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ؽثهػ، يدتهمغ هحا الجهج جل وقتهػ ان لػ يكؼ كمه، كسا يدتهمغ الكثيخ مؼ بح إلعجاديبحل الباحثؽن جهجا كبيخا 

الى وضعهػ تحت ضغط نفدي مدتسخ ال يعخفه اال  باإلضافةالسال، ويدتهمغ الكثيخ مؼ عالقاتهػ االجتساعية. 

 مؼ جخب البحث العمسي.

لهػ. لحا فان وجؽد جهات تقجر  البحث في احج اوعية الشذخ يسدح الكثيخ مؼ العشاء الحي سببهلكؼ لحعة ظهؽر 

 ذلغ وتدهل الشذخ أمخ ضخوري وممح الستسخار عطاء الباحث.

 Global institute for study جدر -  السعهد الدولي للدراسة والبحثمجلة مؼ هشا جاءت فكخة مجمة 

and research journal(GISR-J)  لسداعجة الباحثيؼ عمى رؤية انتاجهػ العمسي مشذؽرا ومتاحا

العمسي يقجمؽن عطاء  بإنتاجهػخح، فهػ بعطائهػ الستسثل جسل مؼ األألمسدتفيجيؼ...متسثميؼ فكخة ان العطاء 

 و مؤسدات او دول.أ ألفخادلمبذخية وليذ 

ال نتخدد في اصجار عجد ببحث واحج فقط اذى استؽفى الذخوط، واستجاب لدياسة الشذخ السعتسجة في  فإنشاولحا 

 السجمة.

ثيؼ في كافة السجاالت ومؼ دول متعجدة بالسجمة تعطي حافدا لالستسخار، والتطؽر. وهحا ما ندعى إن ثقة الباح

 .اليه فشحؼ نتؽاصل مع جهات عجيجة لمفهخسة واالعتساد والذخاكة وسيعهخ ذلغ قخيبا لمستابعيؼ

 شكخا لسؼ مشحشا ثقته

     
 التحخيخ

Gisr-j@hotmail.com 
info@gisr.org.uk 
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The Journal of the Global  Institute for 

Study and Research is committed to 

conducting the following ethical 

practices and follow-up of the 

stakeholders to achieve them on the 

ground at all stages of publication, 

which sets standards and provides 

guidelines for best practices in order to 

meet these requirements. The 

following is a summary of our main 

expectations from editors, reviewer , 

and authors. And the publisher. 

Ethical rules 

Rules for editors  

Objective working  away from self and 

personal perceptions, perspectives  

towards authors based on race, sex, 

religion or geography. 

Dealing with the revisions in the same 

manner as the original paper so that the 

academic aspects are taken into 

consideration only. 

In case of objection or complaint, it is 

dealt with objectively, giving the 

author the right to clarify his point of 

view. Note that the journal will keep 

all documents related to the complaint. 

Role of reviewers 

Reviewing the paper accurately and in 

a timely manner. And showing the 

opinion in order to improve the quality 

of published research. 

Maintaining the confidentiality of any 

information required by its nature and 

provided by the author or author. And 

not to keep a copy of the non-

objectives of arbitration 

Referring to content similar to or 

derived from other sources. 

Awareness of potential conflicts of 

interest (financial, professional or 

otherwise. 

Role of authors: 

The author must keep all records and 

documents associated 

with the paper and 

provide access to it when needed. 

The undertaking that the manuscript as 

submitted is not under consideration or 

accepted for publication elsewhere. 

Undertaking that all work in the 

manuscript submitted is original and 

when it is necessary to return to other 

sources, make it clear by quotation and 

offer the necessary permission to do so 

Observe the laws in force when 

applying research to humans or 

animals. Authors should obtain explicit 

permission from humans and respect 

their privacy. 

Advertise any potential conflict of 

interest 

Report to the magazine as soon as 

possible if there is a mistake in the 

search or publication and work editors 

to remove it and notify readers 

Role of the Journal of the Global 

Institute for Study and Research: 

 •The Global  Institute for Study and 

Research (GISRJ) is committed to 

meeting the criteria set out above. 

 

Procedures for dealing with immoral 

behavior 

Identification of immoral behaviour. 

 •The Journal of the Global Institute for 

Study and Research (GISRJ) is 

committed to following up misconduct 

and immoral behavior on a permanent 

and continuous basis, and is keen on 

the editors and arbitrators to pay 

attention to it 

 •In case of suspicion of immoral 

behaviour, sufficient evidence must be 

provided to the editors and the 

magazine so that the journal can verify 

it. All charges will be taken seriously. 

Investigation 

 •The editor makes a preliminary 

decision in consultation with the 

management of the Journal of the 

Global Institute for Study and 

Research. 

 •No claim should be made before all 

data and evidence are collected. Taking 
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into account the authority to publish 

the claim. 

Minor irregularities 

 •Simple misconduct can be dealt with 

under a brief panel of arbitrators. 

Serious violations 

Serious misconduct may require 

notification of the employer if 

necessary, and this is done after 

consultation between the editorial 

board and the management of the 

journal. 

 •Inform or educate the author or 

arbitrator that there appears to be 

misconception or misapplication of 

accepted standards. 

 •A more powerful letter to the author 

or reviewer covering misconduct and 

as a cautionary measure of future 

conduct. 

 •Publication of an editorial detailing 

misconduct. 

• An official letter to the head of the 

author, auditor or finance agency. 

• A ban on author contributions for a 

specified period. 

• Inform the author of the case and 

result and provide them with evidence 

for further investigation.

 

تلتزم مجلة المعهد الدولً للدراسة والبحث باجراء 
الممارسات االخاللٌة التالٌة ومتابعة اصحاب 
العاللة فً تحمٌمها على ارض الوالع  فً جمٌع 

التً تضع المعاٌٌر وتوفر مبادئ مراحل النشر و
توجٌهٌة ألفضل الممارسات من أجل تلبٌة هذه 

لتولعاتنا الرئٌسٌة من المتطلبات. وفٌما ٌلً ملخص 
 شر.والنا ، والمؤلفٌن.والمحكمٌن المحررٌن، 

 القواعد االخالقية . 1

 المحررين قواعد

 

بعٌدا عن الذاتٌة والتحٌز  موضوعًالالعمل 
الشخصً نحو المؤلفٌن بناء على  العرق او الجنس 

 .او الدٌن او الجغرافٌا.

ٌها التعامل متع التعدٌالت بنفس الطرٌمة التً ٌتم ف
التعامل مع الدراسة االصلٌة بحٌث ٌتم اخذ 

 االعتبار للجوانب االكادٌمٌة دون غٌرها.
فً حالة ورود اعتراض او شكوى ٌتم التعامل 
معها وفك بموضوعٌة مع اعطاء المؤلف الحك فً 
توضٌح وجهة نظره. مع مالحظة ان المجلة سوف 

 تحتفظ بكل الوثائك المتعلمة بالشكوى.

 المحكمين  المراجعين دور 

 وفً الولت المناسب. مراجعة الورلة بشكل دلٌك
 البحث تحسٌن جودة وابداء الراي من اجل 

 .المنشورة

التً تمتضً على سرٌة أي معلومات  الحفاظ
ٌمدمها المحرر أو المؤلف. طبٌعتها  ذلن  والتً 

 وعدم االحتفاظ بنسخة لغٌر اهداف التحكٌم 

المستل من االشارة الى المحتوى المشابه او 
 .المصادر االخرى 

محتمل فً المصالح التضارب الوعً بحاالت ال
 .مهنٌة  او غٌرها )مالٌة أو 

 :المؤلفين دور 

ٌجب على المؤلف االحتفاظ بكل السجالت والوثائك 
المرتبطة بالورلةوتوفٌر الوصول الٌها عند 

 الحاجة.
المخطوطة كما لدمت لٌست لٌد النظر أو التعهد ان 

 نشر فً مكان آخر. لبلت لل

جمٌع األعمال فً المخطوطة الممدمة التعهد ان 
وعند حاجته الى العودة الى المصادر هً األصلٌة 

االخرى ان ٌوضح ذلن بااللتباس  وعرض االذن 
 الالزم لذلن 

مراعاة الموانٌن النافذة عند  تطبٌك البحوث على 
وٌنبغً للمؤلفٌن الحصول على االنسان او الحٌوان 

 صرٌح من البشر واحترام خصوصٌاتهم.إذن 

  اإلعالن عن أي تضارب محتمل فً المصالح
ابالغ المجلة باسرع ما ٌمكن اذا وجد خطأ فً 
البحث او النشر والعمل متع المحررٌن على ازالته 

 واشعار المراء بذلن
  مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث: دور 

لبحث جسر تتعهد مجلد المعهد الدولً للدراسة وا• 
 .بااللتزام بالمعاٌٌر الموضحة اعاله

 

 إجراءات التعامل مع السلوك غير األخالقي

 تحديد السلوك غير األخالقي
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تلتزم مجلة المعهد الدولً للدراسة والبحث • 
  االخاللًسوء السلون والسلون غٌر بمتابعة 

د على المحررٌن بشكل دائم ومستمر والتأكٌ
 هوالمحكمٌن على االنتباه ل

فً حلة االشتباه بسلون غٌر اخاللً ٌجب تمدٌم  •
االدلة الكافٌة للمحررٌن وللمجلة حتى تتحمك 
المجلة من ذلن. وسوف ٌتم اخذ جمٌع االدعات 

 على محمل الجد. 
 تحمٌك

ٌتخذ المحرر لرارا اولٌا بالتشاور مع ادارة مجلة • 
 المعهد الدولً للدراسة والبحث .

بل جمع كل البٌانات ٌجب عدم نشر اي ادعاء ل• 
واالدلة. مع مراعاة صاحب الصالحٌة فً نشر 

 االدعاء.

 المخالفات البسيطة

البسٌط فً ظل ٌمكن التعامل مع سوء السلون • 
 لجنة محكمٌن مختصرة.

 تهاكات خطيرةاالن

صاحب  ابالغلد ٌتطلب سوء السلون الجسٌم • 
اذا كان ضرورٌا و وٌتم ذلن بعد التشاور  العمل

 .ة التحرٌر وادارة المجلةبٌن هٌئ

ٌبدو أن انه  المحكم إعالم أو تثمٌف المؤلف أو • 
 هنان سوء فهم أو سوء تطبٌك المعاٌٌر الممبولة.

خطاب أكثر لوة إلى الكاتب أو المراجع الذي • 
ٌغطً سوء السلون وكإجراء تحذٌري للسلون فً 

 المستمبل.

  نشر إشعار رسمً ٌفصل سوء السلون.• 

 احٌة تفصل سوء السلون.نشر افتت• 

خطاب رسمً إلى رئٌس لسم المؤلف أو • 
 المراجع أو وكالة التموٌل.

لفترة  المؤلففرض حظر رسمً على مساهمات • 
  محددة.

 عن المضٌة والنتٌجة  ابالغ جهة المؤلف• 
 وتزوٌدهم باالدلة من اجل المزٌد من التحمٌك .
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 بسٌطبوٍب –التحسٌس د. حبفظ الكسمً  زئٍس هٍئت

 بسٌطبوٍب –فٍري 9 د ابساهٍم حمبد المحسز التى

 جبمعت حبئل  –االزدن  –االستبذ الدكتوز خبلد ابوشعٍسة 

 جبمعت جدة -السعودٌت  –االستبذ الدكتوز وبٌف الصازع 

 جبمعت الملك عبد العصٌص -مصس  -االستبذ الدكتوز  خبلد زمضبن 

 جبمعت االلصى -فلسطٍه  –االستبذ الدكتوز حسىً عواد 

 العساق -دكتوز أحمد صبدق عبد المجٍد االستبذ ال

 جبمعت الملك سعود  -السعودٌت   –الدكتوز. توفٍك السلب 

 السعودٌت جبمعت االمٍسة ووزة -الدكتوز صبئب الالال 

 جبمعت الشسق االوسط  -االزدن - بىً مفسج دمحم. الدكتوز

 فلسطٍه -بوعمٍل أالدكتوز. ابساهٍم 

 االزدن  -الدكتوز. سبمً حسٌص

 سلطىت عمبن –الدكتوز. عبد الفتبح أبو شٌد 

    ٍريالمحسز التىف االزدن - محمود دمحم الدكتوز. 

 السعودٌت - عودة دمحم . الدعم الفىً

  سكستٍسة التحسٌس 9 عبٍس خلٍل
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Notes Reviewer 

score mean 

Score Criteria   

Less 20 words  4 Suitable  Title   1 

Less300 word  4 Abstract 2 

  4 Very recent  3 

  4 Originality 4 

Short introduction about 

what this paper about 

 4 Introduction 

 

5 

  4 Study sequentially  6 

  01 Study problem  7 

  4 Goals ,justifications and 

implementations  

8 

  01 Literature review  9 

  4 References recent   10 

  01 Methodology 11 

  01 Methodology and  Statics 12 

  4 Language  13 

  01 Discussion  14 

  4 Citation  15 

  011 Total  

For mor information you can contact editors via emails: 
gisr-j@hotmail.com  
info@gisr.org.uk 
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القدرة التشبؤية للذكاء العاطفي في عوامل مرونة 
 األنا لدى السراهقات في مديشة الرياض

 2أ.د دمحم فخحان القزاة   1ريسا حديؼ اليامي . أ
                         قدػ عمػ الشفذ                    

 جامعة األمام دمحم بؼ سعؽد اإٍلسالمية  1      
 جامعة السمغ سعؽد2

reemomsn@hotmail.com 

malqudah@ksa.edu.sa 

هجفت الجراسة الحالية إلى الكذف عؼ اإلسهام السلخص 
الشدبي لمحكاء العاطفي بالتشبؤ في عؽامل مخونة االنا لجى 

شة الخياض، ومعخفة طالبات السخحمتيؼ الستؽسطة والثانؽية بسجي
فيسا إذا كانت هشاك فخوق ات داللة إحرائية في الحكاء 
العاطفي تبعًا لستغيخ السخحمة العسخية، وتكؽنت عيشة الجراسة 

( طالبة ، واستعان الباحثان  بسقياس الحكاء 505مؼ )
( ، 2006العاطفي لبار أون تخجسة الجخوان والجشجي عام )

( ، 2006مؽ  والخطيب عام )ومقياس عؽامل مخونة األنا لمح
وتػ التأكج مؼ صجق األداتيؼ وثباتهسا لمتطبيق عمى البيئة 

 الدعؽدية.
وبيشت نتائج الجراسة إلى أن مدتؽيات الحكاء العاطفي لجى 
طالبات السخحمتيؼ األساسية والثانؽية في مجيشة الخياض كانت 
مختفعة، في حيؼ تبيؼ عجم وجؽد فخوق ذات داللة إحرائية 

مدتؽى الحكاء العاطفي يعدى لسخاحل الشسؽ في السخاهقة في 
)مبكخة، متؽسطة، متأخخة( نحؽ كاًل مؼ )الكفاءة الذخرية، 
التكيف، االنطباع اإليجابي( في حيؼ وججت فخوق ذات داللة 
إحرائية نحؽ كاًل مؼ )الكفاية االجتساعية، إدارة الزغؽط، 

( لرالح الطالبات السداج العام، الجرجة الكمية لمحكاء العاطفي
في مخحمة السخاهقة الستأخخة. كسا تبيؼ وجؽد عالقة إيجابية 
دالة إحرائيًا بيؼ الحكاء العاطفي وعؽامل مخونة األنا، وايزًا 
فقج أظهخت نتائج تحميل االنحجار الستعجد أن كاًل مؼ )الجرجة 
الكمية ألبعاد الحكاء العاطفي وبعجي السداج العام وإدارة 

ساهسا بذكل دال إحرائيًا في التشبؤ بعؽامل  الزغؽط( قج
 مخونة االنا. 

القجرة التشبؤية ، الحكاء العاطفي ، عؽامل  الكلسات السفتاحية:
 .مخونة األنا ، السخاهقات 
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Abstract: The aim of this study is to reveal 

the relative contribution of the emotional 

intelligence to predicting the ego resiliency 

factors of middle & secondary schools female 

students in Riyadh, It also intended to find out 

if there are significant statistic differences in 

the emotional intelligence relevant to the Age 

stage . The study sample consists of (505) 

female students. The researchers  used Bar- On 

Emotional Intelligence Quotient Inventory 

(translated by  Al-jarwan & El- Jendi ,2006) as 

well as Ego Resiliency factors Scale of  Al- 

Helow & Al- Khateeb(2006). The validity and 

reliability of both instruments were verified to 

be applied in Saudi Arabian (KSA) context. 

  The results of the study showed the level of 

the Emotional Intelligence among The middle 

and secondary schools female students in 

Riyadh was a high. While there are no 

statistically significant  differences in 

emotional intelligence level due  to growth  

stages in  adolescence (early, intermediate and 

late) towards each of  (self-Sufficient , 

adaptation, Positive impression); Whereas, it is 

found statistically significant  differences 

toward each of ( social competencies, stress 

management, general mood , the total score of 

emotional intelligence) in favor of the  female 

students in late adolescence . It also showed at 

statistically significant positive relationship 

between emotional intelligence and ego- 

resilience factors. The Multiple regression 

analysis results showed that each of (total 

score of emotional intelligence, general mood 

and stress management) contributed in 

statistically significant way in ego- resilience 

factors explanations.  
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intelligence, ego resiliency, female Adolescents 
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 السقدمة:
تعج مخحمة السخاهقـة مـؼ أهـػ السخاحـل التـي يسـخ 
بها اإلندان ضسؼ أطـؽار  السختمفـة، ومكسـؼ الخطـخ 
ــة  ــة التــي تشتقــل باإلندــان مــؼ الطفؽل فــي هــح  السخحم
إلــــى الخشــــج، هــــي فــــي التغيــــخات التــــي يتعــــخض لهــــا 
السخاهــــــق فــــــي معــــــاهخ الشســــــؽ السختمفــــــة )الجدــــــسية 

يـــــــــة واالنفعاليـــــــــة والفدـــــــــيؽلؽجية والعقميـــــــــة واالجتساع
والجيشيـــــة والخمقيـــــة(، ومـــــا يرـــــاحبها مـــــؼ صـــــخاعات 
ومرـــــاعب ومذـــــكالت وقـــــج أدى ارتباطهـــــا بسخحمـــــة 
ـــخ السخترـــيؼ  السخاهقـــة إلـــى اهتســـام السخترـــيؼ و ي
بالجانــــب االنفعــــالي أكثــــخ مـــــؼ  يــــخة مــــؼ الجؽانـــــب 

 [1األخخى. ]
[ إلــــــــــى أبــــــــــخز 2وقــــــــــج أشــــــــــارت العبــــــــــجالكخيػ ]

جه الطالبات السخاهقـات السذكالت االنفعالية التي تؽا
بسجيشة الخياض وهـي مختبـة مـؼ حيـث أكثخهـا انتذـارًا 
كالتــالي: الخــؽف الستسثــل فــي فقــجان أحــج السقــخبيؼ، 
التسخد عمى األنعسة السجرسية الستسثل في اإلعجـاب 
بالطالبــــة السذاكدــــة التــــي تعخقــــل ســــيخ التعمــــيػ مــــؼ 
خالل مقاطعة السعمسة أثشاء الجرس، الخجل الستسثـل 

ـــــى السشاقذـــــة والحـــــؽار، فـــــي  ـــــة عم عـــــجم قـــــجرة الطالب
العجوان الحي يتسثل فـي األلفـاغ  يـخ الالئقـة، التـخدد 
والتمعـــثػ عشـــج مشاقذـــة الكبـــار، والخـــؽف الـــجائػ الـــحي 
يدــيطخ عمــى السخاهقــات، االنطــؽاء الستسثــل فــي عــجم 

 الخ بة في الحجيث.
ويعـــؽد الدـــبب فـــي زيـــادة السذـــكالت االنفعاليـــة 

تــجني مهــارات الــحكاء العــاطفي،  لــجى الطالبــات إلــى
حيــــث أرجــــع العجيــــج مــــؼ رجــــال التعمــــيػ فــــي أمخيكــــا 

التــــي -أســــباب بعــــا معــــاهخ االنحــــخاف العــــاطفي 
تتجمــــــى فــــــي الذــــــعؽر بــــــالقمق وصــــــعؽبات االنتبـــــــا  

إلى ضعف السهارات والكفاءات  -والتفكيخ والعجوانية
 [3العاطفية، أو ما يدسى باألمية العاطفية. ]

س مؤخخًا ظهؽر العؽاطف فـي لحا شهجت السجار 
التعمــــيػ تساشــــيا مــــع الطخيقــــة التخبؽيــــة العاطفيــــة فــــي 
السسارســـــات التعميسيـــــةم حيـــــث طمـــــب مـــــؼ الســـــجارس 

والفرؽل الجراسية التجاوز الى ما بعج مؤشخات أداء 
الطالب التحريميم واالهتسام بالعؽاطف فـي التعمـيػ 
ــــــًا  لكــــــي تدــــــهػ فــــــي تذــــــكيل شــــــباب مثقــــــف أكاديسي

ـــًا  وعاطفيـــاً. وبـــحلغ أصـــبح  مفهـــؽم الـــحكاء واجتساعي
العـــــاطفي أحـــــج السرـــــطمحات األكثـــــخ انتذـــــارًا فــــــي 
األوســــــاط التعميسيـــــــة بعــــــج أن أدرك السخترـــــــؽن أن 
التخكيـــد الخــــال عمــــى الـــتعمػ األكــــاديسي ال يحــــجث 
ـــــة  ـــــة العسخي ـــــًا خـــــالل هـــــح  السخحم فقـــــط ضـــــغطًا وقمق
الحخجـــــــة. ولكـــــــؼ أيزـــــــًا يجعـــــــل الطـــــــالب يتخكـــــــؽن 

يكتدــــــــــبؽا الســــــــــؤهالت والســــــــــؽارد السجرســــــــــة دون أن 
 [4والكفايات الزخورية لسؽاجهة اختبارات الحياة. ]

ويعــج الــحكاء العــاطفي واحــجًا مــؼ العؽامــل التــي 
تـــجعػ عؽامـــل مخونــــة األنـــا لــــجى الفـــخد أو السخاهــــق، 
حيــــث يعبــــخ السفهــــؽم فــــي معشــــا  االصــــطالحي عــــؼ 
ـــــــى  إدراك الفـــــــخد النفعاالتـــــــه ومذـــــــاعخ ، وقجرتـــــــه عم

وتسييدهـــــــا، وتشعيسهـــــــا وتؽجيههـــــــا،  التعـــــــخف عميهـــــــا
واإلصـــخار عمـــى تحقيـــق األهـــجاف التـــي يدـــعى إليهـــا 

 [5مؼ خالل تجعيػ عؽامل مخونة األنا. ]
كســـا أن السخونـــة الشفدـــية ليدـــت ســـسة نفدـــيةم  

إمـــا يستمكهـــا البذـــخ، أو ال يستمكؽنهـــا، بـــل تتزـــسؼ: 
ســــمؽكياٍت وأفكــــارًا واعتقــــاداٍت وأفعــــااًل يسكــــؼ تعمسهــــا 

ـــ ـــة إســـقاط وتشسيتهـــا ل جى أي فـــخدم مســـا يجعـــل إمكاني
هــح  الدــسة عمــى شــخع مــا ال تعشــي بالزــخورة أن 
هــحا الذــخع ال يعــاني مــؼ مرــاعب، أو ضــغؽطم 
فــاأللػ والحــدن أعــخاض شــائعة بــيؼ األشــخال الــحيؼ 
ــــي  ــــخات شــــجيجة ف عــــانؽا مــــؼ شــــجائج ونكبــــات، أو عث
حياتهػ. وفي الؽاقع فإن الطخيق إلى السخونة الشفدية 

ــــخ مــــؼ الزــــيق والكــــجر يتزــــسؼ ال ــــاة مــــؼ الكثي سعان
االنفعــــاليم فالحيــــاة ليدــــت ندهــــة مبهجــــة، كســــا أنهــــا 

 [ 6ليدت مراعب وشجائج ونكبات دائسة. ]
" ويدــــهػ الــــحكاء العــــاطفي فــــي تأكيــــج عؽامــــل  

مخونــــة األنــــا مــــؼ خــــالل التعامــــل مــــع ا خــــخ حيــــث 
يدـــاعج عمـــى تعـــخف الفـــخد، أو السخاهـــق عمـــى داللـــة 

وفهسهـــــا فهســــًا جيــــجًا وتشعيسهـــــا  انفعاالتــــه وتحجيــــجها
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واســــتثسارها فــــي فهــــػ مذــــاعخ ا خــــخيؼ ومذــــاركتهػ 
عاطفيــــــًا وتحقيــــــق نجــــــاح فــــــي االترــــــال بــــــا خخيؼ 
وتشعيػ العالقات الذخرـية الستبادلـة، كسهـارة نفدـية 
ــــــة تتحقــــــق مــــــؼ خاللهــــــا الرــــــحة الشفدــــــية  اجتساعي

 [7والتؽافق مع الشفذ وا خخيؼ والعالػ السحيط". ]
أن الؽظيفـــة الخئيدــــة  spencer ويـــخى سبشدـــخ

لمـــحكاء العـــاطفي هـــي أن يدـــايخ الـــحكاء فـــي مخونتـــه 
ـــة التـــي تحـــيط بـــاألفخاد،  ـــة وتعقيـــج البيئ ـــج  مخون وتعقي
وأكثــخ األفــخاد نجاحــًا فــي الحيــاة، هــػ أكثــخهػ مخونــة، 
حيــث يــتسكؼ الفــخد الستــدن عاطفيــًا مــؼ التغمــب عمــى 
ك السؽاقف الزا طة، ومؼ ثػ الشسؽ مؼ خالل امتال

 [8] أنا تؽصف بالسخونة، وعجم الترمب والجسؽد.
وفـــي حرـــخ الباحثـــان لمجراســـات الدـــابقة حـــؽل 
مؽضؽع الجراسة، لػ يتسكشـا مـؼ إيجـاد دراسـة مباشـخة 
تشاولت الحكاء العاطفي وعالقتـه بعؽامـل مخونـة األنـا 
لجى السخاهقات، وسؽف يتػ عخض الجراسات الدابقة 

مشـي مــؼ األقـجم إلــى مختبـة تشازليــًا حدـب تدمدــمها الد 
 األحجث.

[ والتـــي هـــجفت الـــى 9وجـــاءت دراســـة هخيـــجي ]
معخفة الفخوق الفخدية في الـحكاء العـاطفي فـي ضـؽء 
ـــة، ومدـــتؽى  ـــة الدواجي ـــؽع والعســـخ والحال متغيـــخات الش
التعمــــــيػ، والتخرـــــــع السهشــــــي، والبيئـــــــة الثقافيـــــــة / 
الحزارية، ومدـتؽى الـجخل، واشـتسمت الجراسـة عمـى 

( 149عشقؽديــــــه مجســــــؽع أفخادهــــــا )عيشــــــه عذــــــؽائية 
مبحؽثـــــًا تشتســـــي إلـــــى مختمـــــف الخرـــــائع الحيؽيـــــة 
ــــــث فئــــــات العســــــخ والحــــــاالت  /االجتساعيــــــة مــــــؼ حي
ـــــــــة، والتخرـــــــــع  الدواجيـــــــــة، والسدـــــــــتؽيات التعميسي
ــــــة /الحزــــــارية ومدــــــتؽيات  ــــــة الثقافي ــــــي، والبيئ السهش
الجخل السختمفة، وقـام الباحـث بترـسيػ قائسـة الـحكاء 

ؽذج بـار أون. وقـج أشـارت الشتـائج العاطفي وفقـا لمشسـ
فـــي مجسمهـــا إلـــى أن اإلنـــاث الستدوجـــات  هـــؼ الفئـــة 

( ســـشة يتستعـــؽن 48األكبـــخ عســـخًا بـــيؼ أفـــخاد العيشـــة )
بحكاء عـاطفي عمـى جسيـع أبعـاد  األساسـية باسـتثشاء 
تحقيـــــق الـــــحات، حــــــل السذـــــكالت، واختبـــــار الؽاقــــــع 

والـــــتحكػ فـــــي االنفعـــــاالت، خـــــالف الفئـــــات العسخيـــــة 
( 38 -28 -18نـــــى التـــــي تخاوحـــــت أعســـــارهػ )األد

ــــخوق جؽهخيــــة، وكــــحلغ مــــؼ  ــــث لــــػ تدــــجل أي ف حي
ــيػ الجــامعي فــأكثخ، ومســؼ نذــأن  حرــمؼ عمــى التعم
ويعذـــــــؼ فـــــــي السجيشـــــــة، ويشتســـــــيؼ لسدـــــــتؽى الـــــــجخل 
الستؽســط والسختفــع، ويتســتعؼ بقــجر أكبــخ مــؼ الــحكاء 
ــــــة،  ــــــه الفخعي ــــــه األساســــــية، وكفايت العــــــاطفي ومكؽنات

ــــة ــــي ضــــؽء  مقارنــــه ببقي ــــة لمجراســــة ف ــــات الفخعي العيش
 الخرائع الحيؽية/االجتساعية. 

 Michele & Barbaraأجـخى ميذـيل وبـاربخا 
ــــــة [ د10] ــــــت دراســــــة السذــــــاعخ الؽججاني راســــــة تشاول

وتأثيخها في مخونة األنا، وفحع الفخوق الفخدية في 
القــــجرة عمــــى اســــتعادة المياقــــة مــــؼ األحــــجاث الدــــمبية 

ابيــــــة لمتكيـــــــف، والســـــــؽدة باســــــتخجام العؽاطـــــــف اإليج
العاطفيــة اإليجابيـــة. ويجـــخى فحــع الفـــخوق الفخديـــة 
في هح  الرفات في دراستيؼ واحجة باستخجام األدلة 
مــــؼ تجــــارب أخــــحت العيشــــات إلثبــــات أن العؽاطــــف 
اإليجابيـة تمعــب دورًا حاسـسًا فــي تعديـد مــؽاد التكيــف 
فــــي مؽاجهــــة األحــــجاث الدــــمبية، وبمــــ  حجــــػ العيشــــة 

( 57شهػ مـؼ الشدـاء بحيـث وزعـؽا )% مـ53( 130)
( فـــي الجراســـة الثانيــــة. 130فـــي الجراســـة األولــــى و)

ـــــة حـــــؽل التجخبـــــة  واســـــتخجم الباحـــــث التقـــــاريخ الحاتي
العاطفيـــة الحاتيـــة ومقيـــاس الســـداج اإليجـــابي والدـــمبي 
ـــة األنـــا، وكذـــفت نتـــائج الجراســـة عـــؼ  ومقيـــاس مخون
  وجؽد عالقة بيؼ السذاعخ اإليجابية ومخونة األنا.

دراسة Anderson [11 ] كسا أجخى أنجرسؽن 
تشاولــت العالقــة بــيؼ مخونــة األنــا والتدــامح والتعبيــخ 
عــؼ الغزــب لــجى الســخاهقيؼ، بهــجف استكذــاف مــا 
إذا كانت السخونة لجى السـخاهقيؼ تـختبط بقـؽة عاطفيـة 
إيجابيــــة أو ســــمبية والسدــــتؽيات الدــــمؽكية والسعخفيــــة 

اللهــا أن تتشبـــأ لمتدــامح لــجى الســـخاهقيؼ يسكــؼ مـــؼ خ
بسدتؽيات أقل مؼ التعبيخ الدمبي عؼ الغزب لـجى 

( طالب فـي مخحمـة 70السخاهقيؼ، وبم  حجػ العيشة )
السخاهقة مـؼ ثـالث مـجارس ثانؽيـة حكؽميـة فـي واليـة 
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مــايؼ، اســتخجم الباحــث مقياســًا لقيــاس نــؽع ومدــتؽى 
السذـــاعخ الؽججانيـــة لـــجى الســـخاهقيؼ، واألداة األخـــخى 

ت مخونة األنا لجى السـخاهقيؼ ومقيـاس مقياس اتجاها
التدامح ، ومقياس ترشيف الغزب لجى السخاهقيؼ، 
وكذــفت نتــائج الجراســة عــؼ وجــؽد عالقــة ذات داللــة 
إحرــــــائية بــــــيؼ السخونـــــــة لــــــجى الســــــخاهقيؼ وأنســـــــاط 
التدــامح وكــحلغ بــيؼ السخونــة لــجى الســخاهقيؼ وأنــؽاع 
الغزـــــب. حيـــــث أشـــــارت إلـــــى أن مجســـــؽع السخونـــــة 

ذـــــكل كبيـــــخ مـــــع مجســـــؽع التدـــــامح وكـــــحلغ يـــــختبط ب
مجســــؽع الغزــــب. كســــا حــــجدت الشتــــائج أن درجــــات 
مخونة األنا لجى السخاهقيؼ تتشبأ بذكل ممحـؽغ بـأنؽاع 
التعبيــخ عــؼ الغزــب، كســا كذــفت الشتــائج عــؼ عــجم 
وجــؽد تــأثيخ كبيــخ لمعســخ ونــؽع الجــشذ عمــى التعبيــخ 
عــؼ الغزــب. كســا تذــيخ إلــى أن التدــامح والسخونــة 

لسـخاهقيؼ بيشهسـا قؽاسـػ مذـتخكة يسكـؼ أن تـؤثخ لجى ا
 عمى كيفية التعبيخ عؼ الغزب لجى السخاهقيؼ.

 & Alumran كسا أجـخى العسـخان وبؽنامـاكي 
Punamaki[12 دراســـة هـــجفت التعـــخف عمـــى أثـــخ ]

ــــــحكاء العــــــاطفي.  ــــــي ال الفــــــخوق الجشدــــــية والعســــــخ ف
( مــــؼ الســــخاهقيؼ 312وتكؽنــــت عيشــــة الجراســــة مــــؼ )

ػ اختيارهػ عذؽائيًا مؼ مجارس متؽسـطة البحخيشييؼ ت
وثانؽيـــة وطمبــــة مــــؼ جامعــــة البحــــخيؼ، طبــــق عمــــيهػ 

ـــــــار ـــــــاس ب ـــــــحكاء العـــــــاطفي. وتؽصـــــــمت  -مقي أون لم
الجراســة إلــى أن هشــاك ارتباطــًا إيجابيــًا دااًل إحرــائيًا 
بيؼ متغيخ الجشذ والـحكاء العـاطفي لرـالح االنـاث. 
لح وكــحلغ بــيؼ متغيــخ العســخ والــحكاء العــاطفي لرــا

 طمبة الجامعة.
[ دراسة هـجفت لسعخفـة العالقـة 13قجم قذطه ]و 

بــيؼ الــحكاء العــاطفي ومهــارات التــأقمػ لــجى طالبـــات 
الثانؽيـــــة العامـــــة بسحافعـــــة رفـــــح فـــــي ضـــــؽء بعـــــا 
الستغيــخات ومعخفــة مدــتؽى كــل مــؼ الــحكاء العــاطفي 
ومهــــارات التــــأقمػ بسحافعــــة رفــــح فــــي ضــــؽء بعــــا 

الـحكاء العـاطفي الستغيـخات، ومعخفـة مدـتؽى كـل مـؼ 
ــجيشي وبحــث مــا  ومهــارات التــأقمػ ومدــتؽى االلتــدام ال

إذا كانت هشـاك فـخوق فـي الـحكاء العـاطفي ومهـارات 
التـــأقمػ تعـــدى إلـــى متغيـــخ الدـــكؼ ولستغيـــخ السؽاطشـــة 
ومتغيـــــخ اإلنجـــــاز األكـــــاديسي والتختيـــــب فـــــي األســـــخة 
ـــة  وااللتـــدام الـــجيشي ومتغيـــخ التخرـــع وتكؽنـــت عيش

طالبـــــة مـــــؼ طالبـــــات الثانؽيـــــة  (300الجراســـــة مـــــؼ )
العامــة ، واســتخجمت الباحثــة كــل مــؼ مقيــاس الــحكاء 
العـــاطفي لرعدـــخ وااللتـــدام الـــجيشي ومقيـــاس التـــأقمػ. 
وقج أظهخت نتائج البحث وجؽد عالقـة ارتباطيـة بـيؼ 
الــحكاء العــاطفي ومهــارات التــأقمػ وكــحلغ بــيؼ الــحكاء 

ؽى العـاطفي وااللتـدام الـجيشي كســا أظهـخت وجـؽد مدــت
جيــج مــؼ الــحكاء العــاطفي لــجى الطالبــات السخاهقــات 

 %(.68.33في السخحمة الثانؽية العامة حيث بم  )
[ بجراسة هجفت إلـى التعـخف 14كسا قجم آلهي ]

ـــحكاء العـــاطفي وأســـاليب  عمـــى درجـــة العالقـــة بـــيؼ ال
ـــــى الفـــــخوق بـــــيؼ  التشذـــــئة االجتساعيـــــة والتعـــــخف عم

ة تبعـًا لسخحمتـي الحكاء العاطفي وأبعاد  والجرجة الكميـ
ـــــــة،  التعمـــــــيػ )جـــــــامعي، ثـــــــانؽي(، الحالـــــــة االجتساعي
التحريل، التخرع، ونؽع اإلقامـة( وتكؽنـت عيشـة 

( طالبــة 200( طالبــة، مقدــسيؼ )400الجراســة مــؼ )
( طالبـــة مـــؼ 200مـــؼ طالبـــات السخحمـــة الثانؽيـــة، و)

ـــــــــؽي بجامعـــــــــة أم القـــــــــخى،  ـــــــــات اإلعـــــــــجاد التخب طالب
أون لمــــــــحكاء  -واســــــــتخجمت الباحثــــــــة مقيــــــــاس بــــــــار

( ومقيـــاس أســـاليب 2003العـــاطفي تعخيـــب عجـــؽة )
ـــة الســـشهج الؽصـــفي  ـــة، واتبعـــت الباحث التشذـــئة الؽالجي
االرتبــاطي السقــارن. وقــج بيشــت الجراســة وجــؽد فــخوق 
فـي بعــا أبعــاد الـحكاء العــاطفي )التؽكيجيــة، اعتبــار 
الـحات، االســتقاللية، الـتفهػ، والسدــئؽلية االجتساعيــة( 

اإلعـــجاد التخبـــؽي، أمـــا بعـــج )ضـــبط لرـــالح طالبـــات 
 االنجفاع( فقج كانت لرالح طالبات الثانؽية.

[ دراســـة هــــجفت إلــــى 15كســـا أجــــخى األســــطل ]
التعـخف عمــى العالقــة بـيؼ الــحكاء العــاطفي ومهــارات 
مؽاجهــة الزــغؽط لــجى طمبــة كميــات التخبيــة بجامعــة 

( مــؼ طمبــة كميــات 403 ــدة وقــج بمــ  حجــػ العيشــة )
جامعـة  – ـدة )الجامعـة اإلسـالمية  التخبية بجامعات
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جامعــة األزهــخ( مــؼ السدــتؽى الخابــع مــؼ  -األقرــى
كال الجشديؼ، وقج اسـتخجمت الجراسـة مقيـاس الـحكاء 
العاطفي وكحلغ مقياس مؽاجهـة الزـغؽط مـؼ إعـجاد 
الباحث، وقج أظهخت نتائج الجراسة وجؽد عالقة بيؼ 
الــــحكاء العــــاطفي ومهــــارات مؽاجهــــة الزــــغؽط كســــا 

ت وجــؽد مدــتؽى مشاســب مــؼ الــحكاء العــاطفي أظهــخ 
لــــــجى طمبـــــــة كميـــــــات التخبيـــــــة بجامعـــــــات  ـــــــدة بمـــــــ  

(69.03 .)% 
[ دراسـة هــجفت إلـى بحــث 16كسـا قـجم العمــؽان ]

العالقــة بــيؼ الــحكاء العــاطفي والسهــارات االجتساعيــة 
وأنســاط التعمـــق لـــجى طمبــة الجامعـــة ومعخفـــة مدـــتؽى 

نــت عيشــة الــحكاء العــاطفي لــجى طمبــة الجامعــة. وتكؽ 
( طالب وطالبـة مـؼ طمبـة جامعـة 475الجراسة مؼ )

ــــاألردن، واســــتخجمت الجراســــة  ــــؼ طــــالل ب الحدــــيؼ ب
ــــــــــاس السهــــــــــارات  ــــــــــحكاء العــــــــــاطفي ومقي ــــــــــاس ال مقي
ــــق، وقــــج أظهــــخت  ــــاس أنســــاط التعم ــــة ومقي االجتساعي
نتــــائج الجراســــة وجــــؽد عالقــــة ارتباطيــــة بــــيؼ الــــحكاء 

مــق، كســا العــاطفي والسهــارات االجتساعيــة وأنســاط التع
بيشــت أن مدــتؽى الــحكاء العــاطفي لــجى طمبــة جامعــة 

( 3.98الحدــيؼ مختفــع، إذ بمــ  الستؽســط الحدــابي )
كســا أوضــحت الجراســة اإلســهام الــجال إحرــائيا لكــل 
مؼ متغيخي السهارات االجتساعيـة وأنسـاط التعمـق فـي 
التشبؤ بالحكاء العاطفي لجى طمبة الجامعة، فقج فدخ 

%( 35. 2ساعيــــة ماندــــبته )متغيــــخ السهــــارات االجت
مـــؼ التبــــايؼم فــــي حــــيؼ فدــــخ متغيــــخ أنســــاط التعمــــق 

 %( مؼ التبايؼ.17. 4ماندبته )
[ دراســة لمتعــخف 17وأجـخى عمــؽان والشؽاجحــة ] 

عمـــى عالقـــة الـــحكاء العـــاطفي باإليجابيـــة لـــجى طمبـــة 
جامعة األقرى بسحافعـات  ـدة، وقـج تكؽنـت العيشـة 

مقيــاس الــحكاء ( طالبــًا وطالبــة، واســتخجم 247مــؼ )
العاطفي مؼ إعجاد فاروق عثسان، ودمحم عبجالدـسيع، 
ومقيــاس االيجابيــة إعــجاد البــاحثيؼ. وقــج بيشــت نتــائج 
الجراســة ارتفــاع درجــات الــحكاء العــاطفي حيــث بمغــت 

%، كســا تؽصــمت نتــائج الجراســة إلــى 71.86الشدــبة 

% 72.83ارتفاع في درجات االيجابيـة حيـث بمغـت 
ة ارتباطيــه دالــة إحرــائيًا بــيؼ كســا بيشــت وجــؽد عالقــ

الـــحكاء العـــاطفي وااليجابيـــة.  كســـا أوضـــحت وجـــؽد 
فــــخوق بــــيؼ الــــحكؽر واإلنــــاث فــــي الــــحكاء العـــــاطفي 
ــــــائج  وااليجابيــــــة لرــــــالح اإلنــــــاث. كســــــا أظهــــــخت نت
الجراســة تــجني مدــتؽى االيجابيــة لــجى الــبعا يعــدى 
إلى أساليب التشذئة الؽالجية  يـخ الدـؽية، وانخفـاض 

 القترادي واالجتساعي والثقافي لرسخة.السدتؽى ا
 مذكلة الدراسة:

تعــــج مخحمــــة السخاهقــــة مــــؼ أكثــــخ مخاحــــل الشســــؽ 
تدـــــارعًام حيـــــث أنهـــــا تتسيـــــد بالعجيـــــج مـــــؼ التغيـــــخات 
الشسائية في الجؽانب السختمفة التـي تتطمـب الترـخف 
بشؽع مؼ السخونة في مختمـف السؽاقـف الحياتيـة التـي 

لتجشــــــب الســــــؤثخات تســــــخ بهــــــا الطالبــــــات السخاهقــــــات 
الدــــــمبية عمــــــى عسميــــــة الشســــــؽ، وقــــــج يذــــــكل الــــــحكاء 
العاطفي أحـج أكثـخ العؽامـل تـأثيخا فـي عؽامـل مخونـة 
األنـــــا، مســـــا دفـــــع الباحثـــــة لتشـــــاول الـــــحكاء العـــــاطفي 
كستغيــخ هــام لــه أثــخ كبيــخ فــي الذخرــية مــؼ جهــة، 
ولحجاثــة االهتســام وحاجــة الطالبــات السخاهقــات لسثــل 

ية مؼ جهة أخخىم لحا كان هـحا هح  الجؽانب االيجاب
البحـــث لمتعـــخف عمـــى العالقـــة بـــيؼ الـــحكاء العـــاطفي 
ـــــخ نفدـــــي ايجـــــابي فـــــي الذخرـــــية االندـــــانية  كستغي
وعؽامــــل مخونــــة األنــــا كأحــــج أهــــػ السؤشــــخات لجــــؽدة 
الرـــحة الشفدـــية، وذلـــغ مـــؼ أجـــل مديـــج مـــؼ عؽامـــل 
مخونـــة األنــــا التــــي بــــجورها تديـــج مــــؼ جــــؽدة الرــــحة 

 الشفدية.
الرجد تذيخ العجيج مؼ الجراسات إلى وفي هحا 

 أهسيـــة الـــحكاء العـــاطفي فـــي مخونـــة األنـــا، حيـــث قـــام
بجراســـة بعـــا الستغيـــخات الذخريــــة Blok بمـــؽك 

السختبطـــــة بالـــــحكاء مدـــــتقاًل عـــــؼ الـــــحكاء العـــــاطفي، 
والحكاء العاطفي مدتقاًل عؼ الحكاء واشـارات الشتـائج 
اًل إلـــى أن ذوي الـــحكاء السختفـــع مـــؼ الســـخاهقيؼ مدـــتق

عــؼ الــحكاء العــاطفي كــانؽا أكثــخ تسيــدًا فــي الجؽانــب 
العقميــــة، وأقــــل تسيــــدًا فــــي الجؽانــــب الذخرــــية، أمــــا 
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الستسيــدون فــي الــحكاء العــاطفي مدــتقاًل عــؼ الــحكاء 
ــجيهػ  فكــانؽا أكثــخ تسيــدًا فــي الجؽانــب االجتساعيــة، ول

 [3اتجاهات إيجابية نحؽ األنا بعؽاممها الستعجدة. ]
حمـة السخاهقـة فـي حيـاة الطالبـة ونعخًا ألهسيـة مخ 

التعميسة، وكؽنها مخحمة مميئة بالرـخاعات والزـغؽط 
التي تحتاج معها السخاهقة لسديج مـؼ السخونـة لمتغمـب 
عمــى مــا يؽاجههــا مــؼ مذــكالت، فقــج أشــارت دراســة 

إلـى الـجور  Vladimir & Tamarفالديسيـخ وتسـارا 
التكيفـــي لمـــحكاء العـــاطفي فـــي تحقيـــق نتـــائج ايجابيـــة 
ومهسة في حياة الطالبات السخاهقات، حيث ظهخ أن 
الــــحكاء العـــــاطفي لـــــه دور ايجــــابي فـــــي العجيـــــج مـــــؼ 
الستغيـــــخات السختبطــــــة بسخونــــــة األنـــــا كالتعامــــــل مــــــع 
ـــى الســـداج اإليجـــابي والخضـــا  الزـــغؽط، والحفـــاغ عم

مسا يذيخ  إلـى أن الرـحة الشفدـية هـي  عؼ الحياة.
ـــا ، وأن الـــحكاء العـــاطفي ـــة األن أحـــج أهـــػ  نتـــاج مخون

متطمبات الرحة الشفدية وهحا ما اشارت إليه دراسـة 
[ حيث أشارت إلى  وجؽد عالقة إيجابية 8عكاشة ] 

لمــحكاء العــاطفي بالرــحة الشفدــية ، وأن األفــخاد ذوي 
الحكاء العاطفي يتستعـؽن برـحة نفدـية جيـجة تتجمـى 
فــــي ســــيطختهػ عمــــى انفعــــاالتهػ وتقيــــيسهػ اإليجــــابي 

 طة أو السهــــجدة مــــؼ خــــالل ألحــــجاث الحيــــاة الزــــا
نعختهػ لها عمى أنها عؽامل نسؽ وتحـجي أكثـخ مشهـا 
عؽامــــل احبـــــاط وقمــــق  م فالـــــحكاء العــــاطفي يدـــــاعج 
السخاهق عمى تعمػ أساليب السؽاجهة التي تعسل عمى 
الحسايــة مــؼ آثــار الزــغؽط بإزالتهــا أو تعــجيمها ، أو 
جعــــل الشتــــائج االنفعاليــــة لمسؽقــــف فــــي إطــــار يسكــــؼ 

عميـــــه وإدراك العـــــخوف الزـــــا طة بذـــــكل  الدـــــيطخة
يعــــــيؼ عمــــــى إضــــــفاء الطبيعــــــة السحايــــــجة لمسؽقــــــف، 

ومؼ هشـا جـاءت [ 19وخفا خرائره السدعجة. ]
هــــح  الجراســــة لمكذــــف عــــؼ القــــجرة التشبؤيــــة  لمــــحكاء 
العـــاطفي  فــــي عؽامــــل مخونــــة األنــــا لــــجى الطالبــــات 
ـــة فـــي  السخاهقـــات  فـــي الســـخحمتيؼ الستؽســـطة والثانؽي

اض مـؼ مشطمـق أن تطـؽر ونسـؽ شخرـية مجيشة الخي
السخاهقـــة فـــي االتجـــا  الطبيعـــي يسثـــل نتيجـــة حتسيـــة 

ــــة واالجتساعيــــة  ــــا لربعــــاد العقمي ــــة األن لتذــــكيل مخون
والشفدــية واالنفعاليــة لذخرــية السخاهــقم تمــغ األبعــاد 
التـــــي تسكـــــؼ الفـــــخد، أو السخاهـــــق، مـــــؼ التكيـــــف مـــــع 

تــؤثخ األحــجاث  يــخ السؽاتيــة، والتــي مــؼ الستؽقــع أن 
ســــــمبًا عمــــــى مدــــــيخة نســــــؽ الذخرــــــية فــــــي مدــــــارها 
الطبيعــي الستعــارف عميــه ، وعمــى حــج عمــػ الباحثــان 
ــػ يشــل هــحا السفهــؽم مــا يدــتحقه مــؼ اهتســام وبحــث  ل
عمــى مدــتؽى الــؽطؼ العخبــي والسدــتؽى السحمــي فــي 
البيئــــة الدــــعؽدية فــــي أي مخحمــــة مــــؼ مخاحــــل الشســــؽ 

ــــة السخاهقــــة.  تتحــــجد و السختمفــــة والســــيسا خــــالل مخحم
مذـــكمة الجراســـة الحاليـــة فـــي اإلجابـــة عمـــى التدـــاؤل 

 الخئيدي ا تي:
ما القدرة التشبؤيةة للةذكاء العةاطفي فةي عوامةل 
مرونةةة األنةةا لةةدى ال البةةات السراهقةةات فةةي مديشةةة 

 الرياض؟
 أسئلة الدراسة:

حاولــت الجراســـة اإلجابــة عمـــى األســئمة الفخعيـــة 
 ا تية:
بــــات مدــــتؽى الــــحكاء العــــاطفي لــــجى طالما -1

 السخحمة الستؽسطة والثانؽية بسجارس مجيشة الخياض؟
هــــــل تؽجــــــج فــــــخوق فــــــي مدــــــتؽى الـــــــحكاء  -2

العــاطفي لــجى طالبــات السخحمــة الستؽســطة والثانؽيـــة 
بســــجارس مجيشــــة الخيــــاض تعــــدى لسخاحــــل الشســــؽ فــــي 

 متأخخة(؟ -متؽسطة -السخاهقة )مبكخة
هل يسكؼ التشبؤ في مدـتؽى عؽامـل مخونـة  -3

لسخحمـــــة الستؽســـــطة والثانؽيـــــة األنـــــا لـــــجى طالبـــــات ا
بسـجارس مجيشــة الخيـاض مــؼ خـالل ذكــائهؼ العــاطفي 

 وأبعاد  الفخعية؟
 أهداف الدراسة:

تهــــجف الجراســــة الحاليــــة إلــــى تحقيــــق األهــــجاف 
 ا تية: 
التعخف عمى مدتؽى الـحكاء العـاطفي لـجى  -1

طالبــات السخحمــة الستؽســطة والثانؽيــة بســجارس مجيشــة 
 الخياض.
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ق فـــي مدـــتؽى الـــحكاء التعـــخف عمـــى الفـــخو  -2
العــاطفي لــجى طالبــات السخحمــة الستؽســطة والثانؽيـــة 
بســـــجارس مجيشـــــة الخيـــــاض تبعـــــًا لسخاحـــــل الشســـــؽ فـــــي 

 متأخخة(. -متؽسطة -السخاهقة )مبكخة
التعــــــــخف عمــــــــى القــــــــجرة التشبؤيــــــــة لمــــــــحكاء  -3

العـــاطفي وأبعـــاد  الفخعيـــة بعؽامـــل مخونـــة األنـــا لـــجى 
ســجارس مجيشــة طالبــات السخحمــة الستؽســطة والثانؽيــة ب

 الخياض.
 أهسية الدراسة:

 تكسؼ أهسية الجراسة في ا تي:
كؽنهـــا مـــؼ الجراســـات القميمـــة التـــي تشاولـــت  -1

مذـكمة الجراسـة تحجيـجا عمـى مدـتؽى مخحمـة السخاهقــة 
عمـــى البيئـــة العخبيـــة بذـــكل عـــام ، والبيئـــة الدـــعؽدية 

 بذكل خال في حجود عمػ الباحثيؼ .
ــــحكاء العــــاط -2 في مــــؼ تشبــــع أهسيــــة دراســــة ال

خالل استهجافها لسخحمة السخاهقة، وهي مخحمة حخجة 
ندـــبة انتذـــار السذـــكالت مـــؼ الشاحيـــة  تـــدداد خاللهـــا

العاطفيـــة خاصـــة عشـــج اإلنـــاث وعـــجم فهسهـــػ لـــحواتهػ 
نعــــــخًا مســــــا يقتزــــــي إجــــــخاء مثــــــل هــــــح  الجراســــــاتم 

لمتغيـــخات الجدـــسية والعقميـــة واالجتساعيـــة التـــي تســـخ 
سكؼ الباحثيؼ والسهتسـيؼ بها الطالبة السخاهقة بحيث ت

مـؼ تؽظيــف أبعــاد الــحكاء العـاطفي فــي التغمــب عمــى 
الرــخاعات الستعــجدة التــي تؽاجههــا السخاهقــة لتحقيــق 

 التكيف الدؽي لها.
يسكؼ أن تكؽن الشتائج التي أسـفخت عشهـا   -3

ــــة تسكــــؼ السعمســــيؼ  ــــة وعسمي الجراســــة مؽجهــــات نعخي
واألخرــــائييؼ االجتســــاعييؼ مــــؼ العســــل عمــــى تفهــــػ 

يعــــة السخحمــــة العسخيـــــة لمطالبــــات السخاهقــــات فـــــي طب
ــــــةم مســــــا يسكــــــشهػ مــــــؼ  ــــــة الستؽســــــطة والثانؽي السخحم
تؽظيــف العؽامــل السختبطــة بالــحكاء العــاطفي وعؽامــل 
ـــــجى  ـــــادة التحرـــــيل الجراســـــي ل ـــــا فـــــي زي ـــــة األن مخون
الطالبـــات خـــالل هـــح  السخحمـــة وتـــؽفيخ بيئـــة تعميسيـــة 

 مشاسبة لهؼ تعدز تشسية هح  العؽامل.

قــــج تذــــكل نتــــائج الجراســــة مؽجهــــات  كســــا  -4
نعخيــــة وعسميــــة لمسعمســــات والسخشــــجات فــــي ترــــسيػ 
البـــخامج اإلرشـــادية والعالجيـــة التـــي تدـــهػ فـــي تشسيـــة 

 الحكاء العاطفي ومخونة األنا لجى السخاهقات. 
 مر لحات الدراسة:

 الذكاء العاطفي: -1
[ "أن الـحكاء 20]  Bar- onأون  -عخفـه بـار

لسهـــــــارات والكفايـــــــات العـــــــاطفي بأنـــــــه تشعـــــــيػ مـــــــؼ ا
الذخرــية والؽججانيــة واالجتساعيــة التــي تــؤثخ عمــى 
قـــجرة الفـــخد فـــي التعامـــل بشجـــاح مـــع متطمبـــات البيئـــة 
والزـــغؽط التـــي تؽاجهـــه" وفـــي هـــح  الجراســـة يعـــخف 
إجخائيا بجسؽع الجرجات التـي تحرـل عميهـا السخاهقـة 
عمى مقيـاس الـحكاء العـاطفي وأبعـاد  الفخعيـة  الدـتة 

تخجسـة  2002عـام On-  Barأون -ارإعـجاد بـ مؼ
[ وهــــي: الكفايـــــة الذخرـــــية، 21جــــخوان والجشـــــجي ]

الكفاية االجتساعية، إدارة الزـغؽط، التكيـف، السـداج 
ــــة لمــــحكاء  العــــام، االنطبــــاع اإليجــــابي، الجرجــــة الكمي
ــــــــة بالتأكــــــــج مــــــــؼ  ــــــــحي قامــــــــت الباحث العــــــــاطفي. وال

 خرائره الديكؽمتخية عمى البيئة الدعؽدية .
 نة األنا:عوامل مرو  -2

عؽامل مخونة األنا بأنهـا:  [22عخف الخطيب ]
ــــــاة وتحــــــجياتها  ــــــى مؽاجهــــــة ضــــــغؽط الحي ــــــجرة عم الق
الرــعبة وأن يحيــا اإلندــان فيهــا حيــاة كخيســة، وهـــي 
السقجرة عمى التفاعل اجتساعيًا مع ا خخيؼ، والرفح 
واألمل، وأن يجعل اإلندـان معشـًى لمحيـاة فيهـا. وفـي 

ا مـــــؼ خـــــالل مجســـــؽع هـــــح  الجراســـــة تعـــــخف إجخائيـــــ
الــجرجات التــي تحرــل عميهــا السخاهقــة عمــى مقيــاس 

مـؼ إعــجاد عؽامـل مخونـة األنــا وأبعـاد  الفخعيـة الدــتة 
[ وهي: الخعاية والجعػ الشفدي، 23الخطيب والحمؽ ]

ـــــي  ـــــة ف ـــــة لمشجـــــاح، السذـــــاركة الفعال التؽقعـــــات العالي
ــــــة، مسارســــــة  ــــــخوابط االجتساعي السجتســــــع، تكــــــؽيؼ ال

ــاة( وقــج الرــجاقة والرــحب ة، مهــارات التؽاصــل بالحي
قامـــت الباحثـــة بالتأكـــج مـــؼ الخرـــائع الدـــيكؽمتخية 

 لمسقياس عمى البيئة الدعؽدية.
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 حدود الدراسة ومحدداتها:
اقترخت الجراسة الحالية عمى عيشة مؼ  -

طالبات السخحمتيؼ الستؽسطة والثانؽية بسجيشة 
لمفرل الجراسي الثاني لمعام الجراسي)  .الخياض
(. اقترخت الجراسة الحالية عمى  2016/ 2015

أون  -مقياس قائسة ندبة الحكاء العاطفي بار
(EQ-I في صؽرته العخبية التي تذسل األبعاد )

الخئيدة التالية: الكفاية الذخرية، الكفاية 
االجتساعية، التكيف، إدارة الزغؽط، السداج العام، 
االنطباع اإليجابي. ومقياس مخونة األنا في صؽرته 

)الخعاية لعخبية التي تذسل األبعاد الخئيدة مثل: ا
والجعػ الشفدي، التؽقعات العالية لمشجاح، السذاركة 
الفعالة في السجتسع، تكؽيؼ الخوابط االجتساعية، 
مسارسة الرجاقة والرحبة، مهارات التؽاصل في 
الحياة(. حيث تػ التأكج مؼ مالءمة السقياسيؼ  

 لمبيئة الدعؽدية.
 ة: وإجراءاتها:مشهج الدراس

اعتســجت الجراســة الحاليــة عمــى تطبيــق الســشهج  
الؽصــفي بذــقيه االرتبــاطي والسقــارن، وهــؽ مــا يحقــق 
أهــــجاف الجراســــة فــــي ضــــؽء طبيعــــة السذــــكمة ونــــؽع 

 الستغيخات وخرائع عيشة الجراسة.
 مجتسع الدراسة:

تكــــــؽن مجتســــــع الجراســــــة مــــــؼ جسيــــــع طالبــــــات 
خيـــاض خـــالل مخحمتـــي الستؽســـطة والثانؽيـــة بسجيشـــة ال

 -2015الفرــل الجراســي الثــاني مــؼ العــام الجراســي 
ــــــــال  عــــــــجدهؼ )2016 ــــــــة، 149276م ، والب ( طالب

ـــــغ حدـــــب آخـــــخ إحرـــــائية متـــــؽفخة فـــــي مخكـــــد  وذل

-1433اإلشــخاف التخبــؽي )بسشطقــة الخيــاض( لمعــام 
 ه الفرل الجراسي الثاني.1434

 عيشة الدراسة:
( طالبــة 505تكؽنــت عيشــة الجراســة الكميــة مــؼ )

طالبـــات الســـخحمتيؼ الستؽســـطة والثانؽيـــة بسجيشـــة  مـــؼ
مــؼ عــجد الطالبــات  % (5)الخيــاض، أي مــا ندــبته 
( استسارة، وكـان العائـج 550الكمي، حيث تػ تؽزيع )

ــــػ اســــتبعاد )505مشهــــا ) ــــغ 45(، وت ( اســــتسارة، وذل
لعـجم اسـتيفاء الذـخوط فيهـا، كعـجم اسـتكسال البيانـات 

ــــة، واخــــتالف السخحمــــة العسخيــــة عــــؼ السخحمــــة  األولي
العسخيــة السحــجدة فــي الجراســة، وكــحلغ وجــؽد العجيــج 
مــؼ الفقــخات الغيــخ محمؽلــة، أو عــجم اســتكسال تعبئــة 
بعـــا الفقـــخات فـــي كـــال السقياســـيؼ. وبـــحلغ تكؽنـــت 

( طالبـــــة مـــــؼ طالبـــــات 505العيشـــــة األصـــــمية مـــــؼ )
الســخحمتيؼ الستؽســطة والثانؽيــة بسجيشــة الخيــاض، وقــج 

لعذـــؽائية العشقؽديـــةم وكانـــت تـــػ اختيـــارهؼ بالطخيقـــة ا
الذعبة هي وحـجة االختيـار ، وتـػ اختيـار إدارة تعمـيػ 
مؼ كـل مخكـد بعـج تقدـيػ مجيشـة الخيـاض إلـى خسـذ 
مخاكــد تسثــل الجهــات الخســذ، ومشهــا وقــع االختيــار 
العذـــــــؽائي عمـــــــى متؽســـــــطة وثانؽيـــــــة وبعـــــــجها وقـــــــع 

ـــــى الرـــــف األول ـــــار العذـــــؽائي عم ـــــث االختي ، والثال
ثـــــانؽي أدبـــــي، ومشـــــه تـــــػ اختيـــــار  متؽســـــط، والثالـــــث

شــعبتيؼ بطخيقــة عذــؽائية تسثــل كــل صــف، والجــجول 
( يؽضـــح أســـساء الســـجارس التـــي تـــػ التطبيـــق 1رقـــػ )

فيها، والسكاتب التابعة له كسا يؽضح عجد الرـفؽف 
 واالستبانات السؽزعة.

 التابعة لها،السجارس التي تػ تطبيق أداتي الجراسة فيها، والسكاتب وعجد ( أسساء 1ججول رقػ )

 عدد االستبانات السوزعة الرفوف اسم السدرسة مكتب التربية والتعليم

 مكتب البجيعة
 40 الرف األول متؽسط 167الستؽسط 

 144الثانؽية 
 33 الرف الثالث متؽسط
 34 الرف الثالث ثانؽي 

 مكتب جشؽب
 219الستؽسط 

 33 الرف األول متؽسط
 42 الرف الثالث متؽسط

 34 الرف الثالث ثانؽي  16نؽية الثا
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 مكتب شسال
 154الستؽسط 

 36 الرف األول متؽسط
 35 الرف الثالث متؽسط

 49 الرف الثالث ثانؽي  25الثانؽية 

 مكتب وسط
 الستؽسطة الخامدة

 34 الرف األول متؽسط
 36 الرف الثالث متؽسط

 35 الرف الثالث ثانؽي  الثانؽية األولى

 مكتب شخق 
 136سطة الستؽ 

 34 الرف األول متؽسط
 35 الرف الثاني متؽسط

 40 الرف الثالث ثانؽي  142الثانؽية 
 

 أدوات الدراسة:
 األداة األولــى مقيــاس الــحكاء العــاطفي مــؼ

تخجســـة  2002عـــام On-  Barأون -إعـــجاد بـــار
 [ 21جخوان والجشجي: ]

 الـحكاء تـػ فـي هـح  الجراسـة اسـتخجام مقيـاس
عــام On-  Barأون -اد بــارإعــج مــؼ العــاطفي
[ ، ويتكــــــؽن 21تخجســــــة جــــــخوان والجشــــــجي ] 2002
تالئـػ األعسـار مـؼ ثسـاني  ( فقـخة60) مـؼ السقيـاس

سشؽات حتى ثسانية عذخ عامًا، وقج تؽزعت الفقـخات 
في السقيـاس عمـى سـتة أبعـاد فخعيـة بحيـث يتزـسؼ: 

( فقــــخات، وبعــــج الكفــــاءة 6بعــــج الكفــــاءة الذخرــــية )
( 12قـــخة، وبعـــج إدارة الزـــغؽط )( ف12االجتساعيـــة )

( فقـخات، وبعــج الســداج العــام 10فقـخة، وبعــج التكيــف )
( فقــــخات. 6( فقــــخة، وبعــــج االنطبــــاع اإليجــــابي )14)

وتػ التحقق مؼ صجق السقياس في صـؽرته األصـمية 
ــــػ عخضــــة  ــــث ت مــــؼ خــــالل صــــجق السحكســــيؼ ، حي
برؽرته األولية عمى لجشة تحكيػ مؼ أسـاتحة جامعـة 

اء، وطمـــــب مـــــشهػ الحكـــــػ عمـــــى مـــــجى عســـــان والبتـــــخ 
مالءمــة التخجســة مــؼ المغــة اإلنجميديــة إلــى العخبيــة. 
بعج أن تست تخجسة فقخات السقياس بإشـخاف الـجكتؽر 
فتحي جخوان مؼ قبل عجد مؼ السختريؼ فـي المغـة 
اإلنجميدية في مجرسة اليؽبيل ومجارس الكمية العمسية 

عخبيـة اإلسالمية في عسان، ثػ أعيجت تخجستها مؼ ال
إلــــى اإلنجميديــــة مــــؼ قبــــل مخترــــيؼ آخــــخيؼ وتســــت 
التخجسة العخبيـة لفقـخات السقيـاس فـي صـؽرته األوليـة 

ـــى والثانيـــة  ـــيؼ الرـــيا ة األول ـــة ب فـــي ضـــؽء السطابق
 لتخجسة الفقخات.

ـــــاس باســـــتخخاج  ـــــػ التحقـــــق مـــــؼ ثبـــــات السقي ت
معامــل الثبــات بطخيقــة اإلعــادةم حيــث تخاوحــت بــيؼ 

اء االنطبـــــاع اإليجـــــابي ( باســــتثش0. 95( و)0. 84)
وجسيــــع هــــح   (0. 65الــــحي بمــــ  معامــــل ثباتــــه )

السعــامالت مختفعــة. كســا تــػ حدــاب معامــل االتدــاق 
الجاخمي باستخجام معادلة كخونباخ ألفا. وقج تخاوحـت 

( باســتثشاء 86.0( و)0. 74معــامالت الثبــات بــيؼ )
. 53بعج االنطباع اإليجابي الحي بمـ  معامـل ثباتـه )

0 .) 
ت الرةةدو والابةةات لسقيةةاس الةةذكاء العةةاطفي إجةراءا
فةةي الدراسةةة On-  Barأون -إعةةداد رةةار مةة 

 الحالية: 
ــــى  تــــػ عــــخض السقيــــاس برــــؽرته األوليــــة عم
عذـــــخة مـــــؼ السحكســـــيؼ والسخترـــــيؼ مســـــؼ يحسمـــــؽن 
ــػ الــشفذ  ــشفذ الشســؽ، وعم ــػ ال درجــة الــجكتؽرا  فــي عم
التخبؽي، والقياس والتقـؽيػ، وذلـغ لسعخفـة مالحعـاتهػ 

جى مالئســـــة الفقـــــخات وانتسائهـــــا لسجاالتهـــــا، حـــــؽل مـــــ
والتعـــجيل السقتـــخح السشاســـب أو أي مالحعـــات يخاهـــا 
السحكـــػ مشاســـبة، وفـــي ضـــؽء مالحعـــات السحكســـيؼ 
ـــــػ إجـــــخاء التعـــــجيالت الالزمـــــة وإعـــــادة  واقتخاحـــــاتهػ ت
صــيا ة بعــا العبــارات، بحيــث تــػ اعتســاد  معيــار 

ت %( التفاق السحكسيؼ عمى اإلبقاء عمى الفقخا80)
أو حـــحفها، وبهـــحا بقـــي السقيـــاس محافعـــًا عمـــى عـــجد 
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( فقخة. كسـا تـػ التحقـق مـؼ صـجق 60فقخاته البالغة )
االتدــــاق الــــجاخمي لسقيــــاس الــــحكاء العــــاطفي وذلــــغ 
بتطبيق السقيـاس عمـى عيشـة اسـتطالعية خـارج عيشـة 

( طالبـــــــة مـــــــؼ طالبـــــــات 50الجراســـــــة مكؽنـــــــة مـــــــؼ )
معامــــل  الســــخحمتيؼ الستؽســــطة والثانؽيــــة، واســــتخخاج

ارتبـــاط بيخســـؽن بـــيؼ درجـــات كـــل فقـــخة والبعـــج الـــحي 
تشتسـي إليـه، واتزـح مــؼ خـالل الشتـائج أن معــامالت 
ـــحكاء العـــاطفي مـــع  االرتبـــاط لعبـــارات قائســـة ندـــبة ال
الجرجة الكمية لمبعج الفخعي الحي تشتسي إليـه تخاوحـت 

(، وكانـت جسيعهـا دالـة عشـج 0.75_ 0.38ما بيؼ )
ػ حدــاب معامــل ارتبــاط (، وكــحلغ تــ0.01مدــتؽى )

ــــــة  ــــــيؼ درجــــــات كــــــل ب عــــــج والجرجــــــة الكمي بيخســــــؽن ب
لمسقيـــــــاس، وتخاوحـــــــت معـــــــامالت االرتبـــــــاط لربعـــــــاد 

 ( .0.80_  0.46الخئيدية ما بيؼ )
تـــػ حدـــاب معامـــل الثبـــات بطخيقـــة  ثبةةةات السقيةةةاس:

إعـــادة االختبـــار وذلـــغ بتطبيـــق السقيـــاس عمـــى عيشـــة 
( 50) اســـتطالعية خـــارج عيشـــة الجراســـة مكؽنـــة مـــؼ

ـــــة، وذلـــــغ بفاصـــــل زمشـــــي ثالثـــــة أســـــابيع بـــــيؼ  طالب
التطبيق األول والتطبيـق الثـاني، وبمـ  معامـل الثبـات 

(، ولربعـــــاد الفخعيـــــة 0.86الكمـــــي بـــــيؼ التطبيقـــــيؼ )
_ 0.73تخاوحــــــــت معــــــــامالت االرتبــــــــاط مــــــــا بــــــــيؼ )

0.90.) 
 األفخاد درجات حداب تػ ترحيح السقياس:

 عجس طخيق عؼ وذلغ السقياس، أبعاد عمى
 بعج، كل تقيذ التي العبارات عمى األفخاد استجابات
 بحيث( ليكخت طخيقة عمى) تجريج سمػ باستخجام
، مشها يختار فقخة، لكل خيارات أربعة تتزسؼ

 -60ت عمى السقياس ما بيؼ ) وتتخاوح الجرجا
، وتػ حداب درجات األفخاد عمى أبعاد (240

السقياس، وذلغ عؼ طخيق جسع استجابات األفخاد 
عمى العبارات التي تقيذ كل بعج، بحيث تعطى 

( فأقل، ودرجة 120درجة ذكاء عاطفي مشخفا )
ة (، ودرج179 -120ذكاء  عاطفي متؽسطة )

 .( فأكثخ180ذكاء عاطفي مختفعة )

 يتكـؽن  األداة الاانية: مقياس عوامةل مرونةة االنةا:
 وصـًفا تتشـاول فقـخة (41) مـؼ األنـا مخونـة مقيـاس

 فيهـا، األنـا مخونـة تسثـل لتـيا لمحالـة الذخرـية
وهـي: الخعايـة والـجعػ  لهـا السكؽنـة العؽامـل وتتزسؼ

( فقــخات، التؽقعــات العاليــة 10الشفدــي ويتكــؽن مــؼ )
( فقـــخات، السذـــاركة الفاعمـــة 8لمشجـــاح ويتكـــؽن مـــؼ )

( فقخات، تكـؽيؼ الـخوابط 7في السجتسع ويتكؽن مؼ )
( فقـــــــخات، مسارســــــــة 6االجتساعيـــــــة ويتكـــــــؽن مــــــــؼ )

( فقـخات، مهـارات 5ة والرحبة ويتكـؽن مـؼ )الرجاق
( فقـخات. وقـج تـػ 5التؽاصل في الحياة ويتكـؽن مـؼ )

التحقــق مــؼ صــجق السقيــاس فــي صــؽرته األوليــة مــؼ 
خــالل الرــجق العــاهخي لسقيــاس مخونــة األنــا حيــث 

[ بــإجخاء الرــجق 23قــام الباحثــان الخطيــب والحمــؽ ]
العــــاهخي لسقيــــاس مخونــــة األنــــا مــــؼ خــــالل عــــخض 

ــــى مجسؽعــــة مــــؼ السق ــــي صــــؽرته األوليــــة عم يــــاس ف
ـــــشفذ  السحكســـــيؼ الستخررـــــيؼ فـــــي مجـــــال عمـــــػ ال
والرحة الشفدية لمحكػ عمى مـجى صـالحية وصـجق 
فقخاتــه لقيــاس البعــج الــحي تشتســي إليــه، لسعخفــة مــجى 
مشاسبة الفقخات التي تعبخ عؼ أبعاد مخونة األنـا. ثـػ 
قــــام الباحــــث بتعــــجيل وصــــيا ة بعــــا الفقــــخات فــــي 

حعـــات السحكســـيؼ. وكـــحلغ صـــجق البشـــاء ضـــؽء مال
ــجاخمي  حيــث قــام الباحثــان بــإجخاء صــجق االتدــاق ال
لمسقيــاس لمتحقــق مــؼ مــجى صــالحيته لمتطبيــق عمــى 
عيشة استطالعية مؼ مجتسع الجراسة األصمي مكؽنة 

( ذكــــؽر 25( تمسيــــحًا مــــؼ الجشدــــيؼ مــــشهػ )50مـــؼ )
( إناث. ثػ قام الباحثـان بحدـاب ارتبـاط درجـة 25و)

قخة مع درجة البعج الحي تشتسي إليه. وقج حققت كل ف
الـحي تشتسـي مععػ الفقـخات ارتباطـات دالـة مـع البعـج 

إليه مؼ أبعاد مقياس مخونة األنـا عشـج مدـتؽى داللـة 
تػ حداب معامالت ارتباط كل بعج مؼ أبعاد  0.01

مقيـاس مخونـة األنـا مـع الجرجـة الكميـة لمسقيـاس، وقــج 
اتزـــح أن جسيـــع أبعـــاد مقيـــاس مخونـــة األنـــا حققـــت 
ارتباطــات دالــة إحرــائيًا مــع الجرجــة الكميــة لمسقيــاس 

( 0.790 -0.552تباطـــات بـــيؼ )فقـــج تخاوحـــت االر 



 

 

 

02 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK             ISSN. 2397-0308  

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J) 2017/ November Vol: 3. No: 11. 

وبـحلغ يكـؽن  0.01وجسيعها دالة عشج مدتؽى داللة 
 الباحثان قج تحققا مؼ صجق األداة.

[ 23كسا قام الباحثان الخطيب والحمؽ ] 
بالتأكج مؼ ثبات السقياس بطخيقتيؼ هسا: طخيقة 
ثبات التجدئة الشرفية وذلغ بحداب ثبات 
السقياس باستخجام نفذ درجات العيشة 

مؼ الجشديؼ(  50االستطالعية مؼ التالميح )ن= 
وذلغ بطخيقة التجدئة الشرفية ولمكذف عؼ قيسة 
الثبات قام الباحث باستخجام معادلة بيخسؽن 
لحداب قيسة االرتباط بيؼ درجات أفخاد العيشة 

فقخة( ودرجاتهػ  20عمى الفقخات الفخدية )ن= 
فقخة( وكانت قيسة  20عمى الفقخات الدوجية )ن= 

وبعج تعجيل طؽل االختبار باستخجام  0.615ر= 
( 0.762معادلة سبيخمان بخاون كانت قيسة ر= )

وتجل  0.01وهي قيسة عالية دالة عشج مدتؽى 
عمى أن السقياس يتستع بجرجة عالية مؼ الثبات. 
كسا تػ حداب ثبات ألفا كخونباخ وكانت قيسة ألفا 

( وهي قيسة مختفعة أيزًا ودالة 0.834تداوي )
 . 0.01عشج مدتؽى 

جراءات الردو والابات لسقياس عوامل إ
 مرونة األنا في الدراسة الحالية:

: تػ عخض السقيـاس برـؽرته صدو السحكسي 
ــــى عذــــخة مــــؼ السحكســــيؼ والسخترــــيؼ  األوليــــة عم
مسؼ يحسمؽن درجة الجكتؽرا  في عمػ الشفذ الشسـؽ، 
والتخبـــــــــؽي، والقيــــــــــاس والتقــــــــــؽيػ، وذلــــــــــغ لسعخفــــــــــة 

ؽل مـــجى مالئســـة الفقـــخات وانتسائهـــا مالحعـــاتهػ حـــ
ــــــــخح السشاســــــــب أو أي  لسجاالتهــــــــا، والتعــــــــجيل السقت
مالحعــــــات يخاهــــــا السحكــــــػ مشاســــــبة، وفــــــي ضــــــؽء 
ــــــــػ إجــــــــخاء  مالحعــــــــات السحكســــــــيؼ واقتخاحــــــــاتهػ ت
التعجيالت الالزمة وإعادة صيا ة بعـا العبـارات، 

%( فـأكثخ لقبـؽل الفقـخة 80وقـج تـػ اعتسـاد  معيـار )
صبح عجد العبارات فـي الرـؽرة أو ححفها، بحيث أ
( فقـخة وبقـي السقيـاس محافعـًا 41األولية لمسقياس )

 عمى عجد فقخاته في السقياس األصمي. 

كسا تست التحقق مؼ صجق االتداق الجاخمي 
مؼ خالل تطبيق السقياس عمى عيشة استطالعية 

( طالبة مؼ 50خارج عيشة الجراسة مكؽنة مؼ )
الثانؽية، وتػ التحقق طالبات السخحمتيؼ الستؽسطة و 

مؼ صجق السقياس باستخجام معامل ارتباط 
بيخسؽن بيؼ درجات كل فقخة والبعج الحي تشتسي 
إليه، واتزح مؼ خالل الشتائج أن معامالت 
االرتباط لعبارات مقياس عؽامل األنا مع الجرجة 
الكمية لمبعج الفخعي الحي تشتسي إليه تخاوحت ما 

جسيعها دالة عشج (، وكانت 0.83_  0.42بيؼ )
(، وكحلغ تػ حداب معامل ارتباط 0.01مدتؽى )

بيخسؽن بيؼ درجات كل ب عج والجرجة الكمية 
اط لربعاد ما لمسقياس، وتخاوحت معامالت االرتب

 .(0.84_  0.63بيؼ )
ـــػ حدـــاب معامـــل الثبـــات  ثبةةةات السقيةةةاس: ت

بطخيقــة إعــادة االختبــار وذلــغ بتطبيــق السقيــاس عمــى 
ـــة اســـتطالعية خـــارج عيشـــة الجراســـة مكؽنـــة مـــؼ  عيش

( طالبة، وذلغ بفاصـل زمشـي ثالثـة أسـابيع بـيؼ 50)
التطبيق األول والتطبيـق الثـاني، وبمـ  معامـل الثبـات 

(، ولربعـــــاد الفخعيـــــة 0.81الكمـــــي بـــــيؼ التطبيقـــــيؼ )
( 0.82_ 0.72تخاوحت معامالت االرتباط ما بيؼ )

. 
تػ حداب درجات األفخاد ترحيح السقياس: 

عاد السقياس، وذلغ عؼ طخيق جسع عمى أب
استجابات األفخاد عمى العبارات التي تقيذ كل بعج، 
باستخجام سمػ تجريج )عمى طخيقة ليكخت( بحث 
تتزسؼ ثالثة خيارات لكل فقخة، بحيث تعطى درجة 

( فأقل، ودرجة مخونة متؽسطة 41مخونة مشخفزة )
 ( فأكثخ.83(، ودرجة مخونة مختفعة )82 -42)

 شفيذ الدراسة: إجراءات ت
، اتي الجراسة في صؽرتهسا الشهائيةبعج إعجاد أد

والتأكج مؼ صجقهسا وثباتهسا ، وبعج أن تػ تحجيج 
عيشة الجراسة ، تػ تطبيق السقياسيؼ عمى أفخاد 
الجراسة خالل الفرل الجراسي الثاني لمعام الجراسي 
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هـ ، وقج تػ تقجيػ تؽضيح ألهجاف 1433-1434
عبئة األدوات مؼ قبل أفخاد الجراسة ، وطخيقة ت

الجراسة ، ثػ جسعت األدوات وتػ تفخي  البيانات ، 
وأدخمت جهاز الحاسؽب حدب بخنامج التحميل 

 .SPSSاإلحرائي 
 السعالجات اإلحرائية:

لإلجابة عمى الدؤال لمجراسة تػ حداب الستؽسطات 
الحدابية واالنحخافات السعيارية ، الستجابات أفخاد 

ياس الحكاء العاطفي وأبعاد  الفخعية الجراسة عمى مق
، ولإلجابة عمى الدؤال الثاني ، تػ استخجام تحميل 

 ( لسقياس الحكاءANOVAالتبايؼ األحادي )
العاطفي وأبعاد  الفخعية ، ولإلجابة عمى الدؤال 

الثالث تػ استخجام  معامل االرتباط بيخسؽن وتحميل 
 االنحجار الستعجد . 

 ها:نتائج الدراسة ومشاقذت
مدتوى الذكاء الشتائج الستعلقة رالدؤال األول: ما 

العاطفي لدى طالبات السرحلتي  الستوس ة 
ولإلجابة عمى والاانوية رسدارس مديشة الرياض؟ 

تػ حداب الستؽسطات الحدابية  هحا الدؤال
واالنحخافات السعيارية ألبعاد الحكاء العاطفي 

جول الكمية وذلغ كسا يتزح مؼ خالل الج والجرجة
 (2رقػ )
 

  مقياس الحكاء العاطفي وأبعاد  الفخعيةرية الستجابات أفخاد العيشة عمى ( الستؽسطات الحدابية واالنحخافات السعيا2ججول رقػ )
 الترتيب االنحراف السعياري  الستوسط الحدابي أرعاد الذكاء العاطفي م
 6 3.88 14.12 الكفاية الذخرية 1
 2 4.35 41.75 الكفاية االجتساعية 2
 4 5.71 29.48 إدارة الزغوط 3
 3 4.70 31.19 التكيف 4
 1 5.91 46.04 السزاج العام 5
 5 2.63 17.58 االن باع اإليجابي 6

 - 16.76 15..18 الدرجة الكلية للسقياس

( أن 2يتزح مؼ خالل الججول رقػ )
متؽسط درجات الحكاء العاطفي لجى طالبات 

انؽية بسجراس مجيشة السخحمتيؼ الستؽسطة والث
( بانحخاف معياري 180.15الخياض بم  )

(، مسا يجل عمى أن الحكاء العاطفي لجى 16.76)
طالبات السخحمتيؼ الستؽسطة والثانؽية بسجراس مجيشة 
الخياض  كان ضسؼ السدتؽى )مختفع ( ، وبسا أن 
مقياس الحكاء العاطفي لجيه ستة أبعاد، فقج لؽحظ 

احتل السختبة األولى بستؽسط  أن بعج )السداج العام(
(، ويميه 5.91( وانحخاف معياري )46.04عام )

بالسختبة الثانية بعج )الكفاية االجتساعية( بستؽسط 
(، في حيؼ 4.35( وانحخاف معياري )41.75عام )

جاء بعج )التكيف( بالسختبة الثالثة بستؽسط عام 
(، وبالسختبة 4.70( وانحخاف معياري )31.19)

تي بعج )إدارة الزغؽط( بستؽسط عام الخابعة يأ

(، وجاء بعج 5.71( وانحخاف معياري )29.48)
)االنطباع اإليجابي( بالسختبة الخامدة بستؽسط عام 

(،  وفي األخيخ 2.63( وانحخاف معياري )17.58)
يأتي بعج )الكفاية الذخرية( بستؽسط عام 

(، وتتفق هح  3.88( وانحخاف معياري )14.12)
أشار إليه اإلطار الشعخي لجؽلسان  الشتيجة مع ما

Goleman  لمحكاء العاطفي إلى أن اإلناث الالتي
يتستعؼ بجرجة عالية مؼ الحكاء العاطفي لجيهؼ 

 عؼ والتعبيخ بالحدػ مخونة نفديةم ويترفؼ
مذاعخهؼ،  في مباشخة، ويثقؼ برؽرة مذاعخهؼ

  يخ بالشدبة لهؼ، واجتساعيات ولمحياة معشى
الشفدية،  الزغؽط مع التكيف متحفعات، ويدتطعؼ

 عالقات االجتساعي، وتكؽيؼ الدهل تؽازنهؼ ومؼ
وفيسا يتعمق بترجر بعج ) السداج . [24ججيجة. ]

العام( الحي يشطؽي عمى الدعادة والتفاؤل ، فحلغ قج 
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يعؽد إلى طبيعة السخحمة الشسائية التي تسخ بها 
الطالبة السخاهقة والتي تفؽر فجأة بأفكار وطسؽحات 
واحالم وتطمعات ججيجة تجعػ نعختها التفاؤلية 
وشعؽرها بالدعادة نتيجة زيادة خيالها خرؽبة خالل 
هح  السخحمة وما يراحبها مؼ أحالم اليقعة التي 
تقؽم بؽظيفة نفدية كبيخة تحقق مؼ خاللها 
طسؽحاتها وحاجاتها واحالمها مسا يحسيها مؼ 
 الذعؽر بالحخمان والشقع ويجعمها أكثخ سعادة

 [25وتفاؤال. ]
وقج اتفقت نتيجة الجراسة الحالية مع نتيجة 

[ والتي تؽصمت إلى ارتفاع 15، 16، 17دراسة ]
درجات الحكاء العاطفي لجى الطمبة في مخحمة 

[ لجى الطالبات 13الجامعة وكحلغ دراسة قذطة ]
 السخاهقات في مخحمة الثانؽية العامة.

الشتائج الستعلقة رالدؤال الااني: هل  -
جد فروو ذات داللة إحرائية في مدتويات تو 

الذكاء العاطفي لدى طالبات السرحلتي  الستوس ة 
لسراحل والاانوية رسدارس مديشة الرياض  تبعًا 

ة متأخرة(؟ الشسو في السراهقة )مبكرةة متوس ة
تحميل  استخجامولإلجابة عمى هحا الدؤال تػ 

، وذلغ (One Way Anova) التبايؼ األحادي
 .(3مؼ خالل الججول رقػ ) كسا يتزح

في مدتؽيات الحكاء العاطفي لجى الطالبات السخاهقات  لمفخوق ( One Way Anova) تحميل التبايؼ األحادي نتائج ( 3) رقػ ججول
 باختالف مخاحل الشسؽ في السخاهقة )مبكخة ـ متؽسطة ـ متأخخة(.

 مجسوع السجسوعات األرعاد
 السربعات 

 مدتوى الداللة قيسة ف بعاتمتوسط السر  درجات الحرية

 الكفاية الذخرية

 30.787 2 61.574 بيؼ السجسؽعات
2.054 0.129 

 14.991 502 7525.297 داخل السجسؽعات

  504 7586.871 السجسؽع

 الكفاية االجتساعية

 119.073 2 238.145 بيؼ السجسؽعات
6.417 0.002 

 18.555 502 9314.417 داخل السجسؽعات

  504 9552.562 جسؽعالس

 إدارة الزغوط

 124.677 2 249.354 بيؼ السجسؽعات
3.872 0.02 

 32.200 502 16164.634 داخل السجسؽعات

  504 16413.988 السجسؽع

 التكيف

 . 18.636 2 37.272 بيؼ السجسؽعات
0.842 0.431 

 22.126 502 11107.231 داخل السجسؽعات

  504 11144.503 السجسؽع

 السزاج العام

 290.390 2 580.781 بيؼ السجسؽعات
8.577 0.000 

 33.856 502 16995.504 داخل السجسؽعات

  504 17576.285 السجسؽع

 االن باع اإليجابي

 10.206 2 20.412 بيؼ السجسؽعات
1.483 0.228 

 6.882 502 3454.748 داخل السجسؽعات

  504 3475.160 السجسؽع

 الكلية للذكاء العاطفيالدرجة 

 1245.283 2 2490.566 بيؼ السجسؽعات
4.495 0.01 

 277.054 502 139081.296 داخل السجسؽعات

  504 141571.861 السجسؽع
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( أنححححت ج  فرحححح   حححح        3يتضحححح  الححححد لحححح )   حححح  )   حححح   
دجلححإ صائحححبني إ وحححت التفجححح ب   جححتنب   أ ححح  د    حححإ  ل   جحححإ 

حح   الححد   ل  فبيححإ  لصيئحح إت  لت  ححطت  جن جيححب     ححب ( حنححفً 
ت  لت ف ال  ال  ل محف    ر  قةحإ  الجي ح   ح التفجح إ ح التح ل  (

  ححححح  ال حححححتف   صائحححححبني إ  احححححت أك ق حححححب   ححححح        دجلحححححإ 
وحححت التفجححح ب   جحححتنب   أ ححح  د    حححإ  ل   جحححإ (    حححل 0.5. 

حح   الححد أولححبد   ل فبيححإ  جرتمب  ححإت صد     لضحح ف ت  رحح ز ج حنححفً 
بي  للححب فر(  لححت ف ال  اححل  ل مححف   للححب ت  ل  رححإ  ل ل ححإ للححًا

الححد ال  اححل  ال الححإ رل  ححإ  هححبف  لفحح     لئححب  أ      ر  قةححإ0
 ل مف    ر  قةإ  الجي    ح التفج إ ح الت ل  ( مت  جتي     لتجيحب  

مب يتض  الحد لح )   ح  ) LSDأ ل     الل ف    (   لكً 
     4)0 

مؼ )الكفاية االجتساعية، كاًل  نحؽ الجراسة عيشة أفخاد استجابات متؽسطات بيؼ لمفخوق ( LSD) معشؽي  فخق  أقل تباراخ (4) رقػ ججول
 باختالف مخاحل الشسؽ في السخاهقةالجرجة الكمية لمحكاء العاطفي(  إدارة الزغؽط، السداج العام،

 األرعاد
مراحل الشسو في 

 ن السراهقة
الستوسط 
سعياري االنحراف ال الحدابي  متأخرة متوس ة مبكرة 

 الكفاية االجتساعية

   - 5.26 40.88 162 مبكخة

  -  4.07 41.73 160 متؽسطة

 -  **0.001 3.50 42.54 183 متأخخة

 إدارة الزغوط

   - 5.96 29.78 162 مبكخة

 **0.008 - *0.03 5.76 28.46 160 متؽسطة

 -   5.33 30.09 183 متأخخة

 
 السزاج العام

   - 6.04 44.88 162 مبكخة

  -  6.39 5.66 160 متؽسطة

 - **0.006 **0.001 5.04 47.40 183 متأخخة

 
 الدرجة الكلية للذكاء العاطفي

   - 18.85 178.39 162 مبكخة

  -  17.40 178.56 160 متؽسطة

 - *0.01 **0.009 13.61 183.09 183 متأخخة

 
 نتـائج ي بيؼ والحي ،(4) رقػ الججول خالل مؼ يتزح

 عيشــة أفــخاد اســتجابات لستؽســطات البعجيــة السقارنــات
الكفايــــة االجتساعيــــة بــــاختالف مخاحــــل  نحــــؽ الجراســــة

 الفــــخوق  تمــــغ أن يتزــــح حيــــث الشســــؽ فــــي السخاهقــــة،
ـــــة  جـــــاءت ـــــة السخاهق ـــــي مخحم ـــــات مســـــؼ ف ـــــيؼ الطالب ب

الستـــأخخة والطالبـــات بسخحمـــة السخاهقـــة السبكـــخة، وذلـــغ 
بسخحمــة السخاهقــة الستــأخخة بستؽســط  لرــالح الطالبــات

(، وتذـــيخ الشتيجـــة الدـــابقة إلـــى أن 42.54درجـــات )
ـــــة  ـــــجيهؼ كفاي ـــــة الستـــــأخخة ل ـــــة السخاهق الطالبـــــات بسخحم
اجتساعية بجرجة أكبـخ مـؼ الطالبـات بسخحمـة السخاهقـة 

.وهـــحا يتفـــق مـــع مـــا جـــاء فـــي اإلطـــار الشعـــخي السبكخة
أخخة عمـى الحي يخى تفؽق السخاهقات في السخاهقة الستـ

بعــج الكفايــة االجتساعيــة عــؼ السخاهقــات فــي السخاهقــة 
السبكخة والستؽسطة وذلغ ألن بعـج الكفايـة االجتساعيـة  
يذــــــــــسل التعــــــــــاطف وبشــــــــــاء العالقــــــــــات والسدــــــــــؤولية 
ــــــجيخ  االجتساعيــــــة، ويعــــــج التعــــــاطف السهــــــارة التــــــي ت
ــــــي  ــــــة األخــــــخى الت ــــــات االجتساعي السهــــــارات أو الكفاي

هقـــة السبكـــخة لتبـــجأ الطالبـــة تتطـــؽر خـــالل مخحمـــة السخا 
السخاهقــة فــي هــح  السخحمــة بتؽســيع مــجى تعاطفهــا مــع 
األشــــــخال ليذــــــسل تعاطفهــــــا مــــــؼ تعــــــخف ومــــــؼ ال 
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Ciarrochi, Forgas& Mayer [26 ]تعــخف. 
وهحا ما يدـسى بالتعـاطف السعشـؽي الـحي يـدداد خـالل 
ــــــأخخة ليأخــــــح شــــــكل اإلصــــــغاء  ــــــة الست ــــــة السخاهق مخحم

خ التـــــــي تقــــــــف وراء والتبرـــــــخ لفهـــــــػ خبــــــــخات ا خـــــــ
مذـــاعخهػ واالســـتجابة بشـــاء عمـــى هـــحا الفهـــػ بالذـــكل 
ـــة عـــؼ تعاطفهـــا  ـــخ مـــؼ خاللـــه السخاهق السشاســـب، لتعب
بالتعــاون والسذــاركة مــع األخــخيؼ، دون تسييــد نتيجــة 
تطؽر نزجها االنفعالي، بعج أن أصبحت قادرة عمى 
فهــــــػ السعانـــــــاة وراء السؽاقــــــف السختمفـــــــة، فتـــــــجرك أن 

اد يسكـؼ أن تكـؽن مرـجرًا لسعانـاة ظخوف بعا األفخ 
دائســــة، وهـــــحا مـــــا يـــــجفع السخاهقــــة فـــــي هـــــح  السخحمـــــة 
لالشـــتخاك فــــي أعســـال البــــخ والسؤسدـــات االجتساعيــــة 

 [27التي تخعى الفقخاء والسحتاجيؼ والسخضى. ]
 نتـــــــائج ،(4) رقـــــــػ الجـــــــجول كســـــــا يؽضـــــــح -

 عيشــة أفــخاد اســتجابات لستؽســطات البعجيــة السقارنــات
الشســـؽ  مخاحـــلة الزـــغؽط بـــاختالف إدار  نحـــؽ الجراســـة

بيؼ  جاءت الفخوق  تمغ أن يتزح حيث في السخاهقة،
الطالبـــــــات مســـــــؼ فـــــــي مخحمـــــــة السخاهقـــــــة الستؽســـــــطة 
والطالبـــات بسخحمتـــي السخاهقـــة )السبكـــخة ـ الستـــأخخة(، 
ــــة الستــــأخخة  ــــة السخاهق ــــات بسخحم ــــغ لرــــالح الطالب وذل

(، وتذــيخ الشتيجــة الدــابقة 30.09بستؽســط درجــات )
أن الطالبــــات بسخحمــــة السخاهقــــة الستــــأخخة لــــجيهؼ إلــــى 

البـات القجرة عمى إدارة الزـغؽط بجرجـة أكبـخ مـؼ الط
ويسكؼ تفدـيخ  .ـ الستؽسطة(بسخحمتي السخاهقة )السبكخة

الشتيجة الدابقة أن السخاهقة في السخحمة السبكخة تذعخ 
بعــــجم القــــجرة عمــــى تحســــل التــــؽتخ والزــــغط الشفدـــــي 

خ عشهــــا بالذــــكل السشاســــب، وقــــخاءة مذــــاعخها والتعبيــــ
وذلـــــغ يعـــــؽد لعـــــجم اكتســـــال الشزـــــج االنفعـــــالي لـــــجى 
السخاهقــة حيــث تغزــب بدــخعة وتثــؽر ألتفــه االســباب 
وتشــجفع وراء انفعاالتهــا خــالل مخحمــة السخاهقــة السبكــخة 
لكشهــا ترــبح أكثــخ تحكســا فــي انفعاالتهــا وقــجرة عمــى 

[ ، كســا تعــج 28التعبيــخ عشهــا فــي السخاهقــة الستــأخخة ]
ـــــحي يـــــجيخ الزـــــغؽط مدـــــألة ا الســـــتقاللية السحـــــخك ال

تجعــــل السخاهقـــــة فـــــي السخحمـــــة الستـــــأخخة تتفـــــؽق عـــــؼ 

السخاهقـــة فـــي السخحمـــة السبكـــخة حيـــث الزالـــت السخاهقـــة 
في السخحمة السبكـخة تغـادر الطفؽلـة التـي كانـت تعتسـج 
بهــا عمــى والــجيها، إلــى مخحمــة االعتســاد عمــى نفدــها، 

لسخاهقـــــة الستـــــأخخة فبسجـــــخد دخـــــؽل السخاهقـــــة مخحمـــــة ا
ترـــبح فـــي حاجـــة إلـــى التحـــخر مـــؼ تمـــغ االعتساديـــة 
بيشها وبيؼ أسختها، ر بة في مؽاجهة مذكالت الحيـاة 
اليؽميــة بقــجراتها الخاصــة، فتتخــح قخارتهــا بشفدــها دون 
وصـــاية مـــؼ أحـــج، ومـــؼ خـــالل ذلـــغ كمـــه تحـــاول أن 

 [29]تثبت وجؽدها أمام ا خخيؼ خاصة الؽالجيؼ.
 نتـــــــائج ،(4) رقـــــــػ الجـــــــجول كســـــــا يؽضـــــــح -

 عيشــة أفــخاد اســتجابات لستؽســطات البعجيــة السقارنــات
السداج العـام بـاختالف مخاحـل الشسـؽ فـي  نحؽ الجراسة

بـــيؼ  جـــاءت الفـــخوق  تمـــغ أن يتزـــح حيـــث السخاهقـــة،
البات الطالبات مسؼ في مخحمة السخاهقة الستأخخة والط

ـ الستؽسـطة(، وذلـغ لرـالح بسخحمتي السخاهقة )السبكخة
لبــات بسخحمــة السخاهقــة الستــأخخة بستؽســط درجــات الطا
(، وتذــيخ الشتيجــة الدــابقة إلــى أن الطالبــات 47.40)

بسخحمــة السخاهقــة الستــأخخة مــداجهؼ العــام جيــج بجرجــة 
ــــــي ــــــات بسخحمت ــــــخ مــــــؼ الطالب ــــــ أكب ــــــة )السبكخة ـ السخاهق

ويسكــــؼ تفدــــيخ ذلــــغ بــــأن السخاهقــــة فــــي  .الستؽســــطة(
لشزج فـي الجانـب السخحمة الستأخخة ترل لحالة مؼ ا

االنفعـــالي حيـــث ترـــبح أكثـــخ قـــجرة عمـــى الـــتحكػ فـــي 
عؽاطفهــــا مســــا يتــــخك أثــــخ  عمــــى مداجهــــا خــــالل هــــح  
السخحمــة، خــالف مخحمــة السخاهقــة السبكــخة التــي تتسيــد 
بانفعاالت عشيفة تثؽر ألجمها السخاهقـة ألتفـه األسـباب 
شــأنها فــي ذلــغ شــأن األطفــال الرــغار. ومخجــع هــحا 

سي الدــخيع والتغيــخات السفاجــأة التــي إلــى الشســؽ الجدــ
تراحب فتـخة البمـؽو وتدـبب لمسخاهقـة الحـخج والزـيق 
فــي بجايــة السخاهقـــة ، فــالتحؽالت الهخمؽنيــة والتغيـــخات 
ــأثيخ قــؽي  ــة السخاهقــة السبكــخة لهــا ت الجدــجية فــي مخحم
عمـــى الرـــؽرة الحاتيـــة والســـداج العـــام لمسخاهقـــة، حيـــث 

ل معقــجة، تكــؽن تثيــخ معــاهخ نزــؽج السخاهقــة ردة فعــ
عبــــارة عـــــؼ مــــديج مـــــؼ الذــــعؽر بالسفاجـــــأة والخـــــؽف 
واالندعـــــاج فـــــي مخحمـــــة السخاهقـــــة السبكـــــخة تستـــــج إلـــــى 
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وســـطها ثـــػ يعقـــب هـــح  التقمبـــات السداجيـــة حالـــة مـــؼ 
الثقــة واالســتعخاض فــي السخاهقــة الستــأخخة نتيجــة تقبــل 
السخاهقــــــة لتغيخاتهــــــا الجدــــــجية وزيــــــادة ثقتهــــــا بشفدــــــها 

لسخاهقــــة دورهــــا الججيــــج فــــي حياتهــــا اســــتعجادا لتبشــــي ا
الدوجيـــــة والتعميسيـــــة، مســـــا يجعمهـــــا أكثـــــخ تفـــــاؤال فـــــي 
السدــتقبل فــي مخحمــة السخاهقــة الستــأخخة بفعــل الشزــج 
الشفدي واالجتساعي ويتزح ذلغ مـؼ خـالل تطمعـات 
ــــة السدــــتقبمية لاللتحــــاق بالجامعــــة، ومؽاصــــمة  السخاهق

 [1,27التعميػ . ]
 نتـــــــــائج ،(4) رقـــــــــػ الجـــــــــجول واخيـــــــــخًا يؽضـــــــــح

 عيشــة أفــخاد اســتجابات لستؽســطات البعجيــة السقارنــات
الجرجة الكميـة لمـحكاء العـاطفي بـاختالف  نحؽ الجراسة

ــــي السخاهقــــة، ــــث مخاحــــل الشســــؽ ف ــــغ أن يتزــــح حي  تم
بيؼ الطالبات مسؼ في مخحمة السخاهقة  جاءت الفخوق 

الستـــأخخة والطالبــــات بسخحمتــــي السخاهقـــة )السبكــــخة ـ 
لرـالح الطالبـات بسخحمـة السخاهقــة  الستؽسـطة(، وذلـغ

ــــــــأخخة بستؽســــــــط درجــــــــات ) (، وتذــــــــيخ 183.09الست
الشتيجــــة الدــــابقة إلــــى أن الطالبــــات بسخحمــــة السخاهقــــة 
الستـــــأخخة لــــــجيهؼ ذكــــــاء عـــــاطفي بجرجــــــة أكبــــــخ مــــــؼ 
، الطالبــات بسخحمتــي السخاهقــة )السبكــخة ـ الستؽســطة(

ـــــــة جدئيـــــــًا مـــــــع  دراســـــــة وقـــــــج اتفقـــــــت الجراســـــــة الحالي
أن األفـــخاد األكبـــخ ســـشًا كـــانؽا أكثـــخ ذكـــاء  [9هخيـــجي]

بكافــة  48عاطفيــًا حيــث اســتأثخت فئــة العســخ األعمــى 
ـــى الـــحكاء العـــاطفي  ـــي تحققـــت عم الفـــخوق الجالـــة والت
وكافــة السكؽنــات الخئيدــية لمــحكاء العــاطفي ومقاييدــها 
الفخعيـــــة باســـــتثشاء تحقيـــــق الـــــحات، حـــــل السذـــــكالت، 

الت، وذلـــغ عشـــج واختبـــار الؽاقـــع والـــتحكػ فـــي االنفعـــا
مقارنتهــــا بفئـــــات العســــخ األدنـــــى الــــحي شـــــسل أواخـــــخ 

( فــــــي حــــــيؼ لــــــػ تدــــــجل 38 -28 -18السخاهقــــــة ) 

فـــخوق جؽهخيـــة عشـــج مقارنـــة الفئـــات العسخيـــة األدنــــى 
ببعزها البعا مسـا يعشـي أن الـحكاء العـاطفي يـدداد 
بازديــــاد العســــخ الدمشــــي ليحقــــق زيــــادة نؽعيــــة تتزــــح 

وتتفـــق الشتـــائج مـــع مـــا نهايـــة مخحمـــة أوســـاط العســـخ.  
تؽصــــل إليــــه كــــل مــــؼ مــــايخ وزمالئــــه مــــؼ أن درجــــة 
السبحؽثيؼ عمى مقياس الـحكاء العـاطفي تعكـذ الشسـؽ 
ـــة  العـــاطفي لهـــػ كمســـا تقـــجمؽا فـــي العســـخ خـــالل مخحم
السخاهقة ، كسا تتفق أيزًا مع نتـائج دراسـات العسـخان 

م آلهــي  ,Alumran & Punamakiوبانامــاكي  
ا أن الحكاء العاطفي يدداد لـجى التي أظهخت[ 12,14]

الســـخاهقيؼ كمســـا تقـــجمؽا فـــي العســـخ، عشـــج تتبـــع متغيـــخ 
الــحكاء العــاطفي لــجى الطمبــة الســخاهقيؼ  فــي السخحمــة 
الستؽســــطة والثانؽيــــة والجامعيــــة وذلــــغ لرــــالح طمبــــة 

بيشسـا تعارضـت نتـائج الجامعة عمى السخاحل الدابقة. 
بحيــــــخي الجراســـــة الحاليــــــة مـــــع دراســــــة عبجالسجيـــــج وال

[ التي أظهخت عجم وجؽد فخوق دالـة 30والجياسطى ]
 إحرائيًا في الحكاء العاطفي بيؼ السخاهقيؼ.
هةةل يسكةة  الشتةةائج الستعلقةةة رالدةةؤال الاالةةث: 

التشبؤ في مدتوى عوامةل مرونةة األنةا لةدى طالبةات 
السرحلة الستوس ة والاانوية رسدارس مديشة الرياض 

ه الفرعيةةةةة؟ مةةةة  خةةةةنل ذكةةةةائه  العةةةةاطفي  وأرعةةةةاد
ـــــاط  ـــــػ حدـــــاب معامـــــل ارتب ـــــى الدـــــؤال ت ـــــة عم لإلجاب

ــــاس person correlationبيخســــؽن ) ــــيؼ مقي ( ب
الـــــحكاء العـــــاطفي وأبعـــــاد  الفخعيـــــة ومقيـــــاس عؽامـــــل 
مخونــــــة األنــــــا لــــــجى طالبــــــات الســــــخحمتيؼ الستؽســــــطة 
والثانؽيــة بســجارس مجيشــة الخيــاض، وذلــغ كســا يتزــح 

 (5مؼ خالل الججول رقػ )

بي  للب فر   ف الل ال  نإ  ألان ل    بلجيب   ر التت  رتفج إ   لثبنفيإ مب   س ال ي إ  (5ر  )         ل ايضنتبنيج اللبالل    جيب  وريجفك للل  إ وت  لًا

 الذكاء العاطفي م
 عوامل مرونة األان

 مستوى الداللة معامل ارتباط بريسون
 ...0. **.023. الكفاية الشخصية 1
 ...0. **.042. عيةالكفاية االجتما 2
 0.17. *01.6. إدارة الضغوط 3
 ...0. **0469. التكيف 4
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 الذكاء العاطفي م
 عوامل مرونة األان

 مستوى الداللة معامل ارتباط بريسون
 ...0. **0583. املزاج العام 5
 ...0. **0391. االنطباع اإلجيايب 6

 ...0. **0597. الدرجة الكلية للذكاء العاطفي
 (0.5.د )     ال تف    *  (0.1.د )     ال تف    **

( أن هشــاك 5يتزــح مــؼ خــالل الجــجول رقــػ )
عالقــــة طخديــــة ذات داللــــة إحرــــائية عشــــج مدـــــتؽى 

( بــيؼ الـــحكاء العـــاطفي وعؽامـــل مخونـــة األنـــا 0.01)
لجى طالبـات السـخحمتيؼ الستؽسـطة والثانؽيـة بسـجارس 
مجيشــــة الخيــــاض، حيــــث بمغــــت قيســــة معامــــل ارتبــــاط 

(. ويدـــــتشتج مـــــؼ خـــــالل الجـــــجول 0.597بيخســـــؽن )
ـــة ودالـــة إحرـــ الدـــابق  ـــيؼ وجـــؽد عالقـــة مؽجب ائيًا ب

الحكاء العاطفي وأبعـاد  وعؽامـل مخونـة األنـا،  حيـث 
ـــــــــيؼ )  (  ن ويسكـــــــــؼ 0.583 -0.106تخاوحـــــــــت ب

 تفديخ هح  الشتيجة باالتي:
أن هشــاك تفاوتــا بــيؼ كــل بعــج مــؼ أبعــاد  -

ـــــــأكثخ  ـــــــا، ف ـــــــة األن ـــــــحكاء العـــــــاطفي وعؽامـــــــل مخون ال
الستغيخات قجرة عمـى التشبـؤ بعؽامـل مخونـة األنـا لـجى 

سخاهقـات كـان متغيـخ )السـداج العـام (، ثـػ الطالبات ال
تــــــال  متغيــــــخ )التكيــــــف(، وأخيــــــخًا متغيــــــخ )الكفـــــــاءة 
االجتساعية(. ويسكـؼ تفدـيخ ذلـغ بسـا يمـي: أن مـداج 
الطالبة السخاهقة العام يغمب عميه التفاؤل، والبذاشة، 
ـــــخ مـــــؼ  ـــــى حـــــج كبي واالســـــتقخار الشفدـــــي والتحـــــخر إل

ـــحنب والقمـــق، والؽحـــجة الش فدـــية، التـــي الذـــعؽر فـــي ال
تحقــق االتــدان االنفعــالي وهــؽ حالــة التــخوي والسخونــة 
الؽججانيـــة حيــــال السؽاقــــف االنفعاليـــة السختمفــــة التــــي 
تجعــــل الطالبــــات السخاهقــــات أكثــــخ ســــعادة، وهـــــجوءا 

فسـداج  [31]وتفاؤاًل، وثباتًا لمسداج، وثقـة فـي الـشفذ. 
السخاهقــة الجيــج يسشحهــا راحــة نفدــية واســتقخار داخمــي 

شــــة وشــــعؽر بالدــــعادة، حيــــث تقمــــل مــــؼ حــــجة وطسأني
التــــؽتخ والزــــيق الشــــاجػ عــــؼ األزمــــات والرــــعؽبات 
الجراسية، وتديج مـؼ صـفاء الـحهؼ مسـا يعجـل بإيجـاد 
حمؽل لمسذـكمة ومقابمـة األحـجاث الزـا طة بسخونـة. 

[32]. 

ـــة االجتساعيـــة لـــجى  - ـــؽافخ بعـــج الكفاي أن ت
الطالبـــة السخاهقـــة يتزـــح مـــؼ خـــالل إقامـــة عالقـــات 

قة مع السحيطيؼ بها، والحفـاغ عميهـا مـؼ مشطمـق وثي
أن إقامة عالقات ودية يداعج الطالبة السخاهقـة عمـى 
تجشـــب نذــــؽء صــــخاعات بيشهــــا وبــــيؼ السحيطــــيؼ بهــــا 
وحمهـــــــــا إن حـــــــــجثت مؽاجهـــــــــة السؽاقـــــــــف السحخجـــــــــة 
والـــــتخمع مـــــؼ الســـــأزق بكفـــــاءة، ومـــــؼ ثـــــػ الذـــــعؽر 
بفعاليتهـــا الحاتيـــة نتيجـــة لـــحلغ اضـــافة إلـــى انخفـــاض 

 .[33لتؽتخ الذخري الدائج لالستستاع بالحياة. ]ا
إن زيــــادة الطالبــــة السخاهقــــة لبــــحل الجهــــج  -

لتكــؽيؼ االنطبــاع الــحاتي اإليجــابي العــالي يدــهػ فــي 
تخشـــيج العاطفـــة، فاالنطبـــاع االيجـــابي يشذـــط اإلبـــجاع 
ـــة السخاهقـــة  فـــي حـــل السذـــكالت، كســـا يدـــاعج الطالب

تــــالي وبال[  34عمــــى ترــــشيف وتشعــــيػ السعمؽمــــات.]
تحرـــيؼ السخاهقــــة ضــــج الرــــعؽبات التــــي تؽاجههــــا. 

[35]. 
أن تؽافخ بعج الكفاية الذخرية،  يدـاهػ  -

فــــي زيــــادة الــــؽعي بالسذــــاعخ الحاتيــــة وتشعيسهــــا فــــي 
مخونـــــة األنــــــا خاصــــــة عشــــــجما تدــــــتحؽذ االنفعــــــاالت 
الدمبية عمى السخاهقة كـالقمق الدائـج الـحي يتدـبب فـي 

لهـــا حـــل  خمـــق مديـــج مـــؼ السذـــكالت، دون أن يؽجـــج
مــع التــؽتخ الشاشـــق مــؼ القمــق السدـــتسخ، مســا يعجـــد 
العقل عؼ تحجيج الفخق بيؼ الؽاقع والؽهػ، وهشـا تبـجو 
أهسيــة إدارة العؽاطــف ألنهــا تدــاعج عمــى إيقــاف هــح  
العسميـــــة مـــــؼ التـــــؽتخ، عشـــــجما تـــــجرك السخاهقـــــة عـــــجم 
ـــه تؽجـــج دوائـــخ فـــي العقـــل تدـــاعج  جـــجواها، عمســـًا بأن

قمية تمقائيًا عشج اتخـاذ لكؽابح العاألفخاد في استعسال ا
[م  فاســــتخاتيجية السؽاجهــــة تعتســــج بذــــكل 36القــــخار.]

كبيــخ عمــى الكفــاءات الذخرــية التــي يــؤدي ضــعفها 
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لـــــــجى السخاهقـــــــة إلـــــــى ضـــــــعف مهـــــــارات السؽاجهـــــــة، 
ــــؽاتي يتســــتعؼ بــــحكاء عــــاطفي مختفــــع  ــــات الم فالسخاهق
يعــــخفؼ مذــــاعخهؼ ويشعسشهــــا بحيــــث يرــــبحؼ أكثــــخ 

جهــة الخبــخات االنفعاليــة الدــمبية، امــا نجاحــًا فــي مؽا
السخاهقات ذوات الحكاء العاطفي السشخفا فهػ  يخ 
قادرات عمى اإلدراك، ومؼ ثػ تشعـيػ انفعـاالتهؼ مسـا 

 [37يعيق قجرتهؼ في عسمية  السؽاجهة. ] 
أن تــــــــؽافخ بعــــــــج ادراة الزــــــــغؽط يسكــــــــؼ  -

الطالبة السخاهقة مؼ وضع السخاهقـة لكـل مـا يعتـخض 
تحــت نطــاق ســيطختها، فالسدــتؽيات  لهــا مــؼ ضــغؽط

السختفعـــة مـــؼ الزـــغؽط تقمـــل قـــجرة الطالبـــة السخاهقـــة 
ــــــي ال  ــــــة الت ــــــق مــــــع الزــــــغؽط. والسخاهق ــــــى التؽاف عم
تدـــــتطيع التؽافـــــق مـــــع الكثيـــــخ مـــــؼ الزـــــغؽط تـــــدداد 
شعؽرًا بها، وبالتالي تختفع مدتؽيات الزـغؽط لـجيها. 
ولــيذ معشــى هــحا أن مــؼ تدــتطيع التؽافــق الجيــج مــع 

قــف الججيــجة ال تذــعخ بزــغؽط، بــل معشــا  أنهــا السؽا
وجــــجت طخقــــا  ال تجعــــل مدــــتؽيات الزــــغؽط لـــــجيها 
ترل لسدتؽيات تعيق قجرتها عمى االختيـار، واتخـاذ 

[ 29القــخارات، والترــخف عشــجما يطمــب مشهــا ذلــغ.] 
لحا فإن تشؽع السؽاقف التي تؽاجهها الطالبة السخاهقة، 

ـــــت ـــــى ال ـــــخا مـــــؼ القـــــجرة عم حكػ فـــــي تتطمـــــب قـــــجرا كبي
ــــتحكػ بهــــا أو  ــــت لم االنفعــــاالت الدــــمبية وكدــــب الؽق
تحؽيمهــــا إلــــى انفعــــاالت إيجابيــــة، وربســــا تكــــؽن هــــح  
ـــة السخاهقـــة  السيـــدة ندـــبية بـــيؼ الطالبـــات خـــالل مخحم
نتيجــــــة الحالــــــة االنفعاليــــــة التــــــي تعيذــــــها الطالبــــــات 

السخاهقـــــات التـــــي قـــــج تعكـــــذ بعـــــا جؽانـــــب القمـــــق 
ــــحي يشذــــأ بدــــبب الخــــؽف مــــؼ الفذــــل أو  لــــجيهؼ، ال

تحســل السدــؤولية، وهــحا يفدــخ ســبب تــجني هــحا البعــج 
 عؼ األبعاد الدابقة.

ــــــي تؽصــــــمت إليهــــــا هــــــح   وتتفــــــق الشتيجــــــة الت
الجراسة مع اإلطار الشعخي إلريكدـؽن الـحي يـخى أن 
السخاهقـة تؽاجـه أزمـة الهؽيـة التـي تحـاول مـؼ خاللهـا 
تحقيــــــق هؽيتهــــــا كســــــا جــــــاء فــــــي نعخيــــــة " مارســــــيا" 

Marcia  يعتقــــــج أن اكتدـــــــاب الفــــــخد لهؽيتـــــــه الــــــحي
ـــة  ـــا"  الســـختبط بسخون ـــؽة "األن ـــى ق الذخرـــية يعـــدى إل
األنا ، وتعج مهارات الحكاء العاطفي الحاتيـة الستسثمـة 
فـــي الـــؽعي بالـــحات وتحقيقـــه والتؽكيجيـــة واالســـتقاللية 
مــؼ أهــػ السهــارات السدــاعجة فــي تحقيــق الــحات نعــخًا 

لمقـــيػ  لســـا يتطمـــب تحقيـــق الـــحات مـــؼ وعـــي واختيـــار
[كسا تتفـق هـح  38]  والهؽايات التي تخيجها السخاهقة.
 [10,11الشتيجة مع الجراسات التالية ] 

ولمتعـــخف عمــــى مــــجى مدـــاهسة أبعــــاد الــــحكاء 
العاطفي في التشبؤ بعؽامل مخونة األنـا لـجى طالبـات 
الســـــــخحمتيؼ الستؽســــــــطة والثانؽيــــــــة بســــــــجارس مجيشــــــــة 

ر الستعـــجد الخيـــاض،  فقـــج تـــػ إجـــخاء  تحميـــل االنحـــجا
خات باســـــتخجام أســـــمؽب مـــــؼ أســـــاليب إدخـــــال الستغيـــــ

نحــــــــــــــجاري هــــــــــــــؽ  الستشبئــــــــــــــة عمــــــــــــــى الشســــــــــــــؽذج اإل
(Stepwise) وذلغ كسا يتزح مؼ خـالل الجـجول ،

 (6رقػ )

يؼ عؽامل مخونة األنا لجى طالبات السخحمت أبعاد الحكاء العاطفي في تفديخ ( نتائج تحميل االنحجار الستعجد لسجى مداهسة6ججول رقػ )
 الستؽسطة والثانؽية بسجارس مجيشة الخياض

 االحتسالية R2 Fالتباي   Rاالرتباط الستعدد  Bالسعامل  الستشبئات الستغير التارع

 عوامل مرونة األنا

 ..... 278.216 36.. 597.. 312.. الذكاء العاطفي

 ..... 173.211 41.. 639.. 376.. إدارة الزغوط

 ..... 121.989 42.. .65.. 328.. السزاج العام

( أن كـــاًل 6يتزـــح مـــؼ خـــالل الجـــجول رقـــػ )
مــؼ أبعــاد الــحكاء العــاطفي ) إدارة الزــغؽط، الســداج 

%( مــؼ عؽامــل  42العــام( قــج وضــحا معــًا حــؽالي )

ــــة لمــــحكاء  ــــث فدــــخت الجرجــــة الكمي ــــا، حي ــــة األن مخون
%( مـــؼ عؽامـــل مخونـــة األنـــا، وبـــحلغ 36العـــاطفي )

ي تفدـيخ عؽامـل مخونـة يكؽن قـج سـاهػ بذـكل دال فـ
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األنـــا، فـــي حـــيؼ أن بعـــج إدارة الزـــغؽط قـــج أضـــاف 
%( لمتفدــــيخ، لكــــؼ هــــح  السدــــاهسة كانــــت  5فقــــط )

أيزــــًا دالــــة فــــي تفدــــيخ عؽامــــل مخونــــة األنــــا، وفــــي 
%(  1األخيــــــخ أضــــــاف بعــــــج الســــــداج العــــــام فقــــــط )

لمتفدــيخ، لكــؼ هــح  السدــاهسة كانــت أيزــًا دالــة فــي 
فيســـــا يتعمـــــق بأبعـــــاد تفدـــــيخ عؽامـــــل مخونـــــة األنـــــا. و 

)الكفايــــة الذخرــــية، الكفايــــة االجتساعيــــة، التكيــــف، 
االنطبــاع اإليجــابي( يتزــح مــؼ خــالل الجــجول أنهــػ 
لـــػ يدـــهسؽا بذـــكل دال إحرـــائيًا فـــي تفدـــيخ عؽامـــل 
مخونــة األنــا. وتتفــق هــح  الشتيجــة مــع مــا أشــار إليــه 
ــــى إدارة   ــــة عم ــــى أن قــــجرة السخاهق اإلطــــار الشعــــخي إل

مـــا يعتـــخض طخيقهـــا مـــؼ ضـــغؽط الزـــغؽط ووضـــع 
تحت نطاق سيطختها مؼ أهػ أبعاد الحكاء العـاطفي، 
فالسدــــــتؽيات السختفعــــــة مـــــــؼ الزــــــغؽط تقمــــــل قـــــــجرة 
السخاهقــة عمــى التؽافــق معهــا وبتــالي تــدداد شــعؽرًا بهــا 
مســـا يعســـل عمـــى رفـــع مدـــتؽيات الزـــغؽط مجـــجدًا ، 
وهحا يعشي أن التؽافق الجيج مع السؽاقف الججيجة هؽ 

قــــجرة السخاهقــــة عمــــى ايجــــاد طــــخق تقمــــل مــــؼ نتيجــــة 
مدــــتؽيات الزــــغؽط لــــجيها عشــــج شــــعؽرها بهــــا، مســــا 
يجعمهـــا أكثـــخ قـــجرة عمـــى مؽاجهتهـــا والتكيـــف معهـــا.] 

[ م فالعؽاطف تمعب دورها االيجـابي عشـجما تـأتي 32
فــي الؽقــت السشاســب وبالذــجة السشاســبة، أمــا أذا أتــت 
ـــجها ســـتمعب  بذـــكل أقـــل أو أكثـــخ مـــؼ السطمـــؽب فعش
دورًا سمبيًا في حياة األندان، فعشجما تراب السخاهقـة 
بــــالقمق ألتفــــه األســــباب، فـــــأن هــــحا القمــــق ســـــيشغع 
حياتهــــا، ويحــــج مــــؼ ســــعادتها وقــــجرتها عمــــى تجــــاوز 
السذكالت التي تتستـع بهـا السخاهقـة السخنـة، فالسخونـة 
هي التي تجفع السخاهقة إلـى تغييـخ تفكيخهـا ومعايشتهـا 

سخنـــة تعيـــج تختيـــب أولؽياتهــــا كـــل ججيـــج، فالسخاهقـــة ال
حدب الستغيخات مـؼ حؽلهـا أو فـي نفدـها، كسـا أنهـا 
إذا صــــادفت عقبـــــة التفـــــت حؽلهــــا و يـــــخت وســـــائمها 
لمؽصؽل إلى هجفها، وأحيانـًا تغيـخ أهـجافها نفدـها إذا 

[كســــا أن قــــجرة السخاهقــــة 39وجــــجتها  يــــخ واقعيــــة. ] 
ـــــــى انفعاالتهـــــــا  ـــــــى ادارة الزـــــــغؽط والدـــــــيطخة عم عم

حدــــــب مــــــا تفتزــــــيه الزــــــخورة وبذــــــكل وضــــــبطها ب
يتشاســــب مــــع السؽاقــــف االنفعاليــــة، يكــــؽن نؽعــــًا مــــؼ 
التساثل بيؼ شجة االنفعـال ومثيخاتـه والتساثـل بـيؼ نـؽع 
السشبــه واالنفعــال الشــاتج عشــه، بحيــث تكــؽن السخاهقــة 
عمــــى قــــجر مــــؼ السخونــــة الشفدــــية التــــي تسكشهــــا مــــؼ 
ضـــــبط نفدـــــها فـــــي السؽاقـــــف التـــــي تثيـــــخ االنفعـــــال، 

ســـتستاعها بحيـــاة خاليـــة مـــؼ التـــؽتخات والرـــخاعات وا
ـــــى حـــــل  ـــــجرة عم ـــــجيها الق واالضـــــطخابات الشفدـــــية، ول
السذـــــكالت دون انفعـــــاالت، فالحيـــــاة اليؽميـــــة وتشـــــؽع 
السؽاقــــــف فيهــــــا، ومــــــا تتطمبــــــه مــــــؼ مخونــــــة وتكيــــــف 
مدتسخيؼ، تجعل السخاهقـة الشاضـجة أكثـخ مخونـة فـي 

تفـــــق [ وت32طخقهـــــا وأســـــاليب تعبيخهـــــا االنفعاليـــــة.] 
ــــــائج مــــــع مــــــا تؽصــــــمت إليــــــه دراســــــة أنجرســــــؽن  الشت

Anderson  [11 ــــة ــــة ذات دالل [ عــــؼ وجــــؽد عالق
إحرــــــائية بـــــــيؼ السخونــــــة لـــــــجى الســــــخاهقيؼ وأنســـــــاط 
التدــامح وكــحلغ بــيؼ السخونــة لــجى الســخاهقيؼ وأنـــؽاع 
الغزـــــب. حيـــــث أشـــــارت إلـــــى أن مجســـــؽع السخونـــــة 
يختبط بذكل كبيـخ مـع مجسـؽع التدـامح. كسـا حـجدت 

ئج أن درجــات مخونــة األنــا لــجى الســخاهقيؼ تتشبــأ الشتــا
بذــــكل ممحــــؽغ بــــأنؽاع التعبيــــخ عــــؼ الغزــــب. كســــا 
ـــــجى الســـــخاهقيؼ  ـــــة ل ـــــى أن التدـــــامح والسخون تذـــــيخ إل
بيشهســـا قؽاســــػ مذــــتخكة يسكـــؼ أن تــــؤثخ عمــــى كيفيــــة 
التعبيـــخ عـــؼ الغزـــب لـــجى الســـخاهقيؼ. فـــي حـــيؼ أن 

سخ بعج السداج العام يداهػ في حل السذكالت التي ت
بها السخاهقـة مـؼ خـالل شـعؽرها بالتفـاؤل، والبذاشـة، 
ـــــخ مـــــؼ  ـــــى حـــــج كبي واالســـــتقخار الشفدـــــي والتحـــــخر إل
الذــعؽر بــاإلثػ والقمــق، والؽحــجة الشفدــية، وهــحا نتــاج 
شــعؽر السخاهقــة بــاالتدان االنفعــالي الــحي يعشــي حالــة 
التــخوي والسخونــة الؽججانيــة حيــال السؽاقــف االنفعاليــة 

ــــي تجعــــ ــــة الت ــــل لهــــح  الحالــــة السختمف ــــة تسي ل السخاهق
األكثــخ ســعادة، وهــجواءًا وتفــاؤاًل، وثباتــًا لمســداج، وثقــة 

[ وتتفق الشتائج مـع مـا تؽصـمت إليـه 31في الشفذ. ]
Michele & Barbara [10 ]دراسة ميذيل وباربخا 

عـــؼ وجـــؽد عالقـــة بـــيؼ السذـــاعخ اإليجابيـــة ومخونـــة 
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عـؼ  [ التـي أسـفخت40األنا، ودراسـة الجـدار ورفيـق ]
وجــؽد عالقــة بــيؼ الدــعادة والــحكاء العــاطفي. ويتــأثخ 
بعــج الســداج العــام ببقيــة أبعــاد الــحكاء العــاطفي حيــث 
أن السهارات االجتساعية والكفاية في مؽاقف التفاعـل 
االجتســاعي مرــجر هــام آخــخ مــؼ مرــادر الدــعادة، 
ومــؼ الســخجح بالشدــبة لســؼ هــػ أكثــخ فعاليــة فــي هــحا 

كبيـخ مـؼ األصـجقاء، أمـا  السجال أن يكـؽن لهـػ عـجد
مــؼ هــػ دون ذلــغ فــإن األرجــح أن يعيذــؽا فــي عدلــة 

[ فــــــالتستع بـــــــخوابط 41ويــــــدداد شــــــعؽرهػ بالؽحـــــــج .] 
اجتساعيـــة قؽيـــة يعـــدز الذـــعؽر بالدـــعادة، خرؽصـــًا 
خــالل مخحمــة السخاهقــة فــأععػ السذــاعخ ســعادة هــي 

[ وهـــحا يفدـــخ مدـــاهسة أبعـــاد 42التستـــع بالرـــجاقة.] 
 ي تفديخ عؽامل مخونة األنا.الحكاء العاطفي ف

 التوصيات:
فــــي ضــــؽء الشتـــــائج التــــي تـــــػ التؽصــــل إليهـــــا 

 تؽصي الباحثة بسا يمي:
ضــخورة التخكيــد عمــى تشسيــة وتطــؽيخ الــحكاء  -

ـــــــات فـــــــي الســـــــخحمتيؼ الستؽســـــــطة  العـــــــاطفي لمطالب
ـــــة بسجيشـــــة الخيـــــاض، مـــــؼ خـــــالل التـــــجريب  والثانؽي

بيـق الشعخي والعسمـي عمـى هـحا السفهـؽم، وكيفيـة تط
أبعــاد  داخــل الرــفؽف الجراســية، وذلــغ لــجور هــحا 
السفهؽم السهػ في التأثيخ عمى الطالبات في مخحمـة 
السخاهقـة )السبكــخة، الستؽســطة( ، وجعمهــا أكثــخ قــجرة 

فــي مؽاجهــة أزمــة هــح  السخحمــة العسخيــة، حدــب مــا 
 تؽصمت إليه نتائج هح  الجراسة.

 ترـــسيػ بـــخامج تجريبيـــه لمعســـل عمـــى رفـــع مدـــتؽى  -
ــة السخاهقــة  الــحكاء العــاطفي لــجى الطالبــات فــي مخحم

 )السبكخة ، الستؽسطة(.
إقامــــــة األنذــــــطة والشــــــجوات حــــــؽل كيفيــــــة تكــــــؽيؼ  -

الــــخوابط االجتساعيــــة بــــيؼ الطالبــــات السخاهقــــات فــــي 
 مخحمة السخاهقة )الستؽسطة، الستأخخة(.

إتاحة فخل الشذاط والتفاعل لطالبـات فـي مخحمـة  -
ـــــة )السبكـــــخة،  ـــــخ فـــــي السخاهق ـــــه اث الستؽســـــطة( مســـــا ل

اكدابهػ مهارات هامه في الحياة مثل الخعاية والجعػ 
 الشفدي، السذاركة الفاعمة في السجتسع.

إجـخاء دراســات أخــخى تتشــاول مفهــؽم "مخونــة األنــا"  -
فــــي عالقتهــــا بعؽامــــل أخــــخى فــــي شخرــــية الطالبــــة 

عؽامــــل الخســــذ الكبــــخى فــــي الذخرــــية السخاهقــــة كال
 السداج العام  .و 
إجـــــخاء دراســـــة تشبؤيـــــة مـــــا بـــــيؼ الـــــحكاء العـــــاطفي  -

وعؽامـل مخونـة األنـا، تهــجف إلـى بشـاء نسـؽذج نعــخي 
فــي ضــؽء عــجدًا مــؼ الستغيــخات وعمــى مجتســع أوســع 

 إلضافة نقاط تغطي وتجعػ نتائج هح  الجراسة.
إجخاء دراسة تجخيبيـة لسعخفـة أثـخ الـحكاء العـاطفي  -

حمـة السخاهقـة.عمى تشسية مخونة األنا عشج الطمبة بسخ 
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