
 

 
 
 

 

التنبؤ بمستويات التكيف من خالل الذكاء الوجداني والعقلي لدى طلبة الحلقة 
 الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان

                              *إيمان بنت بدر الحوسنية                                          ** سعيد بن سليمان الظفري                                    

أستاذ مشارك بقسم علم النفس بجامعة السلطان جامعة السلطان قابوس                      -قسم علم النفس
سقابو                                                                      

هدفت الدراسة للتنبؤ بمستوٌات التكٌؾ لدى طلبة الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة عمان من ملخص: 
انً والعقلً خالل الذكاء الوجدانً والعقلً، والتعرؾ على الفروق بٌن أسالٌب التكٌؾ وكل من الذكاء الوجد

 Aldhafri, et)ولتحقٌق أهداؾ الدراسة طبق الباحثان مقٌاس التكٌؾ وفقا لمتؽٌري النوع والصؾ الدراسً، 
al., 2009)  ،ً( واختبار رافن للمصفوفات المتتابعة على عٌنة من 2002ومقٌاس الذكاء الوجدانً )السمادون

ت  طالبا وطالبة، وباستخدام المتوسطات الحسابٌة، واإلنحرافات المعٌارٌة، وتحلٌل اإلنحدار، واختبار 235
ٌب التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً أسالللعٌنات المستقلة. 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً التكٌؾ ، ووالذكاء الوجدانً والعقلً بٌن اإلناث والذكور لصالح اإلناث
اإلٌجابً والسلبً والذكاء الوجدانً والعقلً لمتؽٌر الصؾ، لصالح الصفٌن التاسع والعاشر، كما توصلت 

العقلً ٌمكنهما التنبؤ بأسالٌب التكٌؾ، كما أن الذكاء الوجدانً أكثر  الدراسة إلى أن الذكاء الوجدانً والذكاء
 كلمة( 731) .لعقلً فً التنبؤ بمستوٌات التكٌؾتأثٌرا من الذكاء ا

 أسالٌب التكٌؾ، الذكاء الوجدانً، الذكاء العقلً(. )الكلمات المفتاحية:

 (SR/EDU/PSYC/14/01ملحوظة: هذا البحث بتموٌل من جامعة السلطان قابوس )
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Abstract: This study aimed to predict the levels of coping among students in the 

second cycle of basic education in the Sultanate of Oman through emotional and 

mental intelligence and to identify the differences in coping styles and emotional and 

mental intelligence according to gender and school grades. To achieve the aims of the 

study, the researchers applied a measure of coping styles (Aldhafri et al., 2009), the 

Emotional Intelligence Scale (2007) and the Raven Test of successive matrices on a 

sample of 735 students. Means, standard deviations, regression analysis, and 

independent sample t-tests were used. The results revealed that there were statistically 

significant differences in the styles of positive and negative coping and emotional and 

mental intelligence between females and males in favor of females. There were 

statistically significant differences in positive and negative coping and emotional and 

mental intelligence based on class in favor of grades 9 and 10. Emotional intelligence 

is more effective than mental intelligence in predicting coping levels( .162 Words) 

Keywords: Coping styles, Emotional Intelligence, Mental Intelligence. 

 imanalhosniliberty@gmail.com     ** correspondence: 

saidaldhafri@gmail.com 

mailto:imanalhosniliberty@gmail.com
mailto:imanalhosniliberty@gmail.com


 

1 
 

 المقدمة 

مما نتٌجة لظروؾ الحٌاة المتؽٌرة باستمرار،  ،الٌومٌة ٌتعرض الناس للضؽوطات  

هم وذلك ٌعنً أنمن فرد آلخر،  تتباٌن، متنوعةٌدفعهم للتعامل والتعاطً معها بأسالٌب 

الذي التكٌؾ أسلوب ٌستخدمون أسالٌب تكٌؾ مختلفة، ومن العوامل المهمة التً تؤثر فً 

وطبٌعة الموقؾ وشدته، والجنس  ،ٌختاره الفرد، سمات الشخصٌة، والسٌاق االجتماعً والثقافً

والمرض والحالة األسرٌة  عاطفٌة والجسدٌة والعقلٌةالوالتؽٌرات النمائٌة الفسٌولوجٌة  والعمر

وكذلك تؤثر   (Cicognani, 2011)كالطالق والصدمات الحٌاتٌة التً تعرض لها الفرد

 (Lewensohn, Sagy, & Roth, 2011)الحروب والعنؾ السٌاسً على أسالٌب التكٌؾ 

ا هدفت ولهذ (Singh & Sharma, 2012).وكذلك مستوى الذكاء الوجدانً والعقلً 

ن خالل الذكاء الوجدانً والعقلً لدى طلبة المدارس مستوٌات التكٌؾ مالدراسة الحالٌة للتنبؤ ب

 بسلطنة عمان. 

إلدارة ، ا الجهود العقلٌة والسلوكٌة المتؽٌرة باستمراروتعرؾ أسالٌب التكٌؾ على أنه

 ,Lazarus & Folkman)التً تعترض الفرد  المطالب والضؽوطات الداخلٌة والخارجٌة

ٌل مستمرة للسلوك والبناء عملٌة تعد ا( على أنه2004وعودة ) القرارعة اوعرفه (1984

تختلؾ النتائج النفسٌة و مع البٌئة والخبرات الجدٌدة والمتعلمة. الفردل من خالل تفاعالنفسً، 

 من فرد آلخر؛ األسالٌب المستخدمة للتكٌؾوؼٌرها المترتبة على  واالجتماعٌة والتحصٌلٌة

وٌعرؾ وفعالة وهناك ما ٌحقق له نتائج سلبٌة وؼٌر فعالة.  فهناك ما ٌحقق له نتائج إٌجابٌة

قدرة المرء على تحقٌق أهدافه وإشباع دوافعه وحاجاته بما ٌتناسب مع التكٌؾ االٌجابً على أنه 

ٌعرؾ  ، بٌنمامتطلبات المجتمع وضوابطه، مما ٌوصله لؽاٌاته بطرٌقة ترضٌه وترضً المحٌط

ٌقة اته بطرالتكٌؾ السلبً على أنه عجز الفرد عن تحقٌق أهدافه وؼاٌاته وإشباع دوافعه وحاج

 (. 1121، )فهمًترضٌه وترضً المجتمع 
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 ففً نظرٌة التحلٌل النفسً، ٌرىوقد تناولت نظرٌات علم النفس التكٌؾ بطرق مختلفة؛ 

فروٌد أن التكٌؾ اإلٌجابً ٌحدث حٌنما ٌتمكن اإلنسان من تحقٌق رؼبات الهو ولكن بصورة 

نما ال ٌستطٌع الفرد تحقٌق ذلك، وتتوافق مع قٌم وقواعد المجتمع، وحٌ ،مقننة ومقبولة اجتماعٌا

تكٌؾ السلبً )عبد اللطٌؾ، ٌصاب بالتوتر وعدم االشباع مما ٌؤدي به إلى العصاب وال

واستجابته  هوعملٌة تكٌفنسان أن سلوك اإل فهم ٌرون رواد المدرسة السلوكٌةوأما  (.1113

عن طرٌق التعلم والخبرات التً ٌمر بها، فالسلوك هو استجابة ناتجة عن مثٌر  تتشكل للمثٌرات

أن عملٌة التكٌؾ ، باندوراوٌرى (. 1111أنجلر، ) والعقابٌقوم على مبدأ التعزٌز  خارجً،

ساسً على المالحظة والتقلٌد والنمذجة وٌتوسطها للتفاعل االجتماعً القائم بشكل أ تحدث نتٌجة

أن التكٌؾ اإلٌجابً رواد النظرٌة اإلنسانٌة  وٌعتقد .(Bandura, 1977) ٌةالعملٌات المعرف

إذا توافق سلوك االنسان مع مفهوم الذات لدٌه، والمعاٌٌر االجتماعٌة الخارجٌة ولم ٌحدث ٌحدث 

وإذا تعارض سلوك الفرد مع مفهومه لذاته ومعاٌٌر المجتمع، ، كبٌر بٌنهماذلك التعارض ال

طرٌقة الفرد طلق بٌاجٌه على وأ (.1111، عبد الرحمن) السلبً أو سوء التوافقدث التكٌؾ ٌح

 ٌتضمن داخله ذيوال "التكٌؾ"، بمصطلحمواءمة نفسه مع العالم الخارجً وللتعامل مع البٌئة 

 (.1116)شربل، وهما التمثل والمواءمة  ٌنرئٌسٌت ٌنعملٌت

تباٌن فً فهم عملٌة التكٌؾ أن هناك ٌتبٌن من خالل مراجعة هذه األطر النظرٌة و

لعدد من العوامل  ترجع التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً والعوامل المؤثرة فٌها وٌمكن القول بأن عملٌة

لحاجاته األساسٌة وعوامل متعلقة بالبٌئة  مل فسٌولوجٌة متعلقة بمدى إِشباع الفردالوراثٌة وعوا

 تتأثرمستوى فهم الذات كما أنها ، وانمثل السٌاق الثقافً واالجتماعً وتأثٌر االقر والمجتمع

  الذكاء الوجدانً والذكاء العقلً.بمستوى 
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ٌعد الذكاء الوجدانً أحد أهم العوامل التً تؤثر فً أسلوب التكٌؾ الذي ٌختاره الفرد، و

قدرة الفرد على مراقبة مشاعره وانفعاالته الداخلٌة، على أنه  الوجدانًقد تم تعرٌؾ الذكاء و

  المعرفة لتوجٌه التفكٌر والسلوك اآلخرٌن وانفعاالتهم، والتمٌٌز بٌنها، وتوظٌؾ هذهومشاعر 

(Mayer & Solvey, 1990) .مجموعة من المهارات االنفعالٌة على أنه  جولمان وعرفه

 ,Goleman). والحٌاتًواالجتماعٌة التً ٌتمتع بها الفرد والتً تساعده على النجاح المهنً 

مجموعة منظمة من المهارات والكفاٌات ؼٌر المعرفٌة فً  على أنهكما ٌعرؾ  (1995

الجوانب الشخصٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة، والتً تؤثر فً قدرة الفرد على معالجة المطالب 

 .(Bar-on, 2005)والضؽوط البٌئٌة وهو عامل مهم فً تحدٌد قدرة الفرد على النجاح 

دراسة نوربكاش وبٌشارت  الوجدانً والتكٌؾ،ربطت بٌن الذكاء ومن الدراسات التً 

العالقة بٌن الذكاء  فقد درست ،(Noorbakhsh, Besharat & Zarei, 2010)وزاري  

 140طالب وطالبة، ) 413الوجدانً وأسالٌب التكٌؾ لدى التعرض لإلجهاد فً عٌنة من 

سنة. وأظهرت  21إلى  20إناث(، من جامعة طهران ومتوسط أعمارهم بٌن  223ذكور، 

: التكٌؾ االٌجابٌة مثل النتائج أن هناك عالقة ارتباط إٌجابٌة بٌن الذكاء الوجدانً وأسالٌب

التصدي أو حل المشكلة واألسلوب اإلٌجابً المركز على االنفعال، ووجدت أن هناك ارتباط 

 سلبً بٌن الذكاء الوجدانً واألسلوب السلبً المركز على االنفعال. 

 ,Moradi, Pishva) وهدفت دراسة مورادي وبٌشفا واحسان وحدادي وبوالدي

Ehsan, Hadadi, & Pouladi, 2001) لعالقة بٌن الذكاء الوجدانً إلى التحقق من ا

من  104من اإلناث،  16طالب وطالبة ) 200واستراتٌجٌات التكٌؾ. وتكونت العٌنة من 

سنة من جامعة الرازي فً إٌران. وكشفت النتائج  23إلى  11الذكور( وتراوحت أعمارهم بٌن 

الفعالة وهً حل  وجود عالقة ارتباط إٌجابٌة بٌن الذكاء الوجدانً وكل من استراتٌجٌات التكٌؾ

المشكلة والسعً للدعم االجتماعً والتقٌٌم المعرفً والتثبٌط أو التحكم العاطفً، ووجود عالقة 
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ارتباط سلبٌة بٌن الذكاء الوجدانً واستراتٌجٌة التكٌؾ الؽٌر فعالة وهً التحكم أو التثبٌط 

ٌمكن أن ٌتنبأ بشكل الجسدي. وباإلضافة إلى ذلك، أظهر تحلٌل االنحدار أن الذكاء الوجدانً 

كبٌر بكل من استراتٌجٌات التكٌؾ الخمس هذه )حل المشكلة، والسعً للدعم االجتماعً، 

 والتقٌٌم المعرفً، والتثبٌط الجسدي والتثبٌط العاطفً(. 

 ,Por, Barriball)  وهدفت دراسة بور وبارٌبال وفتزباترٌك وروبرتس

Fitzpatrick, & Roberts, 2011) ى معدل الذكاء الوجدانً لدى طالب إلى التعرؾ عل

وأظهرت نتائج الدراسة  التكٌؾ. باستراتٌجٌاتوعالقته  130التمرٌض فً جامعة لندن وعددهم 

وجود عالقة ارتباط إٌجابٌة بٌن الذكاء الوجدانً وأسلوب التكٌؾ )التصدي أو حل المشكلة(، 

اطفٌة أو الوجدانٌة تساعد طالب كما أشارت النتائج إلى أن زٌادة مشاعر السٌطرة والكفاءة الع

 التمرٌض على تبنً استراتٌجٌات تكٌؾ فعالة عند التعامل مع اإلجهاد والضؽوطات. 

، فقد هدفت إلى استكشاؾ العالقة بٌن (Erozkan, 2013)وأما دراسة إٌروزكان 

ذكور(  360إناث،  331) 611الذكاء الوجدانً ومهارات التكٌؾ. وتكونت عٌنة الدراسة من 

مختلفة فً  اسنة، من طالب المرحلة الجامعٌة الذٌن ٌدرسون أقسام 24متوسط أعمارهم و

جامعة موؼال كوكمان فً تركٌا. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط سلبٌة بٌن 

أسالٌب التكٌؾ السلبٌة والذكاء الوجدانً وعالقة ارتباط إٌجابٌة بٌن أسالٌب التكٌؾ االٌجابً 

 وجدانً. والذكاء ال

عن عالقة الذكاء الوجدانً بأسالٌب  (Guajral, 2013)وبحثت دراسة جاجٌرال 

من الموظفٌن من قسم الحاسوب. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود  150التكٌؾ لدى عٌنة من 

ارتباط إٌجابً بٌن الذكاء الوجدانً وأسالٌب التكٌؾ الفعالة وأن هناك تأثٌر للذكاء الوجدانً 

 التكٌؾ لدى مواجهتهم للضؽوطات فً بٌئة العمل وؼٌرها.  على أسالٌب
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، إلى التعرؾ على (Mahajan & Singh, 2014)وهدفت دراسة ماهجان وسنج 

 .عالقة الذكاء الوجدانً بأسالٌب التكٌؾ لدى المراهقٌن الذٌن ٌعانون من اضطراب إٌذاء النفس

. وقد 11إلى  16، وتراوحت أعمارهم بٌن بالهند امرٌض 30وقد تكونت عٌنة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط سلبٌة بٌن إٌذاء النفس وبٌن الذكاء الوجدانً وبٌن 

 أسالٌب التكٌؾ السلبٌة والذكاء الوجدانً لدى أفراد العٌنة. 

 (Mhalker, George, & Nayak, 2014)  كما قام جورج ومهالكٌر وناٌاك

فت إلى قٌاس مستوى الذكاء الوجدانً والتعرؾ على استراتٌجٌات التكٌؾ التً بدراسة هد

مشاركا، تم اختٌار أولئك  24ٌستخدمها طلبة التمرٌض فً إحدى الجامعات الهندٌة. من بٌن 

 12( وتراوحت أعمارهم بٌن 22الذٌن لدٌهم ذكاء وجدانً منخفض أو منخفض جدا وعددهم )

ساعات  10ز الذكاء الوجدانً والذي ؼطى جوانب مختلفة لمدة تعرضوا لبرنامج تعزٌ 20الى 

ود أٌام، وبعد إجراء االختبار بعد شهر واحد من البرنامج، أظهرت النتائج وج 5مقسمة إلى 

كاء الوجدانً وكذلك استراتٌجٌات التكٌؾ لدٌهم، كما أظهرت ذتحسن كبٌر وملحوظ فً أبعاد ال

 ء الوجدانً واستراتٌجٌات التكٌؾ اإلٌجابٌة والفعالة. وجود عالقة ارتباط إٌجابً بٌن الذكا

 & ,kulkarani, Sudarshan )وأما دراسة كلكارانً وسدارشان وبٌجم     

Begum, 2016)  الذكاء الوجدانً بأسالٌب التكٌؾ من قبل عالقة فقد اهتمت بالكشؾ عن

هرت نتائج الدراسة أن سنة. وقد أظ 24إلى  22متدربٌن فً كلٌة الطب، تراوحت أعمارهم بٌن 

سالٌب التكٌؾ مستوى الذكاء الوجدانً لدى أفراد العٌنة مرتفع وكذلك مستوى استخدام أ

خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إٌجابٌة بٌن مستوى الذكاء الوجدانً االٌجابٌة مرتفع. و

وأسالٌب التكٌؾ  وأسالٌب التكٌؾ االٌجابٌة ووجود عالقة ارتباط سلبٌة بٌن الذكاء الوجدانً

 السلبٌة. 
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 هدفت بدراسة( (Antoniou & Drosos, 2017أنتونٌو ودروسوس  من وقام كل  

الذكاء الوجدانً، وقد تكونت عٌنة الدراسة من و التعرؾ على أسالٌب التكٌؾ وعالقتها بالقلق

الصؾ السادس االبتدائً بالٌونان،  فًإناث(،  131ذكور،  102) طالب وطالبة 245

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أسالٌب التكٌؾ سنة،  13-11وتراوحت أعمارهم بٌن 

واقعً(، بٌنما أقل أسالٌب التكٌؾ  )الؽٌرالمستخدمة لدٌهم هما التكٌؾ االٌجابً والتفكٌر الحالم 

ا أن هناك عالقة ارتباطٌة وقد أظهرت نتائج الدراسة أٌض والؽضب.المستخدمة هما اللوم 

موجبة بٌن الذكاء الوجدانً وأسلوب التكٌؾ االٌجابً وعالقة ارتباطٌة سالبة بٌن الذكاء 

لهاء والعزلة االجتماعٌة والقبول واإل مثل اللوم والؽضب لوجدانً وأسلوب التكٌؾ السلبًا

 السلبً والتفكٌر الحالم أو الؽٌر واقعً. 

 Antoniou, Drosos, & Marinaki قام انتونٌو ودوروس ومارٌناكً كما

التعرؾ على عالقة أسالٌب التكٌؾ بسمات الذكاء الوجدانً لدى  بدراسة هدفت(، (2017

 541وقد تكونت عٌنة الدراسة من  الٌونان.فً الجامعات الحكومٌة فً  األكادٌمٌٌنالموظفٌن 

وقد أظهر سنة،  50لػ متوسط أعمارهم وب ،(إناث% 31.4 ذكور،% 61.6)وموظفة  اموظف

 للتكٌؾكما أنهم أظهروا استخدام أسالٌب متنوعة  اعالٌ اذكاء وجدانٌ ناألكادٌمٌو الموظفون

بٌن الذكاء  عالقة ارتباط موجبة إلى وجودوخلصت نتائج الدراسة  ومواجهة الضؽوطات.

 اإلٌجابٌة.  التكٌؾالوجدانً وأسالٌب 

وجود عالقة ارتباط موجبة بٌن  إلىالدراسات المتعلقة بالذكاء الوجدانً، هذه خلصت و

والتقٌٌم  االجتماعًالذكاء الوجدانً وأسالٌب التكٌؾ اإلٌجابٌة مثل حل المشكلة والسعً للدعم 

، واألسلوب اإلٌجابً المركز على (Moradi et al., 2011)المعرفً والتحكم العاطفً 

وعالقة ارتباط سالبة بٌن الذكاء الوجدانً  .(Noorbakhsh et al., 2010)االنفعال 

وأسالٌب التكٌؾ السلبٌة مثل اللوم والؽضب والعزلة االجتماعٌة والقبول واإللهاء السلبً 
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 ,Mahajan & Singh)وإٌذاء النفس  (،(Antoniou & Drosos, 2017والتفكٌر الحالم 

، واألسلوب السلبً المركز (Moradi et al., 2011)والتحكم أو التثبٌط الجسدي  ،(2014

 .(Noorbakhsh et al., 2010)على االنفعال 

 & ,Luthar, Zigelr) العقلًالٌب التكٌؾ أٌضا الذكاء ومن العوامل المؤثرة على أس

Goldestein, 1992; Maseth & Coastwort, 1998; Singh & Sharma, 

اختلؾ علماء النفس فً تعرٌؾ الذكاء، وٌمكن تصنٌؾ التعرٌفات التً وضعوها وقد  (2012

الذي وإلى خمسة أنواع ومنها التعرٌفات التً ركزت على التكٌؾ كمعٌار للذكاء كتعرٌؾ شترن 

عرفه على أنه القدرة على التكٌؾ العقلً مع الحٌاة وظروفها المختلفة والجدٌدة، ومنها ما 

القدرة على االستفادة من الخبرات بكتعرٌؾ جوردن الذي عرفه  ،لمركزت على خاصٌة التع

السابقة وتوظٌفها فً حل المشكالت الجدٌدة، ومنها ما ركز على التفكٌر المجرد كتعرٌؾ 

تٌرمان الذي عرفه على أنه القدرة على التفكٌر المجرد الذي ٌعتمد على المفاهٌم الكلٌة وعلى 

ٌة، وهناك تعرٌؾ وكسلر األكثر شموال والذي عرفه على أنه هو استخدام الرموز اللؽوٌة والعدد

 القدرة الكلٌة لدى الفرد على التصرؾ الهادؾ والتفكٌر المنطقً والتعامل المجدي مع البٌئة

 (. 2013علٌوت، )

الذكاء العقلً المرتفع ٌمتلكون مهارات  واألفراد ذو من أهمٌة الذكاء العقلً فً كونوتك

كالت وكذلك فً قدرتهم على التنظٌم الذاتً وتوجٌه أنفسهم كما أنهم ٌكونون عالٌة فً حل المش

أكثر قدرة على تقٌٌم العواقب ألفعالهم وأقل اندفاعٌة وتهورا وأكثر حساسٌة اللتقاط المشكالت 

 ,Harford)ومحاولة عالجها، مما ٌؤثر فً تكٌفهم ومواجهتهم للضؽوطات بشكل إٌجابً 

2004; Valliant & Davis, 2000).  

ٌب التكٌؾ فهً قلٌلة ومنها دراسة وأما الدراسات التً ربطت بٌن الذكاء العقلً وأسال

وهدفت إلى التعرؾ  (Luthar, Zigler, & Goldstein, 1992)لوثار وزجلر وجولدستن 
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 51تكونت العٌنة من التكٌؾ لدى مجموعة من المراهقٌن. على أثر الذكاء العقلً فً أسالٌب 

سنة، وتم مقارنتهم مع  14ٌملكون مواهب وذكاء عقلً مرتفع، ومتوسط أعمارهم  ممن امراهق

، ومع مجموعتٌن تتطابق 30مراهقٌن أكبر منهم ولكن بنفس مستوى الذكاء العقلً، وعددهم 

أنهم أقل موهبة وذكاء. وأظهرت النتائج أن المجموعة ذات الذكاء العقلً  عهم فً العمر إالم

 ا. ومواهب امرتفع اال تملك ذكاء عقلٌالمرتفع أظهرت تكٌفا أفضل من المجموعة التً 

على التكٌؾ  تأثٌر الذكاء العقلً (Tiet et al., 1998)وبحثت دراسة تاٌت وآخرون 

سنة،  12إلى  1من ه األطفال. وتراوحت أعمار العٌنة ة والضؽوطات التً تواجلألحداث السلبٌ

أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء العقلً ال عالقة له باألطفال الذٌن هم أقل عرضة ألحداث و

الحٌاة السلبٌة، ولكن هناك عالقة بٌن الذكاء العقلً واألطفال الذٌن هم أكثر عرضة للمخاطر 

ث أظهرت الدراسة أنه كلما كان الذكاء العقلً مرتفعا النفسٌة بسبب أحداث الحٌاة السلبٌة. حٌ

 لدٌهم، كانوا ٌتكٌفون بشكل إٌجابً أكثر لألحداث السلبٌة التً تواجههم. 

التعرؾ  إلى هدفت فقد (Singh & Sharma, 2012)دراسة سٌنج وشارما  وأما

على أثر الذكاء الوجدانً والذكاء العقلً على التكٌؾ وقدرة الفرد على مواجهة الضؽوطات 

سنة.  30إلى  11وتراوحت أعمارهم من  طالبا 34المختلفة. وتكونت عٌنة الدراسة من 

  .الذكاء العقلً وأسالٌب التكٌؾ وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بٌن

ى الدراسات التً بحثت فً أثر الذكاء العقلً على أسالٌب عل االطالعومن خالل 

كٌؾ. بٌن الذكاء الوجدانً وأسالٌب الت التكٌؾ، فنجد أنها قلٌة مقارنة بالدراسات التً ربطت

اختلفت نتائجها، فهناك من أثبتت وجود عالقة ارتباط موجبة بٌن الذكاء العقلً وأسالٌب و

وجود أثر للذكاء العقلً ولكن فقط  ما خلصت إلى ، وهناك(Luthar et al., 1992)ؾ التكٌ

 تجد بٌنما لم (Tiet et al., 1998) لبٌة والمخاطر النفسٌةللذٌن هم أكثر عرضة لألحداث الس
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 ,Singh & Sharma) لٌب التكٌؾأي عالقة بٌن الذكاء العقلً وأسا دراسات أخرى

2012).  

كاء الوجدانً والعقلً على أسالٌب نالحظ من خالل الدراسات تباٌن فً تأثٌر كل من الذ

ود اختالؾ فً ووج لذكاء الوجدانً لصالح التكٌؾ اإلٌجابً،التكٌؾ، فهناك اتفاق فً تأثٌر ا

، كما أن الدراسات المرتبطة بالذكاء الوجدانً كثٌرة مقارنة بقلة الدراسات تأثٌر الذكاء العقلً

أن  أنه لم ٌسبق جد أنها صؽٌرة. كما نالحظوبالنظر لعٌنات الدراسات، ن المرتبطة بالذكاء العقلً

والعقلً(، للتنبؤ بأسالٌب التكٌؾ وهناك ندرة فً الوجدانً جمعت دراسة بٌن نوعً الذكاء )

  الدراسات العربٌة التً بحثت فً تأثٌر الذكاء العقلً والوجدانً.

 مشكلة البحث وأسئلته 

أسالٌب تكٌؾ إٌجابٌة،  إن تعرض االنسان للضؽوطات الٌومٌة ٌتطلب منه استخدام

وتجنب أسالٌب التكٌؾ السلبٌة وذلك حتى ال ٌؤثر على صحته النفسٌة والعقلٌة واالجتماعٌة. 

نفسٌا وذا مرونة وقدرة على االستجابة للمواقؾ المختلفة  احٌث ٌسعى كل فرد أن ٌكون متزن

 فً نفس الوقت. بواقعٌة، تضمن له إشباع حاجاته وتحقٌق متطلبات البٌئة والمحٌط الخارجً

فالفرد المتزن هو من ٌكون فً حالة استقرار واتزان انفعالً مع نفسه ومع اآلخرٌن، وال ٌتخلى 

عن مسؤولٌاته والتزاماته الشخصٌة واالجتماعٌة وذلك ٌتطلب منه مرونة عالٌة واستخدام 

ركٌز على أسالٌب تكٌؾ إٌجابٌة مثل حل المشكلة، والبحث عن الدعم االجتماعً والروحً والت

التفكٌر اإلٌجابً وتجنب أسالٌب التكٌؾ السلبٌة مثل لوم الذات وتجاهل المشكلة والتفكٌر الحالم 

 وإخفاء المشاعر.  

ونظرا ألن استخدام أسالٌب التكٌؾ اإلٌجابٌة ٌعتمد على عدد من العوامل المختلفة   

للتنبؤ بمستوٌات التكٌؾ  ومنها الذكاء الوجدانً والذكاء العقلً، فقد سعت الدراسة الحالٌة
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المطلع على الدراسات أن )اإلٌجابٌة والسلبٌة( من خالل نوعً الذكاء الوجدانً والعقلً. كما 

السابقة ٌجد الندرة البسٌطة التً اهتمت بالتنبؤ بأسالٌب التكٌؾ من خالل الجمع بٌن نوعً 

 لتربوي والنفسً. الذكاء العقلً والوجدانً، وستكون هذه الدراسة إضافة مهمة للحقل ا

 وٌناء علٌه سعت الدراسة الحالٌة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالٌة: 

فً التكٌؾ اإلٌجابً والتكٌؾ السلبً والذكاء الوجدانً هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة -1

 ؟ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة عمانوالذكاء العقلً تعزى لمتؽٌر الجنس لدى طلبة 

التكٌؾ اإلٌجابً والتكٌؾ السلبً والذكاء الوجدانً  هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً-2

الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً لدى طلبة  الدراسً صؾتعزى لمتؽٌر ال والذكاء العقلً

 بسلطنة عمان؟ 

لدى طلبة  هل ٌمكن التنبؤ بمستوٌات التكٌؾ اإلٌجابً من خالل الذكاء الوجدانً والعقلً-3

 الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة عمان؟ 

الحلقة طلبة  لدى هل ٌمكن التنبؤ بمستوٌات التكٌؾ السلبً من خالل الذكاء الوجدانً والعقلً-4

 ن التعلٌم األساسً بسلطنة عمان؟ الثانٌة م

 محددات الدراسة 

 مستوٌات التكٌؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة، الحدود الموضوعٌة: تقتصر الدراسة الحالٌة على دراسة

البعض ومدى وجود فروق فً مستوٌاتها بناء على  االذكاء الوجدانً والعقلً وعالقتها ببعضهو

  .الدراسً صؾبعض المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة المتمثلة فً الجنس وال

 . 2012-2016الحدود الزمانٌة: تقتصر الحدود الزمانٌة على الفصل الدراسً األول للعام 

 الحدود المكانٌة: تقتصر حدود الدراسة المكانٌة على جمٌع مناطق ومحافظات السلطنة. 
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  الحدود البشرٌة: تقتصر الحدود البشرٌة على طلبة الصؾ الثامن والتاسع والعاشر.

 مصطلحات الدراسة

أسالٌب التكٌؾ: تعرؾ أسالٌب التكٌؾ على أنها الجهود العقلٌة والسلوكٌة المتؽٌرة باستمرار، 

 & Lazarus)إلدارة المطالب والضؽوطات الداخلٌة والخارجٌة التً تعترض الفرد 

Folkman, 1984).  ًوتعرؾ إجرائٌا على أنه مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها الفرد ف

 (.2001وآخرون،  )الظفريالمستخدم فً الدراسة الحالٌة  اس التكٌؾالنسخة العمانٌة لمقٌ

قدرة الفرد على مراقبة مشاعره وانفعاالته الداخلٌة، ومشاعر ٌعرؾ على أنه الذكاء الوجدانً: 

 Mayer)اآلخرٌن وانفعاالتهم، والتمٌٌز بٌنها، وتوظٌؾ هذه المعرفة لتوجٌه التفكٌر والسلوك 

& Solvey, 1990). إجرائٌا على أنه مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها الفرد فً  وٌعرؾ

 المستخدم فً الدراسة الحالٌة. (، 2002للسمادونً )مقٌاس الذكاء الوجدانً 

الذكاء العقلً: هو القدرة على إدراك العالقات والقٌام بعملٌات التفكٌر العلٌا وخاصة التفكٌر 

نه مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها الفرد وٌعرؾ إجرائٌا على أ (.2013)علٌوت، المجرد 

 فً اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة. 

 منهج الدراسة 

تحقٌقا ألهداؾ البحث، تم استخدام المنهج الوصفً الذي ٌقوم على جمع البٌانات 

ودراسة الظاهرة كما هً فً الواقع والتعبٌر عنها بصورة رقمٌة، ففً الدراسة الحالٌة تمت 

ؽٌرٌن، الذكاء الوجدانً والعقلً، باإلضافة إلى وصؾ مستوٌات التكٌؾ من خالل المتدراسة 

 الفروق فً مستوٌات متؽٌرات الدراسة بناء على الجنس والصؾ الدراسً. 

 مجتمع الدراسة والعينة
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تكون مجتمع البحث من طلبة الصؾ الثامن والتاسع والعاشر المسجلٌن فً العام 

 235وأما عٌنة البحث فقد تكونت من (. 21202)والبالػ عددهم م، 2012-2016دٌمً األكا

طالب، تم  351طالبة و 314مناطق ومحافظات السلطنة، منهم  جمٌع وطالبة من اطالب

أعمارهم  سنة وبلػ متوسط 12سنة و 13تراوحت أعمارهم بٌن  اختٌارهم بطرٌقة عشوائٌة.

 (. 0911)ع= سنة،  14.6الزمنً 

 الدراسة  أدوات

تم فً هذه الدراسة تطبٌق ثالثة مقاٌٌس وهم مقٌاس التكٌؾ، ومقٌاس الذكاء الوجدانً 

 اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة، وفٌما ٌأتً وصؾ هذه األدوات: و

 مقٌاس التكٌؾ-1

( لقٌاس Aldhafri et al., 2009)ِ تم استخدام النسخة العمانٌة من مقٌاس التكٌؾ

وقد تم لدى مواجهتهم للضؽوطات الٌومٌة.  قبل المفحوصٌن أسالٌب التكٌؾ المستخدمة من

قد قام الظفري و، (2010)استخالص فقرات المقٌاس من مقٌاس الهاشمً فً نسخته العربٌة 

، ومدى (Aldhafri et al., 2009)ة للمقٌاس وآخرون بالتأكد من الخصائص السٌكومترٌ

 للبٌئة العمانٌة ودقة ووضوح الفقرات.  مناسبته

فقرات  1تم تحدٌد عاملٌن من عوامل التكٌؾ وهما: التكٌؾ السلبً وٌتكون من  وقد

لوم الذات، والبكاء، وتجاهل المشكلة، والتفكٌر الحالم،  :وٌقٌس استراتٌجٌات التكٌؾ التالٌة

 12التكٌؾ اإلٌجابً وٌتكون من العامل الثانً ٌمثل وإخفاء المشاعر، والتوقع المضطرب و

اتٌجٌات التالٌة: البحث عن الدعم االجتماعً والروحً، وحل المشكلة، فقرة وٌقٌس االستر

والتركٌز على التفكٌر اإلٌجابً، وتطوٌر العالقات، والمحافظة على اللٌاقة البدنٌة. وتم التحقق 

 وذلك لكل من التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً ،0.70من ثبات المقٌاس من خالل ألفا كرونباخ وبلػ 
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Aldhafri et al., 2009))بٌانات الدراسة الحالٌة، تم التوصل إلى معامل ثبات  . وباستخدام

  . ( للتكٌؾ السلب0962ً(، لبعد التكٌؾ اإلٌجابً، وقٌمة )0910ألفا كرونباخ )

 مقٌاس الذكاء الوجدانً  -2

استخدم الباحثون فً هذا البحث مقٌاس الذكاء الوجدانً والذي طوره السمادونً 

وهً إدارة الذات وتحفٌز  أبعاد،فقرة مقسمة على خمسة  33اس على (. ٌحتوي المق2002ٌ)

الذات والتعاطؾ والمهارات االجتماعٌة والوعً بالذات. واحتوى بعد إدارة الذات على ثمان 

فقرات، وبعد تحفٌز الذات على ستة فقرات، وبعد التعاطؾ على ستة فقرات، وبعد المهارات 

وأمام كل فقرة مقٌاس الوعً بالذات على ستة فقرات، عد االجتماعٌة على سبعة فقرات، وب

 تقدٌر خماسً )ؼٌر موافق بشدة، ؼٌر موافق، ال أستطٌع أن أقرر، موافق، موافق بشدة(. 

وتم التحقق من الصدق الظاهري للمقٌاس من خالل عرضه على مجموعة من 

المتخصصٌن فً العلوم التربوٌة والنفسٌة وعددهم تسعة وذلك للحكم على مدى مالئمة تعلٌمات 

 Aldhafriاإلجابة ومدى مناسبة صٌاؼة الفقرات وكذلك البدائل الموجودة أمام الفقرات للطلبة 

et al., 2009).) خارجطالبا وطالبة من  212على عٌنة تألفت من  تطبٌق المقٌاس كما تم 

وتم حساب ارتباط درجة الفقرة وذلك للتأكد من معامل تمٌٌز الفقرات فً المقٌاس، عٌنة البحث، 

وقد  وذلك للتوصل لمعامل تمٌٌز الفقرات، بالدرجة الكلٌة للمحور الذي تنتمً إلٌه الفقرة،

، وقد تم االعتماد على معٌار إٌبل )كاظم، 0.42و 0.02تراوحت معامالت االرتباط بٌن 

تعد  0.11(، والذي ٌنص على أن الفقرات ذات االرتباط السالب أو التً تقل عن 2001

تعد جٌدة وأما  0.31إلى  0.11ضعٌفة وٌنصح بحذفها، أما الفقرات التً ٌتراوح ارتباطها بٌن 

فقرة وحذؾ ثمانً  25ا لهذا المعٌار تم قبول فأكثر تعد ممتازة ووفق 0.31التً ٌبلػ ارتباطها 

كما تم حساب معامالت ارتباط بٌرسون (. 33، 21، 21، 12، 16، 15، 2، 6 فقرات وهً
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. وٌعنً ذلك أن 0.64و 0.24بٌن محاور المقٌاس الخمسة وجاءت جمٌعها دالة وتتراوح بٌن 

 جمٌع المحاور تقٌس الذكاء الوجدانً.    

كرونباخ لدرجات كل محور من محاور المقٌاس لقد تم حساب معامل ألفا أما بالنسبة للثبات ف

وفً وهً نسبة مقبولة.  0.16مقٌاس ككل ، ولل0.62و 0.55الخمسة، وقد تراوحت بٌن 

 (.0914)ككل وجاءت قٌمة الثبات  الدراسة الحالٌة قام الباحثان بإعادة حساب معامالت الثبات

 ةاختبار رافن للمصفوفات المتتابع -3

قافات ومن أكثر هو اختبار ؼٌر لفظً من إعداد جون رافن، وٌعد هذا االختبار عابرا للث

إلى سن الشٌخوخة وٌقٌس القدرة المنطقٌة  5وٌستخدم للفئة العمرٌة من االختبارات شٌوعا، 

فقرة اختٌار متعدد، متدرجة الصعوبة واعتمد رافن على نظرٌة  60للمفحوصٌن وٌتكون من 

طوٌره. وقد تم تقنٌن االختبار فً عدد من دول العالم وكانت مؤشرات صدقه سبٌرمان فً ت

وثباته مرتفعة، كما تم تقنٌنه فً محافظة مسقط بسلطنة عمان وجاءت جمٌع المؤشرات 

السٌكومترٌة مرتفعة، حٌث تم حساب ثباته بطرٌقة إعادة االختبار وطرٌقة االتساق الداخلً كما 

ٌحٌى وإبراهٌم وجالل، اب مصفوفة االرتباطات الداخلٌة )وحستم التحقق من صدق ارتباطه 

 ( بالتأكد من صدقه وثباته. 2002(. كما قامت الحكمانً )2003

  ةإجراءات الدراس

تم الحصول على المعلومات اإلحصائٌة الخاصة بمجتمع الدراسة وعٌنتها، ومن ثم إعداد 

 735)على عٌنة الدراسة والبالػ عددهم ) الصدق والثبات، وتم تطبٌق المقٌاسوحساب  المقٌاس

إحصائٌا بالرزمة ة البٌانات ثم معالج ات الرسمٌة،موافقالوذلك بعد الحصول على طالب وطالبة 

 المناسبة ومن ثم مناقشة النتائج والخروج بالتوصٌات التربوٌة المناسبة.  SPSSاإلحصائٌة 

 المعالجة اإلحصائية 
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"ت" للعٌنات  قٌمةلمعرفة الفروق فً متؽٌرات الدراسة بناء على الجنس، تم حساب 

بناء على الصؾ لمعرفة مدى داللة الفروق  تم استخدام تحلٌل التباٌن األحاديو. المستقلة

من لتنبؤ بمستوٌات التكٌؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة تم استخدام تحلٌل االنحدار الخطً ل كما .الدراسً

  . ء الوجدانً والعقلًخالل الذكا

 نتائج الدراسة 

 فٌما ٌلً عرض لنتائج الدراسة حسب ترتٌب األسئلة: 

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التكٌؾ -أوال

اإلٌجابً والتكٌؾ السلبً والذكاء الوجدانً والذكاء العقلً تعزى لمتؽٌر الجنس لدى طلبة الحلقة 

 الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة عمان؟ 

ة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة "ت" للعٌنات قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابٌ

 1المستقلة ألسالٌب التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً والذكاء الوجدانً والذكاء العقلً.  والجدول 

 ٌوضح هذه النتائج.

 1جدول 

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار ت للتكٌؾ اإلٌجابً والتكٌؾ السلبً والذكاء الوجدانً 

 والذكاء العقلً وفقا للجنس 

المتوسط  العدد الجنس المتؽٌر

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

قٌمة  قٌمة ت

 االحتمال

حجم 

 األثر

 0915 0901> 2934 0965 3.41 313 أنثى التكٌؾ اإلٌجابً

    0.62 3.31 350 ذكر 
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 0944 0901> 4901 0.23 3.01 313 أنثى التكٌؾ السلبً

    0.62 2922 350 ذكر 

 0926 0901> 3.41 0.54 3.52 314 أنثى الذكاء الوجدانً

    0.53 3.43 350 ذكر

 0923 0901> 4906 10906 31915 353 أنثى الذكاء العقلً

    10953 32954 212 ذكر 

 

 0901ت داللة إحصائٌة عند مستوى داللة أقل من ٌتضح من الجدول وجود فروق ذا

وذلك  فً أسالٌب التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً والذكاء الوجدانً والذكاء العقلً بٌن اإلناث والذكور

من الجدول أن قٌم حجم األثر صؽٌرة بناء على معٌار كوهن كما ٌتضح  لصالح اإلناث

(Cohen, 1988).  

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثانً: هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة -ثانٌا

فً التكٌؾ اإلٌجابً والتكٌؾ السلبً والذكاء الوجدانً والذكاء العقلً تعزى لمتؽٌر الصؾ 

 الدراسً لدى طلبة الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة عمان؟ 

 حساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة للمتؽٌرات والأ لإلجابة على هذا السؤال تم

ولمعرفة مدى داللة الفروق بٌن المتوسطات، تم استخدام تحلٌل )ٌمكن طلبها من الباحثٌن(، 

 . 3التباٌن األحادي كما هو واضح فً جدول 

 3جدول 

 تقدٌرات أفراد العٌنة على مقاٌٌس الدراسة حسب متؽٌر الصؾ تحلٌل التباٌن األحادي للفروق فًاختبار 
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مجموع  مصدر التباٌن المتؽٌرات

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

مستوى  قٌمة ؾ

 الداللة

التكٌؾ 

 اإلٌجابً

 09001> 10920 3961 2 2911 بٌن المجموعات

   0933 230 244923 داخل المجموعات 

    232 251911 الكلً 

 09034 3940 1920 2 3941 بٌن المجموعات التكٌؾ السلبً

   0950 230 366925 داخل المجموعات 

    232 320915 الكلً 

 09001> 11962 5931 2 11911 بٌن المجموعات الذكاء الوجدانً 

   0931 231 200914 داخل المجموعات

    233 211923 الكلً

 09001> 1935 112922 2 1264945 بٌن المجموعات  الذكاء العقلً

   105964 642 62122966 داخل المجموعات 

    644 61512911 الكلً  

 

فإن قٌمة ؾ المحسوبة لكل من أسالٌب التكٌؾ )اإلٌجابً  3جدول وكما ٌتضح من 

والسلبً( ونوعً الذكاء )الوجدانً والعقلً( أكبر من قٌمة ؾ المجدولة )ؾ المجدولة= 

عند (، مما ٌدل على وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً هذه المتؽٌرات تعزى للصؾ 3.40

تخدام اختبار المقارنات البعدٌة . وللتعرؾ على مصدر الفروق تم اس0905مستوى أقل من 
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شافٌٌه وأشارت النتائج على أن مستوى التكٌؾ اإلٌجابً لدى طلبة الصؾ التاسع والعاشر أعلى 

من الثامن، بٌنما لم توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن الصفٌن التاسع والعاشر، كما تبٌن أن مستوى 

ٌنما لم توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن التكٌؾ السلبً لدى طلبة الصؾ العاشر أعلى من الثامن، ب

الصفٌن الثامن مع التاسع والتاسع مع العاشر، كما اتضح أن مستوى الذكاء الوجدانً لدى طلبة 

الصؾ التاسع والعاشر أعلى من الثامن، بٌنما لم توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن الصفٌن التاسع 

طلبة الصؾ التاسع والعاشر أعلى من والعاشر، وأخٌرا ٌتبٌن أن مستوى الذكاء العقلً لدى 

 الثامن، بٌنما لم توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن الصفٌن التاسع والعاشر.    

النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث: هل ٌمكن التنبؤ بمستوٌات التكٌؾ  ثالثاً:

التعلٌم األساسً بسلطنة اإلٌجابً من خالل الذكاء الوجدانً والعقلً لدى طلبة الحلقة الثانٌة من 

 عمان؟ 

من عالقة هذه المتؽٌرات عن طرٌق  أوال تم التحققتمهٌدا الستخدام معادلة االنحدار،   

، والتً أشارت إلى وجود عالقات دالة إحصائٌا بٌن ت االرتباط لبٌرسونحساب معامال

قام ل التنبؤ تم استخدام معادلتٌن؛ فً المعادلة األولى، ولإلجابة عن سؤامتؽٌرات الدراسة. 

نٌة العقلً وحده على أسالٌب التكٌؾ اإلٌجابً وفً المعادلة الثا الباحثان بالتحقق من تأثٌر الذكاء

 5والجدول  للتنبؤ بأسالٌب التكٌؾ اإلٌجابً االنحدارإلى معادلة  ًتم إضافة الذكاء الوجدان

 ؤ.ٌوضح نتائج نموذجً التنب

 5جدول 

 اإلٌجابٌةخالصة نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد التدرٌجً للتنبؤ بمستوٌات التكٌؾ 

معامل  المتؽٌر النموذج 

االنحدار 

ؼٌر 

الخطأ 

المعٌاري 

لمعامل 

معامل 

اإلنحدار 

المعٌاري 

قٌمة"ت" 

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة

R2 
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 Beta اإلنحدار Bالمعٌاري

 0901 0901> 32916  0901 3921 الثابت 1

  0901> 2921 0910 0900 0900 الذكاء العقلً 

  0901> 11901  0913 1946 الثابت  2

 0921 0901> 2901- 0902- 0900 0900- الذكاء العقلً 

  0901> 15914 0956 0903 0961 الذكاء الوجدانً 

 

فً النموذج أن قٌمة "ت" المحسوبة للذكاء العقلً لوحده  5حٌث ٌتضح من الجدول 

تنبأ ٌٌمكن أن  مما ٌدل على أنه 0901التنبؤي األول دالة إحصائٌاً عند مستوى داللة أقل من 

كما ٌتضح أن النموذج التنبؤي الثانً والذي ٌتضمن كال من الذكاء  ،بأسالٌب التكٌؾ اإلٌجابً

ٌتضح أن الذكاء  فً النموذج الثانً بٌتا العقلً والوجدانً كان داال إحصائٌا، وبالنظر الى قٌم

أٌضا أنه وٌتضح  الوجدانً أكثر تأثٌرا من الذكاء العقلً فً التنبؤ بمستوٌات التكٌؾ اإلٌجابً.

من أسالٌب التكٌؾ اإلٌجابٌة، كما ٌمكن  %1 ما قٌمته تفسٌر لوحده ٌمكن لنموذج الذكاء العقلً

 .اإلٌجابٌة كٌؾمن أسالٌب الت %21 ما قٌمته الذكاء العقلً والوجدانً تفسٌر ًلنموذج

أسالٌب التكٌؾ ب فً التنبؤ كما قام الباحثان بالتحقق من تأثٌر الذكاء الوجدانً والعقلً

 ٌبٌن ذلك. 6السلبً والجدول 

 6جدول 

 خالصة نتائج تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد التدرٌجً للتنبؤ بمستوٌات التكٌؾ السلبٌة

 النموذج 

 
 
 
 

معامل  المتؽٌر

االنحدار 

ؼٌر 

الخطأ 

المعٌاري 

لمعامل 

معامل 

اإلنحدار 

المعٌاري 

قٌمة"ت" 

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة

R2 
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 Beta اإلنحدار Bالمعٌاري

 0900 0901> 24940  0910 2965 الثابت 1

  0901> 2903 0901 0900 0900 الذكاء العقلً 

  0901> 1914  0911 1954 الثابت  2

 0902 0921 0922- 0901- 0900 0900- الذكاء العقلً 

  0901> 2905 0921 0905 0931 الذكاء الوجدانً 

 

فً النموذج  حٌث ٌتضح من الجدول أن قٌمة "ت" المحسوبة للذكاء العقلً لوحده

 مما ٌدل على أنه ٌمكن أن ٌتنبأ 0901التنبؤي األول دالة إحصائٌا عند مستوى داللة أقل من  

كما ٌتضح أن النموذج التنبؤي الثانً والذي ٌتضمن كال من الذكاء  ،بأسالٌب التكٌؾ السلبٌة

ٌتضح أن الذكاء فً النموذج الثانً، بٌتا  العقلً والوجدانً كان داال إحصائٌا، وبالنظر الى قٌم

الوجدانً أكثر تأثٌرا من الذكاء العقلً فً التنبؤ بمستوٌات التكٌؾ السلبٌة، كما أنه بوجود 

 تضح أٌضا أن نموذج الذكاء العقلً ال ٌفسروٌختفً تأثٌر الذكاء العقلً.  الذكاء الوجدانً ٌ

من أسالٌب  %2الذكاء العقلً والوجدانً تفسٌر  ً، كما ٌمكن لنموذجأسالٌب التكٌؾ السلبٌة

 التكٌؾ السلبٌة. 

 النتائجمناقشة 

ذات داللة إحصائٌة فً أسالٌب التكٌؾ اإلٌجابً  ارت نتائج الدراسة إلى وجود فروقأش

. وتتفق هذه النتٌجة لصالح اإلناث والسلبً والذكاء الوجدانً والذكاء العقلً بٌن اإلناث والذكور

ٌب مع بعض الدراسات السابقة التً تبٌن أن هناك فروقا دالة بٌن الذكور واإلناث فً أسال

 ,Antoniou & Drosos; Cicognani, 2011; Liu, Tein) التكٌؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة



 

21 
 

& Zahi, 2004)  وفروقا دالة فً الذكاء الوجدانً والعقلً كما فً دراسة سٌنج وشارما 

(Singh & Sharma, 2012).  وقد أوضحت النتائج أن التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً والذكاء

كٌؾ اإلٌجابً من ناحٌة الوجدانً والعقلً أعلى عند اإلناث. وٌمكن تفسٌر تفوق اإلناث فً الت

نفسٌة واجتماعٌة، حٌث تمٌل النساء أكثر للبحث عن الدعم االجتماعً والروحً وتطوٌر 

العالقات حٌنما ٌقعن فً مشاكل على عكس الذكور الذٌن ٌمٌلون لالنطواء والكبت 

(Cicognani, 2011).  

ن اإلناث أكثر وٌمكن تفسٌر أن اإلناث أعلى من الذكور فً التكٌؾ السلبً وذلك أل  

كما أن  Matud, 2004) ؛1113، عبادة والعمران)عرضة لإلحساس بالضؽوط النفسٌة 

ة طبٌعة المجتمع الخلٌجً وموروثه الثقافً واالجتماعً، ٌفرض على المرأة أن ال تكون مستقل

أثناء مواجهتها  ٌؤثر سلبا علٌها قد ، ممابشكل كامل وأن تعتمد على الرجل فً العدٌد من األمور

فً هذه الفترة  تتعرض اإلناثكذلك  .جتماعٌةعند ؼٌاب المساندة اإلللضؽوط الٌومٌة خاصة 

سنة بالتحدٌد للعدٌد من التؽٌٌرات النفسٌة والفسٌولوجٌة المستجدة،  12إلى  13العمرٌة من 

والذي ٌؤثر  جسدألنها تعتبر فترة بداٌة البلوغ وما ٌرافقه من نزول الطمث وتؽٌٌرات فً شكل ال

 . (Mahajan & Singh, 2014) بدوره على مزاج ونفسٌة الفتاة

وأما بالنسبة لتفوق اإلناث فً الذكاء الوجدانً، فٌمكن تفسٌر ذلك أن اإلناث ٌركزن  

أكثر من الذكور على مشاعرهن وكٌفٌة التعامل معها، فقد كشفت دراسة جروسمان وود  

(Grossman & Wood, 1993) اث أكثر عرضة للتعرض للمشاعر اإلٌجابٌة أن اإلن

والسلبٌة، مما ٌزٌد فرصة تعاملهن مع مشاعرهن ومحاولة فهمها وفهم اآلخرٌن، ومن ناحٌة 

بٌولوجٌة فقد أثبتت بعض الدراسات أن المناطق الخاصة بالعواطؾ فً الدماغ أكثر فعالٌة 

ومن  (Baron, 2002; Gur, Dixon, Bilker, & Gur, 2002)ونشاطا لدى اإلناث 

ناحٌة اجتماعٌة ٌتم التركٌز على العواطؾ لدى تربٌة اإلناث منذ الصؽر وتربٌتهن على عدم 
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كبت مشاعرهن والتعبٌر عنها، على عكس الذكور، حٌث أن التعبٌر عن المشاعر لدى الذكور 

ٌكون نقطة ضعؾ ولٌس لصالحهم، مما ٌجعل من مشاعر اإلناث تنمو بشكل أكثر من الذكور. 

لهذه الفئة، جتماعٌة من خالل الخصائص االما ٌمكن تفسٌر تفوق اإلناث فً الذكاء العقلً، ك

ٌكونون أكثر تركٌزا على النشاطات البدنٌة  12إلى  13الذكور فً الفترة العمرٌة من  حٌث أن

والخروج من المنزل والتعرض للتجارب الحسٌة نتٌجة الحرٌة المسموحة لهم فً المجتمع، بٌنما 

لتفوق األكادٌمً والتفوق الذهنً، لقلة فرصهن فً الخروج على ا تكون اإلناث أكثر تركٌزا

 فً المنزل.  ع المحٌط وكثرة وجودهنوالتعامل م

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً التكٌؾ اإلٌجابً والسلبً 

والذكاء الوجدانً والعقلً تعزى للصؾ الدراسً، وٌمكن تفسٌر ذلك نتٌجة التؽٌرات البٌولوجٌة 

والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة التً ٌتعرض لها المراهق، والتً تتؽٌر بمرور العمر، فكلما كبر 

اهق، كلما نما نضجه العقلً والوجدانً واختلفت طرٌقة تعاطٌه مع المواقؾ المختلفة المر

(Lewensohn, Sagy, & Roth, 2010). 

السلبً والذكاء الوجدانً التكٌؾ وقد أشارت النتائج على أن مستوى التكٌؾ اإلٌجابً و

 هذه النتٌجة أن نعزو التاسع والعاشر أعلى من الثامن، وٌمكن ٌنالعقلً لدى طلبة الصفالذكاء و

النضج العقلً والبٌولوجً والخبرات الجدٌدة التً ٌمر بها الخصائص العمرٌة لهذه الفئة، ف إلى

كلما كبر فً العمر، مما ٌجعله أكثر قدرة على التعاطً مع المواقؾ  تنمو وتتنوع المراهق

بطلبة الصؾ التاسع لسلبً والضؽوطات الٌومٌة بشكل إٌجابً، وٌمكن أن نعزو ارتباط التكٌؾ ا

الفترة الحرجة التً ٌعٌش فٌها المراهق فً هذا العمر، فقد وجدت بعض األبحاث والعاشر إلى 

أنه كلما كبر المراهق كلما كان استخدامه ألسالٌب التكٌؾ السلبٌة أكبر مثل لوم الذات والتفكٌر 

 .(Cicognani, 2011)  الحالم وتجاهل المشكلة
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أن ٌتنبأ بأسالٌب التكٌؾ  هماالعقلً ٌمكنالذكاء كاء الوجدانً وكما دلت النتائج أن الذ

 & Antoniou)مع مجموعة الدراسات السابقة  اإلٌجابٌة والسلبٌة، وتتفق هذه النتٌجة

Drosos, 2017; Guajral, 2013; Luthar, Zigler, & Goldstein, 1992)  

من الذكاء العقلً فً التنبؤ بمستوٌات  وأشارت النتائج أٌضا على أن الذكاء الوجدانً أكثر تأثٌرا

 & Singh) سٌنج وشارما التكٌؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة

Sharma, 2012)وٌمكن تفسٌر ذلك على أننا فً تعامالتنا الٌومٌة مع الضؽوط، نحتاج ، 

اآلخرٌن وكٌفٌة إدارة  للذكاء الوجدانً والمتمثل بالقدرة على فهم مشاعرنا ومشاعرأكثر 

انفعاالتنا وتوجٌهها، حٌث أن الكثٌر من هذه المواقؾ تكون مرتبطة بعالقتنا مع اآلخرٌن 

، ولدى فشلنا فً القدرة على ة بمدى قدراتنا الذهنٌة العالٌةوالمواقؾ االجتماعٌة ولٌست متعلق

ستخدام أسالٌب التكٌؾ ال فهم مشاعرنا وإداراتها وتوجٌهها التوجٌه المناسب، نكون أكثر عرضة

 قد جاء أن التنبؤوقد دلت النتائج أٌضا   (Mhalker, George, Nayak, 2014)السلبٌة

 يجابً، وٌمكن تفسٌر ذلك فً أن األفراد ذوبالسالب للذكاء العقلً فً معادلة التكٌؾ اإلٌ

المعدالت المرتفعة من الذكاء العقلً ٌنظرون للواقع بطرٌقة تختلؾ عن اآلخرٌن نتٌجة اختالؾ 

وتركٌزهم على تفاصٌل ال ٌراها اآلخرون فً  تفكٌرهم وطرٌقة استنباطهم وتحلٌلهم لألمور

 ونبأنهم معزول تعامالتهم الٌومٌة، مما ٌجعلهم أكثر عرضة للحساسٌة وأكثر عرضة للشعور

على التواصل الفعال مع اآلخرٌن، كما أنهم  وعدم القدرة لالنطواءوٌقودهم ذلك  ،رٌنعن اآلخ

فً الؽالب ٌحملون سقؾ توقعات عالٌة اتجاه الحٌاة واآلخرٌن نتٌجة وصولهم إلى مرحلة علٌا 

من التفكٌر، وحٌنما ٌصطدمون بالواقع، ٌشعرون بالصدمة وال ٌستطٌعون التعاطً والتفاعل 

ٌكونون أكثر عرضة لسوء الفهم والسخرٌة ، كما أنهم فً الؽالب بً مثل اآلخرٌنمعه بشكل إٌجا

اختفاء تأثٌر العقلً عند إدخال  الختالؾ أفكارهم. وأشارت النتائج أٌضا إلى من المحٌط وذلك

فً وجود  ضعؾ أهمٌتهواختفاؤه ٌدل على  ،الوجدانً للمعادلة فً التنبؤ بالتكٌؾ السلبً
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 ركٌز ال بد أن ٌكون على تقوٌة الوجدانً، كما أن ضعؾ مستوى العقلًلذلك الت ،الوجدانً

 ٌعوض بالوجدانً.  ٌمكن أن

 توصٌات الدراسة ومقترحاتها 

 نتائج البحث الحالً، ٌوصً الباحثان باآلتً:  فً ضوء

الذكاء الوجدانً وضرورة إدراجه ضمن أٌقونة الذكاءات التً تؤثر فً االهتمام ب -1

 أسالٌب التكٌؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة. 

  تقوٌة الذكاء الوجدانً.إعداد وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة بهدؾ  -2

أسالٌب التكٌؾ  تضمين مناهج التربية والتعميم مقررات دراسية، أو وحدات بموضوع -3

 التً تؤثر بها. اإلٌجابٌة والسلبٌة والعوامل 

فإن هذا ٌعنً وجود عوامل  ،نظرا النخفاض نسبة التباٌن المفسر فً نماذج االنحدار -4

والتنشئة الوالدٌة  ومفهوم الذات تفسر هذا التباٌن مثل سمات الشخصٌة أخرى ٌمكن أن

   الباحثان بدراستها فً أبحاث أخرى.  ولذلك ٌوصً ،والوضع االقتصادي وموقع السكنى

 إجراء دراسات مشابهة على فئات عمرٌة مختلفة.  -5
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