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أهدي ثمرة جهدي وما خطته أناملي
إلى من جعل هلل الجنة تحت قدميھا
إلى الشمعة التي تنیر دربي إلى أغلى هدیة أحیاني بها ربي أمي الغالیة
إلى العزیزة على قلبي أمي الثانیة (بن طاطا فتیحة ) التي لطالما كانت تشجعني
راجية من العلي القدير أن يحفظھما ويطيل في عمرھما
إلى من كلله هللا بالهبة والوقار و إلى من علمني العطاء بدون إنتظار
إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار أبي العزیز.
إلى رفیق دربي زوجي الغالي(عبد نور) الذي كان بمثابة ظه ار متینا لي
إلى كل من إخوتي و أخواتي(خیرة ،هودة  ،سهیلة) و جدي و جدتي و أبو زوجي ( حاج
سلیمان بلقاسم) و الذي هو أبي الثاني دون أن أنسى میما التي كانت ال تبخل علي بدعاءها
لي
إلى كل من یحمل لقب حنافي و مداني و حاج سلیمان
إلى كل من حمله قلبي وفكري ولم أستطيع إضافته

إلیكم أهدي ثمرة جهدي .

أحمد هللا وأشكره على أن وفقني و أنعم علیا بنعمة الصبر و القوة إلنجاز هذا العمل
و أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى كل من ساندني و ساعدني طیلة المشوار الدراسي و أخص
بالذكر األستاذة المشرفة األستاذة المحترمة ' غسلي یمینة " التي لم تبخل علیا بنصائحها وتوجیهاتها
القیمة و على تواضعها وكذا صبرها معي فهي نعمة األستاذة
و یشرفني أن أقدم شكري إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرین  ،و اقدم جزیل الشكر إلى رئیس المسار
األستاذ" عمار میلود"
كما ال یفوتني أن أشكر جمیع أساتذة علم النفس
وكل الشكر للطلبة الذين كانو محور دراستي

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین الذكاء العاطفي و الخجل لدى طلبة الجامعة ،حیث شملت عینة
الدراسة  70طالب وطالبة تم إختیارها بطریقة عشوائیة بكلیة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة بجامعة مستغانم،
وبإستخدام المنهج الوصفي ومقیاس الخجل ل ـبنش ومقیاس الذكاء العاطفي لـ بار-آون و جیمس باركر،
حیث كشفت النتائج عن وجود مستوى متوسط للذكاء العاطفي  ،و مستوى متوسط للخجل مع وجود عالقة
إرتباطیة دالة عند مستوى داللة  0,05بین الخجل والذكاء العاطفي لدى الطلبة.
الكلمات المفتاحية :
الذكاء العاطفي  ،الخجل  ،الطلبة .

الملخص باللغة األجنبیة

Abstract
The study aimed to assess the relationship between emotional
intelligence and shyness among university students, as the study sample included
70 students selected randomly from the faculty of Humain and Social Sciences at
Mostaganem University, using the descriptive method and shyness scale for and
the emotional intelligence scale for Bar-on James Parker and . The results
revealed an midell level of emotional intelligence and middel level of shyness
among students, and the study found a correlation significance between shyness
and emotional intelligence.
Key words: emotional intelligence, shyness and students
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مدخل الدراسة

الفصل األول
مقدمة:

إن عملیة اإلهتمام بالشباب و توجیههم مقیاسا لتقدم األمم و نهضتها لیس في الوقت الحاضر
فحسب  ،بل لما یجب أن تكون علیه تلك األمم في المستقبل  ،و إن إستثمار الطاقات البشریة یشكل دو ار
بارز في زیادة إنتاجیة المجتمع و رفع مستواه  ،و یأتي في طلیعة هذه الطاقات الشباب لكونها الفئة التي
ا
تشكل رافدا جوهریا للطاقات البشریة العاملة التي عن طریقها يتحقق مجتمع متقدم .
و یظهر الشباب الجامعي بدور أساسي في حیاة المجتمع ألنهم الطاقة الخالبة فیه  ،و األداة المساهمة في
تطویره من جوانبه اإلقتصادیة و التقنیة و التربویة .
تقع مشكلة الخجل في مقدمة المشكالت اإلجتماعیة للطالب و الطالبات  ،فالطالب الخجول قد یضطر
للتعامل مع مواقف فیها إتصال بأشخاص آخرین أو عندما یكون موضع مالحظة من اآلخرین فتنتابه مشاعر
نقص القیمة و نقص التقدير الذاتي كما أنه یعاني من عجز في التعبیر عن الذات و كذلك نقص الفدرة على
تأكید ذاته و الحزم في المواقف و الدفاع عن حقوقه الخاصة .
أما من ناحیة الذكاء العاطفي  ،كانت النظرة التقلیدیة للعواطف غامضة و یصعب السیطرة علیها و
ضبطها  ،و أنه ال يوجد لها دور في نجاح الفرد ( حسن و حسین  ) 2006 ،؛ إال أن النظرة الحديثة
للعواطف عند اإلنسان تبرز أهمیتها المتزايدة في حیاته  ،و بأنها عملیة غیر مستقلة عن التفكیر  ،بل إنهما
عملیتان متفاعلتان و متداخلتان ال یمكن فصلهما  ،و من هنا بدأ مفهوم الذكاء العاطفي في الشیوع و
اإلستخدام  ،و هو یقوم على فكرة أن نجاح الفرد في الحیاة اإلجتماعیة و المهنیة ال يتوقف على ما یمتلكه
من قدرات عقلیة فحسب  ،و إنما على ما یمتلكه من مهارات عاطفیة و إجتماعیة أیضا ( العتیبي 2003 ،
؛كمور . ) 2007 ،
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یشیر جولمان إلى أن الذكاء العاطفي یسهم بنسبة  % 20فقط من العوامل التي تحدد النجاح  ،أما ال 80
 %المتبقیة فتعود إلى المهارات األخرى التي یمتلكها الفرد  ،فالغالبیة العظمى من الحاصلین على مراكز
متمیزة في المجتمع ال يرجع تمیزهم إلى ما یمتلكون من معامل ذكاء معرفي  ،و إنما يرجع إلى إمتالكهم
مهارات الذكاء العاطفي  ،التي تتمثل في القدرة على حث أنفسهم لإلستمرار في مواجهة اإلحباطات و التحكم
في الذات  ،و القدرة على تنظیم حالتهم النفسیة  ،و الشعور باألمل  ،و التعاطف مع اآلخرین  .و أن من
لديهم مستوى متمی از من الذكاء العاطفي  ،و یعرفون مشاعرهم و يتعاملون معها و يتعاملون مع مشاعر
اآلخرین بكفاءة  ،نراهم متمیزین في جمیع مجاالت الحیاة و أكثر إحساسا بالرضا عن أنفسهم  ،و التمیز
بالكفاءة في حیاتهم  ،و األقدر في السیطرة على بنیتهم العقلیة  ،مما يدفعهم إلى التقدم في إنتاجهم  .أما من
یفتقدون مهارات الذكاء العاطفي فإنهم يدخلون في معارك نفسیة داخلیة تحط من قدرتهم على التركیز في
جمال عملهم  ،و تمنعهم من التفكیر بشكل واضح  ،كما يرى أن كل عاطفة من عواطفنا توفر إستعدادا
متمی از للقیام بفعل ما .
و كل منها يرشدنا إلى إتجاه أثبت فعالیته للتعامل مع تحدیات الحیاة المتجددة  ،و أن أي نظرة للطبیعة
اإلنسانیة تتجاهل قوة العواطف هي نظرة ضیقة األفق بشكل مؤسف  ،و إن مشاعرنا غالبا ما تؤثر في كل
كبیرة و صغیرة في حیاتنا بأكثر مما يؤثر تفكیرنا عندما يتعلق األمر بتشكیل مصائرنا و أفعالنا  .یمكن القول
أن أحد أهم أسباب إهتمام الباحثین بمفهوم الذكاء العاطفي هو محدودیة مقايیس القدرات الذهنیة في التنبؤ
بشكل كاف بنجاح الفرد في مختلف مواقف الحیاة  ،و أهمها المجاالن المهني و اإلجتماعي  ،مما دفعهم إلى
البحث عن مهارات و قدرات غیر معرفیة تسهم في هذا النجاح ( الخضر . ) 2002 ،
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و علیه جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على هذين المفهومین أال و هما  :الخجل و الذكاء العاطفي ،
و بغیة الوصول الى معرفة طبیعة العالقة بینهما  .جاءت هذه الدراسة في جانبین  :جانب نظري و اآلخر
تطبیقي .
حیث عرضنا الجانب النظري من ثالثة فصول :
الفصل األول  :خصص لإلطار العام للدراسة  ،تناولت إشكالیة الدراسة و تساؤالتها  ،فرضیات الدراسة ،
أهمیة الدراسة  ،أهداف الدراسة  ،باإلضافة إلى تحديد المفاهیم اإلجرائیة .
الفصل الثاني  :تنتول هذا الفصل متغیر الدراسة األول و هو  :الذكاء العاطفي  ،حیث تم التطرق إلى
مفهومه  ،نشأته و تطوره  ،أهمیته  ،خصائصه  ،النماذج النظریة المفسرة له  ،و التطبیقات المختلفة له و ما
عالقة سمات الشخصیة به  ،التربیة اإلسالمیة و دورها في تنمیته و أخی ار مهاراته .
الفصل الثالث  :تم التطرق في هذا الفصل الى متغیر الدراسة الثاني و هو  :الخجل بإستعراض مفهومه ،
مكوناته  ،تصنیفاته  ،بروفیل الخجول  ،مواقفه  ،مصادره و مثیراته  ،باإلظافة الى التظرق الى بعض
المتغیرات النفسیة المرتبطة به  ،بعض اإلتجاهات المفسرة له  ،و كیفیة عالجه .
أما الجانب التطبیقي فقسم إلى فصلین :
الفصل الرابع  :تم فیه إستعراض اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة  ،بدءا بالدراسة اإلستطالعیة ،
الدراسة األساسیة  ،العینة  ،أدواة الدراسة .
الفصل الخامس  :تم تخصیص هذا الفصل إلى عرض النتائج التي أسفرت علیها الدراسة الحالیة بدءا
بعرض النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة و التعايق علیها ،ثم تفسیر و مناقشة هذه النتائج وصوال الى
اإلستنتاج العام الذي لخصت فیه الدراسة المیدانیة و ما توصلت إلیه من نتائج .
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-1اإلشكالية:
یعد إنتقال الطالب من المرحلة الثانویة إلى المرحلة الجامعیة قفزة نوعیة تحتاج إلى متطلبات و نضج
و قدرات شخصیة و إمكانیة على التكیف مع مكونات البیئة الجديدة التي يزداد فیها إعتماد الطلبة على
أنفسهم في التعرف على األنظمة و القوانین الجامعیة و آلیات إختیار التخصص األكادیمي و التكیف معه
و النجاح فیه باإلظافة إلى مواجهة الطلبة للكثیر من الخبرات و المشكالت و الضغوطات التي تتطلب منهم
الذكاء العاطفي  ،و أشار (  )Golmen 1996,1995أن الذكاء العاطفي أكثر أهمیة من الذكاء العقلي
و معامل الذكاء حیث يرى أن النجاح الدراسي يتوقف بدرجة كبیرة على قیاسات وجدانیة و إجتماعیة و یجب
على المعلمین و اآلباء أن يبدأوا مبك ار في مساعدة األطفال على تنمیة ذكائهم العاطفي .
هذا و قد برز مفهوم الذكاء العاطفي في نهایة القرن العشرین و بدایة القرن الحالي نتیجة لجهود
علماء النفس لتفسیر النجاح في إتخاد الق اررات و إدارة الجماعات و المنظمات و التواصل مع اآلخرین
و تحقیق الرضا و النجاح في الحیاة بصفة عامة )cooper & sawaf , 1997 ( .
لذا یعد الذكاء العاطفي ضرورة و مطلب أساسیا للتفاعل اإلجتماعي و مواجهة الخجل  ،و هذا ما
أكده  GOLMENأن معامل الذكاء العام (  )IQبنسبة  % 20من العوامل التي تحدد النجاح في الحیاة
تاركا  % 80للذكاء العاطفي و العوامل األخرى التي یمتلكها الفرد (. )Golmen ,1995
إذ بینت دراسة باستیان و آخرون (  )bastian , et al . 2005أن الذكاء العاطفي یعتبر كمنبأ
بالمهارات الحیاتیة و القدرات المعرفیة ،
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خاصة القدرة على حل المشكالت  ،و اإلنجاز األكادیمي .

وكما بینت دراسة بتریدس و آخرون (  )petrides et al , 2007أن سمة الذكاء العاطفي ذات
تأثیر قوي على الحالة المزاجیة للفرد و اإلضطرابات اإلكتئابیة .
حیث یعتبر الخجل معاناة الكثیر من األفراد  ،و هذه المعاناة النفسیة تتحكم و تتبدد بصاحبها  ،و تجعل
سلوكه اإلجتماعي ضئیل اإلنتاج  ،ضعیف األثر ( مباركي إیمان  ،دراج خدیجة  2016 ،ص )04
و يرى" كابالن" أن الفرد يواجه كل يوم مواقف جديدة تتطلب منه القدرة النفسیة العالیة في مواجهة التحدیات
و التأقلم مع التغییرات البیئیة التي تط أر على حیاته  ،و كونها بمثابة عائق في سبیل تحقیق التوافق السوي .
( مباركي إیمان  ،دراج خدیجة  2016 ،ص . ) 04
إذ یعتبر الخجل سمة من سمات الشخصیة  ،ذي صبغة إنفعالیة تتفاوت في عمقها من فرد الى آخر
 ،و من موقف آلخر  ،و من عمر آلخر ،و من ثقافة ألخرى  ،كما تتعدد أشكاله و أنواعه و مظاهره ،
فضال عن تعدد أعراضه التي قد تأخذ شكل ما بین فیزیولوجیة إجتماعیة إنفعالیة و معرفیة  .و الخجول یقتنع
أن نظرة اآلخرین إلیه تكون محملة بنقصه تستطلع نقاط ضعفه  ،فیخاف أن یقیم بطریقة سلبیة  ،فالشعور
الذي یعاني منه الطالب في حیاته و محیطه الجامعي خاصة  ،یجعله يتحاشى اإلختالط باآلخرین  ،لذا
یعتبر الخجل ما هو إال نتیجة ألسالیب التربیة الخاطئة التي یعاني منها الفرد  ،حیث یشعر بأنه ال فائدة منه
و غیر مرغوب فیه  .فالفرد یسعى إلى إشباع حاجاته و حل مشكالته باألسلوب الذي یخفض توتره في ضوء
المعايیر التي إكتسبها من مجتمعه  ،فهناك من یسلك سلوكا إجابیا لحل مشكالته  ،و هناك من یحل
مشكالته بطرق ملتویة أو شاذة  .و یطلق على تلك الطرق التي يلجأ إلیها الفرد لخفض توتره بالتوافق
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كما أكدت دراسة باص (  )1948على وجود عالقة إرتباطیة موجبة و دالة بین درجة الخجل
و اإلحساس بالوحدة النفسیة لدى الذكور و اإلناث ،و أن الخجول الذي لدیه إحساس بالوحدة النفسیة یعاني
من مضكالت ترتبط بالتوافق الشخصي ( میاركي إیمان  ،دراج خدیجة  2016 ،ص . ) 06
و قد جاءت فكرة الدراسة في هذا الموضوع من خالل د ارسة الباحثة في جامعة عبد الحمید إبن بادیس
حیث الحظت أن بعض الطلبة في الجامعة یعانون من ضعف القدرة على المواجهة اإلجتماعیة بسبب
الخجل  ،لتصل هذه الحاالت إلى العديد من المشكالت األكادیمیة و النفسیة و اإلجتماعیة منها فقدان ثقتهم
بأنفسهم و اإلنسحاب من المواقف اإلجتماعیة  ،مما یعیق تفاعلهم بشكل جید مع األساتدة و الزمالء  ،كذلك
تعیق تقدمهم و تحصیلهم األكادیمي .
وبشكل واضح تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة:
 -1ما مستوى الذكاء العاطفي لدى الطلبة ؟
 -2ما مستوى الخجل لدى الطلبة ؟
 -3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي و الخجل عند الطلبة؟
 -2فرضيات البحث :
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة إفترضنا ما يلي:
 -1يوجد مستوى متوسط للذكاء العاطفي عند الطلبة
 -2يوجد مستوى مرتفع للخجل عند الطلبة.
 -3هناك عالقة إرتباطیة بین الذكاء العاطفي و الخجل عند الطلبة.
-3أهداف الدراسة:
-

قیاس مستوى الذكاء العاطفي لدى الطلبة.
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-

قیاس مستوى الخجل لدى الطلبة.

-

التعرف على العالقة اإلرتباطیة بین الذكاء العاطفي و الخجل لدى الطلبة.

-4أهمية الدراسة:
تكمن أهمیة الدراسة فیما يلي:
-

تنبع أهمیة الدراسة من األهمیة التي حظي بها مفهوم الذكاء العاطفي  ،و أیضا من أهمیة الفئة

العمریة التي طبقت علیها هذه الدراسة  ،فالطالب الجامعي یعد في مرحلة تأهله للخروج إلى المیدان و
مواجهة متطلبات الحیاة سواء العملیة أم اإلجتماعیة  ،و ما يتطلب ذلك من مهارات غیر معرفیة لتكوین
الصداقات و بناء العالقات الناجحة مع اآلخرین  ،و النجاح المهني  ،هذه المهارات التي تعد بمثابة حجر
األساس للنجاح المهني و اإلجتماعي في حیاة الفرد .
-

جاءت هذه الدراسة مهتمة بالطلبة الجامعیین  ،إضافة إلى أن الدراسات التي تناولت موضوع

الذكاء العاطفي و عالقته بالخجل  ،قلیلة نسبیا حسب المصادر التي إطلعت علیها الباحثة  ،و من المتوقع
أن تثري هذه الدراسة البحوث السابقة  ،و أن تعمل على توجیه أنظار أعضاء هیئة التدریس في الجامعات و
المسؤولین في مجال اإلرشاد و الصحة النفسیة إلى أهمیة الذكاء العاطفي في حیاة األفراد  ،و أیضا توجیه
أنظار المسؤولین عن مناهج في الجامعات لتطویر خطط دراسیة و مساقات أكادیمیة تعمل على تنمیة الذكاء
العاطفي عند الطلبة .
-5التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة:
 -1الذكاء العاطفي:
هو الدرجة الكلیة التي يتحصل علیها الطلبة في مقیاس بارون وجیمس باركر للذكاء العاطفي .
 -2الخجل :
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هو الدرجة الكلیة التي يتحصل علیها الطلبة في مقیاس بنش و المعرب من قبل رزق جرجس
-4الطلبة :
هم مجموع األفراد المتحصلون عل شهادة البكالوریا الذين يدرسون في المرحلة الجامعیة بجامعة عبد
الحمید بن بادیس بوالیة مستغانم .2020-2019
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تمهید :
حضي مفهوم الذكاء العاطفي

 emotional intellgenceفي العقد األخیر من القرن الماضي

بإهتمام الكثیر من الباحثین في علم النفس  ،نض ار ألهمیته و دوره الفعال في حیاة الفرد و مساهمته الواضحة
في نجاحة و قدرته على التكیف مع المواقف الحیاتیة  .نظ ار لفشل نظریات الذكاء العام ( . )IQ
 -1مفهوم الذكاء العاطفي :
هناك عدة تعریفات للذكاء العاطفي ،حیث عرفه كولیمان بانه يتضمن بعض سمات الشخصیة
كالدافعیة  ،والقابلیة للتكیف والدفء .
 كما عرف بارون الذكاء العاطفي بأنه مجموعة من الكفاءات والمهارات الغیر المعرفیة والتي تؤثرعلى أسالیب التكیف مع الضغوط .
 أما ماير وسالوفي فقد عرف الذكاء العاطفي بأنه مجموعة من القدرات المعرفیة التي تساهم فياإلدراك الدقیق لإلنفعاالت  ،وتقديرها والتعبیر عنها ،والقدرة على إنطالق اإلنفعاالت التي تعمل على تسییر
اإلدراك والقدرة على فهم اإلنفعاالت والمعلومات المتعلقة بها ،والقدرة على إدارة اإلنفعاالت سعیا للوصول
إلى النمو العاطفي والمعرفي  (.طارق  ، 2018 ،ص ) 50
ویعرفه دانیال جولمان (  )1995بأنه مجموعة من القدرات المتنوعة التي یمتلكها األفراد والالزمة للنجاح
في جوانب الحیاة المختلفة  ،والتي یمكن تعلمها وتحسینها وتشتمل المعرفة اإلنفعالیة وإدارة اإلنفعاالت
والحماس والمثابرة وتحفیز النفس وإدراك إنفعاالت اآلخرین ،وإدراك العالقات اإلجتماعیة  ،وحدده جولمان
بفهم اإلنفعاالت الذاتیة والتعرف على إنفعاالت اآلخرین وحسن التعامل معهم .
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وعرفه ديولكس وهیكس بأنه معرفة الفرد بمشاعره وكیفیة توظیفها من أجل تحسین األداء وتحقیق
األهداف مصحوبة بالتعاطف والفهم لمشاعر اآلخرین مما يؤدي إلى عالقة ناجحة معهم  ( .بلقاسم,
 ,2014ص . ) 14 .13
 یعرف فاروق عثمان ومحمد عبد السمیع ( )1998الذكاء الوجداني بأنه القدرة على اإلنتباه واإلدراكالجید لإلنفعاالت والمشاعر الذاتیة وفهمها وسیاقتها بوضوح وتنظیمها وفقا لمراقبة وإدراك دقیق لإلنفعاالت
والمشاعر الذاتیة وفهمها وصیاغتها بوضوح ،وتنظیمها وفقا لمراقبة وإدراك الدقیق لإلنفعاالت اآلخرین
ومشاعرهم ,للدخول معهم في عالقات إنفعالیة وإجتماعیة إیجابیة تساعد الفرد على الرقي العقلي والمهني،
وتعلم المزید من المهارات اإلیجابیة للحیاة ( نعمات  ,زهیر، 2013 ،ص )11
 : 2نشأة وتطور الذكاء العاطفي :
تؤدي القدرة العقلیة والخصائص الشخصیة دو ار مهما ،بوصفها محددات للسلوك اإلنساني ،وهي
تشكل محور وإهتمام الدراسات والبحوث النفسیة ،وقد بدأ حديثا اإلهتمام بمفهوم الذكاء العاطفي كبنیة نفسیة
مهمة في تفسیر بعض جوانب السلوك اإلنساني ،وخاصة تلك المظاهر السلوكیة التي یصعب التنبؤ بها من
خالل مقايیس الذكاء التقلیدیة .
 في بدایة القرن  12وضع علماء النفس تقسیما ثالثي األبعاد لعقل اإلنسان يتضمن المعرفةوالعاطفة والدافعیة.
 أن يتضمن الجانب المعرفي وظائف الذاكرة واإلستدالل بالحكم والتفكیر المجرد . أما العاطفة تتضمن اإلنفعاالت والنواحي المزاجیة والتقویم والغضب واإلحباط . -الجانب الثالث يتضمن الدوافع التي یسعى الفرد إلى تحقیقها .
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 ویعود مفهوم الذكاء العاطفي بدایة إلى تصور " ثور ندیك "عن الذكاء اإلجتماعي الذي عرفه بأنهالقدرة على فهم اآلخرین ،والتصرف بحكمة في العالقات اإلنسانیة.
 أما الجذور الحديثة له فترجع إلى دراسات جاردنر عن الذكاءات المتعددة ،ورفضه لفكرة العاملالعام ،وبصفة خاصة مفهوم الذكاء الشخصي واإلجتماعي.
ولكن الذكاء العاطفي ظهر من خالل دراسة ماير و سالوفي إذ إعتبره من القدرات العقلیة ،وكذلك
يرجع مفهوم الذكاء العاطفي إلى كتاب كولیمان  1995عن الذكاء العاطفي الذي ساعد في زیادة البحوث
حول هذا المفهوم ،وقد زاد اإلهتمام بالذكاء العاطفي في الوالیات المتحدة األمریكیة في منتصف الثمانینات,
إذ الحظ علماء النفس أن نجاح اإلنسان وسعادته في الحیاة ال يتوقفان على ذكائه العقلي فقط ،وإنما على
صفات ومهارات قد توجد أو ال توجد عند األشخاص األذكیاء ورمز إلیه ( )EQبدال من ( )IQرمز الذكاء
العقلي ( .طارق ، 2018 ،ص .) 55،54
 3أهميه الذكاء العاطفي:
ال شك أن الذكاء العاطفي له أهمیة واضحة في المدرسة ،وقد ظهرت هذه األهمیة في األبحاث التي
أجریت على الدماغ ،والتي تشیر إلى أن الصحة العاطفیة أساسیة و مهمة .
 فلعل أهم عنصر من عناصر نجاح الطالب في المدرسة هو فهمه لكیفیة التعلم ،العناصر الرئیسیةكما ذكرها دانیال كولیمان هي:
 الثقة -حب الذات
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 اإلنتماء القدرة على التواصل -القدرة على التعاون

وتعتبر هذه الصفات من عناصر الذكاء العاطفي ،وقد برهن علماء النفس على أن الذكاء العاطفيمتنبئ جید للنجاح في المستقبل أكثر من الوسائل التقلیدیة ،مثل المعدل تراكمي أو معامل الذكاء ودرجات
اإلختبارات المعیاریة األخرى.
 ومن ثم فقد جاء اإلهتمام بالذكاء العاطفي لدى الجامعات والمدارس على مستوى العالم أجمع.وتتمثل أهمیة الذكاء العاطفي في اآلتي :
* يلعب دو ار مهما في توافق الطفل مع والدیه وإخوته وأقرانه وبیئته ,حیث ينمو سویا ومنسجما مع
الحیاة.
* يؤدي إلى تحسین ورفع كفاءة التحصیل
* یساعد على تجاوز أزمة المراهقة وسائر األزمات بعد ذلك مثل أزمة منتصف العمر
* یعتبر عامال مهما في إستقرار حیاة الفرد ،و التعبیر الجید عن المشاعر  ،وتفهم مشاعر اآلخرین
بشكل ناضج یضمن التوافق معهم.
* یعد من أسباب النجاح في العمل والحیاة فاألكثر ذكاء وجدانیا يتمیزون بالحب ،والمثابرة والقدرة
على التواصل والقیادة و اإلصرار على النجاح.
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* كما أن للذكاء العاطفي أهمیة في التكیف مع اإلنفعاالت الذاتیة وإنفعاالت اآلخرین .
* والذكاء العاطفي يؤدي دو ار كبی ار في التوافق والتكیف مع الحیاة ،مما یساعد على تجاوز المشكالت
بشكل إیجابي ،له دو ار مهما في الوعي ،و اإلنفعاالت والمشاعر والتكیف معها ،وإدارتها على أتم وجه،
ومنها التحكم بالغضب والقلق ،وغیر ذلك ،وقراءة مشاعر اآلخرین والتعاطف معهم.
* ویعد موضوع الذكاء العاطفي مهما في الحیاة الجامعیة  ،البیئة الجامعیة غنیة بما يثیر المشاعر
السلبیة وأبرزها الخوف على المستقبل ،والضغط النفسي يتسبب في زیادة إحتمال ظهور هذه المشاعر
واإلنفعاالت ،ویتعرض الطالب للكثیر من الضغوط فال یقوم بما هو مطلوب منه بشكل جید ،أو أن اآلخرین
یعرفون أكثر منهم بالنسبه لما يتوجب علیه عمله.
 : 4خصائص وسمات األذكياء عاطفيا:
الشخص الذي يتسم بدرجة عالیة من الذكاء العاطفي يتصف بمهارات وقدرات كاآلتي:
* لديهم قدرة عالیة على التكیف وإدارة الضغوط
* يتمتعون بدرجة منخفضة من اإلكتئاب والقلق إتجاه اآلخرین
* لديهم إحساس كبیر بالمسؤولیة اإلجتماعیة
* لديهم القدرة على التحكم بالذات والتعبیر المناسب عن المشاعر
* لديهم القدرة على التفاؤل والوعي بالذات
* لديهم القدرة على حل المشكالت بشكل متروي وهادئ
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* لديهم القدرة على التخطیط وتحديد األهداف والمثابرة في أداء األعمال
* لديهم القدرة على بناء روابط الثقة مع اآلخرین
* لديهم توازن عاطفي في حیاتهم
* لديهم قدر كبیر من التركیز و التفكیر
* لديهم القدرة على السیطرة على اإلنفعاالت و كبح الغضب
* لديهم أعلى قدرة إظهار التعاطف مع اآلخرین وتحلیل إنفعاالتهم
* لديهم القدرة على توقع النتائج المترتبة على السلوك
* لديهم القدرة على تأكید الذات

* لديهم القدرة على التعاون والتفاعل مع اآلخرین( عدنان عبده ، 2012،،ص)50. 49 ،
 : 5النماذج النظرية المفسرة للذكاء العاطفي:
 : 1-5نموذج ماير وسالوفي :1997
قدم ماير وسالوفي نموذجا للذكاء العاطفي إعتمد في تفسیره للذكاء العاطفي على القدرات العقلیة بدال
من الجوانب العاطفیة والشخصیة  .لذلك تتسم نظریة الذكاء العاطفي التي اقترحها ماير وصالوفي في
 1997على أربعة قدرات مترابطة فیما بینها وهي:
 : 1-1-5التعرف على اإلنفعاالت  :التعرف على إنفعاالت الذات واآلخرین واألشیاء والتصامیم
واللوحات واألصوات.
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 :2-1-5توظیف اإلنفعاالت  :إستخدام اإلنفعاالت لتوجیه اإلنتباه للمعلومات المهمة في الموقف.
 :3-1-5فهم اإلنفعاالت :فهم وتحلیل العواطف وتوظیف المعرفة الوجدانیة ،تفسیر المعاني التي
تحملها العواطف.
 :4-1-5إدارة العواطف :تنظیم اإلنفعاالت بصورة تأملیة لتفعیل النمو اإلنفعالي والعقل  ،تقبل
المشاعر السارة والغیر السارة ( بن عمور ،2016 ،ص. )37، 36 ،
 : 2-5نموذج دانیال جولمان:
يرى جولمان أن الذكاء العاطفي هو األساس الذي يبنى علیه أي نوع آخر من الذكاء ویرتبط إرتباطا
كبی ار بقدرة الفرد على النجاح في الحیاة ،ویتكون نموذجه من خمسة مكونات رئیسیة ما يلي:
 : 1-2-5الوعي بالذات :ویعني به مستوى وعي الفرد بحالته المزاجیة وتمییزه بین إنفعاالته المختلفة،
ونوعیة إستجابتة لدى تعریفه لمواقف مختلفة( حسن، 2013 ،ص.)46 ،
 : 2-2-5إدارة اإلنفعاالت :عرف جولمان إدارة اإلنفعاالت بأنها القدرة على معالجة المشاعر
المختلفة ،كالقلق ،الغضب ،تحمل اإلنفعاالت ،والتخلص من اإلنفعاالت السلبیة ,إشتمل هذا المجال على
المهارات التالیة:
قدره الفرد على التحكم في إنفعاالته وضبطها .
القدرة على تغییر الحالة المزاجیة .
القدرة على تنظیم اإلنفعاالت وتولید األفكار الجديدة .
القدرة على التكیف مع األحداث( بن عمور،2016 ،ص.)39 ،
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 : 3-2-5الدافعیة :وتعني قدرة الفرد على تأجیل اإلشباع وتركیز طاقته النفسیة إلنجاز هدف
مقبول ،وتشمل الدافعیة األكادیمیة واإلتصال والمبادرة والتفاؤل( العمران،2006 ،ص.)137 ،
 :4-2-5التعاطف  :ویعرف جولمان بإمكانیة الفرد قراءة مشاعر اآلخرین من صوتهم وتعبیرات
وجوههم ولیس بالضرورة مما یقولون وإن األفراد الذين يتمیزون بسمة التعاطف یكونون أكثر قدرة على فهم
إنفعاالت اآلخرین ومساعدتهم .
 :5-2-5المهارات اإلجتماعیة :تتمثل في قدرة الفرد على التواصل والتعامل مع اآلخرین ،وكسب
حبهم وتقديرهم وإعجابهم( بن عمور، 2016 ،ص.)40 ،
 : 6نموذج بارو-اون :
إعتمد في توضیح نموذج النظري للذكاء العاطفي على مدخل الشخصیة وقدم بارون نموذجه للذكاء
العاطفي مشتمال على خمسة أبعاد أساسیة ،ومجاالت كبرى في األداء لها صلة بالنجاح في الحیاة:
 : 1-6العوامل الداخلیة للفرد :تسمى أیضا الذكاء البینشخصي ،هذا المكون له خمس مهارات هي:
الوعي بالذات.
تأكید الذات.
إستقاللیة الذات.
إعتبار الذات.
تحقیق الذات.
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 : 2-6العوامل الخارجیة للفرد :تمثل القدرات والمهارات البینشخصیة ،وقدرتهم على إقامة عالقات
شخصیة ناجحة وذات تأثیر إیجابي على اآلخرین والتفاعل معهم وتشمل :
المشاركة اإلنفعالیة.
العالقات الشخصیة مع اآلخرین.
المسؤولیة اإلجتماعیة.
 : 3-6عوامل التكیف :وضح هذه القدرة كیفیة نجاح الفرد في مواكبة الظروف والمتطلبات البیئیة
والتكیف معها من خالل زیادة مهارات الفرد في التعامل مع اآلخرین ،وهذه القدرة لها ثالث مكونات فرعیة
وهي:
حل المشكلة
إختبار الواقع
المرونة
 : 4-6عوامل إدارة الضغوط  :تختص بقدرة الفرد على مواجهة الضغوط والتكیف معها بفعالیة كبیرة
وهذا المكون له فرعین هما:
تحمل الضغوط
ضبط اإلندفاع
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 : 5-6كفاءات المزاج العام  :تتمثل في قدرة الفرد ومهارته في اإلستمتاع بالحیاة  ،والرضا عن نفسه
واآلخرین وهذا المكون له فرعین هما:
السعادة
التفاؤل( بن عمور.)43. 42 41.. 40 ,2016 ,
 : 6التطبيقات المختلفة للذكاء العاطفي:
 :1-6الذكاء العاطفي في المجال التعلیمي:
یعتبر الذكاء العاطفي منبه جیدا للنجاح في المستقبل ،حیث بینت دراسة قام بها(wentzel 1991
) للبحث في طبیعة العالقة بین اآلداء األكادیمي والسلوك المسؤول إجتماعیا والوضع اإلجتماعي والثقة في
العالقات وسلوك حل المشكالت على عینة قوامها(  )423طالبا بالصف السادس والسابع إن كل جوانب
الذكاء العاطفي ترتبط بدرجات تحصیل الدراسي( راضي ، 2001،ص.)182 ،
 : 2-6الذكاء العاطفي في المجال األسري:
تعتبر األسرة المحضن األول للطفولة ،والمدرسة األولى للتعلم ،وقد أشارت الكثیر من الدراسات أن
النمو العاطفي واإلجتماعي للطفل يتأثر بالجو األسري العام ،والعالقات اإلجتماعیة داخل األسرة ،كما يتأثر
بإتجاهات الوالدين نحو الطفل وشخصیة األم وعمرها ومستوى تعلمها ( .السمادوني ، 2007،ص .)166،
و قد اظهرت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كدراسة (

 )melaine 1995و دراسة

(  )martinez 1995أن اآلباء المتمیزون بالذكاء العاطفي ينمو أطفالهم بطریقة صحیحة مقارنة باآلخرین
الذين یعجزون عن التعامل مع المشاعر واألقل توافقا( بن عمور)53 ،
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 :3-6الذكاء العاطفي في المجال المهني:

يلعب الذكاء العاطفي دو ار هاما في الحیاة العملیة ،فهو أحد العناصر العامة للتنبؤ في مكان العمل،
وهو مفتاح النجاح في الحیاة المهنیة ،إذ یسهم الذكاء العاطفي إسهاما قلیال في التعامل مع الحیاة العاطفیة
للفرد مقارنة بالذكاء العاطفي( بن عمور ،ص. )53 ،
 ویرى ماير وسالوفي وكاروسو أن بعض األفراد مرتفعین ذكاء األكادیمي قد یعملون مرؤوسین لدىاألفراد األقل منهم ذكاء.
 أشار براون حسب ما ورد عن( العتیبي.2010 ،ص  )269إن النجاح في العمل يرجع إلى نجاحالعامل ،حیث أجرى دراسة على( ) 371عامال للتعرف على أسباب النجاح في العمل لدى العاملین في
مختلف المؤسسات ،و توصلت الدراسة إلى أن مفاتیح النجاح في العمل ترجع إلى نسبة الذكاء العاطفي ،وأن
الذكاء العاطفي یعتبر عامال مهما إلنجاز في العمل أو التوافق المهني( بن عمور)53 ،
 :7ما عالقة سمات الشخصية بالذكاء العاطفي :
ماير و سالوفي قد فصال ما بین مفهومین إال أنهما أوجدا أوجه للتشابه بین الذكاء اإلنفعالي الذي
إعتبراه كقدرة معرفیة بحثة ثم كقدرة أو مهارة لتسهیل التفكیر من جهة و سمات الشخصیة من جهة ثانیة
بتعریفها كنظام خاص بالسلوك و طریقة للتفكیر و التعبیر التي تمیز الفرد عن اآلخرین .
و هذا ما أكدته بعض الدراسات التي أوردها (المراد  )2015.منها دراسة نیكوال شوت و آخرون
إلختبار مقیاس الذكاء اإلنفعالي الخاص بماير و سالوفي  1990تم تطبیق المقیاس على عینة من ()346
فرد  ،و بعد إستخدام التحلیل العاملي و إختبار صدق الثبات تمكن الباحثین من إنتقاء ( )33فقرة من مجموع
( )62فقرة في المقیاس األصلي و توصلو إلى عدم وجود عالقة بین الذكاء اإلنفعالي و بین أبعاد سمات
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الشخصیة الخمسة الكبرى بإستثناء الخبرة كأحد أبعاد سمات الشخصیة مما یشیر إلى أن الذكاء اإلنفعالي
مستقل نسبیا عن مقايیس الشخصیة المستعملة في هذه الدراسة .
و عن نفس المرجع  ،دراسة دایفس و آخرون لمعرفة العالقة بین مقايیس الذكاء اإلنفعالي و بین
اإلختبارات التقلیدیة للقدرات المعرفیة و السمات الشخصیة لدى عینة من طالب جامعة سیدني و عینة من
أفراد القوات الجویة و إستخدام إختبار الذكاء العاطفي و إختبارات القدرة المعرفیة ( إختبار الذكاء المتدفق ،
اختبار الذكاء المتبلور )  ،فكشفت نتائج الدراسة وجود فروق غیر دالة إحصائیا بین إختبارات الذكاء
العاطفي و إختبارات الشخصیة  ،مما یشیر إلى ضعف إرتباط الذكاء العاطفي بالسمات الشخصیة
كما أشار ( المراد  ) 2015 ,إلى قیام لوبس و آخرون في سنة  2003بدراسة للكشف عن صدق
التكوین للذكاء العاطفي من خالل تحلیل العالمات بین الذكاء العاطفي و الذكاء اللفظي و الشخصیة لدى
عینة تتكون من ( )103من طالب الجامعة ( )37طالب و طالبة و إستخدم مقیاس ( ماير )200,لقیاس
الذكاء العاطفي ،فدلت النتائج على وجود تداخال محدودا بین الذكاء العاطفي و سمات الشخصیة الكبرى،
حیث إرتبط مقیاس الذكاء العاطفي مع بعض مقايیس الشخصیة إال أن اإلرتباطات كانت منخفضة بإستثناء
بعد إدارة العواطف حیث إرتبط بشكل إیجابي مع بعد المقبولیة و یقظة الضمیر و بشكل سلبي مع اإلنفتاح
على الخبرة ( عقباني ربیعة  2015 ،ص ) 85- 84
 : 8التربية اإلسالمية و دورها في تنمية الذكاء العاطفي لدى المسلم :
إن أفضل تدریب إلدارة العواطف و فن التعامل مع الذات  ،و إثارة دافعیتها  ،و تأجیل اإلشباع  ،یقوم
على تحویل الكراهیة إلى حب  ،و البغضاء إلى إحسان  ،و العقوبة إلى العفو حیث قال عز و جل  :و ال
تستوي الحسنة و ال السیئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بینك و بینه عداوة كأنه ولي حمیم ()34

23

الذكاء العاطفي

الفصل الثاني

و ما يلقاها إال الذين صبرو و ما يلقاها إال ذو حظ عظیم ( فصلت )35 , 34:
و من خالل هذا النهج تحفظ نفسیة المسلم من الظواهر العدوانیة التي تفكك المجتمع  ،و تفسد
العالقات .
و إلى جانب هذا النهج القرآني  ،إتصف النبي صلى هللا علیه و سلم بالذكاء العاطفي  ،فهو المبعوث
رحمة للعالمین  ،و أرشدت اآلیات القرآنیة النبي صلى هللا علیه و سلم إلى إستثمار العاطفة في تبلیغ الرسالة
 ,قال تعالى  :فیما رحمة من هللا كنت لهم و لو كنت فضا غلیظ القلب النفضو من حولك فاعف عنهم
واستغفر لهم و شاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا یحب المتوكلین  (.ال عمران )159:
و قال عز وجل لنبیه صلى هللا علیه و سلم ( ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و
جادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله و هو أعلم بالمهتدين ) النحل 125:
فالدعوة إلى هللا تعالى إنما تكون بالحكمة و النظر في أحوال المخاطبین و ضروفهم و بالموعظة
الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق  ،و تتعمق المشاعر بلطف  ،ال بالزجر و التأنیب  ،و ال بفضح
األخطاء التي قد تقع عن حسن نیة ( زینب بن عباس ص )144
أكد القرآن الكریم بصورة واضحة على دور العاطفة في الرقي العلمي و المعرفي للنفس اإلنسانیة كما
كانت سیرته علیه الصالة و السالم تطبیقا عملیا لكل مكون من مكونات الذكاء العاطفي .
إهتم القرآن الكریم بالدالالت النفسیة العمیقة لمختلف اإلنفعاالت البشریة  ،و لم يترك جانبا منها إال و
عالجه أو تناوله ببیان أثره في تهذيب النفس اإلنسانیة و السمو بها .
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حرص الق أرن الكریم على تنمیة الذكاء العاطفي في النفس اإلنسانیة من منطلق تكوینها النفسي  ،و
الروحي  ،و من طبیعة العالقات اإلنسانیة المتداخلة  ،و من تفاعل القیم و األخالق داخل المجتمع اإلنساني
الواحد .
ركزت العواطف البشریة في القرآن الكریم على الجانب اإلیجابي منها  ،كالرحمة  ،و المحبة و الرضا
 ،و الطمأنینة  ،و الفرح و السكینة و الخشیة و الرأفة ألثرها العمیق في إقامة المجتمع المدني الراقي و
توثیق روابط العالقات اإلجتماعیة بین أفراد المجتمع .
لم يرد لفظ الذكاء العاطفي بصورة واضحة و صریحة في القرآن الكریم  ،و إنما یمكن إستنتاج
الدالالت النفسیة التي اشار إلیها  ،و األسالیب التي خاطب بها وجد أن المسلم بمفاهیم عاطفیة واضحة حدد
القرآن من خاللها قوانین العالقات اإلجتماعیة  ،و أرسى المبادئ التي تعین اإلنسان على مواجهة ظروف
الحیاة ،و تسهیل عملیة تكیفه مع البیئة اإلجتماعیة  ،و تفعیل دوره في الحیاة لیكون نموذجا یحتذى به في
عالم یضج بالمتغیرات المتسارعة ( زینب بنت عباس ص . )149 -148
 :9مهارات الذكاء العاطفي :
تتوزع مهارات الذكاء العاطفي وفق نموذج "بارون" المتكامل على خمس كفاءات هي:
 :1-9مهارة الكفاءة الشخصية Intrapersonal :وتضم خمس مهارات هي:
أ-

فهم الذات اإل نفعالية :قدرة الفرد على فهم مشاعره وإنفعاالته والتمییز بینها ،لمعرفة أسبابها
وخلفیاتها.

ب-

التوكيدية :قدرة الفرد على التعبیر عن مشاعره ،ومعتقداته وأفكاره والدفاع عن حقوقه بأسلوب

بناء.
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تقدير الذات :إحترام وتقبل الذات كما هي ،وتقبل الجوانب الموجبة والسالبة ،وهذا مرتبط

بالشعور باألمن الداخلي ،وقوة الذات والثقة بها ،فالشخص المقدر لذاته مقتبل وراض عن نفسه.
ث-

تحقيق الذات :مهارة الفرد في تحقیق إمكاناته الكامنة ،إنها عملیة تقدم مستمرة للسعي بأقصى

جهد ممكن لتنمیة إمكانات الفرد ومواهبه ،ویرتبط تحقیق الذات بالمثابرة وتحسین اآلداء والنشاط والدافعیة
القویة لإلنجاز ،وإن مهارة تحقیق الذات مرتبطة بالرضا عن الذات.
ج-

مهارات اإلستقاللية :هي القدرة على التوجه ذاتیا ،وتحكم الفرد ذاتیا بتصرفاته وتفكیره واإلبتعاد

عن اإلعتمادیة في التخطیط أو اتخاذ الق اررات الهامة ةتقةم اإلستقاللیة على درجة الثقة الفرد بنفسه،
وإمكانیاته الداخلیة والرغبة في مواجهة وتحدي التوقعات و اإللتزامات.
 :2-9مهارة الكفاءات االجتماعيةInterpersonal :
مهارة التعاطف :هي مهارة وعي وفهم مشاعر اآلخرین وتقديرها ومراعاتهم واإلهتمام بهم

أ-

واإلندفاع لمساعدتهم.
ب-

مهارة العالقات اإلجتماعية :مهارة الفرد في أن یكون متعاونا ومشاركا ،وعضوا بناءا في الحیاة

اإلجتماعیة ،وتتضمن هذه المهارة التصرف بأسلوب مسؤول ووعي إجتماعي وإهتمام باآلخرین والشعور
بالمسؤولیة تجاه المجتمع ككل ،وترتبط المسؤولیة اإلجتماعیة بتقبل اآلخرین ،والتصرف تبعا لما یملیه ضمیر
الفرد والقواعد اإلجتماعیة ،فالفرد الذي یفقد لهذه المهارة یظهر إتجاهات غیر إجتماعیة ،ویصعب علیه العمل
ضمن فریق عمل (.)Bor- on, 1997 : 17
 :3-9مهارة التكيفيةAdaptability :
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أ-

الذكاء العاطفي

إدراك الواقع :مهارة الفرد في تقدير مدى التطابق بین خبراته اإلنفعالیة ما هو موجود موضوعیا
مع اإلبتعاد عن الخیاالت (الخیال) واألوهام ،وهذه المهارة ترتبط بدرجة الوضوح اإلدراكي في التعامل
مع المواقف وتقديرها ،وتفحص األسالیب المستخدمة لذلك.

ب-

المرونة :مهارة الفرد في تكیف إنفعاالته وأفكاره وسلوكه مع المواقف والشروط المتغیرة.

ت-

حل المشكالت :هي مهارة الفرد في تحديد المشكلة ،وتولید الحلول الفعالة ،وتنفیذ هذه المهارة

التي تتطلب من الفرد أن یكون منضبطا ومنهجیا ومنظم التفكیر ،ودؤوبا في معالجة المشكالت ولدیه الرغبة
في مواجهة المشكالت بدال من تحسینها (.)Bar-on, 1999 : 17-18
 :4-9مهارة كفاءة المزاج العامGeneral Mood :
مهارة التفاؤل :هي رؤیة الجانب النیر في الحیاة ،واألخذ باإلتجاه الموجب نحوها حتى مواجهة

أ-

الظروف غیر المالئمة.
ب-

مهارة ممارسة السعادة :هي الرضا عن الذات واإلستماع بمجریات الحیاة ،وترتبط السعادة

بالرضا العام عن الذات (رزق هللا.)66 :2006 ،
خالصة :
وأخی ار یجب أن نشیر إلى أن الذكاء العاطفي مرتبط

بواقع تعاملنا مع الحیاة وطریقة إدارتنا ألنفسنا

وعالقاتنا مع اآلخرین ،فالذكاء العاطفي يتعلق بالتنظیم الشخصي والمهارات التي تدفع الفرد للتفوق في
الدراسة أو مركز العمل وفي الحیاة بشكل عام ،ومهارات في إدارة العالقات مع اآلخرین وتكوین الصالت
والعالقات.
كما نستخلص أن الشخص الذي يتمتع بالذكاء االنفعالي یكون مدركا إلنفعاالته ومشاعره ومتقبال لها
كما هي ،فبقدر ما یكون على فهم وتقبل إلنفعاالته بقدر ما یكون قاد ار على قراءة إنفعاالت اآلخرین وفهمها
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وإدراكها ،وهذا ما يؤدي به إلى امتالك القدرة على تنظیم إنفعاالته الخاصة به ،بمعنى السیطرة على
اإلنفعاالت السلبیة وكسب الوقت للتحكم فیها وتحویلها إلى إنفعاالت إیجابیة ،ویكون له تأثیر قوي وإیجابي
مع اآلخرین ،ومعرفته متى یكون قائد و متى یكون تابعا وبالتالي یستطیع ممارسة مهاراته الحیاتیة بفعالیة،
ویحقق النجاح المبتغى.
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تمهيد :

إن أشد اإلنفعاالت تأثی ار في التفكیر و التذكر و اإلنتباه و العملیات العقلیة األخرى هو الخوف
الشديد و الغضب الحاد و ما يتصل بهما من قلق و خجل و إرتباك و أن الخجل هو إحدى الحاالت
اإلنفعالیة التي تصاحب الخوف عندما یخشى الفرد الموقف الراهن المحیط به و قد ينشأ الخجل من
الشعور المرهق بالذات و هو إتجاه نفسي خاص و حالة عقلیة إنفعالیة تتمیز بالشعور بالضیق في
إجتماع الخجول بالناس .و الخجل مشكلة تؤثر في شخصیة الفرد و تشل طاقاته و تحد من سلوكه
اإلجتماعي و النفسي و لذا ينبغي دراسته بصورة علمیة من أجل تحديد مداه و التعرف على حجمه و
إعداد البرامج و األسالیب اإلرشادیة و الفعالة لمعالجته .
 - 1تعريف الخجل :
تباينت وجهات النظر الخاصة بتعریف الخجل نظ ار لطبیعته المركبة  ،و لقد حاول الباحثان حصر
بعض تلك التعاریف في الشكل المقترح اآلتي :

إنفعال

ميل

الخجل

عرض

إستجابة

دافع

الشكل رقم ( )1يوضح بعض تعاریف الخجل .
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و يتضح من الشكل السابق أنه یمكن تعریف الخجل بأنه إنفعال ،أو میل ،أو عرض ،أو دافع  ،أو
إستجابة  .و نتناول كل منها في إیجاز كما يلي :
 : 1 – 1الخجل  :إنفعال
توجد العديد من التعریفات التي صاغت الخجل بشكل أو بآخر على أنه إنفعال أو حالة إنفعالیة  ،فلقد
عرفه ویلیام مكدوجل  MC DOUGELLبأنه ظرف إنفعالي  ،يتسم بعدم اإلرتیاح  ،و التحرج  ،و
الكف في وجود اآلخرین (كمال دسوقي ،199،ص )1361
أما البهى فیرى أن الخجل حالة إنفعالیة قد یصاحبها الخوف عندما یخشى الفرد الموقف الراهن
المحیط به (فؤاد البهى 1975،ص )293
و قد إتفق هذا التعریف مع ما أورده "جونز" و "بریجز" ( )1987في أن الخجل یظهر في صورة
خوف أو رعب أو صمت عن الحديث (JONE et BRIGGS ,1986,p04(.
ویرى السمادوني أنه تأثر إنفعالي باألخرین في المواقف اإلجتماعیة ( السید السمادوني ،1994،ص
)139
 : 2 – 1الخجل  :ميل
حیث یعرفه الدریني على أنه میل إلى تجنب التفاعل اإلجتماعي مع المشاركة في المواقف اإلجتماعیة
بصورة غیر مناسبة (حسین الدریني ،ب،ت،ص)6
 :3 - 1الخجل  :دافع
حیث یمكن أن يدفع الخجل صاحبه إلى الهروب  ،أو اإلنسحاب  ،أو تفادي أي موقف إجتماعي مثیر
أو حتى في بعض األحیان غیر مثیر و ذلك إذا إرتفعت درجة الخجل لتؤدي وظیفة دافع تجنب
األذى.
 : 4- 1الخجل  :إستجابة
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یمكن أن یكون الخجل إستجابة بأي شكل من األشكال الثالثة اآلتیة :

 - 1-4-1طوارئ  :بما تحویه من تغیرات فیزیولوجیة إستعدادا لمواجهة تهديدا ما أو خط ار ما في
موقف إجتماعي معین .
- 2-4-1دفاع  :أي إستجابة دفاع عن الذات ضد الخطر الذي يهددها  ،فالفرد يدافع عن نفسه
بالخجل أحیانا .
 -3-4-1شبه صدموية  :لما تحدثه من تأثیرات وجدانیة و فیزیولوجیة تشبه الصدمة الخفیفة
خصوصا في المواقف اإلجتماعیة السالبة الشديدة ( .مایسة  ،مدحت ،1999،ص )06
فالخجل بمثابة إشارة غیر لفظیة  ،أو نداء  ،أو بمثابة الضوء األحمر الذي یمنع الدخول  ،أو
اإلختراق أو التعدي أكثر من ذلك  ،فالشخص أثناء الخجل یحمر وجهه و كأنه ينبه من أمامه  :قف
أرجوك عند هذا الحد  ،و یكفي هذا و ال داعي لإلقتراب أكثر من ذلك تماما كاإلشارة الحمراء في
مرور السیارات .
 : 5- 1الخجل  :عرض
حیث یمكن أن یظهر الخجل في صورة عرض من أعراض عديدة من اإلظطرابات اإلكلینیكیة  ،فعلى
سبیل المثال ال الحصر – یظهر الخجل كعرض من أعراض التجنب بما یشمله من وحدة  ،و عزلة ،
و إنزواء و إنسحاب  ،كما یظهر الخجل كعرض من أعراض التوحد و القلق اإلجتماعي بما یحتویه
من خوف إجتماعي  ،و قلق تواصل  .كما یظهر الخجل كعرض من أعراض العصابیة و اإلنطواء ،
و الوساوس حیث یشعر مریض الوسواس بالخجل من التعبیر عن أفكاره الوسواسیة أو أفعاله القهریة .
كذلك یظهر الخجل كعرض من أعراض اإلعاقات المعرفیة أو الجسمیة  :التشوهات و فقدان األعضاء
القبح  ،اضطراب صورة الجسم ( بدانة مفرطة  ،هزال شديد ) شذوذ النفسي و الجنسي ،األمراض
العضویة  ،و المعدیة  ،أمراض وراثیة مثل متالزمة  Xالهش .
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(مایسة  ،مدحت  ، 1999 ،ص )07

الخجل كعرض

تجنب

توحد

وحدة

عزلة

قلق
إجتماعي

إنزواء

أمراض
عضوية

عصابية

إنسحاب

خوف
إجتماعي

قلق
تواصل

إنطواء

وراثية

وساوس

معدية

إعاقات

معرفية

تشوھات

جسمية

فقدان

شذوذ

نفسي

قماءة

أعضاء

جنسي

بدانة
ھزال

الشكل رقم ( )2الخجل كعرض من أعراض إضطرابات متعددة (مایسة ،مدحت1999،
ص )09
 : 2مكونات الخجل :
مكونات الخجل

مكون
معرفي

إنتباه
للذات

عدم
توقع

مكون
فيزيولوجي

وعي
باذات

وميض
داخلي

مكون
سلوكي

إرتباك

حيرة

خوف33
تعرية
الذات

مكون
وجداني

إضطراب
المحافظة
على الذات

تھديد
داخلي

حساسية

ضعف
توفير
الذات

ضعف
الثقة
بالنفس

إستثارة
نرجسية
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الشكل رقم ( )03يوضح مكونات الخجل (مایسة ،مدحت ، 1999،ص )14
و يتضح من الشكل السابق ما يلي :
 -1-2وجود مكون فيزيولوجي للخجل يتمثل  :فیما یقترح الباحثان ( مایسة و مدحت ) 1999،
تسمیته بالومیض الداخلي ،و يتضح في زیادة إفراز األدرینالین ،إحمرار الوجه  ،و إفراز العرق ...
 :2 – 2وجود مكون معرفي للخجل يتمثل  :في زیادة اإلنتباه للذات  ،و زیادة الوعي بها  ،و عدم
التوقع  ...و لقد اشار ايزنك و ايزنك  1969إلى هذا المكون المعرفي في تعریفهما للخجل بأنه هو "
نقص السلوك الظاهر " فضال عن إنتباه مفرط للذات  ،ووعي زائد بالذات  ،و صعوبات في اإلقناع و
الإلتصال .
و يتضح المكون المعرفي أیضا فیما أورده بیلكونز  ،زیمباردو من أن الخجل يتضمن صعوبات في
األداء فضال عن ضعف السلوك التوكیدي  ،و التفكیر في أشیاء غیر سارة في المواقف اإلجتماعیة ،
و أفكار سلبیة نحو الذات ( ) PILKONIS &ZIMNARDO k 1979 k P 4
أما عن تأثیر عامل التوقع  ،فلقد تبث أن الخجل يزداد بعدم التوقع ( MC ANINCG , ET AL ,
)1993
 :3 – 2وجود مكون سلوكي للخجل يتمثل  :في حدوث حالة من عدم اإلرتیاح  ،و اإلرتباك  ،و
الحیرة  ،و التردد  ،و التذبدب  ،و الصمت ...
 :4 – 2وجود مكون وجداني للخجل يتمثل  :في الحساسیة  ،و ضعف الثقة بالنفس و اإلستثارة
النرجسیة و إظطراب المحافضة على الذات الذي یحتوي بذور على خوف داخلي من تعریة الذات و
إنكشافها  ،مع وجود تهديد داخلي مع ضعف توقیر الذات ...
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و هذا ما أكده كل من جونز  ،و بریجز  ،و سمیث مرة أخرى على وجود مكون إنفعالي  ،وجداني
للخجل يتمثل في الخوف  ،أو الرعب أحیانا  ،و القلق ( مایسة ،مدحت  ، 1999 ،ص)16 ، 15
 : 3تصنيفات الخجل و أنواعه :
 : 1- 3تصنيف ايزنك  : 1969حیث صنفا الخجل إلى نوعین هما :
أ – الخجل اإلجتماعي اإل نطوائي  :يتمیز الفرد فیه بالعزلة و لكن القدرة على العمل بكفاءة مع
الجماعة إذا إظطر إلى ذلك .
ب – الخجل اإلجتماعي العصابي  :يتمیز صاحبه بالقلق الناتج عن الشعور بالحساسیة المفرطة نحو
الذات و الشعور بالوحدة النفسیة  ،وجود صراعات نفسیة بین رغبته في تكوین عالقات إجتماعیة مع
اآلخرین و خوفه منها ) EYSENCK &EYSENCK k 1969 k P 27 ( .
 : 2 – 3تصنيف بيلكونز ،زيمباردو ( : )1979و قسما فیه الخجل إلى نوعین :
أ – الخجل العام  :يتمیز ذو الخجل العام ب  :عیوب في أداء المهارات كالحرج و الفشل في بعض
األحیان أثناء اإلستجابة في الموقف اإلجتماعي  ،قد یظهر في الجلسات الجماعیة و الرسمیة و
األماكن العامة .
ب – الخجل الخاص  :ذو الخجل الخاص ينصب إهتمامهم حول أحداث ذاتیة كاإلنعصاب الذاتي أو
التنبیه الفیزیولوجي كمكون من مكونات الموقف  ،و غالبا ما يتعلق هذا النوع من الخجل بالعالقات
الشخصیة الحمیمیة و هذا ما یطلق علیه الخفر أو اإلستحیاء ( ) BALDWI N , 1981 , P 102
 : 3-3تصنيف جف و ثورن ( : )1976قسما الخجل إلى :
أ – الخجل الموجب  :یشیر إلى الصفحات و المؤشرات المستحسنة إجتماعیا مثل  :الهدوء و
الحساسیة و الحذر و اللیاقة .
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ب – الخجل السالب  :یشیر إلى الصفات الغیر مستحسنة إجتماعیا مثل  :العزلة  ،الخوف  ،القلق
ج – الخجل المتوازن  :یشیر إلى الصفات أو المؤشرات السابقة و لكن بوصفها متوازنة دون إفراط أو
تفریط و لكن بشكل مقبول إجتماعیا  ( .مایسة  ،مدحت  ، 1999 ،ص ) 18
: 4 -3تصنيف الن  :1994صنف الخجل إلى نمطین هما :
أ – الخجل المفرط  :یعني ظهور أعراض الخجل بصورة زائدة و شديدة و مكثفة و قد یكون الخجل
هنا عرضا من أعراض التوحد أو المشكالت اإلنفعالیة المختلفة
ب – الخجل الغير مفرط  :یعني ظهور بعض أعراض الخجل بصورة بسیطة  ،و خفیفة و مؤقتة و
معقولة  ،و رهینة موقف معین تنتهي بإنتهائه  ،و ال تزید عن حدود معینة .
و يتشابه الخجل غیر المفرط مع ما أسماه جریزت ( )1995بإسم "الخجل الطفیف " ( مایسة  ،مدحت
 ،1999،ص . ) 19
 : 5- 3تصنيفات أخرى يقترحها الباحثان مايسة أحمد و مدحت عبد الحميد :
أ  :تصنيف الخجل من حيث اإل تجاه :
DIRECTION

خجل من الذات

خجل من اآلخرين

يعني أن يخجل
الفرد من نفسه دون
تدخل اآلخرين
حتى في خلوته مع
ذاته

يعني أن يشعر الفرد
بالخجل من اآلخرين
،وبسبب اآلخرين ،و
نتيجة تفاعله معھم
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الشكل رقم ( :)4يوضح تصنیف الخجل من حیث االتجاه ( :مایسة ،1999،ص)20
ب  :تصنيف الخجل من حيث المصداقية :
-1خجل حقيقي  :یعني الخجل من األشیاء و األمور التي تسبب الخجل لدى معضم الناس .
 -2خجل وهمي  :یعني الخجل من أشیاء أو أمور ال تسبب الخجل لدى معظم الناس  ،و ال تثیره
فعال لدى غالبیتهم  ،و هو خجل مبني على وهم أو تصورات خاطئة من صاحبه .
-3خجل متصنع  :یعني الخجل المفتعل  ،أو المقصود  ،و قد يلجا إلیه الفرد تحقیقا لهدف ما أو
لغرض ما أو إنجاز ما  ،أو الظهور بمظهر حسن و يتواتر ظهوره لدى الشخصیات الهستیریة ،
اإلستعراضیة  ،و المسرحیة  ( .مایسة  ،مدحت ، 1999 ،ص . ) 20
ج  :تصنيف الخجل من حيث المحتوى :

المحتوى

عاطفي

جنسي
معرفي

يقصد به الخجل
المتعلق
بالموضوعات
الجنسية ،التناسلية ،
و الشھوية .

الخجل من التعبير
عن أفكار معينة أو
السخرية من
المعلومات التافھة
أو الخاطئة .

الخجل المتعلق
بالموضوعات
العاطفية مثل
الحب ،العشق ،
الھيام .

الشكل رقم ( : )5يوضح تصنیف الخجل من حیث المحتوى (:مايسة  ،مدحت  ، 1999،ص )21
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 -4بروفيل الخجول :

 : 1 -4ينقل واين ویتن  1983عن فیلیب زیمباردو  1977بعض مالمح بروفیل الخجول كاآلتي :
لدیه حذر ظاهر و شديد.
متهیب فیما يتعلق بالتعبیر عن نفسه.
لدیه مستوى عال من الوعي الذاتي الظاهري عن كیفیة تصور اآلخرین له.
يرتبك بسهولة
غیر راض عن كونه خجوال.
غیر قادر على تكوین صداقات بسهولة.
لدیه كف جنسي .
أكثر شعو ار بالوحدة .
أكثر إستهدافا لإلكتئاب )WEITEN ,1983,P 295 ( .
 : 2 -4بروفيل الخجول حسب مجدي حبيب :
یمیل إلظهار عزلة كبیرة خاصة في العالقات بین الشخصیة مع الجنس اآلخر .
لدیه بطئ في الحديث مع اآلخرین  ،و إلتزام الصمت  ،و یعوقه الخجل من إظهار كفاءته الحقیقیة
عند التعامل مع اآلخرین .
یمیل لقضاء وقت أقل في الحديث  ،و اإلنشغال بالذات  ،و أكثر مبالغة في التأمل  ،و تقویم الذات .
یحكم علیه اآلخرین بأنه أكثر قلقا و توت ار  ،و كبتا  ،و أقل قدرة على تكوین صداقات .
ال یصلح أن یكون قائدا لجماعة إال عند التخلص من الخجل .
أقل لباقة  ،و أضعف ثقة في قدرته على التداخل و التفاعل اإلجتماعي (مایسة  ،مدحت ، 1999،
ص ) 25
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 : 3 -4بروفيل الخجول حسب جيلفورد :GIULFORD
میل للتوارى في المناسبات اإلجتماعیة
میل إلى تحديد المعارف مع صعوبة مبادأة التعرف على أغلب الناس .
میل للصمت حین یخرج في جماعة .
عزوف عن الحديث عالنیة .
تفضیل عدم التزعم في النشاط اإلجتماعي .
صعوبة الحديث مع الغرباء  ( .مایسة ،مدحت ، 1999 ،ص ) 25.26
 – 5الخجل  :مواقفه  ،مصادره  ،مثيراته :

تتعدد مواقف الخجل التي تسببه و تثیره  ،وتكون مصد ار له  ،و لقد حاول الباحثان (مایسة احمد و
مدحت عبد الحمید ) حصر بعض هذه المواقف على النحو التالي :

مواقف لقاء
اآلخرين من
ذوي األھمية

مواقف
المناسبات

مواقف
المواجھة

مواقف
تقويمية

مواقف الخجل
و مثيراته

المواقف
المحرجة

المواقف
الجديدة

مواقف مع
العامة

مواقف
خاصة

الشكل رقم ( : )6يوضح مواقف الخجل و مثیراته
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 : 1 - 5المواقف التقويمية كمصدر للخجل :

: 1-1-5مواقف التقويم السلوكي  :و تشمل التصرفات ،األفعال  ،العادات السلوكیة  ،السمات
السلوكیة  ،العوارض السلوكیة و تتضمن تلك المواقف تقویما موجبا أو سالبا .
 : 2-1-5مواقف التقويم المعرفي  :تشمل مواقف تقویم اإلستعدادات  ،القدرات  ،المهارات العقلیة ،
الذهنیة  ،التحصیلیة  ،األدائیة  ،التعلیمیة  ،التربویة  ،الثقافیة .
 : 3-1-5مواقف التقويم المهني  :و تشتمل على المواقف الخاصة أما بتقویم األداء لإللتحاق
بوظیفة جديدة أو بالتقویم المهني الخاص بالترقي .
 : 4-1-5مواقف التقويم األخالقي  :تشتمل على المواقف الخاصة بالقیم  ،المبادئ ،المثل  ،و
األخالقیات و السلوكیات التدينیة  ،و مستویات اإللت ازم .
 : 5-1-5مواقف التقويم الفيزيقي  :تشمل على المواقف الخاصة بالتقویم الجثماني  ،و الطبي  ،و
العام
 : 6-1-5مواقف التقويم الجنسي  :تشتمل على المواقف الخاصة بتقویم األفكار الجنسیة  ،و
المشاعر الجنسیة  ،و األفعال الجنسیة .
 : 7-1-5مواقف التقويم النفسي  :تشتمل على المواقف الخاصة بالتقویم اإلنفعالي  ،و الشخصي ،
و الوجداني و منها ما هو ذاتي أي تقویم الفرد لنفسه
 : 8-1-5مواقف التقويم اإلجتماعي  :و تشتمل على المواقف الخاصة بالمكانة اإلجتماعیة  ،و
التقویمات األسریة و تقویم العالقات اإلجتماعیة و كل منها قد یكون موجبا أو سالبا
 :9-1-5مواقف التقويم العاطفي  :تشتمل على المواقف الخاصة بتقویم المشاعر  ،و األحاسیس و
العواطف ( .مایسة  ، 1999،ص . ) 34.35.36.37
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 : 2-5المواقف الخاصة بلقاء اآلخرين ذوي األهمية  :و هي تتفرع إلى أربعة فروع هي :
لقاء ذوي السلطة

لقاء ذوي الشھرة

لقاء ذوي الجاذبية

مثل المديرون ،
النضار  ،الرؤساء ،
رجال الشرطة ،
الحكام  ،و
المسؤولون .

مثل  :نجوم السينما
 ،المسرح ،
التلفزيون  ،العلماء ،
المفكرون .

مثل :أفراد من
الجنس اآلخر  ،أو
من جنسيات أخرى
 ،أو الفتيات
الحسناوات أو
الرجال الوسام .

لقاء االحباء
مثل  :لقاء الحبيب
لمحبوبه  ،أو قبلة
معشوق خاطفة  ،أو
لمسة يد فجائية .

(مايسة ،مدحت  ، 1999،ص )37
 : 3-5مواقف المناسبات :
تتعدد تلك المناسبات التي قد تثیر خجل بعض األفراد مثل  :مناسبات الخطبة أو الزفاف  ،أو أعیاد
المیالد  ،أو عند إستالم الهدایا  ،شهادات التقدير  ،األوسمة و حضور الحفالت  ،عند التصویر ،
عند تسلط األضواء  ،في السه ارت العامة  ،و الخاصة .
 : 4-5مواقف المواجهة :
و هي المواقف التي تثیر ضعف المرء  ،و تشعره بالتعري النفسي أمام ذاته  ،و أمام اآلخرین  ،و
إنكشاف أمره  ،و إفتضاح سره  ،كما یحدث في مواقف الحیاة و كما یحدث في المواقف العالجیة
 : 5-5مواقف الحرجة :
و هي المواقف التي تثیر الخجل بسبب اإلحتقار  ،التجاهل  ،و اإلزدراء  ،و النقد و السخریة  ،و
الهجاء  ،و التهكم  ،اإلهانة  ،و التورط .
 : 6-5مواقف الجديدة :
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تشتمل على المواقف الفجائیة  ،و الغریبة  ،و عند مقابلة الغرباء  ،و المواقف غیر المعتادة و غیر
المألوفة  ،و غیر المتوقعة و مواقف تعلم األشیاء و المهارات الجديدة و مواقف اإللتحاق بوظیفة
جديدة أو مدرسة جديدة  ،أو زوج جديد ،أو ممارسة أنشطة جديدة مثل دعوة للرقص دون تعلم في
حفل ما .
 : 7-5المواقف العامة :
تشتمل على مواقف مثل مقابلة الجمهور  ،و الحديث أمام الجمیع  ،و المناقشات مع العامة .
 : 8-5مواقف ذات طبيعة خاصة :
و هي نسبیة  ،فردیة  ،شخصیة  ،خصوصیة  ،تختلف من شخص آلخر و هي ذات طبیعة منفردة ،
و تمس شیئا نفسیا خاصا داخل فرد ما بعینه دون آخر  ،ألنها تمثل حساسیة خاصة له  ...مثل أن
یكون أنف فتاة ما كبی ار نوعا ما  ،و تشعر بالخجل من أي أحد یطیل النظر إلیه  ،و هكذا  ( .مایسة
 ،مدحت  ، 1999 ،ص . ) 38
 -6بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالخجل :
 : 1-6القلق االجتماعي :
هذا النوع من القلق قد يثیر أنماطا متباينة من السلوك التجنبي اإلنسحابي و الذي من شأنه أن یعوق
الفرد عن خبرة إكتساب مهارات إجتماعیة جديدة .
قد أوضح كل من بیلكونز  ،زیمباردو (  )1979أن الخجل المرتبط بالقلق اإلجتماعي يتضمنمكونات معرفیة تتضمن أفكا ار ال عقالنیة مبالغا فیها تنتج عن فرط الشعور بالذنب  .و قد أكد كل من
أندرسون  ،و هارفي على أن هناك تشابها بین مكونات الخجل و مكونات القلق االجتماعي  ( .مایسة
 ،مدحت  ،1999 ،ص . ) 39
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 : 2-6الشعور بالوحدة :

یعد الشعور بالوحدة من المتغیرات النفسیة وثیقة الصلة بظاهرة الخجل فهناك خصائص نفسیة و
سلوكیة مشتركة بین كال المتغیرین  ،يتصدرهما تجنب التفاعل و اإلحتكاك مع اآلخرین .
فلقد أسفرت دراسة ستیفان  ،و فاث (  )1989عن وجود إرتباط جوهري و موجب بین الخجل و
الشعور بالوحدة و ذلك لدى عینة قوامها (  )247من طالب الجامعة ( STEPHAN & FATH
. ) 1989
 : 3-6االجتماعية :
حیث أوضحت دراسات عديدة وجود إرتباط جوهري و سالب بین الخجل و اإلجتماعیة مثل دراسة
دانیلز  ،و بلومین ( ) 1985و ذلك على عینة قوامها ( )152مفحوصا DANIELS &plomin ( .
. )1985
كذلك توصل كین مع آخرین (  ) 1992إلى وجود إرتباط جوهري و سالب بین الخجل و تقبل الرفاق
و اإلندماج معهم و ذلك لدى عینة من األطفال تراوحت أعمارهم ما بین (  ) 10-8سنوات
(  (. ) chen &AL , 1992مایسة  ،مدحت  ، 1999 ،ص ) 40.41
 : 4-6تقدير الذات :
یعد الخجل مصد ار من مصادر إنخفاض تقویم الفرد لذاته  ،و تقديره لها  ،و قد توصل كل من فهر و
ستامبس (  )1979إلى أن من السمات النفسیة التي إرتبطت بعینة من طالبات الجامعة الخجوالت
( ن ) 54 :إنخفاض تقديرهن لذاتهن مما جعلهن یشعرن بعدم الجدارة و الكفاءة في األداء ( مایسة
،مدحت  ، 1999 ،ص . ) 41
 : 5-6المراقبة السالبة للذات :

43

الخجل

الفصل الثالث

فلقد توصل كل من برجز ،و شیك  ،و بص ( )1980إلى أن الخجل یعد أحد مؤشرات المراقبة
السالبة للذات .
 وفي دراسة أخرى لبرجز مع شیك  1988توصل الباحثان إلى النتیجة ذاتها على عینة قوامها 3615مفحوصا فضال عن توصلها إلى وجود إرتباط موجب بین الخجل والمراقبة السالبة للذات
 : 6-6العدوان :
ومن الملفت للنظر أن يرتبط العدوان بالخجل فعلى الرغم من میل األشخاص الخجولین إلى تجنب
المواقف المثیرة للعدوان فإنه في بعض األحیان یظهر السلوك العدواني لديهم ویعبرون عنه في غیر
توقیته المناسب ونحو مصادر غیر مسؤولة عن إثارة العدوان تماما كما حدث في قصة فردكوان هذا
الشخص الخجول الهادئ الذي یعاني من مخاوف تتعلق بإحتمال تقویمه تقویما سلبیا لكونه أقل ذكاءا
وثقافة وكفاءة ودون سابق مقدمات قتل ستة أشخاص ثم قتل نفسه وقد كشفت هذه الحالة عن مؤشر
مهم يتمثل في عالقة الخجل بالعدوان المفاجئ .
وفي دراسة " لي" و"زیمباردو" "وبیر ثولف" (  ) 1977على عینة من المسجونین بلغ قوامها 19
سجینا طبق علیهم مسح ستانفورد للخجل  ،وبعض المقايیس الفرعیة من إختبار الشخصیة متعددة
األوجه ،فضال عن قائمة" بم" لدور الجنس فقد كشفت نتیجة الدراسة عن مدى تضمن الخجل في
مواقف العدوان المفاجئ ( میساء  ،مدحت  1999ص ) 42
 : 7-6الشعور بالذنب :
یفترض أن الشخص الخجول هو أیضا شخص یعاني من الشعور بالذنب  .ومن وجهة النظر التحلیل
النفسي فإن مشاعر اإلثم هي إنتاج صراع بین األنا وسلطتها الخلقیة وهي األنا األعلى  , ( .جابر
عبد الحمید  ,عالء الدين كفافي  , 199 ,ص )1462
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ففي دراسة فهر وستامبس (  )1979عن عالقة الخجل بالشعور بالذنب ،إستخدم الباحثان مقیاس
مشیر للشعور بالذنب والذي يتكون من ثالثة أبعاد  :الجنس ،العداء ،القیم  ،فضال عن مسح
ستانفورد للخجل ،وقائمة القلق  ،حالة سمه ومقیاس كوبر سمیت لتقدير الذات ،وقد تكونت عینة
الدراسة من  54طالبة من طالبات الجامعة .
وقد أسفرت الدراسة عن إرتباط موجب وجوهري بین الخجل والشعور بالذنب بأبعاده الثالثة ،وكان
تفسیر هذا اإلرتباط أن مستویات الخجل المرتفعة هي إنتاج سلوكیات سلبیة ممارسة في إطار
المجتمع ينتج عنها تزايد في معدالت الشعور بالذنب ،في حین كان اإلرتباط سالبا بین الخجل وتقدير
الذات ،وهذا أمر متوقع أن یشعر الفرد الخجول بعدم القیمة ،وقلة الفاعلیة في مواقف التفاعل
اإلجتماعي  ,بین ما جاء اإلرتباط موجبا بین الخجل والقلق بشقیه الحالة ،السمة ،ویشیر هذا اإلرتباط
على أن الشعور بعدم الراحة النفسیة ،والتوتر والقلق یمكن أن یعمم لیتضمن مواقف إجتماعیة متباينة.
( مایسة  ،مدحت  ، 1999 ،ص)43

 : 8-6اإلعتماد العقاقيري :
من النتائج التي كشفت عنها بعض الدراسات األخرى ،إرتباط الخجل بالمیل إلى اإلعتماد العقاقیري
وخصوصا الكحولیة  ،الشخص الخجول الذي یعاني من الیأس واإلكتئاب قد يتصور أنه من خالل
تعاطي الكحولیات قد يبدو شخصا مهما  ،من ثم فقد یكون متفاعال مع الجماعة یستطیع أن
يتواصل معهم بشيء من التحرر دون الشعور بقید الخجل .
 : 9-6الشعور بالسعادة:
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أوضحت بعض الدراسات وجود عالقة عكسیة بین الخجل والشعور بالسعادة ،فعلى سبیل المثال
توصل بوت وبارت لیت وبوتساك (  )1992إلى وجود إرتباط جوهري وسالب بین الخجل والسعادة،
وذلك على عینة قوامها (  )55من المراهقین .
 : 10-6وجهة الضبط :
رغم ندرة الدراسات التي أوضحت العالقة بین الخجل ووجهة الضبط  ،فإن كروزر

()1995

خلص من دراسة له بهذا الشأن إلى وجود إرتباط موجب بین الخجل ووجهة الضبط الخارجي  ،واألمر
في حاجة إلى دراسات مستفیضة لوضوح تلك العالقة ( میسا مدحت  1999ص . )44
 -7بعض اإل تجاهات المفسرة للخجل :

اإلتجاه التحليلي

إتجاه التعلم اإلجتماعي

إتجاهات تفسير
الخجل

اإلتجاه البيئي

الشكل رقم ( )7يوضح بعض االتجاهات المفسرة للخجل
 : 1-7اإل تجاه التحليلي :
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یفسر اإلتجاه التحلیلي الخجل في ضوء إنشغال األنابیب ذاته لیأخذ شكل نرجسیة ،فضال عن أن
الشخص الخجول من وجهة النظر هذه يتمیز بالعدائیة.
 : 2-7إتجاه التعلم اإلجتماعي :
و یعزو منحى نموذج التعلم اإلجتماعي الخجل إلى قلق اإلجتماعي  ،والذي بدوره يثیر أنماط
المتباينة من السلوك اإلنسحابي ،وعلى الرغم من أن النتیجة الطبیعیة لإلنسحاب والتفادي تتمثل في
خفض معدالت القلق ومن ثم الخجل  ،إال أنه یمنع فرصة تعلم المهارات اإلجتماعیة المالئمة  ،وال
تتوقف سلبیات الخجل الناجم عن القلق اإلجتماعي عند هذا الحد فحسب ولكنها تمتد لتكون عواقب
أخرى معرفیة تظهر في شكل توقع الفشل في الموقف اإلجتماعي  ،وحساسیة مفرطة لتقویم السلبي
من قبل اآلخرین  ،ومیل مزمن لتقویم الذات تقویما سلبیا .
 : 3-7اإل تجاه البيئي األسري :
ویرجعه البعض اآلخر إلى عوامل بیئیة أسریة ،تتمثل فیما یمارسه الوالدان من أسالیب معاملة،
كالحمایة الزائدة ،التي قد ينتج عنها إعتماد الطفل الكلي على الوالدين ،أما إلى جهل الوالدين في
أحیان كثیرة أو إلى شعورهما بالذنب لقلة میلهما لألطفال  ،فضال عن أن النقد المستمر الموجه نحو
الطفل قد يؤدي إلى نشأة أسلوب التردد وتنمیة المخاوف لدیه ،إلى جانب أن التهديد الدائم بالعقاب
من شأنه أن یجعل مشاعر الجبن ،والخوف تتفاقم لدى الطفل  .ویؤید زیلر ورورر (  )1985أن
الخجل يثیر ویثار عن طریق إدراك البیئة  ( .مایسة  ,مدحت ،1999 ،ص )27 .26
 : 4-7اإل تجاه الوراثي :
ویعزى فیه الخجل إلى شق وراثي تكویني ،فیمیل بعض األطفال إلى التعرض للضوضاء والرغبة
في اإلنطالق ،في حین یمیل بعضهم اآلخر إلى السكون .
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توصلت دراسة اشر(  )1987بأن هناك أطفال يتسمون بالخجل من الناحیة الوراثیة ،وقد ظهر
ذلك بوضوح من خالل إستجابتهم الفیزیولوجیة نحو مثیرات البیئة.
ولقد أسفرت دراسة دانیل وبلومین( ) 1985عن إرتباط الخجل إرتباطا جوهریا وموجبا لدى األطفال
بخجل األمهات وذلك لدى عینة قوامها (  ) 152من األمهات وأطفالهن  .ویمكن إعتبار الخجل أحد
المظاهر المعبرة عن القلق ،وهذا ما أكده الدلیل تشخیصي اإلحصائي الرابع لإلضطرابات النفسیة
واألمراض العقلیة  ،والصادر عن الرابطة األمریكیة للطب النفسي  A.P.Aإذ أنه صنف ضمن
مشكالت القلق تحت بند تحاشى أو تجنب اإلحتكاك باآلخرین ( مایسة ،مدحت ،1999 ،ص .)28
 -8عالج الخجل:
كانت من أهم توصیات التي جاءت في مجال عالج الخجل والوقایة منه ما أتى به
زیمباردو( )1977إذا أشار إلى أن من ضمن مسببات الخجل لألطفال ،قلة حیلتهم وإنخفاض خبرتهم
بطبیعة التفاعل اإلجتماعي ،وال سیما مع اآلباء المتشددين فقد أوصى الوالدين بضرورة اإلهتمام
اإلیجابي غیر المشروط بالطفل ،حتى یشعر الطفل بقیمته وأن حب الوالدين له ال يرتبط بطبیعة
إنجازاته ،وما يؤتى به من سلوك وأداء ،فضال عن الشعور باإلنتماء واإلطمئنان ألسرة تمنحه
المساعدة ،واإلقتراحات دون تحفظ أو قیود ،ویشیر زیمباردو إلى أهمیة تبصیر الطفل بطبیعة المواقف
اإلجتماعیة الجديدة ،وكیفیة التفاعل معها ،وعرض نماذج للسلوك اإلجتماعي المالئم والذي يتفق
وطبیعة الموقف  ،وقد أنهى توصیاته موضحا بأن الفاعلیة اإلجتماعیة ال یمكن أن تتولد إال إذا شعر
الطفل بالثقة  ،وال یمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل ما یأتي به الوالدين من سلوكیات تتضمن ما
یشجع الطفل على التفاعل اإلیجابي.
كما لخص شیفر ،ومیلمان(  )1981بعض الطرق الوقائیة التي تساعد على الحد من إنتشار ظاهرة
الخجل لدى األطفال ،وكانت هذه الطرق على النحو التالي :
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* تشجیع الطفل على ممارسة األنشطة اإلجتماعیة.
تشجیع الطفل على تطویر المهارات وإیجادتها.
تقلیل حساسیة األطفال من المشاعر السلبیة المقترنة بالتفاعل اإلجتماعي.
زیادة الج أرة اإلیجابیة لدى الطفل والمبادأة الفعالة .
إحاطة الطفل بجو من التقبل والدفئ.

ومن الناحیة العالجیة فإن التدریب على اإلسترخاء قد یكون مفیدا في خفض التنبه الفعلي والمتصور،
فضال عن ذلك فإن العالج المعرفي قد یسهم في خفض فرط الشعور الفرد بالذات ،فضال عن أنه یقلل
من إثارة الشخص الخجول للتقویمات الذاتیة السلبیة والغرض األساسي من هذه المداخلة العالجیة
يتمثل في زیادة شعور الفرد الخجول بكفاءته الذاتیة ،وال ينحصر العالج على صعید المشكالت
الشخصیة الفردیة ،ولكنه يتضمن أیضا النظر إلى القیم اإلجتماعیة والثقافیة في المجتمع
كذلك فمن األسالیب العالجیة الناجحة في التغلب على الخجل ممارسة التدریبات على الحديث
عالنیة أمام الجمیع أو جماعة ما ( میساء ،مدحت ،1999 ،ص . )47 .46
الخالصة :
من خالل تطرقنا لهذا الفصل یمكن القول أن الخجل عبارة عن ظاهرة تعیق األفكار و القدرات
المعرفیة و هذا ما يؤثر على مكانته وسط الجماعة و أصعب ما يترتب على هذا هو عدم تمكن
الطالب من تحقیق تكییفه في جمیع مجاالت الحیاة  ،كما یعد الخجل ظاهرة و مشكلة معقدة تظهر
عند اإلنسان خاصة فئة الطالب ،و بهذا يواجهون صعوبات كثیرة في عالقاتهم باآلخرین و هذا يؤثر
على إندماجهم و التفاعل اإلجتماعي  ،و يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس و العزلة .
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اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :
تمهید
الدراسة اإلستطالعیة
أدوات الدراسة
الدراسة األساسیة
األسالیب اإلحصائیة في الدراسة
الخالصة

منهجية البحث

الفصل الرابع
تمهید :

لكل بحث علمي جانبین  ،جانب نظري یعتبره الباحث كقاعدة و الجانب اآلخر تطبیقي یسمح
بتجسید أفكاره النظریة في الواقع فهذا األخیر یمنح البحث العلمي نتائج أكثر دقة و مصداقیة .
حیث تطرقنا من خالل هذا الفصل الى المنهج المتبع في بحثنا  ،عینة البحث و خصائصها ،
مكان إجراء البحث  ،الدراسة اإلستطالعیة و الدراسة األساسیة .
اوال  :الدراسة الإلستطالعية:
 -1أهداف الدراسة اإلستطالعية:
تهدف الدراسة الإلستطالعیة إلى:
-

قیاس مدى صدق وثبات اإلختبارات المطبقة في الدراسة.

-

التأكد من قابلیة الفرضیات لإلختبار والتجریب وإمكانیة إعادة النظر في كیفیة طرح المشكلة

وكیفیة صیاغة الفرضیات.
-

التعرف على مكان الدراسة وعلى عینة الدراسة ،وهذا لتفادي الصعوبات المحتملة التي تواجه

الباحث أثناء قیامه بالدراسة األساسیة.
 -2مكان وزمن إجراء الدراسة اإلستطالعية:
تم إجراء الدراسة اإلستطالعیة إبتداء من  2020-02 -03إلى غایة  ،2020 -02 -05بكلیة
العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة بجامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم .
 -3خصائص عينة الدراسة اإلستطالعية:
تكونت عینة الدراسة اإلستطالعیة من ( )30طالب خصائصها على النحو التالي:
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جدول رقم (  ) 1يبین توزیع عینة الدراسة اإلستطالعیة حسب الجنس.
الجنس

التك اررات

النسبة %

ذكور

05

% 16.66

إناث

25

%83.33

المجموع

30

% 100

نالحظ أن نسبة الذكور  % 16.66وهي أقل من نسبة اإلناث التي بلغت % 83.33
ثانيا  :أدوات القياس :
 -1-1مقياس الخجل :إستخدمت الباحثة مقیاس الخجل المعد من قبل (بنجش )binchو الذي قام
بتعریبه رزق جرجس والمعدل من قبل (الكبیسي والجنابي  )1993،و المكون من ( )50فقرة حیث تم
إستبعاد ( )10فقرات لعدم مالئمتها للبیئة العراقیة و غموض البعض اآلخر فأصبح عدد فقرات المقیاس
( )40فقرة .
تصحیح المقیاس  :لغرض تصحیح إختبار الخجل قامت الباحثة بتصحیحه و ذلك بإعطاء درجتان
للبديل الصحیح و درجة واحدة للبديل الغیر الصحیح .
الخصائص السیكومتریة لمقیاس الخجل :
-1صدق مقیاس الخجل:
قمنا بحساب صدق االإساق الداخلي للمقیاس من خالل معرفة عالقة كل فقرة بالدرجة الكلیة وبإستعمال
معامل اإلرتباط بیرسون وهي موضحة في الجداول التالیة:
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جدول رقم( )3يوضح معامل اإلرتباط بیرسون بین فقرات المقیاس والدرجة الكلیة.
الرقم

الداللة

معامل

الرقم

االرتباط

معامل

الرقم

الداللة

االرتباط
دالة

معامل

الداللة

الرقم

اإلرتباط

1

**0.568

2

0,162

غیر دالة

3

**0,229

غیر دالة

13

4

0.492

دالة

14

**0,623

5

**0,542

دالة

15

**0,828

دالة

6

**0,622

دالة

16

0.023

غیر دالة

26

7

**0,490

دالة

17

**0,825

دالة

27

**0.623

8

**0,683

دالة

18

**0,716

دالة

28

0.135

معامل

الداللة

اإلرتباط

11

**0,684

دالة

21

**0.563

دالة

31

**0.661

دالة

12

**0,729

دالة

22

*0.301

دالة

32

**0.593

دالة

*0.364

دالة

23

**0.568

دالة

33

**0.726

دالة

دالة

24

**0.685

دالة

34

**0.618

دالة

25

**0.491

دالة

35

**0.592

دالة

**0.521

دالة

36

**0.663

دالة

دالة

37

**0.713

دالة

غیر

38

**0.597

دالة

دال
9

**0,562

دالة

19

**0,848

دالة

29

**0.501

دالة

39

**0.652

دالة

10

**0,530

دالة

20

0.831

دالة

30

**0.643

دالة

40

**0.713

دالة

* دال عند مستوى الداللة 0,05

** دال عند مستوى الداللة 0,01

يتضح من الجدول أن معامالت اإلرتباط للفقرات بالدرجة الكلیة للمقیاس كانت دالة إحصائیا عند
مستوى الداللة  0.05و المستوى ،0,01وهي معامالت إرتباط جیدة لصدق فقرات المقیاس .
 -2ثبات مقياس الخجل:
تم حساب ثبات المقیاس عن طریق معامل الثبات ألفا لكرومباخ ،والذي كانت قیمته 0.692؛ مما يدل
على أن المقیاس یمتاز بدرجة من الثبات.
 -2مقياس الذكاء العاطفي :
 -1وصف المقياس :مقیاس الذكاء العاطفي لبارون و باركر (  ، )Bar-on &Parkerترجمة رزق هللا
رندا سهیل ( ،)2006يتألف المقیاس من ( )60فقرة ذات تدرج رباعي موزعة على ( )06أبعاد مثلما هو
موضح:
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جدول ( :) 4يبين أبعاد مقياس الذكاء العاطفي
الفقرات

األبعاد
01

بعد الكفاءة الشخصية

53* -43 – 31 -28* -17 -7

02

بعد الكفاءة اإلجتماعية

59 -55 -51 -45 -41 -36 -24-20 -14 – 10 -5-2

03

بعد كفاءة إدارة الضغوط النفسية

04

بعد الكفاءة التكيفية

05

بعد كفاءة المزاج اإليجابي العام

06

بعد كفاءة اإل نطباع اإليجابي

58*-54*–49*-46*-39 -35* -*26-*21-*15 -11-*6-3
57 -48 -44 -38 -34 -30 -25 -22 -16 -12
60-56-50-47-40 -37 -32-29 -23-19 -13 –9 -4-1
52 -42 -33-27 -18 -8

*البنود السالبة
 -2تصحيح المقياس :یعتمد المقیاس على أربع بدائل هي( :ال تنطبق أبدا ،تنطبق بدرجة بسیطة ،تنطبق
بدرجة متوسطة ،تنطبق بدرجة عالیة) ،یقابله سلم درجات هي ( ) 4 , 3 , 2 , 1على التوالي ،ویتم عكس
األوزان في الفقرات ذات اإلتجاه السالب ،وتحتسب الدرجة الكلیة للفرد الواحد بجمع درجات اإلجابة على
الفقرات.
جدول رقم ( )5يبین تصنیف مستوى أبعاد مقیاس الذكاء العاطفي .
األبعاد

عال

متوسط

متدن

الكفاءة الشخصیة

[ ]24 – 18

[ ] 18 – 12

[ ] 12 - 6

الكفاءة اإلجتماعیة

[ ] 48 – 36

[ ] 36 – 24

[ ] 24 – 12

إدارة الضغوط

[ ] 48 – 36

[ ] 36 – 24

[ ] 24 – 12

التكیف

[] 40 – 30

[ ] 30 – 20

[ ] 20 – 10

الم ازج العام

[ ] 56 – 42

[ ] 42 – 28

[ ] 28 – 14

اإلنطباع اإلیجابي

[ ]24 – 18

[ [ 18 – 12

[ [ 12 - 6

الدرجة الكلیة

[ ]240 – 160

[ [ 160 – 100

[ [ 100 - 60
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جدول رقم( )6يبین الدرجات الدنیا والعلیا لمقیاس الذكاء العاطفي.
األبعاد

عدد الفقرات

الدرجات الدنیا

الدرجات العلیا

الكفاءة الشخصیة

6

6

24

الكفاءة اإلجتماعیة

12

12

48

إدارة الضغوط

12

12

48

التكیف

10

10

40

المزاج العام

14

14

56

اإلنطباع اإلیجابي

6

6

24

الدرجة الكلیة

60

60

240

مالحظة  :بالنسبة للخصائص السكومتریة لهذا المقیاس ،تم اإلعتماد على الدراسة التي قامت بها األستاذة
شرقي و األستاذة غسلي بعنوان اإلدمان على األنترنیت وعالقته بالذكاء العاطفي لدى الطلبة
دراسة میدانیة بقسم علم النفس بجامعة مستغانم في مارس 2020

. -3صدق مقياس الذكاء العاطفي :
الصدق الداخلي :تم التحقق من مدى اإلتساق الداخلي بحساب معامالت اإلرتباط (بیرسون) بین كل فقرة
مع الدرجة الكلیة لكل بعد من أبعاد المقیاس وبین درجة الكلیة لكل بعد مع درجة الكلیة للمقیاس كما هو
موضح:
الجدول رقم ( :)7معامالت إرتباط كل بند مع الدرجة الكلية لكل بعد أبعاد مقياس الذكاء
بعد الكفاءة

بعد الكفاءة

بعد كفاءة إدارة

الشخصية

اإلجتماعية

الضغوط النفسية

بعد الكفاءة
التكيفية

بعد كفاءة املزاج

بعد كفاءة

اإلجيايب العام

اإلنطباع اإلجيايب

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط
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7

** 0,72

2

**0,47

17

**0.70

5

**0,51

28

**0,43

10

**0,53

31

**0.66

14

**0,56

43

**0,73

20

**0,38

53

*0,30

24

*0,30

36

*0,34

41

**0,43

45

*0,30

**0,49

51

**0,38

**0,35

55

**0,38

**0,51

47

59

**0,50

**0,42

50

**0,38

56

**0,62

60

**0,48

**دالة عند مستوى 0,01

3
6
11
15
21
26
35
39
46
49
54
58

**0,46

12

**0,52

16

**0,36

22

**0,61

25

**0,37

30

**0,61

34

**0,70

38

**0,36

44
48
57

**0,57
**0,54
**0,53
**0,30
**0,59
**0,67
**0,42
**0,52
**0,50
**0,49

1

**0,37

8

*0,54

4

*0,30

18

**0,66

9

**0,58

27

*0,30

13

*0,30

33

**0,40

19

**0,38

42

**0,55

23

**0,48

52

**0,57

29

**0,59

32

**0,58

37

*0,30

40

**0,38
**0,58

*دالة عند مستوى 0,05

بحساب معامالت إرتباط كل فقرة مع الدرجة الكلیة لكل بعد خلصت النتائج إلى أن معامالت إرتباط كل
الفقرات مع الدرجة الكلیة لكل بعد دالة عند مستوى  0,01وعند مستوى  0,05مما یشیر إلى تمتع المقیاس
بالصدق الداخلي.
جدول رقم (  :) 8معامالت اإل رتباط بين درجات كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس
األبعاد
المقیاس ككل

البعد األول
**0,51

الثاني
**0,72

الرابع

الثالث
**0,34

56

**0,72

الخامس
**0,71

السادس
**0,57
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**دالة عند مستوى 0,01

یظهر أن معامالت اإلرتباط بین الدرجة الكلیة لكل بعد من أبعاد المقیاس مع الدرجة الكلیة للمقیاس كانت
دالة عند مستوى  0,01وبالتالي فالمقیاس يتمتع بالصدق الداخلي.
 -4ثبات المقياس عن طريق ألفا كرونباخ:
الجدول رقم ( :)9معامل ثبات كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء العاطفي بإستخدام ألفا كرونباخ
البعد

األ ول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

سادس

مقياس ككل

معامل ألفا

0,57

0,56

0,59

0,68

0,60

0,42

0,77

يتضح من جدول أن معامالت ثبات أبعاد المقیاس بإستخدام ألفا كرونباخ قد تراوحت ما بین (- 0,42
 )0,68مما یشیر إلى تمتع المقیاس بثبات مقبول.
ثالثا  :الدراسة األساسية:
-1مكان وزمن إجراء الدراسة األساسية:
تمت الدراسة األساسیة في الفترة الممتدة  2020/02/24إلى  2020/04/16وذلك بعد اإلنتهاء من
الدراسة اإلستطالعیة ،والتأكد من صدق وثبات المقیاسین.
وتم تمریر مقیاس الخجل ومقیاس الذكاء العاطفي
 -2ظروف إجراء الدراسة األساسية:
تم إجراء الدراسة األساسیة في المؤسسة الجامعیة بمستغانم عل مستوى أقسام و شعب مختلفة ( كلیة
العلوم اإلجتماعیة ،اإلنسانیة،األدب العربي) وألنه كان حجم العینة ضئیال نوعا ما بسبب األزمة الصحیة
التي تمر بها البالد عل غرار دول العالم (مرض كوفید  )19قمنا بالعمل مع الطلبة عن طریق وسائل
التواصل اإلجتماعي.
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 - 3خصائص عينة الدراسة األساسية:
 1-3مواصفات العينة:
بلغ حجم عینة الدراسة  70طالب جامعي ذات الخصائص التالیة:
جدول رقم ( )10يبین توزیع العینة حسب الجنس.
الجنس

التك اررات

النسبة %

ذكور

11

15.71 %

إناث

59

84.28 %

المجموع

70

% 100

يتبین من الجدول أن عینة الذكور أقل من اإلناث وقد قدر عددهم بـ  11طالب بنسبة ،% 15.7
بینما اإلناث فقدر عددهم بـ  59طالب وهو ما نسبته .%84.28
 -4منهج الدراسة :
إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي لمالئمته مع طبیعة هذا النوع من الدراسات التي تتطلب
الوصف و التحلیل و األسالیب اإلحصائیة .
رابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
اعتمدت الباحثة جملة من األسالیب اإلحصائیة والتي استخدمت من خاللها برنامج الحزمة اإلحصائیة
للعلوم اإلحصائیة ) ،(SPSS V22وتمثلت هذه األسالیب اإلحصائیة في:
-

معامل االرتباط بیرسون :لحساب الصدق والثبات ألداة الدراسة في الدراسة اإلستطالعیة،

وتحديد العالقة اإلرتباطیة في الدراسة األساسیة.
-

معامل الثبات ألفا لكرومباخ :لحساب ثبات األداة في الدراسة اإلستطالعیة.

-

النسبة المئویة :إلستخراج نسبة الذكور واإلناث في عینة الدراسة.

-

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري :لتحديد مستوى الخجل والذكاء العاطفي
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الفصل الخامس :عرض و مناقشة نتائج الفرضیات
تمهید
 -1عرض و مناقشة نتائج الفرضیة العامة
 -2عرض و مناقشة نتائج الفرضیة األولى
 -3عرض و مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة
اإلستنتاج العام
الخاتمة
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تمهید

بعد جمع البیانات الالزمة لهذه الدراسة و المتمثلة في إجابات أفراد العینة على مقیاسي الخجل
و الذكاء العاطفي  ،إذ قمنا بمعالجتها إحصائیا لغرض تحقیق مبدأ البحث و المتمثل في الكشف عن العالقة
بین الخجل و الذكاء العاطفي محاولین بذلك إختبار و تقییم الفرضیات التي قمنا بطرحها  .و في هذا الفصل
سوف نقوم بعرض النتائج الخاصة بكل فرضیة و كذا مناقشتها للخروج في النهایة بإستنتاج عام .
 -1عرض و مناقشة نتائج الفرضية العامة :
نص الفرضية :يوجد مستوى متوسط للذكاء العاطفي عند الطلبة.
و من أجل الوصول إلى نتائج الفرضیة األولى قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واإلنحراف
المعیاري لمقیاس الذكاء العاطفي.
جدول رقم ( )12نتائج مقیاس الذكاء العاطفي .
الذكاء العاطفي

العینة

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري

70

130.71

15.87

وبالرجوع لمستویات مقیاس الذكاء العاطفي نجد أن قیمة المتوسط الحسابي للمقیاس  130,71تنحصر
ضمن المستوى المتوسط للدرجة الكلیة ،والمتمثل في (.) 160-100
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لدى الطلبة الجامعیین ،فضال عن التعرف على
الفروق بین الطلبة في مستوى الذكاء العاطفي في ضوء المتغیرات الدیمغرافیة التالیة :الجنس ،السن،
والتخصص العلمي على عینة مكونة من ( )478طالبا وطالبة من جامعة باتنة يتمتع طلبة جامعة باتنة
بمستوى جید من الذكاء العاطفي.
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 -2عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:

نص الفرضية :يوجد مستوى مرتفع للخجل عند الطلبة
جدول رقم (.)13نتائج مقياس الخجل
مقیاس الخجل

العینة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعیاري

70

58.53

5.277

یظهر من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي هو  ، 58.53و بإنحراف معياري مقدر بـ  5.27الذ ي
يندرج ضمن المستوى المتوسط ،وبالتالي لم تتحقق الفرضیة التي تنص عل وجود مستوى مرتفع من الخجل
عند الطلبة
إذ تتفق هذه الدراسة مع ما توصلت إلیع دراسة ( نسرین أحمد محمد القطروس  )2013،على خبرات
اإلساءة و عالقتها بالخجل لدى عینة من المراهقین بجامعة األزهر إذ تحصل الطلبة على مستوى متوسط
من الخجل بمتوسط حسابي  67.24و بإنحراف معیاري  ، 9.25و كذا تتفق مع ( محمد الخطیب )
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن العالقة بین الخجل و الذكاء العاطفي لدى طلبة جامعة جدا ار في األردن
و تكونت عینة الدراسة من ( )291طالبا و طالبة تم إختیارهم عشوائیا و تكونت أدوات الدراسة من مقیاسي
الخجل و الذكاء العاطفي و أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة بین الخجل و الذكاء العاطفي حیث حصل
الذكور و اإلناث على مستوى متوسط على مقیاس الخجل و على مستوى عالي على مقیاس الذكاء العاطفي
و يرجع هذا إلى اإلنفتاح على العالم الخاجي بسلبیاته و إیجابیاته و تنوع مصادر المعلومات و كذا خروج
الفتاة إلى الجامعات المختلفة و إحتكاكها بالشباب و إكتساح التكنولوجیا الحديثة لكافة البیوت و األسر الغنیة
و الفقیرة على حد السواء ووجود وسائل اإلتصال الحديثة التي قاربت بین البلدان و الشعوب وكذا تغیر البنیة
اإلجتماعیة لألفراد في المجتمع الجزائري لما یشهده العالم من تغیرات تمس جمیع جوانب الحیاة.
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حیث أشارت دراسة (  )Elias 2001إلى أن المدارس تمثل قوة ضاغطة بالنسبة للطلبة و یجب أن تتضمن
مناهجها برامج تنمي الثقة بالنفس و تحقق الصلة بین الطلبة بعضهم مع البعض اآلخر و مع المجتمع الذي
یعیشون فیه من خالل المشاركة و المنافسة و التقییم لیقومو بتحلیل المواقف اإلجتماعیة الضاغطة و یقاومو
السلوك الجنسي غیر المناسب ( elias , 2001 , pp 20-25
بینما تعارضت مع ما توصلت إلیه دراسة د .محمد الموسى الصالح حسان عن الخجل وعالقته بالعوامل
الخمسة الكبرى للشخصیة  ،دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة الفرات ،التي هدفت الى تقصي
العالقة المحتملة بین الخجل والعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة لدى عینة بلغ عددها ( )150طالباً وطالبة
من كلیات التربیة تم التوصل لدى طلبة كلیة التربیة مستوى خجل مرتفع مع وجود إرتباط إیجابي دالّ
إحصائیا بین الخجل و العصابیة .واإلنبساط ،و الصفاوة ،و الطیبة ،ویقظة الضمیر.
 -3عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
نص الفرضية :هناك عالقة إرتباطیة بین الذكاء العاطفي و الخجل عند الطلبة
قامت الباحثة بحساب معامل اإلرتباط بین الذكاء العاطفي و الخجل ،فكانت النتائج كالتالي:
الجدول رقم( :.)14معامل ارتباط بيرسون بين والذكاء العاطفي و الخجل
المتغيرات

العينة

معامل اإلرتباط

70

*0.261

مستوى الداللة

الداللة

Sig
الذكاء
العاطفي/الخجل
* دالة عند مستوى 0.05
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یظهر من خالل الجدول أن قیمة ر لمعامل اإلرتباط بلغت(* ) 0.261وهي دالة احصائیا عند 0.05
مما یشیر إلى وجود عالقة إرتباطیة بین الذكاء العاطفي و الخجل ،وبالتالي تتحقق الفرضیة التي تنص على
وجود عالقة دالة إحصائیاً بین الذكاء العاطفي و الخجل .
و تعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن الطلبة في هذه المرحلة و صلوا إلى درجة من النضج العقلي و
اإلنفعالي  ،فأصبحو يتمتعون بالقدرة على معرفة إنفعاالتهم و تنظیمها و تكوین عالقات إجتماعیة ناجحة و
التعاطف مع اآلخرین  ،إذ يتحتم على الطلبة تسییر إنفعاالتهم بصورة إیجابیة حتى یحققو قد ار من النجاح
في إطار البیئة الجامعیة بصفة خاصة و الحیاة بصفة عامة حیث یعتبر الذكاء العاطفي مصد ار للتمیز و
التوافق و السعادة بالنسبة لألفراد في حیاتهم و النجاح في عالقاتهم الشخصیة مما یمنحهم القدرة على
اإلستجابة بدرجة متزنة إنفعالیا( الخضر ) 2002،و أشار جولمان ( )1998أن الذكاء العاطفي یسهم في
تنمیة عوامل كثیر كاللغة التعبیریة و إظهار المشاعر ،و تؤثر طبیعة المناهج الجامعیة و أسالیب و طرق
التدریس على مستوى الذكاء العاطفي إذ يرى (الشايب )2010،حسب ما ورد عن ) (Cohen,1999أن
إثراء المناهج الدراسیة بموضوع الذكاء العاطفي یقلل من المشكالت السلوكیة التي تؤثر بشكل مباشر في
عملیة التعلم و هذا ما ينعكس إیجابیا على تنمیة شخصیة الطالب من جمیع جوانبها.و كذا أكدت (
بن عمور )2017،أن طلبة الجامعة يتمتعون بهذه المهارة التي تعكس مهارات التواصل اإلجتماعي مع
اآلخرین بقوة نظ ار لما تعززه هذه المرحلة من التعلیم من العالقات اإلجتماعیة على نطاق واسع حیث یقضي
الطلبة وقتا كبی ار مع بعضهم البعض سواءا في حلقات التدریس أو خارجها إضافة للنضج العاطفي الذي يلي
مرحلة المراهقة حیث یعرف اإلستقرارو الثبات (بن عمور) 2017،كما ترى الباحثة في الدراسة الحالیة أن
إكتساب و تعلم مهارات الذكاء العاطفي من شأنه أن یقلل أو یقضي على العديد من المشكالت و الصعوبات
النفسیة خاصة مشكلة الخجل ،اإلنعزال عن اآلخر وصعوبات التواصل اإلجتماعي مع البیئة المحیطة .
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وكما توافقت نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه دراسة م.د طالب عبد سالم و م .د سفیرة
سعدون احمد ،التي هدفت إلى التعرف على الذكاء العاطفي و عالقته بمتغیر الجنس (ذكر  ،انثى) لدى
طلبة جامعة بغداد و من ثم ایجاد العالقة بین الذكاء العاطفي و الخجل  ،على عینة مقدرة بـ  200طالبا و
طالبة بجامعة بغداد للعام الدراسي ، 2011-2012و أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائیا بین
الذكاء العاطفي و الخجل.
كما تبین في دراسة (عبد العظیم سلیمان المصد) حول العالقة بین الذكاء العاطفي و مجموعة من
المتغیرات اإلنفعالیة التي تمثلت في وجهة الضبط و تقدير الذات و الخجل  ,على عینة (  )219طالبا و
طالبة من طالب جامعة غزة  ,وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعي و منخفض الذكاء العاطفي في
تقدير الذات لصالح ذوي الذكاء العاطفي المرتفع .
إذ توافقت الدراسة الحالیة مع الباحثة (هوشیار صديق السنطاوي) في موضوع الذكاء العاطفي وعالقته
بالثقة بالنفس لدى المراهقین في المدارس اإلعدادیة الذي شمل عینة ( )715طالبا و طالبة من طالب
اإلعدادیة وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود عالقة إرتباط دالة إحصائیا بین كل من الذكاء العاطفي و الثقة
بالنفس لدى طلبة مرحلة اإلعدادیة كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و
اإلناث في متغیر الذكاء العاطفي و متغیر الثقة بالنفس .
و تتوافق نتائج البحث الحالي مع دراسة السید ( )2007التي هدفت للكشف عن طبیعة العالقة بین
أبعاد الذكاء العاطفي وإستراتیجیات التعامل مع المواقف الضاغطة ،وأبعاد الصالبة النفسیة ،وأبعاد الكفاءة
الذاتیة كما يدركها طالب جامعة قناة السوي .وتحديد القدرة التنبؤیة ألبعاد الذكاء العاطفي بإستراتیجیات
التعامل مع المواقف الضاغطة إذ توصلت إلى وجود عالقة إرتباطیة موجبة دالة بین إدارة انفعاالت
وإستراتیجیات التعامل كما توصلت إلى وجود عالقة إرتباطیة سالبة بین بعدي الوعي باإلنفعاالت ،وإدارة
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اإلنفعاالت واإلستراتیجیات السلبیة و وجود عالقة موجبة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء العاطفي ،وأبعاد
الكفاءة الذاتیة كما يدركها طالب الجامعة( ،محمد بن راشد بن سعید الحجري.)41 -40 -39 :2013 ،
كما جاءت دراسة بارشرد و هكستاين ( )hakstain&barchard ( )2004إلیجاد العالقة بین الذكاء
العاطفي و القدرات المعرفیة و عالقتها بمتغیرات الشخصیة و هي التوافق اإلنفعالي و اإلستقالل العاطفي و
الذكاء االجتماعي و الثقة اإلجتماعیة  ،عینة الدراسة من ( )176طالب و طالبة في مرحلة الدراسة الجامعیة
في جامعة كولومبیا  ،التي توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة بین الذكاء العاطفي و متغیرات
الشخصیة .
اإلستنتاج العام :
تعد هذه الدراسة محاولة إللقاء الضوء على مفهومین یشكالن محو ار أساسیا في الدراسات النفسیة  ،و
سیكولوجیة الشخصیة فنستنتج مما سبق أن مستوى الذكاء العاطفي و الخجل متوسط عند الطالب موضع
الدراسة ( طالب جامعة مستغانم )  ،و هناك عالقة إرتباطیة بین الذكاء العاطفي و الخجل  ،و ایضا إن
تأثیر الذكاء العاطفي واضح في الخجل حیث أن ذوي الذكاء العاطفي المتوسط كان لديهم مستوى خجل
متوسط و هذه نتیجة منطقیة .
و في ضوء النتائج السابقة ترى الباحثة أنه یجب اإلهتمام بالذكاء العاطفي و تنمیته لدى الطالب و إعداد
البرامج التربویة التي تؤدي إلى رفع مستوى الذكاء لدى الطالب بشكل عام  ،كما یجب التركیز في تلك
البرامج على أبعاد الذكاء العاطفي و خاصة إدارة اإلنفعاالت و التحكم فیها .
كذلك رأت الباحثة أنه البد من إجراء دراسات و خاصة في البیئة الجزائریة للكشف عن مدى العالقة بین
الذكاء العاطفي و أنواع الذكاء األخرى  .و كذلك إجراء الدراسات التطبیقیة ؛ حتى تتضح طبیعة البنیة
النفسیة للطالب الجامعي و شبكة تلك البنیة في عالقتها التفاعلیة مع بعضها البعض فلربما یكون لتقدير
الذات المرتفع دور في قدرة الطالب على إدارة اإلنفعاالت و معرفته اإلنفعالیة و التواصل اإلجتماعي  .ألجل
بناء برامج تدریبیة للطالب لزیادة وعیهم بمشاعرهم و قدرتهم على إدارة إنفعاالتهم و كذلك توفیرالبیئة التربویة
الالزمة لرفع كفاءته اإلنفعالیة .
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الخاتمة

الخاتمة :
من خالل هذه الدراسة تظهر جلیا أهمیة موضوع الذكاء العاطفي في حقل الدراسات السیكولوحیة
و التربویة  ،إذ يلعب الذكاء العاطفي دو ار كبی ار في مساعدة األفراد على إكتساب المهارات اإلجتماعیة التي
بدورها تساعدهم في التعامل مع المواقف اإلجتماعیة و التي تتضمن القدرة على اإلستجابة بشكل مالئم
المواقف اإلجتماعیة الطارئة  ،و یشاركه في ذلك مفهوم آخر ال یقل عنه أهمیة  ،و یعتبره معظم العلماء
و الباحثین من أكثر المفاهیم النفسیة تعقیدا نظ ار إلرتباطه بالعديد من المتغیرات الشخصیة و اإلجتماعیة
و التربویة  ،أال و هو مفهوم الخجل  ،كما يبرز دور كل من العوامل التربویة و األسریة التي من شأنها أن
تؤثر إیجابیا في تشكیل شخصیة سویة للفرد  ،فیشعر بالرضا و یسعى إلى تحسین أدائه  ،لیحقق بذلك نوعا
من اإلنسجام و اإلتزان النفسي مع ذاته و متطلبات بیئته  ،أو تأثر علیه سلبا فیشعر بالنقص و بإنه ال فائدة
منه ،و بذلك تسوء حالته النفسیة  ،بإعتبار أن الفرد في عالقة دينامیكیة مع بیئته اإلجتماعیة .
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التوصيات

التوصيات :
في ضوء النتائج التي اسفرت عنها الدراسة الحالیة توصي الباحثة بما یأتي :
 إجراء المزید من الدراسات التي تتناول برامج للذكاء العاطفي  ،و أثرها على المتغیرات النفسیة لدىطلبة الجامعات  ،كالصحة النفسیة و التوافق النفسي و اإلجتماعي و الخجل و الرضا عن الذات .
 وضع خطط و برامج تهدف إلى اإلستفادة من مهارات الذكاء العاطفي الموجودة لدى طلبة الجامعة ،و تطویر خطط دراسیة و مساقات أكادیمیة  ،و برامج تدریبیة على مستوى الجامعات للمحافظة على
الذكاء العاطفي لدى طلبتها .
 -إقامة ندوات وورشات لطلبة الجامعات تعرفهم بأهمیة الذكاء العاطفي  ،و دوره في حیاتهم .
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01 الملحق رقم
Corrélations
[Jeu_de_données1] C:\Users\TM 161\Desktop\تفريغ\بلكرد أ إحصاء\حنفي مذكرة
 االساسية الدراسة1.sav

Corrélations
اإلنفعالي_الذكاء
اإلنفعالي_الذكاء

Corrélation de Pearson

الخجل
,261*

1

Sig. (bilatérale)

,029

N
الخجل

70

70

Corrélation de Pearson

,261*

1

Sig. (bilatérale)

,029

N

70

70

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Descriptives

Statistiques descriptives
N

Plage

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

اإلنفعالي_الذكاء

70

62

101

163

130,71

15,837

الخجل

70

24

48

72

58,53

5,277

N valide (liste)

70
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الملحق رقم  : 02إستبیان الذكاء اإلنفعالي
جامعة مستغانم
كلية العلوم االجتماعية
عزيزي الطالب  ..........عزيزتي الطالبة
نقوم بدراسة بعنوان (الذكاء العاطفي و عالقته بالخجل لدى الطالب )لذا يرجى منك قراءة كل عبارة جيدا ووضع االجابة بكل
موضوعية و صدق علما بان كل المعلومات ستكون سرية و ال تستخدم اال في اطار البحث العلمي
اوال  :المتغيرات الشخصية
الجنس :

ذكر (

انثى (

)

)

السن .................... :
المستوى .................. :
التخصص .................. :
مقياس الذكاء العاطفي ل ( بار – اون و جيمس باركر)
الفقرة

الرقم
1

استمتع بالتسلية

2

اجيد فهم مشاعر االخرين

3

لدي القدرة على تهدئة نفسي

4

اشعر انني متهيج

5

اهتم بما يحدث لالخرين

6

من الصعب علي ان اسيطر على غضبي

7

من السهل علي اخبار الناس بمشاعري

بدرجة عالية
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بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة
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8

اتقبل كل من التقي به

9

اشعر بالثقة بنفسي

10

اتفهم عادة كيف يشعر االخرون

11

ال اتمكن من المحافظة على هدوئي

12

احاول استعمال طرائق مختلفة لالجابة
عن االسئلة الصعبة

13

اعتقد ان معظم االشياء التي انجزها
سوف تكون مرضية

14

لدي القدرة على احترام االخرين

15

انزعج بشكل مبالغ به من بعض االمور

16

من السهل علي فهم اشياء جديدة

17

استطيع التحدث بسهولة عن مشاعري

18

أفكر بأي شخص افكا ار ايجابية

19

لدي امل بما هو افضل

20

الحصول على اصدقاء امر هام

21

اتشاجر مع الناس

22

باستطاعتي فهم اسئلة صعبة

23

احب ان ابتسم

24

احاول ان ال اؤذي مشاعر االخرين

25

احاول تفهم المشكلة حتى اتمكن من
حلها

26

انا عصبي

27

ال شيئ يزعجني
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28

يصعب علي التحدث عن مشاعري
الداخلية العميقة

29

اعلم ان االمور ستصبح على ما يرام

30

استطيع تقديم اجابات جيدة على اسئلة
صعبة

31

باستطاعتي وصف مشاعري بسهولة

32

اعرف كيف اقضي اوقاتا جيدة

33

علي قول الحقيقة

34

استطيع االجابة بطرائق عديدة عن
السؤال الصعب عندما اريد

35

اغضب بسرعة

3ت6

احب ان اعمل من اجل االخرين

37

ال اشعر بسعادة كبيرة

38

استخدم بسهولة طرائق مختلفة في حل
المشكالت

39

يتطلب كثير من الوقت حتى اغضب

40

مشاعري جيدة اتجاه نفسي

41

اكون اصدقاء بسهولة

42

اعتقد اني االفضل في كل ما انجز
مقارنة بغيري

43

يسهل علي البوح بمشاعري

44

عند االجابة عن االسئلة الصعبة احاول
التفكير بحلول عديدة
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45

اشعر باستياء عندما يؤذي مشاعري
االخرين

46

عندما اغضب من احد ابقى هكذا مدة
طويلة

47

انا سعيدة بنوعية شخصيتي

48

اجيد حل المشكالت

49

يصعب علي االنتظار في الدور

50

استمتع باألشياء التي اصنعها

51

احب اصدقائي

52

ليس لدي ايام سيئة

53

لدي صعوبة في البوح لالخرينباسراري

54

اغضب بسهولة

55

اعرف ما اذا كان صديقي غير سعيد

56

احب شكلي ( راض عن جسدي )

57

ال اتهرب من االمور الصعبة

58

عندما اغضب اتصرف من دون تفكير

59

اعرف متى يكون االخرين غير سعداء
حتى و لو لم يخبروني بذلك

60

انا راض عن الشكل الذي ابدو عليه
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الملحق رقم  03إستبيان الخجل
جامعة مستغانم
كلية العلوم االجتماعية
عزيزي الطالب  ..........عزيزتي الطالبة
نقوم بدراسة بعنوان (الذكاء العاطفي و عالقته بالخجل لدى الطالب )لذا يرجى منك قراءة كل عبارة جيدا ووضع االجابة
بكل موضوعية و صدق علما بان كل المعلومات ستكون سرية و ال تستخدم اال في اطار البحث العلمي
اوال  :المتغيرات الشخصية
ذكر (

الجنس :

)

انثى (

)

السن .................... :
المستوى .................. :
التخصص .................. :

الفقرة
1

هل تجد صعوبة في التعرف مع الناس ؟

2

هل تشعر بالخوف اذا توقعت مقابلة الجنس االخر ؟

3

هل ان التكلم بالتلفون اسهل لك من مواجهة االخرين ؟

4

هل تتجنب النظر الى وجه من تحادته ؟

5

هل انت سريع التاثر عندما تشعر بان الغير بمس كرامتك
؟

6

هل تشعر بان الناس يهتمون بشخصيتك و منظرك ؟

7

هل تتلعثم احيانا و يتعذر عليك الكالم او تنسى ما تريد ان
تقوله عندما تقابل االخرين ؟

8

هل تترك باقي الحساب لعامل المطعم اذا كان قليال ؟

9

هل يقلقك ان ترد سلعة اشتريتها النك قد غيرت رايك ؟
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10

هل تاكل اذا دخلت احد المطاعم واكتشفت ان اسعاره تزيد عما تريد
ان تدفع ؟

11

هل تناقش صاحب المخزن في سعر البضاعة التي
تشتريها منه ؟

12

هل تاثر الصمت على ايداء ارائك خشية ان تلفث اليك
انضار الغير ؟

13

هل تميل لحسد االخرين لمواهبهم او ثزوتهم او نجاحهم
في عملهم ؟

14

هل تعتني اكثر مما ينبغي باسلوب رسائلك االجتماعية او
انواع ادوات كتابتك ؟

15

هل تتجنب ان تكون اول المتحدثين في مهرجان خطابي
في الكلية ؟

16

هل تعد نفسك بانك اقل مستوى مما تحب ان تجعله شريكا
لحياتك ؟

17

هل تشعر بارتباك اذا اختارك زمالءك في حفلة لرواية
نكتة ؟

18

هل تبالغ في اظهار االداب و تكثر من االعتذار القل داع ؟

19

هل تتردد في استعمال اللغة الفصحى خشية ان يظن غيرك
انك تتباهى بذلك؟

20

هل تسمح لبائع ما ان يحملك على شراء سلعة ال تود
شرائها ؟

21

هل ترتبك اذا سئلت عن دواء اشتريته و ال تريد ان تبوح
به ؟

22

هل تتردد ان تدفع للبائع ورقة نقدية كبيرة عن حاجة ذات
سعر بسيط ؟

23

هل تؤثر ان تتنازل عن حقك في محاسبة طالب اساء اليك
على مقابلة رئيس القسم ؟

24

هل تتجنب اظهار ودك و محبتك لالخرين ؟
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25

هل تجد صعوبة في محادثة شخص لم تتعرف به اال منذ
زمن قصير ؟

26

هل تجد صعوبة في القاء و مناقشة موضوع تقريرك امام
الطلبة و بحضور االستاذ؟

27

هل ترتبك عندما يوجه اللوم الى جميع طلبة الصف ؟

28

هل تتردد في مطالبة صديقك ارجاع مبلغ من المال
اقترضه منك بعد فوات وقت معقول ؟

29

هل ترتبك اذا تصادمت صدفة باحد الناس ؟

30

هل ترتبك اذا اقترب منك االستاد اثناء االمتحان و يحاول
ان يقرا ما تكتبه ؟

31

هل تسمح لغيرك ان يسبقك و يتقدم عليك لياخد دورك عند استالم الكتب
من التعليم المجاني ؟

32

هل ترتبك اذا صادفت منظرا مؤلما يستدعي الشفقة ؟

33

هل تتاخر عن استعمال االشياء الجديدة (المودة) حتى
يشيع استعمالها بين الناس ؟

34

هل تتردد في عرض صورك و انت طفل امام زمالئك ؟

35

هل تبدو قلقل عندما تقف امام الة التصوير ؟

36

هل تشك ان اصدقاءك و بعض معارفك ينتقدونك في
غيبتك ؟

37

هل تشعر بالحرج اذا سئلت متى تتوقع ان تتزوج ؟

38

هل تقلل من قيمة ما تقوم به من االعمال في حياتك
االجتماعية ؟

39

هل تخشى ان تعلو حمرة الخجل وجهك ؟

40

هل تنفعل في عملك اذا شعرت بمراقبة الغير لك؟
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