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  عنوان البحث
  الحاجة إلى الحب لدى المراهقین وعالقتها بالذكاء الوجداني

  عقیل خلیل ناصر:                                          الباحثالمرشديعماد حسین عبید .د:الباحث
  معة بابل     جا/جامعة بابل                                             كلیة اآلداب/  األساسیةكلیة التربیة

  
  مستخلص البحث

     استهدف البحث الحالي التعرف على العالقة بین الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني لدى المراهقین وتعرف 
فیما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة في الحاجة إلى الحب، وكذلك الذكاء الوجداني ألفرد عینة البحـث 

  .)إناث-ذكور(تبعا لمتغیر الجنس
صـفي /التربیـة -اآلداب:(طالبـا وطالبـة موزعـة علـى أربـع كلیـات إنـسانیة هـي) 100(    تكونت عینة البحث من 

في جامعة بابل، ولقیاس الحاجة إلى الحب اعتمد البحث الحالي على )   الفنون الجمیلة- التربیة األساسیة-الدین
فقرة تعبر عن الحاجة إلى ) 47( والتي تتكون من في جامعة بغداد) 2005(األداة التي أعدها قدورى في دراسته 

الحـب جمعـت مـن مقــاییس وأدبیـات مختلفـة،وفي البحـث الحــالي تـم التأكـد مـن الــصدق عـدلت بعـض الفقـرات وتــم 
  ).0،87=ر(واستخرج الثبات، وبلغ معامل الثبات%)100 -75(فقرة وقد تراوحت نسبة االتفاق) 46(االتفاق على 

التــي أجریــت فــي ) 2009(جــداني اعتمــد علــى مقیــاس الــذكاء الوجــداني فــي دراســة النمــري    ولقیــاس الــذكاء الو
وقد بلغ  معامل  %) 100(المملكة العربیة السعودیة، وبعد التحقق من الصدق حددت نسبة االتفاق بین الخبراء بـ

  ).0،83=ر(الثبات عن طریق إعادة االختبار
وسط الحسابي واالختبار التائي لعینـة واحـدة ولعینتـین مـستقلتین، وقـد     ولمعالجة البیانات إحصائیا استخدم المت

أظهرت النتائج  إن هناك فرقا بین المتوسط الحسابي والمتوسط النظري ولصالح المتوسط الحـسابي ألفـراد العینـة 
لحــب فـي كـل مـن الحاجـة إلـى الحــب والـذكاء الوجـداني،ودلت النتـائج عـن وجـود عالقــة موجبـة بـین الحاجـة إلـى ا

والذكاء الوجداني لدى أفراد العینة ،كما أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة تبعا 
في كل من الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني ولصالح اإلناث،وبناء على ما أظهرته )ذكور إناث(لمتغیر الجنس

  .حاتالنتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصیات والمقتر
  

  الفصل األول
  تعریف بالبحث

  مشكلة البحث: أوال
إن لكــل إنــسان القــدرة علــى الحــب ولكــن تحقیــق ذلــك صــعب للغایــة فــنحن نبــدأ الحیــاة بتمركــز الطفولــة 

،فالتنـــشئة االجتماعیـــة ال تـــوفر )97 :2008مجیـــد،(الكامـــل حـــول الـــذات وال نـــستطیع التمییـــز بـــین ذاتنـــا واآلخـــرین
األطفال االتصال العاطفي،فهذا االتصال قد یكون صحیحا في وقت وفي أحیان أخرى الخطوط الصحیحة لتعلیم 

قد یكون خاطئا، فدائرة االتصال الكاملة تشمل في وقت واحد قابلیة التعبیر الواضح عن رسالة وقابلیة فهم رسائل 
  ).199:2007سالمة،(اآلخرین فهما صحیحا
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ق المراهــق فــي الخیــاالت و أحــالم الیقظــة التــي قــد ومــن المــشكالت الوجدانیــة فــي مرحلــة المراهقــة غــر
الم الواقع،فــالمراهق یمیــل إلــى فكــرة الحــب مــن أول نظــرة فیقــع فــي حــب الفتــاة  تــستغرق وقتــه وجهــده وتبعــده عــن عــ
معتقدا أن هذا حب حقیقي ولكنه في الواقع ینقصه النضج الوجداني واالتزان االنفعالي وكثیـرا مـا تنتهـي الزیجـات 

ــتم فــــ ـــق التــــي تــ ي ســــن مبكــــرة بالفــــشل ألنهــــا ال تقــــوم علــــى أســــاس مــــن النــــضج الوجــــداني وال تــــستند إلــــى المنطــ
  ).257:1991عیسوي،(السلیم

كمـــا أن التغیـــرات الوجدانیـــة تتـــصف بحـــدة االنفعـــال ،إذ یغـــضب ویثـــور المراهـــق ألســـباب تافهـــة،ویمتاز 
ومع ذلك فان ...و شعوره بأنه أصبح رجالاالنفعال بالتقلب وسرعة التغیر،ومرجع انفعاالت المراهق في معظمها ه

ــه تحـــت طائلــــة العدیـــد مــــن الـــصراعات النفــــسیة نالمحیطـــی  بـــه مــــازالوا یعاملونـــه كطفــــل ، فـــضال عــــن ذلـــك وقوعــ
  ).122: 2005عیسوي،(األخرى

عد من أولـى الخطـوات المعرفیـة الجـادة یومن هنا تبرز مشكلة البحث الحالي ،إذ أن تشخیص المشكلة    
بعــض  منطقــي لهــا ، وقــد شــخص الباحثــان مــشكلة البحــث الحــالي بعــد اطالعهــم علــى ث عــن حــلالــساعیة للبحــ

ا أتـاح لهـم فرصـة االطـالع علـى بعـض الجوانـب  األدبیات التي تناولت الحاجة إلى الحب والذكاء الوجـداني ، ممـ
في هذا المجال إلـى إن قد أشارت الدراسات والبحوث التي أجریت فالنظریة لهذین المفهومین في الحقل التربوي ،

یكولوجي العربــي فــي هــذه المواضــیع یــوحي بالقلــة أو حتــى النــدرة ، ویرجــع ذلــك إلــى عوامــل ااســتقراء التــراث الــس
ا إن عـــدم معرفـــة المراهـــق كیفیـــة تاجتماعیــة وثقافیـــة  جعـــل ثمـــة خـــصوصیة  تتعلـــق بطبیعـــة المجتمــع العربـــي ،كمـــ

 قد یؤدي إلى إرباك في إلى النضج الوجداني واالتزان االنفعالي بسبب االفتقار التعامل الصحیح مع هذه الحاجة
  . فهم الذات وضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على أداء دوره االجتماعي داخل األسرة والمجتمع 

لذا تتركز مشكلة البحث الحالي في تعرف فیما إذا كانت هناك عالقة بین الحاجة إلـى الحـب و الـذكاء 
  . ؟)أنثى , ذكر ( هقین  ،وما مدى تأثر هذه الحاجة بجنس المراهق الوجداني لدى المرا

  أهمیة البحث : ثانیا
ًتعد مرحلة المراهقة من أدق مراحل النمو التي یمر بها اإلنسان نظرا لما تتصف به من تغیـرات جذریـة 

 418 : 1984شول ، أ( وسریعة تنعكس أثارها على مظاهر النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي كافة 
 واالجتماعیـــة مـــن خـــالل االنتقـــال  والوجدانیـــة المتاعـــب االنفعالیـــةمجموعـــة مـــن، وبـــسبب هـــذه التغیـــرات تظهـــر ) 

  ) .84 : 1995عدس وتوق ، ( المراهقة لكال الجنسینإلىالسریع من الطفولة 
نظـرهم فیهـا وعـدها وقد نالت مرحلة المراهقة اهتمـام عـدد مـن علمـاء الـنفس والبـاحثین واختلفـت وجهـات 

 : 1982أسـعد ومخـول ، (للفـرد ، واعتقـد فرویـد وهـول وسـولیفان أنهـا حقبـة عاصـفة ومرهقـة جدیـدة بعضهم والدة 
 واإلحبـــاط النفـــسیة وتـــسودها المعانـــاة األزمـــات، فقـــد وصـــف ســـتانلي هـــول المراهقـــة بأنهـــا مرحلـــة تكتنفهـــا  ) 227

، فــي حــین یــرى آخــرون )  Vanderzanden,1989: 370 (والـصراع والقلــق والمــشكالت وصــعوبات التوافــق 
 مـن المـراهقین ال تقتـرن لـدیهم المراهقـة باضـطراب سـلوكي مـشیرین ًاومنهم أریكسون ومارجریت وبندیكیت أن كثیر

 ممیـز لـذا فالمراهقـة أو واضـح علـى نحـو الحضارات والمجتمعات التي ال تبرز فیها ظاهرة المراهقـة عدد من إلى
( وتصبح عاصفة متمیزة فقط في الحضارات والمجتمعات التي تضع قیودا على السلوك الجنسي في نظرهم تبرز 

    ) .679 : 1989كمال ، 
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 علـى وجـه الخـصوص ، النفـسیة فـي مرحلـة المراهقـة الحاجـات أهمیة إشباعتتضح بناء على ما سبق و
 ( أیــضا عــدم رؤیــة الحقیقــة ىإلــ الواقــع بــشكل خــاطئ فحــسب،بل تتعــدى إلــى ینظــر لمراهــقتجعــل ا فالحاجــات ال

  مشاهدة ماإلىً یتأثرون انفعالیا ، فأنهم یمیلون أووف یندفعون مراهقین س كذلك فأن ال، ) 96 : 1988جورارد ، 
 معینـة بـذاتها ذلـك أشـیاء إدراك إلـىیریدون مشاهدته ویسمعون ما یریدون سماعه،وقد تقودهم دوافعهـم وانفعـاالتهم 

  .)  Morgan,1979 :  388 (ائق تتفق وحاجاتهم ألنهم یدركون العالم بطر
 أن تعثـر الفـرد فـي  علـى)1962(عـام )  Krechetal & etal (زمالئـه كریـشل ویؤكـدوفي هـذا الـصدد 

 حدوث تشویه في مدركاته، واختالفها عن الواقع  الفعلي ، إلى حاجاته بفعل معوقات اعترضته ،قد یؤدي إشباع
 یتوقـف علــى مـدى قـوة الحاجـة عنـد الفــرد ، فكلمـا كانـت قـوة الحاجـة أو الــدافع كاإلدراوان مـدى هـذا التـشویه فـي 

 قوة الحاجة زیادة كبیرة ، فأن الفرد تزدادإذ ا أما الموضوعیة ، إلى الفرد للموقف اقرب أدراكمتوسطة كلما كان 
ً ینتبه انتباها كافیا أن على الهدف من دون إدراكهقد یركز  في  ت والسیاقات التي وجد فیها  الظروف والمعوقاإلىً

هذا الهدف، وحینما تضعف قوة الحاجة فأن حـساسیة الفـرد وقدرتـه علـى اسـتقبال المعلومـات ، ومـن ثـم معالجتهـا 
   ).78: 1982منصور ، ( تنخفض بصورة ملحوظة 

ة وتعد الحاجة إلى الحب من أهم الحاجات النفسیة التي تؤثر على المراهقین،فمن وجهة النظر اإلسالمی
ینظر إلى هذه  الحاجة على أنها  من أسمى المعاني فالحب هو الشعور بالمودة النابع من القلب وهو الحیاة لمن 

والـشفاء الـذي مـن عدمـه حلـت , والنور الذي من فقده فهـو فـي بحـار الظلمـات , فهو في جملة األموات , حرمها 
والمقامات , هو روح اإلیمان واألعمال , له هموم واآلم  التي من لم یظفر بها فعیشه كةبقلبه جمیع األسقام ، واللذ

   ).7-6:ت .ابن القیم ،ب(واألحوال ،التي متى خال منها فهب كالجسد الذي ال روح فیه 
وقـد جــاء فـي الحــدیث النبـوي الــشریف أن حــالوة اإلیمـان إنمــا تتحـصل بوجــود هـذا الحــب هللا وللرســول ، 

ثالث من كن فیـه وجـد حـالوة اإلیمـان مـن أحـب المـرء ال " قال )  وسلم صلى اهللا علیه واله(وعن انس إن النبي 
یحبه إال اهللا عز وجـل ومـن  كـان اهللا عـز وجـل  ورسـوله أحـب إلیـه ممـا سـواهما ، ومـن كـان أن یقـذف فـي النـار 

 للحب ، فالعقیدة هي األساس )471 :1986النسائي ،" ( أحب إلیه من أن یرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه 
إذ إن حالوة اإلیمان تتحصل بوجود الحب وان الحب یسمو بوجود العقیدة ، ومن مراتب الحب حسب وجهة نظر 

  : الدین اإلسالمي 
  حب اهللا عز وجل -1

إن ذروة الحــب وأكثــره صــفاء ونقــاء هــو حــب اهللا ، فهــو الــرابط الوثیــق الــذي یــربط اإلنــسان بربــه ، وهــو    
 ، يالــو ریلـــ(  شخــصیته ، ویـــسمو بأخالقهــا ویقــوم مـــا یــصدر عنهـــا مــن ســـلوك األســاس الــذي یبنـــي علیــه صـــرح

2007 :11. (    
" فحـــب المـــرء هللا تعـــالى قمــــة الـــشعور بالـــسعادة والراحــــة النفـــسیة ، فیـــضفي علــــى الـــنفس ســـموا وصــــفاء

بیحات فحسب وروحانیة ، كما أن محبة اهللا شوق یملك القلب بالتقرب إلیه ولقاءه ال في الصلوات والدعوات والتس
الى یرجــو بهــا وجهــه الكــریم ،  بـل فــي كــل مقــام ومكــان وعمــل یؤدیــه اإلنــسان ، فتكــون كــل ســكناته وحركاتــه هللا تعــ
وحب المؤمن هللا عز وجل یبعث في النفس أعظم السرور والسعادة والبهجة واألمن والطمأنینة سواء فـي الـدنیا أو 

هذا الحب القوة الدافعة الموجهة له في حیاتـه ، تخـضع كـل اآلخرة ،وحینما یخلص اإلنسان في حبه هللا ، یصبح 
, أنواع الحب األخرى لهذا الحب اإللهي ، ویصبح أنسانا یفیض بالحب للناس وجمیع مخلوقات اهللا والكون بأسره 
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یة إذ یرى في كل الموجودات من حوله آثار ربه الذي تشده علیه أشواقه الروحیة ، وتطلعاته القلب. فهو یحبها هللا 
   ). 92: ت  . نجاتي ،ب( 

وحــب اهللا عــز وجــل ال یقبــل بــأن یزاحمــه أو یتقــدم علیــه حــب اآلبــاء أو األبنــاء أو األخــوة أو األزواج ، 
ٕقل أن كان آباؤكم وأبنائكم واخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة : (( ویشیر إلى ذلك قوله تعالى 

حب إلیكم من اهللا ورسوله وجهاد في سبیله فتربـصوا حتـى یـأتي اهللا بـأمره واهللا تخشون كسادها ومسكن ترضونها أ
بینه , فالحب القائم بین اهللا وعباده المؤمنین قائم على الحب المتبادل ) 24, التوبة )) ( ال یهدي القوم الفاسقین 

نكم عن دینه فسوف یأتي اهللا بقوم یا أیها الذین امنوا من یرتد م: (( عز وجل وبین عباده المؤمنین ، یقول تعالى 
یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة علـى الكـافرین یجاهـدون فـي سـبیل اهللا وال یخـافون لومـة الئـم ذلـك فـضل 

كمــا أن الحــب ال یظفــر بــه المــؤمن إال بأتبــاع الرســول  ) 54, المائــدة )) ( اهللا یؤتیــه مــن یــشاء واهللا واســع علــیم 
قـل إن كنـتم تحبـون  اهللا فـأتبعوني یحبـبكم اهللا ویغفـر لكـم ذنـوبكم واهللا (( قـال تعـالى ) سـلم صلى اهللا علیه والـه و(

  . فإذا المرء أحب اهللا أحب ما یحب ، وأحب رسوله ، اقتفى أثره وتأسى به  ) 31آل عمران ، )) ( غفور رحیم 
 ) صلى اهللا علیه واله وسلم (حب الرسول -2

وحـب ) 93: , ت .نجـاتي ، ب(ى فـي ذروة الـسمو والنقـاء والروحانیـة یأتي هذا الحب بعد حب اهللا تعـال
إذ إن محبة اهللا تعـالى تقتـضي منـا أن نحـب مـن , مترتب على حب اهللا تعالى )صلى اهللا علیه واله وسلم (النبي 

أحــب اهللا ، ومـــن اتبتعثـــه لیعلمنــا كیـــف نحـــب اهللا ونحبــه ، وقـــد ورد فـــي الحــدیث الـــشریف مـــا یــدل علـــى أن حـــب 
صلى اهللا (رسول وال بیته علیه وعلیهم أفضل الصالة والسالم یقع في المرتبة الثانیة بعد حب اهللا تعالى ،إذ قالال

ت .ب, األلباني " ( أحبوا اهللا لما یغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب اهللا وأحبوا أهل بیتي لحبي) "علیه واله وسلم
قـل إن كنـتم : (( قـال تعـالى . ره بأن یحبهم ویغفـر لهـم ذنـوبهم ،فقد وعد اهللا من یتبع الرسول ویأتمر بأم) 119: 

  ) . 31, آل عمران )) ( تحبون اهللا فأتبعوني یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحیم 
إال من یصاحبه اإلتباع لرسول اهللا والسیر على . وال هیاما بالوجدان ,  إن حب اهللا لیس دعوة باللسان 

هجه في الحیاة ، فحب المسلم للرسول یكون اشد من حبه لذاته ولوالدیه وأوالده والناس وألي شئ هداه وتحقیق من
ال یـؤمن أحـدكم حتـى أكـون أحـب إلیـه مـن ) صلى اهللا علیه واله وسلم (، إذ یقول ) 387  :،1992قطب (آخر 

    ).114: 1986النسائي ،  ( والده وولده والناس أجمعین 
ولذلك كان حب اهللا ورسوله من العوامل الهامة في .  ویخضع له ویستسلم له  والمحب یطیع محبوبه ،

تربیــة نفــوس المــسلمین وفــي تقویــة أخالصــهم لإلســالم وشــدة تمــسكهم  بمبادئــه وتعالیمــه ،وااللتفــات حــول الرســول 
   ). 83 : 2002نجاتي ،(یتعلمون من ویقتدون به ویأتمرون بأمره )  صلى اهللا علیه واله وسلم (

ندرج تحت هذا الحب حب األنبیاء والرسل جمیعا علیهم صلوات اهللا وسالمه فحبهم یـأتي بعـد محبتنـا وی
فهـم صـفوة اهللا مـن خلقـه ، نحـبهم الن اهللا عـز وجـل أحـبهم واختـارهم لتبلیـغ ) صـلى اهللا علیـه والـه وسـلم (للرسول 

  ).192 : 1997, أبو دف ( الناس رسالته فلكل واحد منهم مكانته وقدره عند اهللا 
 ویرى الباحثان إن حب اهللا ورسوله وال ببیته الطاهرین یحقق في نفوسنا حب اإلیمان ،إذ إن اهللا تعالى 

ولكــن اهللا حبــب إلــیكم اإلیمــان (حبــب إلــى المــؤمنین والمــسلمین اإلیمــان وزینــه فــي قلــوبهم ،فیقــول ســبحانه وتعــالى 
  ) .7الحجرات ،) ( أولئك هم الراشدون وزینه في قلوبكم وكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان 

 حب الذات -3
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إن حــب الــذات یــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــدوافع حفــظ الــذات فاإلنــسان یحــب أن ینمــي إمكاناتــه ویحقــق ذاتــه 
وانـه لحـب : ( ویعبـر عـن هـذا قولـه تعـالى ) 83: ت .نجـاتي ب(ویحب كل ما یجلب له الخیـر واألمـن والـسعادة 

فاإلنــسان شــدید الحـب لنفــسه ومــن ثــم الخیــر وجلـب النفــع لهــا ، فهــو دائــم الــدعاء ) 7ت، العادیــا) ( الخیـر لــشدید 
قلب الشیخ شاب على حب اثنتین طول الحیاة " لطلب الخیر والمال والصحة ،فعن أبي هریرة أن رسول اهللا قال 

تكـسا فــي حمــأة فهــذا الحــب مـا لــم یــصبغ بـصبغة اإلیمــان یظــل مر )  570: ت  -الترمـذي ، ب" ( وكثـرة المــال 
األرض مقیدا بحدود العمر سجینا في سجن الذات ال یطلقه وال یرفعه إال االتصال بعـالم اكبـر مـن األرض وابعـد 
من الحیاة الدنیا وأعظم من الذات عـالم یـصدر عـن اهللا األزلـي ویعـود إلـى اهللا األبـدي وتتـصل فیـه الـدنیا بـاآلخرة 

  ).38-39 : 1992 ،قطب( إلى غیر انتهاء 
) صـلى اهللا علیـه والـه وسـلم (قـال ( في صدد الحد من أنانیة النفس وحبها الزائد بهذه الدنیا ومتاعهـا  و

صـلى اهللا (، هذه دعـوة مـن النبـي )1: ت .ب,ابن یزید )) ( ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیه ما یحب لنفسه (( 
ٕسان بطبیعتـه هلوعـا إذا مـسه الــشر  واذا بـأن یحـب المــرء لآلخـرین الخیـر كمـا یحبـه لذاتــه فاإلنـ) علیـه والـه وسـلم 

مسه الخیر منوعا فهذا فیه قمة األنانیة، وقد عالجها اهللا تعالى بثنائه على من یقاوم هذا اإلسراف في حب النفس 
ٕومن خالل الـدعوة إلـى اإلیمـان واقامـة الـصالة والزكـاة والـصدقة علـى الفقـراء والمـساكین والبعـد كـل البعـد عـن مـا 

هللا تعـــالى ، فاإلیمـــان میـــزان یـــوازي بـــین حــب الـــذات وحـــب اآلخـــرین فتحقـــق المـــصلحة الفردیـــة یــستدعي غـــضب ا
  .والعامة معا 

 حب  الفرد لآلخرین -4

اإلنسان بطبیعته كائن اجتماعي ینشأ في اسر مسلمة یتعلم فیها الحـب بمعانیـه الـصادقة ویحمـل معـالم 
محبتــه للنــاس ووده لهــم وقــد عنــي القــرآن الكــریم بتوجیــه اإلســالم الــسمحة یخــرج إلــى العــالم ذو نــشأة ســویة یــشعر ب

المـسلمین إلـى اإلخـوة والمحبـة والتـرابط إذ أشـاد القـرآن الكـریم إلـى اإلنـشاد لمحبـتهم ومؤاخـاتهم للمهـاجرین ومـد یــد 
 والذین تبـوؤوا الـدار واإلیمـان مـن قـبلهم یحبـون مـن هـاجر إلـیهم وال یجـدون فـي صـدورهم(( العون لهم قال تعالى 

)) ( حاجــة ممــا أوتــوا ویــؤثرون علــى أنفــسهم ولــو كــان بهــم خــصاصة ومــن یــوق شــح نفــسه فأولئــك هــم المفلحــون 
  ).9, الحشر 

 إن تراحم الناس وتوادهم وتعاطفهم یقوي الروابط االجتماعیة بینهم ویعمل على تماسك ووحـدة المجتمـع 
تفككت  الروابط وانقطعـت بیـنهم الـصلة بـسبب البغـضاء فإذا . فاألفراد إنما هم لبناة في بناء المجتمع . واستقراره 

  ).89-88 : 2002 ,نجاتي( والشحناء تفكك المجتمع وانهار كما ینهار البناء إذا تفككت أجزاؤه 
مثــل المــؤمنین فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم ) ((صــلى اهللا علیــه والــه وســلم (وفــي هــذا الــصدد یقــول 

، )71: ت . األلباني ، ب))( عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
صـلى اهللا علیـه والـه (فرسـولنا الكـریم , فالمؤمن ال یسعى جاهدا إلى حب الناس فحسب بل یعمل لیألف ویؤلـف  

  . یدفع بالمسلمین إلى القیام باألعمال التي تنشر المحبة والوئام بین الناس) وسلم 
حدیث القدسي ما یثبت أن الحب القائم بین المؤمنین هو في اهللا وهللا ،فعـن أبـي هریـرة أن وقد ورد في ال

ومن هؤالء رجالن تحبا فـي , ذكر سبعة یضلهم اهللا بظله یوم ال ظل إال ظله ) صلى اهللا علیه واله وسلم (النبي 
  ).234: 1987,البخاري ( اهللا اجتمعا علیه وتفرقا علیه 
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ــــام  ــــي وعنـــــدما احتـــــضر األمــ ـــسالم(علـ ـــاغر ) علیــــــه الــ ــــة واالصـــ ــــسنا وحـــــسینا وابــــــن الحنفیـ ــــع بنیه،حــ جمـ
یا بني عاشروا الناس إن غبتم حنوا إلیكم،وان فقدتم بكوا علیكم ،یا بني إن القلوب "فوصاهم،وكان في آخر وصیته

كم جنــود مجنــدة تــتالحظ بــالمودة، وتتنــاجى بهــا، وكــذلك هــي الــبغض، فــإذا أحببــتم الرجــل مــن خیــر ســبق عنــه ألــی
  ).306: 2010الموسوي،(ٕفارجوه،واذا أبغضتم الرجل من غیر سوء سبق منه ألیكم فاحذروه

 اإلســـالمي بالتحابـــب والتـــوادد والتـــراحم  الـــدینوبنــاء علـــى مـــا مـــره ذكـــره یـــرى الباحثـــان ان حكمـــة اهتمـــام
لجماعــة هــذا مــن یخلــص  الفــرد مــن الــشعور بــالقلق الــذي ینــتج عنــه الــشعور بالعزلــة عــن ا,  والتــآلف بــین النــاس 

  .ناحیة، ومن ناحیة أخرى یقوي انتماؤه إلى الجماعة
ًوهنــاك مــن یــرى  بــأن الحــب حالــة جــسدیة ، أي أنــه ال یعنــي شــیئا ســوى اســتجابة جــسدیة تجــاه شــخص   

( ًآخر یشعر باالنجذاب الجسدي نحوه ، لذلك نجد الحب یشمل مجاال واسع النطاق من السلوك بما فیـه االهتمـام
Caring(  ،واإلصغاء )Listening(والرعایة ،  )attending( والمعاملة التفضیلیة لآلخرین ،)Preferring to 

others . (   
 The Simple Sexual( فــي حــین یــرى آخــرون أن فكــرة الحــب تتــأثر بــالغریزة الجنــسیة الفطریــة  

instinct ( توجـه فیهـا بـوعيالتي تشترك فیها جمیع الكائنـات الحیـة المعقـدة ، فاألجنـاس البـشریة ت )Directed 

Consciously( أو من دون وعي )Sub- Consciously( باتجاه اإلشباع الجنسي )Sexual gratification 
.(  

أما النظریات السلوكیة فتؤكد على أن الحب سلسلة من األفعال والخیارات التي من الممكـن مالحظتهـا   
ًن مالحظته فمـن الممكـن قیاسـه نظریـا أیـضا فمـثال یـسلك ورؤیتها من الشخص نفسه واآلخرین ، وألن الحب ممك ً ً

(A) سلوكا معینا تجاه ً ً(B) أكثر مما یسلكه تجاه (C) فهنا یتبین أنه یحب (B) أكثر من (C) ) ، 2004مكي: 
23. (  

أن عالقـــة الفـــرد بـــاآلخرین فــــي المجتمـــع هـــي أول مـــشكلة فـــي الحیـــاة وأكبرهــــا ، ) Adler(یـــرى أدلـــر و  
یمكن أن یوضع بالضد من المجتمع ألنه ال یمكن أن یوجـد أحـدهما مـن دون اآلخـر  وجهة نظره الفاإلنسان من 

ًیمكن الفرد أن یصل إلى أهدافـه مـا لـم یكـن قـادرا علـى  وال یمكن للمجتمع أن یبقى من دون اآلخرین، كما أنه ال
  ) .244 :1987صالح ، (التعامل مع اآلخرین

 Belongingness & Love  ( ان حاجـة الحـب واالنتمـاءإلـى) Maslow, 1954 (ویـشیر ماسـلو  

Needs ( حاجات الفرد الفسیولوجیة واألمن نسبیا ، هنا یكون الفرد بحاجـة إلـى العالقـات إشباعتظهر عندما یتم ً
ًالحنونة الدافئة مع الناس عامة ، وتحدیدا حاجتـه لكـي یحـصل علـى مكانـه فـي مجموعتـه ویكـافح بـشدة مـن أجـل  ً

   .(Goble, 1970, P  40) تحقیق هدفه
ًأما عن الحب فیقول ماسلو بأنه یتمثل برغبة الفرد فـي حـب شـخص آخـر ، وأن یكـون محبوبـا بالمقابـل   

 عــن ا ناتجــیكــون االول للحــب ،وهنــاك نــوعین(Bischof, 1970, P. 548)والحــصول علــى االهتمــام والعنایــة
 واألخریتركز فیه اهتمام الفرد بأن یحبه اآلخرون ،و باألنانیة فهو یتسم) Deficiency Love (النقص أو العجز

 وهـذا النـوع مـن الحـب ال یمكـن أن یتحقـق مـن ،) Being Love (ًیعنـي أن تكـون قـادرا علـى أن تحـب اآلخـرین 
    .(Dietch, 1978, P. 627)دون أن تشبع الحاجات األساسیة التي تسبقه 
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هـو التظـاهر بالحـب والحـب العـصابي ، وهـو أن الـشائع فـي حـضارة العـصر )Horney (وتؤكد هورنـاي  
القسریة والمغاالة في الحب ، ویكون الشخص العصابي في حاجة إلى الحب ألنه یشعر بأنه كئیب وبائس وغیر 
محبوب كما أنه یشعر بالحاجة إلى الحب على درجة عالیة من الحساسیة إذ یتأثر بأیـة إشـارة ولـو كانـت بـسیطة 

  ) .230  :1988صالح، (تنم عن الرفض له  
فقد توصل إلى إیجاد الفرق بین اإلعجاب والحب من خالل تجاربه التي  ) Rubin, 1973(أما روبن   

ًقام بها وذلك  من خالل تطویر مقاییس لقیاس الحب واإلعجاب، فیرى أن ما یجعل الحب مختلفا عن اإلعجاب 
شخص مــا فقــط عنــدما نــشعر بــأن ذلـــك هــو أن اإلعجــاب یهــتم بتقــویم الــشخص اآلخــر وهــذا یعنــي أننــا نعجــب بــ

ًالشخص یمتلك خلقا وفكرا جیدا یستحق منا االحترام  ً ً(Rubin, 1973, P. 1)0  
إلـى نـوعین أساسـیین للحـب همـا الحـب  ) Haltfield & her Colleagues(  هاتفیلـد وزمالؤهـاوتـشیر  
 ، ولقـد توصـلت Companionate Love والحـب الرفـاقي Passionate Love (Sexual)) الجنـسي(العاطفي 

 على انه حالة من الرغبة الشدیدة لالتحاد Passionate Love (Sexual)) الجنسي(إلى تعریف الحب العاطفي 
العمیقـة ، أمـا  )Physiological arousal( ًواالرتبـاط بالـشخص اآلخـر وهـو أیـضا حالـة مـن اآلثـار الفـسیولوجیة

 الحـب الـذي نـشعر بـه تجـاه أولئـك الـذین تـرتبط حیاتنـا فهـو حالـة مـن )Companionate Love( الحـب الرفـاقي
بالحـب الرفـاقي فـي عالقــة ) الجنـسي(بهـم بعمـق ، وعلـى الـرغم مـن أن أغلـب النـاس تــربط بهجـة الحـب العـاطفي 

 & Haltfield(واحدة ، لكن في الحقیقة أن عملیة هذا الربط بین هذین النوعین من الحب عند هاتفیلد مستحیلة 

Walster, 1978, P.2(. 

ًویؤكــد ماســلو أن لمــنح الحــب للطفــل أهمیتــه بوصــف ذلــك شــرطا جوهریــا مــن شــروط تحقیــق الشخــصیة  ً
السلیمة ، وأنه من دون إشباع الحاجات األساسیة للطفل ومن دون الحب واألمن والشعور باالحترام فإنه سیواجه 

لـة عـدم إشـباع هـذه الحاجـة واكتمـال ،وفـي حا) 339  :1988جـورارد والنـدزمن ، (صعوبة في نموه وتحقیق ذاته 
النضج العاطفي تحدث اضطرابات في العالقات االجتماعیة والصراع النفسي واضطرابات في العالقات الحمیمة 

  ) .161 :1972یونس ، (
علـى انـه عملیـة توحیـد ودمـج فیـصوران الحـب )  Cassidy &  Shaver, 1999 (أما  كـزادي و شـافر

ولكــل ) Sexuality والجـنس Caregiving ، واالهتمـام Attachmentالتعلــق (یـة هـيلثالثـة أنظمـة ســلوكیة حیات
واحد من هذه األنظمة مجموعة من السلوكیات المتمیزة والوظائف،ویمكن لهذه األنظمة الـسلوكیة الثالثـة أن تـشوه 

 Learning Experiences Non- Optimal )تجـارب الـتعلم االجتمـاعي غیـر المثلـى(ُوتحـرف عـن طریـق 

Social –)( التــي قــد تحــدث فــي المراحــل العمریــة المختلفــة للفــرد ومنهــا تظهــر األنــواع الفرعیــة المختلفــة للحــب
  . (Cassidy &  Shaver, 1999, P. 104)والمراحل المتطورة منه 

همــا امتــداد  )Adult Love & Sexual( بــأن الحــب الناضــج والجــنس )Freud(ویوضــح فرویــد   
ــــى ج ـــكال الطفولیــــــة إلــ ــــا لألشـــ ــــودین همــ ـــة تیــــــارین موجــ ـــد الحــــــب بمثابـــ ــــد فرویـــ ـــب هــــــذا یعــ ( الحنــــــان/ الحــــــب : انـــ

Tenderness/ Affection (والحــــساسیة )Sensuality(  ، ــة ، ینــــشأ التیــــار األول فــــي وعــــي الطفــــل بالرعایــ
( ید اللبیدوواالهتمام والتغذیة مما یتلقاه من والدیه ، أما التیار الثاني فله عالقة بالنشاط الجنسي أو ما یسمیه فرو

Libido 9 وهو الشهوة الجنسیة.  
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هــو انــدماج لهـــذین التیــارین وأن انفــصال هـــذین  )Happy Love(یــرى فرویــد أن الحـــب الــسعید  كمــا  
ً،وأن مـــن الطبیعـــي جـــدا أن تتحـــول )Neurosis( التیـــارین عـــن بعـــضیهما أو كبـــت أحـــدهما ینـــتج عنـــه العـــصاب

والعالقـة  )Companionate Love(  آخـر أن الحـب الرفـاقيالرغبـات الجنـسیة إلـى عالقـة حـب طـاهرة وبمعنـى
  (Frud, 1951, PP. 1-2) .سببها كبت الرغبة الجنسیة للفرد )Intimacy( الحمیمة

بـأن النـاس ینجـذبون بعـضهم إلـى الـبعض اآلخـر عنـدما  )Aron & Aron 1986,(ویـبن آرون وآرون  
دورا كبیرا في الجاذبیة بین األفراد،ففـي البدایـة یفیـد  )Similarity( یجدون الفرصة لتوسیع الذات ،ویلعب التشابه

ًالتــشابه بوصـــفه متغیـــرا مــشروطا فمـــثال إذا كانـــت هنـــاك إمكانیــة لحـــدوث عالقـــة مــا ، وبعـــد إدراك اإلمكانیـــة فـــأن  ً ً
 ًالمضاد لهذا المتغیر هو الذي سیحدد تطور العالقـة وعنـد هـذه النقطـة فـأن االخـتالف بـدال مـن التـشابه هـو الـذي

 & Aron)یجعل الشخص یؤمن بأن تلك العالقة تقدم فرصة لتوسیع الذات ولذلك فإنها جدیرة بالمحافظة علیها 

Aron, 1986, PP. 1-2) .   
  :  بأن الحب یتألف من ثالثة مكونات هي ) ,Sternberg 1986(وقد بین ستیرنبیرغ  

ى الرومانـسیة واالنجــذاب الجـسدي واإلجمــاع تـشیر إلــى الـدوافع التــي تقـود إلــ ): Intimacy( العالقـة الحمیمــة-1
  .الجنسي والظاهرة المتعلقة بعالقات الحب 

  .تشیر إلى مشاعر القرب واالرتباط في عالقة الحب  ): Passion( المودة- 2
یشیر القرار أو االلتزام إلى قرار الفرد بحب فرد آخر  ): Decision or Commitment( القرار أو االلتزام--3

  . (Sternberg , 1986, P. 119)رة أو لمدة طویلة یلتزم خاللها بالمحافظة على الحب  ولمدة قصی
وهناك اتجاهان في تفسیر الحب فاألول یرى بان الحب عاطفة، في حین یرى اآلخر بأنه انفعال مركب 

 بالثبــات والفــرق بــین هــذین أن األول عبــارة عــن مجموعــة مرتبــة مــن االنفعــاالت تــدخل فیهــا عناصــر عقلیــة تمتــاز
واالســــتقرار والثــــاني عقــــدة أو تركیــــب انفعــــالي ذو قــــوة دائمــــة فیــــه حمــــاس وشــــدة وفیــــه تركیــــز االنتبــــاه إلــــى شــــيء 

  ).30: 2006الجواري،(معین
وأن , ویتفق  المتخصصین في هذا المجال قدیما وحدیثا بتأثر السلوك اإلنساني بكل من العقـل والقلـب 

كما  إن اإلدراك الحسي وظیفة یشترك فیها , ب مكمن المشاعر واألحاسیس العقل محل اإلدراك والتفكیر وان القل
غیر إن اهللا سبحانه وتعالى قد خـص اإلنـسان بوظیفـة إدراكیـة أخـرى هامـة یتمیـز بهـا , كل من اإلنسان والحیوان 

لمجــردة عـن الحیــوان وهــي العقــل الـذي بــه یــستطیع أن یعلــو بإدراكـه عــن األشــیاء المحــسوسة فیفكـر فــي المعــاني ا
كـالخیر والــشر والفــضیلة والرذیلــة والحــق والباطــل وبــه یــستطیع أن یــستدل علــى المبــادئ العامــة  مــن المالحظــات 

  ).123:  2001نجاتي ،" ( والتجارب 
ام علـــــي  ــ ـــول اإلمــ ـــا )" علیـــــه الـــــسالم(وفــــي هـــــذا الـــــصدد یقــ ـــصر ممــ الـــــدنیا منتهــــى بـــــصر األعمـــــى ال یبــ

 شاخص واألعمى إلیها شاخص،والبـصیر منهـا الدار ورائها،فالبصیر منهوراءها،والبصیر ینفذها بصره ویعلم إن ا
 ).203: 1956جعفر،"(متزود واألعمى لها متزود

وهـــو قبــل ذلـــك موضــع اإلیمـــان , إن القلــب هــو مكمـــن المــشاعر مـــن حــب وبغـــض ووســاوس وخطــرات 
   ).202 : 1997الشنقیطي،" ( واإلنابة واإلصرار والطمأنینة واالضطراب  ’ والكفر 

ولكل من العقل والقلب ادوار في تسییر حیاة اإلنسان وتكیفه وتعایشه مع من حوله وبلوغه الهدف الذي 
وانه على مقدار حـظ العقـل , وذلك أن عمر اإلنسان یقاس بعقله ووجدانه البسني حیاته وأیام زمانه " یسعى إلیه 
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) 9 :1980, الجوزو (عرضا وعمقا وغنى  من العلم ونصیب الوجدان من مرهفات الحس تكون الحیاة اإلنسانیة 
.  

ویعد مفهوم الذكاء من أكثر المفاهیم التي حظیت باهتمام علماء النفس منذ ظهوره في بدایة القرن 
وهو وان كان موضوعا قدیما ،إال إن التجدیدات التي , الماضي ،فقد احتل مكانة أساسیة داخل  هذا المیدان 

ن فترة إلى أخرى ساهمت في استیعابنا لهذه الخاصیة المهمة بشكل أفضل،وقد طرأت علیه في الفهم والتطبیق  م
برزت جهود علماء النفس في التعرف على طبیعة الذكاء واتخذوا أسالیب متنوعة للتعرف على ما إذا كان الذكاء 

القدرات تم مكونا من قدرة عقلیة عامة أم مجموعة من القدرات المستقلة وتوصلوا إلى إن الذكاء مجموعة من 
  . والذكاء الشخصي وغیرها من الذكاءات , تسمیتها بأنواع مختلفة من الذكاء كالذكاء المیكانیكي والذكاء العملي  

لقد تركزت معظم األبحاث والدراسات السابقة حول أنواع الذكاء المختلفة كالذكاء العام والذكاء 
ظ موضوع الذكاء الوجداني باهتمام بحثي بالقدر المیكانیكي والذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي ولم یح

  .المناسب خاصة في بالدنا العربیة 
 م إن الشعور أو الوعي بالذات وهو في جوهره خبرة 1890عام " ولیم جیمس " والذكاء الوجداني له جذور فیرى 

ٌـ الوجـداني الـذي یكون والتي تعد حجر الزاویة في الذكاء" اعرف نفسك " اجتماعیة ، وهذا یتفق مع حكمة سقراط 
جانبا مهما من الذكاء الشخص وتعنـي تلـك الحكمـة وعـي اإلنـسان بمـشاعره وقـت حـدوثها ،أي أن الـوعي بالـذات 
كموضوع نفسي اجتماعي یتعلق بإدراك الفرد بأن له تأثیر علـى اآلخـرین ولآلخـرین تـأثیر علیـه ،وعلـى الـرغم مـن 

 انــه احــدث صــیحة كبیــرة باألوســاط العلمیــة والعامــة وقــد ظهــر فــي جدیــدا إال" أن الــذكاء الوجــداني یعتبــر مفهومــا
التــسعینات مــن القــرن الماضــي وتناولتــه سلــسلة مــن الكتــب والمقــاالت مــن حیــث طبیعتــه ومكوناتــه وتطبیقاتــه فــي 

 یعتمـد المیادین التربویة والتنظیمیة واالجتماعیـة والمهنیـة فهـذا المفهـوم ال یعتمـد علـى قـدرا ت الفـرد الذهنیـة ولكنـه
  .على ما یملكه الفرد من قدرات اصطلح على تسمیتها قدرات الذكاء الوجداني 

فــي اآلونـــة األخیــرة وأصــبح هـــذا ) االنفعــالي ( وقــد تزایــدت واحتــدمت النقاشـــات حــول الــذكاء الوجـــداني 
عــام )لمــان دانییــل جو(الموضـوع المــادة العلمیــة ألفــضل الكتــب وأكثرهـا مبیعــا فــي المجتمــع األمریكــي والـذي ألــف 

 وانتهى النقاش إلى ان هذا الموضوع من الذكاء لیس مكنون بسیط ولیس سهل الحدیث عنه ووصفه عن 1995
   ).7: 2000األعسر وكفاني،(طریق الثرثرة ولكن في الواقع كینونة معقدة ومؤهلة وفعالة 

قــدموا هــذا المفهــوم فــي ومــن أوائــل مــن , وتعــد نهایــة الثمانینــات بدایــة ألســتخدم مفهــوم الــذكاء الوجــداني 
حیــث حـاول إیجـاد نمـوذج موحــد لـتعلم الـذكاء الوجـداني فــي ضـوء نظریـة بیاجیــه )جرینـسبان (التـراث الـسیكولوجي 

  .للنمو المعرف ونظریات التحلیل النفسي والتعلم الوجداني 
  : ومجمل القول في هذا النموذج بأن الذكاء الوجداني یمر تعلمه بثالث مستویات وهي 

  .وفیه یتعلم االنفعاالت المرتبطة بالحاجات الجسمیة ) Somatic Learning(التعلم الجسمي : أوال 
فهــو مــستوى متــداخل مــع المــستوى األول والمــستوى ) Consequence Learning(الــتعلم بالنتــائج : ثانیــا 

) .( لیـات الـتعلم بـالتعزیز كآ( وفیه یتعلم األفكار والمعاني من خالل ما یتبع الـسلوك المـتعلم مـن نتیجـة , الثالث 
  ) .247: 2002،عبده وعثمان

وتحـــدث فـــي هـــذا  ) Representational Structural Learning:(الـــتعلم التركیبـــي التمثیلـــي : ثالثـــا 
المستوى أعلى درجات تعلم األفكار والمعاني واالنفعاالت وهو ما یمثـل مرحلـة التفكیـر الـشكلي  لـدى بیاجیـه كمـا 
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مقـاال بعنـوان الـذكاء ) م1995(وقـدم أیـضا " مقاال بعنـوان الـذكاء الوجـداني )1990(  ومایر قدم كل من سالوفي
الوجداني وأشارا فیه بأن الذكاء الوجـداني هـو نـوع مـن الـذكاء االجتمـاعي واهـم وظائفـه أرشـاد التفكیـر وتخـصیص 

  ) .438: 2007النجار ،( القدرات التي تسهم في حل المشكالت  
والـذي تنـاول " فضل ما كتب عن الذكاء الوجداني في كتابه الشهیر الـذكاء الوجـداني كما قدم جولمان أ

وطبیعـة الـذكاء الوجـداني والمجـاالت التـي لـه دور فیهـا ودوره فـي براعـة اإلنـسان " فیه ما اسماه بالعقـل الوجـداني 
عبده ( رز في حیاة الفرد التعلیمیة الذي له الدور البا. وتقدمه في مجاالت الحیاة العملیة قیاسا بالذكاء األكادیمي 

  ) .   248: 2000وعثمان، 
-Mayer & Salovey , 1997 : pp 5(وترجـع أصـول الـذكاء الوجـداني إلـى القـرن الثـامن عـشر      
  :حیث كان یرى العلماء بأن العقل ینقسم إلى ثالثة أقسام متباینة هي  ) 11
ذاكرة والتفكیر واتخاذ القرار ومختلف العملیـات المعرفیـة ومـا وتشمل على العدید من الوظائف مثل ال:اإلدراك -1

قد میزا بین الذكاء والتوافق ، " مایر وسالوفي"وان كان . ینبثق منها ، والذكاء كأسلوب من أسالیب التوافق الجید 
 علــى وان معظــم الكائنــات الحیــة قــادرة علــى التوافــق اعتمــادا, بــأن التوافــق خاصــیة واحــدة مــن خــصائص الــذكاء 

 .توظیف النواحي الحسیة لها دون حاجة لها بالذكاء 
وتـــشمل االنفعـــاالت والنـــواحي المزاجیـــة والتقـــویم ومختلـــف المـــشاعر مثـــل الفـــرح والـــسرور والغـــضب : العاطفـــة-2

. واإلحباط والخوف والقلق والتبرم وعدم التحمل ، وابسط أشكال االنفعاالت ما یسمي باللون الوجداني لألحاسیس 
اء الوجداني بطریقة او بأخرى مرتبط بالمنحى األول والثاني ویحدث تكامل بینهما إال انه لیس كل ما یتصل والذك

انفعالیا ، على الرغم من التفاعل التبادلي والمشترك بین االنفعال " بالمنحى المعرفي والمنحى الوجداني یكون ذكاء
 . والتفكیر وأثره على السلوك اإلنساني 

 .تشمل الدوافع البیولوجیة أو المتعلمة أو األهداف التي یسعى الفرد لتحقیقها و:الدافعیة -3
 Hilgaed(ومازال هذا التقسیم للعقل اإلنساني معترفا به من قبل العدید من العلماء المعاصرین مثل 

1995 ,Mayer,1980 ( مایر وذلك من وجهة نظر " الذكاء الدافعي " ومن المفاهیم المقترحة في هذا المجال
في تقسیمها للذكاء الى معرفي وانفعالي ودافعي واألنواع الثالثة مرتبطـة ) Mayer &Geher, 1996(وجیهر 

فعند تحلیلنا لمسألة لمـاذا یـصبح الفـرد نـشطا فأننـا نحلـل مظـاهر الحاجـات والـدوافع كمـصدر , ببعضها بدرجة ما 
 –لیه فاعلیة الفرد ولماذا یتم اختیار األفعال والسلوك وعند دراستنا لقضیة الهدف الذي تتوجه ا, للفعالیة والنشاط 

وعند حل مشكلة كیفیة تحقیق ,  فإننا نحلل مظاهر الدوافع باعتبارها أسبابا تحدد السلوك –هذا على وجه التحدید 
: 2002عبـده وعثمـان،(تنظیم القوى المحركة للسلوك فإننـا نـدرس مظـاهر االنفعـاالت والخبـرات الوجدانیـة الذاتیـة 

249. (  
للقـدرات نجـد انـه احـد االتجاهـات المهمـة فـي الـذكاء  )1990مـایرو وسـالوفي(وعند الحدیث عـن نمـوذج

الوجــداني حیــث أظهــرت التعریفــات المبكــرة لــه كمجموعــة مــن القــدرات مــن خــالل أعمالهمــا وقــد اســتخدم فــي هــذه 
مـات الوجدانیـة والثـاني حـددت المهـارات التعریفات المبكرة مدخل مكنون من جـزأین األول المعالجـة العامـة للمعلو

المتضمنة فـي المعالجـة وتـم تعریـف الـذكاء الوجـداني فـي تلـك المرحلـة علـى انـه القـدرة علـى رصـد الفـرد لمـشاعره 
وانفعاالتـه الخاصـة ومــشاعر وانفعـاالت اآلخــرین وان یمیـز بینهمــا وان یـستخدم هــذه المعلومـات فــي توجیـه ســلوكه 

تعـدیال علـى نمـوذج الـذكاء الوجـداني وأعـادا تعریـف الـذكاء الوجـداني علـى ) م1997(ام وانفعاالت ، ثم ادخـال عـ
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انـه قـدرة الفــرد علـى أن یــدرك ویعبـر عــن االنفعـاالت وان یفهـم فهمــا جیـدا كیــف تـؤثر االنفعــاالت علـى الفكــر وان 
  ) .107: 2008أبو نصر،( یفهم ویستدل من االنفعاالت في ذاته وفي اآلخرین 

لكنهــا متجانـــسة مـــع , أصــحاب ذلـــك النمــوذج أربـــع قـــدرات فرعیــة للـــذكاء الوجــداني منفـــصلة وقــد اقتـــرح 
ومنخفـضا فـي األخـرى وهـي قـدرات مرتبـة تطوریـا مـن . بعضها البعض ، فقد یكون الفرد عالي القدرة في أحـداها 

 بـصورة أسـرع فـي هــذه انفعالیـا یمـرون" األدنـى إلـى األعلـى وتعكـس مراحـل النمـو الوجـداني ،فـاألفراد األكثـر ذكـاء
  : ، والقدرات الفرعیة هي )260: 2006, الخضر (ویقعون في المستویات األعلى منها , المراحل 

  :ویقصد بها اإلدراك والتقییم والتعبیر عن االنفعال بصورة دقیقة وتشمل : التعرف على االنفعاالت : أوال 
 .التعرف على انفعاالت الذات -1
 ) .اللوحات واألصوات (اآلخرین واألشیاء التعرف على انفعاالت -2
  .التعبیر بدقة عن االنفعاالت من خالل التعابیر اللغویة وغیر اللغویة -3
  ) .  Mayer ,Salovey& Caruso,2000: 409(التمییز بین تعابیر االنفعاالت الصادقة والمزیفة -4

وتركیـز علـى الجوانـب , اسـتخدامه لترشـید التفكیـر وهي القدرة على استثارة االنفعـال و: توظیف االنفعاالت : ثانیا 
  : المهمة وتشمل 

 .استخدام االنفعاالت لتوجیه االنتباه للمعلومات المهمة  في الموقف -1
 .استخدام االنفعاالت لتنشیط التفكیر والخیال واإلبداع وحل المشكالت -2
 .توظیف فهم انفعاالت اآلخرین في التعامل معهم -3

وهــو القـدرة علــى فهــم أســباب االنفعـاالت وكیفیــة تطورهــا ومــا هـي مكوناتهــا والقــدرة علــى : النفعــاالت فهــم ا: ثالثـا 
  : التنبؤ بها والتعبیر عنها وتشمل 

 .تسمیة االنفعاالت والتمییز بین التسمیات المتشابهة وانفعاالتها -1
 ) .مثال الحزن یعني فقدان الشئ (تفسیر المعاني التي تحملها االنفعاالت -2
الجمـع بـین حـب الـشخص وكـره (والمتناقـضة ) كالغیرة والغضب والحسد والخـوف ( فهم االنفعاالت المركبة  -3 

 ). سلوكیاته 
من الحسد ( أوفي النوع ) من الكره إلى البغض (مالحظة التحول أو التغیر في االنفعال سواء كان في الشدة -4

  ) .إلى الغیرة 
 ) . 293 : 2006،الخضر ( لیة بدقة التنبؤ باالنفعاالت المستقب-5

وهــو القــدرة علــى إدارة االنفعــاالت المتعلقــة بالــذات وبــاآلخرین بــصورة تــسمح بــالتكیف : ضــبط االنفعــاالت : رابعــا 
  :الفعال مع الموقف وتشمل 

 .القدرة على أظهار انفعال ال یشعر به الفرد أصال إذا اقتضى الموقف -1
 .عاالته عندما یكون إظهارها غیر مناسب القدرة على أخفاء الفرد النف-2
 .القدرة على استثارة وضبط االنفعال المناسب لدى اآلخرین -3
 ) .Mayer ,Salovey 1997:16(قدرة الفرد على ضبط انفعاله بحیث ال یؤثر سلبا على تفكیره -4

ن بـدءا سلـسلة اللـذا) مـایر وسـالوفي (وعلى الرغم من أن أول من أطلق مصطلح الذكاء الوجداني هما 
" الــذكاء الوجــداني " وكتابــه ) جولمــان(فــأن فــضل انتــشار هــذا المفهــوم یرجــع إلــى ) م1990(أبحاثهمــا فــي ســنة 
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ولمـــاذا هـــو مهـــم أكثـــر مـــن نـــسبة الـــذكاء  ؟ وتبعتـــه سلـــسلة مـــن الكتـــب والمقـــاالت التـــي تناولـــت الجوانـــب النظریـــة 
والتــي تــدور حــول فكــرة أن النجــاح فــي الحیــاة . االجتماعیــة وتطبیقــات المفهــوم فــي المیــادین التربویــة والتنظیمیــة و

 على تسمیتها حاالجتماعیة أو المهنیة ال یعتمد على قدرات الفرد الذهنیة فقط ولكن ما یملكه من قدرات ا أصطل
  ) .203: 2002الخضر ( بالذكاء الوجداني 

 التعامـل مـع احتیاجـات األفـراد إن القدرة في التعامل مع العواطف والمشاعر یمكـن ان تـساهم فـي كیفیـة
وكیفیة تحفیزهم بفعالیة،فالقائد الذي یقود بقلبه وعقله یساعد على إیجاد بیئة تشجع على العمل الجماعي التعـاون 

 ).192: 2009نخبة من المتخصصین،(والمودة وتحقیق النتائج المرغوبة
 : من خمسة مجاالت سیاسیة وقد قدم جولمان في نظریته تصورا للذكاء الوجداني على انه مكون 

وقد وصف هذا المجال بأنه الحجر األساس للذكاء الوجـداني ویتمیـز بـالوعي بالـذات : معرفة الفرد النفعاالته -1
 .أو القدرة على التعرف على المشاعر وقت حدوثها 

ة مثـل الغـضب والقلـق امتالك المهارة فـي معالجـة المـشاعر المختلفـبمعنى : القدرة على أدارة الفرد النفعاالته -2
بصورة مناسبة واألفراد الذین یفتقدون هذه المهارة غالبـا مـا یعـانون مـن األزمـات بینمـا الـذین یمتلكـون هـذه المهـارة 

 .غالبا ما یمتلكون قدرات تؤهلهم للتغلب على أحداث الحیاة الضاغطة 
ة إلنجـاز هـدف مقبـول كـذلك تتـضمن وتعنـي قـدرة الفـرد علـى أن یركـز طاقتـه النفـسی: القدرة على حفـز الـذات -3

  .القدرة على إرجاء اإلشباع 
ویــرى بــأن التعــاطف هــو المكــون ألنمــائي الحاســم لهــذا : القــدرة علــى التعــرف علــى االنفعــاالت لــدى اآلخــرین -4

المجال ألن التعاطف یساعد الفرد على أن یستجیب بصورة مناسبة لإلشارات االجتماعیة التي تحدد ما یریـده أو 
 .ب فیه اآلخرون یرغ
, وتعني أن یكون الفرد قادرا على أدارة انفعاالت اآلخرین ویصبح كفؤا اجتماعیا : القدرة على أدارة العالقات -5

ــة تتــــضمن مهــــارات یحتــــاج ألیهــــا الفــــرد لكــــي یــــصبح قائــــدا ویكتــــسب شــــعبیة   (ویــــرى بــــأن الكفــــاءة االجتماعیــ
Goleman,1998 ,pp46-55.( 

نموذجـا للـذكاء الوجـداني یـشتمل علـى خمـسة عـشر بعـدا فرعیـا ) 1997( عـام  اون فقـد قـدما–أمـا بـار 
   -: هي 
الـوعي بالـذات الوجدانیـة والتوكیدیـة . ویتـضمن خمـسة أبعـاد فرعیـة هـي : الـذكاء الوجـداني داخـل الـشخص : أوال 

  .واعتبار الذات وتحقیق الذات واالستقاللیة 
التعـاطف ، والعالقـات بـین األفـراد ، : من ثالثـة أبعـاد فرعیـة هـي ویتـض: الذكاء الوجداني بین األشخاص : ثانیا 

  . والمسؤولیة االجتماعیة 
  .ویتضمن ثالثة أبعاد فرعیة هي حل المشكلة واختبار الواقع والمرونة : القدرة على التكیف : ثالثا 
  .ویتضمن بعدین فرعیین هما ، تحمل الضغوط وضبط االندفاعات : إدارة الضغوط : رابعا 

 )  Bar-On ,1997 : pp 17- 20(السعادة والتفـاؤل , ویتضمن بعدین فرعیین هما : المزاج العام : خامسا 
.  

ـــة للــــذكاء الوجــــداني فـــــي تنظــــیم أطلــــق علیــــه )  اون-بــــار(وقــــد أعــــاد  التنظـــــیم " تنظــــیم العوامـــــل المكونـ
  :وفیه قسم أبعاد الذكاء الوجداني إلى ثالثة عوامل هي  " االطبوغرافی
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 .وضبط االندفاعات , واختبار الواقع , والتوكیدیة . وتشمل أبعاد الوعي بالذات الوجدانیة : مل جوهریة عوا-1
ــار الــــذات االســـتقاللیة والمـــسؤلیة االجتماعیـــة والتفـــاؤل والمرونـــة وتحمــــل : عوامـــل مـــساندة-2 وتـــشمل أبعـــاد اعتبـ

 .الضغوط 
أبــو المكــارم ( جتماعیــة وتحقیـق الــذات والــسعادة وتــشمل أبعــاد حـل المــشكلة ، العالقــات اال: عوامـل محــصلة -3

 ) .323-322: 2004وحسین ،
  :وتتركز أهمیة البحث الحالي في النقاط اآلتیة

  .المراهقین في مرحلة المراهقة المتأخرة لدى الحاجة للحبیعد البحث محاولة  للكشف عن مستوى  -1
في مرحلة  مراهقینمهم من جوانب شخصیة ال یلقي الضوء على جانب الحاجة للحب الكشف عن مستوى إن -2

  ).مرحلة الرشد(ایجابیا على حیاته في  المرحلة القادمة المراهقة المنعكسة
  للكــشف عـــن العالقــة بــین مـــستوى )حــسب حــدود علـــم الباحثــان( أول محاولـــة فــي جامعــة بابـــلالبحــث یعــد  -3

  0 بینهما معرفة مستوى العالقة إلىوان الحاجة تدعو و الذكاء الوجداني لدى الطلبة،  الحاجة للحب
) الجــنس  ( ً وفقـا لمتغیـر  الحاجـة للحـب والـذكاء الوجــداني البحـث جـاء محاولـة للكــشف عـن الفـروق فــي إن -4

  0الحاجة للحب والتعامل معها وفقا لمستوى درجة الذكاء الوجداني وذلك لالستفادة منها في تحدید 
  

  أهداف البحث : ًثانیا 
   : اإلجابة عن األسئلة اآلتیةالحاليهدف البحث ستی  

   . ما درجة الحاجة إلى الحب لدى المراهقین؟- 1
  .؟ ) إناث–ذكور ( هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في الحاجة إلى الحب تبعا لمغیر الجنس-2
   . ما درجة الذكاء الوجداني لدى المراهقین؟- 3
   .؟)إناث- ذكور( داني تبعا لمغیر الجنسهل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في الذكاء الوج- 4
  .؟  هل هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني لدى المراهقین-5

  حدود البحث : ًثالثا 
للعـــام الدراســـي للمراحـــل األولیـــة   للدراســـات الـــصباحیةابـــلطلبـــة جامعـــة بعلـــى  البحـــث الحـــالي قتـــصری  

)2010- 2011.(  
  تحدید المصطلحات : ًرابعا 

   The Need  الحاجة :أوال
   :) Lindgren & et. al., 1973( یعرفها لیندكرن وآخرون – 1

  ) Lindgren & et. al.,1973,P. 102( شيء مهم وجوهري للفردإلىبأنها االفتقار          
  : )1977 ( زهرانعرفها و– 2

  .)111 :1977،زهران(االرتیاح للفرد  والرضا واإلشباعاالفتقار الى شيء ما إذا وجد حقق   
   ). 1978 (ي یعرفها الحفنو – 3

  ).8:  1978الحفني ،(شعور المرء بأنه ینقصه شيء أو یلزمه شيء   
    ) Davidoff, 1983 ( دافیدوفعرفها و– 4

http://www.tarjomehrooz.com/


   

 14

ـــة أو كلتیهمــــــا    ــــة أو متعلمــ دافیــــــدوف ، (ًإنهـــــا نقــــــص ، وقــــــد یكـــــون نقــــــصا فــــــي متطلبـــــات جــــــسمیة معینــ
431:1983. (  

  ) The Need for love( الحب إلىالحاجة :ثانیا
   )Wiley & Sons, 1969( یعرفها ویلي وسونس – 1

 ,Wiley & Sons(ًالحاجة الـى أن تكـون محبوبـا وذا عاطفـة ، وموضـع اهتمـام مـن أشـخاص آخـرین   

1969, P. 81. (  
   :)Maslow, 1970 ( ماسلوعرفها و– 2

اطفـة ، والعنایـة ، والرعایـة ، والـسند العـاطفي مـن الـشخص سعي الفرد إلى الحصول على الحـب ، والع  
   .)Maslow, 1970, P. 102(اآلخر أو من اآلخرین 

  )1977 ( ویعرفها زهران– 3
من أهم الحاجات النفسیة التي إذا لـم تتـوافر شـعر الفـرد بالعزلـة التـي تـؤدي فیمـا بعـد إلـى ظهـور أنمـاط   

  ) .115 :1977زهران ، (سلوكیة منحرفة 
  ): William, 1980 ( ویجدها ولیم– 4

 ,William)شعور یتضمن رغبة عارمة في سعي الفرد إلى الحصول على عطف اآلخرین ومحبتهم   

1980, P. 45).   
  : ) Horney, 1988 ( في حین تجدها هورناي– 5

  ) . 50 :1988صالح ، (محاولة دائمة من الفرد لكسب رضا اآلخرین واستحسانهم   
 :ان یضعان التعریف النظري اآلتيفات السابقة ، فأن الباحثوفي ضوء التعری

ًهي العوز الذي یحرك الفرد لیبذل جهدا في الحـصول علـى الحـب ، والعطـف ، والقبـول مـن : الحاجة إلى الحب 
  .اآلخرین 
الدرجة الكلیة التـي یحـصل علیهـا المـستجیب فـي ضـوء :  للحاجة إلى الحب فهو اإلجرائيأما التعریف   

  . بته لمقیاس الحاجة إلى الحب استجا
   ) Emotional Intelligence( الذكاء الوجداني : ثالثا

  : على انه )Mayer &Salovey ,1997 ( عرفه مایر وسالوفي-1 
 وتختص بصفة ة         مجموعة من المهارات والكفاءات العقلیة المرتبطة بتجهیز ومعالجة المعلومات االنفعالی

 Mayer)( االت واستخدام االنفعاالت في تیسیر عملیة التفكیر والفهم االنفعالي وتنظیم اإلدارةعامة بإدراك االنفع

&Salovey ,1997, P10 .(  
  :  بأنه) Epstein , 1999( ویعرفه ایبستین -2

         مجموعـة مـن القــدرات العقلیـة التــي تـساعد الفــرد علـى المعرفـة وفهــم مـشاعره ومــشاعر االخـرین وبــصورة 
یتــضمن الفهــم : أساســیة فــأن الــذكاء الوجــداني یوجــه القــدرة لــضبط وتنظــیم المــشاعر وهــو یتــضمن جــانبین األول 

  إلظهار الخطط واألفكار اإلبداعيالعقلي لالنفعال والثاني یتضمن تأثیر االنفعال في الجانب العقلي 
)Epstein  1999,P  21.(   
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  : بأنه) 2000جولمن،( وعرفه - 3
        القدرة على التعرف على شعورنا الشخصي وشعور اآلخرین وذلك لتحفیز أنفسنا ، وإلدارة عاطفتنا بشكل 

  ) 76: 2000جولمان ، ( سلیم في عالقتنا مع اآلخرین 
  :بأنه)أون _ بار (ویعرفه - 4 

نظام من اإلمكانات غیر المعرفیة والكفاءات والمهارات التي تؤثر على قدرة الفرد على النجاح والمجابهة        " 
  ) .101: 2005خلیل والشناوي ،( مع متطلبات وضغوط البیئة 

  :بانه) 2007(كما تعرفه الیكسنن نقال عن النجار- 5
 والتعبیر عن الوجدان والمعرفة الوجدانیة وتنظیم الوجدان من أجل میالقدرة على المالحظة الدقیقة والتقی       " 

  ).102- 101: 2007النجار،( تشجیع النمو الوجداني واإلدراكي 
  :بانه)2009نخبة من المتخصصین،( ویعرفه -6

         مجموعــة مــن الــصفات الشخــصیة والمهــارات االجتماعیــة والوجدانیــة التــي تمكــن الفــرد مــن تفهــم مــشاعر 
  ).13: 2009نخبة من المتخصصین،(وانفعاالت اآلخرین

تعریف ) 2009نخبة من المتخصصین،(ان یتبنیان تعریفوفي ضوء التعریفات السابقة ، فأن الباحث   
  :نظریا للذكاء الوجداني كونه األقرب للبحث الحالي

المــستجیب فــي ضــوء الدرجــة الكلیـة التــي یحــصل علیهــا :  فهــو لــذكاء الوجــداني لاإلجرائــيأمـا التعریــف   
  .ذكاء الوجدانياستجابته لمقیاس ال

 الفصل الثاني

  دراسات سابقة
سیتم تقسیم الدراسات السابقة إلى محورین یتعلق المحور األول بالدراسات الخاصة بالحاجة إلى الحـب 

  :أما المحور الثاني فیتعلق بالدراسات الخاصة بالذكاء الوجداني وكما یأتي
   إلى الحبدراسات الحاجة:أوال
            ),Walster 1965(ولستر دراسة  -1

 تقدیر الذات وعالقته بالرغبة االجتماعیة والحب

العالقـة مـا بـین تقـدیر الـذات   أجریـت الدراسـة فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة، واسـتهدفت التعـرف علـى
الجتماعیــة ومقیـاس الحــب ،وأظهــرت مقیــاس تقـدیر الــذات ومقیـاس الرغبــة اواســتخدم والرغبـة االجتماعیــة والحـب ،

إن األفراد ذوي تقدیر الذات الواطئ بحاجة إلى الحب أكثر من األفراد ذوي التقدیر العالي . 1 أهم النتائج
ًفهم أكثر قبوال لآلخرین ولذواتهم وأكثر استقباال لفرص العالقات الحمیمة  ً. 

  )Rubin ,1970(روبندراسة -2
  الحب وعالقته بالصحة النفسیة

و لقیـــاس العالقـــة مـــابین الحـــب .هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى العالقـــة مـــا بـــین الحـــب والـــصحة النفـــسیة
-Dو ) حب اآلخرین (B-Loveوالصحة النفسیة استخدمت استبانه تتضمن معلومات عامة عن عالقات الحب 

Love) وأظهرت أهم النتائج )الحب العصابي،:  
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ا مــن نــوع D-Loveهنـاك عالقــة مــا بــین تحقیــق الــذات و -1 -Dً ، فــاألفراد غیـر المحققــین لــذواتهم یظهــرون حبــ

Love .  
  .مما یظهره الرجالB-Loveالنساء یظهرن مستوى أعلى من -2
  .B-Loveًاألفراد المحققون لذواتهم یظهرون حبا من نوع -3
   )Hamilton,1978( هامیلتوندراسة -3

  العالقات العاطفیة وعالقتها بالتفاعل االجتماعي
ًت الدراسة  التعرف على العالقات العاطفیة والتفاعل االجتماعي وفقا لمتغیر الجنس على عینة استهدف   

استبانه التفاعل  مراهقة ومراهقة،ولقیاس التفاعل االجتماعي استخدمت الدراسة)300(من المراهقین بلغت 
اتهم العاطفیة وتفاعلهم هناك فروق بین الذكور واإلناث في تصرفاتهم وعالقأن  ،وأظهرت النتائجاالجتماعي

ًاالجتماعي ،كما دلت النتائج أن الذكور أكثر توافقا اجتماعیا من اإلناث ، وأرجعت سبب هذا إلى دور الحب في  ً
  .التنشئة 

  
  )1985، عبد العال(دراسة-4

  حاجة الحب وعالقتها بالعنف
ـــدفت الدراســـــة إلـــــى   ـــین إشـــــباع حاجـــــة  هــ الحـــــب وظهــــــور معرفـــــة فیمـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك عالقـــــة مـــــا بــ

،وأظهــرت أهــم  مقیــاس الحــب ودراســة الحالــة فیمــا یخــص  العنــف العنف،ولقیـاس الحاجــة للحــب والعنــف اســتخدم
النتائج أن األفراد الذین لم تشبع حاجاتهم في الحب على النحو المرضي ال یتحرجون في إظهار الخشونة والعنف 

 . ٕوالقسوة واحراج اآلخرین في تعاملهم معهم

  )2003بد اهللا، ع(دراسة  -5
  عالقة حاجة الحب باالنحرافات الجنسیة

أستهدف الدراسة التعرف على العالقة ما بین حاجة الحب والشذوذ بمـا فیهـا االنحرافـات الجنـسیة،وذلك 
أظهرت النتـائج أن أسـاس الكثیــر مـن االنحرافــات ألفـراد العینــة المـشمولة بالبحــث،وعـن طریـق المقابلــة الشخـصیة 

  .ها االنحرافات الجنسیة والسرقة والعصابات یرجع سببها إلى الحرمان من الحبوالشذوذ بما فی
  ) 2004سلیمان،( دراسة-6

  الحاجة إلى الحب وعالقتها باالنحرافات السلوكیة
اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى العالقــة مــا بــین حاجــة الحــب واالنحرافــات الــسلوكیة،وذاك عــن طریــق  

انات الشخصیة على أفراد العینیة،وقد أظهرت النتائج أن عدم إشباع حاجـة الحـب استخدام بطاقة المالحظة والبی
والحرمــان منهــا أو عــدم كفایتهــا یــؤدي إلــى مخــاطر نفــسیة إذ ینــشأ لدیــه اضــطراب نــاجم عــن ذلــك ممــا یــؤدي إلــى 

 .انحرافات في سلوكیاته

 دراسات الذكاء الوجداني:ثانیا

        (    Parker et al. 2004) دراسة باركر وآخرون-7
    األكادیمي وعالقته باإلنجاز الوجداني الذكاء
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 معرفـة إلـى وكـذلك األكـادیمي، واإلنجـاز كـسمة الوجـداني الـذكاء بین العالقة عن الكشف  هدفت الدراسة   

  .عشر الثاني الصف وحتى التاسع الصف من التالمیذ لدى الفرعیة وأبعاده الوجداني الذكاء في النمائیة التطورات
 فروق وجود ٕوالى الفرعیة، وأبعاده الوجداني بالذكاء األكادیمي اإلنجاز ارتباط إلى نتائجها بعض وأشارت

 لـصالح التوافق على القدرة وفي اإلناث، لصالح االجتماعي والذكاء الشخص داخل الذكاء في واإلناث الذكور بین

 التوافق على والقدرة االجتماعي والذكاء الشخص داخل الذكاء في الدراسیة الصفوف بین فروق هناك وكانت الذكور؛

 مجموعة أن إلى المجموعات بین المتعددة المقارنات وأشارت الوجداني الذكاء في الكلیة الدرجة وفي الضغوط ٕوادارة

 علـى والقـدرة الكلیـة، والدرجـة األشـخاص بـین والـذكاء الشخـصي الـذكاء فـي المجموعـات أقـل كانـت التاسـع الـصف

  .الضغوط دارةٕوا التوافق
  )2008( سلیمان راسة د-8

  الجامعة طلبة لدى االنفعالیة المتغیرات ببعض عالقته و االنفعالي الذكاء
 فـي تمثلـت االنفعالیـة المتغیـرات مـن ومجموعـة االنفعـالي الـذكاء بـین العالقـة دراسـة البحـث هـذا اسـتهدف

 بكلیـة الثالـث المستوى طالب من وطالبة ًباطال) 219 (على عینة تكونت من والخجل الذات وتقدیر الضبط وجهة

  . بغزة األزهر بجامعة التربیة
 الـذكاء مقیـاس وهـي العینـة أفـراد مـن البیانـات علـى للحـصول ؛ المقـاییس مـن مجموعـة اسـتخدام تـم وقـد 
 مجموعـة مـن الوسـائل اسـتخدام تـم كمـا الـذات تقـدیر ومقیـاس ، الخجـل مقیـاس ، الـضبط وجهـة ومقیـاس ، االنفعالي

الدراسة  توصلت ،وقد)(T.test اختبار و المتعدد االنحدار وتحلیل ) المئویة النسبة ( النسبي الوزن اإلحصائیة منها
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى

 الذكور لصالح االنفعالي الذكاء في واإلناث الذكور بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود -1

 الذكاء ذوي لصالح الذات تقدیر في االنفعالي الذكاء ومنخفضي رتفعيم بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود -2

 .المرتفع االنفعالي

 .والخجل الضبط وجهة في االنفعالي الذكاء ومنخفضي مرتفعي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم -3
 دراسة لیونز -9 .جلالذات والخ وتقدیر الضبط وجهة من كل على االنفعالي للذكاء إحصائیا دال تأثیر وجود -4

  Lyons & Schneider, 2005) (وسنایدر

 طالب لدى الضاغطة المواقف في اللغة وفي العقلیة الریاضیات في األداء على كقدرة الوجداني الذكاء تأثیر

  الجامعة
 في اللغة وفي العقلیة الریاضیات في األداء على كقدرة الوجداني الذكاء تأثیر عن الكشف الدراسة هدفت

  .الجامعة طالب لدى الضاغطة لمواقفا
 وفي الوجداني للذكاء الكلیة الدرجة في الذكور على اإلناث تفوق إلى نتائجها بعض في الدراسة وأشارت 

 في الصحیحة باإلجابات االنفعالي الفهم وبعد االنفعاالت استخدام بعد ارتبط للذكور وبالنسبة االنفعاالت إدارة بعد

 الوصف مهمة في االستجابات بجودة االنفعالي الفهم بعد وارتبط ًإحصائیا دالة موجبة قاتبعال الریاضیات مسائل
  .االنفعالي الفهم بعد إال الریاضیات مسائل في األخطاء بقلة یرتبط فلم اإلناث حالة في أما اللفظي
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  )2008( دراسة مغربي-10 

  .المكرمة مكة مدینة في الثانویة المرحلة ّعلميم من لدى عینة المهنیة بالكفاءة وعالقته االنفعالي الذكاء
 لـدى وأبعادهـا المهنیـة والكفـاءة ومكوناتـه االنفعـالي الـذكاء بـین العالقـة علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

 .المكرمة مكة مدینة في الثانویة المرحلة ّمعلمي

 وعبـد عثمـان إعـداد مـن مـینّللمعل االنفعـالي الـذكاء مقیـاس ولقیـاس الـذكاء االنفعـالي اسـتخدمت الدراسـة

 .الباحث إعداد من المعلم لكفایات تقویم بطاقة عن وهو عبارة المهنیة الكفاءة ومقیاس)٢٠٠١ ( السمیع

ًمعلما ١٤٦ من الدراسة عینة ّتألفت  التعلیم في واألهلیة الحكومیة الثانویة المدارس في رسون  ید الذین من ّ

 .2008 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل خالل المكرمة مكة بمدینة العام

  :النتائج  أهموقد أظهرت
  . وأبعادها للمعلم المهنیة والكفاءة ومكوناته، االنفعالي الذكاء بین ارتباطیه عالقة توجد -٢
 .وأبعادها للمعلم المهنیة بالكفاءة التنبؤ في إحصائیة داللة ذات االنفعالي الذكاء مكونات كل تكن لم -٣

 مكوناته من أي أو االنفعالي الذكاء على الخبرة وسنوات التخصص بین المشترك للتفاعل دالة تأثیرات وجدت ال -٤

 .الفرعیة

 .االنفعالي الذكاء مكونات كأحد التعاطف على األكادیمي للتخصص ًإحصائیا دالة تأثیرات توجد -٥

 .الفرعیة مكوناته أو االنفعالي ءالذكا من أي على الخبرة لسنوات ًإحصائیا دالة تأثیرات توجد ال -٦

   :أهم المؤشرات من الدراسات السابقة التي أفادت البحث الحالي -
للحاجة الى الحب ، الن المقیاس تم بناؤه فـي البیئـة ) 2005( استعان الباحثان باالستبانة التي أعدها قدوري .1

ل من المقاییس المعدة في البیئات األخرى ویمكن أن یعطي مؤشرات أفض. العراقیة ویتمتع بمؤشرات سیكومتریة 
، التي تتطلب استخدامها عملیات تكییف وتقنیین ،كما اعتمد الباحثـان علـى مقیـاس الـذكاء الوجـداني الـذي طبقـه 

 ).1991(على البیئة السعودیة باالعتماد على مقیاس رزق وعثمان) 2009( النمري

 الدراسـات الـسابقة إن تحدیـد حجـم عینـة البحـث الحـالي بـــ وجـد الباحثـان مـن خـالل االطـالع علـى العینـات فــي.3
 . طالبا وطالبة مناسب قیاسا یحجم العینات في تلك الدراسات )100(
اسـتفاد البحــث الحــالي مـن تعــرف الوســائل اإلحــصائیة المناسـبة لتحلیــل البیانــات الــواردة فـي البحــث مــن خــالل .4

  . ت السابقة االطالع على كیفیة معالجة البیانات في الدراسا
اســتفاد  البحــث الحــالي مــن المؤشــرات المتعلقــة بنتــائج الدراســات الــسابقة فــي تفــسیر النتــائج المعروضــة فـــي . 5

  . الفصل الرابع 
إن الدراسة الحالیة تعد استكماال للدراسات السابقة ومحاولة للتعرف علـى مـستوى الحاجـة إلـى الحـب وعالقتهـا .6

حــسب حــدود علــم (ین  فــي جامعــة بابــل ، وتعــد  الدراســة األولــى فــي جامعــة بابــل بالــذكاء الوجــداني لــدى المــراهق
  ) .الباحثان

 حققت الدراسات السابقة وما تم طرحة في أهمیة البحث الحالي من نماذج واطر نظریة للباحثان رؤیا واضحة. 7
  ..لمفهومي الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني
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 الفصل الثالث

 اتهٕمنهجیة البحث واجراء

   منهج البحث-ًأوال
یـصنف البحـث الحـالي ضــمن البحـوث التـي تعتمــد علـى المـنهج الوصـفي ،إذ أن هــذا المـنهج مـن أكثــر 

ًمنــاهج البحــث شــیوعا وانتــشارا والســیما فــي البحــوث التربویــة والنفــسیة، ویعــرف علــى أنــه  استقــصاء ینــصب علــى :ً
  ).51 : 1981م،الزوبعي والغنا(ظـاهرة من الظواهر التعلیمیة والنفسیة 

داؤود (ً ویعــد المــنهج الوصــفي تشخیــصـا علمیـــا لظـــاهرة مـــا والتبــصیـر بهـــا كمیـــا برمــوز لغویــة وریاضــیة 
 یهــتم هــذا المــنهج  قــي تــصویر الوضــع الــراهن وتحدیــد العالقــات التــي توجــد بــین ،إذ)159:1990وعبــد الــرحمن،

ًر والتغییـــر ، وانطالقـــا مـــن هـــذا التـــصور والتحدیـــد الظـــاهرات واالتجاهـــات التـــي تـــسیر فـــي طریـــق النمـــو أو التطـــو
ــه البحـــوث أو الدراســــات مـــن نتــــائج لهـــذه الظــــواهر التعلیمیــــة  ا توصــــلت إلیــ ــ للعالقـــات ، یمكــــن وضـــع تنبــــؤات عمـ

   ) .107 : 1979القاضي ، (والنفسیة
  إجراءات البحث:ًثانیا

   تحدید مجتمع البحث -1 
المرحلــة / بابــل ممــن یتواجــدون فــي الكلیــات المختلفــة یتكــون مجتمــع البحــث الحــالي مــن طلبــة جامعــة   

  . في محافظة بابل  ) 2011– 2010(للعام الدراسي ) الذكور واإلناث(األولى ومن كال الجنسین
  : اختیار الكلیات -2

للحـصول علـى عینـة الكلیــات المـشمولة بالبحـث الحـالي فــي جامعـة بابـل ،تـم  اختیــار كلیتـین همـا كلیــة 
صــفي الـدین الحلــي فــي مجمــع /  الجمیلــة  فــي مركـز مدینــة الحلــة وكلیــة التربیـة األساســیة والتربیــةاآلداب والفنـون

الجامعـة خــارج مركــز المدینــة،وذلك لكــون الباحثــان مــن أعــضاء هیئــة التــدریس فــي احــد الكلیتــین ومحاضــرین فــي 
ات البحـث وتطبیقهـا علـى العینـة ٕالكلیتین االخـریتین ممـا یـسهل عملیـة إجـراءات اختیـار العینـة وایجـاد الثبـات ألدو

  ).1(،وكما مبین في الجدول 
  أسماء ومواقع الكلیات التي تم اختیارها عینة للبحث الحالي ): 1( الجدول 
 الموقع اسم الكلیة ت

1- 
حي مصطفى /مركز مدینة بابل كلیة اآلداب

  راغب
 

2- 

  خارج مركز مدینة بابل كلیة التربیة األساسیة
 النجف مجمع الجامعة طریق

 االشرف

  60شارع /مركز مدینة بابل  كلیة الفنون الجمیلة   - 3

4-  
صفي الدین /كلیة التربیة

  الحلي
  خارج مركز مدینة بابل

مجمع الجامعة طریق النجف 
  االشرف
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  اختیار عینة البحث  -3
لة األولى في طالبا وطالبة في المرح ) 25( بعد اختیار الكلیات المشمولة بالبحث تم اختیار  لكل كلیة    

طالبـا ) 100(طالبـا وطالبـة مـن كـل كلیـة ، لیـصبح المجمـوع الكلـي )25( األقسام المختلفـة للكلیـة ،إذ تـم اختیـار 
  ).2(وطالبة مقسمین بالتساوي بین الذكور واإلناث ، وكما مبین في الجدول 

  توزیع أفراد العینة بحسب الكلیة والقسم والمرحلة والجنس ) : 2( الجدول 
 ت المجموع المرحلة األولى

 القسم كلیةال

  أ ذ

 25 12        13 علم االجتماع كلیة اآلداب -1

 25 13 12 التربیة الخاصة كلیة التربیة األساسیة -2

  25  12  13  المسرح  كلیة الفنون الجمیلة  -3

صفي الدین /كلیةالتربیة  -4
  الحلي

  العلوم التربویة والنفسیة
12  13  25  

 المجموع 50 50
100 

  
100  

  
  : أداتا البحث -4

  أداة قیاس الحاجة  إلى الحب:أوال
ًبعد أن أطلع الباحثان على الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت مفهوم الحاجة للحب متضمنة وصفا 

إلى للمقیاس المستخدم في تحدید الحاجة إلى الحب ، واالطالع على الدراسات التي اهتمت ببناء مقیاس الحاجة 
َالحب المتضمنة في فصل الدراسات السابقة ،ومن هذه المقاییس التي تمكـن الباحثـان مـن االطـالع علیهـا لـم یـرا 

  ).2005قدوري،(ًأن أیا منها یخدم تحقیق أهداف البحث الحالي عدا دراسة
 في التي أعدته)2005قدوري،(لذا وجد الباحثان من األفضل تبني مقیاس الحاجة إلى الحب في دراسة  

والــــذي طبقتــــه علـــى الطلبــــة فـــي جامعــــة بغــــداد كلیـــة اآلداب  للعــــام الدراســــي ) 2005(أطروحتهـــا للــــدكتوراه عـــام 
 بمـا یـتالءم مـع اإلطـار النظـري الـذي انطلـق فقراتـهسـعت الباحثـة إلـى بنـاء فقرة،إذ )47(،ویضم المقیاس )2005(

 ومقیـاس Rubin’s Scale, 1970وبـن مقیـاس ر: منـه البحـث ، ومـع طبیعـة البحـث ومـن مقـاییس سـابقة وهـي 
 ، وتتـوافر فیـه شـروط المقـاییس Critelli’s Scale, 1979 ومقیـاس كریتلـي Schafer’s Scale, 1978شـیفر 

أوافــق بــشدة ، أوافــق  ، (ولهــذا المقیــاس بــدائل أربعــة لإلجابــة هــيالعلمیــة كالــصدق والقــدرة علــى التمییــز والثبــات 
   ).  :2005قدوري ، ) (ارفض ارفض بشدة

  : صدق المقیاس وثباته -1
( ًونظرا لمرور أكثر من  ) 2005قدوري ،  (بعد اطالع الباحثان على المقیاس وخطوات بنائه من قبل 

ســنوات علــى إجــراء الدراســـة ، ارتــأى الباحثــان فــي الدراســـة الحالیــة التأكــد مــن صـــدق المقیــاس وثباتــه ، وقـــد ) 5
  : عادة االختبار وكاآلتي استخدم الصدق الظاهري والثبات عن طریق إ
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 یمثل الصدق إحدى الوسائل المهمة في الحكم على صالحیة االختبار،واالختبار الصادق : الصدق الظاهري -أ
   ). 140 : 2005الزیود وعلیان ، ( ًهو الذي یقیس ما وضع أصال لقیاسه 

شمل نـــوع المفـــردات ویمثـــل الـــصدق الظـــاهري المظهـــر العـــام لالختبـــار ، أي اإلطـــار الخـــارجي لـــه ، ویـــ
،وعـادة مــا یــتم الحــصول  ) 120: 1990داود وعبــد الــرحمن، ( وكیفیـة صــیاغتها ووضــوحها ودرجـة موضــوعیتها 

( علـــى مثـــل هـــذا الـــصدق مـــن خـــالل عـــرض األداة علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء المتخصـــصین فـــي هـــذا المجـــال 
Jensen, 1980:287 ( ة مـن ، لـذلك فقـد تـم عــرض أداة البحـث الحـالي المتكونـ )فقـرة بـصیغتها األولیــة  ) 47

لبیان ) 2(خبراء متخصصین في العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة انظر الملحق ) 9( على ) 1(انظر الملحق
كحـد أدنـى لالتفـاق بـین %)75(ًما تقیسه فعال من مفاهیم وسـالمة صـیاغة الفقرات،ولقبـول الفقـرة فقـد حـددت نـسبة

إلــى أن نــسبة االتفــاق أو الــرفض لــصدق األداة یمكــن ) 1989(ات، إذ تــشیر ســماره الخبــراء علــى صــالحیة الفقــر
موضـع تـساؤل ومـن %) 74إلـى %50(صـدق عـال و مـن %)99إلـى  %  75( مـن :تحدیدها على وفق األتـي 

وتــم قبــول % )100 -75(،وحــددت نــسبة االتفــاق )1989 :120ســماره وآخــرون، (غیــر مقبــول ) فأقــل%   50(
فقـد تــم حــذفها " مــن الــسهل علـي إنكــار الــذنب)"7( مـع  أجــراء التعــدیالت علـى بعــضها عــدا الفقـرةالفقـرات جمیعهــا

مـــن قبـــل الخبراء،وبـــذلك أصـــبح %) 33(كونهـــا لـــم تحـــصل علـــى نـــسبة االتفـــاق المقبولـــة، إذ حـــصلت علـــى نـــسبة
  ). 3(فقرة انظر الملحق ) 46(المقیاس یتكون من

 مـن وضـوح تعلیمـات المقیـاس وفقراتـه ومـدى فهمهـا مـن قبـل أفـراد لغـرض التأكـد:التطبیق االستطالعي لألداة-ب
العینـة المــشمولة بالبحـث الحــالي ،وكـذلك ضــبط طریقـة التطبیــق الـسلیمة ،وتعــرف فیمـا إذا كانــت هنـاك صــعوبات 
أخرى تواجه الباحثان عند تطبـیقهم لـألداة بـصیغتها النهائیـة، فـضال عـن اسـتخراج الثبات،لـذا فقـد تـم تطبیقـه علـى 

مـن طلبــة )15(طالـب وطالبـة فـي المرحلـة األولـى خـارج عینـة البحـث األساسـیة، إذ تـم اختیـار  )30(ینـة شـملتع
مـن ) 15(المرحلة األولى فـي كلیـة اآلداب مـن كـال الجنـسین،وتم األجـراء نفـسه فـي كلیـة التربیـة األساسـیة،اختیر 

  ).3(طلبة المرحلة األولى ومن كال الجنسین ،وكما مبین في الجدول
  توزیع عینة التطبیق االستطالعي لألداة بحسب الكلیة والمرحلة والجنس)3(  الجدول

 المرحلة األولى

 ت  الجنس

 الكلیة

 أ ذ

 المجموع

 15    8     7   كلیة اآلداب 1

 15    7 8  كلیة التربیة األساسیة 2
 30   30   المجموع 15   15  

عینـــة مـــن قبـــل الباحثـــان،ظهر أن فقـــرات المقیـــاس وتعلیماتـــه واضـــحة وعنـــد تطبیـــق األداة علـــى أفـــراد ال
ومفهومــة،وذلك مــن خــالل اإلجابــات التــي أبــداها أفـــراد العینة،وقــد كــان معــدل زمــن االســتجابة علــى أداة البحـــث 

  .دقائق) 9-6(الحالي قد تراوح مابین
ت تطبیقه على نفس المجموعة من ً یكون االختبار ثابتا إذا أعطي نتائج متسقة لمرا: ثبات االستجابة -جـ

،ونعني به التوصل إلى النتائج نفسها عند تطبیق االختبار في مرتین  )338 : 2005الزغلول ، ( األفراد
   ). Anastasi, 1988:109( مختلفتین
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طالبـا وطالبـة ، أعیـد التطبیـق ) 30(فبعد أن تـم تطبیـق األداة علـى عینـة التطبیـق االسـتطالعي البالغـة 
حساب ثبات االستجابة بعد ثالثة أسـابیع مـن التطبیـق األول ، إذ أن المـدة المناسـبة بـین تطبیـق االختبـار علیهم ل

،  ) 0.87= ر ( ،وقـد بلـغ معامـل الثبـات  )Adams, 1964:85( ٕواعادته ینبغـي أن ال یتجـاوز الثالثـة أسـابیع 
اذ بلـــغ معامـــل )2005قـــدوري،( دراســـةمثـــل.وتعـــد هـــذه النـــسبة عالیـــة ومقبولـــة فـــي ضـــوء نتـــائج الدراســـات الـــسابقة

  .  ، وبذلك فقد تحقق ألداة البحث الحالي الصدق الظاهري وثبات االستجابة) 0،90=ر(الثبات
  :أداة قیاس الذكاء الوجداني :ثانیا

والــذي طبــق مــن قبــل )2001(ورزق  أعــده كــل مــن عثمـانتبنـى الباحثــان مقیــاس الــذكاء الوجـداني الــذي   
 كأداة لتعرف عالقته بالحاجة إلى الحب لـدى أفـراد عینـة البحـث الحـالي،إذ یئة السعودیةعلى الب) 2009(النمري

  .فقرة،ویعد من المقاییس التي تتالءم مع مجتمع البحث الحالي) 58(یتكون المقیاس من
وقد عمد الباحثان على استخراج الصدق والثبات لهذا المقیاس وذلك لتطبیقه على البیئة السعودیة، وهما 

  :دق الظاهري والثبات عن طریق إعادة االختبار، وكما مبین باالتيالص
   ) :الـصـدق الظاھري(الصدق .1

كما هو الحال في أداة قیاس الحاجة إلى الحب فقد تم عرض أداة قیاس الذكاء الوجـداني المتكونـة مـن 
 التربویـــة والنفــــسیة خبـــراء متخصــــصین فـــي العلــــوم ) 9( علـــى ) 1(فقـــرة بـــصیغتها األولیــــة انظـــر الملحــــق ) 58(

ًلبیان ما تقیسه فعال من مفاهیم وسالمة صیاغة الفقرات ومناسبتها للمجاالت ، وقد ) 2(واالجتماعیة انظر الملحق
  % ) .100( اتفق الخبراء على صالحیة الفقرات وحددت نسبة االتفاق 

  :   ثبـات االستجابة-2

تطبیـق أداة قیـاس الـذكاء الوجـداني علـى عینـة كما هـو الحـال فـي أداة قیـاس الحاجـة إلـى الحـب فقـد تـم 
طالبــا وطالبــة ، ثــم أعیــد التطبیــق علــیهم لحــساب ثبــات االســتجابة بعــد ثالثــة ) 30(التطبیــق االســتطالعي البالغــة 

، وتعــد هــذه النــسبة عالیــة ومقبولــة فــي ضــوء  ) 0.83= ر ( أسـابیع مــن التطبیــق األول ،وقــد بلــغ معامــل الثبــات 
عن طریق إعادة االختبار، ) 89=ر ) ( 2009النمري،(سابقة ، إذ بلغ معامل الثبات في دراسة نتائج الدراسات ال

وبـذلك فقــد تحقــق ألداتــي البحــث الحــالي الــصدق الظـاهري وثبــات االســتجابة وأصــبحتا جــاهزتین للتطبیــق النهــائي 
  ).3الملحق ( أنظر 
  :التطبیق النهائي . ًسابعا

طالبــا وطالبــة للمراحــل  ) 100(  علــى عینــة البحـث األساســیة البالغــة طبـق الباحثــان بنفــسیهما األداتــین  
األولـى فـي الكلیــات المحـددة فـي البحــث الحـالي، وقـد شــرحا أهـداف البحـث وطریقــة االسـتجابة لفقـرات األداتــین ، 

ًولمس الباحثان فهما كبیرا من أفراد العینة ودافعا لإلجابة على فقرات المقیاس وفق البدائل المحـددة  ، ثـم جمعـت ً
 / 18 – 2010 / 12 / 1( االستمارات ، وأجریت التحلیالت اإلحصائیة المناسبة،وقد استمرت مدة التطبیق من 

12 / 2010 . (   
  : الوسائل اإلحصائیة : ًثامنا

  .الوسط المرجح الستخراج درجة كل فرد من أفراد العینة -1
  )لذكاء الوجدانيالحاجة إلى الحب وا( المتوسط النظري ألدوات البحث- 2
   . أفراد العینةالمتوسط الحسابي إلیجاد متوسط درجة -3

http://www.tarjomehrooz.com/


   

 23

والتعــرف علـــى العالقــة بــین الحاجـــة إلــى الحـــب ) ثبـــات االســتجابة ( معامــل ارتبــاط بیرســـون لحــساب الثبــات -4
  .والذكاء الوجداني 

ات الحاجــة الــى الحــب لعینــة واحــدة لتعــرف داللــة الفــروق بــین متوســطات درجــ ) T-Test( االختبــار التــائي -5
  .والذكاء الوجداني لدى أفراد العینة والمتوسط النظري كال على حد 

لعینتین مستقلتین لتعرف الفروق في درجة الحاجـة إلـى الحـب والـذكاء الوجـداني  ) T-Test( االختبار التائي -6
  .ًتبعا لمتغیر الجنس كال على حد

  
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسیرها 

  . هذا الفصل عرض النتائج وتفسیرها على وفق األهداف التي حددت في البحث الحالي سیتم في
  : الهدف األول 

خــصص الهـــدف األول لتعــرف درجـــة الحاجــة إلـــى الحـــب لــدى أفـــراد العینــة ، فقـــد تــم تحلیـــل اإلجابـــات 
 وتمــت مقارنتــه وحــساب الــدرجات الكلیــة لكــل طالــب وطالبــة ، واســتخرج المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري

  ) .4(  وكما مبین في الجدول (*)بالمتوسط النظري للمقیاس 
متوسط درجة الحاجة إلى الحب لدى أفراد العینة واالنحراف المعیاري والمتوسط  ): 4( الجدول 

  .النظري للمقیاس  

 العینة
متوسط درجة الحاجة 

 إلى الحب

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 النظري

100 153 4،54 115 
ولمعرفــة فیمـــا إذا كانـــت الفـــروق بــین المتوســـط الحـــسابي لدرجـــة الحاجــة إلـــى الحـــب والمتوســـط النظـــري 

  ) .5( لعینة واحدة  ، وكما مبین في الجدول  T-test)(ًللمقیاس دال إحصائیا ، استعمل االختبار التائي 
لعینة والمتوسط النظري داللة الفروق بین متوسط درجة الحاجة إلى الحب لدى أفراد ا) : 5( الجدول 

  للمقیاس
  القیمة التائیة

 العینة
 الجدولیة المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحریة

  
100  

  
 

  
83،70  

  
 

  
2,92  
 

  
99 

  
0,001 

  
  

                                         
 احلد األدىن للدرجة =  +  احلد األدىن للدرجة-ةاحلد األعلى للدرج= املتوسط النظري للمقياس . (*)

                                                  2  

http://www.tarjomehrooz.com/


   

 24

اكبـر مـن القیمـة )  83،70(نجد أن القیمـة التائیـة المحـسوبة) 5( وعند النظر إلى البیانات في الجدول 
ــة البالغــــة ــ) 2،92(الجدولیــ ــین المتوســــط الحــــسابي  ) 0,001( .د مــــستوى داللــــة عنــ ویعنــــي هــــذا أن هنــــاك فــــرق بــ

  .والمتوسط النظري ولصالح المتوسط الحسابي ألفراد العینة 
وتنــسجم هــذه النتیجــة مــع مــا جــاء مــن اطــر نظریــة فــي الفــصل األول مــن حیــث أن الحاجــة إلــى الحــب 

یـاس وخاصـة لـدى اإلنـاث،  إذ تعـد الحاجـة إلـى الحـب مـن مرتفعة لدى أفراد العینة مقارنة بالمتوسط النظـري للمق
أهـم الحاجـات النفـسیة التــي تـؤثر علـى المراهق،فالــدین اإلسـالمي ینظـر إلــى هـذه  الحاجـة علــى أنهـا  مـن أســمى 

والنــور , فهـو فـي جملــة األمـوات , المعـاني فالحـب هــو الـشعور بـالمودة النــابع مـن القلـب وهــو الحیـاة لمـن حرمهــا 
 التـي مـن لـم ةوالـشفاء الـذي مـن عدمـه حلـت بقلبـه جمیـع األسـقام ، واللـذ, ده فهـو فـي بحـار الظلمـات الذي من فق

والمقامـات واألحــوال ،التـي متـى خـال منهـا فهــب , هـو روح اإلیمـان واألعمـال , یظفـر بهـا فعیـشه كلـه همــوم واآلم 
   ).7-6:ت .ابن القیم ،ب(كالجسد الذي ال روح فیه 

مثــل المــؤمنین فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم ) ((صــلى اهللا علیــه والــه وســلم ( وفــي هــذا الــصدد یقــول 
، )71: ت . األلباني ، ب))( كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

علیـه والـه صـلى اهللا (فرسـولنا الكـریم , فالمؤمن ال یسعى جاهدا إلى حب الناس فحسب بل یعمل لیألف ویؤلـف  
  .یدفع بالمسلمین إلى القیام باألعمال التي تنشر المحبة والوئام بین الناس) وسلم 

التـي أظهـرت أن النـساء یظهـرن مـستوى أعلـى ) Rubin ,1970(روبـندراسـة وتتفق هذه النتیجـة مـع  
  .مما یظهره الرجالB-Loveمن 

  
  : الهدف الثاني 

اني لـدى أفـراد العینـة،كما هـو الحـال فـي الحاجـة إلـى خصص الهدف الثاني لتعرف درجـة الـذكاء الوجـد
الحـــب، فقـــد تـــم تحلیـــل اإلجابـــات وحـــساب الدرجـــة الكلیـــة لكـــل طالـــب وطالبـــة ، واســـتخرجت المتوســـط الحـــسابي 

  ) .6(  وكما مبین في الجدول (*)واالنحراف المعیاري لكل  وتمت مقارنته بالمتوسط النظري للمقیاس 
  

 الذكاء الوجداني لدى أفراد لعینة واالنحراف المعیاري والمتوسط النظري متوسط درجة ): 6( الجدول 
  .للمقیاس 

 العینة
متوسط درجة 
 الذكاء الوجداني

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 النظري

100 45 ،196 3،564 116 

ال ولمعرفــة فیمــا إذا كانـــت الفــرق بــین المتوســـط الحــسابي لدرجــة الـــذكاء الوجــداني والمتوســط النظـــري د
  ) .7( لعینة واحدة ، وكما مبین في الجدول  T-test)(ًإحصائیا ، استعمل االختبار التائي 

                                         
  احلد األدىن للدرجة  = +  احلد األدىن للدرجة-احلد األعلى للدرجة= املتوسط النظري للمقياس . (*)

                                                    2  
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داللة الفرق بین متوسط درجات الذكاء الوجداني لدى أفراد العینة والمتوسط النظري ) : 7( الجدول 
  للمقیاس

  القیمة التائیة
 العینة

 الجدولیة المحسوبة
 مستوى الداللة درجة الحریة

  
100  
 

  
25،02 

  
2,92  

 

  
99 

  
0,001 

ألفراد العینة اكبر ) 25،02(نجد ان القیمة التائیة المحسوبة) 7( وعند النظر إلى البیانات في الجدول 
ویعنــي هــذا أن هنــاك فرقــا بــین المتوســط الحــسابي  ) 0,001( عنــد مــستوى داللــة ) 2،92(مــن الجدولیــة البالغــة

  .لحسابي ألفراد العینةوالمتوسط النظري ولصالح المتوسط ا
مجموعة من القدرات العقلیة التي تساعد وتشیر هذه النتیجة إلى الذكاء الوجداني ألفراد العینة هو عبارة 

الفــرد علــى المعرفــة وفهــم مــشاعره ومــشاعر اآلخــرین وبــصورة أساســیة فــأن الــذكاء الوجــداني یوجــه القــدرة لــضبط 
یتـضمن الفهـم العقلـي لالنفعـال والثـاني یتـضمن تـأثیر االنفعـال فـي : وتنظیم المشاعر وهو یتضمن جانبین األول 

   ).Epstein  1999,P  21 (الجانب العقلي إلظهار الخطط واألفكار اإلبداعي
  :  الهدف الثالث 

ًخصص الهدف الثالث للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في الحاجة إلى الحب  تبعا لمتغیر 
لعینتین مستقلتین ،ظهر أن هناك فروق ذات ) T-test(،وباستعمال االختبار التائي ) إناث , ذكور ( الجنس 

داللة إحصائیة بین متوسطي درجات كل من الذكور واإلناث في الحاجة إلى الحب،إذ كانت القیمة التائیة 
   ) 8( ول وكما مبین في الجد,ولصالح اإلناث ) 2,21(اكبر من القیمة الجدولیة البالغة )26،94( المحسوبة

  في الحاجة إلى الحب) الذكور واإلناث ( داللة الفروق بین متوسطي درجات ) : 8(الجدول 

 الجنس العینة
متوسط درجة الحاجة 

 إلى الحب

االنحراف 
 المعیاري

القیمة التائیة 
 المحسوبة

الداللة 
(*) 

 4,495 146، 4 ذكور 50

 26،94 6,790 159، 2 إناث 50
 دالة

   .)99(وبدرجة حریة ) 0,05(عند مستوى داللة ) 2,21(لتائیة الجدولیة القیمة ا. (*)
وتظهــر هــذه النتیجــة تفــوق اإلنــاث علــى الــذكور فــي الحاجــة إلــى الحــب وقــد یعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى    

االختالفــات فــي الجوانــب البیولوجیــة والنفــسیة بــین الجنــسین فــالمرأة تتــسم بأنهــا اضــعف مــن الرجــل فــي التركیــب 
وهــذه العاطفــة یكمــن ورائهــا تركیبــات )األب والــزوج واألبنــاء(اني كمــا تتــسم بالــسیولة العاطفیــة تجــاه اآلخــرینالجــسم

ٕعصبیة وافرازات هرمونیة تجعلها قوة دافقة نحو تحقیق هذه الحاجات ولكن تحاول أخفاء جزء كبیر من مشاعرها 
  .تجاه اآلخرین العتبارات نفسیة واجتماعیة 

  :الهدف الرابع
ًالهدف الرابع للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في الذكاء الوجداني  تبعا لمتغیر خصص 

لعینتین مستقلتین ،ظهر أن هناك فروق ذات ) T-test(،وباستعمال االختبار التائي ) إناث , ذكور ( الجنس 

http://www.tarjomehrooz.com/


   

 26

انت القیمة التائیة داللة إحصائیة بین متوسطي درجات كل من الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني،إذ ك
   ) .9( وكما مبین في الجدول ,ولصالح اإلناث ) 2,21( البالغةةاكبر من القیمة الجد ولی )18،45( المحسوبة

  في الذكاء الوجداني) الذكور واإلناث ( داللة الفروق بین متوسطي درجات ) : 9(الجدول 

 الجنس العینة
متوسط درجة الذكاء 

 الوجداني

االنحراف 
 المعیاري

القیمة التائیة 
 المحسوبة

الداللة 
(*) 

 13،08 203 ذكور 50

 18،45 4،56 213 إناث 50
 دالة

  .)99(وبدرجة حریة ) 0,05(عند مستوى داللة ) 2,21(القیمة التائیة الجدولیة . (*)
ن تشیر هذه النتیجة إلى قدرة أفراد العینة وخاصة اإلناث في التعامل مع العواطـف والمـشاعر التـي یمكـ

أن تسهم في كیفیة التعامل مع احتیاجات األفراد وكیفیة تحفیزهم بفعالیة نحو اآلخرین وتساعدهم على أیجاد بیئة 
  .تشجع على العمل الجماعي والتعاون والمودة وتحقیق النتائج المرغوبة

  :الهدف الخامس
 ،ني لـــدى أفـــراد العینـــةخـــصص الهـــدف الخـــامس لتعـــرف طبیعـــة العالقـــة بـــین الحاجـــة إلـــى الحـــب والـــذكاء الوجـــدا

بین درجات الحاجة إلى الحب ودرجات الذكاء الوجداني إلفراد العینة ،أظهرت )بیرسون(وباستعمال معامل ارتباط
   . موجبة وقویةن،وهذا یعني إن العالقة بین المتغیری)0.78=ر(النتائج أن معامل االرتباط عالي ، إذ بلغ

أهمیة البحث  الحالي عن وجود عالقة موجبة فهناك اتجاهان وتتفق هذه النتیجة مع األطر النظریة في 
فـي تفــسیر الحـب فــاألول یـرى بــان الحـب عاطفــة، فــي حـین یــرى اآلخـر بأنــه انفعـال مركــب والفـرق بــین هــذین أن 
األول عبارة عن مجموعة مرتبة من االنفعاالت تدخل فیها عناصر عقلیة تمتاز بالثبـات واالسـتقرار والثـاني عقـدة 

  ).30: 2006الجواري،(یب انفعالي ذو قوة دائمة فیه حماس وشدة وفیه تركیز االنتباه إلى شيء معینأو ترك
   

  الفصل الخامس
  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات

  
  االستنتاجات:أوال
  . یرتبط مفهوم الحاجة إلى الحب بالذكاء الوجداني ارتباطا موجبا-1
  . الذكورن تظهر اإلناث الحاجة إلى الحب أكثر م-2
  . تسهم العوامل البیئیة دورا كبیرا في تنمیة الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني-3
  .  تشكل مرحلة المراهقة التعبیر الحقیقي للمفاهیم المفاهیم المختلفة ومنها الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني-4

  التوصیات: ثانیا
  :باالتيبناء على ما أظهرته نتائج البحث یوصي الباحثان 

  . من الطلبةذوي الذكاء الوجداني االیجابي األفراد اختیاراالستفادة من نتائج الدراسة الحالیة في  -1
 للعمـل علـى تالفـي فـي العالقـة بـین الحاجـة إلـى الحـب والـذكاء الوجـدانياالهتمام في دراسة العوامل المؤثرة  -2

  .ینهماإلى ضعف  العالقة االیجابیة فیما ب التي تؤدي األسباب
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 ضرورة تطویر الذكاء الوجداني لدى المـراهقین مـن خـالل التـدریب العملـي المیـداني علـى كیفیـة تطبیـق أبعـاد -3
  .الذكاء الوجداني

 ضـــرورة تبنـــي  إقامـــة الـــدورات والنـــدوات مـــن قبـــل المتخصـــصین فـــي هـــذا المجـــال للتعـــرف علـــى اثـــر الـــذكاء -4
  . لتربویة المؤسسات األخرىالوجداني على الحاجة إلى الحب في المؤسسات ا

  المقترحات: ثالثا
  :كما  خلص البحث الحالي إلى مجموعة من المقترحات هي

ـــــل-1 ــــــرى مثــ ـــة إلـــــــى الحـــــــب بمتغیـــــــرات أخـ ــــــة الحاجــــ ــــى عالقـ ــــستهدف التعـــــــرف علـــ ـــــات تـــ ــــل (أجـــــــراء دراســ التفاعـــ
  .لفئات عمریة أخرى)االجتماعي،التوافق الزواجي،التحصیل األكادیمي 

  .دي للحاجة إلى الحب وأثرة في تنمیة بعض سمات الشخصیة بناء برنامج أرشا-2
 ذكاء ذوي الـاألفـراد لتعـرف علـى لـم یـشملها البحـث الحـالي لأخـرى على شـرائح ذكاء الوجدانيتطبیق مقیاس ال-3

 وأســـالیب لألفـــراد ذوي الـــذكاء تإســـتراتیجیا المـــنخفض ومــن ثـــم وضـــع لوجـــداني اذكاء ذوي الـــاألفـــرادالمرتفــع عـــن 
  .المنخفضالوجداني 

 . أجراء دراسة بناء مقیاس للشخصیة القیادیة وعالقتها بالحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني-4
 

  قائمة المصادر
   المصادر العربیة: أوال
   الكریمنالقرا .1

 .، مفتاح دار السعادة والیة العلم واإلرادة، مكتب اصبیح بمصر)ت.ب.(أبن القیم، شمس الدین .2
 . دار الفكر،بیروت،لبنان) محمد فؤاد عبد الباقي(،تحقیق  ابن ماجةسنن،)ت.ب(أبن یزید،محمد .3

 دار الفجـر، مدخل للتمیز في العمل والنجـاح فـي الحیـاة،:تنمیة الذكاء العاطفي،)2008.(أبو نصر،مدحت .4
 .القاهرة

 .، مكتبة آفاق ، غزةمقدمة في التربیة اإلسالمیة،)1997.(أبو دف .5

ــات العاملیــة للــذكاء الوجداني،دراســات نفــسیة،)2004.(حــبشأبــو المكارم،جــار اهللا،وحــسین محمــد  .6 ، المكون
 ).3(العدد) 14(المجلد

دار اآلفــاق الجدیــدة ، بیــروت ، مــشكالت الطفولــة والمراهقــة ، ،)1982(. مخــول ٕوابــراهیمســعد ، میخائیــل أ .7
  .لبنان 

  .ة ، مصر  ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهر2طعلم نفس النمو ، ،)1984( ، عز الدین أشول .8

 .، دار قباء، القاهرةالذكاء الوجداني، )2000.(األعسر، صفاء، وكفافي عال ء الدین .9

 .،مكتبة المعارف،الریاضضعیف الترغیب والترهیب، )ت.ب.(األلباني،محمد .10

ـــة، )ت0ب.(الترمـــــــذي،ابو عیـــــــسى .11 ــــ ــشمائل المحمدی ـــ ــصر الـــ ـــ األلباني،المكتبــــــــة : ، اختـــــــصار وتحقیـــــــقمختــ
 .اإلسالمیة،عمان ،األردن

 .، مؤسسة الوفاء،بیروتعلي ومناوئوه).1956(جعفر، نوري، .12

 وموفـــق يالكـــر بـــولحمـــد دلـــي :. ، ترجمـــةالشخـــصیة الـــسلیمة،) 1988(.وتیدالنـــدز . م.  ، ســـیدنيدجـــورا ر .13
 . بغداد ،الحمداني ، مطبعة التعلیم العالي
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للدراســات والنــشر، ، المؤســسة العربیــة الحــب العــذري نــشأته وتطــوره، )2006.(الجــوري، احمــد عبــد الــستار .14
 .بیروت، لبنان

 النفس علم دراسي من عینة لدى الشخصیة باضطرابات وعالقته االنفعالي الذكاء،)2000.(جولمان ،دانیال .15

 . األول المجلد ، ،المعاصر العربي النفس علم مجلة ،
  .نان دار العلم، بیروت، لبمفهوم العقل والقلب في الفران والسنة،، )1980.(الجوزو، محمد علي .16

 ، مكتبـة مـدبولي ، دار العــودة ،  موسـوعة علـم الـنفس والتحلیـل النفـسي.) 1978(.الحفنـي ، عبـد المـنعم  .17
 .بیروت

 ).1(العدد) 12(؟، دراسات نفسیة المجلدهل هو مفهوم جدید: الذكاء الوجداني، )2003.(الخضر، عثمان .18

مــن خصائــصه الــسیكومتریة تــصمیم مقیــاس عربــي للــذكاء الوجــداني والتحقــق ،)2006.(__________ .19
 ).2(العدد) 16(،دراسات نفسیة، المجلد وارتباطه

اون لنــسبة الــذكاء الوجــداني فــي -اإلســهام النــسبي لمكونــات بــار، )2005.(خلیــل، الهــام، والــشناوي أمینــة .20
 ).1(العدد) 15(،دراسات نفسیة، المجلد التبوء بأسالیب المجابهة لدى طلبة الجامعة

، دار الحكمــة للطباعــة منــاهج البحــث التربــوي، ) 1990 .(  الــرحمن، أنــور ســعیدداؤد، عزیــز حنــا، وعبــد .21
 .والنشر

 ، ترجمـة الـسید الطـواب وآخـرون ، القـاهرة ، دار المـدخل إلـى علـم الـنفس .) 1983(.ل . دافیـدوف ، لنـدا  .22
 .ماكجروهیل

 مقدمــة للملتقــى الثالــث اســة،االنفعــاالت اإلنــسانیة وضــبطها بــتعلم القــران الكریم،در)2007.(الرویلي،عبــداهللا .23
  .للجمعیات الخیرة لتحفیظ القران الكریم بالسعودیة، الریاض

ـــرحیم .24 ــــــ ـــد الــــــ ــــــ ـــــ ـــــاد عبـ ـــــ ـــــول ، عمـــــ ـــــ ــوي،  ) 2005. ( الزغلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنفس الترب ــــ ـــ ـــ ـــ ـــم ال ـــ ـــ ــــ ــ ـــــادئ عل ـــ ـــ ــــ   ، 5ط. مب
 .دار الكتاب الجامعي :  اإلمارات 

 لقاهرة ، عالم الكتب ، ا4 ، طعلم النفس االجتماعي .) 1977(زهران ، حامد عبد السالم  .25

، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، االختبــارات والمقــاییس النفــسیة .) 1981(الزوبعــي ، عبــد الجلیــل وآخــرون  .26
  .مطبعة جامعة الموصل 

دار  : 3، طمبـادئ القیـاس والتقـویم  فـي التربیـة ،  ) 2005.( الزیود ، نادر فهمي وعلیان ، هـشام عـامر .27
 . الفكر ، األردن

 . ، عمان ، دار الفكرمبادئ القیاس والتقویم في التربیة .) 1989( ، عزیز سماره .28

  .،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،سوریا،كیف تنمي ذكائك العاطفي)2007.(سالمة،ولید .29

ـــد  .30 ــــــ ـــــلیمان ، أحمـــــ ــــــ ـــال .) 2004(ســ ـــ ـــ ـــة األطفـــــ ـــ ــــ ـــي تربیــــ ـــ ـــ ـــب فـــــ ــــ ـــ ـــة الحــــ ـــ ـــ ـــــــةأهمیـــــ ـــــ ـــــــوال الطفولــ ـــــ    ، أحــ
 /htm.10/tarbia/net,rafed.www.//http.  

ــه بــــبعض المتغیــــرات االنفعالیــــة لــــدى طلبــــة ، )2008.(ســــلیمان، عبــــد العظــــیم .31 ــالي وعالقتــ الــــذكاء االنفعــ
 .632-587ص ) 1(العدد) 16(المجلد)سلسلة الدراسات اإلنسانیة (الجامعة،مجلة الجامعة اإلسالمیة

رســالة ماجــستیر غیــر ي اإلســراء والكهــف،مــضامین تربویــة مــستنبطة مــن خــالل ســورت،)1997.(الــشنقطي .32
  .منشورة، الجامعة اإلسالمیة ، غزة، فلسطین
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  . ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة للنشراإلنسان من هو  .) 1987(صالح ، قاسم حسین  .33
ـــــ .34   .، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصلاإلبداع في الفن  .) 1988(ــــــ

 .  ، القاهرة ، دار الفكر العربيدراسة في علم االجتماع النفسي .) 1985(ده حامد عبد العال ، سی .35

  . ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزیعالتربیة والعلوم اإلنسانیة .) 2003(عبد اهللا ، إبراهیم  .36

لعربي، ، دار الفكر اأسس وأدوات:  القیاس واالختبارات النفسیة،)2002.(عبده، عبد الهادي،وعثمان فاروق .37
 .القاهرة

 ، دار الفكر للنشر ، عمان 5طالمدخل الى علم النفس ، ): 1995(عدس ، عبد الرحمن ومحي الدین توق  .38
  .، األردن 

 .،دار النهضة العربیة ،بیروت،لبنانعلم النفس الفسیولوجي، )1991(عیسوي، عبد الرحمن  .39

 .الفكر العربي،بیروت، لبنان ، دار سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، )2005.(______________ .40

 . ، دار المریخمناهج البحوث وكتابتها،  )1979.( القاضي ، یوسف مصطفى  .41

،رسـالة ماجـستیر غیـر وعالقتهـا بالحاجـة إلـى الحـب ة،الشخـصیة المتـصنع)2005.(قدوري، هبة مؤید احمـد .42
 .منشورة، كلیة اآلداب،جامعة بغداد

 .لبنان. دار الشرق بیروت، في ظالل القران الكریم، )1992.(قطب،سید .43

، بغــداد ، العــراق ، دار واســط 1 ، ج4 ، طالــنفس انفعاالتهــا وأمراضــها وعالجهــا .) 1988(كمــال ، علــي  .44
 .للنشر 

  . ، دار واسط ، لندن 5ط ، اإلنسانیةالجنس والنفس في الحیاة  ،)1989(.________ .45

  .ء للنشر والتوزیع، عمان ، األردن،دار صفا قیاسها-اضطرابات الشخصیة أنماطها،)2008.(مجید،سوسن .46

المهنیـة لـدى عینـة مـن  بالكفـاءة وعالقتـه االنفعـالي الـذكاء ،)2008. (اهللا مـصطفى عبـد بـن مغربـي ،عمـر .47
 جامعة ام القرى ، -،رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیةمعلمي المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة
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