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 كلمة الشكر
 
 

بعٌد فً هذا العمل، وأخص أتوجه بالشكر الجزٌل إلى كل من ساهم من قرٌب أو من 
 بالذكر:

األستاذ مزٌان محمد ربٌس مشروع الماجستٌر على جهوده  المبذولة من أجل إنجاح هذه 
 الدفعة من طلبة ماجستٌر علم النفس العمل والتنظٌم

 
ذ بشٌر بن طاهر على إرشاداته القٌمة فً تؤطٌر هذه المذكرة وعلى الوقت والجهد األستا

نجاز هذه الرسالةالتحضٌر إل طول مدة مع االلتزام والتواجد المستمر ا،الذي لم ٌبخله علٌن  
 

األستاذة بزاٌد نجاة على دعمها العلمً والمعنوي ومتابعتها  باإلرشادات  خاصة أثناء انجاز 
 مشروع البحث

 
طرة للجانب النظري لهذا المشروع ممثلة فً األساتذة : مزٌان المجموعة البٌداؼوجٌة المإ

طاهر بشٌر، عبادة عبد العزٌز، مسلم محمد، تٌؽزى امحمد، مكً أحمد، شعبان ن محمد، ب
حسٌن. فسٌانلزهراء، فاصلة الهادي، مقدم سهٌل و ا  

 

أمحمد، مزٌان محمد، عبادة عبد العزٌز، ماحً  األساتذة المحكمٌن لمقاٌٌس البحث : تٌؽزى
قادري حلٌمة، شعبان الزهراء.  ،ٌوب مختار ابراهٌم،  

وأساتذة اللجنة المناقشة للبحث: تٌلوٌن حبٌب، بن طاهر بشٌر، بلقومٌدي عباس، أسٌا عبد 
 هللا.
 

والشكر موصول إلى كل من ساعدنً على انجاز الدراسة المٌدانٌة وخاصة: الزمٌبلت 
بوعلً ربٌعة وٌوسؾ كرٌمة ،بوعزة كرشاي صلٌحة، األخصابً فً علم النفس العٌادي 

طالبة الدكتوراه سعدي عربٌة، األستاذة بعطوش جمٌلة  أخصابٌة فً نجار اعمر، الزمٌلة 
طب االنعاش األطفال، األستاذة ربٌسة مصلحة الحروق والجراحة الببلستٌكٌة زٌناي، 

السٌدة سحنونً هوارٌة، األستاذة بن عطة نادٌة أخصابٌة فً أمراض القلب ،  السٌد ؼنٌم 
فال ومجموعة األخصابٌٌن فً علم النفس ٌوسؾ المراقب الطبً لمصلحة اإلنعاش األط

العٌادي بالمستشفى الجامعً بوهران وكل الممرضٌن بمختلؾ المإسسات الصحٌة بوهران 
 الذٌن قبلوا االجابة على استمارة البحث.

وأوجه شكرا خاصا إلى زوجً  السٌد لحمر ملٌود على مساعدته لً فً انجاز هذا العمل 
أو قٌد  والدعم الذي أبداه لً دون شرط  

 
 كحلً خالد كما أتوجه بالشكر الجزٌل إلى األخصابً الممارس فً الجراحة الدكتور

بمصلحة جراحة األعصاب على مرافقته الطبٌة لً وعلى تمٌزه بمهارة التعاطؾ التً 
 ٌبدٌها لجمٌع المرضى دون استثناء.  
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 ملخص البحث:
هم سلوك االنسان والتنبإ به وتعدٌله فً حالة تعتبر الشخصٌة من أهم مواضٌع علم النفس التً اهتمت بف

االضطرابات بوصفها تنظٌم دٌنامً للفرد ٌتمٌز باالستقرار النسبً وٌمكن تحدٌده من خبلل السمات التً 

تعتبر تركٌب أساسً للشخصٌة ٌعبر عنها باستخدام الكلمات لوصؾ سلوك أو صفات الفرد الفطرٌة 

ج علمً اختزل المجموعة الكبٌرة لصفات الشخصٌة ذوقد تم تجمٌع هذه السمات بوضع نمو ،والمكتسبة

عن طرٌق التحلٌل العاملً فً خمسة أبعاد كبرى تم الـتؤكد من صدقها على مختلؾ المجتمعات 

والثقافات، وتلعب الشخصٌة دورا هاما فً تحدٌد الفروق الفردٌة وممٌزات األشخاص فً مختلؾ 

 اة وخاصة فً بٌبة العمل.مجاالت الحٌ

أما الذكاء االنفعالً باعتباره أٌضا محددا للفروق الفردٌة ومتنبا للنجاح والفعالٌة فً الحٌاة المهنٌة، فهو 

مجموعة من الصفات الشخصٌة والقدرات المعرفٌة والمهارات االجتماعٌة التً تتطلب استخدام الخبرات 

ستراتٌجً وذلك باالعتماد على إدراك وفهم انفعاالت الذات االنفعالٌة لتسهٌل التفكٌر والتخطٌط اال

واآلخرٌن والتعاطؾ معهم واستؽبلل المعرفة االنفعالٌة للتواصل مع اآلخرٌن والتكٌؾ مع الضؽوط 

 وتحفٌز الذات على تحقٌق النجاح فً الحٌاة  والرفع من مستوى فعالٌة ونجاعة األداء.

الكشؾ عن العبلقة بٌن سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً لدى فً هذا السٌاق تمت هذه الدراسة بهدؾ 

 استخداممن الممرضٌن بمختلؾ المإسسات االستشفابٌة والصحٌة بوالٌة وهران وب 300عٌنة تضم 

مقٌاسً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالً حسب النموذج 

الصدق الظاهري مع مجموعة من المحكمٌن فً علم عن طرٌق المختلط، ولقد تم التؤكد من صدقهما 

تهما فتؤكد بعد استعمال معامل ألفا كرونباخ ومعامل اس وعلوم التربٌة والتحلٌل العاملً أما ثبفالن

 جوتمان.

وكشفت الدراسة على وجود فروق دالة احصابٌا فً سمات الشخصٌة السابدة لدى الممرضٌن حٌث  

نشاط المرتبة األولى، كما تبٌن وجود فروق فً أبعاد الذكاء االنفعالً السابدة لدى احتلت سمة الحٌوٌة وال

الممرضٌن واحتلت مهارة التعاطؾ وإدارة االنفعاالت المراتب األخٌرة، كما كشفت النتابج على وجود 

ق ، ووجود فرو0,41عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا بٌن سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً حٌث  (ر)=

فً سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة العوامل الفردٌة الممثلة فً السن واألقدمٌة 

 والمستوى الدراسً ووجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا بداللة الجنس والرتبة المهنٌة.

لً بداللة كما تبٌن من خبلل النتابج وجود تباٌن فً سمات الشخصٌة ٌرافق التباٌن فً الذكاء االنفعا

جمٌع سمات الشخصٌة ما عدى سمة العصابٌة أما عن العبلقة التنببٌة فتبٌن أن سمة الحٌوٌة والنشاط هً 

أكبر مإشر للتنبإ بالبعد الكلً للذكاء االنفعالً وجمٌع مهاراته، وخلصت الدراسة باقتراح بعض 

 التوصٌات تبعا للنتابج المحققة.
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 مقدمة:

 تدنًفً ٌعانً قطاع الصحة والخدمات االستشفابٌة بببلدنا من مشاكل عدٌدة تتجلى 

دٌه أؼلب لنظر لبلمتعاض وعدم الرضا الذي ٌبالخدمات والعبلجات المقدمة با مستوى

باإلضافة إلى ما تطالعنا به وسابل االعبلم  ،المواطنٌن الذٌن ٌقصدون المإسسات الصحٌة

السمعً والبصري والمكتوبة من فضابح متعلقة بسوء التسٌٌر واكتظاظ المصالح 

مباالة التً تظهر من البلاألمن بداخلها مع صور  ؼٌاباالستشفابٌة وؼٌاب النظافة وحتى 

 ات كل الفبات المهنٌة بهذه المإسسات.ٌخبلل سلوك

وعلى جمٌع األصعدة التً ٌشهدها قطاع الصحة  متعددة الصبلحات اإلوعلى الرؼم من 

 ؼٌر أن التدقٌق الشامل لمختلؾ المإسسات الصحٌة بالوطن أظهر فشلمنذ سنوات عدٌدة، 

  2015أكتوبر  18الصادر ٌوم  7945 ات، فعن جرٌدة الخبر، العددهذه االصبلح

لتشخٌص الشامل وعملٌات المراقبة اعترؾ وزٌر الصحة عبد المالك بوضٌاؾ فً تقرٌر ا"

التً شملت كل المإسسات العمومٌة على المستوى الوطنً والذي سلمه للوزٌر األول على 

حصرهما التقرٌر فً التنظٌم والتسٌٌر، ، مهمٌن وأساسٌٌنعجزٌن أن قطاع الصحة ٌعانً 

هٌاكل الشبه كلً لؤلنسة فً وجود ؼٌاب ففً مجال سٌر المإسسات العمومٌة للصحة تَبٌن 

ة، من انعدام لبلستقبال والتوجٌه وحفظ الصحة االستشفابٌة، كما ٌوجد عجز كبٌر فً ٌالصح

 المستخدمٌن الطبٌٌن والشبه الطبٌٌن خاصة فً مناطق الجنوب".

التً  مواضٌع ال هً من  أن أهم عجز ٌشهده قطاع الصحةعلى تدل نتابج هذا التقرٌر 

تهم علم النفس العمل والتنظٌم وخاصة األنسنة التً تعد أساس العبلقات االنسانٌة ومحور 

ٌهدؾ إلى  ار ٌندرج موضوع هذه الدراسة والذيوفً هذا اإلط العملٌة العبلجٌة والصحٌة 

الموارد تمثل نسبة كبٌرة من التً لدى عٌنة الممرضٌن و ق باألنسنة المتعلتشخٌص الخلل 

همزة الوصل بٌن هً ، فهذه الفبة المهنٌة المستخدمٌن فً الصحة العمومٌةوالبشرٌة 

المرضى واألطباء  وتقع على عاتقهم مسإولٌة استقبال المرضى وتوجٌههم قبل القٌام بؤي 

ارات العبلبقٌة بالموازاة مع المهارات التقنٌة عبلج تقنً، لهذا علٌهم اكتساب بعض المه

 هموالمعرفٌة، إذ تعد المهارات العبلبقٌة وخاصة االنفعالٌة مهارات مفتاحٌة فً العبلقة بٌن

 ذاتٌة، وتسمح لهم بالتواصل الجٌد والوعً بانفعاالتهم الوالزمبلء والمشرفٌن المرضىوبٌن 
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، وهذا الوعً االنفعالً ٌسمح لهم بإدارة االنفعاالت وتنظٌمها من وتلك الخاصة باآلخرٌن

اإلٌجابٌة كما ٌمكنهم من التحكم فً االنفعاالت واالندفاعات خاصة  الحالة الحالة السلبٌة إلى

االشمبزاز، والتكٌؾ مع المواقؾ بالشعور السلبٌة منها مثل الؽضب والقلق والحزن و

ة المرضى، ولكن هذا التكٌؾ ال ٌعنً تقبل هذه المعاناة الحرجة والمشاهد الصادمة ومعانا

الحساسٌة الشدٌدة والمفرطة لما ٌعٌشه المرٌض أو البلمباالة بآالم المرضى كما ال ٌعنً 

التوازن ما بٌن الحالتٌن من الممرضٌن التحلً بمهارة التعاطؾ أو ٌتطلب و ،والتؤلم معه

لً وأساس العملٌة العبلجٌة باإلضافة إلى مهارة تفهم المشاعر التً تعد محور الذكاء االنفعا

 تحفٌز الذات التً تدفعهم إلى انجاز مهامهم فً بٌبة متمٌزة بالضؽوط والثقل االنفعالً.

ت لتحقٌق وعة من الصفاجمالتحلً بمة تتطلب من الممرضٌن كما أن هذه البٌبة الحرج

صادرة عن األطباء زام بالتعلٌمات الاألداء الجٌد وفعالٌة العبلج مثل الحٌوٌة والنشاط وااللت

نضباط واحترام الوقت ومواعٌد ساس بالمسإولٌة اتجاه المرضى واالوالمشرفٌن، واإلح

المرونة والرأفة والحلم والعطؾ والشفقة، واألمانة والتحلً ب ،تطبٌق البروتكوالت العبلجٌة

وتعتبر هذه  والتفتح، والتعاون، والتشارك، والرؼبة فً االتصال والتواصل  مع اآلخرٌن، 

تمكن من معرفة والتنبإ بسلوك لسمات شخصٌة تم توصٌفها فً نماذج ل الصفات عبارة عن

من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة بمحاولة معرفة طبٌعة العبلقة الحاالت،  مختلؾ األفراد فً

عالً لدى الممرضٌن بما ات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة والذكاء االنفبٌن سم

المفهومٌن ٌتقاطعان فً فهم سلوك األفراد والتنبإ به خاصة فً مٌدان العمل،  أن هذٌن

 فاحتوى البحث على الفصول التالٌة:

 الفصل األول تضمن تقدٌم البحث بوضع االشكالٌة وفرضٌات البحث وأهمٌته وأهدافه

 جرابٌة لمفاهٌم البحث.ارٌؾ اإلعتالو

تضمن تحلٌل المفاهٌم األساسٌة للبحث بعرض أهم التعارٌؾ الخاصة الفصل الثانً  

بمفهومً الشخصٌة والذكاء االنفعالً والنظرٌات المفسرة لهما وأهم النماذج المختصرة 

فردٌة والعبلقة بٌن لهما، أما الفصل الثالث  فتناول العبلقة بٌن سمات الشخصٌة والعوامل ال

 الذكاء االنفعالً والعوامل الفردٌة وأخٌرا العبلقة بٌن سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً.
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لدراسة جراءات المنهجٌة بالتطرق إلى أهداؾ االفصل الرابع تضمن الطرٌقة واإل   

ومواصفات عٌنة البحث والخصابص السٌكومترٌة  جرابهااالستطبلعٌة ومكان وزمان إ

لمقٌاس سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى ومقٌاس الذكاء االنفعالً ثم 

 أهداؾ الدراسة األساسٌة وموصفات العٌنة وتفرٌػ البٌانات.

الفصل الخامس تضمن عرض النتابج ومناقشتها وتمت الدراسة باالستنتاجات والخبلصة 

 التوصٌات وقابمة المراجع والمبلحق. وبعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 الفصل األول: تقدٌم البحث

 تمهٌد

 إشكالٌة البحث -1

 فرضٌات البحث -2

 البحث دواعً اختٌار -3

 أهمٌة البحث -4

 أهداف البحث -5

 التعارٌف االجرائٌة لمفاهٌم البحث -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

طرق فً هذا الفصل إلى عرض إشكالٌة وتساإالت البحث وأهمٌة و أهداؾ تسنتمهٌد: 

 هذه الدراسة باإلضافة إلى التعارٌؾ االجرابٌة للمفاهٌم األساسٌة للدراسة. 

 إشكالٌة البحث:-1

الصحٌة بببلدنا إصبلحات عمٌقة للنهوض بقطاع الصحة من أجل تعرؾ المنظومة    

تقدٌم خدمات تناسب تطلعات المرضى فً الحصول على عبلج آلالمهم وأمراضهم 

الجسدٌة مع الحفاظ على كرامتهم وإنسانٌتهم وفً ظروؾ توفر لهم الراحة والصحة 

مختلؾ األفراد وفً  النفسٌة مما ٌستوجب توظٌؾ ممارسٌن لهم القابلٌة على التعامل مع

 أصعب المواقؾ.

كتساب قدرات ومهارات عبلبقٌة تضمن اع الخدمات ٌفرض على العاملٌن به فقطا

"المرٌض فً المجال الصحً " وخاصة المهارات االنفعالٌة مثل  التواصل مع الزبون

ورد فً الذكاء االنفعالً الذي ٌرفع من كفاءة الفرد عند استخدامه استخداما اٌجابٌا وهذا ما 

حول دور الذكاء االنفعالً فً استراتٌجٌات  )  (KIM et AGRUSA, 2011دراسة 

التعامل فً مجال الخدمات والفندقة باستعمال سمتٌن من سمات الشخصٌة والعوامل 

اء االنفعالً وثبلث استراتٌجٌات السوسٌومهنٌة حٌث أراد الباحثٌن دراسة العبلقة بٌن الذك

العاطفة والتوجه نحو تجنب التعامل) عند البالؽٌن فً مجال الفندقة العمل، اتقان لتعامل (ل

واالطعام، فبٌنت النتابج على أن الذكاء االنفعالً هو المإشر المهٌمن فٌما ٌخص 

استراتٌجٌات التعامل إال أن تؤثٌر العاطفة ٌقل بعد إدخال مإشرٌن أساسٌن من سمات 

النتابج على وجود ارتباط واضح فً التوجه الشخصٌة (العصابٌة واالنبساطٌة)، كما دلّت 

  فٌه االجتماعً، باإلضافة إلى دور السننحو تجنب التعامل وتتمثل فً التسلٌة والتر

والقدرة الكبٌرة للعامبلت فً التعامل مع مهام  لتعامل الفرديلجهود بدل م فً  األقدمٌةو

 أعمال الضٌافة.

لشخصٌة وهذا معٌنة من ا سماتاالنفعالً عبلقة ببالتالً ٌمكن القول أن لمهارة الذكاء 

طت الضوء على التً سلَ  (Ghiabi et Besharat, 2011) ما أشارت إلٌه دراسة
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العبلقة بٌن سمات الشخصٌة والذكاء العاطفً لدى طلبة جامعة طهران بتحلٌل العبلقات ما 

 ،،االنبساط ،االنفتاح على الخبرة ٌةالشخصٌة الخمسة والمتمثلة فً العصابأبعاد بٌن 

ت النتابج عن وجود عبلقة اٌجابٌة بٌن كشفَ و، ٌقظة الضمٌر والذكاء االنفعالً، طٌبةال

 الذكاء االنفعالً والشخصٌة االنبساطٌة وعبلقة سلبٌة بالشخصٌة العصابٌة.

عن عبلقة سمات الشخصٌة بالذكاء اإلنفعالً ) ( Homayouni, 2011أما دراسة 

وجود عبلقة سلبٌة للشخصٌة على لبة الرٌاضٌات وطلبة اللؽة اإلنجلٌزٌة فقد بٌنت لدى ط

العصابٌة وعبلقة اٌجابٌة للشخصٌة االنبساطٌة وٌقظة الضمٌر بالذكاء االنفعالً وتعلم اللؽة 

 .لها أي عبلقة بالذكاء االنفعالً االنجلٌزٌة أما مادة الرٌاضٌات فلم تكن

للمقارنة بٌن االتصال لدى  (Okbani, Batouche, Lahmer, 2014)وفً دراسة ل

الممرضٌن واألطباء بمصلحة االنعاش األطفال بالمستشفى الجامعً بوهران باستخدام 

لتحلٌل االتصال عن طرٌق التحلٌل التبادلً  Stratégogramme)(مقٌاس الشخصٌة 

(Analyse transactionnelle) ت النتابج دلَ ممرضة،  20طبٌبا و  20ى عٌنة تضم لد

(األنا األبوي،  "أنا الشخصٌة"على أن االتصال لدى األطباء ٌتسم باالتزان بٌن مختلؾ 

درجات مرتفعة على من الممرضات  %80تحصلت واألنا الراشد، واألنا الطفولً)، بٌنما 

وهذا  Moi enfant rebelle)(" األنا الطفولً المتمرد"على مستوى االتصال باستخدام 

من الجانب االنفعالً بالمقارنة مع األطباء علما أن   اٌعتبر سلبٌ صال لدٌهنالتٌعنً أن ا

سنوات كما أن المعاش النفسً  10من عٌنة الممرضات لدٌهن أقدمٌة تفوق  95%

د متواصل والرعاٌة الدقٌقة وجهمالتً تتطلب منهن بذل  والجسدي داخل المصلحة 

 المتمرد لدٌهن.العوامل التً تفسر االتصال من هً للمرضى 

 & Mariage(أورد السٌاق الذي ٌخص المعاش النفس والجسدي للممرضات نفس وفً 

Schmitte-Fourrier, 2006(  مهنة التمرٌض على أن أن المكتب العالمً للعمل أقَر

ض ممارسٌها للمعاناة الجسدٌة والنفسٌة بسبب المظاهر المؤساوٌة التً تشهدها تعرَ 

استقبال متشرد أو  الصحٌة ٌومٌا مثل مرافقة شخص ٌحتضر أوالمستشفٌات والمإسسات 

عبلن عن  االصابة بمرض مزمن أو اإلعاقة، وللتكٌؾ مع هذه المعاناة ٌستخدم اإل

هور سلوك ٌنتج عنه ظالممرضٌن بعض اآللٌات الدفاعٌة مثل رفض الواقع المدرك والذي 
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، اض ٌحمل مرضا معدٌٌالمر عدم وضع القفازة الطبٌة حتى ولو كانكالتحدي والمخاطرة 

التؽٌٌر حتى ولو وآلٌة التعاون والتنظٌم الذاتً ضمن فرٌق العمل وهذا ٌإدي إلى مقاومة 

كان إٌجابٌا وبهدؾ التطوٌر وتحسٌن ظروؾ العمل، وآلٌة التواطإ لمواجهة عدو مشترك 

لفرٌق العمل من فً اإلدارة أو الممرضة الجدٌدة التً تمثل تهدٌدا بالنسبة  ؼالبا التً ٌتمثل

فرٌق للحماٌة من المعاناة كما ٌستخدم بنظام التوازن الذي وضعه الاخبللها خبلل 

تسمح لهم باالنتقال من والتً الممرضون بعض اآللٌات لمواجهة بعض الحاالت المرضٌة 

ستفزاز والسخرٌة، فعلى سبٌل الحالة الكامنة إلى الحالة النشطة باستخدام التحدي واال

المثال قد نبلحظ فً حالة وفاة مرٌض بعض المواقؾ المتناقضة فً سلوك الممرضٌن 

أثناء االستراحة مثل االنفجار بالضحك أو حاالت الهٌجان واإلثارة وهً وسابل للهرب من 

 الموت. مرٌض والقلق من حالةالالخوؾ أو التقلٌل من الشعور بالمعاناة المتعلقة بفقدان 

العاطفً مع الثقل دفاعٌة للتكٌؾ الآللٌات ا تستخدم الممرضات  Bernier,2012)(وعن 

للمهنة ولحماٌة أنفسهن من هذه األحداث التً تإدي إلى شعورهن باأللم والمعاناة أو 

االستٌاء والقلق واالنزعاج، ولمواجهة هذه االنفعاالت السلبٌة تستخدم الممرضات آلٌات ال 

، كما تجدر اإلشارة إلى المرضىبشعورٌة قد تإثر على سلوكهن وبالتالً على عبلقتهن 

م األلٌات الدفاعٌة ال ٌعتبر مرضً إال فً حالة االفراط ، فالتكرار واالستخدام أن استخدا

راب العبلقة مع طلهذه اآللٌات فً ؼٌر محلها ٌإدي إلى عدم فعالٌتها وتتسبب فً اض

المرٌض، إذ أن الممرضة التً تستخدم باستمرار آلٌات التجنب أو التبسٌط أو التبرٌر تبتعد 

النسانٌة التً تعد أساس مهنة التمرٌض وبفقدان هذه العبلقات تحس تدرٌجٌا عن العبلقات ا

ي االحتراق النفسً الذاالصابة بؤعراض الممرضة تدرٌجٌا بعدم الرضا واالحباط وبالتالً 

هو ) أن االحتراق النفسً Loriol,2013(ولقد أوضح ، ٌإثر على التكفل الجٌد بالمرٌض

ٌإدي إلى والذي ممرضة باتجاه المرضى ال ستثمار المكثؾ لبلنفعاالت من طرؾاال

استنزاؾ واستهبلك طاقاتها وتعاطفها ولكً تحمً نفسها من االنهاك الكلً تبتعد شٌبا 

بالمرٌض وتعتبره كشًء بدال من شخص، وهكذا تفقد الممرضة التواصل فشٌبا عن 

لعمل تقدٌم خدمة ذات جودة وهذا ما ٌسمى فً علم النفس اتعجز عن اهتمامها بمهنتها و
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بفقدان االنجاز المهنً، ولتجنب كل هذا على الممرضة أن تجد المسافة المثالٌة فً العبلقة 

 مع المرٌض.

لهذه اآللٌات وفً المواقؾ التً االستخدام الجٌد ٌن دور الذكاء االنفعالً فً وهنا ٌتبَ  

 واكان ت الذاتٌة والخاصة باآلخرٌن سواء  طلبها وذلك بالوعً بالمشاعر واالنفعاالتت

 . المرضى أو الزمبلء

األداء نفعالً فً لذكاء االالدور أساسً الذي ٌلعبه امن خبلل هذه الدراسات نستنج 

ن وجود تبٌَ التً تستوجب  التواصل و التعامل مع الزبابن كما  فً الوظابؾ ، خاصةًالمهن

بسمات الشخصٌة ، لهذا فهو مفهوم ٌتطلب الدراسة فً المجال الصحً حٌث له ارتباط 

تفرض العناٌة بالمرٌض على الممرضٌن  امتبلك قدرات ومهارات انفعالٌة للتواصل 

مما ٌستلزم توظٌؾ  ،لتقدٌم عبلج ذو جودةووالتفاعل معه ولئلحساس بآالمه ومعاناته 

فً مجال جد حساس متمٌز بالضؽوط  تكٌؾمعٌنة لها القابلٌة للشخصٌة سمات  وعمال ذو

 تساإالت البحث التالٌة: تمن هنا جاءووالمواقؾ الصعبة 

 سمات الشخصٌة السابدة لدى عٌنة الممرضٌن؟هل توجد فروق فً  -

 الذكاء االنفعالً السابدة لدى عٌنة الممرضٌن؟هل توجد فروق فً أبعاد  -

الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة   ن سماتهل توجد عبلقة ارتباطٌة بٌ -

 والذكاء اإلنفعالً لدى الممرضٌن؟

هل توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى  -

الممرضٌن بداللة العوامل الفردٌة (الجنس، السن، المستوى الدراسً، الرتبة المهنٌة 

 واألقدمٌة)؟

الذكاء االنفعالً بداللة العوامل هل توجد فروق بٌن الممرضٌن من حٌث مهارة  -

 الفردٌة ( الجنس، السن، المستوى الدراسً، الرتبة المهنٌة واألقدمٌة)؟

هل ٌوجد تباٌن فً أبعاد سمات الشخصٌة ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً  -

 لدى عٌنة الممرضٌن؟  

 الذكاء التنبإ بالخمسة الكبرى هل ٌمكن لسمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل  -

 ؟الممرضٌنعٌنة االنفعالً لدى 
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 فرضٌات البحث: -2

 بٌن مستوٌات أبعاد سمات الشخصٌة السابدة لدى عٌنة الممرضٌن. توجد فروق -1

 توجد فروق بٌن مستوٌات أبعاد الذكاء االنفعالً السابدة لدى عٌنة الممرضٌن. -2

العوامل الخمسة الكبرى توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن سمات الشخصٌة حسب نموذج  -3

 وأبعاد الذكاء االنفعالً لدى عٌنة الممرضٌن والدرجات الكلٌة للمقٌاسٌن على التوالً.

توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى الممرضٌن  -4

 بداللة العوامل الفردٌة (الجنس، السن، المستوى الدراسً، الرتبة المهنٌة، واألقدمٌة).

وجد فروق فً مستوى الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة العوامل الفردٌة ت -5

 (الجنس، السن، المستوى الدراسً، الرتبة المهنٌة، واألقدمٌة).

ٌوجد تباٌن فً سمات الشخصٌة ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى  -6

 الممرضٌن.

ٌن من خبلل سمات الشخصٌة حسب ٌمكن التنبإ بالذكاء االنفعالً  لدى الممرض -7

 نموذج العوامل الخمسة الكبرى.

 دواعً اختٌار البحث: -3

تعود أسباب اختٌار البحث إلى حالة معاشة من طرؾ الطالبة الباحثة بما أنها ممارسة 

سنة، فقد كانت هذه الحالة تدعوها للتفكٌر والتؤمل منذ  18لمهنة التمرٌض منذ حوالً 

، فالموقؾ 1996كممرضة فً مصلحة األمراض السرطانٌة  سنة  الٌوم األول لتربصها

الذي واجهته كان  مإلما ومحٌرا فً نفس الوقت، ولم تفهم أسبابه فً ذلك الوقت، فقد 

طلبت منها ممرضة عاملة بالمصلحة مساعدتها للقٌام بإعادة تؽٌٌر ضمادة مرٌضة مصابة 

رت الممرضة العاملة أنها نسٌت بسرطان الثدي، وفً طرٌقهما إلى ؼرفة المرٌضة تذك

لتوجه إلى قاعة بعض األدوات الضرورٌة لتؽٌٌر الضمادات فطلبت من المتربصة با

قهقهات والضحكات الالعبلجات واحضار األدوات، وقبل وصولها إلى القاعة سمعت 

الهستٌرٌة للممرضٌن العاملٌن بالمصلحة ومراهنتهم على أنها سوؾ تسقط مؽشٌا علٌها 



10 
 

لممرضة المتربصة السابقة، كتمت الممرضة ؼٌضها ما حدث لكهدتها للمرٌضة فور مشا

واتجهت إلى ؼرفة المرٌضة وحالما دخلت الؽرفة هالها منظر الحالة التً تعانً منها 

هور ورم كبٌر الحجم فقد تفشى المرض على كامل صدرها بظالمرأة المصابة بالسرطان 

بعث منه رابحة كرٌهة جدا ال ٌمكن تحملها، وذو شكل مخٌؾ وتخرج منه الدٌدان كما تن

ومع انعدام األقنعة اكتفت الممرضتان باستخدام قطع من القماش على أنفاهما للتقلٌل من 

الممرضة المتربصة هو فً أكثر ما أثر و ،ة الرابحة أثناء القٌام بتنظٌؾ مكان االصابةدَ ح

باستمرار" لماذا ٌا ربً ٌؤكلنً  األلم التً كانت تعانً منه المرٌضة وكبلمها فكانت تردد

 الدود وأنا حٌة؟".

الممرضة  وتساءلت المتدربة عن عدد المرات التً ٌجب فٌها تؽٌٌر الضمادات فؤجابتها

ؼٌر أن باقً الممرضٌن ال ٌمكنهم االقتراب من  ،مرتٌن ٌومٌا على األقل ابوجوب تؽٌٌره

 مداومتها.اوقات المرٌضة لهذا تبقى هً الوحٌدة التً تقوم بهذا الواجب ٌوما بٌوم حسب 

كٌؾ وتبادر إلى ذهنها مجموعة من األسبلة واألحكام: استؽربت الممرضة المتدربة 

هذه المرٌضة؟، وكٌؾ  بمهامهم وواجباتهم اتجاه واٌقوم أن ال باقً الممرضٌن ٌمكن ل

االستؽراق فً الضحك والقهقهة بصوت مرتفع والسخرٌة بالرؼم من مشاهد أمكنهم 

المعاناة التً ٌشاهدونها ٌومٌا؟، فهم إذا معدومً الضمٌر، فبل ٌمكن ألي شخص ٌمتلك 

لهول هذه المشاهد، وهل الممرضة التً تحرص على أدنى األحاسٌس اإلنسانٌة أن ال ٌتؤثر 

نسانٌة أكثر اإلمشاعر التتمٌز باألحاسٌس ووهل  ؟امها وواجباتها هً أكثر ضمٌراأداء مه

 ؟باقً الممرضٌنمن 

ومع مرور السنوات وباكتساب الخبرة والمبلحظة المستمرة باإلضافة إلى مزاولة 

الممرضة للدراسة فً علم النفس العمل والتنظٌم، ؼٌرت من موقفها واستبدلت األحكام 

األسبلة التالٌة: هل كانت الممرضة التً تقوم بواجباتها تتمٌز بسمات المسبقة بطرح 

شخصٌة معٌنة؟ هل تمتلك مهارات انفعالٌة تساعدها على التكٌؾ مع المواقؾ الحرجة 

كالتعاطؾ، التحكم فً االنفعاالت وإدارة االنفعاالت االٌجابٌة والسلبٌة؟ وهل باقً 

ب معناتهم من االحتراق النفسً بدال من انعدام بالممرضٌن ال ٌمكنهم القٌام بواجباتهم بس

الضمٌر لدٌهم أو نقص فً األحاسٌس والمشاعر؟ هل هم ٌبالؽون فً استخدام آلٌات دفاعٌة 
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كالتجنب والتبسٌط والسخرٌة لمقاومة المواقؾ الصعبة؟ هل ٌجب تشخٌص مستوى 

ال تسمح لهم بالعمل  المهارات االنفعالٌة لدٌهم فلربما هً محدودة؟ وهل سماتهم الشخصٌة

فً البٌبات التً تتمٌز بالثقل االنفعالً؟، وهل تم توجٌههم بطرٌقة علمٌة للعمل بالمصلحة؟ 

 وهل تم تهٌبة الممرضة المتدربة للتربص بالمصلحة لتفادي الصدمة االنفعالٌة؟

إلجراء هذه الدراسة، علَنا نجد  اكل هذه التساإالت الناتجة عن هذه الحالة هً سبب

 ها.لض االجابات الموضوعٌة بع

 أهمٌة البحث: -4

بفهم م والتً تهتم ٌندرج هذا البحث ضمن البحوث العلمٌة فً علم النفس العمل والتنظٌ

ترقٌة  فًوتحدٌد مدى مساهمتهما بٌنهما العبلقة دور الشخصٌة والمهارات االنفعالٌة و

االجتماعٌة عن طرٌق  المهاراتتطوٌر هذه ببلج وأنسنة القطاع الصحً بببلدنا وذلك الع

الممرضٌن حسب سمات شخصٌة وتوجٌه واختٌار وانتقاء  التكوٌن األساسً والمتواصل

نفعالً والضؽوط والمواقؾ الصعبة معٌنة ٌمكنها التكٌؾ فً وسط مهنً ٌتمٌز بالثقل اال

بهم التً تهدد الممارسٌن بمختلؾ األخطار النفسٌة واالجتماعٌة وبالتالً تإثر على أدا

 ومردودٌتهم والتً تتجلى بالنقص فً مستوى جودة الخدمات العبلجٌة المقدمة.

 أهداف البحث: -5

 منها:البعض تهدؾ هذه الدراسة إلى تحقٌق بعض الؽاٌات العلمٌة والتطبٌقٌة نذكر 

 التؤكد من صدق نموذج العوامل الخمسة الكبرى لسمات الشخصٌة فً البٌبة المحلٌة. -

معرفة أنواع سمات الشخصٌة السابدة لدى الممرضٌن فً قطاع الصحة بوالٌة  -

مع و لتعامل مع المرضىاستخدام الممرضٌن للكفاءات االنفعالٌة فً اوهران وما مدى 

  .زمبلبهم

 تحدٌد سمات الشخصٌة المناسبة لممارسة مهنة التمرٌض. -

واقتراح السبل  الممرضٌننقاط الضعؾ فً مستوى الذكاء االنفعالً لدى تشخٌص  -

 الممكنة لتحسٌنها.
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البحث عن حلول علمٌة لبعض المشاكل التً ٌتخبط فٌها قطاع الصحة وخاصة فً  -

للمساهمة فً إصبلح المنظومة فبة الممرضٌن بالتحدٌد لدى و الموارد البشرٌة تسٌٌر مجال

 الصحٌة بببلدنا.

 التعارٌف االجرائٌة لمفاهٌم البحث: -6

هً السمات سمات الشخصٌة: نموذج العوامل الخمسة لالتعرٌف االجرائً ل -6-1

الممٌزة لؤلفراد حسب نموذج العوامل الخمسة وٌعبر عنها بالدرجات المحصل علٌها فً 

المقٌاس المستخلص من التحلٌل العاملً على عٌنة الممرضٌن، وهً ممثلة فً السمات 

 التالٌة:

ه السمة الكشؾ عن مدى حٌوٌة ونشاط الممرض تتضمن هذسمة الحٌوٌة والنشاط:  -

 والدافعٌة الداخلٌة لؤلداء والبحث عن كل ما هو جدٌد.

الكشؾ عن مدى مشاعر الخوؾ والؽضب السمة  هذه تتضمنسمة العصابٌة:  -

والضؽوط التً ٌشعر بها الممرض فً محٌطه المهنً ومدى قدرته على التواصل وفً أن 

 ٌكون منظما فً عمله.

تتضمن هذه السمة الكشؾ عن مدى ارتباط الممرض سمة ٌقظة الضمٌر المهنً:  -

بمهامه وانجازها بشكل كامل وفً الوقت المحدد وفق ما ٌملٌه علٌه الضمٌر المهنً 

 وبشكل متعاون مع فرٌق العمل وبكل ثقة. 

السمة هذه الكشؾ عن مدى تقبل الممرض للناس  وتتضمنسمة االنبساط االجتماعً:  -

 قباله علٌهم واالستمتاع بالحٌاة مع وجود رؼبة كبٌرة فً التواصل االٌجابً مع اآلخرٌن.وا

تتضمن هذه السمة الكشؾ عن مدى تفهم الممرض لمشاعر اآلخرٌن  سمة الطٌبة: -

 ورؼبته الكبٌرة فً التواجد مع اآلخرٌن وشعوره بمحبة اآلخرٌن له.

انفعالٌة تسمح للممرض بالتفاعل مع هً مهارات وقدرات  الذكاء االنفعالً: -6-2

 الذات ومع اآلخرٌن والتكٌؾ فً بٌبة العمل، وتتضمن األبعاد التالٌة:
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ٌتضمن الكشؾ عن مدى قدرة الممرض لئلحساس بمشاعر اآلخرٌن التعاطف: بعد  -

 واالكتراث بهم والتفاعل االٌجابً مع اآلخرٌن والتواصل معهم.

ٌتضمن الكشؾ عن القدرة على التحكم فً المشاعر التحكم فً االنفعاالت: بعد  -

 واالستقرار االنفعالً والسٌطرة فً حالة الضؽوط وفً حالة األخطار.

الكشؾ عن مدى قدرة الممرض  ٌتضمناالدراك االنفعالً والتحكم فً االنجاز:  بعد -

 ظرؾ.على إدراك انفعاالته والتعرؾ علٌها والقدرة على االنجاز بنشاط وتركٌز تحت أي 

الكشؾ عن قدرة الممرض على التحكم فً انفعاالته ٌتضمن إدارة االنفعاالت: بعد  -

 السلبٌة و تحوٌله إلى اٌجابٌة.

ٌتضمن الكشؾ عن القدرة على تحفٌز الذات باستخدام االنفعاالت تحفٌز الذات: بعد  -

 نٌنةمؤبالثقة والطاالٌجابٌة والسلبٌة فً التحكم الذاتً والعمل تحت الضؽوط مع الشعور 

وفً ما ٌلً نموذج توضٌحً لطبٌعة العبلقة بٌن سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً لدى 

 الممرضٌن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الدراسة الحالٌةلعالقة سمات الشخصٌة بالذكاء االنفعالً  نموذج

 

 

سمات الشخصية 

حسب نموذج 

العوامل الخمسة 

الذكاء االنفعالي حسب 

 النموذج المختلط

الحٌوٌةوالنشاط-  

العصابٌة-  

ٌقظةالضمٌرالمهنً-  

االنبساطاإلجتماعً-  

الطٌبة-  

 

التعاطف- العوامل الفردية  

التحكمفًاالنفعاالت-  

االدراكاالنفعالً-  

إدارةاالنفعاالت-  

تحفٌزالذات-  

           

الجنس-  

السن-  

المستوىالدراسً-  

األقدمٌة-  

 العالقة
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 تحلٌل المفاهٌم: الفصل الثانً

 تمهٌد

 أوال: الشخصٌة

 مفهوم الشخصٌة -1

 بعض التعارٌف الخاصة بالشخصٌة-2

 سمات الشخصٌة-3

 سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى -4

 ثانٌا الذكاء االنفعالً:

 والقدرات الذكاء-1

 تعرٌف االنفعاالت-2

 ظهور مفهوم الذكاء االنفعالً-3

 تنمٌة الذكاء االنفعالً فً مجال العمل-4
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 تمهٌد:

من دور فً تفسٌر سلوك وعا أساسٌا فً علم النفس لما له د مفهوم الشخصٌة موضعَ ٌ  

السمات أو األوجه التً لفروق الفردٌة وخاصة لالفرد وتحدٌد طرٌقة تفكٌره وبنٌته الممٌزة 

مات ٌمكن من خبللها وصؾ الفرد، كما ٌعتبر الباحثٌن مفهوم الذكاء االنفعالً سمة من س

قدرة أو مهارة ترتبط بالشخصٌة وتحدد ردود أفعاله  الشخصٌة والبعض اآلخر ٌعتبره

وؾ بالنسبة لمشاعره الذاتٌة وتلك الخاصة باآلخرٌن وبالتالً التواصل االٌجابً معهم، وس

ظرٌات األساسٌة ذٌن المفهومٌن والناهبعض التعارٌؾ الخاصة ب إلى نتطرق فً هذا الفصل

 ألهم النماذج المفسرة لهما. و تناولتهماالتً 

 أوال: الشخصٌة

 مفهوم الشخصٌة: -1

وتعنً أصبل "القناع  "personna" البلتٌنٌة الكلمة من "personnalité"اشتقت كلمة 

 من الٌونانٌة" personna" الذي دفع باشتقاق مصطلحو السبب المسرحً" وه

"prosopon " الذي ٌعنً هو أٌضا " القناع المسرحً" ومن البلتٌنٌة"perisonna "

(sonner à travers de)  أو أٌضا من الٌونانٌة"perisonna ".(autour du corps)    

القدٌم والمسرح ) أن أقنعة المسرح  1975وضمن هذا السٌاق ٌشٌر "هوفستاتر" (

 الشعبً، ٌقدمان خصابص نجدها فً مفهوم الشخصٌة:

ال ٌتم تؽٌٌر هذه األقنعة طٌلة مدة العرض المسرحً وهً خاصٌة تطابق االعتقاد  -1

ٌّر الشخصٌة على مدى الحٌاة.  السابد والقابل بعدم تؽ

ع عدد األقنعة محدد بإثنً عشر قناع، وهً أٌضا خاصٌة تطابق العدد القلٌل ألنوا  -2

 الشخصٌة.

ٌفهم المتفرج دالالت هذه األقنعة وبإمكانه التنبإ ببعض نشاطات هإالء الممثلٌن،  -3

، 1995وهً خاصٌة تطابق عملٌة التنبإ ببعض سلوكات بعض الشخصٌات. (هوبر،

 ). 12ص
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" جملة من تعنً  هًفأما مفهوم الشخصٌة حسب معجم مصطلحات علم النفس 

المتنوعة التً تحدد هوٌة الفرد وتمٌزه عن ؼٌره، ولها جانبان ذاتً الخصابص 

 وموضوعً".

التنظٌم الدٌنامً للفرد فً أبعاده  ًف" الشخصٌة تتمثل ،)SHELDON( وعند "شلدون"

، 1998.(سالمً، خالد، بدوي، "المعرفٌة والوجدانٌة والنزوعٌة والفٌزٌولوجٌة والجسمٌة

 ).141ص

 لشخصٌة:الخاصة بابعض التعارٌف  -2

هم الباحثٌن فً أل الخاصة بالشخصٌة بعض التعارٌؾ )Hansenne, 2003)لقدأورد

 مجال علم النفس نذكر منها ما ٌلً: 

 ةنظمأالشخصٌة تنظٌم دٌنامٌكً لدى الفرد وهً تعتبر : )Alport" )1935تعرٌؾ" -

  تحدد سلوكه الممٌز وأفكاره الخاصة. ،نفسٌة

: الشخصٌة هً تنظٌم ٌكون نوعا ما راسخ و ٌتمٌز )Eysenck ")1953تعرٌؾ " -

 .بٌبة، هذا التنظٌم ٌحدد تكٌفه الفرٌد فً الهوذكاء هومزاجالفرد بدٌمومة طبع 

سلوك الفرد فً حالة بالتنبإ بتصرؾ أو  الشخصٌة هً ):Cattel" )1950"تعرٌؾ  -

 معٌنة.

الشخصٌة هً تركٌب دابم نسبٌا لكل أبعاد الخاصة  ):Byrnc ) "1966"تعرٌؾ  -

 بالفروق الفردٌة والقابلة للقٌاس.

ؤلنساق والحاالت النفسٌة ل: الشخصٌة هً تكتل منظم )Linton  ")1986"  تعرٌؾ -

 الخاصة بالفرد.

فً تعرٌفهما للشخصٌة  وضع هذا الباحثان ):Carver et Scheier ) "2000" تعرٌؾ  -

 التالٌة:محددات ال

 * الشخصٌة لٌست تطابق لوحدتٌن، بل هً تنظٌم.

 حركٌة ولٌست ثابتة فهً نسق دٌنامٌكً داخل الفرد.هً * الشخصٌة 
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 * الشخصٌة هً مفهوم نفسً ٌقوم على أسس فٌزٌولوجٌة.

 * الشخصٌة هً واجهة داخلٌة تحدد سلوك األفراد.

 * تتكون الشخصٌة من أنماط الستجابات متكررة وثابتة.

 * تنعكس الشخصٌة فً عدة أوجه منها السلوك، األفكار والمشاعر.

 :سمات الشخصٌة-3

 تعرٌف السمة: -3-1

صفة فطرٌة أو عبلمة أو على أنها "السمة" حسب معجم مصطلحات علم النفس تعرؾ "

ٌَز الفرد عن ؼٌره. وثبات السمة هً درجة إطراد الفرد بالنسبة لسمة من  مكتسبة، تم

 رة من الزمن.السمات خبلل فت

وشمول السمة هً درجة شٌوع السمة فً سلوك الفرد وكثرة ظهورها فً مواقؾ 

أما نظرٌة السمات فهً محاولة لتصنٌؾ الشخصٌة باستخدام خصابص عدٌدة  ،متعددة

 ).227، ص2012.(الحجازي، "تتواجد لدى األفراد

بالكبلم أو  سمة ٌعبر عن طرٌقة النطقٌرى أن مفهوم الف)  2009أما (المرداسً، 

عنهم من استعدادات المصطلحات لوصؾ أو تشخٌص األفراد حسب ما ٌظهر  استخدام

وبالتالً اعتماد هذا  عن الدوافع الخارجٌةوج عن ردود أفعالهم اتنفسٌة أو مظاهر السلوك الن

 السلوك وهذه الردود كخصابص للشخصٌة تمٌز الفرد عن ؼٌره.

دابمة، واالستعداد للتصرؾ بطرٌقة خاصة  إذ أن السمة تمثل فً الشخصٌة خصابص"

 تعوض مفهوم الطبع .إذا فً مواقؾ مختلفة. فالسمة 

وٌمكن سرد بعض السمات المؤلوفة على سبٌل المثال: االندفاع، الكرم، الحساسٌة، 

 .)  Luminet, 2008, p18. ("الخجل، التعاطؾ والنزاهة

إلى تناول مفهوم السمة من طرؾ العدٌد من العلماء أشهرهم  )2002(كاظم،وأشار  

 و"هانز أٌزنك" )R. Cattel(و"رٌموند كاتل"  ) G. Allport("جوردان ألبورت" 

H.Eysenck)( إال أن تعرٌؾ "ألبورت" ٌعتبر األشهر من بٌن هذه التعارٌؾ، والذي ،
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وٌعمل على  -بالفردٌختص  -ٌنص على أن السمة هً "نظام عصبً نفسً مركزي عام 

جعل المثٌرات المتعددة متساوٌة وظٌفٌا، كما ٌعمل على إصدار وتوجٌه أشكال متعددة من 

 السلوك التكٌفً والتعبٌري".

  االستعدادات الفردٌة).أي وجود سمات مشتركة وأخرى فردٌة (عن "  ن "ألبورتٌَ فلقد ب

فالسمات المشتركة هً متوزعة على كل أفراد ثقافة معٌنة بطرٌقة طبٌعٌة وتصؾ 

 الخصابص المشتركة بٌن عدد كبٌر منهم.

السمات  وهً: أما السمات الفردٌة فهً تختلؾ من فرد ألخر ولها تسمٌات مختلفة

 (Hansenne, 2013, p182)صلٌة والسمات المركزٌة والسمات الثانوٌة. األ

ٌَن  )2011(العبٌدي، عن و وجود تنظٌم معٌن بٌن السمات إذ أن بعضها  عن "ألبورت"ب

وفً ٌكون لجمٌع السمات نفس القدر من العمومٌة فً السلوك، كما ال ٌكون أكثر بروزا 

 :ثمانٌة معاٌٌر لتحدٌد السمة هًنظرٌته عن السمات حدد "ألبورت " 

السمة، وحركٌة السمة التً تعبر عن عمومٌة ودال عن معنى السمة، و سمًاإل الوجود

، واستقبللٌة السمة عن تجرٌبٌا أو إحصابٌاكل سلوك ٌقوم به الفرد، وإمكانٌة تحدٌد السمة 

السمة األخرى، اتفاق السمة أو عدم اتفاقها مع المعاٌٌر واألعراؾ االجتماعٌة، عدم التوافق 

رٌؾ السمة عن طرٌق تع بٌن السمة والعادات ٌدل على عدم وجود السمة، وأخٌرا 

 .المجتمع أو على عموم الناس توزٌعها فً من خبللالشخصٌة التً تحتوٌها أو

وٌلخص كاتل السمات األساسٌة للشخصٌة بؤنها المعبرة كمٌا عن التركٌب األساسً 

للشخصٌة وتمثل العناصر البنابٌة لها، باإلضافة إلى أنها الوسٌلة األكثر اقتصادا فً 

مل مستقلة ألنها ؼٌر مرتبطة فٌما بٌنها وتعبر عن المكونات األساسٌة الوصؾ وتعتبر عوا

 للشخصٌة. 

 أما "كاتل" فقد صنؾ السمات فً ثبلث أنواع:

 وهً السمات المفسرة للسلوك النزوعً وتنقسم إلى مجموعتٌن هما:السمات الدٌنامٌة:  -

 نسان.وتشمل النزعات الفطرٌة فً اال )Ericdrgivo(أ ) الدفعات الفطرٌة 
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وهذه تكتسب عن طرٌق عوامل الخبرة ) Metanerges (ب) الدفعات الفطرٌة المكتسبة 

 أو العوامل االجتماعٌة والحضارٌة.

 وهً السمات الممٌزة للسلوك الوجدانً أي اإلنفعال.سمات مزاجٌة:  -

وهً السمات الممٌزة للسلوك المعرفً فهً تتعلق بكٌفٌة مواجهة الفرد سمات القدرة:  -

 لصعوبات الحٌاة.

أما "جٌلفورد" فٌصنؾ السمات فً سبعة أنواع هً: الحاجات، والمٌول، واالتجاهات، 

 .والمزاج، واالستعدادات، وسمات الشكل الظاهري للجسم، والسمات الفٌسٌولوجٌة

 سمات الشخصٌة وأنماط الشخصٌة: -3-2

 :أنماط الشخصٌةنظرٌات  -3-2-1

النفس عن البنٌة السلوكٌة وٌعنً مختلؾ المتؽٌرات أن ٌعبر فً علم ٌمكن للنمط "

  ).239، ص1998.(سالمً، خالد، بدوي، "المحددة لشكل من أشكال السلوك

أي قناع، حٌث فً  )persona(إن مفهوم النمط مستمد من المعنى اللؽوي لكلمة شخص "

ماذج المسرح كل دور ٌعٌن بقناع واحد ونمط سلوكً. وهكذا ٌكون النمط محصور بٌن ن

 ).87، ص2009.(مرادسً، "خاصة لبلنفعال والهٌكل الخاص للشخصٌة

وصؾ األفراد فً الحٌاة بفمفهوم النمط ٌدل على مجموعة من الخصابص التً تسمح 

النمط عن استمرارٌة السلوك ٌعبر فعند الحدٌث عن االستعدادات أو الطبع،  ،العامة

ٌَن.مإسسة على المبلحظة أو على عدد تكرار سلوك ال   ).Lévy-Le boyer, 2005, p 102( مع

التً نظرٌة األنماط هً من أقدم نظرٌات الشخصٌة  ) أن 2011وٌعتبر (العبٌدي ، 

، بٌن جمٌع األفراد الذٌن ٌتمٌزون بنمط معٌنحاولت تصنٌؾ الشخصٌة إلى أنماط تجمع 

لشخصٌة فالنمط ٌلخص تجمع السمات األساسٌة الفطرٌة والجسمٌة وهو ٌدل على جوهر ا

 .وٌصعب تؽٌٌره

قبل المٌبلد حٌث اقترح مجموعة من األطباء الٌونانٌٌن وصؾ نظرٌة األنماط  وضعت

فً  ) Hogan et al(أوضح "هوقان وآخرون " فلقد ،  للشخصٌة بتقسٌم "مزاج "  االنسان
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والتً وصفها عبر التارٌخ  األقدم  تعتبر مجموعة من األنماط على وجود   2001سنة 

األنماط  (Théophraste)باألدبٌة تعود للقرن الرابع قبل المٌبلد حٌث حدد " تٌوفراستوس" 

الموجودة فً أثٌنا فً زمن ألكسندر األكبر فً الصفات التالٌة: المتملق، الفظ، البخٌل، 

، وعلى الرؼم من مرور الزمن الثرثار، المتبجح، المتؽطرس، الخجول، الحقٌر، والؽبً

أن هذه  )Hogan("هوقان" طبٌعة االنسان كثٌرا حٌث الحظ لم تتؽٌر  عاقب الحضارات وت

 ). Lévy-Le Boyer, 2005, p 100(األنماط الزالت موجودة فً الوقت الحاضر.

" فً القرن الثانً مٌبلدي نظرٌة األنماط األربعة Gallien"وهكذا استوحى "جالٌنوس" 

قبل المٌبلد) والتً  Hyppocrate ) " 460-377للطبع من تلك الخاصة ب "أبً قراط" " 

ٌَزت:  م

النمط ، ذو الطبٌعة المتفابلة:  type sanguinالنمط الدموي(دموي المزاج) 

) type bileux(راوي النمط الصف ذو االستعداد لئلكتباب، )mélancolique(السوداوي

 ,Godefroid, 2011المتمٌز بالكسل ( )type flegmatique(المتمٌز باالرتباك، النمط البلؽمً

p702(. 

وضع هذا التصنٌؾ  )Gallien(أن جالٌنوس فترى )  Lévy-Le Boyer, 2005أما (

ا على التصنٌؾ المقترح من طرؾ "إمٌدوكلٌس"  فً القرن الخامس  ) Empédocle( بناء 

ن من أربعة عوامل هً : األرض، الهواء، النار المٌبلد حٌث ٌرى أن الكون مكوَ قبل 

 .ٌسمح بتصنٌؾ الشخصٌة إلى األنماط األربعة السابقةما والماء وهذا 

أن هذه األنماط هً عبارة عن تصنٌؾ بٌولوجً  )Lévy-Le Boyer, 2005 ( تعتبرو

المرارة الصفراء والسوداء واللمؾ والدم. فعلى سبٌل األعضاء التالٌة :  هافٌتتحكم للمزاج و

المثال األشخاص ذوو النمط السوداوي لهم إفراط فً إفراز المرارة السوداء. وعلى الرؼم 

من الطابع الروابً الؽٌر العلمً لهذه النظرٌة إال أن هذا التصنٌؾ ألنماط الشخصٌة بقً 

 معتمدا لمدة  زمنٌة طوٌلة.
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، تصنٌؾ األنماط الشخصٌة المهنٌة )Jaccard, 1960(" كما ٌنسب "جاكارد

)، فً عصر روما ما قبل التارٌخ، حٌث وضع هذا التصنٌؾ Cicéronل"شٌشرون" (

 حسب مختلؾ المهن الموجودة فً ذلك العصر: 

إذ أن النمط الواقعً ٌتضمن المهن التالٌة: المزارع، بابع السمك، الجزار، الطباخ، 

مهنة الطب، والنمط الفنً فٌتضمن المهندسٌن  نضمتالصٌاد، أما النمط الباحث فٌ

المعمارٌٌن، والنمط االجتماعً ٌخص أساتذة الفنون الحرة، أما النمط الجريء فٌضم مهن 

والنمط االتفاقً ٌخص األشخاص  ًالتجزبة والبابع بالجملة، والمراببالبابع 

 ).Riverin-Simard, 2005, p42المبتزٌن.(

 التصنٌؾ الذي ورد فً ٌمكن القول أن أهم تصنٌؾ ألنماط الشخصٌة جاء من خبللو

النفس البشرٌة إلى عدة أنماط حسب خصابص أخبلقٌة وصفات الذي قسم "القرآن الكرٌم" 

(موصدق  ااقترحتهوالتً سلوكٌة، فكانت أنماط الشخصٌة المذكورة فً اآلٌات القرآنٌة 

 :كالتالً )2010خدٌجة،

ال تتكالب على مادٌات التً وهً النفس المإمنة الخاشعة الراضٌة، نفس المطمئنة: ال-

وال تحمل هما لما هو آت، ال تحقد على أحد وال تحسد  هاالحٌاة، وال تحزن على ما فات

الناس، هً نفس صابرة، وخالٌة من العقد واالضطرابات النفسٌة مثل القلق واالكتباب 

 والحصر، والفصام وؼٌرها.

هً نفس طاهرة لقوله تعالى" قال إنما أنا رسول ربك ألهب لك ؼبلما النفس الزكٌة: -

زكٌا" وكما نقرأ فً قوله تعالى" ذلكم أزكى لكم وأطهر وهللا ٌعلم وأنتم ال تعلمون"، ومن 

ذلك ندرك أن النفس الزكٌة تسمو بنفسها وتعلو وتعرؾ حق قدرها طبقا ألبعادها التً 

 حانه وتعالى.الخالق سبلها وضعها 

قال تعالى "ال أقسم بٌوم القٌامة وال أقسم بالنفس اللوامة"، فالنفس النفس اللوامة: -

اللوامة هً النفس التقٌة المتصفة باالستقامة التً تلوم صاحبها وتلوم ذاتها، فهً النفس التً 

 . علٌهفعلت خٌرا تلوم ذاتها على أنها لم تكثر منه، وإن فعلت شرا أو اقترفته تلوم ذاتها إن 
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وهً النفس التً تنهى عن المنكر وتؤمر بالمعروؾ وتإمن باهلل، النفس المجاهدة: -

تهدأ أبدا ولن تخمد ألنها نفس ثابرة باستمرار، وٌكون جهاد النفس  فالنفس المجاهدة لن

 سلٌمة وبالصبر عن المكاره واألذى.بتربٌتها تربٌة 

قال تعالى " وما أبرء نفسً إن النفس ألمارة بالسوء إال ما النفس األمارة بالسوء:  -

من السٌبات على هٌه شتا تم إلىرحم ربً، إن ربً ؼفور رحٌم"، إن النفس بطبٌعتها تدعو

عن أمرها بالسوء كثرتها ووفرتها، فمن الجهل أن تبرأ من المٌل إلى السوء، وإنما تكؾ 

ودعوتها إلى الشر برحمة من هللا، ومن أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب فتاتً إلى 

 فً صورة مذمومة. صورهأشرؾ األشٌاء وأفضلها فت

قال تعالى" قال بصرت بما لم ٌبصروا به، فقبضت قبضة من أثر النفس السوالة:  -

السوالة تسول  وتٌسر فً ؼالب األحٌان الرسول فنبذتها وكذلك سولت لً نفسً"، فالنفس 

قدام على الشهوات مما ٌإدي إلى االنحبلل الخلقً وبالتالً االنحبلل لصاحبها اإل

 االجتماعً، والنفس السوالة هً مرض ٌصٌب جمٌع الكٌان الذاتً للفرد.

قال تعالى" ونفس وما سواها فؤلهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من النفس الموسوسة:  -

اها وقد خاب من دساها". اآلٌة تشٌر إلى طبٌعة الشخصٌة اإلنسانٌة، ففً بنٌة تكوٌن زك

اإلنسان التقت كل ما هناك من ازدواجٌة ومن تناقضات، فهو مجبول على الخٌر والشر 

 وعلى اإلثم والعدوان. 

قال تعالى "فطوعت له، نفسه قتل أخٌه فقتله فؤصبح من النفس المطواعة الخاسرة: -

الخاسرٌن" خلق هللا فً اإلنسان أضدادا متباٌنة لتتعادل فتحفظ علٌه توازنه، خلق فٌه الحكمة 

والعفة والشجاعة والعدالة، ٌقابلها الجهل والشره والجبن والجور، فالحكمة مقابل الشره، 

 والشجاعة مقابل الجبن والعدالة  مقابل الجور.

حول أنماط الشخصٌة والتً فً العدٌد من الدراسات  رتظه، وفً العصر الحدٌث

تخذت النظرٌات الٌونانٌة أساسا لوضع أنماطا للشخصٌة االؽالب كانت عبارة عن بحوث 

)  البعض 2011العبٌدي، (ذكر فالخصابص الجسمٌة وتربط بٌن مختلؾ مظاهر الشخصٌة 

 :منها وهً
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عة الذي قسم أنماط الشخصٌة إلى أرب 1925) فً Kretschmer" (رتشمٌا"كر نظرٌة

 هً:

ممتلا الجسم، قصٌر الساقٌن، قصٌر العنق، عرٌض الوجه، مرح، النمط البدٌن: -أ

 منبسط، اجتماعً، صرٌح.

 نحٌل الجسم، طوٌل األطراؾ، دقٌق القٌاس، مكتبب.النمط النحٌل:  -ب

 رٌاضً، قوي العضبلت، نشٌط عدوانً. النمط الرٌاضً: -ج

 وهو لٌس كذلك.النمط غٌر المنتظم:  -د 

 "شلدون" فقسم أنماط الشخصٌة إلى ثبلثة هً:أما 

ٌمٌل إلى الراحة الجسمٌة واالسترخاء والنوم،  النمط الداخلً التركٌب )الحشوي(: -أ

 هادئ، بطًء االستجابة، ٌحب مظاهر األدب، ٌحب األكل، روحه اجتماعٌة.

ٌحب ٌحب العمل والنشاط والحٌوٌة والحركة، النمط المتوسط التركٌب )الرٌاضً(:  -ب

 السٌطرة والعدوان، صلب الرأي، ٌحب المخاطرة الجسمٌة، صوته جهوري طلٌق.

متحفظ دقٌق الحركة نشٌط عقلٌا متكامل، متؤمل النمط الخارجً التركٌب )الجلدي(:  -ج

 ٌكبت إنفعاالته، عبلقته االجتماعٌة صافٌة، ٌحب العزلة الخصوصٌة، قلق خجول.

 :إلى نمطٌن هما اط الشخصٌةنمأ"ٌونػ" ) قسم 2011وعن (العبٌدي، 

لبحث عن الحقابق ز أفراد هذا النمط باالهتمام بالناس، التفكٌر، اٌتمٌَ  :منبسط الالنمط -أ

كون أفراد النمط البسٌط عملٌون وواقعٌون ،ٌحبون التحدي والتنوع الموضوعٌة، كما ٌ

لئلثارة  مع الحاجة المستمرة ،وٌتمٌزون بسرعة الملل والجرأة واالندفاع والمخاطرة

  .الخارجٌة

ً التفكٌر بؤنفسهم، ال ، دابمٌنؼٌر اجتماعٌ ٌكون أفراد هذا النمط النمط االنطوائً:  -ب

ٌمٌلون للعزلة كما أنهم ٌهتمون  نة، ؼٌر متوافقٌن، ٌفضلون البحث،ٌتصفون بالمرو

  بالجوانب السلبٌة لؤلشٌاء وكثٌري التقلب.
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، نظرٌة   ,Friedman et Roseman)(كما وضع كبل من "فرٌدمان و روزمان" 

ألنماط الشخصٌة تقسمها إلى نمطٌن مختلفٌن ومتعارضٌن ذات خصابص متعلقة بطرٌقة 

 مواجهة صعوبات الحٌاة وهما:

هذا النمط خاص باألفراد الذٌن ٌتمٌزون بالنشاط الدابم وروح نمط الشخصٌة )أ(: -

 ، كماشدٌد على فرض آرابهمالتحدي، هم أشخاص طموحٌن ومسٌطرٌن، ولدٌهم إصرار 

 لدٌهم اعتقاد على امكانٌتهم للقٌام بكل شًء بمفردهم.

حساسٌة  موحسب الباحثٌن فإن أفراد هذا النمط لدٌهم حاجة دابمة إلظهار قٌمتهم ولدٌه

نت العدٌد من الدراسات الحدٌثة وخوؾ من الفشل، فً الواقع هم أفراد ٌتمٌزون بالقلق وبٌَ 

مع العلم أن نسبة  ،ؤمراض القلب ولدٌهم  ردود أفعال عدابٌة ومتهكمةأن أؼلبهم ٌصابون ب

 قلٌلة  من أفراد هذا النمط لدٌهم اتجاهات إٌجابٌة.

ٌفضل أفراد هذا النمط عٌش حٌاة هادبة بدون مسإولٌة صعبة نمط الشخصٌة )ب(: -

قلٌن ضاؼطة. هم أشخاص متعالظروؾ الوبدون تؽٌٌرات كبٌرة كما ال ٌمكنهم العمل فً 

تجاه نحو االنبساط والتسامح فً إطار العبلقات مع األخر وٌفضلون تجنب كل الدٌهم 

 ).   Godefroid, 2011, p639الحاالت المقلقة والتً قد تإدي إلى فقدان تركٌزهم.(

وانطبلقا من نظرٌة "شٌشرون " فً عصر ما قبل التارٌخ حول الشخصٌة المهنٌة، 

نظرٌته حول أنماط الشخصٌة ذات التوجه  1984نة فً س  ),Holland(وضع "هوالند"

أنماط  تحدد شخصٌة األفراد التً تبلبم الخصابص المهنٌة، وكل ستة  المهنً التً تضم

 نمط ٌعرؾ من خبلل مجموعة من المصالح المهنٌة والمهارات واألسالٌب المعرفٌة وهً:

ٌخص هذا النمط المهندسٌن والتقنٌٌن، والذٌن  : (Le type réaliste)النمط الواقعً-

فهم أشخاص ٌتمٌزون بتجنب المهام التً تتطلب التواصل مع األخرٌن والقدرات اللفظٌة، 

المشاكل المجردة، وٌتوجهون   منانطوابٌٌن وملتزمٌن، ٌفضلون المشاكل المحسوسة بدال

 .نحو المهن ذات الطابع الذكوري

ٌفضل أفراد هذا النمط التفكٌر بدل الفعل، (: Le type intellectuel)النمط الفكري-

 السٌطرة، ولدٌهم اتجاه لتجنب العبلقات الشخصٌة الحمٌمٌة.  منلدٌهم حاجة للفهم بدالو
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التعبٌر عن ذاتهم  لىٌبحث أصحاب هذا النمط ع: (Le type artistique)النمط الفنً-

ٌحبون النشاطات التً تتطلب المبادرة  كما أنهم باستعمال أسالٌب فنٌة ؼٌر متفق علٌها،

 وٌعبرون بسهولة عن انفعاالتهم.

أفراد هذا النمط هم منبسطٌن، مثالٌٌن وٌحبون  (:Le type social)النمط االجتماعً-

ٌبحثون عن العبلقات الشخصٌة المتعددة، ولكنهم ٌتجنبون العبلقات التً ومساعدة اآلخرٌن، 

 التً تتطلب بدل جهد عضلً.الفكرٌة وتلك  تتطلب حل المشاكل

ولدٌها  طانبستتمٌز باالشخصٌة هذا النمط : (Le type entrepreneur)النمط المقاول-

تحب السلطة كما أنها شخصٌة ، ٌهموالسٌطرة عل اآلخرٌن توجٌهطموح كبٌر، تحب 

 والتحكم فً زمام األمور.

ٌتمٌز أفراد هذا النمط بااللتزام،  (:Le type conventionnel)النمط التوافقً -

 ,Lévy-Le Boyer.(بالمشاكل التً لها حلول واضحةولدٌهم اهتمام ٌحبون النظام، واقعٌٌن و

2005, p103.( 

 نظرٌات سمات الشخصٌة: -3-2-2

بالموازاة مع نظرٌة األنماط قام باحثٌن أخرٌن انطبلقا من التحلٌل العاملً بتحدٌد سمات 

  متشابه فً حاالت مختلفة.والشخصٌة الخاصة بكل فرد والتً تإدي به لسلوك معٌن 

فنظرٌة السمات هً المنهج الوحٌد الذي اهتم باإلحصاء الدقٌق والنسقً ألبعاد محددة 

 على سلم متواصل فهذه المقاربة تفترض أن األفراد مرتبٌن أساسٌة،واعتبرها بدقة 

لئلستجابة لكل بعد من أبعاد الشخصٌة وبالتالً إحصاء أثار هذه األبعاد على تطور 

 .)Luminet,2008,p171( الظواهر االجتماعٌة.

وفٌما ٌلً نذكر تطور نظرٌة السمات حسب أهم الباحثٌن الذي ساهموا فً انشاءها عن 

 دراسات مختلفة:طرٌق 

مل مصطلح أول من استع وهو (Allport, 1937نظرٌة السمات ل "ألبورت" ) -أ

هو ٌرى أن الفرد حٌث  )، idiographique(المنهج األحادي  خدام"سمات الشخصٌة" باست

 .)Hansenne, 2013, p180( صورة خاصة من السمات.فً تشكل ٌوفرٌد 
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بإحصاء المفردات التً تسمح قام "ألبورت" أن ) Lévy-Le Boyer, 2005(وأوضحت  

إقصاء المصطلحات بعد ض، فكانت النتابج مبهرة، إذ حتى بتمٌٌز األفراد عن بعضهم البع

د تقٌٌمٌة بحثة مثل " لطٌؾ" وتلك التً تصؾ حالة مإقتة مثل "مهتاج" وتقلٌص  التً تع 

 أن القابمة تضمنت إال ،هذه القابمة بإدراج المفردات التً توافق سمات الشخصٌة فقط

 مفردة. 4500

 ة ٌمكن من خبللها تحلٌل الشخصٌة.السمات أحسن وحدتعتبر وحسب "ألبورت" 

تلفة، وهً تمنح لؤلفراد فالسمات لها القدرة على االستجابة بنفس الطرٌقة للمثٌرات مخ

  ).Hansenne, 2013, 182(السلوك مدى الحٌاة وفً مختلؾ الحاالت. ةاستقرارٌ

ٌتمثل فٌما  للسماتمحدد أكد "ألبروت" على وجود تنظٌم لقد  )، 2011(العبٌدي،وعن

 :ٌلً

أو ٌخضع لتؤثٌرها وٌشتهر بها هً السمات التً ٌعرؾ بها الفرد و السمات األصلٌة: -

 وتسٌطر على معظم أنماط سلوكه.

ٌَز السمات المركزٌة:  -  الفردوهً سمات بارزة وهً أكثر شٌوعا وتمثل المٌول التً تم

  وتكون ظاهرة بوضوح وٌسهل استنتاجها.

هً السمات التً تكون أقل وأندر حدوثا فً وصؾ الشخصٌة السمات الثانوٌة:  -

  .وتستدعى ألداء وظٌفتها أقل من السمات المركزٌة

فالسمات األصلٌة  خصابص هذه السمات، )Hansenne, 2013( "هانسن "  ووضح

أٌضا السمة الفردٌة أي االستعداد الفردي تمثل الخصابص األساسٌة واألكثر  ىوالتً تدع

 متحفظ.البروزا فً شخصٌة الفرد مثل النرجسً، الواقعً، السطحً أو 

تزكٌة األفراد مثل  أما السمة الفردٌة المركزٌة فهً تمثل الصفات التً ٌمكن من خبللها

دٌة الثانوٌة وهً استعدادات أقل كثافة، أقل كما توجد السمات الفر ،أو الخجل ةالكرم، الدق

 عمومٌة وأقل ظهورا أي أنها استعداد شخصً ال ٌستعمله الفرد دابما ولكنه خاص به.
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 عامل: 16ونموذج السمات ب Cattell,1965))نظرٌة "كاتل" -ب

تعتبر بحوث "كاتل" نقطة التحول فً تناول موضوع الشخصٌة من الجانب االحصابً 

"كاتل" باستعمال التحلٌل العاملً لتحدٌد أبعاد الشخصٌة وهذا سمح بتعرٌؾ حٌث قام 

األبعاد األساسٌة للشخصٌة على أنها مشتركة عند جمٌع األفراد وتحدد سلوكهم وهً منظمة 

 )(Hansenne, 2013, p184ومرتبة وٌمكن احصابها.

بورت" والتً انطبلقا من القابمة الخاصة بمفردات سمات الشخصٌة التً أعدها "ألو

مفردة، قام  4500مفردة ثم أصبحت تتضمن حوالً  18000كانت تضم فً البداٌة 

مفردة، بحذؾ الكلمات النادرة االستعمال وإضافة  171"كاتل" بتقلٌص هذه القابمة إلى 

أخرى متنوعة متعلقة بالجانب المرضً وأٌضا خاصة بالقدرات. فقد طلب "كاتل" من 

ل واحد لزمٌله باستعمال مفردات هذه القابمة، ومع األخذ مجموعة من الطلبة بوصؾ ك

صنؾ حٌث استعمل ألول مرة التحلٌل   36بعٌن االعتبار الدراسات الموجودة قام بتجمٌع 

مجموعة من العبارات والتً كانت البداٌة األولى لبناء استبٌان  16العاملً الستخراج 

 ). Lévy-Le Boyer, 2005, p107(لقٌاس الشخصٌة.  16العوامل 

ن السمات بعد أساسً للشخصٌة فً نظرٌة "كاتل"، فالسمات حسبه هً كٌانات تكوَ 

دابمة، موروثة وتتطور مع الزمن وتكون السلوك. فلقد وضع "كاتل" تصمٌم هرمً للسمات 

إذ أن السمات العامة هً محدودة العدد أما السمات الخاصة فهً أكبر من حٌث 

 ).Hansenne,2013,p188.(العدد

  نوعٌن هما سمات متفردة السمات إلى "كاتل) صنؾ "2011(العبٌدي، وحسب

)unique(  مشتركة أخرى و)Commun( ًة أهمٌة فردمتالسمات ال، إال أن "كاتل" ال ٌول

ز جمٌع تمٌَ باعتبارها كبٌرة ألنها تخص الفرد لوحده وهو ٌركز على السمات المشتركة 

 األفراد.

هً: سمات القدرة و التً تظهر  وجهثبلثة أتتشكل على وٌرى كاتل أن السمات 

  ،كاستجابة للمواقؾ المعقدة، ولها فاعلٌة الوصول إلى الهدؾ وتقابل القدرات العقلٌة
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والتً الشخصٌة، والسمات الدٌنامٌكٌة لردود أفعال سمات مزاجٌة وتمثل األسلوب العام و

 تجاهات.التكوٌنٌة والسمات البٌبٌة واالتنقسم إلى السمات 

ٌتم من خبللها والتً  )Erg(الدفعات الفطرٌة ب "كاتلعبر عنها "فالسمات التكوٌنٌة  -

 دور الوراثة فً تحدٌد السلوك.من  الـتؤكد 

وتكون البٌبة  من تتكون بتؤثٌرف )Sentiment(العواطؾ  تمثل أما السمات البٌبٌة، وهً -

نتٌجة للخبرات والعوامل االجتماعٌة والحضارٌة وتعتبر سمات مكتسبة على عكس السمات 

محدد تجعله ٌهتم بؤمور معٌنة وٌستجٌب لها بشكل فسلوك الفرد على تإثر الوراثٌة، فهً 

 . الذي ٌعٌش فٌهالمجتمع حسب 

التعبٌرات التً ٌمكن أما االتجاهات وهً النوع الثالث من السمات الدٌنامٌكٌة فهً  -

مبلحظاتها والتعرؾ على ما وراءها من بناء دٌنامٌكً ومن خبللها ٌمكن التعرؾ على 

 .الدفعات الفطرٌة وعلى العوامل وعلى العبلقات فٌما بٌنها

 لسمات الشخصٌة: (Eysenck)نموذج "أٌزنك"  -ج

مختلفا لسمات خبلل نفس الفترة لظهور نظرٌة "كاتل" قام "أٌزنك" باقتراح نموذجا 

الشخصٌة تؤسس انطبلقا من التحالٌل األولٌة لشخصٌات الجنود العصابٌن الذٌن تم فحصهم 

من الباحثٌن األمرٌكٌٌن، ٌعتبر نماذج العدٌد خبلؾ على و، خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة

 ,Lévy-Le Boyer, 2005(كثر بساطة إذ أنه ٌقوم على ثبلثة أبعاد فقط.األنموذج "أٌزنك" 

p107 .( 

على ن بٌَ حٌث  هو التنظٌم الهرمً للشخصٌةأن أهم عامل فً نظرٌته "أٌزنك" وٌرى 

 ،وجود أربعة مستوٌات هً: األنماط، السمات، االستجابات المعتادة، واالستجابات الخاصة

ما بٌن االستجابات التً تكون فالسمات هً عوامل نظرٌة مبنٌة على أساس االرتباطات 

وأطلق علٌها   ربٌسٌةالمعتادة لؤلفراد. هذه السمات تم تجمٌعها فً أنماط أو عوامل 

: البعد األول هو االنبساط تتمثل فً  وهًالقطب  نابً"أٌزنك" اسم العوامل ذات التنظٌم ث

 االنفعالًالثانً وهو العصابٌة واالتزان  ، البعد)extraversion-introversion(E)(واالنطواء 
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)(neuroticisme-stabilité émotionnelle (N) البعد الثالث العوامل النفسٌة وقوة ،

   )psychotisme-force du Moi(P)(. )Hansenne,2013,p192(ااألن

  : (Kobasa,1979)"نظرٌة "كوبازا -د 

تحدٌد سمات بهدؾ إطار بمإسسة  600 لدى عٌنة تضم  لقد قامت "كوبازا" بدراسة

،  فكشفت الدراسة الشخصٌة التً تسمح بمواجهة مختلؾ أنواع الضؽوط بصورة إٌجابٌة

 هً:وط ومقاومة الضؽمكن الفرد من خصابص  تعن ثبلثة 

حٌث تسمح مختلؾ النشاطات االجتماعٌة والمهنٌة للفرد باإلحساس بؤنه معنً االلتزام:  -

 بكل هذه النشاطات.

اإلحساس أو الشعور لذي ٌنتج عن واالحٌاة حداث أفً مختلؾ االحساس بالتحكم  -

 بالمسإولٌة على كل ما ٌحدث.

الروتٌن كؤسلوب  العٌش فً الفرد للبحث عن التؽٌٌر بدال منبٌدفع  الذي هو: التحدي-

 ). Godefroid,2011,p640(.مؤلوؾ للحٌاة

هذه النظرٌات السابقة الخاصة بالسمات كانت بمثابة الدراسات المسبقة لظهور نموذج 

العوامل الخمسة والذي ٌعتبر أهم نظرٌة القت قبوال عند معظم الباحثٌن كنموذج ٌمكن من 

 خبلله إختزال سمات الشخصٌة. 

 العالقة بٌن أنماط وسمات الشخصٌة: -3-2-3

استقرارٌة ردود أفعال الفرد فً حاالت مختلفة وٌضم أٌضا إن مفهوم السمة ٌدل  على 

المورثات وهكذا ٌمكن وصؾ الفرد لنفسه أو لآلخر باستعمال صفات مثل "ذكً"، 

 جتماعً"، "نزٌه"، "مرح" أو "صارم".ا"

أن مصطلح النمط ٌجمع مجموعة من السمات )  Horney, 1945(وٌرى "هورنً" 

االنسجام لتعمٌم السلوك فعلى الرؼم من أن الفرد ٌمتلك  المختلفة وٌدل على درجة عالٌة من

بؤنه ٌنتمً إلى نمط معٌن. فعلى سبٌل المثال ٌوصؾ مجموعة من السمات المختلفة إال أنه 
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نعرؾ الفرد على أنه منبسط أو منطوي أو أنه ٌسلك سلوك االقتراب أو التجنب أو التصادم 

 )Lawrence, Pervin, John, 2005, p6(مع األخر.

 الفرق بٌن أنماط وسمات الشخصٌة:  -3-2-4

ً مواقؾ فاالستعداد للتصرؾ بطرٌقة معٌنة وسمة الشخصٌة خاصٌة دابمة وتمثل 

مثل النزوات واالندفاعٌة،  ،مؤلوفةتكون متعددة. فالسمة تعوض مفهوم الطبع إذ أن السمات 

 الكرم، الحساسٌة، الخجل، التعاطؾ والنزاهة.

صفات عامة تعتبر أما نمط الشخصٌة فتمثل تجمٌع للسمات المختلفة وبمعنى آخر 

 ).Hansenne, 2007, p18(مختلؾ الصفات الخاصة. منضتت

تتجلى أهم الفروق بٌن سمات الشخصٌة وأنماط الشخصٌة حسب "كبلبًٌ 

عن فً أن علم النفس الحدٌث ٌعتبر أن السمة هً عبارة  )Clapier-Valladon(فاالدون"

فً الؽالب متؽٌرات مستقلة وعلى العكس منها فً هً و ،وحدة خاصة ومتؽٌر ٌمكن عزله

النمط تتجمع السمات وتترابط فٌما بٌنها. وٌسمح النمط بتجمٌع متؽٌرات سلوك الفرد 

 ).Riverin-Simard, 2005, p74.(التً تمٌزه عن ؼٌره الخصابص ستنتاجوا

 ة والسمات فً ما ٌلً:وٌمكن تلخٌص الفروق بٌن أنماط الشخصٌ

 أكثر خصوصٌة. تعد إن تناول األنماط للشخصٌة ٌعتبر أعم من تناول السمات التً -

إن نظرٌة السمات تؤسست على مفهوم السمة والتً لها اتجاهات انفعالٌة ومعرفٌة  -

 الفرعٌة للشخصٌة والتً تحدد اختبلؾ األفراد. وسلوكٌة تكون األبعاد

لسمات الشخصٌة مختلؾ عن نظرٌة األنماط، فؤؼلب السمات متؤثرة الطابع الوراثً  -

فنظرٌة السمات تعتمد على قٌاسات  ،لكن البعض منها هً حقٌقة وراثٌةبالطبٌعة والتربٌة و

معرفٌة وإلى دراسات حول الوراثة وبالتالً فهً تهتم بوصؾ الشخصٌة بدال من 

 ).westen,2000,p683(شرحها.

-Clapier( "كالبًٌ فالون" السمات وأنماط الشخصٌة حسب ومن أهم الفروق بٌن -

Vallon(  ًتتمثل فً أن السمات هً متؽٌرات ٌمكن عزلها ومستقلة عن بعضها البعض، ف
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حٌن أن األنماط تكون أشكال من المتؽٌرات أو السمات القادرة على تفسٌر السلوك 

 ).Riverin-Simard,2005,p65.(البشري

الشخصٌة أسهل من وصؾ نمط الشخصٌة بحٌث أن نمط إن وصؾ سمة من سمات  -

د الفرعٌة وبمعنى آخر هو امجموعة من السمات أو مجموعة من األبع الشخصٌة ٌمثل 

كثر خصوصٌة، مثال: االنبساطٌة تمثل األو صفة شاملة تضم مجموعة من الصفات المختلفة

ة، الهٌمنة، االصرار، نمط من الشخصٌة ٌضم مجموعة السمات المختلفة التالٌة: االجتماعٌ

 .)Hansenne, 2003, p16(النرفزة، النشاط.

 :الكبرى سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة -4

 :التطور التارٌخً لنموذج العوامل الخمسة الكبرى لسمات الشخصٌة -4-1

لقد عرفت سنوات التسعٌنٌات موجة كبٌرة لدى الباحثٌن تهتم بدراسة المشكل األساسً 

 .ً مقبول واألهم من ذلك متفق علٌهمجال السمات وهو البحث عن تصنٌؾ ترتٌبفً 

Pervin, John, 2008, P172.( 

وهكذا ظهر نموذج العوامل الخمسة الكبرى لسمات الشخصٌة، إال أن بحوثا كانت قد  

 جرت فً سنوات سابقة كانت هً الممهدة لظهور هذا النموذج.

ٌ ن "ثورستون"  Lévy-Le Boyer,2005)(عن و  ، أثناء1934فً سنة  Thurstone)(ب

صفة شابعة وتستعمل  60فترة رباسته للجمعٌة األمرٌكٌة لعلم النفس، أن التحلٌل العاملً ل 

 تحدٌد خمسة عوامل مستقلة تكفً باألخذ بعٌن االعتبار كل هذهمَكن  من لوصؾ األفراد 

 .الصفات الستٌن

من مجموعة من الطلبة  (Cattell)لب "كاتل" وفً نفس الفترة الزمنٌة تقرٌبا، ط

سلم ثنابً، وبالتحلٌل العاملً لئلجابات تمكن من  46بجمل قصٌرة على  بوصؾ أصدقابهم

األقرب لنموذج العوامل الخمسة الكبرى الحالً من دراسات  تعتبر تحدٌد أربعة عوامل

 "ثورستون".

االستبٌانات الخاصة بالوصؾ الذاتً، فطبق باالهتمام  بعد عدة سنوات بدأ الباحثٌن

الطرٌقة الجدٌدة للتحلٌل العاملً بعد إعادة صٌاؼة مقٌاس الشخصٌة  )Guilford("جٌلفورد" 
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فوجد أربعة أبعاد قرٌبة  ،عبارة مثل " هل تجرح مشاعرك بسهولة؟" 36"لترستون" ٌضم 

باستعمال التحلٌل العاملً  ا من النموذج الحالً. وفً سنوات األربعٌنٌات تابع "كاتل"جد  

وفً ؼٌاب الحاسوب، الدراسات التتابعٌة لعدة سنوات على عٌنات من النساء والرجال حتى 

فً أما ٌة. لقٌاس الشخص 16عامل أدرجها فً مقٌاس العوامل  16توصل إلى تحدٌد 

 بسلسلة من التحلٌل )Tupe et Christa( سنوات الخمسٌنٌات قام كل من "توب" و"كرٌستا"

ٌَنثمانٌة عٌنات مختلفة والسمات لالعاملً لوصؾ  أن النتابج كانت متشابهة فً العٌنات  تب

الثمانٌة. وتمت مقاربة النتابج مع االرتباطات والتحلٌل العاملً للدراسات السابقة وقاما 

لؤلبعاد الخمسة لسمات الشخصٌة، إال أن هذا البحث بقً   ن بتقدٌم  التعرٌؾ األولاالباحث

حٌث ظهرت بحوث  1992شر إال فً سنة نالتقارٌر الداخلٌة للجٌش األمرٌكً ولم  ٌحبٌس 

والتً كانت نتٌجة المقاربة اللؽوٌة للعوامل  )Costa et Mc Crae("كوستا" و"ماكري" 

  بدال من استعمال االستبٌان. Goldberg)"(الخمسة الكبرى التً اعتمدها "ؼولدبرغ

 ة الكبرى لسمات الشخصٌة:أبعاد نموذج العوامل الخمس -4-2

على توحٌد سمات  ، اتفقواالعدٌد من الباحثٌن وعلماء النفس) أن 2012(الشرع، أورد 

 هذا على الرؼم منا فً تسمٌة هذه األبعاد، ووؼٌر أنهم اختلفالشخصٌة فً خمسة أبعاد 

إلى صعوبة  سبب هذا االختبلؾ ٌعودو بٌنها،  مرتبطة فٌماهذه النماذج ختبلؾ تبقى اال

تسمٌة العوامل الناتجة عن التحلٌل العاملً وكما أن األبعاد الخمسة الناتجة تكون متعلقة 

  بالمعاٌٌر التً خضعت لها الدراسة.

 والجدول التالً ٌببن تسمٌات العوامل حسب دراسات الباحثٌن المختلفة:

 ( ٌبٌن أهم نماذج العوامل الخمسة الكبرى1جدول رقم )

 5العامل 4العامل 3العامل 2العامل 1العامل العوامل الباحث

التكٌؾ  Fiske,1949)فٌسك(
 االجتماعً

 
 المساٌرة

 
 االرادة للوصول

 
 التحكم االنفعالً

 
 الفكر العقلً

 نورمان
)3Norman,196( 

 
 االستعجال

 
 الوداعة/اللطافة

 
 ٌقظة الضمٌر

 
 االنفعالٌة

 
 الثقافة

 الذكاء االنفعالٌة المسإولٌة اإلجتماعٌة الحزم Borgatta,1964)بورقاثا(

 الفكر العصابٌة االرادة للوصول الرقة/اللطافة االنبساط Digman,1990)دٌقمان(

 االنفتاح على الخبرة العصابٌة ٌقظة الضمٌر الطٌبة االنبساط 1992كوستا وماكري 

 (Hansenne,2013, p196):المصدر
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التصنٌفٌة للشخصٌة ما قام به "كوستا وماكري" ومن أحدث ما توصلت إلٌه الدراسات 

، كانت بداٌة من تصنٌؾ لعوامل الشخصٌة وتحدٌد خمسة عوامل أساسٌة 1992فً سنة 

"كوستا وماكري" بتطوٌر مقٌاس الشخصٌة أٌن قام  1982فً سنوات هذه البحوث 

)personality inventory  NEO( :ًالعصابٌة، لقٌاس ثبلثة أبعاد مهمة للشخصٌة ه، 

 االنبساطٌة واالنفتاح على الخبرة.

الذي ٌندرج ضمن المقاربة  16لقد بدأ "كوستا وماكري" بحوثهما بتحلٌل نموذج العوامل 

اللؽوٌة ل"كاتل" وكانت نتٌجة التحالٌل ظهور أبعاد االنبساطٌة، العصابٌة واالنفتاح على 

لٌة فً دراسة "كاتل" (مثل: الخبرة حٌث كان هذا البعد األخٌر محصلة لعدة عوامل أو

 الخٌالً، المجرب....).

ر "ماكري وكوستا" المقٌاس بإضافة بعدي الطٌبة وٌقظة الضمٌر. طوَ  1983وفً سنة 

مراجعة مقٌاس الشخصٌة األول وسمح بتمٌٌز فقرة ل 240نشر الباحثان  1992وفً سنة 

  Plaisant, 2010, p483)(وقٌاس كل بعد من األبعاد الخمسة.

سمات مإسس على نموذج العوامل الخمسة ) أن 2008(إٌناس محمد صفوت،  وترى

تتضمن أوجه أو سمات  ،خمسة عوامل عامة وعرٌضةوتشكل الشخصٌة منظمة هرمٌا 

  تحدد بدقة نوعٌة الصفة وتسمى ما تحت األبعاد العامة للسمات.

 :التالٌة عواملالكبرى ال نموذج العوامل الخمسة وٌتضمن 

ٌشٌر هذا العامل إلى حالة انفعالٌة تتسم بعدم االستقرار : Neuroticism)) العصابٌة -

االنفعالً والمزاجً والقابلٌة لئلثارة والعصبٌة والتوتر وحالة من الؽضب العدابً والتهور 

وتدنً القدرة على إلى العزلة واالحساس باالرتباك والشعور بالدونٌة والحزن والمٌل 

 التعامل مع الضؽوط.

ٌشٌر هذا العامل إلى حالة انفعالٌة واجتماعٌة تتسم  :(Extraversion) االنبساطٌة -

بالنشاط والحٌوٌة والمٌل للتواصل االجتماعً وبناء شبكة من العبلقات االجتماعٌة وإظهار 

الحمٌمٌة والود مع قدرة عالٌة للتؤثٌر والقٌادة والمٌل إلى المشاعر اإلٌجابٌة، واالهتمام 

 رٌن وقضاٌاهم.بمشاكل اآلخ
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ٌشٌر هذا العامل إلى حالة انفعالٌة  تفكٌرٌة تتسم  :(Openness)االنفتاح على الخبرة  -

بحب االطبلع والمعرفة وإثراء الخبرات وتجدد المعلومات واألفكار والمٌل إلى التخٌل الذي 

ٌقود إلى اإلبداع والتجدد والفضول الفكري، والتواصل مع القٌم الذاتٌة والمحٌطة والجاهزٌة 

 إلعادة النظر بها ومناقشتها.

ٌشٌر هذا العامل إلى حالة انفعالٌة اجتماعٌة : Agreeableness))ة أو الطٌبة الموافق -

وتفكٌرٌة تتسم بالثقة باآلخرٌن وتجنب الصراع واالخبلص والتسامح واإلٌثار والمٌل 

للبساطة وتجنب حب الظهور والمواجهة دون ان تعكس هذه الحالة تدنً الثقة بالنفس أو 

 احترام الذات.

ٌشٌر هذا العامل إلى حالة انفعالٌة تفكٌرٌة  :Conscientiousness) )ٌقظة الضمٌر  -

اجتماعٌة تتسم بالمٌل إلى استخدام الضوابط الذاتٌة لتوجٌه السلوك والتحكم به وقدرة عالٌة 

على ضبط الذات واستخدام المحفزات الذاتٌة من أجل االنجاز والشعور بالكفاءة الذاتٌة 

التصمٌم واإلرادة حتى فً حال مواجهة صعوبات  إظهاروالثقة بإمكانٌة االنجاز مع 

، 2012واالحتكام إلى المبادئ األخبلقٌة عند التعامل مع جوانب الحٌاة المختلفة.(الشرع، 

 )249ص

كل عامل من هذه العوامل الخمسة ٌتكون بدوره ) أن 2008، خرٌبةإٌناس ( وأوضحت

والعدابٌة واالندفاعٌة وعدم الشعور  تضمن العصابٌة: القلق واالكتبابإذ تمن ستة أوجه، 

االنبساطٌة: الدؾء العاطفً والروح االجتماعٌة  بعد تضمنٌو، الواعً بالذات واالنقٌادٌة

فٌتضمن  االنفتاح على الخبرة ، أماوالتوكٌدٌة والنشاط والسعً لئلثارة والمشاعر االٌجابٌة

وٌتضمن ، فعال واألفكار والقٌم: االنفتاح على الخٌال والقٌم الجمالٌة والمشاعر واألأوجه

أخٌرا و التقبل أو الطٌبة: اإلٌثار والتواضع واالستقامة والثقة واالمتثال واعتدال الرأي.

ٌقظة الضمٌر: المثابرة من أجل االنجاز والكفاٌة والقصدٌة وااللتزام بالواجب  بعد تضمنٌ

 .والترتٌب والنظام الذاتً
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 وخصائص الفرد حسب كل بعد العوامل الخمسة الكبرىأبعاد ٌن ٌب  ( 2رقم )جدول 

خصائص الفرد المتحصل على 

 أدنى عالمة فً المقٌاس

خصائص الفرد المتحصل على  العوامل الكبرى

 أعلى عالمة فً المقٌاس

 

هادئ، مرتاح، بارد، صلب، 

 مطمبن البال، راض

 

 

 العصابٌة

ٌقٌم التكٌؾ بالنسبة لعد االتزان 

بتمٌٌز األفراد العاطفً، ٌسمح 

المعرضٌن الصعوبات النفسٌة 

الذٌن لدٌهم أفكار ؼٌر واقعٌة ولدٌه 

 حاجات للتكٌؾ ؼٌر مبلبمة.

 

قلق، عصبً المزاج، مضطرب، 

ؼٌر متكٌؾ، إنفعالً، سوداوي 

 الطبع

 

منطوي، متحفظ،  خجول، قنوع،

  ساكن ٌركز على المهمة، رزٌن،

 االنبساطٌة

بٌن ٌقٌم طبٌعة وشدة العبلقات ما 

األشخاص، ومستوى النشاط 

والحاجة للمشاعر و القدرة على 

 االستمتاع

 

اجتماعً، نشٌط، متفتح على 

اآلخرٌن، متفابل، واسع الخٌال، 

  ٌحب المزاح، ودود

 

 ممتثل، واقعً، ضٌق األفق،   

 االنفتاح على الخبرة

ٌقٌم البحث عن التؤثٌرات السابقة، 

والقدرة على تقٌٌم التجارب وتقبل 

 المجهول واستؽبلله.

 

فضولً، متحمس، مبدع، واسع 

 الخٌال، ؼٌر ممتثل.

 

وقح، ؼٌر مهذب، حذر، ؼٌر 

متعاون، قاسً القلب، سرٌع 

 االنفعال، مسٌطر

 

 الطٌبة

ة اتجاه العبلقات ٌقٌم طبٌع

ودرجة التنافر فً الشخصٌة للفرد 

 األفكار والمشاعر واألفعال

 

سهل المعشر، عطوؾ، واثق، 

 خدوم، متسامح، ساذج، صرٌح 

 

 

بدون هدؾ، ؼٌر فعال، كسول، 

ؼٌر واعً، مهمل، متراخ، 

  .ضعٌؾ اإلرادة

 ٌقظة الضمٌر

ٌقٌم درجة التنظٌم، والمواظبة 

والتحفٌز فً سلوك الفرد لتحقٌق 

ال  األهداؾ. ٌقارن بٌن الفرد الفع 

 المهمل.  والدقٌق والفرد

 

فعال، ٌعمل بجد، منضبط، منظم، 

دقٌق المواعٌد، متقن لعمله، 

 طموح، مواضب.

 )Lawrence, Pervin, John, 2004, p225(المصدر: 



36 
 

) أن نموذج العوامل خمسة الكبرى ٌهدؾ إلى تجمٌع أشتات 2002وأوضح (كاظم، 

السمات المتناثرة فً فبات أساسٌة، وهذه الفبات مهما أضفنا إلٌها، أو حذفنا منها تبقى 

ال ٌمكن االستؽناء عنها بؤٌة حال فً وصؾ ومحافظة على وجودها كفبات (عوامل) 

عن تصنٌؾ علمً  هدؾ النموذج إلى البحثارة أخرى ٌوبعب ،الشخصٌة االنسانٌة

)Taxonomy(  ٌَد لسمات الشخصٌة ج)Goldberg, 1993(  وثبات ولقد تؤكد صدق

النموذج فً عدة دراسات تمت فً مختلؾ دول العالم نذكر منها: هولندا، وكندا، وفلندا، 

وإٌطالٌا وبولونٌا، وألمانٌا، وروسٌا، وهونج كونج، وفرنسا، وسوٌسرا، والبرتؽال، 

 وهنؽارٌا.

" فً كاظموأما فً البٌبة العربٌة فمن أشهر الدراسات التً أكدت صدقه هً دراسة " 

 على المجتمع اللٌبً. 2001سنة 
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 الذكاء االنفعالً ثانٌا:

 الذكاء والقدرات العامة:-1

نٌة معناها ٌلقد ظهرت كلمة ذكاء على ٌد الفٌلسوؾ الرومانً "شٌشرون" وهً كلمة الت

وتعنً لؽوٌا الذهن  "Intelligence" وباالنجلٌزٌة والفرنسٌة   " Intelligencia " الحكمة

"Intellect "  والفهم"Understanding"  لعربٌة بلفظ ذكاء.إلى اللَؽة اوالحكمة وترجمت 

  ).383، ص2011( ٌوسؾ، 

مفهوم الذكاء التً تناولت أما فً العصر الحدٌث ونظرا للدراسات والبحوث العدٌدة 

 تعارٌؾ الخاصة به نذكر البعض منها:ال نوعت تف

القدرة على التكٌؾ هو الذكاء ن أ ) على2010الذي أورده (عشوي،ؾ "شتٌرن" ٌعرت

 العقلً مع مشكبلت الحٌاة وظروفها الجدٌدة.

القدرة الذي ٌعتبر  الذكاء، "بٌنٌه" تعرٌؾ  ) فقد أشار إلى 1998أما (سالمً وآخرون،

 على الفهم واالبداع والتوجه الهادؾ للسلوك والنقد الذاتً.

القدرة الكلٌة لدى الفرد على التصرؾ الهادؾ على أنه  ذكاء لل"فكسلر" وتعرٌؾ  

 للسلوك والنقد الذاتً.

فالذكاء هو القدرة على التحلٌل والتركٌب والتمٌٌز واالختٌار، وعلى التكٌؾ إزاء  

 .المواقؾ المختلفة

) الذكاء بؤنه القدرة التً ٌمتلكها االنسان وٌستطٌع أن ٌعبر عنها 2011عرؾ (كرامز،وٌ

فاإلنسان  ، عن طرٌق التفكٌر والنشاط الحركً وأن ٌبتدع شٌبا أخر فً شتى مجاالت الحٌاة

الذي تكون لدٌه القدرة على استٌعاب المعلومات وادراك أهدافها هو حسب "كرامز" الذكً 

  ة صٌاؼة هذه المعلومات تسهل فهم الواقع والتعامل معه بطرٌقة بناءة.والقدرة على إعاد
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 أنواع الذكاء: -1-1

لقد ظهرت عدة أنواع من الذكاء حٌث أكدت الجمعٌة األمرٌكٌة لعلم النفس على أن كل 

 متعلم ٌمتلك خصابص منفردة وقدرات تمٌزه عن ؼٌره من المتعلمٌن.

ٌَز "ثورنداٌك"   ثبلثة أنواع من الذكاء وهً:وفً هذا اإلطار م

الذكاء المجرد وهو القدرة على فهم الرموز اللفظٌة والرٌاضٌة والقدرة ؼلى التعامل "-أ

 "معها.

الذكاء المحسوس وهو القدرة على فهم األشٌاء والتعامل معها مثل المهارات الحرفٌة "-ب

 "(المهن)، ومثل التطبٌقات العلمٌة كالمٌكانٌك والتجارة، إلخ...

الذكاء اإلجتماعً وٌتمثل فً القدرة على فهم األشخاص، والقدرة على التعامل معهم " -ج

وكانت هذه النظرٌة أساس النظرٌة  ).381، ص 2010(عشوي،  "بؤحسن السبل.

فً   (Gardener)جاردنر""إلى دراسات  )2011ٌوسؾ، الذكاءات المتعددة، حٌث أشار (

نظرٌة الذكاءات المتعددة  والتً تمت على ثبلثة مراحل  استنتج من خبللها  1983سنة 

والتً حددها فً البداٌة بستة أنواع هً: الذكاء المكانً، الذكاء اللؽوي، الذكاء الموسٌقً، 

 الذكاء المنطقً الرٌاضٌاتً، الذكاء الحسً الحركً والذكاء الشخصً.

لتتضمن ثمانٌة ذكاءات لٌة للبحث السابق طور نظرٌته تكمٌودراسات بحوث وبعد عدة 

وهً: الذكاء اللؽوي، الذكاء المنطقً الرٌاضٌاتً، الذكاء المكانً، الذكاء الجسمً، الذكاء 

 الموسٌقً، الذكاء االجتماعً، الذكاء الشخصً والذكاء الحٌوي.

اللفظً، تسعة ذكاءات متعددة وهً الذكاء اللؽوي  تتضمن النظرٌةوأخٌرا أصبحت 

الذكاء المنطقً الرٌاضٌاتً، الذكاء التخٌلً(المكانً)، الذكاء الجسمً الحركً، الذكاء 

الموسٌقً، الذكاء االجتماعً، الذكاء الشخصً(االستبطانً)، الذكاء الوجودي، والذكاء 

 نفعالً.اإل
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 :وفً ما ٌلً  جدول توضٌحً لتطور نظرٌة الذكاءات المتعددة ل"جاردنر"

 ( ٌوضح مراحل تطور نظرٌة الذكاءات المتعددة3)جدول رقم 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة األولى  

 الذكاء المكانً -
 الذكاء اللؽوي -
 الذكاء الموسٌقً -
 الذكاء المنطقً الرٌاضٌاتً -
 الذكاء الحسً الحركً -
 الذكاء الشخصً -
 

 الذكاء المكانً -
 الذكاء اللؽوي -
 الموسٌقًالذكاء  -
 الذكاء المنطقً الرٌاضٌاتً -
 الذكاء الحٌوي -
 الذكاء الشخصً -
 الذكاء االجتماعً -

 الذكاء التخٌلً (المكانً) -
 الذكاء اللؽوي اللفظً -
 الذكاء الموسٌقً -
 الذكاء المنطقً الرٌاضً -
 الذكاء الجسمً الحركً -
 الذكاء الشخصً(االستبطانً) -
 الذكاء الوجودي -
 ء االجتماعًالذكا -
 الذكاء الوجدانً -

 طالبةمن تصمٌم ال المصدر:

 " تعرٌفا لكل نوع من الذكاء كما ٌلً:  ر"جاردن) قدم 2013(النور، و حسب  

وٌتضمن القدرة على إدراك المكان والموقع البصري(:  -الذكاء الفراغً )المكانً- 

 الذٌناألفراد  إن ،اللونٌةوالشكل والفراغ والتصور البصري والتصمٌم وإنتاج المخططات 

رسم فً إعادة مهارات عالٌة الذكاء لدٌهم النوع من درجات عالٌة فً هذا  ٌتحصلون على

 األشٌاء بٌانٌا، وقدرة عالٌة على التحلٌل وإدراك العبلقات بٌن األشٌاء.

 فرادوٌعنً القدرة على استخدام الكلمات بكفاءة شفهٌا، إن األاللفظً: -الذكاء اللغوي -

  الذٌن ٌتفوقون فً هذا الذكاء ٌحبون القراءة والكتابة ورواٌة القصص.

وٌشٌر إلى القدرة على استخدام األرقام واألشكال البٌانٌة الرٌاضً: -الذكاء المنطقً -

 ،وسبلسل األعداد بكفاءة. وهو الذكاء األساسً لعلماء الرٌاضٌات واالحصاء والمحاسبٌن

حل فً الرٌاضً لدٌهم مهارات عالٌة -فً الذكاء المنطقً الذٌن ٌظهرون تفوقااألفراد إن 

 المشكبلت وقدرة عالٌة على التفكٌر. 

وٌعنً معرفة الذات والقدرة على التصرؾ والوعً بالحاالت المزاجٌة والقدرة الذكاء الشخصً:  -

 على الضبط الذاتً وحب العمل الفردي.
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الموسٌقى والتحلٌل الموسٌقى والتعامل وٌشمل القدرة على إدراك الذكاء الموسٌقً:  - 

الذكاء الموسٌقً ٌحبون االستماع ب ٌتمٌزون الذٌنفراد العاطفً للعناصر الموسٌقٌة. إن األ

 إلى الموسٌقى واالحساس بجودة النؽمات.

ٌشمل القدرة على السٌطرة على الحركات الجسمٌة المختلفة، الحركً: -الذكاء الجسدي -

المتحصلٌن على  فرادٌة الدقٌقة كالدراما واأللعاب الرٌاضٌة، إن األوإتقان المهارات الحرك

الذكاء لدٌهم مهارة فً استخدام الجسم للتعبٌر عن األفكار النوع من درجات عالٌة فً هذا 

 والمشاعر.

وٌتضمن القدرة على إدراك الحاالت المزاجٌة لآلخرٌن والحساسٌة الذكاء االجتماعً:  -

الذٌن فراد ن، واالحساس بشعور اآلخرٌن واالستجابة له. إن األتجاه احتٌاجات اآلخرٌ

القدرة  ، ولدٌهمالجماعًوالتعلم ٌظهرون درجات عالٌة فً هذا الذكاء ٌمٌلون إلى العمل 

 مع اآلخرٌن. على التنظٌم والتواصل

 (:Q.Iالفرق بٌن الذكاء االنفعالً والذكاء العقلً )المعرفً) -1-2

قبل التطرق إلى تعرٌؾ مفهوم الذكاء االنفعالً وأهم نظرٌاته ونماذجه، وجب التمٌٌز 

بٌنه وبٌن الذكاء العقلً والذي ٌطلق علٌه مصطلح الذكاء العام أو الذكاء المعرفً، فلقد 

 )،Reich, Goleman(أن كل من "رٌتش وجولمان" إلى ) 2012(القاضً، أشار 

ٌَزوا الف ),Stufft(و"ستوفت"  روق بٌن الذكاء العام والذكاء االنفعالً فً أن الذكاء العام م

هو عامل وراثً  ال ٌمكن تعلمه أو تدرٌسه وٌمكن تقدٌره عن طرٌق النسبة، أما الذكاء 

االنفعالً فٌمكن تعلمه وٌدرس وٌتم التدرٌب علٌه  كما أن لٌس له نسب للذكاء. وأوضح 

أنه ٌمكن إٌجاد حلول للمشاكل التً تواجه األفراد  ) Janse & Day( "جونز وداي"

باستخدام الذكاء العام ، أما الذكاء االنفعالً  فهو مهارة تساعد على تنظٌم وتوضٌح مشاعر 

 الفرد ومشاعر اآلخرٌن واستعمالها فً حل تلك المشكبلت. 

رجة نجاح أن الذكاء االنفعالً  ٌحدد د )Elder(وفً تمٌٌزه بٌن الذكاءٌن ٌرى "ألدر" 

الفرد فً اطبلق حكم جٌد، وفهمه للمواقؾ  عن طرٌق االستجابة االنفعالٌة أو الشعورٌة 



41 
 

المناسبة للمواقؾ التً تواجهه بٌنما ٌحدد الذكاء العقلً ما إذا كانت استجاباته العاطفٌة أو 

 االنفعالٌة مبررة عقلٌا أم ال؟ 

 :ًالفرق بٌن الذكاء االنفعالً والذكاء االجتماع -1-3

بما أن الذكاء االنفعالً فً نظرٌة الذكاءات المتعددة لجاندر كان ناتج عن الذكاء 

االجتماعً وتم فصله عنه فً المرحلة الثالثة من إنشاء هذه النظرٌة وجب التفرٌق بٌنهما 

) أن "جاردنر" حدد الفرق بٌن هذٌن 2012بتحدٌد أوجه اختبلفهما، فلقد أوضح (القاضً، 

الذكاء االنفعالً على اختبار شخصٌة الفرد ومعرفة مشاعره، أما الذكاء النوعٌن بتركٌز 

االجتماعً فهو ٌركز على  عوامل خارجٌة عن الذات نحو سلوك ومشاعر ودوافع األفراد 

واألخرٌن، ومٌز "أبو حطب"  بٌن الذكاء االنفعالً واالجتماعً بقوله : أن الذكاء 

األشخاص اآلخرٌن فٌما ٌخص إدراكهم  االجتماعً قدرة تتضمن عملٌات معرفٌة عن

وأفكارهم ومشاعرهم واتجاهاتهم  وسماتهم الشخصٌة ، أما الذكاء االنفعالً فٌمثل قدرة 

الشخص على قراءة رؼبات وأهداؾ اآلخرٌن حتى ولو لم تكن واضحة، بحٌث أن هذا 

الً  أعم وأوسع النوع من الذكاء ال ٌعتمد على اللؽة. أما "المؽازي" فٌرى أن الذكاء اإلنفع

آون" -من الذكاء االجتماعً  وهذا ما أٌقره كل من "ماٌر وسالوفً و "جاردنر" و"بار

 وؼٌرهم من العلماء.

 االنفعاالت:تعرٌف  -2

كرد فعل وجدانً شدٌد القوة،  "ٌعرؾ االنفعال حسب معجم مصطلحات علم النفس

والحزن، والخوؾ والؽضب، الفرح مثل  ٌتضمن مظاهر عضوٌة، واالنفعاالت األساسٌة

 ).41، ص1998.( سالمً، خالد، بدوي، "والحب والكره

بؤنه اضطراب أو تهٌج فً العقل أو  Emotionوٌعرؾ قاموس اكسفورد" اإلنفعال 

، 2007المشاعر أو العواطؾ بمعنى آخر استثارة فً الحالة العقلٌة". (السمدونً، 

 ).51ص

بؤنه رد فعل مفاجا لكل  )Le Lord et André, 2001 (  "لولورد وأندري"  وٌعرفه

 الجسم مع مركبات فٌزٌولوجٌة (جسم االنسان)، معرفٌة (العقل)، وسلوكٌة (األفعال). 
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عرؾ المشاعر بؤنها تلك األحاسٌس التً ٌصعب وصفها بكلمات، ٌ) ف 2011أما(بدٌر،

ولكنها تظهر كاستجابة انفعالٌة للفرد فً أي موقؾ مثٌر سواء كانت هذه اإلثارة داخلٌة أو 

مركبة وتؽٌٌرات فسٌولوجٌة تتضمن انفعالٌة خارجٌة، وتشمل هذه االستجابة على تؽٌٌرات 

على شكل استجابة بٌولوجٌة ظهر تؤثٌرها االنفعالً األجهزة العضلٌة والدموٌة والحشوٌة، فٌ

تصبب وارتجاؾ األطراؾ  ،جفاؾ الحلق، احمرار الوجه، ضربات القلبتسارع  مثل:

 العرق. 

بردود أفعال خارجٌة تعبر عن أحاسٌس ومشاعر الفرد "وٌعرؾ "عشوي" االنفعاالت 

ٌر عن حالة وجدانٌة قوٌة نفعال فً شكل تعبنحو أشٌاء وأحداث معٌنة، وؼالبا ما ٌكون اال

، 2010.(عشوي،"تتسم عادة باختبلل السلوك وٌبدو التعبٌر واضحا على مبلمح الوجه

 ). 227ص

الشحنة عن طرٌق إلى مواجهة الموقؾ المثٌر ٌهدؾ االنفعال ) أن 2011(بدٌر، وٌرى 

ستمرار فً االالرفع من رؼبته ووقؾ مالتحمل قدرة االنسان على االنفعالٌة التً تزٌد من 

 . وتوصؾ هذه االنفعاالت باإلٌجابٌة أهدافه  تحقٌقإلى ؼاٌة ومواصلة العمل 

على مهارات التقارب والتواصل كما أنها تدل التؽٌٌرات الوجدانٌة قٌمة اجتماعٌة ولهذه 

 مشاعر الحب والسعادة واالنتماء واالحترام والتقدٌر.مثل مع األخرٌن 

والعدوان والكراهٌة والحزن فتإثر سلبٌا على التفكٌر أما المشاعر السلبٌة كالؽضب 

مستوى  فً  انخفاضعمله، وٌنعكس ذلك على سلوك األفراد ب عرقلوتمنعه من األداء أو ت

 األداء. 

فاإلنسان ٌملك دماؼٌن: األول إنفعالً عاطفً، والثانً منطقً، ٌتمثبلن فً نصفً "

ات المنطقٌة، بٌنما ٌتحكم األٌمن فً المشاعر الكرة المخٌتٌن. حٌث ٌنظم القسم األٌسر العملٌ

 ).235، ص2011.(كرامز، "وعملٌات التخٌل واالبداع

الذي ٌسٌطر  "الهٌبوتبلموس"رتبط بتؤثٌر مالتعبٌر االنفعالً ) أن 2011(بدٌر،ٌرى و

على الجهاز العصبً البلإرادي، ومكانه فً منطقة بالمخ تعرؾ بالمهاد التحتانً، وتعتبر 

المسإولة عن الشعور بالسرور والحب والبهجة،  "السٌروتونٌن"من أؼنى المناطق بمادة 
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أي تؽٌٌر فً ٌإدي والذي  "الدوبامٌن"و "النورأدرٌنالٌن"على مادتً أنها تحتوي كما 

 حدوث االضطراب االنفعالً. إلى ا الكٌمٌابً تركٌبهم

  ظهور مفهوم الذكاء االنفعالً: -3

إشارات ضمنٌة إلى المفهوم الذكاء االجتماعً  فً الكتابات السسٌكولوجٌة  تلقد ورد

السابقة ضمن الكتابة عن الذكاء المعرفً أو ضمن أنواع أخرى من الذكاء وخاصة الذكاء 

 االجتماعً.

إلى أن الشعور  1890عام  W. Jamesحٌث أشار السٌكولوجً األمرٌكً ولٌام جٌمس 

بالذات هو فً جوهره خبرة اجتماعٌة. والشعور بالذات حالة وجدانٌة تعنً انتباه الفرد إلى 

 مشاعره وتحلٌلها وفهمها وتوظٌفها فً سلوكه أثناء تفاعله مع األخرٌن.

إلى ما أطلق علٌه " قانون  1923ز سبٌرمان عام وعن " فإاد أبو حطب ": انتبه تشارل 

إدراك الخبرة " وٌقصد به أن كل خبرة تمارس تمٌل إلى أن تستدعً معرفة مباشرة 

بخصابص صاحبها، وٌجمع عملٌاته المعرفٌة وحاالته الذاتٌة الوجدانٌة والنزوعٌة.( 

 ).14، ص  2007معمرٌة،

ٌَن مفهوم "الذكاء  نتج عنء االنفعالً لذكاا مفهوم أن) على 2011(كرامز،  ولقد ب

"روبرت ثورنداٌك" طرؾ من 1920ظهر أول تعرٌؾ له فً سنة االجتماعً" الذي 

)Robert Thordike  ( التً تم  أنواع الذكاء بتصنٌؾ علماء النفس اهتم ومنذ ذلك التارٌخ

 :هً ثبلث مجموعاتتقسٌمها إلى 

اللفظٌة والرٌاضٌة والقدرة على  فهم الرموزعلى القدرة وٌعنً الذكاء المجرد  -1

 التعامل معها

فهم األشٌاء الحسٌة أو المادٌة والقدرة على التعامل على القدرة وٌعنً الذكاء الحسً  -2

 معها.

 القدرة على فهم الناس واالنتماء لهم.   وٌعنً الذكاء االجتماعً -3
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اد والتعامل معهم ضمن فقد عرؾ "ثورنداٌك" "الذكاء االجتماعً" بالقدرة على فهم األفر

 1940فً سنة  فعَرؾ الذكاء )David Wechsler(أما "دافٌد وٌكسلر"  "العبلقات االنسانٌة

مع البٌبة الفعال على التعامل القدرة والعقبلنً بالقدرة الشاملة على التصرؾ وعلى التفكٌر 

عقلٌة المعنٌة بالعوامل العاطفٌة العقلٌة وؼٌر العناصر ذكر دور بعض ال ، كماالمحٌطة

 نفعالٌة فً القدرات االإلى دور "وٌكسلر" أشار  1943. وفً سنة واالجتماعٌةوالشخصٌة 

قدرة أي شخص على النجاح فً الحٌاة. ثم ظهر تعرٌؾ "هوارد جاردنر" بتنبإ ال

)Howard Gardner( ًكتابه " أطر العقل" الذي أشار فٌه إلى فً   1983سنة  ف

إلى نوعٌن من الذكاء ٌتقاطعان مع ما ٌسمى بالذكاء بالتحدٌد اء المتعدد و أشار الذك

 وهما: الذكاء االجتماعً والذكاء الشخصً نفعالًاال

استخدام لمصطلح الذكاء االنفعالً كان فً الوالٌات  لأو) أن 2015( المراد،وذكر  

ذا المصطلح فً عنوان طالب فً كلٌة اآلداب هحٌن أدرج  1985المتحدة األمرٌكٌة عام 

 الدكتوراه. رسالته لنٌل درجة 

فً علم النفس نفعالً شارة إلى مفهوم الذكاء اال) فٌرى أن أول إ2007( معمرٌة،أما  

فً مقال كتبه س.أ. ؼرٌنسبن بعنوان: "الذكاء االنفعالً" نشر فً الجزء  1989كانت سنة 

بعنوان : " التعلم والتربٌة: من  K. Field et al التاسع من كتاب ك. فٌلد وأخرون 

قدم "ؼرٌنسبن" فً  هذا ، حٌث منظور التحلٌل النفسً، االنفعال والسلوك دراسة حاالت"

نظرٌة "بٌاجً" فً النمو المعرفً، كنتٌجة ل نفعالً المقال نموذجا موحدا لتعلم الذكاء اال

موذجه، أن  تعلم الذكاء رٌنسبن" فً نؼونظرٌات التحلٌل النفسً والتعلم االنفعالً. وبٌن "

االنفعالً ٌمر بثبلث مستوٌات هً: المستوى األول التعلم الجسمً ، وفٌه ٌتعلم الطفل 

، وٌتداخل مع  االنفعاالت المرتبطة بالحاجات الجسمٌة. المستوى الثانً: التعلم بالنتابج

ل ما ٌتبع المستوى األول والمستوى الثالث، وفٌه ٌتعلم الطفل األفكار والمعانً من خبل

السلوك المتعلم من نتابج كؤلٌات التعلم بالتعزٌز، والتعلم الثالث: التعلم التركٌبً التمثٌلً ، 

وتحدث فً هذا المستوى أعلى درجات تعلم األفكار والمعانً واالنفعاالت وهو ما ٌمثل 

  مرحلة التفكٌر الشكلً عند "بٌاجً".
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ٌة لهذا المفهوم ظهرت فً سلسلة البحوث أن البداٌات الحقٌقفٌرى  )2015(المراد،أما  

عندما استخدما 1990) فً سنة Mayer & Salovyالعلمٌة ل "ماٌر وسالوفً" (

نشرا أول تعرٌفا له بوصفه " نوع من الذكاء ومصطلح "الذكاء االنفعالً" ألول مرة 

ؾ االجتماعً المرتبط بالقدرة على مراقبة الشخص لذاته ولعواطفه وانفعاالته، ولعواط

وانفعاالت اآلخرٌن والتمٌٌز بٌنها، وباستخدام المعلومات الناتجة عن ذلك فً ترشٌد تفكٌره 

وتصرفاته وقراراته" وكان هذا التعرٌؾ نتٌجة بحوث لتطوٌر طرٌقة علمٌة لقٌاس الفروق 

 .بٌن األفراد فً القدرة االنفعالٌة

 تعرٌف الذكاء االنفعالً: -3-1

وٌسمى أٌضا الذكاء الوجدانً والعاطفً، الذكاء الفَعال، وذكاء "ٌعتبر الذكاء االنفعالً 

)، مفهوما حدٌثا فً علم النفس المعاصر، 412، ص2011(عبد الواحد ٌوسؾ، " المشاعر

وقد عرفه العدٌد من الباحثٌن وكما ذكرنا سابقا فإن أول من قدم تعرٌؾ للذكاء االنفعالً هما 

قسما المدخل الذي عرفا من خبلله  )  أنهما2015أشار(المراد، "سالوفً وماٌر" حٌث

 إلى قسمٌن هما: نفعالًالذكاء اال

وٌتمثل فً قدرة الفرد على اإلدراك الجٌد للعواطؾ وردود فعله التجربة والخبرة: -

 تجاهها، وقدرته فً استؽبلل تلك العواطؾ دون االضطرار أو اللجوء إلى فهمها.ا

رة الفرد على فهم وإدارة العواطؾ، واستعداده : وٌتمثل فً قداالستراتٌجٌات والخطط-

 لذلك.

نطبلقا من هذا التقسٌم قدما الباحثان العدٌد من التعارٌؾ للذكاء االنفعالً وفقا للتطور ا

نوع  أن الذكاء االنفعالً هو" ٌعتبرالتارٌخً لمراحل النظرٌة حسبهما فكان التعرٌؾ األول 

 انفعاالتالخاصة وانفعاالته فرد على مراقبة من الذكاء اإلجتماعً الذي ٌتضمن قدرة ال

 فً توجٌه تفكٌر الفرد وأفعاله" االنفعالٌة اآلخرٌن، والتمٌٌز بٌنها، واستخدام تلك المعرفة 

كما عرفاه بؤنه :" القدرة على إدراك العواطؾ وسهولة إبرازها وتولٌدها لتقوٌم األفكار، 

 نفعالًٌمها بصورة تؤملٌة لتدعٌم النمو اال، ولتنظنفعالٌةوالمعرفة االنفعاالت ولفهم اال

 والمعرفً".
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بعض التعارٌؾ الخاصة بالذكاء االنفعالً عن مجموعة  ) 2007لقد أورد (معمرٌة،  و

نها  ٌَ أن الذكاء  1993 " بٌنوا فً سنة سالوفً وآخرونأن "من الباحثٌن نذكر من ب

ز األفراد الذٌن ٌحاولون التحكم فً مشاعرهم، ومراقبة مشاعر اآلخرٌن، ٌمٌَ نفعالً اال

وتنظٌم انفعاالتهم وفهمها. وٌمكنهم ذلك من استخدام استراتٌجٌات سلوكٌة للتحكم الذاتً فً 

أن مرتفعً الذكاء " 1995فً سنة   "سالوفً وآخرونثم أوضح "مشاعر واالنفعاالت. 

درة على مراقبة انفعاالتهم ومشاعرهم، والتحكم فٌها القٌمكن أن ٌتمٌزوا ب نفعالً اال

 والحساسٌة لها، وتنظٌم تلك االنفعاالت وفق انفعاالت ومشاعر اآلخرٌن.

أن ٌعرؾ الفرد : فً خمسة مجاالت هًاالنفعالً مفهومه للذكاء  "سالوفً"ولخص 

أن ه، أي ٌدفع نفسه بنفس، وأن ٌتدبر الفرد أمر عواطفه ومشاعره ه، وأنعواطفه ومشاعر

 الفرد أن ٌتدبر ، وأخٌراعلى مشاعر اآلخرٌنالفرد أن ٌتعرؾ ، وٌكون مصدر دافعٌته لذاته

 .أمر عبلقاته باآلخرٌن

 1995نفعالً فً سنة ذكاء االل"دانٌٌل جولمان" ل) تعرٌؾ 2007كما أورد (معمرٌة، 

التً ها الفرد، والمهارات االنفعالٌة واالجتماعٌة التً ٌتمتع بمن  مجموعة" والذي اعتبره

 ". الحٌاة األخرىمجاالت فً والنجاح للنجاح المهنً تَعد ضرورٌة 

 1998فً سنة لذكاء االنفعالً ٌفه عن ار تعر) أن "جولمان" طوَ  2015ٌرى (المراد، و

)، Emotional Intelligence at Work("الذكاء االنفعالً فً العمل"،فً كتابه والذي أورده 

فجاء تعرٌؾ الذكاء  المفهوم بعد التحفٌز الذاتً مركزا على مكان العمل،حٌث ضَمن هذا 

اآلخرٌن،  انفعاالتو الخاصة  نفعاالت:" القدرة على التعرؾ على االاالنفعالً على أنه 

  فً الذات، وفً العبلقة مع  اآلخرٌن بفعالٌة". نفعاالتوعلى تحفٌز الذات، وإدارة اال

ٌَزوٌ الذكاء مرتفعً تخص مجموعة من المهارات االنفعالٌة واالجتماعٌة  "جولمان" م

 ،الدافعٌة الذاتٌة  ،الحماس ،المثابرة، نفعاالتالتحكم فً اال ،شمل الوعً بالذاتت، واالنفعالً

أن انخفاض تلك المهارات ٌعتبر "جولمان" و. جتماعٌةاللٌاقة االوأخٌرا  ،التقمص العاطفً

 تفكٌر الفرد أو نجاحه المهنً.ال ٌساعد االنفعالٌة واالجتماعٌة 
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 1997الذكاء االنفعالً فً سنة Bar-On) ( ""بارونعرؾ السابق  عن نفس المرجعو 

والشخصٌة واالجتماعٌة المترابطة  طفٌةمنظومة متعددة العوامل من القدرات العا"بؤنه 

كما عرفه بؤنه "مكون ٌشتمل " ، ببعضها والتً تساعد فً مواجهة مهام ومتطلبات العمل

على مجموعة من الكفاءات ؼٌر المعرفٌة (الشخصٌة) والمهارات التً تإثر على قدرة 

 متطلبات البٌبٌة وضؽوطها المستمرة".الالفرد على التكٌؾ مع 

بمرور  تتطور وتنَمىإلى أن الذكاء االنفعالً عبارة عن مهارة ون " آ-وٌشٌر "بار

الوقت، من خبلل خضوع الفرد لبرامج تدرٌبٌة، هدفها األول تنمٌة المهارات العاطفٌة 

 االجتماعٌة. المهارات و

: فهم األبعاد التالٌة  ٌتضمن نفعالً) إن تعرٌؾ الذكاء اال 2007فحسب (معمرٌة،

الذاتٌة، الوعً االنفعاالت الذاتٌة والتحكم فٌها وتنظٌمها وفهم انفعاالت اآلخرٌن، الدافعٌة 

القدرة على االنتباه هو  نفعالًبالذات ، المثابرة، اللٌاقة االجتماعٌة، ومن ثم فإن الذكاء اال

واإلدراك الجٌد لبلنفعاالت والمشاعر الذاتٌة، وفهمها وصٌاؼتها بوضوح، وتنظٌمها وفقا 

نفعالٌة لمراقبة وإدراك دقٌق النفعاالت اآلخرٌن ومشاعرهم للدخول معهم فً عبلقات ا

اجتماعٌة إٌجابٌة، تساعد الفرد على الرقً العقلً واالنفعالً والمهنً، وتعلم الكثٌر من 

 مهارات النجاح فً الحٌاة.

تعتبر التعارٌؾ السابقة أهم التعارٌؾ الخاصة بالذكاء االنفعالً حسب النماذج التً 

ذكر بعض التعارٌؾ اقترحها الباحثٌن  السابقٌن األشهر فً هذا المجال إال أننا سوؾ ن

 األخرى:

  )Dulewics & Higgs(كل من "دلوٌكس و هٌؽس" ) تعرٌؾ 2015أورد (المراد،حٌث 

وكٌفٌة توظٌفها لتحسٌن األداء، نفعاالت "معرفة االللذكاء االنفعالً بؤنه  1999فً سنة 

لعبلقة وتحقٌق األهداؾ التنظٌمٌة، مصحوبة بالتعاطؾ والفهم لعواطؾ اآلخرٌن، مما ٌقود 

  ."ناجحة معهم
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عبارة عن مجموعة من الصفات الشخصٌة على أنه ") 2011(كرامز،  هكما ٌعرف

والمهارات االجتماعٌة والوجدانٌة التً تمكن الشخص من تفهم مشاعر وانفعاالت األخرٌن، 

  ."ومن ثم ٌكون أكثر قدرة على ترشٌد حٌاته النفسٌة واالجتماعٌة انطبلقا من هذه المهارات

كن من خبلل التعارٌؾ السابقة استنتاج أن الذكاء االنفعالً هو مجموعة من الصفات ٌم

الشخصٌة والقدرات المعرفٌة والمهارات االجتماعٌة التً تتطلب استخدام الخبرات 

االنفعالٌة لتسهٌل التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجً وذلك من خبلل إدراك انفعاالت الذات 

ؾ معهم واستؽبلل المعرفة االنفعالٌة للتواصل مع اآلخرٌن وانفعاالت اآلخرٌن والتعاط

ومقاومة الضؽوط  وتحفٌز الذات على تحقٌق النجاح فً الحٌاة والرفع من مستوى األداء 

 والنجاعة المهنٌة.

 :األساس البٌولوجً للذكاء االنفعالً -3-2

قومان وهما ٌٌشٌر "جولمان"  إلى أن لكل إنسان عقبلن، واحد عاطفً والثانً منطقً 

 توازنبفضل النظامهما المختلفان فً المعرفة لقٌادة حٌاتنا، ذلك  معا فً تناؼم دقٌق بتشارك

 ابم بٌن العقل العاطفً والمنطقً.الق

فالعاطفة تؽذي وتزود عملٌات العقل المنطقً بالمعلومات بٌنما ٌعمل العقل المنطقً على 

ع ذلك ٌظل كل من العقلٌن ملكتٌن شبه تنقٌة العقل العاطفً وأحٌانا ٌعترض علٌها وم

مستقلٌن كل منهما ٌعكس عملٌة متمٌزة لكنهما مترابطان فً دوابر المخ العصبٌة.(جولمان، 

 ).25، ص2000

الجهاز العصبً  أن )2015(المراد، وعن األساس البٌولوجً للذكاء االنفعالً أوضح  

نسان العاطفٌة، فهو ٌإدي اإللذكاء االنفعالً، وجمٌع حاالت المسإول عن اهو الطرفً 

اآلخرٌن وتقوٌمها. وتعد اللوزة أهم عناصر هذا انفعاالت دورا ربٌسٌا فً التعرؾ على 

الجهاز فهً كتلة صؽٌرة من الخبلٌا العصبٌة، تتكون من جسمٌن صؽٌرٌن ٌشبهان اللوزة، 

المخ ولهذا سمٌت بهذا االسم، وتقع فً السطح الداخلً للفص الصدؼً، جزء منها فً 

األٌمن واآلخر فً المخ األٌسر، وتعتبر الجزء األهم فً الجهاز العصبً الطرفً وفً مخ 

. وتعتبر الوصبلت العصبٌة التً تصل بٌن الفص االنفعاالت االنسان المتخصص فً
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الجبهً (مركز األفكار) واللوزة (مركز االنفعاالت) المسإولة عن الكفاءة العاطفٌة للفرد، 

الوصبلت فإنها تفصل اللوزة عن بقٌة أجزاء المخ، وٌظهر عجز واضح  وفً حال تلؾ هذه

 فً تقدٌر أهمٌة األحداث العاطفٌة، وهً الحالة التً ٌطلق علٌها العمى العاطفً. 

ٌَن و إلى أن  واالنفعاالت ٌإديالعجز عن تقدٌر المشاعر أن   )2000(جولمان، لقد ب

، فقد أجرٌت عملٌة جراحٌة لشاب أزٌلت فٌها ٌفقد االنسان القدرة على التواصل مع اآلخرٌن

اللوزة من دماؼه لعبلج نوبات الصرع المرضٌة، فؤدت النتابج إلى أن تؽٌر كثٌرا، حٌث 

عبلقات إنسانٌة، مع أنه كان قادرا على  دونأصبح ؼٌر مكترث بالناس، وٌفضل االنطواء ب

ه، وال ٌشعر بؤي عاطفة أصدقابه وأقارب علىالتحاور مع اآلخرٌن، كما أضحى ال ٌتعرؾ 

لشاب بؤي شًء، فبدون اللوزة أصبح هذا ا هتمامهفً مواجهة أي محنة شدٌدة نتٌجة عدم ا

  .، ألن اللوزة هً بمثابة مخزن الذاكرة العاطفٌةعاجز عن التعرؾ على المشاعر

 نماذج الذكاء االنفعالً: -3-3

بعد الكتابات األولى ل "ماٌر وسالوفً" حول الذكاء االنفعالً اهتم العدٌد من الباحثٌن 

بهذا المفهوم واقترحوا تعارٌفهم الخاصة به  والمقاٌٌس التً ٌمكن من خبللها قٌاسه من 

فً  )ABI/ inform Global(خبلل وضع نموذج خاص. فلقد تضمنت قاعدة البٌانات العلمٌة 

. ومن بٌن على مفردة "الذكاء االنفعالً"وثٌقة  1004حتوت ملخصات ا ،2010فٌفري 22

 المواضٌع المرتبطة بالذكاء االنفعالً نجد االنفعاالت والقٌادة والتسٌٌر.

وبنفس التارٌخ  )APA(وفً قاعدة البٌانات الخاصة بالجمعٌة األمرٌكٌة لعلم النفس 

مفهوم "الذكاء االنفعالً" فً كلماتها المفتاحٌة، وأهم المواضٌع  ةمقال 132السابق، تضمن 

 المرتبطة بهذا المفهوم هً الذكاء االنفعاالت واالضطرابات االنفعالٌة.

لقد بٌنت نتابج البحث فً محركً هاتٌن (Davies et autres) وحسب "داٌفس وآخرون"

بالبحث عن الذكاء االنفعالً وهً: القاعدتٌن للبٌانات وجود ثبلثة مواضٌع أساسٌة مرتبطة 

ات المفٌدة المرتبطة به وأٌضا االرتٌاح النفسً. ونتج ٌمقاٌٌسه، والسلوكو تعرٌؾ المفهوم

عن هذه الدراسات فهم أعمق للمصطلح وبالرؼم من اختبلؾ الكلمات المستعملة اتفقت 

والتعبٌر عن االنفعاالت، : المعرفة التالٌة  معظم نماذج الذكاء االنفعالً على األبعاد األربعة
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التعرؾ على انفعاالت الفرد وتلك الخاصة باآلخرٌن، تسٌٌر الفرد النفعاالته الخاصة 

 )(Albert,2012, p13واستعمالها لتحسٌن األداء.

وٌمكن تصنٌؾ نماذج الذكاء االنفعالً على األساس النظري لهذه النماذج والتً تنقسم 

 إلى ثبلثة هً:

 ة: نماذج القدر -3-3-1

ٌعتبر "ماٌر وسالوفً" من أهم رواد هذا النموذج الذي فصل الذكاء عن العواطؾ ولقد 

ذكاء األمر حقٌقة فً أن هذا النموذج ٌعتبر الذكاء االنفعالً  إلى )2015أشار (المراد،

كؽٌره من الذكاءات األخرى ألنه ٌلبً المعاٌٌر الثبلثة التالٌة وهً: أوال المعٌار المفاهٌمً 

الذكاء ٌعكس القدرات العقلٌة التً تساعد الفرد على فهم انفعاالته وتنظٌمها أي أن 

واستخدامها وهو مختلؾ عن سمات الشخصٌة، ثانٌا المعٌار االرتباطً وٌعنً أن الذكاء 

ٌجب أن ٌصؾ منظومة من القدرات المترابطة داخلٌا وهو ما ٌمٌز الذكاء االنفعالً الذي 

اء العام ولكنه ٌتمٌز عنه لٌشكل نوعا جدٌدا ومختلفا، وأخٌرا ٌرتبط ارتباطا متوسطا بالذك

المعٌار التطوٌري وهو ٌعنً قابلٌة الذكاء االنفعالً للتطوٌر فهو ٌزداد مع العمر والخبرة 

وكؽٌره من أنواع الذكاء ٌرتقً مع العمر، وفٌما ٌلً تعرٌؾ نموذج القدرة ل "ماٌر 

 وسالوفً".

 :(Mayer et Salovy)نموذج"ماٌر وسالوفً"

كان  1990) أن نموذج " ماٌر وسالوفً" الذي أنشؤه فً سنة 2007أورد (السمدونً، 

نتٌجة لقٌاس الفروق الفردٌة والتً عجزت مقاٌٌس الذكاء العام عن دراسة الفروق فً 

الوعً وإدارة المعلومات االنفعالٌة للفرد بالرؼم من التشابه بٌنهما على اعتبار أن الذكاء 

لً مثله مثل الذكاء العام قدرة عقلٌة وهنا ٌكمن اختبلؾ هذا النموذج عن نظرٌة االنفعا

"بارون" التً تعتبر الذكاء االنفعالً له عبلقة بسمات الشخصٌة، كما ٌعرؾ "ماٌر وسالوفً 

" الذكاء االنفعالً  بؤنه "القدرة على إدراك المشاعر واالنفعاالت والتعبٌر عنها، والقدرة 

لمشاعر فً األفكار، والقدرة على فهم المشاعر وتبرٌرها فً الذات على استٌعاب ا

عرؾ على انفعاالته تواآلخرٌن". فالشخص الذكً انفعالٌا حسب "ماٌر وسالوفً" ٌمكنه ال
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  ٌ  بدون درجات منخفضة فًواالنفعاالت الخاصة باآلخرٌن أفضل من األشخاص الذٌن 

 الذكاء االنفعالً.  مستوٌات

حسب نظرٌة "ماٌر وسالوفً" من أربعة أبعاد ربٌسٌة  كاء االنفعالًوٌتكون نموذج الذ

 )  كاآلتً  :2010والتً أوردها (الجمالً،

:  وتسمى أٌضا صٌاؼة االنفعاالت، وتعنً قدرة الفرد  على الوعً إدراك االنفعاالت -1

نفعاالت بانفعاالته وتقٌٌمها والتعبٌر عنها بطرٌقة صحٌحة وهً مهارة تسمح للفرد بتمٌٌز اال

الصادقة وؼٌر الصادقة ومعرفة االنفعاالت االٌجابٌة والسلبٌة الخاصة به وتلك الخاصة 

باآلخرٌن والمقدرة على قراءة مشاعرهم من خبلل تعبٌرات وجوههم وطرٌقة كبلمهم 

 وسلوكهم.

: وٌسمى أٌضا المعرفة الوجدانٌة وهً مهارة فهم االنفعاالت المعقدة الفهم االنفعالً -2

تً تتمٌز باالنتقال من انفعال إلى أخر وبالتالً قدرة الفرد على الوعً بهذه الحاالت، وال

وللتمكن من الفهم االنفعالً ٌستخدم الفرد الذاكرة االنفعالٌة من خبلل المعرفة االنفعالٌة 

السابقة للحاالت االنفعالٌة المشابهة مثل أن ٌكون الؽضب ناتجا عن الشعور بالؽٌظ  أو أن 

 الؽٌرة ٌإدي إلى الشعور بالكراهٌة أو العدوان، بر شعوال

كما ٌعد الفهم االنفعالً قدرة الفرد على الربط بٌن االنفعاالت والمواقؾ واألحداث 

 وبالتالً التعرؾ على انفعاالته وتحدٌده بدقة و فهم محتواها من معانً وأفكار.

حالة انفعالٌة معٌنة أو وتعنً قدرة الفرد على االستمرار فً إدراة االنفعاالت:  -3

التخلص منها حسب الموقؾ المعاش وذلك بتعدٌل االنفعاالت كالتحول من االنفعاالت 

السلبٌة إلى االنفعاالت االٌجابٌة  أو العكس بطرٌقة واعٌة وباستخدام التفكٌر، وترتكز هذه 

 .القدرة على تنظٌم الشعور وتسمح بترقٌة كل من جوانب االنفعال وجوانب التفكٌر

أو القدرة على استخدام االنفعاالت لتسهٌل عملٌة التفكٌر التٌسٌر االنفعالً للتفكٌر:  -4

وبمعنى آخر القدرة على توظٌؾ االنفعاالت وهً قدرة تسمح للفرد بالتعرؾ على مشاعره 

وانفعاالته التً تإثر على طرٌقة تفكٌره، حٌث أن االنفعال ٌعمل كمنبه أساسً للعقل 

على ارشاده على التؽٌٌرات البٌبٌة والشخصٌة. فقد أشار( السمدونً، وبالتالً ٌعمل 
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)، أن هذه القدرة ترتكز على تسهٌل االنفعاالت لحدوث عملٌة التفكٌر وكٌفٌة ادخالها 2007

إلى النظام االدراكً وتؽٌٌر االدراك لكً ٌساعد التفكٌر، فهً قدرة تعنً الدقة والكفاءة فً 

خرى واستخدام االنفعاالت لتؽٌٌر انطباعات الشخص نحو ربط االنفعاالت وأحاسٌس أ

األشٌاء أو لتحسٌن التفكٌر فً الموضوعات، وهً تتطلب  بعض المهارات مثل استخدام 

المعلومات االنفعالٌة المهمة لتحسٌن التفكٌر واستخدام االنفعاالت فً تسهٌل عملٌة التفكٌر 

تبصر فً األمور من زواٌا مختلفة وأخٌرا واتخاذ القرار  واالنتقال بٌن عدة انفعاالت لل

 استخدام الحالة المزاجٌة إلٌجاد الحلول المناسبة.

 :( Petrides et Furnham)نموذج السمة ل"بٌترٌذز وفٌرنهام"-3-3-2

أن "بٌترٌذز وفٌرنهام" وعلى عكس العدٌد من الباحثٌن فً  )Albert, 2012(أوردت 

مفهوم الذكاء االنفعالً إلى حد اآلن، ٌعتبر الذكاء االنفعالً كسمة من سمات الشخصٌة، 

ودابمة تختلؾ عن القدرات  فحسبهما ٌتمٌز الذكاء االنفعالً باستعدادات انفعالٌة مستقرة

رٌقة استقبال ومعالجة واستخدام المعلومات المعرفٌة، وهكذا "كل فرد ٌختلؾ من خبلل ط

ذات الطابع الوجدانً والذاتً، مثل إدارة انفعاالت الذات،  والعبلبقٌة مثل إدارة انفعاالت 

 اآلخرٌن".

بإحصاء كل مظاهر   2001وإلنشاء نموذجهما، قام كل من "بٌترٌذز وفٌرنهام" فً سنة 

ز على النماذج الموجودة فً البحوث العلمٌة الشخصٌة المرتبطة بالحاالت الوجدانٌة، بالتركٌ

  أون"، "جولمان"، و"ماٌر وسالوفً"-السابقة وخاصة نماذج الذكاء االنفعالً ل"بار

وانطبلقا من المفاهٌم المتضمنة فً هذه النماذج مثل الذكاء الشخصً، ببلدة المشاعر، 

النفعالً تم توصٌفها فً أوجه لوصؾ الذكاء ا 15واالتصال الوجدانً، قام الباحثان بتحدٌد 

، )l’autorégulation( ، الضبط الذاتً)le bien-être( أربعة عوامل هً:  االرتٌاح النفسً

، ثم  أضاؾ الباحثان وجهٌن فً )la sociabilité(، واالجتماعٌة )l’émotivité(االنفعالٌة 

 .)autre( االستبٌان الخاص بهما تحت إسم "آخر"



53 
 

ولقد قام "بٌترٌذز وفٌرنهام" باستخدام مصطلح "استبٌان الذكاء االنفعالً بالسمات" 

(Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TELque) على المقٌاس الذي ٌتم ،

 من خبلله قٌاس الذكاء االنفعالً لؤلفراد. وٌتكون هذا المقٌاس من األبعاد واألوجه التالٌة:

وٌمثل السمات المتعلقة باالستعدادات واالتجاهات وهً تقدٌر الذات، ً: االرتٌاح النفس-1

سمة السعادة وسمة التفاإل، واألفراد الذٌن ٌتحصلون على درجات عالٌة فً هذا البعد 

ٌعتبرون ناجحٌن ولدٌه ثقة فً النفس وسعداء وراضٌن عن حٌاتهم وٌتمٌزون بالنظرة 

 االٌجابٌة للحٌاة.

مثل السمات المتعلقة بإدارة االنفعاالت والنزوات الذاتٌة، وهً وٌالضبط الذاتً:  -2

إدارة االنفعاالت إدارة الضؽوط وضعؾ النزوات، ٌتمٌز األفراد الذٌن ٌحصلون على 

درجات مرتفعة فً هذا البعد بالقدرة على التحكم فً انفعاالتهم ومقاومة وإدارة الضؽوط، 

 اع لرؼباتهم.كما ٌتمٌزون بالتفكٌر العمٌق وعدم االنصٌ

وتمثل السمات المتعلقة بإدراك والتعبٌر عن االنفعاالت وهً تتضمن  االنفعالٌة:-3

األوجه التالٌة: ادراك انفعاالت الذات وتلك الخاصة باآلخرٌن، التعبٌر عن االنفعاالت، 

القدرات العبلبقٌة، والتعاطؾ، كما ٌعتبر األفراد الذٌن ٌتحصلون على درجات مرتفعة فً 

لدٌهم القدرة على توصٌل انفعاالتهم لآلخرٌن، والبعد بؤنهم واثقٌن من انفعاالتهم، هذا 

 والقدرة على تبنً أراء اآلخرٌن. رضٌة،القدرة على ربط عبلقات شخصٌة م   ٌمكنهمو

السمات المتعلقة باستخدام وإدارة االنفعاالت العبلبقٌة وهً  وتمثلاالجتماعٌة: -4

ارات االجتماعٌة، ضبط انفعاالت اآلخرٌن، تؤكٌد الذات، كما تتضمن األوجه التالٌة: المه

ٌعتبر األفراد الذٌن ٌتحصلون على درجات عالٌة فً هذا البعد بؤنهم أشخاص ٌتمتعون 

بقدرات اجتماعٌة ممتازة، ولدٌهم قدرة التؤثٌر على مشاعر اآلخرٌن وٌتمٌزون أٌضا 

 بالصراحة واالستعداد للدفاع عن حقوقهم.

ٌتضمن أوجه التكٌؾ والتحفٌز الذاتً وٌتمٌز األفراد  المسمى ب"آخر":البعد -5

المتحصلٌن على درجات عالٌة فً هذا البعد بالمرونة  والقدرة على التكٌؾ مع الظروؾ 

  والحماس وعدم الخضوع واالستسبلم. الجدٌدة كما ٌتصفون بالشؽؾ
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 النماذج المختلطة: -3-3-3

لمان" من أهم المنظرٌن لهذه النماذج التً تربط بٌن آون" و "جو-ٌعتبر الباحثان "بار

نت العدٌد من 2015القدرات العقلٌة والمعرفٌة وسمات الشخصٌة، فحسب (المراد،  ٌَ ) ب

الدراسات عن االرتباط لمقاٌٌس الذكاء االنفعالً لهذا النموذج مع مقاٌٌس الشخصٌة وبالتالً 

الً مستقل عن الشخصٌة بل هو إعادة تحفظ بعض الباحثٌن على أن مفهوم الذكاء االنفع

لتعرٌؾ الشخصٌة فً قالب اجتماعً ، إال أن البعض اآلخر ٌرى أن هذا النموذج المختلط 

ال ٌشمل جمٌع أبعاد الشخصٌة فالوعً بالذات مثبل من أهم مكونات الذكاء االنفعالً لٌس 

 من أبعاد الشخصٌة.

تً تعتبره قدرات االنفعالً والوفٌما ٌلً نستعرض بعض النماذج المختلطة للذكاء 

 لفرد للنجاح فً الحٌاة الشخصٌة والحٌاة المهنٌة.ومهارات أساسٌة ٌمتلكها ا

 (:Bar-onأون" )-نظرٌة "بار-أ

نموذجه عن طرٌق  2000آون" حدد فً سنة-)  أن "بار2007لقد أورد (السمدونً، 

على مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة االنفعالٌة و االجتماعٌة التً تإثر 

 الة للمتطلبات البٌبٌة.قدرات الفرد الكلٌة على المعالجة الفعَ 

االنفعالً وسمات الشخصٌة فقد عرؾ  وتشٌر تلك النظرٌة إلى وجود ارتباط بٌن الذكاء

ن ٌشتمل على مجموعة من الكفاءات ؼٌر المعرفٌة. وقد أعد الذكاء االنفعالً على أنه مكوَ 

أون" أول أداة لقٌاس الذكاء االنفعالً، وصممت للتعرؾ على تلك الكفاءات ؼٌر -"بار

تمكن بعض األفراد من لئلجابة على التساإل التالً: لماذا ٌوذلك المعرفٌة ( أي الشخصٌة)، 

 ضبط انفعاالتهم أفضل من ؼٌرهم؟

أون أن الكفاءات الشخصٌة تعتبر -وقد توصلت األبحاث التً استخدمت مقٌاس بار

 . IQمإشرا للنجاح فً الحٌاة وهذا ما ال تقدمه مقاٌٌس نسبة الذكاء المعرفً (األكادٌمً) 

آون"  أكد الفرضٌة التً تقول بؤن الذكاء االنفعالً  -أن "بار )2010(األسطل، وٌرى 

ٌتطور مع الزمن وٌمكن تحسٌنه باستخدام أسالٌب التدرٌب والبرمجة والعبلج ، وأضاؾ  

أن األفراد الذٌن ٌحصلون على درجات مرتفعة فً مقٌاس الذكاء االنفعالً الذي عرؾ 
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بشكل عام أكثر نجاحا فً مواجهة  )  همEmotion quotientبمصطلح  (حاصل العاطفة 

المتطلبات والضؽوط البٌبٌة كما ورد أن النقص فً الذكاء االنفعالً ٌمكن أن ٌعد نقصا فً 

 النجاح، وٌدل على وجود مشكبلت عاطفٌة. 

 Bar-on)(آون" -) ٌتكون الذكاء االنفعالً  بحسب نموذج "بار 2015وعن (المراد ،

 مسة عشر كفاءة فرعٌة على النحو التالً: من خمسة أبعاد أساسٌة ، تتضمن خ

: ٌمثل هذا البعد، القدرات والمهارات المتعلقة بذات الفرد، وٌتضمن الذكاء الشخصً -1

خمسة أوجه هً: الوعً بالذات، والتوكٌدٌة، وتقدٌر الذات، وتحقٌق الذات، واالستقبللٌة، 

د بالقدرة على التعبٌر عن وٌتمٌز األفراد الذٌن ٌحصلون على درجات عالٌة فً هذا البع

انفعاالتهم ومعتقداتهم وأفكارهم، وكذلك القدرة على إدراك ذاتهم واحترامها واستؽبلل 

امكانٌتهم كما ٌتمٌزون أٌضا بالقدرة على توجٌه ذاتهم والتحكم فٌها وأخٌرا ٌتمتعون 

 باالستقبللٌة انفعالٌا عن اآلخرٌن.

ثبلثة أوجه تتمثل فً التعاطؾ، المسإولٌة وٌتضمن هذا البعد الذكاء االجتماعً:  -2

االجتماعٌة والعبلقات االجتماعٌة، وٌبدي األفراد الذٌن ٌحصلون على درجات مرتفعة فً 

هذا البعد التفوق فً مهارات إدراك انفعاالت اآلخرٌن وتفهمها والتفاعل معها والقدرة على 

عبلقات اجتماعٌة ممٌزة والحفاظ تحمل المسإولٌة اتجاه المجتمع بفعالٌة والقدرة على ربط 

 علٌها.

هً مهارة تكٌؾ الفرد مع الظروؾ ومتطلبات البٌبة، وٌتكون القدرة على التكٌف:  -3

هذا البعد من ثبلثة أوجه هً: إدراك الواقع، المرونة وحل المشكبلت، وٌظهر األفراد الذٌن 

التمٌٌز بٌن االحساس ٌتحصلون على درجات مرتفعة فً هذا البعد كفاءات عالٌة فً 

باالنفعاالت والواقع وتعدٌل هذه االنفعاالت وسلوك حسب تؽٌر الظروؾ مع القدرة على 

 تحدٌد المشكبلت وإٌجاد الحلول  المناسبة لها.

وٌتمثل هذا البعد فً قدرة الفرد على إدارة الضؽوط والتكٌؾ معها  إدارة الضغوط: -4

وٌتضمن وجهٌن هما: تحمل الضؽوط وضبط االندفاع، وٌتمٌز األفراد الذٌن ٌحصلون على 

درجات عالٌة فً هذا البعد بالقدرة على تحمل األحداث السٌبة ومواجهة المواقؾ الصعبة 
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ة اٌجابٌة، وأخٌرا، قدرتهم على التحكم فً واالنفعاالت القوٌة والتعامل معها بصور

 االندفاعات واالنفعاالت.

وهً تشٌر إلى مهارة الفرد فً االستمتاع بالحٌاة والحفاظ على الحاالت المزاجٌة:  -5

مكانته داخل المجتمع، وٌتضمن هذا البعد وجهٌن هما: التفاإل والسعادة، وٌتمٌز األفراد 

ً هذا البعد بالنظرة التفاإلٌة واالٌجابٌة للمواقؾ حتى الذٌن ٌحصلون على درجات مرتفعة ف

فً حالة االنفعاالت السلبً، والقدرة على الشعور بالرضا عن الحٌاة وعن اآلخرٌن والتعبٌر 

 االٌجابً لبلنفعاالت.

  :(Daniel Goleman) 1997نموذج "دانٌال جولمان"  -ب

ٌعتبر نموذج "جولمان" من أشهر النماذج المختلطة التً تعتبر الذكاء االنفعالً مزٌج من 

) عن "جولمان" أن الذكاء 2015المهارات والقدرات وسمات الشخصٌة فلقد أورد (المراد، 

العقلً ال ٌتعارض مع الذكاء االنفعالً ولكنهما منفصلٌن وأن لكل فرد مقدار معٌن منهما، 

الفرد ٌولد ولدٌه نسب من الذكاء االنفعالً، ولكن علٌه اتخاذ عدة خطوات كما أشار أن 

لتطوٌره وتنمٌته باكتساب الكفاءات والمهارات االنفعالٌة التً تجعله فردا فَعاال فً المشاركة 

 االجتماعٌة وذلك بهدؾ الوصول إلى أرقى مستوٌات األداء المهنً واالجتماعً.  

 األبعاد الخمسة لنموذج "جولمان "المتمثلة فً:) إلى 2005ولقد أشار(سعاده،

وهو القدرة على معرفة الشخص وادراكه  النفعاالته ومظاهر القوة الوعً بالذات:  -1

والضعؾ فٌها وبالتالً القدرة على تحدٌد سلوكه وطرٌقة تفكٌره واتخاذ قراراته، وٌعتبر 

المستمر للحالة الشخصٌة الداخلٌة، هذا البعد أساس الذكاء االنفعالً ألنه حالة من االنتباه 

فالوعً بالذات ٌعتبر وضع محاٌد حتى فً حاالت الهٌجان والتوتر تساعد الفرد على 

الرإٌة الواضحة النفعاالته وتجاربه وبالتالً تمكن الفرد من اختٌار والتصرؾ السلٌم 

 لتجاوز االنفعاالت الحادة.

عرؾ وتفهم المشاعر الشخصٌة وبصفة عامة ٌمكن ٌعتبر الوعً بالذات قدرة الت

والتعرؾ على محفزات الفرد وتؤثٌرها على اآلخرٌن كما أنه ٌتضمن مجموعة من الصفات 

 مثل الثقة بالنفس والموضوعٌة فً تقٌٌم القدرات الشخصٌة. 
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تعتبر هذه المهارة فً إدارة االنفعاالت وإدارة الذات وضبط االنفعاالت إدارة الذات:  -2

ثل الؽضب والتوتر والخوؾ، فٌمثل هذا البعد فن كبح االنفعاالت والتحكم وخاصة السلبٌة م

 فٌها وبالتالً تحقٌق التوازن وال بعنً ذلك قمع االنفعاالت.

كل مناسب وحسب الموقؾ المعاش، شوتعد هذه المهارة طرٌقة للتعبٌر عن االنفعال ب

ى اضطرابات فً شخصٌة وهً قدرة أساسٌة للصحة الوجدانٌة، فؽٌاب هذه المهارة ٌإدي إل

 تتجلى من خبلل االندفاع والعدوان والعنؾ.

وٌدعى أٌضا بالدافع الذاتً هو مهارة تتمثل فً رؼبة الفرد لوضح التحفٌز الذاتً:  -3

 األهداؾ وتحدٌدها وبدل مجهود كبٌر لتحقٌقها.

اطؾ فتحقٌق النجاح واالنجاز متوقؾ على التحكم فً االنفعاالت والدوافع وتوجٌه العو

إلى جانب تحفٌز النفس واالرادة القوٌة والمثابرة والمرونة، وتعتبر هذه المهارات أساس 

 النجاح واألداء المرتفع والناجع.

وبمعنى آخر ٌعتبر التحفٌز الذاتً التحلً بالتفاإل وتجنب التشاإم والسلبٌة، وعدم 

 اجه الفرد.االستسبلم للقلق واالكتباب فً مواجهة التحدٌات واألزمات التً تو

تتمثل هذه المهارة فً توجٌه االنفعاالت لتحقٌق األهداؾ والسٌطرة على الدوافع و تنظٌم 

 حاالت المزاج، للتمكن من التفكٌر اإلٌجابً وبالتالً تحقٌق النجاح. 

فاالنفعاالت والعواطؾ  حسب "جولمان" تعٌق التفكٌر والتخطٌط والفعل وتإثر على 

ارة التحفٌز الذاتً تخفؾ من حدة هذه العراقٌل، فبقدر االندفاع األداء، إال أن امتبلك مه

 بمشاعر الحماس والمتعة فً العمل،  ٌكون االندفاع نحو االنجاز.

وٌسمى أٌضا بالتعاطؾ الوجدانً، التقمص الوجدانً والتفهم،  وٌطلق التعاطف:   -4

علٌه فً بعض المراجع أٌضا مصطلح المشاركة الوجدانٌة والمشاركة االنفعالٌة، هو كفاءة 

اجتماعٌة وتعنً القدرة على التعرؾ وقراءة مشاعر اآلخرٌن واالستجابة المناسبة لها على 

عد على تكوٌن عبلقة ودٌة مع األخرٌن والحفاظ علٌها أساس الوعً بالذات. فالتعاطؾ ٌسا

وٌتسم بؤهمٌة كبٌرة فً العبلقات األسرٌة وفً العبلقات المهنٌة وخاصة تلك التً تتطلب 
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عبلقات اجتماعٌة مثل التدرٌس، العبلقات العامة، الصحة واإلدارة، والتفهم ٌعنً تقمص 

 مشاعر اآلخرٌن واالحساس بهم والتؤلم آلالمهم. 

ٌتمٌز الفرد الذي ٌمتلك هذه المهارة بالقدرة على فهم االشارات االجتماعٌة مثل و

(االٌماءات والتلمٌحات)، كما تساعد قراءة مشاعر اآلخرٌن على التقارب واأللفة والمودة 

 بٌن األفراد.

الذكاء االنفعالً، عن كتابه  الجزء الثانً من وقد عرؾ "جولمان" التعاطؾ الوجدانً فً

 ممثلة فً األبعاد التالٌة: التً تضم كل المهارات االنسانٌة المهمة فً العمل ة األساسٌة القدرب

 التنبإ بإحساسهم، تبنً وجهات نظرهم، االهتمام المطلق بانشؽاالتهم.فهم اآلخرٌن:  -

 توقع والتعرؾ على حاجٌات الزبابن وتلبٌتها.ال التركٌز على الخدمة: -

 الشعور بعٌوب اآلخرٌن، وتعزٌز مهاراتهم.  دعم اآلخرٌن: -

 تطوٌر الفرص التً ٌقدمها أشخاص جد مختلفٌن.االستفادة من التنوع:  -

القدرة على تقدٌر وإدارة الصراعات السٌاسٌة واالنسانٌة داخل سٌاسً:   حس امتالك -

  Goleman, 1999, p166)المنظمة.(

مهارة التعاطؾ والذي أسماها أٌضا ب ٌتمٌز ) أن الفرد الذي2007وأشار (السمدونً، 

بمفهوم "استشعار انفعاالت اآلخرٌن" ٌتمٌز بكفاءة اجتماعٌة والقدرة وعلى استشعار 

صراع والخبلفات العبلقات الناشبة بٌن الجماعات والقدرة على القٌادة بطرٌقة فعالة وحل ال

 ت واالتفاقٌات.فراد الجماعة، كما ٌمتلك مهارة عقد الصفقاوالنزاعات بٌن أ

بالكفاءة االجتماعٌة التً تشمل   )2005: عرفها (سعاده،  المهارات االجتماعٌة -5

مجموعة من المهارات تتطلب التعاطؾ وإدارة الذات والتحكم فً االنفعاالت الشخصٌة 

 وادراك انفعاالت اآلخرٌن وتحكم فٌها وبالتالً التصرؾ وفق هذه المعرفة.

تمكن صاحبها من التمتع بالشعبٌة والقٌادة وربط العبلقات الناجحة فالمهارات االجتماعٌة 

مع اآلخرٌن، فالكفاءة االجتماعٌة تعنً التحلً باللٌاقة االجتماعٌة وفن التعامل مع اآلخرٌن 

 وقدرة الفرد على القٌادة وتمٌٌز المواقؾ التً ٌجب فٌها أن ٌكون منقادا.
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اآلخرٌن لقدرة على بناء وإدارة العبلقات مع وبصفة عامة تعنً المهارات االجتماعٌة ا

 بطرٌقة فَعالة وتتضمن القدرة على التعبٌر واالقناع واالتصال والتعاون والقٌادة بشكل عام.  

) أن األفراد الذٌن ٌتمٌزون بامتبلك المهارات االجتماعٌة أو 2007وأوضح (السمدونً، 

الثقة وٌتصفون باألمانة والقدرة على خلق مهارة التفاعل مع اآلخرٌن لدٌهم القدرة على بناء 

جو من التعاون والمشاركة مع اآلخرٌن والعمل بفعالٌة ضمن فرٌق العمل مع اإلٌمان  بؤن 

  األداء الجٌد للفرٌق ٌكون عن طرٌق بناء عبلقات اجتماعٌة جٌدة.

ة ) أن الفضل ٌعود إلى "جولمان" فً لفت انتباه الباحثٌن والعام2015ٌرى (المراد، 

أن  وتحلٌبل ثرٌا لهذا المفهوم أوضح من خبلله لمفهوم الذكاء االنفعالً،  فلقد قدم وصفا

القدرات العقلٌة ال تكفً لوحدها لنجاح الفرد فً مختلؾ جوانب الحٌاة بل ٌوجد جانب 

 انسانً فً الفرد ٌجب تفعٌله وتعزٌزه وٌتمثل فً الذكاء االنفعالً.  

 (: Cooper et Sawaf)نموذج "كوبر وصواف"  -ج

)  أن جل الباحثٌن فً مفهوم الذكاء االنفعالً توصلوا إلى 2007ٌرى (السمدونً،  

اعتباره من أهم القدرات والمهارات التً لها عبلقة مباشرة بالنجاح فً الحٌاة بصفة عامة 

) إلى أن االنفعاالت Cooperوفً مجال العمل بصفة خاصة، فقد أشار "كوبر" (

الوالء تنمً دور مهم فً بناء الثقة لدى األفراد وفً مجال العمل، ووالعواطؾ تلعب 

وٌرى وااللتزام به، ولتحقٌق العدٌد من المكاسب االنتاجٌة واالبتكارٌة واالنجازات العلمٌة. 

رون، ولكن المهم هو القدرة على استثمار تلك الطاقة بصفة كذلك أن األفراد ٌؽضبون وٌث

 جٌدة وبصورة أكثر عقبلنٌة. 

من خبلل 1997) أن "كوبر وصواؾ " قدما  فً سنة 2008وأوضحت (خرٌبة، 

كتابهما "معامل الوجدان التنفٌذي" نموذجا للذكاء االنفعالً ٌربط المهارات النوعٌة بؤربعة 

 عناصر أساسٌة هً:

المعرفة الوجدانٌة وتتضمن معرفة الفرد بمشاعره وطرٌقة عملها والمبلبمة الوجدانٌة 

التحمل الوجدانً والمرونة الوجدانٌة، والعمق الوجدانً والذي ٌتضمن الشدة  والتً تتضمن

الوجدانٌة وإمكانٌة النمو، وأخٌرا العملٌة الوجدانٌة الؽامضة والتً تشمل القدرة على 

) إلى األبعاد الخمسة 2007استخدام االنفعاالت من أجل االبتكار. كما أشار (السمدونً، 
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ها حسب نموذج "كوبر وصواؾ" والتً ٌعتبرانها ضرورٌة فً للذكاء االنفعالً وتعرٌف

 العمل وهً:

الفرد وهً قدرة تتطابق  القوى ٌمتلكها وتعتبرالقدرة على تحدٌد وتقدٌر االنفعاالت :  -1

 مع مفهوم الوعً بالذات فً نموذج "جولمان".

الضاؼطة مع وتعنً قدرة الفرد على العمل بفاعلٌة فً مواقؾ العمل حفز الذات:  -2

 القٌام بالمبادرة والتركٌز والنشاط الذاتً.

وتعنً قدرة الفرد على التؽلب على القلق ومقاومة االحباط أثناء العمل كما التعاطف:  -3

 أنه ٌشعر بانفعاالت اآلخرٌن ومساعدتهم على مقاومة االحباط.

الفرد على ربط أو المهارات االجتماعٌة وتعنً قدرة تناول العالقات االجتماعٌة:  -4

عبلقات اجتماعٌة فً محٌط العمل على أساس الثقة المتبادلة حٌث ٌتصؾ الفرد بالصراحة 

الوجدانٌة والصحة النفسٌة وكذلك القدرة على استؽبلل أراء اآلخرٌن ووجهات نظرهم 

 وتحوٌلها إلى قوة ابتكارٌة ترفع من مستوى أدابه. 

ء االنفعالً العالً على العمل بفعالٌة تحت أي قدرة الفرد ذو الذكاالنمط الشخصً:  -5

 الضؽوط والقدرة على تحمل المسإولٌة.

)، أن هذا النموذج ال ٌختلؾ كثٌرا عن النماذج المختلطة إال أنه ٌعد 2015ٌرى (المراد، 

 خارطة طرٌق انفعالٌة تسهل األداء المهنً.

 (:Dulewicz et Higges, 1999) نموذج "دٌولوٌس وهٌجز" -د

 Dulewicz et() أنه قام كل من "دٌولوٌس وهٌجز" 2007أوضح  (السمدونً، 

Higges, 1999 ( بعمل دراسة لتحلٌل مفهوم الذكاء االنفعالً  لدى العدٌد من الباحثٌن 

مكونات أو أبعاد معظمها ٌندرج  هذا المفهوم ٌتضمن خمسة لتحدٌده بدقة، فتوصبل  إلى أن 

ولقد قاما بتصمٌم استبٌان لقٌاس الذكاء االنفعالً  )، Goleman(نموذج "جولمان"  ضمن

 فقرة موزعة على سبعة أبعاد هً: 69من خبلل تعرٌفهما له وٌتكون من 

: أي إدراك الفرد لمشاعره وقدرته على السٌطرة علٌها، ومدى إٌمانه الوعً بالذات -1

 بالقدرة على إدارة انفعاالته فً محٌط العمل.
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: هً القدرة على العمل بشكل فعال فً مختلؾ المواقؾ الضاؼطة المرونة الوجدانٌة -2

 ا.لمواجهتهوالقدرة على إظهار سلوك توافقً مناسب 

القصٌر  لتحقٌق نتابج وأهداؾ على المدى وهً القدرة على تحفٌز الذات الدافعٌة: -3

 الطوٌل.المدى و

 القرارات.: وهً القدرة على إقناع اآلخرٌن عند اتخاذ الحساسٌة -4

: وٌعنً القدرة على إقناع اآلخرٌن بتؽٌٌر وجهة نظرهم عندما ٌستلزم األمر التأثٌر -5

 ذلك.

: وٌعنً القدرة على التوصل إلى قرارات واضحة رؼم قلة أو ؼموض الحسم -6

 المعلومات وتعببة الجهود لتنفٌذها باستخدام المنطق والعاطفة معا.

ار الفرد االلتزام بتعهداته وأهدافه المحددة رؼم : وهو القدرة على إظهااللتزام -7

 التحدٌات وتناسق أفعاله مع أقواله. 

) على هذا النموذج إلى أنه نموذج مختلط لم ٌتمكن من تمٌٌز 2005وفً تعقٌب (المراد، 

العوامل الشخصٌة بوضوح إال أنه ٌتمٌز عن باقً النماذج الخاصة بالذكاء االنفعالً فً 

 ن هذا المفهوم وتطبٌقاته العملٌة فً المجال التنظٌمً واالداري.محاولة الربط بٌ
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 ( ٌبٌن أوجه المقارنة بٌن نماذج الذكاء االنفعال4ًجدول رقم )

أوجه 

 المقارنة

 

 نموذج القدرة

 

 نموذج السمة

 

 النماذج المختلطة

التعرٌف 

العام للذكاء 

 االنفعالً

هو نوع من الذكاء المتعلق 

والمرتبطة  باالنفعاالت،

بالقدرات المعرفٌة وتختلؾ عن 

 سمات الشخصٌة

هو سمة من سمات الشخصٌة 

تتمٌز باستعدادات انفعالٌة مستقرة 

ودابمة تختلؾ عن القدرات 

 المعرفٌة.

 

العقل  هو عبارة عن تنسٌق بٌن

 والشخصٌة والوجدان.

 

أهم أبعاد 

 النموذج

إدراك االنفعاالت، الفهم 

االنفعاالت، االنفعالً، إدارة 

 التٌسٌر االنفعالً للتفكٌر

االرتٌاح النفسً، االنفعالٌة، 

 الضبط الذاتً، االجتماعٌة

الوعً وإدارة الذات، 

التعاطؾ، التحفٌز الذاتً، 

المهارات االجتماعٌة، المرونة 

،الذكاء الشخصً 

واالجتماعً، التكٌؾ، إدارة 

 الضؽوط وااللتزام

 

أهم وأحدث 

 المقاٌٌس 

 المستخدمة 

مقٌاس "ماٌر وسالوفً 

 وكاروزو للذكاء االنفعالً

Mayer Salovey Caruso 

Emotional Intelligence 

Test (MSCEIT) 

 استبٌان سمة الذكاء االنفعالً

Trait  Emotional 

Intelligence Questionnaire 

(TEIQue) 

 مقٌاس المهارات االنفعالٌة 

Emotianal Comptence 

Inventory (ECI) 

 حاصل العاطفةقابمة 

Emotion quotient 

Inventory (EQ-i)   

 

 

 

أهم النتائج 

المتوصل 

 إلٌها

للذكاء االنفعالً ارتباط قوي 

بالقدرات المعرفٌة، وارتفاع 

مستوى الذكاء االنفعالً ٌعتبر 

مإشر عن ارتفاع مستوى األداء 

المعرفً، أما انخفاضه فهو 

مإشر عن اضطراب السلوك 

تماعٌة وسوء العبلقات االج

 واالنحراؾ والجنوح.

ٌعتبر الذكاء االنفعالً سمة من  -

 سمات الشخصٌة.

ٌرتبط الذكاء االنفعالً المرتفع  -

بالتفاإل وانخفاض مستوى 

االكتباب، وٌنبا بالصحة النفسٌة، 

والقدرة على التكٌؾ والنظرة 

االٌجابٌة للحٌاة مإشر عن السعادة 

 وبالتالً االتزان النفس والجسدي 

ٌرتبط الذكاء االنفعالً 

بالقدرات المعرفٌة وسمات 

الشخصٌة مع تماٌزها عنها، 

وارتفاع مستوى الذكاء 

االنفعالً ٌرتبط مع انخفاض 

فً مستوى ردود األفعال 

النفسٌة والبٌولوجٌة بالنسبة 

للضؽوط وٌرتبط بصورة 

اٌجابٌة مع األداء والرضا 

المهنً وربط عبلقات مهنٌة 

 ناجحة.  

 طالبةمن تصمٌم ال: المصدر
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 تنمٌة الذكاء االنفعالً فً مٌدان العمل: -4

للنجاح فً مختلؾ  ضرورة تنمٌة الذكاء االنفعالً لقد تطرق العدٌد من الباحثٌن إلى

فعن المجاالت الحٌاتٌة مثل العبلقات األسرٌة والتحصٌل المدرسً وتطوٌر األداء المهنً، 

)(Hansenne, 2013  الذكاء االنفعالً ٌتطور مع التقدم فً السن ومن آون" أن -"بارٌرى

تكوٌن  بعض المدارس األمرٌكٌة بإدماج  الممكن تنمٌته من خبلل التكوٌن، ولقد قامت

مهارة الذكاء االنفعالً ضمن برامجها التعلٌمٌة األساسٌة، إذ ٌقوم التبلمٌذ كل صباح 

االنفعال وبالتالً علٌهم  بالتعرؾ على انفعاالتهم أمام الجماعة والبحث عن مصدر هذا

 اقتراح الوسابل التً تمكنهم من تؽٌٌر االنفعاالت الشخصٌة أو انفعاالت اآلخرٌن السلبٌة.

أن الجمعٌة االمرٌكٌة Stys & Brown, 2004) (أما فً المجال المهنً فقد  أورد 

نشرت ) American Society for Training and Development (للتدرٌب والتنمٌة 

مقاال ٌحتوي على توصٌات وارشادات لمساعدة أعضاء المنظمات لتنمٌة المهارات المتعلقة 

 بٌن العمال الممتازٌن والعمال المتوسطٌن. اء االنفعالً والتً تسمح بالتمٌٌزبالذك

مجموعة من الموظفٌن فً أحد المصارؾ تكوٌن ) إلى 2015كما أشار (المراد، 

ات الذكاء االنفعالً وتم بعد ذلك مقارنتهم تدرٌبٌة لتنمٌة مهاراألمرٌكٌة من خبلل برامج 

ت النتابج على ارتفاع انتاجٌة ، فدلَ  اتهذه المهارعلى بالموظفٌن الذٌن لم ٌتلقوا تدرٌب 

مقارنة بالموظفٌن الذٌن لم ٌخضعوا  %18الموظفٌن المشاركٌن فً البرامج التدرٌبٌة بنسبة 

 ستوى مهارة إدارة الضؽوط.للتدرٌب ولقد لوحظ ارتفاع فً م

حدوث اختبلفات جوهرٌة فً المهارات  إلى 2007) فً سنة Grantكما توصل (

القادة خضعوا لبرنامج تدرٌبً،  التدرٌبٌة وفً مهارات الذكاء االنفعالً لدى مجموعة من 

فً حٌن أن البرنامج الذي امتد على ٌومٌن أدى إلى حدوث اختبلفات أسبوع،  13امتد ل

فقط فً مهارات التدرٌب لدى المشاركٌن دون تؤثٌر فً مهارات الذكاء االنفعالً،  جوهرٌة

 وبالتالً ٌمكن القول بؤن الذكاء االنفعالً مهارة قابلة للتعلم.



64 
 

أن البرامج الخاصة بتنمٌة المهارات االنفعالٌة  Stys & Brown, 2004) (وأوضح 

تعتمد على تقنٌات التدرٌب االنفعالً بدال من التعلٌم  )Cherniss & Goleman( حسب

 المعرفً، وترتكز على مناهج للتدرٌب الذاتً والفردي وتتضمن المكونات التالٌة: 

 تقدٌم رإٌة للوصول إلى الذات المثالٌة. -

 التقٌٌم الذاتً ووعً الفرد بنقاط القوة ونقاط الضعؾ لدٌه فً الوقت الحاضر. -

 قوة والتقلٌل من نقاط الضعؾ من أجل الوصول لؤلهداؾ المسطرة.تحسٌن نقاط ال -

 نقاط القوة وتقلٌص نقاط الضعؾ.عزٌز انشاء وتبنً برنامج للتدرٌب ٌركز على ت -

 تجربة فعالة ومتكررة للسلوك الجدٌد الذي ٌدعم تطوٌر المهارات االنفعالٌة. -

 االعتماد على دلٌل لمراقبة التطور. -

ً المنظمات من خبلل لتطوٌر الذكاء االنفعالً فكما أنشؤ "جولمان" سٌرورة مثالٌة 

والمحافظة على القدرات وأخٌرا  التحضٌر للتؽٌٌر، التكوٌن، تحوٌلأربعة مراحل هً: 

 التقٌٌم.

تجدر اإلشارة إلى فٌما ٌخص التكوٌن  عن عبلقة سمات الشخصٌة بالذكاء االنفعالًو

فً سنة  (Nélis et al)والتً قام من خبللها  Hansenne, 2013)( الدراسة التً أوردها

أٌن أخضع بعض المشاركٌن فً مجموعة تجرٌبٌة للتكوٌن فً الذكاء بتجربة  2009

االنفعالً بعد ملبهم لمقاٌٌس تتضمن الضبط االنفعالً وفهم االنفعاالت ومقاٌٌس للشخصٌة، 

 تخضع المجموعة الضابطة للتكوٌن. بٌنما لم

ت النتابج على ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالً لدى المشاركٌن فً المجموعة لَ دو 

التجرٌبٌة بالمقارنة مع أعضاء المجموعة الضابطة، واألهم من ذلك أن هذه النتابج بقٌت 

على حالها بعد ستة أشهر وأظهرت أن المشاركٌن اكتسبوا مهارات جدٌدة ٌمكن استعمالها 

 فً حٌاتهم.عا ما وادماجها بطرٌقة دابمة نو

أن سمتً االنبساط والعصابٌة قد تؽٌرتا لدى المشاركٌن فً على وكشفت النتابج أٌضا  

ر كان واضحا أكثر بالنسبة لسمة العصابٌة بعد المجموعة التجرٌبٌة بعد التكوٌن وهذا التؽٌَ 
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العادة تعتبر هذه النتابج ذات أهمٌة كبٌرة بما أن الشخصٌة فً وستة أشهر من التكوٌن، 

ستقرار، ولكن بعد التكوٌن فً المهارات االنفعالٌة فً ستة دورات ولمدة ثبلث التتمٌز با

فالمشاركٌن  ،هتٌن السمتٌن األساسٌتٌن فً الشخصٌة تساعات وعلى مدى ستة أسابٌع تؽٌر

األفراد العصابٌٌن تحسن مستوى إدارة بساطا وأكثر استقرارا انفعالٌا، إذ أن أصبحوا أكثر ان

 نفعاالت السلبٌة لدٌهم بٌنما ارتفع مستوى االنفعاالت االٌجابٌة لدى األفراد المنبسطٌن.اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 عالقة سمات الشخصٌة بالذكاء االنفعالً 

 

 تمهٌد

 العوامل الفردٌة وعالقتها بسمات الشخصٌة-1

 العوامل الفردٌة وعالقتها بالذكاء االنفعالً-2

 عالقة سمات الشخصٌة بالذكاء االنفعالً -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 تمهٌد:

تبٌن من خبلل الفصل الثانً أن كبل من سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة 

فً تحدٌد الفروق الفردٌة وممٌزات  أن ٌلتقٌاالكبرى والذكاء االنفعالً مفهومٌن ٌمكن 

األفراد لهذا سوؾ نتطرق فً هذا الفصل عبلقة سمات الشخصٌة بالعوامل الفردٌة  

عبلقة الذكاء االنفعالً بالعوامل الفردٌة ودوره فً فعالٌة األداء وعبلقتها باألداء المهنً ثم 

من خبلل الدراسات والنجاح المهنً و عبلقة سمات الشخصٌة بالذكاء االنفعالً، وهذا 

 السابقة التً تناولت هاته العبلقات.

 ة:   العوامل الفردٌة وعالقتها بسمات الشخصٌ -1 

لقد درس العدٌد من الباحثٌن فً علم النفس الفارقً العبلقة بٌن سمات الشخصٌة حسب 

نموذج العوامل الخمسة الكبرى والعوامل الفردٌة وقبل أن نتطرق ألهم هذه الدراسات 

نتابج التً توصلت إلٌها سوؾ نعرض بعض التعارٌؾ الخاصة بسمات الشخصٌة والتً وال

أشارت إلى مٌزة السمات فً تحدٌد الفروق الفردٌة والتمٌٌز بٌن األفراد ففً هذا السٌاق 

فً تعرٌؾ "ماكري وكوستا" لسمات الشخصٌة " بؤنها األبعاد ) Rolland, 2013(أورد 

والتً تتجلى فً مظاهر متناسقة ونسقٌة للتفكٌر واالنفعاالت التً تحدد الفروق الفردٌة 

وردود األفعال"، فكان نموذج العوامل الخمسة الكبرى لسمات الشخصٌة نتٌجة للبحوث 

المإسسة على أساس المقاربة النفسٌة اللؽوٌة والتً بٌنت األثر الكبٌر للفروق الفردٌة فً 

اللؽة المستخدمة على شكل كلمات، ك من خبلل ذلالتعامبلت الٌومٌة لؤلفراد فٌما بٌنهم و

وكلما كان االختبلؾ كبٌر بٌن األشخاص كلما الحظوه وأبدوا رؼبة فً التعبٌر عن هذا 

االختبلؾ باستعمال الكلمات المناسبة فقد ورد فً القول المؤثور "كل أمريء ٌعرؾ بقوله 

وضع قابمة لوصؾ وتحدٌد وٌوصؾ بفعله، فقل سدٌدا وافعل حمٌدا"، فاللؽة إذا تمكن من 

التصرفات المعتادة لشخص ما وتمٌٌز هذا الشخص عن اآلخرٌن ، إذ أن التحلٌل االرتباطً 

لوصؾ الذات واألشخاص اآلخرٌن المتحققة باستعمال أوصاؾ تدعى سمات الشخصٌة تم 

 تجمٌعها فً خمسة أبعاد تدعى العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة.
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ات الشخصٌة بؤنها الطرٌقة المعتادة للتصرؾ وإدراك سم )Doussy, 2005( عرفتو

فسمات  ،السلوكمبلحظة  من استنتاجهاالفرد لنفسه ولبٌبته وهً طرٌقة دابمة ٌمكن 

الشخصٌة متعددة بتعدد األفراد وكل شخص ٌطور سماته الشخصٌة، ولكن السمات األكثر 

 .لؤلخصابً النفسً بروزا هً التً تحدد التصنٌؾ الذي ٌعد وسٌلة للتحلٌل بالنسبة

فمن المعلوم أن األفراد ال ٌتصرفون بنفس الطرٌقة فً نفس الحالة بالنظر للسمة التً 

على سبٌل المثال الشخص العقبلنً ٌفضل التفكٌر قبل التصرؾ أما الشخص فتمٌز كل فرد 

سمات وبالتالً ٌسمح التعرؾ على تلقابٌة وتكون ردود فعله فورٌة، العاطفً فٌتصؾ بال

 به. الفرد بمعرفة سلوكه والتنبإ

ومع ظهور نموذج العوامل الكبرى لسمات الشخصٌة ظهرت إشكالٌة تعمٌم هذا النموذج 

على مختلؾ الثقافات وهل التنوع الثقافً ٌساهم فً وجود فروق فردٌة واستجابات مختلفة 

ى؟، فعن فً النماذج األول فً مجتمع دون آخر أو سمات جدٌدة لم تظهر ستحبةأو سمات م

تلؾ الثقافات الشرقٌة دراسة نموذج العوامل الخمسة فً مخ ت) لقد تم2008خرٌبة،(

أكدت الدراسات التً قام بها "كوستا وماكري" شٌوع نموذج العوامل الخمسة والؽربٌة ،و

فً مختلؾ الثقافات فهذا النموذج حسبهما ٌمثل تركٌبا إنسانٌا شاسعا ٌتجاوز الفروق 

لوحظ  )Schultz &Schultz("  فٌة، ؼٌر أنه فً دراسة ل"شوتز وشوتزواالختبلفات الثقا

وجود فروق فً مرؼوبٌة وأهمٌة بعض السمات بدال من األخرى حسب كل مجتمع، 

سمتً "االنبساط" و" المقبولٌة" ، أما المجتمع الٌابانً فٌولً  فضلفالمجتمع األسترالً ٌ

أهمٌة كبٌرة لسمة "ٌقظة الضمٌر"، بٌنما األفراد فً هونج كونج والهند ٌفضلون عامل 

"المقبولٌة"، وفً سنؽافورة ٌعتبرون االستقرار االنفعالً أهم سمة، أما المجتمعات الؽربٌة 

أفضلٌة  والٌات المتحدة األمرٌكٌة لم تبديٌج وتركٌا والمثل فلندا وألمانٌا وهولندا والنرو

ألي عامل عن العوامل األخرى، هذه النتابج تإكد أن بعض العوامل الجؽرافٌة والثقافٌة 

 تإثر على جوانب معٌنة فً الشخصٌة أكثر من ؼٌرها.

سمات الشخصٌة ومن بٌن الدراسات التً أهتمت بعبلقة نموذج العوامل الكبرى ل

جد بحوث كثٌرة درست هذه العبلقة بداللة السن، حٌث مل الفردٌة نبالعوا

إلى أن الدراسات األمرٌكٌة األولى بٌنت   ) Lawrence, Pervin, John, 2005(أشار
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السن على سمات الشخصٌة رؼم داللته االحصابٌة وخاصة لدى البالؽٌن  تؤثٌرضعؾ 

العصابٌة واالنبساط واالنفتاح الكهول، إذ أنهم ٌتحصلون على درجات منخفضة فً سمات 

لضمٌر على على الخبرة، بٌنما ٌحصلون على درجات أعلى فً سمتً الطٌبة وٌقظة ا

خبلؾ المراهقٌن أو البالؽٌن فً سنوات العشرٌنٌات. فلقد أظهرت هذه الدراسات بؤن 

ً مرؼوبة وتم تفسٌر هذه النتابج بدراسة تكمٌلٌة للمقارنة بٌن تبلمٌذ ف للشٌخوخة آثار

الطورٌن المتوسط والثانوي وطلبة جامعٌٌن من جهة وأولٌابهم من جهة ثانٌة، فكشفت 

قلق دابم وانشؽال كبٌر حول صورتهم لدى فً النتابج على أن للمراهقٌن على العموم 

لذا ٌتحصلون على درجات أعلى فً سمة العصابٌة، كما أنهم  اآلخرٌن وتقدٌر الذات

وفً االتصال بؤصدقابهم وهذا ٌعنً ارتفاع درجات سمة ٌقضون معظم الوقت على الهاتؾ 

االنبساط، ولدٌهم استعدادات أكبر لخوض تجارب جدٌدة أي ارتفاع درجات سمة االنفتاح 

على الخبرة وفً نفس الوقت نجد صفتً االنتقاد والتطلب لدى المراهقٌن مرتفعة وهذا ٌدل 

مستوى ٌقظة الضمٌر بالنسبة ً فعلى انخفاض سمة الطٌبة كما أنهم ٌتمٌزون بانخفاض 

 األولٌاء، األساتذة والشرطة.فً  مثلونلتوقعات األفراد األخرٌن والذٌن ٌت

وعلى العموم ٌمكن القول بؤن سمات الشخصٌة تشهد تؽٌٌرا مع التقدم فً السن خاصة  

المهنٌة  اربببلوغ سن الثبلثٌن، إذ ٌنضج األفراد باختبار أدوار البالؽٌن المتمثلة فً التج

وتربٌة األطفال التً تمكنهم من االتزان العاطفً وبالتالً تحقٌق تنشبة اجتماعٌة تضمن 

 تحسٌن وتطوٌر المهارات.

وعلى الرؼم من نتابج هذه الدراسات إال أنه لوحظ ؼموض أو لبس فٌما ٌتعلق بـؤثٌر 

ل المعاصر أو السن على سمات الشخصٌة فقد تكون هذه االختبلفات المبلحظة متعلقة بالجٌ

، أو الحرب العالمٌة  1929الحقب التارٌخٌة  المعاشة  (مثل األزمة االقتصادٌة فً سنة 

الثانٌة أو فترة الستٌنٌات المضطربة) بدال من عامل السن، فالطلبة الجامعٌٌن لهذا العصر 

ا ٌبدون أقل فً مستوى ٌقظة ضمٌر من أولٌابهم المعاصرٌن لؤلجٌال السابقة، ولتفسٌر هذ

الؽموض قام "كوستا وماكري" ومجموعة من الباحثٌن اآلخرٌن بدراسة االختبلفات 

سنة)، 17-14المبلحظة فً خمسة ثقافات مختلفة ولدى خمس فبات من السن: الفبة األولى (

سنة)، الفبة  49-30سنة)، الفبة الرابعة ( 29-22سنة)، الفبة الثالثة ( 18-21الفبة الثانٌة (
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فما فوق)، فكانت النتابج متشابهة لدى الرجال والنساء وفً مختلؾ سنة  50الخامسة (

 الثقافات وكما كان متوقعا أصبح األفراد أكثر ٌقظة بالتقدم فً السن.

وفً نفس اإلطار أي مدى  تؽٌر سمات الشخصٌة بالتقدم فً السن والنضوج أوضح 

)Bee, Boyd, 2003( قد أكد العدٌد من أن سمات الشخصٌة تتؽٌر مع التقدم فً العمر ف

أن بعض السمات مثل البحث عن النجاح، االستقبللٌة تؤكٌد الذات والفردانٌة على الباحثٌن 

سنة وتكون هذه السمات فً أعلى درجاتها فً منتصؾ  65و -40تنخفض ما بٌن سن 

العمر، إذ أن العدٌد من الدراسات أكدت على أن مستوى االنفعال السلبً ٌنخفض مع التقدم 

) لعبلقة سمات الشخصٌة بالعوامل 2002وهذا ما أكدته دراسة (كاظم،  لعمرفً ا

السوسٌودٌمؽرافٌة  والمتمثلة فً الجنس والعمر والمكانة االجتماعٌة والمستوى الدراسً، 

فبٌنت النتابج إلى أن كبار السن ٌصفون أنفسهم بؤنهم ذو ضمٌر حً أكثر من الذٌن 

راسً األعلى فٌصفون أنفسهم بؤنهم أكثر ذكاء من ٌصؽرونهم سنا أما ذوي المستوى الد

 الذٌن هم أقل منهم فً المستوى الدراسً.

عامل السن تؤثٌر ضعٌؾ على لأن على  Martine Bouvard, 2002) (  تكما أوضح

مختلؾ أبعاد سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الكبرى، وعلى العموم هناك اختبلؾ 

اإلناث على درجات أعلى فً سمتً "العصابٌة" و "الطٌبة" بٌن الرجال والنساء إذ تحصل 

أما المستوى الدراسً فلٌس لدٌه ارتباط مع العوامل ماعدا عامل "االنفتاح على الخبرة " 

كلما ارتفع المستوى الدراسً ارتفعت الدرجات المحصل ا، ومتوسط اارتباط ٌرتبط به الذي

 علٌها فً سمة "االنفتاح على الخبرة".

ٌخص عبلقة سمات الشخصٌة باألداء ودورها فً المنظمات وفً تسٌٌر الموارد وفٌما 

البشرٌة وخاصة فً التنبإ باألداء والنجاح المهنً للعمال توجد عدة بحوث ودراسات فً 

أن األخصابٌٌن  إلى  (De Fruyt, 2006) علم النفس العمل التً بٌنت هذه العبلقة، إذ ٌشٌر

ستهم لسمات الشخصٌة عن وجود سلوك مختلؾ لدى األفراد فً علم النفس الحظوا فً درا

بحسب الحالة التً ٌتواجدون فٌها، وهذا التصرؾ المختلؾ ٌكون نتٌجة عن تفاعل الفرد مع 

البٌبة والتً ال ٌمكن لها أن تإثر علٌه إال إذا امتلك الفرد نواة مركزٌة  ٌمكن أن تخضع 

ظة سلوك مختلؾ لؤلفراد وهكذا وفً نفس للتؤثٌر، ففً شروط بٌبٌة متشابهة ٌمكن مبلح
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الوحدة أو نفس المصلحة ٌظهر العمال اختبلؾ كبٌر، كمً ونوعً من حٌث األداء المهنً 

 بالرؼم من تواجدهم فً نفس ظروؾ العمل. 

، أن المنظمات التً تهتم بالبحث وتطوٌر )Bernaud, Lemoine, 2000(فقد أوضح 

أهم العوامل الضرورٌة لتحقٌق هذه األهداؾ ومن بٌن وتقٌٌم المهارات تعتبر الشخصٌة من 

)   Herriot et Anderson(الباحثٌن الذٌن ٌإكدون هذا االتجاه نجد " هارٌوت وأندرسون" 

نا ضرورة تحدٌد خصابص شخصٌة العمال فً تسٌٌر الموارد البشرٌة وعن طرٌق  ٌَ اللذٌن ب

الخمسة الكبرى الذي أتثبت استخدام مقاٌٌس الشخصٌة وخاصة مقٌاس نموذج العوامل 

 صدقه فً هذا المجال.

ن لنموذج العوامل الخمسة أ 1997فً بحث نشر سنة  Matthewsفقد أكدت مجلة 

ام التً تحقق لشخصٌة عبلقة باألداء فً العمل، فالشخصٌة ترتبط بالنجاح فً المهالكبرى ل

فً كل الحاالت التً ال  سمة "ٌقظة الضمٌر" لها عبلقة باألداء االستقبللٌة للعامل، إذ أن

تتؤثر بالمحٌط  وهذه الحاالت ترتبط بمتؽٌرات وسٌطٌة مثل التحفٌز وااللتزام لتحقٌق أهداؾ 

 العمل. 

األفراد الذٌن اط متوسط وسلبً بمإشرات األداء، وأما سمة "العصابٌة" فلها ارتب

الضؽوط  ٌحصلون على درجات عالٌة فً هذه السمة  ٌواجهون صعوبات كبٌرة فً إدارة

وبالتالً ٌكون أداءهم ضعٌفا فً المهام المعرفٌة بٌنما  ٌحصل  األفراد ذوي سمة 

'االنبساط" على نتابج أفضل فً المهام التً تتطلب االنتباه والذاكرة القصٌرة وردود األفعال 

السرٌعة  وكذلك فً المهن التً تتطلب العبلقات االجتماعٌة،  أما المنطوٌن أي الذٌن 

على درجات دنٌا فً سمة "االنبساط" فٌكون أدابهم أفضل فً المهام التً تتطلب ٌحصلون 

حل المشاكل والتفكٌر العمٌق، كما ٌتمٌز األفراد ذوو الدرجات المرتفعة فً سمة "الطٌبة" 

تتطلب المنافسة فاألفراد "الطٌبون" ٌفضلون العمل ضمن الفرٌق ال بالنجاح فً المهن التً 

مهارة االبتكار التً تتطلب نوع من استقبللٌة التفكٌر. أما سمة "االنفتاح" ولكنهم ال ٌمتلكون 

فتتطلب العمل فً البٌبة التً تتمٌز بالتؽٌٌر والتنوع، واألفراد ذوو سمة "ٌقظة الضمٌر" 

ٌكونون أكثر مبلبمة للمهن التً تتطلب التكوٌن والتدرٌب إذ ٌمكن لهم بتسهٌل عملٌة 

 شًء بالنسبة لسمتً "االنبساط "و"االنفتاح على الخبرة".اكتساب المعلومات ونفس ال
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وجود ارتباط بٌن نموذج العوامل الخمسة )  إلى 2002ً نفس اإلطار أشار (كاظم، وف

ت المختلفة كالمإسسات التربوٌة واالنتاجٌة عدد من الوظابؾ والمهن فً المنظماالكبرى و

ٌَن كل من  أن  (Mc Crae ,Costa, Pilar, Rolland et Parker)وقطاع الخدمات،  فقد ب

األفراد الذٌن ٌحصلون على درجات أعلى فً سمة "ٌقظة الضمٌر"  لدٌهم القدرة على 

إذ تعتبر سمة "ٌقظة الضمٌر" متنبا للنجاح المهنً،  فحسب  ،العمل فً مختلؾ الوظابؾ

)Hogan et Bin Kmey ( القدرة ترتبط هذه السمة بالنجاح فً قٌادة السٌارات، كما تعتبر

العقلٌة العامة وٌقظة الضمٌر عامبلن لهما عبلقة دالة  بالنجاح فً مهن الطب والتكنولوجٌا 

 ,Dunn, Mountل (ووكاالت التؤمٌن والتجارة والتمرٌض والسكرتارٌة حسب دراسة 

Barrick, Ones.( 

 أن De Fruyt,2006) (وعن أهمٌة "سمة ٌقظة الضمٌر فً التنبإ باألداء المهنً أوضح 

را من الدراسات تعتبر سمة ٌقظة الضمٌر متنبا عام لؤلداء المهنً، فقد حاولت هذه ٌكث

 & Ones( الدراسات تفسٌر طرٌقة عمل هذا البعد فً حاالت العمل، فلقد حدد 

Vismesvaran(  تسمح لبعد "ٌقظة الضمٌر" بالتنبإ باألداء أو النجاعة  خمسة أسباب

 المهنٌة وهً كاآلتً:

األفراد ذوو الضمٌر الحً وقتا أكبر فً إنجاز مهامهم بدال من تضٌٌع أوال، ٌمضً 

الوقت أو ممارسة نشاطات ؼٌر انتاجٌة وبالتالً ٌساهمون فً الرفع من مستوى االنتاجٌة، 

ثانٌا، إن التركٌز الجٌد للعمال ذوي سمة ٌقظة الضمٌر على المهام المنوطة بهم ٌساهم فً 

مة وبالعمل، ثالثا،  ٌقوم هإالء األفراد بمحض إرادتهم اكتسابهم لمعارؾ متعلقة بالمه

بمتطلبات دورهم المهنً، رابعا، ٌحدد العمال ذوي الضمٌر الحً أهدافهم بؤنفسهم 

وٌظهرون مثابرة ومتابعة لتحقٌق هذه األهداؾ، وأخٌرا، ٌتجنب هإالء العمال السلوك 

 المضاد االنتاجٌة. 

و قوة التنبإ قبل حدوث األشٌاء"  فلقد كشفت ٌقول هنري فاٌول" إن جوهر االدارة ه

العدٌد من البحوث  عن دور سمات الشخصٌة فً التنبإ بالسلوك واألداء المهنً والنجاح فً 

بتقدٌم خبلصة لبعض الدراسات التً  )Levy-le Boyer,2005(الحٌاة المهنٌة لهذا قامت 

استخدمت فً هذه الخبلصات إجراءات إحصابٌة و ،الشخصٌة فً مجال العملتناولت 
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بهدؾ تحدٌد دور الشخصٌة فً النجاح المهنً وعلى العموم إمكانٌة استخدام المعلومات 

والتعٌٌن فً المناصب خبلل  الخاصة بشخصٌة الفرد عند اتخاذ قرارات التوظٌؾ والترقٌة

ر الموارد البشرٌة فً استخدام هذه المعلومات فً تسٌٌامكانٌة مساره المهنً وبالتالً 

 المنظمة.

على أساس لتسٌٌر المسار المهنً القابم ) Levy-le Boyer, 2005(فالمنهج المنطقً 

شخصٌة العامل أو الموظؾ، ٌفترض القٌام بتحلٌل منصب العمل بطرٌقة تحدد السلوك 

المستحب أو المطلوب وكذلك السلوك ؼٌر المرؼوب ثم المقارنة بٌن هذا الوصؾ والوصؾ 

الخاص بشخصٌة الفرد. وللمقارنة الفَعالة ما بٌن الشخصٌة المطلوبة والشخصٌة 

ضم السلوك المطلوب من جهة وسمات الشخصٌة التً الموصوفة، ٌجب وضع جدول ٌ

) التً تكَونه،  فً هذا اإلطار تجدر facettesتحدٌد األوجه (بصورة دقٌقة تحدده أو 

اإلشارة إلى أن معاٌٌر النجاح المهنً تضم عدة مكونات أو سلوكٌات تتمثل فً : األداء 

المهارة اإلدارٌة، الجهد، المهارات العام، االنتاجٌة، نوعٌة العمل، القٌادة، االتصال، 

 العبلبقٌة، معرفة المنصب وتقبل السلطة.

ومن بٌن الباحثٌن الذٌن قاموا بتحلٌل منصب العمل على أساس نموذج  العوامل الكبرى 

إلى دراسة "فبلٌشمن"   Touzé & Steiner,2005)(للشخصٌة أشار كل من 

)Fleishman(  األخذ بعٌن االعتبار مختلؾ العوامل والذي قام بتحلٌل منصب العمل مع

االجتماعٌة للمنصب وهً مقاربة لها ارتباط قوي باستخدام الشخصٌة فً تحلٌل المنصب، 

إذ قام هذٌن الباحثٌن  Rolland & Mogenet)(والبحث الثانً خاص ب"روالن وموجٌنً" 

مثل هذه بتحلٌل المنصب وإنشاء مقٌاس للشخصٌة على أساس العوامل الخمسة الكبرى وت

 الوسٌلة مقاربة مهمة للربط بٌن الشخصٌة ومنصب العمل، وأخٌرا قام "راماٌاك وآخرون" 

(Raymark & al) بانشاء أداة لتحلٌل المنصب والمسمى ب)Le P.P.R.F, 

Personality Related Position Requirements Form ،(  التً تركز على العوامل

ن الباحثا ،الخمسة الكبرى ٌَ بعد ضمن هذه العوامل والتً لها عبلقة  12وجود على ن وب

باألداء فً منصب العمل حٌث قام العدٌد من المختصٌن والمستشارٌن فً علم النفس العمل 
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منصب عمل فتمكنت هذه األداة من التمٌٌز بٌن هذه الوظابؾ باستخدام  260بتحلٌل 

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة.

العدٌد من الباحثٌن بدراسات لفهم إلى قٌام  )Levy-le Boyer,2005(باختصار أشارت 

سمة من  أثر الشخصٌة وهذه السلوكٌات فً مختلؾ مظاهر العمل، إذ ٌمكن القول أن لكل

سمات الشخصٌة تؤثٌر على سلوك أو عدة سلوكٌات مع العلم أن مجموعة من السمات أو 

 ثٌر على سلوك الفرد فً العمل.األوجه األخرى التً ال تنتمً لنفس بعد الشخصٌة لها تؤ

بٌن ما أن االرتباطات ، بٌنت األبعاد الخمسةالخاصة بالبحوث والتحلٌبلت الحالٌة  فؤؼلبٌة

وهكذا، أظهرت  المكونة لهذه األبعاد على مستوى األوجهتكون الشخصٌة والسلوك المهنً 

أن األوجه المكونة لسمة الموثوقٌة المنضوٌة تحت بعد  وآخرون )HOUGH(دراسات 

ٌقظة ضمٌر" مرتبطة بمعاٌٌر مختلفة، فالتوجه نحو اإلنجاز مرتبط بعدد الترقٌات واألجر، "

 .فً حٌن الموثوقٌة، ككل، ال ترتبط مع هذه المعاٌٌر

أن كل من االطارات وأعوان الشرطة De Fruyt, 2006) (وعلى سبٌل المثال أورد 

والممرضٌن مرتفعً األداء، ٌتحصلون على درجات مرتفعة فً سمة ٌقظة الضمٌر، ولكنهم 

ٌختلفون فً الدرجات على مستوى أوجه هذا البعد، فباإلمكان استنتاج أن االطارات 

ٌتحصلون على درجات مرتفعة على مستوى "البحث عن النجاح" (الطموح) ودرجات 

ما بالنسبة للشرطة والممرضٌن تكون النتابج على متوسطة فً "النظام" و "حس الواجب"، أ

هذه األوجه معكوسة ، ولكن الفبات المهنٌة الثبلثة ٌتحصلون على درجات متساوٌة على 

 البعد الكلً المتمثل فً "ٌقظة الضمٌر" بعد جمع درجات األوجه.

إلى ضرورة التعمق فً دراسة  Touzé & Steiner,2005)(وفً نفس السٌاق أشار كل 

تلؾ األوجه أو ما تحت األبعاد للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة بسبب التناقض الذي مخ

وهذا مابٌنته دراسة "جودج ومارتوشٌو أظهرته بعض الدراسات فً التنبإ لؤلداء المهنً 

، لتحلٌل العبلقة التنبإٌة بٌن سمات  )(Judge, Martochio & Thoresenوتورٌزن" 

أجرٌت الدراسة على مجموعة من العمال من مختلؾ  حٌث الشخصٌة والتؽٌب فً العمل،

بالجامعة، فدلت النتابج على ارتباط اٌجابً بٌن بعد االنبساط والتؽٌب االدارٌة المستوٌات 
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وارتباط سلبً بٌن بعد ٌقظة الضمٌر والتؽٌب، نستنتج من هذه  الدراسة أنه ٌمكن لنفس 

، وهكذا نجد أن لعامل االنبساط ارتباط سمة الشخصٌة أثر متناقض بالنسبة لؤلداء المهنً

وفً نفس  )Barrick & Mount(اٌجابً باألداء فً بعض الوظابؾ حسب "بارٌك وماونت" 

الوقت ٌعتبر نفس العامل متنبا للتؽٌب (أي األداء المضاد لئلنتاجٌة) وهذا التناقض ٌكون 

عض مقاٌٌس فٌرى أن بDe Fruyt, 2006) (على مستوى األوجه لبعد الشخصٌة، أما 

تسمح بتحدٌد  )Le NEO-PI-R(مة العوامل الخمسة الكبرى بسمات الشخصٌة مثل مقٌاس قا

 هذه االختبلفات أو الفروق.

الدراسات التً بحثت، بطرق مختلفة عن بعض ) Levy-le Boyer,2005(كما أوردت 

التقٌٌم من طرٌق عن دور الشخصٌة كمعٌار للنجاح المهنً وكؤداة عامة لقٌاس األداء الكلً 

عن األداء  (Borman et al) "بورمان" وآخرونمنها دراسة  قبل اإلدارة أو الزمبلء

أي عبلقة بٌن سمة حسن  وجود  التً لم تكشؾ عنوالعسكري فً سلسلة من المشاركات 

المعشر (سمة الطٌبة) واستخدام الرموز، ربما ألن هذه السمة للشخصٌة لم تإخذ بعٌن 

فٌعتبر سمة حسن المعشر (الطٌبة) سمة  ) Hough( أما،  ؾ المهنًاالعتبار  فً التصنٌ

  .معٌار جودة العمل الجماعًل أساسٌة

، "الضمٌرٌقظة " كل من سمتً أظهرت بعض الدراسات عن وجود ارتباط ما بٌنا كم

العمل الجماعً وهذا عندما ٌتطلب العمل الكثٌر من التفاعل و" االتزان االنفعالًو"

الفعالٌة ،  سمات األحٌان من متطلبات األدوار المهنٌة مثلأؼلب الذي هو فً  االجتماعً

وعدم لهدوء، االتصاؾ باالثقة فً النفس فضبل عن ووالٌقظة، المثابرة والعمل الدإوب  

سمات االنتباه  ٌتصفون ب  اللذٌن ألفرادكما ٌتمٌز العدوانٌة، التصرؾ بااالحساس باالكتباب و

 ؤداء أفضل  فً جمٌع األنشطة التدرٌبٌة.بوالثبات واالهتمام بالتفاصٌل 

 Salgado)   ( et al قٌام على  De Fruyt et De Pater, 2006)(فلقد أشار كل من 

بدراسة صدق مجموعة من مقاٌٌس الذكاء العام وصدق سمات الشخصٌة بالنسبة لمناصب 

عمل تمثل ثلث المناصب ضمن قطاعٌن اقتصادٌٌن،  وهذا سمح بتحلٌل مساهمة كبل من 

متؽٌرٌن فً األداء المهنً، فدلت النتابج  على أن ثبلثة أبعاد من الشخصٌة لدٌها تنبإ ال

وبعد االتزان  %20,12وبعد المقبولٌة بنسبة  %30بنسبة  باألداء وهً سمة الفعالٌة
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، كما توجد أربعة أبعاد لها تنبإ بالقدرة على التعلم وهً بعد %9,07االنفعالً بنسبة 

 االنبساط وبعد %22,24وبعد االنفتاح على الخبرة بنسبة  %24,20الفعالٌة بنسبة 

 .%7,47وأخٌرا بعد المقبولٌة بنسبة  18,04%

أن قطاع الخدمات ٌحظى بؤهمٌة كبٌرة فً المجتمع  )Levy-le Boyer,2005( وترى

التفاعبلت جمٌع إشراك  نظرا لتضاعؾ األنشطة فً هذا المجال الذي ٌتطلبالمعاصر 

المرٌض فً القطاع شبه الطبً أو االتصاالت مع مع عبلقات الاالجتماعٌة، سواء كانت 

أن  هذه العبلقات تتطلب من  ) HOGAN( إذ ٌرى "هوقان" العمبلء فً القطاع التجاري

 .للنجاح المهنًربٌسٌة وعوامل  المهنبالنسبة لجمٌع  تعد أساسٌةصفات شخصٌة العامل 

بؽض النظر عن طبٌعة بعض السمات الضرورٌة   دورلقد تم الكشؾ عن فً الواقع، و

ؼٌاب اصة سمة (وخ "االتزان االنفعالً" التً تقدم، هذه العوامل  تمثل فً عامل الخدمة

لة االنقٌاد وسهأي سمات (" أو "الطٌبة" حسن المعشر"عامل )، ور العدوانٌةمظاه

  للقواعد. االمتثالسمة الضمٌر"، وخاصة ٌقظة "عامل والخضوع والتواضع والصراحة) و

السلوك االجتماعً فً على أن  ) Mount et al( "ماونت وآخرون"دراسة لفلقد كشفت 

للشخصٌة هً عوامل أماكن العمل وخاصة العمل ضمن فرٌق  ٌتحدد عن طرٌق ثبلث 

، التً تعد سمة أساسٌة عندما ٌتعلق األمر بالحصول على  "الطٌبة"أو  "حسن المعشر"

تؤثٌر على الزمبلء، وخاصة فً الفرق التً ٌكون أعضابها من نفس الرتبة المهنٌة، وأٌضا 

ما الحظ وجود عبلقة ضعٌفة مع بعد ك .طلب العمل التعاون الجٌد بٌن أعضاء فرٌقعندما تت

مإانسة وسهولة التحدث مع ال، بما فً ذلك  مكوناته المتمثلة فً االجتماعٌة ، "االنبساط"

الجماعة واالستقرار العاطفً، فهذه الصفات تعد مهمة عندما ٌتعلق األمر بالحصول  على 

 زمبلء.المعلومات ومساعدة ال

والتً تمٌز العامل بالمثابرة،  "ٌقظة الضمٌر"كما ٌتطلب العمل ضمن الفرٌق وجود سمة 

 الهدوء، الموثوقٌة وتقبل المسإولٌة  والقدرة على تسٌٌر فرٌق العمل.

درجات عالٌة فً على ٌتطلب العمل الجٌد ضمن الفرٌق أن ٌحصل أعضاءه  معلى العمو

، فتنوع  سمات الشخصٌات فً "االنفتاح"و  "الطٌبة"و "ٌقظة الضمٌر"و "االنبساطأبعاد "
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المجموعة ٌعزز عمل الفرٌق بشكل جٌد، وٌساهم فً تسهٌل االتصال داخل الجماعة على 

أنه من الضروري أن ٌضم الفرٌق عدة ) BELBIN( ، وفً هذا السٌاق أشارت  النحو فعَ 

 حسب شخصٌته.تسند إلى العمال كبل حسب أدوار والتً 

 و "االنبساط "ٌبدو أن األشخاص الذٌن ٌحصلون على درجات منخفضة فً سمتً كما 

نحو التفاعل مع ظروؾ العمل الضاؼطة  بانتهاج السلوك ٌمٌلون لبلتجاه  ر"الضمٌٌقظة "

المضاد لئلنتاجٌة، فً حٌن األفراد الذٌن ٌحصلون على درجات أعلى فً هاتٌن السمتٌن 

بكل الوسابل الممكنة، بما فً ذلك دعم اآلخرٌن للتكٌؾ مع لسعً ل ةإٌجابٌ الفعأ ودلدٌهم رد

  .الظروؾ الضاؼطة

 العوامل الفردٌة وعالقتها بالذكاء االنفعالً: -2

ٌعتبر الذكاء االنفعالً مفهوم جدٌد فً علم النفس الفروق الفردٌة والذي اقترح من طرؾ 

نا اختبلؾ الذكاء االنفعالً ٌَ عن الذكاء المعرفً، فالذكاء  "ماٌر وسالوفً" وهما  أول من ب

االنفعالً  هو خاص بقدرة الفرد على التعبٌر عن انفعاالته وتشفٌرها وكذلك فك رموز 

 ). Hansenne, 2013, p 304. (االنفعاالت الخاصة باآلخرٌن

نستنتج من هذا التعرٌؾ أن الذكاء االنفعالً ٌختلؾ من فرد آلخر حسب إدراكه وفهمه  

االت الخاصة باألفراد الذٌن ٌتفاعل معهم، لهذا قام الباحثون بعدة دراسات النفعاالته واالنفع

للكشؾ عن العبلقة ما بٌن الذكاء االنفعالً والعوامل الفردٌة وتفسٌرها ومن بٌن هذه 

البحوث نستعرض أوال بعض الدراسات عن الفروق فً الذكاء االنفعالً بداللة الجنس ، 

لذكاء االنفعالً للداللة على وجود اختبلفات بٌن النساء اختلفت الدراسات الخاصة بافلقد 

) ,Daniel Goleman("دانٌال جولمان" إذ ٌرى  ،والرجال فً مستوى الذكاء االنفعالً

فالرجال والنساء ٌمكن أن ٌظهروا تماٌز ونقاط قوة ونقاط  بٌن الجنسٌن، ختبلفاتانعدام اال

ضعؾ فً مختلؾ مجاالت أو أبعاد الذكاء االنفعالً إال أنهم على العموم متساوون فً 

) حٌن أشار لنتابج 2015وهذه النتٌجة أكدها (المراد، العام للذكاء االنفعالً. لالحاص

لدراسة الفروق بٌن  ),Charbonneau, Nicol("شاربونو ونٌكول"  الدراسة التً قام بها  

سنة) 18و 13من المراهقٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن ( 134الجنسٌن لدى عٌنة تضم  

، فكشفت ) Schutte & al, 1998(باستخدام مقٌاس الذكاء االنفعالً ل"شوت وآخرون" 



78 
 

ستوى بٌن كل من متوسط الذكور واإلناث فً م ابٌالة إحصؼٌر داعن وجود فروق النتابج 

) مثل 2015التً أوردها (المراد،  األخرى الذكاء االنفعالً. وهذا ما أكدته بعض الدراسات

) للتعرؾ على الفروق ما بٌن  al  &Sutarso "سوتارسو وآخرون" (به البحث الذي قام 

الجنسٌن من حٌث الذكاء االنفعالً وذلك بتطبٌق مقٌاس  حاصل الذكاء االنفعالً على عٌنة 

الب فدلت النتابج على وجود تفوق االناث على الذكور فً بعدي التعاطؾ ط 138تضم 

لدى  )2008 ،جمالً(والوعً بالذات، بٌنما ال توجد فروق فً بقٌة األبعاد أما  دراسة 

على  بٌنت ) عامل باستخدام مقٌاس معامل المهارات العاطفٌة لجولمان،225عٌنة تضم (

ء االنفعالً،  فقد أبان الذكور عن مستوٌات وجود اختبلفات جوهرٌة فً مستوى الذكا

مرتفعة من اإلناث فً أبعاد تحفٌز الذات وإدارة وتنظٌم الذات أما اإلناث فقد أظهرن 

 مستوٌات أعلى من الذكور فً أبعاد إدراك الذات والتعاطؾ والمهارات االجتماعٌة.

ٌَنت الدراسات التً قام بها كل من "ماٌر وج  & Mayer(ٌهر" وعلى العكس من ذلك  ب

Geher,(  "ًماٌر، كاروزو وسالوف" ،)Mayer, Caruso, Salovey,(  ودراسة "ماندل و

، أن النساء ٌحصلن على درجات مرتفعة فً مقاٌٌس (,Mandell& Pherwani)فٌروانً" 

 ,Stys, Brownالذكاء االنفعالً مقارنة بالرجال وهذا على المستوٌٌن المهنً والشخصً. (

2004, p33.( 

بدراسة الفروق ما  ) 2015عن(المراد، ) (Martha Tapiaقامت " مارتا تابٌا"   وكما

 ) EQ-I(بٌن الجنسٌن فً مستوى الذكاء االنفعالً باستخدام قابمة نسبة الذكاء االنفعالً 

لبارون، فكشفت النتابج عن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث فً 

 مستوى الذكاء العاطفً لصالح اإلناث.

إلى  )Stys, Brown, 2004(إن االختبلؾ بٌن نتابج هذه الدراسات  قد ٌرجع حسب 

حصلن ، أن النساء ٌ) (Brackett &Mayerاختٌار أداة القٌاس فقد الحظ "براكت وماٌر" 

على مستوٌات أعلى فً الذكاء االنفعالً من الرجال حٌن ٌتم قٌاس الذكاء االنفعالً حسب 

مقاٌٌس المردودٌة مثل مقٌاس الذكاء االنفعالً ل"ماٌر، سالوفً و كاروزو" أما عند 

 Inventaire du)آون -لبار استعمال مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً مثل مقٌاس حاصل الذكاء االنفعالً

quotient émotionnel  EQ-i() ًومقٌاس التقٌٌم الذاتً للذكاء االنفعال ،Le test d’auto-
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évaluation de l’intelligence émotionnelle (SREIT) ،( نبلحظ عدم وجود فروق ما

بٌن الجنسٌن. ٌمكن القول إذا أن هذه الفروق تكون موجودة فً حالة ما إذا عَرؾ الذكاء 

بحثة بدال من تعرٌفه ضمن المقاربة المختلطة،  أو أنها نتٌجة االنفعالً بطرٌقة معرفٌة 

ألخطاء القٌاس مثل التقدٌر المبالػ للقدرة من طرؾ الرجال والتً تظهر خاصة فً مقاٌٌس 

الوجود الفعلً للفروق الدالة ما بٌن ذا وجب مواصلة البحوث للتؤكد من التقٌٌم الذاتً، له

 .الجنسٌن فٌما ٌخص الذكاء االنفعالً

كما قام العدٌد من الباحثٌن بدراسة العبلقة الذكاء االنفعالً بالعوامل السوسٌودمؽرافٌة فً 

) بعض الدراسات فً هذا المجال مثل البحث الذي 2015مجال العمل فلقد أورد (المراد،

"    للتعرؾ 1997آون، -قامت به (شٌماء راشد) باستخدام مقٌاس الذكاء االنفعالً ل"بار

الذكاء االنفعالً بالجنس والخبرة المهنٌة فؤظهرت  النتابج أن الجنس ال ٌإثر على عبلقة 

معنوٌا فً أبعاد الذكاء االنفعالً للموظفٌن فً حٌن أن الخبرة تإثر إلى حد ما فً أبعاد 

 الذكاء االنفعالً.

لمعرفة العبلقة بٌن القٌادة   (Michael Maccalupo)وفً دراسة " مٌكاٌٌل ماكالوبو"

وثبلثة عناصر أساسٌة المتمثلة فً (الذكاء االنفعالً، قوة االستراتٌجٌات، القٌادة 

)، فتوصل إلى إمكانٌة تعلم الذكاء 2001الموقفٌة)،استخدم الباحث مقٌاس (ماٌر وآخرون، 

 االنفعالً وأن مستواه ٌرتفع بارتفاع السن والخبرة.

) بدراسة 2007ل من "أبو بكر سلٌمان و "فإاد الشٌخ " فً (وعن نفس المرجع قام ك

لمعرفة أ ثر الذكاء االنفعالً على مخرجات العمل فً اإلمارات العربٌة المتحدة لدى عٌنة 

) منظمة وتم استخدام مقٌاس للذكاء االنفعالً مطور من طرؾ 19) عامل فً (421تضم (

فات جوهرٌة بٌن العاملٌن فً إدراكهم الباحثٌن. فكشفت نتابج الدراسة على وجود اختبل

ٌَز األفراد ذوو  للذكاء االنفعالً وفقا لكل من الجنس والسن والمستوى التعلٌمً حٌث تم

التعلٌم األعلى بمستوٌات أعلى من ذوي التعلٌم األقل، كما أظهر األفراد األكبر سنا، 

كاء االنفعالً من األفراد واألفراد الذٌن  لدٌهم سنوات خدمة  طوٌلة مستوٌات أعلى من الذ

الذٌن لدٌهم سنوات خبرة قصٌرة، أما فٌما ٌخص الفروق ما بٌن الجنسٌن فؤظهرت الدراسة 

 عدم وجود اختبلفات بٌن الذكور واإلناث فً إدراكهم للذكاء االنفعالً.  
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هدفت  2005قام "موسى" بدراسة فً سنة  )2011انً، أما عن (شٌحة وعبد الق

بٌن الذكاء االنفعالً وكل من التحصٌل الدراسً والذكاء العام لدى عٌنة لمعرفة العبلقة 

طالبا وطالبة فً جامعة مصرٌة باستخدام مقٌاس "سكوت وآخرون"، تم تعرٌبه  394تضم 

وتقنٌنه من طرؾ الباحث، فدلت النتابج على عدم وجود فروق بٌن الطبلب والطالبات فً 

 بٌنما توجد فروق بٌنهما تعزى لمتؽٌر السن.الذكاء االنفعالً وفقا لمتؽٌر الجنس 

أما عن عبلقة الذكاء االنفعالً بالمنظمات والمجال المهنً ودوره فً التنبإ بؤداء العمال 

وتطوٌر مهاراتهم ، فلقد أجرٌت دراسات وبحوث كثٌرة الستكشاؾ هذا المٌدان وهذا ما 

) Talavera, Pérez-Gonzalez, 2007(أشار إلٌه كل من "تاالفٌرا وبٌرٌز قانزالٌس" 

من خبلل الـتؤكٌد على أن تطوٌر المهارات االنفعالٌة ٌلعب دورا هاما فً تعزٌز النجاح 

المهنً للفرد، فهذه المهارات هً ضرورٌة فً العدٌد من المهام أو المجاالت المهنٌة مثل 

الصراع، إدارة الجماعات، العمل ضمن الفرٌق، تحمل الضؽوط المهنٌة المفاوضات، إدارة 

 تخطٌط المسار المهنً، التحفٌز للعمل، تحفٌز اآلخرٌن لمواجهة الحاالت الحرجة، إلخ...

إلى بعض الدراسات التً ربطت بٌن الذكاء  )Robbins, Judge,2011(كما أشار 

ٌَنت دور الذكاء االنفعالً فً  االنفعالً واألداء المهنً، مثل دراسة أجرٌت فً مصنع للتبػ ب

قدرة على ٌمتلكون الوكفاءة العمال، كما بٌنت دراسة أخرى أن األشخاص الذٌن  التنبإ بؤداء

التعرؾ على انفعاالت األخرٌن من خبلل إٌماءتهم وإدراك اإلشارات االنفعالٌة لؤلخرٌن 

 ٌتمٌزون بمكانة وقٌمة كبٌرة فً مجتمعاتهم.

من خبلل  )Robbins, Judge,2011(حسب   وتتجلى أهمٌة الذكاء االنفعالً فً االنتقاء

الدراسات التً تطرقت إلى ضرورة أخذ الذكاء االنفعالً بعٌن االعتبار من طرؾ أرباب 

العمل فً عملٌة انتقاء العمال وخاصة فً القطاعات التً تتطلب عبلقات اجتماعٌة مرتفعة، 

ٌن الجدد. فبالفعل تعتمد العدٌد من المإسسات على اختبارات الذكاء االنفعالً النتقاء الموظف

فً هذا السٌاق أجرٌت دراسة فً القوات الجوٌة األمرٌكٌة كشفت على أن المجندٌن الجدد 

، ولهذا أضافت القوات زمبلبهممن أكثر كفاءة ذكاء انفعالً مرتفع ٌعتبرون بالذٌن ٌتمٌزون 

ندٌن الجوٌة األمرٌكٌة الذكاء االنفعالً إلى معاٌٌر االنتقاء، كما بٌنت دراسة أخرى أن المج
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مرة أكبر  2,6الجدد الذٌن ٌتمتعون بذكاء انفعالً عال ٌحققون النجاح فً حٌاتهم المهنٌة ب

 من ؼٌرهم.

وتجدر االشارة أن إدراج الذكاء االنفعالً فً معاٌٌر االنتقاء، سمح للقوات الجوٌة 

 فً سنة واحدة كما مكنها من اقتصاد %90بتقلٌص الدوران لدى المجندٌن الجدد بؤكثر من 

 مبلٌٌن دوالر من تكالٌؾ التوظٌؾ والتكوٌن. 3

أن البابعٌن الذٌن ٌتمٌزون تَبٌن ) إذ L’Oréalونفس الشًء بالنسبة لمإسسة "لولاير" (

بذكاء انفعالً مرتفع حققوا مبٌعات أفضل من البابعٌن ذوي الذكاء االنفعالً المنخفض، ففً 

 68980ت االنفعالٌة مبٌعات أعلى ب سنة واحدة حقق البابعٌن المنتقٌن على أساس المهارا

أورو من تلك المحققة من طرؾ زمبلبهم وهذا ما ٌعادل ارتفاع فً العابدات ب 

 أورو.193420

إلى أهمٌة دور الذكاء االنفعالً فً التوظٌؾ واالنتقاء  )Hannsenne, 2013(كما أشار 

حٌث بٌنت بعض الدراسات أن استعمال اختبارات الذكاء االنفعالً فً االنتقاء والتوجٌه 

من المنظمات األمرٌكٌة على % 80، لهذا تعتمد %90ٌسمح بارتفاع نسبة النجاح إلى 

 فً التوظٌؾ.معٌار الذكاء االنفعالً 

لقد برهن بعض الباحثٌن على  أن ر الذكاء االنفعالً على عمل الفرٌق وبالنسبة ألث 

الذكاء االنفعالً وخاصة القدرة على إدارة االنفعاالت تمكن أعضاء الفرٌق من االصؽاء 

والبحث عن الحلول بدون الخوؾ من الخطؤ، ونفس الباحثٌن أكدوا على أن المستوى 

لمشاكل فٌه، إذ أن الفرق التً ٌإثر على نمط حل االمتوسط للذكاء االنفعالً فً فرٌق العمل 

بٌنما التعاون بٌن أفرادها حاصل ذكاء انفعالً مرتفع تستخدم استراتٌجٌات  لدى أعضابها

 نتالفرق التً لدى أعضابها ذكاء انفعالً منخفض تستعمل استراتٌجٌات التجنب. كما بٌَ 

عن العبلقة بٌن أوجه "التعاطؾ" للذكاء االنفعالً وأداء فرق  )Rapisarda("رابٌساردا" 

لدى فرق خدمات ما بعد البٌع، فقد  )Feyerherm et Rice(هذه النتٌجة كل من  دالعمل وأكَ 

أورد هذٌن الباحثٌن عن "ماٌر وسالوفً" أن بعدي "فهم االنفعاالت" و"إدارة االنفعاالت هم 

 مرتبطان بمعاٌٌر األداء.
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 1999بٌنت نتابج بحث قام به "بارون " فً سنة  (Thiébault, et al, 2005) وعن 

 L’EQ-iلدراسة العبلقة بٌن الذكاء االنفعالً باستخدام مقٌاس حاصل الذكاء االنفعالً 

من البالؽٌن األمرٌكٌٌن  324ومإشرات األداء أو الرضى المهنً لدى عٌنة تضم 

اء االنفعالً المتمثلة فً إدراك االنفعاالت والكندٌٌن، عن وجود  عبلقة بٌن أبعاد الذك

الخاصة بالفرد، تحقٌق الذات، تحمل الضؽوط، ضبط االندفاع، تقدٌر الذات، وفً دراسة 

ٌَن االنحدار  أخرى لدى عٌنة من الراشدٌن من أمرٌكا الشمالٌة ٌمارسون مختلؾ المهن، ب

المسإولٌة االجتماعٌة، الوعً  المتعدد أن الدرجات المتحصل علٌها فً أبعاد : تقدٌر الذات،

بالذات، تحقٌق الذات، إدراك الواقع، التفاإل، تسمح بالتنبإ بجوانب مهمة من المظاهر 

 الرضا المهنً.

 84فرد:  146، لدى عٌنة تضم 2005فً سنة  (Thiébautl et al)وفً دراسة أجراها 

سنة ،باستخدام مقٌاس الذكاء االنفعالً ل  35,5إناث ٌتراوح سنهم ومعدل السن 69ذكور و

 %36ن حاصل الذكاء االنفعالً ٌفسر "بارون" ومقٌاس الرضا المهنً، فدلت النتابج على أ

 %34ات البٌن شخصٌة، ون بعد العبلقم % 25من التباٌن الخاص ببعد السٌاق التنظٌمً، 

بالنسبة للمإشر العام  % 42بالنسبة لبعد االنجاز، و %38بالنسبة لبعد األجر والترقٌة و

للرضا المهنً، كما بٌنت النتابج أن المقاٌٌس الخمسة عشر لحاصل الذكاء االنفعالً تفسر 

من التباٌن العام للرضا المهنً، وأهم مكَون مفسر لهذه النتٌجة  هو بعد التعاطؾ  % 42

الذي ٌعتمد على الدعم  االجتماعً والناتج عن القدرة على التفاهم مع اآلخرٌن والذي ٌرتبط 

بالتعرؾ على االنفعاالت الذاتٌة وتلك الخاصة باآلخرٌن واستخدام هذه االنفعاالت لتحفٌز 

جاز والنجاح والتكٌؾ مع التؽٌٌر، فالتعاطؾ ٌساعد على ضبط السلوك المعبر وتشجٌع االن

 وبعض انفعاالت التنافر فً العبلقات البٌن شخصٌة.

أن  )  Smith & al,2009(أما عن عبلقة الذكاء االنفعالً بمهنة التمرٌض فقد أورد 

علم التمرٌض)، عبلجات التمرٌض تنقسم إلى أربعة مكونات هً: العبلجات المعرفٌة (أي 

العبلجات التجمٌلٌة، وفن التمرٌض، وأخٌرا المعرفة الشخصٌة وأخبلقٌات المهنة، وٌرى 

 بعض الباحثٌن أن الذكاء االنفعالً هو مكون أساسً لفن التمرٌض.
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وعن نفس المرجع أكد العدٌد من الباحثٌن على أن االنفعاالت عامل حٌوي للعبلقات 

فهم االنفعال شرط أساسً للممارسة المهنٌة بعد  ٌعتبر لذاالحقٌقٌة والجادة والوجدانٌة 

المتخصصة فً التمرٌض، فإدراك وفهم االنفعاالت هما من أهم مهارات الذكاء االنفعالً 

الضرورٌة واألساسٌة لممارسة مهنة التمرٌض، وهذا ألن تحوٌل االنفعاالت هو ضروري 

افة إلى قٌم التمرٌض التً تتطلب باإلضلهذه المهنة التً تتطلب الحساسٌة فً العبلقات 

لتزام انفعالً قوي فً العبلقات االنسانٌة، هذا االلتزام االنفعالً نحو المرضى وعاببلتهم ا

وزمبلء العمل ٌعتبر مصدر من مصادر الضؽوط لهذا تلعب المهارات االنفعالٌة دورا هاما 

لقد أكدت بعض الدراسات فً التقلٌل من أثر ظروؾ العمل الصعبة فً مهنة التمرٌض، ف

ودراسة "مونتاس برجٌس" ) Gertis & al(آون" و"جرتٌس وآخرون" -مثل دراسة "بار

على  العبلقة  االرتباطٌة بٌن الذكاء )   Montes-Berges & Augusto(  و"أوجٌستو"

 االنفعالً والتحفٌز الذاتً والقدرة الشخصٌة على تسٌٌر الضؽوط فً بٌبات العمل الحرجة.

 :عالقة سمات الشخصٌة بالذكاء االنفعالً -3

إن أول نموذج للذكاء االنفعالً هو نموذج "ماٌر وسالوفً" الذي ٌعتبر الذكاء االنفعالً 

طور هذٌن الباحثٌن مفهوم الذكاء  1997كقدرة عقلٌة وبالتالً هو ذكاء خالص، وفً سنة 

االنفعاالت أو القدرة على  االنفعالً باعتباره مكَون من أربعة  مهارات هً: مهارة إدراك

معرفة االنفعاالت والتعبٌر عنها، ومهارة استٌعاب االنفعاالت أو التسهٌل االنفعالً للتفكٌر، 

ثم مهارة فهم االنفعاالت أو القدرة على فهم التفكٌر االنفعالً مهما كان معقدا، وأخٌرا مهارة 

القول أن "ماٌر وسالوفً" عرفا  إدارة انفعاالت الفرد وانفعاالت األخرٌن، وبالتالً ٌمكن

الذكاء االنفعالً على أنه القدرة على إدراك وفهم وإدارة واستخدام االنفعاالت لتسهٌل 

 (Kotsou, 2008, p22)التفكٌر.

عرؾ "ماٌر" الشخصٌة على أنها  ) ,2004Stys, Browen("  ستٌس وبراون"وعن 

خصوصٌة طرٌقة تفكٌر شخص ما والتعبٌر عن انفعاالته والتصرؾ وفقها، فنظرٌة سمات 

الشخصٌة حسبه تهدؾ إلى تفسٌر الشخصٌة من خبلل دٌنامٌكٌة السلوك، والسمات هً نظام 

خاص بالسلوك واالستعدادات للتعبٌر عن المشاعر والتصرؾ بطرٌقة تمٌز كل فرد عن 

 اآلخر، وهذه السمات هً موحدة ومستقرة على مدى الحٌاة وتكَون نموذج لسلوك الفرد.
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من خبلل هذٌن التعرٌفٌن ل"ماٌر وسالوفً" للذكاء االنفعالً ولسمات الشخصٌة نبلحظ  

أنهما فصبل ما بٌن مفهومٌن إال أنهما أوجدا أوجه للتشابه بٌن الذكاء االنفعالً الذي اعتبراه 

بحثة ثم كقدرة أو مهارة لتسهٌل التفكٌر من جهة وسمات الشخصٌة من جهة  كقدرة معرفٌة

ثانٌة بتعرٌفها كنظام خاص بالسلوك وطرٌقة للتفكٌر  والتعبٌر التً تمٌز الفرد عن 

 اآلخرٌن. 

) منها دراسة "نٌكوال شوت 2015وهذا ما أكدته بعض الدراسات التً أوردها ( المراد،

الختبار مقٌاس الذكاء االنفعالً الخاص ب "ماٌر  )(Nicola Schutte & alوآخرون" 

لٌل فرد، وبعد استخدام التح 346ٌنة من" تم تطبٌق المقٌاس على ع1990وسالوفً، 

) فقرة 62) فقرة من مجموع (33العاملً واختبار صدق الثبات تمكن الباحثٌن من انتقاء (

الذكاء االنفعالً وبٌن أبعاد سمات فً المقٌاس األصلً وتوصلوا إلى عدم وجود عبلقة بٌن 

الشخصٌة الخمسة الكبرى باستثناء الخبرة كؤحد أبعاد سمات الشخصٌة مما ٌشٌر إلى أن 

 الذكاء االنفعالً مستقل نسبٌا عن مقاٌٌس الشخصٌة المستعملة فً هذه الدراسة.

 لمعرفة العبلقة بٌن )   Davies & al(وعن نفس المرجع، دراسة "داٌفس وآخرون" 

مقاٌٌس الذكاء االنفعالً وبٌن االختبارات التقلٌدٌة للقدرات المعرفٌة والسمات الشخصٌة 

لدي عٌنة من طبلب جامعة سٌدنً وعٌنة من أفراد القوات الجوٌة  واستخدم اختبار الذكاء 

االنفعالً واختبارات القدرة المعرفٌة (اختبار الذكاء المتدفق، اختبار الذكاء المتبلور)، 

بٌن اختبارات الذكاء االنفعالً  بٌاإحصا الةد ؼٌر نتابج الدراسة وجود فروقفكشفت 

 واختبارات الشخصٌة، مما ٌشٌر إلى ضعؾ ارتباط الذكاء االنفعالً بالسمات الشخصٌة.

 2003فً سنة  ) Lopes & al(ام "لوبس وآخرون" ٌق) إلى 2015أشار (المراد، كما 

العاطفً من خبلل تحلٌل العبلقات بٌن الذكاء بدراسة للكشؾ عن صدق التكوٌن للذكاء 

) من طبلب الجامعة، 103االنفعالً والذكاء اللفظً والشخصٌة لدى عٌنة تتكون من (

) لقٌاس الذكاء االنفعالً، فدلت 2001ماٌر، () طالبة، واستخدم مقٌاس 66) طالب و(37(

النتابج على وجود تداخبل محدودا بٌن الذكاء االنفعالً وسمات الشخصٌة الكبرى، حٌث 

ارتبط مقٌاس الذكاء االنفعالً مع بعض مقاٌٌس الشخصٌة إال أن االرتباطات كانت 
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المقبولٌة وٌقظة منخفضة باستثناء بعد إدارة العواطؾ حٌث ارتبط بشكل إٌجابً مع بعد 

 الضمٌر وبشكل سلبً مع االنفتاح على الخبرة.

التً هدفت إلى تقوٌم صدق   ),Mc Mahan Graves(أما دراسة "ماك ماهان ؼرافس" 

) 1997باستخدام مقٌاس (ماٌر وآخرون ،  )MEIS(التكوٌن الختبار الذكاء االنفعالً 

ابج التً تم التوصل إلٌها الباحث ومقاٌٌس للشخصٌة ومقٌاس الذكاء العام،  فمن بٌن النت

ٌعتبر الذكاء االنفعالً مفهوم منفصل عن الشخصٌة ،فالدرجات على مقٌاس الذكاء االنفعالً 

 تدل على قدرات الفرد ولٌس مٌوال أو اتجاهات أو أنماط شخصٌة.

 ,Hansenne(وعلى العكس من النموذج الذي ٌعتبر الذكاء االنفعالً كقدرة، أشار 

العبلقة القوٌة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات الشخصٌة من خبلل النظرٌات التً إلى  )2013

ٌَن "شوت" وآخرون ( ) عند إنشاء أداة Schutte & alتعتبر الذكاء االنفعالً كسمة،  فقد ب

لقٌاس الذكاء االنفعالً عن وجود عبلقة قوٌة بٌن الدرجة المرتفعة فً مقٌاس الذكاء 

) التً دلت نتابجها Mc Craeوهذا ما أكدته دراسة "ماكري" (االنفعالً وسمة االنفتاح 

على وجود عبلقة ارتباط سالبة بٌن الذكاء االنفعالً والعصابٌة وارتباط موجب بٌن الذكاء 

االنفعالً واالنفتاح والطٌبة وٌقظة الضمٌر فالعبلقة  السالبة بٌن الذكاء االنفعالً وسمة 

كرة أن األفراد ؼٌر المستقرٌن انفعالٌا لدٌهم مهارات العصابٌة قد تم التنبإ بها وتعكس ف

 ضعٌفة فً مجال الذكاء االنفعالً.

ٌَنت دراسة "مٌكوالجكاز"  وفً نفس السٌاق الذي ٌعتبر الذكاء االنفعالً كسمة ب

)Mikolajczak(  أن للذكاء االنفعالً عبلقة مع سمات الشخصٌة وباألخص  2006فً سنة

ء االنفعالً والتحكم فً الذات واالتزان االنفعالً واالجتماعٌة، ارتباطات موجبة بٌن الذكا

ٌَنت دراسة "بٌترٌد وبٌتا و كوكٌناكً"  ، فً سنة )Petrides, Pita, Kokkinaki(كما ب

أن الذكاء االنفعالً هو سمة دنٌا من سمات الشخصٌة أي سمة تحت األبعاد  2007

 (Albert, 2012, p24)األساسٌة لسمات الشخصٌة. 

ما توجد العدٌد من الدراسات التً بٌنت على أن الذكاء االنفعالً مستقل عن ك

االستعدادات المعرفٌة ولكنه مرتبط بقوة بالشخصٌة، فالذكاء االنفعالً له ارتباطات ذات 
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داللة احصابٌة مع سمة العصابٌة وسمة االنبساط وسمة الطٌبة وكما تدل بعض المعطٌات 

فعالً مع سمة االنفتاح على الخبرة. فاالرتباط مع سمة على وجود عبلقة للذكاء االن

من تعرٌؾ للذكاء  Gardner)االنبساط والطٌبة ٌإكد ما توصل إلٌه "جاردنر" (

تعتبر بعض الدراسات فٌمثل الذكاء االجتماعً، والشخصً، أما االرتباط مع سمة العصابٌة 

 ,Reicherts, Genoud(.االنفعالٌةبٌن الشخصٌة والحاالت الذكاء االنفعالً متؽٌر وسٌطً 

Zimmerman, 2012, p75(  

) والتً قامت بها (منى 2015وهذه النتٌجة أكدتها الدراسة التً أشار إلٌها (المراد، 

حٌث هدفت لمعرفة العبلقة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات   2002سعٌد أبو ناشً) فً سنة 

) من طلبة الجامعة 205عٌنة تتكون من (الشخصٌة باستخدام مقٌاس من إعداد الباحثة لدى 

) طالبة، أظهرت نتابج الدراسة عن وجود ارتباط بٌن الذكاء 112) طالب و(93منهم (

االنفعالً وسمات الشخصٌة بحٌث كانت العبلقة االرتباطٌة دالة احصابٌا عند مستوى 

د: االجتماعٌة ) بٌن الدرجة الكلٌة الختبار الذكاء االنفعالً وبٌن األبعا0,01الداللة (

والسٌطرة واالتزان العاطفً، كما بٌن التحلٌل العاملً عن عدم وجود تماٌز بٌن أبعاد الذكاء 

 االنفعالً وأبعاد سمات الشخصٌة. 

كما هناك نموذج ثالث ال ٌعتبر الذكاء االنفعالً كقدرة معرفٌة محضة وال سمة للشخصٌة 

نماذج أخرى مختلطة للذكاء االنفعالً د ووجعلى  )Kotsou, 2008( كدهبحثة وهذا ما أ

آون" الذي ٌعتبر -تجمع ما بٌن القدرات العقلٌة وسمات الشخصٌة لتفسٌره، منها نموذج "بار

أول من وضع مفهوم "الحاصل االنفعالً" لقٌاس الذكاء االنفعالً، فهو ٌعرؾ الذكاء 

ٌة التً تحفز السلوك االنفعالً على أنه تقاطع المهارات والقدرات االنفعالٌة واالجتماع

الذكً وحدد أربعة أبعاد للذكاء االنفعالً هً: الوعً والتعبٌر عن الذات، الوعً باألخرٌن 

وبالتفاعل معهم، إدارة الضؽوط (إدارة وضبط الضؽوط)، التكٌؾ(إدارة التؽٌٌر) وأخٌرا 

 مهارة تحفٌز الذات.
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المقاس عن طرٌق حاصل إن الذكاء االنفعالً  )Grégoire, 2013(حسب "جرٌجوار" و

ارتباط قوي ببعض سمات الشخصٌة، فاالرتباط مع سمة لدٌه ) EQIالذكاء االنفعالً (

)، 0,52) أما االرتباطات األخرى فهً موجبة: االنبساط (-0,62العصابٌة هو سلبً(

 ).0,51)، ٌقظة الضمٌر(0,43الطٌبة (

النفعالً على أساس كما ٌعتبر نموذج "جولمان"  نموذجا مختلطا ٌعرؾ الذكاء ا

المهارات االنفعالٌة واالجتماعٌة التً تساهم  فً رفع األداء وتحسٌنه، وهو ٌضم خمسة 

أبعاد هً: الوعً بالذات، التحكم فً الذات، التحفٌز، إدراك وفهم االنفعاالت وأخٌرا إدارة 

 العبلقات.

وعلى عكس النماذج السابقة،  ) Petrides & Furnham(أما نموذج "بٌترٌد وفٌرنهام" 

ٌعتبر  الذكاء كخاصٌة من خصابص الشخصٌة ، فهً مكونة من مجموعة من االستعدادات 

 ,Kotsou, 2008( لبلنتباه ومعالجة واستعمال المعلومات الوجدانٌة ذات الطابع العبلبقً.

p23 ( 

الشخصٌة على كما ناقش العدٌد من الباحثٌن العبلقة ما بٌن الذكاء االنفعالً وسمات 

أساس النماذج المفسرة للذكاء االنفعالً التً لها عبلقة وثٌقة بنظرٌات الشخصٌة وخاصة 

-آون" و"جولمان" فؤبعاد الذكاء االنفعالً فً نموذج "بار-النماذج المختلطة لكل من "بار

آون" والمتمثلة فً : تحقٌق الذات، تقدٌر الذات، التعاطؾ، ضبط االندفاع، المسإولٌة 

جتماعٌة، إدراك الواقع، تعتبر كلها عوامل للشخصٌة ٌمكن قٌاسها بمجموعة من مقاٌٌس اال

 L’inventaire psychologique de Californie(الشخصٌة الشابعة. فالمقٌاس النفسً لكالٌفورنٌا 

(CPI)،(  ٌتضمن قٌاس تحقٌق الذات، التعاطؾ، ضبط النفس، المرونة. وكذلك فالعدٌد من

المهارات التً أشار إلٌها "جولمان" مثل التعاطؾ، التحكم فً الذات، الثقة بالنفس هً تمثل 

مجاالت  )Mayer, Salovy et Caruso, 2000(حسب "ماٌر وسالوفً و كاروزو" 

 للدراسة خاصة بالشخصٌة.
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ظ التقاطع ما بٌن مكونات نماذج الذكاء االنفعالً ونظرٌة الشخصٌة من خبلل كما نبلح

 Inventaire(آون" -المقارنة ما بٌن المفهومٌن وذلك بمقارنة مقٌاس الذكاء االنفعالً ل"بار

du quotient émotionnel(  بمقٌاس العوامل الخمسة الكبرى لسمات الشخصٌة)NEO-PI-

R  ( من "براكت  وماٌرففً دراسة قام بها كل)" Brackett & Mayer(  2003فً سنة 

الحظا وجود عبلقات دالة ما بٌن مقٌاس الذكاء االنفعالً وعوامل االستقرار االنفعالً، 

) بٌنما توجد 0,57و 0,27االنبساط، الطٌبة وٌقظة الضمٌر فتراوحت قٌمة  (ر) ما بٌن (

، أما  0,16نت قٌمة (ر) تساوي عبلقة منخفضة مع عامل االنفتاح على الخبرة  إذ كا

، بٌنت وجود عبلقة ارتباط دال ما بٌن مقٌاس  2004)  فً سنة Salaدراسة "ساال" (

الذكاء االنفعالً لجولمان وثبلثة عوامل للشخصٌة هً االنبساط واالنفتاح على الخبرة 

 ,Stys, Browen, 2004). (0,49و 0,22وٌقظة الضمٌر إذ تروحت قٌمة (ر) مابٌن (

p28( 

 ,Mayer( بَبن كل من "ماٌر، سالوفً وكاروزو"  ) ,Albert 2012 ("ألبارت"وعن 

Salovey & Caruso,(  عن وجود عبلقة قوٌة موجبة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات

الشخصٌة المتمثلة فً عوامل المقبولٌة، االنفتاح على الخبرة وٌقظة الضمٌر، وعبلقة 

موجبة أقل داللة مع عامل االنبساط ، ووجود عبلقة سالبة مع عامل العصابٌة. وفً نفس 

أن الذكاء االنفعالً ٌلعب دورا  )Shaffer & Shaffer(اإلطار أظهر كل من "شٌفر وشٌفر" 

مهما فً رفع من درجة المقبولٌة التً بدورها تعد عامبل مهما فً أداء المهام واألداء العام 

 للمنظمة. 

الختبار  Renee Beshears) "(رٌنً بٌشهٌرس ) فً دراسة " 2015وعن( المراد ،

لوكٌات القٌادة التحوٌلٌة باستخدام ما إذا كانت زٌادة مستوى الذكاء االنفعالً تمكن التنبإ بس

ٌَنت  59متؽٌرٌن وسٌطٌن هما سمات الشخصٌة والقدرة المعرفٌة لدى عٌن  تضم  مدٌر، فب

 النتابج وجود عبلقة ارتباطٌة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات الشخصٌة.

بعض الدراسات التً أظهرت بؤنه لٌس من إلى  )Hansenne, 2013(ولقد أشار

الضروري وجود عبلقات قوٌة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات الشخصٌة ففً دراسة "جٌلٌس" 

)(Gillis, 2005  أَكد على وجود عبلقة بٌن سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة
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ٌَنت الكبرى مع مقٌاس الذكاء االنفعالً  التً ابج هذه الدراسة نتفاالرتباطات ضعٌفة ، فقد ب

فرد أن الدرجة الكلٌة للذكاء االنفعالً مرتبطة اٌجابٌا مع  353عٌنة تضم  أجرٌت على

-بالعصابٌة ( ) ولها ارتباط سالب0,29) والطٌبة (0,33تاح () واالنف0,43االنبساط (

هذه النتابج تإكد نتابج دراسات "ماكري" ولكنها تإكد أٌضا على أن مصطلحً ،)0,29

ٌتمٌز بصفة عامة، و )،superposable(متطابقٌن اء االنفعالً والشخصٌة هما ؼٌر الذك

القدرة على فهم واستعمال انفعاالتهم وانفعاالت اآلخرٌن الذٌن ٌتعاملون بفراد المنبسطٌن األ

معهم، كما نجد هذه القدرة لدى أفراد السمات األخرى ما عدا سمة العصابٌة وتجدر اإلشارة 

أكثر داللة لدى النساء من الرجال،   هذه السمة مع الذكاء االنفعالً هوالسلبً لأن االرتباط 

إذ أن االنفعاالت السلبٌة لدى النساء قد تنشا نوع من  المصفاة التً تمنعهن من االحساس 

بانفعاالتهن وتلك الخاصة باآلخرٌن وعلى العكس من ذلك نجد أن االنفعاالت السلبٌة لدى 

 علٌهم فً تفسٌر انفعاالتهم وانفعاالت اآلخرٌن.        االرجال أقل تؤثٌر

كما الحظ "جٌلٌس" أن األفراد ذوي سمة االنبساط وسمة ٌقظة الضمٌر هم أكثر قدرة 

 ٌة السلبٌة بحالة انفعالٌة موجبة،الحالة االنفعال على تؽٌٌر حالتهم االنفعالٌة مثل استبدال 

مٌل لبلنفعاالت  م منلدٌهما تعتبر هذه القدرة منطقٌة بالنسبة األفراد ذوي سمة االنبساط و

الموجبة أما بالنسبة لؤلفراد ذوي سمة ٌقظة الضمٌر فقدرتهم على التخطٌط والتنظٌم تساهم 

 فً الرفع من قدرتهم على  ضبط االنفعاالت ومٌلهم للتفاإل.

لنساء تتسبب باضطراب قدرة ضبط االنفعاالت وال بالمقابل نجد أن سمة العصابٌة لدى ا

تسمح لهم برإٌة واضحة للواقع االنفعالً. أما فٌما ٌخص استخدام االنفعاالت نبلحظ أن لها 

عبلقة مع سمة االنفتاح فقط بالنسبة للرجال والنساء، هذا االرتباط ٌعكس فكرة أن استخدام 

لتؽٌٌر األفكار حول مختلؾ المواضٌع، االنفعاالت هً القدرة على استعمال االنفعاالت 

ٌره فالفرد المنفتح على األفكار والقٌم ٌستطٌع أن ٌؽٌر بسهولة تصوراته وتؤوٌله وتفس

 أما تقٌٌم االنفعاالت فلها عبلقة سالبة مع سمة العصابٌة.  لمختلؾ الحاالت والتكٌؾ معها،

كاء االنفعالً كقدرة ولٌس وعن نفس المرجع السابق، تختلؾ هذه النتابج عندما ٌعتبر الذ

)، ارتباطات موجبة بٌن سمة الطٌبة وبعد  (Lopes &alسمة فقد وجد "لوبس وأخرون" 

ا ال ترتبط ٌر وبعد فهم وضبط االنفعاالت بٌنماستخدام االنفعاالت، وبٌن بعد ٌقظة الضم
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ؽٌر سمة العصابٌة مع الذكاء االنفعالً فً هذه الدراسة. ٌرى الباحثون أن األفراد ال

مستقرٌن انفعالٌا أي ذوي سمة العصابٌة ٌطورون قدرات انفعالٌة واجتماعٌة لتعوٌض 

التنظٌم الخاص بشخصٌتهم، فالفرد الذي لدٌه مٌل نحو االنفعاالت السلبٌة ٌطور نوع من 

الضبط االنفعالً، وبالتالً ٌحصل على درجة عالٌة فً مقٌاس الذكاء االنفعالً. هذه اآللٌة 

 لقدرات االنفعالٌة وسمات الشخصٌة،كن لها إذا أن تضعؾ العبلقة بٌن االتعوٌضٌة ٌم

لفرد معرفة كٌفٌة التصرؾ لتؽٌٌر حالته االنفعالٌة بإمكان ا وبطرٌقة أخرى ٌمكن القول أنه

  سمة العصابٌة  عرقلالسالبة ولكنه لدٌه صعوبة كبٌرة فً تطبٌق هذه المعرفة وبالتالً ت

 ة.ستعمال القدرات االنفعالٌا

التً  )Warwick et Nettlebeck(هذه النتابج تؤكدت أٌضا بدراسة "واروٌك ونٌتلبوك" 

) وعدم وجود عبلقة ذات  0,30بٌنت وجود عبلقة بٌن سمة الطٌبة والذكاء االنفعالً (

داللة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات الشخصٌة األخرى ، وهذا ٌدل على أن مصطلح الذكاء 

 االنفعالً كسمة ٌختلؾ عن اعتبار الذكاء االنفعالً كقدرة.

م الصدق الكمً للذكاء االنفعالً والشخصٌة بدراسة لتقٌٌ "كما قام "داي وثٌرن وكارول

) من الطلبة الجامعٌٌن بكندا فبٌنت النتابج على وجود 114) و(133حٌث لدى عٌنتٌن من (

 عبلقة إٌجابٌة بٌن الذكاء االنفعالً ونمط الشخصٌة العصابٌة واالنبساطٌة.

الً والذكاء إلى معرفة العبلقة بٌن الذكاء االنفع وهدفت دراسة "زي وثٌجس وساجاكل"

) 116األكادٌمً والسمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى لدى عٌنة من (

طالب جامعً بإحدى الجامعات الهولندٌة فكشفت النتابج عن وجود عبلقة قوٌة بٌن الذكاء 

 االنفعالً والعوامل الخمسة الكبرى وخاصة سمتً االنبساط واالستقرار االنفعالً.
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 الفصل الرابع: 

 الطرٌقة واالجراءات المنهجٌة

 

 

 أوال: الدراسة االستطالعٌة

 أهداف الدراسة االستطالعٌة -1

 مكان وزمان إجراء الدراسة االستطالعٌة -2

 ٌنة الدراسة االستطالعٌةمواصفات ع-3

 الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس سمات الشخصٌة-4

 الخصائص السٌكومترٌة للذكاء االنفعالً-5

 ثانٌا: 

 أهداف الدراسة األساسٌة-1

 عٌنة الدراسة األساسٌة-2

 مواصفات عٌنة الدراسة األساسٌة-3
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 تمهٌد:

ذا الفصل أهداؾ للدراسة اإلستطبلعٌة ومكان إجرابها والخصابص سنتطرق فً ه

السٌكومترٌة للمقاٌٌس الدراسة وموصفات عٌنة الدراسة االستطبلعٌة ثم نتطرق إلى 

 الدراسة األساسٌة.خصابص عٌنة 

 الدراسة االستطالعٌة:أوال: 

 أهداف الدراسة االستطالعٌة:  -1

الباحثة بإجراء  الطالبة قامتتندرج هذه الدراسة فً إطار المنهج الوصفً التحلٌلً حٌث 

والتعرؾ  ،ولمعرفة مواصفاتها السسوٌومهنٌةالدراسة االستطبلعٌة لتحدٌد مجتمع العٌنة 

على الخصابص السٌكومترٌة لمقٌاس سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة 

عٌنة الدراسة والمتمثلة فً فبة الممرضٌن بمختلؾ لدى الكبرى ومقٌاس الذكاء االنفعالً 

رتبها المهنٌة وباستخدام بعض األسالٌب االحصابٌة والمتمثلة فً التكرارات والنسب المبوٌة 

ألفا معامل جوتمان  و معاملاملً ومعٌاري والتحلٌل العسابً واالنحراؾ الوالمتوسط الح

 كرونباخ.

 مكان وزمان إجراء الدراسة االستطالعٌة: -2

تمت الدراسة اإلستطبلعٌة  بمجموعة من المإسسات الصحٌة بوالٌة وهران حٌث 

 شملت:

 مختلؾ المصالح بالمركز االستشفابً الجامعً بوهران -1

 العمومٌة للصحة الجوارٌة ، عٌادة متعددة الخدمات حً الضاٌةالمإسسة  -2

 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة الصدٌقٌة، حً بن داود -3

 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة الصدٌقٌة، حً إبن رشد -4

 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة الصدٌقٌة، حً المنزه -5

 ٌة الصدٌقٌة، حً العقٌد لطفًالمإسسة العمومٌة للصحة الجوار -6
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 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة الصدٌقٌة، حً ببر الجٌر -7

 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة الصدٌقٌة، حً بلقاٌد -8

 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة بؤرزٌو -9

 المإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة بعٌن الترك -10

 الجوارٌة السانٌا المإسسة العمومٌة للصحة -11

 المإسسة االستشفابٌة المتخصصة فً طب األطفال بوخروفة عبد القادر، كنستال -12

 ، 2015إلى ؼاٌة شهر جوان  2015ودامت الدراسة االستطبلعٌة ما بٌن شهر فٌفري 

استرجعت  ،استمارة 190امت الباحثة بتوزٌع قوحٌث كانت عٌنة الدراسة مقصودة، إذ 

 بسبب عدم ملبها بطرٌقة صحٌحة. استمارات 9وألؽٌت منها إستمارة 159منها 

 عٌنة الدراسة االستطالعٌة:-3

 :ستطالعٌةمواصفات عٌنة الدراسة اال -3-1

 الجنس:  -

 ( ٌمثل متغٌر الجنس لدى العٌنة االستطالعٌة:5الجدول رقم )

 النسبة المئوٌة التكرارات الجنس

 %10,7 16 ذكر

 %89,3 134 أنثى

 %100 150 المجموع

حٌث ستطبلعٌة، ) عدد الذكور واإلناث الذٌن طبقت علٌهم الدراسة اال5ٌبٌن الجدول رقم(

ممرضة، أما عدد  134من العدد اإلجمالً ب   %89,3تمثل اإلناث األؼلبٌة بنسبة 

وهذه النسب تتطابق مع واقع التكوٌن بالمعاهد  %10,7ممرض بنسبة  16الذكور فهو 

 الخاصة بالشبه الطبً التً تستقطب اإلناث أكثر من الذكور.
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 السن: -

 ( ٌمثل متغٌر السن لدى العٌنة االستطالعٌة:6الجدول رقم )

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً األقصىالسن  السن األدنى العدد 

 8,91 31,16 55 22 150 السن

 

أما  31,16والذي ٌتمثل فً ال ) متوسط السن لدى العٌنة االستطبلعٌة6( ٌبٌن الجدول رقم

 .سنة 55األقصى فهو  سن أما ال، سنة 22األدنى فهو سنال

 المستوى التعلٌمً:-

 ( ٌمثل متغٌر المستوى التعلٌمً لدى العٌنة االستطالعٌة:7الجدول رقم )

 النسبة المئوٌة التكرارات المستوى التعلٌمً

  %2 3 متوسط

  % 29,3 44 ثانوي

  % 27,3 41 بكالورٌا

  %41,3 62 جامعً

  % 100 150 المجموع

 

حٌث  تطبلعٌةس) المستوٌات التعلٌمٌة للممرضٌن بالنسبة للدراسة اال7ٌبٌن الجدول رقم (

 توزعت كالتالً: 

من مجموع  %02بنسبة  عدد الممرضٌن ذوي المستوى التعلٌمً المتوسط ثبلثة أفراد

أما بالنسبة لعدد  %  29,3أي بنسبة ممرض  44العٌنة، أما المستوى الثانوي فهو ممثل ب

وأؼلبٌة العٌنة ممثلة  %27,3بنسبة  41الممرضٌن المتحصلٌن على شهادة البكالورٌا فهو 

من العٌنة  %  41,3ونسبة ممرض  62فً الممرضٌن ذوو المستوى الجامعً بعدد 

 عٌة.ستطبلاال
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 الفئة المهنٌة:-

 المهنٌة لدى العٌنة االستطالعٌة: رتب( ٌمثل متغٌر ال8الجدول رقم )

 النسبة المئوٌة التكرارات الفئة المهنٌة

  %32 48 مساعد تمرٌض

  % 5,3 8 ممرض مؤهل

  %54 81 ممرض فً الصحة العمومٌة

 8,67  % 13 ممرض رئٌسً

  %100 150 المجموع

المهنٌة التً طبقت علٌها أدوات الدراسة  رتب) مختلؾ ال8رقم ( ٌبٌن الجدول

 االستطبلعٌة حٌث كان توزٌع الفبات كالتالً:

 % 5,3أفراد بنسبة  8عامل، ممرض مإهل ب 48ممثلة ب %32مساعد ممرض بنسبة 

ممثلة %   54وهً أدنى قٌمة أما أعلى نسبة فتخص الممرضٌن فً الصحة العمومٌة ب 

 . %8بنسبة  13حٌن عدد المرضٌن الربٌسٌٌن هو فرد فً  81ل

تبٌن هذه النتابج التوزٌع المنطقً للعٌنة االستطبلعٌة بالنسبة لمجتمع الدراسة حٌث تعود 

األؼلبٌة للممرضٌن فً الصحة العمومٌة ثم تلٌها نسبة مساعدي التمرٌض الذٌن ٌمثلون 

ذي ٌهدؾ إلى توظٌؾ أكبر عدد ثانً أعلى نسبة بسبب التوجه الحالً لوزارة الصحة  وال

من هذه الفبة أما نسبة الممرضٌن الربٌسٌٌن فهً منطقٌة بالنظر للعدد المحدود لهذه الفبة أما 

أدنى نسبة فهً تخص فبة الممرضٌن المإهلٌن التً تعتبر رتبة آٌلة للزوال حسب القانون 

 األساسً  الجدٌد الخاص بالممرضٌن.

 األقدمٌة-

 :ٌمثل متغٌر األقدمٌة لدى العٌنة االستطالعٌة( 9الجدول رقم )

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً ىوقصالاألقدمٌة  األدنى قدمٌة األ العدد 

 9,72 11,86 35 1 150 األقدمٌة

) متؽٌر األقدمٌة لدى العٌنة االستطبلعٌة حٌث تم حساب المتوسط 9ٌبٌن الجدول رقم (

األدنً لؤلقدمٌة فهو ٌساوي سنة فً  دأما الح سنة 11,86الحسابً لؤلقدمٌة والذي ٌساوي 

  9,72سنة أما االنحراؾ المعٌاري فٌساوي  35حٌن الحد األقصى فٌساوي 
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 مقٌاس سمات الشخصٌة:الخصائص السٌكومترٌة ل -4

 تعرٌف مقٌاس سمات الشخصٌة:-4-1

"كوستا  ٌعتبر مقٌاس سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى من إعداد

 1997) وتعرٌب  محمد بدر األنصاري سنة  Costa & Mc Crae, 1992وماكري" (

، من بٌن األدوات الموضوعٌة التً تهدؾ لقٌاس األبعاد األساسٌة للشخصٌة، وتحتوي 

تحدد  فقرة 240فقرة تم استخراجها بواسطة التحلٌل العاملً من بٌن  60القابمة على 

سمات الشخصٌة وهو ٌقٌس خمسة أبعاد فرعٌة تتمثل فً العصابٌة، االنفتاح على الخبرة، 

وتم   فقرة، 12االنبساط، ٌقظة الضمٌر والطٌبة، وٌتكون كل بعد من هذه األبعاد من 

 كما ٌلً:بعاد  تعرٌؾ هذه األ

االجتماعٌة مستوى إن بعد االنبساط ٌقٌم : E) )Extraversionبعد االنبساط  -1

فالشخصٌة المنبسطة تبدي  ،ألفرادلدى اوالتؤثٌرات اإلجابٌة، والنشاط والثقة فً النفس 

وٌضم هذا البعد ستة أوجه أو أبعاد فرعٌة  ،سمات إٌجابٌة مثل المرح، النشاط والحٌوٌة

وهً: حرارة المشاعر، روح الجماعة، االصرار، النشاط ، ترك االنطباع، واالنفعاالت 

 ٌة االٌجاب

ٌتعلق هذا البعد بالتوجهات العبلبقٌة ما بٌن األفراد، :  Agréabilité (A)بعد الطٌبة  -2

األبعاد الفرعٌة لهذا وومنح الثقة لهم، االستعداد لمساعدة األخرٌن و ٌثاراالصفات فهو ٌقٌم 

 البعد هً: الثقة، االستقامة، اإلٌثار، االمتثال، التواضع والحساسٌة.

ٌشٌر هذا البعد إلى التخطٌط، التنظٌم :   Conscience (C)بعد ٌقضة الضمٌر  -3

وتنفٌذ المهام، واألبعاد الستة الفرعٌة لٌقظة الضمٌر هً: المهارة، النظام، حس الواجب، 

 البحث عن النجاح، االنضباط الذاتً والتروي.

التكٌؾ واالستقرار االنفعالً  ٌقٌم هذا البعد: N))  Névrosismeبعد العصابٌة   -4

لبٌة  تمثل بعد . فالتوجهات العامة الخاصة بالتؤثٌرات السٌةم التكٌؾ أو العصابوعد

وجه الستة لهذا البعد فهً: القلق، الؽضب، الكؤبة، الخجل اإلجتماعً، العصابٌة، أما األ

 اإلندفاع، الحساسٌة المفرطة.
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العوامل التً تمثل هذا البعد  هً : الخٌال،  :  Ouverture (O)بعد اإلنفتاح  -5

الفضول الفكري، الحساسٌة للجمال، االنتباه للمشاعر الخاصة واالتجاهات ؼٌر المتطرفة 

وتتمثل الستة أبعاد الفرعٌة الخاصة بهذا البعد فً: االنفتاح على الخٌال، و الجمال، 

 .)  (Bouvard, 2002, p 24.المشاعر ، واألفعال واألفكار وأخٌرا االنفتاح على القٌمو

 5وتم توزٌع درجات االجابة على مقٌاس لٌكرت الخماسً حٌث ٌحصل المجٌب على  

درجات عند االجابة  3درجات عند االجابة بموافق، و 4درجات عند االجابة بموافق جدا، و

درجة عند االجابة بؽٌر موافق على 1درجة عند االجابة بؽٌر موافق، و 2بمحاٌد، 

لفقرات السلبٌة، كما ٌبٌن الجدول التالً توزٌع الفقرات االطبلق، وتعكس الدرجات بالنسبة ل

 الموجبة والسلبٌة:

 ( توزٌع الفقرات على مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة10جدول رقم)

 البةالفقرات الس الفقرات الموجبة العامل

 46، 31، 16، 1 59، 51، 41، 36، 26، 21، 11، 6 العصابٌة

 57، 42، 27، 12 52، 47، 37، 32، 22، 17، 7، 2 االنبساط

  48، 38، 33، 23، 18، 8، 3 58، 53، 43، 28، 13 االنفتاح على الخبرة

 59، 54، 44، 39، 29، 24، 14، 9 49، 34، 19، 4 المقبولٌة

 55، 45، 30، 15 60، 50، 40، 35، 25، 20، 10، 5 ٌقظة الضمٌر

 

) أن األنصاري قام  بدراسة للتحقق من مدى  2013ولقد ورد عن (شرؾ األحمدي ،  

كفاءة قابمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة فً المجتمع الكوٌتً، وطبقها على ثبلث 

) من جامعة الكوٌت، 1005) طالب وطالبة من الجامعٌٌن، ( 200عٌنات مستقلة وهً : (

بحساب معامبلت ارتباط الدرجة الكلٌة للعوامل التً  ) من الراشدٌن، وقد قام2584و (

تنتمً إلٌها، ومعامل ألفا والتجزبة النصفٌة للثبات، وصدق التكوٌن من خبلل التحلٌل 

 العاملً االستكشافً، وصدق المحك باستخدام اختبار أٌزنك للشخصٌة.

) 16لى، و() عامبل لدي العٌنة األو20وكشؾ التحلٌل العاملً للقابمة عن استخبلص (

) عامبل لدى العٌنة الثالثة، وبإجراء التحلٌل العاملً من 11عامبل لدى العٌنة الثانٌة، و(

الدرجة الثانٌة تشبعت عوامل الدرجة األولى على ثبلث عوامل، هً:  ٌقظة الضمٌر، 
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العصابٌة، االنبساط مقابل العصابٌة. وأسفرت النتابج عن أن قابمة العوامل الخمسة الكبرى 

شخصٌة لكوستا وماكري ؼٌر صالحة من الناحٌة السٌكومترٌة فً المجتمع الكوٌتً، وقد لل

علل أبو هاشم  هذه النتٌجة بؤنها قد تعزى إلى الخصوصٌة الثقافٌة التً تتمتع بها دول 

فحٌن أورد  الخلٌج التً تختلؾ إلى حد كبٌر عن الثقافة األجنبٌة التً طورت بها القابمة،

 2001تؤكد صدق النموذج فً لٌبٌا فً دراسته التً أنجزها فً سنة ) عن 2002(كاظم،

حٌث ٌعد المجتمع اللٌبً األقرب ثقافٌا من المجتمع الجزابري بحكم الجوار واالنتماء لمنطقة 

 المؽرب العربً.

 سمات الشخصٌة: مقٌاسصدق  -4-2

 صدق المحكمٌن لمقٌاس سمات الشخصٌة: -4-2-1

سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى ل"ماكري  اسٌلقد تم تحكٌم مق

 07من حٌث القٌاس والوضوح من طرؾ  ) 1997وكوستا" من تعرٌب األنصاري (

ستبعاد اتم وقد ، )1( محمد بن أحمد 2أساتذة بقسم علم النفس وعلوم التربٌة بجامعة وهران 

ص قٌاس الفقرة لما وضعت لقٌاسه اتفاق بٌن الخبراء فٌما ٌخ الفقرات التً حازت على نسبة

 .%75أقل من 

كما تم إعادة صٌاؼة الفقرات التً رأى المحكمون أنها تحتاج إلى تعدٌل بحجة أنها إما 

مكررة أو أنها تتضمن تناقضا كما تم توحٌد بنٌة الفقرات وذلك بحذؾ كلمات "كثٌرا" 

فً الزمن، ما دام أن  و"ناذرا" و"أحٌانا" بؽرض توحٌد المضمون من حٌث شدته وتكراره

بدابل اإلجابة على سلم لٌكرت تقضً ضمنٌا مستوى الصفة التً تكون علٌها الصفة 

السلوكٌة المتعلقة بكل بعد من أبعاد المقٌاس. كما تم إعادة صٌاؼة الفقرات التً تحوي على 

صٌؽة صٌؽة النفً لكً ٌسهل فهمها وخاصة بالنسبة للفقرات السالبة، وفٌما ٌلً جدول ٌبٌن 

 العبارات قبل التعدٌل وبعده حسب اقتراحات المحكمٌن.

 

 

، األساتذة الذٌن شاركوا فً تحكٌم المقٌاس هم: أ. د مزٌان محمد، أ. د تٌؽزى امحمد، أ. د عبد العزٌز عبادة، أ. د ماحً إبراهٌم) 1(

) لهم خبرة كبٌرة فً تحكٌم 2بجامعة وهران (أ. ٌوب مختار، أ. شعبان ؾ. الزهراء، أ. قادري حلٌمة. وهم جمٌعا أساتذة باحثٌن 

 المقاٌٌس واالختبارات النفسة والتربوٌة.
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 التحكٌم ( ٌبٌن إعادة صٌاغة بعض عبارات مقٌاس سمات الشخصٌة بعد11جدول رقم )

 صٌغة الفقرات فً صورتها المعدلة صٌغة الفقرات فً الصورة األصلٌة

 ٌروق لً أن ٌكون من حولً عدد كبٌر من الناس أؽت أْ ٠ىْٛ ؽٌٟٛ ػذدا وج١شا ِٓ إٌبط

 أحب أن أقضً وقتً فً أحبلم الٌقظة ال أؽت أْ أثذد ٚلزٟ فٟ أؽالَ ا١ٌمظخ

عندما أتعرؾ على طرٌقة صحٌحة لعمل شًء ما أستمر  عندما أستدل على الطرٌقة الصحٌحة لعمل شًء أستمر علٌها

 علٌها

 أدخل فً جدال مع األخرٌن وزمبلبً فً العملأدخل كثٌرا فً نقاش مع أفراد عابلتً 

أنا جٌد إلى حد ما فً دفع نفسً إلنجاز األشٌاء فً وقتها 

 المحدد

 أجد أننً أقوم بإنجاز األعمال فً وقتها المحدد

عندما أكون تحت قدر هابل من الضؽوط أشعر أحٌانا كما لو 

 أننً سؤنهار 

 كثرة الضؽوط تجعلنً أنهار

 أشعر بالوحدة نادرا ما أشعر بالوحدة أو الكؤبة 

أعتقد أن المشاركة فً المجادلة بٌن زمبلبً ال فابدة منها إال 

 تشوٌش وتضلٌل األفكار

أعتقد أن المشاركة فً المجادلة مع اآلخرٌن ال فابدة منها إال 

 تشوٌش وتضلٌل األفكار

ًَ الضمٌر  أقوم بإنجاز أؽبٚي أغبص األػّبي اٌّؾذدح ٌٟ ثع١ّش أعمالً ومهامً وفق ما ٌملٌه عل

 األخبلقً

 أشعر بالتوتر أشعر كثٌرا بالتوتر والنرفزة  

 أحب التواجد فً األماكن المفعمة بالنشاط أحب أن أكون فً مكان حٌث ٌوجد الفعل أو النشاط

 أمٌل إلى الشك فً نواٌا اآلخرٌن أمٌل إلى الشك والسخرٌة من نواٌا األخرٌن

 أفضل عمل األشٌاء بمفردي عادة عمل األشٌاء بمفرديأفضل 

 أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أبدأ فً أداء عملً أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أستقر لكً أعمل

 أشعر بالخوؾ والقلق نادرا ما أشعر بالخوؾ أو القلق

 أشعر وكؤننً أفٌض قوة ونشاطا أشعر كثٌرا وكؤننً أفٌض قوة ونشاطا

 أؼضب من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها الناس كثٌرا من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها الناس أؼضب

 أستطٌع االلتزام بتعهداتً عندما أتعهد بشًء أستطٌع دابما االلتزام به ومتابعته للنهاٌة 

ؼالبا، عندما تسوء األمور تثبط همتً وأشعر كما لو كنت 

 استسلم

 الواقع عندما تسوء األمور أستسلم لؤلمر

ّٟ وّب ٠ٕجغٟ أْ أوْٛ  أنا لست محل ثقة اآلخرٌن أؽ١بٔب ال ٠ٛصك ثٟ ٚال ٠ؼزّذ ػٍ

 أشعر بالحزن والكآبة ٔبدسا ِب أوْٛ ؽض٠ٕب أٚ ِىزئجب

لدي اهتمام قلٌل فً التؤمل فً طبٌعة الكون أو الظروؾ 

 اإلنسانٌة

 ال أهتم باألحداث الجارٌة فً العالم
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 صٌغة الفقرات فً صورتها المعدلة األصلٌةصٌغة الفقرات فً الصورة 

 أحاول أن أكون مراعٌا لمشاعر اآلخرٌن أحاول أن أكون حذرا وٌقظا ومراعً لمشاعر األخرٌن

 أنا إنسان أنهً دابما العمل الذي أبدأه أنا إنسان منتج دابما أنهً العمل

 مشاكلًأشعر بحاجة لشخص ٌحل  أشعر ؼالبا بالعجز وبحاجة لشخص ٌحل مشاكلً

 أنا ؼٌر قادر على أن أكون منظما فً عملً لم أبد مطلقا على أننً قادر على أن أكون منظما

ًَ فٌها مواجهة اآلخرٌن أحٌانا كنت خجوال جدا لدرجة أننً حاولت االختفاء  أجد أننً خجول لدرجة ٌصعب عل

 بمناقشة النظرٌات واألفكار المجردةأستمتع كثٌرا  كثٌرا ما أستمتع باللعب فً النظرٌات واألفكار المجردة

 أكافح من أجل التفوق فً كل شًء أقوم به أكافح من أجل التمٌز فً كل شًء أقوم به

 

ولقد تم أٌضا استبعاد بعض الفقرات نتٌجة وجود ؼموض وتناقض فٌها بالنظر للثقافة 

 السابدة فً المجتمع المدروس وهً العبارات التالٌة:

 أحتفظ بممتلكاتً نظٌفة ومرتبة)( 5الفقرة رقم -

 (لٌس للشعر أي تؤثٌر قلٌل أو كبٌر علً على االطبلق) 23الفقرة رقم -

 (أجرب كثٌرا األكبلت الجدٌدة واألجنبٌة) 28الفقرة رقم -

(ناذرا ما أالحظ المشاعر والحاالت المزاجٌة التً تحدثها البٌبات  33الفقرة رقم  -

 المختلفة) 

تقد بؤنه ٌجب علٌنا أن نلجؤ إلى السلطات الدٌنٌة للبث فً األمور (أع 38الفقرة رقم -

األخبلقٌة)، ألن هذه العبارة ؼٌر واضحة فمن الناحٌة الثقافٌة المحلٌة هً إٌجابٌة ولكنها فً 

 المقٌاس تعتبر سلبٌة. 

 ( أنا لست بمتفابل ومبتهج) 41الفقرة -

إلى قطعة من الفن أشعر بقشعرٌرة (أحٌانا عندما أقرأ شعرا أو أنظر  42الفقرة رقم -

 ونوبة من االستثارة.

( حٌاتً تجري بسرعة ) قد ٌكون التعبٌر عن مرور الزمن هو تعبٌر  47الفقرة رقم  -

 نبساط. عن شعور الفرد بضؽوط حٌاتٌة عالٌة ؼٌر أنه فً المقٌاس عبر عنه كفقرة تفٌد اال

ر نفسً على أن أكون قابدا (أفضل أن أدبر أمو 57نفس الشًء بالنسبة للفقرة  -

 لآلخرٌن).
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عبارة موزعة على األبعاد الخمسة 51وبعد حذؾ هذه العبارات أصبح المقٌاس ٌضم 

للمقٌاس بشكل ؼٌر متساو وقد تم االحتفاظ برموز العبارات باللؽة األجنبٌة للمقٌاس  حتى 

ا وهذه الرموز تحافظ  على انتماءات الفقرات ألبعادها وحتى ٌسهل التعامل معها احصابٌ

) لبعد االنفتاح على O) لبعد المقبولٌة، (A) لبعد االنبساط، (E) لبعد العصابٌة، (Nهً : (

 ) لبعد ٌقظة الضمٌر.Cالخبرة، (

 الصدق العاملً لمقٌاس سمات الشخصٌة: -4-2-2

 االتساق الداخلً للفقرات: -4-2-2-1

حسب نموذج العوامل الخمسة تم قٌاس االتساق الداخلً لفقرات مقٌاس سمات الشخصٌة 

ككل وفً ضوء  الدرجة الكلٌة لبلختبار الكبرى من خبلل الكشؾ عن عبلقة كل فقرة ب

 النتابج المتوصل إلٌها تم استبعاد الفقرات الؽٌر دالة وهً كالتالً:

 ( االتساق الداخلً بٌن فقرات مقٌاس الشخصٌة والمقٌاس ككل12جدول رقم)

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 رقم الفقرة

 0,24 0,11 0,09 0,20 0,22 0,27 0,06 0,14 0,04 0,26 0,05 0,07 قٌم االرتباط

ؼٌر  مستوى الداللة

 دالة

ؼٌر 

 دالة

ؼٌر  0,01

 دالة

ؼٌر 

 دالة

ؼٌر 

 دالة

ؼٌر  0,05 0,01 0,01

 دالة

ؼٌر 

 دالة

0,01 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E10 O1 O2 O3 رقم الفقرة

- 0,18 0,38 0,41 0,42 0,06 0,23 0,35 0,07 0,39 0,32 االرتباطقٌم 

0,04 

0,27 

ؼٌر  0,01 0,01 مستوى الداللة

 دالة

ؼٌر  0,01 0,01

 دالة

ؼٌر  0,05 0,01 0,01 0,01

 دالة

0,01 

 O4 O9 O10 O11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 رقم الفقرة

 0,11 0,21 0,25 0,04 0,32 0,11 0,15 0,32 0,37 0,25 0,01 0,08 قٌم االرتباط

ؼٌر  مستوى الداللة

 دالة

ؼٌر 

 دالة

ؼٌر  0,01 0,01 0,01

 دالة

ؼٌر 

 دالة

ؼٌر  0,01

 دالة

ؼٌر  0,01 0,01

 دالة

 A9 A10 A11 A12 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 رقم الفقرة 

 0,18 0,12 0,24 0,18 0,16 0,32 0,05 0,29 0,14 0,24 0,41 0,07 قٌم االرتباط 

ؼٌر  مستوى الداللة

 دالة

ؼٌر  0,01 0,01

 دالة

ؼٌر  0,01

 دالة

ؼٌر  0,01 0,05 0,05 0,01

 دالة

0,05 

     C10 C11 C12 رقم الفقرة

  0,35 0,23 0,34 قٌمة االرتباط

  0,01 0,01 0,01 مستوى الداللة
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وجود ) تبٌن 12فً ضوء النتابج التً كشفت عنها الدراسة كما ٌظهر من الجدول رقم(

 ,N1,N2,N4,N5, ارتباطات ؼٌر دالة ولهذا تم استبعادها من المقٌاس وهً الفقرات التالٌة:

N6, N10, N11, E3, E6, O2, O4, O9, A2, A3, A5, A8, A9, A12, C3, C8 ،

 ,N9, O1وهً الفقرات التالٌة:  0,05بٌنما هناك فقرات أخرى ذات مستوى  داللة ٌساوي 

C5, C6,C9 ،  وهً الفقرات  0,01أما باقً الفقرات فهً ذات مستوى داللة ٌساوي

 ,N3, N7, N8, N12, E1, E2, E4, E5, E7, E8, E10, O3, O10, O11, A1التالٌة: 

A4, A6, A7, A10, A11, C2, C4, C7, C10, C11, C12 ًوبالتالً أصبح المقٌاس ف ،

 فقرة.  13صورته الحالٌة ٌتوفر على 

 التحلٌل العاملً:-2-2 -4-2

قبل تطبٌق التحلٌل االحصابً للتحلٌل العاملً لمقٌاس سمات الشخصٌة لنموذج العوامل 

 الخمسة، تم التؤكد من تحقق الشروط التً ٌقتضٌها التحلٌل العاملً: 

 مدى كفاٌة العٌنة ومدى قابلٌة مصفوفة االرتباطات للتحلٌل العاملً: -1

كفاٌة العٌنة وقابلٌة مصفوفة االرتباط للتحلٌل إال أن بالرؼم من تحقق الشرط المتعلق ب

االرتباطات فً  مستوٌاتبما ٌعنً أن  0,50كانت أقل من  MSAوجود بعض قٌم 

وعلٌه تم حذؾ الفقرات التً ٌقل ارتباطها عن  المصفوفة ؼٌر كافٌة إلجراء التحلٌل العاملً

ثم أعٌد  ، N9, O3, O11, A11, C5, C12وهً كالتالً:   MSAوفق مقٌاس  0,50

 تطبٌق التحلٌل العاملً على الفقرات المتبقٌة والتً توفرت فٌها الشروط.

فقرة كشفت نتابج  25وبعد إعادة التطبٌق على المقٌاس فً صورته المعدلة المتضمنة ل 

 التحلٌل العاملً على النتابج التالٌة:

ٌَنت النتابج على أن قٌمة    0,69 (قٌاس كفاٌة التعٌٌن)= KMOفٌما ٌتعلق بكفاٌة العٌنة ب

وهو دال كما أن القٌمة المطلقة المحددة لمصفوفة االرتباطات   0,50وهً درجة أكبر من 

)Déterminant  = (0,01  وهً نتٌجة تدل على أن  0,00001هً أكبر من

 المصفوفة تتوفر على الحد األدنى من االرتباطات التً تجعلها قابلة للتحلٌل العاملً.
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 0,50وهً كلها أكبر من  00,8و  0,59 التً تراوحت ما بٌن MSAن نتٌجة كما أ

 بما ٌعنً أن مستوى االرتباط فً مصفوفة االرتباطات كافً إلجراء التحلٌل العاملً.

وبعد التؤكد من صبلحٌة العٌنة ومصفوفة االرتباطات إلجراء التحلٌل العاملً تم تطبٌق 

) فقرة باستخدام طرقة المحاور 25رته المعدلة (التحلٌل العاملً على االختبار فً صو

وتم استخدام محك الجذر الكامن أكبر )  (Factorisation des axes principauxةاألساسٌ

صحٌح للعوامل التً تم استخراجها وأعقب ذلك تدوٌر متعامد بطرٌقة "فرٌماكس"  1من 

Varimax  عوامل 5وأمكن على ضوبها تدوٌر. 
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( مصفوفة قٌم الشٌوع وتشبعات فقرات مقٌاس سمات الشخصٌة حسب 13جدول رقم)

نموذج العوامل الخمسة الكبرى باستخدام التحلٌل العاملً قبل وبعد التدوٌر المتعامد 

 Varimaxبطرٌقة 

فقرات 

 المقٌاس

 قٌم الشٌوع العوامل بعد التدوٌر المتعامد العوامل قبل التدوٌر

 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع

E10 0,65     0,73     0,56 

E7 0,53     0,61     0,44 

E8 0,56     0,58     0,37 

C7 0,52     0,52     0,32 

O10 046     0,41     0,23 

C2   0,05   0,27  0,25   0,15 

E5     0,20 0,23    0,22 0,15 

A6 0,21     0,18     0,10 

N8  0,44     0,57    0,46 

N3  0,44     0,50    0,28 

N7  0,49     0,47    0,28 

C9   0,42    -0,43 0,39   0,35 

C11  0,36     -0,41    0,24 

C6  -0,39     -0,36    0,21 

N12  0,39     0,33    0,16 

C4   0,35     0,55   0,34 

A4   -0,05     0,52   0,33 

E2    -0,30     0,55  0,35 

E4    -0,28     0,50  0,35 

A1    -0,09     0,38  0,22 

E1    -0,30     0,36  0,20 

O1    -0,25     0,35  0,15 

A7     0,45     0,58 0,38 

C10   0,12     0,30  0,37 0,27 

A10     0,26     0,37 0,31 

 التباٌن الكلً 0,91 1,26 1,34 1,58 2,22 0,69 0,87 1,06 1,73 2,95 الجذر الكامن

 تباٌننسبة ال
 المفسر

11,80 6,95 4,27 3,48 2,79 8,91 6,27 5,37 5,07 3,66 29,30 
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لمقٌاس سمات  ( األبعاد المستخلصة من التحلٌل العاملً بعد التدوٌر المتعامد ومضامٌنه14جدول)

 الشخصٌة

 

 الفقرة

 

 البعد األول: الحٌوٌة والنشاط

والدافعٌة الداخلٌة لؤلداء والبحث عن كل ما هو  ممرضالكشؾ عن مدى حٌوٌة ونشاط الضمن وٌت

 جدٌد.

 

قٌم التشبع مع 

 المقٌاس ككل

E10 0,56 أنا شخص نشٌط جدا 

E7 0,44 أشعر وكؤننً أفٌض قوة ونشاطا 

E8 0,37 أنا شخص مبتهج ومفعم بالحٌوٌة والنشاط 

C7  0,32 أهدافًأعمل باجتهاد فً سبٌل تحقٌق 

O10 0,23 لدي الكثٌر من حب االستطبلع الفكري 

A6 0,10 أعتقد بؤن معظم الناس سوؾ تستؽلك إذا سمحت لهم بذلك 

 

 الفقرة

 

 البعد الثانً: العصابٌة

وٌتضمن الكشؾ عن مدى مشاعر الخوؾ والقلق والؽضب والضؽوط التً ٌشعر بها الممرض فً 

 التواصل وأن ٌكون منظما فً عملهمحٌطه المهنً ومدى قدرته على 

 

قٌم التشبع مع 

 المقٌاس ككل

N8 0,46 أؼضب من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها الناس 

N3 0,28 كثرة الضؽوط تجعلنً أنهار 

N7 0,28 أشعر بالخوؾ والقلق 

C11 ً0,24 أنا ؼٌر قادر على أن أكون منظما فً عمل 

C6  0,21 عملًأضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أبدأ 

N12 0,16 أجد أننً خجول لدرجة ٌصعب علً فٌها مواجهة اآلخرٌن 

 

 الفقرة

 البعد الثالث: ٌقظة الضمٌر المهنً

وٌتضمن الكشؾ عن مدى ارتباط الممرض بمهامه وانجازها بشكل كامل وفً الوقت المحدد وفق 

 ما ٌملٌه علٌه الضمٌر وبشكل متعاون مع فرٌق العمل وبكل ثقة. 

 

التشبع مع قٌم 

 المقٌاس ككل

C2 0,15 أجد أننً أقوم بإنجاز األعمال فً وقتها المحدد 

C9 0,35 أنا لست محل ثقة اآلخرٌن 

C4 ًالضمٌر األخبلق ًَ  0,34 أقوم بإنجاز أعمالً ومهامً وفق ما ٌملٌه عل

A4 0,33 أفضل التعاون مع األخرٌن على التنافس معهم 

C10  0,27   العمل الذي أبدأهأنا إنسان أنهً دابما 
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 الفقرة

 البعد الرابع: االنبساط االجتماعً

واالستمتاع بالحٌاة مع وٌتضمن الكشؾ عن مدى تقبل الممرض للناس وإقباله علٌهم بكل لطؾ 

 وجود رؼبة كبٌرة للتواصل اإلٌجابً مع اآلخرٌن.

قٌم التشبع مع 

 المقٌاس ككل

E2 0,35 أضحك بسهولة 

E4  0,35 بالتحدث مع الناسأستمتع حقا 

A1 0,22 أحاول أن أكون لطٌفا مع كل فرد ألتقً به 

E1  0,20 ٌروق لً أن ٌكون حولً عدد كبٌر من الناس 

O1 0,15 أحب أن أقضً وقتً فً أحبلم الٌقظة 

 

 الفقرة

 البعد الخامس:الطٌبة

التواجد مع وٌتضمن الكشؾ عن مدى تفهم الممرض لمشاعر اآلخرٌن ورؼبته الكبٌرة فً 

 اآلخرٌن وشعوره بمحبة اآلخرٌن له

قٌم التشبع 

مع المقٌاس 

 ككل

E5 0,15 أحب التواجد فً األماكن المفعمة بالنشاط 

A7 0,38 ٌحبنً معظم الناس الذٌن أعرفهم 

A10 0,31 أحاول أن أكون مراعٌا لمشاعر اآلخرٌن 

 

واالختبار ككل وبالرؼم من داللتها المقبولة إال  A6بالنظر إلى قٌمة االرتباط بٌن الفقرة 

حٌوٌة أن معنى الفقرة لم ٌكن منسجما مع المعنى العام للفقرات األخرى المكونة لبعد ال

 تقرر استبعاد هذه الفقرة من المقٌاس.والنشاط 

أبعاد وكل بعد  5فقرة موزعة على 24وبالتالً أصبح المقٌاس فً صورته النهابٌة ٌضم 

 مقارنة بؽٌره من األبعاد. ؼٌر متساو من الفقراتبه عدد 

 :سمات الشخصٌة مقٌاسثبات  -4-3

للكشؾ عن مستوٌات ثبات مقٌاس سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة 

الكبرى تم االعتماد على األسالٌب االحصابٌة المتمثلة فً طرٌقة ألفاكرونباخ و طرٌقة 

 جوتمان وكانت النتابج كالتالً:

 ( ٌبٌن مستوٌات ثبات مقٌاس سمات الشخصٌة15رقم ) جدول

 معامل ألفاكرونبخ معامل جوتمان 

 0,72 0,65 مقٌاس سمات الشخصٌة
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لى ) أن معامبلت الثبات حسب جوتمان وألفاكرونباخ هً ع15ٌبٌن الجدول رقم (

 وهً قٌم تدل على ثبات أداة البحث. 0,72و 0,65التوالً تساوي 

 الشخصٌة:سمات طرٌقة إعطاء األوزان لمقٌاس  -4-4

ذو  لٌكرت الخماسً  سمات الشخصٌة على سلم توزٌع درجات االجابة على مقٌاسلقد 

 4، وبشدةدرجات عند االجابة بموافق  5حٌث ٌحصل المجٌب على االتجاه الموجب 

االجابة بؽٌر درجة عند  2درجات عند االجابة بمحاٌد،  3درجات عند االجابة بموافق، و

)التً تعتبر سلبٌة C9ما عدى الفقرة رقم (بشدة درجة عند االجابة بؽٌر موافق 1موافق، و

   وتعكس درجات االجابة بالنسبة لها.

 مقٌاس الذكاء االنفعالً:ل الخصائص السٌكومترٌة  -5

 تعرٌف مقٌاس الذكاء االنفعالً: -5-1

 "فاروق السٌد عثمان"مقٌاس الذكاء االنفعالً من إعداد استخدمنا فً هذه الدراسة،   

فقرة تم استخراجها بالتحلٌل  58، ٌتكون المقٌاس من 2002فً سنة   "محمد عبد السمٌع"و

 :عرفها الباحثان كاآلتً فقرة وتوزعت على خمسة أبعاد  64العاملً من بٌن 

االنفعالً وتتمثل فً القدرة على وهً الركٌزة األساسٌة للذكاء ": المعرفة االنفعالٌة -1

االنتباه واالدراك الجٌد لبلنفعاالت والمشاعر الذاتٌة وحسن التمٌٌز بٌنها، والوعً بالعبلقة 

 "بٌن األفكار والمشاعر واألحداث.

وتشٌر إلى القدرة على التحكم فً االنفعاالت السلبٌة وكسب الوقت "إدارة االنفعاالت:  -2

إلى إنفعاالت إٌجابٌة، وهزٌمة القلق واالكتباب، وممارسة مهارات للتحكم فٌها وتحوٌلها 

 ."الحٌاة بفعالٌة

وتشٌر إلى القدرة على تنظٌم االنفعاالت والمشاعر وتوجٌهها إلى "تنظٌم االنفعاالت:  -3

تحقٌق االنجاز والتفوق، واستعمال المشاعر، واالنفعاالت فً صنع أفضل القرارات، وفهم 

ون باالنفعاالت المختلفة، وكٌؾ تتحول االنفعاالت من مرحلة إلى كٌؾ ٌتفاعل األخر

 ."أخرى
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وٌشٌر إلى القدرة على إدراك انفعاالت األخرٌن والتوحد معهم انفعالٌا "التعاطف:  -4

وفهم مشاعرهم وانفعاالتهم والتناؼم معهم واالتصال بهم دون أن ٌكون السلوك محمبل 

 ."باالنفعاالت الشخصٌة

وٌشٌر إلى التؤثٌر االٌجابً والقوي فً األخرٌن عن طرٌق إدراك "التواصل:  -5

. "انفعاالتهم ومشاعرهم ومعرفة متى تتبع األخرٌن وتساندهم والتصرؾ معهم بطرٌقة البقة

 )19، ص2002(عثمان، 

 5وتم توزٌع درجات االجابة على مقٌاس لٌكرت الخماسً بحٌث ٌحصل المجٌب على 

درجات عند االجابة ب"ٌحدث عادة"،  4جابة ب "ٌحدث دابما"، وعلى درجات عند اال

درجة عند االجابة ب"ٌحدث ناذرا"  2درجات عند االجابة ب"ٌحدث عادة" وعلى  3وعلى 

وعلى درجة واحدة عند االجابة ب "ال ٌحدث أبدا" ، وٌبٌن الجدول التالً توزٌع الفقرات 

 الً:حسب األبعاد الخمسة لمقٌاس الذكاء االنفع

 ( ٌبٌن توزٌع الفقرات على أبعاد مقٌاس الذكاء االنفعال16ًجدول رقم )

 فقرات بعد إدارة اإلنفعاالت الرقم

 مشاعري السلبٌة كالؽضب تساعدنً فً حٌاتً الشخصٌة 01

 مشاعري الصادقة كتقبل اآلخرٌن تساعدنً على النجاح 06

 كالشعور بالٌؤس أستطٌع التحكم فً تفكٌري السلبً 11

 أستطٌع السٌطرة على نفسً بعد أي حدث مزعج 16

 أستطٌع التحكم فً مشاعري وتصرفاتً 21

 تحت أي ضؽوط أتعرض لها ان هادبكوأ 26

 بسهولةكالخوؾ أو الؽضب أستطٌع نسٌان مشاعري السلبٌة  31

 أتحول بسهولة من مشاعري السلبٌة إلى اإلٌجابٌة 36

 أخطار أتحكم فً مشاعري عند مواجهة أي 41

 أستطٌع أن أفعل بإرادتً ما تحتاجه مشاعري 46

 أستطٌع التعبٌر بسهولة عن انفعاالتً اإلٌجابٌة 50

 عند تنفٌذ المهام التً تتصؾ بالتحدي أنسى مرور الوقت 53

 تساعدنً مشاعري فً اتخاذ قرارات هامة فً حٌاتً 55
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 مهما انهزمت ٌبقى لدي األمل والتفاإل 57

 بسهولة صراعات الحٌاة ومشاعر القلق واإلحباطأواجه  58

 فقرات بعد تنظٌم اإلنفعاالت الرقم

 أستطٌع أن أكافا نفسً بشًء ما محبوب لدّي بعد أي حدث مزعج 02

 أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتابج سرٌعة 07

 العمل حتى عندما ٌكون ممبّل  أستمتع ب 12

 تحدٌات الحٌاةأحاول أن أكون مبتكرا لمواجهة  17

 أتصؾ بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به 22

 أستطٌع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتً 27

 أستطٌع إنجاز المهام بنشاط وبتركٌز عال 32

 حتى فً وجود الضؽوط أعمل فً راحة جٌدة 37

 أستطٌع تحقٌق النجاح حتى تحت الضؽوط 42

 الصعوباتأستطٌع أن أواصل إنجاز أعمالً رؼم  47

 أستطٌع تركٌز انتباهً فً األعمال المطلوبة منً 51

 أستطٌع إبعاد عواطفً عندما أقوم بإنجاز أعمالً 54

 أتحكم فً مشاعر اإلجهاد التً تعوق أدابً ألعمالً 56

 فقرات بعد معرفة اإلنفعاالت الرقم

 اتًاستخدم انفعاالتً اإلٌجابٌة كالفرح والسلبٌة كالخوؾ فً قٌادة ذ 03

 فً تؽٌٌر حٌاتًكالخوؾ والؽضب تساعدنً مشاعري السلبٌة  08

 عند اتخاذ قرار ٌتعلق بًكالخوؾ مثبل أواجه مشاعري السلبٌة  13

 ترشدنً مشاعري السلبٌة فً التعامل مع اآلخرٌن 18

 أتعرؾ على مشاعري الصادقة فً أؼلب األوقات 23

 أستطٌع التعبٌر عن مشاعري 28

 نفسً مسإوال عن مشاعريأعتبر  33

 اهتماماتً كالخوؾ مثبلأستطٌع إبعاد انفعاالتً السلبٌة  38

 أعرؾ أن لدي مشاعر رقٌقة 43

 مزاجً ٌكون حسنا باستمرار 48

 فقرات بعد التعاطف الرقم
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 أنا حساس الحتٌاجات اآلخرٌن 04

 أنا فّعال فً االستماع إلى مشاكل اآلخرٌن 09

ٌِّدا  14  مشاعر اآلخرٌنأفهم ج

 أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبٌرات وجوههم 19

 أنا حساس لمشاعر اآلخرٌن 24

 مشاعري متناسقة مع مشاعر اآلخرٌن 29

 أستطٌع فهم مشاعر اآلخرٌن 34

 عندي قدرة على اإلحساس بانفعاالت اآلخرٌن 39

 أحس بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون عنها 44

 إحساسً الشدٌد بمشاعر اآلخرٌن ٌجعلنً أشفق علٌهم 49

 أستطٌع الشعور بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون عنها 52

 فقرات بعد التواصل اإلجتماعً الرقم

 أكتم ؼضبً إذا ضاٌقنً الناس بمشكبلتهم 05

 أفهم اإلشارات االجتماعٌة التً تصدر من اآلخرٌن 10

 أتحدث بسهولة مع اآلخرٌن 15

 عندي قدرة فً التؤثٌر على اآلخرٌن 20

 أعتبر نفسً موضع ثقة اآلخرٌن 25

 أستطٌع االستجابة لرؼبات وانفعاالت اآلخرٌن 30

 أمتلك تؤثٌرا قوٌا على اآلخرٌن فً تحدٌد أهدافهم 35

 ٌرانً الناس أننً فّعال تجاه أحاسٌس اآلخرٌن 40

 عندما أؼضب أخفً آثار الؽضب 45
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 الذكاء االنفعالً: مقٌاسصدق  -5-2

 صدق المحكمٌن لمقٌاس الذكاء االنفعالً: -5-2-1

من حٌث القٌاس  ) 2002الذكاء االنفعالً لفاروق السٌد عثمان ( اسٌلقد تم تحكٌم مق

محمد بن  2أساتذة بقسم علم النفس وعلوم التربٌة بجامعة وهران  07والوضوح من طرؾ 

وإعادة  %75الفقرات التً حازت على نسبة قٌاس أقل من ، حٌث تم إستبعاد )1(أحمد

بحذؾ العبارات التالٌة  الفقرات المقبولة، فكانت التعدٌبلت الملحقة بالمقٌاسبعض صٌاؼة 

  نظرا لؽموضها أو تكرارها:

 (أفهم االشارات االجتماعٌة التً تصدر عن اآلخرٌن) 10الفقرة رقم  -

 بإرادتً ما تحتاجه مشاعري)(أستطٌع أن أفعل  46الفقرة رقم  -

 (أستطٌع الشعور بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون عنها). 52الفقرة رقم  -

 (تساعدنً مشاعري فً اتخاذ قرارت هامة فً حٌاتً). 55الفقرة رقم  -

عبارة موزعة على األبعاد الخمسة  54أصبح المقٌاس ٌضم  السابقة وبعد حذؾ العبارات

موز للعبارات باللؽة األجنبٌة قصد المعالجة االحصابٌة بعد تطبٌق للمقٌاس وقد تم إعطاء ر

) لبعد تنظٌم االنفعاالت، OE) لبعد إدارة االنفعاالت، (GEالمقٌاس وهذه الرموز هً :(

)CE) ،لبعد معرفة االنفعاالت (EM) ،لبعد التعاطؾ (CS.ًلبعد التواصل االجتماع ( 

 االنفعالً:التحلٌل العاملً لمقٌاس الذكاء -5-2-2

 االتساق الداخلً للفقرات:-5-2-2-1

تم قٌاس االتساق الداخلً لفقرات مقٌاس الذكاء اإلنفعالً من خبلل الكشؾ عن عبلقة كل 

فقرة باإلختبار ككل وفً ضوء النتابج المتوصل إلٌها تم استبعاد الفقرات الؽٌر دالة وهً 

 كالتالً:

 

هم: أ. د مزٌان محمد، أ. د تٌؽزى امحمد، أ. د عبد العزٌز عبادة، أ. د ماحً األساتذة الذٌن شاركوا فً تحكٌم المقٌاس  )1(

إبراهٌم، أ. ٌوب مختار، أ. شعبان ؾ. الزهراء، أ. قادري حلٌمة. وهم جمٌعا أساتذة باحثٌن بجامعة وهران  لهم خبرة 

 ٌٌس واالختبارات النفسة والتربويكبٌرة فً تحكٌم المقا
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 والمقٌاس ككلالذكاء اإلنفعالً خلً بٌن فقرات مقٌاس ( االتساق الدا17دول رقم)ج

 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 GE6 GE7 GE8 GE9 GE10 GE11 رقم الفقرة

 0,27 0,30 0,29 0,42 0,32 0,34 0,31 0,36 0,41 0,25 0,15 قٌم االرتباط

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ؼٌر دالة مستوى الداللة

 GE12 GE13 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 الفقرةرقم 

 0,47 0,56 0,35 0,49 0,37 0,48 0,48 0,35 0,14 0,45 0,29 قٌم االرتباط

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ؼٌر دالة 0,01 0,01 مستوى الداللة

 OE10 OE11 OE12 OE13 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 رقم الفقرة

 0,39 0,35 0,47 0,29 0,33 0,24 0,32 0,46 0,37 0,26 0,49 قٌم االرتباط

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 مستوى الداللة

 CE8 CE9 CE10 EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 رقم الفقرة 

 0,59 0,49 0,38 0,50 0,43 0,44 0,40 0,23 0,38 0,28 0,44 قٌم االرتباط 

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 مستوى الداللة

 EM9 EM10 CS1 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 رقم الفقرة

 0,26 0,47 0,61 0,50 0,36 0,47 0,41 0,20 0,34 0,42 قٌمة االرتباط

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 مستوى الداللة

 

فً ضوء النتابج التً كشفت عنها الدراسة كما ٌظهر من الجدول رقم() تبٌن وجود 

، بٌنما OE1و  EG1ارتباطات ؼٌر دالة ولهذا تم استبعادها من المقٌاس وهً الفقرتٌن 

، أما باقً الفقرات  CS1وهً الفقرة 0,05توجد فقرة واحدة ذات مستوى  داللة ٌساوي 

وبالتالً أصبح المقٌاس فً صورته الحالٌة ٌتوفر  0,01فهً ذات مستوى داللة ٌساوي 

 فقرة. 52على 

 التحلٌل العاملً:-5-2-2-2

قبل تطبٌق التحلٌل االحصابً للتحلٌل العاملً لمقٌاس الذكاء االنفعالً، تم التؤكد من 

 تحقق الشروط التً ٌقتضٌها التحلٌل العاملً: 

 مدى كفاٌة العٌنة ومدى قابلٌة مصفوفة االرتباطات للتحلٌل العاملً: -1 

بالرؼم من تحقق الشرط المتعلق بكفاٌة العٌنة وقابلٌة مصفوفة االرتباط للتحلٌل إال أن 

ٌات االرتباطات فً المصفوفة ومستبما ٌعنً أن  0,50كانت أقل من  MSA ةوجود قٌم
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التً ٌقل ارتباطها عن  GE2علٌه تم حذؾ الفقرةً وعلٌه ؼٌر كافٌة إلجراء التحلٌل العامل

 MSAوفق مقٌاس  0,50

 ثم أعٌد تطبٌق التحلٌل العاملً على الفقرات المتبقٌة والتً توفرت فٌها الشروط.

فقرة كشفت نتابج  51وبعد إعادة التطبٌق على المقٌاس فً صورته المعدلة المتضمنة ل 

 لٌة:التحلٌل العاملً على النتابج التا

ٌَنت النتابج على أن قٌمة    0,73 (قٌاس كفاٌة التعٌٌن)= KMOفٌما ٌتعلق بكفاٌة العٌنة ب

وهو دال كما أن القٌمة المطلقة المحددة لمصفوفة االرتباطات   0,50وهً درجة أكبر من 

)Déterminant (=  7,200
 
E-010 وهً نتٌجة تدل على أن  0,00001هً أكبر من

المصفوفة تتوفر على الحد األدنى من االرتباطات التً تجعلها قابلة للتحلٌل العاملً، كما أن 

  0,0001المقٌاس فهو دال عند مستوى داللة بارتبلت ٌساوي 

فهً كلها أكبر من  00,8و  0,59 التً تراوحت ما بٌن MSAأما بالنسبة لنتٌجة قٌم 

بما ٌعنً أن مستوى االرتباط فً مصفوفة االرتباطات كافً إلجراء التحلٌل  0,50

 العاملً.

وبعد التؤكد من صبلحٌة العٌنة ومصفوفة االرتباطات إلجراء التحلٌل العاملً تم تطبٌق 

) فقرة باستخدام طرقة المحاور 51التحلٌل العاملً على االختبار فً صورته المعدلة (

 األساسٌة

  Factorisation des axes principaux) )   وتم استخدام محك الجذر الكامن أكبر

صحٌح للعوامل التً تم استخراجها وأعقب ذلك تدوٌر متعامد بطرٌقة "فرٌماكس"  1من 

Varimax  عوامل. 5وأمكن على ضوبها تدوٌر 
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( مصفوفة قٌم الشٌوع وتشبعات فقرات مقٌاس الذكاء االنفعالً باستخدام التحلٌل 18جدول رقم)

 Varimaxالعاملً قبل وبعد التدوٌر المتعامد بطرٌقة 
 

 
فقرات 
 المقٌاس

  العوامل بعد التدوٌر المتعامد العوامل قبل التدوٌر
قٌم 
 الشٌوع

 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع

EM5 0,56     0,71     0,54 

CS7 0,64     0,68     0,55 

EM8 0,64     0,67     0,53 

CS4 0,52     0,66     0,46 

EM7 0,53     0,61     0,46 

EM9 0,43     0,58     0,39 

EM4 0,46     0,53     0,36 

CS6 0,52     0,51     0,35 

EM2 0,42     0,50     0,30 

CS8 0,45     0,47     0,44 

EM3 0,47     0,46     0,36 

EM10 0,35     0,44     0,23 

EM1 0,23     0,43     0,29 

CS5 0,41     0,36     0,25 

EM6 0,38     0,35     0,23 

OE4 0,46     0,31     0,28 

CE9 0,27     0,29     0,17 

CS9  0,40     0,65    0,44 

GE6  0,19     0,65    0,46 

GE9  0,19     0,53    0,30 

OE8  0,39     0,48    0,47 

GE13  0,22     0,37    0,30 

OE2  0,21     0,37    0,17 

GE5  0,18     0,35    0,17 

CE6  0,25     0,31    0,18 

GE10  0,22     0,29    0,16 

GE4  0,27     0,26    0,18 
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فقرات 
 المقٌاس

  العوامل بعد التدوٌر التدوٌرالعوامل قبل 
قٌم 
 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع الشٌوع

CE5   -0,26     0,63   0,51 

OE6   -0,34     0,52   0,41 

CE3   -0,29     0,49   0,27 

GE12   -0,26     0,43   0,25 

CS3   -0,09     0,41   0,26 

OE7   -0,20     0,39   0,30 

CE8   -0,09     0,38   0,28فق 

OE12   -0,29     0,36   0,31 

GE7   -0,03     0,32   0,18 

OE3    -0,01     0,53  0,44 

OE13    -0,20     0,46  0,38 

CE2    -0,16     0,43  0,24 

GE8    -0,30     0,42  0,29 

CE4    -0,10     0,36  0,20 

OE10    0,08     0,34  0,37 

GE3    -0,18     0,31  0,24 

CE1     0,27     0,53 0,35 

OE11     0,10     0,46 0,25 

OE9     0,33     0,45 0,40 

OE5     -0,13     0,37 0,30 

CE7     -0,01     0,35 0,22 

التباٌن  2,08 2,27 2,95 3,27 5,29 1,10 1,60 2,00 3,25 7,92 الجذر الكامن
 الكلً

 تباٌننسبة ال
 المفسر

16,16 6,64 4,08 3,27 2,26 10,81 6,68 6,03 4,65 4,24 32,43 
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لمقٌاس الذكاء  ( األبعاد المستخلصة من التحلٌل العاملً بعد التدوٌر المتعامد ومضامٌنه19جدول)

 االنفعالً

 الفقرة
 

 التعاطف البعد األول عنوانه:
لئلحساس بمشاعر األخرٌن رض مدى قدرة المم وٌتضمن الكشؾ عن

 هم والتفاعل اإلٌجابً مع األخرٌن والتواصل معهمواالكتراث ب

قٌم التشبع مع 
 المقٌاس ككل

EM5 0,54 أنا حساس لمشاعر اآلخرٌن 
CS7 0,55 أمتلك تؤثٌرا قوٌا على اآلخرٌن فً تحدٌد أهدافهم 
EM8 0,53 عندي قدرة على االحساس بانفعاالت اآلخرٌن 
CS4 0,46 قدرة فً التؤثٌر على اآلخرٌن عندي 
EM7 0,46 أستطٌع فهم مشاعر اآلخرٌن 
EM9 0,33 أحس بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون عنها 
EM4 0,36 أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبٌرات وجوههم 
CS6 0,35 أستطٌع االستجابة لرؼبات وانفعاالت اآلخرٌن 
EM2  0,30 إلى مشاكل اآلخرٌنأنا فَعال فً االستماع 
CS8 0,44 ٌجدنً اآلخرٌن أننً فَعال اتجاه أحاسٌسهم 
EM3 0,36 أستوعب جٌدا مشاعر اآلخرٌن 

EM10 0,23 إحساسً الشدٌد بمشاعر اآلخرٌن ٌجعلنً أشفق علٌهم 
EM1 0,29 أنا حساس الحتٌاجات اآلخرٌن 
CS5 0,25 أعتبر نفسً موضع ثقة اآلخرٌن 
EM6  0,23 متناسقة مع مشاعر اآلخرٌنمشاعري 
OE4 0,28 أحاول أنى أكون مبتكرا لمواجهة تحدٌات الحٌاة 
CE9 0,17 أعرؾ أن لدي مشاعر رقٌقة 

 الفقرة
 

 التحكم فً االنفعاالت البعد الثانً:
على التحكم فً المشاعر واالستقرار الممرض قدرة ن وٌتضمن الكشؾ ع

 األخطار فً حالة الضؽوط و حالة االنفعالً والسٌطرة فً

قٌم التشبع مع 
 المقٌاس ككل

CS9 0,44 عندما أؼضب أخفً آثار الؽضب 
GE6 0,46 أكون هادبا تحت أي ضؽوط أتعرض لها 
GE9 0,30 أتحكم فً مشاعري عند مواجهة أي أخطار 
OE8 0,47 حتى فً وجود الضؽوط أعمل فً راحة جٌدة 

GE13  0,30 الحٌاةأواجه بسهولة صراعات 
OE2 0,17 أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتابج سرٌعة 
CE10 0,31 أجد أن لدي مزاج حسن 
GE5 ً0,17 أستطٌع التحكم فً مشاعري وتصرفات 
CE6 0,18 أستطٌع التعبٌر عن مشاعري 

GE10 0,16 أستطٌع التعبٌر بسهولة عن انفعاالتً االٌجابٌة 
GE4   0,18 أستطٌع السٌطرة على نفسً بعد أي حدث مزعج 

 الفقرة
 

 االدراك االنفعالً والتحكم فً االنجاز البعد الثالث:
على إدراك انفعاالته والتعرؾ  ممرضمدى قدرة ال وٌتضمن الكشؾ عن

 علٌها والقدرة على االنجاز بنشاط وتركٌز تحت أي ظرؾ.

قٌم التشبع مع 
 المقٌاس ككل

CE5  ً0,51 التعرؾ على مشاعري الصادقةٌمكنن 
OE6 ً0,41 أستطٌع إنجاز األعمال المهمة بكل قوت 
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CE3 ً0,27 أتحكم فً مشاعري السلبٌة كالخوؾ مثبل عند اتخاذ قرار ٌتعلق ب 
GE12 0,25 مهما انهزمت ٌبقى لدي األمل والتفاإل 
CS3 0,26 أتحدث بسهولة مع اآلخرٌن 
OE7  0,30 أستطٌع إنجاز المهام بنشاط وتركٌز عال 
CE8 0,28 أستطٌع إبعاد انفعاالتً السلبٌة عن اهتماماتً كالخوؾ مثبل 

OE12 ٌٟ0,31 أعزط١غ اثؼبد ػٛاغفٟ ػٕذِب ألَٛ ثبٔغبص أػّب 
GE7 0,18 أستطٌع نسٌان مشاعري السلبٌة كالخوؾ أو الؽضب بسهولة 

 الفقرة
 

 إدارة االنفعاالت  البعد الرابع:
نفعاالته السلبٌة درة الممرض على التحكم فً اق وٌتضمن الكشؾ عن
 وتحوٌلها إلى إٌجابٌة 

قٌم التشبع مع 
 المقٌاس ككل

OE3 0,44 أستمتع بالعمل حتى عندما ٌكون ممبل 
OE13 ً0,38 أتحكم فً مشاعر اإلجهاد التً تعوق أداب 
CE2  0,24 فً اتخاذ القراراتتساعدنً مشاعري السلبٌة كالخوؾ 
GE8 0,29 أتحول بسهولة من مشاعري السلبٌة إلى اإلٌجابٌة 
CE4 0,20 ترشدنً مشاعري السلبٌة فً التعامل مع اآلخرٌن 

OE10 0,37 أستطٌع أن أواصل إنجاز أعمالً رؼم الصعوبات 
GE3 0,24 أستطٌع التحكم فً تفكٌري السلبً كالشعور بالٌؤس مثبل 

 الفقرة
 

 ز الذات ٌتحف البعد الخامس:
القدرة على تحفٌز الذات  الستخدام االنفعاالت  وٌتضمن الكشؾ عن

االٌجابٌة والسلبٌة فً التحكم الذاتً والعمل تحت الضؽوط مع الشعور 
 بالثقة والطمؤنٌنة.

قٌم التشبع مع 
 المقٌاس ككل

CE1 ً0,35 استخدم انفعاالتً االٌجابٌة والسلبٌة فً قٌادة ذات 
OE11 ً0,25 أستطٌع تركٌز انتباهً فً األعمال المطلوبة من 
OE9 0,40 أستطٌع تحقٌق النجاح حتى تحت الضؽوط 
OE5 0,30 أتصؾ بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به 
CE7 0,22 أعتبر نفسً مسإوال عن مشاعري 

 
 ثبات مقٌاس الذكاء االنفعالً: -5-3

الذكاء االنفعالً تم االعتماد على األسالٌب االحصابٌة للكشؾ عن مستوٌات ثبات مقٌاس 

 كرونباخ و طرٌقة جوتمان وكانت النتابج كالتالً: المتمثلة فً طرٌقة ألفا

 ( ٌبٌن مستوٌات ثبات مقٌاس الذكاء االنفعال20ًجدول رقم )

 معامل ألفاكرونبخ معامل جوتمان 

 0,89 0,88 الذكاء االنفعالً

 

) أن معامبلت الثبات حسب جوتمان وألفاكرونباخ هً على التوالً 20ٌبٌن الجدول رقم(

 وهً قٌم تدل على تمتع المقٌاس بمستوى عال من الثبات. 0,89و 0,88تساوي 
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 نفعالً:طرٌقة إعطاء األوزان لمقٌاس الذكاء اال -5-4

ذو  لٌكرت الخماسً  على سلم الذكاء االنفعالً مقٌاسبالنسبة لتوزٌع درجات االجابة لقد 

 4، وبشدةدرجات عند االجابة بموافق  5حٌث ٌحصل المجٌب على االتجاه الموجب 

درجة عند االجابة بؽٌر  2درجات عند االجابة بمحاٌد،  3درجات عند االجابة بموافق، و

  .بشدة درجة عند االجابة بؽٌر موافق1موافق، و
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 ثانٌا: الدراسة األساسٌة

 نفس بالدراسة األساسٌة ببعض المإسسات الصحٌة بوالٌة وهران وهً: قمنا تمهٌد

المإسسات التً تمت بها الدراسة االستطبلعٌة باإلضافة إلى المإسسة االستشفابٌة أول 

 والمإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة  لدابرة بوتلٌلس بوالٌة وهران. 1954نوفمبر

 أهداف الدراسة األساسٌة: -1

ساسٌة إلى تطبٌق المقٌاسٌن اللذٌن تم الـتؤكد من صدقهما وثباتهما فً تهدؾ الدراسة األ

 اختبار فرضٌات البحث على عٌنة من الممرضٌن.الدراسة االستطبلعٌة بؽرض 

 عٌنة الدراسة األساسٌة: -2

ممرض وممرضة تم اختٌارها بالطرٌقة العرضٌة  300تضمنت عٌنة الدراسة األساسٌة 

 بوالٌة وهران وهً موزعة حسب الخصابص التالٌة. من مختلؾ المإسسات الصحٌة

 األساسٌة:الدراسة عٌنة مواصفات  -3

 ( ٌمثل متغٌر الجنس لدى العٌنة األساسٌة:21الجدول رقم )

 النسبة المئوٌة التكرارات الجنس

 % 14 42 ذكر

  % 86  258 أنثى

 % 100 300 المجموع

 

األساسٌة حسب متؽٌر الجنس إذ تمثل االناث ) توزٌع عٌنة دراسة 21ٌببن الجدول رقم (

من مجموع العٌنة بٌنما ٌبلػ عدد الممرضٌن  % 86ممرضة ونسبة  258 :أؼلبٌة العٌنة ب

، وهذه النسب تعكس واقع القطاع الصحً والذي ٌتمٌز بؤؼلبٌة %14ممرض بنسبة  42

 ؾ الوظابؾ وخاصة فً مجال التمرٌض.اإلناث فً مختل
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 ٌمثل متغٌر السن لدى العٌنة األساسٌة: (22الجدول رقم)

 النسبة المئوٌة التكرارات السن

 % 29,3 88 سنة30أقل من 

 % 33,7 101 سنة30-40

 % 29,7 89 سنة 41-50

 % 7,3 22 سنة 50أكبر من 

 % 100 300 المجموع

 

سنة ،أكبر من  20، أقل من 9,47، االنحراؾ المعٌاري= 36,69المتوسط الحسابً= 

 سنة 60

) توزٌع الفبات العمرٌة للعٌنة األساسٌة حٌث تتمثل الفبة األولى  22ٌبٌن الجدول رقم (

سنة وما بٌن 30تكرارات، أما فبتً أقل من  101وب %  33سنة بنسبة  40و 30ما بٌن 

على التوالً أما أدنى نسبة  %29,7و%  29,3سنة فهما فً المرتبة الثانٌة بنسبة 41-50

سنة، نبلحظ أن الفبة األخٌرة هً متدنٌة ألن أؼلب  50تمثل فبة أكبر من  % 7,3فهً 

الممرضٌن الكبار فً السن ٌفضلون العمل فً الفترة اللٌلٌة كما أن العدٌد من الممرضٌن 

 مسارهم المهنً فً بداٌة سن العشرٌن. باشرونٌتقاعدون فً سن الخمسٌنٌات بما أنهم ٌ

 ستوى الدراسً لدى العٌنة األساسٌة:( ٌمثل متغٌر الم23الجدول رقم)

 النسبة المئوٌة التكرارات المستوى الدراسً

 % 2,3  07 متوسط

 % 28,3 85 ثانوي

 % 28 84 باكالورٌا

 % 41,3 124 جامعً

    % 100  300 المجموع

 

) متؽٌر المستوى التعلٌمً لعٌنة الدراسة األساسٌة وهو موزع 23ٌبٌن الجدول رقم (

 تً:اآلك
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، وهو أدنى نسبة ألن توظٌؾ الممرضٌن % 2,3تكرارات ونسبة  7المستوى المتوسط ب

ذوي المستوى المتوسط توقؾ من بداٌة سنوات الثمانٌنات، أما المستوى الثانوي فهو ممثل 

وهً تعادل بالتقرٌب نسبة الممرضٌن ذوي مستوى   %28,3 تكرار ونسبة 85ب

ر، أما أعلى نسبة فهً تخص فبة الممرضٌن تكرا 84ب %23الباكالورٌا والتً تساوي 

 تكرار. 124و% 41,3ذوو المستوى الجامعً 

 

 ( ٌمثل متغٌر الرتبة المهنٌة لدى العٌنة األساسٌة:24الجدول رقم)

 النسبة المئوٌة التكرارات الرتبة المهنٌة

 % 26,3 79 مساعد فً التمرٌض

 % 5,7 17 ممرض مؤهل

 % 54,7 164 ممرض فً الصحة العمومٌة

 % 12 36 ممرض رئٌسً

 % 1,3 4 آخر

  % 100 300 المجموع

 

) نسب الرتب المهنٌة لفبة الممرضٌن فً العٌنة األساسٌة وهً 24ٌبٌن الجدول رقم (

 موزعة كالتالً:

أي أكثر بقلٌل من نصؾ  %54,7أعلى نسبة تخص الممرضٌن فً الصحة العمومٌة ب

تكرار، أما النسبة الثانٌة فهً تخص فبة المساعدٌن فً التمرٌض ب  164العٌنة وب 

من العٌنة  %12تكرار، أما رتبة الممرضٌن الربٌسٌٌن  فتتمثل  79وب % 26,3

األساسٌة وتحتل المرتبة الثالثة فً نسب التمثٌل كما نبلحظ أن نسبة الممرضٌن المإهلٌن ال 

 % 1,3ألن هذه الرتبة المهنٌة هً آٌلة للزوال أما أدنى نسبة فهً ب %5,7ز تتجاو

 والمعبر عنها ب"آخر" وهً تمثل رتبة االطارات الصحٌة.
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 ( ٌمثل متغٌر األقدمٌة لدى العٌنة األساسٌة:25الجدول رقم)

 النسبة المئوٌة التكرارات األقدمٌة

 % 33,3 100 سنوات5أقل من 

  %15,3 46 سنوات 5-10

 % 13,7 41 سنة 11-15

 % 10,0 30 سنة 20 -16

 % 27,7 83 سنة 20أكثر من 

 % 100 300 المجموع

 
 35، أعلى حد=1، أدنى حد=10,28، االنحراؾ المعٌاري=  12,96المتوسط = 

) توزٌع الفبات األقدمٌة بالنسبة للعٌنة األساسٌة، فالمتوسط الحسابً 25ٌمثل الجدول رقم (

أما أدنى حد فٌمثل سنة واحدة وأعلى حد فهو بؤقدمٌة  12,96األقدمٌة ٌساوي لسنوات 

تكرار، 100ب  %33,3سنوات ب5سنة أما  أعلى نسبة فتمثل أقدمٌة أقل من 35تساوي 

سنوات المرتبة الثالثة  10إلى  5، تم تحتل فبة من %27,7سنة ب20تلٌها فبة أكثر من 

وب  %13,7فهً ممثلة بنسبة  15إلى سنة  11تكرار، أما فبة من  46و  %15,3بنسبة 

 30و% 10سنة بنسبة  20إلى 16تكرار، وأدنى نسبة فهً تخص فبة األقدمٌة ب  41

 تكرار.

 األسالٌب االحصائٌة المعتمدة فً هذه الدراسة: -4

 التكرارات. -

 النسب المبوٌة. -

 المتوسط الحسابً -

 المتوسط النظري -

 االنحراؾ المعٌاري -

 الدرجة المعٌارٌة -

 معامل االرتباط بٌرسون -

 التحلٌل العاملً -
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 معامل االرتباط بٌرسون -

 اختبار ت لعٌنتٌن مختلفتٌن.-

  one-way ANOVAتحلٌل التباٌن األحادي أنوفا  -

 معادلة شٌفً -

 تحلٌل االنحدار المتعدد -
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 عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس: 

 

 

 تمهٌد

 عرض النتائج-1

 مناقشة النتائج -2

 الخالصة واالستنتاجات

 توصٌات البحث

 قائمة المراجع

 المالحق
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العامة سوؾ نقدم فً هذا الفصل عرض ومناقشة النتابج المتعلقة بفرضٌات البحث تمهٌد: 

 المصاحبة لها.والفرضٌات الجزبٌة، ثم خبلصة البحث والتوصٌات 

 عرض النتائج: -1

 الفرضٌة األولى: عرض نتائج-1-1

 توجد فروق بٌن مستوٌات أبعاد سمات الشخصٌة السابدة لدى عٌنة الممرضٌن.

( ٌبٌن الكشف عن الفروق بٌن مستوٌات أبعاد سمات الشخصٌة السائدة 26جدول رقم )

 300لدى عٌنة الممرضٌن، ن= 

 أبعاد سمات الشخصٌة

 الحصائًالتحلٌل 

الحٌوٌة 

 والنشاط

 

 العصابٌة

ٌقظة الضمٌر 

 المهنً

االنبساط 

 االجتماعً

 

 الطٌبة

 12,64 17,86 21,00 17,58 19,74 المتوسط الحسابً

 1,77 3,16 2,63 3,93 3,07 االنحراف المعٌاري

 9 15 15 18 15 المتوسط النظري

 2,05 0,90 2,29 0,10- 1,54 الدرجة المعٌارٌة

 

أن البٌانات الخاصة بالمتوسطات الحسابٌة و االنحرافات  )26(  الجدول رقمٌتبٌن من 

النظرٌة تسمح بالتعبٌر و التفسٌر على مستوى كل بعد   المعٌارٌة و المتوسطات الحسابٌة

من حٌث أن مستوى الصفة هً متوسطة أو أكبر أو أقل من المتوسط ، كما تمكننا من 

سط بتوزٌع الدرجات على سلم لٌكرت، و لكن ال ضبط المستوى من خبلل مقارنة المتو

تسمح لنا بالمقارنة بٌن مستوٌات األبعاد، بل بالعكس فقد تضللنا ، فكما ٌظهر من الجدول ، 

نجد أن الدرجات المعٌارٌة هً التً تسمح لنا بمقارنة مستوٌات العٌنة على مستوى األبعاد 

ز الثانً من حٌث ترتٌب مستوٌات هذه الخمسة للشخصٌة، فنجد مثبل أن الطٌبة تؤخذ المرك

االبعاد بالرؼم من أن المتوسط الحسابً الذي حصلت علٌه العٌنة هو األصؽر ضمن 

بعاد الشخصٌة جاءت متباٌنة بشكل أاألخرى، و علٌه نجد أن مستوٌات  متوسطات األبعاد

تؤتً فً الرتبة األولى ثم عامل الطٌبة ثم المهنً  واضح لدى العٌنة و نجد أن ٌقظة الضمٌر 

  .العصابٌةاألخٌرة  فً المرتبة و االجتماعً  االنبساط الحٌوٌة و النشاط ثم عامل
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 نتائج الفرضٌة الثانٌة:عرض  -1-2

 توجد فروق بٌن مستوٌات أبعاد الذكاء االنفعالً السابدة لدى عٌنة الممرضٌن.

بٌن مستوٌات أبعاد الذكاء االنفعالً السائدة  ( ٌبٌن الكشف عن الفروق27جدول رقم )

 300لدى عٌنة الممرضٌن، ن=

 أبعاد الذكاء االنفعالً

 األسلوب االحصائً

 

 التعاطف

التحكم فً 

 االنفعاالت

اإلدراك االنفعالً 

 واالنجاز

إدارة 

 االنفعاالت

 

 تحفٌز الذات

 19,98 24,84 35,58 40,27 64,07 المتوسط الحسابً

 2,85 4,25 4,65 5,97 9,28 المعٌارياالنحراف 

 15 21 27 33 51 المتوسط النظري

 1,74 0,90 1,84 1,72 1,40 الدرجة المعٌارٌة

 

) أن  قٌم المتوسطات الحسابٌة ألبعاد الذكاء 27كشفت الدراسة كما ٌبٌن الجدول رقم (

االنفعالً السابدة لدى الممرضٌن كلها أكبر من متوسطاتها النظرٌة وبالتالً ٌبدو ظاهرٌا أن 

 عٌنة الممرضٌن ككل لها مستوٌات تزٌد عن المتوسط أي أنها فً اتجاه أبعاد المقٌاس. 

لٌه بعد التحكم فً االنفعاالت وبالرؼم من وجود فروق ظاهرٌة لصالح بعد التعاطؾ وٌ

ثم بعد االدراك االنفعالً واالنجاز وٌلٌه بعد إدارة االنفعاالت وفً المستوى األخٌر بعد 

تحفٌز الذات، إال أن هذه الفروق ال تسمح فً الواقع بإعطاء تفسٌر منطقً لبلختبلؾ فً 

فٌه على قٌمة  نعتمدمستوٌات أبعاد الذكاء االنفعالً، لهذا نلجؤ إلى أسلوب احصابً آخر 

فدلت النتابج على ترتٌب أبعاد الذكاء االنفعالً من ٌحث توزٌعها على  الدرجات المعٌارٌة

تحفٌز الذات  ثم  التحكم فً ٌلٌه بعد  االدراك االنفعالً  ثم األولىفً المرتبة العٌنة كالتالً:

 .االنفعاالت ثم التعاطؾ و أخٌرا ادارة االنفعاالت
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 الفرضٌة الثالثة:نتائج عرض -1-3

أبعاد سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة وأبعاد توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن 

 كاء االنفعالً لدى عٌنة الممرضٌن والدرجات الكلٌة للمقٌاسٌن على التوالً.الذ

( ٌبٌن الكشف عن العالقة االرتباطٌة بٌن سمات الشخصٌة حسب نموذج 28جدول رقم )

 300الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن، ن=العوامل 

 الذكاء االنفعالً 

 سمات الشخصٌة

حكم فً الت التعاطف

 االنفعاالت

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

إدارة 

 االنفعاالت

التحفٌز 

 الذاتً

البعد الكلً 

 للذكاء االنفعالً

 **0,50 **0,42 **0,42 **0,45 **0,38 **0,37 الحٌوٌة والنشاط

 0,09- **0,17- 0,07 **0,14- **0,17- 0,03- العصابٌة

 **0,31 **0,29 **0,21 **0,30 **0,24 **0,22 ٌقظة الضمٌر

 **0,24 0,10 **0,25 *0,12 **0,18 **0,23 االنبساط االجتماعً

 **0,33 **0,25 **0,23 **0,29 **0,23 **0,28 الطٌبة

 **0,41 **0,26 **0,41 **0,30 **0,26 **0,36 البعد الكلً لسمات الشخصٌة

 0,05مستوى الداللة عند  *،  0,01مستوى الداللة عند   **

) عن مستوى العبلقات بٌن البعد الكلً للمتؽٌر المستقل المتمثل 28الجدول رقم (ٌكشؾ 

فً سمات الشخصٌة والبعد الكلً لمتؽٌر التابع والمتمثل فً الذكاء االنفعالً حٌث ر= 

 عبلقة ارتباطٌة دالة،وهً  0,41

أما على مستوى األبعاد الجزبٌة لكل متؽٌر نبلحظ وجود عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا 

بٌن بعد الحٌوٌة والنشاط من سمات الشخصٌة والبعد الكلً للذكاء االنفعالً حٌث ر= 

 وهو أعلى ارتباط دال بٌن أبعاد سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً ، ونبلحظ أٌضا 0,50

وجود ارتباطات دالة احصابٌا مع جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً حٌث نجد أن أعلى ارتباط 

بٌن البعد الكلً لسمات الشخصٌة  وبعد إدارة االنفعاالت وأدنى  0,41دال احصابٌا ر=

 والتحفٌز الذاتً حٌث      ي التحكم فً االنفعاالت ارتباط دال بٌن سمات الشخصٌة وبعد

 باط منخفض نوعا ما.وهو ارت 0,26ر= 

أما فٌما ٌخص ارتباط بعد الحٌوٌة والنشاط باألبعاد الجزبٌة للمتؽٌر الذكاء االنفعالً 

فنبلحظ وجود عبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌة وقوٌة نوعا ما مع كل األبعد وأعلى ارتباط 
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 ، ثم ارتباطات متساوٌة  بٌن بعد الحٌوٌة0,45ٌخص بعد االدراك االنفعالً حٌث ر= 

 والنشاط وبعدي

، وأخٌرا أدنى ارتباط دال احصابٌا بٌن 0,42ادارة االنفعاالت والتحفٌز الذاتً حٌث ر= 

على  0,37و 0,38بعد الحٌوٌة والنشاط وبعدي التحكم فً االنفعاالت والتعاطؾ حٌث ر= 

 التوالً.

الكلً  دالة احصابٌا مع البعد ؼٌر بالنسبة لبعد العصابٌة نبلحظ وجود عبلقة ارتباطٌة

ة دالة احصابٌا بٌن هذا البعد واألبعاد البللذكاء االنفعالً بٌنما توجد عبلقات ارتباطٌة س

الجزبٌة للذكاء االنفعالً المتمثلة فً : التحكم فً االنفعاالت، االدراك االنفعالً والتحفٌز 

 على التوالً. 0,17-، 0,14-، 0,17-الذاتً حٌث ر= 

عبلقة دالة احصابٌا مع  البعد الكلً للذكاء االنفعالً حٌث ر= أما بعد ٌقظة الضمٌر فله 

وعبلقة ارتباطٌة دالة احصابٌا مع جمٌع األبعاد الجزبٌة للذكاء االنفعالً ولكنها  0,31

،  ونبلحظ أٌضا 0,30و 0,21ارتباطات متوسطة نوعا ما حٌث قٌمة (ر) تتراوح ما بٌن 

بعد الطٌبة وجمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً حٌث  وجود ارتباطات  متوسطة ودالة احصابٌا بٌن

أما بالنسبة لبعد االنبساط  االجتماعً فله عبلقة  0,29و 0,25تراوحت قٌمة (ر) ما بٌن 

، كما لدٌه 0,24ارتباطٌة دالة احصابٌا مع البعد الكلً للذكاء االنفعالً حٌث ر = 

هً التعاطؾ، التحكم فً  ارتباطات دالة احصابٌا مع أربعة أبعاد للذكاء االنفعالً

االنفعاالت، واالدراك االنفعالً واالنجاز وإدارة االنفعاالت حٌث تراوحت قٌمة (ر) ما بٌن  

وهً تعد ارتباطات ضعٌفة بٌنما ال ٌوجد ارتباط دال احصابٌا بٌن بعد  0,25و 0,12

 االنبساط االجتماعً وبعد التحفٌز الذاتً.
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 الرابعة: عامةلفرضٌة الانتائج  عرض-1-4

توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى الممرضٌن بداللة 

 (الجنس، السن، المستوى الدراسً، الرتبة المهنٌة، واألقدمٌة). العوامل الفردٌة

 الفرضٌة الجزئٌة األولى:عرض نتائج  -4-1 -1

الممرضٌن بداللة  توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى

 الجنس

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن بداللة 29جدول رقم )

 298، درجة الحرٌة =300الجنس، ن=

 مستوى الداللة قٌمة ت االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً فئات الجنس أبعاد الشخصٌة

الحٌوٌة 

 والنشاط

  3,26 20,54 42ذكور ن=

1,83 

0,06 

 3,02 19,61 258إناث ن= ؼٌر دالة

 

 العصابٌة

 0,36 0,90- 3,41 17,07 42ذكور ن=

 4,01 17,66 258إناث ن= ؼٌر دالة

ٌقظة الضمٌر 

 المهنً

 0,16 1,39- 2,98 20,47 42ذكور ن=

 2,57 21,08 258إناث ن= ؼٌر دالة

االنبساط 

 االجتماعً

 0,13 1,51 2,96 18,54 42ذكور ن=

 3,18 17,75 258إناث ن= دالةؼٌر 

 0,13 1,49 1,63 13,02 42ذكور ن= الطٌبة

 1,79 12,58 258إناث ن= ؼٌر دالة

 

) عن وجود فروق ؼٌر دالة فً سمات 29كشفت الدراسة كما تبٌن من الجدول رقم (

الشخصٌة بداللة الجنس، بمعنى أن عامل الجنس لم ٌظهر مإشرا فً مستوٌات سمات 

 الشخصٌة لدى كل من الذكور واالناث.
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 الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة:عرض نتائج  -1-4-2

توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى الممرضٌن بداللة 

 .السن

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن بداللة 30جدول رقم )

 ،300ن=  ،السن

مجموع  التباٌن مصدر أبعاد الشخصٌة

 المربعات

 الداللة ىمستو ف  قٌمة متوسط المربعات درجات الحرٌة

 

الحٌوٌة 

 والنشاط

  18,71 3 56,12 بٌن المجموعات

2,00 

0,19 

 ؼٌر دالة
 9,34 296 2767,10 داخل المجموعات

  299 2823,23 المجموع

 

 العصابٌة

  43,78 3 131,34 بٌن المجموعات

2,87 

0,03 

 دالة
 15,22 296 4507,57 داخل المجموعات

  299 4638,91 المجموع

 

ٌقظة الضمٌر 

 المهنً

  1,78 3 5,35 بٌن المجموعات

2,54 

0,85 

 ؼٌر دالة
 7,01 296 2077,64 داخل المجموعات

  299 2082,99 المجموع

 

االنبساط  

 االجتماعً

  46,03 3 138,10 بٌن المجموعات

4,78 

0,00 

 دالة
 9,62 296 2849,29 داخل المجموعات

  299 2987,39 المجموع

 

 الطٌبة

  3,34 3 10,01 بٌن المجموعات

1,05 

0,36 

 ؼٌر دالة
 3,16 296 936,81 داخل المجموعات

  299 946,83 المجموع

 

) وجود فروق ؼٌر دالة فً مستوٌات 30كشفت الدراسة كما تبٌن من الجدول رقم (

سمات الحٌوٌة والنشاط، ٌقظة الضمٌر المهنً، الطٌبة بداللة فبات السن، وهذا ٌعنً أن 

حٌن  عامل السن لم ٌظهر تؤثٌره الدال على هذه السمات للشخصٌة لدى الممرضٌن، فً

فً السمات التالٌة: العصابٌة، االنبساط االجتماعً بداللة  كشفت الدراسة عن وجود فروق 

ن تلعب دورا داال ومهما فً تحدٌد مستوٌات هذه السمات، وللكشؾ السن، أي أن فبة الس

عن اتجاه الفروق بٌن فبات السن فٌما ٌخص هذه السمات تم تطبٌق معادلة "شٌفً" وكشفت 

 عن النتابج التالٌة:
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جاه الفروق فً السن فً بعدي العصابٌة واالنبساط االجتماعً بٌن ( ات31جدول رقم )

 300ن= ،فئات الممرضٌن

 مستوٌات الداللة قٌمة الفروق بٌن المتوسطات فئات السن 

 

 بعد العصابٌة

 سنة 30فئة أقل من 

 

 0,13 1,35 سنة 30-40

 0,07 1,55 سنة 41-50

 0,53 1,37 سنة 50أكبر من 

 

 النبساط االجتماعًبعد ا

 40-30فئة 

 0,00 1,61-        سنة 30أٌقل من 

 0,05 1,25- سنة 41-50

 0,66 1,91- سنة 50أكبر من 

بناء  على نتابج معادلة شٌفً التً كشفت عن مستوٌات الفروق وداللتها المعنوٌة بٌن 

) وجود فرق دال بٌن فبة السن التً (تقل 31فبات سن الممرضٌن، ٌتبٌن من الجدول رقم (

سنة ) فً مستوى العصابٌة  50و 41سنة) والفبة التً ٌتراوح سنها ما بٌن  ( 30عن 

سنة)، بٌنما ال توجد فروق دالة بٌن فبات السن األخرى بالنسبة  30لصالح الفبة (األقل من 

وق دالة بٌن فبة السن ما للعصابٌة، أما بالنسبة لبعد االنبساط االجتماعً نبلحظ وجود فر

الفروق هً لصالح سنة) وهذه  50-41سنة ) و (30سنة) وفبتً (أقل من 40-30بٌن (

سنة بالنسبة لبعد  50خٌرتٌن، بٌنما ال توجد فروق دالة بالنسبة لفبة أكبر من هتٌن الفبتٌن األ

 االنبساط االجتماعً. 

 عصابٌة( ٌبٌن ترتٌب فئات السن بالنسبة لبعد ال32جدول رقم )

 

 فئات السن

 

 العدد

         

1 

 17,04 89 سنة 41-50

 17,22 22 سنة 50أكبر من 

 17,24 101 سنة 30-40

 18,60 88 سنة 30أقل من 

 0,25  الداللة
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) عن ترتٌب فبات السن فً ضوء مستوٌاتهم فً العصابٌة 32كما ٌكشؾ الجدول رقم (

سنة) هم األكثر عصابٌة ثم ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة  30والتً ٌظهر فٌها أن فبة (أقل من 

-41سنة) وفً األخٌر تمثل فبة ما بٌن ( 50سنة)، ثم فبة (أكثر من  40 -30فبة ما بٌن  (

 سنة)  الفبة األقل عصابٌة إذا ما تم مقارنتها بالفبات السابقة. 50

 االجتماعًاالنبساط  ( ٌبٌن ترتٌب فئات السن بالنسبة لبعد33جدول رقم )

 

 فئات السن

 

 العدد

         

1 

 16,95 101 سنة 30-40

 17,86 22 سنة 50أكثر من 

 18,20 89 سنة 50 -41

 18,56 88 سنة  30أقل من 

 0,07  الداللة

 

) عن ترتٌب فبات السن فً ضوء مستوٌاتهم فً بعد االنبساط 33وٌكشؾ الجدول رقم (

سنة هم األكثر انبساطٌة وتساوٌها تقرٌبا  30فبة أقل من  االجتماعً والتً ٌظهر فٌها أن

سنة وفً األخٌر تعتبر فبة ما بٌن  50سنة، ثم تلٌهما فبة أكثر من  50 -41فبة ما بٌن 

 سنة الفبة األقل انبساط اجتماعً من بٌن فبات السن المختلفة لدى عٌنة الممرضٌن. 30-40
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 الثالثة: الفرضٌة الجزئٌةعرض نتائج  -14-3-

 توجد فروق فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن بداللة المستوى الدراسً.

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن بداللة 34جدول رقم )

 300المستوى الدراسً، ن=

 

 أبعاد الشخصٌة

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 

 الداللة ىمستو

 

الحٌوٌة 

 والنشاط

  26,78 3 80,34 بٌن المجموعات

2,89 

 0,03 

 دالة
 9,26 296 2742,89 داخل المجموعات

  299 2823,23 المجموع

 

 العصابٌة

  6,98 3 20,95 بٌن المجموعات

0,44 

0,71 

 ؼٌر دالة
 15,60 296 4617,96 داخل المجموعات

  299 4638,91 المجموع

 

ٌقظة الضمٌر 

 المهنً

  7,09 3 21,26 بٌن المجموعات

1,01 

0,38 

 ؼٌر دالة 
 6,96 296 2061,72 داخل المجموعات

  299 2082,99 المجموع

 

االنبساط  

 االجتماعً

  14,97 3 44,915 بٌن المجموعات

1,50 

0,21 

 ؼٌر دالة
 9,94 296 2942,48 داخل المجموعات

  299 2987,39 المجموع

 

 الطٌبة

  6,82 3 20,46 بٌن المجموعات

2,18 

0,09 

 ؼٌر دالة
 3,13 296 926,37 داخل المجموعات

  299 946,83 المجموع

 

)  عن وجود فروق ؼٌر دالة فً 34كشفت الدراسة كما تبٌن  من الجدول رقم (

مستوٌات جمٌع سمات الشخصٌة بداللة المستوى الدراسً، ما عدا سمة الحٌوٌة والنشاط 

وهذا ٌعنً أن عامل المستوى الدراسً لم ٌظهر تؤثٌره الدال على سمات الشخصٌة إال على 

روق على سمة الحٌوٌة والنشاط الذي ٌبدو أن المستوى الدراسً ٌلعب دورا فً تحدٌد الف

مستوى هذه السمة، وللكشؾ عن اتجاه الفروق بٌن مختلؾ المستوٌات الدراسٌة فٌما ٌخص 

 وكشفت عن النتابج التالٌة:هذه السمة تم تطبٌق معادلة "شٌفً" 
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 لسمة الحٌوٌة والنشاطبالنسبة المستوٌات الدراسٌة ( ٌبٌن ترتٌب 35رقم )جدول 

 

 المستوى الدراسً

 

 العدد

         

1 

 19,27 124 جامعً

 19,71 84 باكالورٌا

 20,29 85 ثانوي  

 21,71 7 متوسط

 0,06  الداللة

 

الفروق أي داللة للمستوٌات المعنٌة بالفروق إال أن ) للكشؾ عن 34(لم ٌظهر جدول 

بٌن أن المستوى المتوسط ٌحتل الترتٌب المستوٌات الدراسٌة ترتٌب الخاص ب )35( جدول

بالنسبة لبعد الحٌوٌة والنشاط، ٌلٌه المستوى الثانوي ثم مستوى الباكالورٌا والمستوى األول 

 الجامعً فً نفس الرتبة بالتقرٌب.
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 الفرضٌة الجزئٌة الرابعة: عرض نتائج  -1-4-4

توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى الممرضٌن بداللة 

  الرتبة المهنٌة.

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً سمات الشخصٌة لدى عٌنة الممرضٌن 36جدول رقم )

 300بداللة الرتبة المهنٌة،  ن=

 

 أبعاد الشخصٌة

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 

 الداللة ىمستو

 

الحٌوٌة 

 والنشاط

  10,30 4 41,22 بٌن المجموعات

1,09 

0,36 

 ؼٌر دالة 
 9,43 295 2782,01 داخل المجموعات

  299 2823,23 المجموع

 

 العصابٌة

  17,12 4 68,51 بٌن المجموعات

1,10 

0,35 

 ؼٌر دالة
 15,49 295 4570,40 داخل المجموعات

  299 4638,91 المجموع

 

ٌقظة الضمٌر 

 المهنً

  3,67 4 14,69 بٌن المجموعات

0,52 

0,71 

 دالةؼٌر 
 7,01 295 2068,30 داخل المجموعات

  299 2082,99 المجموع

 

االنبساط  

 االجتماعً

  4,14 4 16,56 بٌن المجموعات

0,41 

0,80 

 ؼٌر دالة
 10,07 295 2970,83 داخل المجموعات

  299 2987,39 المجموع

 

 الطٌبة

  2,48 4 9,92 بٌن المجموعات

0,78 

0,53 

 ؼٌر دالة
 3,17 295 936,91 داخل المجموعات

  299 946,83 المجموع

 

) وجود فروق ؼٌر دالة فً سمات 36كشفت الدراسة كما تبٌن من الجدول رقم (

الشخصٌة بداللة الرتبة المهنٌة، بمعنى أن عامل الرتبة المهنٌة لم ٌظهر مإشرا فً 

المتمثلة فً مساعدٌن فً مستوٌات سمات الشخصٌة لدى كل الممرضٌن بمختلؾ رتبهم 

التمرٌض، الممرضٌن المإهلٌن والممرضٌن فً الصحة العمومٌة والممرضٌن الربٌسٌن 

 وأخٌرا االطارات فً التمرٌض (الممرضٌن المنسقٌن).
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 الفرضٌة الجزئٌة الخامسة:عرض نتائج  -1-4-5

لة توجد فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدى الممرضٌن بدال

 األقدمٌة.

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن بداللة 37جدول رقم )

 300األقدمٌة، ن=

 

 أبعاد الشخصٌة

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 ىمستو

 الداللة

 

الحٌوٌة 

 والنشاط

  39,96 4 156,84 بٌن المجموعات

4,42 

0,02 

 دالة
 9,02 295 2663,39 داخل المجموعات

  299 2823,23 المجموع

 

 العصابٌة

  23,65 4 94,60 بٌن المجموعات

1,53 

0,19 

 ؼٌر دالة
 15,40 295 4544,30 داخل المجموعات

  299 4638,91 المجموع

 

ٌقظة الضمٌر 

 المهنً

  5,60 4 22,40 بٌن المجموعات

0,80 

0,52 

 ؼٌر دالة
 6,98 295 2060,59 داخل المجموعات

  299 2082,99 المجموع

 

االنبساط  

 االجتماعً

  24,38 4 97,53 بٌن المجموعات

2,48 

0,43   

 ؼٌر دالة
 9,79 295 2889,86 داخل المجموعات

  299 2987,39 المجموع

 

 الطٌبة

  4,75 4 19,03 بٌن المجموعات

1,51 

0,19 

 ؼٌر دالة
 3,14 295 927,80 المجموعاتداخل 

  299 946,83 المجموع

 

)  عن وجود فروق ؼٌر دالة فً 37كشفت الدراسة كما تبٌن  من الجدول رقم (

مستوٌات جمٌع سمات الشخصٌة بداللة األقدمٌة ، ما عدا سمة الحٌوٌة والنشاط وهذا ٌعنً 

أن عامل األقدمٌة لم ٌظهر تؤثٌره الدال على سمات الشخصٌة إال على سمة الحٌوٌة والنشاط 

وى هذه السمة، الذي ٌبدو أن األقدمٌة تلعب دورا دال ومهم فً تحدٌد الفروق على مست

وللكشؾ عن اتجاه الفروق بٌن مختلؾ فبات األقدمٌة فٌما ٌخص هذه السمة تم تطبٌق 

 وكشفت عن النتابج التالٌة:معادلة "شٌفً" 
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( ٌببن اتجاه الفروق فً األقدمٌة فً بعدي الحٌوٌة والنشاط واالنبساط 38جدول رقم )

 300ن= ،االجتماعً بٌن فئات الممرضٌن

 مستوٌات الداللة قٌمة الفروق بٌن المتوسطات األقدمٌةفئات  

 

 بعد الحٌوٌة والنشاط

 فئة األقدمٌة

 سنة 15-11ما بٌن 

 

 0,17 1,40- سنوات  5أقل من

 0,57 1,10- سنة 5-10

 0,99 0,30 سنة 16-20

 0,04 1,81 - سنة 20أكثر من 

 

 بعد الحٌوٌة والنشاط

 فئة أقدمٌة

 سنة 20- 16ما بٌن 

 0,11 1,70-          سنوات 5أقل من 

 0,41 1,40- سنة 10 -5

 0,99 0,30- سنة 11-15

 0,03 2,11- سنة 20أكثر من 

 

 بعد االنبساط االجتماعً

 فئة األقدمٌة

 سنوات 5أقل من 

 0,94 0,47 سنة 10 -5

 0,06 1,72 سنة 11-15

 0,92 0,62 سنة 20- 16

 1,00 0,90 سنة 20أكثر من 

 

)  وبناء  على نتابج معادلة شٌفً التً كشفت عن مستوٌات 38الجدول رقم (ٌتبٌن من 

الفروق وداللتها المعنوٌة بٌن فبات األقدمٌة لدى عٌنة الممرضٌن، وجود فرق دال بٌن فبة 

 األقدمٌة 

سنة) فً مستوى الحٌوٌة والنشاط  20سنة) والفبة األقدمٌة (أكثر من  15-11ما بٌن  (

- 16سنة)،ووجود فرق دال بٌن فبة األقدمٌة ما بٌن (20لصالح الفبة األقدمٌة (األكثر من 

سنة) فً مستوى الحٌوٌة والنشاط لصالح فبة (أكثر 20سنة) وفبة األقدمٌة (أكثر من  20

ال توجد فروق دالة بٌن فبات األقدمٌة األخرى بالنسبة لبعد الحٌوٌة سنة) بٌنما  20من 

والنشاط، أما بالنسبة لبعد االنبساط االجتماعً نبلحظ وجود فروق دالة بٌن فبة األقدمٌة 

سنة) لصالح الفبة األخٌرة، كما ال توجد فروق دالة  15-11سنوات) و فبة (5(أقل من 

 سبة لبعد االنبساط االجتماعً. بالنسبة لباقً فبات األقدمٌة بالن
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 النشاط والحٌوٌة بالنسبة لبعداألقدمٌة ( ٌبٌن ترتٌب 39رقم ) جدول

 

 فئات األقدمٌة

 

 العدد

             

1 2 

  18,33 30 سنة 16-20

 18,63 18,63 41 سنة 11-15

 19,73 19,73 46 سنوات  10 -5

 20,04 20,04 100 سنوات 5أقل من 

 20,44  83 سنة 20أكثر من 

 0,06 0,09  الداللة

 

) عن ترتٌب فبات األقدمٌة فً ضوء مستوٌاتهم فً الحٌوٌة 39كما ٌكشؾ الجدول رقم (

سنة) هم األكثر حٌوٌة ونشاطا ثم 20والنشاط والتً ٌظهر فٌها أن فبة األقدمٌة  (أكثر من 

وفً األخٌر  سنوات)10-5فبة (سنوات)، ثم  5أقدمٌة (أقل من ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة فبة 

 سنة) الفبتٌن األقل حٌوٌة ونشاط على التوالً. 20-16سنة) و( 15-11مثل فبتً ما بٌن (ت

 

 االنبساط االجتماعً بالنسبة لبعداألقدمٌة ( ٌبٌن ترتٌب 40رقم ) جدول

 

 فئات األقدمٌة

 

 العدد

         

1 

 16,53 41 سنة 15 -11

 17,63 30 سنة 20 -16

 17,78 46 سنة   10 -5

 18,16 83 سنة 20أكثر من 

 18,26 100 سنوات 5أقل من 

 0,11  الداللة
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االنبساط ) عن ترتٌب فبات األقدمٌة فً ضوء مستوٌاتهم فً 40ٌكشؾ الجدول رقم (و

هم سنة) 20وفبة (أكثر من ) سنوات5أقل من ( األقدمٌة والتً ٌظهر فٌها أن فبةاالجتماعً 

-5(سنوات) و10-5(أقدمٌة  تًثم ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة فبانبساط اجتماعً األكثر الفبتٌن 

فبة فً مستوى االنبساط  سنة) األقل 15-16ما بٌن (فبة سنوات) وفً األخٌر تمثل 10

 .االجتماعً

 الخامسة: عامةعرض نتائج الفرضٌة ال - 1-5

بداللة العوامل الفردٌة (الجنس، الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن فً مستوى  جد فروقتو

 السن، المستوى الدراسً، الرتبة المهنٌة، واألقدمٌة).

 الفرضٌة الجزئٌة األولى: عرض نتائج -1-5-1

 توجد فروق الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة الجنس. 

( ٌبٌن الكشف عن الفروق الذكاء االنفعالً بداللة الجنس، 41الجدول رقم)

 298الحرٌة =،درجة 300ن=

 مستوى الداللة قٌمة ت االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً فئات الجنس أبعاد الذكاء االنفعالً

  10,31 66,29 42ذكور ن= التعاطف

1,65 

0,39 

 9,07 63,71 258إناث ن= ؼٌر دالة

  6,49 42,66 42ذكور ن= التحكم فً االنفعاالت 

2,83 

0,28 

 5,80 39,88 258إناث ن= ؼٌر دالة

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

  4,75 36,80 42ذكور ن=

1,84 

0,37 

 4,61 35,38 258إناث ن= ؼٌر دالة

  5,05 26,14 42ذكور ن= إدارة االنفعاالت

2,14 

0,12 

 4,08 24,63 258إناث ن= ؼٌر دالة

  2,79 20,64 42ذكور ن= التحفٌز الذاتً

1,61 

0,92 

 2,85 19,87 258ن= إناث ؼٌر دالة
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) عن وجود فروق ؼٌر دالة فً أبعاد 41كشفت الدراسة كما تبٌن من الجدول رقم (   

الذكاء االنفعالً بداللة الجنس، بمعنى أن عامل الجنس لم ٌظهر مإشرا فً مستوٌات الذكاء 

 االنفعالً لدى كل من الذكور واالناث.

 الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة: عرض نتائج -1-5-2

 توجد فروق فً الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة السن.

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة 42رقم ) جدول

 300السن، ن=

الذكاء أبعاد 

 االنفعالً

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 

 الداللة ىمستو

 

 التعاطف

  10,28 3 30,85 بٌن المجموعات

0,11 

0,94 

 ؼٌر دالة
 86,89 296 25720,67 داخل المجموعات

  299 25751,53 المجموع

 

التحكم فً 

 االنفعاالت

  163,06 3 489,20 بٌن المجموعات

4,74 

0,03 

 دالة
 34,38 296 10178,37 داخل المجموعات

  299 10667,58 المجموع

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

 

  41,83 3 125,49 بٌن المجموعات

1,94 

0,12 

 ؼٌر دالة
 21,47 296 6357,42 داخل المجموعات

  299 6482,91 المجموع

إدارة 

 االنفعاالت

 

  59,59 3 178,79 بٌن المجموعات

3,36 

0,01 

 دالة
 17,71 296 5244,15 داخل المجموعات

  299 5422,94 المجموع

 

 تحفٌز الذات

 

  10,05 3 30,15 بٌن المجموعات

1,23 

0,29 

 ؼٌر دالة
 8,14 296 2409,79 داخل المجموعات

  299 2439,94 المجموع

 

)  عن وجود فروق ؼٌر دالة فً 42كشفت الدراسة كما تبٌن  من الجدول رقم (

السن ، ما عدا بعد التحكم فً االنفعاالت  مستوٌات جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً بداللة فبات

وهذا ٌعنً أن عامل السن لم ٌظهر تؤثٌره الدال على الذكاء االنفعالً إال على بعد التحكم فً 

الذي ٌبدو أن السن ٌلعب دورا دال فً تحدٌد الفروق على   وإدارة االنفعاالت االنفعاالت
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ٌن مختلؾ فبات السن تم تطبٌق ، وللكشؾ عن اتجاه الفروق بهاتٌن المهارتٌن مستوى

 وكشفت عن النتابج التالٌة:معادلة "شٌفً" 

( ٌببن اتجاه الفروق فً السن فً بعدي التحكم فً االنفعاالت وبعد إدارة االنفعاالت بٌن 43جدول رقم )

 300ن= ،فئات الممرضٌن

 مستوٌات الداللة قٌمة الفروق بٌن المتوسطات فئات السن 

 

 االنفعاالتبعد التحكم فً 

 سنة 30فئة أقل من 

 0,64 1,10- سنة 30-40

 0,00 3,07- سنة 41-50

 1,39 3,10- سنة 50أكبر من 

 

 بعد إدارة االنفعاالت

 سنة 30فئة أقل من 

 

 0,62 0,80-         سنة 30-40

 0,18 1,42- سنة 41-50

 0,49 2,82- سنة 50أكبر من 

 

وبناء  على نتابج معادلة شٌفً التً كشفت عن مستوٌات )  43ٌتبٌن من الجدول رقم (

الفروق وداللتها المعنوٌة بٌن فبات السن لدى عٌنة الممرضٌن، وجود فرق دال  فً مستوى 

سنة)  50-41سنة) وفبة ما بٌن ( 30بعد التحكم فً االنفعاالت بٌن فبة السن (أقل من

بٌن مختلؾ فبات السن األخرى، أما فً لصالح هذه الفبة األخٌرة بٌنما ال توجد فروق دالة 

ما ٌخص بعد إدارة االنفعاالت فلم تكشؾ النتابج على اتجاهات الفروق بٌن مختلؾ فبات 

السن بالرؼم من وجود عن فروق دالة بٌن فبات السن فً هذا البعد حسب الجدول السابق 

 ).42رقم(
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 التحكم فً االنفعاالت بالنسبة لبعدفئات السن ( ٌبٌن ترتٌب 44رقم ) جدول

 

 فئات السن

 

 العدد

         

1 

 38,76 88 سنة 30أقل من 

 39,87 101 سنة 40- 30

 41,83 89 سنة   50 -41

 41,86 22 سنة  50أكبر من 

 0,06  الداللة

التحكم فً  فً ضوء مستوٌاتهم فً لسن ) عن ترتٌب فبات ا44ٌكشؾ الجدول رقم (

هم سنة) 50 -41و(سنة)  50كبر من  (أ لسن ا تًوالتً ٌظهر فٌها أن فب االنفعاالت 

وفً األخٌر )، سنة 40-30السن ( ثم ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة فبةتحكما فً انفعاالتهم األكثر 

سنة) الفبة األقل تحكما فً االنفعاالت إذا ما قورنت  30تبدو فبة سن الممرضٌن (أقل من 

 بفبات السن األخرى. 

 بعد إدارة االنفعاالتبالنسبة السن  فئات ( ٌبٌن ترتٌب45رقم )جدول 

 

 فئات السن

 

 العدد

         

1 2 

  23,94 88 سنة 30أقل من 

 24,75 24,75 101 سنة 30-40

 25,37 25,37 89 سنة   41-50

 26,77  22 سنة 50أكثر من 

 0,11 0,40  الداللة

 

بالنسبة لبعد إدارة فً ضوء مستوٌاتهم لسن ترتٌب فبات ا) عن 45ٌكشؾ الجدول رقم (

ولى فً بعد تحتل المرتبة األسنة)  50كبر من  (أ لسن ا ةوالتً ٌظهر فٌها أن فب االنفعاالت

 ثم ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة فبةإدارة االنفعاالت ، تلٌها فً المرتبة الثانٌة تحكما فً انفعاالتهم 



143 
 

سنة) وفً المرتبة األخٌرة نجد فبة سن (أقل  40 -30سن ( ثم فبة)، سنة 50-41السن (

 سنة) التً ٌكمن اعتبارها األقل فبة فً مستوى إدارة االنفعاالت. 30من 

 

 الفرضٌة الجزئٌة الثالثة: عرض نتائج -1-5-3

 الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة المستوى الدراسً. مستوٌات توجد فروق فً 

بداللة  لدى الممرضٌن، ٌبٌن الكشف عن الفروق فً الذكاء االنفعالً( 46جدول رقم )

 300ن= ،المستوى الدراسً

الذكاء أبعاد 

 االنفعالً

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 

 الداللة ىمستو

 

 التعاطف

  70,07 3 210,21 بٌن المجموعات

0,18 

0,48 

 ؼٌر دالة
 86,28 296 25541,31 المجموعات داخل

  299 25751,53 المجموع

 

التحكم فً 

 االنفعاالت

  91,33 3 273,99 بٌن المجموعات

2,60 

0,05 

 دالة
 35,11 296 10393,59 داخل المجموعات

  299 10667,58 المجموع

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

 

  42,56 3 127,68 بٌن المجموعات

1,98 

0,11 

 ؼٌر دالة
 21,47 296 6355,23 داخل المجموعات

  299 6482,91 المجموع

إدارة 

 االنفعاالت

 

  62,19 3 186,575 بٌن المجموعات

3,51 

0,01 

 دالة
 17,69 296 5236,37 داخل المجموعات

  299 5422,94 المجموع

 تحفٌز الذات

 

  25,58 3 76,75 بٌن المجموعات

3,20 

0,02 

 دالة
 7,98 296 2363,19 داخل المجموعات

  299 2439,94 المجموع

 

)  عن وجود فروق دالة فً مستوٌات 46كشفت الدراسة كما تبٌن  من الجدول رقم (

أبعاد الذكاء االنفعالً المتمثلة فً التحكم فً االنفعاالت وإدارة االنفعاالت و تحفٌز الذات 

بداللة المستوى الدراسً،  وجود فروق ؼٌر دالة على مستوى بعدٌن وهما بعد التعاطؾ 

لدراسً لٌس له تؤثٌرا دال وبعد االدراك االنفعالً واالنجاز وهذا ٌعنً أن عامل المستوى ا

على هذٌن البعدٌن األخٌرٌن من الذكاء االنفعالً بٌنما ٌبدو أن المستوى الدراسً له تؤثٌرا 
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دال وٌلعب دورا فً تحدٌد الفروق على  مستوى التحكم فً االنفعاالت، إدارة االنفعاالت 

ة فٌما ٌخص هذه وتحفٌز الذات، وللكشؾ عن اتجاه الفروق بٌن مختلؾ المستوٌات الدراسٌ

 :" وكشفت عن النتابج التالٌةاألبعاد تم تطبٌق معادلة "شٌفً

والتحفٌز  إدارة االنفعاالتالمستوى الدراسً بالنسبة لبعدي ( ٌببن اتجاه الفروق فً 47جدول رقم )

 300بٌن فئات الممرضٌن ن= الذاتً

 مستوٌات الداللة قٌمة الفروق بٌن المتوسطات المستوى الدراسً 

 

 بعد إدارة االنفعاالت 

 المستوى الثانوي

 0,99 0,29 متوسط

 0,21 1,36 باكالورٌا

 0,02 1,87 جامعً

 

 بعد التحفٌز الذاتً

 المستوى المتوسط

 0,15 2,56          ثانوي

 0,04 3,16 باكالورٌا

 0,05 3,04 جامعً

التً كشفت عن مستوٌات )  وبناء  على نتابج معادلة شٌفً 47ٌتبٌن من الجدول رقم (ّ 

الفروق وداللتها المعنوٌة بٌن المستوٌات لدراسٌة لدى عٌنة الممرضٌن، وجود فرق دال بٌن 

المستوى الدراسً الثانوي والمستوى الدراسً الجامعً على مستوى بعد إدارة االنفعاالت 

بالنسبة لهذا لصالح المستوى الثانوي، بٌنما ال توجد فروق بٌن المستوٌات الدراسٌة االخرى 

البعد، كما نبلحظ وجود  فروق دالة بٌن المستوى الدراسً المتوسط والمستوى الباكالورٌا 

والجامعً على مستوى بعد تحفٌز الذات لصالح الممرضٌن ذوي المستوى الدراسً 

 المتوسط،  كما ال توجد فروق بٌن هذا المستوى الدراسً والمستوى الثانوي.
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 لبعد التحكم فً االنفعاالتبالنسبة المستوٌات الدراسٌة ٌن ترتٌب ( ٌب48رقم )جدول 

 

 المستوى الدراسً

 

 العدد

         

1 

 39,33 124 جامعً

 40,45 84 باكالورٌا

 41,15 85 ثانوي  

 44,00 7 متوسط

 0,07  الداللة

بالنسبة لبعد فً ضوء مستوٌاتهم المستوى الدراسً ) عن ترتٌب 48ٌكشؾ الجدول رقم (

فً المستوى الدراسً  التحكم فً االنفعاالت والذي لم تظهر معادلة "شٌفً" اتجاه الفروق 

ٌظهر جود هذه الفروق وبالتالً وبالنسبة للممرضٌن على هذا البعد رؼم الداللة المعنوٌة ل

أن الممرضٌن ذوي المستوى الدراسً المتوسط هم أكثر تحكما فً انفعاالتهم ٌلٌها فبة 

الممرضٌن ذوي المستوى الثانوي، ثم ذوو مستوى الباكالورٌا وأخٌرا ٌبدو أن الممرضٌن  

 ذو المستوى الجامعً هم الفبة األقل تحكما فً انفعاالتهم. 

 

 لبعد إدارة االنفعاالتبالنسبة المستوٌات الدراسٌة ( ٌبٌن ترتٌب 49رقم )جدول 

 

 المستوى الدراسً

 

 العدد

         

1 

 24,13 124 جامعً

 24,64 84 باكالورٌا

 25,71 7 متوسط  

 26,01 85 ثانوي

 0,51  الداللة
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المستوى الدراسً فً ضوء مستوٌاتهم فً بعد ) عن ترتٌب 49كما ٌكشؾ الجدول رقم (

الممرضٌن ذوو المستوى الثانوي ٌحتلون  المرتبة األولى ٌظهر فٌها أن إدارة االنفعاالت 

 ااالنفعاالت تلٌها الفبة التً لها مستوى دراسً متوسط ثم الفبة التً لهمن حٌث إدارة 

مستوى الباكالورٌا والمستوى الجامعً وهما الفبتٌن التً تتساوٌان تقرٌبا من حٌث مستوى 

 بعد إدارة االنفعاالت.

 لبعد التحفٌز الذاتًبالنسبة المستوٌات الدراسٌة ( ٌبٌن ترتٌب 50رقم )جدول 

 

 راسًالمستوى الد

 

 العدد

         

1 2 

  19,69 84 باكالورٌا

  18,81 124 جامعً 

  29,29 85 ثانوي  

 22,85  7 متوسط

  0,91  الداللة

  

) عن ترتٌب المستوى الدراسً لدى الممرضٌن على مستوى بعد 50وٌكشؾ الجدول رقم (

الممرضٌن ذوو المستوى الثانوي ثم تحفٌز الذات، حٌث ٌظهر أن الرتبة األولى تحتلها فبة 

تلٌها الفبة ذات المستوى الدراسً المتوسط، ثم الفبة ذات مستوى الباكالورٌا وفً المرتبة 

 األخٌرة تبدو الفبة ذات المستوى الجامعً الفبة األقل من حٌث مستوى تحفٌز الذات.
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 الفرضٌة الجزئٌة الرابعة: عرض نتائج  -1-5-4

 الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة الرتبة المهنٌة. مستوٌات توجد فروق فً

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة 51جدول رقم )

 300الرتبة المهنٌة،  ن=

الذكاء أبعاد 

 االنفعالً

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 

 الداللة ىمستو

 

 التعاطف

  63,47 4 253,88 بٌن المجموعات

0,73 

0,56 

 ؼٌر دالة
 86,43 295 25497,64 داخل المجموعات

  299 25751,53 المجموع

 

التحكم فً 

 االنفعاالت

  42,94 4 171,76 بٌن المجموعات

1,20 

0,30 

 ؼٌر دالة
 35,57 295 10495,82 داخل المجموعات

  299 10667,58 المجموع

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

 

  1,63 4 6,54 بٌن المجموعات

0,07 

0,99 

 ؼٌر دالة
 21,95 295 6476,35 داخل المجموعات

  299 6482,91 المجموع

إدارة 

 االنفعاالت

 

  12,88 4 51,53 بٌن المجموعات

0,70 

0,58 

 ؼٌر دالة
 18,20 295 5371,40 داخل المجموعات

  299 5422,94 المجموع

 تحفٌز الذات

 

  3,04 4 12,17 بٌن المجموعات

0,37 

0,83 

 ؼٌر دالة
 8,23 295 2427,76 داخل المجموعات

  299 2439,94 المجموع

 
وجود فروق ؼٌر دالة فً أبعاد الذكاء االنفعالً بداللة الرتبة  )51ٌتبٌن من الجدول رقم (

الرتبة المهنٌة لم ٌظهر مإشرا فً مستوٌات الذكاء االنفعالً لدى  المهنٌة، بمعنى أن عامل

كل فبات الممرضٌن والمتمثلة فً المساعدٌن فً التمرٌض، الممرضٌن المإهلٌن 

 والممرضٌن فً الصحة العمومٌة والممرضٌن الربٌسٌٌن والممرضٌن المنسقٌن.
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 الفرضٌة الجزئٌة الخامسة:عرض نتائج  -1-5-5

 فً الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة األقدمٌة.توجد فروق 

( ٌبٌن الكشف عن الفروق فً الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة 52جدول رقم )

 300األقدمٌة، ن=

الذكاء أبعاد 

 االنفعالً

 

 التباٌن مصدر

مجموع 

 المربعات

 

 درجات الحرٌة

 

 متوسط المربعات

 

 ف  قٌمة

 

 الداللة ىمستو

 

 التعاطف

  159,51 4 638,17 بٌن المجموعات

1,87 

0,11 

 ؼٌر دالة
 85,13 295 25113,49 داخل المجموعات

  299 25751,53 المجموع

 

التحكم فً 

 االنفعاالت

  151,91 4 607,66 بٌن المجموعات

4,45 

0,02 

 دالة
 34,10 295 10059,92 داخل المجموعات

  299 10667,58 المجموع

االنفعالً  االدراك

 واالنجاز

 

  29,86 4 119,46 بٌن المجموعات

1,38 

0,23 

 ؼٌر دالة
 21,57 295 5298,68 داخل المجموعات

  299 5422,94 المجموع

إدارة 

 االنفعاالت

 

  31,06 4 124,26 بٌن المجموعات

1,73 

0,14 

 ؼٌر دالة
 17,96 295 5298,68 داخل المجموعات

  299 5422,92 المجموع

 تحفٌز الذات

 

  14,13 4 56,52 بٌن المجموعات

1,74 

0,13 

 ؼٌر دالة
 8,07 295 2383,42 داخل المجموعات

  299 2439,94 المجموع

 

)  وبناء  على نتابج معادلة شٌفً التً كشفت عن مستوٌات 52ٌتبٌن من الجدول رقم (

عٌنة الممرضٌن، وجود فروق ؼٌر دالة الفروق وداللتها المعنوٌة بٌن فبات األقدمٌة لدى 

بٌن على  مستوى جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً ما عدى بعد التحكم فً االنفعاالت حٌث 

تظهر فروق دالة وهذا ٌعنً أن متؽٌر األقدمٌة له تؤثٌر دال وٌلعب دورا مها فً تحدٌد 

فروق تم تطبٌق وللكشؾ عن اتجاه هذه ال الفروق لدى الممرضٌن على مستوى هذا البعد،

 :" وكشفت عن النتابج التالٌةمعادلة "شٌفً
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بٌن فئات الممرضٌن  االنفعاالتاألقدمٌة بالنسبة التحكم فً ( ٌببن اتجاه الفروق فً 53جدول رقم )

 300ن=

 مستوٌات الداللة قٌمة الفروق بٌن المتوسطات األقدمٌة 

 

 

 بعد التحكم فً االنفعاالت

 سنوات5فئة أقل من 

 0,77 1,38- سنة 5-10

 0,80 1,37 سنة 11-15

 0,99 0,53 سنة 16-20

 0,05 2,64- سنة 20أكثر من 

 

 

بعد التحكم فً االنفعاالت 

 سنة 15-11فئة من 

 0,80 1,37- سنوات 5أقل من 

 0,30 2,76-          سنة 5-10

 0,98 0,83- سنة 5-10

 0,01 4,02- سنة 20أكثر من 

 

)  وبناء  على نتابج معادلة شٌفً التً كشفت عن مستوٌات 53رقم ( ٌتبٌن من الجدول

الفروق وداللتها المعنوٌة بٌن فبات األقدمٌة لدى عٌنة الممرضٌن بالنسبة لبعد التحكم فً 

سنوات) وفبة أقدمٌة (أكثر من  5االنفعاالت، وجود فرق دال بٌن فبة األقدمٌة (أقل من

سنة)، ووجود فرق دال على مستوى نفس البعد 20 سنة) لصالح فبة أقدمٌة (أكثر من20

سنة ) لصالح هذه الفبة األخٌرة ،  20سنة) وفبة أقدمٌة (أكثر من  15-11وفبة أقدمٌة (

 بٌنما ال توجد فروق دالة بٌن مختلؾ فبات األقدمٌة األخرى.  
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 االنفعاالت لبعد التحكم فًبالنسبة فئات األقدمٌة ( ٌبٌن ترتٌب 54رقم )جدول 
 

 

 فئات األقدمٌة

 

 العدد

         

1 2 

  38,19 41 سنة 11-15

 39,03 39,03 30 سنة 16-20

 39,57 39,57 100 سنوات   5أقل من 

 40,95 40,95 46 سنوات  10 -5

 42,21  83 سنة 20أكثر من 

 0,12 0,24  الداللة

 

مستوٌاتهم بالنسبة لبعد ) عن ترتٌب فبات األقدمٌة فً ضوء 54ٌكشؾ الجدول رقم (كما 

سنة) هم فبة 20(أكثر من األقدمٌة  والتً ٌظهر فٌها أن فبةالتحكم فً االنفعاالت 

سنوات) وفً 10-5تلٌها فبة ما بٌن (ثم قدرة على التحكم فً االنفعاالت األكثر الممرضٌن 

سنة ) على التوالً، وفً األخٌر  20-16ت) و(سنوا5المرتبة الثالثة فبتً األقدمٌة (أقل من 

 سنة) الفبة األقل مستوى  من حٌث بعد التحكم فً االنفعاالت. 15-11تظهر فبة ما بٌن (
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 عرض نتائج الفرضٌة العامة السادسة: -1-6

ٌوجد تباٌن فً أبعاد سمات الشخصٌة ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى 

 .الممرضٌن

( ٌوضح تباٌن أبعاد سمات الشخصٌة المرافق لتباٌن أبعاد الذكاء االنفعالً لدى 55جدول رقم )

 الممرضٌن

 مستوى الداللة قٌمة ت االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً أبعاد سمات الشخصٌة 

 

 

 

مقٌاس 

الذكاء 

االنفعالً 

  ككل

  23,91 198,17 57األكثر حٌوٌة ن=

7,82 

0,00  

 15,27 164,90 41األقل حٌوٌة ن= دالة

  24,00 197,01 52األكثر ٌقظة ضمٌر ن=

4,49 

0,00 

 19,91 177,22  49األقل ٌقظة ضمٌر ن= دالة

  21,22 183,80 51األكثر عصابٌة ن=

-1,01 

0,31 

 24,85 188,62 43األقل عصابٌة ن= ؼٌر دالة

  24,24 196,80 41األكثر انبساطٌة ن=

2,40 

0,01 

 19,69 184,45 35األقل انبساطٌة ن= دالة

  22,18 199,86 59األكثر طٌبة ن=

4,30 

0,00 

 20,70 178,17 27األقل طٌبة ن=  دالة

  

فً الذكاء االنفعالً بداللة  دالاختبلؾ )على وجود 55تكشؾ النتابج من الجدول رقم (

دال، ولهذا تباٌن جمٌع  سمات الشخصٌة إال سمة العصابٌة التً لم ٌظهر على مستواها 

لصالح للممرضٌن الذٌن ٌتمٌزون بالسمات  وهالتباٌن فً الذكاء االنفعالً ٌمكن القول أن 

واألكثر ٌقظة فً الضمٌر المهنً و األكثر انبساط  شاط،األكثر الطٌبة واالكثر حٌوٌة ون

 اجتماعً.
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 :لىعرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة األو -1-6-1

 الحٌوٌة والنشاط ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن.سمة ٌوجد تباٌن فً 

( ٌوضح تباٌن سمة الحٌوٌة والنشاط المرافق لتباٌن أبعاد الذكاء االنفعالً لدى 56جدول رقم )

 الممرضٌن

أبعاد الذكاء 

 االنفعالً

المتوسط  والنشاط بعد الحٌوٌة

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 

 قٌمة ت

 

 مستوى الداللة

 

 التعاطف

  10,92 68,45 57األكثر حٌوٌة ن= 

5,18 

0,00  

 7,22 58,31 41األقل حٌوٌة ن=  دالة

 

 التحكم فً االنفعاالت 

  6,43 43,08 57األكثر حٌوٌة ن= 

6,07 

0,00 

 4,90 35,85 41األقل حٌوٌة ن=  دالة

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

  4,60 38,12 57األكثر حٌوٌة ن= 

6,26 

 0,00 

 4,85 31,85 41األقل حٌوٌة ن=  دالة 

 

 إدارة االنفعاالت

  4,23 27,03 57األكثر حٌوٌة ن= 

7,23 

0,00 

 4,41 21,56 41األقل حٌوٌة ن=  دالة

 

 التحفٌز الذاتً

  2,85 21,42 57األكثر حٌوٌة ن= 

7,82 

0,00 

 2,64 17,31 41األقل حٌوٌة ن=  دالة

 

 لدى  أبعاد الذكاء االنفعالًجمٌع  فً دالة ) عن وجود فروق56الجدول رقم (نتابج كشؾ ت

أن هذه من خبلل المتوسطات الحسابٌة  ونبلحظ  نشاط،الحٌوٌة وسمة ال بداللة الممرضٌن

 . ونشاطاالفروق هً لصالح الممرضٌن األكثر حٌوٌة 
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 :لثانٌةعرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة ا -1-6-2

ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى  سمة ٌقظة الضمٌر المهنًٌوجد تباٌن فً 

 .الممرضٌن

( ٌوضح تباٌن سمة ٌقظة الضمٌر المهنً المرافق لتباٌن أبعاد الذكاء االنفعالً لدى 57جدول رقم )

 الممرضٌن

الذكاء أبعاد 

 االنفعالً

 

 بعد ٌقظة الضمٌر المهنً 

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 

 قٌمة ت

 

 مستوى الداللة

 

 التعاطف

  10,88 67,44 52األكثر ٌقظة ضمٌر ن=

3,01 

0,00 

 9,24 61,36 49األقل ٌقظة ضمٌر ن= دالة

 

 التحكم فً االنفعاالت 

  6,22 43,01 52األكثر ٌقظة ضمٌر ن=

3,55 

0,00 

 5,94 38,71 49األقل ٌقظة ضمٌر ن= دالة 

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

  4,76 38,38 52األكثر ٌقظة ضمٌر ن=

4,47 

0,00 

 5,47 33,81 49األقل ٌقظة ضمٌر ن= دالة

 

 إدارة االنفعاالت

  4,44 26,48 52األكثر ٌقظة ضمٌر ن=

2,52 

0,01  

 4,92 24,12 49األقل ٌقظة ضمٌر ن= دالة

 

 التحفٌز الذاتً

  3,00 21,69 52األكثر ٌقظة ضمٌر ن=

4,37 

0,00  

 2,68 19,20 49األقل ٌقظة ضمٌر ن= دالة

 

لدى دالة فً جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً  ) عن وجود فروق57الجدول رقم (نتابج كشؾ ت

أن  من خبلل المتوسطات الحسابٌة ، ونبلحظسمة ٌقظة الضمٌر المهنًبداللة الممرضٌن 

  .ٌقظة للضمٌر المهنًهذه الفروق هً لصالح الممرضٌن األكثر 
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 :لثالثةعرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة ا -1-6-3

ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى سمة االنبساط االجتماعً ٌوجد تباٌن فً 

 .الممرضٌن

االنبساط االجتماعً المرافق لتباٌن أبعاد الذكاء االنفعالً لدى ( ٌوضح تباٌن  لسمة 58جدول رقم )

 الممرضٌن

أبعاد الذكاء 

 االنفعالً

بعد االنبساط 

 االجتماعً 

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 

 قٌمة ت

 

 مستوى الداللة

 

 التعاطف

  9,51 68,19 41األكثر انبساط ن=

2,38 

0,02 

 9,09 63,08 35األقل انبساط ن= دالة

 

 التحكم فً االنفعاالت 

  7,44 43,19 41األكثر انبساط ن=

1,90 

0,06 

 5,67 40,25 35األقل انبساط ن= ؼٌر دالة

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

  5,19 37,39 41األكثر انبساط ن=

0,92 

0,35 

 4,87 36,31 35األقل انبساط ن= ؼٌر دالة

 

 إدارة االنفعاالت

  4,25 27,34 41انبساط ن=األكثر 

3,02 

0,00 

 4,26 24,37 35األقل انبساط ن= دالة

 

 التحفٌز الذاتً

  2,97 20,68 41األكثر انبساط ن=

0,38 

0,69 

 2,69 20,42 35األقل انبساط ن= ؼٌر دالة

 

فً الذكاء االنفعالً لدى دالة  ؼٌر ) عن وجود فروق58الجدول رقم (نتابج كشؾ ت

االنفعالً  واالدراك فً االنفعاالت، أبعاد التحكم نبساط اجتماعً  بداللة سمة االالممرضٌن 

التعاطؾ و إدارة االنفعاالت،  يبعد فًبٌنما توجد فروق دالة ، واالنجاز، و تحفٌز الذات

أن هذه الفروق هً لصالح الممرضٌن األكثر  من خبلل المتوسطات الحسابٌة  ونبلحظ

  .انبساط اجتماعً
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 :لرابعةعرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة ا -1-6-4

 .ٌرافق تباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌنسمة الطٌبة ٌوجد تباٌن فً 

 ( ٌوضح تباٌن سمة الطٌبة المرافق لتباٌن أبعاد الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن59جدول رقم )

أبعاد الذكاء 

 االنفعالً

 

 بعد الطٌبة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 

 قٌمة ت

 

 مستوى الداللة

 

 التعاطف

  10,70 69,01 59األكثر طٌبة ن=

3,38 

0,01  

 9,08 60,96 27األقل طٌبة ن=  دالة

 

 التحكم فً االنفعاالت 

  6,45 43,33 59األكثر طٌبة ن=

3,13 

0,02 

 5,98 38,74 27األقل طٌبة ن=  دالة

االدراك االنفعالً 

 واالنجاز

  3,98 38,86 59األكثر طٌبة ن=

4,77 

0,00 

 4,18 34,37 27األقل طٌبة ن=  دالة

 

 إدارة االنفعاالت

  4,16 27,16 59األكثر طٌبة ن= 

2,77 

0,00 

 4,54 24,40 27األقل طٌبة ن=  دالة

 

 التحفٌز الذاتً

  2,81 21,47 59األكثر طٌبة ن=

2,90 

0,00 

 2,35 19,66 27ن= األقل طٌبة  دالة

 

لدى  أبعاد الذكاء االنفعالًفً جمٌع ) عن وجود فروق دالة 59الجدول رقم (نتابج كشؾ ت

أن هذه الفروق هً  من خبلل المتوسطات الحسابٌة ونبلحظ الممرضٌن بداللة سمة الطٌبة،

 . طٌبةلصالح الممرضٌن األكثر 
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 عرض نتائج الفرضٌة العامة السابعة: -1-7

ٌمكن التنبإ بالذكاء االنفعالً من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة 

 الكبرى لدى الممرضٌن. 

( ٌبٌن تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن، 60جدول رقم )

 300ن=

 الداللةمستوى  قٌمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات النموذج

 االنحدار   1

 الباقً 

 المجموع   

35409,85 

101560,86 

136970,72 

1 

298 

299 

35409,85 

340,80 

 

103,90 

 

0,00 

 االنحدار   2

 الباقً 

 المجموع   

37672,27 

99298,44 

136970,72 

2 

297 

299 

18836,13 

334,33 

 

 

56,33 

 

0,00 

 االنحدار   3

 الباقً 

 المجموع     

39000,81 

97969,90 

136970,70 

3 

296 

299 

13000,27 

330,97 

 

39,21 

 

0,00 

 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1
 العوامل المتنببة : الحٌوٌة والنشاط، والطٌبة-2
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط،  والطٌبة، وٌقظة الضمٌر المهنً-3
 المتؽٌر التابع: الذكاء االنفعالً -     
 

) عن قٌم (ؾ) لنماذج الثبلثة لبلنحدار المتعدد حٌث تختلؾ 60نتابج الجدول رقم (تكشؾ 

) على التوالً وهً 39,21)، (56,33)، (103,90وهً تساوي ( 0هذه القٌم عن 

وبالتالً ٌمكن القول بؤن النماذج  0,05 >0,00جمٌعها دالة احصابٌا عند مستوى داللة 

وسمة الطٌبة وسمة ٌقظة الضمٌر المهنً ٌساهمون فً الثبلثة ، أي سمة الحٌوٌة والنشاط، 

 التنبإ بالذكاء االنفعالً.
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( ٌبٌن ملخص عملٌة االنحدار المتعدد لسمات الشخصٌة بداللة الذكاء االنفعالً لدى 61جدول رقم )

 300، ن=الممرضٌن

 

 النموذج

 

 معامل االرتباط

R 

معامل 

 التحدٌد

R-deux 

معامل التحدٌد 

 المعدل

R-deux ajusté 

 

الخطأ المعٌاري 

 للتقدٌر

 

 تباٌن 

 ف

 

 مستوى 

 الداللة

 

 اختبار

D.W 

1 0,50 0,25 0,25 18,46 103,90 0,00  

1,84 2 0,52 0,27 0,27 18,29 6,76 0,01 

3 0,53 0,28 0,27 18,19 4,01 0,04 

 Durbin-Watson: إختبار D.W                                                  العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط -1

 العوامل المتنببة : الحٌوٌة والنشاط، والطٌبة -2
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط،  والطٌبة، وٌقظة الضمٌر المهنً -3
  المتؽٌر التابع: الذكاء االنفعالً-

 
 1,84 > 1تساوي  Watson-Drubinأن قٌمة اختبار  )61نتابج الجدول رقم ( تكشف

 0,50بالنسبة للنموذج األول تساوي  Rوهذا ٌعنً أن نماذج االنحدار مقبولة أما قٌمة  3>

أي توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن المتؽٌر المتنبا المتمثل فً الحٌوٌة والنشاط والمتؽٌر التابع 

أي أن سمة  0,25المتمثل فً الذكاء االنفعالً، وقٌمة معامل التحدٌد لهذا النموذج تساوي 

 الكلً للذكاء االنفعالً.من اجمالً التباٌن  % 25الحٌوٌة والنشاط تفسر ما قٌمته 

 وقٌمة معامل التحدٌد  0,52بالنسبة للنموذج الثانً فتساوي  (R)أما قٌمة االرتباط المتعدد 

R
2
من إجمالً التباٌن الكلً  %2أي أن سمة الطٌبة تفسر ما قٌمته   0,27) تساوي  (

 للذكاء االنفعالً.

و قٌمة معامل  0,53ثالث تساوي ) بالنسبة للنموذج الR ، أن قٌمة (وأخٌرا تكشؾ النتابج

Rالتحدٌد (
2

من  %1بمعنى أن سمة ٌقظة الضمٌر المهنً تفسر ما قٌمته   0,28) = 

 إجمالً  التباٌن الكلً الذكاء االنفعالً.
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( ٌبٌن نتٌجة تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن، 62جدول رقم )

 300ن=

    

 النموذج

 قٌمة المعامالت المعٌارٌة المعامالت غٌر المعٌارٌة

 )ت(

 

 β الخطأ المعٌاري معامل االنحدار مستوى الداللة

  القٌمة الثابتة  1

 الحٌوٌة والنشاط    
 

114,83 

3,54 

6,94 

0,34 

 

0,50 

 

16,54 

0,00 

0,00 

 القٌمة الثابتة  2

  الحٌوٌة والنشاط   

 الطٌبة    

101,65 

3,11 

1,71 

8,54 

0,38 

0,66 

 

0,44 

0,14 

 

11,89 

0,00 

0,00 

0,01 

 القٌمة الثابتة  3

 الحٌوٌة والنشاط    

 الطٌبة    

 ٌقظة الضمٌر    

91,31 

2,90 

1,37 

0,89 

9,94 

0,39 

0,67 

0,44 

 

0,41 

0,11 

0,11 

 

9,18 

0,00 

0,00 

0,04 

0,01 

 المتؽٌر التابع: الذكاء االنفعالً

) أن معادلة تنبإ سمات الشخصٌة بالذكاء 62من نتابج الجدول رقم(ٌمكن االستنتاج 

 كالتالً: 1االنفعالً للنموذج

 )الحٌوٌة والنشاط×3,54(+  114,83الذكاء االنفعالً = 

 0,01و 0,00عند مستوى داللة   β  =0,50كما نبلحظ أن قٌمة المعامل المعٌاري  

على التوالً و تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط تساهم فً التنبإ 

 بالذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن.

 أما معادلة االنحدار للنموذج الثانً فهً كالتالً: 

 )الطٌبة ×3,71(+  )الحٌوٌة والنشاط ×3,11+ ( 101,65الذكاء االنفعالً =

) لكل من سمة  0,14) و (0,44تساوي ( βكما ٌظهر أن قٌمة المعامل المعٌاري  

وهً  0,05الحٌوٌة والنشاط و سمة الطٌبة  على التوالً عند مستوى داللة أصؽر من 

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط والطٌبة  ٌساهمان فً التنبإ 

 الممرضٌن.بالذكاء االنفعالً لدى 
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 وأخٌرا تظهر النتابج أن المعادلة األخٌرة للنموذج الثالث كالتالً: 

الطٌبة) +  ×1,37الحٌوٌة والنشاط)+ ( ×2,90+ ( 91,31 الذكاء االنفعالً=

 ٌقظة الضمٌر المهنً)  ×0,89(

)  لكل 0,11) و(0,11) و(0,41تساوي ( βكما تظهر النتابج أن قٌم المعامل المعٌاري 

من سمة الحٌوٌة والنشاط و سمة الطٌبة وسمة ٌقظة الضمٌر المهنً على التوالً عند 

وهً قٌم تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة  0,05مستوى داللة أصؽر من 

 الممرضٌن.والنشاط والطٌبة  وٌقظة الضمٌر تساهم  فً التنبإ بالذكاء االنفعالً لدى 

كخبلصة للنتابج السابقة ٌمكن القول أن متؽٌر الحٌوٌة والنشاط كان أقوى مإشر للتنبإ 

بالذكاء االنفعالً حٌث كان له السبق فً دخول معادلة االنحدار وأسهم وحده فً التفسٌر ما 

ر ثم متؽٌ %2من التباٌن الكلً الذكاء االنفعالً ثم ٌلٌه متؽٌر الطٌبة بنسبة  % 25نسبته 

من التباٌن الكلً للذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن فً حٌن لم  %1ٌقظة الضمٌر بنسبة 

 ٌظهر أي تؤثٌر لبعدي  العصابٌة واالنبساط االجتماعً فً التنبإ بالذكاء االنفعالً.

 عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة األولى:-1 -1-7

ٌمكن التنبإ بمهارة التعاطؾ من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة 

 الكبرى لدى الممرضٌن. 

 300( ٌبٌن تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد التعاطف لدى الممرضٌن، ن=63جدول رقم )

 مستوى الداللة قٌمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات النموذج

 االنحدار   1

 الباقً 

 المجموع   

3,643,18 

22107,71 

25751,53 

1 

298 

299 

 

3643,81 

74,18 

 

49,11 

 

0,00 

 

 االنحدار   2

 الباقً 

 المجموع   

4297,96 

21453,56 

25751,53 

2 

297 

299 

 

2148,98 

72,23 

 

29,75 

 

0,00 

                                                العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط والعوامل الخمسة مجتمعة -2
 المتؽٌر التابع: التعاطؾ-



160 
 

) عن قٌم (ؾ) لنموذجً االنحدار المتعدد حٌث تختلؾ هذه 63تكشؾ نتابج الجدول رقم (   

التوالً وهما قٌمتٌن دالتٌن  احصابٌا ) على 29,75)، (49,11وهً تساوي ( 0القٌم عن 

وبالتالً ٌمكن القول أن سمة الحٌوٌة والنشاط، والعوامل  0,05 >0,00مستوى داللة  عند

 الخمسة مجتمعة  ٌساهمون فً التنبإ بمهارة التعاطؾ لدى الممرضٌن.

التعاطف لدى ( ٌبٌن ملخص عملٌة االنحدار المتعدد لسمات الشخصٌة بداللة بعد 64جدول رقم )

 300، ن=الممرضٌن

 معامل االرتباط النموذج

R 

معامل 

 التحدٌد

R-deux 

 معامل التحدٌد المعدل

R-deux ajusté 

الخطأ 

المعٌاري 

 للتقدٌر

مستوى  تباٌن ف

 الداللة

 

 اختبار

D.W 

1 0,37 0,14 0,13 8,61 49,11 0,00  

1,84 2 0,40 0,16 0,16 8,49 9,05 0,00 

                                Durbin-Watson: إختبار D.W                                                       المتنببة: الحٌوٌة والنشاطالعوامل -1

 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط والعوامل الخمسة مجتمعة -2
 المتؽٌر التابع: التعاطؾ-

 

 > 1تساوي  Watson-Drubinأن قٌمة اختبار  )64نتابج الجدول رقم (ٌتبٌن من 

بالنسبة للنموذج األول تساوي   Rوهذا ٌعنً أن نماذج االنحدار مقبولة أما قٌمة  3> 1,84

أي توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن المتؽٌر المتنبا المتمثل فً الحٌوٌة والنشاط والمتؽٌر  0,37

أي أن  0,14د لهذا النموذج تساوي التابع المتمثل فً بعد التعاطؾ، وقٌمة معامل التحدٌ

 من اجمالً التباٌن الكلً لبعد التعاطؾ. % 14سمة الحٌوٌة والنشاط تفسر ما قٌمته 

 وقٌمة معامل التحدٌد  0,40بالنسبة للنموذج الثانً فتساوي  (R)أما قٌمة االرتباط المتعدد 

R
2
من إجمالً التباٌن  %2أي أن  باقً سمات الشخصٌة تفسر ما قٌمته   0,16) تساوي  (

 الكلً لبعد التعاطؾ
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( ٌبٌن نتٌجة تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد التعاطف لدى الممرضٌن، 65جدول رقم )

 300ن=

    

 النموذج

 قٌمة المعامالت المعٌارٌة المعامالت غٌر المعٌارٌة

 )ت(

 

 β الخطأ المعٌاري معامل االنحدار مستوى الداللة

 القٌمة الثابتة     1

 الحٌوٌة والنشاط     

41,64 

1,13 

3,23 

0,16 

 

0,37 

12,85 

7,00 

0,00 

0,00 

 القٌمة الثابتة    2

 الحٌوٌة والنشاط     

 العوامل الخمسة    

28,56 

0,71 

0,24 

5,39 

0,21 

0,08 

 

0,23 

0,21 

5,29 

3,32 

3,00 

0,00 

0,01 

0,03 

  المتؽٌر التابع: التعاطؾ

) أن معادلة تنبإ سمات الشخصٌة لمهارة 65االستنتاج من نتابج الجدول رقم(ٌمكن 

 كالتالً: 1التعاطؾ من خبلل النموذج

 الحٌوٌة والنشاط)×1,13+ ( 41,64التعاطؾ = 

وهً   0,00عند مستوى داللة  β =37 ,0كما نبلحظ أن قٌمة المعامل المعٌاري 

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط تساهم فً التنبإ بمهارة 

 التعاطؾ لدى الممرضٌن.

 أما معادلة االنحدار للنموذج الثانً فهً كالتالً: 

 العوامل الخمسة)   ×0,24الحٌوٌة والنشاط) + (×0,71+ ( 28,56التعاطؾ = 

) لكل من سمة  0,21) و (0,23تساوي ( βكما ٌظهر أن قٌمة المعامل المعٌاري  

وهً  0,05الحٌوٌة والنشاط و العوامل الخمسة على التوالً عند مستوى داللة أصؽر من 

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط والعوامل الخمسة  ٌساهمان فً 

 مرضٌن.التنبإ بمهارة التعاطؾ لدى الم

من خبلل هذه النتابج ٌمكن االستنتاج أن متؽٌر الحٌوٌة والنشاط كان أقوى مإشر للتنبإ 

بمهارة التعاطؾ حٌث كان له السبق فً دخول معادلة االنحدار وأسهم وحده فً التفسٌر ما 

 من التباٌن الكلً لبعد التعاطؾ ثم ٌلٌه العوامل الخمسة مجتمعة التً تفسر  ما  % 14نسبته 
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 من مجموع التباٌن الكلً لمهارة التعاطؾ. %2نسبته 

 عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة:-2 -1-7

ٌمكن التنبإ بمهارة اإلدراك االنفعالً واالنجاز من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج 

 العوامل الخمسة الكبرى لدى الممرضٌن. 

بداللة بعد اإلدراك االنفعالً واالنجاز لدى ( ٌبٌن تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة 66جدول رقم )

 300الممرضٌن، ن=

 مستوى الداللة قٌمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات النموذج

 االنحدار   1

 الباقً 

 المجموع   

1326,10 

5156,81 

6482,91 

1 

298 

299 

 

1326,10 

17,30 

 

76,63 

 

0,00 

 االنحدار   2

 الباقً 

 المجموع   

1448,58 

5034,33 

6482,91 

2 

297 

299 

 

724,29 

16,95 

 

42,73 

 

0,00 

 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط -1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، ٌقظة الضمٌر -2
 المتؽٌر التابع: االدراك االنفعالً -
 

)  76,63المتعدد تساوي () أن قٌم (ؾ) لنموذجً االنحدار 66تبٌن نتابج الجدول رقم (

وبالتالً هما قٌمتٌن دالتٌن  احصابٌا عند  0) على التوالً  وهً تختلؾ عن 42,73و(

ونستنج أن سمة الحٌوٌة والنشاط، وسمة ٌقظة الضمٌر   0,05 >0,00مستوى داللة 

 تساهمان فً التنبإ االدراك االنفعالً واالنجاز لدى الممرضٌن.

عملٌة االنحدار المتعدد لسمات الشخصٌة بداللة بعد اإلدراك االنفعالً ( ٌبٌن ملخص 67جدول رقم )

 300، ن=واالنجاز لدى الممرضٌن

 

 النموذج

 

 معامل االرتباط

R 

 

 معامل التحدٌد

R-deux 

معامل التحدٌد 

 المعدل

R-deux ajusté 

 

الخطأ المعٌاري 

 للتقدٌر

 

 تباٌن ف

 

مستوى 

 الداللة

 

 اختبار 

D.W 

1 0,45 0,20 0,20 4,15 76,63 0,00  

1,84 2 0,47 0,22 0,21 4,11 7,22 0,00 

       Durbin-Watson: إختبار D.W                                             العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط -1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، ٌقظة الضمٌر -2
 واالنجاز االنفعالًالمتؽٌر التابع: االدراك  -
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 > 1تساوي  Watson-Drubinأن قٌمة اختبار  )67نتابج الجدول رقم (كشفت 

بالنسبة للنموذج األول تساوي   Rوهذا ٌعنً أن نماذج االنحدار مقبولة أما قٌمة  3> 1,84

أي توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن المتؽٌر المتنبا المتمثل فً الحٌوٌة والنشاط والمتؽٌر  0,45

التابع المتمثل فً بعد االدراك االنفعالً واالنجاز ، وقٌمة معامل التحدٌد لهذا النموذج 

اجمالً التباٌن الكلً  من % 20أي أن سمة الحٌوٌة والنشاط تفسر ما قٌمته  0,20تساوي 

 لبعد االدراك االنفعالً واالنجاز.

وقٌمة معامل  0,47بالنسبة للنموذج الثانً فتساوي  (R)أما قٌمة االرتباط المتعدد 

R التحدٌد 
2
من إجمالً  %2أي أن  سمة ٌقظة الضمٌر تفسر ما قٌمته  0,22) تساوي  (

 التباٌن الكلً لبعد االدراك االنفعالً واالنجاز.

 

( ٌبٌن نتٌجة تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد اإلدراك االنفعالً واالنجاز 68جدول رقم )

 300لدى الممرضٌن، ن=

    

 النموذج

 قٌمة المعامالت المعٌارٌة المعامالت غٌر المعٌارٌة

 )ت(

 

 β الخطأ المعٌاري معامل االنحدار مستوى الداللة

 القٌمة الثابتة  1

 الحٌوٌة والنشاط    

22,05 

0,68 

1,56 

0,07 

 

0,54 

14,09 

8,55 

0,00 

0,00 

 القٌمة الثابتة  2

 النشاط والحٌوٌة    

 ٌقظة الضمٌر    

18,24 

0,59 

0,26 

2,09 

0,08 

0,09 

 

0,39 

0,14 

8,69 

7,14 

2,68 

0,00 

0,00 

0,00 

 واالنجاز المتؽٌر التابع: االدراك االنفعالً

) أن معادلة تنبإ سمات الشخصٌة لمهارة االدراك االنفعالً 68الجدول رقم(ٌتبٌن من نتابج 

 كالتالً: 1واالنجاز من خبلل النموذج

 )الحٌوٌة والنشاط×0,68+ ( 22,05 = االدراك االنفعالً واالنجاز
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وهً   0,00عند مستوى داللة  β =54 ,0كما نبلحظ أن قٌمة المعامل المعٌاري  

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط تساهم فً التنبإ بمهارة االدراك 

 االنفعالً واالنجاز لدى الممرضٌن.

 أما معادلة االنحدار للنموذج الثانً فهً كالتالً: 

ٌقظة  ×0,26+ ( الحٌوٌة والنشاط) ×0,59+ (18,24 االدراك االنفعالً واالنجاز=

 الضمٌر المهنً)

) لكل من سمة 0,14) و (0,39تساوي ( βكما ٌظهر أن قٌمة المعامل المعٌاري 

الحٌوٌة والنشاط و سمة ٌقظة الضمٌر المهنً على التوالً عند مستوى داللة أصؽر من 

وهذه القٌم  تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط سمة ٌقظة  0,05

 مٌر المهنً ٌساهمان فً التنبإ بمهارة االدراك االنفعالً واالنجاز لدى الممرضٌن.الض

وكخبلصة ٌمكن االستنتاج أن متؽٌر الحٌوٌة والنشاط كان أقوى مإشر للتنبإ بمهارة 

االدراك االنفعالً واالنجاز حٌث كان له السبق فً دخول معادلة االنحدار وأسهم وحده فً 

من التباٌن الكلً لبعد االدراك االنفعالً واالنجاز ثم ٌلٌه بعد ٌقظة  % 20التفسٌر ما نسبته 

من مجموع التباٌن الكلً االدراك االنفعالً  %2الضمٌر المهنً الذي ٌفسر  ما نسبته 

واالنجاز، بٌنما لم ٌظهر أي تؤثٌر لسمات االنبساط االجتماعً والطٌبة والعصابٌة فً التنبإ 

 واالنجاز لدى الممرضٌن.بمهارة االدراك االنفعالً 
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 عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الثالثة:-3 -1-7

ٌمكن التنبإ بمهارة إدارة االنفعاالت من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل 

 الخمسة الكبرى لدى الممرضٌن. 

الممرضٌن، ( ٌبٌن تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد ادارة االنفعاالت لدى 69جدول رقم )

 300ن=

مجموع  النموذج

 المربعات

متوسط  درجة الحرٌة

 المربعات

مستوى  قٌمة )ف(

 الداللة

 االنحدار   

 الباقً 

 المجموع   

965,71 

4457,23 

5422,94 

1 

298 

299 

965,71 

14,95 

 

64,56 

 

0,00 

2   

 االنحدار

 الباقً 

 المجموع   

1130,97 

4291,97 

5422,94 

2 

297 

299 

565,48 

14,45 

 

39,13 

 

0,00 

 العومل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1

 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العوامل الخمسة مجتمعة-2

 المتؽٌر التابع: إدارة االنفعاالت-

) عن قٌم (ؾ) لنموذجً االنحدار المتعدد حٌث تختلؾ هذه 68تكشؾ نتابج الجدول رقم ( 

)على التوالً وهً دالة احصابٌا عند 39,13و() 64,56وهً تساوي ( 0القٌم عن 

وبالتالً ٌمكن القول بؤن سمة الحٌوٌة والنشاط، والعوامل الخمسة  0,00مستوى داللة 

 مجتمعة تساهم فً التنبإ بالمتؽٌر التابع والمتمثل فً إدارة االنفعاالت.
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بداللة بعد إدارة االنفعاالت لدى ( ٌبٌن ملخص عملٌة االنحدار المتعدد لسمات الشخصٌة 70جدول رقم )

 300، ن=الممرضٌن

 

 

 النموذج

 

 معامل االرتباط

R 

 

معامل 

 التحدٌد

R-deux 

 

معامل التحدٌد 

 المعدل

R-deux ajusté 

 

الخطأ المعٌاري 

 للتقدٌر

 

 

 تباٌن ف

 

مستوى 

 الداللة

 

 اختبار

D.W 

1 0,42 0,17 0,17 3,86 64,56 0,00  

2,07 2 0,45 O,20 0,20 3,80 11,43 0,01 

              Durbin-Watson: إختبار D.W                                                      العومل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العوامل الخمسة مجتمعة-2
 المتؽٌر التابع: إدارة االنفعاالت-

 
 > 1تساوي  Watson-Drubinأن قٌمة اختبار  )70الجدول رقم (نتابج كشفت    

بالنسبة للنموذج األول تساوي   Rوهذا ٌعنً أن نماذج االنحدار مقبولة أما قٌمة  3>2,07

أي توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن المتؽٌر المتنبا المتمثل فً الحٌوٌة والنشاط والمتؽٌر  0,42

Rالتابع المتمثل فً بعد االدراك إدارة االنفعاالت، وقٌمة معامل التحدٌد 
2

لهذا النموذج  

اجمالً التباٌن الكلً  من % 17أي أن سمة الحٌوٌة والنشاط تفسر ما قٌمته  0,17تساوي 

 لبعد إدارة االنفعاالت.

 وقٌمة معامل التحدٌد  0.42بالنسبة للنموذج الثانً فتساوي  (R)أما قٌمة االرتباط المتعدد 

R
2
من إجمالً  %3أي أن  العوامل الخمسة مجتمعة تفسر ما قٌمته  0,20) تساوي  (

 التباٌن الكلً إلدارة االنفعاالت .
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( ٌبٌن نتٌجة تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد إدارة االنفعاالت لدى 71) جدول رقم

 300الممرضٌن، ن=

    

 النموذج

 قٌمة المعامالت المعٌارٌة المعامالت غٌر المعٌارٌة

 )ت(

 

 β الخطأ المعٌاري معامل االنحدار مستوى الداللة

 القٌمة الثابتة   1

 الحٌوٌة والنشاط     

13,30 

0,58 

1,45 

0,07 

 

0,42 

9,14 

8,03 

0,00 

0,00 

 القٌمة الثابتة   2

 الحٌوٌة والنشاط     

 السمات الخمسة   

6,73 

0,37 

0,12 

2,41 

0,09 

0,03 

 

0,26 

0,23 

2,79 

3,88 

3,38 

0,06 

0,00 

0,00 

 المتؽٌر التابع: إدارة االنفعاالت

الشخصٌة لمهارة إدارة االنفعاالت  ) أن معادلة تنبإ سمات71ٌتبٌن من نتابج الجدول رقم(  

 كالتالً: 1من خبلل النموذج

 )الحٌوٌة والنشاط×0,58+ ( 13,30 إدارة االنفعاالت =

وهً   0,00عند مستوى داللة  β =42 ,0كما نبلحظ أن قٌمة المعامل المعٌاري    

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط تساهم فً التنبإ بمهارة إدارة 

 االنفعاالت لدى الممرضٌن.

 أما معادلة االنحدار للنموذج الثانً فهً كالتالً:   

 السمات الخمسة) ×0,12الحٌوٌة والنشاط) + ( ×0,37+ ( 6,73 إدارة االنفعاالت =

)  بالنسبة لمتؽٌر الحٌوٌة 0,26تساوي ( βكما ٌظهر أن قٌمة المعامل المعٌاري 

وهذه القٌم   0,00) بالنسبة للعوامل الخمسة مجتمعة عند مستوى داللة 0,23والنشاط و (

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط والعوامل الخمسة مجتمعة 

 تساهم فً التنبإ بمهارة إدارة االنفعاالت لدى الممرضٌن.

ستنج أن  متؽٌر الحٌوٌة والنشاط كان أقوى مإشر للتنبإ بمهارة إدارة وبالتالً ن

من التباٌن الكلً لبعد إدارة االنفعاالت  % 17االنفعاالت وأسهم وحده فً التفسٌر ما نسبته 

من التباٌن الكلً لمهارة إدارة  %3كما أسهمت العوامل الخمسة مجتمعة فً تفسٌر ما نسبته 

 ن.االنفعاالت لدى الممرضٌ
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 عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الرابعة:-4 -1-7

ٌمكن التنبإ بمهارة التحكم فً االنفعاالت من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل 

 الخمسة الكبرى لدى الممرضٌن. 

( ٌبٌن تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد التحكم فً االنفعاالت لدى 72جدول رقم )

 300الممرضٌن، ن=

 مستوى الداللة قٌمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات النموذج

 االنحدار   1

 الباقً 

 المجموع   

1547,26 

9120,32 

10667,58 

1 

298 

299 

1547,26 

30,60 

 

50,55 

 

0,00 

 االنحدار   2

 الباقً 

 المجموع   

1791,64 

8875,94 

10667,58 

2 

297 

299 

895,82 

29,88 

 

29,97 

 

0,00 

 االنحدار   3

 الباقً 

 المجموع     

1938,57 

8729,01 

10667,58 

3 

296 

299 

646,19 

29,49 

 

21,91 

 

0,00 

 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة، -2
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة، االنبساط االجتماعً-3

 المتؽٌر التابع: التحكم فً االنفعاالت
 

أن قٌم (ؾ) لنماذج الثبلثة لبلنحدار المتعدد تساوي ) 72تابج الجدول رقم (تبٌن ن  

ودالة احصابٌا عند مستوى داللة  0)  وهً تختلؾ عن 21,91) و (29,97)، (50,55(

والنشاط، وسمة العصابٌة وبالتالً ٌمكن القول بؤن النماذج الثبلثة ، أي سمة الحٌوٌة  0,00

 وسمة االنبساط االجتماعً ٌساهمون فً التنبإ بالذكاء االنفعالً.
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( ٌبٌن ملخص عملٌة االنحدار المتعدد لسمات الشخصٌة بداللة بعد التحكم فً االنفعالً 73جدول رقم )

 300، ن=لدى الممرضٌن

 

 النموذج

 

 معامل االرتباط

R 

 

 معامل التحدٌد

R-deux 

 

التحدٌد معامل 

 المعدل

R-deux ajusté 

 

الخطأ المعٌاري 

 للتقدٌر

 

 تباٌن ف

 

 

مستوى 

 الداللة

 

 اختبار

D.W  

1 0,38 0,14 0,14 5,53 50,55 0,00  

1,87 2 0,41 0,16 0,16 5,46 8,17 0,05 

3 0,42 0,18 0,17 5,43 4,98 0,02 

    Durbin-Watson: إختبار D.W                                                      العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة، -2
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة، االنبساط االجتماعً-3

 المتؽٌر التابع: التحكم فً االنفعاالت
 

 1,87 > 1تساوي  Watson-Drubinأن قٌمة اختبار  )73نتابج الجدول رقم( تكشف

 0,38بالنسبة للنموذج األول تساوي  Rوهذا ٌعنً أن نماذج االنحدار مقبولة، أما قٌمة  3>

أي توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن المتؽٌر المتنبا المتمثل فً الحٌوٌة والنشاط والمتؽٌر التابع 

أي  0,14المتمثل فً بعد التحكم فً االنفعاالت، وقٌمة معامل التحدٌد لهذا النموذج تساوي 

التباٌن الكلً لبعد التحكم فً من اجمالً  % 14أن سمة الحٌوٌة والنشاط تفسر ما قٌمته 

 االنفعاالت.

وقٌمة معامل  0,41بالنسبة للنموذج الثانً فتساوي  (R)أما قٌمة االرتباط المتعدد 

R التحدٌد 
2
من إجمالً التباٌن  %2أي أن سمة العصابٌة تفسر ما قٌمته   0,16) تساوي  (

 الكلً لبعد التحكم فً االنفعاالت

و قٌمة معامل  0,42) بالنسبة للنموذج الثالث تساوي R أن قٌمة (، وأخٌرا تكشؾ النتابج   

Rالتحدٌد (
2

من   %2بمعنى أن سمة االنبساط االجتماعً تفسر ما قٌمته   0,18) = 

 التباٌن الكلً لمهارة التحكم فً االنفعاالت.
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االنفعاالت لدى ( ٌبٌن نتٌجة تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد التحكم فً 74جدول رقم )

 300الممرضٌن، ن=

    

 النموذج

 قٌمة المعامالت المعٌارٌة المعامالت غٌر المعٌارٌة

 )ت(

 

 β الخطأ المعٌاري معامل االنحدار مستوى الداللة

 القٌمة الثابتة   1

 الحٌوٌة والنشاط


25,56 

0,74 

2,08 

0,14 

 

0,38 

12,33 

7,11 

0,00 

0,00 

  القٌمة الثابتة  2

 الحٌوٌة والنشاط    

  العصابٌة    

30,09 

0,72 

-0,23 

2,57 

0,10 

0,08 

 

0,37 

-0,15 

11,66 

6,98 

-2,86 

0,00 

0,00 

0,00 

 القٌمة الثابتة  3

 الحٌوٌة والنشاط    

 العصابٌة   

 االنبساط االجتماعً   

27,71 

0,65 

-0,25 

0,23 

2,77 

0,10 

0,08 

0,10 

 

0,33 

-0,17 

0,12 

9,99 

6,16 

-3,18 

2,23 

0,00 

0,00 

0,02 

0,02 

 المتؽٌر التابع: التحكم فً االنفعاالت

) أن معادلة تنبإ بعد الحٌوٌة والنشاط بمهارة 74ٌمكن االستنتاج من نتابج الجدول رقم(

 كالتالً: 1التحكم بالنسبة للنموذج

 الحٌوٌة والنشاط)  ×0,74+ ( 25,56التحكم فً االنفعاالت= 

وهً   0,00عند مستوى داللة  β  =0,34كما نبلحظ أن قٌمة المعامل المعٌاري  

تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط تساهم فً التنبإ بمهارة التحكم 

 فً االنفعاالت لدى الممرضٌن.

 أما معادلة االنحدار بالنسبة للنموذج الثانً فهً كالتالً: 

 العصابٌة) ×0,23-الحٌوٌة والنشاط) + ( ×0,72+ ( 30,09 االنفعاالت=التحكم فً 

) بالنسبة لبعد الحٌوٌة والنشاط 0,37تساوي ( βكما ٌظهر أن قٌمة المعامل المعٌاري  

لسمة العصابٌة وكلتا القٌمتٌن دالة  وهما تختلفان عن الصفر وهذا  بالنسبة β = - 0,15و

ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط والعصابٌة ٌساهمان فً التنبإ بعد التحكم فً االنفعاالت 

 لدى الممرضٌن.
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 وأخٌرا تظهر النتابج أن المعادلة األخٌرة للنموذج الثالث كالتالً: 

العصابٌة)  ×0,25-الحٌوٌة والنشاط) + ( ×0,65( + 27,71 التحكم فً االنفعاالت =

 االنبساط االجتماعً)×0,23+ (

لكل من سمة الحٌوٌة والنشاط و سمة  كما تظهر النتابج أن قٌم المعامل المعٌاري

)  وهً دالة 0,12) و(0,17 -) و(0,33تساوي ( βالعصابٌة وسمة االنبساط االجتماعً  

على التوالً وهً قٌم تختلؾ عن الصفر وهذا   0,02و 0,02، 0,00عند  مستوى الداللة 

ٌدل على أن سمات الحٌوٌة والنشاط والعصابٌة واالنبساط االجتماعً تساهم  فً التنبإ 

 بمهارة التحكم فً االنفعاالت لدى الممرضٌن.

وفً األخٌر نستخلص أن  متؽٌر الحٌوٌة والنشاط كان أقوى مإشر للتنبإ بمهارة التحكم 

االت حٌث كان له السبق فً دخول معادلة االنحدار وأسهم وحده فً التفسٌر ما فً االنفع

ثم  %2من تباٌن بعد التحكم فً االنفعاالت ثم ٌلٌه متؽٌر العصابٌة  بنسبة  % 14نسبته 

من التباٌن الكلً لمهارة التحكم فً االنفعاالت لدى  %2متؽٌر االنبساط االجتماعً بنسبة 

هر أي تؤثٌر لسمتً الطٌبة وٌقظة الضمٌر المهنً فً التنبإ الممرضٌن فً حٌن لم ٌظ

 بالتحكم فً االنفعاالت.
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 عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الخامسة:-5 -1-7

من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة  ٌمكن التنبإ بمهارة تحفٌز الذات

 الكبرى لدى الممرضٌن. 

االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد تحفٌز الذات لدى الممرضٌن، ( ٌبٌن تحلٌل 75جدول رقم )

 300ن=

 مستوى الداللة قٌمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات النموذج

 االنحدار   1

 الباقً 

 المجموع   

440,33 

1999,61 

2439,94 

1 

298 

299 

440,33 

6,71 

 

65,62 

 

0,00 

 االنحدار   2

 الباقً 

 المجموع   

492,84 

1947,10 

2439,94 

2 

297 

299 

246,42 

6,55 

 

37,58 

 

0,00 

 االنحدار   3

 الباقً 

 المجموع     

528,66 

1911,28 

2439,94 

3 

296 

299 

176,22 

6,45 

 

27,29 

 

0,00 

 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط-1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة-2
 المهنً المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة، ٌقظة الضمٌرالعوامل -3
 المتؽٌر التابع: تحفٌز الذات-

) أن قٌم (ؾ) للنماذج الثبلثة لبلنحدار المتعدد تساوي 75من نتابج الجدول رقم ( ٌتبٌن

ودالة احصابٌا عند مستوى داللة  0)  وهً تختلؾ عن 27,29) و (37,58)، (65,62(

ٌمكن القول بؤن النماذج الثبلثة ، أي سمة الحٌوٌة والنشاط، وسمة العصابٌة وبالتالً  0,00

 وٌقظة الضمٌر المهنً ٌساهمون فً التنبإ بمهارة تحفٌز الذات.
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( ٌبٌن ملخص عملٌة االنحدار المتعدد لسمات الشخصٌة بداللة بعد تحفٌز الذات لدى 76جدول رقم )

 300، ن=الممرضٌن

 

 النموذج

 

 االرتباطمعامل 

R 

 

 معامل التحدٌد

R-deux 

معامل التحدٌد 

 المعدل

R-deux ajusté 

 

الخطأ المعٌاري 

 للتقدٌر

 

 تباٌن  

 ف

 

مستوى 

 الداللة

 

 اختبار

D.W 

1 0,42 0,18 0,17 2,59 65,62 0,00  

2,01 2 0,44 0,20 0,19 2,56 8,01 0,00 

3 0,42 0,21 0,20 2,54 5,54 0,01 

 Durbin-Watson: إختبار D.W                                        المتنببة: الحٌوٌة والنشاطالعوامل -1
 العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة-2
 المهنً العوامل المتنببة: الحٌوٌة والنشاط، العصابٌة، ٌقظة الضمٌر-3
 المتؽٌر التابع: تحفٌز الذات-

 > 1تساوي  Watson-Drubinأن قٌمة اختبار  )76نتابج الجدول رقم ( تكشف

بالنسبة للنموذج األول تساوي  Rوهذا ٌعنً أن نماذج االنحدار مقبولة، أما قٌمة  3>2,01

أي توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن المتؽٌر المتنبا المتمثل فً الحٌوٌة والنشاط والمتؽٌر  0,42

أي  0,18التابع المتمثل فً بعد تحفٌز الذات ، وقٌمة معامل التحدٌد لهذا النموذج تساوي 

 الكلً لبعد تحفٌز الذات.من اجمالً التباٌن  % 18أن سمة الحٌوٌة والنشاط تفسر ما قٌمته 

 وقٌمة معامل التحدٌد  0,44بالنسبة للنموذج الثانً فتساوي  (R)أما قٌمة االرتباط المتعدد 

R
2
من إجمالً التباٌن الكلً  %2أي أن سمة العصابٌة تفسر ما قٌمته   0,20) تساوي  (

 لبعد تحفٌز الذات.

و قٌمة معامل  0,42الثالث تساوي ) بالنسبة للنموذج R ، أن قٌمة (وأخٌرا تكشؾ النتابج

Rالتحدٌد (
2

من  التباٌن الكلً  %1بمعنى أن سمة العصابٌة تفسر ما قٌمته   0,21) = 

 لمهارة تحفٌز الذات.
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( ٌبٌن نتٌجة تحلٌل االنحدار لسمات الشخصٌة بداللة بعد تحفٌز الذات لدى الممرضٌن، 77جدول رقم )

 300ن=

    

 النموذج

المعامالت  المعٌارٌة المعامالت غٌر

 المعٌارٌة

 قٌمة

 )ت(

 

 مستوى الداللة

 β الخطأ المعٌاري معامل االنحدار

 القٌمة الثابتة   1

 الحٌوٌة والنشاط

12,18 

0,39 

0,97 

0,04 

 

0,42 

12,51 

8,10 

0,00 

0,00 

  القٌمة الثابتة  2

 الحٌوٌة والنشاط    

 العصابٌة    

14,24 

0,38 

-0,10 

1,20 

0,04 

0,03 

 

0,41 

-0,14 

11,81 

7,98 

-2,83 

0,00 

0,00 

0,00 

  القٌمة الثابتة 3

 الحٌوٌة والنشاط    

 العصابٌة    

  ٌقظة الضمٌر المهنً   

11,83 

0,34 

-0,09 

0,14 

1,57 

0,05 

0,03 

0,06 

 

0,36 

-0,12 

0,13 

7,51 

6,56 

-2,37 

2,35 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

 الذاتالمتؽٌر التابع: تحفٌز -

) أن معادلة تنبإ بعد الحٌوٌة والنشاط بمهارة 77ٌمكن االستنتاج من نتابج الجدول رقم(

 كالتالً: 1تحفٌز الذات بالنسبة للنموذج

 الحٌوٌة والنشاط) ×0,39+ ( 12,18 = تحفٌز الذات 

وهً  تختلؾ  0,00عند مستوى داللة  β  =0,42كما نبلحظ أن قٌمة المعامل المعٌاري  

عن الصفر وهذا ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط تساهم فً التنبإ بمهارة تحفٌز الذات 

 لدى الممرضٌن.

 أما معادلة االنحدار بالنسبة للنموذج الثانً فهً كالتالً: 

 العصابٌة) ×  0,10-الحٌوٌة والنشاط)+ (  ×0,38+ ( 14,24 =تحفٌز الذات 

) بالنسبة لبعد الحٌوٌة والنشاط 0,41تساوي ( βكما ٌظهر أن قٌمة المعامل المعٌاري  

لسمة العصابٌة وكلتا القٌمتٌن دالة  وهما تختلفان عن الصفر وهذا  بالنسبة β =4 - 0,1و

ٌدل على أن سمة الحٌوٌة والنشاط والعصابٌة ٌساهمان فً التنبإ بمتؽٌر تحفٌز الذات لدى 

 الممرضٌن.

 وأخٌرا تظهر النتابج أن المعادلة األخٌرة للنموذج الثالث كالتالً: 
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العصابٌة) +  × 0,09 -الحٌوٌة والنشاط) + ( ×0,34+ ( 11,83 = تحفٌز الذات

 ٌقظة الضمٌر المهنً)  ×0,14(

لكل من سمة الحٌوٌة والنشاط و سمة العصابٌة  كما تظهر النتابج أن قٌم المعامل المعٌاري

)  وهً دالة عند  0,13) و(0,12 -) و(0,36تساوي ( βوسمة ٌقظة الضمٌر المهنً 

على التوالً وهً قٌم تختلؾ عن الصفر وهذا ٌدل   0,01و 0,01، 0,00مستوى الداللة 

على أن سمات الحٌوٌة والنشاط والعصابٌة ٌقظة الضمٌر المهنً تساهم  فً التنبإ بمهارة 

 تحفٌز الذات لدى الممرضٌن.

وفً األخٌر نستنتج أن  متؽٌر الحٌوٌة والنشاط كان أقوى مإشر للتنبإ بمهارة تحفٌز الذات 

من  % 18حٌث كان له السبق فً دخول معادلة االنحدار وأسهم وحده فً التفسٌر ما نسبته 

ثم متؽٌر ٌقظة الضمٌر المهنً  %2تباٌن بعد تحفٌز الذات ثم ٌلٌه متؽٌر العصابٌة  بنسبة 

 من التباٌن الكلً لمهارة تحفٌز الذات لدى الممرضٌن فً حٌن لم ٌظهر أي تؤثٌر  %1بنسبة 

 لسمتً الطٌبة واالنبساط االجتماعً للتنبإ ببعد تحفٌز الذات.
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 مناقشة النتائج: -2

سوؾ نتطرق إلى مناقشتها  دراسةوعرض نتابج  الالتحلٌل االحصابً للمعطٌات بعد 

 :ضوء بعض الدراسات السابقة وباالستناد لواقع المإسسات الصحٌة على 

بٌن مستوٌات احصابٌا دالة د فروق وجبو تحقق الفرضٌة األولىبٌنت النتابج على  -1

شخصٌة السابدة لدى عٌنة الممرضٌن، فاحتلت سمة ٌقظة الضمٌر المهنً المرتبة سمات ال

األولى من حٌث توزٌعها فً العٌنة وهذه السمة تعتبر فً أؼلب الدراسات السابقة متنبا 

  لدراسة  (Charles-Pauvres et al, 2006)فلقد أورد لؤلداء فً جمٌع المهن 

(Barrick)  باستخدام قام من خبللها بتحدٌد ثبلثة أنواع من األداء   2006وآخرون فً سنة

أسالٌب التقٌٌم، فالنوع األول هو األداء العام فً العمل وٌكون ناتج عن مختلفة من مناهج 

منها المعطٌات االنتاجٌة، أما األداء الثانً فهو األداء الموضوعً نذكر التقٌٌم عدٌدة من 

من معطٌات االنتاجٌة ورقم األعمال والمبٌعات وٌكون عن طرٌق تقٌٌم المشرفٌن وٌتض

تشكٌل  بالقدرة على قوالترقٌة وكل القرارات المتعلقة بالعامل، واألداء األخٌر هو متعل

العمل فً إطار الجماعة، وتم البحث بتقسٌم األفراد المستجوبٌن القدرة على العمل و فرٌق

تضم أعوان المحامٌن..) والثانٌة  على ثبلث مجموعات، األولى تضم المهنٌٌن (المهندسٌن،

العمال المإهلٌن والشبه المإهلٌن (مساعدي التمرٌض، تشمل والثالثة  الشرطة والمسٌرٌن، 

السابقٌن..)، فدلت النتابج على أن سمة ٌقظة الضمٌر تتنبؤ بصفة كبٌرة باألداء مهما كان 

 نوعه ومهما كانت المجموعة المهنٌة،

عن الدقة  سمة ٌقظة الضمٌر "تعبر أنإلى فؤشار  )Filip De Fruyt, 2006(أما  

والطموح وأٌضا االنضباط  وحس المهارة وهً من السمات الضرورٌة فً حاالت العمل 

، فالممرضٌن مطالبٌن بالدقة فً تطبٌق الوصفات والبروتوكوالت العبلجٌة "والسٌاق المهنً

واالحساس بالمسإولٌة  المباشرٌن، شرفٌنوااللتزام بالتعلٌمات الصادرة عن األطباء والم

أما سمة الطٌبة فاحتلت  اتجاه المرضى وتقدٌم الرعاٌة الصحٌة لهم  وتلبٌة احتٌاجاتهم، 

 ,Filip De Fruyt(  حسب مرتبة الثانٌة من حٌث سٌادتها لدى عٌنة الممرضٌن وهًال

ماعٌة الصادقة "تعبر عن التفاعبلت االجتماعٌة مثل المحافظة على العبلقات االجت )2006

والحمٌمٌة وابداء مشاعر التعاطؾ واالٌثار نحو األخرٌن"، لهذا تعتبر هذه السمة ضرورٌة  
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للتفاعل مع المرضى االحساس بمعاناتهم وللتخفٌؾ من شدة آالمهم بالنسبة للممرضٌن 

وأٌضا مع زمبلبهم لتحقٌق تماسك فرٌق العمل بفضل  ومع عاببلتهم  بالتواصل الفَعال معهم

 شاعر الصادقة والصراحة واالٌثار.ملا

أما بالنسبة لسمة الثالثة من حٌث السٌادة لدى العٌنة نجد سمة الحٌوٌة والنشاط والتً تعد 

ضرورٌة فً مهنة التمرٌض ألن كثرة المهام والعدد الكبٌر للمرضى الذي ٌتكفل بهم 

مهام العبلجٌة مثل البلنشاط واستؽبلل طاقة كبٌرة للقٌام الممرضون تتطلب منهم التحلً با

العناٌة بالنظافة الٌومٌة للمرضى، تطبٌق الوصفات الطبٌة والقٌام بالعبلجات المتخصصة 

مثل معالجة الجروح أو تصفٌة الدم أو تطبٌق بروتكول عبلج أمراض السرطان، وفً ظل 

ٌوٌة طٌل فترة كثرة المرضى ٌجد الممرضون أنفسهم مجبرون على التحلً بالنشاط والح

 عمل أو المداومة.ال

هذه السمة ضرورة أما عامل االنبساط االجتماعً فقد احتل المرتبة الرابعة بالرؼم من  

تؤكٌد الذات  "عنأن سمة االنبساط  تعبر  )Filip De Fruyt, 2006(وأهمٌتها فلقد أوضح 

 (Hansenne, 2013)"  وأما والطموح والرؼبة فً متابعة األهداؾ والحفاض على النظام

شار "أن األفراد المنبسطٌن ٌمكنهم ربط العبلقات االجتماعٌة مع اآلخرٌن من خبلل فؤ

ٌَن  االستخدام الجٌد النفعاالتهم"، أن " لسمة   (Charles-Pauvres et al, 2006)كما ب

لدى  ؼٌر أن انخفاض هذه السمة، االنبساط عبلقة تنبإٌة باألداء المتعلق بفرٌق العمل "

بؤن هذه المهنة تحد من طموحاتهم وٌعتبرون أنفسهم  ماحساس أؼلبٌتههو بسبب الممرضٌن 

هداؾ أو متابعتها إال فبة قلٌلة األرؼبة فً تحدٌد الٌبدون ال تابعٌن وخاضعٌن وبالتالً 

لصراعات المهنٌة فً المإسسات كثرة اذا االنخفاض مإشر لاعتبار ه كما ٌمكن منهم،

 .الصحٌة

المتمثلة فً العصابٌة فهً تتعارض مع مهنة التمرٌض إذ أما بالنسبة للسمة األخٌرة و 

تعبر عن الشعور بالقلق والعدوانٌة سمة "بؤنها   )Filip De Fruyt, 2006(وصفها 

والحساسٌة المفرطة والتعبٌر عن االنفعاالت السلبٌة" وهذه السمات تحد من قدرة 

ة الناتجة عن معاٌشة الحاالت الحرجة والمشاهد ٌالممرضٌن على مواجهة ضؽوط المهن

الصادمة وحاالت الموت المتكررة باإلضافة إلى صراعات العمل مع الزمبلء والمشرفٌن 
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وكذلك التعامل مع األنماط المختلفة لشخصٌات المرضى وطبابعهم التً تكون فً أؼلب 

 األحٌان حادة نتٌجة المعاناة من المرض.

بٌن دالة احصابٌا د فروق وجبو تحقق الفرضٌة الثانٌةلى لقد كشفت النتابج ع -2

 االنفعالً السابدة لدى الممرضٌن، فاحتلت مهارة االدراك االنفعالً مستوٌات أبعاد الذكاء

المرتبة األولى، ثم تحفٌز الذات ثم بعد التحكم فً االنفعاالت وبعد التعاطؾ وفً  واالنجاز

، وتعد مهارات الذكاء االنفعالً مهمة جدا فً مٌدان التالمرتبة األخٌرة مهارة إدارة االنفعا

لعبه هذه المهارات العمل فقد برهنت العدٌد من الدراسات السابقة على دور األساسً الذي ت

أن معظم الدراسات بٌنت  من  Talavera, Pérez-Gonzalez, 2007)(منها ما أشار إلٌه 

ولقد أشار ، تمكٌن لدى العمالوالرفع من الفً تحسٌن األداء  أن الذكاء االنفعالً ٌساهم

على التوالً   2003و 2000فً سنتً   )Pérez(و )Cherniss(دراسات  الباحثان إلى

 أن مهارات الذكاء االنفعالً والمهارات االجتماعٌة تعد عامبلمن خبللهما أوضحا  واللذٌن

المهنٌة للعمال وتطوٌر ن جودة الحٌاة ٌفً جمٌع الوظابؾ وهذا لدورها فً تحس اأساسٌ

مهاراتهم وترقٌة مسارهم المهنً وكذلك مساهمة الذكاء االنفعالً فً  إدارة الجماعات 

ٌز الذات لمواجهة الحاالت وتسهٌل العمل ضمن الفرٌق وتحمل الضؽوط المهنٌة وتحف

 .الصعبة

 )(McQueen,2004دور الذكاء االنفعالً بالنسبة لمهنة التمرٌض فقد أكدت عن أما  

ز به الممرضات من الذكاء على  ٌَ للحاجٌات وتقنٌات عالٌة لبلستجابة العام أنه بالرؼم ما تتم

فً الحٌاة  لضؽوط بلتهم، ؼٌر أن المواجهة الٌومٌة لوعاب ىمرضالجسدٌة والنفسٌة لل

والمردودٌة العالٌة فً كل قاومة المهنٌة والشخصٌة تستوجب منهن التحلً بالهدوء والم

ك مهارات الذكاء االنفعالً، ة الحرجة منها، وهذا ما ٌتطلب منهن امتبلالحاالت وخاص

الممرضات على الوعً  أن الذكاء االنفعالً ٌساعد Noumayhed, 2010)( وضحتأ كما 

وكٌؾ ٌساعد هذا االدراك االنفعالً فً العمل  ،الخاصة باآلخرٌنتلك الذاتٌة وبانفعاالتهن 

بطرٌقة ذكٌة وأثره االٌجابً على نتابج العملٌة العبلجٌة ورضا المرضى، وهذا ما تجلى فً 

الدراسة الحالٌة حٌث احتل بعد االدراك االنفعالً واالنجاز المرتبة األولى من حٌث سٌادته 

ٌة واالنفعاالت الخاصة بالمرضى ٌدفع لدى عٌنة الممرضٌن، فهذا االدراك للمشاعر الذات
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التؤكٌد على دور ب   )(McQueen,2004الممرضٌن إلى انجاز مهامهم، وهذا ما بٌنته  

االدراك االنفعالً فً عمل الممرضات، فانخفاض مستوى هذه المهارة لدٌهن ٌإدى إلى 

المتعلقة   عدم ادراكهن لمشاعر االحباط واالشمبزاز والحساسٌة المفرطة والؽضب والحزن

التحكم فً انفعاالتهن مستوى على قدرات منخفضة  ي الممرضات تبدبالمرٌض وبالتالً 

  ٌإثر سلبٌا على عبلقتهن بالمرضى وزمبلبهن.ما والتعبٌر عنها وهذا 

بعد تحفٌز الذات المرتبة الثانٌة من حٌث السٌادة لدى عٌنة الممرضٌن نظرا  ولقد احتل

لدور هذه المهارة  فً دفع الممرضٌن إلنجاز المهام وتحقٌق أهداؾ العملٌة العبلجٌة التً 

ٌَن  تتطلب بدل الجهد والتحمل من أجل تقدٌم الرعاٌة الصحٌة الجٌدة للمرضى، فلقد ب

)(Yaïch, 2010  دور هذه المهارة االنفعالٌة التً تساعد العامل لتحقٌق األهداؾ والطموح

وتتجلى من خبلل االنتباه والتركٌز واالتقان وااللتزام اتجاه أهداؾ المإسسة والجماعة 

والمبادرة وسهولة التعامل مع األفكار والمعلومات الجدٌدة والتفاإل لمتابعة األهداؾ بالرؼم 

التً تواجه العامل، لهذا تعتبر هذه المهارة ضرورٌة جدا  من الصعوبات والعقبات

باعتبار أن الممرضٌن هم قدوة  Noumayhed, 2010)(للممرضٌن وهذا ما أكدت علٌه 

للمرضى ولزمبلبهم من مختلؾ الفبات المهنٌة فتحلٌهم بالتفاإل وااللتزام والحرص على 

ً تحقٌق العبلج وتحسٌن الرعاٌة إنجاز األهداؾ االٌجابٌة ٌحفز الجمٌع على المساعدة ف

  الصحٌة.

وٌعتبر بعد التحكم فً االنفعاالت الذي احتل المرتبة الثالثة لدى عٌنة الممرضٌن، مهارة 

 محورٌة ما بٌن االدراك االنفعالً وإدارة االنفعاالت والتعاطؾ وهذا ما أشارت إلٌه كل من

McQueen,2004)( و  )(Noumayhed, 2010  ًدورأكدتا على الفً دراساتهما، والت 

دراكهن النفعاالتهن مهما كانت الحالة إوذلك ب هنفً انفعاالتالممرضات تحكم االساسً ل

وهذا ٌسمح لهن بتقٌٌم انفعاالت اآلخرٌن وبالتالً التحلً بالثقة فً النفس، وكذلك ٌتطلب 

فكٌر والبحث عن الوسابل التحكم فً االنفعاالت واالندفاعات من الممرضات التحلً بالت

التً تسمح بإدارة االنفعاالت وتوجٌهها بصفة فَعالة فً حاالت الخوؾ وبالتالً القدرة على 

العمل ضمن الفرٌق فً جو من الثقة، فالممرضة التً ٌكون لدٌها انخفاض فً مستوى 

أقل قدرة  وال تتقبل النقد  وبالتالً تكون تكون أكثر حساسٌة  مهارة التحكم فً االنفعاالت
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على االصؽاء  (أي تنخفض لدٌها مهارة التعاطؾ) وبالتالً ال تحسن التكفل الجٌد بالمرٌض 

وهذا ما ٌقودنا إلى تفسٌر نتٌجة احتبلل بعد التعاطؾ لدى عٌنة الدراسة الحالٌة المرتبة 

الرابعة، بالرؼم من أهمٌة هذا البعد فً العملٌة العبلجٌة وفً العبلقات بٌن الممرضٌن 

) إلى أن الذكاء االنفعالً 2010وزمبلبهم والمرضى وعاببلتهم، فلقد أشار (إبراهٌم،

والقدرة على تحفٌز الذات والتحول التحكم فً الذات والحماس واالصرار أبعاد ٌحتوي على 

فً هذه المواقؾ وٌتوسط هذا التحول مهارة التعاطؾ والتً تشكل أساس العملٌة العبلجٌة 

دة مع جمٌع الفاعلٌن فً هذه العملٌة وهذا ٌنعكس على عبلج المرٌض بفضل العبلقات الجٌ

أن بعض   )Deklava & Millere,2011(وسرعة شفاءه وتقبله لمرضه، كما أوضح 

ٌَنت أن الممرضات ذات الذكاء المرتفع لدٌهن قدرة كبٌرة على الوعً بالذات  الدراسات ب

ومهارات عالٌة فً العبلقات مع اآلخرٌن ومتعاطفات ومتكٌفات ولدٌهن القدرة على 

التواصل مع المرضى لبلستجابة النفعاالتهم الفورٌة، فالذكاء االنفعالً وخاصة التعاطؾ 

كبٌرا فً ضبط االندفاعات العدوانٌة وفً ربط العبلقات الت ٌلعب دورا وضبط االنفعا

االجتماعٌة الفَعالة، فانخفاض مستوى التعاطؾ هو مإشر الرتفاع العدوانٌة فً بٌبة العمل 

وهذا ما ٌمكن مبلحظته فً المإسسات الصحٌة حٌث تكثر الصراعات بٌن الممرضٌن 

ضى وعاببلتهم، وهذا ما أوضحته وزمبلبهم والمشرفٌن علٌهم وحتى مع المر

)(Noumayhed, 2010  إذ بالرؼم من أن الممرضٌن ٌبدون التعاطؾ اتجاه المرضى

ؼٌر أنهم ال ٌبدون الحساسٌة اتجاه معاناة زمبلبهم، فالوعً بهذه المعاناة واالنشؽاالت 

لممرضٌن ، فعلى اٌساعد على تماسك الجماعة وبالتالً تحقٌق الفعالٌة فً العملٌة العبلجٌة

تفهم مشاعر زمبلبهم والكشؾ عن حاجاتهم للتكوٌن وتحفٌز قدراتهم للقٌام بمهامهم 

 للمحافظة على عبلقات ممٌزة.

المرتبة األخٌرة من حٌث باحتبللها بعد إدارة االنفعاالت ربط انخفاض مستوى كما ٌمكن 

بانخفاض مستوى مهارة التعاطؾ كما ذكرنا سابقا أن هذه  سٌادتها لدى عٌنة الممرضٌن

المهارة األخٌرة تعد أساس عملٌة تحول االنفعاالت والمواقؾ وكما هو معلوم ٌعرؾ بعد 

مهمة االنفعاالت السلبٌة إلى انفعاالت اٌجابٌة  وهً  لإدارة االنفعاالت  بالقدرة على تحوٌ
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رة المواقؾ الضاؼطة ومواجهة الحاالت لدى الممرضٌن إذ تمكنهم من تحمل وإداجدا 

  .ومشاهد الموت والصادمة الحرجة

تحقق الفرضٌة الثالثة والتً تنص على وجود عبلقة ارتباطٌة بٌن سمات الشخصٌة  -3

 0,41حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن، حٌث ر=

هً نتٌجة تتطابق مع نتابج الدراسات التً وهً عبلقة متوسطة و  0,01عند مستوى داللة 

تفسر الذكاء االنفعالً على أساس النموذج المختلط الذي ٌجمع بٌن مفهوم القدرة وسمات 

الشخصٌة فالذكاء االنفعالً حسب هذا النموذج هو عبارة عن مهارات تلعب سمات 

نفس المفهوم، ولقد  الشخصٌة دورا هاما فً اكتسابها ولكنها تختلؾ عنها أي أنهما ال ٌمثبلن

   )2011،بقٌعً( التً أوردها   بٌنت العدٌد من الدراسات صدق هذا النموذج منها  الدراسة 

الشخصٌة حسب  حٌث قام "الزعبً" ببحث للكشؾ عن العبلقة بٌن الذكاء االنفعالً وسمات

) الطلبة 939نموذج العوامل الخمسة الكبرى ومركز الضبط وكشؾ الذات لدة عٌنة من (

الجامعٌٌن بجامعة أردنٌة فكشفت النتابج عن وجود عبلقة موجبة دالة احصابٌا بٌن سمات 

االنبساط والطٌبة واالنفتاح على الخبرة والذكاء االنفعالً ووجود عبلقة سالبة ودالة 

) أن مقاٌٌس 2008كما أوردت (خرٌبة، بٌن سمة العصابٌة والذكاء االنفعالً، احصابٌا 

باالنبساطٌة وسلبٌا بالعصابٌة وترتبط  ً ترتبط بشكل دال ومرتفع واٌجابًالذكاء االنفعال

إال أن الدراسة الحالٌة بٌنت أن بشكل أقل ولكن دال بالتقبل واالنفتاح وٌقظة الضمٌر،  

صٌة والذكاء االنفعالً دالة مع جمٌع سمات الشخصٌة ما عدى سمة العبلقة بٌن سمات الشخ

العصابٌة لدى الممرضٌن، ألنها سمة تتناقض مع طبٌعة مهنة التمرٌض التً تتطلب التفاعل 

اإلٌجابً مع المرضى وااللتزام والتحلً بالهدوء والصبر ومقاومة االنفعاالت السلبٌة 

 والعمل ضمن الجماعة.

بلل العبلقات االرتباطٌة بٌن سمات الشخصٌة وأبعاد الذكاء االنفعالً وهذا ما تجلى من خ

حٌث دلت النتابج على وجود عبلقة ارتباطٌة بٌن سمة الحٌوٌة والنشاط وجمٌع أبعاد الذكاء 

االنفعالً وتعتبر هذه االرتباطات أعلى من باقً االرتباطات، فالممرضٌن الذٌن ٌتسمون 

تمٌزون بجمٌع مهارات الذكاء االنفعالً والمتمثلة فً التعاطؾ بالحٌوٌة والنشاط ٌبدو أنهم ٌ

 والتحكم فً االنفعاالت واالدراك االنفعالً واالنجاز والتحفٌز الذاتً.
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أما بالنسبة لسمة العصابٌة فبالرؼم من وجود عبلقة ؼٌر ارتباطٌة بٌن هذه السمة والبعد 

د عبلقات ارتباطٌة سالبة بٌن سمة الكلً للذكاء االنفعالً إال أن النتابج دلت على وجو

العصابٌة  وأبعاد الذكاء االنفعالً المتمثلة فً بعد التحكم فً االنفعاالت واالدراك االنفعالً 

من خبلل دراسة  "ماكري Hansenne,2013)  (  واالنجاز والتحفٌز الذات  وهذا ما أكده

اط سلبً بسمة العصابٌة التً دلت على أن الذكاء االنفعالً لدٌه ارتب 2000" فً سنة 

وتعود هذه العبلقة السلبٌة حسبه إلى أن األفراد الؽٌر مستقرٌن على المستوى االنفعالً 

فً مستوى  المهارات المتعلقة بالذكاء ٌبدون انخفاض  الذٌن  وهذه مٌزة العصابٌٌن

ال  دو أن الممرضٌن ذوو سمة العصابٌةاالنفعالً وهذا ما تبٌن فً هذه الدراسة حٌث ٌب

 ٌبدون قدرات فً التحكم فً االنفعاالت خاصة أن عبلج المرضى ٌتطلب التحكم فً

االنفعاالت السلبٌة منها التعرض لمشاهد الموت أو المشاهد الصادمة للحوادث أو الجروح 

من الروابح الكرٌهة  واالشمبزاز أو األمراض السرطانٌة  وكذلك التحكم فً مشاعر التقزز

راض أو مواجهة المواقؾ الضاؼطة نتٌجة العمل فً بٌبات حرجة الناتجة عن بعض األم

وهذه العوامل أٌضا تحد من مهارات األفراد العصابٌٌن فً الوعً بانفعاالتهم أو تلك 

الخاصة بالمرضى والتمٌٌز بٌن  االنفعاالت السلبٌة واالٌجابٌة كما تحد أٌضا من دفع 

جتماعٌة المصاحبة للعمل نفسٌة االخطار الالممرضٌن ألنفسهم وبالتالً التعرض لمختلؾ األ

 فً مجال الصحة.

كما دلت النتابج على عبلقة سمتً ٌقظة الضمٌر المهنً والطٌبة بكل أبعاد الذكاء 

االنفعالً ألن هاتٌن السمتٌن تعد ضرورٌتٌن فً مهنة التمرٌض فسمة ٌقظة الضمٌر تعتبر 

الضمٌر الحً من ا نظرا لما ٌتمٌز به األفراد ذوو مإشر ضروري فً جمٌع المهن  وهذ

سمات االمتثال  وااللتزام بالقواعد والقٌام بالواجبات والمهام المنوطة بهم بدون تؤجٌل 

وكذلك ضبط العواطؾ ، أما األفراد ذوو سمة الطٌبة فهم أفراد ٌتسمون بالتواضع 

آلخرٌن و التواصل الجٌد، والصراحة والحلم والقدرة على التعاطؾ وحسن التعامل مع ا

فهذه األوجه المختلفة لهتٌن السمتٌن تتطلب من الممرضٌن التحلً بمهارات معرفة 

االنفعاالت والتحكم فٌها وإدارة االنفعاالت االٌجابٌة والسلبٌة وتحفٌز الذات إلنجاز المهام 



183 
 

للذكاء  والتعاطؾ مع المرضى والتواصل الفَعال معهم ومع فرٌق العمل وهً كلها أبعاد

 االنفعالً.

تدل نتٌجة االرتباط االٌجابً لسمة االنبساط االجتماعً  مع جمٌع أبعاد الذكاء  وأخٌرا

ز  لً ماعدا بعد تحفٌز الذات الذي لماالنفعا ٌَ ٌظهر ارتباط دال احصابٌا وهذا راجع لما ٌتم

عً الشعور به األفراد المنبسطٌن من االحساس بالراحة والسعادة وسهولة التواصل االجتما

ستمتاع بالعمل لهذا ال ٌبدي  الممرضٌن المنبسطٌن اجتماعٌا الحاجة لتحفٌز االبالطاقة و

 الذات إلنجاز مهامهم أو للتواصل الفَعال مع المرضى أو مع زمبلبهم فً العمل.

فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج بالنسبة للفرضٌة التً تنص على وجود  -4

الممرضٌن بداللة العوامل الفردٌة (الجنس، السن، المستوى الدراسً، العوامل الخمسة لدى 

 فقد بٌنت النتابج على ما ٌلً: الرتبة المهنٌة، واألقدمٌة)

د فروق فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة ووجعدم تحقق فرضٌة  -

ابقة، ففً بعض الدراسات السمخالفة ل، وهذه النتٌجة جاءت لدى الممرضٌن بداللة الجنس

) الختبار العبلقة بٌن العوامل الخمسة الكبرى والحاجة 2014دراسة (جرادات، أبو ؼزال، 

 135باألردن، (من طلبة جامعة الٌرموك  387إلى المعرفة لدى عٌنة  مكونة من 

كشفت النتابج على ارتفاع درجات الذكور فً سمة االنبساطٌة فً طالبة)،  252طالب،

عبلقة ) للكشؾ عن 2013دراسة (عبادو،  عصابٌة لدى اإلناث، أمامقابل ارتفاع سمة ال

من اطارات الشركة  361العوامل الخمسة الكبرى باالرتٌاح الشخصً فً مكان العمل لدى 

ت النتابج على عدم إناث)، فدلَ  87ذكور،  274الجزابرٌة للكهرباء والؽاز بالجنوب، (

إال فً سمة العصابٌة لصالح اإلناث،  وجود فروق بٌن الجنسٌن فً جمٌع سمات الشخصٌة

) 2002توافقت مع نتابج دراسة (الشافعً، الخاصة بالممرضٌن ؼٌر أن الدراسة الحالٌة 

حكومٌة وعبلقته بسماتهم الشخصٌة عن التوافق المهنً للممرضٌن  العاملٌن بالمستشفٌات ال

تبعا لمتؽٌر  التً كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة احصابٌة فً سمات الشخصٌة 

 بلحظه ألن طبٌعة عمل التمرٌض وما ٌتم مالجنس لدى الممرضٌن والممرضات، نظرا 

اتخاذ قرارات مباشرة تتعلق بحٌاة المرٌض أو موته تؽٌر من طبٌعة المرأة وضرورة 

الذي أشارت إلٌه هذا تالً عدم االختبلؾ مع الرجال من حٌث السمات بتؤثٌر العمل والوب
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أن "هوقان " اعتبر أن للفرد شخصٌتٌن مختلفتٌن ومستقلتٌن األولى  ) من2008(خرٌبة،

ون نتٌجة للتقدم فً السن والخبرات فً طفولة والثانٌة فً مرحلة النضح تكفً مرحلة ال

 الحٌاة الٌومٌة وفً مٌدان العمل.

د فروق فً سمات الشخصٌة حسب ووجأما فٌما ٌخص الفرضٌة التً تنص على  -

، فلم تتحقق بالنسبة لسمات الحٌوٌة مسة لدى الممرضٌن بداللة السننموذج العوامل الخ

والطٌبة إذ ال ٌوجد فروق دالة إحصابٌا فٌما ٌخص هذه المهنً ٌقظة الضمٌر ووالنشاط 

األبعاد بداللة السن وهذا ألن الممرضٌن الذٌن ٌتسمون بهذه السمات ٌتمٌزون بالجدٌة  

ٌم العبلجات البلزمة للمرضى والتفانً فً خدمتهم والنشاط والسرعة فً انجاز المهام وتقد

والتواصل الجٌد معهم كما تبٌن فً الفرضٌة المتعلقة بعبلقة سمات الشخصٌة بالذكاء 

االنفعالً، أما فٌما ٌخص سمتً العصابٌة واالنبساط االجتماعً فتبٌن بوجود فروق بالنسبة 

بٌا بالنسبة لبعد العصابٌة لفبة سن لهتٌن السمتٌن بداللة السن، حٌث وجدت فروق دالة احصا

سنة) وتعتبر هذه النتٌجة منطقٌة تبعا للدراسات السابقة  50-41سنة وفبة  ( 30أقل من 

 30والتً أشارت فً مجملها أن الشباب والممثلٌن فً عٌنة الممرضٌن فً سن أقل من 

 هم مع التقدم فً العمر.ٌتسمون بالعصابٌة وتقل هذه السمة لدٌسنة 

، حٌث قام ) Hansenne, 2003(تلك التً أشار إلٌها  ومن بٌن هذه الدراسات نذكر 

بدراسة الفروق بٌن سمات الشخصٌة بداللة السن فبٌنت النتابج  1994"ماكري " فً سنة 

سنة على درجات أعلى فً االنبساط  20و 17على حصول المراهقٌن ما بٌن سن 

ة وٌقظة الضمٌر بالمقارنة مع األفراد الذٌن والعصابٌة وانخفاض فً مستوى سمات الطٌب

 سنة وٌبدو أن السمات تعرؾ استقرارا بعد سن الثبلثٌن. 30ٌتجاوزن سن 

أما فٌما ٌخص الفروق الدالة احصابٌا لبعد االنبساط االجتماعً لدى عٌنة الممرضٌن 

بة تبدو سنة) لصالح هذه الف 30) سنة  وفبة (أٌقل من 40-30والتً كانت دالة بٌن فبة (

-41(و )40-30للفروق بٌن فبتً (متوافقة مع الدراسة السابقة وؼٌر منطقٌة بالنسبة 

إال  لدٌها، ض أن ٌقل االنبساط االجتماعًمن المفروحٌث  لصالح هذه األخٌرةسنة) 50

إذ  ،والتً تمثل ؼالبٌتها جنس االناث لممرضٌنعٌنة اٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بالنسبة ل

ضؽوط   المهنٌة باإلضافة إلىضؽوط من السنة)  40-30(من فبة  تعانً الممرضات 
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اجتماعٌة  مثل مشاكل الحٌاة الزوجٌة وتربٌة األطفال ومتابعة دراستهم وهذا ما ٌفسر 

 سنة) وهذا 50-41بة لفبة(انخفاض مستوى االنبساط االجتماعً لهذه الفبة بٌنما ٌرتفع بالنس

ٌنقص من عبا الضؽوط االجتماعٌة لدى مما ، عنهن تقبللٌتهماسلكبر أطفالهن و نظرا

 الممرضات وٌشعرهن باالرتٌاح نوعا ما.  

الممرضٌن فروق فً سمات الشخصٌة لدى  بالنسبة للفرضٌة التً تنص على وجود  -

بداللة المستوى الدراسً، فقد دلت النتابج على وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا فً سمات 

وهذه النتٌجة تتفق سمة الحٌوٌة والنشاط  بالنسبة لالمستوى الدراسً  إال  الشخصٌة بداللة

بٌنت على وجود فروق ؼٌر دالة بٌن جمٌع سمات  تً) وال2002مع دراسة (الشافعً ،

الشخصٌة لدى الممرضٌن تبعا لمتؽٌر المستوى الدراسً، إال أن وجه االختبلؾ مع الدراسة 

الحالٌة هو وجود فروق دالة بالنسبة لعامل الحٌوٌة والنشاط لصالح الممرضٌن ذوي 

أدنى مستوى تعلٌمً ذات عد وهذا ٌعود إلى أن هذه الفبة التً تالمستوى الدراسً المتوسط 

التحلً وذلك بتحاول أن تثبت نفسها بالمقارنة مع الفبات ذات المستوى التعلٌمً األعلى 

 بالحٌوٌة واالٌجابٌة فً أداء عبلجات التمرٌض.

 عدم تحققها ٌعنً، وجودعن  أما بالنسبة للفرضٌة الجزبٌة الرابعة فقد بٌنت النتابج  -

 سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة لدىفً  ؼٌر دالة إحصابٌا فروق

الممرضٌن بداللة الرتبة المهنٌة، إذ بالرؼم من أن الدراسات السابقة بٌنت تؤ ثٌر طبٌعة 

الرتب بسبب العمل على تؽٌٌر بعض السمات لدى العمال إال أن هذا الـتؤثٌر لم ٌكن مختلؾ 

هو على مستوى تسمٌة الرتب المهنٌة المهنٌة للممرضٌن فً هذه الدراسة، إذا أن االختبلؾ 

على أن جمٌع الممرضٌن ٌقومون بنفس المهام مهما كانت رتبتهم ماعدا  ؼٌر أن الواقع ٌدل

هر ألصابع فً هذه الدراسة لهذا لم ٌظرتبة الممرضٌن المنسقٌن والذٌن هم ٌعدون على ا

 تؤثٌرهم على النتابج.

على وجود فروق ؼٌر دالة  دلت النتابج لجزبٌة األخٌرة فقدأما بالنسبة للفرضٌة ا - 

سة لدى الممرضٌن بداللة األقدمٌة فً سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخماحصابٌا 

سنة) وفبة  20-11سنة ) و( 15-11إال على مستوى بعد الحٌوٌة والنشاط ما بٌن فبتً  (

لمتناقضة حٌث كلما سنة  لصالح هذه الفبة األخٌرة ،  قد تبدو هذه النتابج ا 20أكثر من 
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أكثر من عشرٌن سنة اتسم  الممرضٌن بسمة الحٌوٌة والنشاط، وهذا ٌمكن كانت األقدمٌة 

تؤثٌر الخبرة المهنٌة على التحكم فً انجاز المهام وفً تقنٌات العبلج والقدرة على بتفسٌره 

اتخاذ القرار بسرعة خاصة فً الحاالت المتشابهة والتً تكون قد مرت كثٌرا على 

الممرضٌن، كما  ٌمكن أن نربط سمة الحٌوٌة والنشاط بسن الممرضٌن فقد نجد  أن الكثٌر 

من مساعدي التمرٌض ٌباشرون حٌاتهم المهنٌة بعد سن الثبلثٌن فً حٌن أن الممرضٌن 

ابتدأوا  مسارهم المهنً فً بداٌة سنوات العشرٌنات وٌكمن ذوي المستوى الدراسً العالً 

الممرضٌن األقل سنا هم األقدم مهنٌا من بعض الممرضٌن األكبر التناقض هما أن بعض 

 سنا.

مة االنبساط االجتماعً بداللة األقدمٌة أما بالنسبة للفروق الدالة  احصابٌا بالنسبة لس

) لصالح هذه الفبة ٌعود سنة 15-11سنوات) وفبة ( 5والتً كانت بٌن فبة (أقل من

ة األولى للممرضٌن حٌث تعد فترة الخمسة سنوات لى قلة الخبرة التً تمٌز الفبباألساس إ

األولى فترة االندماج فً المهنة والتؤقلم مع  ظروؾ العمل وكذلك التعرؾ على زمبلء 

مع نظرابهم ذوي الخبرة ما بالمقارنة اجتماعٌا لً ٌكون الممرضٌن أقل انبساطا العمل وبالتا

 .سنة)15-11بٌن (

الذكاء االنفعالً لدى فً مستوٌات فروق ال حول فٌما ٌخص الفرضٌة التقرٌرٌة -5

رتبة المهنٌة، الممرضٌن بداللة العوامل الفردٌة (الجنس، السن، المستوى الدراسً، ال

 واألقدمٌة) جاءت النتابج كما ٌلً:

الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة ؼٌر دالة احصابٌا فً مستوٌات  توجد فروق  -

    (Mandell &Pherwani) ةسع بعض الدراسات السابقة مثل دراتختلؾ موهذه النتٌجة  الجنس

االنفعالً والقٌادة الباحثان بدراسة العبلقة بٌن الذكاء ) إذ قام 2005التً أوردها (المراد،

من قادة المإسسات (ذكور وإناث) فً  32ٌنة تضم تحوٌلٌة بداللة متؽٌر الجنس لدى عال

وجود فروق جوهرٌة بٌن الذكور واإلناث بالنسبة أمرٌكا ومن بٌن نتابج هذه الدراسة 

 لمستوى الذكاء االنفعالً،
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هدفت إلى  والتً )2008 مؽربً،(والتً أوردها  2001ودراسة السمادونً فً سنة  

التعرؾ على العبلقة بٌن الذكاء االنفعالً والتوافق المهنً لمعلمً التعلٌم الثانوي ودلت 

 ،ٌات أعلى فً الذكاء االنفعالً من اإلناثمستولدٌهم النتابج على أن الذكور 

 ,Charbonneau(أن الدراسة الحالٌة توافقت مع بعض الدراسات منها دراسة  ؼٌر 

Nicol( المراد) لمعرفة العبلقة بٌن الذكاء االنفعالً وبعض 2015،التً أشار إلٌها ،(

النتابج على  المراهقٌن فبٌنتالسلوكٌات االجتماعٌة االٌجابٌة والفروق بٌن الجنسٌن لدى 

اللة احصابٌة بٌن كل من متوسط الذكور واالناث فً مستوى الذكاء عدم وجود فروق ذات د

االنفعالً، وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة لدى عٌنة الممرضٌن إلى طبٌعة العمل والضؽوط 

التؤثٌر على  المهنٌة والحاالت االنفعالٌة التً ٌواجها الممرضٌن والممرضات ٌومٌا لها نفس

مستوٌات الذكاء االنفعالً لدى الجنسٌن. 

نفعالً لدى الممرضٌن بداللة د فروق فً الذكاء االووجوفٌما ٌخص التً تنص على و -

السن فلم تتحقق ودلت النتابج على وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا فً مستوٌات الذكاء 

 30أقل من (االنفعاالت بٌن فبة التحكم فً بعد إال على مستوى االنفعالً لدى الممرضٌن 

 30أقل من (لصالح الفبة األخٌرة وهذا ٌدل على أن الممرضٌن  )سنة 50-41فبة (و )سنة

ال ٌمكنهم التحكم فً انفعاالتهم بسبب قلة الخبرة فً التعامل مع المرضى أو الزمبلء  )سنة

) وهذا ما أكدته سنة50-41أو فً مواجهة الظروؾ الصعبة بالمقارنة مع زمبلبهم من فبة (

نتٌجة الفرضٌة الجزبٌة المتعلقة بوجود فروق فً الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن بداللة 

األقدمٌة حٌث لم تتحقق هذه الفرضٌة إال على مستوى بعد التحكم فً االنفعاالت بٌن فبة 

 سنة)، كما تبٌن أٌضا وجود فروق 20سنوات) وفبة (أقدمٌة أكثر من  5أقدمٌة (أقل من 

) لصالح هذه الفبة فً سنة20مٌة أكثر من دأٌق() وفبة 15-11دالة احصابٌا بٌن فبة أقدمٌة (

وهذا ٌدل على أنه كلما ارتفع سن الممرضٌن وارتفعت سنوات األقدمٌة لدٌهم   ،كلتا الحالتٌن

وهذا ٌتوافق مع دراسة (سلٌمان  مهارة التحكم فً االنفعاالت لدٌهم كلما نضجت وتطورت

هدفت إلى دراسة أثر حٌث )،  2015والتً أشار إلٌها (المراد، 2007والشٌخ) فً سنة 

الذكاء االنفعالً على مخرجات العمل فً االمارات، وأشارت النتابج أن األفراد األكبر سنا 
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اء االنفعالً من ٌظهرون مستوٌات أعلى فً الذك واألفراد  الذٌن لدٌهم سنوات خدمة طوٌلة

   األفراد األصؽر سنا ولدٌهم سنوات خبرة قصٌرة.

الذكاء االنفعالً لدى مستوى د فروق فً ووجأما فٌما ٌخص الفرضٌة التً تنص على -

، فقد كشفت النتابج عن وجود فروق ؼٌر دالة فً الممرضٌن بداللة المستوى الدراسً

و االدراك االنفعالً ووجود فروق دالة  مستوى الذكاء االنفعالً بالنسبة لبعدي التعاطؾ

احصابٌا فً مستوى الذكاء االنفعالً بالنسبة ألبعاد التحكم فً االنفعاالت وإدارة االنفعاالت 

بداللة المستوى الدراسً، إذ أظهرت النتابج أن الممرضٌن ذوي المستوى وتحفٌز الذات 

فً االنفعاالت وادارة حكم الدراسً المتوسط والثانوي لدٌهم األفضلٌة فً مهارات الت

االنفعاالت وتحفٌز الذات وهذه النتٌجة جاءت معاكسة لنتٌجة دراسة (سلٌمان والشٌخ) التً 

) والتً كشفت على تمٌز األفراد ذوو التعلٌم األعلى بمستوٌات أعلى 2015ذكرها (المراد، 

لدي عٌنة الممرضٌن من الذكاء االنفعالً من ذوي التعلٌم األقل، وٌمكن تبرٌر هذه النتٌجة 

باعتبار أن الممرضٌن ذوي التعلٌم المتوسط والثانوي ٌعتبرون األقدم واألكبر سنا من 

الممرضٌن ذوي التعلٌم الجامعً وبالتالً ٌكون مستوى الذكاء االنفعالً مرتفع لدى الفبة 

ٌضا فً األولى طبقا لنتٌجة الفرضٌتٌن الجزبٌتٌن المتعلقتٌن بالسن واألقدمٌة، كما ٌكمن أ

وهذا ما أكدته دراسة "جولورنز وآخرون" والتً أشار إلٌه الممرضٌن  المهنً لدى رضا

)، فلقد أراد "جولورنز" وزمبلبه اختبار العبلقة بٌن الذكاء االنفعالً 2010(إبراهٌم، 

والرضا المهنً واالرتباطات التنظٌمٌة للعمل عند الممرضٌن، باستخدام مقٌاس الذكاء 

ممرضة بمدرسة  550رضا المهنً ومتطلبات العمل على عٌنة تضم االنفعالً وال

التمرٌض، فؤظهرت  النتابج أن الرضا المهنً له تؤثٌر وسٌط بٌن الذكاء االنفعالً 

ومتطلبات العمل التنظٌمً، وأن التقٌٌم االنفعالً الذاتً واستخدام األبعاد المختلفة للذكاء 

ات المرتبطة بالعمل فً حٌن أن التنظٌم الذاتً االنفعالً لها تؤثٌر مباشر على التنظٌم

لبلنفعال له تؤثٌر على الذكاء االنفعالً من خبلل الرضا المهنً، وٌكمن تؤثٌر الرضا المهنً 

ذوي المستوى التعلٌمً المتوسط  الممرضٌن على الذكاء االنفعالً فً دراستنا فً أن

بالمقارنة مع الممرضٌن ذوي المستوى  أقوى  على مهنتهمبالرضا  دٌهم شعورهل والثانوي 
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الجامعً الذٌن ٌعتبرون أن مهنة التمرٌض تحد من طموحاتهم خاصة بانعدام فرص ترقٌة 

 .مسارهم المهنً

فً  دالة احصابٌا د فروقووجوأخٌرا بالنسبة للفرضٌة الجزبٌة األخٌرة لم تظهر النتابج 

ة المهنٌة ألنه جمٌع الممرضٌن الممرضٌن بداللة الرتب الذكاء االنفعالً لدىمستوى 

باختبلؾ رتبهم المهنٌة ٌمارسون نفس المهام والعبلجات التمرٌضٌة بدون تمٌٌز بالرؼم من 

أن القانون الخاص للممرضٌن ٌحدد مهام كل رتبة بدقة، إال أن النقص فً بعض الرتب أو 

 س المهام.توزٌعها ؼٌر العادل على مختلؾ المصالح ٌفسر ممارسة جمٌع الممرضٌن لنف

د تباٌن فً أبعاد سمات الشخصٌة ٌرافق ووجلقد تحققت الفرضٌة التً تنص على  -6

 ةدال فروق  ، فقد كشفت النتابج على وجودتباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن

فً الذكاء االنفعالً بداللة جمٌع سمات الشخصٌة ماعدا سمة العصابٌة، وهذا التباٌن هو 

لصالح الممرضٌن الذٌن ٌتمٌزون بالسمات األكثر طٌبة واألكثر حٌوٌة واألكثر ٌقظة فً 

إلى ما أوردته الضمٌر المهنً واألكثر انبساطا اجتماعٌا وٌمكن تفسٌر هذه النتابج 

 فً أن األفراد ذوي الذكاء االنفعالً Salovey & Caruso)عن ( )2014(حنصالً،

المرتفع هم مقبولون من قبل اآلخرٌن، ومنفتحٌن على الخبرات الجدٌدة وذوي ضمٌر ٌقظ، 

وهذا ٌتوافق مع  أما العبلقة بٌن الذكاء واالنبساط فكانت أقل داللة من الناحٌة االحصابٌة،

 .السمات السابدة لدى الممرضٌن الدراسة الحالٌة وٌمكن ربطه بالفروق بٌن

) فً أن معظم الدراسات حول عبلقة سمات 2008وهذا ما أشارت إلٌه (خرٌبة، 

الشخصٌة بالذكاء االنفعالً بٌنت أن الذكاء االنفعالً ٌرتبط بالدرجات المنخفضة للعصابٌة 

فسر عدم وٌ ة الضمٌر،والدرجات المرتفعة لكل من االنبساطٌة واالنفتاح والطٌبة وٌقظ

إلى لدى عٌنة الممرضٌن وجود تباٌن فً سمة العصابٌة ٌرافق التباٌن فً الذكاء االنفعالً 

فً أن ٌطلق على  "سمة العصابٌة أحٌانا تسمٌة "عدم  )2008(خرٌبة،  ما أوضحته

االتزان االنفعالً" والذي ٌعبر عن عدم القدرة على مواجهة الحاالت االنفعالٌة السلبٌة مثل 

االكتباب والؽضب والخضوع والوعً بالذات، وهذه المواقؾ االنفعالٌة" تعبر عن القلق و

وبالتالً ال ٌظهر التباٌن بٌن مرتفعً  انخفاض فً مستوى الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن

    الذكاء االنفعالً ومنخفضً الذكاء االنفعالً بداللة هذه السمة.
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د أبعاجمٌع الحٌوٌة والنشاط ٌرافق تباٌن فً سمة تباٌن فً وجود بٌنت النتابج على  دولق

الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن وهذا التباٌن هو لصالح الممرضٌن األكثر حٌوٌة ونشاطا 

وهذه النتٌجة تتطابق مع الفرضٌة الجزبٌة الخاصة بعبلقة سمة الحٌوٌة والنشاط والذكاء 

مرضٌن األكثر حٌوٌة ونشاط ٌتمٌزون االنفعالً حٌث كانت أكبر قٌمة ارتباط بٌنهما، فالم

باالرتفاع مستوى االدراك االنفعالً والتحكم فً االنفعاالت والتحفٌز الذات والدافعٌة 

واستجابة لحاجٌات المرضى ولزمبلبهم  جٌدة ٌبدون مهارات عبلبقٌةأنهم لئلنجاز كما 

 والتفهم النفعاالتهم السلبٌة.

 سمة ٌقظة الضمٌر المهنًتباٌن فً  الجزبٌة وبوجودظهرت النتابج تحقق الفرضٌة أكما  

وهً لصالح الممرضٌن األكثر  أبعاد الذكاء االنفعالً لدى الممرضٌن جمٌع ٌرافق تباٌن فً

ٌقظة لصالح الممرضٌن األكثر ٌقظة للضمٌر المهنً، وكما تبٌن سابقا من خبلل فرضٌة 

ة ٌقظة الضمٌر المهنً لها ارتباط االرتباط بٌن سمات الشخصٌة والذكاء االنفعالً، أن سم

سمة ٌقظة الضمٌر  دال مع جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً مع العلم أن دراسات عدٌدة بٌنت أن

مهارة تحسن من مستوى ؤلداء فً جمٌع المهن والذكاء االنفعالً أٌضا مهنً هً متنبا ل

سبة للممرضٌن األكثر ٌقظة األداء لدى العمال لهذا ٌبدو ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالً بالن

فً أن سمة ٌقظة الضمٌر لها   )Hansenne, 2013(فً الضمٌر المهنً، وهذا ما أكده 

عبلقة مباشرة بإنجاز المهام وكذلك ارتباط تحفٌز الذات بهذه السمة فاألفراد الذٌن لدٌهم 

العلم أن درجات عالٌة فً سمة ٌقظة الضمٌر ٌظهرون تحفٌزا عالٌا فً انجاز المهام، ومع 

تحفٌز الذات بعد من أبعاد الذكاء االنفعالً، وبالتالً ال ٌكون لدى ممرضٌن تحفٌزا عالٌا 

مهامهم  إال إذا كانت لدٌهم قدرات إلدراك انفعاالتهم وانفعاالت المرضى وانفعاالت  نجازإل

زمبلبهم مع إظهار التفهم واالتصال الجٌد والتحكم فً االندفاعات  السلبٌة وإدارة والتكٌؾ 

مع المواقؾ الضاؼطة،  وهذا التفسٌر ٌنطبق على بالنسبة لسمة الطٌبة والتً كشفت النتابج 

فً هذه السمة ٌرافق التباٌن فً جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً لصالح تباٌن على وجود 

الممرضٌن األكثر طٌبة علما أن أعلى نسبة تباٌن هً فً مستوى بعد التعاطؾ والذي ٌعتبر 

محور الذكاء االنفعالً فالممرضٌن الذٌن ٌمتلكون مهارة التعاطؾ لدٌهم القدرة على التفهم 

اتٌة وانفعاالت اآلخرٌن وخاصة المرضى وزمبلبهم وبالتالً دفع وإدراك االنفعاالت الذ
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وهذا ما أكدته  أنفسهم لئلنجاز وتحفٌز الزمبلء على العمل فً جو تسوده الثقة المتبادلة،

الطٌبة تعزز التعاطؾ والتفاعل االجتماعً، واألفراد  وأمن أن المقبولٌة  )2014(حنصالً،

آلخرٌن كما ٌجب، واألفراد مرتفعً الذكاء فً ادراكهم لٌعتبرون األكثر دقة  األكثر تعاطفا

ون بالمسإولٌة االنفعالً هم األكثر مرونة واألكثر تقمصا عاطفٌا تجاه اآلخرٌن وٌتحلَ 

االجتماعٌة وٌتمٌزون بفهم انفعاالتهم الشخصٌة وتعتبر هذه الكفاءات االنفعالٌة مفتاح للنجاح 

  .التمرٌض فً الحٌاة المهنٌة وخاصة بالنسبة لمهنة

سمة الطٌبة تقابلها مهارة التعاطؾ فً الذكاء ) إلى أن 2008أشارت (خرٌبة، كما

أوضحت أن ارتفاع مهارات إدارة االنفعاالت ٌرتبط بانخفاض فً مستوى واالنفعالً، 

العصابٌة وارتفاع سمات الطٌبة وٌقظة الضمٌر واالنبساطٌة وهذا ما ٌقودنا إلى تؤكٌد نتٌجة 

بٌة الخامسة بوجود تباٌن فً سمة االنبساط االجتماعً لدى الممرضٌن  الفرضٌة الجز

ٌرافق التباٌن فً بعدي التعاطؾ وإدارة االنفعاالت لدى الممرضٌن بٌنما ال ٌوجد تباٌن دال 

وفً هذا السٌاق  بالنسبة ألبعاد التحكم فً االنفعاالت واالدراك االنفعالً وتحفٌز الذات

أن األفراد االنبساطٌون ٌظهرون أكبر قدر من السعادة فً )  2014أشارت (حنصالً،

لون ألن ٌكونوا أقل ضعفا حٌال المواقؾ ٌوالرضا عن الحٌاة من خبلل تجاربهم وٌم

الضاؼطة، أي أنهم أكثر تكٌفا مع األوضاع االجتماعٌة، وهذا ما ٌوافق مهارتً التعاطؾ 

 وإدارة االنفعاالت.

ذكاء لل ق الفرضٌة السابعة، بوجود عبلقة تنببٌةتحقوفً األخٌر كشفت النتابج على  -7

االنفعالً من خبلل سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى لدى 

، فقد تبٌن أن سمة الحٌوٌة والنشاط تعدى أقوى مإشر للتنبإ بالذكاء االنفعالً الممرضٌن

وٌقظة  % 2الطٌبة بنسبة من التباٌن الكلً للذكاء االنفعالً ثم ٌلٌه متؽٌر  % 25بنسبة 

من التباٌن الكلً للذكاء االنفعالً، كما ظهر من خبلل % 1الضمٌر المهنً بنسبة 

الفرضٌات الجزبٌة بؤن سمة الحٌوٌة والنشاط تعد أقوى مإشر للتنبإ بجمٌع أبعاد الذكاء 

من التباٌن الكلً  %18، %14،% 17 ،% 20، %14االنفعالً حٌث مثل نسبة 

طؾ، االدراك االنفعالً واالنجاز، إدارة االنفعاالت، التحكم فً االنفعاالت لمهارات التعا

 % 2و % 3وتحفٌز الذات على التوالً، بٌنما لم تتنبؤ العوامل الخمسة مجتمعة إال ما ٌمثل 
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من التباٌن الكلً لمهارتً التعاطؾ واالدراك االنفعالً واالنجاز على التوالً أما فٌما 

المهنً فقد ساهمت فً تفسٌر التباٌن الكلً للذكاء االنفعالً بنسبة  ٌخص سمة ٌقظة الضمٌر

من  % 1ونسبة من التباٌن الكلً لمهارة االدراك االنفعالً،  % 2وتفسٌر نسبة  1%

من التباٌن  % 2التباٌن الكلً لتحفٌز الذات، أما سمة الطٌبة فساهمت فً التنبإ  بنسبة 

الكلً للذكاء االنفعالً  ولم تظهر كمإشر لتفسٌر أبعاد الذكاء االنفعالً، وبالنسبة لسمة 

من التباٌن الكلً لمهارة التحكم فً االنفعاالت أما  % 2االنبساط االجتماعً ففسرت نسبة 

ات لتباٌن الكلً لمهارة تحفٌز الذمن ا%  2سمة العصابٌة فكان مإشرا لتفسٌر ما نسبته 

) لتحلٌل العبلقة بٌن سمات Petrides & al, 2010واختلفت هذه النتابج مع دراسة (

الشخصٌة والذكاء االنفعالً لدى مجموعة من الراشدٌن من أمرٌكا الشمالٌة وبرٌطانٌا حٌث 

 383مشارك ومشاركة أما المجموعة الثانٌة فضمت  377ضمت المجموعة األولى 

) ومقٌاس الذكاء NEO-FFIقٌاس سمات الشخصٌة (مشارك ومشاركة، وتم استخدام م

)، فكشفت النتابج على أن كل  العوامل الخمسة ساهمت فً TEI Que-SFاالنفعالً (

الكلً للذكاء ن ٌابالتبالتنبإ بالذكاء االنفعالً، وكانت العصابٌة أكبر عامل ساهم فً التنبإ 

أما ٌقظة %  19االنفعالً  بنسبة  ، وساهم االنبساط فً التنبإ بالذكاء%45بنسبة  االنفعالً

الضمٌر المهنً واالنفتاح فساهم كبل منهما بالتنبإ فً التباٌن الكلً للذكاء االنفعالً بنسبة 

، وتعتبر سمة الطٌبة أدنى  مإشر ساهم فً التنبإ بالتباٌن الكلً للذكاء االنفعالً 18%

، وتقاطعت نتابج هذه الدراسة مع نتابج عٌنة الممرضٌن من حٌث تنبإ سمة %10بنسبة 

من التباٌن الكلً لهذا البعد  % 50العصابٌة لمهارة التحكم فً االنفعاالت حٌث كانت بنسبة 

أما عٌنة الممرضٌن فقد أظهرت سمة العصابٌة مإشرا منخفضا فً تفسٌر بعد التحكم فً 

فسٌر مساهمة العصابٌة فً التنبإ بهذا البعد إلى ما أشار إلٌه وٌمكن ت %2االنفعاالت بنسبة 

) فً أن الشخصٌة العصابٌة لدٌها المعرفة االنفعالٌة والقدرة على تنظٌم 2011(بقٌعً، 

 ، ؼٌر أناالنفعاالت ألن حماٌته لنفسه ومخاوفه تساعده على تنظٌم انفعاالته والتحكم فٌها

قصورا كبٌرا فً التواصل والتعاطؾ مع اآلخرٌن  األشخاص ذوو سمة العصابٌة  ٌبدون 

وهذا ٌنعكس علٌه باإلحساس بالقلق والتوتر، كما نبلحظ أن جمٌع السمات األخرى ساهمت 

 ما ٌفسره ده، وهذا اإما فً التنبإ بالتباٌن الكلً للذكاء االنفعالً أو فً تباٌن أحد أبع
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(Gonzalez Gutiérrez & al, 2005)  ح والطٌبة واالنبساط لدٌها بؤن سمات االنفتا

القدرة للتنبإ باالنفعاالت االٌجابٌة وتحمل المسإولٌة والرضا عن الحٌاة، كما بٌن ماكري 

بؤن الطٌبة وٌقظة الضمٌر المهنً ٌرفعان من احتمالٌة التجارب   1990وكوستا  فً سنة  

تنبا لبلنفعاالت االٌجابٌة فً الحاالت االجتماعٌة وفً النجاح، بٌنما تعتبر العصابٌة م

السلبٌة فً الحٌاة، أما بالنسبة لسمة الحٌوٌة والنشاط لدى عٌنة الممرضٌن فكانت أقوى 

مإشر للتنبإ بالتباٌن الكلً للذكاء االنفعالً ولكل أبعاده وهذا ٌإكد على أن هذه السمة تعتبر 

االنفعالً من  أساسٌة بالنسبة للممرضٌن نظرا للعبلقة القوٌة التً ظهرت بٌنه وبٌن الذكاء

   خبلل الفرضٌات السابقة.
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 الخالصة واالستنتاجات:-3

تعتبر مهنة التمرٌض عمل ذو ثقل انفعالً كبٌر ٌتطلب من الممرضٌن بدل جهد جسدي 

ونفسً استثنابً لتقدٌم العبلج للمرضى وتلبٌة احتٌاجاتهم الجسدٌة والنفسٌة مع تحمل 

المهنة الناتجة عن مناظر الموت المتكرر والمشاهد الصادمة الضؽوط المرافقة لهذه 

للحوادث باإلضافة إلى الجروح واالصابات الخطٌرة، وكذلك تحمل االنفعاالت السلبٌة 

للمرضى  ومعاناتهم وقلق ذوٌهم علٌهم، هذا ما ٌتطلب منهم التحلً بمهارات االدراك 

ى انفعاالت اٌجابٌة، وتفهم مشاعر اآلخرٌن االنفعالً وإدارة االنفعاالت السلبٌة وتحوٌلها إل

وابراز التعاطؾ مع الجمٌع وكذلك القدرة على تحفٌز الذات والعمل فً بٌبة تتسم بالمواقؾ 

 .الحرجة وكذلك تقدٌم الدعم للزمبلء من أجل التنسٌق والتكامل فً تقدٌم العبلجات

ون بصفات شخصٌة ال تكون ذات فعالٌة إذا لم ٌتسم الممرض هذه المهاراتلكن كل 

تساعدهم على اتقان العمل مثل االلتزام المهنً والصبر والمواجهة والتحمل، واللطؾ 

والمرونة، والحلم والرأفة وانجاز المهام بضمٌر أخبلقً  والصدق واألمانة والمحافظة على 

السر المهنً، لهذا تمت هذه الدراسة بالبحث عن العبلقة بٌن سمات الشخصٌة والذكاء 

فعالً لدى عٌنة من الممرضٌن، باستخدام قابمة نموذج العوامل الخمسة الكبرى الذي االن

ٌعد محصلة للدراسات فً مجال الشخصٌة ٌختزل أهم صفات الشخصٌة فً خمسة أبعاد، 

مجموعة من بر الذكاء االنفعالً ختلط الذي ٌعتومقٌاس الذكاء االنفعالً طبقا للنموذج الم

األداء المهنً  التً تساعد على تحسٌنقدرات الشخصٌة ومرتبطة بسمات الالمهارات 

 وتحقٌق النجاعة والفعالٌة فً مختلؾ الوظابؾ والمهن.

فً مستوٌات سمات الشخصٌة دالة احصابٌا وجود فروق وكشفت نتابج الدراسة على 

حٌث احتلت سمة ٌقظة الضمٌر المهنً المرتبة األولى وهذا ٌإكد  السابدة لدى الممرضٌن

نتابج الدراسات السابقة التً تعتبر هذه السمة متنبا لؤلداء فً جمٌع الوظابؾ وخاصة مهنة 

التمرٌض التً تتطلب االتقان والتفانً وااللتزام واالنضباط والتقٌد بالتعلٌمات وتحمل 

المرتبة الثانٌة لما لها من دور فً إبداء مشاعر  المسإولٌة، ثم جاءت سمة الطٌبة فً

التعاطؾ واإلٌثار نحو اآلخرٌن بما فٌهم المرضى وعاببلتهم والزمبلء والمشرفٌن، وتعتبر 

هذه السمة ضرورٌة فً التفاهم بٌن أعضاء فرٌق العمل وتماسك جماعتهم، واحتلت سمة 
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اجبات الكثٌرة والمهام المتعددة التً الحٌوٌة والنشاط المرتبة الثالثة لدى العٌنة نظرا للو

ونقص اكتظاظ المرضى  شهدٌجب انجازها طٌلة فترة المداومة خاصة فً المصالح التً ت

فً تعداد الممرضٌن مثل مصلحة األمراض السرطانٌة واإلستعجاالت ومصالح الجراحة 

ضرورة هذه فاحتلت المرتبة الرابعة بالرؼم من  واالنعاش، أما سمة االنبساط االجتماعً

السمة فً جمٌع المهن التً تتطلب التفاعبلت االجتماعٌة ؼٌر انخفاض مستواها لدى عٌنة 

الممرضٌن بالمقارنة بالسمات السابقة ٌعود باألساس إلى احساسهم بؤن مهنة التمرٌض تحد 

من طموحاتهم لؽٌاب فرص الترقٌة أو تطوٌر المسار المهنً، كما أن هذا االنخفاض ٌعبر 

ة الصراعات التً تشهدها مختلؾ المإسسات الصحٌة سواء  بٌن الممرضٌن عن كثر

والمرضى، أو عاببلتهم أو زمبلبهم من نفس الرتبة أو المشرفٌن علٌهم، وجاءت سمة 

ألنها تعبر عن االنفعاالت السلبٌة كالقلق والؽضب والنفور من العصابٌة فً المرتبة األخٌرة 

لضؽوط المهنٌة وانخفض مستوى القدرة على تحمل المرضى وعدم القدرة على مواجهة ا

      مشاهد الموت أو المشاهد الصادمة وهذه االنفعاالت ال تتوافق مع مهنة التمرٌض. 

كما كشفت النتابج على تحقق الفرضٌة الثانٌة بوجود فروق دالة احصابٌا  فً مستوٌات 

عد االدراك االنفعالً واالنجاز أبعاد الذكاء االنفعالً السابدة لدى الممرضٌن، حٌث احتل ب

المرتبة االولى، فإدراك ومعرفة الممرضٌن لمشاعرهم وتلك الخاصة بالمرضى أو 

بزمبلبهم تدفعهم إلنجاز مهامهم كما ٌساعدهم على التحكم فً االنفعاالت السلبٌة، واحتلت 

األهداؾ  مهارة تحفٌز الذات المرتبة الثانٌة بالنظر لدورها فً تحفٌز الممرضٌن لتحقٌق

المرجوة من العملٌة العبلجٌة والتً تتطلب بدل الجهد والتحمل لتقدٌم الرعاٌة المناسبة 

للمرضى كما ٌساعد هذا التحفٌز الذاتً الممارسٌن اآلخرٌن فً االقتداء بالممرضٌن من 

ة، االنفعاالت فاحتل المرتبة الثالثة لدى العٌنأجل تقدٌم العبلج بفعالٌة، أما بعد التحكم فً 

وتعد هذه المهارة بعد وسٌطً بٌن مهارات االدراك االنفعالً وإدارة االنفعاالت والتعاطؾ، 

فمعرفة االنفعاالت تستوجب من الممرضٌن التحكم فٌها وبالتالً توجٌه وإدارة المهارات 

السلبٌة وتحوٌلها إلى إٌجابٌة للتمكن من العمل ضمن إطار تسوده الثقة المتبادلة بٌن جمٌع 

ؾ العملٌة العبلجٌة، إذ أن الممرضٌن الذٌن ٌبدون انخفاض فً مستوى هذه المهارة أطرا

تقل قدراتهم على االصؽاء وهذا ٌتجلى فً انخفاض مستوى مهارة التعاطؾ والتً احتلت 
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المرتبة الرابعة لدى العٌنة بالرؼم من أهمٌة هذه المهارة التً تعد أساس العملٌة العبلجٌة، 

الوجدانً ٌساعد الزمبلء على االنجاز وٌسهل تقبل المرٌض لمعاناته  فالتفهم أو التقمص

وبالتالً ٌسرع  شفاءه من مرضه، وٌمكن تبرٌر انخفاض مستوى هذه المهارة لدى 

الممرضٌن باستخدام بعضهم الستراتٌجٌات وآلٌات دفاعٌة للتقلٌل من حدة مشاعرهم السلبٌة 

وبالتالً ٌعتبر هذا ة اتجاه معاناة زمبلبهم اتجاه المرضى وكذلك بنقص فً مستوى الحساسٌ

االنخفاض مإشر للصراعات داخل المإسسات الصحٌة وارتفاع مستوى االحتراق النفسً 

لدى الممرضٌن، وأخٌرا تقودنا هذه المبررات إلى تفسٌر انخفاض مستوى إدارة االنفعاالت 

 لدى الممرضٌن والتً ترتبط بصورة اٌجابٌة بمهارة التعاطؾ.

حسب  وكشفت النتابج على تحقق فرضٌة وجود عبلقة ارتباطٌة بٌن سمات الشخصٌة

نموذج العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالً لدى عٌنة الممرضٌن حٌث كانت (ر) 

، وتعد هذه النتٌجة مطابقة للدراسات السابقة التً تعتبر 0,01عند مستوى داللة  0,01=

والسمات، وتبٌن أن أقوى عبلقة دالة هً بٌن سمة  الذكاء نموذج مختلط من القدرات

الحٌوٌة والنشاط وجمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً نظرا ألهمٌة هذه السمة لدى الممرضٌن 

والمهارات االنفعالٌة التً تسمح للممرضٌن بإنجاز مهامهم بسرعة وفعالٌة نظرا لنقص 

ة العصابٌة فدلت النتابج على وجود تعدادهم وكثافة المهام المطلوبة منهم، أما بالنسبة لسم

ارتباطات سالبة عبلقة ؼٌر دالة احصابٌا بٌنها وبٌن البعد الكلً للذكاء االنفعال بٌنما وجدت 

دالة احصابٌا بٌن هذه السمة وأبعاد التحكم فً االنفعاالت واالدراك االنفعالً واالنجاز 

لدى الممرضٌن العصابٌٌن وتحفٌز الذات وهذا ٌدل على انخفاض مستوى هذه المهارات 

بتؤثٌر من انفعاالتهم السلبٌة وعدم القدرة على التحكم فٌها وانخفاض مستوى التكٌؾ لدٌهم 

بالمواقؾ الضاؼطة المصاحبة للمهام الكثٌرة وبٌبة العمل الحرجة، كما تبٌن أٌضا وجود 

المهنً والطٌبة متً ٌقظة الضمٌر ارتباط دال احصابٌا بٌن جمٌع أبعاد الذكاء االنفعالً وس

سابقا نظرا ألهمٌة هتٌن السمتٌن فً مهنة التمرٌض وتمٌزهما بالصفات التً تم ذكرهما 

تبٌن وجود  األخٌر سمتان مرادفتان لبلنفعاالت االٌجابٌة وللمهارات االنفعالٌة، وفًوهما 

ات لما بؤبعاد الذكاء االنفعالً ما عدا بعد تحفٌز الذارتباط بٌن سمة االنبساط االجتماعً 
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ٌَز الممرضٌن المنبسطٌن من االحساس بالراحة والسعادة والرضا لهذا ال تبدي هذه الفبة  ٌم

 الحاجة لتحفٌز الذات  لئلنجاز أو للتواصل مع المرضى أو زمبلء العمل.  

وبالنسبة لفرضٌة وجود فروق دالة فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن بداللة العوامل 

ى وجود فروق ؼٌر دالة فً سمات الشخصٌة  بداللة الجنس، أما فدلت النتابج عل الفردٌة

بالنسبة للسن فتبٌن وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا بالنسبة لسمات الحٌوٌة والنشاط وٌقظة 

الضمٌر المهنً والطٌبة، ووجود فروق دالة احصابٌا بالنسبة لسمة العصابٌة بٌن فبة (أقل 

قً بالمقارنة بالدراسات السابقة التً أجمعت سنة) وهذا منط 50-41سنة) وفبة ( 30من 

سنة وٌنخفض مستواها  30سبة لؤلفراد األقل من على أن سمة العصابٌة تكون أعلى بالن

بالتقدم فً السن، أما فٌما ٌخص سمة االنبساط االجتماعً فكانت الفروق دالة احصابٌا بٌن 

لح الفبتٌن األخٌرتٌن سنة) لصا50-41سنة) و( 30سنة) وفبتً  (أقل من  40-30فبة (

وتعتبر هذه النتابج منطقٌة بالنسبة للفبة األولى ولكنها ؼٌر منطقٌة بالنسبة للفبة الثانٌة بما أن 

االنبساط االجتماعً ٌنخفض مع التقدم فً العمر وٌمكن تفسر هذه النتٌجة إلى معاناة 

اة الزوجٌة سنة) من ضؽوطات اجتماعٌة نظرا لمشاكل الحٌ 40-30الممرضات من فبة (

سنة)، كما 50-41وتربٌة األطفال ومتابعة دراساتهم، وتقل هذه الضؽوطات بالنسبة لفبة (

ت النتابج على وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا فً سمات الشخصٌة لدى الممرضٌن دلَ 

لح الممرضٌن ذوي بداللة المستوى الدراسً إال بالنسبة لسمة الحٌوٌة والنشاط لصا

باعتبار أن هذه الفبة تعد ذات أدنى مستوى تعلٌمً، تحاول أن تثبت المستوى المتوسط، 

خبلل التحلً بالحٌوٌة والنشاط مقارنة مع الممرضٌن ذوي المستوى التعلٌمً  ننفسها م

األعلى، وفً األخٌر بٌنت النتابج على وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا فً سمات الشخصٌة 

الدراسات أثبتت تؤثٌر طبٌعة العمل على سمات بداللة الرتبة المهنٌة، فبالرؼم من أن 

الشخصٌة إال أن هذا التؤثٌر لم ٌظهر على مستوى الرتب المهنٌة لدى الممرضٌن ألن الواقع 

 ٌدل على أن جمٌع الممرضٌن ٌقومون بنفس المهام مهما كانت الرتبة المهنٌة. 

نفعالً لدى كما كشفت نتابج الفرضٌة الخاصة بوجود فروق فً مستوى الذكاء اال

الممرضٌن بداللة العوامل الفردٌة على وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا فً مستوٌات الذكاء 

االنفعالً بداللة الجنس، وكذلك عدم وجود فروق دالة احصابٌا فً مستوٌات المهارات 
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سنة)  30االنفعالٌة بداللة السن إال على مستوى بعد التحكم فً االنفعاالت بٌن فبة (أقل من 

سنة) لصالح هذه الفبة وهذا ٌعود إلى عاملً التقدم فً السن والخبرة وهذا  50 -41فبة (و

ما تؤكد من خبلل الفرضٌة الجزبٌة الخاصة بالفروق فً  مستوى الذكاء االنفعالً بداللة 

مستوى التحكم فً االنفعاالت لصالح الممرضٌن ذوي األقدمٌة والتً لم تتحقق إال على 

سنة)، إذ كلما  15-11سنوات) و(5سنة) بالمقارنة مع فبتً (أقل من  20أقدمٌة (أكثر من 

ارتفع سن الممرضٌن وارتفعت سنوات األقدمٌة لدٌهم كلما تطورت مهارة التحكم فً 

انفعاالتهم، كما بٌنت النتابج على وجود فروق دالة احصابٌا فً مستوٌات الذكاء االنفعالً 

لشعورهم بالرضا المهنً ً المتوسط والثانوي نظرا لدى الممرضٌن بداللة المستوى الدراس

مقارنة بزمبلبهم ذوي المستوى العالً الذٌن ٌعتبرون أن مهنة التمرٌض تحد من طموحاتهم 

 خاصة بانعدام فرص ترقٌة مسارهم المهنً.

أما آخر فرضٌة جزبٌة فبٌنت النتابج على وجود فروق ؼٌر دالة احصابٌا بداللة الرتبة 

  ممارسة الممرضٌن لنفس المهام باختبلؾ رتبهم. المهنٌة بسبب

وتبٌن من النتابج تحقق الفرضٌة السادسة بوجود تباٌن فً أبعاد سمات الشخصٌة ٌرافق 

التباٌن فً أبعاد الذكاء االنفعالً، وكانت هذه الفروق دالة احصابٌا فً الذكاء االنفعالً 

ٌعتبر الممرضٌن األكثر ذكاء   مات الشخصٌة ما عدى سمة العصابٌة، إذبداللة جمٌع س

انفعالٌا هم الممرضٌن الذٌن ٌتمٌزون بالسمات األكثر طٌبة واألكثر حٌوٌة ونشاطا واألكثر 

ٌقظة فً الضمٌر المهنً، واألكثر انبساط اجتماعً، وٌفسر وجود فروق ؼٌر دالة فً 

عالً وبالتالً الذكاء االنفعالً بداللة سمة العصابٌة ألنها تعبر عن عدم االتزان االنف

انخفاض قدرة الممرضٌن العصابٌن لمواجهة المواقؾ الضاؼطة وانخفاض مستوى مهارة 

إدارة االنفعاالت السلبٌة لدٌهم مثل القلق والؽضب والحزن..، وهذا ٌإدي إلى انخفاض 

 مستوى ذكابهم االنفعالً.

أما بالنسبة آلخر فرضٌة فً هذه الدراسة والتً تنص على قدرة سمات الشخصٌة حسب 

نموذج العوامل الكبرى بالتنبإ بالذكاء االنفعالً فلقد تحققت احصابٌا، وكشفت النتابج على 

أن سمة الحٌوٌة والنشاط تعد أقوى مإشر للتنبإ بالتباٌن الكلً للذكاء االنفعالً كما ساهم فً 

مهارات الذكاء االنفعالً، كما تبٌن مساهمة كل من سمة ٌقظة كبر نسبة بجمٌع التنبإ بؤ
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ٌن الكلً للذكاء االنفعالً أما بالنسبة للمهرات االضمٌر المهنً والطٌبة بنسب ضبٌلة فً التب

فً كل من مهارة   % 2و % 3الذكاء االنفعالً فساهمت العوامل الخمسة مجتمعة وبنسبة 

نفعالً واالنجاز وساهمت ٌقظة الضمٌر المهنً فً التنبإ بمهارتً التعاطؾ واالدراك اال

االدراك االنفعالً وتحفٌز الذات، وساهمت سمة العصابٌة فً التنبإ بمهارة التحكم فً 

االنفعاالت وأخٌرا ساهمت سمة العصابٌة فً التنبإ بمهارة تحفٌز الذات، ولم ٌظهر أثر 

ألن هذا اط فً التنبإ بمهارة إدارة االنفعاالت سمات الشخصٌة ما عدى سمة الحٌوٌة والنش

 البعد من الذكاء االنفعالً احتل المرتبة األخٌرة من حٌث سٌادته لدى عٌنة الممرضٌن.
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 :واالقتراحات توصٌاتال

تبعا لنتابج وخبلصة تحلٌل العبلقة بٌن سمات الشخصٌة حسب نموذج العوامل الخمسة 

االنفعالً لدى عٌنة من الممرضٌن العاملٌن بالمراكز والمإسسات الصحٌة الكبرى والذكاء 

  فً ما ٌلً: نوجزهاالعلمٌة والتطبٌقٌة، و اقتراح بعض التوصٌات بوالٌة وهران ٌمكن

لعوامل الخمسة الكبرى فً لتؤكد من صدق نموذج اقصد ا تعزٌز وزٌادة البحوث -

 والمجتمع الجزابري على العموم. مجتمع دراستنا

 البحث عن دور سمات الشخصٌة فً االنتقاء والتوظٌؾ والتوجٌه والمهنً وعبلقتها -

 بمختلؾ القطاعات.باألداء فً المإسسات الجزابرٌة 

إجراء الدراسات والبحوث عن دور المهارات االنفعالٌة فً تحسٌن األداء المهنً  -

ة والتً تتمٌز بالثقل االنفعالً وخاصة فً قطاع الخدمات والتكٌؾ فً بٌبات العمل الحرج

 .االجتماعٌة تفاعبلتوالمهن التً تتطلب ال

استخدام مقاٌٌس الشخصٌة والذكاء االنفعالً فً اختٌار وتوظٌؾ الممرضٌن وتوجٌههم  -

 .االستشفابٌة المصالحمختلؾ فً 

أن تضم جماعة العمل اختٌار فرق العمل باستخدام مقاٌٌس الشخصٌة ومن األفضل  -

ٌقظة الضمٌر المهنً، و الحٌوٌة والنشاط ضٌن من مختلؾ السمات وخاصة سمات ممر

 . الفرٌق لتعزٌز تماسكوالطٌبة واالنبساط االجتماعً 

ساسٌة لتكوٌن الممرضٌن وتدعٌم  تنمٌة مهارات الذكاء االنفعالً إلى البرامج األ ضافةإ -

 أساس مهنة التمرٌض.و ور المهارات االنفعالٌةمح مهارة التعاطؾ لدٌهم والتً تعد

تعدٌل سمة العصابٌة لدى الممرضٌن بالتكوٌن فً مهارات إدارة االنفعاالت والتحكم  -

فٌها وتحفٌز الذات أي التقلٌل من حدة االنفعاالت السلبٌة وتحفٌز االنفعاالت االٌجابٌة لدٌهم 

 للتكٌؾ مع بٌبة العمل.
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لممرضٌن الذٌن ٌبدون صعوبات فً التواصل مع ل التكوٌن بالنسبة تحدٌد احتٌاجات -

من معاقبتهم  بدال زمبلبهم أو مع المرضى وإخضاعهم للتكوٌن فً المهارات االنفعالٌة

 بالتوجٌه فً المصالح التً تتمٌز بكثافة المرضى والثقل االنفعالً.

المهنً لدٌهم وتشجٌعهم فتح مجال لترقٌة المسار المهنً للممرضٌن للرفع من الرضا  -

باالعتراؾ المعنوي قبل المادي نظٌر المجهودات التً ٌبدلونها وبالتالً تقوٌة مهارة تحفٌز 

 .لدٌهم الذات
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 النفس العمل والتنظٌم ، جامعة منتوري قسنطٌنة.

بؤنماط الشخصٌة واالحتراق النفسً الذكاء االنفعالً وعبلقته  )2011،(بقٌعً ،نافز -26

مجلة جامعة النجاح لؤلبحاث (العلوم االنسانٌة)، مجلد الصفوؾ الثبلثة األولى،  لدى معلمً

 .82-49 ص ص )،1(25

الفروق فً العوامل  ،)2014(،أبو ؼزال  ،جرادات، معاوٌة ،محمد ،عبد الكرٌم -27

، مجلة العلوم التربوٌة الخمسة الكبرى للشخصٌة وفق الجنس والحاجة إلى المعرفة

  152-125ص ص  3العدد ، 15 والنفسٌة، المجلد

 عبلقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة باالرتٌاح الشخصً)، 2013أمال  ( ،عبادو -28

دراسة مٌدانٌة لدى االطارات العاملة بشركة سونلؽاز بوالٌات الجنوب،   فً مكان العمل،

الجتماعٌة جامعة قاصدي رسالة ماجستٌر فً علم النفس العمل والتنظٌم، قسم العلوم ا

 لة.ڨمرباح، ور

التوافق المهنً للممرضٌن العاملٌن بالمستشفٌات )، 2002الشافعً ( ،عطوة ،ماهر -29

، رسالة ماجستٌر فً علم النفس، كلٌة التربٌة فً تهم الشخصٌةالحكومٌة وعبلقته بسما

 الجامعة االسبلمٌة، ؼزة.

الذكاء االنفعالً وعبلقته بالكفاءة )، 2008( مؽربً ،مصطفى ،بن عبد هللا ،عمر -30

، رسالة ماجستٌر فً المهنٌة لدى عٌنة من معلمً المرحلة الثانوٌة فً مدٌنة مكة المكرمة

 التوجٌه والتربوي والمهنً، كلٌة التربٌة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.علم النفس 
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أثر برنامج تدرٌبً فً تحسٌن الذكاء االنفعالً  )،2010(إبراهٌم، ،عبد الشهٌد ،نجاح -31

،  )83مجلة كلٌة التربٌة ببنها، العدد (، لدى طالبات التمرٌض بالمملكة العربٌة السعودٌة

 90-45ص ص 

إدارة الضؽوط النفسٌة وعبلقتها بسمتً الشخصٌة )، 2014حنصالً ( ،مرٌامة -32

، دراسة مٌدانٌة على فً ضوء الذكاء االنفعالً المناعٌة (الصبلبة النفسٌة والتوكٌدٌة)

األساتذة الجامعٌٌن الممارسٌن لمهام إدارٌة، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً علم النفس 

 االجتماعٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة. العٌادي، كلٌة العلوم اإلسبلمٌة و
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 التحكٌم(: إستمارة 1الملحق رقم )

  2بِؼخ ٚ٘شاْعـــــــــــ

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ                                              لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ

 رخصص ػٍُ إٌفظ اٌؼًّ ٚاٌزٕظ١ُ                               ِبعغز١ش ػٍُ إٌفظ اٌؼًّ ٚاٌزٕظ١ُ

 

 

 

 انًىضىع: طهب ححكيى

 

 أسخبري انفبضم: 

 

ٚفٟ  اغبس اػذاد ِزوشح ِبعغز١ش فٟ ػٍُ إٌفظ اٌؼًّ ٚاٌزٕظ١ُ، ٚاٌّٛعِٛخ عقببني سبيعت،  أٔب اٌطبٌجخ 

ة :"ػاللخ عّبد اٌؾخص١خ ؽغت ّٔٛرط اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ثبٌزوبء االٔفؼبٌٟ ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ 

 أٌزّظ ِٕىُ رؾى١ُ اٌّم١بع١ٓ اٌزب١١ٌٓ:، ٠غؼذٟٔ أْ األسخبر بشيش بن طبهشاٌّّشظ١ٓ"، ٚثبؽشاف ِٓ 

"ِٓ   Costa & Mc Crae ِم١بط عّبد اٌؾخص١خ ؽغت ّٔٛرط اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ي" -1

 رؼش٠ت ِؾّذ ثذس األٔصبسٞ.

 ِم١بط اٌزوبء االٔفؼبٌٟ ٌفبسٚق اٌغ١ذ ػضّبْ. -2

د ِمجٌٛخ ِٓ اٌصذق ثّغز٠ٛب ٚٔؾ١طىُ ػٍّب أْ اٌّم١بع١ٓ غجمب فٟ ث١ئبد أعٕج١خ ٚػشث١خ ٠ٚزغّبْ 

ٚاٌضجبد، ٚثبٌٕظش اٌٝ ثؼط اٌزؼذ٠الد اٌزٟ لّٕب ثٙب فٟ اػبدح ص١بغخ ثؼط اٌفمشاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، سأ٠ٕب 

ِٓ اٌعشٚسٞ أْ ٔؤخز ِالؽظبرىُ ثؼ١ٓ االػزجبس فٟ اٌص١بغخ إٌٙبئ١خ لجً اٌؾشٚع فٟ صجبد اٌخصبئص 

  اٌغ١ىٛ ِزش٠خ اؽصبئ١ب.

ظبرىُ ف١ّب ٠خص ٌغخ اٌفمشاد ِٓ ؽ١ش اٌٛظٛػ ٚدلخ اٌزؼج١ش ِٚذٜ ل١بط ٚاٌّطٍٛة ِٕىُ ٘ٛ اثذاء ِالؽ

وً فمشح ٌّب ٚظؼذ ٌم١بعٗ أٚ ػاللزٙب ثبٌجؼذ اٌزٞ رٕعٛٞ رؾزٗ ِٓ خالي ٔغت ِئ٠ٛخ وّب ٠ّىٓ رمذ٠ُ 

 ِالؽظبرىُ فٟ اٌصفؾخ األخ١شح ؽٛي اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ ِٓ غشفىُ ٚؽىشا عض٠ال ٌىُ.
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 انسىسيىيهنيت:انخصبئص 

  روش                               أٔضٝانجنس:   -

 

 : انسن-

 عٕخ        50-41عٕخ            40-31عٕخ              30-21عٕخ ٚألً           20

  

 عٕخ فّب فٛق50

 

  :انًسخىي انخعهيًي-

 ِزٛعػ                     صبٔٛٞ                        ثىبٌٛس٠ب                   عبِؼٟ    

          

 انفئت انًهنيت:-

 ِّشض ِغبػذ                ِّشض ِئً٘                  ِّشض فٟ اٌصؾخ اٌؼ١ِّٛخ

 ِّشض سئ١غٟ

 

 :األقذييت

 عٕخ25-21عٕخ        20-16عٕخ          15-11    عٕخ     10-6عٕٛاد ٚألً         5

 عٕخ فّب فٛق31عٕخ          26-30

 

 ....................................................................................انًصهحت:
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 يقيبس سًبث انشخصيت حسب نًىرج انعىايم انخًست انكبشي-1

 

 

 انشقى

 

 

 بعذ انعصببيتفقشاث 

 يسخىي قيبسهب نًب وضعج نقيبسه يسخىي انذقت وانىضىح
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           ( ̶ ) أٔب ٌغذ لٍمب 01

           )+(  أؽؼش ثؤٕٟٔ أدٔٝ ِٓ األخش٠ٓ 06

ػٕذِب أوْٛ رؾذ لذس ٘بئً ِٓ اٌعغٛغ أؽؼش أؽ١بٔب وّب ٌٛ إٟٔٔ  11

 )+( عؤٔٙبس

          

           (̶  ) ٔبدسا ِب أؽؼش ثبٌٛؽذح أٚ اٌىؤثخ 16

           )+(  أؽؼش وض١شا ثبٌزٛرش ٚإٌشفضح 21

           )+(  أؽؼش أؽ١بٔب ثؤٔٗ ال ل١ّخ ٌٟ 26

           ( ̶ ) ٔبدسا ِب أؽؼش ثبٌخٛف أٚ اٌمٍك 31

           )+(   إٌبطأغعت وض١شا ِٓ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ؼبٍِٕٟ ثٙب  36

 غبٌجب، ػٕذِب رغٛء األِٛس رضجػ ّ٘زٟ ٚأؽؼش وّب ٌٛ وٕذ اعزغٍُ 41

   )+( 

          

           (̶  ) ٔبدسا ِب أوْٛ ؽض٠ٕب أٚ ِىزئجب 46

           )+( أؽؼش غبٌجب ثبٌؼغض ٚثؾبعخ ٌؾخص ٠ؾً ِؾبوٍٟ 51

           )+( االخزفبءأؽ١بٔب وٕذ خغٛال عذا ٌذسعخ إٟٔٔ ؽبٌٚذ  56

 فقشاث بعذ االنبسبط

 

          

           )+( أؽت أْ ٠ىْٛ ؽٌٟٛ ػذدا وج١شا ِٓ إٌبط 02

           )+( أظؾه ثغٌٙٛخ 07

           (̶  ) ال أػزجش ٔفغٟ ؽخص ِفشػ 12

           )+(  رؼغجٕٟ اٌزص١ّّبد اٌف١ٕخ اٌزٟ أعذ٘ب فٟ اٌفٓ أٚ اٌطج١ؼخ 17

           )+( أؽت أْ أوْٛ فٟ ِىبْ ؽ١ش ٠ٛعذ اٌفؼً أٚ إٌؾبغ 22

           ( ̶ ) أفعً ػبدح ػًّ األؽ١بء ثّفشدٞ 27

           )+( أؽؼش وض١شا ٚوؤٕٟٔ أف١ط لٛح ٚٔؾبغب 32

           )+( أٔب ؽخص ِجزٙظ ِٚفؼُ ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌؾبغ 37

           ( ̶ ) إٟٔٔ، ٌغذ ثّزفبئً ِٚجزٙظ 42

           )+( ؽ١برٟ رغشٞ ثغشػخ 47

           )+( أٔب ؽخص ٔؾ١ػ عذا 52

           (̶  ) أفعً أْ أدثش أِٛس ٔفغٟ ػٍٝ أْ أوْٛ لبئذا ٌألخش٠ٓ 57
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اٌش

 لُ

 

 

 فمشاد ثؼذ اٌصفبٚح/االٔفزبػ

ِغزٜٛ ل١بعٙب ٌّب ٚظؼذ  ِغزٜٛ اٌذلخ ٚاٌٛظٛػ
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           ( ) ̶ ال أؽت أْ أثذد ٚلزٟ فٟ أؽالَ ا١ٌمظخ 03

ػٕذِب أعزذي ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌصؾ١ؾخ ٌؼًّ ؽٟء أعزّش  08

 ( ) ̶ ػ١ٍٙب

          

رؼغجٕٟ اٌزص١ّّبد اٌف١ٕخ اٌزٟ أعذ٘ب فٟ اٌفٓ أٚ  13

 )+( اٌطج١ؼخ

          

اٌّؾبسوخ فٟ اٌّغبدٌخ ث١ٓ صِالئٟ ال فبئذح  أػزمذ أْ  18

 ِٕٙب اال رؾ٠ٛؼ ٚرع١ًٍ األفىبس )+(

          

 اإلغالق ) ̶ ١ٌظ ٌٍؾؼش أٞ رؤص١ش ل١ًٍ أٚ وج١ش ػٍٟ ػٍٝ 23

) 

          

           )+( أعشة وض١شا األوالد اٌغذ٠ذح ٚاألعٕج١خ 28

اٌزٟ ٔبدسا ِب أالؽظ اٌّؾبػش ٚاٌؾبالد اٌّضاع١خ  33

 ( ) ̶ رؾذصٙب اٌج١ئبد اٌّخزٍفخ

          

أػزمذ ثؤٔٗ ٠غت ػ١ٍٕب أْ ٍٔغؤ اٌٝ اٌغٍطبد اٌذ١ٕ٠خ ٌٍجش  38

 ( ) ̶ فٟ األِٛس األخالل١خ

          

ٌذٞ ا٘زّبَ ل١ًٍ فٟ اٌزؤًِ فٟ غج١ؼخ اٌىْٛ أٚ  48

 (  ) ̶ اٌظشٚف اإلٔغب١ٔخ

          

           )+(  اٌفىشٌٞذٞ اٌىض١ش ِٓ ؽت االعزطالع  53

 وض١شا ِب أعزّزغ ثبٌٍؼت فٟ إٌظش٠بد ٚاألفىبس اٌّغشدح 58

)+( 

          

 فمشاد ثؼذ اٌط١جخ/ اٌّمج١ٌٛخ

 

          

           )+(  أؽبٚي أْ أوْٛ ٌط١فب ِغ وً فشد أٌزمٟ ثٗ 04

أدخً وض١شا فٟ ٔمبػ ِغ أفشاد ػبئٍزٟ ٚصِالئٟ فٟ  09

 ( ) ̶ اٌؼًّ

          

           ( ) ̶ ٠ؼزمذ ثؼط إٌبط ثؤٕٟٔ أٔبٟٔ ِٚغشٚس 14

           )+( أفعً اٌزؼبْٚ ِغ األخش٠ٓ ػٍٝ اٌزٕبفظ ِؼُٙ 19

           (  ) ̶ أ١ًِ اٌٝ اٌؾه ٚاٌغخش٠خ ِٓ ٔٛا٠ب األخش٠ٓ 24

أػزمذ ثؤْ ِؼظُ إٌبط عٛف رغزغٍه ارا عّؾذ ٌُٙ  29

 ( ) ̶ ثزٌه

          

           )+( ٠ؾجٕٟ ِؼظُ إٌبط اٌز٠ٓ أػشفُٙ 34

           ( ) ̶ ٠ؼزمذ ثؼط إٌبط ثؤٟٔ ثبسد ٚؽزس 39

           (  ) ̶ أٔب صٍت اٌشأٞ ِٚزؾذد فٟ ارغب٘برٟ 44

           أؽبٚي أْ أوْٛ ؽزسا ٠ٚمظب ِٚشاػٟ ٌّؾبػش األخش٠ٓ 49
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)+( 

           ( ) ̶ رٌه ارا ٌُ أوٓ أؽت ثؼط إٌبط، أدػُٙ ٠ؼشفْٛ 54

ارا وبْ ظشٚس٠ب، ٠ّىٓ أْ أرؾب٠ً ػٍٝ إٌبط  59

 ( ) ̶ ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِب أس٠ذ

          

 

 

اٌش

 لُ

 

 

 فمشاد ثؼذ ٠مظخ اٌع١ّش

ِغزٜٛ ل١بعٙب ٌّب ٚظؼذ  ِغزٜٛ اٌذلخ ٚاٌٛظٛػ
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           )+( ِٚشرجخأؽزفظ ثّّزٍىبرٟ ٔظ١فخ  5

أٔب ع١ذ اٌٝ ؽذ ِب فٟ دفغ ٔفغٟ إلٔغبص األؽ١بء فٟ  10

 )+( ٚلزٙب اٌّؾذد

          

           ( ) ̶ إٟٔٔ ٌغذ ثبٌؾخص اٌزٞ ٠ؾبفظ عذا ػٍٝ إٌظبَ 15

           )+(  أؽبٚي أغبص األػّبي اٌّؾذدح ٌٟ ثع١ّش 20

رؾم١مٙب ٌذٞ ِغّٛػخ أ٘ذاف ٚاظؾخ أعؼٝ اٌٝ  25

 )+( ثطش٠مخ ِٕظّخ

          

           ( ) ̶ أظ١غ اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ لجً أْ أعزمش ٌىٟ أػًّ 30

           )+( أػًّ ثبعزٙبد فٟ عج١ً رؾم١ك أ٘ذافٟ 35

ػٕذِب أرؼٙذ ثؾٟء أعزط١غ دائّب االٌزضاَ ثٗ ِٚزبثؼزٗ  40

 )+( ٌٍٕٙب٠خ

          

ّٟ وّب ٠ٕجغٟ أْ أوْٛأؽ١بٔب ال ٠ٛصك ثٟ ٚال  45  ) ̶ ٠ؼزّذ ػٍ

) 

          

           )+( أٔب أغبْ ِٕزظ دائّب أٟٔٙ اٌؼًّ 50

           ( ) ̶ ٌُ أثذ ِطٍمب ػٍٝ إٟٔٔ لبدس ػٍٝ أْ أوْٛ ِٕظّب 55

           )+( أوبفؼ ِٓ أعً اٌز١ّض فٟ وً ؽٟء ألَٛ ثٗ 60

 

 )+(: رؼٕٟ أْ اٌؼجبسح أٚ اٌفمشح ِٛعجخ.

(:تعنًأنالعبارةسالبة.̶)
االجابةعلىالمقٌاسباستعمالمقٌاسلٌكرتالخماسً)موافقجدا،موافق،محاٌد،غٌرموافق،تتم

 غٌرموافقعلىاإلطالق(.

 يالحظبحكى حىل انفقشاث انخي يجب حعذيههب:
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 يقيبس انزكبء االنفعبني:-

  

 
 انشقى

 

 فقشاث بعذ إداسة االنفعبالث
 يسخىي قيبسهب نًب وضعج نقيبسه وانىضىح انذقتيسخىي 
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           مشاعري السلبٌة كالؽضب تساعدنً فً حٌاتً الشخصٌة 1

           مشاعري الصادقة كتقبل اآلخرٌن تساعدنً على النجاح 6

           كالشعور بالٌؤس أستطٌع التحكم فً تفكٌري السلبً 11

          أستطٌع السٌطرة على نفسً بعد أي حدث مزعج 16

           أستطٌع التحكم فً مشاعري وتصرفاتً 21

           تحت أي ضؽوط أتعرض لها ان هادبكوأ 26

           بسهولةكالخوؾ أو الؽضب أستطٌع نسٌان مشاعري السلبٌة  31

           من مشاعري السلبٌة إلى اإلٌجابٌةأتحول بسهولة  36

           أتحكم فً مشاعري عند مواجهة أي أخطار 41

           أستطٌع أن أفعل بإرادتً ما تحتاجه مشاعري 46

           أستطٌع التعبٌر بسهولة عن انفعاالتً اإلٌجابٌة 50

           الوقتعند تنفٌذ المهام التً تتصؾ بالتحدي أنسى مرور  53

           تساعدنً مشاعري فً اتخاذ قرارات هامة فً حٌاتً 55

           مهما انهزمت ٌبقى لدي األمل والتفاإل 57

           أواجه بسهولة صراعات الحٌاة ومشاعر القلق واإلحباط 58

 فقشاث بعذ حنظيى االنفعبالث 

 
          

بشًء ما محبوب لدّي بعد أي أستطٌع أن أكافا نفسً  02
 حدث مزعج

          

           أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتابج سرٌعة 07

           العمل حتى عندما ٌكون ممبّل  استمتع ب 12

          أحاول أن أكون مبتكرا لمواجهة تحدٌات الحٌاة 17

           أتصؾ بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به 22

           أستطٌع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتً 27

           أستطٌع إنجاز المهام بنشاط وبتركٌز عال 32

           حتى فً وجود الضؽوط أعمل فً راحة جٌدة 37

          أستطٌع تحقٌق النجاح حتى تحت الضؽوط 42

           أستطٌع أن أواصل إنجاز أعمالً رؼم الصعوبات 47

           أستطٌع تركٌز انتباهً فً األعمال المطلوبة منً 51

 

 انشقى

 

 
 

 فقرات بعد تنظٌم االنفعاالت  )تابع(

 يسخىي قيبسهب نًب وضعج نقيبسه يسخىي انذقت وانىضىح 
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           أستطٌع إبعاد عواطفً عندما أقوم بإنجاز أعمالً 54

           أتحكم فً مشاعر اإلجهاد التً تعوق أدابً ألعمالً 56

 فقرات بعد معرفة االنفعاالت
 

          

استخدمانفعاالتًاإلٌجابٌةكالفرحوالسلبٌةكالخوففًقٌادة 03
 ذاتً

          

          فً تؽٌٌر كالخوؾ والؽضب تساعدنً مشاعري السلبٌة  08
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 حٌاتً
عند اتخاذ قرار كالخوؾ مثبل أواجه مشاعري السلبٌة  13

 ٌتعلق بً
          

           ترشدنً مشاعري السلبٌة فً التعامل مع اآلخرٌن 18

           أتعرؾ على مشاعري الصادقة فً أؼلب األوقات 23

           أستطٌع التعبٌر عن مشاعري 28

           أعتبر نفسً مسإوال عن مشاعري 33

            مثبل كالخوؾاهتماماتً أستطٌع إبعاد انفعاالتً السلبٌة  38

           أعرفأنلديمشاعررقٌقة 43

           مزاجً ٌكون حسنا باستمرار 48

 فقرات بعد التعاطف
 

          

           أنا حساس الحتٌاجات اآلخرٌن 04

           اآلخرٌن أنا فّعال فً االستماع إلى مشاكل 09

ٌِّدا مشاعر اآلخرٌن 14            أفهم ج

           أناقادرعلىقراءةمشاعرالناسمنتعبٌراتوجوههم 19

           أناحساسلمشاعراآلخرٌن 24

           مشاعري متناسقة مع مشاعر اآلخرٌن 29

           أستطٌع فهم مشاعر اآلخرٌن 34

           قدرة على اإلحساس بانفعاالت اآلخرٌنعندي  39

           أحس بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون عنها 44

           إحساسً الشدٌد بمشاعر اآلخرٌن ٌجعلنً أشفق علٌهم 49

أستطٌع الشعور بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون  52
 عنها

          

 

 
 

 انشقى

 

 
 

 االجتماعًفقرات بعد التواصل 

 يسخىي قيبسهب نًب وضعج نقيبسه يسخىي انذقت وانىضىح
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           أكتم ؼضبً إذا ضاٌقنً الناس بمشكبلتهم 05

           أفهم اإلشارات االجتماعٌة التً تصدر من اآلخرٌن 10

           أتحدث بسهولة مع اآلخرٌن 15

           عندي قدرة فً التؤثٌر على اآلخرٌن 20

           أعتبر نفسً موضع ثقة اآلخرٌن 25

           أستطٌع االستجابة لرؼبات وانفعاالت اآلخرٌن 30

           أمتلك تؤثٌرا قوٌا على اآلخرٌن فً تحدٌد أهدافهم 35

           ٌرانً الناس أننً فّعال تجاه أحاسٌس اآلخرٌن 40

           عندما أؼضب أخفً آثار الؽضب 45

 

 االجابةعلىالمقٌاسباستعمالمقٌاسلٌكرتالثالثً)ال،أحٌانا،كثٌرا(.تتم

 يالحظبحكى حىل انفقشاث انخي يجب حعذيههب:
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 الدراسة االستطالعٌةاستبٌان الملحق الثانً: 

 سًبث انشخصيت وانزكبء االنفعبني يقيبسي

 

اػذاد ِزوشح اٌزخشط ١ًٌٕ ؽٙبدح اٌّبعغز١ش فٟ ػٍُ إٌفظ رخصص ػًّ ٚرٕظ١ُ، ٠غشٟٔ أْ فٟ اغبس 

أػشض ػ١ٍىُ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رغزٙذف ل١بط اٌغٍٛن إٌّٟٙ ٌٍّّشض، ٚاٌزٟ ال رزعّٓ 

 اعبثبد صؾ١ؾخ أٚ خبغئخ ٚأّب ٚعٙبد إٌظش وّب ٠ؼ١ؾٙب أٚ ٠ؾؼش ثٙب اٌّّشض فؼال فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ.

( فٟ اٌخبٔخ إٌّبعجخ ؽ١ش أْ صذق إٌزبئظ ×ٚػ١ٍٗ ٔطٍت ِٕىُ اٌزؼج١ش ثىً صذق ِٓ خالي ٚظغ اؽبسح )

 ٠زٛلف ػٍٝ صذق اعزغبثبرىُ.

 ٚٔؾ١طىُ ػٍّب أٔٗ،  ٌٓ ٠طٍغ ػٍٝ اعبثبرىُ أٞ أؽذ، ٚأّب عزىْٛ عش٠خ ٚرغزخذَ ٌغشض ػٍّٟ فمػ.

 ٚؽىشا ػٍٝ رؼبٚٔىُ  

 عقببني سبيعت

 ىيهنيت:انخصبئص انسىسي -1

  روش                               أٔضٝانجنس:   -

 

 : ....... عٕخانسن-

 

  :انًسخىي انخعهيًي-

 ِزٛعػ                     صبٔٛٞ                        ثىبٌٛس٠ب                   عبِؼٟ    

          

 انفئت انًهنيت:  -

 ِّشض ِئً٘                  ِّشض فٟ اٌصؾخ اٌؼ١ِّٛخِّشض ِغبػذ                

 آخش  ................                     ِّشض سئ١غٟ

 

 : ....... عٕخ األقذييت -

 انًؤسست:  -

 انًصهحت:.................................................................................... -
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 و.س.ش
 انشقى انعببسة يىافق بشذة يىافق يحبيذ غيش يىافق غيش يىافق بشذة

 01 أٔب ٌغذ لٍمب     

 02 ٠شٚق ٌٟ أْ ٠ىْٛ ؽٌٟٛ ػذد وج١ش ِٓ إٌبط     

 03  أؽالَ ا١ٌمظخألعٟ ٚلزٟ فٟ أؽت أْ      

 04 أؽبٚي أْ أوْٛ ٌط١فب ِغ وً فشد أٌزمٟ ثٗ     

 05  ِٚشرجخأؽزفظ ثّّزٍىبرٟ ٔظ١فخ      

 06 أؽؼش ثؤٕٟٔ أدٔٝ ِٓ األخش٠ٓ       

 07 أظؾه ثغٌٙٛخ     

أعزّش  ِب صؾ١ؾخ ٌؼًّ ؽٟء أرؼشف ػٍٝ غش٠مخػٕذِب      

 ػ١ٍٙب

08 

 09 ا٢خش٠ٓ أفشاد ػبئٍزٟ ٚصِالئٟ فٟ اٌؼًِّغ  عذايأدخً فٟ      

 10 ٔغبص األػّبي فٟ ٚلزٙب اٌّؾذدثب ٕٟ ألَٛأٔأعذ      

 11 وضشح اٌعغٛغ رغؼٍٕٟ أٔٙبس     

 12 ال أػزجش ٔفغٟ ؽخص ِفشػ     

 13 رؼغجٕٟ اٌزص١ّّبد اٌف١ٕخ اٌزٟ أعذ٘ب فٟ اٌفٓ أٚ اٌطج١ؼخ     

 14 ٠ؼزمذ ثؼط إٌبط ثؤٕٟٔ أٔبٟٔ ِٚغشٚس     

 15 َػٍٝ إٌظب إٟٔٔ ٌغذ ثبٌؾخص اٌزٞ ٠ؾبفظ     

 16 أؽؼش ثبٌٛؽذح أٚ اٌىؤثخ      

 17 أعزّزغ ؽمب ثبٌزؾذس ِغ إٌبط     

أػزمذ أْ اٌّؾبسوخ فٟ اٌّغبدٌخ ِغ صِالئٟ ال فبئذح ِٕٙب اال      

 رؾ٠ٛؼ ٚرع١ًٍ األفىبس

18 

 19 أفعً اٌزؼبْٚ ِغ األخش٠ٓ ػٍٝ اٌزٕبفظ ِؼُٙ     

ًٟ اٌع١ّش األخاللٟأ       20 لَٛ ثبٔغبص أػّبٌٟ ِٚٙبِٟ ٚفك ِب ١ٍّ٠ٗ ػٍ

 21 أؽؼش ثبٌزٛرش ٚإٌشفضح       

 22 أؽت اٌزٛاعذ فٟ األِبوٓ اٌّفؼّخ ثبٌٕؾبغ     

      ًٟ  23  ١ٌظ ٌٍؾؼش أٞ رؤص١ش ػٍ

 24 أ١ًِ اٌٝ اٌؾه ِٓ ٔٛا٠ب األخش٠ٓ     

 25 ٌذٞ ِغّٛػخ أ٘ذاف ٚاظؾخ أعؼٝ اٌٝ رؾم١مٙب ثطش٠مخ ِٕظّخ     

 26 أؽؼش ثؤٔٗ ال ل١ّخ ٌٟ     

 27 األؽ١بء ثّفشدٞأفعً ػًّ      

 28 أعشة األوالد اٌغذ٠ذح ٚاألعٕج١خ     

 29 أػزمذ ثؤْ ِؼظُ إٌبط عٛف رغزغٍه ارا عّؾذ ٌُٙ ثزٌه     
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 انشقى انعببسة يىافق بشذة يىافق يحبيذ غيش يىافق غيش يىافق بشذة

 30 أظ١غ اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ لجً أْ أعزمش ٌىٟ أػًّ     

 31 اٌمٍكأؽؼش ثبٌخٛف أٚ      

 32 أؽؼش ٚوؤٕٟٔ أف١ط لٛح ٚٔؾبغب     

 33 ٠ؾجٕٟ ِؼظُ إٌبط اٌز٠ٓ أػشفُٙ     

 34 أػًّ ثبعزٙبد فٟ عج١ً رؾم١ك أ٘ذافٟ     

 35 أغعت ِٓ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ؼبٍِٕٟ ثٙب إٌبط     

 36 أٔب ؽخص ِجزٙظ ِٚفؼُ ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌؾبغ     

ٌٍجش فٟ األِٛس  ا١ٌٙئبد اٌذ١ٕ٠خ  اٌٝ أػزمذ ثؤٔٗ ٠غت ػ١ٍٕب أْ ٍٔغؤ     

 األخالل١خ

37 

 38 ٠ؼزمذ ثؼط إٌبط ثؤٟٔ ثبسد ٚؽزس     

 39 أعزط١غ االٌزضاَ ثزؼٙذارٟ      

 40 ػٕذِب رغٛء األِٛس أعزغٍُ ٌألِش اٌٛالغ     

 41 ِزفبئً ِٚجزٙظٌغذ  بأٔ     

ثمؾؼش٠شح ػٕذِب ألشأ ؽؼشا أٚ أٔظش اٌٝ لطؼخ ِٓ اٌفٓ أؽؼش      

 ٚٔٛثخ ِٓ االعزضبسح

42 

 43 أٔب صٍت اٌشأٞ ِٚزؾذد فٟ ارغب٘برٟ     

 44 أٔب ٌغذ ِؾً صمخ األخش٠ٓ     

 45 أؽؼش ثبٌؾضْ ٚاٌىآثخ      

 46 ثبألؽذاس اٌغبس٠خ فٟ اٌؼبٌُال أ٘زُ      

 47 أؽبٚي أْ أوْٛ ِشاػ١ب ٌّؾبػش األخش٠ٓ     

 48 اٌؼًّ اٌزٞ أثذأٖ أٔب أغبْ ِٕزظ أٟٔٙ دائّب     

 49 أؽؼش ثؤٟٔ ثؾبعخ ٌؾخص ٠ؾً ِؾبوٍٟ     

 50 أٔب ؽخص ٔؾ١ػ عذا     

 51 ٌذٞ اٌىض١ش ِٓ ؽت االعزطالع اٌفىشٞ     

 52 ارا ٌُ أوٓ أؽت ثؼط إٌبط، أدػُٙ ٠ؼشفْٛ رٌه     

 53 أٔب غ١ش لبدس ػٍٝ أْ أوْٛ ِٕظّب فٟ ػٍّٟ     

ًٟ ف١ٙب ِٛاعٙخ ا٢خش٠ٓ خغٛي ٌذسعخأعذ إٟٔٔ        54  ٠صؼت ػٍ

 55 أعزّزغ وض١شا ثّٕبلؾخ إٌظش٠بد ٚاألفىبس اٌّغشدح     

 56 ارا وبْ ظشٚس٠ب، ٠ّىٓ أْ أرؾب٠ً ػٍٝ إٌبط ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِب أس٠ذ     

 57 أوبفؼ ِٓ أعً اٌز١ّض فٟ وً ؽٟء ألَٛ ثٗ      
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 و.ر.إ
يىافق  يىافق يحبيذ غيش يىافق غيش يىافق بشذة

 بشذة

 انشقى انعببسة

 01 ِؾبػشٞ اٌغٍج١خ وبٌغعت رغبػذٟٔ فٟ ؽ١برٟ اٌؾخص١خ     

ّٞ ثؼذ أٞ ؽذس       أعزط١غ أْ أوبفئ ٔفغٟ ثؾٟء ِب ِؾجٛة ٌذ

 ِضػظ

02 

 03 اعزخذَ أفؼبالرٟ اال٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ فٟ ل١بدح رارٟ     

 04 أٔب ؽغبط الؽز١بعبد ا٢خش٠ٓ     

 05 ارا ظب٠مٕٟ إٌبط ثّؾىالرُٙ أوزُ غعجٟ     

 06 رمجً ا٢خش٠ٓ رغبػذٟٔ ػٍٝ إٌغبػاْ فؼً      

 07 أٔب صجٛس ؽزٝ ػٕذِب ال أؽمك ٔزبئظ عش٠ؼخ     

 08 رغبػذٟٔ ِؾبػشٞ اٌغٍج١خ وبٌخٛف فٟ ارخبر اٌمشاساد       

 09 أٔب فّؼبي فٟ االعزّبع اٌٝ ِؾبوً ا٢خش٠ٓ     

 10 االعزّبػ١خ اٌزٟ رصذس ِٓ ا٢خش٠ٓأفُٙ اإلؽبساد      

 11 أعزط١غ اٌزؾىُ فٟ رفى١شٞ اٌغٍجٟ وبٌؾؼٛس ثب١ٌؤط ِضال     

 12 بٌؼًّ ؽزٝ ػٕذِب ٠ىْٛ ِّاّلً اعزّزغ ث     

ػٕذ ارخبر لشاس وبٌخٛف ِضال ِؾبػشٞ اٌغٍج١خ أرؾىُ فٟ      

 ٠ٟزؼٍك ث

13 

 14 ع١ِّذا ِؾبػش ا٢خش٠ٓأعزٛػت      

 15 أرؾذس ثغٌٙٛخ ِغ ا٢خش٠ٓ     

 16 أعزط١غ اٌغ١طشح ػٍٝ ٔفغٟ ثؼذ أٞ ؽذس ِضػظ     

 17  أؽبٚي أْ أوْٛ ِجزىشا ٌّٛاعٙخ رؾذ٠بد اٌؾ١بح     

 18 رشؽذٟٔ ِؾبػشٞ اٌغٍج١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ     

 19 أٔب لبدس ػٍٝ لشاءح ِؾبػش إٌبط ِٓ رؼج١شاد ٚعُٛ٘ٙ     

 20 فٟ اٌزؤص١ش ػٍٝ ا٢خش٠ٓػٕذٞ لذسح      

 21 أعزط١غ اٌزؾىُ فٟ ِؾبػشٞ ٚرصشفبرٟ     

 22 أرصف ثبٌٙذٚء ػٕذ أغبص أٞ ػًّ ألَٛ ثٗ     

 23 ٠ّىٕٕٟ اٌزؼشف ػٍٝ ِؾبػشٞ اٌصبدلخ     

 24 أٔب ؽغبط ٌّؾبػش ا٢خش٠ٓ     

 25 أػزجش ٔفغٟ ِٛظغ صمخ ا٢خش٠ٓ     

 26 أرؼشض ٌٙبوْٛ ٘بدئب رؾذ أٞ ظغٛغ أ     

 27 أعزط١غ أغبص األػّبي اٌّّٙخ ثىً لٛرٟ     

 28 أعزط١غ اٌزؼج١ش ػٓ ِؾبػشٞ     

 29 ِؾبػشٞ ِزٕبعمخ ِغ ِؾبػش ا٢خش٠ٓ     

 30 أعزط١غ االعزغبثخ ٌشغجبد ٚأفؼبالد ا٢خش٠ٓ     

يىافق  يىافق يحبيذ غيش يىافق غيش يىافق بشذة

 بشذة

 انشقى انعببسة

 31 ثغٌٙٛخوبٌخٛف أٚ اٌغعت أعزط١غ ٔغ١بْ ِؾبػشٞ اٌغٍج١خ      

 32 أعزط١غ أغبص اٌّٙبَ ثٕؾبغ ٚثزشو١ض ػبي     

 33 أػزجش ٔفغٟ ِغئٚال ػٓ ِؾبػشٞ     

 34 أعزط١غ فُٙ ِؾبػش ا٢خش٠ٓ     

 35 أِزٍه رؤص١شا ل٠ٛب ػٍٝ ا٢خش٠ٓ فٟ رؾذ٠ذ أ٘ذافُٙ     

 36 اٌغٍج١خ اٌٝ اإل٠غبث١خ أرؾٛي ثغٌٙٛخ ِٓ ِؾبػشٞ     

 37 ؽزٝ فٟ ٚعٛد اٌعغٛغ أػًّ فٟ ساؽخ ع١ذح     

 38 أعزط١غ اثؼبد أفؼبالرٟ اٌغٍج١خ ِٓ ا٘زّبِبرٟ وبٌخٛف ِضال     

 39 ػٕذٞ لذسح ػٍٝ اإلؽغبط ثبٔفؼبالد ا٢خش٠ٓ     

 40 ٠غذٟٔ ا٢خش٠ٓ إٟٔٔ فًؼبي ارغبٖ أؽبع١غُٙ     
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 41 ػٕذ ِٛاعٙخ أٞ أخطبس أرؾىُ فٟ ِؾبػشٞ     

 42 أعزط١غ رؾم١ك إٌغبػ ؽزٝ رؾذ اٌعغٛغ     

 43 أػشف أْ ٌذٞ ِؾبػش سل١مخ     

 44 أؽظ ثّؾبػش ا٢خش٠ٓ اٌزٟ ال ٠فصؾْٛ ػٕٙب     

 45 ػٕذِب أغعت أخفٟ آصبس اٌغعت     

 46 أعزط١غ أْ أٚاصً أغبص أػّبٌٟ سغُ اٌصؼٛثبد     

 47 ِضاط ؽغٓأعذ أٔٗ ٌذٞ      

 48 اؽغبعٟ اٌؾذ٠ذ ثّؾبػش ا٢خش٠ٓ ٠غؼٍٕٟ أؽفك ػ١ٍُٙ     

 49 أعزط١غ اٌزؼج١ش ثغٌٙٛخ ػٓ أفؼبالرٟ اإل٠غبث١خ     

 50 أعزط١غ رشو١ض أزجبٟ٘ فٟ األػّبي اٌّطٍٛثخ ِٕٟ     

 51 أعزط١غ اٌؾؼٛس ثّؾبػش ا٢خش٠ٓ اٌزٟ ال ٠فصؾْٛ ػٕٙب     

 52 اٌزٟ رزصف ثبٌزؾذٞ أٔغٝ ِشٚس اٌٛلذ ػٕذ رٕف١ز اٌّٙبَ     

 53 أعزط١غ اثؼبد ػٛاغفٟ ػٕذِب ألَٛ ثبٔغبص أػّبٌٟ     

 54 أرؾىُ فٟ ِؾبػش اإلعٙبد اٌزٟ رؼٛق أداء أػّبٌٟ     

 55 ِّٙب أٙضِذ ٠جمٝ ٌذٞ األًِ ٚاٌزفبإي     

 56 أٚاعٗ ثغٌٙٛخ  صشاػبد اٌؾ١بح     
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 النهائًالستبٌان ا( : 3الملحق )

 سًبث انشخصيت وانزكبء االنفعبني  يقيبسي 

 

فٟ اغبس اػذاد ِزوشح اٌزخشط ١ًٌٕ ؽٙبدح اٌّبعغز١ش فٟ ػٍُ إٌفظ رخصص ػًّ ٚرٕظ١ُ، ٠غشٟٔ أْ 

أػشض ػ١ٍىُ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد اٌزٟ رغزٙذف ل١بط اٌغٍٛن إٌّٟٙ ٌٍّّشض، ٚاٌزٟ ال رزعّٓ 

 أٚ خبغئخ ٚأّب ٚعٙبد إٌظش وّب ٠ؼ١ؾٙب أٚ ٠ؾؼش ثٙب اٌّّشض فؼال فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ.اعبثبد صؾ١ؾخ 

( فٟ اٌخبٔخ إٌّبعجخ ؽ١ش أْ صذق إٌزبئظ ×ٚػ١ٍٗ ٔطٍت ِٕىُ اٌزؼج١ش ثىً صذق ِٓ خالي ٚظغ اؽبسح )

 ٠زٛلف ػٍٝ صذق اعزغبثبرىُ.

 ْ عش٠خ ٚرغزخذَ ٌغشض ػٍّٟ فمػ.ٚٔؾ١طىُ ػٍّب أٔٗ،  ٌٓ ٠طٍغ ػٍٝ اعبثبرىُ أٞ أؽذ، ٚأّب عزىٛ

 ٚؽىشا ػٍٝ رؼبٚٔىُ  

 عقببني سبيعت

 انخصبئص انسىسيىيهنيت: -1

  روش                               أٔضٝانجنس:   -

 

 : ....... عٕخانسن-

 

  :انًسخىي انخعهيًي-

 ِزٛعػ                     صبٔٛٞ                        ثىبٌٛس٠ب                   عبِؼٟ    

          

 انفئت انًهنيت:  -

 ِّشض ِغبػذ                ِّشض ِئً٘                  ِّشض فٟ اٌصؾخ اٌؼ١ِّٛخ

 آخش  ................                     ِّشض سئ١غٟ

 

 : ....... عٕخ األقذييت -

 انًؤسست:  -

 انًصهحت:.................................................................................... -
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 و.س.ش
 الرقم العبارة موافق بشدة موافق محاٌد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

 E10 أنا شخص نشٌط جدا     

 N8 التً ٌعاملنً بها الناس أؼضب من الطرٌقة     

 C2 أجد أننً أقوم بإنجاز األعمال فً وقتها المحدد     

 E2 أضحك بسهولة     

 E5  أحب التواجد فً األماكن المفعمة بالنشاط      

 E7 أشعر وكؤننً أفٌض قوة ونشاطا     

 N3 كثرة الضؽوط تجعلنً أنهار     

 C9 أنا لست محل ثقة اآلخرٌن     

 E4 أستمتع حقا بالتحدث مع الناس     

 A7 ٌحبنً معظم الناس الذٌن أعرفهم     

 E8 أنا شخص مبتهج ومفعم بالحٌوٌة والنشاط     

 N7 أشعر بالخوؾ والقلق     

      ًَ أقوم بإنجاز أعمالً ومهامً وفق ما ٌملٌه عل

 الضمٌر األخبلقً

C4 

 A1 ألتقً بهأحاول أن أكون لطٌفا مع كل فرد      

 A10 أحاول أن أكون مراعٌا لمشاعر اآلخرٌن     

 C7 أعمل باجتهاد فً سبٌل تحقٌق أهدافً     

 C11 أنا ؼٌر قادر على أن أكون منظما فً عملً     

 A4 أفضل التعاون مع األخرٌن على التنافس معهم     

 E1 ٌروق لً أن ٌكون حولً عدد كبٌر من الناس     

 O10 لدي الكثٌر من حب االستطبلع الفكري     

 C6 أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أبدأ عملً     

 C10 أنا إنسان أنهً دابما العمل الذي أبدأه     

 O1 أحب أن أقضً وقتً فً أحبلم الٌقظة     

أجد أننً خجول لدرجة ٌصعب علً فٌها مواجهة      

 اآلخرٌن

N12 
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 و.ر.إ
 انشقى انعببسة يىافق بشذة يىافق يحبيذ غيش يىافق بشذة غيش يىافق

 EM5 أنا حساس لمشاعر اآلخرٌن     

 CS9 عندما أؼضب أخفً آثار الؽضب     

 CE5 ٌمكننً التعرؾ على مشاعري الصادقة     

 OE3 أستمتع بالعمل حتى عندما ٌكون ممبل     

 CE1 قٌادة ذاتًاستخدم انفعاالتً االٌجابٌة والسلبٌة فً      

 CS7 أمتلك تؤثٌرا قوٌا على اآلخرٌن فً تحدٌد أهدافهم     

 GE6 أكون هادبا تحت أي ضؽوط أتعرض لها     

 OE6 أستطٌع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتً     

 OE13 أتحكم فً مشاعر اإلجهاد التً تعوق أدابً     

 OE11 المطلوبة منًأستطٌع تركٌز انتباهً فً األعمال      

 EM8 عندي قدرة على االحساس بانفعاالت اآلخرٌن     

 GE9  أتحكم فً مشاعري عند مواجهة أي أخطار     

 CE3 أتحكم فً مشاعري السلبٌة كالخوؾ مثبل عند اتخاذ قرار ٌتعلق بً     

 CE2  تساعدنً مشاعري السلبٌة كالخوؾ فً اتخاذ القرارات     

 OE9 تحقٌق النجاح حتى تحت الضؽوط أستطٌع     

 CS4 عندي قدرة فً التؤثٌر على اآلخرٌن     

 OE8 حتى فً وجود الضؽوط أعمل فً راحة جٌدة     

 GE12 مهما انهزمت ٌبقى لدي األمل والتفاإل     

 GE8 أتحول بسهولة من مشاعري السلبٌة إلى اإلٌجابٌة     

 OE5 عمل أقوم به أتصؾ بالهدوء عند إنجاز أي     

 EM7 أستطٌع فهم مشاعر اآلخرٌن     

 GE13 أواجه بسهولة صراعات الحٌاة     

 CS3 أتحدث بسهولة مع اآلخرٌن     

 CE4 ترشدنً مشاعري السلبٌة فً التعامل مع اآلخرٌن     

 CE7 أعتبر نفسً مسإوال عن مشاعري     

 EM9 عنهاأحس بمشاعر اآلخرٌن التً ال ٌفصحون      

 OE2 أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتابج سرٌعة     

 OE7 أستطٌع إنجاز المهام بنشاط وتركٌز عال     

 OE10  أستطٌع أن أواصل إنجاز أعمالً رؼم الصعوبات     

 EM4 أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبٌرات وجوههم     

 CE10 أجد أن لدي مزاج حسن     
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 انشقى العبارة يىافق بشذة يىافق يحبيذ غيش يىافق يىافق بشذةغيش 

 CE8 أستطٌع إبعاد انفعاالتً السلبٌة عن اهتماماتً كالخوؾ مثبل     

 GE3 أستطٌع التحكم فً تفكٌري السلبً كالشعور بالٌؤس مثبل     

 CS6 أستطٌع االستجابة لرؼبات وانفعاالت اآلخرٌن     

 GE5 فً مشاعري وتصرفاتً أستطٌع التحكم     

 OE12 أعزط١غ اثؼبد ػٛاغفٟ ػٕذِب ألَٛ ثبٔغبص أػّبٌٟ     

 EM2 أنا فَعال فً االستماع إلى مشاكل اآلخرٌن     

 CE6 أستطٌع التعبٌر عن مشاعري     

 GE7 أستطٌع نسٌان مشاعري السلبٌة كالخوؾ أو الؽضب بسهولة     

 CS8 اتجاه أحاسٌسهم ٌجدنً اآلخرٌن أننً فَعال     

 GE10 أستطٌع التعبٌر بسهولة عن انفعاالتً االٌجابٌة     

 EM3 أستوعب جٌدا مشاعر اآلخرٌن     

 GE4 أستطٌع السٌطرة على نفسً بعد أي حدث مزعج       

 EM10 إحساسً الشدٌد بمشاعر اآلخرٌن ٌجعلنً أشفق علٌهم     

 EM1 أنا حساس الحتٌاجات اآلخرٌن     

 CS5 أعتبر نفسً موضع ثقة اآلخرٌن     

 EM6 مشاعري متناسقة مع مشاعر اآلخرٌن     

 OE4 أحاول أنى أكون مبتكرا لمواجهة تحدٌات الحٌاة     

 CE9 أعرؾ أن لدي مشاعر رقٌقة     

 

 

 


