواقـف األكـل ,(Garner et. al , 1982)  . اذ

وجــد البــاحثون أن النســاء اللــواتي يركــزن علــى أجســادهن أكثــر انتباهــا  لملهــر أجســاد النســاء األخريــات 
قــد تعمــل مقارنـة الجســم هــذا كحلقــة تغذيــة مرتـدم إلــى أجســادهن , ممــا يــؤدي و بثجســادهن.  وكيـف يقــارن

وجــد البــاحثون أيضــا  أن كــذل  إلــى اســتمرار مراقبــة الجســم المشــددم وتصــنيف أجســاد النســاء األخريــات. 
 ي. أوضــحت هــذا النتيجــةمبمراقبــة الجســم ومقارنــة الجســم والخجــل الجســ كبيــرتقــدير الــذات يتنبــث بشــكل 

 .(Tylka & Sabik , 2010:22-23)  ذاتين تقدير الذات كمتغير في إطار تشييء أهمية تضم
آثــار التعــرض لوســا ل اجعــالم الشــي ية علــى  الــى (Aubrey, 2006)أوبــري  واشــارت دراســة        

التعــــرض للمجــــالت والهــــرت النتــــا ب ان طــــالب الجامعــــات ألنفســــهم علــــى مــــدار عــــام واحــــد.  شــــييءت
تقــدم وهكــذا بعــد عـام واحــد.  زيــادم فـي تشــييء الــذاتيــؤدي الــى المميِّــزم فــي األسـاس  ازيــةتلفوالعـروض ال
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ـــــــــــذات تلـــــــــــ                الدراســـــــــــات دلـــــــــــيال  علـــــــــــى تـــــــــــثثير الرســـــــــــا ل االجتماعيـــــــــــة الشـــــــــــي ية علـــــــــــى تشـــــــــــييء ال
(Aubrey.J, 2006:386). 

المســتحث  الــذاتشــييء تأن  ) (Heb et .al , 2004آخــرون هيــب و  مــن جهــة اخــرب يــرب        
الجسـم , وانخفـاض تقـدير الـذات , وانخفـاض األداء المعرفـي من لاهريا  أدب إلى زيادم الشعور بالخجل 

النســاء أمــا األمــريكيين مــن أصــل إســباني , و بــين األمــريكيين اآلســيويين واألمــريكيين مــن أصــل أفريقــي , 
. الدراســة الوحيــدم المنشــورم حتــى  ابتــثثيرات أعــراض االكت ــل يتعرضــوا فلــم والرجــال األمــريكيين البــيض

اآلن التــي تــدرس صــراحة االختالفــات فــي الســمات بــين طــالب الجامعــات األمريكيــة مــن أصــول آســيوية 
وأمريكية بيضاء وجـدت أن المشـاركين األمـريكيين البـيض ألهـروا رضـا أعلـى عـن الجسـم ولكـن لـم يكـن 

عثـور علـى فـروه عرقيـة فـي العالقـة بـين عـدم هنـا  فـره فـي مراقبـة الجسـم عـالوم علـى ذلـ  , لـم يـتم ال
       ) (Hebl et .al , 2004:1322 الرضا عن الجسم ومراقبة الجسم

, إلــى أن النســاء األمريكيــات اآلســيويات أقــل  (Altabe ,1998)التــاب كــذل  اشــارت دراســة         
بالنســـاء األمريكيـــات البـــيض مهمـــا  لتقـــديرهن لـــذاتهن عنـــد مقارنتـــش  بوصـــفش أمـــرا  احتمـــاال لتقـــدير الملهـــر 

واشــارت الدراســة ،  (Altabe ,1998)واألمريكيــات مــن أصــل أفريقــي واألمريكيــات مــن أصــل إســباني 
ية المميــزم التــي تميــزهم عـــن معـــن الخصــا   الجســرضــا أن النســاء األمريكيــات اآلســيويات أقــل  الــى 

ـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــال ,صـــــــــــــــور األمريكيـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــف ولـــــــــــــــون الببيضـــــــــــــــاء الســـــــــــــــا دم عل        شـــــــــــــــرماألن
(Mintz&Kashubeck ,1999).   فــــن النســـاء األمريكيـــات اآلســـيويات أقـــل عرضـــة  مـــن  ومـــن ثـــم

, أن  فضـــال عـــن ذلــــ ككـــا ن.  ن  لضـــغوط المجتمعيـــة الســــتيعاب أجســـادهُ لالنســـاء األمريكيـــات البـــيض 
, فــن  األمريكيين اآلسيويين يلهـرون مسـتويات أعلـى مـن أعـراض االكت ـاب مقارنـة بـاألمريكيين البـيض

 .(Okazaki ,1997:52)العالقة مع تشييء الذات تبدو مهمة لالختبار
تشـييء النسـاء مـن   (Strelan & Hargreaves, 2005)سـتريالن وهـارجريفزدراسـة كشـفت         

قبل نساء أخريات بناء  على األدلـة الموجـودم علـى أن أول ـ  الـذين يبـدون أنفسـهم بثشـياء ويؤكـدون علـى 
فــي تقييمــاتهم الذاتيــة هــم شــديدو اجدرا  بملهــر النســاء األخريــات. أفــاد الرجــال والنســاء الــوزن والشــكل 

. كانــت  أيضــا  عــن زيــادم تشــويي كــل مــن النســاء والرجــال عــن المزيــد مــن تشــييء الــذات ألهــرواالــذين 
ن العالقـــة بـــين تشـــييء الـــذات وتشـــييء اآلخـــرين أقـــوب بكثيـــر بالنســـبة للنســـاء منهـــا بالنســـبة للرجـــال. ومـــ

لنسـاء بشـكل ملحـول أكثـر مـن النسـاء , إال الرجـال لتشـييء  إلهارالمثير لالهتمام , على الرام من أن 
عـن تشـييء أنفسـهن. اقتـرح البـاحثون  ألهـرننساء األخريات بشـكل أكبـر بكثيـر ممـا للالنساء تشييء أن 



10 

 

 

بهــذا المعنــى , قــد الــذات.  تشــييءأن تشــييء النســاء لنســاء أخريــات قــد يــؤدي فــي الواقــع إلــى مزيــد مــن 
ي فـــي العمـــل , وقـــد يكـــون فعـــل متكـــون هنـــا  دورم مـــن التشـــييء , مـــع عمليـــات مقارنـــة الملهـــر الجســـ

فــي الحركــة ويــؤدي إلــى وتشــييء الــذات تشــييء االجتماعيــة هــو الــذي يحــدد دورم  االنخــراط فــي المقارنــة
     .  (Strelan & Hargreaves , 2005 : 707)عواقب سلبية على الفرد

أن الفــرد فــي ســن إلــى  (Sinclair and Mayers ,2004)ســنكلير ومــايرز أشــارت دراســة         
 اذأفضــل بشــكل عــام .  عامــة منخفضــة فــي تشــييء الــذات يتمتــع بصــحة شدرجاتــ كانــتالجامعــة الــذي 

دارم اججهــــاد وتقــــدير الــــذات  الصــــحةاســـتندت درجــــات  إلــــى عوامــــل مثــــل الشـــعور بالســــيطرم والفكاهــــة واة
ـــــــــــــي هـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد أشـــــــــــــاروالرعايـــــــــــــة الذاتيـــــــــــــة . والصـــــــــــــداقات  ـــــــــــــا تايلكـــــــــــــا  وف                            أاســـــــــــــطس وأيض 

(Tylka & Augustus,2011)  ن هنـا  طريقـة أخـرب لمنـع تشـييء الـذات وهـي التـرويب لمخطـط أ
لـذات مـن لمناقشـة كيـف ينـتب التشـييء  نفسـش سياقي يوضا ويلهر اآلثار السي ة للتشييء , وفي الوقـت

ــــاءم الشخصــــية للمجت ــــيس مــــن عــــدم الكف ــــى التكيــــف او التوافــــه , ول نفســــش  شــــخ مــــع ايــــر قــــادر عل
(Mckay,2013:67). 

وتحويــل األفكــار ,  امــن اجســاءم إليهــبــدال   اش ويقــدرهذاتــأن يحتــرم  الشــخ يجــب علــى وهكــذا         
 فــرديمكــن للاذ ا , والتعامــل معهــ العواطــف او االنفعــاالتالتعــرف علــى  فــي ضــوء,  الســلبية إلــى إيجابيــة

   .ستبدلها بمعتقدات عقالنيةياير العقالنية و  تحدب محتوب معتقداتشيأن 
علـــــى الصــــعيدين النلـــــري  بالـــــذكاء االنفعــــاليشــــهدت الســـــنوات الماضــــية اهتمامـــــا  خاصــــا  لقــــد         

شــعور ف علــى والتعــر  ذاتش , الن الــوعي بالـانفعاالتــكونــش يســاعد االنســان علـى أن يعــرف لوالتطبيقـي , 
 ما وقت حدوثش عامل حاسم في فهم الفرد لذاتش. 

 الــتحكم علــى بالقــدرم انفعاليــا   األذكيــاء األشــخا  يتصــف( 1995  جولمــان يــراا وعلــى وفــه مــا        
 لمعرفـة ذاتـي وعـي ولديهم , انفعاليا   أذكياء ليسوا الذين أول   من أكثر األقل على نفعاليةاال دوافعهم في
 مشــــاعر مـــع تعـــاطف لـــديهم , األشـــياء تلـــ . عنـــش والتعبيــــر التفكيـــر علـــى ادرونوقـــ , بـــش يشـــعرون مـــا

 فهـــم , اجشـــبا  تـــثخير مثـــل بثشـــياء القيـــام يمكـــنهم , اآلخـــرين تفكيـــر طريقـــة فـــي ثاقبـــة ونلـــرم اآلخـــرين
يجابيون متفا لون  .(Ugoani & Amu , Kalu, 2015:567) عام بشكل واة
 القــدرم انفــي كتبــش ودراســاتش  ااوضــحه التــيجولمــان  اليهــا التــي توصــلنتــا ب الدراســات  وتشــير        
 األكاديميــة  العامــة الحيــام نجــاح فــي فقــط %20 بحــوالييســاهم  التقليــدي األكــاديمي الــذكاء أو المعرفيــة

هـــذا و  .االنفعــالي  الـــذكاء إلــى مباشــر بشـــكل المتبقيــة %80 نســـبة ُتعــزب فـــي حــين( والعمــل والشخصــية
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ي ال يـــزود الفــرد بالقــدرم علــى مواجهـــة المشــكالت واختيــار االســاليب االفضـــل يعنــي أن الــذكاء األكــاديم
األكبـر هـذا االمـور يعـود الـى الـذكاء  األثرللتعامل مع ضغوط الحيام , بمستوب ما هو شا ع عنش , انما 

 (.55:  2000مان , لاالنفعالي  جو 
لتوافـه والتكيـف مـع الحيـام ممـا يسـاعد علـى فـي ا كبيرا   أثرا  لذكاء االنفعالي يؤدي ل ن  أوهكذا نجد         

بالصـحة الذهنيـة السـليمة التـي  ا  يرتبط الذكاء االنفعالي ارتباطا  وثيقـذ إتجاوز المشكالت بشكل إيجابي , 
يمكـن تحقيقهـا مـن خـالل تفهـم اآلخـرين والتواصـل معهـم , فـاألفراد األذكيـاء انفعاليـا  هـم أفـراد سـعداء فـي 

درا  االنفعـاالت بشـكل دقيـه , واسـتأنشطتهم االجتماعية وبـ فـي تنلـيم  طرا ـه فاعلـة عمالمكانهم فهم واة
االنفعــاالت . أمــا األفــراد الــذين يعــانون مــن ضــعف فــي قــدرات الــذكاء االنفعــالي , فـــنهم يواجهــون  تلــ 

تهم على فهم انفعاالتهم الذاتيـة , ومـن لحياتهم , وهذا يعود إلى عدم قدر مشكالت في التكيف والتخطيط 
الممكــن أن يـــؤدي هـــذا األمـــر إلـــى حالـــة مـــن االكت ـــاب , وهـــم بـــذل  يقومـــون بتطـــوير ثقافـــة فرديـــة تـــدير 

 (.53:  2018,  المصريو  عامرانفعاالتهم بشكل اير مال م , فيصبحون اير سعداء في حياتهم  
وكيفيــة  القــدرم علــى الــتحكم فــي عواطفــشو بالــذكاء االنفعــالي  يتصــفعنــدما يســتطيع الفــرد الــذي و         

كمـا ُيعـد  (Ka Wai, 2005 : 23) مهمـا  للغايـة لجعـل الحيـام أفضـل وأكثـر سـعادم إدارتها فـن ذل  ُيعـد
امتال  الفرد لمهارات الذكاء االنفعالي مؤشـرا  مهمـا  لنجـاح الفـرد فـي التعامـل بفاعليـة إزاء مـا يتعـرض لـش 

 .( 179: 2001 راضي ,من مشكالت 
إلى أن الـذكاء االنفعـالي يتطـور مـع مـرور الوقـت , وأنـش يمكـن تعليمـش  (1998)وأشار جولمان         

في أي وقت , وكلما تم التدريب عليش في وقت مبكر, كان ذلـ  أسـهل , وهـو يتغيـر أثنـاء حيـام اجنسـان 
 (.56: 2015العالجي  سعيد , , ويمكن تحسينش من خالل البرامب التدريبية والتدخل

ـــىإ Myers & Tucker) (2005,مرررز  ت كررررزر يشـــير و          ـــذكاء أ ل هميـــة تعزيـــز وتنشـــيط ال
االنفعالي في المدارس والكليات من خـالل تجسـيد نلريـة الـذكاء االنفعـالي فـي المنهـاو , وزيـادم مهـارات 
االتصــال البــين شخصــي , ألن نلريــة الــذكاء االنفعــالي تقتــرح أن األشــخا  األذكيــاء انفعاليــا  يعملــون 

, ويكونـون موضـع تقـدير واحتـرام , ألنهـم يعملـون علـى توليـف مهـارات الـذكاء  بشكل جيد مـع اآلخـرين
 (.67: 2015االنفعالي في سلوكهم الشخصي  سعيد , 

أن الوصـول إلـى قمـة أداء الفـرد ينبـع مـن االهتمـام بالعوامـل  (Stock , 1996)أوضـا  كـذل         
لقـدرم االنفعاليـة , ألن االنفعـال يـؤثر فـي طاقاتنـا الداخلية والخارجية لديـش , ومـن أبـرز العوامـل الداخليـة ا

( للقـول بـثن االنفعـاالت  2000, وهـذا مـا دعـي  جولمـان ,  (Stock , 1996 : 6)  البدنيـة والعقليـة
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تهيمن على العقل في كثير من األحيـان , وهـى الخطـط الفوريـة للتعامـل مـع الحيـام التـي ارسـها التطـور 
انفعــال يتضــمن نزوعــا  إلــى القيــام بفعــل مــا , وهــذا االنفعــاالت هــي التــي فــي كياننــا اجنســاني , وأن كــل 
 (21-20:  2000تقود إلى األفعال   جولمان , 

, أن الــذكاء االنفعــالي يـدفعنا إلــى الــتقم  الوجــداني الـذي هــو مهــارم انســانية تــدفع مـع التســليم و         
ـــذين يتمتعـــون بهـــذا الخاصـــية األثن فـــ كمـــا يـــرب جولمـــان ,االنســـان الـــى االيثـــار والمســـاعدم  شـــخا  ال

يكونــون أكثــر قــدرم علــى التقــاط االشــارات االجتماعيــة التــي تــدل  علــى أن هنــا  مــن يحتــاو الــيهم , وهــذا 
يجعلهم أكثر استعدادا  ألن يتولوا المهمة التي تتطلب رعايـة مثـل التعلـيم والطـب.. وانـش يوضـا لنـا كيفيـة 

هـــو فـــي معلمـــش مهـــارم تطويـــع عواطـــف  االفـــرادن العالقـــات بـــين ن فـــإذ إتوجيـــش العالقـــات االنســـانية , 
اآلخــرين , وهــذا المهــارم هــي التــي تكمــن وراء التمتــع بالشــعبية والقيــادم والفاعليــة فــي عقــد الصــالت مــع 

 .(Goleman, 2005:70) االخرين

معرفتنــا إن القاعــدم األساســية فــي الــذكاء االنفعــالي تتضــمن  (Davies ,2000) وأشــار ديفيــز         
ـــم طـــره التفكيـــر التـــي تتضـــمن حـــل المشـــكالت ,  فـــي ضـــوءها لصـــنع قراراتنـــا ســـتعمالبانفعاالتنـــا, وا تعل

الشخصـــية ا  فـــي نقـــل المهـــارات االجتماعيـــة و والتخطـــيط , واتخـــاذ القـــرارات , وذلـــ  لمســـاعدم األشـــخ
فـاءم االنفعاليـة بطريقـة وتحويلها إلـى المواقـف الحياتيـة كـثدوات للـتعلم طويـل المـدب , وبـذل  يـتم تعلـم الك

مباشرم . ويعد الذكاء االنفعالي مرتكزا  أساسيا  لنجاح اجنسـان ألنـش يتعلـه بمعرفـة اجنسـان لذاتـش وصـفاتش 
دراكــــش : 2013؛الحراحشـــــة ,2008لواقـــــع اآلخــــرين  أبــــو النصــــر,  , ومعرفتــــش لنخــــرين وصــــفاتهم , واة

355) 

امــتال  الفــرد لمهــارات  ن  إلـى أ ( Kelly & Moon , 1998 )وأشـار كــل مــن كيلـي ومــون        
الــذكاء االنفعــالي مــن العوامــل األساســية التــي تحــدد نجاحــش , إذ إن عناصــر الــذكاء االنفعــالي تعــد مــن 

  ( Kelly & Moon , 1998:744 ) .المتطلبات األساسية الملحة للنجاح في التعليم والقيادم

 الســعادم بـين العالقـة معرفـة الـى (Swart , 1996) سـوارت دارسـة وفـي هـذا الصـدد , اشـارت        
ـــذكاء مكونـــات احـــد أنهـــا اعتبـــار علـــى   طلبـــة مـــن ـةينــع علـــى وذلـــ  , األكــاديمي واألداء( االنفعــالي  ال

 األكاديميــة المجموعـــة ان إلـــى ســـةراالد نتـــا ب أشـــارت وقـــد  , أفريقيـــا جنـــوب جامعـــة فـــي األولـــى الســـنة
  , الناجحـــــة ايـــر بالمجموعــــة مقارنـــــة االنفعــــالي الــــذكاء مقيــــاس علــــى أعلــــى درجـــــات جلتســــ الناجحــــة
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  النجــــــاح بــــينو  االنفعـــــالي الــــــذكاء بــــين ارتباطيــــش عالقــــــة هنـــــا  ن  أ لـــــىإ الباحــــــث أشـــــار لـــــذل  ونتيجــــة
ـــــف مــــن ثــــم  و  , األكــــاديمي  األكــــاديمي بالنجـــــاح للتنبـــــؤ كمؤشـــــر االنفعـــــالي الـــــذكاء عملتيســــ نأ يمكــــن ـشن 

(Swart , 1996:23).      

إلـى أن األشـخا  األذكيـاء انفعاليـا    (Myers & Tucher,2005)وقـد توصـل مـايرز وتشـر        
يعملون جيدا  مع اآلخرين , ويكونـون موضـع تقـدير واحتـرام , ألنهـم يعملـون علـى تعزيـز وتنشـيط الـذكاء 

 (Myers & Tucher,2005:67).االنفعالي في مؤسساتهم وأماكن عملهم

ـــذك (Cooper & Sawaf ,1997) وأشـــار كـــل مـــن كـــوبر وصـــواف         اء أن األفـــراد ذوي ال
مــون عالقــات شخصــية قويــة , ويمتلكــون مهــارات قياديــة نجاحــا  , ويقياالنفعــالي المســتمر أكثــر صــحة و 

        الــــذكاء االنفعــــالي , ونجاحــــا  مهنيــــا أكثــــر مقارنــــة مــــع نلــــرا هم مــــن ذوي القــــدرات المحــــدودم فــــي فاعلــــة
(Cooper & Sawaf ,1997:4).          

 االنفعالي الذكاءبين  ةطردي ارتباط معامالت وجود ألهرت( 2009 المساعيد, سةرادكذل          
 داللـة ذات فــروه وجـود الى التباين تحليل نتـا ب أشـارتو  , الدراسي والتحصيل االنجاز دافع من وكل

 داللـة ذات فروقـا  و  , ةنسانياج التخصصـات لصــالا وذلــ  ةيالدراس التخصصـات بين إحصا ية
 .(10: 2010الكيكي ,  الجامعة في بعةار ال المرحلة طلبـة لصـالا اسيةر الد مستوياتبين  إحصا ية

 سـماتالتـي اسـتهدفت ت(Sánchez Ruiz et.al , 2010) وآخـرون  رويـز سانشيزدراسة  وفي        
 , للســمات االنفعـالي الــذكاء اسـتبيان تعمالباســو , ت مختلفـة جامعيــة كليـات مــن للطـالب االنفعــالي الـذكاء

 , العاطفـة فـي التقنيـة الدراسـات مـن أعلـى درجات ستحرز االجتماعية العلوم( أ  أن الباحثون افترضاذ 
 الدراســات نمــ أقــل الفنــون ستســجل( و  , العاطفــة فــي الفنيــة الدراســات مــن أعلــى الفنــون ستســجل( ب 

ـــذاتي الـــوعي فـــي الفنيـــة واشـــارت  , التـــدريس هي ـــة وأعضـــاء الجـــنس بـــين تفاعـــل هنـــا  ســـيكون( د  , ال
. فقــط االجتماعيــة العلــوم فــي الــذكور الطــالب مــن أعلــى درجــات علــى حصــلن   الطالبــات ن  ألــى إالنتــا ب 

( ب  و( أ  الفرضـيات تـا بالن دعمـتالتـي .  ا  أيضـ األخـرب االستكشـافية المقارنـات من العديد إجراء تمو 
ـــــيس ولكـــــن ,( د  و ـــــى ,( و  الفرضـــــية ل ـــــت االختالفـــــات أن مـــــن الـــــرام عل  المتوقـــــع االتجـــــاا فـــــي كان

(Kannaiah & R.Shanthi,2015:55). 
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وثانيهمــا األهميــة , األهميــة النلريــة  أولهمــا :هــذا البحــث  يســتمد أهميتــش مــن مجــالين كــان  ذاة و         
العربـــي , العراقـــي و النلريـــة لهـــذا البحـــث فـــي حداثـــة موضـــوعش فـــي المجتمـــع العمليـــة . وتكمـــن األهميـــة 

والحاجــة للبحــث فيــش , والمتوقــع اضــافتش مــن نتــا ب للمعرفــة العلميــة فــي هــذا المجــال ؛ لــذا فـــن األهميــة 
ن يتعــرف علـى مســتوب تشـييء الـذات لــدب طلبـة الجامعــة , أنـش يحـاول أالنلريـة لهـذا البحــث تنبثـه مــن 

 رتباطش بالذكاء االنفعالي لديهم . أما األهمية العملية لهذا البحث فيكمن في امرين هما:وتبين مدب ا
لــدب الطلبـة مــن  التعليميــة بالعوامـل المرتبطــة بتشـييء الـذات تعريـف اصـحاب القــرار فـي المؤسسـات .1

 العوامل. تل ز ياجل توفير بي ة تعليمية مناسبة لهم والحد من تعز 
لمعنيــة فــي ارشــاد الطلبــة وتــوجيههم فــي الجامعــات بحيــث تعــزز الــذكاء تقــديم اجرشــادات للجهــات ا .2

الـوعي بالـذات  زيـادماالنفعالي لدب الطلبة , والعمل على تطـوير البـرامب اجرشـادية التـي تهـدف الـى 
 وادارم االنفعاالت واكتساب المهارات االجتماعية لديهم .    

 علـــى حـــد علـــمي عـــن تشـــييء الـــذات قليلـــة نســـبيا  ن البحـــوث فـــي العـــالم العربــــوبشـــكل عـــام , فـــ        
 الباحث , لذل  قد يمهد هذا البحث إلى بحوث ودراسات أخرب في هذا المجال. 

ويســتكمل البحــث الحــالي اهميتــش مــن أهميــة الشــريحة التــي تتناولهــا المتمثلــة بطلبــة الجامعــة , إذ        
را دا  فـي تطـوير المجتمـع تربويـا  وعلميـا  وثقافيـا  تعد الجامعات من أهم مؤسسات الدولة التي تمارس دورا  

جيـل الشـباب الـذين يتوزعـون علـى االختصاصـات العلميـة واالنسـانية كافـة  , وان المتعلمين فيها هـم مـن
والــذين يــؤدون بعــد تخــرجهم منهــا أدوارا اساســية فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع التــي تعمــل علــى التقــدم 

تـزداد أهميـة الشـباب عنـدما يمتلكـون ( و 12:1996لمتنوعـة  الحمـداني , الحضاري في مجاالت الحيام ا
الشــباب الجــامعي هــم الطليعــة الواعيــة التــي تســهم أكثــر مــن ايرهــا فــي اذ ان ية العلــم والمعرفــة , صــنا

تطــوير المجتمــع ألن كفــايتهم االنتاجيــة تعــادل اربعــة امثــال كفايــة انتــاو الــذين حرمــوا مــن فرصــة الــتعلم 
   (.24: 1990لونهم في العمر والعمل  الساعاتي, والذين يمث

 ثالثًا : أهداف البحث 
 يستهدف البحث الحالي التعرف الى :         

 تشييء الذات لدب طلبة الجامعة. .1
ــــى وفــــه متغيــــري  .2 ــــذات عل ــــة الفــــروه االحصــــا ية فــــي تشــــييء ال , انــــاث( و  ذكــــور ,  : الجــــنسدالل

 .نس والتخص , وتفاعل الجانساني( و  علمي , : والتخص  
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 الذكاء االنفعالي لدب طلبة الجامعة. .3
ـــذكاء االنفعـــالي علـــى وفـــه متغيـــري  .4 ـــة الفـــروه االحصـــا ية فـــي ال , انـــاث( و   ذكـــور ,:  الجـــنسدالل

 ., وتفاعل الجنس والتخص  انساني(و  علمي , : والتخص  

 .العالقة االرتباطية بين تشييء الذات والذكاء االنفعالي لدب طلبة الجامعة .5

لــدب طلبـــة  بــين تشــييء الـــذات والــذكاء االنفعــالي االرتباطيــةة الفــروه اجحصــا ية فــي العالقـــة داللــ .6
 .والتخص  , الجنسوفه متغيري على الجامعة 

 رابعًا : حدود البحث
ـــة البكـــالوريوس حـــدد البحـــث الحـــالي بطلبـــة جامعـــة القادســـية فـــي محافلـــة الديوانيـــة مـــن تي         مرحل

انســاني( و  علمــي , : والتخصــ  الدراســي , انــاث( و  ذكــور , :  ال الجنســينلدراســة الصــباحية ومــن كــا/
 .  (م 2021 – 2020 للعام الدراسي 

 خامسًا : تحديد المصطلحاو 

 عرفه كل من:  (Self-objectification)اوًن / تشيي  التاو 

1.  (Frederickson and Roberts, 1997)  :   ميــل الفـرد للنلــر الـى ذاتــش بوصـفها شــي ا 
وذل  باستغالل خصا صش الجسـمية للتـثثير علـى اآلخـرين بـدال  مـن  يا  يمكنش من تحقيه أهدافش ,ماد

                       التعامـــــــــــــــــــــل معهــــــــــــــــــــــم بوصـــــــــــــــــــــفش إنســــــــــــــــــــــانا  يقـــــــــــــــــــــدر ذاتــــــــــــــــــــــش ولـــــــــــــــــــــش كيانــــــــــــــــــــــش الخــــــــــــــــــــــا 
(Frederickson and Roberts, 1997 : 174) . 

2. (Frederickson  et.al, 1998)  األوليــة للــذات  من النلــرمجدرا  الــذاتي الــذي يتضــ: ا
           ش ألاــــــــراض ماديــــــــة او جنســــــــيةعمالوالتعامــــــــل معهــــــــا علــــــــى أنهــــــــا شــــــــيء يســــــــهل عرضــــــــش واســــــــت

(Frederickson  et.al, 1998 : 271). 
3.  (Calogero , 2013)النســـاء تشـــييء  در : مـــا يفســـر العمليـــة النفســـية التـــي مـــن خاللهـــا تـــ

 .(Calogero , 2013 : 11) لمستمر ألجسادهن, ما يؤدي إلى انتقادهن ا المجتمع ألجسادهن

 (Frederickson and Roberts 1997) لـــ تبنــى الباحــث التعريــف النلــريالتعريــف النظــري: 

 تم بناء مقياس تشييء الذات , كثدام للقياس. اضو ه فيا النلرية المتبنام والذي تبوصفهما صاحب

( عنــد إجابتــش علــى فقــرات الطالــب  المســتجيبالكليــة التــي يحصــل عليهــا الدرجــة التعريــف اإلجرائــي : 
 الحالي . بحثالفي  الذي تم بناؤامقياس تشييء الذات 
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 عرفه كل من :   (Emotional intelligence)التكا  اننفعاليثانيًا / 
1.  (Salvoey & Mayer, 1990)  : مشــاعرالفـرد لل مراقبـة علـىنـو  مـن الـذكاء يشـتمل القـدرم 

    شوأفعالـ اتفكيـر  لتوجيـش المعلومـات هـذا عمالواست ابينهم والتمييز , آلخرينابو   الخاصة بش عواطفالو 
(Salvoey & Mayer , 1990:189) . 

2.   (Goleman, 1995):  القــــدرم التــــي تســــاعد الفــــرد علــــى معرفــــة مشــــاعرا ومشــــاعر اآلخــــرين
دارم انفعاالتش وعالقاتش مع اآلخرين بشكل فاعل  . (Goleman, 1995: 271) وتحقيه ذاتش واة

3.  (Bar – on , 2000) : القدرم على توليد المشـاعر التـي تيسـر وتسـاعد فـي عمليـات التفكيـر لـدب
؛ لتسـاعدا علـى النمـو االنفعـالي  الفرد, وحتـى يسـتطيع فهـم االنفعـاالت والمعرفـة االنفعاليـة وتنليمهـا

 . (Bar – on , 2000:364) والعقلي 

نمـوذو بوصـفش صـاحب اال  (Goleman,1995) ي لــتبنـى الباحـث التعريـف النلـر التعريف النظري: 
 ضو ش تم اعداد مقياس الذكاء االنفعالي , كثدام للقياس. فيالنلري المتبنى والذي 
الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب  المســتجيب( عنــد إجابتــش علــى فقــرات التعريــف اإلجرائــي : 

 الحالي . بحثالفي  الُمعدمقياس الذكاء االنفعالي 



 
 

 

 

 ــذاتـــــــــــــتشييء الـ المتغير االول :

  فعاليــــــالمتغير الثاني : الذكاء االن

 الموازنة بين وجهات النظر الُمفسرة
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 إطار نظري
وجهـات و نمـاذو النلريـة و  ماالمتبنـ ةيتضمن هذا الفصـل عرضـا  لضطـار النلـري المتمثـل بالنلريـ        

, ومــن ثــم الموازنــة بينهــا ( والــذكاء االنفعــالي , تشــييء الــذات  متغيــري البحــث  الُمفســرم للنلــر األخــرب ا
 وكما يثتي:

 
 ( objectification )التشيي  أوًن . 
  ا  شــي الفــرد بوصــفشمفهــوم مركــزي فــي النلريــة التشــي ية , وُيعــر ف علــى أنــش رؤيــة أو معاملــة  هــو        

 .سلعةلمصطلا التحويل إلى  طار, يكون المصطلا مرادفا  . وفي هذا اجماديا  
, ويتحـول إلـى شـيء أو سـلعة , يشـترب أو  يفقـد االنسـان قيمتـش االنسـانيةيحدث التشـييء عنـدما         
كمــا لــو  شعماليمكــن اســت مــن ثــم  , و يء , يــتم تجريــد الشــخ  مــن شخصــيتش عنــدما يحــدث التشــيو يبــا  . 

ـــــــش لـــــــيس ـــــــة ؛  كـــــــامال  مـــــــن انســـــــانا   أن                  إنســـــــانيتش مـــــــن خـــــــالل التضـــــــاؤل مـــــــتهنذ تُ إالناحيـــــــة االجتماعي
, 2007 : 340 ) ( Papadaki . 

أنـــش يوجـــد ســـبع ميـــزات تـــدل علـــى أن اجنســـان ( 1995لقـــد حـــددت الفيلســـوفة مارثـــا نوســـباوم          
 .)Martha C ,Nussbaum :432,1995 ( ( اآلتي1تتمثل في جدول   ي ا  شتأصبا م

 تحديد نوسباوم للتشيي  وضحي(  1جدول )

 نوع التعامل الصفة و
 .معاملة اآلخر كثدام لتحقيه أاراض الفرد الوسيلة او الواسطة 1
 .معاملة اآلخر على أنش يفتقر إلى التقرير الذاتي او االستقاللية نكران االستقالل الذاتي 2
 .ى الفاعلية والنشاطمعاملة اآلخر على أنش يفتقر إل الجمود او الخمول 3
 .معاملة اآلخر على أنش قابل للتبادل مع اآلخرين التبادل او االستبدال 4
 .خر على أنش يمكن انتها  حقوقش او حريتشاآلمعاملة  االنتها  5
 معاملة اآلخر كشيء مملو . ملكية تمل  6
بنلر  معاملة اآلخر كشيء ال تحتاو مشاعرا وخبرتش في اخذها إنكار الذاتية 7

 االعتبار.
     

 ( Self – Objectification )المتغير انول : تشيي  التاو 
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 (Rae Helen Langton)وأضـافت أسـتاذم الفلسـفة فـي جامعـة كامبريـدو راي هيلـين النجتـون        
( 2 جـدول تتمثـل ب : Langton , 2009) 228 –229 ( ثـالث مميـزات أخـرب لقا مـة مارثـا نوسـباوم

 اآلتي:
 ملقائمة نوسباو  المضافة للتشيي  مميزاو ننجتون وضحي(  2جدول )

 نوع التعامل الصفة و
 أو بثجزا ش. مكثنش محدد بالجس اآلخرمعاملة  ماالختزال في الجس  1
 أساسيًّا وفه  الملهر الخارجي. اآلخرمعاملة  في الملهر االختزال  2
 وكثنش ملزم بالصمت وال يمل  القدرم على الكالم والتعبير. اآلخرمعاملة  اجسكات  3

يـــؤدي التشـــييء إلـــى تشـــييء الـــذات  , اذالـــدا م بثنـــش حلقـــة دا ريـــة يمكـــن وصـــف تشـــييء الـــذات         
ا  فــاعال  فــي أثــر تــؤدي وســا ل اجعــالم والعالقــات االجتماعيــة  , كــذل  الدا ريــةهــذا الحلقــة  فــياســتمرارا و 

 .  الحلقة أيضا   تل 
لجمـال علـى ا فاِتنـات يلهـرنلصـه صـور النسـاء اللـواتي ب التـي تقـوممنتشرم الإن وسا ل اجعالم         

تلـ  تـدفع  , اذالرياضـية اللوحات اجعالنية , وفي مقاطع الفيديوهات الموسيقية , وعلى أالفة الـدوريات 
النــاس إلــى النلــر لاشــياء مــن حــولهم عبــر عدســة ايــر واقعيــة , معتقــدين أن علــيهم التشــبش الــدعايات 

حلقــة ال يجعــل اســتمرار تلــ , مــا  ه مماثلــة للتــي ُتصــو ر بهــا المــرأم فــي وســا ل اجعــالما ــوالتصــرف بطر 
أيضـا , إذ تعـزز الطريقـة  تلـ  الحلقـةاالجتماعيـة علـى  العالقـاتتـؤثر كذل  مفراة من تشييء الذات . ال
هـــذا النـــو  مـــن و  , تلـــ دون وعـــي( عمليـــة التشـــييء مـــن   ا  بعضـــلتــي يتواصـــل بهـــا النـــاس مـــع بعضـــهم ا

هر لهمـا تـثثير ن مـن التواصـل بـالمليهنـا  نـوع نإذ إ, الحديث يعرف باسم االتصال المتعلـه بـالملهر 
                 علـــــــــــى تشـــــــــــييء الـــــــــــذات وهمـــــــــــا: المبالغـــــــــــة فـــــــــــي تقـــــــــــدير الـــــــــــوزن والمبالغـــــــــــة فـــــــــــي تقـــــــــــدير العمـــــــــــر

(McKay , 2013 : 53 ). 
ـــذات لشـــي ية أن إحـــدب نتـــا ب التشـــييء الجنســـي هـــي تشـــييء تنلريـــة الالتفتـــرض         علـــى ســـبيل  ,ل
ســمات ملهــرهن الجســمي  قياســات الجســم( أكثــر أهميــة لمفهــومهن الــذاتي مــن ان النســاء  تــربالمثــال 

فــي  تشــييء الــذاتيتجلــى  , اذسـمات الكفــاءم البدنيــة التــي ال يمكـن مالحلتهــا علــى ســبيل المثــال  القـوم(
     المراقبــة المعتــادم لملهــر الجســم الخــارجيوهــي , ألجســامهن المســتمرم  ةكثيــر مــن األحيــان فــي المراقبــ

( Fredrickson & Roberts ,1997:174 ) . 
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( عـن النلريـة التشـي ية   نحـو 1997فريدريكسـون وروبـرتس فـي عـام  كل مـن  كتبتوهكذا فقد         
وقبــل لهــور النلريــة التشــي ية , كــان العلمــاء يفتقــرون إلــى مفــردات مشــتركة  ,فهـم تجــارب حيــام المــرأم ( 

األدبيـات المحيطـة بتشـييء الـذات , فــن المفهـوم  فـي ضـوء عـدم تجـانس ,التشييء وتشـييء الـذات  بين
اســـيا  فـــي التوليـــف الهـــادف أس عـــد( , كـــان يُ 1997فريدريكســـون وروبـــرتس  مـــن قبـــل الـــذي تـــم تقديمـــش 

 .للنتا ب

 جتور تشيي  التاوًا . ثاني

اكثـر مـن التركيـز علـى شخصـية المسـتمرم اصبا التركيز علـى ملهـر الجسـم والمراقبـة الجسـمية         
ة فــي ثقافتنــا يــجعلتهــا طبيع أنمــاوان وســا ل االعــالم لــم تخلــه فقــط إدراكنــا للمثــل العليــا بالجمــال فــرد , ال
, وتـؤدي العوامـل ها عماليسـهل اسـتشـيء او سـلعة  اعلى انه الفرد لذاتشمعايير االجتماعية , اذ ينلر الو 

 الواردم ادناا دورا  فاعال  في التثسيس للمفهوم:

 وسائل اإلعتم . 1
والجــنس يــتم ادراكهــا بشــكل ال  مأن العالقــة بــين الجســ الــى (Aubrey, 2006)أوبــري اشـارت         

يه أمــر حاســم شــنمــوذو الجســم الر الــبس فيــش فــي وســا ل اجعــالم المعاصــرم , وان حصــول التوافــه مــع 
أن  الــى (Tolman & Diebold , 1994)تولمــان وديبولــد  , اذ اشــاربالنســبة للجاذبيــة الجنســية 

وان كـــل هـــذا مـــن شـــانش ايصـــال فكـــرم لضنـــاث علـــى أن  , النحيـــف يـــرتبط بالنجـــاح والقـــوم ياألنثـــو  مجســـال
نمـوذو الجسـم النحيــف ايشــير , كـذل   أجسـادهن هـي سـلع مهمــة يمكـن أن تـؤثر علــى تجـاربهن الحياتيـة

    ( McKay , 2013 : 60 ) .العالية.المفهوم األوروبي للمرأم النحيلة ذات اللياقة البدنية  في
نمــــوذو النحيــــف للجســــم يحــــدث نتيجــــة للضــــغط االجتمــــاعي للوصــــول إلــــى االن أوهكــــذا نجــــد         

شخصــية نحيفــة , ويــتم فرضــش علــى األفــراد مــن خــالل وســا ل اجعــالم , واألســرم , واألقــران , واللقــاءات 
شــرم فــي ويمكــن ان تعــرض وســا ل اجعــالم هــذا مــن خــالل الرســا ل المباشــرم او ايــر المبا , الشخصــية

. ويحــدث تشــييء الـــذات لــدب الفــرد مـــن خــالل التعــرض المتكـــرر  المجــالت العامــة واألفــالم والتلفزيـــون
 . وقــد خلــ  للبــرامب التلفزيونيــة والمسلســالت والبــرامب الحواريــة ومقــاطع الفيــديو الموســيقية واجعالنــات

ل المباشـــرم او ايـــر فـــرد للرســـا الإلـــى أن طـــول المـــدم التـــي يتعـــرض فيهـــا  (Aubrey, 2006) أوبـــري
الرسـا ل  تلـ المباشرم ذات المضمون الجنسـي فـي وسـا ل االعـالم هـي أقـل ضـرر ا مقارنـة بتكـرار عـرض 

 . ( McKay , 2013 : 61 )بمرور الوقت 
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  المجتمع. 2
المعتقـدات التـي وقبـول سـتيعاب با مـن خاللهـا المـرأم تقـوميشير تشييء الـذات إلـى العمليـة التـي          
أن الفتيـات والنسـاء الـى ( 1997فريدريكسـون وروبـرتس   وفي هذا الصدد اشارت المجتمع عليهايوقعها 

إلــى حــد مــا يعتبــرن أنفســهن كثشــياء جنســية , ممــا يــؤدي بهــن إلــى ت تكــوين وعــي ذاتــي يتميــز بالمراقبــة 
 . ( Frederickson & Roberts, 1997: 180 ) لملهر الجسم الخارجيت المستمرم

إلـــى خلـــه ضـــغط علـــى المـــرأم قـــد يـــؤدي تركيـــز المجتمـــع علـــى شـــكل الجســـم المثـــالي  انواذا كـــ        
القاعـــدم الثقافيـــة للمجتمــع عـــن شــكل الجســـم قـــد  بتلــ األفـــراد الــذين يهتمـــون  ن  ـ, فـــ لتصــبا أكثـــر نحافــة

 يضعون قيمة عالية على الملهر الخارجي , مما يؤدي إلى زيادم مراقبة الجسم لديهم. 
المراقبة الذاتيـة هـي الوقـت الـذي يقضـيش األفـراد فـي التفكيـر فـي أجسـادهم ومشـاهدتها  ن  ـوهكذا ف        

. وقـد يكـون اسـتيعاب (Tylka & Hill,2004:722 ) من منلور خارجي او من وجهة نلـر االخـرين
المثــل العليــا لشــكل الجســم مســاهما  قويــا  فــي كيفيــة رؤيــة األفــراد ألنفســهم وفــي تطــوير مفهــومهم عــن  تلـ 
 باسـتمرار ومقارنتهـا بالجسـم المثـالي المفضـل مـن المجتمـع يمكـن أن يـؤدي إلـى ماتهم. فان مراقبة الجسذ

  Calogero et al, 2005):44؛(Bessenoff et.al ,2007:728 الجسـممـن خجـل الالقلـه و  مزيـد مـن
ن مواقــف ونتيجــة الرتفــا  مســتويات الخجــل والقلــه , قــد يعــاني األفــراد مــن تــدني تقــدير الــذات ويطــورو 

. وبالمثـل , فــن األفـراد الـذين  Ludden ,(Ata & Lally (2007:1025,سـلبية تجـاا صـورم الجسـم
هم قــد يكونــون أكثــر عرضــة مية ألجســاميمارســون الرياضــة بهــدف إنقــا  الــوزن وزيــادم الجاذبيــة الجســ

 .  ( Prichard & Tiggemann,2008:855 )للهور او تشكل صورم سلبية عن الجسم 

 او انقرانمجموع. 3
علـى وفـه نلـريتهن ,  ( Frederickson & Roberts, 1997)فريدريكسـون وروبـرتس تـرب        

النســاء يتعرضــن ألمــور ذات طــابع جنســي يوميــا  عبــر نلــرات االخــرين الجنســية تجــاههن . فالنســاء  ن  أ
تي مــن الــربا أو الرســالة الموجهــة مــن المجتمــع بشــكل يفيــد ان قيمــتهن الوحيــدم تتمثــل او تــث تلــ يــدركن 

 .( Frederickson & Roberts, 1997:173) المتعة التي تجلبها أجسادهن لنخرين

 العائلة. 4
لعبــش بالــدمى وحقا ــب مكيــاو األلعــاب ,  مرحلــةبــدءا  مــن ســن مبكــرم مــن حيــام الطفــل , اي مــن         

ية , اذ يـتم تعلـيم ملزينـة الجسـفانش يتم تشجيع الفتيات على االهتمـام الوثيـه بثزيـاء المالبـس وايرهـا مـن ا
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يــتم  اذ ,جماليــة كــامرأم كيفيــة حكــم اآلخــرين علــى قيمتهــا العامــل مهــم فــي  بوصــفشهن ماجنــاث أن أجســا
مباشــرم للطفــل بواســطة االشــخا  المقــربين منــش والــذين يشــكلون اهميــة كبــرب الايــر الرســا ل  تلــ نقــل 

سـة. وعـادم  مـا تتضـمن التنشـ ة االجتماعيـة للجنسـين بالنسبة لـش مثـل اآلبـاء واألقـران والمعلمـين فـي المدر 
ذا كـان مثـل هـذا التركيـز صـارما  تركيزا  كبيرا  على الشكل الذي يجب أن تبـدو عليـش الفتيـات / النسـاء , واة
او مبالغــا  فيــش , فقــد تســعى الفتيــات باســتمرار إلــى البحــث عــن الرضــا واالطم نــان بشــثن ملهــرهن للتثكــد 

 .  ( McKay , 2013 : 63 )اعي ا وال يتعرضن للسخرية أو الرفضمن أنهن مقبوالت اجتم

 العوامل الداخلية. 5
انخفاض الحساسـية جشـارات الجسـم الداخليـة مثـل الجـو  , أو الـوعي الـداخلي. حيـث يصـبا  ن  إ        

                                          األفــــــــــــــــــــــراد أقــــــــــــــــــــــل وعيــــــــــــــــــــــا  بمشــــــــــــــــــــــاعر الجــــــــــــــــــــــو  وأقــــــــــــــــــــــل انســــــــــــــــــــــجاما مــــــــــــــــــــــع مشـــــــــــــــــــــــاعرهم
( Frederickson & Roberts, 1997:174 ).     

 ( Self - Objectification Theory ) نظرية تشيي  التاو ًا . ثالث
  تـــومي آن و (   بـــاربرا فريدريكســـون (1997عـــام   دمتهانلريـــة تشـــييء الـــذات التـــي قـــتـــرب         

ينلــر لنفســش علــى أنــش مجــرد اذ  عــن ملهــرا فــرد بتعرضــش للتشــييء يصــبا ايــر راض  أن ال روبــرتس (
ش فقـط , ومـن ملنلر ويجب أن ُيقـي م علـى أسـاس ملهـرا , ويثخـذ المجتمـع بتقـديرا وفقـا  لجسـا فتلشيء ل

ثــم يصــبا شــديد الــوعي بملهــرا الجســمي , وأن التشــييء يمكــن أن يزيــد مــن قلــه الفــرد بشــثن الملهــر 
ية مألحاســـيس الجســـبامـــن الـــوعي  التـــدفه؛ ويقلـــلحـــاالت ســـمي ويخفـــض فـــر  الوصـــول إلـــى ذروم الج

ش ومــن ثــم زيــادم مجســ مــنالداخليــة  مثــل الجــو  واجثــارم الجنســية( , وزيــادم فــر  شــعور الفــرد بالخجــل 
الــى  مــن ثــم  فــي ولــا ف الجســم و قلــه الفــرد علــى ســالمتش الجســمية التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى اخــتالالت 

 ن تشـــييء الـــذات , ولكنـــش شـــا ع أكثـــر بـــينمـــ -علـــى حـــد ســـواء-يعـــاني الرجـــال والنســـاء ذ إاالكت ـــاب , 
 .  (Fredrickson & Roberts,1997:176)النساء

                                                
  من مواليد  جامعة نورث كارولينافي في مختبر العواطف اإليجابية  ةالرئيسي ةالباحثو األستاتة األمريكية في مجال علم النفس
يرتبط عملها و ، التاو(  تشيي  في الجنسين بين و)الفروق (علم النفس اإليجابي)و (العواطف)تجري ابحاثها في و  ، )1964)

 الرئيسي بها توسيع وبنا  نظرية المشاعر اإليجابية.
  من مواليد ) في جامعة كولورادو النسوية  للدراساو التوجيهية اللجنة ورئيسةاألستاتة األمريكية في مجال علم النفس

)علم النفس انجتماعي تجري ابحاثها في ( ، 1990) ستانفورد جامعة  في علم النفس دكتوراه، حاصلة على ال ) 1965
 و)علم النفس اإليجابي( و)الصراع انجتماعي(. (موالشخصي للعاطفة والجنس والجس
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ـــذات , فــــن العـــيي فـــي مجتمـــوفـــه وعلـــى          علـــى  اع يـــتم فيـــش وضـــع قيمـــة عليـــنلريـــة تشـــييء ال
اتهم مـــن خـــالل مــــدب و فع األفــــراد إلـــى تحديـــد تقـــديرهم لـــذية قـــد يـــدمالملهـــر الخـــارجي والجاذبيـــة الجســـ

عــرض صــور اجنــاث النحيفــات للغايــة فــي وســا ل  علــى ســبيل المثــال عنــد , المجتمــع لمعــاييرمالءمــتهم 
اجعــالم وتصــوير هــذا االنــاث علــى أنهــن مثاليــات او ذوات اجســام مثاليــة , قــد يشــعر األفــراد بالضــغط 

ســاء المجتمــع الــذي يعــيي فيــش الفــرد. وقــد تنشــغل الن فيهــااالجســام المثاليــة التــي يراــب  تلــ للتوافــه مــع 
ـــتال م األفكـــار  ـــتحكم فيهـــا ويمكـــن تغييرهـــا ل بملهـــر أجســـادهن , وينلـــرن إلـــى أنفســـهن كثشـــياء يمكـــن ال

الرســا ل ايــر المباشــرم ويبــدون فــي تقيــيم أنفســهم  تلــ األفــراد  يــدر . وقــد م االجتماعيــة عــن شــكل الجســ
   .  (Oehlhof et.al,2009:308)الخارجي ألجسامهم  بناء  على الملهر

 تحدث ايضا تغيرات سلوكية مع األفراد الذين يراقبـون اجسـامهم تحـت تـثثير تشـييء الـذات  كذل        
 ون بتعـديل مالبسـهم ألنهـم يعتقـدونينلر مثل هؤالء األفراد إلى أنفسهم باستمرار في المرايا أو يقوم اذ. 

               فريدريكســــــــون وروبــــــــرتساشــــــــارت , اذ   أن قيمــــــــتهم فــــــــي المجتمــــــــع تســــــــتند إلــــــــى الملهــــــــر الخــــــــارجي
( Fredrickson & Roberts ,1997)  أن هـذا الـوعي الـذاتي يـؤدي إلـى محاولـة الفـرد لمراقبـة الـى

فــي المــرآم عــدم مــرات طــوال  صــورتهاومالحلــة ملهــرا باســتمرار ؛ فعلــى ســبيل المثــال , قــد تتفقــد المــرأم 
تســتمر  اذلجسـم وقلــه الملهـر اليـوم . وتــؤدي المراقبـة المســتمرم للجسـم إلــى زيـادم الشــعور بالخجـل مــن ا

, ُينل ـر  فضـال  عـن ذلـ .  في القله بشثن كيفيـة لهورهـا لنخـرين ومـا إذا كانـت تلبـي توقعـات المجتمـع
إلى الجهد العقلي المبذول تجاا مراقبة الجسم المعتادم علـى أنـش يـؤدي إلـى انخفـاض فـي حـاالت التحفيـز 

ــــــــــــــــــــوعي بالحــــــــــــــــــــاالت  ــــــــــــــــــــاض ال ــــــــــــــــــــدفه( وانخف ــــــــــــــــــــذاتي  تجــــــــــــــــــــارب الت ــــــــــــــــــــةمالجســــــــــــــــــــال                                   ية الداخلي
( Fredrickson & Roberts ,1997:178 ). 

ـــذين يفشـــلون فـــي تلبيـــة ثقافـــة المجتمـــع ونلرتـــش الـــى شـــكل الجســـم المثـــالي  ن  ـفـــوهكـــذا         األفـــراد ال
يواجهـــون  والمراـــوب , ويراقبـــون أجســـادهم باســـتمرار , وينلـــرون إلـــى أجســـادهم كثشـــياء او كســـلعة قـــد

العديد من النتا ب السلبية , مثل زيادم الشـعور بالخجـل مـن الجسـم , وزيـادم القلـه , وتقليـل حـاالت زيـادم 
وينشـث . الدافعية والحافز التي تؤدي إلى انخفاض التدفه , وانخفاض الحساسية جشارات الجسـم الداخليـة

لهدف والتصورات التي يخلقهـا األفـراد الخجل من الجسم عن طريه عدم قدرم األفراد على الوصول إلى ا
ي هـو مـزيب مـن تقيـيم الفـرد لذاتـش وتصـوراتش حـول محول كيفية تقيـيم المجتمـع ألجسـادهم. فالخجـل الجسـ

تقيــيم اآلخــرين لجســمش او كيفيــة نلــرهم اليــش , ومــع القيمــة العاليــة التــي يضــعها المجتمــع علــى الملهــر 
ش , فــن عـدم ملحصـول علـى تقبـل االخـرين واستحسـانهم لجسـي والرابة الكبيرم من قبل الفرد في امالجس
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اليقين او الش  بشثن مدب تقبل االخرين لجسم الفـرد وكيفيـة النلـر اليـش يمكـن أن يكـون سـبب ا لمسـتويات 
 .( Fredrickson et al. 1998 : 272 )أعلى من قله الملهر لدب الفرد 

ادهــا أنهـم بحاجـة إلـى اعتبـار أنفسـهم أشـياء , يحــدث االفـراد الرسـالة التـي مف يـدر عنـدما وهكـذا         
تشييء الذات لديهم ؛ وبعبارم أخرب , فـنهم يبـدون فـي رؤيـة أنفسـهم بـنفس الطريقـة التـي يـراهم االخـرون 

ية فـــي هـــذا الصـــدد مثـــل من الســـمات اجيجابيـــة ايـــر الجســـإذ إ.  ذاتهـــمبهـــا ومـــن ثـــم البـــدء فـــي تشـــييء 
ر لهـــا علـــى أنهـــا مهمـــة بالمقارنــــة بثهميـــة خصـــا   وســـمات الملهــــر اجبـــدا  أو الـــذكاء لـــم يعـــد ُينلــــ

 .  (Fredrickson & Roberts , 1997:174)الخارجي 
من القيمة على آراء اآلخـرين حـول اجسـامهم يكونـون  كبيرا   األفراد الذين يضعون قدرا  ن ـوعليش ف        

راقبـة أجسـادهم بشـكل أكبـر ويصــبحون أكثـر عرضـة لضصـابة بـالقله. وقـد يـؤدي هـذا إلــى قيـام األفـراد بم
لهــــــــــــــــــــم                                           يقلـــــــــــــــــــين بشـــــــــــــــــــكل متزايـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــول كيفيـــــــــــــــــــة إدرا  العـــــــــــــــــــالم الخـــــــــــــــــــارجي ونلرتـــــــــــــــــــش 

( Fredrickson & Roberts,1997:175 ). 
النســاء لــديهن مســتوب ثابــت مــن  االبيــةأن الــى ( 1997اشــارت فريدريكســون وروبــرتس   كــذل         

تشــييء ُيعتقـد أن مسـتوب  اذ.  تشـييء الـذات إلـى حـد مـا. ويشــار إلـى هـذا التشـييء علـى أنــش سـمة ذاتيـة
بــين األفــراد  كبيــرا   للســمات لــدب النســاء هــو خاصــية مســتقرم بمــرور الوقــت التــي ســتختلف اختالفــا   الــذات

 .يء الجنسيواجهن درجات مختلفة من تشي إذأم ألنها تطورت بشكل فريد على مدار حيام كل امر 
ضـــمن نلريـــة تشـــييء الـــذات هـــي  تشـــييء الـــذاتو  العالقـــة بـــين تشـــييء الجـــنسوهكـــذا نجـــد ان         

الفكــرم القا لــة بــثن التعــرض للرســا ل المباشــرم او ايــر المباشــرم مــن المجتمــع ذات الطــابع الجنســي يــؤدي 
نلـر االخـرين فيـش فيمـا  وجهـات ىاقـب او المالحـل لـش , اي انـش يتبنـإلى استيعاب الفرد لوجهـة نلـر المر 

 .(Dahl,2014: 8)  يخ  ملهرا الخارجي  أي تشييء الذات(
الفرضـية األساسـية مـن خـالل أكثـر مـن عقـد مـن البحـث فـي هـذا الخصـو  ,  تلـ لقـد تـم دعـم         

, مـن خـالل التفـاعالت  يضاح أن النساء اللواتي يتعرضن لتشـييء الجـنسوعبر الدراسات واالبحاث تم ا
والعواقـب النفســية ذات  تشـييء الــذاتعيـة ومـن وســا ل اجعـالم , يتعرضــن لمسـتويات عاليـة مــن االجتما

 .  (Dahl,2014: 9) الصلة بش
كحالـة يحــدث لـدب معلــم النسـاء , حتــى لـدب النســاء  تشـييء الــذاتنلريــة أن ال كـذل  تــرب تلـ         

لـــــة يحـــــدث ألن الحــــــدث كحا تشـــــييء الـــــذاتالالتـــــي يعـــــانين مـــــن تشـــــييء ذات مـــــنخفض. وُيعتقــــــد أن 
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الموضـوعي الــذي قــد تتعــرض لــش المــرأم يجعــل مــن الواضـا جــد ا بالنســبة لهــا أن قيمتهــا تفقــطت تكمــن فــي 
 .( Fredrickson & Roberts ,1997:177 ) ملهرها الخارجي 

 أن تشييء الذات يمكن أن يتخذ شكلين:الى ( 1997فريدريكسون وروبرتس   واشارت 
, عنـــدما يـــتم اســـتيعابش بعمـــه. يتضـــا هـــذا مـــن خـــالل وجـــود  (ســـمة مســـتقر ا  ســـلوكا   عـــد اأوال  : يمكـــن 

   ي.ماختالفات فردية في كيفية إدراكهم لملهرهم الجس
 .يدا او زيادم مستواا عبر تجربة تشييء الجنسثاني ا : يمكن تصع

ملهـرا سيصـبا , فــن انشـغال الفـرد ب ثابتـا   سـلوكا  النلريـة عنـدما يصـبا تشـييء الـذات  تلـ لوفق ـا و       
          (Fredrickson & Roberts ,1997:173) .ي لنلرم أخربم, حتى في حالة الغياب الجس سا دا  
ومن خالل النلر إلى جسم الفـرد ومعاملتـش كشـيء , فانـش يمكـن القـول أن االفـراد يبـدون اهتمـامهم       

, يصــبا الجســم ادام اساســـية  فــي انتلــار أن يــتم تقيـــيمهم مــن قبــل اآلخـــرين وفقــا لشــكل الجســم. وهكـــذا
قوم بها الفرد من اجل التعويض عن عـدم الرضـا عـن شـكل الجسـم يلانشطة والسلوكيات التي يمكن ان 

عنــــدما ينلــــر االفــــراد إلــــى أنفســــهم مــــن خــــالل هــــذا العدســــة الذاتيــــة .  لمراقبـــة اليقلــــة جدارم التشــــييءوا
وهـو موقـف ينفصــل بشـكل أساسـي عـن عالقــة  الموضـوعية , فــنهم يتخـذون موقفـا  اريبــا  تجـاا أجسـادهم

عـن الـذات  تلـ الجسم بالذات. وسواء تم التعامل معها كحالة أو سمة , فـن أخذ وجهة النلـر الخارجيـة 
يشـار إلـى  اذ.  يكون مصحوبا  بشكل من الوعي بالـذات يتميـز بالمراقبـة اليقلـة لملهـر الجسـم الخـارجي

الذاتيــة وتمثــل الملهــر الســلوكي لتشــييء الــذات وعــدم تقبــل شــكل هــذا المراقبــة المزمنــة للجســم بالمراقبــة 
 ب للتنبــؤ بالمراقبــة الذاتيــة , والتــي تــؤدي إلــى نتــا مهمــا  بوصــفش عــامال  تشــييء الــذاتالجســم. يــتم تعيــين 

 .(Calogero ,2012:574) الذات تشييءسلبية أخرب تنبثت بها نلرية 
اآلليـــة النفســــية األساســـية التــــي تفســــر  ييء الــــذاتتشـــ ُيعــــدوفـــي إطــــار نلريـــة تشــــييء الـــذات ,         

علـــى المســـتوب الثقـــافي والموضـــوعي علـــى المســـتوب  االرتبـــاط بـــين تجـــارب االفـــراد فـــي تشـــييء الجـــنس
 . (Calogero ,2012:575) الفردي

ه التـــي يمكـــن أن يلهـــر بهـــا التشـــييء فـــي ا ـــوتوضـــا نلريـــة تشـــييء الـــذات مجموعـــة مـــن الطر         
مثـل النلـر او التحـديه  اذ يمكن ان تشـتمل علـى المواقـف الشـا عة التـي قـد تشـكل تشـيي ا   الحيام اليومية.

في أجساد االشـخا  , والتعليقـات الجنسـية حـول أجسـاد االشـخا  , والصـفير أو إطـاله بـوه السـيارم 
علــى المــارم , والتقــاط صــور ألجســاد النســاء وأجــزاء الجســم بهــاتف خلــوي , والتعــرض لصــور إعالميــة 

ية والتحــري والعنــف واالاتصــاب. ويمكــن ان يلهــر التشــييء بشــكل واضــا فــي مجــالين: اللقــاءات جنســ
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الشخصـــية الفعليـــة و اللقـــاءات اجعالميـــة. ويمكـــن أن تشـــمل اللقـــاءات بـــين األشـــخا  للتشـــييء علـــى 
ــــزمالء  ــــى ســــبيل المثــــال , األســــرم واألصــــدقاء وال التفــــاعالت مــــع اآلخــــرين المــــثلوفين او المعــــروفين  عل

نمـوذو نلريـة تشـييء الـذات كمـا ايوضـا ادنـاا ( 1شـكل  و ( , أصحاب العمل والمعارف أو مع الغربـاءو 
 .(1997اقترحتها فريدريكسون وروبرتس  

 الممارسات الثقافية لتشييء الذات
  التحديه , التعليقات , التحري , العنف(

 
 تشييء الذات

  رؤية داخلية للذات كشيء او كسلعة(
 

        

لمراقبة الذاتيةا  

  المراقبة اليقلة والمستمرم للجسم(

    
 التجارب الذاتية السلبية

  الشعور بالخجل من الجسم , قله الملهر , قصور في الحس الداخلي(

   
 مخاطر الصحة العقلية

  اضطرابات األكل , االكت اب , العجز الجنسي(
نموتج نظرية تشيي  التاو( يوضح 1شكل )  

ن المهم اجشـارم إلـى أن تشـييء الـذات لـيس مؤشـر ا علـى النرجسـية أو الغـرور أو عـدم الرضـا وم        
ممارسـة بعـض  مـن ثـم  ي , ولكنش يعكس بشكل أكثر دقة استراتيجية نفسـية تسـما للفـرد بـالتنبؤ , و مالجس

 .(Calogero,2012 : 576)  السيطرم على كيفية النلر إليش ومعاملتش من قبل اآلخرين
 وبهذا الصدد تبنى الباحث نلرية تشييء الذات , وذل  لاسباب اآلتية:         

 ها النلرية الوحيدم التي فسرت تشييء الذات.إن   .1

 تشييء الذات. هذا النلرية توضيا المفردات المشتركة بين التشييء و استطاعت .2

 اعتمد الباحث عليها في بناء مقياس البحث الحالي . .3
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 اليننفعماهية التكا  اأوًن . 

حـــاول فقـــد  تعريفـــش , ينبغـــي وكيـــف (EI) االنفعـــالي الـــذكاء ماهيـــة حـــول مختلفـــة آراء هنـــا         
متعـــدد األبعـــاد ؟ ,  و هـــوهـــل أن الـــذكاء االنفعـــالي قـــدرم عامـــة ذات بعـــد واحـــد أ: علمـــاء الـــنفس تعـــرف 

ون ( وايـرهم مـن أ -جهود علماء الـنفس مثـل   مـاير وسـالوفي وجولمـان وبـار جاءتعن ذل  ولضجابة 
العلمـــاء فـــي التعـــرف علـــى ذلـــ  , واتفقـــوا علـــى أن الـــذكاء االنفعـــالي إمكانيـــة متعـــددم األبعـــاد , إال أنهـــم 

 , وتوصــلوا إلــى عـــدد مــن النمــاذو النلريـــةاألبعــاد التــي تشــكل الـــذكاء االنفعــالي  تلـــ اختلفــوا فــي عــدد 
ويشـير  , مختلطـة ونمـاذو القـدرم نمـاذو إلى لياالنفعا للذكاء المختلفة النلر وجهات تقسيم يتم ما االبا  و 

 وقــد تبنــى هــذا . القــدرم نمــاذو الــى العقليــة القــدرات مــن يتكــون الــذيو االنفعــالي  لــذكاءنمــوذو االول لاال
, االنفعــالي  للــذكاء األول التعريــف قــدمواوالــذين .  زمال هــم مــع مــاير( و جــون ســالوفي(  بيتــر الــرأي
 نمـوذوا باسـم مـوذجهمن إلـى يشـار مـا االبـا  . االنفعـالي للـذكاء نمـوذوا بنـاء تـم , التعريف هذا على وبناء  

 القــدرات لقيــاس( قــدرم اختبــار أي  أداء اختبــار تطــوير تــم , نمــوذواال هــذا بعــد.  للــذكاء األربعــة القــدرات
 يفـــ إدرا  المشـــاعر , اســـتعمال العاطفـــة لتســـهيل التفكيـــر , فهـــم العواطـــف , إدارم العواطـــف(  األربعـــة

           االنفعــــــــالي الــــــــذكاء اســــــــم اختبــــــــار االختبــــــــار هــــــــذا مــــــــن إصــــــــدار أحــــــــدث علــــــــى ُيطلــــــــه.  مــــــــوذجهمن
(Hultin ,2011:7). 

 التعريــف علــى نمــوذواال هــذا يعتمــد , اذ (لمــانو ج  دانيــال لـــ نيالثــا نمــوذوكــذل  يشــير اال         
 مـــــاير تعريــــف بتغييــــر قــــاماذ  , (1990عــــام   وســــالوفي مــــاير وضــــعش الــــذي االنفعــــالي للــــذكاء األول

 مفهومــا   هــذا وأصــبا , الخــا  مفهومــش إلــى مختلفــة وخصــا   مهــارات وأضــاف مــا حــد إلــى وســالوفي

                                                
  هو أحد الرواد والباحثين األوائل في التكا  اننفعالي ، 1958فبراير  21عالم نفس إجتماعي أمريكي من مواليد ،

 والحالية رئيس جامعة ييل.
  فــي جامعــة نيــو هامبشــاير، متخصصــة فــي الــتكا   1953ديســمبر  6طبيـب وعــالم نفــس أمريكــي مــن مواليــد ،

 نموتج مشهور لـ )التكا  اننفعالي( مع بيتر سالوفي.ااننفعالي وعلم نفس الشخصية. شارك في تطوير 
  صـل علـى جــائزة ، حا، هـو مللـف وصــحفي علمـي 1946مـارس   7مــن مواليـد عـالم نفـس اجتمـاعي امريكـي

، وطـور الحجـة القائلـة بـ ن  الجمعية انمريكية لعلم النفس ( من1984اإلنجاز الوظيفي للتميز في وسائل اإلعتم )
 مكن أن تكون مهمة بنفس القدر معدل التكا  للنجاح في مكان العمل .المهاراو غير المعرفية ي

( Emtional lntelligence ) 
 

https://ar.vvikipedla.com/wiki/American_Psychological_Association
https://ar.vvikipedla.com/wiki/American_Psychological_Association
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 جولمـان  المخـتلط نموذوبـاال االنفعالي للذكاء جولمان نموذوا ُيعرف. (EI) من مختلف نموذواو  جديدا  
 الكفـاءم مخـزون اسـم اطله عليش.  بعاداأل متعدد مقياس تطوير تم جولمان نموذوا لقياس. و  (1995, 

                 .(Goleman,1995 : 277) العاطفية

 ألنـــش , المختلطــة النمـــاذو إطــار تحـــت ينــدرووالـــذي   أون( -بــار  روفـــين لـــ الثالـــث نمــوذواالو         
,  كفــــاءاتوال الشخصـــية وبنيـــة العقليـــة القـــدرات بـــين ويجمــــع , االنفعـــالي للـــذكاء أوســـع تعريفـــا   عمليســـت
 الـــذكي الســـلو  لقيـــاس , العاطفيـــة الحصـــة مخـــزون يســـمى , ذاتـــي تقريـــر مقيـــاس أون - بـــار عمليســـتو 

 نمـوذوا أنـش علـى إليـش رايشـ نمـوذوا إلـى توصـل , االختبـار هـذا اسـتعمال في ضوءو . واجتماعيا   انفعاليا  
 .(Bar-On,2000:28)  االجتماعي االنفعالي أون للذكاء بار

 ونماتج في التكا  اننفعالي نظرياوثانيًا . 
 ( Emotional Intelligence Ability Model )نماتج القدرة للتكا  اننفعالي . 1

الـذكاء االنفعـالي  ن  إ ذإ (Mayer & Salvoey)ي فنمـوذو كـال مـن مـاير وسـالو يتبنـى هـذا اال         
شــاعر, مالقــدرم علــى تنميــة وتوليــد اليتضــمن القــدرم علــى اجدرا  الــدقيه والتقيــيم والتعبيــر عــن االنفعــال و 

والقــــدرم علــــى فهــــم االنفعــــال والمعلومــــات االنفعاليــــة أو الوجدانيــــة , والقــــدرم علــــى تنلــــيم االنفعــــاالت او 
 يسهل عملية التفكير. من ثم  العواطف لتشجيع النمو االنفعالي والعقلي , و 

, وان  االنفعــالييــة تعمــل فـي المجــال أن الــذكاء االنفعــالي قـدرم عقل نمـوذواال اهــذيـرب أصــحاب         
والــذكاء , التــي تشــير إلــى أن االنفعــاالت معيقـــة  االنفعــالنمــاذو القــدرم بنيــت أساســا علــى العالقــة بـــين 

 ي في وصف بنية الذكاء فللنشاط المعرفي وان الذكاء واالنفعال مجاالن منفصالن , ويفره ماير وسالو 

 :( 41:2013, فاالنفعالي كقدرم في أمرين هامين  الخفا

والمتمثلـة فـي مراقبـة االنفعـاالت  (Cognitire Process)أولهما التمييز بـين العمليـات المعرفيـة       
الفعلــي للمعلومــات االنفعاليــة فــي  عمالوالتمييــز بينهــا فــي مقابــل العمليــات الســلوكية التــي يــتم فيهــا االســت

, أكــد أكثــر علــى  معــدل للــذكاء االنفعــالي كقــدرمنمــوذو التوجيــش التفكيــر واألفعــال وعلــى الــرام مــن أن اال
المعـــدل يتضـــمن إدرا  االنفعـــاالت  نموذوفـــاألنفســـش ش يمكـــن مالحلـــة التمييـــز ن ـــأال إالعمليـــات المعرفيـــة 

                                                
  وأحد الرواد والمنظرين والباحثين في التكا  اننفعالي.1944مايو  15طبيب نفسي إسرائيلي من مواليد ، 
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وتقديرها والتعبير عنها, وتسهيل االنفعاالت للتفكير وفهـم وتحليـل وتوليـف المعلومـات االنفعاليـة وتنلـيم 
االنفعــاالت وفهــم االنفعــاالت وتيســير  اجدرا  وتقــدير فــي حــين أنت الســلوكية االنفعــاالت يعكــس العمليــا

 . االنفعاالت لعملية التفكير وتحليل المعلومات االنفعالية يعكس العمليات المعرفية

وثانيهمـــا يتمثـــل فـــي التمييـــز بـــين العمليـــات المتعلقـــة باالنفعـــاالت والمشـــاعر الذاتيـــة فـــي مقابـــل         
, ويؤكـــد مــــاير بــــان إدرا  االنفعـــاالت والتعبيــــر عنهــــا  علقــــة بانفعـــاالت ومشــــاعر اآلخــــرينالعمليـــات المت
عـــد منطقــــة متمـــايزم فــــي منلومـــة تجهيــــز ومعالجــــة تاالنفعـــاالت فــــي تحســـين التفكيــــر  عمالوكفـــاءم اســــت

المعلومــات التــي مــن المتوقــع ان تعمــل أو تتحــد مــع منلومــة االنفعاالتــش , وثمــة خصــا   تميــز األفــراد 
 ما يلي:تتمثل بفعي الذكاء االنفعالي في هذا النماذو , مرت

 إنهم تربوا في بي ات متكيفة اجتماعيا ولديهم إحساس انفعالي مرتفع.  -
 لديهم القدرم على إعادم تشكيل االنفعاالت بشكل فعال متفا لين ويقيمون األمور بواقعية.  -
 الحيل الدفاعية.  عملونن ال يستياير دفاعي -
 ار االجتماعية والوجدانية المتميزم. يتخيرون األدو  -
 يتميزون بالقدرم على مخاطبة المشاعر. -

 يطورون معارفهم وخبراتهم في مجال انفعالي مثل المشاعر األخالقية وحل المشكالت -
 االجتماعية والقيادم . ومن هذا النماذو:

 في التكا  اننفعالي الوفيسو ماير  نموتجا 

 قدمـش الـذي االنفعـالي الـذكاء تعريـف إلـى بالنلر, و  مختلفة قدرات أربع من نموذواال هذا يتكون        
(Mayer & Salvoey,1997) , عليهــا يعتمــد التــي األربعــة القــدرات بوضــوح يــرب أن للمــرء يمكــن 

  , المشـــاعر فهـــمو  , التفكيـــر لتســـهيل العواطـــف عمالاســـتو  , المشـــاعر إدرا : والمتمثلـــة بــــ .  نمـــوذواال
دارمو   أو أعلــى عمليــات إلــى أساســية نفســية عمليــات مــن األربعــة تلــ  القــدرات ترتيــب يــتمذ ا. المشــاعر اة

قـــدرم ال مـــن بســاطة أكثـــر عمليـــات , المشــاعر المتمثلــة بـــادرا و االولـــى  القـــدرم تضــمنت إذ , تعقيـــدا   أكثــر
لتلـ   وفيمـا يـثتي توضـيا نليم االنعكاسـي للعواطـف, والذي يتضمن الت العواطف الرابعة والمتمثلة بـدارم

 القدرات االربعة :
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وفــه وعلــى . العــاطفي والمحتــوب المشــاعر تحديــد علــى االفــراد قــدرم بمــدب تتمثــل : المشــاعر إدراك (أ)
 العاطفيـــة والمشـــاعر الحـــاالت علـــى التعـــرف أوال   نـــتعلم كثطفـــال ,( 1997  وســـالوفي مـــاير وجهـــة نلـــر

.  التعبيــرات لتلــ  االســتجابة ثــم آبا نــا وجــش تعــابير مالحلــة خــالل مــن ذلــ  نــتعلم , أنفســنا فــي المختلفــة
 الشــيء.  األخـرب األشــياء وأيضـا   اآلخــرين االفـراد لـدب المشــاعر علـى التعــرف نـتعلم , ذلــ  علـى فضـال  
 الــذي تطــورا   األكثــر الشــيءو . صــحيا بشــكل واحتياجاتنــا مشــاعرنا عــن التعبيــر هــو نتعلمــش الــذي التــالي
 وايــر الصــادقة التعبيــرات بــين التمييــز هــو , للمــؤلفين وفقــا   , درمتلــ  القــ فــي عاطفيــا   الــذكي الفــرد يتعلمــش

ــــــــــــــش أي , المشــــــــــــــاعر عــــــــــــــن النزيهــــــــــــــة ــــــــــــــرات اكتشــــــــــــــاف يمكن ــــــــــــــة التعبي                   عــــــــــــــن الصــــــــــــــحيحة الخاط 
(Mayer & Salvoey,1997:8 ). 

 أي  التفكيــر علــى العواطــف مســاعدم بكيفيــة عالقــةتتمثــل بال : التفكيــر لتســهيل العاطفــة عمالاســت (ب)
ــــــــــــش كنلــــــــــــام تعمــــــــــــلت و الطفولــــــــــــة منــــــــــــذ بالفعــــــــــــل العواطــــــــــــف اذ تقــــــــــــوم(. الفكريــــــــــــة المعالجــــــــــــة                  تتنبي

(Mayer & Salvoes,1997:12) تبـدأ ننضـب عنـدماف. بي تنـا فـي تغييـرات حـدوث عنـد االنتبـاا للفـت 
 مـــعو .  المهمـــة اتالتغييـــر  إلـــى االنتبـــاا لتوجيـــش العواطـــف عمالاســـت ونـــتعلم التفكيـــر تشـــكيل فـــي مشـــاعرنا
 أن يمكـن والتـي , المختلفـة المشـاعر تعمـل كيـف تخيـل علـى القـدرم علـى نحصـل , النضب في استمرارنا
 مــا عــادم جيــد مــزاو فــي نكــون عنــدمااذ .  المختلفــة المواقــف فــي بــش القيــام يجــب مــا توقــع علــى تســاعدنا
 المزاجيـة التقلبـات تلـ  تكـون أن كـنيموهكـذا .  متشـا مة أفكـار سـيئ مزاو وفي متفا لة أفكار لدينا تكون
 للحــاالت يمكــن , ذلـ  علــى عـالوم. األشــياء حـول متعــددم نلـر وجهــات علـى للحصــول لنـا بالنســبة ميـزم

 تســـهل أن للســعادم يمكــن المثـــال ســبيل علــى , التفكيـــر مــن مختلفــة أنواعـــا   تســهل أن المختلفــة المزاجيــة
 المــزاو كــان إذا مــا حــول متناقضــة نتــا ب  هنــا كانــتاذ .  (Mayer&Salvoey,1997:12)اجبـدا  
 الحقــة تحليليــة دراســة فــي ولكــن , اجبــدا  يســهل الســلبي المــزاو كــان إذا مــا أو اجبــدا  يســهل اجيجــابي
ـــا يســـهل أن يمكـــن اجيجـــابي المـــزاو بــثن القا لـــة لالدعـــاءات دعمـــا  ( 2009  ديفـــيس وجـــد ,حــديثا    أنواع 
 (Hultin , 2011: 20) . اجبدا  من مختلفة

 عضــهمب عالقــاتهم فهـم فضـال  عــن المختلفــة المشـاعر معــاني وفهــم بتسـمية تتمثــل : العواطــف فهـم  (ج)
 المشـــاعر أن أيضـــا   ويـــرب تســـميتها فـــي يبـــدأ , المشـــاعر علـــى التعـــرف فـــي الطفـــل يبـــدأ عنـــدما.  ا  بعضـــ

ســـبيل   وعلـــى.  متصـــلة سلســـلة طـــول علـــى مختلفـــة شـــدم لهـــا ولكـــن.  بعضبـــ عضـــهاب مرتبطـــة المختلفـــة
 اآلبــاء يقــومنفســش  الوقــت فــيت. المحبــةتوت اجعجــابت مشــاعر بــين والتشــابهات االختالفــات يــتعلمالمثــال 
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 األمثلــة ومــن. المختلفــة  المشــاعر معــاني آخــر بمعنــى , والمواقــف المشــاعر بــين الــروابط الطفــل بتعلــيم
 مشــاعر هنــا  أن الطفــل ميــتعلكــذل   , الخســارم مــن بنــو  االبــا   المصــحوبت بــالحزنت الشــعور ذلــ  علــى
ت. المفاجـــثمتوت الخـــوفت مـــن مـــزيب أنهـــا علـــى إليهـــا ُينلـــر التـــي ,ت الرهبـــةت مثـــل مختلطـــة أو تعقيـــدا   أكثـــر
 مــن بكــل يشــعر أن فــردلل يمكــناذ .  متناقضــة مشــاعر لديــش يكــون أن يمكــن فــردال أن هــي أخــرب تجربــة

 هــذا فــي تطــورا   األكثــر القــدرم ن  ـذا فــوهكــ.  معينــة مواقــف فــينفســش  الشــخ  تجــاات الكراهيــةتوت الحــبت
                                   المشـــــــــــــــاعر بـــــــــــــــين المحتملـــــــــــــــة التحـــــــــــــــوالت فـــــــــــــــي التفكيـــــــــــــــر يمكنـــــــــــــــش الفـــــــــــــــرد أن هـــــــــــــــي المجـــــــــــــــال

(Mayer & Salvoey,1997:14). 

 ايــر أو لطيفــا   كــان ســواء يــثتي شــعور كــل علــى منفتحــا   الشــخ  يكــون أن يجــب العواطــف: إدارة (د)
 األطفـال يـتعلماذ  ؛ فيهـا االنخـراط أو المشـاعر تلـ  فصـل علـى قـادرا   تكـون أن هـو التالي لشيءا ؛ سار

 يــتعلم الطريقــة تلــ بو .  بهــا يمــرون التـي المشــاعر عــن دا مــا   التعبيــر عـدم خــالل مــن أنفســهم فــي الـتحكم
ــــــــــــل                 منهــــــــــــا االنســــــــــــحاب أو المشــــــــــــاعر فــــــــــــي واالنخــــــــــــراط الســــــــــــلو  عــــــــــــن المشــــــــــــاعر فصــــــــــــل الطف

(Hultin ,2011:20)  . 

 واالســـتجابات المزاجيـــة الحالـــة فـــي أكثـــر بـــوعي التفكيــر فـــي أيضـــا   يبـــدأ , الفـــرد ينضـــب عنــدماو          
 تـثتي. للمـزاو الوصـفية واللـوا ا الفوقيـة بالتقييمـات وسـالوفي مـاير إليـش يشـير ما بعمل يقوماذ .  العاطفية
 المختلفـة المزاجيـة الحالـة وضـوح مـدب حـول تقييمـات إجـراء يفـ الفرد يفكر حيث , أوال   الفوقية التقييمات
 إدارم أو تنلــيم كيفيــة فـي يفكــر ذا , تنليميــة بقواعـد الفــرد يقـوم , أخيــرا  .  لــش بالنسـبة وتثثيرهــا تهـايومعقول
 , الســـلبية بالمشـــاعر معتــدال   تكـــون وكيــف اجيجابيـــة المشـــاعر تعــزز كيـــفو  ؛ اآلخــرين مـــزاو أو مزاجــش
 .(Mayer & Salvoey,1997:22)رالمشاع تنقلها قد التي المهمة المعلومات قمع أو ةالمبالغ دون

 ( Emotional Intelligence Mixed Model )النماتج المختلطة للتكا  اننفعالي . 2

يطلــــه علــــى هــــذا النمــــاذو   النمــــاذو المختلطــــة أو النمــــاذو ايــــر المعرفيــــة أو نمــــاذو القــــدرات         
النمـاذو تلـ  وقـد لهـرت  (2000) اون  -نمـوذو بـاراو  ( 1995 ) , نمـوذو جولمـاناوالسمات ( ومنها 

فـــي المقـــاالت األكاديميـــة األوليـــة لمجـــال الـــذكاء االنفعـــالي , وعلـــى الـــرام مـــن ان تلـــ  المقـــاالت أرســـت 
تشــتمل علــى عوامــل مصــنفة تاريخيــا  علــى أنهــا  نفســش مفهــوم القــدرم للــذكاء االنفعــالي , فـنهــا فــي الوقــت

ء من الشخصية ويرب أصحاب النماذو المختلطة أن االنفعال سمة من سـمات الشخصـية شـانش شـان جز 
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االنبســاط ويقلــة الضــمير , وثمــة خصــا   تميــز األفــراد مرتفعــي الــذكاء االنفعــالي فــي هــذا النمــاذو , 
 :( 46-45: 2013  الخفاف ,  ما يليتتمثل ب

 يتميزون بالواقعية .  -
 يشعرون بالدفء الوجداني . -
 يضعون خططا مستقبلية. -
 لديهم قدرات لالستفادم من الخطط المستقبلية.  -
 يلهرون مثابرم مع المهام الصعبة.  -

 النماذو : تل وفيما يلي عرض 

 نموتج جولمان ا(Goleman,1995)  في التكا  اننفعالي 

 جولمـانم أهـتاذ  (1995)في بداية التسعينيات مـن القـرن الماضـي عـام نموذو جولمان الهر         

رؤيتـش للـذكاء االنفعـالي مـن  (Emotional Intelligence) بثعمـال مـاير وسـالوفي , وقـدم فـي كتابـش
فــي نجــاح  لهــا أهميــةواعتقــد بــثن هنــا  قــدرات ايــر معرفيــة  ,فــي مجــاالت الحيــام  اثــراحيــث طبيعتــش و 

لمــــان بــــثن الــــذكاء وقــــد أفتــــرض جو  األفـــراد , وحــــدد تلــــ  القــــدرات فــــي الجوانــــب االنفعاليــــة واالجتماعيــــة
التـي تمكننـا   : الكفايـة الشخصـية قسـمين , همـا علىاالنفعالي قدرم قابلة للتعلم . وقسم الكفاية االنفعالية 

:  2011  العلـوان ,.والتـي تمكننـا مـن إدارم عالقاتنـا مـع اآلخـرين , والكفايـة االجتماعيـة من إدارم أنفسـنا
الي وطبيعـة الـذكاء االنفعـالي واألبعـاد النفسـية التـي لهـا وتناول ما أطلـه بالعقـل االنفعـ( .  126 -125

أثر كبيـر فـي أداء اجنسـان وتطـورا فـي مجـاالت الحيـام العمليـة واألسـرية والدراسـية . وأكـد جولمـان علـى 
أن النجـــاح األكـــاديمي, والشخصـــي, والمهنـــي ال يمكـــن أن يصـــل إليـــش الفـــرد مـــن دون تحقيقـــش للمهـــارات 

. وتوصــل جولمــان إلــى أن  (58: 2018 صــالا وعلــي , (2014ة   العمــرات , االنفعاليــة واالجتماعيــ
لـدب الفـرد عقلــين همـا : العقــل االنفعـالي , والعقــل المنطقـي , وبـين هــذين العقلـين يوجــد اتصـال وتنســيه 
را ــع بحيــث أن االنفعــاالت واألحاســيس ضــرورية للتفكيــر, وأن التفكيــر مهــم جــدا للمشــاعر واألحاســـيس 

( وراـم ذلـ  فــن جولمـان يـرب أن الـذكاء المعرفـي يسـاهم علـى أعلـى تقـدير 589 : 2008  المصـدر ,
( فقــط فــي تحقيــه النجــاح فــي الحيـــام العامــة , بينمــا تســاهم المتغيــرات األخــرب وأهمهــا الـــذكاء %20 ـبــ

ويضـــيف جولمـــان أن الـــذكاء االنفعـــالي يتكـــون مـــن نلـــامين همـــا: نلـــام  ,%( 80 بــــاالنفعـــالي بنســـبة 
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ونلام انفعالي , إذ يقوم النلام المعرفي باالستدالل المجـرد حـول االنفعـاالت , فـي حـين يعـزز  معرفي ,
النلام االنفعالي القدرم المعرفيـة . ويـرب أن لـدب الفـرد عقلـين همـا : العقـل االنفعـالي , والعقـل المنطقـي, 

وري للمشــــــاعر وبينهمـــــا تنســـــيه را ــــــع اذ أن المشـــــاعر واألحاســــــيس ضـــــرورية للتفكيـــــر, والتفكيــــــر ضـــــر 
 (.89:  2000, وآخرون واألحاسيس  األعسر

 أنهــا علــى رؤيتهــا مـن بــدال   معــا   والعواطــف الـذكاء جمــع مــن هــو سـالوفي كــان , لجولمــان وفقـا  و          
( 1995  جولمــانويــرب . االنفعــالي  الــذكاء مجــال استكشــاف فــي بــدأ وأنــش , المصــطلحات فــي تنــاقض

 فــي الشخصــي اــاردنر ذكـاء ُيــدرو ســالوفيت وأن الشخصـي اــاردنر ذكــاء مـن مســتوحى كــان سـالوفي أن
 خمســـة إلـــى القـــدرات هـــذا (Goleman,1995)جولمـــان  ويوســـع , االنفعـــالي للـــذكاء األساســـي تعريفـــش
ــــــــــــــاء   ر يســــــــــــــة ابعــــــــــــــاد ــــــــــــــذكاء األول التعريــــــــــــــف علــــــــــــــى بن وســــــــــــــالوفي                     مــــــــــــــاير  مــــــــــــــن االنفعــــــــــــــالي لل

(Salovey & Mayer, 1990)   هي: و 

إدرا  الفرد لمشـاعرا وقـت حـدوثها وفهـم تلـ   : ( Self awareness ) الوعي بالتاو البعد األول . 
                             حــــــــــــــــدد جولمـــــــــــــــان مكونــــــــــــــــات هـــــــــــــــذا البعــــــــــــــــد بــــــــــــــــاالتيو  ,المشـــــــــــــــاعر واالنفعــــــــــــــــاالت وتنليمهـــــــــــــــا 

( Goleman, 1995 : 107 ) : 

 معرفة الفرد بانفعاالتش.  -

 تش.اكتشاف الفرد النفعاال -

 قدرم الفرد على التعبير عن انفعاالتش.  -

 قدرم الفرد على تقدير ذاتش وعواطفش. -

 قدرم الفرد على ربط مشاعرا بما يفكر فيش والثقة في ذاتش. -

: تتمثل بالتخل  مـن المشـاعر (Emotional management) ادارة اننفعانو  البعد الثاني . 
يقال الضـ حـدد جولمـان مكونـات هـذا البعـد و  , مير والتكيـف االنفعـاليالسلبية عن طريه التحكم الذاتي واة

 :   ( Goleman, 1995 : 107 )باالتي 

 قدرم الفرد علي ضبط انفعاالتش والتحكم فيها. -

 قدرم الفرد على تغيير حاالتش المزاجية عندما تتغير اللروف . -
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 قدرم الفرد على تنليم انفعاالتش وتوليد أفكار جديدم. -

 تكيف مع األحداث الجارية .قدرم الفرد على ال -

الطريقـة التـي يتبعهـا الفـرد مـن أجـل تشـجيع  :( Self motivation ) دافعيـة الـتاو  البعـد الثالـث .
نفســـش علـــى االســـتمرار بالتقـــدم لامـــام واجصـــرار الـــذي يدفعـــش لتحقيـــه الهـــدف مـــن أجـــل تطـــوير ذاتـــش . 

ــــةوأوضــــا جولمــــان أن هــــذا البعــــد يشــــتمل علــــى مجموعــــة الخصــــا   اال                  وهــــي تي

(Goleman, 1995:117 ) : 

 األمل وتحمل الضغوط .  -

 التفاؤل  والعمل المتواصل . -

 التركيز والدافع لضنجاز.  -

يشــير الــى االحســاس والتــثثر بمشــاعر اآلخــرين والنلــر  :( Empathy ) التعــاطف البعــد الرابــع . 
راد الذين يتميزون بسـمة التعـاطف يكونـون أكثـر و يشير جولمان أن األف لامور من منلورهم االنفعالي.

 : ( Goleman, 1995 : 119) قدرم على 

 الحساسية للمواقف .  -

 فهم انفعاالت اآلخرين .  -

 مساعدم اآلخرين.  -

 الوعي بالقوانين المنلمة في المجتمع.  -

علـى وفـه تتمثـل بالتعامـل مـع اآلخـرين  :( social skills ) المهـاراو انجتماعيـة البعـد الخـامس .
دارم التفاعــل معهــم بشــكل فاعــل يســما بتحقيــه أفضــل النتــا ب. و يــرب جولمــان  فهــم ومعرفــة مشــاعرهم واة

 :( Goleman , 1995 : 119 )أن هذا المهارات تتضمن

 المهارم في تكوين عالقات اجتماعية . -

 القدرم على أداء األدوار القيادية . -

 االتصال والتعاون مع اآلخرين . -

 عمل مع الفريه .القدرم على ال -
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 القدرم على إدارم الصراعات واألزمات . -

 القدرم على تقبل التغيرات الحادثة في المجتمعات . -

 
 

 ( Goleman , 1995 )نموتج جولمان ا( 2شكل )

                       مـــــــــــن االنفعـــــــــــالي للـــــــــــذكاء األول نمـــــــــــوذواال فـــــــــــي الخمســـــــــــة االبعـــــــــــاد هـــــــــــذا تضـــــــــــمين تـــــــــــم        
( Goleman , 1995)  .جيـدا   قا ـدا   يصـنع ومـا القيـادم علـى التركيـز فـي وبـدأ عملـش جولمـان واصـل .

 تلــ  علـى تبنــي والتـي , العمليــة المهـارات لــتعلم لـدينا التــي اجمكانـات يقــرر االنفعـالي الــذكاء أن وأوضـا
 هــــذا دارمقـــ لنـــا ألهـــروا إنهـــم وقـــالوا العاطفيـــة الكفــــاءات عـــن الحـــديث جولمـــان بـــدأ. الخمســـة  االبعـــاد

ــــــــــات ــــــــــاءات إلــــــــــى حولناهــــــــــا التــــــــــي اجمكان ــــــــــا والتــــــــــي , كف ــــــــــي هاعمالاســــــــــت يمكنن  العمليــــــــــة حياتنــــــــــا ف
(Goleman,1998)   .جولمـان ل وفق ا(Goleman,1998) مكتسـبة قـدرم هـي العاطفيـة الكفـاءم فــن 

 فـي يـةالعاطف الكفـاءات تجميـع يمكـن. العمل  في جيد أداء إلى يؤدي مما , االنفعالي الذكاء على تعتمد
 االنفعــالي الـذكاء مـع العمـل كتـاب فـي. األساسـية االنفعـالي الـذكاء قـدرات علـى تبنـي والتـي , مجموعـات

ـــــذكاء ا  نموذجـــــا جولمـــــان قـــــدم , (1998  عـــــام ـــــاءم 25 يتضـــــمن االنفعـــــالي لل ـــــى مقســـــمة كف  خمـــــس إل
 عــــام جولمــــان كتــــاب فــــي الموجــــودم االبعــــاد ثســــماءب الخمــــس المجموعــــات تســــمى كانــــت.  مجموعــــات

 .(Goleman ,1998 :22) ( نفسها1995 

 الوعي بالتاو

 دافعية التاو

 التكا  
 اننفعالي

 التعاطف

 المهاراو انجتماعية

 ادارة اننفعانو
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فــي الــذكاء االنفعــالي , وذلــ   (Goleman ,1995)جولمــان نمــوذو اوهكـذا فـــن  الباحــث تبنــي        
 لاسباب اآلتية:

البعــد االساســي عنــد جولمــان فـــي الــذكاء االنفعــالي الــوعي بالــذات وهـــو مــا ينســجم مــع المتغيـــر  ن  إ .1
ـــذات ـــذات والدافعيـــة ,  ( كـــون االخيـــراالول  تشـــييء ال الـــوعي  ن  أان مـــجول ذ يـــربإيهـــتم بـــالوعي بال

ــــرم  يشــــير الــــى بالــــذات ــــة واألفكــــار المصــــاحبة لهــــا وتفحــــ  الخب ــــة االنفعالي ــــاا المســــتمر للحال االنتب
 . االنفعالية الداخلية

أن  لمــانو جاعطــى تفســيرا  اكثــر شــمولية لمفهــوم الــذكاء االنفعــالي , اذ أفتــرض جولمــان نمــوذو ا ن  إ .2
  الكفايـة الشخصـية:  وقسـم الكفايـة االنفعاليـة إلـى قسـمين همـا ,كاء االنفعـالي قـدرم قابلـة للـتعلم الـذ

أن اآلخـرين , والتـي تمكننـا مـن إدارم عالقاتنـا مـع  , والكفاية االجتماعية التي تمكننا من إدارم أنفسنا
ــــش الفــــرد مــــن دون تحقيقــــش للم النجــــاح األكــــاديمي ــــة والمهنــــي ال يمكــــن أن يصــــل إلي هــــارات االنفعالي

 .واالجتماعية 

( فقــط فــي تحقيــه النجــاح فــي %20 ـأن الــذكاء المعرفــي يســاهم علــى أعلــى تقــدير بــ جولمــان يــرب .3
 .%(80 بـالحيام العامة , بينما تساهم المتغيرات األخرب وأهمها الذكاء االنفعالي بنسبة 

 أون -بار نموتجا (Bar- on, 2000) للتكا  اننفعالي   

نموذو المختلط للذكاء االنفعالي أسماا اال نموذجا  ا (Bar- on, 2000)أون  –دم بار ق        
نموذو هو توسيع لمفهوم الذكاء االنفعالي كما قدمتش وفه هذا االعلى , والذكاء االنفعالي  التكاملي

بط يرت, و  مفهوم الذكاء االنفعالي مجموعة من المهارات اير المعرفية د  اع اذ,  نماذو القدرات
, ففيش تتكامل محاور فهم الذات واآلخر, وبناء  بالمكونات االنفعالية والشخصية واالجتماعية للفرد

دارم العواطف  المللي , والتكيف مع المتغيرات البي ية واالجتماعية المحيطة العالقات مع اآلخرين  , واة
,2011  :286.) 

من القدرات العقلية وسمات الشخصية , وانش اون ان الذكاء االنفعالي هو خليط  -ويرب بار         
نلام من   المهارات الشخصية والقدرات العقلية ( التي تؤثر في قدرم الفرد على النجاح في مواجهة 

 (.54: 2013متطلبات البي ة وضغوطها  حسن ,
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م إلى أن تعريفات الباحثين وتصوراتهم حول مفهو  (Bar- on, 2000)أون  -يشير باركذل          
 تخرو عن كونها واحدم أو أكثر من المكونات األساسية اآلتية: الذكاء االجتماعي االنفعالي ال

 القدرم على التعرف على االنفعاالت والمشاعر وفهمها والتعبير عنها.  (1
 القدرم على فهم مشاعر اآلخرين وربطها بهم.  (2
 القدرم على ضبط االنفعاالت والتحكم في المشاعر.  (3
 ارم التغيير والتكيف مع المشكالت وحلها.القدرم على إد (4
ثارم الدوافع الذاتية.  (5  القدرم على توليد عاطفة إيجابية واة

 أن الشخ  الذي يتمتع بذكاء انفعالي واجتماعيالى  (Bar- on, 2000) أون -ويشير بار         
م على مواجهة تحديات , ولديش القدر  , وفهم اآلخرين , لديش القدرم على فهم ذاتش ويعبر عنها بفاعلية

, بحيث يكون  , وهذا يعتمد قبل كل شيء على قدرم الفرد الشخصية الداخلية الحيام والضغوط اليومية
   , ويعبر عن أفكارا وانفعاالتش بشكل صحيا , ونواحي قصورا وضعفش على وعي بذاتش وقدراتش
(Bar- on, 2000:2). 

 المكوناو انساسية للتكا  اننفعالي 

تتمثل بما للذكاء االنفعالي  أساسيا   خمسة عشر مكونا   (Bar- on, 2000)أون  -حدد بار        
 :(Bar- on, 2000 : 3-4)  يلي

 .  (Self- Regard)احترام الذات  (1
 .( Interpersonal Relationship )المهارات البينشخصية  (2
 .(Impulse Control ) ضبط االندفا   (3
 .  ( Problem- Solving)حل المشكالت (4
 .( Emotional Self- Awareness )الوعي االنفعالي بالذات  (5
 .(Flexibility ) المرونة  (6
 . ( Reality Testing ) اختبار الواقع (7
 .(Stress- Bear )  تحمل الضغوط  (8
 . ( Assertiveness )التوكيدية (9
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 .( Empathy)التعاطف  (10
 .( Optimism )التفاؤل  (11
 . (Self-Realization ) تحقيه الذات  (12
 .( Happiness ) السعادم  (13
 .( Autonomy )االستقالل  (14
 .(Social Responsibility ) المس ولية االجتماعية  (15

 نموتج المختلط التكا  اننفعالي وفق ان  ابعاد(Bar- on, 2000) :  

المتكامل  (Bar- on, 2000)أون  -نموذو بار اوفه على الذكاء االنفعالي  ابعادتتوز          
 :(Bar- on, 2000 :19) هي ابعادى خمس العوامل عل

 ضم خمس مهاراو هي:يلكفا ة الشخصية و ا البعد انول

معرفة و ,  ييز بينهاوالتمقدرم الفرد على فهم مشاعرا وانفعاالتش تتمثل ب : فهم التاو اننفعالية -
 أسبابها وخلفياتها.

 والدفا  عن حقوقش بثسلوب بناء. قدرم الفرد على التعبير عن مشاعرا ومعتقداتش وأفكارا  التوكيدية: -
احترام وتقبل الذات كما هي, وتقبل الجوانب الموجبة والسلبية وهذا مرتبط بالشعور  : تقدير التاو -

 متقبل وراض عن نفسش.  باألمن الداخلي, وقوم الذات والثقة بها. فالشخ  المقدر لذاتش
نها عملية تقدم مستمرم للسعي بثقصى مهارم الفرد في تحقيه إمكاناتش الكامنة, إ : تحقيق التاو -

جهد ممكن لتنمية إمكانات الفرد ومواهبش ويرتبط تحقيه الذات بالمثابرم لتحسين األداء والنشاط 
ن مهارم تحقيه الذات مرتبطة بالرضا عن الذات.   والدافعية القوية لضنجاز. واة

بتصرفاتش وتفكيرا واالبتعاد  ا  ذاتي , وتحكم الفرد هي القدرم على التوجش ذاتيا مهاراو انستقتلية: -
مة وتقوم االستقاللية على درجة ثقة الفرد همي التخطيط أو اتخاذ القرارات العن االعتمادية ف

مكاناتش الداخلية والرابة في مواجهة وتحدي التوقعات وااللتزامات .  بنفسش, واة
 ضم ثالثة مهارات هي :يوالكفا او انجتماعية  البعد الثاني

مهارم وعي وفهم مشاعر اآلخرين وتقديرها ومراعاتهم واالهتمام بهم واالندفا   التعاطف: مهارة -
 لمساعدتهم .
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مهارم إقامة عالقات تفاعلية, مرضية, والحفال عليها مع اآلخرين  مهارة العتقاو انجتماعية: -
 مضاف إليها مشاعر الطمثنينة والراحة والتوقعات الموجبة في السلو  االجتماعي. 

, وعضو بناء في ا  , ومشاركمهارم الفرد في أن يكون متعاونا   مهارة المسلولية انجتماعية: -
المهارم التصرف بثسلوب مسؤول, ووعي اجتماعي واهتمام  تل جماعتش االجتماعية. وتتضمن 

باآلخرين, والشعور بالمسؤولية تجاا المجتمع ككل. وترتبط المسؤولية االجتماعية بتقبل اآلخرين, 
لتصرف تبعا لما يمليش ضمير الفرد والقواعد االجتماعية. فالفرد الذي يفقد هذا المهارم يلهر وا

 اتجاهات اير اجتماعية, ويصعب عليش العمل ضمن فريه عمل.

 : ويضم مهارتانإدارة الضغوط  البعد الثالث

اجع دون تر من وهي مهارم تحمل األحداث اير المال مة والمواقف الضااطة  تحمل الضغوط: -
 دون االستغراه فيها. من والتعامل معها بـيجابية وفاعلية 

وهي مهارم مقاومة الحافز االنفعالي للسلو  والتصرف االندفاعي. يتميز  مهارة ضبط انندفاع: -
الفرد الذي يمل  هذا المهارم بتقبلش لالندفاعات العدوانية والهدوء والسيطرم على السلو  العدواني. 

وسلوكش االنفعالي  لضصابات, وأكثر اندفاعية, يفتقد هذا المهارم أقل تحم؟ الفرد الذي في حين
 سلبي. 

 ويضم ثتثة مهاراو : التكيفي البعد الرابع

مهارم الفرد في تقدير مدب التطابه بين خبراتش االنفعالية مع ما هو موجود  إدراك الواقع: -
. وهذا المهارم ترتبط بدرجة الوضوح موضوعية, مع االبتعاد عن المغاالم في الخياالت واألوهام

 اجدراكي في التعامل مع المواقف وتقديرها. وتفح  األساليب المستخدمة لذل . 

 مهارم الفرد في تكييف انفعاالتش وأفكارا وسلوكش مع المواقف والشروط المتغيرم.  المرونة: -

تتطلب من الفرد أن يكون  توليد الحلول الفعالة وتنفيذ هذا المهارم التيتتمثل ب حل المشكتو: -
ومنلم التفكير, ودؤوبة على معالجة المشكالت, ولديش الرابة في مواجهة  ا  منهجي ا  منضبط

 . المشكالت بدال من تجنبها

 و يضم مهارتان : المزاج العام البعد الخامس
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د هي رؤية الجانب النير في الحيام. واألخذ باالتجاا الموجب نحوها حتى عن مهارة التفالل: -
 .  مواجهة اللروف اير المال مة

هي الرضا عن الذات واالستمتا  بمجريات الحيام. وترتبط السعادم  مهارة ممارسة السعادة: -
 . (Bar- on, 2000 :19-22) بالرضا العام عن الذات

 النماتج النظرية للتكا  اننفعالي  مناقشة. 3
 الثة ما يثتي:استنادا إلى ما تقدم يتضا لنا من النماذو الث        

 .ر يسة سالوفي وما يتوفر فيش من سمات انفعاليةو نموذو ماير االذكاء االنفعالي كقدرم يعكسش  ن  إ .أ 
 , وهـــو مجموعـــة كفـــاءات ونأ –نمـــوذو جولمـــان وبـــار االـــذكاء االنفعـــالي كســـمة وقـــدرم يعكســـش  ن  إ .ب 

ـــ ومهـــارات متعلمـــة  دب الفـــرد بعـــد صـــقلها, ومـــا هـــي اال وصـــف لالســـتعدادات االنفعاليـــة المتـــوافرم ل
 , كنواتب قابلة للقياس عن طريه التقرير الذاتي لافراد.  بخبرات البي ة الخارجية

 نمــوذو القـــدرم يركـــز علـــى انفعـــاالت الفـــرد وتفاعالتهــا مـــع التفكيـــر, بينمـــا النمـــاذو المختلطـــة قـــدا ن  إ .و 
والنشـاط  الشـعورية عالجت القدرات من خالل دمجها مع الخصا   األخرب مثل الدافعية والحـاالت

 االجتماعي. 
 اذالــذكاء االنفعــالي ,  فــي تفســير هــاتلــ  النمــاذو تعكــس معــان  متشــابهة فعلــى الــرام مــن اختالف ن  إ .د 

, فهــم يـــرون أن  يــرب مــاير وســـالوفي أن الــذكاء االنفعــالي قـــدرم عقليــة تعمـــل فــي المجــال االنفعـــالي
ش حتـى فــي االنفعـاالت المضــطربة واالنفعــاالت وعـي الفــرد بذاتـش يتطلــب منـش التثمــل الـذاتي النفعاالتــ

المزدوجـة, والــوعي بالحالــة االنفعاليــة إضــافة إلــى أن األفـراد يتمــايزون ويختلفــون فيمــا يخــ  وعــيهم 
أن الـذكاء االنفعـالي قـدرم قابلـة  لمـانو ج , بينمـا يـرب الذاتي واألساليب المتبعة في معالجة انفعاالتهم

لـذكاء االنفعــالي هــو خلـيط مــن القــدرات العقليـة وســمات الشخصــية , اون ان ا -كــد بــار ؤ وي , للـتعلم
وانـش نلــام مــن   المهــارات الشخصــية والقــدرات العقليــة ( التــي تــؤثر فــي قــدرم الفــرد علــى النجــاح فــي 

 .مواجهة متطلبات البي ة وضغوطها
 .االنفعالي اءتتفه تل  النماذو فيما بينها على أن هنا  تداخل بين مسميات األبعاد الر يسة للذك .ه 
 تشــــتر  النمــــاذو فيمــــا بينهــــا فــــي الرابــــة لفهــــم وقيــــاس القــــدرات والســــمات الخاصــــة بــــادرا  وضــــبط .و 

 . المشاعر الخاصة بالفرد
, إال أنـــش ال يجعـــل  االنفعـــاليعلـــى الـــرام مـــن وجـــود تعريفـــات ونلريـــات مختلفـــة فـــي مجـــال الـــذكاء  .ز 

إلـــى النتـــا ب المستخلصـــة مـــن وجهـــات عنـــد النلـــر  , عـــديم الفا ـــدم االنفعـــاليمجـــال أبحـــاث الـــذكاء 
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مـرتبط بطريقـة مـا  االنفعـاليإلـى أن الـذكاء  , يبدو أنها تشير جميعا   االنفعاليالنلر المختلفة للذكاء 
بنتـا ب مختلفــة , علــى ســبيل المثــال , العمــل واألداء األكــاديمي , والعالقــات االجتماعيــة , والرفاهيــة 

 مات الشخصية ونسبة الذكاء.مثل س حتى عند التحكم في البنى األخرب
 الــذكاء مصــطلا فــي تضــمينش يجــب لمــا مختلفــة آراء هنــا  أن هــو تــذكرا يجــب الــذي المهــم الشــيء .ح 

 , مـا ا  نوعـ مختلفـة تركيبـات مـن تستفيد أنها يبدو المختلفة االنفعالي الذكاء اختبارات وأن , االنفعالي
 تكــون أن الجيــد مــن لــذل  , (القــدرم اختبــارات أو الذاتيــة التقــارير أي  االختبــارات بنــاء علــى اعتمــادا  
 ينلــر عنــدما , عليــش تقــوم نلريــة أي وعلــى , عملالمســت االنفعــالي الــذكاء اختبــار بنــو  درايــة علــى

 .مختلفة أماكن في االنفعالي الذكاء مصطلا يصادف أو االنفعالي الذكاء أبحاث إلى الباحث

 : البحث لمتغيري ةالُمفسر ( الُمتبناة) النظر وجهاو بين الموازنة
 كـــال فـــي الداخليـــة والخارجيـــة العوامـــل تمارســـش الـــذي الـــدور مـــن الـــرام  علـــى انـــش الباحـــث يـــرب        

 مـــن الحـــد إمكانيـــة تقـــع مـــن ثـــم  و  الداخليـــة للعوامـــل يكـــون فيهمـــا الحاســـم ثـــراأل ان إال, البحـــث  متغيـــري
 إمكانيـــة االعتبـــار بنلـــر االخـــذ مـــع, ش ذاتـــ الفـــرد علـــى(  الـــذكاء االنفعـــالي   وتنميـــة( , تشـــييء الـــذات 

 .    ذل  على الفرد مساعدموالتفاعل االجتماعي في  المختلفة المجتمع مؤسسات

توكــد ذ إذو البحــث المتبنــام , نمــو اجـاءت رؤيــة الباحــث هــذا عـن طريــه العــرض الســابه لنلريـة و        
فـرد أن ال  تـومي آن روبـرتس ( و (  بـاربرا فريدريكسـون (1997عـام   ادمتهقـنلرية تشييء الذات التـي 

للنلـــر  فـــتلينلـــر لنفســـش علـــى أنـــش مجـــرد شـــيء لاذ عـــن ملهـــرا  بتعرضـــش للتشـــييء يصـــبا ايـــر راض  
العـيي فـي مجتمـع ان , فـش فقـط مويجب أن ُيقي م علـى أسـاس ملهـرا , ويثخـذ المجتمـع بتقـديرا وفقـا  لجسـ

ية قـد يـدفع األفـراد إلـى تحديـد تقـديرهم مسـيتم فيش وضع قيمة عالية على الملهـر الخـارجي والجاذبيـة الج
 .   المجتمع لمعاييرلذاتهم من خالل مدب مالءمتهم 

مــزيب مــن القــدرات العقليــة والســمات الشخصــية واالجتماعيــة التــي تــؤثر فــي  لمــانو جنمــوذو اإن         
 يمي والشخصـيجولمـان أن النجـاح األكـاد يـربو  ,خ  فـي التوافـه مـع المطالـب البي ـة القدرم الكلية للش

 إلــى يشــير. و  والمهنــي ال يمكــن أن يصــل إليــش الفــرد مــن دون تحقيقــش للمهــارات االنفعاليــة واالجتماعيــة
 معـدل أي  العواطـف مـع يتعامـل واآلخـر العقالنـي مـع أحدهما يتعاملت عقلينت يمتلكون أنهم على البشر
   .الحيام  في للنجاح مهم كالهما وأن ,( االنفعالي والذكاء الذكاء



 
 

 

 

 

 

 ــحثــــــــــــع البمجتمــ.  أواًل

 ـحث ــــــــــــة البعين.  ًانيثا

 ــحثـــــــــــــالب أداتا.  ًاثالث

 . التطبيق النهائــي  ًارابع

 . الوسائل اإلحصائية  ًاخامس



43 

 

 

 منهجية البحث واجرا اته
عرضـا  لمنهجيـة البحـث , واالجـراءات التـي تـم اسـتعمالها لتحقيـه أهدافـش يتضمن الفصل الحالي         

ة فـــي بنـــاء مــن حيـــث تحديــد المجتمـــع واختيـــار العينــة , والخطـــوات المتبعــة لتحقيـــه المتطلبـــات االساســي
اعــداد مقيــاس الــذكاء االنفعــالي , ومــن ثــم اســتخراو خصــا   القيــاس النفســي مقيــاس تشــييء الــذات , و 

 .لكال المقياسين 
البحـث الحـالي يهـتم بتعـرف العالقـة بـين متغيـرين  تشـييء الـذات والـذكاء االنفعـالي( ,  لم ا كانو         

اذ ان ,  استعمل الباحث منهب البحـث الوصـفي كونـش انسـب المنـاهب فـي تنـاول الدراسـات االرتباطيـةفقد 
ة العالقـــة بـــين وصـــف طبيعتهـــا ونوعيـــو المـــنهب الوصـــفي يقـــوم علـــى اســـاس تحديـــد خصـــا   اللـــاهرم 

فــي ذلـــ  مجموعــة خطـــوات  اتبـــع, و ( 148: 2014متغيراتهــا واســـبابها واتجاهاتهــا  الـــدليمي وصــالا , 
تبــا  اججــراءات المناســبة فــي ع البحــث واختيــار عينــة ممثلــة لــش و علميــة متتابعــة مــن حيــث تحديــد مجتمــ اة

اســــتخراو صــــيااة الفقــــرات , و و المتمثلــــة بتحديــــد المفــــاهيم , , و فيــــش  تعملةنــــاء المقــــاييس المســــإعــــداد وب
 قدرم على التمييز .صا   القياس النفسي لها من صده وثبات و خ

 : . مجتمع البحثأونً 
ــــة الديوانيــــة للعــــام           ــــة جامعــــة القادســــية فــــي مدين         الدراســــييتحــــدد مجتمــــع البحــــث الحــــالي بطلب

( مـــــــن الـــــــذكور , 8327  بواقـــــــعمـــــــوزعين , طالبـــــــا  ( 18546والبـــــــال  عـــــــددهم   (م 2020-2021 
مــــــن  (7852( مـــــن التخصـــــ  العلمـــــي , و 10694ومـــــوزعين بواقــــــع  ( مـــــن اجنـــــاث , 10219 و

 ذل  .  يوضا( 3وجدول  التخص  االنساني , 
 (3جدول )

 والتخصص )علمي ، انساني( )التكور، واإلناث( الجنس يمجتمع البحث موزع على وفق متغير 

                                                
  1تم الحصول على إحصا يات مجتمع البحث من شعبة االحصاء في جامعة القادسية  ملحه.) 

 و
 

 العدد الكلي الجنس الكلية
 اإلناث كورالت

 304 130 174 كلية االثار  1
 1316 616 700 كلية اآلداب  2
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 ًا. عينة البحث : نيثا
ــــار           ــــم اختي ــــة مــــن  ت ــــات بواقــــع  6العين ــــة و 3( كلي ( كليــــة 18( إنســــانية مــــن اصــــل  3( علمي

وُيعـــد هـــذا الكليــات  , ( 6 مـــن  طالــب وطالبـــة (400إذ اختيـــر  ,  المراحـــل ممتعــددبالطريقــة العشـــوا ية 
%( مـــن 2.16( وبنســـبة  73:1981الحجـــم مناســـبا  فـــي بنـــاء المقـــاييس النفســـية   الزوبعـــي وآخـــرون ,

, وقـــد بلغـــت نســـبة الـــذكور  ( مـــن اجنـــاث220و ( مـــن الـــذكور 180بواقـــع  مـــوزعين , مجتمـــع البحـــث 
( 170( مـن التخصـ  العلمـي و 230اقـع  بو مـوزعين , و %( 55%( , فيما بلغت نسبة اجناث  45 

%( فيمــا بلغـــت نســبة التخصـــ  58مــن التخصـــ  االنســاني , وقـــد بلغــت نســـبة التخصــ  العلمـــي  
 يوضا ذل .( 4, وجدول   طلبة الجامعة( من عينة البحث %( 42االنساني  

 

 1015 395 620 كلية القانون  3
 488 292 196 كلية الفنون الجميلة  4
 799 164 635 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  5
 5156 2937 2219 كلية التربية  6
 2380 1038 1342 كلية االدارم واالقتصاد  7
 326 218 108 قنياتكلية الت  8
 472 396 76 كلية التمريض  9

 635 372 263 كلية الزراعة  10
 597 414 183 كلية الصيدلة  11
 1136 731 405 كلية الطب  12
 363 193 170 كلية الطب البيطري  13
 855 599 256 كلية العلوم  14
 789 419 370 كلية الهندسة  15
 552 369 183 كلية طب االسنان  16
 862 435 427 ب وتكنولوجيا المعلوماتكلية علوم الحاسو   17
 501 501  كلية التربية للبنات  18

 18546 10219 8327 المجموع الكلي
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 (4جدول)
 )التكور، واإلناث( الجنسعينة البحث موزعة على وفق متغيري 

 (انساني ،  علمي)صص الدراسي التخو    

 البحث :  داتاأًا. ثالث
طلبــة جامعــة ( لــدب  الــذكاء االنفعــالي, و  تشــييء الــذات مــن اجــل قيــاس متغيــري البحــث الحــالي          

فريدريكسـون  تشـييء الـذات التـي اقترحتهـا فـي ضـوء نلريـة تشـييء الـذاتمقيـاس لقيـاس  ببنـاءقام الباحث 
نمـوذو ااسـتنادا  إلـى واعداد مقياس الذكاء االنفعـالي  (Fredrickson & Roberts ,1997)وروبرتس 
 يوضـاالعـرض اآلتـي و ,  افضال  عن الدراسات السابقة التي اطلع عليهـ  (Goleman , 1995)جولمان 
 ذل  : 

 

 

 

 يعثــر علــىلــم  تشــييء الــذات , ايــر انــشالباحــث للحصــول علــى مقيــاس ُمعــد  ُمســبقا  لقيــاس  ىســع      
                   تشــــــــــييء الـــــــــــذات اســــــــــتبانةتبنــــــــــى يس ســــــــــابقة تتناســــــــــب مـــــــــــع بحثــــــــــش الحــــــــــالي , وانــــــــــش لـــــــــــم مقــــــــــايي

(Self-objectification Questionnaire)   اآلتية : لاسباب, وذل 

 
 التخصص

 
 لكليةاسم ا
 

 المجموع الجنس
العد  تكور الكلي

 الكلي
العدد  اناث

 الكلي
 
 علمي

  25 الهندسة
105 

30  
125 

 
 50 45 العلوم 230

 45 35 االدارم واالقتصاد
 

 انساني
  20 القانون

75 
25  

95 
 
 40 30 التربية 170

 30 25 اآلداب

 400 220 180 المجموع الكلي

(self-objectification scale) 
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ـــذات اســـتبانة تطبقـــ - بيـــة تختلـــف عـــن مجتمـــع البحـــث مجتمعـــات ار ثقافـــة علـــى  (SOQ) تشـــييء ال
الممارســين والنســاء ذوات البشــرم الملونــة , و أصــل أفريقــي ,  االنــاث االمريكيــات مــن مــثال    الحــالي

 .(لرياضة اليوجا

يعجبنــي عنــدما ترتــدي امــرأم  مــثال   ومنهــا تتناســب مــع خصــا   المجتمــع البحــث الحــاليال  اهــفقرات -
   (., يعد التعليه على السمات الجسمية للمرأم أمرا  ممتعا   نحيفة مالبس ضيقة

 شالســـمات الذاتيـــة يتطلـــب مـــن المســـتجيب تقســـيم ســـماتتشـــييء مقيـــاس اججابـــة , فمـــثال  فـــي بـــدا ل  -
الـــى ف تـــين  ســـمات متعلقـــة بـــالملهر , وســـمات متعلقـــة بالكفـــاءم( , يتطلـــب مـــن المســـتجيب  مالعشـــر 

ترتيبها من حيث أهميتها , ويمكـن للمسـتجيب أن يعـين سـمة واحـدم فقـط لكـل ف ـة , بعـدها يـتم جمـع 
 مـن إجمـالي نقـاط اللهـوربالكفـاءم جمـو  نقـاط السـمات المتعلقـة الدرجات الخاصة بهما ويتم طرح م

مـا كانـت الـدرجات اعلـى تتوافـه مـع مسـتويات ل( وك25( الـى   25-وتتراوح الدرجات النها يـة مـن  
 اعلى من تشييء الذات.

 .(ةالتجريبيو ,  ة السريريهب البحث امنتشييء الذات  استبانةفي بعض المقاييس  به  طُ  -

اســتبانة  ن  إذ إ,  الباحــث لقيــاس الســمة الُمــراد قياســها طــول مــن الــزمن الــذي خططــشا اهــقيتطبزمــن  -
 .لمدم عامين تتشييء الذات طبق

نفـا  عـن طريـه مجموعـة مـن الخطـوات آالمفهوم المـذكور بناء مقياس لقياس ب الباحث قامعليش و          
 :   يثتي تتمثل بماالمتتابعة 

 تحديد المفهوم نظريًا:. 1

     فريدريكســـــــــــون وروبـــــــــــرتستبنـــــــــــي تعريـــــــــــف  فـــــــــــي ضـــــــــــوءتـــــــــــم تحديـــــــــــد المفهـــــــــــوم نلريـــــــــــا          
(Frederickson & Roberts, 1997)  بوصـفش  اجشـارم إليـش فـي الفصـل األول الـذي سـبه ,: 

ميل الفرد للنلـر الـى ذاتـش بوصـفها شـي ا  ماديـا  يمكنـش مـن تحقيـه أهدافـش , وذلـ  باسـتغالل خصا صـش 
آلخــرين بــدال  مــن التعامــل معهــم بوصــفش إنســانا  يقــدر ذاتــش ولــش كيانــش الخــا  الجســمية للتــثثير علــى ا

(Frederickson & Roberts, 1997 : 174). 
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 :جمع الفقراو . 2
فريدريكســــون نــــول و  تهــــاابتكر  التــــي (SOQ) تشــــييء الــــذات اســــتبانةبعـــد اطــــال  الباحــــث علــــى         

   : بما يلي توتمثلفريدريكسون لقياس هذا المتغير نول و ولفتها تي المقاييس ذات العالقة الو ( 1998 

  السماو التاتيةمقياس تشيي   )أ(
سـمات  مثـل الـوزن(  10, ُيطلـب مـن المشـار  ترتيـب قا مـة مـن  لقياس تشـييء السـمات الذاتيـة        

( 9السـمات مـن أهـم   جيبيرتـب المسـت فـرد , اذي للموفق ا لمدب تثثير كل منها على مفهـوم الـذات الجسـ
 سـمة واحـدم فقـط لكـل مسـتوب مـن مسـتويات األهميـة حددجيب أن يست( , ويمكن للم0إلى األقل أهمية  

إمــا الســـمات المتعلقــة بـــالملهر  علــى ســـبيل المثـــال ,  :يـــتم تقســيم الســـمات العشــر إلـــى ف تـــين بعــدها , 
ع الـدرجات الخاصـة ية( أو السـمات المتعلقـة بالكفـاءم  مثـل الصـحة(. بعـد ذلـ  , يـتم جمـمالجاذبية الجس

بنـــوعين مـــن الســـمات , ويـــتم طـــرح مجمـــو  نقـــاط الكفـــاءم مـــن إجمـــالي نقـــاط اللهـــور. يمكـــن أن تتـــراوح 
    تشــييء الــذاتمــع درجــات أعلــى تتوافــه مــع مســتويات أعلــى مــن  25إلــى  25-الــدرجات النها يــة مــن 

( Dahl , 2014 : 31)     . 

 (body monitoring scale) مقياس مراقبة الجسم  )ب(
ــــــــــــــــــــوعي الجســــــــــــــــــــم الموضــــــــــــــــــــوعي عمالتــــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــــت         ــــــــــــــــــــاس المراقبــــــــــــــــــــة الفرعــــــــــــــــــــي ل                     مقي

(Objective body consciousness) كــون هـــذا يت , لقيــاس مراقبــة الجســم المعتــادم للمشــاركين
 أوافــه بشــدم(  7 ال أوافــه بشــدم( إلــى  1تتــراوح مــن  عــدم بــدا لمــع  فقــرات المقيــاس الفرعــي مــن ثمــان

يـتم الحصـول علـى النتيجـة اججماليـة  , (نادًرا ما أقلـق بشـ ن كيفيـة نظرتـي إلـى اآلخـرين)عبارات مثل ل
. ألهر مقيـاس المراقبـة الفرعـي اتسـاق ا داخلي ـا جيـد ا وصـالحية متقاربـة لـدب النسـاء  الفقراتبثخذ متوسط 

(McKinley&Hyde,1996:208)  ,  لـدب  يـة جيـدمألهر مقيـاس المراقبـة الفرعـي صـحة داخلكذل
 . (Martins et . al , 2007 : 644 ) الرجال

   (body shyness scale) مقياس خجل الجسم )ج(

يتكـــون هـــذا  , اذ الفرعـــي لمقيـــاس وعـــي الجســـم الموضـــوعي خجـــل الجســـممقيـــاس  عمالتم اســـتيـــ        
شـدم( علـى عبـارات  أوافـه ب 7 ال أوافه بشدم( إلى  1من  كانت بدا لش. فقرات سبعالمقياس الفرعي من 

مـن خـالل أخـذ متوسـط  النها يـةالنتيجـة  اذ كانـت( س خجل من أن يعرف الناس ما هو وزني حًقـا)مثل 



48 

 

 

ـــا جيـــد ا وصـــالحية خجـــل الجســـم ألهـــر مقيـــاس  .( 7إلـــى 1 مـــن  بـــدا لهاو  الفقـــرات الفرعـــي تناســـق ا داخلي 
                             وفـــــــــــــــــــــــــــــي الرجـــــــــــــــــــــــــــــال (McKinley&Hyde,1996:204)متقاربـــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــدب النســـــــــــــــــــــــــــــاء 

( Martins et. al,2007:646 )    . 

 .(Appearance Anxiety Scale) الجسم مظهر مقياس قلق )د(

بملهـرا / ملهرهـا , نتيجـة نلريـة تشـييء فيمـا يتعلـه  الفـردتم قياس مدب القلـه الـذي يشـعر بـش         
كانـــت ليكـــرت ؛  ى وفـــه توزيـــععلـــ فقـــرم 30مـــن المكـــون القلـــه مـــن الملهـــر  مقيـــاس عمال, باســـت الـــذات
ــا تقريب ـا( لعبــارات مثــل  5 أبـد ا( إلــى  1مــن  بدا لـش يــتم الحصــول  ًا( .أتمنـى لــو كنــو أفضــل مظهــر   دا م 

اتســاق ا  الجســم ملهـر مقيــاس. ألهــر (5إلـى  1 علـى النتيجــة بثخـذ متوســط العناصــر ؛ وهـي تتــراوح مــن
ــا جيــد ا , وموثوقيــة االختبــار    , والصــالحية المتقاربــة فــي كــل مــن الرجــال والنســاءإعــادم االختبــار -داخلي 

( Martins et. al,1990: 176)  . 

 (Appearance Direction Scale) مقياس اتجاه المظهر  ه(

 بـــروان وآخـــرون       الـــذي طـــورا قـــات الذاتيـــة للجســـم متعـــدد األبعـــادالعال لقيـــاسهـــو مقيـــاس فرعـــي         
( Brown et. al,1990) يشـير فحـ   والمقيـاس الفرعـي يقـيس أهميـة الملهـر للفـرد ؛  أن , اذ يرب

. يتكـــون  إلـــى أن المقيــاس الفرعـــي هـــو مقيــاس لالســـتثمار المعرفــي والســـلوكي فـــي ملهــر الفـــرد الفقــرات
قبـــل الخـــروج )لعبـــارات مثــل  ليكــرت موزعـــش علــى طريقـــة فقــرم 12مـــن  اتجـــاا الملهــرالمقيــاس الفرعــي 

 أوافـــه  5 ال أوافـــه بالتثكيـــد( إلـــى  1مـــن  بـــدا ل المقيـــاستتـــراوح  .(للعامـــة ، أنحـــظ دائًمـــا كيـــف أبـــدو
. تـــم العثـــور علـــى هـــذا الفقـــرات مـــن خـــالل حســـاب متوســـط  لكليـــةيـــتم تحديـــد الدرجـــة ا , بعـــدهابالتثكيـــد(

ا وموثوق ا بش لكل من الرجال والنساء  . (Brown et. al,1990: 140-144) المقياس ليكون صالح 

 (Rosenberg Self-Esteem Scale) قدير التاومقياس روزنبرغ لت )ز(

مقيـاس ال يتكـون.  الـذاتتقـدير لتقيـيم  ( Rosenberg , 1965)مقيـاس روزنبـرش  عمالتـم اسـت        
ســـلبية لتقـــدير  فقـــرات 5إيجابيـــة و  فقـــرات 5 وموزعـــة علـــى,  ليكـــرتفقـــرات علـــى وفـــه طريقـــة  10مـــن 
بشــكل عــام ، أنــا ) أوافــه بشــدم( ألســ لة مثــل  4( إلــى  ال أوافــه بشــدم 1. تتــراوح اججابــات مــن  الــذات

إلــى  1السـلبية , ويـتم تحديـد النتيجــة اججماليـة  التـي تتـراوح مـن  الفقـرات. يـتم عكــس (راٍض عـن حيـاتي
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 الـذات. ألهــر  تقـدير, مـع وجـود درجــات أعلـى تشـير إلـى ارتفــا   الفقـرات( مـن خـالل حسـاب متوســط 4
( RSES )   عادم االختبار وصالحية متزامنة في كـل مـن الرجـال والنسـاءجيد ا ثباتا  عاليا                               في االختبار واة

(Robins, et.al, 2001) ( Dahl , 2014 : 35) . 

 :  تصحيح المقياس.  3
وضـع بـدا ل ب تشـييء الـذاتفـي بنـاء مقيـاس  ( Likert Method )تم استعمال طريقة ليكـرت         
فهــي أوزانهــا ,  فــي حســاب قــيم الفقــرات أولــى جهــد كبيــر ن فقراتــش , وذلــ  ألنهــا ال تحتــاو إعــ اججابــة

, فضـال  عـن إنهـا تسـما  توفر مقياسا  أكثر تجانسا  , كمـا أن الثبـات فيهـا يكـون جيـدا  سهلة التصحيا , و 
الفقــرات , بـدا ل مناسـبة أمـام  قـد وضـع الباحــث. و  (169:  1985,  بـثكبر تبـاين بـين األفــراد  عيسـوي

  دا ما  , االبا  , أحيانا  , نادرا  , ابدا ( .هي و 
( تعطــى لــش            دا مــا  بـــ  انتجــاه انيجــابي عــن فقــرات المقيــاس ذات  طالــبعليـش إذا كانــت إجابــة الو         

ا ( تعطـى لـش  درجـة واحـدم( , أمـابـدا    خمس درجات( في  حين إذا كانت إجابتش عن فقرات المقياس بـ 
( ســـتعطى لـــش  درجـــة واحـــدم( واذا كانـــت دا ما  بــــ  العكســـي انتجـــاهإذا كانـــت اججابـــة عـــن الفقـــرات ذات 

 ( ستعطى لش  خمس درجات( . ابدا  إجابتش عن فقرات المقياس بـ 

 :. صتحية فقراو المقياس وتعليماته   4

مـن صـالحية الفقـرات هـي  أفضـل الوسـا ل المسـتعملة للتثكـد ن  أ  ( Ebel ,1972 )يـذكر ايبـل          
قيــام عــدد مــن الخبــراء المختصــين بتقــدير صــالحيتها فــي قيــاس الصــفة التــي وضــعت مــن اجلهــا  عبــاس 

 (.264: 2009وآخرون, 

بدا لــش اســتنادا  إلــى مــا ذكــر آنفــا  , ومــن أجــل التع ــرف علــى مــدب صــالحية المقيــاس وتعليماتــش و و        
   دا مـا  , االبـا  , أحيانـا  , نـادرا  , ابـدا (تتمثـل بــ مسـة بـدا ل فقرم  وبخ (30ُعرض المقياس المكون من  

 هـم ومالحلـاتهم المختصين في مجال علم الـنفس لبيـان آرا( 2 ملحه ( من الخبراء12 على ( 3 ملحه
بعــد جمــع آراء الخبــراء مالءمتــش للهــدف الــذي وضــع ألجلــش و يــاس , و صــالحية المقفــي مــا يتعلــه بمــدب 

( تـم 157: 1988, وآخـرون  عـودم %( فـثكثر بـين تقـديرات الخبـراء80نسبة اتفـاه  تحليلها وباعتماد و 
 وكــذل , %(80اذ حصــلت علــى نســبة اقــل مــن  ( 21باســتثناء الفقــرم  جميعهــا , االبقــاء علــى الفقــرات 
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بعـد عرضـش علـى الخبـراء  بهـذا يكـون المقيـاسو  حصلت موافقتهم على تعليمـات المقيـاس وبـدا ل اججابـة
 .ذل  يوضا( 5( , وجدول  4 ملحه فقرم (29مكون من 

 (5)جدول 
 تشيي  التاورا  الخبرا  في صتحية فقراو مقياس آلالنسبة المئوية 
 المعارضون الموافقون ارقام الفقراو

 النسبة العدد النسبة العدد
1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،8  ،11  ،14  ،18 
 ،19  ،29   

12 100% ____ ____ 

9  ،10  ،15  ،16  ،17  ،20  ،23  ،
24  ،25  ،26  ،27  ،28  ،30 

11 91.6% 1 8.4% 

6  ،7  ،12  ،13  ،22 10 83.3% 2 16.7% 
21 7 58.3% 5 41.7% 

 انستطتعية األولى )وضوح تعليماو المقياس وفقراته( : عينة. ال 5
ة( , ومعرفــة الوقــت طلبــة الجامعــلضــمان وضــوح تعليمــات المقيــاس وفهــم فقراتــش لعينــة البحــث          

تمـــت  اذ طالـــب وطالبـــة( 30الـــالزم لضجابـــة طبـــه المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية بلـــ  عـــدد أفرادهـــا  
اججابة بحضور الباحث وطلب منهم إبداء مالحلاتهم حول وضوح الفقـرات وصـيااتها وطريقـة اججابـة 

وتعليماتــش كانــت  ات المقيــاسن فقــر أ لباحــثقــد اتضــا لكانــت هنــا  فقــرات ايــر مفهومــة ,  و , وفيمــا إذا 
متوسـط الحاجة إلى تغيير أو تعـديل صـيااة أيـة فقـرم مـن فقـرات المقيـاس فيمـا كـان  الواضحة للُمجيب و 

معيــاري  وبــانحراف,  ( دقيقــة10.26المقيــاس   عــنفــي إجــابتهم  الطلبــةلوقــت الــذي اســتغرقش الحســابي ل
-8  بـــينلوقــت المســتغره فـــي اججابــة ا( انحــراف معيــاري يكـــون 1±وطـــرح   وبـضــافة( دقيقــة 2.57 

13 ). 

 الثانية )التحليل اإلحصائي( : انستطتعية عينة. ال 6
ُيعـــد تحليـــل الفقـــرات إحصـــا يا  مـــن المتطلبـــات األساســـية لبنـــاء المقـــاييس النفســـية كـــون التحليـــل            

, والهـدف  ( Ebel,1972:408 )المنطقي لها قد ال يكشف عن صالحيتها أو صدقها بالشـكل الـدقيه 
ي يقيســها المقيــاس مـن هــذا اججـراء هــو اجبقـاء علــى الفقـرات المميــزم بــين األفـراد الجيــدين فـي الصــفة التـ



51 

 

 

إضـــافة إلـــى مـــدب قيـــاس فقـــرات  , (1990:114جيـــدين فـــي تلـــ  الصــفة  اجمـــام ,الايـــر وبــين األفـــراد 
متطــرفتين  االتســاه العتين مجمــو الويعــد أســلوبا الفــره بــين  ت مــن أجلــش ,عالمقيــاس للغــرض الــذي وضــ

جـــرا يين مناســـبين فـــي إ وأســـلوب عالقـــة درجـــة الفقـــرم بالدرجـــة الكليـــة  االتســـاه الـــداخلي( ,, الخـــارجي( 
 ي:ثتوكما ي, تحقيه ذل  

 :)انتساق الخارجي(ن ين المتطرفتيالمجموعت ( أ)

ــــزل          ــــاء الفقــــرات ذات القــــوم التمييزيــــة فــــي الصــــو  (1981)يشــــير جي ــــى ضــــرورم إبق رم النها يــــة إل
يعــد حســـاب القــوم التمييزيـــة للفقـــرات تعـــديلها مــن جديـــد , و  , واســـتبعاد الفقــرات ايـــر المميــزم أو للمقيــاس

جانبـا  مهمـا  فــي التحليـل اجحصــا ي وذلـ  للتثكــد مـن قـدرتها فــي توضـيا الفــروه الفرديـة بــين األفـراد فــي 
                        (.  85: 1998السمة المراد قياسها   عبد الرحمن, 

بتطبيـه المقيـاس  الباحـثقـام   تشـييء الـذاتلحساب القوم التمييزية لكل فقرم من فقـرات مقيـاس و         
بعـد تصـحيا الديوانيـة , و  في مدينـة جامعة القادسيةمن  طالبةو  طالب( 400على عينة البحث البالغة  

جــات االسـتمارات ترتيبــا  تنازليـا  ابتــداء  حســاب الدرجـة الكليــة لكـل اســتمارم تـم ترتيـب در و  الطلبـةاسـتجابات 
اختــار ( درجــة , ومــن ثــم 43-117التــي تراوحــت درجاتهــا مــن  أعلــى درجــة وانتهــاء بــثدنى درجــة  مــن

سـميت بالمجموعـة العليـا والبـال  حاصـلة علـى أعلـى الـدرجات و %( مـن االسـتمارات ال27نسـبة   الباحـث
ـــــار نســـــبة  ( درجـــــة , و 87-117  مـــــن( اســـــتمارم وتراوحـــــت درجاتهـــــا 108عـــــددها   %( مـــــن 27اختي

 ( اسـتمارم أيضـا  108ال  عـددها االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت بالمجموعـة الـدنيا والبـ
 ( درجة.43-70  منتراوحت درجاتها و 

%( مـن الـدرجات العليـا والـدنيا تمثـل أفضـل نسـبة يمكـن أخـذها فـي تحليـل 27نسـبة   ن  ـوهكذا ف        
حينمـا يكـون توزيـع الـدرجات  ين بثقصى ما يمكـن مـن حجـم وتمـايزت  وذل  ألنها تقدم لنا مجموعتالفقرا

 .(74: 1981 على المقياس على صورم منحنى التوزيع االعتدالي  الزوبعي وآخرون ,
الـدنيا علـى لدرجات كال المجموعتين العليـا و  المعياري االنحرافبعد استخراو الوسط الحسابي و و         

لعينتـين مسـتقلتين الختبـار داللـة  (t. test)بتطبيـه االختبـار التـا ي  الباحـث , قـام تشييء الذاتياس مق
الفــروه بـــين أوســـاط المجمـــوعتين , وُعـــد ت القيمـــة التا يـــة المحســوبة مؤشـــرا  لتمييـــز كـــل فقـــرم مـــن خـــالل 

تبــين  ذإ,  (214ريــة  وبدرجــة ح (0.05)عنــد مســتوب داللــة  (1.96) مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة البالغــة
لضـعف ( 11 ( لمخالفتها الهدف مـن هـذا اججـراء , 6الفقرتين  مميزم ماعدا  جميعها فقرات المقياس ن  أ
 ذل  . يوضا( 6جدول  و , التمييزية  تهاقو 
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 (6جدول )
 ب سلوب المجموعتين المتطرفتين تشيي  التاوالقوة التمييزية لفقراو مقياس 

القيمة التائية  عة الدنياالمجمو  المجموعة العليا و
 المحسوبة

مستول الدنلة 
(0.05)  

 

الوسط 
 الحسابي

اننحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

اننحراف 
 المعياري

 دالة 9.905 1.271 2.64 1.039 4.20  1
 دالة 8.956 1.223 2.21 1.298 3.75  2

 دالة 8.086 1.131 1.99 1.350 3.36  3

 دالة 4.737 1.319 3.29 1.207 4.10  4

 دالة 4.784 1.320 3.16 1.180 3.97  5
 غير دالة 4.605- 1.459 3.61 1.252 2.76  6
 دالة 5.192 1.293 3.17 1.139 4.03  7

 دالة 7.115 1.352 2.82 1.059 4.00  8

 دالة 6.306 1.315 2.51 1.230 3.60  9
 دالة 5.455 1.415 2.87 1.276 3.87  10

 ر دالةغي 0.757 1.226 3.81 1.108 3.93  11

 دالة 12.122 6780. 1.27 1.383 3.06  12

 دالة 10.876 1.145 1.92 1.243 3.69  13

 دالة 7.814 1.249 2.31 1.206 3.61  14

 دالة 3.413 1.017 1.56 1.170 2.06  15

 دالة 9.284 1.192 2.00 1.226 3.53  16

 دالة 10.811 4310. 1.10 1.469 2.69  17

 دالة 8.704 1.164 1.81 1.317 3.28  18

 دالة 12.423 9000. 1.56 1.184 3.33  19

 دالة 12.315 3300. 1.06 1.535 2.92  20

 دالة 11.476 8480. 1.47 1.279 3.17  21

 دالة 3.486 1.031 1.61 1.331 2.18  22

                                                
  دالـة عنـدما تكـون  دالـة موجبـة( , وهنـا  ثـالث حـاالت تعـد الفقـرم ايـر دالـة وهـي   دالـة سـالبة ( و  ايـر وتعد الفقرم

 دالة موجبة ( و   اير دالة سالبة(.
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 دالة 9.481 1.223 2.00 1.246 3.59  23

 دالة 7.848 1.325 1.98 1.396 3.44  24
 دالة 7.180 1.395 2.21 1.314 3.54  25

 دالة 8.491 9780. 1.58 1.363 2.95  26
 دالة 3.885 1.120 1.79 1.291 2.43  27
 دالة 2.826 1.008 1.95 1.062 2.35  28
 دالة 3.830 1.071 1.65 1.331 2.28  29
 عتقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :)ب( 
هـو مـن أده الفقـرات , و  أسـلوبا  آخـر لتحليـل ُيعد إيجاد عالقة درجة الفقرم بالدرجة الكليـة للمقيـاس       

( , وتؤكــــد 95: 1985 الوســــا ل المعتمــــدم فــــي حســــاب االتســــاه الــــداخلي لفقــــرات المقيــــاس  عيســــوي ,
(Anastasi, 1976)  أن الدرجـة الكليــة للمفحــو  أفضـل محــ  داخلــي يمكـن االعتمــاد عليهــا عنــدما

 . ( Anastasi, 1976: 206 )يتعذر الحصول على مح   خارجي 
الدرجــة الكليــة للفــرد تعــد معيــارا  لصــده االختبــار, وعليــش تحــذف الفقــرم  ن  أهــذا الطريقــة وتفتــرض        

تقــــيس  ا يا  , علــــى اعتبــــار ان الفقــــرم العنــــدما يكــــون معامــــل ارتباطهــــا بالدرجــــة الكليــــة ايــــر دال إحصــــ
 (.  43: 1981اللاهرم التي يقيسها االختبار كليا   الزوبعي وآخرون,

درجـــة الفقـــرم بالدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس تـــم تطبيـــه معامـــل ارتبـــاط بيرســـون , إذ  والســـتخراو عالقـــة       
كانــت دالــة  االرتبــاط( وقـد بينــت النتــا ب أن جميــع معـامالت 400كانـت االســتمارات الخاضــعة للتحليــل  

اذ كانــت ( 6فقــرم  المعامــل ارتبــاط باســتثناء  (398( ودرجــة حريــة  0.05إحصــا يا  عنــد مســتوب داللــة  
وعليــش تـم حــذفها ككـل الـذي يســير فيـش المقيــاس باالتجـاا نفســش ال تســير  اي انهـا (-0.28ســالبة   قيمتهـا

عنـد مقارنتهـا بالقيمـة وهـي اقـل  (0.06اذ كانـت قيمتهـا  ( 11  ممعامل ارتباط الفقر كذل  من المقياس , 
 ذل  . يوضا( 7, وجدول  (0.098)البالغة  االرتباطالحرجة لداللة معامل 

 (7جدول )
 تشيي  التاوالدرجة الكلية لمقياس و معامتو انرتباط بين درجة كل فقرة 

 معامل انرتباط الفقرة معامل انرتباط الفقرة معامل انرتباط الفقرة

1 0.46 11 0.06 21 0.52 
2 .470 12 0.52 22 0.16 
3 0.37 13 0.51 23 0.47 
4 0.31 14 0.36 24 0.41 
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5 0.28 15 0.15 25 0.39 
6 - 0.28 16 0.47 26 0.45 
7 0.30 17 0.55 27   70.1 
8 0.37 18 0.45 28 0.13 
9 0.38 19 0.54 29 0.23 
10 0.28 20 0.56 — ——— 
, بعــد فقـرم  (27)مكونـا  مـن  ء الــذاتيتشـيمقيـاس  صـباوعليـش وعـن طريـه االجـرا ين الســابقين ي       

 (.11,  6حذف الفقرتين  
 :(Exploratory factor analysis) انستكشافي التحليل العاملي)ج( 

 (SOQ) تشــييء الــذات اســتبانةاســتند الباحــث عنــد صــيااة فقــرات مقيــاس تشــييء الــذات إلــى 
ثقافــة علــى  تطبقــ تــيال, (Noll and Frederickson, 1998) نــول وفريدريكســون اولفتهــ التــي

ي يطــرح هــو : هــل يمكــن اشــتقاه مجتمعــات اربيــة تختلــف عــن مجتمــع الدراســة الحاليــة . والســؤال الــذ
خصـا   مجتمعنـا فـي و تشييء الذات تكون مشـتقة بمـا يتناسـب مكونة لمفهوم  مجاالت  عوامل جديدم(

 ضوء صيااة فقرات المقياس الحالي؟
 اآلتي عمالاختبار كفاية حجم العينة إلجرا  هته انختباراو يتم است   : 

      ( KMO Test )اختبار كايزر ماير أولكن  -
مدب كفاية حجم العينة في تفسـير اللـاهرم المدروسـة وتتـراوح قيمتـش  لمعرفةهذا االختبار  عمليست       

بــين الصــفر والواحــد وكلمــا اقتربــت قيمتــش مــن الواحــد الصــحيا دل ذلــ  علــى كفايــة حجــم العينــة. ولكــي 
( نجــد أن 8  لوبــالنلر إلــى جــدو ,  )0.50(يكــون حجــم العينــة كافيــا  يجــب أال تقــل قيمــة االختبــار عــن 

 .البحثمما يدل على كفاية حجم عينة  .0) 80 تساوي  KMOقيمة اختبار 
 : ( Bartlett Test )و ياختبار بارتل -
ــــار مــــا  عمليســــت        ــــاط األصــــلية مصــــفوفة وحــــدم أالختب ـــــذا كانــــت  وإذا كــــان مصــــفوفة االرتب ال. ف

وجــود عالقــات بــين المتغيــرات فيــدل ذلــ  علــى   مصــفوفة االرتبــاط األصــلية هــي ليســت مصــفوفة وحــدم
ــــد اســــت ــــات الر يســــة عمالوهــــذا مــــا يطلــــب عن ــــى جــــدول   طريقــــة المكون ــــالنلر إل ( نجــــد أن قيمــــة 8. وب

( وهـــذا يـــدل علـــى أن االختبـــار 0.000وبمســـتوب معنويـــة   (2115.894 تســـاوي  (Bartlett)اختبـــار
الرتباطيـة األصـلية ليسـت مــن نسـتنتب أن المصــفوفة ا مـن ثـم  ( و 0.05  داللــةعنـد مسـتوب  إحصـا يا   دال

 .االستكشافيالتحليل العاملي  عمال. وعليش فقد تحقه شرط است نو  مصفوفة وحدم
 



55 

 

 

 (8جدول )
 اوومصفوفة انرتباط اختبار كفاية حجم العينة

 اختبار بارتلت و اختبار كايزر ماير أولكن
 لكفاية أخذ العينات. (KMO )قياس  0.80

2115.894 Approx. Chi-Square  اختبار بارتليت 
351 Df 

0.000 Sig. 

,  قــام  ومصـفوفة االرتباطــات العينــةاختبــار كفايـة حجــم و وبعـد إجــراءات تحليــل فقـرات المقيــاس          
للتعــرف علـى العوامـل الكامنـة وراء اللـاهرم النفسـية لفقــرات االستكشـافي الباحـث بــجراء التحليـل العـاملي 

ــ27المقيــاس المكــون مــن   ســتعمال وبا (SPSS)اجحصــا ية للعلــوم االجتماعيــة  قيبــةرم مســتعينا  بالح( فق
علــى  (Ferguson & Takane, 1989: 533)التــي طورهــا هــوتلنب طريقــة المكونــات األساســية 

حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون و , القادسـية ( طالب وطالبة من الجامعـة  400عينة التحليل البالغة   
, وقـد نـتب االستكشـافي نت مصفوفة االرتباط التي أجري عليها التحليـل العـاملي بين هذا المتغيرات وتكو 
 ( عامال  رتبت تنازليا  من حيث مساهمتش في التباينات المحسوبة . 27عن عملية التحليل   

علــى واحــد  يزيــد جــذرها الكــامن لطريقــة هــي العوامــل التــي يســاوي اوالعوامـل الدالــة فــي هــذا ا نإ        
( علـى وفـه معيـار ثريسـتون فــذا  0.30على أن ال يقل حجـم التشـبعات فـي ذلـ  العامـل عـن   ( , و 1 

كان أقل فـنش يستبعد , أي أن العامل الذي يقل الجذر الكامن لش عن واحـد , يشـير إلـى قـدر  ضـ يل مـن 
ــــــــــــــرات االصــــــــــــــلية  ذاتهــــــــــــــا , فمــــــــــــــن األجــــــــــــــدر اســــــــــــــتبعادا لعــــــــــــــدم داللتــــــــــــــش ــــــــــــــاين فــــــــــــــي المتغي                              التب

( Gorsuch , 1983 : 133 )  سـوف يتخـذ هـذا اججـراء معيـارا  فـي التحليـل العـاملي لهـذا المقيـاس , و
. وعلى وفه ذل  , فقد أشارت النتـا ب عـن وجـود خمـس عوامـل استحصـلت طبقـا  لهـذا القاعـدم , بحيـث 

 يوضـاجـدول أدنـاا الالعامـل , و درجـة ارتبـاط الفقـرم ب ( فقرم التي يقصـد بهـا27أن كل عامل قد تشبع بـ  
للعوامـــل الخمـــس الناتجـــة , ونســـبة تبـــاين كـــل عامـــل للتبـــاين الكلـــي لمصـــفوفة معـــامالت  الجـــذر الكـــامن

االرتبــاط وهــو مــا يســمى   بالتبــاين المفســر( أو النســبة الم ويــة للمســاهمة , والصــف األخيــر فــي الجــدول 
 عوامل قبل التدوير مع بياناتها .تل  اليوضا ( 9ُيبين   التباين المتجمع ( , وجدول  
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 (9جدول )
 العوامل الناتجة من تحليل مصفوفة ارتباط فقراو تشيي  التاو ) قبل التدوير(

 العوامل قبل التدوير   رقم الفقرة
 5العامل  4العامل 3العامل 2العامل 1العامل

15 0.62 0.30    

18 0.60 0.40    

17 0.58     

19 0.58  0.31   

10 0.54     

11 0.53     

14 0.51     

24 0.50     

21 0.49    0.34 

16 0.47     

1 0.45  0.32   

2 0.43  0.39   

12 0.34     

25  0.60 0.34   

26  0.53 0.36   

27  0.53 0.36   

7 0.36 0.52    

4  0.42  0.35 0.31 

8 0.35 0.41    

9      

20   0.56   

13   0.46   

22 0.42   0.52  

23 0.42   0.48  

3 0.37    0.55 

5  0.37   0.48 

6  0.35  0.31 0.39 

 1.249 1.379 1.586 2.899 4.545 الجذر الكامن
 4.627 5.108 5.874 10.737 16.832 فسرالتباين المُ 

 43.178 38.551 33.444 27.570 16.832 التباين المتجمع
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( و 0.30علـــى أســـاس أن ال يقـــل حجـــم التشـــبعات فـــي العامـــل عـــن  ( و 9جـــدول  يتضـــا مـــن         
( فقـرم , فـي حـين 10العامـل الثـاني  ( فقـرم  و 18ل األول قد تشبع بـ  المتخذ كمعيار للداللة , فثن العام

ــــتشـــبع العامـــل الثالـــث  ــــوالعامـــل الرابـــع  فقـــرات (7 ب ــــوالعامـــل الخـــامس فقـــرات ( 4 ب أن و ( فقـــرات ,  5 ب
( مـن 43.178باين المتجمع للعوامل الخمس الناتجة من عملية تحليل مصـفوفة االرتبـاط يمثـل نحـو  الت

 إجمالي التباين , ويعد ذل  أقصى تباين ارتباطي استخل  من مصفوفة االرتباط .
لــذا عمـد الباحـث إلـى تــدوير  ؛( ليســت ذات مرونـة ألي تفسـير نفسـي 9إن البيانـات فـي جـدول          

                 العوامـــــــــــــــل المـــــــــــــــدورم ســــــــــــــتكون وصـــــــــــــــفا  للصـــــــــــــــفات ن  إذ إإلـــــــــــــــى مواضـــــــــــــــع جديــــــــــــــدم ,  المحــــــــــــــاور
(Ferguson & Taken, 1989 : 538)  وهــذا يعنـي الحصــول علــى أكبـر عــدد مــن التشــبعات ,

الموجبــة العاليــة والتشــبعات القريبــة مــن الصــفر , وبــذل  نحصــل علــى عوامــل مشــتقة جديــدم يســند إليهــا 
  2002ادم توزيــع قــيم التشــبعات بحيــث تتضــا التجمعــات الطا فيــة للعوامــل  العبــودي , المعنــى , أي إعــ

:168.) 
 (Kaiser)وهكــذا اســتعمل الباحــث فــي عمليــة التــدوير طريقــة فاريمــاكس التــي اقترحــت مــن قبــل        

 .ذل  يوضا( 10التي نتجت عن تشبعات جديدم لكل عامل من العوامل الخمس , وجدول 
 (10جدول )

 ياس تشيي  التاو ) بعد التدوير (عوامل الناتجة من عملية تدوير المحاور لمقال

 العوامل  بعد التدوير رقم الفقرة
 5العامل  4العامل 3العامل 2العامل 1العامل

19 0.69     

18 0.67     

17 0.66     

15 0.64     

14 0.59     

16 0.58     

21 0.53     

24 0.48     

6  0.65    

2  0.58    

7  0.55    

8  0.54    

12  0.46    

11  0.45    
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9  0.43    

25   0.64   

27   0.61   

26   0.60   

20   0.57   

13   0.53   

22    0.63  

23    0.62  

1    0.47  

3     0.63 

5     0.57 

4     0.57 

10     0.40 

 1.698 1.936 2.036 2.517 3.471 الجذر الكامن
 6.289 7.170 7.539 9.323 12.856 فسرالتباين المُ 

 43.178 36.890 29.719 22.180 12.856 التباين المتجمع
( أن قـــيم التشـــبعات بالعوامــــل قـــد تغيـــرت بعـــد عمليـــة التـــدوير إذا مــــا 10يتضـــا مـــن جـــدول          

( فقــرات والعامــل 8ت , إذ تشــبع العامــل األول بـــ  قارناهــا بــالقيم قبــل تــدوير المحــاور وكــذل  عــدد الفقــرا
 ات( فقــر 3( فقــرات والعامــل الرابــع بـــ  5( فقــرات فــي حــين كــان العامــل الثالــث قــد تشــبع بـــ  7الثــاني بـــ  

 على وفه أعلى قيمة للتشبع عن كل فقرم .فقرات ( 4والعامل الخامس  
إلــى معيـار ثرســتون الـذي أشــار إلـى أهميــة أن وهكـذا تـم تحديــد عـدد الفقــرات لكـل عامــل اسـتنادا          

تكون الفقرم مشبعة بشكل لش داللتش العملية في عامـل معـين وضـعيفة فـي العوامـل األخـرب   أبـو النيـل , 
( وللحكــم علــى قيمــة التشــبعات العامليــة للفقــرات ذات الداللــة العمليــة , لــذل  يعــد التشــبع  33:  1986

( , واستعمل هذا كمعيار تقبل علـى أساسـش الفقـرات فـي العامـل 0.30 قريبا  من الصفر إذا كان أقل من 
. وقــد تبـــين أن العوامـــل الناتجـــة مـــن عمليـــة التـــدوير ذات معـــان نفســـية وفقـــا  للتشـــبعات الدالـــة للفقـــرات , 

 وفيما يثتي تقويم للعوامل التي نتجت بعد عملية التدوير:
 العامل األول

( وهــي تمثــل أعلـــى  3.471ن  قيمــة مســـاهمتش كانــت  إامــل , إذ يعــد هــذا العامــل مـــن أهــم العو         
( مــن التبــاين المفســر . وقــد تشــبع هــذا العامــل  12.856قيمــة مــن مجمــو  االشــتراكيات , وهــو يفســر   

( , ومــن قــراءم محتــوب 24, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14( فقــرات والتــي تحمــل التسلســل  8بـــ 
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يهـا , يـرب الباحـث أنهـا تتضـمن تقيـيم الفـرد لذاتـش و الشـعور بقيمتهـا تل  الفقرات ومالحلـة أعلـى تشـبع ف
 . ) تقدير التاو(وفه المعايير االجتماعي , لذا يمكن ان نطله على هذا العامل اسم 

 العامل الثاني
تـــثتي أهميـــة هـــذا العامـــل بالدرجـــة الثانيـــة , إذ كانـــت قيمـــة مســـاهمتش فـــي مجمـــو  االشـــتراكيات         

,  6,  2( فقـرم التـي تحمـل التسلسـل  7( من التبـاين المفسـر . وقـد تشـبع بــ 9.323سر  ( وف 2.517 
( , ومـن قـراءم محتــوب تلـ  الفقــرات ومالحلـة أعلــى تشـبع فيهــا , يـرب الباحــث 12,  11,  9,  8,  7

, لـذا يمكـن أن  مالحلة الفرد المستمرم لملهرا الخـارجي وعلـى مـا يبـدو عليـش شـكل جسـمشأنها تتضمن 
 . ) مراقبة الجسم (له على هذا العامل اسم نط

 العامل الثالث

جـــاءت أهميـــة هـــذا العامـــل بالدرجـــة الثالثـــة , إذ كانـــت قيمـــة مســـاهمتش فـــي مجمـــو  االشـــتراكيات        
( فقــــرات التــــي تحمــــل 5وقــــد تشــــبع هــــذا العامــــل بـــــ  ( مــــن التبــــاين المفســــر .7.539( وفســــر  2.036 

( ومــن قــراءم محتــوب تلــ  الفقــرات ومالحلــة أعلــى تشــبع فيهــا  27,  26,  25,  20,  13التسلســل  
لــذا يمكــن أن نطلــه علــى هــذا العامــل , تتمثــل بمالحلــة الفــرد لذاتــش والقــدرم علــى وصــفها , يالحــل أنهــا 

 . ) المراقبة التاتية (اسم 
 العامل الرابع

ذا العامـــل فـــي مجمـــو  جـــاءت أهميـــة هـــذا العامـــل بالدرجـــة الرابعـــة , إذ كانـــت قيمـــة مســـاهمة هـــ       
ــــاين المفســــر . وقــــد تشــــبع  7.170( وفســــر  1.936االشــــتراكيات   ( فقــــرات  التــــي تحمــــل 3( مــــن التب

( ومــن قــراءم محتــوب تلــ  الفقــرات ومالحلــة أعلــى تشــبع فيهــا , يالحــل أنهــا  23,  22,  1التسلســل  
أن نطلــه علــى هــذا  لــذا يمكــن تشــير الــى معيــار للشــكل الخــارجي للشــخ  أو الرابــة بالشــخ  اآلخــر.

 . ية (م) الجاتبية الجسالعامل اسم 
 العامل الخامس

جــاءت أهميـــة هـــذا العامـــل بالدرجـــة الخـــامس , إذ كانــت قيمـــة مســـاهمة هـــذا العامـــل فـــي مجمـــو         
ــــاين المفســــر . وقــــد تشــــبع  6.289( وفســــر  1.698االشــــتراكيات   ( فقــــرات  التــــي تحمــــل 4( مــــن التب

( ومن قراءم محتوب تل  الفقرات ومالحلة أعلـى تشـبع فيهـا , يالحـل أنهـا  10,  5,  4,  3التسلسل  
لـذا يمكـن أن نطلـه علـى هـذا  اآلخـرين. فـيتشير الى االهتمام المستمر بملهـر ذات الفـرد ومـدب تـثثيرا 

 . ) مظهر الجسم (العامل اسم 
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 قياس)انتساق الداخلي(:انخرل والدرجة الكلية للم لألبعادبالدرجة الكلية  بعدعتقة درجة ال)د( 
اســـتعمال معامـــل ارتبـــاط بيرســـون جيجـــاد العالقـــة بـــين درجـــات  فـــي ضـــوءتـــم التحقـــه مـــن ذلـــ    

 . والدرجة الكلية للمقياس بعداألفراد على كل 
, وأشــارت النتــا ب إلــى أن معــامالت ارتبــاط درجــة  ( اســتمارم400  الباحــث ولتحقيــه ذلــ  اعتمــد 

ـــة بعـــدكـــل  البالغـــة لداللـــة معامـــل االرتبـــاط قيمـــة الحرجـــة مقارنتهـــا بالإحصـــا يا  عنـــد  بالدرجـــة الكليـــة دال
 ذل . يوضا( 11جدول  و  , (398)ودرجة حرية  (0.05)عند مستوب داللة  (0.098)

 (11جدول )
 الكلية للمقياس باألبعاد انخرل والدرجة  معامتو انرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد

تقدير  انبعاد و
 التاو

اقبة مر 
 الجسم

المراقبة 
 التاتية

الجاتبية 
 يةمالجس

مظهر 
 الجسم

الدرجة 
 الكلية

 0.79 0.48 0.55 0.42 0.45 1 تقدير التاو  1

 0.66 0.65 0.56 0.45 1 — مراقبة الجسم  2
 0.49 0.35 0.42 1 — — المراقبة التاتية  3
 0.60 0.50 1 — — — يةمالجاتبية الجس  4
 0.61 1 — — — — مظهر الجسم  5

الـى ان تكـاد تكـون عاليـة نسـبيا  , ممـا يشـير معـامالت االرتبـاط  نجـد ان قـيممن الجدول اعـالا و         
مــا يهــدف المقيــاس مفهومــا  واحـدا  اي انهـا تقــيس فعــال  تلـ  االبعــاد تــرتبط معـا بشــكل متماســ  ومتجــانس 

الـى  (Anastasi,1976)سـتازي أن, اذ تمثل جميعهـا تشـييء الـذات , وفـي هـذا الصـدد أشـارت لقياسش 
بعـض وبالدرجــة الكليــة للمقيـاس هــي قياسـات أساســية للتجــانس باطـات المجــاالت الفرعيـة ببعضــها ارت ان

 .(Anastasi,1976:155)وتساعد على تحديد مجال السلو  المراد قياسش 

 : )Validity Indexes (. ملشراو الصدق7
تحقـــه مـــن بعـــض الخصـــا   عنـــد بنـــاء يؤكــد المتخصصـــون بمجـــال القيـــاس النفســـي ضـــرورم ال        

ذ مقياس أو تبنيش , ومهما كـان الغـرض مـن اسـتعمالش , ومـن اهـم هـذا الخصـا   الصـده و الثبـات , إ
الصـــالحية لمـــا يهـــتم المقيـــاس بمعرفتـــش وقياســـش   عبـــد الـــرحمن , تـــوفر هـــذا الخصـــا   شـــروط الدقـــة و 

1998  :159 . )   



61 

 

 

ُيعــد الصــده مفهومــا   ذإلخصــا   فــي المقيــاس الحــالي , ا تلــ مــن تــوفر  وعليــش تحقــه الباحــث        
أن  المقيــاس الصــاده مقيــاس  بمعنــى, واســعا  و أوضــا معانيــش هــو أن يقــيس المقيــاس مــا وضــع لقياســش 

 الباحــث ( , وقــد تحقــه 287: 2000,   ملحــم يقــيس شــي ا  اخــر اليقــيس الوليفــة التــي صــمم لقياســها و 
 مؤشرات , وهي : من صده المقياس الحالي عن طريه عدم

 الصدق الظاهري: ( أ)

أن الحصـول علـى الصـده اللـاهري هـو أحـد االجـراءات السـتخراو  ( Kidder, 1987 )يـرب         
الشــ  أن أفضــل وســيلة الســتخراو الصــده , و  ( Kidder, 1987: 132 )معامــل صــده المقيــاس 

حــول مــدب  بــارا همذ اللــاهري هــي عــرض فقــرات المقيــاس علــى مجموعــة مــن الخبــراء المختصــين واالخــ
 ( .   679: 1985تمثيل فقرات المقياس للصفة المراد قياسها  الغريب , 

عــن طريــه عرضــش علـــى  تشــييء الــذاتوقــد تحقــه هــذا المؤشــر مــن مؤشــرات الصـــده لمقيــاس        
 (.3تعليماتش  ملحهات المقياس و حول صالحية فقر  بارا همالخبراء واالخذ 

 صدق البنا  : ( ب)

ش المدب الذي يمكـن للمقيـاس أن يشـير بموجبـش إلـى قيـاس بنـاء نلـري محـدد أو خاصـية ويقصد ب       
توجــــب  تشــــييء الــــذات( , ولمــــا كــــان المقيــــاس مصــــمما  لقيــــاس مفهــــوم  50:1985معينــــة   عيســــوي ,

يعـد صـده البنـاء أكثـر أنـوا  الصـده قبـوال  و و التحقه من اختيار فقرات تقيس هـذا المفهـوم دون ايـرا , 
للصـده مـن حيـث  Ebel) (1972,يرب عدد كبير من المختصين أنش يتفه مـع جـوهر مفهـوم دقة , إذ 

علـــى  حينمـــا يكـــون لـــدينا معيـــار نقـــرر ام , ويتحقـــه هـــذا النـــو  مـــن الصـــدهتشـــبع المقيـــاس بـــالمعنى العـــ
 ( .  131: 1990أساسش أن المقياس يقيس بناء  نلريا  محددا   اجمام , 

ن إ( مؤشــــرات علـــى هــــذا النـــو  مــــن الصــــده  إذ  7, 6 دولتعـــد اســــاليب تحليـــل الفقــــرات  جـــو 
: 1981آخـرون, يمتلـ  صـدقا  بنا يـا   الزوبعـي و  المقياس الذي تنتخب فقراتـش فـي ضـوء هـذين المؤشـرين

اذ تهـتم هـذا المؤشـرات بتعـرف هـل ان , ( 11 جـدول هذا النو  مـن الصـده فـي ايضا وقد توفر ,  (43
   .سالمجال يقيس ما يهدف إليش المقيا

 صدق العاملي :ال ( ج)

( في ضـوء اججـراءات التـي اتبعهـا الباحـث فـي  تشييء الذاتمقياس تحقه الصده العاملي لـ           
عوامـل هـي تقـدير الــذات  ةكشــف عـن وجـود خمسـو  لفقـرات هـذا المقيـاس , االستكشـافيالتحليـل العـاملي 
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( فقـرات 5والمراقبـة الذاتيـة التـي تشـبع بــ ( فقـرات 7( فقرات ومراقبة الجسم الـذي تشـبع بــ 8الذي تشبع بـ 
   ( فقرات.4( فقرات وملهر الجسم الذي تشبع بـ  3ية والتي تشبع بـ موالجاذبية الجس

 .(5ملحه( فقرم   27ش النها ية مكون من  وبهذا يكون مقياس تشييء الذات وبصورت        

 :)Reliability Indexes(الثباو . ملشراو 8
 ن  أل ؛بــات مــن الخصـــا   االسـاســـية للمقــاييس النفســـية مــع اعتبــار تقــدم الصـــده عليــش ُيعــد الث        

كـــل  ن  : إالمقيــاس الصـــاده يعــد ثابتــا   فيمــا قــد ال يكــون المقيــاس الثابــت صـــادقا  , وعليــش يمكــن القــول 
هــو  ( , ويبقــى الهــدف مــن حســـاب الثبــات143: 1990,  مقيــاس صـــاده هــو ثابــت بالضـــرورم  اجمــام

تقــدير اخطــاء المقيــاس واقتــراح طرا ــه للتقليــل مــن هــذا االخطــاء , ويمكــن التحقــه مــن ثبــات المقــاييس 
 النفسـية بعدم طرا ه أو مؤشرات منها ما يقـيس االتســاه الخـارجي   طريقـة إعـادم االختبـار أو مـا يســمى

ـــداخلي   التجز ـــةبمعامـــل االســـتقرار عبـــر الـــزمن ,   -النصـــفية ومعامـــل ألفـــا واالخـــرب تقـــيس االتســــاه ال
, وقــد تــم  التحقــه مــن ثبــات المقيــاس  ( Eble , 1972: 412 )كرونبـا  , وكــذل  تحليــل التبــاين(  
 الحالي من خالل مؤشرين هما :

 :)انتساق الخارجي( انختبارإعادة  -انختبار  ( أ)

بـاط بـين درجـات األفـراد الطريقة هـو عبـارم عـن قيمـة معامـل االرت تل ن  معامل الثبات على وفه إ        
عــادم تطبيــه المقيــاس علــى األفــراد  وبفاصــل زمنــي مال ــم  ذاتهــمالتــي نحصــل عليهــا مــن التطبيــه األول واة

طريقــة إعــادم االختبــار الســتخراو  الباحــث لعماســت, وقــد  ( Anastasi,1976:115 ) بــين التطبيقــين
تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوا ية  وطالبـة ا  طالبـ( 30  التـي بلغـت الثبـاتمعامل الثبـات باعتمـاد درجـات عينـة 

إذ تشــير مــن بدايــة التطبيــه األول  أســبوعين, ومــن ثــم ُأعيــد عليهــا تطبيــه المقيــاس بعــد مضــي متســاوية 
وبحسـب طبيعـة  أسـبوعينإلـى  أسـبو األدبيات إلى أن المدم بين التطبيـه األول والتطبيـه الثـاني تمتـد بـين 

بــين درجــات التطبيقــين  االرتباطيــةتــم  بعــد هــذا إيجــاد العالقــة و ( 34: 1981الزوبعــي وآخــرون,  اللــاهرم
( , وتعـد 0.75  الـذي بلـ  (Pearson Correlation Cofficient)بيرسـون  ارتبـاطمعامـل  باسـتعمال

ل هذا القيمة مقبولة ألاراض البحث العلمي ويمكن الركون إليها إذ ُيشـير عـدد مـن البـاحثين إلـى أن معامـ
 ( .  58:  1985( فثكثر عيسوي , 0.70ن كان  إيعد جيدا  ذا الطريقة الثبات المستخرو به
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 :)انتساق الداخلي(كرونباخ -ألفامعامل  ( ب)
الطريقة يتوقف على االتساه فـي اسـتجابة الفـرد علـى كـل فقـرم تل  ن  استخراو الثبات على وفه إ       

المعيــاري لكــل فقــرم  واالنحــرافكلــش , وهــو يعتمــد علــى االنحــراف المعيــاري للمقيــاس  مــن فقــرات المقيــاس
 .      ( 254 : 1993  عودم , من فقرات المقياس بمفردها 

علـــى درجـــات عينـــة البحـــث , و بعـــد تطبيـــه  , اعتمـــد الباحـــثولحســـاب الثبـــات بهـــذا الطريقـــة         
لالتســاه الــداخلي لهــر معامــل ثبــات مقيــاس  (Alfa Cronbach Formula)معادلــة ألفــا كرونبــا  

وباسـتعمال المعيــار المطلــه لمعامـل االرتبــاط عـن طريــه تربيعــش , ( 0.84بهـذِا الطريقــة   الــذات تشـييء
( فهـو جيـد ومقبـول  , وبتربيـع معامـل االرتبـاط الحـالي لهـر أن  مربـع معامـل 0.50فاذا كان أكثـر مـن  

 ( مما يشير إلى أن ش ثبات عال  ومقبول .0.71االرتباط  

 : يةالمقياس بصيغته النهائ. 9
( فقــرات والتــي أثبــت التحليــل 2( فقــرم , بعــد حــذف  27يتكــون مــن  تشــييء الــذاتأصــبا مقيــاس        

( 135هـي   طالـبأعلـى درجـة محتملـة لل ن  ـلـذا فـ ؛اجحصا ي ضعف قوتها التمييزية واتساقها الداخلي 
 طالبت درجة ال( درجة , وعليش كلما كان81للمقياس   ( , والوسط الفرضي27وأدنى درجة لش هي  

وكلمـــا كانـــت درجتـــش أقـــل مـــن الوســـط  تشـــي ش لذاتـــشأكبـــر مـــن الوســـط الفرضـــي كـــان ذلـــ  مؤشـــرا  علـــى  
 .شالفرضي كان مؤشرا  على انخفاض

  . الملشراو اإلحصائية للمقياس : 10
ن يتصـــف بهــــا أي مقيــــاس أالمؤشــــرات االحصــــا ية التـــي ينبغــــي  ن  أأوضـــحت األدبيــــات العلميـــة        

 ي تعرف طبيعة التوزيع االعتدالي , الـذي يمكـن التعـرف عليـش مـن خـالل مؤشـرين أساسـيين همـاتتمثل ف
واالنحـــراف المعيــــاري , وانـــش كلمــــا قلـــت درجــــة االنحـــراف المعيــــاري واقتربـــت مــــن , الوســـط الحســــابي  :

 يوس,الصفر دل ذل  على وجود نو  من التجانس أو التقارب بين قـيم درجـات التوزيـع   البيـاتي و اثناسـ
167:1977.) 

المنــوال يكــون التوزيــع التكــراري متمــاثال  , فــي حــين يكــون نمــا تتطــابه قــيم الوســط والوســيط و وحي       
بعــــض                  مــــع بعضــــها  يالتوزيــــع ملتويــــا  ســــالبا  أو موجبــــا  عنــــدما تكــــون هــــذا المقــــاييس الثالثــــة ال تتســــاو 

تفـــــرطا وان كانـــــا ُيعـــــدان خاصـــــيتين مـــــن خصـــــا   الو االلتـــــواء  ن  ـ( كـــــذل  فـــــ78:1991  فيركســـــون,
                                                

  عدد الفقرات.× الوسط الفرضي   مجمو  أوزان البدا ل/عددها 
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يشــير معامــل االلتــواء إلــى درجــة تجمــع التكــرارات عنــد القــيم المختلفــة للتوزيــع ,  إذالتوزيعــات التكراريــة , 
ومعامــــــــل التفــــــــرطا إلــــــــى مــــــــدب تجمــــــــع التكــــــــرارات فــــــــي منطقــــــــة مــــــــا للتوزيــــــــع االعتــــــــدالي    عــــــــودم 

التفــرطا المحســوبة ألي توزيــع بالقيمــة المعياريــة  (. وهكــذا عنــد مقارنــة درجــة81-79:1988والخليلــي,
, فـذا كانـت القيمـة المحسـوبة اكبـر مـن القيمـة المعياريـة كـان التوزيـع مـدببا  ,  (0.263للتفرطا البالغة  

  العـــــــاني ن التوزيـــــــع مســـــــطحا  و كـــــــفيأمـــــــا إذا كانـــــــت القيمـــــــة المحســـــــوبة اقـــــــل مـــــــن القيمـــــــة المعياريـــــــة 
 وجـــدولتشــييء الـــذات احــث بحســـاب المؤشـــرات اجحصــا ية لمقيـــاس قـــام الب( , و 120:1982والغرابــي,

   .ذل  يوضا( ُ 12 
 (12جدول )

 تشيي  التاوالملشراو اإلحصائية لمقياس 

 و الملشراو انحصائية قيمتها
  1 (specimen) العينة 400
  2 (H . mean) الوسط الفرضي 81

  3 (A . Mean) الوسط الحسابي 71.62
  4  (S . E . Mean)ي الوسطالخطث المعياري ف 6930.

  5 (Median) الوسيط 71.00
  6  (Mode)المنوال 71

  7 (Std. deviation) االنحراف المعياري 13.831
  8  (Variance) التباين 192.172

  9 (Skewness) االلتواء 1890.
  10 (Kurtosis) التفرطا -0.228-

  11 (Range) المدب 75
  12 (Minimum) أقل درجة 36

  13 (Maximum) أعلى درجة 111
تقتــرب مــن التوزيــع االعتــدالي ممــا وجــد انهــا اعــالا الجــدول تكراراتهــا الــدرجات و  ومــن مالحلــة        

 ( يوضا ذل .3يسما بتعميم نتا ب تطبيه هذا المقياس وشكل  
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 (3شكل)
 درجاو طلبة الجامعة على مقياس تشيي  التاوالتكراري لتوزيع ال

 
 

  علــى الدراســات الســابقة ومراجعــة األدبيــات النفســية التــي أهتمــت بتعــرف قــام الباحــث بــاالطال        
تعــرف علــى عــدد لاذ قــام بــاالطال  علــى مجموعــة مــن المقــاييس االجنبيــة والعربيــة ل,  الــذكاء االنفعــالي

هنــا  تقـــاطع  انمـــا لــو كـــيعليهــا وعالقتهـــا بــبعض المتغيــرات , وف تبقـــالفقــرات وبــدا لها والعينـــة التــي طُ 
 ة الفقرات عن ثقافة مجتمع البحث الحالي وكان منها:ااختلف في صيثقافي ي

 (Mayer et .al,1990))أ( مقياس ماير وآخرون

الـذي  نمـوذووفقـا  لال (Mayer et .al,1990)وآخـرون  مـايرصمم هذا المقياس مـن قبـل العـالم 
اجنكليزيــة( , نقطــة , إذ أصــبا هــذا المقيــاس  النســخة  الــذكاء االنفعــاليلمتغيــر  مــاير وســالوفيوضــعش 

وعالقتــش بالتحصــيل الدراســي  الــذكاء االنفعــالياالنطــاله لبنــاء عــدم مقــاييس , وكــان الهــدف منــش قيــاس 
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طلـــب مـــنهم تقـــدير حــــالتهم ,  طالبـــا  جامعيـــا  ( 139والبـــال  عــــددهم   مـــن الطلبـــة الجـــامعيينلـــدب عينـــة 
ة مرتفعــي الــذكاء لبــتــا ب عــن أن الطاالنفعاليــة بعــد مشــاهدتهم لفــيلم ســار وآخــر ايــر ســار , وأســفرت الن

كمـــا كـــان تحصـــيلهم الدراســـي مرتفعـــا  عـــن ذوي  االنفعـــالي كـــانوا أكثـــر دقـــة فـــي تقـــدير حـــالتهم االنفعاليـــة
 .(Mayer et .al,1990:6) الذكاء المنخفض

 (Goleman,1995)جولمان  اختبار )ب(
تعـــرف وتصـــنيف حاجــــات للقـــدرم علـــى ال (Goleman,1995)اختبـــار جولمـــان  عماليـــتم اســـت        

 اطلـه عليــشوحاجـات اآلخـرين ,  مالفـرد ومشـاعرا وتكييـف هـذا الحاجـات حتـى تــتالءم مـع الغايـات البعيـد
 معلـــم الوقـــت , خمســـة بـــدا ل  فقـــرموأمـــام كـــل  فقـــرم( 17ويتكـــون مـــن   العاطفيـــة الكفـــاءم مخـــزون اســـم

اختيــار البــديل الــذي يمثلــش , وتعطــى  يبوعلــى المســتجب الوقــت , واحيانــا  , ونــادرا  , وأبــدا  تقريبــا ( أالــو 
( على التوالي , ويتم جمـع الـدرجات حتـى تحصـل علـى الدرجـة الكليـة , 9,  7,  5,  3, 1الدرجات   

-70كـان مـنخفض تعطـى لـش مـن   ( واذ70-50اذا كان مستوب الذكاء مـنخفض جـدا  تعطـى لـش مـن  
 .(Goleman,1995:277)( 130-115 من ( وعالي 115-85متوسط تعطى لش من  ( و 85

 (Bar-on,2000)اون  –)ج( مقياس بار 
مقيــاس تقريــر ذاتــي يســمى مخــزون الحصــة العاطفيــة  (Bar-on,2000)اون  –بــار  عمليســت        

( فقـرم موزعـة 133لقياس السلو  الذكي انفعاليـا  واجتماعيـا  , يتكـون هـذا المقيـاس بصـورتش الكاملـة مـن  
دارم الضـغوط ,  : ( أبعـاد أساسـية هـي 5علـى   الـذكاء الشخصـي , والـذكاء البينشخصـي , والتكيـف , واة

( بعد فرعي التي تقـيس الـذكاء االنفعـالي كقـدرم 15والمزاو العام ( حيث تضمنت هذا األبعاد األساسية  
 .(Bar-on,2000:28)مختلطة 

 (2001مقياس عثمان ورزق )( د)
ربيــة مـن طلبــة كليـة الت(  163لــدب عينـة مكونــة مـن   الـذكاء االنفعـاليتهـدف تلـ  األدام لقيــاس         

المعرفـــة االنفعاليـــة , ( فقـــرم وبخمســـة أبعـــاد تتمثـــل   58يتكـــون هـــذا المقيـــاس مـــن بجامعـــة المنصـــورم , 
دارم االنفعــــاالت ,  وتنلــــيم االنفعــــاالت , ــــدا ل   موافــــه بشــــدم , والتعــــاطف , والتواصــــلواة ( وبخمســــة  ب

 4 , 5فـه الـى حـد مـا , ايـر موافـه بشـدم ( وتعطـى الـدرجات مـن    موافه لحد ما , موافه , ايـر موا
كـــان معامـــل التصـــحيا  , و ( علـــى التـــوالي للفقـــرات اجيجابيـــة وبـــالعكس للفقـــرات العكســـية  1,  2,  3 ,

 .(4 : 2001,  ورزه عثمان( وهذا يشير إلى درجة ثبات واستقرار عالية  0.81الثبات للمقياس  
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 (2014مقياس أبو عودة ) )ه(
لــدب وعالقتــش بمسـتوب الطمـوح واتخــاذ القـرار هــذا المقيـاس لقيـاس الــذكاء االنفعـالي  لاعميـتم اسـت        

( فقـرم 36( طالبا  وطالبـة مـن الصـف العاشـر األساسـي فـي قطـا  اـزم , ويتكـون مـن  640عينة بلغت  
أبعـــاد تتمثـــل  بعـــد الـــوعي الـــذاتي  وبخمســـة بـــدا ل  دا مـــا  , كثيـــرا  , احيانـــا  , نـــادرا  , أبـــدا ( , ومـــن أربعـــة

( فقــرم 10إدارم المشــاعر واالنفعــاالت ويتكــون مــن  ( فقــرم  وبعــد 8بالمشــاعر واالنفعــاالت ويتكــون مــن  
كــان و  , (10( فقــرم وبعــد المهــارات والمســؤولية االجتماعيــة ويتكــون مــن  8وبعــد التعــاطف ويتكــون مــن  

وهـذا يشـير إلـى ( 0.95الفـا كرونبـا   وبطريقـة  (0.98  بطريقة التجز ـة النصـفية معامل الثبات للمقياس
 (.132: 2014 أبو عودم , درجة ثبات واستقرار عالية

 ا  منها لاسباب التالية :أيالباحث وان كان قد اطلع على عدم مقاييس , إال انش لم يتبنى  ن  إ        
نتيجـة المجتمـع البحـث الحـالي ومعـايير  بعض تل  المقاييس كانت مفرداتها ال تنسجم مـع قـيم ن  إ .1

 اختالف الثقافات.

 .المنهب التجريبيبعض المقاييس طبه في  .2

 .بعض المقاييس ركزت على الجانب العملي او الوليفي .3

 (.1995ا , مثل اختبار  جولمان , بدا ل بعض المقاييس تتسم بصعوبة فهمه .4

عـــداد           ه فقراتهـــا ومضـــمونها مـــع عينـــة ( فقـــرم تتســـ30هـــذا مـــا جعـــل الباحـــث القيـــام بصـــيااة واة
ومجتمــع البحــث مســتعينا  بالمقــاييس والدراســات الســابقة واجطــار النلــري المعتمــد فــي هــذا البحــث علــى 

 . (Goleman , 1995)  جولمانوفه ما يراا 
 : تيةوهكذا قام الباحث باتبا  الخطوات اآل        

 تحديد المفهوم نظريًا:. 1
 الـذي سـبه (Goleman , 1995)  جولمـانتبنـي تعريـف  فـي ضـوءلريـا  تـم تحديـد المفهـوم ن        

القـــدرم التـــي تســـاعد الفـــرد علـــى معرفـــة مشـــاعرا ومشـــاعر ت  :, بوصـــفش  اجشـــارم إليـــش فـــي الفصـــل األول
دارم انف                    فاعـــــــــــــــــل عاالتــــــــــــــــش وعالقاتــــــــــــــــش مــــــــــــــــع اآلخــــــــــــــــرين بشــــــــــــــــكلاآلخــــــــــــــــرين وتحقيــــــــــــــــه ذاتــــــــــــــــش واة

(Goleman , 1995 : 271 ) . 

 جمع الفقراو:. 2
بغية إعداد فقرات مقياس الـذكاء االنفعـالي , اطلـع الباحـث علـى عـدد مـن المقـاييس التـي أعـدت         

ذات (  2014(   أبــــو عــــودم ,  2001,  رزه  عثمــــان و ( 1995  جولمــــان ,لهــــذا الغــــرض , وهــــي 
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منهـــا باعتمـــاد مـــا  ا  مســـتفيد ةالدراســـتغيـــر أو تناولتـــش نلريـــا  بالبحـــث و العالقـــة التـــي قامـــت بقيـــاس هـــذا الم
اجطــار النلــري الُمفســر لمفهــوم البحــث الحــالي , فضــال  عــن بعــض  مــعيصــلا مــن فقراتهــا وبمــا يتفــه 

األفكار المفيدم التـي تـم اسـتنباطها مـن خـالل التحـاور مـع األسـتاذ المشـرف وبعـض األسـاتذم المختصـين 
النفعــالي لــدب طلبــة الجامعــة تكــون اججابــة ( فقــرم لقيــاس الــذكاء ا30تــم اختيــار   , اذفــي علــم الــنفس 

   .في صيااة فقرات المقياس القواعدمع مراعام  درو خماسي ,معلى وفه  عنها

 :  تصحيح المقياس.  3
وضـع بـدا ل بكاء االنفعـالي ذفي اعداد مقياس الـ (Likert Method) تم استعمال طريقة ليكرت        

فــي حســاب قــيم الفقــرات أو أوزانهــا , فهــي لــى جهــد كبيــر و إاججابــة عــن فقراتــش , وذلــ  ألنهــا ال تحتــا
هــا ن  أ, فضــال  عــن  ســهلة فــي التصــحيا , وتــوفر مقياســا  أكثــر تجانســا  , كمــا أن الثبــات فيهــا يكــون جيــدا  

. وقـــد وضـــع الباحـــث بـــدا ل مناســـبة أمـــام  (169:  1985,  تســـما بـــثكبر تبـــاين بـــين األفـــراد  عيســـوي
 ( . االبا  , أحيانا  , نادرا  , ابدا     دا ما  ,الفقرات , وهي 

( تعطــى لــش            دا مــا  بـــ  انتجــاه انيجــابي وعليــش إذا كانــت إجابــة الطالــب عــن فقــرات المقيــاس ذات         
( تعطـى لـش  درجـة واحـدم( , أمـا ابـدا   حين إذا كانت إجابتش عـن فقـرات المقيـاس بــ خمس درجات( في  

( ســـتعطى لـــش  درجـــة واحـــدم( واذا كانـــت دا ما  بــــ  انتجـــاه العكســـيلفقـــرات ذات إذا كانـــت اججابـــة عـــن ا
 ( ستعطى لش  خمس درجات( . ابدا  إجابتش عن فقرات المقياس بـ 

 . صتحية فقراو المقياس وتعليماته : 4

ُعــرض بدا لــش وتعليماتــش و  الــذكاء االنفعــاليمــن أجــل التع ــرف علــى مــدب صــالحية مواقــف مقيــاس        
( مــن الخبــراء المختصــين فــي مجــال علــم الــنفس , 12 ( علــى 6 ملحــه فقــرم (30مقيــاس المكــون مــن  ال

,  فقراتــشبمــدب صــالحية المقيــاس و فــي المقيــاس األول لبيــان آرا هــم ومالحلــاتهم فيمــا يتعلــه  ذاتهــموهــم 
%( 80ه  تحليلهــا وباعتمــاد نســبة اتفـــاع آراء الخبــراء و وبعــد جمــ, مالءمتــش للهــدف الــذي وضــع ألجلــش و 

مــع إجــراء بعــض التعــديالت البســيطة , كمــا جميعهــا  الفقــراتفــثكثر بــين تقــديرات الخبــراء تــم االبقــاء علــى 
بعــد عرضــش علــى الخبــراء  بهــذا يبقــى المقيــاسو حصــلت مــوافقتهم علــى تعليمــات المقيــاس وبــدا ل اججابــة 

 ذل  . يوضا( 13( , وجدول  7 ملحه فقرم (30من  ا  مكون
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 (13)جدول 
 التكا  اننفعاليمقياس  فقراورا  الخبرا  في صتحية آلبة المئوية النس

 المعارضون الموافقون ارقام الفقراو
 النسبة العدد النسبة العدد

1  ،3  ،5  ،6  ،7  ،8  ،9  ،10  ،11 
 ،12  ،13  ،14  ،15  ،16  ،18  ،20 
 ،21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26  ،27 
 ،28  ،29   

12 100% ____ ____ 

2  ،4  ،19  ،30 11 91.6% 1 8.4% 
17 10 83.3% 2 16.7% 

 انستطتعية األولى )وضوح تعليماو المقياس وفقراته( : العينة.  5
( , ومعرفــة الوقــت  طلبــة الجامعـةلعينــة البحـث    شفقراتــمان وضــوح تعليمـات المقيــاس وفهـم لضـ       

فـي  ذاتهـموهـم  وطالبـة ا  طالبـ( 30عية بل  عدد أفرادهـا  الالزم لضجابة طبه المقياس على عينة استطال
 الفقــراتتمـت اججابـة بحضـور الباحـث وطلــب مـنهم إبـداء مالحلـاتهم حـول وضـوح  , اذالمقيـاس األول 

 فقــراتان  لباحــثقــد اتضــا لايــر مفهومــة ,  و  فقــراتوعبــارات اججابــة عليهــا , وفيمــا إذا كانــت هنــا  
ال حاجــة إلــى تغييــر أو تعــديل صــيااة فيمــا وتعليماتــش كانــت واضــحة و  ابــة عنهــاالمقيــاس وعبــارات اجج

 ( دقيقـة11.47فـي إجـابتهم علـى المقيـاس   طلبـة الجامعـةلوقـت الـذي اسـتغرقش وسط الحسـابي لمتالكان 
 بـين( انحـراف معيـاري يكـون الوقـت المسـتغره لضجابـة 1±( وبـضافة وطـرح  2.69معياري   وبانحراف

 .( دقيقة9-14 

 الثانية )التحليل اإلحصائي( : انستطتعية عينةال.  6  

متطــرفتين  االتسـاه الخــارجي( وأســلوب عالقــة درجــة الفقــرم المجمــوعتين الالفــره بــين  يعـد أســلوب          
   كما يلي: , بالدرجة الكلية  االتساه الداخلي( , اجرا يين مناسبين في تحقيه ذل 

 :الخارجي()انتساق ن ين المتطرفتيالمجموعت )أ(

بتطبيـه المقيـاس  الباحـثقـام  الـذكاء االنفعـاليلحساب القوم التمييزية لكل فقرم من فقرات مقياس         
فــي مدينــة الديوانيــة  وبعــد  طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة القادســية( 400علــى عينــة البحــث البالغــة  

تــم ترتيـــب درجــات االســـتمارات وحســـاب الدرجــة الكليـــة لكــل اســـتمارم  طلبـــة الجامعــةتصــحيا اســتجابات 
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( درجـة 65-147ترتيبا  تنازليا  ابتداء  من أعلـى درجـة وانتهـاء بـثدنى درجـة والتـي تراوحـت درجاتهـا مـن  
ســــميت رات الحاصــــلة علــــى أعلــــى الــــدرجات  و %( مــــن االســــتما27نســــبة   اختــــار الباحــــث, ومــــن ثــــم 

( درجـــة , و 130 -147  مـــنجاتهـــا تراوحـــت در ( اســـتمارم  و 108والبـــال  عـــددها   بالمجموعـــة العليـــا
بــال  %( مــن االســتمارات الحاصــلة علــى أدنــى الــدرجات وســميت بالمجموعــة الــدنيا وال27اختيــار نســبة  

 ( درجة.65-110تراوحت درجاتها بين  ( استمارم أيضا  و 108عددها 
ا فـي تحليـل بة يمكـن أخـذه%( مـن الـدرجات العليـا والـدنيا تمثـل أفضـل نسـ27ن نسـبة  ـوهكذا ف        
وذل  ألنها تقـدم لنـا مجمـوعتين بثقصـى مـا يمكـن مـن حجـم وتمـايز حينمـا يكـون توزيـع الـدرجات الفقرات 

 على المقياس على صورم منحنى التوزيع االعتدالي .
والـدنيا , العليـا : بعد استخراو الوسط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري لـدرجات كـال المجمـوعتين و     

ــــذكاء  ــــاس ال ــــا ي  االنفعــــاليعلــــى مقي ــــار الت ــــه االختب ــــام الباحــــث بتطبي ــــين مســــتقلتين  (t.test), ق لعينت
الختبار داللـة الفـروه بـين أوسـاط المجمـوعتين , وُعـد ت القيمـة التا يـة المحسـوبة مؤشـرا  لتمييـز كـل فقـرم 

هــذا وب, ( 214وبدرجــة حريــة   (0.05)عنــد مســتوب داللــة  (1.96)مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة البالغــة ب
 ذل  .  يوضا( 41جدول  و  يزم وذات داللة احصا ية ,ممجميعها تكون الفقرات 

 (14جدول )
 ب سلوب المجموعتين المتطرفتين التكا  اننفعاليالقوة التمييزية لفقراو مقياس 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا و
 المحسوبة

مستول 
الدنلة 

(0.05)  

الوسط 
 الحسابي

ننحراف ا
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

اننحراف 
 المعياري

 دالة 6.524 1.128 3.79 6120. 4.59  1
 دالة 7.612 1.097 3.89 6030. 4.81  2

 دالة 7.474 1.248 3.06 1.116 4.27  3

 دالة 10.939 1.049 3.39 6110. 4.67  4

 دالة 9.616 1.068 3.33 8110. 4.57  5

 دالة 8.653 1.194 3.30 7550. 4.47  6

 دالة 7.301 1.222 2.68 1.257 3.91  7

                                                
 1.96(    214( وبدرجة حرية  0.05  داللة الجدولية عند مستوب ةالقيمة التا ي. ) 
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 دالة  9.429 1.182 3.38 6670. 4.61  8

 دالة 7.237 1.197 3.12 9930. 4.20  9
 دالة 7.097 1.207 3.33 9650. 4.39  10

 دالة 5.391 1.100 3.07 1.045 3.86  11

 دالة 6.812 1.265 3.37 9270. 4.40  12

 دالة 8.659 1.287 3.31 8940. 4.62  13

 دالة 12.148 1.219 3.31 4500. 4.82  14

 دالة 11.849 1.141 3.31 5320. 4.75  15

 دالة 12.381 1.124 3.31 5120. 4.79  16

 دالة 8.539 1.179 3.35 8890. 4.56  17

 دالة 10.677 1.165 3.27 6860. 4.66  18

 دالة 10.861 1.222 3.28 6270. 4.71  19

 دالة 7.532 1.188 3.36 8210. 4.41  20

 دالة 10.000 1.086 3.25 7300. 4.51  21

 دالة 9.724 1.301 3.37 6500. 4.73  22

 دالة 9.213 1.317 3.61 5590. 4.88  23

 دالة 9.366 1.329 3.64 4640. 4.91  24
 دالة 9.383 1.095 3.25 7790. 4.46  25

 دالة 12.847 1.017 3.05 6610. 4.55  26
 دالة 10.640 1.106 3.01 8460. 4.44  27
 دالة 4.736 1.188 2.86 1.391 3.69  28
 دالة 11.298 1.136 3.21 7210. 4.68  29
 دالة 11.069 1.186 2.94 8370. 4.48  30
 عتقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :)ب( 
هـو مـن أده أسـلوبا  آخـر لتحليـل الفقـرات , و  ُيعد إيجاد عالقـة درجـة الفقـرم بالدرجـة الكليـة للمقيـاس      

( , وتؤكــــد 95: 1985ســــاب االتســــاه الــــداخلي لفقــــرات المقيــــاس  عيســــوي , الوســــا ل المعتمــــدم فــــي ح
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(Anastasi, 1976)  أن الدرجـة الكليــة للمفحــو  أفضـل محــ  داخلــي يمكـن االعتمــاد عليهــا عنــدما
 . ( Anastasi, 1976: 206 )يتعذر الحصول على مح   خارجي 

يــارا  لصــده االختبــار, وعليــش تحــذف الفقــرم الدرجــة الكليــة للفــرد تعــد مع ن  أوتفتــرض هــذا الطريقــة        
عنــــدما يكــــون معامــــل ارتباطهــــا بالدرجــــة الكليــــة ايــــر دال إحصــــا يا  , علــــى اعتبــــار ان الفقــــرم ال تقــــيس 

 (.  43: 1981اللاهرم التي يقيسها االختبار كليا   الزوبعي وآخرون,
ه معامـــل ارتبـــاط بيرســـون , إذ والســـتخراو عالقـــة درجـــة الفقـــرم بالدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس تـــم تطبيـــ       

كانــت دالــة  االرتبــاط( وقـد بينــت النتــا ب أن جميــع معـامالت 400كانـت االســتمارات الخاضــعة للتحليــل  
( عنــد مقارنتهــا بالقيمــة الحرجــة لداللــة معامــل 398( ودرجــة حريــة  0.05إحصــا يا  عنــد مســتوب داللــة  

 ذل  . يوضا( 15, وجدول  (0.098)االرتباط البالغة 
 (15دول )ج

 التكا  اننفعاليالدرجة الكلية لمقياس و معامتو انرتباط بين درجة كل فقرة 
 معامل انرتباط الفقرة معامل انرتباط الفقرة معامل انرتباط الفقرة

1 0.37 11 0.28 21 0.46 
2 0.44 12 0.41 22 .510 
3 0.36 13 0.45 23 .510 
4 0.49 14 0.61 24 .510 
5 0.39 15 0.52 25 .470 
6 .430 16 0.57 26 .580 
7 0.35 17 .420 27 .530 
8 0.51 18 .480 28 .280 
9 0.36 19 0.54 29 .550 
10 0.37 20 0.42 30 .470 

 . فقرم (30)مكونا  من  الذكاء االنفعاليوعليش وعن طريه االجرا ين السابقين يبقى مقياس         
 للتكا  اننفعالي: ( Confirmative factor analysis)التحليل العاملي التوكيدي )ج( 

نمــوذو القياسـي للـذكاء االنفعــالي, هـذا المرحلــة التحقـه مـن مــدب مطابقـة أبعـاد اال فـيالهـدف  ن  إ       
حـول تلـ  األبعـاد , وذلـ  مـن خـالل دراسـة   طلبة الجامعـة(مع البيانات التي تم جمعها من عينة البحث

عــن  ذكاء االنفعــالي والفقــرات المعبــرم عنهــا , ومــدب قــدرم هــذا األخيــرم علــى التعبيــرالعالقــة بــين أبعــاد الــ
بمثابــة تفســير  دعــيُ التوكيــدي كــل بعــد , وتصــفية كــل ُبعــد مــن أخطــاء القيــاس ؛ وعليــش فالتحليــل العــاملي 
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تغيــرات وأبعادهــا فـــي وهــو لمـــاذا وكيــف ارتبطــت مجموعــة مـــن الم مهــمللبيانــات , واججابــة علــى ســـؤال 
نمـوذو يحـاكي الواقـع , ويمتـاز بالبسـاطة والكفـاءم فـي نفـس ا؟ وذل  بهدف الوصـول إلـى  بحثجتمع الم

 الوقت.

نمـوذو قيـاس الـذكاء اوعليش سيتم من خالل هذا التحليل الكشف عـن مـدب مطابقـة بيانـات عينـة         
أنــش مفهــوم يتركــب مــن االنفعــالي , الــذي تــم تحديــدا مســبقا اعتمــادا علــى أالــب الدراســات الســابقة علــى 

خمــس أبعــاد والتحقــه مــن صــده هــذا البنيــة , والتثبــت مــن صــحة اجطــار النلــري الــذي انطلقنــا منــش , 
القا ل بثن: الذكاء االنفعـالي مفهـوم يتركـب مـن خمـس  (1995,جولمان  نموذو ااختبار صحة  من ثم  و 

ــــذات( ,  ــــة الــــذاتوأبعــــاد هــــي  الــــوعي بال   المهــــارات و التعــــاطف( , و( ,  ادارم االنفعــــاالت(, و دافعي
 ( يوضا بنية الذكاء االنفعالي :4شكل  االجتماعية ( ؛ و 

 
 ( بنية التكا  اننفعالي4شكل )
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نمــوذو توكيــدي لقيــاس الــذكاء االنفعــالي مــن الدرجــة الثانيــة فــي ضــوء مــا تناولتــش القــد تــم تحديــد         
نمــوذو الســابه للتحليــل العــاملي ضــا  االتــم اخ ( AMOS ) الدراســات الســابقة , وبواســطة برنــامب

نموذو القياسي المقتـرح متعـدي التعيـين , وهـذا التوكيدي , وقد تبين من خالل قراءم نتا ب التحليل أن اال
نمـــوذو نمـــوذو جـــاهز وقابـــل للتحليـــل. ومـــن جهـــة أخـــرب يـــتم الحكـــم علـــى جـــودم مطابقـــة االيعنـــي أن اال

نمــوذو البيانــات التــي ة التــي تــدل إلــى أي حــد يمثــل االالعــاملي المفتــرض عــن طريــه مؤشــرات المطابقــ
بة انطله منها ؛ وبالرجو  لقيم التحليل المستخرجة من البرنامب يمكـن مقارنـة قـيم أهـم المؤشـرات المحسـو 

 ( :16جدول  بمحكات المطابقة كما يعرضها 

 (16جدول )

 ملشراو المطابقة ومستوياو قبول كل ملشر تصنيف

حدود الثقة أو المدل  ة الملشرقيم انصطتح الملشر
 المثالي

 الحكم

 ملشراو المطابقة المطلقة
Chi-

square 
 X2=728.226 مربع كاي

DF=343 

P=0.000 

اير  ان تكون اير دالة
 جيدم

Chi-
square 

/DF 

مؤشر نسبة درجة الحرية 
 لمربع كاي

اير  تطابه تام 2أقل من  2.14
 جيدم

GFI او تتجاوز  تساوي 0.88 مؤشر جودم المطابقة
0.90 

اير 
 محقه

RMR  جذر متوسط مربعات
 البواقي

 محقه 0.1أقل من  0.07

RMSEA  الجذر التربيعي لمتوسط
 مربع خطث االقتراب

مطابقة  0.05أقل من 0.048
 جيدم

 محقه

 ملشراو جودة المطابقة المقارنة
TLI اير  0.90أكبر من القيمة  0.84 مؤشر تاكر لويس

 محقه
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NFI تساوي او تتجاوز  0.82 ابقة المعياريمؤشر المط
0.90 

اير 
 محقه

AGFI  مؤشر حسن المطابقة
 المصحا

تساوي او تتجاوز  0.87
0.90 

اير 
 محقه

CFI القيمة القريبة من  0.89 مؤشر المطابقة المقارن
0.95 

اير 
 محقه

 ملشراو جودة المطابقة انقتصادية
PGFI  مؤشر جودم المطابقة

 االقتصادي
تجاوز القيمة أن ي 0.75

0.50 
 محقه

PNFI  مؤشر المطابقة
 االقتصادية

أن يتجاوز القيمة  0.67
0.50 

 محقه

PCFI  مؤشر المطابقة المقارن
 االقتصادي

 محقه 0.50تساوي أو أعلى  0.76

HOELTER  مؤشر حجم العينة الحرو
 لهولتر

 محقه 200القيمة أكبر من  213

يتبــين عــدم تحقــه بعــض مؤشــرات المطابقــة , أي عــدم وجــود مــن خــالل نتــا ب الجــدول الســابه         
المقتــرح لقيــاس الــذكاء االنفعــالي  عــدم وجــود جــودم مطابقــة( ؛ وعليــش تســتدعي  نمــوذولامطابقـة مقبولــة 

, والهــدف مــن هــذا الخطــوم هــو اكتشــاف  نمــوذوهــذا الحالــة اجــراء تعــديالت لتحســين جــودم مطابقــة اال
, وهــي عمليــة مهمــة لعــالو العيــوب  نمــوذو األولــي المقتــرحصــيف االوتعــديل األخطــاء الموجــودم فــي تو 

التــي ارتكبهــا أو افــل عنهــا الباحــث , مــع الحــر  علــى أن تكــون التعــديالت مقبولــة نلريــا وعمليــا ثــم 
 إحصا يا فليس كل ما يقترحش البرنامب صحيا.

ـــة التعـــديالت التـــي يقترحهـــا البرنـــامب بهـــدف         تحقيـــه جـــودم مطابقـــة  وعليـــش تـــم الرجـــو  إلـــى جمل
( ارتباطـــات بـــين 5نمـــوذو القياســـي لهـــذا المحـــور, ومـــن خـــالل تفحـــ  تلـــ  االقتراحـــات تـــم إضـــافة  اال

, ومـع ذلـ  لـم تسـجل نتـا ب  (AMOS)االحصـا ي أخطاء القياس لـبعض الفقـرات مقترحـة مـن البرنـامب 
التـي كانـت درجـات تشـبعها ( 28,  11,  7نموذو مطابقة جيـدم , وعليـش ارت ينـا إلـى حـذف الفقـرات  اال
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 ا  رم بدرجــة كافيــة عــن المتغيــر الكــامن وأصــبحت تشــكل عب ــبــمنخفضــة , وهــي الفقــرات التــي لــم تكــن مع
 نموذو القياسي للذكاء االنفعالي بعد التعديل: ( يوضا بنية اال5شكل  نموذو . و على اال

 
 نموتج القياسي للتكا  اننفعالي بعد التعديل( بنية ان 5شكل )

قــيم التشــبع بــين الفقــرات والمتغيــرات  يلهــر أن كــل معــامالت االرتبــاط  اعــالا ( 5لشــكل   مــنو         
جــدول  اس المعــدل الــذكاء االنفعــالي , والكامنــة كانــت عاليــة وهــو مــا يــدل علــى الصــده التقــاربي للمقيــ

 أهم المؤشرات قبل وبعد التعديل :( يلخ  ويقارن بين 17 
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 (17جدول)

 القياس المعدل للتكا  اننفعالي نموتجأل لملشراو المطابقة 

المدل  قيمة الملشر انصطتح الملشر
 المثالي

 الحكم

 المعدل االصلي

 ملشراو المطابقة المطلقة
Chi-

square 
 X2=728.226 مربع كاي

DF=343 

P=0.000 

X2=654. 
141 

DF=321 
P=0.000 

ان تكون 
 اير دالة

اير 
 جيدم

Chi-
square 

/DF 

ة درجة مؤشر نسب
 الحرية لمربع كاي

 2أقل من  2.04 2.13
 تطابه تام

اير 
 جيدم

GFI تساوي او  0.91 0.88 مؤشر جودم المطابقة
تتجاوز 
0.90 

 محقه

RMR  جذر متوسط مربعات
 البواقي

أقل من  0.07 0.07
0.1 

 محقه

RMSEA  الجذر التربيعي
لمتوسط مربع خطث 

 االقتراب

أقل  0.044 0.048
 0.05من

مطابقة 
 يدمج

 محقه

 ملشراو جودة المطابقة المقارنة
TLI أكبر من  0.92 0.84 مؤشر تاكر لويس

القيمة 
0.90 

 محقه

NFI  مؤشر المطابقة
 المعياري

تساوي او  0.90 0.82
تتجاوز 
0.90 

 محقه
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AGFI  مؤشر حسن المطابقة
 المصحا

تساوي او  0.92 0.87
تتجاوز 
0.90 

 محقه

CFI  مؤشر المطابقة
 المقارن

القيمة  0.93 0.89
القريبة من 

0.95 

 محقه

 ملشراو جودة المطابقة انقتصادية
PGFI  مؤشر جودم المطابقة

 االقتصادي
أن يتجاوز  0.77 0.75

القيمة 
0.50 

 محقه

PNFI  مؤشر المطابقة
 االقتصادية

أن يتجاوز  0.69 0.67
القيمة 
0.50 

 محقه

PCFI  مؤشر المطابقة
 المقارن االقتصادي

تساوي أو  0.77 0.76
أعلى 
0.50 

 محقه

HOELTER  مؤشر حجم العينة
 الحرو لهولتر

القيمة  228 213
أكبر من 

200 

 محقه

القيــاس  نمــوذواليلهـر أن معلــم المؤشــرات حققـت مطابقــة جيـدم  اعــالاالمـذكور مـن الجــدول و         
هـو مـا يـدعم اجطـار حققت أالب مؤشرات حسن المطابقـة أفضـل القـيم , و  إذلذكاء االنفعالي , لالمعدل 

النلري الذي انطلقنا منـش , وهـو مـا يشـير إلـى قبـول صـحة الفرضـية القا لـة بـثن الـذكاء االنفعـالي مفهـوم 
نمــوذو مقبــول وجــاهز وفــه هــذا االعلــى فمقيــاس الــذكاء االنفعــالي  مــن ثــم  يتركــب مــن خمــس أبعــاد ؛ و 

 ش في البي ة العراقية.عمالالست

اســة الحاليــة ألهــرت أن البنيــة الهرميــة لمفهــوم الــذكاء االنفعــالي للدراســـات وعليــش فـــن نتــا ب الدر        
مالحلـة و السابقة تتوفر على جودم المطابقة للبيانات , فبعد توليف منهجيـة التحليـل العـاملي التوكيـدي 

لمفهــوم الــذكاء االنفعــالي لعوامــل الخمــس معــامالت االرتبــاط لقــيم , تبــين أن ( الســابه الــذكر 5الشــكل  
, ودافعيـــــــــة  (0.89  ادارم االنفعــــــــاالتو ,  (0.76  الوعي بالـــــــــذاتكانــــــــت عاليـــــــــة نســــــــبيا  فــــــــميعهــــــــا ج
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, واحـــدا   انهـــا تقـــيس مفهومـــا   أي( 0.81 المهـــارات االجتماعيـــة و ,  (0.77  التعـــاطفو ,  (0.84 الـــذات
 .  رم سلفا  المذكو العامل العام الذي تنتمي إليش العوامل الخمس بمثل المتشكل الذكاء االنفعالي التي 

 : )Validity Indexes( صدق. ملشراو ال 7
 :حالي , من خالل اججراءات اآلتيةفي المقياس الده من توفر خصا   الص تحقه الباحث       

 الصدق الظاهري:)أ( 
عـــن طريــه عرضــش علـــى الــذكاء االنفعــالي تحقــه هــذا المؤشــر مـــن مؤشــرات الصــده لمقيـــاس          

 (.6تعليماتش  ملحهالمقياس وبدا ل إجابتها و  فقرات حول صالحية مبارا هالخبراء واالخذ 

 صدق البنا  :)ب( 

 تحقه صده البناء للمقياس الحالي عن طريه أسلوبين , هما :    
 (.14جدولارجي(  ن   االتساه الخيرفتن المتطيالمجموعت -

 (.15 جدول االتساه الداخلي( عالقة درجة الفقرم بالدرجة الكلية للمقياس  -
اس الــذي و أن المقيــمؤشــرات علــى هــذا النــو  مــن الصــده  تلــ إذ تعــد اســاليب تحليــل الفقــرات         

 يمتل  صدقا  بنا يا  . اتالمؤشر  تل تنتخب فقراتش في ضوء 

 صدق العاملي :)ج( ال

 الـذكاء االنفعـالي ( فـي ضـوء اججـراءات التـي اتبعهـا الباحـثمقيـاس تحقه الصـده العـاملي لــ           
( التـي كانــت 28,  11,  7تـم حـذف الفقـرات   اذفـي التحليـل العـاملي التوكيـدي لفقـرات هــذا المقيـاس , 

درجات تشبعها منخفضة , وهي الفقرات التي لم تكن معبـرم بدرجـة كافيـة عـن المتغيـر الكـامن وأصـبحت 
 نموذو .تشكل عبئ على اال

 (.8( فقرم   ملحه27ها ية مكون من  وبصورتش الن الذكاء االنفعاليوبهذا يكون مقياس       

 :)Reliability Indexes(الثباو . ملشراو 8
 تم  التحقه من ثبات المقياس الحالي من خالل مؤشرين هما :         

 :)انتساق الخارجي(انختبارإعادة  -انختبار )أ( 
 الثبــات اد درجــات عينــةطريقــة إعــادم االختبــار الســتخراو معامــل الثبــات باعتمــ الباحــث عملاســت       

,  فــي المقيــاس األول ذاتهــموهــم تــم اختيــارهم بطريقــة عشــوا ية متســاوية  وطالبــة ا  ( طالبــ30  التــي بلغــت
إذ تشـير األدبيـات إلـى من بداية التطبيـه األول  إسبوعينبعد مضي د عليها تطبيه المقياس ومن ثم ُأعي
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 . إســبو  إلــى إســبوعين وبحســب طبيعــة اللــاهرم ينوالتطبيــه الثــاني تمتــد بــمــدم بــين التطبيــه األول أن ال
                            بيرســـــون ارتبـــــاطمعامــــل  باســـــتعمالين بـــــين درجــــات التطبيقـــــ االرتباطيــــةتــــم  بعـــــد هــــذا إيجـــــاد العالقـــــة و 

( Pearson Correlation Cofficient )  وتعـد هـذا القيمـة مقبولـة ألاـراض 0.73  الـذي بلـ , )
كــن الركــون إليهــا إذ ُيشــير عــدد مــن البــاحثين إلــى أن معامــل الثبــات المســتخرو بهــذا البحــث العلمــي ويم
 .  (58:  1985 عيسوي , ( فثكثر 0.70ن كان  إالطريقة  يعد جيدا  

 :)انتساق الداخلي(كرونباخ -ألفا)ب( 
ى كـل فقـرم ن  استخراو الثبات على وفه هذا الطريقة يتوقف على االتساه في اسـتجابة الفـرد علـإ       

, وهــو يعتمــد علــى االنحــراف المعيــاري للمقيــاس كلــش واالنحــراف المعيــاري لكــل فقــرم  مــن فقــرات المقيــاس
 .      ( 254 : 1993  عودم , من فقرات المقياس بمفردها 

بعـد تطبيـه معادلـة الباحـث علـى درجـات عينـة البحـث , و ولحساب الثبات بهـذا الطريقـة , اعتمـد        
الــذكاء لالتســاه الــداخلي لهــر معامــل ثبــات مقيــاس  (Alfa Cronbach Formula) ألفــا كرونبــا 

المعيــار المطلــه لمعامــل االرتبــاط عــن طريــه تربيعــش فــاذا  عمال, وباســت( 0.85بهــذِا الطريقــة   االنفعـالي
مربـــع معامـــل  ن  أ( فهـــو جيـــد ومقبـــول  , وبتربيـــع معامـــل االرتبـــاط الحـــالي لهـــر 0.50كثـــر مـــن  أكـــان 
 . عال  ومقبول ش ثباتن  أ إلىر ي( مما يش0.72اط  االرتب

 : المقياس بصيغته النهائية.  9
التـي , ( 28,  11,  7بعـد حـذف الفقـرات    فقـرم( 27يتكون من  الذكاء االنفعاليمقياس  صباأ      

ى أعلــ ن  ـلــذا فــ ؛ن درجــات تشــبعها منخفضــة فــي التحليــل العــاملي التوكيــدي أأثبــت التحليــل اجحصــا ي 
( درجـة 81( , والوسـط الفرضـي للمقيـاس  27( وأدنـى درجـة لـش هـي  135هـي   للطالبدرجة محتملة 

 الــذكاء االنفعــاليأكبــر مــن الوســط الفرضــي كــان ذلــ  مؤشــرا  علــى  طالــب, وعليــش كلمــا كانــت درجــة ال
 .ط الفرضي كان مؤشرا  على انخفاضشوكلما كانت درجتش أقل من الوس

 للمقياس :  . الملشراو اإلحصائية10
 الحقيبــــــة عمالوباســـــت الــــــذكاء االنفعـــــاليقـــــام الباحـــــث بحســـــاب المؤشــــــرات اجحصـــــا ية لمقيـــــاس        

    . ذل  يوضا (18, وجدول  (spss)االحصا ية للعلوم االجتماعية 
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 (18جدول )
 التكا  اننفعاليالملشراو اإلحصائية لمقياس 

 و الملشراو انحصائية قيمتها
  1 (specimen)العينة  400

  2 (H . Mean) الوسط الفرضي 81

  3 (A . Mean) الوسط الحسابي 108.62

  4  (S . E . Mean)الخطث المعياري في الوسط 0.722

  5 (Median) الوسيط 110.00

  6  (Mode)المنوال 110

  7 (Std. deviation) االنحراف المعياري 14.442

  8  (Variance) التباين 208.563

  9 (Skewness)االلتواء  --0.515

  10 (Kurtosis)التفرطا  --0.111

  11 (Range)المدب  76

  12 (Minimum) أقل درجة 58

  13 (Maximum) أعلى درجة 134

تكراراتهـــا تقتـــرب مـــن التوزيـــع االعتـــدالي ممـــا يســـما ان الـــدرجات و ومـــن الجـــدول اعـــالا يالحـــل         
 ( يوضا ذل .6بتعميم نتا ب تطبيه هذا المقياس وشكل  
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 درجاو طلبة الجامعة على مقياس التكا  اننفعاليالتكراري لتوزيع ال (6)شكل 

 ًا. التطبيق النهائي:رابع
 ي لهمــا مــن صــدهبعــد االنتهــاء مــن إجــراءات مقياســي البحــث واســتخراو خصــا   القيــاس النفســ       

( علـى 8و 5ملحـها النها يـة  مقدرم على التمييز , قام الباحث بتطبيه هـذين المقياسـين بصـورتهوثبات و 
للمـــــدم مـــــن فـــــي مدينـــــة الديوانيــــة  مــــن جامعـــــة القادســــية طالبـــــةو  طالـــــب (400عينــــة البحـــــث البالغــــة  

 . 08/02/2021ولغاية  03/01/2021

 ًا. الوسائل اإلحصائية:خامس
 (Spss)اجحصا ية للعلوم االجتماعية  قيبةحبال لغرض تحقيه أهداف البحث استعان الباحث          
 باستعمال الوسا ل اجحصا ية اآلتية :عن طريه الحاسبة االلكترونية و  البيانات احصا يا  في معالجة  

                                                
  4عينة التحليل االحصا ي هي عينة النتا ب ذاتها في  جدول.) 



83 

 

 

ـــة الفـــره بـــين الوســـط الحســـابي والوســـط الفرضـــي   .1 االختبـــار التـــا ي لعينـــة واحـــدم للتعـــرف علـــى دالل
 لدرجات طلبة الجامعة على مقياسي البحث .

 بثســـــلوب ي البحـــــثتمييزيـــــة لفقـــــرات مقياســـــاالختبـــــار التـــــا ي لعينتـــــين مســـــتقلتين الســـــتخراو القـــــوم ال .2
 المجموعتين المتطرفتين .

 معامل ارتباط بيرسون , لتحقيه اآلتي: .3

 . لمقياسي البحثالدرجة الكلية ة االرتباطية بين درجة كل فقرم و ايجاد العالق أ( 

 يء الذات.األخرب لمقياس تشي لابعادالدرجة الكلية و ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة البعد  ب( 

 ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة البعد والدرجة الكلية لمقياس تشييء الذات. و( 

 لمقياسي البحث. االختبارالستخراو الثبات بطريقة إعادم  د( 

 .الذكاء االنفعاليو  تشييء الذاتيجاد العالقة االرتباطية بين  ه( ا

 .لمقياسي البحث لثبات الستخراو ا الداخلي لالتساه كرونبا -ألفا املمع   .4

ـــتخراو  .5 وفــه علــى علــى مقياســي البحــث  طلبــة الجامعــةالفــروه بــين داللــة تحليــل التبــاين الثنــا ي السـ
 .تخص  الدراسيالو  الجنسي متغير 

 معامل االرتباط.االختبار التا ي للتعرف على داللة  .6
 الجـــــنسه متغيـــــر معادلـــــة االختبـــــار الزا ـــــي الســـــتخراو الفـــــروه فـــــي العالقـــــة االرتباطيـــــة علـــــى وفـــــ .7

 والتخص  الدراسي.

 السـتخراو ( Bartlett Test )اختبـار بارتلـت و   ( KMO Test )أولكـن و مـاير و اختبـار كـايزر  .8
 .ومصفوفة االرتباطاتكفاية حجم العينة 



 
 

 

 عرض النتائج وتفسيرها  اواًل . 
 يات  ـــــــــــــــــــــــالتوصثانيًا . 
 ات  ـــــــــــــــــــــــالمقترحثالثًا . 
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 ومناقشتها عرض النتائج وتفسيرها
يتضــمن هــذا الفصــل عــرض النتــا ب التــي تــم التوصــل اليهــا بعــد تحليــل إجابــات طلبــة الجامعــة         

د مـــن المتبنـــام , ومـــن ثـــم تقـــديم عـــد ةالنلريـــ علـــى وفـــه أهـــداف البحـــث , ثـــم تفســـيرها فـــي ضـــوء األطـــر
 التوصيات والمقترحات وعلى النحو اآلتي :

 عرض النتائج وتفسيرهااوًن. 

   لدل طلبة الجامعة : تشيي  التاوتعرف  1.
المعالجـــات اجحصـــا ية إلـــى أن الوســـط الحســـابي لـــدرجات طلبـــة الجامعـــة علـــى مقيـــاس  تشـــير        

( وعنـد 81بلـ  الوسـط الفرضـي  ( فيمـا 13.831معياري قـدرا   بانحرافو  (71.62تشييء الذات بل   
الفـــره بينهمـــا باســـتعمال  واختبـــارمقايســـة الوســـط الحســـابي لعينـــة البحـــث بالوســـط الفرضـــي للمقيـــاس , 

أكبــر مــن القيمــة التا يــة (-13.616)  االختبـار التــا ي لعينــة واحــدم تبـين أن القيمــة التا يــة المحســوبة 
طلبــة ( , ممـا ُيشـير إلـى ان 399بدرجـة حريـة  ( و 0.05عنـد مسـتوب داللـة   (1.96)الجدوليـة البالغـة 

 ذل . يوضا( 19ليس لديهم تشييء الذات , وجدول   الجامعة
 (19جدول)

 دنلة الفرق بين الوسطين الحسابي والفرضي لدرجاو طلبة الجامعة على مقياس تشيي  التاو

عدد 
 أفراد
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الفرضي

 درجة
 يةالحر 

القيمة التا ية 
 المحسوبة

القيمة 
التا ية 
 الجدولية

 مستوب
 الداللة
0.05 

 دالة 1.96 13.616 - 399 81 13.831 71.62 400
   تشــييء الــذاتويمكــن تفســير هــذا النتيجــة التــي ال تعكــس صــفات المشــي ين ذاتيــا  وفــه نلريــة           

( Fredrickson & Roberts ,1997 ) يي فـي مجتمـع يـتم فيـش وضـع قيمـة عاليـة الع ن  أ التي ترب
اتهم مــن خــالل مــدب تحديــد تقــديرهم لــذقــد يــدفع األفــراد إلــى الجســمية علــى الملهــر الخــارجي والجاذبيــة 

يمكــن الــتحكم فيهــا ويمكــن تغييرهــا او ســلع كثشــياء  من إلــى أنفســهو المجتمــع , وينلــر  لمعــاييرمالءمــتهم 
المباشـرم ويبـدون فــي  الرسـا ل ايـر تلـ األفـراد  يــدر وقـد  , ملـتال م األفكـار االجتماعيـة عـن شـكل الجسـ

وقــد تحــدث ايضــا تغيــرات ســلوكية مــع األفــراد ,  تقيــيم أنفســهم بنــاء  علــى الملهــر الخــارجي ألجســامهم 
هذا النتيجـة يمكـن ان تعـود الـى مـا يرب الباحث أن   , الذين يراقبون اجسامهم تحت تثثير تشييء الذات

   .ن صحة و رعاية ذاتية , فهم لديهم انطباعات ايجابية عن ذواتهم يمتلكش طلبة الجامعة م
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التـي  ( Sinclair &  Mayers , 2004) سـنكلير ومـايرز مـع دراسـة وهـذا النتيجـة تتسـه         
أن الفرد في سن الجامعة الذي أبل  عن درجات منخفضـة فـي تشـييء الـذات يتمتـع بصـحة  توصلت الى

دارم اججهـــاد  الـــىعوامـــل ال هـــذاتندت درجـــات وقـــد اســـ , والرعايـــة الذاتيـــة الشـــعور بالســـيطرم والفكاهـــة واة
 .(Mckay,2013:67)الذات والهوية الجنسية والصداقات  وتقدير

تعـرف دنلـة الفـروق اإلحصـائية فـي تشـيي  الـتاو لـدل طلبـة الجامعـة علـى وفـق   .2
 )التكور ، واإلناث( ، التخصص )علمي ، وانساني( : الجنس يمتغير 

لغرض تعرف داللة الفروه بـين االوسـاط الحسـابية لـدرجات طلبـة الجامعـة علـى مقيـاس تشـييء         
والتفاعــل بينهمــا  الــذكور, واجنــاث( , والتخصــ   علمــي , وانســاني(  الجــنسالــذات علــى وفــه متغيــر 

ل ( , وجـدو 0.05عنـد مسـتوب داللـة   (Tow way Anova)اسـتعمل الباحـث تحليـل التبـاين الثنـا ي  
 ذل . يوضا( 20 

 (20جدول )
 التخصصو  الجنسدنلة الفروق في تشيي  التاو على وفق متغيري 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

متوسط 
 المربعات

M-S 

مستوب  F القيمة الفا ية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة 0.05

 ةاير دال 3.84 2.305 438.902 1 438.902 الجنس

 اير دالة 3.84 0.004 0.722 1 0.722 التخص 

 xالتفاعل  الجنس
 التخص (

 دالة 3.84 4.432 843.903 1 843.903

  190.411 396 75402.910 الخطث

 399 76686.437 الكلي

 يثتي : وتبين النتا ب السابقة ما

 )التكور، واإلناث( : الجنسالفرق وفق متغير  . أ
 ال يرقى إلى مقياس تشييء الذاتبه أن الفره بين الذكور واجناث على ( السا20من جدول            
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ـــة اجحصـــا ية عنـــد مقايســـة القيمـــة الفا يـــة المحســـوبة البالغـــة   ( بالقيمـــة الجدوليـــة 2.305مســـتوب الدالل
, إذ بلــ  الوســط الحســابي للــذكور (398.1ودرجــة حريــة   (0.05)( عنــد مســتوب داللــة 3.84البالغــة  

( وبـانحراف 70.52, فـي حـين كـان الوسـط الحسـابي لضنـاث   (13.479 معيـاري  افبانحر ( 75.61 
, وعلـــى الـــرام مـــن ان طلبـــة الجامعـــة لـــيس لـــديهم تشـــييء الـــذات ُتشـــير هـــذا  (14.194  معيـــاري قـــدرا

تشــييء  النتيجــة إلــى أنــش لــيس هنــا  فــره بــين الــذكور واجنــاث فــي تشــييء الــذات ويمكــن تفســير ذلــ  أن
شـــا ع أكثـــر بـــين التـــي تـــرب بانـــش  تشـــييء الـــذاتاالنـــاث والـــذي يختلـــف مـــع نلريـــة و  ورذكـــيشـــمل  الـــذات

أن طلبـة الجامعـة وعليـش يـرب الباحـث , ( Fredrickson & Roberts ,1997: 177 ) االنـاث 
يتمتعــون بتقــدير ذاتــي ألنفســهم ومســتوب عــال  مــن الحــاالت التحفيزيــة أو التــدفه وتقيــيم ومراقبــة متباينــة 

 ارجي.لملهرهم الخ
 ( :علمي ، وانسانيب. التخصص)

هنا  فره بـين طلبـة الجامعـة فـي تشـييء الـذات علـى وفـه متغيـر التخصـ  عنـد مقايسـة ليس         
ـــــة المحســـــوبة   ـــــة البالغـــــة  0.004القيمـــــة الفا ي ـــــة 3.84( بالقيمـــــة الفا يـــــة الجدولي ـــــد مســـــتوب الدالل ( عن

وسـط الحسـابي للطلبـة الجامعـة فـي التخصـ  , إذ كـان ال( 398.1ودرجـة حريـة   (0.05)اجحصا ية 
ـــــي  (14.016)معيـــــاري  بـــــانحراف( 71.61العلمـــــي   فيمـــــا كـــــان الوســـــط الحســـــابي للطلبـــــة الجامعـــــة ف

ويمكــــن ان يعــــود ذلــــ  الــــى طبيعــــة , ( 13.744 معيــــاري  وبــــانحراف( 71.52التخصــــ  االنســــاني  
قــادر علــى انســاني( كالهمــا  متغيــر  تشــييء الــذات( وعليــش فــان طلبــة الجامعــة فــي التخصــ   علمــي ,

 لروف الدراسية والحيام بصورم عامة. الوالتثثر في  التوافه التكيف او

 خصص :تالو  الجنسج. تفاعل 

ألهــرت النتــا ب أن الفــره بــين طلبــة الجامعــة الــذكور واجنــاث مــن التخصــ   علمــي , وانســاني(       
( بالقيمـــة الفا يـــة 4.432لفا يـــة المحســـوبة  ة القيمـــة اســـيرقـــى الـــى مســـتوب الداللـــة االحصـــا ية عنـــد مقاي

الجـــــنس ( , وبـــــذل  يلهـــــر هنـــــا  تفـــــاعال  بـــــين 0.05( عنـــــد مســـــتوب داللـــــة  3.84الجدوليـــــة البالغـــــة  
وقــــد تعـــود مثــــل هـــذا النتيجــــة الـــى أن كــــل متغيـــر مــــن , والتخصـــ  فـــي التــــثثير علـــى تشــــييء الـــذات 

 خر .آالمتغيرات قد يؤثر عندما يعمل مع متغير 
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 طلبة الجامعة: ف التكا  اننفعالي لدلتعر   .3
 و (108.62  اجحصــا ية الــى أن الوســط الحســابي لــدرجات طلبــة الجامعــة بلــ  اتتشــير المعالجــ    

( وعنــــد مقايســــة الوســــط الحســــابي 81( فيمــــا بلــــ  الوســــط الفرضــــي  14.442بـــــنحراف معيــــاري قــــدرا  
الفـــره بينهمـــا باســـتعمال االختبـــار التـــا ي  واختبـــارلـــدرجات طلبـــة الجامعـــة بالوســـط الفرضـــي للمقيـــاس , 
الجدوليـة التا يـة وهـي أكبـر مـن القيمـة  (38.243) لعينة واحدم  تبين أن القيمة التا ية المحسـوبة بلغـت

, ممــا يشــير إلــى أن طلبــة الجامعــة ( 399( وبدرجــة حريــة  0.05عنــد مســتوب داللــة   (1.96)البالغــة 
 ذل .  يوضا( 21وجدول  يتسمون بالذكاء االنفعالي , 

 (21) جدول
 دنلة الفرق بين الوسطين الحسابي والفرضي لدرجاو طلبة الجامعة على مقياس التكا  اننفعالي 

عدد 
 أفراد

 العينة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الفرضي

 درجة

 الحرية

القيمة التا ية 
 المحسوبة

القيمة التا ية 
 الجدولية

 مستوب

 الداللة

0.05 

 دالة 1.96 38.243 399 81 14.442 108.62 400

قـدرم الفـرد علـى تعـرف ( المتبنـى ان 1995نمـوذو جولمـان  اقد تعـود هـذا النتيجـة علـى وفـه           
ها مـن دون الغـره فيهـا , وأن يكـون الفـرد لديـش اجمكانيـة عمالانفعاالتش الشخصية وشعور األخرين , واست

, وأن يســـتعمل انفعاالتـــش وكفاءتـــش االجتماعيـــة بعالقتـــش مـــع اآلخـــرين علـــى تحفيـــز ذاتـــش للقيـــام بواجباتـــش 
فـي التوافــه والتكيـف مــع الحيـام ممــا يسـاعد علــى تجــاوز  كبيــر أثـر االنفعــاليلـذكاء لان و بفاعليـة كبيــرم . 

بالصـحة الذهنيــة السـليمة التــي يمكــن  وثيقــة ارتباطـا   االنفعــاليويــرتبط الـذكاء  , المشـكالت بشــكل إيجـابي
هـــم أفـــراد ســـعداء فــــي  , فـــاألفراد األذكيـــاء انفعاليـــا   هـــا مـــن خـــالل تفهـــم اآلخـــرين والتواصـــل معهـــمتحقيق

درا  االنفعـاالت بشـكل دقيـه ه فعالـة فـي تنلـيم ا ـطر  عمال, واسـت أنشطتهم االجتماعية وبـمكـانهم فهـم واة
اء انفعــالي ان الطلبــة الــذين لــديهم ذكــويــرب الباحــث  . (53:2018 عــامر والمصــري , االنفعــاالت تلــ 

, ويمتلكــــون قــــدرم علــــى التركيــــز واالبــــدا   مرتفــــع لــــديهم خصوصــــيات فــــي حيــــاتهم الشخصــــية والعلميــــة
يســودها التعــاطف  بي ــة اجتماعيــة, وان  واســتثمار االزمــات واللــروف االجتماعيــة والعالقــات لصــالحهم

,  ا هماســيس أصــدقالقــدرم علــى اكتشــاف مشــاعر وأح والحــوار والتواصــل االجتمــاعي ؛ ممــا يمــنا الطلبــة
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ولــديهم القــدرم علــى  األصــدقاء والتعامــل معهــم بهــدوء , األفــراد المحيطــين بهــم , ومجاملــة وفهــم مشــاعر
 .الصداقات والتواصل مع اآلخرين  بناء

التـي أجريـت  (Block & Kremlin ,1996) دراسـة بلـو  وكـرملين النتيجـة مـع تلـ تتسـه         
د ذوي الــذكاء االنفعــالي المرتفــع أكثــر تميــزا  فــي الجوانــب االجتماعيــة األفــرا رجــال  وامــرأم أن (95 علــى 

 .( 23:2002 عجاو , ولديهم اتجاهات ايجابية نحو انفسهم ونحو االخرين

دنلة الفروق اإلحصائية في التكا  اننفعالي لدل طلبة الجامعة علـى وفـق متغيـري  .4
 :ني( اإلناث( ، والتخصص )علمي ، وانساو )التكور ،  الجنس

ــــة الفــــروه بــــين متوســــطات درجــــات        ــــذكاء  طلبــــة الجامعــــةومــــن أجــــل تعــــرف دالل علــــى مقيــــاس ال
والتفاعـــل   الـــذكور, واجنـــاث( , والتخصـــ   علمـــي , وانســـاني( الجـــنسوفـــه متغيـــري علـــى االنفعـــالي 

ـــة  بينهمـــا   يوضـــا( 22( , وجـــدول  0.05, اســـتعمل الباحـــث تحليـــل التبـــاين الثنـــا ي عنـــد مســـتوب دالل
 ذل .

 (22جدول )
 والتخصص الجنسدنلة الفروق في التكا  اننفعالي على وفق متغيري 

 مصدر التباين
 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

متوسط 
 المربعات

M-S 

مستوب  F القيمة الفا ية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة 0.05

 اير دالة 3.84 0.189 36.603 1 36.603 الجنس

 دالة 3.84 10.066 1949.222 1 1949.222  التخص

 xالتفاعل  الجنس
 التخص (

 دالة 3.84 4.601 891.022 1 891.022

  193.641 396 76681.730 الخطث

 399 79558.577 الكلي

 وتبين النتا ب السابقة أن :

 



 90 

 

 )التكور، و اإلناث( : الجنسالفرق وفق متغير  أ.  
مقيـــاس أن يتبــين انـــش لــيس هنــا  فــره بــين الــذكور واجنــاث علــى  الســابه (22مــن جــدول            

( بالقيمــة الفا يــة الجدوليــة البالغــة 0.189وذلــ  عنــد مقايســة القيمــة الفا يــة المحســوبة   الــذكاء االنفعــالي
ـــــد مســـــتوب داللـــــة 3.84  إذ بلـــــ  الوســـــط الحســـــابي للـــــذكور , ( 398.1ودرجـــــة حريـــــة   (0.05)( عن
( 108.71  فـــــــي حــــــين كــــــان الوســــــط الحســــــابي لضنــــــاث (14.184 ي ( وبــــــانحراف معيــــــار 108.10 

لـيس هنـا  اذ عـام وشـامل للجميـع ثن الـذكاء االنفعـالي بـ ويرب الباحـث,  (14.086  وبانحراف معياري
القــدرم علــى بوعلــى وفــه نلريــة جولمــان , يمكــن تفســير تلــ  النتيجــة  ذكــور , انــاث(  الجــنسفــره فــي 

, وعلــى إدارم انفعاالتنــا وعواطفنــا وعالقاتنــا مــع  خــرين وتحفيــز ذاتنــااآل التعــرف علــى مشــاعرنا ومشــاعر
يدفعنا إلى التقم  الوجـداني الـذي هـو مهـارم انسـانية تـدفع االنسـان الـى االيثـار و  . اآلخرين بشكل فعال

والمســــاعدم . فاألشــــخا  الــــذين يتمتعــــون بهــــذا الخاصــــية يكونــــون أكثــــر قــــدرم علــــى التقــــاط االشــــارات 
 .(Goleman,2005:70)التي تدل  على أن هنا  من يحتاو اليهم االجتماعية 

دالــة الــى عــدم وجــود فــروه التــي اشــارت ( 2002,عجــوم  دراســة النتيجــة مــع  تلــ تتســه كــذل          
 .(137: 2011 العلوان , االنفعالي في الذكاء بين ذكور , اناث  إحصا يا  
احصـــا ية التــي أشــارت إلــى وجــود فــروه  (2008,المصــدر دراســة وال تتســه تلــ  النتيجــة مــع         

 .(587: 2008 المصدر ,  واجناث في الذكاء االنفعالي لصالا الذكور بين الذكورالة د

 ( :علمي ، وانسانيب. التخصص)

وفـــه متغيـــر التخصـــ   الـــذكاء االنفعـــاليألهـــرت النتـــا ب أن الفـــره بـــين طلبـــة الجامعـــة فـــي          
عنـــد مقايســـة التخصـــ  االنســـاني  ى مســـتوب الداللـــة االحصـــا ية ولصـــالا علمـــي , وانســـاني( يرقـــى إلـــ
( عنـــــد مســـــتوب داللـــــة 3.84( بالقيمـــــة الفا يـــــة الجدوليـــــة البالغـــــة  10.066القيمـــــة الفا يـــــة المحســـــوبة  

حيــث كــان الوســط الحســابي للطلبــة الجامعــة فــي التخصــ  العلمــي , ( 398.1ودرجــة حريــة   (0.05)
طلبـة الجامعـة فـي التخصـ  , فيمـا كـان الوسـط الحسـابي ل (14.827 ( وبانحراف معياري 106.20 

فـي ضـوء كـل مـن الحـافز او , ويمكن تفسـير ذلـ   (13.044 ( وبانحراف معياري 110.62االنساني  
 االنفعـــاالت , معرفــةاتهم و لتخصـــ  االنســاني ويتمثــل بــالوعي بــذالتــي يعيشــها افــراد التحصــيل لدافع الــ

 والتخطـــيط , المشــكالت , حــل تتضــمن التـــي التفكيــر طــره تعلــم خـــالل نمــ قــرارات لصــنع واســتخدامها
 القرارات . واتخاذ
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( طالبـا  475( التـي أجريـت علـى عينـة مكونـة  2011النتيجة مع دراسة  العلوان ,تتسه تل  و          
 , ولعـــل وطالبـــة جـــامعيين , وقـــد اشـــارت النتـــا ب الـــى ان هنـــا  فـــروه لصـــالا طلبـــة الكليـــات االنســـانية

السبب فـي ارتفـا  مسـتوب الـذكاء االنفعـالي لـدب طلبـة الكليـات االنسـانية مقارنـة مـع طلبـة الكليـة العلميـة 
عوامـــل ديموارافيـــة أو اســـاليب  وقـــد يكـــون هـــذا االخـــتالف عا ـــدا  إلـــى,  يعـــزب الـــى طبيعـــة التخصـــ 
 .(125:2011 العلوان , الطلبة التدريس وتعامل المدرسين مع

الطلبــة ذوي  التــي أشــارت إلــى وجــود فــروه بــين( 2007,الربيــع  دراســة تلــ  ال ب نتــاال تتســه و         
ـــــــي ـــــــة وذوي التخصصـــــــات االنســـــــانية ف ـــــــذكاء  التخصصـــــــات العلمي ـــــــة ذوي  االنفعـــــــاليال لصـــــــالا الطلب

 التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود( 2002,  عجــوم  مــع نتــا ب دراســة  ال تتســه كمــا , التخصصــات العلميــة
 العلـوان  االنفعـالياالنسـانية فـي الـذكاء  خصصـات العلميـة وذوي التخصصـاتفروه بين الطلبة ذوي الت

,127:2011.) 

 والتخصص : الجنسج. تفاعل 

 الــذكور,  الجــنسداللــة إحصــا ية وفــه التفاعــل الثنــا ي بــين  اذ ا  ألهــرت النتــا ب أنــش هنــا  فرقــ         
( وهــي أكبــر مــن 4.601المحســوبة  واجنــاث( والتخصــ    علمــي , وانســاني( إذ كانــت القيمــة الفا يــة 

مــع  الجــنس, وبــذل  يلهــر تفاعــل  (0.05 ( عنــد مســتوب داللــة 3.84القيمــة الفا يــة الجدوليــة البالغــة  
وقد تعود مثل هذا النتيجة الى أن كل متغيـر مـن المتغيـرات قـد الذكاء االنفعالي ,  فيلتثثير لالتخص  

 خر . آيؤثر عندما يعمل مع متغير 
  :انرتباطية بين تشيي  التاو والتكا  اننفعالي لدل طلبة الجامعةالعتقة  5.
 طلبـة الجامعـة لـدب تشـييء الـذات والـذكاء االنفعـاليبـين االرتباطيـة ألجل التعرف علـى العالقـة         

تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين درجـــات طلبـــة الجامعـــة فـــي كـــال المتغيـــرين , وتبـــين أن معامـــل 
ـــة قيمـــة معامـــل االرتبـــاط تـــم اســـتعمال االختبـــار التـــا ي  (0.13-)مـــا االرتبـــاط بينه , وألجـــل تعـــرف دالل

( أكبــر مــن القيمــة التا يــة الجدوليــة البالغــة 2.616لمعامــل االرتبــاط ووجــد أن القيمــة التا يــة المحســوبة  
( , وهـــذا يعنـــي أن هنــــا  عالقـــة ارتباطيــــة 398درجـــة حريــــة  ب( و 0.05( عنـــد مســـتوب داللــــة  1.96 

 ( .7( , وشكل  23إحصا ية كما هو مبين في جدول  وبداللة عكسية بين المتغيرين 
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 (23جدول )
 العتقة انرتباطية بين متغيراو البحث ودنلتها اإلحصائية 

معامل  المتغيراو
 انرتباط

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستول 
 الدنلة
0.05 

تاو والتكا  تشيي  ال
 اننفعالي

 دالة 398 1.96 2.616 -0.13

 

 
 مخطط اننتشار في العتقة انرتباطية بين متغيري البحث (7شكل)

هــذا النتيجــة منطقيــة فــي ضــوء طبيعــة كــال المتغيــرين المشــمولين فــي البحــث  ن  أيــرب الباحــث          
ـــديهم مـــا ألهرتـــش نتيجـــة الهـــدف األول التـــي أشـــار ي ومتســـقة مـــع الحـــال ت الـــى أن  طلبـــة الجامعـــة لـــيس ل

ــــذكاء  ــــة الجامعــــة يتســــمون بال تشــــييء الــــذات ؛ كــــذل  نتيجــــة الهــــدف الثالــــث التــــي أشــــارت الــــى أن طلب
مـن اسـتقاللية فـي قـراراتهم تمكـنهم طلبـة الجامعـة ن تعود هذا العالقة إلى ما يمتلكـش أويمكن  . االنفعالي

ولــديهم قـــدرم علــى أن ُيغيـــروا مـــن  , ذاتيـــا ونومنلمــ, مــن االســـتجابة للمواقــف المختلفـــة بشــكل مناســـب 
 سلوكياتهم ليحدثوا عالقة أكثر توافقا  مع أنفسهم ومع بي تهم. 
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لـدل طلبـة  دنلة الفروق اإلحصـائية فـي العتقـة اإلرتباطيـة بـين تشـيي  الـتاو والـتكا  اننفعـالي6. 
 :والتخصص  الجنسالجامعة وفق متغيري 

الهــدف قــام الباحــث بـيجــاد داللــة الفــروه بــين درجــات طلبــة الجامعــة فــي تشــييء لتحقيــه هــذا           
( لمعرفــــة داللــــة الفــــره بــــين Z-testالــــذات و درجــــاتهم بالــــذكاء االنفعــــالي باســــتعمال االختبــــار الزا ــــي  

( وعنـــد 0.192 -معـــاملي االرتبـــاط , اذ كـــان معامـــل االرتبـــاط عنـــد طلبـــة الجامعـــة  الـــذكور( يســـاوي  
( فكانت النتيجة انـُش ال توجـد فـروه بـين الـذكور واجنـاث عنـد مسـتوب داللـة 0.084 -يساوي   اجناث( 

 اصــغر مــن القيمــة الزا يــة الجدوليــة البالغــةوهــي ( 1.03( الن القيمــة الزا يــة المحســوبة والبالغــة  0.05 
 ذل .   يوضا( 24( وجدول  1.96 

كـان معامـل االرتبـاط عنـد علمـي فمـي , وانسـاني(   عل : ا فـي مـا يتعلـه بمتغيـر التخصـ أم            
توجـــد فـــروه بـــين علمـــي وانســـاني عنـــد  , فكانـــت النتيجـــة انـــُش ال (0.006 -  انســـاني( وعنـــد 0.021 

أصــغر مــن القيمــة الزا يــة الجدوليــة وهــي ( 0.14القيمــة الزا يــة المحســوبة   ن  أل؛ ( 0.05مســتوب داللــة  
 . ذل  يوضا( 24( وجدول  1.96البالغة  

 (24جدول )
انختبار الزائي لـــدنلة الفروق في معامل انرتباط بين تشيي  التاو والتكا  اننفعالي على وفق متغيري 

 التخصصو  الجنس
معامل  المتغيراو العتقة

 انرتباط

القيمة 
المعيارية 

 لمعامل انرتباط

القيمة 
الزائية 
 المحسوبة

القيمة 
الزائية 
 الجدولية

مستول 
 الدنلة
0.05 

تشيي  التاو / 
 التكا  اننفعالي

 1.03 0.192 0.192 - الذكور

 

 غير دالة 1.96

 0.084 0.084 - اجناث

 غير دالة 0.14 0.021 0.021 علمي

 0.006 0.006 - انساني

: فــي التخصــ  ( ا  , واناثــ ا   ذكــور : طلبــة الجامعــة  ن  أ فــي الجــدول اعــالا ا بالنتــ يمكــن تفســير        
نســاني( يعيشــون فـي بي ــة دراســية واحـدم ويتعرضــون لمواقــف حياتيـة واكاديميــة تكــاد تكــون العلمـي , واال 

 متشابهة.
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 التوصياو :ثانيًا . 

 وصي الباحث باآلتي:يبناء  على ما توصل إليش البحث من نتا ب        
متواضـع لتشـخي  األفـراد إفادم المعنيين من البـاحثين والمرشـدين النفسـيين مـن هـذا الجهـد العلمـي ال .1

 . ذاتيا   شي ينتالم

 مجتمع متناام نفسيا .الفرد و توليف القيم االجتماعية والدينية في بناء  .2

جـراء  .3 والبحـوث مـن قبـل مزيـد مـن النـدوات الضرورم االستمرار باالهتمام بموضو  الذكاء االنفعـالي واة
 .ومراكز البحوث المؤسسات االعالمية

الذكاء االنفعـالي فـي رفـع مسـتوب الـذكاء االنفعـالي القا مة على استراتيجيات  البرامب التدريبية تطبيه .4
 لدب األفراد التخص  العلمي.

 المقترحاو :ثالثًا . 

 يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية جتمام االستفادم منها:  
 ( .نيضيوالريا,  طلبة اعداديةجراء بحوث مشابهة للبحث الحالي على شرا ا اجتماعية أخرب  إ   .1

لتعــرف العالقــة االرتباطيــة بــين تشــييء الــذات ومتغيــرات نفســية أخــرب , مثــل  صــورم لث و إجــراء بحــ .2
 الذات , القيم الشخصية (.  تقديرالجسم , 

وقـوم واالجتماعيـة ر المهـارات الشخصـية يتطـو  تـثثير الـذكاء االنفعـالي فـيعلى لتعرف لث و بح إجراء .3
   خرين. آلا في التثثير
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 المصادر العربية: اونً 

 القران الكريم                          
تنميـــة الـــتكا  العـــاطفي / الوجـــداني مـــدخل للتميـــز فـــي العمـــل (: 2008ابــو النصـــر, مـــدحت محمــد  
 مصر. -. دار الفجر للنشر والتوزيع , القاهرم والنجاح في الحياة

 وعالميـة , عربيـة دراسـة , اإلنسـان وقدراو تكا ل العاملي التحليل: ( 1986 السيد  محمود , النيل أبو
 . لبنان -العربية , بيروت  النهضة دار

( : الذكاء االنفعالي ومسـتوب الطمـوح واتخـاذ القـرار لـدب طلبـة الصـف 2014ابو عودم , حسين حسن  
, كليـــة التربيـــة , الجامعـــة االســـالمية ,  رســـالة ماجســـتير,  العاشــر األساســـي فـــي قطـــا  اـــزم 

 فلسطين. –ازم 

دار قبــــاء للطباعــــة ,  1ط , الــــتكا  الوجــــداني :(2000عســــر , صــــفاء و كفــــايفي , عــــالء الــــدين  ألا
 .مصر - والنشر والتوزيع , القاهرم

 -, وزارم التعليم العـالي والبحـث العلمـي , بغـداد  التقويم والقياس( : 1990محمود   مصطفىاجمام , 
 العراه.

اإلحصـا  الوصـفي وانسـتدنلي فـي التربيـة ( : 1977زكريـا  توفيـه و  , عبد الجبـارواثناسيوس البياتي 
 العراه . -, وزارم التعليم العالي والبحث العلمي , بغداد وعلم النفس

ـــتكا  العـــاطفي( : 2000جولمـــان , دانييـــل   . ترجمـــة ليلـــى الجبـــالي, سلســـلة عـــالم المعرفـــة , مكتبـــة ال
 الوطن , الكويت.

درجـة الـذكاء االنفعـالي لـدب مـديري مـدارس مديريـة التربيـة والتعلـيم  ( :2013الحراحشة , محمـد عبـود  
، 19، مجلـــد  للبحــوث والدراســاومجلـــة المنــارة للــواء قصــبة محافلــة المفــره فــي األردن , 

 (.382-353,   3العدد

,   الــتكا  اننفعــالي وعتقتــه ب ســاليب التعامــل مــع الضــغوط النفســية(: 2013حســن , أنعــام هــادي  
 االردن. –دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان  , 1ط
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رســالة ماجســـتير ,  األقســام تقــويم انمــاط الســلو  القيــادي لرؤســاء :(1996, تغريــد محمــد   الحمــداني
 العراه-, كلية التربية, جامعة الموصل  غير منشورة

ــاً ( : 2013الخفــاف , إيمــان عبــاس   ــم كيــف تفكــر انفعالي ــتكا  اننفعــالي تعل ار المنــاهب , د 1, ط ال
 االردن. –للنشر والتوزيع , عمان 

 1, ط البحـث العلمـي وأسسـه ومناهجـه( : 2014الدليمي وصالا , عصـام حسـن وعلـي عبـد الـرحيم  
 االردن. –, دار الرضوان للنشر والتوزيع , عمان 

بتكـاري ( : الذكاء االنفعالي وعالقتـش بالتحصـيل الدراسـي والقـدرم علـى التفكيـر اال2001راضي , محمد  
 مصر. –جامعة المنصورم , 45العدد  مجلة كلية التربية ،لدب طالب الجامعة , 

ـــاييس( : 1981الزوبعـــي , عبـــد الجليـــل و بكـــر, محمـــد اليـــاس و الكنـــاني, أبـــراهيم   ـــاراو والمق  انختب
 العراه. -, دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل  النفسية

مجلــة االتحــاد العــام ,  لشــباب الجــامعي فــي تطــور وبنــا  المجتمــعدور ا:  (1990الســاعاتي, أحمــد  
 .لطلبة وشباب العراه

, عـــالم الكتـــب للنشـــر  1, ط الـــتكا  اننفعـــالي وعلـــم الـــنفس التربـــوي( : 2015ســـعيد , ســـعاد جبـــر  
 االردن. –والتوزيع , إربد 

ت جامعــة القــاهرم , مطبوعــا, 1, ط الــتكا  وأنواعــه بحــوث ومقــانو( : 2005شــاهين , عــالء الــدين  
 مصر.

الـــذكاء الوجـــداني علـــى بعـــض (: فاعليـــة برنـــامب إرشـــادي لتنميـــة 2004الصـــالا , امـــاني عبـــد التـــواب  
, كليـة الدراسـات اجنسـانية , شـعبة التربيـة  رسـالة دكتـوراهالمتغيرات النفسية لدب المراهقـات , 

 , جامعة األزهر.

 ا رم الشؤون الثقافية  للنشر , بغداد., داننسان من هو : (1987صالا , قاسم حسين  

( : تبـــاين الرضــا الــوليفي وفقـــا  ألبعــاد الـــذكاء 2018صــالا وعلــي , علـــي عبــد الــرحيم وربـــاب طالــب  
 . 6النفسي ، العدد للطب العربية المجلة االنفعالي لدب مولفي ر اسة جامعة القادسية ,

ـــتكا  ( : 2018عـــامر والمصـــري , طـــاره عبـــد الـــرؤوف محمـــد وايهـــاب عيســـي   ـــتكا  العـــاطفي وال ال
 مصر. –, المجموعة العربية للتدريب والنشر , القاهرم  1, طانجتماعي 
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جامعـة  , مديريـة الكتـب للطباعـة والنشـر الطرق اإلحصائية(: 1982, صبري و سليم  والغرابي  العاني
 العراه . -الموصل 

( 2009محمـد,   فـلوأبـو عـواد,  عباس, محمد خليل و نوفـل, محمـد بكـر و العبسـي, محمـد مصـطفى
, دار المســيرم للنشــر والتوزيــع و 2, طمــدخل إلــى منــاهج البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس: 

 األردن.  -الطباعة , عمان 

بيـروت  , دار الفكـر العربـي , 3, ط القياس النفسي النظرية والتطبيـق( : 1998عبد الرحمن , سعد  
 لبنان . -

(: أثــــر االســــتثارم االنفعاليــــة والرســــالة االقناعيــــة المعاكســــة فــــي تغييــــر  2002العبــــودي, ســــتار جبــــار  
 , جامعة بغداد , العراه . , كلية اآلداب أطروحة دكتوراه غير منشورةاالتجاهات, 

الهيئـة ,  : الذكاء االنفعالي مفهومـش وقياسـيش( 2001عثمان ورزه , فاروه السيد ومحمد عبد السميع  
 (.51-32  ،58، العدد 15اب ، المجلد المصرية العامة للكت

, مكتبـــة زهـــراء الشـــره للنشـــر  1ط , الـــتكا  الوجـــداني األســـس والتطبيـــق( : 2002عجـــاو , خيـــري  
 مصر. -والتوزيع , القاهرم 

( : الــذكاء االنفعــالي وعالقتــش بالمهــارات االجتماعيــة وأنمــاط التعلــه لــدب طلبــة 2011العلــوان , احمــد  
المجلة األردنية في العلـوم التربويـة ري التخص  والنو  االجتمـاعي, الجامعة في ضوء متغي

 (.144-125,   2، عدد 7، مجلد 

(: مسـتوب الـذكاء وعالقتــش بفاعليـة القا ـد لــدب مـديري المـدراس ومــديراتها 2014العمـرات , محمـد ســالم  
 (.190-177,   2، العدد  10المجلة األردنية في العلوم التربوية ، مجلد في االردن , 

ـــوم ( : 1988عـــودم , احمـــد ســـليمان والخليلـــي , خليـــل يوســـف   ـــة والعل ـــي التربي اإلحصـــا  للباحـــث ف
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 (1ملحق )

 تسهيل المهمة
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 (2ملحق )
 أسما  انساتتة انفاضل )الخبرا ( مرتبة على وفق اللقب العلمي وانحرف الهجائية

 الجامعة / الكلية انسم اللقب العلمي و
 جامعة بغداد / كلية اآلداب أنعام لفتش موسى . د أ  1

 جامعة بغداد / كلية اآلداب بثينة منصور الحلو . د أ  2

 جامعة المستنصرية / كلية اآلداب خديجة حيدر نوري . د أ  3
 جامعة بغداد / كلية اآلداب سناء مجول فيصل . د أ  4
 لية التربيةجامعة المستنصرية / ك سهيلة عبد الرضا عسكر . د أ  5
 جامعة المستنصرية / كلية اآلداب عباس حسن رويا . د أ  6

 جامعة المستنصرية / كلية اآلداب اادم ثاني عبد الحسن . د أ  7

 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية مهند محمد عبد الستار . د أ  8
 جامعة القادسية / كلية اآلداب احمد عبد الكالم جوني . م . د أ  9

 جامعة القادسية / كلية اآلداب سالم هاشم حافل م . د . أ  10

 جامعة بغداد / كلية اآلداب عبد الحليم رحيم علي . م . د أ  11
 جامعة القادسية / كلية اآلداب علي عبد الرحيم صالا . م أ  12
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 (3ملحق )
 بصورته األولية (Self – Objectification)مقياس تشيي  التاو 

 ـية / كلية اآلداب جامعة القادســـــــ
 قسم علم النفس / الدراساو العليا

 ) الماجستير(         
 تشيي  التاواستبانة آرا  السادة الخبرا  في مدل صتحية مقياس 

 
 المحترم ..األستات الفاضل .........................................................

 -:تحية طيبة 
طلبـــة لـــدل  بالـــتكا  اننفعـــاليوعتقتـــه  تشـــيي  الـــتاو) الموســوم  بحثـــشروم الباحـــث إجــراء يــ        

وبعـد ,  طلبـة الجامعـةلـدب  تشـييء الـذاتأهداف البحث وجــــود مقياس لقيـاس  تحقيهتطلب  . (الجامعة
ـــذاتبنـــاء مقيـــاس لقيـــاس ارتـــث اطـــال  الباحـــث علـــى األدبيـــات والدراســـات الســـابقة  يتـــوفر فيـــش  تشـــييء ال

التــي  (1997, وروبـرتس فريدريكسون نلريـة تشـييء الـذات لــوالموضـوعية اسـتنادا  إلـى الصـده والثبـات 
ميــل الفــرد للنظــر الــى تاتــه بوصــفها شــيئًا ماديــًا يمكنــه مــن تحقيــق  " عرفتــا تشــييء الــذات علــى أنــش

أهدافـه ، وتلــك باســتغتل خصائصـه الجســمية للتــ ثير علـى اآلخــرين بــدًن مـن التعامــل معهــم بوصــفه 
يتكـون و. (Frederickson and Roberts, 1997:174) يقدر تاتـه ولـه كيانـه الخـاص " إنساناً 

،  احيانـاً ،  غالبـاً ،  دائمـاً    بـدا ل لضجابـة تتـراوح بـين ة( فقـرم وخمسـ30من   تشييء الذاتمقياس 
  . ( ابداً ، نادرًا 

كونــــوا أحــــد االعضــــاء ونلــــرا  لمــــا تتمتعــــون بــــش مــــن خبــــرم , ومكانــــة علميــــة يســــر الباحــــث ان ت         
 المحكمين لضفادم من آرا كم القيمة بشثن:

   .صالحية فقرات المقياس لقياس ما وضعت ألجلش  -
   .ترونش مناسبا    تعديل , أو حذف , أو اضافة (  إجراء ما -
 .   التصحيا عكسية إلى تشير(  -   بـشارم المؤشرم الفقرات -

 في تقويم المقياسللجهود العلمية المبتولة  وانمتنانمع الشكر 
 

 طالب الماجستير                   المشرف                                                 
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غير  صالحة الفقراو و
 صالحة

 التعديل

    .يةمأراب أن أكون شخصا  اكثر جاذبية جس  1
اهـــــــتم بملهـــــــري الخـــــــارجي اكثـــــــر مـــــــن تحصـــــــيلي   2

 .الدراسي
   

    .ض السلبية على ملهريتضايقني تعليقات البع  3
ــــــة   4 ــــــر اهمي ــــــب االكث ملهــــــري الشخصــــــي هــــــو الجان

 بالنسبة لي.
   

    من المهم بالنسبة لي أن يجدني األخرون وسيما .  5
ارب باني سوف أكون أقل أمانا  إذا ما كـان ملهـري   6

 (. -جذابا   
   

    أطيل النلر بملهري في المرآم.  7
    الجتماعية.ملهري الشخصي يزيد من مكانتي ا  8
    .ارب ان شكلي جذاب للجنس األخر  9

    أهتم بقياس وزني بين فترم و اخرب.  10
    .ارب ان جسمي رشيقا  مما يشعرني باالرتياح  11
ــــــــه مــــــــدحهم   12 ــــــــى وف ــــــــي عل ــــــــي بزمال  تتحــــــــدد عالقت

 .لخصا صي الجسمية
   

ملهـري الخـارجي يــؤثر علـى طريقــة تفـاعلي ايجابيــا    13
 مع زمال ي.

   

    عد عن االجهاد حتى ال يتثثر جسمي بذل .ابت  14
ارب ان صــــــــحتي الشخصــــــــية أهــــــــم مــــــــن ملهــــــــري   15

 (. -الجسمي   
   

    .أشعر بان اآلخرين يستغلونني  16
    اشعر باني اصبحت سلعة .  17
    .ليس باستطاعتي التعبير عن رأيي   18
    .ارب ان زمال ي ال يقدرون مشاعري   19
    .مة اشعر انني شخصا  ليس لش قي  20



112 
 

 

    ارب ان تكون مهور الزواو عالية .  21
    .اشعر بانعدام األمن الشخصي   22
ــــى عــــاداتي   23 ــــب عل ــــدما أتغل ــــذاتي عن ــــزداد تقــــديري ل ي

 (. -السي ة   
   

    أشك  في قدراتي لتحقيه اهدافي.  24
ــــذين اتحــــدث   25 ــــرم صــــوتي وفــــه مــــا يحــــب ال ــــر نب أاي

 معهم.
   

زينــا ( لجــذب اتبــاا اتحكــم بتعــابير وجهــي  فِرحــا  او ح  26
 االخرين.

   

    أسلوبي في الحوار يزعب زمال ي.  27
    (.  - استطيع التعبير عن آرا ي و مشاعري    28
    (. - أتمتع بقدر كبير من النشاط والحيوية   29
    (. - لدي نلرم ايجابية نحو المستقبل   30
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 (4ملحق )

 مقياس تشيي  التاو )اُلمعد للتحليل اإلحصائي(
 ية ــــــــــــــــــــــــعة القادســــــــــــــــــــــــجام

 كلية اآلداب / قسم علم النفس

 اجستيرــــــــــالدراسات العليا / م

 عزيزي الطالب ........عزيزتي الطالبة

 تحية طيبة :

ن مـــن الفقــــرات التـــي تعبـــر عـــن ردود فعلـــ  اتجـــاا عـــدد مــــ ةيضـــع الباحـــث بـــين يـــدي  مجموعـــ        
( تحـت واحـد مـن البـدا ل  √ جابة عنها بوضع عالمة  جمن  قراءم كل فقرم وا ا  المواقف المختلفة , راجي

, علمـا  أن اججابـة لـن يطلـع عليهـا احـد (  كما في المثال المبين ادناه  الخمسة الموجودم أمام كل فقرم 
   . هنا  إجابة صحيحة وأخرب خاط ةوجد تأنش ال و سوب الباحث 

  علــى اججابــة فــي معــش تعــاونكم الباحــث يثمــل لــذا,  وصــراحة صــده مــن فــيكم نعهــدا لمــا ونلــرا         
 .العلمي البحث ألاراض محدودم المعلومات وستكون  الفقرات هذا جميع

 بين طريقة اإلجابة:ل يُ امث

 ابدا   نادرا   احيانا   االبا   دا ما   الفقرات ت

      اهتم بملهري الخارجي باستمرار. 1
 قبل بدأ اججابة : بوضع عالمة صا داخل المربعات ادناا والتخص  الجنسيرجى تحديد  متحظة :

 أنثى                     ذكر  : الجنـــــــــس

 أنساني                    علمي التخصص :

 مع خالص  الشكر واالمتنان

 الباحث
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 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو و
      ية.مأراب أن أكون شخصا  أكثر جاذبية جس  1
      .أهتم بملهري الخارجي أكثر من تحصيلي الدراسي  2
      .تضايقني تعليقات البعض السلبية على ملهري  3
      ملهري الشخصي هو الجانب االكثر اهمية بالنسبة لي.  4
      من المهم بالنسبة لي أن يجدني األخرون وسيما .  5
ـــًا إتا مـــا كـــان مظهـــري  ارل  6 بـــاني ســـوف أكـــون أقـــل أمان

 جتابا.
     

      أطيل النلر بملهري في المرآم.  7
      ملهري الشخصي يزيد من مكانتي االجتماعي.  8
      .أرب ان شكلي جذاب للجنس األخر  9

      أهتم بقياس وزني بين فترم و اخرب.  10
      .أرب ان جسمي رشيقا  مما يشعرني باالرتياح  11
تتحــــدد عالقتــــي بزمال ــــي علــــى وفــــه مــــدحهم لخصا صــــي   12

 الجسمية.
     

ملهـــري الخـــارجي يـــؤثر علـــى طريقـــة تفـــاعلي ايجابيـــا  مـــع   13
 زمال ي.

     

      ابتعد عن االجهاد حتى ال يتثثر جسمي بذل .  14
      أرل ان صحتي الشخصية أهم من مظهري الجسمي.  15
      .أشعر بان اآلخرين يستغلونني  16
      اشعر باني اصبحت سلعة .  17
      .ليس باستطاعتي التعبير عن رأيي   18
      .ارب ان زمال ي ال يقدرون مشاعري   19
      .اشعر انني شخصا  ليس لش قيمة   20
      .اشعر بانعدام األمن الشخصي   21
      يزداد تقديري لتاتي عندما أتغلب على عاداتي السيئة .  22
      تي لتحقيه اهدافي.أشك  في قدرا  23
      أاير نبرم صوتي وفه ما يحب الذين أتحدث معهم.  24
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أتحكـــــم بتعـــــابير وجهـــــي   فِرحـــــا  او حزينـــــا  ( لجـــــذب انتبـــــاا   25
 اآلخرين.

     

      أسلوبي في الحوار يزعب زمال ي.  26
      استطيع التعبير عن آرائي و مشاعري.  27
      .أتمتع بقدر كبير من النشاط والحيوية  28
      لدي نظرة ايجابية نحو المستقبل.  29
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 (5ملحق )
 مقياس تشيي  التاو ) بصورته النهائية (

 ية ــــــــــــــــــــــــعة القادســـــــــــــــــــــــــجام

 كلية اآلداب / قسم علم النفس

 اجستيرـــــــــالدراسات العليا / م

 .....عزيزتي الطالبةعزيزي الطالب ...

 تحية طيبة :

مـــن الفقــــرات التـــي تعبـــر عـــن ردود فعلـــ  اتجـــاا عـــدد مــــن  ةيضـــع الباحـــث بـــين يـــدي  مجموعـــ        
( تحـت واحـد مـن البـدا ل  √ جابة عنها بوضع عالمة  جمن  قراءم كل فقرم وا ا  المواقف المختلفة , راجي

, علمـا  أن اججابـة لـن يطلـع عليهـا احـد (  مبين ادناهكما في المثال ال  الخمسة الموجودم أمام كل فقرم 
 . هنا  إجابة صحيحة وأخرب خاط ةوجد تعلما  أنش ال سوب الباحث 

  علــى اججابــة فــي معــش تعــاونكم الباحــث يثمــل لــذا,  وصــراحة صــده مــن فــيكم نعهــدا لمــا ونلــرا         
 .علميال البحث ألاراض محدودم المعلومات وستكون  الفقرات هذا جميع

 بين طريقة اإلجابة:ل يُ امث

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو و

      اهتم بملهري الخارجي باستمرار. 1
 قبل بدأ اججابة : بوضع عالمة صا داخل المربعات ادناا والتخص  الجنسيرجى تحديد  متحظة :

 أنثى                     ذكر  : الجنـــــــــس

 أنساني                    علمي لتخصص :ا

 مع خالص  الشكر واالمتنان

 الباحث
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 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو و
      ية.مأراب أن أكون شخصا  أكثر جاذبية جس  1
ـــــر مـــــن تحصـــــيلي   2 أهـــــتم بملهـــــري الخـــــارجي أكث

 .الدراسي
     

      .تضايقني تعليقات البعض السلبية على ملهري  3
ــــة   4 ملهــــري الشخصــــي هــــو الجانــــب االكثــــر اهمي

 بالنسبة لي.
     

مــــــن المهــــــم بالنســــــبة لــــــي أن يجــــــدني األخــــــرون   5
 وسيما .

     

      أطيل النلر بملهري في المرآم.  6
      ملهري الشخصي يزيد من مكانتي االجتماعي.  7
      .أرب ان شكلي جذاب للجنس األخر  8
      و اخرب. أهتم بقياس وزني بين فترم  9

ــــــه مــــــدحهم   10 ــــــي علــــــى وف ــــــي بزمال  تتحــــــدد عالقت
 لخصا صي الجسمية.

     

ـــــاعلي   11 ـــــؤثر علـــــى طريقـــــة تف ملهـــــري الخـــــارجي ي
 ايجابيا  مع زمال ي.

     

      ابتعد عن االجهاد حتى ال يتثثر جسمي بذل .  12
أرل ان صــــحتي الشخصــــية أهــــم مــــن مظهــــري   13

 الجسمي .
     

      .لوننيأشعر بان اآلخرين يستغ  14
      اشعر باني اصبحت سلعة .  15
      .ليس باستطاعتي التعبير عن رأيي   16
      .ارب ان زمال ي ال يقدرون مشاعري   17
      .اشعر انني شخصا  ليس لش قيمة   18
      .اشعر بانعدام األمن الشخصي   19
يزداد تقـديري لـتاتي عنـدما أتغلـب علـى عـاداتي   20

 السيئة .
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        في قدراتي لتحقيه اهدافي.أشك  21
أايــر نبـــرم صـــوتي وفـــه مـــا يحـــب الـــذين أتحـــدث   22

 معهم.
     

أتحكــم بتعــابير وجهــي   فِرحــا  او حزينــا  ( لجــذب   23
 انتباا اآلخرين.

     

      أسلوبي في الحوار يزعب زمال ي.  24
      استطيع التعبير عن آرائي و مشاعري.  25
      والحيوية. أتمتع بقدر كبير من النشاط  26
      لدي نظرة ايجابية نحو المستقبل.  27
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 (6ملحق )

 بصورته األولية  (Emotional intelligence)الذكاء االنفعالي مقياس 
 جامعة القادســــــــية / كلية اآلداب 
 قسم علم النفس / الدراساو العليا

 ) الماجستير(         
 التكا  اننفعاليدل صتحية مقياس استبانة آرا  السادة الخبرا  في م

 
 المحترم ..األستات الفاضل .........................................................

 -:تحية طيبة 
طلبـــة لـــدل  بالـــتكا  اننفعـــاليوعتقتـــه  تشـــيي  الـــتاو) الموســوم  بحثـــشروم الباحـــث إجــراء يــ        

ـــود مقيــاس لقيـــاس أهــداف البحــث وجــ تحقيــهتطلــب  . (الجامعــة ,  طلبــة الجامعــةلــدب  الــذكاء االنفعــاليـ
يتـوفر  الـذكاء االنفعـالي مقيـاس لقيـاس  اعـدادارتـث وبعد اطال  الباحث على األدبيات والدراسات السابقة 

 الذذذع فه ذذى فنذذ"  نذذى   (1995جولمــان ,   نمــوذو لـــافيــش الصــده والثبــات والموضــوعية اســتنادا  إلــى 

الفذذهع فنذذ" معه ذذة موذذافه  وموذذافه ايقذذهيه وتدقرذذا فاتذذى و عارا انفعاالتذذى القذذةرا ال ذذي ت ذذافة 

الــذكاء يتكــون مقيــاس و. (Goleman, 1995 : 271)  وفالقاتذذى مذذخ ايقذذهيه اوذذ    افذذ  
(  ابداً ، نادرًا ،  احياناً ،  غالباً ،  دائماً    بدا ل لضجابة تتراوح بين ة( فقرم وخمس30من   االنفعالي

الـــوعي بالـــتاو ، إدارة اننفعـــانو ، دافعيـــة الـــتاو ، التعـــاطف ،  هـــي   ة ابعـــاد ,خمســـ موزعـــة علـــى
 .  ( المهاراو انجتماعية

ونلرا  لما تتمتعون بش من خبرم , ومكانـة علميـة يسـر الباحـث ان تكونـوا أحـد االعضـاء المحكمـين       
 لضفادم من آرا كم القيمة بشثن:

   .ألجلش  صالحية فقرات المقياس لقياس ما وضعت -
   .ترونش مناسبا    تعديل , أو حذف , أو اضافة (  إجراء ما -

 
 

 للجهود العلمية المبتولة في تقويم المقياس وانمتنانمع الشكر 
 

 طالب الماجستير         المشرف                                                           
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التكا  اننفعالي( انبعاد وتعاريفها مع الفقراو ) لمقياس  
: إدرا  الفـرد لمشـاعرا وقــت حـدوثها وفهـم تلــ   (Self awareness) البعـد االول / الـوعي بالـذات 

 المشاعر واالنفعاالت وتنليمها.
اير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
اسم  تعديل

 الباحث
عثمان     أستطيع إدرا  مشاعري.  1

 و رزه
 باحثال    أعُد نفسي مسؤوال  عن سلوكياتي.  2
أتجنـــب اتخـــاذ أي قـــرار عنـــدما أكـــون   3

 في حالة مزاجية سي ة.
ابو    

 عودم
يمكننـــي تجـــاوز الِصـــعاب التـــي تعيـــه   4

 طموحي .
 الباحث   

ُاسيطر على انفعاالتي تجنبا  للعواقـب   5
 اير المحسوبة.

عثمان    
 ورزه

يمكننـــي معرفـــة األســـباب التـــي تـــؤدي   6
 الى اضبي.

 الباحث   

 
: تتمثــل بــالتخل  مــن المشــاعر  (Emotional management)/ ادارم االنفعــاالت البعــد الثــاني 

يقال الضمير والتكيف االنفعالي.  السلبية عن طريه التحكم الذاتي واة
اير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
اسم  تعديل

 الباحث
ــــــد   7 ــــــى نفســــــي عن أســــــتطيع الســــــيطرم عل

 الغضب.
عثمان    

 و رزه
 الكيكي    بوضوح.أدر  الهدف الذي أسعى إليش   8
الســـيطرم علـــى انفعـــالي يجعلنـــي أرتكـــب   9

 القليل من األخطاء.
ابو    

 عودم
أجيــــــب بتــــــثن  عــــــن االســــــ لة المحرجــــــة   10

.  الموجهة ألي 
 الباحث   
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 الباحث    ابتعد عن زميلي عندما يكون منفعال .  11
افصـا عـن رأيـي وأن كـان مخالفـا  لــرأي   12

 اآلخرين.
 الباحث   

 

 
 

ــــثثر بمشــــاعر اآلخــــرين والنلــــر  (Empathy)البعــــد الرابــــع / التعــــاطف  ــــى االحســــاس والت : يشــــير ال
 لامور من منلورهم االنفعالي.

اير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

اسم  تعديل
 الباحث

اســـعى لمســـاعدم زمال ـــي الطلبـــة فـــي   19
 احتياجاتهم.

 الباحث   

: الطريقــة التــي يتبعهــا الفــرد مــن أجــل تشــجيع  (Self motivation ) دافعيــة الــذات البعـد الثالــث /
 نفسش على االستمرار بالتقدم لامام واجصرار الذي يدفعش لتحقيه الهدف من أجل تطوير ذاتش.

اير  صالحة الفقرات   ت
 صالحة

اسم  تعديل
 الباحث

أســــــعى للحصــــــول علــــــى معــــــدل عــــــال    13
 جكمال دراستي العليا.

 الباحث   

عثمان     أستطيع تحقيه النجاح رام الضغوط.  14
 و رزه

أتفا ـــل بنتيجـــة االمتحـــان راـــم صـــعوبة   15
 المقرر الدراسي.

 الباحث   

ــــى مــــا وصــــل إليــــش   16 أســــعى للوصــــول إل
 المتميزين.

 الباحث   

أرب ان الفشــل هــو الخطــوم االولــى فــي   17
 النجاح.

 الباحث   

م أبحــــث عــــن المصــــادر العلميــــة النــــادر   18
 التي تجعُل بحثي متميزا .

 الباحث   
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ابو     بما يشعر بش اآلخرون. أشعر  20
 عودم

أتفهــم الحالــة االنفعاليــة لنخــرين مــن   21
 وجهش نلرهم.

عثمان    
 و رزه

انــــزعب عنــــدما ارب شخصــــا  مريضــــا    22
 ينتلر طويال .

 الباحث   

أاضـــــب عنـــــدما أرب شخصـــــا  ُيهـــــان   23
 أمامي.

 الباحث   

يــــؤلمني أن أرب شخصــــا  يعــــاني مــــن   24
 مرض مزمن.

 الباحث   

 
: تتمثــل بالتعامـل مــع اآلخـرين علــى وفــه ( social skills) عـد الخــامس / المهـارات االجتماعيــة الب 

دارم التفاعل معهم بشكل فاعل يسما بتحقيه أفضل النتا ب.  فهم ومعرفة مشاعرهم واة
اير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
اسم  تعديل

 الباحث
ــــــــي   25 ــــــــة الت أفهــــــــم اجشــــــــارات االجتماعي

 تصدر من اآلخرين.
عثمان    

 و رزه
أســــــــتطيع التعـــــــــرف علـــــــــى انفعـــــــــاالت   26

 أصدقا ي من سلوكياتهم.
 الباحث   

أشــعر بمشــاعر اآلخــرين حتــى وان لــم   27
 يفصحوا عنها.

عثمان    
 ورزه

ُأميل الى استشارم اآلخرين في االمـور   28
 الخاصة.

 الباحث   

أبـــــــــادر إلــــــــــى إجـــــــــراء الُصــــــــــلا بــــــــــين   29
 أصدقا ي.

 الباحث   

يــري لمســاعدم اســعى لعمــل صــندوه خ  30
 المحتاجين.

 الباحث   
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 (7ملحق )
 (اإلحصائي للتحليل اُلمعد) التكا  اننفعالي مقياس

   القادســــــــــــــــــــــــية ـــــــــــعةــــــــــــجامــ

 النفس علم قسم/  اآلداب كلية

 ـــــــاجستيرمـــ/  العليا الدراسات

 ةالطالب عزيزتي........ الطالب عزيزي

 : طيبة تحية

 مـــن عـــدد اتجـــاا فعلـــ  ردود عـــن تعبـــر التـــي الفقـــرات مـــن مجموعـــة يـــدي  بـــين الباحـــث يضـــع         
 مـــن واحـــد تحـــت(  √   عالمـــة بوضـــع عنهـــا واججابـــة فقـــرم كـــل قـــراءم منـــ  راجيـــا   , المختلفـــة المواقـــف
 يطلــع لــن اججابــة أن مــا  عل , ( ادنــاه المبــين المثــال فــي كمــا)  فقــرم كــل أمــام الموجــودم الخمســة البـدا ل
 .   خاط ة وأخرب صحيحة إجابة هنا  توجد ال وأنش الباحث سوب احد عليها

  علــى اججابــة فـي معــش تعــاونكم الباحـث يثمــل لــذا,  وصـراحة صــده مــن فـيكم نعهــدا لمــا ونلـرا           
 .العلمي البحث ألاراض محدودم المعلومات وستكون  الفقرات هذا جميع

  :اإلجابة يقةطر  ُيبين مثال

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو و

      ثقتي بنفسي عالية عند مواجهة المشكالت. 1
 اججابة : قبل بدأ بوضع عالمة صا داخل المربعات ادناا يرجى تحديد الجنس والتخص  متحظة :

 أنثى                     ذكر  : ســـــــــالجن

 أنساني                    ميعل التخصص :

 واالمتنان الشكر  خالص مع

  الباحث 
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 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو و
      أستطيع إدرا  مشاعري.  1
      أعُد نفسي مسؤوال  عن سلوكياتي.  2
أتجنب اتخاذ أي قرار عندما أكون في حالـة مزاجيـة   3

 سي ة.
     

      التي تعيه طموحي .يمكنني تجاوز الِصعاب   4
ُاســـــــيطر علــــــــى انفعـــــــاالتي تجنبــــــــا  للعواقـــــــب ايــــــــر   5

 المحسوبة.
     

      يمكنني معرفة األسباب التي تؤدي الى اضبي.  6
      أستطيع السيطرم على نفسي عند الغضب.  7
      أدر  الهدف الذي أسعى إليش بوضوح.  8
الســـيطرم علـــى انفعـــالي يجعلنـــي أرتكـــب القليـــل مـــن   9

 ألخطاء.ا
     

10  .       أجيب بتثن  عن االس لة المحرجة الموجهة ألي 
      ابتعد عن زميلي عندما يكون منفعال .  11
      افصا عن رأيي وأن كان مخالفا  لرأي اآلخرين.  12
أســعى للحصــول علــى معــدل عــال  جكمــال دراســتي   13

 العليا.
     

       أستطيع تحقيه النجاح رام الضغوط.  14
ا ــــــل بنتيجـــــــة االمتحــــــان راـــــــم صــــــعوبة المقـــــــرر أتف  15

 الدراسي.
     

      أسعى للوصول إلى ما وصل إليش المتميزين.  16
      أرب ان الفشل هو الخطوم االولى في النجاح.  17
أبحــــث عــــن المصــــادر العلميــــة النــــادرم التــــي تجعــــُل   18

 بحثي متميزا .
     

      اسعى لمساعدم زمال ي الطلبة في احتياجاتهم.  19
      أشعر بما يشعر بش اآلخرون.  20
      أتفهم الحالة االنفعالية لنخرين من وجهش نلرهم.  21
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      انزعب عندما ارب شخصا  مريضا  ينتلر طويال .  22
      أاضب عندما أرب شخصا  ُيهان أمامي.  23
      يؤلمني أن أرب شخصا  يعاني من مرض مزمن.  24
ـــــــ  25 ـــــــة الت ي تصـــــــدر مـــــــن أفهـــــــم اجشـــــــارات االجتماعي

 اآلخرين.
     

أســـــتطيع التعـــــرف علـــــى انفعـــــاالت أصـــــدقا ي مــــــن   26
 سلوكياتهم.

     

ـــــم يفصـــــحوا   27 أشـــــعر بمشـــــاعر اآلخـــــرين حتـــــى وان ل
 عنها.

     

      ُأميل الى استشارم اآلخرين في االمور الخاصة.  28
      أبادر إلى إجراء الُصلا بين أصدقا ي.  29
      المحتاجين.اسعى لعمل صندوه خيري لمساعدم   30
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 (8ملحق )
 )بصيغته النهائية( التكا  اننفعالي مقياس

   القادســــــــــــــــــــــــية ـــــــــــــــــعةجامـــــــــ

 النفس علم قسم/  اآلداب كلية

 ــــــاجستيرمـــ/  العليا الدراسات

 الطالبة عزيزتي........ الطالب عزيزي

 : طيبة تحية

 مـــن عـــدد اتجـــاا فعلـــ  ردود عـــن تعبـــر التـــي الفقـــرات مـــن مجموعـــة يـــدي  بـــين الباحـــث يضـــع         
 مـــن واحـــد تحـــت(  √   عالمـــة بوضـــع عنهـــا واججابـــة فقـــرم كـــل قـــراءم منـــ  راجيـــا   , المختلفـــة المواقـــف
 يطلــع لــن اججابــة أن علمــا   , ( ادنــاه المبــين المثــال فــي كمــا)  فقــرم كــل أمــام الموجــودم الخمســة البـدا ل
 .   خاط ة وأخرب صحيحة إجابة هنا  توجد ال وأنش الباحث سوب احد عليها

 علــى اججابــة فـي معــش تعــاونكم الباحـث يثمــل لــذا,  وصـراحة صــده مــن فـيكم نعهــدا لمــا ونلـرا           
 .العلمي البحث ألاراض محدودم المعلومات وستكون الفقرات هذا جميع

  :اإلجابة طريقة ُيبين مثال

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو و

      ثقتي بنفسي عالية عند مواجهة المشكالت. 1
 اججابة : قبل بدأ بوضع عالمة صا داخل المربعات ادناا يرجى تحديد الجنس والتخص  متحظة :

 أنثى                     ذكر  : ســـــــــالجن

 سانيأن                    علمي التخصص :

 واالمتنان الشكر  خالص مع

 الباحث
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 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقراو   و
      أستطيع إدرا  مشاعري.  1
      أعُد نفسي مسؤوال  عن سلوكياتي.  2
أتجنــــب اتخـــــاذ أي قـــــرار عنــــدما أكـــــون فـــــي حالـــــة   3

 مزاجية سي ة.
     

      يمكنني تجاوز الِصعاب التي تعيه طموحي .  4
ُاســــــيطر علــــــى انفعــــــاالتي تجنبــــــا  للعواقــــــب ايـــــــر   5

 المحسوبة.
     

      يمكنني معرفة األسباب التي تؤدي الى اضبي.  6
      أدر  الهدف الذي أسعى إليش بوضوح.  7
الســيطرم علــى انفعــالي يجعلنــي أرتكــب القليــل مــن   8

 األخطاء.
     

9  .       أجيب بتثن  عن االس لة المحرجة الموجهة ألي 
      افصا عن رأيي وأن كان مخالفا  لرأي اآلخرين.  10
أسـعى للحصـول علـى معـدل عـال  جكمـال دراسـتي   11

 العليا.
     

       أستطيع تحقيه النجاح رام الضغوط.  12
أتفا ـــــل بنتيجـــــة االمتحـــــان راـــــم صـــــعوبة المقــــــرر   13

 الدراسي.
     

      أسعى للوصول إلى ما وصل إليش المتميزين.  14
      فشل هو الخطوم االولى في النجاح.أرب ان ال  15
أبحـــث عـــن المصـــادر العلميـــة النـــادرم التـــي تجعـــُل   16

 بحثي متميزا .
     

      اسعى لمساعدم زمال ي الطلبة في احتياجاتهم.  17
      أشعر بما يشعر بش اآلخرون.  18
      أتفهم الحالة االنفعالية لنخرين من وجهش نلرهم.  19
      خصا  مريضا  ينتلر طويال .انزعب عندما ارب ش  20
      أاضب عندما أرب شخصا  ُيهان أمامي.  21
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      يؤلمني أن أرب شخصا  يعاني من مرض مزمن.  22
ــــــي تصــــــدر مــــــن   23 أفهــــــم اجشــــــارات االجتماعيــــــة الت

 اآلخرين.
     

أســــتطيع التعــــرف علــــى انفعــــاالت أصــــدقا ي مــــن   24
 سلوكياتهم.

     

ــــم يفصــــحوا أشــــعر بمشــــاعر اآلخــــرين حتــــى وا  25 ن ل
 عنها.

     

      أبادر إلى إجراء الُصلا بين أصدقا ي.  26
      اسعى لعمل صندوه خيري لمساعدم المحتاجين.  27
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Research Summary 

            Self-objectification is an individual’s tendency to view himself as a 

material thing that enables him to achieve his goals, by exploiting his 

physical characteristics to influence others instead of dealing with them 

as a human being who values himself and has his own entity. As the 

positive, non-physical features in this regard, such as creativity or 

intelligence, are no longer considered by the individual as important 

compared to the importance of the characteristics and traits of the 

external appearance, in addition to his focus on phenotypic 

characteristics only, which may lead him to weakness in multiple life 

tasks such as (forming relationships purposeful personality and 

academic success). 

            And since emotional intelligence is the ability that helps the 

individual to know his feelings and the feelings of others, achieve himself 

and effectively manage his emotions and relationships with others, as 

individuals with high emotional intelligence are more distinguished in 

social aspects and have positive attitudes towards themselves and 

towards others. 

        The current study aims to investigate : 
1. Self-objectification among university students. 
2. The differences in self-objectification among university students 

according to gender (male/female), and specialty (scientific/ 
humanities) , and the interaction of gender and specialty. 

3. Emotional intelligence among university students. 
4. The differences in emotional intelligence among university students 

according to gender (male / female), and specialty (scientific / 
humanities) , and the interaction of gender and specialty. 

5. The correlation between Self-objectification and emotional 

intelligence among university students. 
6. The differences in the correlation between Self-objectification and 

emotional intelligence among university students according to gender 
(males and females), and specialty (scientific and humanities). 

         The sample of the current study consisted of (400) male and female 

students (in2021) who were chosen by random multi-stage method and 

by (2.16%) from the research community ; (180) male and (220) female, 

with (230) from the scientific specialty and (170) from the humanities 

specialty of the research sample (university students). In order to achieve 



    
 

D 

 

the objectives of the study, the researcher did built a scale to measure 

self-objectification in the light of the theory of self-objectification 

(Fredrickson and Roberts, 1997) , The final version of the scale consists 

of (27) items . Besides, the researcher Prepare a scale to measure 

emotional intelligence in the light of (Goleman model, 1995) ; The final 

version of the scale consists of (27) items , to find out the characteristics 

of the psychological scale for them . In order to ascertain the suitability of 

the two researching scales for university students, the researcher 

extracted their validity and reliability , as the Validity of the scale was 

confirmed by (face validity, construct validity and factor validity 

Indexes), the tools reliability is confirme through re-testing and alpha 

cronbach . the reliability of the self-objectification scale by re-testing 

(0.75) degree, while its reliability by alpha cronbach is (0.84) degree. the 

reliability of the emotional intelligence scale by re-testing (0.73) degree, 

while its while its reliability by alpha cronbach is (0.85) degree . After 

ensuring validity and reliability of the researching tools, the researcher 

gets the researching findings through statistical means by using one-

sample t-test , pearson correlation coefficient , t-test for the significance 

of the correlation coefficient. , and Two-way analysis of variance, and z-

test . 

               After applying the two scales to the research sample, the results 

showed the following: 
1.  University students do not have Self-objectification. 
2. There are no statistically significant differences at level (0.05) among 

university students in Self-objectification according to gender (male/ 
female) and specialty (scientific/humanities), there are apparent 
differences statistically the interaction of gender and specialty. 

3. University students are characterized by emotional intelligence. 
4. There is no statistically significant difference at level (0.05) among 

university students in emotional intelligence according to the gender 
(male/female), but there are apparent differences statistically 
according to the specialty (scientific/humanities) in favor of the 
humanities, there are apparent differences statistically the interaction 
of gender and specialty. 

5. There is an inverse correlation between Self-objectification and 
emotional intelligence among university students, which amounted to 
(-0.13) 



    
 

E 

 

6. There is no statistically significant difference at level (0.05) in the 
correlation between Self-objectification and emotional intelligence 
among university students according to gender (male/female) and 

specialty (scientific/humanities). 
                      Based upon the results of the current study, the researcher 

presents a number of recommendations and suggestions. 
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