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عالقة الذكاء العاطفي بالتوافق النفسي االجتماعي  

 (ة ميدانية لعينة من المتزوجين بوالية الوادي دراس)

 الجزائر:الوادي - جامعة حمة لخضر: سالمي دالل.د

 :ملخصال
حيث  ، في مجيشة الػاديالستدوجيغ  لجى عيشة مغ نفدي االجتساعيال بحث العالقة بيغ الحكاء العاشفي و التػافق إلىىجفت الجراسة 

و  (2003) زيشب محسػد شقيخ نفدي االجتساعيالومقياس التػافق  (1997،اون - بار)استخجمت الباحثة مقياس الحكاء العاشفي 
 .   متدوجا110) )تكػنت عيشة الجراسة مغ

يػجج فخوق في ال نفدي االجتساعي وكحلظ انو الوجػد عالقة ارتباشية ايجابية بيغ الحكاء العاشفي و التػافق إلى تػصمت الجراسة 
 .الحكاء العاشفي تبعًا لستغيخ الجشذ

 نفدي االجتساعيالالتػافق - الحكاء العاشفي : الكلمات المفتاحية
the relationship between emotional intelligence and social  adjustment    

) among of different area in the city of Eloued( 

Abstract: 

      This research aims at studying the relationship between emotional intelligence and social  adjustment; 

among of different area in the city of Eloued. The researcher has used Bar- On emotional Quotient inventory 

1997;and zeineb shaquir    (2003) social adjustment test; and The sample consists of (110)married. 

       The study gives the following result: *A close positive relationship between emotional intelligence and 

social Adjustment. *No significant statistical differences in emotional intelligence according to the sex .  

Keywords: emotional intelligence- marital adjustment 
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  :مقدمة 
يبجو ان اندان الػقت الحاضخ  قج تخصجه الزسػر الػججاني وامدظ بو ونخخ في حياتو فيػ الالىث وراء القذػر 

وىػ مغ صار ال يتحدذ قمبو ومذاعخه وىػ ايزا اليديل ،والسطيخية و الباحث عغ اسصح االشياء والسعاني 
داخميا والستعثخ في جفاف شعػري وخػاء روحاني والدائخ في شخيق انييار خصيخ حيث الالانتساء واليأس وفقجان 

 وانو مسا ال يجع مجاال لمذظ ،القيسة ومعشى الحياة في عالع خرػمتو لمػججان إال مغ رحع رب العباد تبارك وتقجس
ن ما واجيتو البذخية في الدشػات القميمة الساضية في شتى مشاحي الحياة مغ اليجسات الدياسية واالقترادية أ

واالجتساعية والثقافية يفػق حجود الخيال مسا قج يجفع بأفخاد السجتسع الى العجائية والعجوانية والتخخيب والعشف 
واإلرىاب والى تجميخ بشيتيع الػججانية بػجو عام مسا يحتع عمى الباحثيغ التخبػييغ والسخبييغ واآلباء والسعمسيغ 

. بزخورة االىتسام بالتخبية الػججانية وصػال الى نسػ سميع ومتكامل ألفخاد السجتسع
 نربح مبتكخيغ متعاشفيغ أن الػسيمة التي تداعجنا عمى انو   في الحياة تكسغ فيعاشفيلحلظ فإن أىسية الحكاء ال

.  ممتدميغ متحسميغ لمسدئػلية ميتسيغ مشرفيغ محتخميغ ومشتجيغ في السجتسع
دراسة ثخيا الديج عصا  ,  (2001)غشيع ,( 2004 )خػلة البمػي وىحا ماتؤكجه العجيج مغ الجراسات مشيا دراسة .

 ,Schutte.et.al(2001)سكػت  ,((Engelberg & Sjoberg2004دراسة ,  (2003)احسج 

نفدي  والتػافق الالحكاء العاشفيوىحا ما دفعشي إلى االىتسام بيحا السػضػع والبحث عغ العالقة الكامشة بيغ     
, حتى يسكغ االستفادة مغ نتائج تمظ الجراسة في الخخوج اديلجى عيشة مغ الستدوجيغ بػالية الػ االجتساعي

 .     بالتػصيات والسقتخحات الالزمة لتقجيع البخامج اإلرشادية
 :اإلشكالية -1

ذكاء اإلندان ليذ مخىػنا بتاتا بسا يسمظ مغ مؤىالت أكاديسية أو لقج الحظ عمساء الشفذ مشح مجة ليدت بصػيمة أن 
و تدييخىا لخجمة صحتو , بقجر ما ىػ مختبط أساسا بقجرتو عمى فيع مذاعخه و مذاعخ غيخه, مدتػى جامعي راق

و , و الشجاح في عالقاتو االجتساعية و تصػيخ مجتسعو عمى ىحا األساس, الشفدية و تصػيخ قجراتو العقمية ذاتيا
لسا لو مغ تأثيخ عمى وبجؤوا بإجخاء أبحاث حػلو , "الحكاء العاشفي"عمى صفات وميارات أشمق العمساء عمييا  اسع 

, يدعػن  إلى تػضيفو في فيع شخرية اإلندان , وتشسية قجراتو التعميسية واإلبجاعية الفخد  في مجاالت الحياة كافة 
نػاع الحكاءات في أحجث أفيػ مغ ورفع مدتػى عسمو وإنتاجو, وإرساء قػاعج متيشة لتكيف اإلندان داخل مجتسعو ,

الػقت الحالى الحي يتصمب رؤية غيخ تقميجية لسفيػم الحكاء ألن السجتسع االن يػاجو تغيخات متشػعة صحية ثقافية 
يزا الى أ وىي تتصمب مغ الفخد ليذ فقط قجرات عقمية لحل السذكالت التي تػاجيو ولكغ تحتاج ,سياسية اقترادية

  .قجرات وججانية انفعالية يسكغ مغ خالليا التأثيخ عمى األفخاد داخل السجتسع
مجسػعة مشطسة مغ القجرات غيخ السعخفية, الكفاءات والسيارات "ىػ 1997أون - بارالحكاء العاشفيحيث يعخف  

" التي تؤثخ عمى قجرة الفخد لمتػافق مع الستصمبات البيئية والزغػط
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 مغ العػامل التي تحجد الشجاح في الحياة في حيغ %20 يداىع بشدبة (IQ)ويحكخ جػلسان أن الحكاء التقميجي 
فالحكاء التقميجي يداعج الفخد عمى الشجاح في الجانب , (EQ) لعػامل أخخى مغ بيشيا الحكاء الػججاني %80يتخك 

 . (1) بيشسا الحكاء الػججاني يداعج الفخد عمى الشجاح في مجاالت الحياة كافة, األكاديسي
ىسية دور الحكاء العاشفي لمشجاح في العجيج مغ مجاالت الحياة كالدواج أثبتت أوىشاك العجيج مغ الجراسات التي 

 دراسة ثخيا الديج ,( 2000)والعالقات االجتساعية مع اآلخخيغ والتكيف مع تحجيات وضغػط الحياة دراسة مارتيشد 
, دراسة فخج  (2008) , دراسة جػبخج (2004 ) خػلة البمػي  , دراسة(2002)دراسة كػنكل  ,( (2003عصا هللا 
  (2006),دراسة عبجهللا جاد محسػد   (2010),دراسة الذارخ  (1430), دراسة سعج العبجلي  (1999)وعبج هللا 

  Schutte.et.al(2001)ودراسة سكػت ,   (2010)و دراسة مقجم فيسية  (2009), دراسة جػثي وثشجام 
ىحا ويعتبخ الدواج مغ أىع األحجاث في حياة اإلندان, ويؤدي بالفخد إلى نقمة نػعية , فبعج أن عاش لدشػات شػيمة 

نو يؤدي إلى أكجدء مغ أسخة أصبح رأس أسخة أخخى ,والدواج ىػ شخيق لمتػافق الشفدي واالجتساعي فباإلضافة 
تحقيق الفخد  لحاتو ويمبي حاجاتو وفق شخق مقبػلة اجتساعيا , نججه في نفذ الػقت يحقق مصالب السجتسع مشيا 

نفدكع أومغ اياتو ان خمق لكع مغ " حيث يقػل السػلى عد و جل في محكع تشديمو  الحفاا عمى الشػع البذخي 
( 21الخوم )(2) "وا الييا وجعل بيشكع مػدة ورحسة ان في ذلظ آليات لقػم يتفكخون نزواجا لتدظأ

إن نجاح األسخة في وضائفيا يتػقف عمى ركائد ىاتو السؤسدة أال وىسا الخجل والسخأة بأن يكػنا عمى قجر مغ 
ىػ محرمة السذاركة في الخبخات واالىتسامات والقيع واحتخام  " Goldensonالتػافق, والتػافق حدب جػلجندػن 

أىجاف وحاجات ومداج الصخف اآلخخ والتعبيخ عغ السذاعخ , وتػضيح األدوار  والسدؤوليات والتعاون في صشع 
ن يكػن الخجل والسخأة أ, ىحا يعشي باخترار ب" القخارات وحل السذكالت وتخبية األبشاء, واإلشباع الجشدي الستبادل

.  عمى قجر مغ الشزج والحكاء العاشفي
 :وعمى ضػء ما سبق تتحجد مذكمة البحث في التداؤل التالي

؟ لجى عيشة الجراسة  نفدي االجتساعيبيغ الحكاء العاشفي والتػافق الارتباشية ىل تػجج عالقة - 
  متغيخ الجشذ؟  باختالف الحكاء العاشفيىل تػجج فخوق في 
: فرضيات الدراسة-2
 . عيشة الجراسةلجى نفدي االجتساعي والتػافق الالحكاء العاشفيتػجج عالقة ارتباشية مػجبة بيغ -

 .تػجج فخوق في الحكاء العاشفي تبعًا لستغيخ  الجشذ -
: أهداف الدراسة - 3

 لجى عيشة الجراسةنفدي االجتساعيالتػافق البعالقة  الحكاء العاشفي  شبيعة التعخف عمى . 
  متغيخ الجشذ باختالف  الحكاء العاشفيفيالتعخف عمى الفخوق. 

: أهمية الدراسة-4
يتشاول مفيػما ججيجا مغ السفاىيع الشفدية الحي لع يطيخ إال مع أواخخ القخن العذخيغ ورغع ذلظ فقج أصبح  - 

.  مؤشخا ىاما  لمشجاح الذخري واالجتساعي و الدواجي ونقرج بو الحكاء العاشفي
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 خاصة عمى نفدي االجتساعيالتػافق الب و عالقتو الحكاء العاشفيتدتسج الجراسة أىسيتيا مغ تشاوليا مػضػع - 
. مدتػى البيئة السحمية

. تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ ارتباشيا باألسخة والحياة الدوجية -
 وتعميع الستدوجيغ والسقبميغ عمى  اإلرشاد الدواجيبخامجمغ خالل الشتائج الستػصل إلييا تداعج في ترسيع - 

.  الدواج ميارات الحكاء العاشفي لتحقيق التػافق والدعادة الدوجية 
   :حدود الدراسة5-

 :اقترخت الجراسة الحالية عمى الحجود التالية
 .تع إجخاء الجراسة الحالية عمى عيشة مغ  الستدوجيغ : الحجود البذخية-
 .تع إجخاء الجراسة الحالية بػالية الػادي: الحجود السكانية-
 2015- 2014تع إجخاء الجراسة الحالية في السػسع الجامعي : الحجود الدمانية-
  :مرطلحات الدراسةتحديد  -6
  :الذكاء العاطفي *
مجسػعة مشطسة مغ القجرات غيخ السعخفية, الكفاءات والسيارات التي تؤثخ عمى قجرة "  بأنوBar-on أوو -بار هعخفي

 ".الفخد لمتػافق مع الستصمبات البيئية والزغػط
ون أ-فخاد العيشة عمى مقياس الحكاء الػججاني  لبارأىػ الجرجة التي يحرل عمييا ويعخف اجخائيا في ىحه الجراسة 

.  عبارة 133الحي يتكػن مغ
  :نفدي االجتماعي الالتهافق*

التػافق ىػ العسمية التي بػاسصتيا يحاول الفخد أن يحافظ عمى مدتػى مغ التػازن الشفدي  : "(mouly)تعخيف
والفديػلػجي, وىحا التػازن يخجع إلى الدمػك السػجو نحػ تخفيس التػتخ وىحا يتزسغ حالة مغ العالقة 

 .''اإليجابية بيغ الفخد وبيئتو
 2003ىػ ما يقيدو السقياس السعج مغ قبل زيشب محسػد شقيخ في شبعتو األولى ويعخف اجخائيا في ىحه الجراسة 

 . بشج80والحي يحتػي عمى 
 :الدراسات الدابقة7-

 بجراسة حػل الحكاء االنفعالي وعالقتو بالتػافق الشفدي والسيارات (2004 )خهلة البلهي  وقامت -ا 
 شبقت ,شالبة  (290 )مجيشة تبػك بمغ قػاميا باالجتساعية وذلظ لجى عيشة مغ شالبات كمية التخبية لمبشات 

 إعجاد مغم , مقياس التػافق الشفدي 1998عمييع الباحثة مقياس الحكاء االنفعالي مغ إعجاد عثسان ورزق 
, وقج أسفخت الجراسة عغ عجد 1991, ومقياس السيارات االجتساعية مغ إعجاد الدسادوني2000القفاص 

 :مغ الشتائج مشيا 

. فدي ن بيغ الحكاء االنفعالي والتػافق الاوجػد عالقة مػجبة دالة إحرائي- 

.  بيغ الحكاء االنفعالي والسيارات االجتساعيةياوجػد عالقة مػجبة دالة إحرائ-
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 بيغ متػسط درجات الصالبات مختفعات الحكاء االنفعالي ومتػسط درجات الصالبات اوجػد فخوق دالة إحرائي -
 لرالح مختفعات الحكاء االنفعالي  ( , التذبعات الدالبة قعالػا)ات الحكاء االنفعالي في أبعاد التػافق الشفدي ضمشخف

عجم وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسط درجات الصالبات مختفعات الحكاء االنفعالي ومتػسط درجات  -
اشتياء التػتخ , وخفس التػتخ , رضا القشاعة ,  ) يات الحكاء االنفعالي في أبعاد التػافق الشفذضالصالبات مشخف

  .(السدايخة 

 بيغ متػسط درجات الصالبات مختفعات الحكاء االنفعالي ودرجات الصالبات إحرائياوجػد فخوق دالة  -
الحداسية االنفعالية , الزبط االنفعالي ,  )مشخفزات الحكاء االنفعالي في أبعاد مقياس السيارات االجتساعية 

. لرالح مختفعات الحكاء االنفعالي  (ر االجتساعي , الزبط االجتساعي يالتعب
رتفعات الحكاء االنفعالي ومتػسط درجات ممتػسط درجات الصالبات  ن بيإحرائياعجم وجػد فخوق دالة  -

التعبيخ االنفعالي , الحداسية  )مقياس السيارات االجتساعية بعجي الصالبات مشخفزات الحكاء االنفعالي في 
 . (االجتساعية 

 ا لستغيخ في جسيع أبعاد الحكاء االنفعالي تبعالصالبات بيغ متػسط درجات إحرائياعجم وجػد فخوق دالة  -
 (3) (أدبي - عمسي  )التخرز الجراسي 

  ( 2003)دراسة ثريا الديد عطا احمد - ب

 الحكاء الػججاني وعالقتو بالتػافق الشفدي والتحكع الحاتي تيجف الجراسة الى تحجيج مجى ارتباط الحكاء حػل
محل , العسل , مدتػى التعميع,ثخ اختالف متغيخات الدغأالػججاني بالتػافق الشفدي والتحكع الحاتي وتحجيج 

فخاد الجراسة كسا أ عمى الحكاء الػججاني والتػافق الشفدي والتحكع الحاتي لجى األوالدعجد , األسخة دخل ,اإلقامة
  .فخاد عيشة الجراسةأ الكذف عغ البشاء العاممي لستغيخات الجراسة لجى إلىىجفت الجراسة 

عسارىغ ما أغيخ عاممة و تتخاوح  (100)سيجة عاممة  (100)سيجة متدوجة  ((200وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 
وقج استخجمت , سشة تع اختيارىع عذػائيا مغ الخيف والحزخ مغ محافطات القاىخة والجيدة والذخقية 50- 20بيغ

 كحلظ استخجمت .إعجادىاالباحثة مقياس الحكاء الػججاني ومقياس التػافق الشفدي واستسارة وصف العيشة مغ 
وقج قدست الحكاء الػججاني في مقياسيا وفقا ألربع  محاور , عبج الػىاب دمحم كامل إعجادمقياس التحكع الحاتي مغ 

 .ىي معخفة الحات وإدارة االنفعاالت والتحكع في العاشفة والعالقات االجتساعية

بعاد لمتػافق ىي التػافق الدواجي والتػافق االجتساعي والتػافق األسخي أربع أما مقياس التػافق الشفدي فقج تزسغ أ
 .والتػافق االنفعالي

بيشسا لع ,وقج تػصمت الجراسة الى وجػد فخوق بيغ العامالت وغيخ العامالت في الحكاء الػججاني والتػافق الشفدي 
تػجج فخوق بيغ السجسػعتيغ في التحكع الحاتي  
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بعاد ومقياس الحكاء الػججاني والتػافق الشفدي بتأثيخ أكسا وججت فخوقا بيغ العامالت وغيخ العامالت عمى 
 .األوالدعجد ,الدغ دخل األسخة  , اإلقامة مكان ,االختالف في متغيخات مدتػى التعميع

سفخ التحميل أوقج ,كسا تبيغ وجػد عالقة ارتباشيو بيغ الحكاء الػججاني لمباحثة والتػافق الشفدي والتحكع الحاتي 
 محل , التػافق االنفعالي ,الحكاء الػججاني,العاممي عغ وجػد سبعة عػامل ىي التػافق الشفدي ومدتػى التعميع 

 .متغيخات ديسػجخافية, دخل األسخة ,اإلقامة

.  االنفعاالت والعالقات االجتساعيةإدارة نسػذج لمتشبؤ بالتػافق الشفدي مغ خالل بعجي إلىوأمكغ التػصل 

  التحقق مغ بشية الحكاء االنفعالي وشبيعتو  مغ خالل :  التي ىجفت إلى (2001)غنيموفي دراسة  - ت
ضسغ أربع ميارات يتيخ اجتساعي غات , ومتذات  وتقجيخ الذفاعمية ال: متغيخات شخرية وىي  بعالقتو

 الزبط االجتساعي - الحداسية االجتساعية - الزبط االنفعالي -الحداسية االنفعالية  ): اجتساعية ىي 
الستغيخات , وبيان مجى تسايدىا عغ تمظ بتمظ , والػقػف عمى مجى ارتباط مكػنات الحكاء االنفعالي  (

متػسط عسخي بميغ في السسمكة العخبية الدعػدية علشالبا بكمية الع (191)الستغيخات , وتكػنت العيشة 
ات ذ سشة ,شبق عمييع مقياس الحكاء االنفعالي مغ إعجاد الباحث ومقياس فاعمية ال(20.22)

 وأضيخت 1991ات لمجريشي ومقياس السيارات االجتساعية لمدسادونيذ ومقياس تقجيخ ال1997لخضػان
 :الجراسة الشتائج التالية

 .الحاتات وفاعمية ذ خالل كل مغ السيارات االجتساعية وتقجيخ المغيسكغ التشبؤ بالحكاء االنفعالي -

ات لرالح لحي الحكاء االنفعالي في فاعمية اطمتػسصات مشخفزي ومتػسبيغ ت داللة إحرائية ذاتػجج فخوق - 
. متػسصي الحكاء االنفعالي

ات لرالح ذرتفعي الحكاء االنفعالي في فاعمية المي وضمتػسصات مشخفبيغ ات داللة إحرائية ذتػجج فخوق  - 
 .مختفعي الحكاء االنفعالي

 .اتذات داللة إحرائية بيغ متػسصات مختفعي ومتػسصي الحكاء االنفعالي في فاعمية الذال تػجج فخوق -

الحداسية )عات الثالثة في كل مغ األبعاد التالية لمسيارات االجتساعية لسجسػات داللة إحرائية بيغ اذتػجج فخوق -
 .ات لرالح مجسػعة مختفعي الحكاء االنفعاليذوتقجيخ ال (الحداسية االجتساعية- الزبط االنفعالي - االنفعالية 

  دراسة  -ثEngelberg & Sjoberg2004) ) كاء الػججاني كقجرة الحوىجفت إلى معخفة العالقة بيغ
اتي ومقاييذ األداء األقرى وبيغ التػافق االجتساعي لجى عيشة مغ شالب لحديخ اقكسا يقاس بسقاييذ الت
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ديخ الحاتي تق لقياس الحكاء الػججاني كقجرة بأسمػب الSchutte et al1998الجامعة, وتع استخجام مقياس 
, وأشارت 2001 في Sjoberg,واستخجام مقياس لمحكاء االنفعالي بأسمػب األداء األقرى مغ إعجاد 

الجراسة في بعس نتائجيا إلى أن العالقة بيغ التػافق االجتساعي والحكاء الػججاني كقجرة كسا يقاس 
ذكاء الػججاني ل بيغ التػافق االجتساعي واالعالقةبسقاييذ األداء األقرى غيخ دالة إحرائيا, بيشسا كانت 

 .إحرائيااتي عالقة مػجبة دالة لحديخ اتقكقجرة كسا يقاس بسقاييذ ال
  سكهتقام  -جSchutte.et.al(2001) بجراسة ىجفت إلى فحز العالقة بيغ الحكاء االنفعالي والعالقات 

بيغ األشخاص مغ خالل سمدمة مغ الجراسات تشاولت العالقة بيغ الحكاء االنفعالي وسبعة مطاىخ لمعالقات بيغ 
التعاشف , القجرة عمى مخاقبة الحات في العالقات : األشخاص, أربعة مشيا تتعمق ببشاء العالقات وىي 

االجتساعية, والسيارات االجتساعية , التعاون , أما السطاىخ الثالث الباقية فتذيخ إلى دالالت ميسة حػل نػعية 
االنجماج , والخوابط القخيبة الفعالة , والخفقة القخيبة السخضية , وقج أجخيت سمدمة الجراسات : تمظ العالقات وىي 

عمى عيشات مختمفة في أحجاميا وأعسارىا , اىتست كل دراسة مشيا بعالقة الحكاء الػججاني بأحج السطاىخ 
الدبعة لمعالقات بيغ األشخاص , وقج تػصل الباحثػن مغ خالل الشتائج إلى أن األفخاد الحيغ سجمػا درجات 
مختفعة عمى مقياس الحكاء الػججاني ىع الحيغ حرمػا عمى درجات مختفعة في السطاىخ الدبعة لمعالقات بيغ 
األشخاص فيع أكثخ تعاشفا , وأكثخ قجرة عمى مخاقبة الحات في السػاقف االجتساعية , ولجييع قجرة أكبخ مغ 

السيارات االجتساعية , كسا أنيع أكثخ تعاونا , مسا يجل عمى كفاءاتيع في بشاء العالقات اإليجابية مع اآلخخيغ, 
أما فيسا يتعمق بشػعية العالقات التي يختبط ذوي الحكاء كسيد باالنجماج العاشفي , كسا أن عالقاتيع الدوجية 

الحكاء الػججاني , ومغ ثع فإن البيػت الدوجية التي  أكثخ نجاحا , وخاصة أولئظ الحيغ يختبصػن بأزواج مختفعي
 .يترف كال الصخفيغ فييا بحكاء وججاني مختفع تكػن أفزل مغ حيث نػعية العالقة داخل األسخة

 :تهظيف وتقهيم الدراسات الدابقة-
 : كسا يمي الجراسات الدابقةمالحطات حػل تدجيل وقج تع

ىجافيا تبعا لصبيعة مػضػع الجراسة وكحا الحال لمطخوف أ اختمفت الجراسات الدابقة في شبيعة :هداف الدراساتأ
  .واإلمكانيات الستػفخة لكل دراسة

     290 و(2001)غشيع كسا  في دراسة  (191)  غمبية الجراسات الدابقة بيغأ تخاوحت عيشة :عينة الدراسات

  . فخد 110وكانت دراستشا الحالية حػالي  (2004 ) خػلة البمػي  كسا  في دراسة

كسا , م1998مقياس الحكاء االنفعالي مغ إعجاد عثسان ورزق  (2004 ) خػلة البمػي في دراسة:دوات الدراساتأ
لكغ دراستشا   لقياس الحكاء الػججانيSchutte et al1998مقياس  ( (Engelberg & Sjoberg2004 استخجم

      .  لقياس الحكاء العاشفي اون - قائسة باراعتسجت عمى
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و في دراستنا الحالية   (2000) مقياس التػافق الشفدي مغ إعجاد القفاص فقج استخجمت (2004 )خػلة البمػي أما 

 2003 ىمقياس زيشب محسػد شقيخ في شبعتو األولاعتمدنا 

 :إجراءات الدراسة الميدانية-8
 :منهج الدراسة-ا

 عغ اتعج الجراسة الحالية مغ البحػث الػصفية االرتباشية, حيث استخجم الباحث السشيج الػصفي ألنو ُيػفخ فيع   
وبالتالي تع تبشي ىحا السشيج ألنو يقػم بجراسة متغيخات البحث . نفدي االجتساعيلا التػافقعالقة الحكاء العاشفي ب

.      كسا ىي لجى أفخاد العيشة دون أن يكػن لمباحث دور في ضبط الستغيخات
 :عينة الدراسة-ب 

بعج تعحر بل استحالة تصبيق األسمػب العذػائي في االختيار, وىحا لالعتبار السشيجي السختبط بالعذػائية ذاتيا,    
والتي تقتزي مشح نفذ الفخص لكل مفخدات السجتسع اإلحرائي حتى تختار ضسغ عيشة الجراسة, تكػنت عيشة 

زوج وزوجة  أبجوا رغبتيع في مذاركتيع في الجراسة مغ خالل اإلجابة عغ السقاييذ السدتعسمة  (110)الجراسة مغ 
نو تع االعتساد عمى مغ كانت لو رغبة أاعتسجنا عمى معايشة التصػع بسعشى لتجسيع البيانات, وعميو يسكغ القػل أنشا 

 .ىجاف الجراسة أحقيقية في التعاون وذلظ بعج تػضيح 
ساتحة وشمبة أ ندخة مغ استبيانات البحث في بعس كميات جامعة  حسو االخزخ الػادي مغ 250 حيث تع تػزيع

وتصمب عسمية تػزيع االستبيانات واستخجاعيا قخابة ,وعسال وكحا بعس السؤسدات التعميسية و االقترادية والرحية 
 .الستبيانات شػيمة وتحتاج الى وقت لإلجابة اشيخ لكػن أثالث 

 : حدب الجنس عينة الدراسةتهزيع  -
 .الجنس يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير  (10)الجدول رقم 

 الجنسمتغير  التكرار النسبة

 ذكر 66 60%

 أنثى 44 % 40

 المجموع 110 100%
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 .الجنس يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير  (10)ل رقم شكال

 
وبالسقابل  %60 كبخ فئة لمعيشة ىع مغ الحكػر بشدبة أ أن ( 01)ل رقم شك الو(01)نالحظ مغ خالل الججول رقع 

 فالخجل لو ,وىحا يعصي قخاءة مختمفة لمشتائج لكػن أغمب العيشة ذكػر. العيشة مغ االناث  مغ% 40نجج أّن 
 .خرائز انفعالية واجتساعية وفكخية مختمفة عغ األنثى 

:  أدوات جمـــع البيانات-ت
 اون التي تعتبخ مغ اول السقاييذ التي وضعت لقياس -اعتسجت الباحثة عمى قائسة بار:مقياس الذكاء العاطفي *

ويتزسغ السقياس خسدة مقاييذ اساسية تزع خسدة عذخة مقياسا فخعيا ,بشج 133الحكاء الػججاني ويتكػن مغ 
 . (4)ويدتخجم سمع ليكخت لخسذ درجات لإلجابة ,ويدتغخق اجخاؤه حػالي نرف ساعة 

دراسة نػر اليي  )(2004دراسة حديغ  )وقجتع التأكج مغ صجق وثبات السقياس القائسة في دراسات عخبية كثيخة 
اما في البيئة الجدائخية فقج تع التأكج مغ صجق وثبات السقياس مغ شخف الباحثة  ,(2010دراسة  الذارخ )(2009

 2010سشة "الحكاء الػججاني وعالقتو بالتػافق الدواجي لجى عيشة مغ السعمسيغ "مقجم فييسة في دراستيا بعشػان 
. 0.80ما فيسا يخز صجق السقياس ألفا كخونباخ  أ بسعامل 0.98حيث وججت معامل ثبات السقياس 

 *ى ىػ السقياس السعج مغ قبل زيشب محسػد شقيخ في شبعتو األول: مقياس التهافق النفدي االجتماعي 
 بالشدبة 2 ،1 ،0 بشج لكل بشج ثالثة بجائل ويحرل كل مفحػص عمى درجة 80 والحي يحتػي عمى 2003

بالشدبة لمبشػد السػجبة حيث غصت عبارات السقياس في مجسميا بعج التػافق  0.1.2 و ألمبشػد الدالبة 
.   بعج التػافق الرحي والتػافق االجتساعي،الذخري  واالنفعالي 

ولقج تع التأكج مغ صجق وثبات مقياس التػافق الشفدي االجتساعي في البيئة الجدائخية مغ شخف الباحث مػمغ 
لشيل " القيع االجتساعية وعالقتيا بالتػافق الشفدي االجتساعي لجى الصالب الجامعي "بكػش في دراستو السعشػنة 

 وشخيقة 0.86 حيث تع حداب معامل ثبات السقياس بصخقتيغ شخيقة التجدئة الشفدية 2013 الساجدتيخ سشةشيادة 

ذكر

أنثى



 م2018مارس :  (5)العدد اخلامس :جملة السراج يف الرتبية وقضايا اجملتمع

 
 

165 

 وتع التأكج مغ صجق السقياس بصخقتيغ شخيقة السقارنة  الصخفية لقياس الرجق ،التشاسق الجاخمي لمبشػد الفا كخونباخ 
  (5)التكػيشي وشخيقة االتداق الجاخمي لقياس صجق السحتػى 

 :األساليب اإلحرائية -ث
لجاللة الفخوق , ” ت“, اختبار Pearson معامل االرتباط بيخسػن : والستسثل في كل مغ: اإلحراء االستجاللي *

.  SPSS االجتساعية وذلظ مغ خالل االستعانة ببخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػم

  والستسثل في كل مغ التكخارات, الشدب السئػية, الستػسصات الحدابية, االنحخافات السعيارية: اإلحراء الػصفي -

 :الدراسةات عرض ومناقذة نتائج فرضي9-
 :األولىعرض ومناقذة نتيجة الفرضية - 
 نفدي االجتماعيالعالقة ارتباطية بين الذكاء العاطفي و التهافق فخضية  لمجراسة عمى أنو تػجج  تشز   

ولمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع استخجام معامل ارتباط بيخسػن لفحز العالقة االرتباشية بيغ الجرجات التي 
تحرل عمييا السبحػثيغ عمى مقياس الحكاء العاشفي , وبيغ الجرجات التي حرمػا عمييا عمى مقياس التػافق 

 :, حيث تحرمشا عمى الشتائج التاليةنفدي االجتساعيال
 نفدي االجتماعياليهضح معامل ارتباط بيرسهو بين الذكاء العاطفي والتهافق  (02)الجدول رقم 

 العينة القرار
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 المتغير 

 0.01 0.65 110 دالة

ذكاء ال

-العاطفي 

توافق ال

 النفسي

 االجتماعي

الحكاء العاشفي والتػافق الشفدي  وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ (21)نالحظ مغ خالل نتائج الججول رقع 
, بسعشى كمسا زاد مدتػى الحكاء (0.01)عشج مدتػى الجاللة  (0.65)االجتساعي, حيث بمغ معامل االرتباط 

وتتفق الشتيجة الستػصل إلييا في الجراسة الحالية مع نتائج . العاشفي كمسا زاد مدتػى التػافق الشفدي االجتساعي
, دراسة  (2005)و دراسة ليفيشغدتػن وداي  (2004 ) خػلة البمػي دراسةبعس الجراسات الدابقة كشتائج 

Engelberg & Sjoberg(2004)   ودراسة( 2003)ثخيا الديج عصا هللا, دراسة  (2008)و دراسة جػبخج  
       (2000)مارتيشد 
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  فسخاقبة الفخد لدمػكياتو وتشطيع انفعاالتو والتحكع في عػاشفو بحيث يخاعي فييا التعامل الفعال مع ذاتو ومع غيخه, 
فيي القػة الكامشة التي تداعجه عمى التعبيخ  فيحه السيارات الػججانية والدسات االنفعالية تعبخ عغ ذكائو الػججاني ,

 كسا أنيا تذعخه بكفاءتو  عغ ذاتو ومػاجية تحجيات الحياة بفعالية والتكيف مع خبخاتيا الججيجة والتػافق معيا,
 الشفدية واالجتساعية 

 لالضصخابات لمتعخض احتساالً  أقل انفعاالتيع تشطيع عمى القجرة ذوي  األفخاد أن عمى ( 2005 ) القصان وتؤكج   
 .تػافقاً  أكثخ ثع ومغ الشفدية

 وتعجّ ,  فاعمية أكثخ ليربح سمػكاتو وتغييخ أعسالو بترحيح لو يدسح وضعفو لشقاط قػتو الفخد وعي زيادة وان
 تعجّ  والتي بو , السحيصيغ مع لمفخد اليػمية التفاعالت شبيعة تحجد التي السيسة العشاصخ مغ االجتساعية السيارات

 .والسجتسعي الذخري السدتػى  عمى الشفدي التػافق ركائد مغ بيا اتراف الفخد حالة في

 الػججاني بالحكاء اتدست التي العيشة رادأف أن نتائجيا مغ كان التي Ryff  ريف سةارد  راساتالج تمظ أمثمة ومغ
 والتحسل والتدامح بالحب يترفػن  وكانػا اآلخخيغ, مع ناجحة عالقات وبتكػيغ انفعاالتيع, بزبط يتستعػن  كانػا

 (6) االجتساعي الشفدي والتػافق والشزج

و يسكغ  تفديخ ذلظ الى ما يتستع بو العيشة مغ عمع وثقافة والقجرة عمى التقجيخ والتعبيخ عغ العػاشف ومغ ثع القجرة 
 ىاتو السيارات كفيمة لتحقيق قجر مغ التػافق ,عمى تكػيغ عالقات اجتساعية جيجة وقجرة عمى مػاجية الزغػط

 . الشفدي واالجتساعي

ومغ ثع نقبل فخضية البحث التي تشز عمى وجػد عالقة ارتباشية مػجبة  بيغ الحكاء العاشفي والتػافق الشفدي 
. االجتساعي

 :عرض ومناقذة نتيجة الفرضية الثانية- 
  .تهجد فروق في الذكاء العاطفي تبعًا لمتغير  الجنستشز الفخضية الثانية عمى أنو 

لجاللة الفخوق, حيث تحرمشا عمى  T test ولمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع االعتساد عمى السعالجة اإلحرائية
 :الشتائج التالية
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 .يهضح داللة الفروق في الذكاء العاطفي تبعًا لمتغير الجنس: (03)الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػى الحكاء العاشفي تبعًا (02)نالحظ مغ خالل نتائج الججول رقع 
, بسعشى أنَّ الفخوق غيخ دالة إحرائيًا, (0.05)عشج مدتػى الجاللة  (0.13)لستغيخ الجشذ , حيث بمغت قيسة ت 

( 2013) عمي خخف هللا حيث تتفق نتائج الجراسة الحالية مع ما تػصمت إليو بعس نتائج الجراسات كشتائج دراسة
ن الحكاء الػججاني أوتفدخ ىاتو الشتيجة الى ,( 2011)نذ الصيب الحديغ رابح أ و دراسة  ,(2002)ودراسة عجػة 

فخاد  العيشة مغ مجتسع أ ولكػن ,متعمع ومكتدب وذلظ بػاسصة التجريب والتعمع وبسداعجة مؤسدات السجتسع عسػما
. وثقافة واحجة 

وىشا ,وجاءت الفخوق لرالح االناث  (2010)حسج عمػان أ ودراسة joberg((2001جػبخج وىي تختمف مع دراسة 
راجع الى شبيعة التشذئة األسخية بتخبية االناث كزخورة االتدان االنفعالي والترخف بيجوء والمباقة مع االخخيغ 

 (7)بعاد لمحكاء العاشفي أوجسيعيسا 
كج عمى وجػد فخوق بيغ الحكػر واإلناث في الجرجة الكمية أالحي  (2008 )وتختمف كحلظ  مع دراسة بذيخ معسخية

  (8)لمحكاء الػججاني وتختمف مغ حيث األبعاد
ن دور عامل الجشذ في اختالف الحكاء العاشفي وىحا ما يشقمو كل مغ أفتؤكج  بعس التفديخات الشطخية السقجمة بر

عمى في معجالت الحكاء العاشفي مقارنة أن الشداء أبخاكت وسالػفي عغ ما تػصل اليو كل مغ جار وآخخون 
  (9)دى الشداءلكثخ نسػ أن السشاشق الجماغية ذات الرمة بالحكاء العاشفي أ ذلظ ,بالخجال

إدارة االنفعاالت وكحا , السدؤولية االجتساعية , التعاشف , كسا وجج أن الشداء يتفػقغ في السيارات البيشذخرية 
. لكغ ىغ أقل اقتجار عمى مقاومة الزغػط مثل ما تػصل إلى ذلظ بػياتديد وساال. التكيفية 

في حيغ أن , وقج تػصل ماتديسػتػ إلى نتيجة مفادىا أن الخجال أكثخ قجرة عمى إخفاء وقع السفاجأة و الخػف 
و أن الشداء يسمغ أكثخ مغ الخجال .الشداء يسمكغ قجرة عمى الديصخة عمى الذعػر باالزدراء و االشسئداز و الغزب 

. إلى إضيار انفعاالتيغ فيسا عجا الغزب فالخجال يعبخون عغ غزبيع أكثخ مغ الشداء 
. ومغ ثع نخفس الفخضية التي  تشز عمى أنو يػجج فخوق في الحكاء العاشفي تبعًا لستغيخ الجشذ

 

        السقياس     الستغيخ

 66= الحكػر ن  44= االناث ن 
 مة قي
 ت 

مدتػى 
 الجاللة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

  
 

 0.13 39.84 356.07 37.81 355.06 الحكاء العاشفي
0.05 

غيخ  
 دالة
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 :خاتمة 
عشجما يرل الباحث إلى نياية بحثو يشتقل الباحث إلى مخحمة تقييع عسمو, وإلقاء نطخة عمى ما حقق وما لع يحقق, 

 نفدي االجتساعي معخفة العالقة بيغ  الحكاء العاشفي  والتػافق  الفانصالقا مغ ىجف دراستشا األساسي ىػ محاولة
نفدي الوجػد عالقة ارتباشية ايجابية بيغ الحكاء العاشفي و التػافق  تػصمت الجراسة الى وقج,لجى عيشة الجراسة 

  . وجػد فخوق ذات داللة احرائية في الحكاء العاشفي تبعًا لستغيخ الجشذعجم و  ،االجتساعي

 :وعمى ضػء الشتائج السترل ليا نقتخح ما يمي
ان تعقج الحياة وخاصة في الحزخ وارتفاع ندبة الصالق باشخاد يدتجعيان ضخورة تجريب األزواج عمى فيع - 

  . والتجريب عمى ميارات التػاصل لحل الخالفات أثشاء الحياة الدوجية,حاجات االخخ
عمى مدتػى مؤسدات حكػمية ستسكغ األسخ مغ اكتداب اليات تداعجىع  (العائمي)تػفيخ االرشاد الدواجي -  

 كسا يداعج الذباب السقبل عمى ,شفال متػافقيغ نفديا واجتساعياأعمى تحقيق االستقخار العائمي والتػافق وتخبية 
  .الدواج عمى اكتداب ميارات االختيار السشاسب لمذخيظ  واتخاذ القخارات السختبصة بالدواج وتكاليفو

ولى في دراسة الحكاء أ فسا البحث الحالي إال خصػة ,محاولة اجخاء دراسات في السػضػع في باقي مشاشق الجدائخ- 
 .العاشفي الحي مازال عمى السدتػى العالسي مجاال بكخا 

 .اقامة نجوات و دورات تجريبية في الحكاء العاشفي لمسقبميغ عمى الدواج واألفخاد عسػما -
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