
واإلبداع  يف عالقتها بكل من الذكاء الوجداني أمناط التعلق
 الثانوية املرحلة طلبة عينة من لدى الوجداني

 

 د. حممد بن حسن أبوراسني
 جامعة جازان -كلية الرتبية 

 

 ملخص البحث:
تناول البحث الحالي العالقات بين متغيرات أنماط التعلق والذكاء الوجداني واإلبداع       
ي، كذلك كشف التنبؤ بالذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني من خالل أنماط التعلق، الوجدان

إضافة إلى إجراء مقارنات لمعرفة الفروق في تلك المتغيرات بناء على النوع والتخصص. 
طالبًا،  131( طالبًا وطالبة من الصف الثالث الثانوي )513ستخدمت عينة مكونة من )وا
ثالثة مقاييس من إعداد الباحث: أنماط التعلق، والذكاء طالبة(، طبق عليهم 131و

الوجداني، واإلبداع الوجداني. وباستخدام اختبار )ت(، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل 
 التباين، وتحليل اإلنحدار المتعدد تم التوصل إلى النتائج التالية: 

لوجداني باتجاه الذكور، وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلبة والطالبات في اإلبداع ا -1
بينما ال توجد فروق بينهما في كل من الذكاء الوجداني وأنماط التعلق. وفيما يتعلق 
باألبعاد فقد وجدت فروق دالة إحصائيا في نمط التعلق القلق باتجاه الذكور، وفي بعض 

ف( باتجاه القدرة على التكي-المهارات االجتماعية-أبعاد الذكاء الوجداني )الدافعية الذاتية
 الطالبات، كذلك في أحد أبعاد اإلبداع الوجداني )الجدة( باتجاه الذكور.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية في كل  -2
من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني سواء فيما يتعلق بالدرجة الكلية 

عد الجدة من )اإلبداع الوجداني( وباتجاه التخصص العلمي، والنمط أو األبعاد ماعدا ب
 اآلمن من )أنماط التعلق( وباتجاه التخصص اإلنساني.

توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين الدرجة الكلية ألنماط التعلق وكل من الذكاء  -5
.  وفيما يتعلق الوجداني واإلبداع الوجداني، وبين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني

باالرتباطات بين أنماط التعلق وكل من الدرجة الكلية أو أبعاد الذكاء الوجداني واإلبداع 
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الوجداني، فقد وجدت عالقات دالة إما إيجابية أو سلبية في بعضها، بينما لم توجد 
عالقات في بعضها اآلخر.  كذلك وجد بأن االرتباطات بين جميع أبعاد الذكاء الوجداني 

لدرجة الكلية لإلبداع الوجداني، واالرتباطات بين جميع أبعاد اإلبداع الوجداني والدرجة وا
 الكلية للذكاء الوجداني موجبة ودالة احصائيا.

وجود تأثير دال إحصائيا لكل من أنماط التعلق )اآلمن، القلق، التجنبي( على الذكاء  -1
ان في زيادة الذكاء الوجداني، بينما الوجداني. حيث أن النمط اآلمن والنمط التجنبي يسهم

النمط القلق يسهم في خفض الذكاء الوجداني، وأنه يمكن التنبؤ بالذكاء الوجداني من 
 أنماط التعلق. 

وجود تأثير دال إحصائيا لكل من نمط التعلق اآلمن ونمط التعلق القلق على اإلبداع  -3
في اإلبداع الوجداني، وأنه يمكن  الوجداني. حيث أن النمط اآلمن والنمط القلق يسهمان

 التنبؤ باإلبداع الوجداني من خاللهما. 
 وفي ضوء هذه النتائج تم صياغة مجموعة من التوصيات والتطبيقات اإلرشادية.

أنماط التعلق، الذكاء الوجداني، اإلبداع الوجداني، طالب وطالبات، كلمات مفتاحية: 
 المرحلة الثانوية.
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واإلبداع  قتها بكل من الذكاء الوجدانييف عال أمناط التعلق
 الثانوية املرحلة طلبة عينة من لدى الوجداني

 

 د. حممد بن حسن أبوراسني
 جامعة جازان -كلية الرتبية 

 مقدمة البحث:
إن هوية الفرد تتشكل من خالل عالقاته مع البيئة المحيطة به، وذلك بداية من 

كيل كيانه النفسي، وتساعده على التفاعل مع السنوات األولى لحياته، حيث تعمل على تش
 السياق االجتماعي الذي يعيش فيه، وتؤثر في تكيفه وسعادته في مراحل حياته الالحقة.

وقد ساهمت نظرية "جون بولبي" وأفكاره المرتبطة بعملية االنفصال األولى للطفل عن 
جيه انتباه الباحثين (، في تو attachmentوالدته خاصة ما أطلق عليه مفهوم "التعلق" )

ألهمية هذه الخبرة، مشيرًا إلى أن هناك استعداد إنساني لتكوين عالقة تعاطف ومودة مع 
اآلخرين، وأن الوالدين وخاصة األم أو من يقوم مقامها في رعاية الطفل تساعد في تكوين 

قامة عالقات Bowlby, 1982ذلك ) (، فاألطفال يولدون ولديهم حاجة للحب واألمن وا 
(، وأن مثل هذه 11: 2001حميمة وآمنة مع أفراد يمدونهم بالمساندة والتقبل )كرم الدين، 

العالقة إذا اضطربت فإنها قد تؤدي إلى عجز الطفل عن تكوين عالقات وجدانية واجتماعية 
 (. Bowlby, 1989مع اآلخرين في المستقبل )

 Mikulincerة المراهقة )ويستمر التعلق في سلوك الطفل الطبيعي وحتى البلوغ ومرحل
2007 &Shaver, كما تستمر رابطة التعلق حتى مرحلة الرشد، وتظل تؤثر في السلوك ،)

بأشكال متعددة، وبذلك يشكل التعلق رابطة وجدانية قوية ثابتة لفترة طويلة نسبيا يكون فيها 
 (.111: 1111اآلخر كفرد هام وفريد في التعامل المتبادل )كفافي، 

رية، توجد ثالثة أنماط أساسية للتعلق هي: النمط اآلمن، والنمط التجنبي، ووفقا للنظ
(، وتعد أنماط تعلق الراشدين امتداد لتلك التي Cassidy,2008  &Shaverوالنمط القلق )

تكونت لديهم في طفولتهم، وهي أحد الجوانب الرئيسة التي تحدد طبيعة العالقات االجتماعية 
كما يمكن اعتبارها مؤشرًا جيدًا للصحة النفسية نستطيع الحكم من المتبادلة بين األفراد، 

 (.2001خاللها على مدى التوافق النفسي واالجتماعي )أبو غزال وجرادات، 
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إن التأثيرات المرتبطة بأنماط التعلق ال تقف عند العالقات الحميمة والطريقة التي 
التأثير في قدرات الفرد التنظيمية مع تعامل بها الوالدان مع الطفل، ولكنها تتعدى ذلك إلى 

الذات واآلخرين ، فقد أشارت الدراسات إلى أن التعلق اآلمن يجعل الطفل لديه القدرة على 
 ,emotion-regulation ،Ainsworthوتنظيم االنفعال  Self-regulationتنظيم الذات 

النفعالي لها عالقة ( بأن القدرة على التنظيم اBowlby, 1982(. وقد اعتقد بولبي )1990
(. وبناء على نظرية التعلق، فإن Florian  &Mikulincer 2001,بنمط التعلق لدى الفرد )

أنماط التعلق تتضمن العديد من العمليات المعرفية والوجدانية والسلوكية التي يمكن أن تؤثر 
لية التنظيم في منع أو استثارة أو ظهور أو كبت االنفعاالت. وهذه االستراتيجيات توجه عم

 االنفعالي، وتشكل تقييمات ومشاعر وأفعال الفرد.
كذلك، وجد ارتباط بين الفروق في التنظيمات االنفعالية خالل مراحل العمر، حيث 
أشارات نتائج الدراسات بأن المراهقين من توجه التعلق غير اآلمن هم أقل مرونة ذاتية وأكثر 

من عندما وصلوا إلى مرحلة الرشد، حيث مروا قلقًا وعدائية من زمالئهم ذات التعلق اآل
 بخبرات انفعالية إيجابية أقل وخبرات سلبية أكثر في عالقاتهم باآلخرين

 (,1998 Mikulincer  2001-  Kobak& Sceery,1988  )-(  Mikulincer, 

& Florian,  ) 

( بأن Salovey &Mayer  ,(1990وفي سياق ما سبق، افترض سالوفي وماير .
ظيم االنفعالي )االنفعاالت الذاتية، وانفعاالت اآلخرين( من مكونات الذكاء الوجداني. التن

وللذكاء الوجداني دورًا حيويًا في توجيه سلوك الفرد وعالقته مع اآلخرين، فالفرد الذي يمتلك 
القدرة على فهم اآلخرين ويتعامل مع من حوله بمرونة ومهارة ومسؤولية، سيكون أقدر على 

 (.  Schilling, 1996في إقامة عالقات اجتماعية إيجابية مع اآلخرين ) النجاح
ولقد أهتم الباحثون في علم النفس بالذكاء الوجداني في الفترة األخيرة، وأصبح من أكثر 
الموضوعات دراسة وبحثًا، نظرًا ألهميته ودوره الفعال في حياة الفرد، ومساهمته في نجاحه 

واقف الحياتية التي يتفاعل فيها مع أفراد مجتمعه )العلوان، وقدرته على التكيف في الم
2011  :123 .) 

ومن ناحية أخرى فإن الذكاء الوجداني يلعب دورًا هامًا في العالقات اإلنسانية، وفي 
التعاطف وفهم مشاعر اآلخرين، وهي موضوعات للدراسة في مجال سلوك التعلق، من حيث 
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 ,Shapiroصل والعالقات الحميمة وااللتزام وغيرها )كونها وثيقة الصلة بجوانب التوا
2000.) 

ومن خالل استقراء األدب، واألسس والتوجهات النظرية في هذا الجانب، ظهرت بعض 
الدراسات تؤكد العالقة بين سلوك التعلق والذكاء الوجداني، فإدراك وفهم الفرد النفعاالته 

ظهر مبكرا لدى الطفل هي من مكونات الذكاء وانفعاالت اآلخرين، وتنظيم االنفعاالت التي ت
(. Salovey, 2003الوجداني،كبناء يستخدم لشرح قدرتنا لتحديد انفعاالتنا وتعاملنا معها )

ويرى بعض الباحثين أن التعلق يسهم في تحسين الذكاء الوجداني، وأن كل منهما يؤثر في 
 (.Konstantions, 2004: 133قدرة الفرد على فهم وضبط انفعاالته )

وفيما يتعلق بتناول العالقة بين نوعية التعلق والذكاء الوجداني، فقد أشارت بعض 
 الدراسات إلى أن أنماط التعلق لدى األفراد ترتبط بالذكاء الوجداني لديهم 

 (Magai, Distel&  Liker, ,1995 – Bonab,& Koohsar, 2011- 
Khledian etal., 2013) & وجود عالقة موجبة بين نمط  وتوصل البعض اآلخر إلى

 Konstantions, 2004- Qinza, 2005 التعلق اآلمن والذكاء الوجداني منها، دراسات:
- Narimani,& Basharpoor,2009  , - ووجدت دراسة (  Hamarta; Deniz 

Saltali 2009,)&  إلى أن نمط التعلق اآلمن يسهم بشكل دال إحصائيا في التنبؤ بالذكاء
 (Feeney, Noller,  Callan, & 1999  وأشارت دراسةالوجداني، 

إلى أن هناك عالقة سلبية بين التعلق القلق والدقة في فهم السلوك اإليجابي غير  
( عالقة إيجابية بين التعلق اآلمن والفهم Kafetsios, 2004اللفظي، كذلك وجدت دراسة )

( عالقة ارتباطية دالة احصائيا 2011العاطفي لتعبيرات الوجه، بينما وجدت دراسة العلوان )
 بين الدرجة الكلية ألنماط التعلق والذكاء الوجداني.

وعلى الرغم من ظهور األبحاث والدراسات النفسية التي أجريت في موضوع العالقة بين 
أنماط التعلق والذكاء الوجداني، إال أنها تحتاج إلى تفسير لطبيعة العالقات بينها، والتعرف 

ألنماط المختلفة للتعلق، األمر الذي يتطلب المزيد من الدراسات لتوضيح ذلك على اسهام ا
(Hamarta, et, al,2009 لهذا جاء البحث الحالي لدراسة هذه العالقات، حيث توفر .)

 Kim; Kayeالعالقات التنبؤية فهمًا أدق وأعمق وأشمل لبعض المفاهيم والظواهر النفسية )
2001) Wright, &. 
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يمات االنفعالية تعد الركيزة األساس في كل من التعلق والذكاء الوجداني، وألن التنظ
حيث يساعدنا التنظيم في تفسير تفكيرنا وسلوكنا، وانطالقا من أن اكتساب وتعليم الفرد 
المهارات االنفعالية واالجتماعية في وقت مبكر يؤثر في قدرته على تنظيم االنفعاالت، وحل 

جداني، ومواجهة الصعوبات، والتوافق مع السياق االجتماعي، مما المشكالت، والتفكير الو 
(، وفي ضوء هذا DfES, 2005يساعده على النمو بشكل سليم وبالتالي النجاح في الحياة )

السياق، فإن استعمال التنظيم )للمعلومات المرتبطة بالحاالت االنفعالية واختزالها وترميزها 
في السلوكيات اإلبداعية وأنماط القدرات العامة ومعالجتها( هي التي توضح الفروق 

 ,Fredricksonاإلبداعية. لهذا، ظهر فريق من الباحثين اهتمامه بمفهوم االبداع الوجداني )
(. حيث انتقل اهتمامهم من الجوانب المعرفية لإلبداع إلى الجوانب االنفعالية 2001

القتها بالنواحى العقلية وتكاملها مع الوجدانية، وظهر تركيزهم على االنفعاالت والمشاعر وع
النواحى العقلية المعرفية، ونتج عن ذلك ظهور بعض المفاهيم مثل الذكاء الوجداني واإلبداع 
الوجداني، وهي مفاهيم بينية تأخذ بعض خصائصها من الجوانب العقلية المعرفية في 

 (.  111: 2010الشخصية، والبعض اآلخر من الجوانب الوجدانية للشخصية )خضر،
ويعتبر اإلبداع االنفعالي/الوجداني من المفاهيم التي استحوذت على اهتمام الباحثين، 

( المفهوم ألول مرة، ,Thomas- Knowles,  &Averill (1991حيث قدم كل من 
وأوضحا أن اإلبداع الوجداني يعبر عن قدرة الفرد على إظهار أنواع من االنفعاالت المتفردة 

( إلى أن العاطفة اإليجابية تعمل Fiedler, 2001هذا المجال يشير فيدلر )والجديدة. وفي 
كإشارة إلى أن البيئة هي آمنة، وبالتالي سوف تستثير سلوك االكتشاف وسلوك المخاطرة، 

 وتنتج استجابات إبداعية.
وانطالقًا من فرضية العالقة بين أنماط التعلق والذكاء الوجداني، حيث وجود العديد من 

ط االلتقاء في العناصر والمكونات، فإنه من األهمية االستفادة من البحوث والدراسات في نقا
-Sánchezهذه العالقة عند دراسة أو بناء نماذج مفسرة لإلبداع الوجداني. وقد أشار )

Ruiz et al., 2011 أن االنفعال هو وجدان ومشاعر، وأن االنفعاالت اإليجابية تزيد من  )
، الذي هو ضرورة  self-awarenessوأن من طبيعة االبداع الوعي بالذات دافع اإلبداع، 

للذكاء االنفعالي. ووجدت الدراسات أن العاطفة اإليجابية يمكنها تحسين األداء اإلبداعي 
 ,Fredrickson(. وقد طور فريدريكسون ),Branigan &Fredrickson (2005لألفراد
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إلى أن العواطف/االنفعاالت اإليجابية تسمح ( نظريته في هذا المجال، حيث أشار 2001
( إلى الدور الذي 2001للشخص بأن يكون أكثر إبداعًا. وفي هذا السياق يشير عثمان )

ظهار الموهبة، حيث إنها تتكون من ثالثة عوامل هي:  يقوم به الذكاء الوجداني في تنمية وا 
قع وجود عالقة بين أنماط التعلق الذكاء، واإلبداع، واألداء. وهو ما يجعل البحث الحالي يتو 

 واإلبداع الوجداني.
ومن فحص التراث المتعلق بالدراسات التي تناولت العالقة بين الذكاء الوجداني 
واإلبداع الوجداني، فقد وجد تباين في نتائجها، فمنها ما توصل إلى عدم وجود عالقة بينهما 

(، Ivcevic et al., 2007(، ودراسة )Mayer, Salovey& Caruso, 2004كدراسة )
؛ بدوى، 2010ومنها ما توصل إلى وجود عالقة موجبة بينهما مثل دراسات )خضر، 

  Sadler)،&Humphreys Jiao(، ومنها ما وجد عالقة سالبة بينهما مثل دراسة 2011
2008 .) 

ود وأما فيما يتعلق بالعالقة بين أنماط التعلق واإلبداع الوجداني، فلم توجد دراسة في حد
علم الباحث خاصة في المجتمع السعودى تناولت المتغيرين معا، وهذه إضافة جديدة للبحث 
الحالي. إضافة إلى ذلك، جاء البحث ليضيف بعدا شموليًا في تناوله للعالقات بين أنماط 
التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني. هذا إلى جانب تناقض نتائج الدراسات السابقة 

بحثت هذه المفاهيم وعالقتها ببعض المتغيرات، حيث اختلفت نتائج الدراسات السابقة التي 
فيما يتعلق بالفروق التي تعزى للنوع والتخصص في متغيرات البحث الحالي، فلم توجد فروقا 

(، ومنها ما توصل 2001دالة إحصائيا تعزى للنوع في أنماط التعلق )أبو غزال وجرادات، 
ق دالة إحصائيا تعزى للنوع في الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني مثل إلى عدم وجود فرو 

(، Ogunyemi, 2008(، و)2002(، و)عجوة، ,Averill &Gutbezah 1996)دراسات
(، والبعض وجد فروقا دالة إحصائيا في الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني 2010و)خضر،

(، ودراسة )العلوان، 2001الشويقي، (، ودراسة )2001لصالح االناث كدراسة )راضي، 
(، بينما وجد بعضها فروقا دالة إحصائيا لصالح الذكور مثل دراسات: )دسوقي، 2011
(. وأما فيما يتعلق بالتخصص فقد 2001(، و)الجندي، 2001(، و)المصدر، 2003

توصلت بعض الدراسات إلى عدم وجود فروقا دالة إحصائيا تعزى للتخصص في الذكاء 
(، بينما 2001(، ودراسة )صالح ،2002ني واإلبداع الوجداني كدراسة )عجوة ،الوجدا
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( فروقا دالة إحصائيا لصالح التخصصات اإلنسانية، ودراسة 2011وجدت دراسة )العلوان، 
( فروقًا لصالح التخصصات العلمية. وكل هذا يجعل هناك حاجة 2015)علوان والنواجحة، 

 ب.لمزيد من الدراسات في هذا الجان
وفي ضوء ما سبق، يرى الباحث أن متغيرات البحث الحالي )أنماط التعلق، والذكاء 
الوجداني، واإلبداع الوجداني( ذات أهمية بالنسبة  للفرد ومن ثم للمجتمع، وأنه ال توجد 

تناولت  -في حدود علم الباحث -دراسات أجنبية أو عربية وخاصة في المجتمع السعودى 
مما كان دافعًا لدراستها. لهذا، فإن البحث الحالي يقوم في إطاره النظري  تلك المتغيرات معًا،

والتحليلي على رؤية العالقات بين كل من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع 
الوجداني، من خالل فرضية اشتراك جميع المتغيرات في الجوانب الوجدانية واالجتماعية 

مع األخرين في سياقات بيئية مختلفة سواء األسرة، أو  والمعرفية، أثناء تفاعل الفرد
األصدقاء، أو البيئة التربوية، وعالقاته الشخصية واالجتماعية معهم. وذلك بهدف الوصول 
إلى رؤية لربط تلك المتغيرات مع بعضها، وحث الدراسات المستقبلية على طرح نماذج 

بكل من الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني مفسرة للعالقة بين تلك المتغيرات، وفرضية التنبؤ 
من خالل أنماط التعلق، ولسد النقص في بحوث الصحة النفسية في البيئة العربية، المتعلقة 

 بهذه المغيرات.
 مشكلة البحث:

 في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في األسئلة التالية:
)ذكور/إناث( في كل من أنماط التعلق،  هل توجد فروق دالة احصائيًا تعزى للنوع -1

 عينة البحث الحالي؟–والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني، لدى الطلبة 
هل توجد فروق دالة احصائيًا تعزى للتخصص )علمي/إنساني( في كل من أنماط  -2

 عينة البحث الحالي؟–التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني، لدى الطلبة 
عينة  -توجد عالقة دالة احصائيًا بين أنماط التعلق، والذكاء الوجداني لدى الطلبة هل -5

 البحث الحالي؟
عينة –هل توجدعالقة دالة احصائيًا بين أنماط التعلق، واإلبداع الوجداني لدى الطلبة  -1

 البحث الحالي؟
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–ني لدى الطلبة هل توجد عالقة دالة احصائيًا بين الذكاء الوجداني، واإلبداع الوجدا -3
 عينة البحث الحالي؟

–هل يمكن التنبؤ بدرجة الذكاء الوجداني من خالل درجات أنماط التعلق لدى الطلبة  -1
 عينة البحث الحالي؟

–هل يمكن التنبؤ بدرجة اإلبداع الوجداني من خالل درجات أنماط التعلق لدى الطلبة  -1
 عينة البحث الحالي؟

 أهداف البحث: 
 البحث فيما يلى: تتحدد أهداف

التعرف على الفروق بين الطالب والطالبات في كل من أنماط التعلق، والذكاء  -1
 الوجداني، واإلبداع الوجداني.

التعرف على الفروق بين التخصصات العلمية والتخصصات االنسانية في كل من أنماط  -2
 التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني.

 القات بين أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني. الكشف عن الع -5
 التنبؤ بدرجة الذكاء الوجداني من خالل درجات أنماط التعلق. -1
 التنبؤ بدرجة اإلبداع الوجداني من خالل درجات أنماط التعلق؟ -3

 أهمية البحث: 
 يستمد البحث الحالي أهميته من خالل األتي:

يرات البحث )أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني( أهمية تناول متغ -1
 مجتمعة، كمفاهيم بينية تعكس تكامل الجوانب االمعرفية والوجدانية في الشخصية.

تزويد الباحثين بأدوات بحث مقننة تساعدهم في دراسات الصحة النفسية المتعلقة بأنماط  -2
لوجداني في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع ا

 السعودية.
يفيد البحث الحالي في توفير معلومات عن أنماط التعلق، والذكاء الوجداني واإلبداع  -5

الوجداني والتي قد تساعد في رفع مستوى الجوانب النفسية واالجتماعية للطالب 
 والمهني. والطالبات، مما ينعكس إيجابيًا في نموهم األكاديمي
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الكشف عن نمط التعلق لدى طلبة المرحلة الثانوية والذي يرتبط ايجابيا مع الذكاء  -1
الوجداني واإلبداع الوجداني، مما يساعد على توفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز تنمية 

 هذا الجانب لدى الطالب.
هتمام بأنماط توجيه انتباه الجهات المعنية في مجال الخدمات النفسية للطالب باال -3

التعلق، وتطوير البرامج اإلرشادية التي تهدف إلى تعزيز نمط التعلق اآلمن، وتعديل 
 أنماط التعلق اآلخرى غير اآلمنة لدى الطالب.

الوعي بأكثر أنماط التعلق السلبية لدى الطالب يفيد في تقديم خطط مساعدة صحيحة،  -1
للتعامل مع المواقف الحياتية التي ومساندة الطالب بالتفكير في الحلول السليمة 

يتفاعلون فيها مع أفراد مجتمعهم، والتغلب على العديد من مشكالتهم الناتجة من األثار 
 السلبية في توافقهم مع أنفسهم واآلخرين.

التنبؤ بدرجة الذكاء الوجداني، ودرجة اإلبداع الوجداني من درجات أنماط التعلق، ولهذا  -1
يسهم في مراجعة وتوضيح بعض الفروض في ضوء ما توصلت  يمكن لهذا البحث أن

إليه نتائج الدراسات السابقة، وخاصة تلك المتغيرات التي قد تؤثر على كفاءة الفرد 
 االجتماعية واالنفعالية.

 مصطلحات البحث:
 أنماط التعلق: -1

ي يعبر التعلق عن ميل اإلنسان إلى اقامة روابط عاطفية حميمة مع فرد أو أكثر ف
محيط بيئته وأن يبقى قريبا منهم، ويظهر في صورة النمط اآلمن أو القلق أو التجنبي. وتحدد 
درجة أنماط التعلق بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في األنماط 

 الثالثة )اآلمن، والتجنبي، والقلق( في مقياس أنماط التعلق المعد في البحث الحالي.
 ن: يظهر هذا النمط في االرتياح للقرب في العالقات من االخرين والثقة فيهم. النمط اآلم -
النمط القلق: يظهر هذا النمط في التناقض االنفعالي، واالهتمام والمغاالة في العالقة  -

 والقرب المستمر من اآلخرين. 
 النمط التجنبي: ويظهر في عدم االرتياح للقرب في العالقات مع اآلخرين. -
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 الذكاء الوجداني:  -2
نظرًا لتبنى الباحث النموذج المختلط للذكاء الوجداني في البحث الحالي، فإنه يعرف 
الذكاء الوجداني بمجموعة من الكفاءات والمهارات التي تتعلق بإدراك االنفعاالت والتعبير 

دارتها وتنظيمها، والتعاطف مع اآلخرين وتفهم مشاعرهم، وتوجيه المشاعر  إلنجاز عنها وا 
األهداف، والقدرة على التكيف. ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب أوالطالبة في 

 مقياس الذكاء الوجداني المعد للبحث الحالي.
 اإلبداع الوجداني:  -3

هو قدرة الفرد في التعبير عن االنفعاالت التي تتميز بالجدة واألصالة والفعالية، وتعتمد 
عية في التعامل مع المواقف المختلفة. ويقاس بالدرجة التي يحصل على االستعدادات اإلبدا

 عليها الطالب أو الطالبة في مقياس اإلبداع الوجداني المعد في البحث الحالي.
 حدود البحث: 

طالبات( في -يتحدد البحث الحالي بعينة من طلبة الصف الثالث الثانوى )طالب
جنوب المملكة العربية السعودية، وفي -زانالتخصصات )العلمية، واإلنسانية( بمنطقة جا

هـ. كذلك يقتصر البحث على أنماط التعلق، 1151/ 1155الفصل الثاني للعام الدراسي 
جراءاته.  والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني كما هو محدد بأدوات هذا البحث وا 

 اإلطار النظري:
  Attachment Styles أنماط التعلق: -أوال

 ينمو فجأة بل في سلسلة خطوات، حيث يبدأ الطفل بتكوين صور في إن التعلق ال
عقله عن المحيطين به والتي تؤثر على عالقاته المستقبلية بهم، وهذا دليل على أن للتعلق 
تأثير مستمر على مدى حياة الفرد، ويمكن تغيير عالقاته في المستقبل تحت ظروف جديدة 

Horowitz,1991) & Bartholomew .) 
عددت التفسيرات النظرية فيما يخص أسباب نشوء الرابطة التعلقية، فبعض العلماء وت

يعتقدون أنها مرتبطة بإشباع الحاجات البيولوجية، بينما يعتقد آخرون أن لدى الطفل نزعة 
فطرية لتشكيل هذه العالقة، فمثاًل يرى أنصار نظرية التحليل النفسي أن العالقة االنفعالية 

شباع بين الرضيع وم قدم الرعاية تعد أساسًا للعالقات المستقبلية الالحقة، فإطعام الطفل وا 
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: 2001حاجاته البيولوجية يعدان السياق الرئيس لتشكيل رابطة التعلق  أبوغزال وجرادات، 
13-11.) 

  (Horowitz,1991,230-233) & Bartholomew وقام "بارثولوميو" "وهورووتز
يتضمن بعدين، وينسجم هذا النموذج مع النماذج العاملة  بتطوير نموذج لتعلق الراشدين

الداخلية التي افترضها "بولبي" )نموذج الذات، ونموذج اآلخرين(، فالبعد األول في النموذج 
يتضمن التمييز بين الذات واآلخرين، بينما يتضمن البعد الثاني إيجابي/سلبي، وبناء على 

يتميز األفراد  تعلق آمنعة أنماط لتعلق الراشدين هي: التقاطع بين هذين البعدين، فقد نتج أرب
الذين يسود لديهم هذا النمط من التعلق بأن لديهم نماذج عاملة داخلية إيجابية نحو الذات 

وتعلق  ونحو اآلخرين، فاألفراد ذوو التعلق اآلمن يثقون بأنفسهم كما أنهم يثقون باآلخرين؛
يجابية  يتميز األفراد في هذا النمط بأن منشغل لديهم نماذج عاملة داخلية سلبية نحو الذات وا 

نحو اآلخرين، ويتمثل ذلك بإحساسهم بعدم جدارتهم بمحبة اآلخرين، وبتقييمهم اإليجابي 
لآلخرين، كما أنهم يمتلكون رغبة قوية بتشكيل عالقات حميمة كي يحصلوا على قبول 

لديهم نماذج عاملة داخلية إيجابية  يتميز األفراد في هذا النمط بأن وتعلق رافضاآلخرين؛ 
نحو الذات وسلبية نحو اآلخرين، ويعد تجنبهم للعالقات مع اآلخرين وسيلة للوقاية الذاتية 

يشير إلى نماذج عاملة داخلية سلبية نحو الذات  وتعلق خائفمن الرفض وخيبة األمل؛ 
الكفاءة، إلى جانب  وكذلك نحو اآلخرين، إذ يتميز األفراد في هذا النمط بشعورهم بعدم

 اعتقادهم أن اآلخرين غير جديرين بالثقة.
ولقدأهتم بعض الباحثين بأنماط التعلق، لما لهذه األنماط من صلة وثيقة بشخصية 
اإلنسان وسماتها، وتفاعالته االجتماعية، وتوافقه النفسي، حيث وجدت مستويات مرتفعة من 

، بينما  لة في عالقات األفراد ذوى التعلق اآلمنالثقة وااللتزام والرضا واالعتمادية المتباد
 ,Rholes &(Simpsonظهر التردد والشك واالعتمادية لدى ذوي التعلق غير اآلمن 

1998). 
 وتعد أنماط تعلق الراشدين امتدادًا لتلك التي تكونت لديهم في طفولتهم، فاألطفال

عية متنوعة، لها بالغ يعيشون في ظل ظروف مختلفة، ويتعرضون ألساليب تنشئه اجتما
األثر في تشكيل اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو اآلخرين، وفي تحديد عالقاتهم الشخصية. 
فالتعلق شكل من أشكال العالقات الحميمة بين الطفل ومقدم الرعاية الذي يكون غالبًا األم، 
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فل وقد حاول العديد من علماء النفس الكشف عن طبيعة هذه العالقة ودور كل من الط
ومقدم الرعاية في تشكيلها، وأشكال هذه العالقة ومدى استمرارية هذه األشكال مع الزمن، 

 (.13: 2001وآثارها المستقبلية في شخصية الفرد وتوافقه االجتماعي )أبو غزال وجرادات، 
 مفهوم ومكونات أنماط التعلق: 

عتبر أن مفهوم ( من أوائل الباحثين في التعلق، وأBowlby, 1989يعتبر "بولبي" )
التعلق يشير إلى نظام حيوي سلوكي موجود داخل العقل هدفه التنسيق بين البحث عن 
األمان، والرغبة في استكشاف العالم بما فيه من مخاطر، ويسعى الطفل لتحقيق الهدفين معا 
وهما؛ البحث عن األمان بالتقرب من األفراد ذوى الداللة في حياته، واستكشاف العالم 

ط به. وعرف التعلق بأنه رابطة وجدانية مستمرة نسبيا تكون بين االنسان وفرد محدد المحي
 ,Sceery, &(Kobak(. كما تم تعريفه 1111بينهما ارتباط ثابت وقوي متبادل )كفافي، 

بأنه رابطة إنفعالية قوية تنمو بين فرد وآخر تعزز االستقالل واألمن النفسي لدى  (1988
 Shaver &(Cassidyالنمو اإلنفعالي واالجتماعي السليم. وعرفه  الفرد، مما يساعد على

بأنه عالقة إنفعالية حميمة بين فرد وآخر، وتتضمن مجموعة من السلوكيات التي  (2008
توحي باالرتباط اإلنفعالي باآلخرين. وينظر بعض الباحثين للتعلق على أنه ميل ثابت لدى 

عن األمن، وذلك بالقرب من فرد أو قلة من األفراد  الفرد في بذل المزيد من الجهد في البحث
(. وعرف التعلق ,Rholes &Simpson (1998الذين يمدونه باستمرار باألمن والطمأنينة 

( على أنه ميل المراهق ألن يبقى قريبا من شخص آخر أو 1: 2001في دراسة )عايدي، 
علق في دراسة )العلوان، عدة أشخاص، شريطة أن يدعم هذا الميل عبر الزمن. ومفهوم الت

( هو رابطة إنفعالية قوية تنشأ مع شخص معين بحيث يشعر الشخص الباحث عن 2011
 العالقة بالسعادة بوجود هذا الشخص.

، ويسهل على  Secure Attachment تعلق آمنللتعلق هي:  ويوجد ثالثة أنماط
ليهم، ويشعرون باالرتياح ألن أفراد هذا النمط االقتراب من اآلخرين، والثقة بهم واالعتماد ع

اآلخرين يثقون بهم أيضا ويعتمدون عليهم، وال يقلقون من أن اآلخرين سيهجرونهم وسيتخلون 
 Avoidantوتعلق تجنبيعنهم، كما أنهم ال يقلقون من اقتراب اآلخرين منهم؛ 

Attachmentمن  ، ويتميز هذا النمط بإقرار صاحبه بعدم شعوره باالرتياح لبقائه قريًبا
اآلخرين، ويصعب عليه الثقة بهم واالعتماد عليهم، ويشعر بالقلق عندما يقترب منه شخص 
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 ، ويشير Ambivalent-Anxious Attachmentما كثيرًا؛ وتعلق قلق متناقض وجدانيًا 
أصحاب هذا النمط بأن اآلخرين يرفضون االقتراب منهم، ويشعرون بالقلق ألن نظراءهم ال 

 لرغم من أن لديهم الرغبة بأن يكونوا قريبين جدا من نظرائهميهتمون بهم، على ا
                                            (Shaver, 2008 &(Cassidy 

  Emotional Intelligenceالذكاء الوجداني:  -ثانيا  
الذي توصل إلى ثالثة أقسام  Thorndikeلقد أثمرت جهود العلماء أمثال "ثور نديك" 

، وهي: الذكاء الميكانيكي، والذكاء المجرد، والذكاء االجتماعي، و"سترنبرج" للذكاء
Sternberg  "الذي قدم الذكاء العلمي، و"جاردنرGardner  الذي قدم فكرة الذكاء المتعدد

 -ثم الذكاء الشخصي، ومهدت هذه المحاوالت إلى ظهور الذكاء الوجداني )الذكاء العاطفي
  Mayer  &Salovey 1990  المشاعر( على يد "سالوفي" و"مايرذكاء  -الذكاء االنفعالي

 (.2: 2010( )في: سالم، Goleman 1995 وساهم في انتشار هذا المصطلح "جولمان
 

وتُعد نظرية الذكاء الوجداني إحدى النظريات الحديثة التي ظهرت لتنبيه أصحاب 
المعرفي للقدرات اإلنسانية، وهي نظريات الذكاء للدور األكبر الذي يلعبه الوجدان في النظام 

الحلقة المفقودة التي كشفت عن تعثر تطور مفهوم الذكاء الذي ظل يعاني من العجز في 
النظر إلى البعد اإلنساني في اإلنسان، فهناك من يرى في نظرية الذكاء الوجداني نقطة 

المداخل التقليدية  تحول حقيقية في رحلة الصراع الطويل بين المفاهيم العقلية للذكاء، وتلك
عالن عن رحيل فكرة النظر إلى اإلنسان بوصفه مجموعة  في مجال دراسة الوجدان، بل وا 
من الجزر المنفصلة والمنعزلة، حيث يتجلى هذا اإلعالن الصريح في السؤال المحوري الذي 

عقلية طرحه "دانييل جولمان" ما هو دور الوجدان في تيسير أو إعاقة اإلمكانيات والقدرات ال
 (.10: 2011خالل عملها مع خيارات الحياة اليومية )الخولي، 

ويرى "وليم جيمس" أن الذكاء الوجداني هو الشعور أو الوعي بالذات، وهو في جوهره 
خبرة اجتماعية، وهو ما يتفق مع حكمة "سقراط" )أعرف نفسك( والتي تعتبر حجر الزاوية في 

دراكه بمدى تأثيره الذكاء الوجداني، وتعنى تلك الحكمة وع ي اإلنسان بمشاعره وقت حدوثها وا 
 (. 21: 2001على اآلخرين، وتأثير اآلخرين عليه )السمادونى، 
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( أن الدماغ البشرى فيه عقالن؛ هما العاطفي، Goleman1111 ويضيف "جولمان" )
لعاطفة والمنطقي )عقل يفكر، وعقل يشعر( يقومان معًا في تناغم دقيق وتوازن قائم بينهما، فا

تغذي وتزود عمليات العقل المنطقي )المعرفي( بالمعلومات، بينما يعمل العقل المنطقي على 
تنقية مدخالت العقل العاطفي الوجداني، وأحيانًا يضيف عليها. ومع ذلك يظل كل من 

لكنهما مترابطتان في دوائر  –العقلين ملكتين شبه مستقلتين ـ كل منهما يعكس عملية متميزة 
العصبية. وبالتالي فإن المشاعر ضرورية للتفكير، والتفكير مهم للمشاعر. وتشير المخ 

الدراسات إلى أن المنظومة الوجدانية منظومة مركبة تحدد المعالم األساسية للشخصية، وأن 
األلياف العصبية التي تتجه من المراكز الوجدانية إلى المخ ثم للمراكز المنطقية، يفوق تلك 

االتجاه المعاكس، لذلك فالوجدان له تأثير على السلوك يفوق تأثير العمليات التي تسير في 
 (. 111: 2000المنطقية على السلوك )روبنز، وسكوت، 

( أن مصطلح الذكاء الوجداني يتضمن et al,1999 ،Mayerواعتبر "ماير وآخرون" )
تمييز بين المشاعر القدرة على مراقبة االنفعاالت والمشاعر الخاصة بالفرد واآلخرين، وال

واالنفعاالت المختلفة، واستخدموا هذه القدرات لتوجية طريقة التفكير واألفعال الخاصة، وذلك 
أثناء محاولتهم تطوير طريقة علمية لقياس الفروق بين األفراد في مجال االنفعاالت، 

هم وينظمون وتوصلوا إلى أن األفراد الذين لديهم مهارات ذكاء وجدانى، يعبرون عن أنفعاالت
 (. Johnson, 2008عواطفهم، ويدركون انفعاالت اآلخرين )

( بالذكاء الوجداني، وقدم في كتابه الذكاء Goleman, 1995وأهتم "جولمان" )
االنفعالي رؤيته للذكاء الوجداني من حيث طبيعته ودوره في مجاالت الحياة، واعتقد بأن 

نفعالية واالجتماعية، وأفترض بأن الذكاء هناك قدرات غير معرفية حددها في الجوانب اال
الوجداني قدرة قابلة للتعلم، وقسم الكفاية االنفعالية إلى الكفاية الشخصية والتي تمكننا من 
إدارة أنفسنا، والكفاية االجتماعية والتي تمكننا من إدارة عالقاتنا مع اآلخرين. ويرى "بارون" 

(Bar-on, 2000 أن الذكاء )ن التفاعل المشترك، والتأثير المتبادل بين يتضم االنفعالي
 الجوانب االنفعالية والجوانب المعرفية.

 مفهوم الذكاء الوجداني: 
المتبع  األسلوب( الذكاء الوجداني بأنه et al,1999 ،Mayerيعرف "ماير وآخرون" )

االت في معالجة المعلومات االنفعالية التي تتضمن تقييما دقيقا النفعاالت الفرد واالنفع
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اآلخرى، والتعبير المناسب عن هذه االنفعاالت، والتنظيم التكيفي لها والذى يؤدى إلى النجاح 
( بأنه مجموعة من المهارات االنفعالية Goleman, 1995وتحسن الحياة. وعرفه "جولمان" )

رون" واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح المهنى والنجاح في الحياة. وعرفه "با
(Bar-on, 1997 بأنه مجموعة منظمة من المهارات والكفايات غير المعرفية في الجوانب )

الشخصية واالجتماعية واالنفعالية التي تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في البيئة. وهو 
مجموعة من القدرات التي تفسر انفعاالت الفرد المتغيرة بشكل دقيق، وأن الفهم األكثر دقة 

.، Mayer et alال يقود إلى حل أفضل للمشكالت في حياة الفرد االنفعالية )لألنفع
( بأنه القدرة على فهم الفرد النفعاالته 115: 2010(. و تم تعريفه في دراسة خضر )2004

داراتها وتنظيمها، وفهم انفعاالت اآلخرين والتعامل في المواقف الحياتية  الذاتية والتحكم فيها وا 
( عرف بأنه قدرة الفرد على الوعي بحالته 151: 2011دراسة العلوان )المختلفة. وفي 

نفعاالت اآلخرين، وتنظيم إنفعاالته والتعاطف والتواصل االجتماعي مع األفراد  اإلنفعالية وا 
المحيطين به. ويرى بعض الباحثين أن الذكاء الوجداني مجموعة من المهارات والكفاءات 

دارة الذات )بدوي، التي تستحث األداء عامة واألد  - 111: 2011اء االنفعالي خاصة، وا 
( Mayer; Salovey &Caruso, 2000: 91-93( . ويذكر"ماير وآخرون"    ) 113

أن هناك ثالثة معاني لمفهوم الذكاء الوجداني وهى الذكاء الوجداني كاتجاه ثقافي، وفيه 
، والذكاء الوجداني كمجموعة من يكون الذكاء الوجداني مثل الرابطة بين العاطفة واالستدالل

سمات الشخصية الالزمة للنجاح في الحياة مثل المثابرة والرغبة في اإلنجاز والمهارات 
اإلجتماعية، والذكاء الوجداني كمجموعة من القدرات العقلية المتعلقة بمعالجة المعلومات 

 الوجدانية. 
خاللها يعرف الشخص  ويرى البعض بأن الذكاء الوجداني مجموعة من القدرات من

عواطفه أو مشاعره، ويتدبر أمر هذه المشاعر أو العواطف، ويدفع نفسه بنفسه، وأن يتعرف 
(. 15: 2000على مشاعر اآلخرين، وأن يتدبر أمر عالقاته باآلخرين )روبنز وسكوت، 

أن الذكاء الوجداني هو قدرة على  & Mayer, Salovey 1990كما يعتبر"سالوفي وماير" 
ة الشخص مشاعره وانفعاالته الخاصة كما تحدث بالضبط، ومعرفته لمشاعر الغير، معرف

وقدرته على ضبط مشاعره وتعاطفه مع الغير، واإلحساس باآلخرين، وتحفيز ذاته لصنع 
واتخاذ قرارات ذاتية. وقد أضافا أن الذكاء الوجداني ينطوي على القدرة على إدراك 
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بير عنها، والقدرة على الوصول بسهولة إلى المشاعر االنفعاالت بدقة، وتقييمها والتع
وتوليدها، والقدرة التي تجعل التفكير ميسرًا، والقدرة على فهم الوجدان، والمعرفة الوجدانية، 

: 2002والقدرة على تنظيم االنفعاالت التي تساعد على النمو العقلي والوجداني )المغازي، 
51.) 

 أبعاد ومكونات الذكاء الوجداني: 
قدم "ماير وسالوفي" نموذجا للذكاء الوجداني عرف بنموذج القدرة، ويشير إلى أن الذكاء 
االنفعالي عبارة عن مجموعة من القدرات العقلية تساهم في التفكير المنطقي، وأن االنفعاالت 

 (. وتوصال إلى أربعة ابعاد للذكاء الوجداني، هى: Johnson, 2008تعزز التفكير )
فعال: ويشير إلى القدرة على تحديد االنفعاالت في أفكار ولغة وأصوات إدراك االن -1

وسلوك األفراد اآلخرين. وتتضمن القدرة على التمييز بين الدقة وعدم الدقة واألمانة وعدم 
 األمانة في التعبير عن االنفعاالت. 

نشطة المعرفية استخدام االنفعاالت: ويشير إلى الكيفية التي تتشكل بها أفكار الفرد واأل -2
اآلخرى من خالل خبرات الفرد االنفعالية، وتتضمن تنشيط التفكير بتوجية االنتباه إلى 
المعلومات المهمه، وهى القدرة على ايجاد واستخدام االنفعاالت الضرورية لتوصيل 

 المشاعر أو توظيفها في عمليات معرفية أخرى.
صنيف االنفعاالت إلى انفعاالت مركبة فهم وتحليل االنفعاالت: وتتضمن القدرة على ت -5

كشعور الفرد بكل من الكرة والحب للشخص نفسه، وانفعاالت متتابعة متسلسلة، فالغضب 
يزداد حدة ليصل الى الهيجان مثال، ويتضمن هذا البعد أيضا القدرة على فهم المعاني 

 التي تعبر عنها االنفعاالت. 
إدارة المشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين، وضبط إدارة االنفعالت: وتتضمن القدرة على  -1

االنفعاالت والمشاعر السالبة، وزيادة المشاعر السارة منها دون كبت أو إسراف، 
وتتضمن القدرة على االنفتاح على المشاعر ومراقبتها وتنظيمها بشكل كامل لتشجيع 

 النمو االنفعالى والعقلى. 
داني عرف بالنموذج المختلط يتضمن ( نموذجا للذكاء الوجGoleman,1998وقدم )

 التالية: وعي الذات، وتنظيم الذات، ودافعية الذات، والمهارات االجتماعية. األبعاد
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( أن تعريف جولمان للذكاء الوجداني 10 – 11: 2000ويذكر )روبنز وسكوت، 
ة، يتضمن خمسة أبعاد رئيسة، وهي: الوعي بالذات، ومعالجة الجوانب الوجدانية، والدافعي

والمهارات االجتماعية، والتعاطف.  وقد قسم"جولمان" الذكاء الوجداني إلى خمس وعشرين 
كفاءة وجدانية مختلفة منها: الوعي السياسي، والتوجه نحو الخدمة، والثقة بالنفس، والدافع 
لإلنجاز، والضمير الحسي، والوعي الوجداني، والمرونة، واإلبداع، والتكيف، وضبط النفس، 

 ؤل، وفهم اآلخرين، والتأثير، واالتصال، والتعاون واإلقدام.والتفا
ومن خالل ما سبق من تعريفات الذكاء الوجداني، يمكن القول بانه االستخدام العقالني 
لالنفعاالت والمشاعر سواء أكانت ذاتية أو خارجية، ويتطلب ذلك امتالك الفرد مهارة الوعي 

ها من أجل التكيف والتجديد لمواجهة ضغوط الحياة، بانفعاالته وفهمها والتعبير عنها وضبط
والتعرف على مشاعر وانفعاالت اآلخرين والتعبير عنها والتعاطف معهم وتوظيفها في 
دارة انفعاالتهم  التخطيط واالنجاز للعمل الجماعي، وتكوين عالقات ناجحة مع الغير وا 

(. وقد حددت 23: 2010وضبطها، وذلك بدافع زيادة فرص النجاح في الحياة )سالم، 
( ستة أبعاد لقياس الذكاء الوجداني )إدارة االنفعاالت، والوعي  130: 2010دراسة )سالم، 

 الوجداني، والدافعية، والتعاطف، والمهارات االجتماعية، القدرة على التكيف(.
ويرى الباحث أن نماذج الذكاء الوجداني بعضها نماذج معرفية عقلية، وتبدو في القدرة 

داراتها ويمثلها عل ى إدراك االنفعاالت والتعبير عنها، والقدرة على فهم االنفعاالت وتنظيمها وا 
(. وبعضها 2010(، ونموذج خضر ),Mayer et al  1999نموذج "ماير وزمالءه

يعتبرالذكاء الوجداني سمة شخصية تبدو في إدراكات الذات االنفعالية ويمثلها نموذج 
(&Furnham, 2000 Petrides أما النماذج المختلطة فهي تربط بين القدرات العقلية )

 (.2011أون" )بدوي،  -وسمات الشخصية ويمثلها نموذج "جولمان" ، ونموذج "بار
 العالقة بين أنماط التعلق والذكاء الوجداني:

يسهم بعد التعاطف أو ما يسمى بالتعّلق إسهامًا رئيسًا في الذكاء الوجداني؛ إذ 
( أن تعّلق األفراد بأشخاص آخرين يحسن من قدرات الذكاء Bar- on, 2006يرى)

االنفعالي لديهم. وتؤكد بعض الدراسات وجود ارتباط بين الذكاء االنفعالي وأنماط التعلق، 
. Konstantions, 2004فكالهما مفاهيم تؤثر في قدرة األفراد على فهم وضبط انفعاالتهم )

 ,Regulation Model  (Feeneyتنظيم االنفعالي  وتعتبر نظرية التعلق نموذجًا جيدًا لل
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(، فعلى سبيل المثال يدرك األفراد ذوو نمط التعلق اآلمن االنفعاالت السالبة في 1995
التفاعالت االجتماعية مقارنة باألفراد ذوي النمط غير اآلمن، ويمتلكون انفعاالت أكثر 

غير اآلمن، ومهارات تنظيم انفعالي  ايجابية في عالقاتهم االجتماعية من األفراد ذوي النمط
ايجابية ايضًا مما يشير إلى أن لدى األفراد ذوي نمط التعلق اآلمن قدرات جيدة في الذكاء 
الوجداني؛ أي لديهم قدرة جيدة على معرفة وتنظيم انفعاالتهم، وتعّد هذه القدرات أبعادًا 

( Ainsworth, 1990" )(. وترى "إينزورثSvensson, 2011اساسية للذكاء الوجداني )
أن األفراد القادرين على التعبير عن انفعاالتهم بطرق مقبولة اجتماعيًا من المتوقع أن يكونوا 

 Mayer,Carusoأكثر تكيفًا وتوافقًا مع أصدقائهم. وفي هذا الصدد، يشير "ماير وآخرون" )
&Salovey, 1999, االنفعالي لدى ( إلى أن أنماط التعلق تلعب دورًا أساسيًا في الضبط

األفراد، فقد أشار الباحثون من خالل مراجعتهم لألدب النظري للتعلق إلى أن األفراد ذوي 
نمط التعلق اآلمن سوف يطّورون مهارات الكفاية االنفعالية والتي تتضمن :الوعي بالحالة 

والتعبيرية، االنفعالية لآلخرين، والتمييز بين انفعاالت اآلخرين بناء على المنبهات الموقفية 
والقدرة على االندماج العاطفي مع اآلخرين. وعلى النقيض من ذلك فإن األفراد ذوي نمط 
التعلق غيراآلمن يظهرون ضعفًا في المهارات االجتماعية وتدنيًا في الكفايات االنفعالية؛ إذ 
ية تشير الدراسات إلى أن التباين في أنماط التعلق يقترن بتباين في الخبرات االنفعال

واالجتماعية التي يمر بها األفراد في تفاعالتهم االجتماعية، إذ ظهر أن النمط اآلمن أكثر 
 Cassidyرضا وتوافقا في حياته االجتماعية مقارنة بالنمطين اآلخرين؛ القلق، والتجنبي )

Shaver,2008 ( "ويرى "تيدويل وريس .)&Tidwell and Reis, 1996 أن أنماط )
ظيم وضبط االنفعاالت، فعلى سبيل المثال، يكون الفرد ذو نمط التعلق التعلق تؤثر في تن

اآلمن أكثر مرونة ويظهر ضبطًا انفعاليًا مناسبًا نحو اآلخرين، وعلى العكس يسعى الفرد ذو 
النمط التجنبي إلى تجنب اآلخرين، في حين أن الفرد ذا نمط التعّلق القلق يصبح متقلبًا 

 ,Straus &(Lopes, Saloveyتقبلية وتفاعله مع اآلخرين انفعاليًا في عالقاته المس
2003) 

( أن االنفعاالت ترتبط بصحة العقل ورضا الفرد عن ذاته، Pernet, 1996ويرى )
على اعتبار أن استغالل وعي الشخص، وذكائه في االتصال، وفهم ردود أفعال اآلخرين هو 

 أساس للتعاطف والتعامل االجتماعي.
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عالقة بين أنماط التعلق والذكاء الواجداني ما توصل إليه بعض  وما يدل على وجود
الباحثين في دراساتهم، حيث هدفت إلى معرفة ما إذا كان من الممكن التنبؤ بالذكاء 

( Hamarta et al., 2009الوجداني من خالل أنماط التعلق، فقد أشارت نتائج دراسة )
االنفعالي؛ وأن نمط التعّلق اآلمن يسهم إلى وجود عالقة بين نمط التعلق اآلمن والذكاء 

  &,Bonabبشكل دال إحصائيًا في التنبؤ بالذكاء الوجداني، بينما وجدت دراسة  )
Koohsar, 2011 إلى أن الذكاء االنفعالي لدى المراهقين يمكن التنبؤ به من خالل أنماط )

نفعالي مقارنة بأفراد التعلق، وأن ذوي التعلق القلق حصلوا على درجات أقل في الذكاء اال
 النمط اآلمن.

  Emotional Creativityاإلبداع الوجداني:  -ثالثا  
لكي يتم تقرير أن اإلستجابة االنفعالية إبداعية البد أن تحقق نوعا من دمج المتغيرات 
في ثالثه معايير، هى: الحداثه، واالنفعالية، والموثوقية، أي أن االستجابة البد أن تكون 

مختلفة عن المعيار، والبد أن تكون ذات قيمة ما للفرد والجماعة، والبد أن تعبر  بطريقة ما
عن ذات الفرد ورؤيته. فااللهام الوجداني الينشأ فجأة مثل صاعقة البرق، فقبل أن يكون 
الشخص إبداعيًا، فأنه يحتاج إلى قدر من اإلعداد والمعرفة، ويصدق هذا في المجال 

 (. ,Averill,2004  (231المعرفيالمجال االنفعالي، كما يصدق في 
إن النظرية العامة في التفكير وحل المشكالت يجب أن تتضمن االفتراضات المتعلقة 
بالتأثير المتبادل لكل من االنفعاالت والعمليات المعرفية بعضها ببعض. ونظرية اإلبداع 

فريدريكسون  يذكرالوجداني لم تغفل إطالقا هذا التأثير المبتادل. وفي هذا السياق، 
(Fredrickson, 2001 إلى أن االنفعاالت اإليجابية تسمح للشخص بأن يكون أكثر )

 إبداعًا.
وفي هذا المجال، تمت مناقشة االنفعال/العاطفة كطريقة للمعلومات، حيث أشارت 
بعض الدراسات إلى أن العاطفة تؤثر على إدارك الفرد للموقف النفسي، ونتيجة لهذا، فهي 

، Fiedler(. ويشير فيدلر )Schwarz, 1990في إستراتيجيته لمعالجة المعلومات )تؤثر 
( إلى أن العاطفة اإليجابية تعمل كإشارة إلى أن البيئة هي آمنة. وبالتالي سوف 2001

 تستثير سلوك االكتشاف وسلوك المخاطرة، وتنتج استجابات إبداعية.
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بداع االنفعالي يتمثل في أن اإل Thomas – Knowels,  &Averill 1991ويرى 
أنواع من االنفعاالت، تتميز بالتفرد واألصالة. ويتكون من أربعة  إظهارقدرة الفرد على 

دراك 11:  2011مكونات أساسية هى )بدوي،  (: الطالقة االنفعالية، والمرونة االنفعالية، وا 
 التفاصيل، والفعالية االنفعالية. 

ات وأبعاد أساسية لإلبداع الوجداني، هي ( أربعة محكAverill, 1999وقد حدد )
 (: 111: 2011)بدوي، 

نفعاالت اآلخرين في سياق األحداث  -1 االستعداد: ويشير إلى فهم الفرد إلنفعاالته وا 
 المختلفة. 

الجــدة: وتظهر في االستجابة االنفعالية غير المألوفة التي تبتعد عن السلوكيات  -2
  الالنمطية السائدة في المجتمع.

األصالة: االستجابة االنفعالية اإلبداعية تشير إلى استجابة أصيلة، ومتفردة تبعد عن  -5
 األعراف والتقاليد االجتماعية. 

الفعالية: االستجابة االنفعالية اإلبداعية تكون متميزة في قوتها وفعاليتها وتأثيرها، وذات  -1
 قيمة للفرد والمجتمع.
الوجداني هو قدرات الفرد في التعبير  اإلبداع( إلى أن 112: 2010ويشير خضر )

عن االنفعاالت األصيلة والمتفردة، وذات الفعالية والتي تدفعه إلى توجيه التفكير بطريقة 
ايجابية في التعامل مع المواقف المختلفة أو تدفعه إلنتاج بعض األعمال األدبية أو العلمية 

دات اإلبداعية التي تتصف بالجدة والفعالية أو الفنية، ويعتمد على امتالك الفرد لالستعدا
 واألصالة.

 العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني:
(  أنه حتى اآلن ,( Ivcevic; Brackett & Mayer,  2007أشار إفسيفك وآخرون 

لم توجد دراسة تناولت موضوع العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني بوضوح، حيث 
، وأحد االفتراضات واإلبداعلعالقة بينهما البد أن تتطابق مع العالقة بين الذكاء المعرفي أن ا

الوجداني مجموعة فرعية من الذكاء الوجداني. وافتراض نظري آخر، هو  اإلبداعالنظرية، أن 
قدرتان متداخلتان جزئيا، أما االفتراض النظري  أن الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني

فهو أن الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني مجموعتان متمايزتان من القدرات. ويتم  األخير،
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دعم هذا الفرض اذا أمكن تمثيلهما بعوامل مترابطة بصورة مستقلة أو ضعيفه. وعلى ذلك 
أفترض "أفسيفك وزمالؤه" أن الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني البد أن يكونا متمايزين 

 (.Ivcevic et al., 2007,205-206) وذوي ارتباط ضعيف
وبينما يرتبط الذكاء الوجداني بطريقة االستدالل العقلي للشخص عن االنفعاالت، فإن 
اإلبداع الوجداني يرتبط بثراء الحياة الوجدانية للشخص. ولهذا نجد الشخص مرتفع الذكاء 

ظيم، بينما الشخص الوجداني يتسم بمعرفه واستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التن
 مرتفع اإلبداع الوجداني يدرك المزيد من االنفعاالت المعقدة. 

الوجداني بالسلوك اإلبداعي. ففي  واإلبداعيمكن أن يرتبط كل من الذكاء الوجداني، 
، والذي يتضمن التعبير عن اإلبداعيالوجداني بالسلوك  اإلبداعإحدى الدراسات أرتبط 

، وأحد مكونات الذكاء الوجداني هو باإلبداعالذكاء الوجداني االنفعال، ويمكن أن يرتبط 
القدرة على استخدام االنفعاالت لتسهيل عملية التفكير، وقدرة أخرى تتعلق بتنظيم االنفعاالت 
لخفض االنفعاالت السلبية أو الحفاظ على االنفعاالت االيجابية. واالنفعاالت االيجابية يمكن 

(. وقام Ivcevic et al., 2007: 201مرونة واتساع الفكر )أن تعزز اإلبداع بزيادة ال
(Ivcevic et al., 2007: 199 بفحص العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني )

وما إذا كان كل منهما منبأ بالسلوك اإلبداعي، بافتراض أن العالقة بين الذكاء الوجداني 
لذكاء المعرفي والقدرة اإلبداعية، وتوقع أن الذكاء واإلبداع الوجداني تتناظر مع العالقة بين ا

الوجداني واإلبداع الوجداني مجموعتان متمايزتان من القدرات، وقد أكدت معامالت االرتباط 
( إلى وجود عالقة موجبة 2010والتحليل العاملي التوكيدي هذا الفرض. وتوصل خضر )

 الوجداني. واإلبداعبين الذكاء الوجداني 
 بقة:دراسات سا

 دراسات تناولت العالقة بين أنماط التعلق والذكاء الوجداني: -أوال
(، إلى معرفة عالقة قدرات Konstantions, 2004هدفت دراسة " كونستانشن" )

 251الذكاء الوجداني بالتعلق لدى عينة من الطلبة الجامعيين، وتكونت عينة الدراسة من 
الي المطّور لـ "ماير وزمالئه"، وأشارت النتائج إلى طالبًا، وتم استخدام مقياس الذكاء االنفع

 وجود ارتباط ايجابي بين قدرات الذكاء االنفعالي والتعلق اآلمن.
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( والتي تناولت العالقة بين أنماط التعلق Kafetsios, 2004وفي دراسة "كافيتسيوس" )
 11-110ن ( فردًا تراوحت أعمارهم ما بي251والذكاء الوجداني لدى عينة مكونة من )

عامًا، وأشارت النتائج إلى أن النمط اآلمن يرتبط إيجابيًا مع  الدرجة الكلية وجميع أبعاد 
الذكاء الوجداني، ما عدا بعد إدراك اإلنفعاالت، كذلك، وجد بأن النمط التجنبي له عالقة 

 إيجابية مع القدرة على فهم اإلنفعاالت.
ى الكشف عن عالقة أنماط التعلق ( إلQinza,2005بينما هدفت دراسة "كينزا" )

بالذكاء الوجداني والتوافق الزواجي لدى عينة من الرجال والنساء الباكستانيات، وتكونت 
إنثى(، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  111ذكرا، و 11مفحوصًا ) 201العينة من 

 ارتباطية عالية بين نمط التعلق اآلمن والذكاء الوجداني.
( Narimani and Basharpoor, 2009سة "ناريماني وباشاربور" )واهتمت درا

بمقارنة أنماط التعلق والذكاء الوجداني بين النساء الرياضيات والنساء غير الرياضيات، 
إمرأة غير رياضية تم اختيارهن من  50إمرأة رياضية و  230وتكونت عينة الدراسة من 

ئج الدراسة إلى أن النساء الرياضيات أكثر ذكاء مدينة أردابيلي اإليرانية، حيث أشارت النتا
انفعاليًا من النساء غير الرياضيات، كما أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين 
 نمط التعلق اآلمن والذكاء الوجداني، وأن النساء الرياضيات معظمهّن من نمط التعلق اآلمن.

( دراسة بهدف التنبؤ بالذكاء Hamarta et al., 2009وأجرى "هامارتا وزمالؤه" )
طالبًا وطالبة تم اختيارهم  115الوجداني من خالل أنماط التعلق، وتكونت العينة من 

طالبة(، وأشارت  221طالبًا، و  251عشوائيًا من مختلف الكليات بجامعة "سيلكوك" بواقع )
وأن نمط التعّلق اآلمن النتائج إلى وجود عالقة بين نمط التعلق اآلمن والذكاء الوجداني؛ 

 يسهم بشكل دال إحصائيًا في التنبؤ بالذكاء الوجداني.
( بدراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات 2011وقام العلوان )

( طالبًا وطالبة 113االجتماعية وأنماط التعلق لدى طلبة الجامعة، وتكونت العينة من )
الل بمدينة معان في األردن، واستخدمت الدراسة ثالثة يدرسون بجامعة الحسين بن ط

مقاييس )مقياس الذكاء االنفعالي، ومقياس المهارات االجتماعية، ومقياس أنماط التعلق(.   
وكانت المعالجة اإلحصائية عبارة عن متوسطات حسابية وانحرافات معيارية، وتحليل التباين 

المتعدد المتدرج. وأشارت النتائج إلى وجود فروق  الثنائي ومعامل االرتباط وتحليل االنحدار
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ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث، كما أشارت 
نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين طلبة 

صات اإلنسانية. باإلضافة التخصصات العلمية واإلنسانية لصالح الطلبة من ذوي التخص
إلى ذلك، أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه بين الذكاء االنفعالي وكل من المهارات 

 االجتماعية وأنماط التعّلق.
فقد تناولت العالقة  ) Koohsar, 2011 Bonab &أما دراسة "بوناب وكوهسار"  )

مراهقًا( من الجانحين، وطبق  13من )بين الذكاء االنفعالي وأنماط التعلق لدى عينة مكونة 
عليهم مقياس "سالوفي وآخرين" للذكاء االنفعالي، ومقياس التعلق المعدل "كولنس"، 
وباستخدام تحليل االنحدار أشارت النتائج إلى أن الذكاء االنفعالي لدى المراهفين يمكن التنبؤ 

من ذوي التعلق القلق حصلوا به من خالل أنماط التعلق، كذلك وجدت الدراسة بأن المراهقين 
 على درجات أقل في الذكاء االنفعالي مقارنة بأفراد النمط اآلمن. 

فردًا من  100( دراسة على Khledian et al., 2013وأجرى "خالديان وآخرون" )
طالب وطالبات جامعة آزاد اإلسالمية في إيران، وكان من أهدافها التعرف على العالقة بين 

لذكاء الوجداني، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة  إيجابية بين أنماط التعلق أنماط التعلق وا
والذكاء الوجداني بصورة عامة، كما وجدت عالقة دالة سلبية بين الذكاء الوجداني ونمطين 

 من التعلق )التجنبي، والقلق المتناقض(.
 اني:دراسات تناولت العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجد -ثانيا  

( إلى بحث العالقة بين Mayer et al., 2001هدفت دراسة "ماير وآخرون" )
انفعاالت الموهوبين وذكائهم الوجداني، ومعرفة مستوى الذكاء الوجداني من خالل التفاعل 

( موهوبًا في مرحلة المراهقة، 210في المواقف االجتماعية المختلفة، وشملت عينة الدراسة )
كاء الوجداني متعدد العوامل، واختبار للذكاء، واستبيان المواقف طبق عليهم مقياس الذ

الصعبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الموهوبين الذين يمتلكون ذكاء وجداني كانوا 
نفعاالت اآلخرين في المواقف االجتماعية المختلفة،  أفضل في القدرة علي توجيه إنفعالتهم وا 

 جداني للتحكم في ردود أفعالهم وفي تحملهم لآلخرين.وأنهم استخدموا ذكائهم الو 
( إلى معرفة اإلسهام النسبي لمكونات الذكاء Chan, 2005وهدفت دراسة "شان" )

الوجداني في إدراك الذات اإلبداعية لدى الموهوبين، وتم تطبيق مقياس الذكاء الوجداني، 
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طالبًا من الموهوبين، وتوصلت ( 212ومقياس إدراك الذات االبتكارية على عينة مكونة من )
النتائج إلى امكانية التنبؤ بإدراك الذات اإلبداعية من الذكاء الوجداني، باالضافة إلى امكانية 

 التنبؤ بمكونات اإلبداع الوجداني من بعض مكونات الذكاء الوجداني. 
( بدراسة على عينتين من طلبة Ivcevic et al., 2007وقام "إفسيفك وزمالؤه" )

( فردًا، والعينة الثانية من 110جامعة الذكور واإلناث، حيث تكونت العينة األولى من )ال
( فردًا، وكان من بين أهداف الدراسة فحص العالقات بين الذكاء الوجداني والذكاء 115)

المعرفي واإلبداع الوجداني، وما إذا كان كل من الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني منبأ 
بداعي، بافتراض أن العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني تتناظر مع بالسلوك اإل

العالقة بين الذكاء المعرفي والقدرة اإلبداعية، وتوقع أن الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني 
مجموعتين متمايزتين من القدرات، وقد أكدت معامالت االرتباط والتحليل العاملي التوكيدي 

حيث أشارت النتائج إلى أن العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني من  هذا الفرض،
البنين والبنات غير دالة إحصائيًا مما يعني استقالل المفهومين عن بعضهما، كما توصلت 

 النتائج إلى وجود عالقة بين اإلبداع الوجداني وقدرات اإلبداع المعرفي.
( العالقة بين Humphreys et al., 2008وتناولت دراسة "همفريس وآخرون" )

الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني والقدرة على التفكير البنائي والسلوك القيادي، لدى عينة 
من األمريكان والصينيين، طبق عليهم مقياس الذكاء الوجداني وقائمة "أفريل" لقياس اإلبداع 

ء الوجداني وكل من القدرة على التفكير االنفعالي، وتوصلت إلى وجود عالقة سالبة بين الذكا
 البنائي واالبداع الوجداني. 

( إلى العرف على البناء العاملي لالبداع الوجداني 2010وهدفت دراسة خضر )
والذكاء الوجداني والسلوك الصفي العام لدى طالب الصف األول الثانوي، وتحديد الفروق 

ني والذكاء الوجداني والسلوك الصفي العام، بين البنين والبنات في كل من االبداع الوجدا
وكذلك تحديد عالقة االبداع الوجداني بكل من الذكاء الوجداني والسلوك الصفي العام، 

طالبة( طبق  115طالبًا، و  111( من طالب الصف األول الثانوي )511وشملت العينة )
الباحث، وقام معلمو  عليهم مقياس الذكاء الوجداني ومقياس االبداع الوجداني من إعداد

الرياضيات بتقدير السلوك الصفي العام للطالب في حصص الرياضيات، والذي يتضمن 
المستوى العلمي للطالب والمشاركة والتفاعل داخل الصف والسلوك من واقع سجالت 
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المعلمين، وباستخدام تحليل التباين ومعامالت االرتباط والتحليل العاملي االستكشافي 
وجود عالقة بين اإلبداع الوجداني والذكاء  لعاملي التوكيدي أشارت النتائج إلىوالتحليل ا
، وتشبعت بعض مكونات الذكاء الوجداني )مكوني المهارات االجتماعية والتعاطف( الوجداني

على نفس العامل الكامن الذى تشبعت عليه المكونات الفرعية لالبداع الوجداني )االستعداد، 
والفعالية( في حين تشبعت المكونات الفرعية للسلوك الصفي العام  والجدة، واألصالة،

)المستوى العلمي والمشاركه والسلوك( على عامل مستقل عن مكونات االبداع االنفعالي 
والذكاء الوجداني، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث 

 اع الوجداني والمستوى العلمي في الرياضيات. في كل من الذكاء الوجداني واالبد
( دراسة للكشف عن أفضل نموذج بنائي للعالقات 2011بينما أجرت زينب بدوي )

والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية بين متغيرات اإلبداع االنفعالي، والذكاء االنفعالي، 
ذج البنائي االفضل من النماذج األربعة واالنتباه االنفعالي والتفكير االنفعالي واختيار النمو 

( طالبًا وطالبة في السنة الرابعة 511التي أختبرتها فروض الدراسة، وتكونت العينة من )
بكلية التربية باالسماعيلية، وطبقت عليهم مقاييس المتغيرات، وتم استخدام نموذج المعادلة 

النتائج إلى أن النموذج البنائي  البنائية، واعتمدت الباحثة على برنامج "ليزرل"، وتوصلت
األفضل للعالقات البنائية بين متغيرات البحث يتحدد فيما يلي: وجود وتأثير موجب مباشر 
وغير مباشر وكلي للذكاء االنفعالي في اإلبداع االنفعالي، والتفكير االنفعالي، واالنتباه 

بداع االنفعالي والتفكير االنفعالي، ووجود تأثير كلي للذكاء االنفعالي في مكونات اإل
 االنفعالي. 

 دراسات تناولت متغيرات البحث مع متغيرات أخرى: -ثالثا  
( دراستين للتعرف على ,Averill, &Gutbezah (1996أجرى كل من "جوتبيزا وأفريل

اإلبداع الوجداني كبناء نظري )الجدة، والفعالية، واألصالة(، وكان مجموع من شارك في 
في الثانية( ممن يدرسون مقرر مقدمة في  100في األولى، و  100فردا ) 1100الدراستين 

علم نفس، وأجري التحليل اإلحصائي على الدرجات األعلى والدرجات األدنى في مقياس 
اإلبداع الوجداني )الطلبة الذين سجلوا إنحراف معياري واحد صحيح فوق أو دون المتوسط(، 

إناث(،  50ذكور،  21= 31في الدراسة األول )وكان عدد العينة التي خضعت للتحليل 
إناث(، وأشارت النتائج في كلتا الدراستين إلى  31ذكور،  11= 113وفي الدراسة الثانية )
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أن المشاركين الذين سجلوا درجات عالية في مقياس اإلبداع الوجداني كانوا أكثر إبداعًا في 
أن التعبير اللفظي كان أقوى، كما وجدت  التعبير اإلنفعالي بنوعيه اللفظي وغير اللفظي، إال

عالقة إيجابية بين اإلبداع الوجداني والمهمات اللفظية، كذلك أشارت النتائج إلى أن عدد 
اإلناث الذين سجلوا درجات أعلى من المتوسط على مقياس اإلبداع الوجداني يفوق عدد 

 الجنسين. الذكور في كلتا الدراستين، إال أن النتائج لم تظهر فروق بين 
( بهدف 1فقد أجرى سلسلة من الدراسات )عدد=  (Averill, 1999أما أفريل )  

الكشف عن الفروق الفردية في اإلبداع الوجداني من خالل التركيز على البنية العاملية 
لإلبداع الوجداني في عالقتها بمجموعة من المتغيرات النفسية )سمات الشخصية، وتقدير 

، واساليب المواجهة ..( لدى طالب الجامعة، وتوصل إلى ثالثة الذات، ووجهة الضبط
عوامل تشبعت على مقياس اإلبداع االنفعالي، هى: التهيؤ أو االستعداد )الفهم والتعلم من 
إنفعاالت الذات واألخرين(، واألصالة/الفعالية )المهارة في التعبير عن اإلنفعاالت بأمانة(، 

الت غير سائدة(. كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة والجدة )القدرة على خبرة إنفعا
بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية وفي بعدي التهيؤ أو االستعدادا، والفعالية/األصالة 

 لصالح اإلناث، في حين لم توجد فروق في عامل الجدة.
ء ( إلى التعرف على عالقة الذكاء الوجداني بالذكا2002وهدفت دراسة عجوة )  

المعرفي والعمر والتحصيل الدراسى والتوافق النفسى لدى طالب الجامعة، وأشارت بعض 
نتائجها إلى عدم وجود عالقة بين الذكاء الوجداني وكل من الذكاء المعرفي والتحصيل 
الدراسى، ووجود عالقة بين الذكاء الوجداني والتوافق النفسي، إضافة إلى عدم وجود فروق 

 أدبي(.-الدرجة الكلية للذكاء الوجداني تعزى للخصص الدراسي )علميدالة إحصائيًا في 
( أثر الذكاء الوجداني على كل من التحصيل 2001وتناولت دراسة فوقية راضي )  

ي الذكاء الوجداني لدى ــــالدراسى والتفكير االبتكاري وتحديد الفروق بين الذكور واإلناث ف
لجامعة، طبق عليهم اختبار الذكاء الوجداني، ( طالبا وطالبة با111عينة مكونة من )

 وتوصلت النتائج إلى وجود فروق داله بين التقديرات في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث. 
(  ,et, al  2004 Kaiz)  نو تس وآخر ـــــــداف دراسة كيــــــــن أهــــن بيـــــوكان م  

طالبًا   111ن ـــــي أنماط التعلق لدى عينة مكونة من الجنسين فــــــروق بيـــــــرفة الفــــــــمع
ة ــــروق دالــــــى وجود فــــإل  2كا ج ــائــــــارت نتــــ% إناثًا(، وأش11ورًا، وــذك % 55جامعيا )
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%( 52ور واإلناث في أنماط التعلق، حيث وجد بأن نسبة الذكور أعلى )ـــــــب الذكـــــن نســـــبي
%( أعلى من 23%( في النمط التجنبي، بينما كانت نسبة اإلناث )11اإلناث )مقارنة بنسبة 
 %( في نمط القلق المتناقض. 1نسبة الذكور )

(، فقد تناولت الذكاء الوجداني وعوامله لدى عينه 2003أما دراسة شيرين دسوقي ) 
، ( فرداً 100( فرًد، وطالب الجامعة عددهم )100من طالب التعليم الثانوي عددهم )

وطبقت عليهم مقياس الذكاء الوجداني، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق داله بين 
المجموعات العمرية المختلفة لصالح االكبر سنا، كما توصلت إلى وجود فروق داله بين 

 الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني لصالح الذكور. 
قته بالمهارات المعرفية ( باإلبداع االنفعالي وعال2001هتمت دراسة عواطف صالح )او 

طالبا وطالبة من طالب  223والحاجة للتقييم لدى الشباب الجامعي، و تكونت العينة من 
السنة الثالثة بجامعة الزقازيق، واستخدمت مقياس اإلبداع االنفعالي، ومقياس المهارات 

توصلت االجتماعية ومقياس الحاجة للتقييم، وباستخدام األساليب االحصائية المناسبة 
العلمية واألدبية في اإلبداع االنفعالي، وأنه ال توجد  األقسامالباحثة إلى عدم وجود فروق بين 

فروق بين الذكور واالناث في اإلبداع االنفعالي وأبعاده عدا بعد الجدة حيث كان الفرق 
لصالح اإلناث، كما توصلت إلى وجود عالقة موجبه دالة احصائيا بين جوانب اإلبداع 

 نفعالى والمهارات المعرفية.اال
( االبتكارية الوجدانية وعالقتها بكل من العوامل 2001بينما تناولت دراسة الشويقي )

( من طالب الدبلوم العام بكلية التربية 511الخمسة الكبرى في الشخصية، على عينة )
( توصلت إناثًا(، وباستخدام التحليل العاملي التوكيدي واختبار )ت 111ًا ، ور ذكو  111)

الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في االبداع الوجداني لصالح 
 اإلناث، ووجدت أربعة عوامل لالبتكارية الوجدانية هى التهيؤ والجدة واألصالة والفعالية.

( فقد كان من بين أهدافها التعرف على Ogunyemi, 2008أما دراسة :أوجونيمي" )
لجنسين في الذكاء الوجداني، وأجريت على عينة من الطالب بنيجيريا عددها الفروق بين ا

 (، وتوصلت إلى عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني. 210)
( اختبار عدد من الفرضيات حول 2001وحاولت دراسة كل من أبو غزال وجرادات )

ر بالوحدة لدى عينة من الطلبة في مرحلة أنماط التعلق وعالقتها بتقدير الذات والشعو 
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إناث(،  511ذكور،  213( فردًا )321البكالوريوس بجامعة اليرموك باألردن مكونة من )
طبق عليهم مقياس اليرموك ألنماط تعلق الراشدين، و"مقياس "روزنبيرغ" لتقدير الذات، 

روق دالة إحصائيًا في ومقياس اليرموك للشعور بالوحدة،، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود ف
أنماط التعلق تعزى لمتغير الجنس، ووجد بأن نمط التعلق اآلمن يرتبط إيجابيًا بتقدير الذات، 
بينما يرتبط سلبيًا بالشعور بالوحدة، والعكس صحيح مع نمط التعلق القلق، أما نمط التعلق 

 التجنبي فلم يرتبط بأي من تقدير الذات أو الشعور بالوحدة.
( عالقة الذكاء الوجداني بمصادر السعادة، وتحديد 2001سية الجندي )وبحثت أم

( طالبًا وطالبة من كلية التربية بجامعة 333الفروق بين الذكور واإلناث لدى عينة قوامها )
االسكندرية، وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين الذكور واالناث في الدرجة الكلية للذكاء 

 لصالح الذكور.  الوجداني وفي جميع أبعاده
( مقاييس: اإلبداع الوجداني، وقوة السيطرة المعرفية، 2001واستخدمت دراسة خضر )
( طالبًا من طالب الصف الثالث المتوسط، وباستخدام 111والقيم على عينة مكونة من )

معامالت االرتباط وتحليل التباين والتحليل العاملي التوكيدي تم التوصل إلى أربعة عوامل 
داع الوجداني، هى: االستعداد، والجدة، واألصالة، والفعالية تجمعت جميعها على عامل لإلب

كامن واحد هو اإلبداع الوجداني، وأن عامل الجدة في االنفعاالت هو األكثر انتشارًا بين 
 الطالب.

( دراسة بهدف الكشف عن الفروق في الذكاء الوجداني وفقًا 2011أجرى الزحيلي )
( طالبًا وطالبة يدرسون بالتعليم المفتوح في 521لدى عينة مكونة من ) لبعض المتغيرات

جامعة دمشق، وطبق عليهم مقياس الذكاء الفعال مكون من خمسة أبعاد )اإلتقان، والتروي، 
والتفاؤل، والتعامل الفعال مع الذات، والتعامل الفعال مع اآلخر(. وأشارت النتائج إلى عدم 

بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني. ووجود  وجود فروق دالة إحصائياً 
فروق بين الجنسين في بعد التروي لصالح اإلناث، كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في 

 أدبي(.-الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وفي جميع األبعاد تعزى لنوع الشهادة الثانوية )علمي
  Wongpakaran, Wongpakaranباكاران" وأخرين )وكان من بين أهداف دراسة "ونج

Wedding, 2012& التعرف على الفروق بين الجنسين في أنماط التعلق لدى عينة مكونة )
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( طالبًا وطالبة في تايالند، وأظهرت النتائج أن الذكور سجلوا درجات أعلى في 511من )
 نمطي التعلق القلق والتجنبي مقارنة باإلناث.

( إلى تعرف عالقة الذكاء الوجداني باإليجابية 2015لوان والنواجحة )وهدفت دراسة ع
لدى طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة، وأظهرت بعض نتائجها وجود فروق دالة بين 
الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة بين التخصصات 

 التخصصات العلمية. العلمية واألدبية في الذكاء الوجداني لصالح
( كل من الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني 2015وتناولت دراسة أبو عمشة )

وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة. وأظهرت بعض نتائجها 
وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة 

 تخصصات العلمية واألدبية في الذكاء الوجداني لصالح التخصصات العلمية.بين ال
(   Doosty, &Hoseiny, Jadidi  2013)وأجرى كل من حسيني وجديدي ودوستي

دراسة كان من بين أهدافها التعرف على المقارنة بين الذكور واإلناث في أنماط التعلق لدى 
طالبة(، وطبق مقياس ألنماط التعلق مكون  101طالبًا،  11فردًا ) 200عينة مكونة من 

(، والقلق dependency(، واالعتمادية )intimacyمن ثالثة أبعاد/أنماط: األلفة والمودة )
(anxiety وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق إحصائية بين الذكور واإلناث في نمطي ،)

 اإلناث. األلفة واالعتمادية، ووجود فروق في نمط التعلق القلق لصالح
( إلى الكشف عن أنماط التعلق وعالقتها بالكمالية، 2011وهدفت دراسة سامية صابر )

( طالبًا وطالبة في كلية 135وأساليب المواجهة للضغوط النفسية لدى عينة مكونة من )
طالبة(، وأشارت النتائج إلى: وجود عالقة موجبة بين  15طالبًا،  10التربية بجامعة بنها )

علق والكمالية، ووجود عالقة موجبة بين أنماط التعلق وأساليب المواجهة للضغوط أنماط الت
النفسية، وعدم وجود فروق بين الجنسين في كل من: أنماط التعلق، والكمالية، وأساليب 
المواجهة للضغوط النفسية، وأن أنماط التعلق تسهم في التنبؤ بكل من الكمالية، وأساليب 

 ية.المواجهة للضغوط النفس
 تعقيب على البحوث والدراسات السابقة:

استخدمت البحوث والدراسات السابقة في معظمها طالب الجامعة، وقلة منها استخدمت  -
طالب المرحلة الثانوية، وهذا يوحي بالحاجة لمزيد من بحث متغيرات أنماط التعلق 
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و ما قام به البحث والذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني على طالب المرحلة الثانوية، وه
 الحالي في استخدام وتطبيق أدواته على طالب المرحلة الثانوية.

أن معظم الدراسات السابقة استخدمت إما مقاييس مترجمة أو من إعداد باحثين آخرين،  -
بينما في البحث الحالي تم إعداد ثالثة مقاييس لمتغيرات البحث )أنماط التعلق، والذكاء 

 الوجداني(.  الوجداني، واإلبداع
أظهرت بعض الدراسات السابقة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني  -

(؛ Khledian et al., 2013(، ودراسة )2011وأنماط التعلق منها دراسة )العلوان، 
وتوصلت معظم الدراسات إلى وجود عالقة موجبة بين نمط التعلق اآلمن والذكاء 

 Konstantions, 2004,Qinza, 2005; Narimaniاسات: )؛الوجداني منها در 
and Basharpoor, 2009; Hamarta et al., 2009 ؛ بينما وجدت دراسة)

(Khledian et al., 2013 ،عالقة سالبة بين الذكاء الوجداني ونمط التعلق التجنبي )
الوجداني ونمط التعلق القلق االمتناقض. وفي البحث الحالي تم تناول عالقة الذكاء 

وأبعاده مع كل نمط من أنماط التعلق، وهذا يزيد من حجم العالقات التي تناولها البحث 
 الحالي عن البحوث السابقة. 

أختلفت نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بالعالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني  -
(؛ ومنها Humphreys et al., 2008فمنها ما وجد عالقة سالبة بينهما مثل دراسة )

 ,.Ivcevic et alما توصل إلى أن العالقة بينهما غير دالة إحصائيا كدراسة )
(؛ ومنها ما توصل إلى وجود عالقة دالة Mayer et al., 2004(، ودراسة )2007

(؛ ومنها ما 2010أحصائيا بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني كدراسة )خضر، 
ثير موجب للذكاء الوجداني في اإلبداع الوجداني ومكوناته )بدوي، توصل إلى وجود تأ

( . وهذا االختالف والتناقض في النتائج يدعو لمزيد من الدراسة والبحث ، وهذا 2011
 ما قام به الباحث الحالي. 

أختلفت البحوث السابقة فيما يتعلق بالفروق التي تعزى للنوع والتخصص في متغيرات  -
ما وجد فروقا دالة إحصائيا تعزى للنوع في الذكاء الوجداني واالبداع البحث. فمنها 

(، 2001(،  ودراسة الشويقي )2001الوجداني لصالح االناث منها دراسة )راضي، 
(؛ والبعض وجد فروقًا دالة إحصائيًا لصالح الذكور كدراسات: 2011ودراسة العلوان )
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والبعض اآلخر توصل إلى (؛ 2001؛ الجندي، 2001؛ المصدر، 2003)دسوقي، 
عدم وجود فروق دالة احصائيا في الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني تعزى للنوع 

(؛ 2010(، ودراسة )خضر، Ogunyemi, 2008(، ودراسة )2002كدراسة )عجوة، 
ومنها ما وجد فروقا دالة إحصائيا تعزى للتخصص حيث وجد فروق دالة لصالح العلوم 

(، وهناك دراسات توصلت إلى عدم وجود فروق 2011ة )العلوان، اإلنسانية مثل دراس
(، ودراسة )صالح، 2002دالة إحصائيا تعزى للتخصص منها دراسة )عجوة، 

(. وهذا االختالف والتناقض في نتائج البحوث السابقة يدعم تناول متغيري النوع 2001
 والتخصص في البحث الحالي. 

 الفروض:
طار النظري والبحوث والدراسات السابقة في اشتقاق أستفاد الباحث من فحص اإل

 فروض البحث الحالي، وهي: 
في  -عينة البحث الحالي–ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة  -1

 كل من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني تعزى للنوع )ذكور/إناث(. 
في  -عينة البحث الحالي–ئيًا بين متوسطات درجات الطلبة ال توجد فروق دالة إحصا -2

كل من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع الوجداني تعزى إلى تخصصات 
 اإلنسانية(. -الطلبة )العلمية

عينة –توجد عالقة دالة إحصائيًا بين أنماط التعلق، والذكاء الوجداني لدى الطلبة  -5
 البحث الحالي. 

عينة –وجد عالقة دالة إحصائيًا بين أنماط التعلق واإلبداع الوجداني لدى الطلبة ال ت -1
 البحث الحالي. 

عينة البحث –توجد عالقة موجبة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني لدى الطلبة  -3
 الحالي. 

أنماط  عينة البحث الحالي من خالل درجة–يمكن التنبؤ بدرجة الذكاء الوجداني للطلبة  -1
 التعلق. 

عينة البحث الحالي من خالل درجة –ال يمكن التنبؤ بدرجة اإلبداع الوجداني للطلبة  -1
 أنماط التعلق.
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 الطريقة واإلجراءات:
 العينة:

اختيرت عينة استطالعية من بعض مدارس منطقة جازان عينة بناء وتقنين األدوات:  -أ
( طالبًا 51) -1حالي. وكان توزيعها كالتالي: التعليمية بهدف إعداد وتقنين أدوات البحث ال

وطالبة طبقت عليهم الصورة األولية لألدوات للتأكد من وضوح وفهم البنود ومالءمتها لعينة 
طالبة( لحساب الخصائص السيكومترية  31طالبًا، و 33، منهم 101) -2البحث. 
 لألدوات.

البًا وطالبة من طلبة منطقة ( ط513بلغ حجم العينة األساسية )العينة األساسية:  -ب
جنوب المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة، من -جازان

صفوف الثالث ثانوي يدرسون في المدارس التالية: )بيش الثانوية الثانية، وبيش الثانوية 
مدرسة البديع والقرفي الثالثة، والثانوية األولى بأبي عريش للبنات، والواصلي الثانوية، و 

الثانوية(. وقد روعي عند اختيار أفراد هذه العينة أن تكون مختلفة عن أفراد العينة 
االستطالعية. وتم استبعاد الحاالت التي ليس لها رغبة في االجابة على مقاييس البحث، 

العينة  ( حالة. وتوزعت15باالضافة للحاالت التي لم تكمل اإلجابة على المقاييس الثالثة )
( من التخصصات 111( طالبة، منهم )131( طالبًا، واإلناث )131النهائية  على الذكور )

( 1181( من التخصصات اإلنسانية. وبلغ المتوسط العمري ألفراد العينة )111العلمية، و)
 (1805عامًا، بانحراف معياري قدره )

 :األدوات
 مقياس أنماط التعلق:  )إعداد الباحث( -أوال  

ضوء اإلطار النظري وبعض المقاييس السابقة التي أهتمت بقياس أنماط التعلق، في 
وهي:  تمت مراجعة مجموعة من المقاييس في عدد من الدراسات السابقة األجنبية،

Horowitz, 1991) &Bartholomew،)& (Bartholomew, 1994،) (Fraley; Waller  &

Brennan, 2000( ،)Backstrom & Holmes, 2001) إضافة إلى المقاييس في ،
(، و)عايدي، 2011 و)العلوان، (،2001 )أبوغزال وجردات، ومنها: الدراسات العربية،

( تم توزيعها 22(. وفي ضوء ما سبق، استطاع الباحث صياغة عدد من العبارات )2001
( 1النمط اآلمن ويتكون من )-1على ثالثة أبعاد وفقا لألهمية النسبية لكل بعد، وهى:
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( 1النمط التجنبي ويتكون من )-5( مفردات، 1النمط القلق ويتكون من )-2دات، مفر 
 مفردات.

( مفردة، أمام كل مفردة خمسة اختيارات: 22وأصبحت الصورة األولية للمقياس تتكون من )
 تنطبق تماما، تنطبق كثيرا، تنطبق أحيانا، تنطبق نادرا، ال تنطبق.

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
تم حساب ثبات مقياس أنماط التعلق على العينة االستطالعية، وبطريقة الفا لثبات :ا - 1

(، وهى قيمة عالية وموثوق 08113كرونباخ بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل )
فيها، كذلك تم حساب ثبات المفردات بعد حذف درجة المفردة من درجة النمط الذى 

، ومعامل الفا 0. 112في حالة النمط اآلمن =  تنتمي إليه، حيث وجد أن معامل الفا
( يوضح 1، والجدول ) 0. 102، ومعامل الفا للنمط التجنبي = 0. 121للنمط القلق =

 ذلك.
 (1جدول )

 ثبات مفردات كل نمط من أنماط التعلق بعد حذف المفردة 
 النمط التجنبي النمط القلق  النمط اآلمن

معامل  البند
 الفا

معامل  البند
 االف

معامل  البند 
 الفا

1 08155 1 08110 11 08311 

2 08111 10 08111 11 08310 

5 08121 11 08111 11 08331 

1 08111 12 08111 11 08311 

3 08151 15 08115 20 08311 

1 08311 11 08115 21 08311 

1 08121 13 08111 22 08121 

1 08122 
 08102 البعد 08121 البعد

 08122 البعد
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أعلى من قيمة   1-( أن معامل الفا في حالة حذف المفردة رقم1يتضح من جدول )
( من المنط اآلمن، وكذلك 1( وبذلك تحذف المفردة )08112معامل الفا للنمط اآلمن ككل ) 

( من النمط التجنبي، ويصبح 22( من النمط القلق، وتحذف المفردة )15تحذف المفردة )
 مفردة تتمتع بثبات موثوق فيه. ( 11المقياس مكونًا من )

( مع مقياس أنماط التعلق في 2011تم تطبيق مقياس أنماط التعلق )العلوان، الصدق:  -2
البحث الحالي على العينة االستطالعية، وحسب معامل االرتباط بينهما حيث بلغت 

 (، وهى قيمة مرتفعة وتدل على درجة عالية من الصدق.08111قيمته  )
: تم حساب معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد الذى لداخليالتجانس ا -3

 ( يبين ذلك.2تنتمي إليه، وجدول )
 (2جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد الذى تنتمي إليه  
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند 

1 08513 1 08111 11 08521 

2 08101 10 08153 11 08550 

5 08511 11 08312 11 08553 

1 08111 12 08111 11 08151 

3 08551 15 08203 20 08211 

1 08303 11 08111 21 08513 

1 08512 
13 08151 22 08111 

1 08511 

 0801( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )2يتضح من جدول )
( في النمط القلق، والمفردة 15( في النمط اآلمن، والمفردة رقم )1) (، ما عدا المفردة رقم

( في النمط التجنبي، وهي نفس المفردات التي تم حذفها في ثبات المفردات. وهذا 22رقم )
يدل على وجود تجانس داخلي بين المفردات والنمط الذى تنتمى إليه. كما تم حساب 

رجة الكلية وكانت على النحو التالى: النمط اآلمن معامالت االرتباط بين درجة كل نمط والد
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( وجميعها دال عند مستوى 08101(، والنمط التجنبي )08112(، والنمط القلق )08111)
 ، وهذا يشير إلى وجود تجانس داخلي بين أنماط التعلق والدرجة الكلية . 081

، موزعة على ( مفردة11وأصبحت الصورة النهائية لمقياس أنماط التعلق تتكون من )
(، 15-1(، والنمط القلق )ست مفردات: 1-1النحو التالي: النمط اآلمن )سبع مفردات: 

 (. 1(. ملحق رقم )11-11والنمط التجنبي )ست مفردات: 
 مقياس الذكاء الوجداني:       )إعداد الباحث( -ثانيا  

مثل توجهات قام الباحث باإلطالع على عدة نماذج من المقاييس العربية واألجنبية ت
  ) Mayerمتنوعة في قياس الذكاء الوجداني منها: مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامل 

Caruso,2002)& Salovey ( واختبار الذكاء الوجداني كسمة وكقدرة ،Petrides 
Furnham,2000& ،واختبار 1111(، ومقايس الذكاء االنفعالي )عثمان وعبد السميع ،)
 ,.Mayer et al(، واختبار الذكاء الوجداني كقدرة ) 2001راضي، الذكاء االنفعالي )

(، ومقياس الذكاء الوجداني )خضر، Wolff, 2005(، وبطارية الكفاءة الوجدانية )2004
(، ومقياس الذكاء الوجداني )العلوان، 2010(، ومقياس الذكاء الوجداني )سالم، 2010
 .(2011(، ومقياس الذكاء االنفعالي )بدوي، 2011

وبفحص التوجهات المتنوعة في قياس الذكاء الوجداني في المرحلة الثانوية والجامعة، 
وجد أن بعض الباحثين أعتمد على قياس الذكاء الوجداني كقدرة، والبعض منهم قام بقياسه 

 كسمة، بينما أعتمد البعض اآلخر على النموذج المختلط كقدرة وكسمة. 
ذكاء الوجداني كقدرة تتميز بموضوعية القياس، ويرى الباحث الحالي أن مقاييس ال

وينقصها قياس المشاعر الداخلية غير الظاهرة والتي تعتبر ميزة في مقاييس الذكاء الوجداني 
كسمة ولكن ينقصها موضوعيه القياس. ولقد استفاد الباحث من ايجابيات كل منهما في 

مراعاة التوازن بين عدد المفردات قياس الذكاء الوجداني، وأعتمد على النموذج المختلط مع 
التي تقيس القدرة والمفردات التي تعبر عن السمة، أى أن قياس الذكاء الوجداني في البحث 
الحالي يعتمد على مكونات الذكاء الوجداني كقدرة وسمة معًا. وعليه تم تحديد ستة أبعاد 

ناسب مع األهمية النسبية لقياس الذكاء الوجداني، وتم تجميع عدد من المفردات لكل بعد يت
 للبعد في ضوء المقاييس السابقة، وهذه األبعاد وعدد مفرداتها يتضح فيما يلي:

 (. 10–1التعاطف )عشر مفردات:  -
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 (.11–11إدراك االنفعاالت والتعبير عنها )تسع مفردات:  -
 (.50–20إدارة االنفعاالت وتنظيمها )أحدى عشر مفردة:  -
 (.51–51بع مفردات: الدافعية الذاتية )س -
 (.11–51المهارات االجتماعية )سبع مفردات:  -
 (.11–13القدرة على التكيف )خمس مفردات:  -

( مفردة، أمام 11وبذلك اصبحت الصورة المبدئية لمقياس الذكاء الوجداني تتكون من )
بق نادرًا، كل مفردة خمسة اختيارات هى: تنطبق تمامًا، وتنطبق كثيرًا، وتنطبق أحيانًا، وتنط

 والتنطبق.
 :الخصائص السيكومترية للمقياس

تم حساب ثبات مقياس الذكاء الوجداني على العينة االستطالعية بطريقة الثبات: 
(، ومعامل الثبات لألبعاد كما 08111الفاكرونباخ، وكانت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل )

(، وبعد إدارة 08115والتعبير عنها )(، وبعد إدراك اإلنفعاالت  08111يلي: بعد التعاطف )
(، وبعد المهارات اإلجتماعية  08113(، وبعد الدافعية الذاتية )08151اإلنفعاالت وتنظيمها )

 (. 08103(، وبعد القدرة على التكيف ) 08105)
كما تم حساب ثبات مفردات المقياس بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس، 

 ذلك. ( يوضح5وجدول )
 ( 5جدول )

 ثبات مفردات مقياس الذكاء الوجداني بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس
 معامل الفا البند معامل الفا البند معامل الفا البند معامل الفا البند معامل الفا البند

1 08113 11 08115 21 08115 51 08113 11 08111 

2 08112 12 08115 22 08113 52 08111 12 08111 

5 08111 15 08110 25 08112 55 08115 15 08115 

1 08112 11 08111 21 08113 51 08111 11 08112 

3 08111 13 08115 23 08113 53 08110 13 08111 

1 08113 11 08111 21 08113 51 08112 11 08111 

1 08112 11 08151 21 08111 51 08115 11 08115 

1 08111 11 08151 21 08151 51 08111 11 08111 

1 08130 11 08112 21 08115 51 08111 
11 08111 

10 08110 20 08111 50 08111 10 08111 
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( 50، 20، 11، 1، 1( أن قيم معامالت الفا للمفردات أرقام )5يتضح من جدول )
(، وعليه يتم حذف هذه المفردات من المقياس، 08111أعلى من معامل الفا للمقياس ككل )

( مفردة، تتمتع بثبات موثوق فيه، وأن المقياس 11لتصبح عدد المفردات النهائية للمقياس )
 ن الثبات. ككل يتمتع بدرجة عاليه م

 صدق المقياس: -2
( مع 2010تم تطبيق مقياس الذكاء الوجداني للمرحلة الثانوية )خضر، صدق المحك: 

( طالبا وطالبة 101مقياس الذكاء الوجداني في البحث الحالي على العينة االستطالعية )
 (، وهى قيمة عالية من08121بالصف الثالث الثانوي، وبلغ معامل االرتباط بينهما )

 االرتباط، وتدل على توفر 
 درجة عالية من الصدق لمقياس الذكاء الوجداني في البحث الحالي.

 التجانس الداخلي للمقياس:  -5
أ. تم حساب معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد الذى تنمى إليه، والجدول رقم 

 ( يوضح ذلك.1)
ت االرتباط دالة إحصائيا ماعدا ( يتضح أن جميع معامال1وبالنظر إلى الجدول )

( وهي نفس المفردات التي تم حذفها عند حساب ثبات 50، 20، 11، 1، 1المفردات)
المفردات، وهذا يؤكد حذف هذه المفردات، وتمتع بقية المفردات باالتساق الداخلي مع البعد 

 .الذي تنتمي إليه
 ( 1جدول )

 إليهارتباط درجة المفردة بدرجة البعد الذى تنتمي 

 البند
االرتباط مع 

 البعد
 البند

االرتباط 
 مع البعد

 البند
االرتباط 
 مع البعد

1 08210 11 08111 53 08100 

2 08511 11 08211 51 08111 

5 08111 20 08011 51 08502 

1 08532 21 08151 51 08511 

3 08513 22 08215 51 08351 

1 08521 25 08111 10 08151 

1 08251 21 08515 11 08315 

1 -08021 23 08213 12 08152 
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1 - 08051 21 08503 15 08511 

10 08113 21 08525 11 08531 

11 08501 21 08511 13 08215 

12 08211 21 08211 11 08135 

15 08513 50 08011 11 08512 

11 08111 51 08505 11 08511 

13 08501 52 08513 

11 08102 11 08521 55 08551 

11 08113 51 08211 

( يوضح مصفوفة 3معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية، وجدول) -ب
االرتباط. وبالنظر إلى الجدول يتضح أن معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية دالة 

(، وأن معظم معامالت االرتباط بين األبعاد وبعضها فدالة عند مستوى 0801عند مستوى )
مالت االرتباط بين إدارة االنفعاالت وكل من الدافعيه الذاتية، والمهارات (، ما عدا معا0801)

(، وبذلك يتحقق التجانس 0803االجتماعية ، والقدرة على التكيف فداله عند مستوى )
 الداخلي بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية

 (3جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس 

 التعاطف بعاداال
ادراك 
 االنفعاالت

ادراة 
 االنفعاالت

الدافعية 
 الذاتية

المهارات 
 االجتماعية

القدرة على 
 التكيف

الدرجة 
 الكلية

 08111 08235 08211 08513 08521 08111 - التعاطف

ادراك 
 االنفعاالت

 - 08115 08213 08511 08521 08131 

إدراة 
 االنفعاالت

  - 08211 08201 08201 08121 

الدافعية 
 الذاتية

   - 08111 08111 08111 

المهارات 
 االجتماعية

    - 08113 08111 

القدرة على 
 التكيف

     - 08112 

 -       الدرجة الكلية
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( مفردة، موزعة على 11وبذلك تتكون الصورة النهائية لمقياس الذكاء الوجداني من )
دراك اإلنفعاالت والتعبير عنها )ثمان مفردات: (، وا  1-1األبعاد: التعاطف )ثمان مفردات: 

دارة اإلنفعاالت وتنظيمها )تسع مفردات: 1-11 (، والدافعية الذاتية )سبع 23-11(، وا 
(، والقدرة على التكيف 51-55(، والمهارات االجتماعية )سبع مفردات: 52-21مفردات: 

 (.2(. ملحق رقم )11-10)خمس مفردات: 
 الوجداني:    )إعداد الباحث(مقياس اإلبداع  -ثالثا  

قام الباحث باإلطالع على مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة، وفحص مقاييس 
اإلبداع الوجداني العربية واألجنبية المتاحة للتعرف على أبعاد ومكونات اإلبداع الوجداني، 

ع االنفعالي التي (، ومهام اإلبدا Averill ،1111منها: قائمة اإلبداع الوجداني التي أعدها )
(،  2001(، ومقياس اإلبداع اإلنفعالي )صالح،   Incevic et al., 2007أعدها ) 

(، ومقياس اإلبداع اإلنفعالي )خضر،  2001ومقياس االبتكارية االنفعالية )الشويقي، 
(، واستطاع الباحث تحديد أربعة أبعاد 2011(، واختبار اإلبداع االنفعالي )بدوى، 2010

بداع الوجداني، وتمت صياغة عدد من المفردات تتناسب مع األهمية النسبية لكل لقياس اإل
( مفردة، وبعد األصالة 15مفردات(، وبعد الجدة ) 1بعد، وهذه األبعاد هي: بعد االستعداد )

( مفردات. وبذلك تصبح الصورة األولية لمقياس اإلبداع 1( مفردات، وبعد الفعالية )3)
( مفردة، أمام كل مفردة خمسة اختيارات: تنطبق تماما، تنطبق 21الوجداني تتكون من )

 (.5كثيرا، تنطبق أحيانا، تنطبق نادرا، ال تنطبق. ملحق رقم )
 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

تم حساب ثبات مقياس اإلبداع الوجداني على العينة االستطالعية بطريقة معامل الثبات:  
(، كما تم حساب ثبات مفردات 08131ات للمقياس ككل )الفا كرونباخ، وبلغ معامل الثب

المقياس باستخدام معامل الفاكرونباخ، وقد وجد أن معامالت الفا كرونباخ لكل مفردة من 
المقياس عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس أقل من معامل الفا للمقياس 

س ثابتة، والمقياس ككل يتمتع بدرجة (، وهذا يدل على أن جميع مفردات المقيا08131ككل )
( يوضح معامل الفا لمفردات المقياس بعد استبعاد درجة المفردة 1عالية من الثبات. وجدول )

 من مقياس اإلبداع الوجداني.
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 (1جدول )
  ثبات مفردات مقياس اإلبداع الوجداني بعد حذف درجة المفردة  

 المفردة
معامل 
 الفا

 المفردة
معامل 
 الفا

 معامل الفا ردةالمف

1 08111 11 08111 21 08111 

2 08111 12 08115 22 08113 

5 08115 15 08111 25 08111 

1 08111 11 08111 21 08111 

3 08115 13 08115 23 08111 

1 08111 11 08111 21 080111 

1 08113 11 08111 21 08111 

1 08111 11 08115 21 08111 

1 08113 11 08111 21 08130 

10 08111 20 08113 
المقياس 
 ككل

08131 

 :صدق المقياس -2
تم استخدام صدق المحك، حيث طبق مقياس اإلبداع اإلنفعالي في المرحلة الثانوية 

( مع مقياس اإلبداع الوجداني في البحث الحالي على العينة االستطالعية، 2010)خضر، 
وهى قيمة عالية، وتشير إلى تمتع  (08111وحسب معامل االرتباط بينهما، وبلغت قيمته )
 مقياس اإلبداع الوجداني بصدق موثوق فيه. 

 التجانس الداخلى:  -3
 تم حساب معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، كما -أ

 (.1هو موضح في جدول )
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 ( 1جدول ) 
 ارتباط درجة المفردة بدرجة البعد الذي تنتمي إليه  

االرتباط  بندال
 مع البعد

االرتباط  البند
 مع البعد

االرتباط  البند
 مع البعد

1 08511 11 08511 21 08251 

2 08212 12 08115 22 08111 

5 08511 15 08211 25 08511 

1 08101 11 08111 21 08511 

3 08300 13 08320 23 08551 

1 08511 11 08131 21 08501 

1 08152 11 08115 21 08111 

1 08211 11 08111 21 08513 

1 08115 11 08131 
21 08211 

10 08511 20 08110 

عند مستوى  إحصائيا( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 1يتضح من جدول )
 (، وهذا يدل على تمتع المقياس باالتساق الداخلي.0801)

لية للمقياس،  وجدول تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الك –ب 
 ( يوضح مصفوفة االرتباط.1)

 (1جدول )
 الوجداني اإلبداعمعامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس  

 الدرجة الكلية الفعالية اآلصالة  الجدة  االستعداد  األبعاد

 08131 08551 08101 08111 - االستعداد

 08111 08501 08151 -  الجدة

 08131 08232 -   الةاآلص

 08310 -    الفعالية

الدرجة 
 الكلية

    - 

(، وهو 0801( ان جميع قيم معامالت االرتباط داله عند مستوى )1يتضح من جدول )
 ما يدل على االتساق الداخلي لألبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس.
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 نتائج البحث وتفسريها: 
 نتائج الفرض األول: 

"ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات على أنه  ينص الفرض األول
في كل من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع  -عينة البحث الحالي–الطلبة 
تعزى للنوع )ذكور/إناث(". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  الوجداني

 ( يوضح ذلك.1)ت(. والجدول رقم )
 ( 1جدول )

 بين الطالب والطالبات في مغيرات البحث الفروق
 المتوسط العدد النوع المتغيرات

االنحراف 
 المعيارى

 الداللة قيمة ت

 اآلمن
 3811 218113 131 ذكر

 غير دالة 08121 -
 1851 218111 131 أنثى

 القلق
 1810 218135 131 ذكر

28312 0801 
 3831 118115 131 أنثى

 التجبني
 3811 258213 131 ذكر

 غير دالة 08511
 5815 258112 131 أنثى

 مجموع التعلق
 11811 118155 131 ذكر

 غير دالة 18215
 1831 128311 131 أنثى

 التعاطف
 1811 218101 131 ذكر

 غير دالة 08135
 1851 218125 131 أنثى

 ادراك االنفعاالت
 1812 528211 131 ذكر

 غير دالة 08111 -
 3812 528153 131 أنثى

 إدارة االنفعاالت
 3822 518031 131 ذكر

 غير دالة 18111
 3851 218112 131 أنثى

 الدافعية الذاتية
 1813 258150 131 ذكر

- 28105 0803 
 1810 218101 131 أنثى

 مهارات اجتماعية
 3801 238131 131 ذكر

-58521 0801 
 1820 218101 131 أنثى

 يفقدرة على التك
 5831 118510 131 ذكر

- 58311 0801 
 5801 118115 131 أنثى

مجموع الذكاء 
 الوجداني

 11812 1318311 131 ذكر
 غير دالة 18110 -

 11811 1128111 131 أنثى
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 االستعداد
 1821 218511 131 ذكر

 غير دالة 18111
 1815 238111 131 أنثى

 الجدة
    ،111 138135 131 ذكر

28115 0801 
 1811 158011 131 أنثى

 األصالة
 5853 118511 131 ذكر

 غير دالة 18511
 5821 118113 131 أنثى

 الفعالية
 5801 118313 131 ذكر

 غير دالة 08311 -
 2811 118111 131 أنثى

مجموع االبداع 
 الوجداني

 13811 1058111 131 ذكر
28231 0803 

 15831 1008131 131 أنثى

 

( حسب نتائج اختبارات "ت" للفروق بين الطالب والطالبات في 1وبالنظر في جدول )
 متغيرات البحث، يتضح ما يلي:

بالنسبة ألنماط التعلق، فال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات في النمط  -أوالً 
ا )عند مستوى اآلمن والنمط التجنبي، وفي الدرجة الكلية، بينما وجد فرق دال احصائي

( بين الطالب والطالبات في نمط التعلق القلق باتجاه الطالب الذكور. واتفقت 0801
النتائج خاصة فيما يتعلق بالدرجة الكلية ألنماط التعلق مع دراسة )أبو غزال وجرادات، 

(. وأما بخصوص الفروق في درجات األبعاد أو 2011(، ودراسة )صابر، 2001
 ,.Kaitz et alائج الحالية أو بعضها مع ما وجدته نتائج دراسة )األنماط، فتختلف النت

(، بينما تتفق بشكل أو بآخر مع دراسة Hoseiny et al., 2013(، ودراسة )2004
(Wongpakaran et al., 2012.خاصة في نمط التعلق القلق ) 

جة ويمكن تفسير عدم وجود فروق في النمط اآلمن وفي الدرجة الكلية للتعلق إلى حا
الجنسين للعالقات الحميمة، وهي من الحاجات المهمة، حيث رغبة الذكور واإلناث بدون 
قامة روابط عاطفية حميمة وآمنة  تفريق إلى اإلحساس بالقبول من اآلخرين، والحاجة للحب وا 
مع أفراد يمدونهم بالمساندة والتقبل في محيط بيئتهم. ومما يدعم هذا التفسير، ما وجدته 

السابقة المرتبط بالحاجات النفسية والتي منها الحاجة للحب واالنتماء لدى المراهق الدراسات 
(. كذلك، يمكن القول بأن هناك العديد من التغيرات يمكن 2003السعودي )الوطبان وعلي، 

أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نمو الهوية، والجوانب النفسية والعاطفية 
(. وهذه التغيرات قد 2003األلفة والحميمة لدى المراهقين )زهران، واالجتماعية، وبخاصة 
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(. وقد Ma & Huebner, 2008تؤثر في تنظيم أنماط التعلق خالل مرحلة المراهقة )
أشارت بعض الدراسات إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في العالقة بين الهوية واأللفة أو 

 (. Arseth et al., 2009الحميمة لدى المراهقين )
أما ما يتعلق بتقديرات الذكور في نمط التعلق القلق بدرجة تفوق اإلناث، فقد يرجع ذلك 
إلى الطبيعة الثقافية والتنشئة االجتماعية للذكور، حيث أن ثقافة المجتمع ال تشجع الشاب 
الذكر على االرتباط العاطفي القوي، وبالتالي يمكن لمقدم الرعاية أو لمصدر الحاجة 

نية تجاهله، مما قد يؤدي به إلى القلق حول هذه العالقة. ومما يدعم هذا التفسير ما الوجدا
أشارت إليه نظرية التعلق في سياق العالقة بين نمط التعلق والقدرة على التنظيم االنفعالي 

Florian,2001) &Mikulincer, حيث أن إدراك االنفعاالت السلبية لدى النمط القلق ،)
األهداف التعلقية، مما يؤدي به إلى دعمها أو حتى المبالغة تجاهها،  تكون متطابقة مع

إضافة إلى أن هذا النمط دائما ما يفشل في أخذ إيجابيات االحتماالت التكيفية، ألن انتباهه 
يكون مركزًا على مظاهر التهديد واالضطراب للخبرة االنفعالية، بداًل من المظاهر الوظيفية 

نتيجة لذلك فإنه قد يدرك بأنه غير قادر على ضبط الذات، أو التحكم في للخبرة االنفعالية، و 
المشاعر واألفكار المؤلمة. إضافة إلى ذلك، فإن  النمط القلق يرغب في عالقات شخصية 
وحميمة، وهو يعتمد بدرجة كبيرة على قبول اآلخر، ومع ذلك فهو يخاف من النبذ إلى حد 

حتمالية النبذ، فإنه يتجنب المواقف االجتماعية. وقد أنه يتجنب التواصل، وعندما يؤكد إ
أظهرت نتائج الدراسات إنتشار الخجل وضعف مهارات التواصل االجتماعي بين طالب 

 هـ(.1152المرحلة الثانوية الذكور في المجتمع السعودي )الربعي، 
النفسية  كذلك يمكن القول بأن الذكور من نمط التعلق القلق قد يتأثرون أكثر باألساليب

واالجتماعية التي تتبعها األسرة بغرض التوجيه المباشر لألبناء بالنسبة للسلوك ومعاييره، 
 واألدوار والقيم واالتجاهات ... ، مما قد يمثل عند بعض الطالب الذكور إرتباطًا قلقًا أو
ية، مشاعر سلبية تجاه الذات واآلخرين، وبالتالي يزداد إحساسهم بأساليب التنشئة األسر 

وبخاصة اضطراب أساليب المعاملة الوالدية. خاصة وأن الذكور مقارنة باإلناث هم أعلى في 
(. وقد تناولت بعض 2001إدراكهم ألساليب التنشئة األسرية غير السوية )الجهني، 

الدراسات العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وأنماط التعلق لدى المراهقين، فمثاًل وجدت 
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 ,.Mahasneh et alابية بين أسلوب المعاملة التسلطي ونمط التعلق القلق )عالقة إيج
2013.) 

إضافة إلى ما سبق، يمكن تفسير ذلك في ضوء العالقة االفتراضية بين المهمة النمائية 
( ,Edgeron,2002) &Lapsleyالمتعلقة بارتباط الشاب بالوالدين وصراع االستقالل.ويرى 

سي في مرحلة المراهقة من األفضل فهمهما في سياق نظرية بأن عملية االنفصال النف
التعلق. حيث أشار األدب في هذا المجال أن الدراسات المرتبطة بمتغير االستقالل النفسي 
للطالب عن الوالدين أظهرت عالقته بأنماط التعلق، ووجد بأن صراع االستقالل من األب 

ما يرتبط إيجابيًا مع نمط التعلق اآلمن واألم يرتبط سلبيًا مع نمط التعلق القلق، بين
Edgeron,2002) &Lapsley,)  كذلك يمكن القول أن انتشار نمط التعلق القلق لدى

الذكور قد يرجع إلى زيادة االستقاللية لدى الذكور عنه لدى اإلناث في سياق البحث الحالي. 
لتعلق في هذه المرحلة فالزيادة في االستقاللية قد تهدد المراهق مسببة مشكالت في نمط ا

(Allen et al., 2002 وقد وجد بأن احترام استقالل المراهق من الوالدين يتنبأ بالتعلق ،)
 (.Matsuoka et al., 2006لدى الذكور )

وأخيرًا وبالرغم من أن بعض الدراسات وجدت أن تقديرات الذكور أعلى من اإلناث في 
(، إال أنه يمكن Del Giudice,& Belsky, 2010النمط التجنبي، وأقل في النمط القلق )

القول بأن أغلب تلك الدراسات أجريت في سياق عالقات التعلق المرتبطة بالرومانسية لدى 
 الراشدين. كذلك، يمكن ارجاع تلك االختالفات إلى الفروق الثقافية.

بات في أبعاد بالنسبة للذكاء الوجداني، فتوجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطال -ثانياً 
(، والمهارات االجتماعية  0803الذكاء الوجداني التالية: الدافعية الذاتية )عند مستوى 

(، وجميعها باتجاه  0801(، والقدرة على التكيف )عند مستوى  0801)عند مستوى 
الطالبات/ اإلناث. وال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات في األبعاد 

دارة االنفعاالت وتنظيمها، وكذلك التالية: الت دراك االنفعاالت والتعبير عنها، وا  عاطف، وا 
 ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني.

(، ودراسة 2002ففيما يتعلق بالدرجة الكلية، تتفق النتيجة مع نتائج دراسة )عجوه، 
(Ogunyemi, 2008 ،(، وتختلف مع دراسات كل من: )راضي، 2010(، ودراسة )خضر

(. أم 2015؛ علوان والنواجحة، 2011؛ العلوان، 2001؛ الجندي، 2003؛ دسوقي، 2001
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( 2001بخصوص الفروق في بعض األبعاد، فقد اتفقت مع جزء من دراسة )المصدر، 
درا دارة وتنظيم االنفعاالت، وا  ك االنفعالت. واختلفت مع وبخاصة في أبعاد: التعاطف، وا 

( والتي وجدت فروق بين الذكور واالناث في جميع أبعاد الذكاء 2001دراسة )الجندي، 
الوجداني لصالح الذكور. والنتيجة الحالية تبدو في اإلطار الطبيعي والمنطقي بناء على 

الذكاء  أدبيات التراث النفسي التي أشارت إلى تباين نتائج الفروق بين الجنسين في مجال
 (,Katyal, & Awasthi 2005) الوجداني

Wolff, 2005) (McCalla, 2013) (Syiem, 2013).) 
وبالنظر إلى تفوق الطالبات في بعد الدافعية الذاتية مقارنة بالطالب، فيمكن تفسير هذه 
النتيجة في ضوء ما يالحظ في بيئة البحث الحالي )المجتمع السعودي(، نتيجة للتوسع في 

المرأة وتوافر الفرص التعليمية، وتعدد مجاالت عملها، هو ارتفاع معدالت اإلنجاز تعليم 
 واثبات التفوق لدى اإلناث مقارنة بالذكور. وهو ما تعكسه بنود بعد الدافعية الذاتية.

وأما نقص المهارات االجتماعية لدى الذكور، فقد يعكسه العديد من أنماط السلوك 
في المرحلة الثانوية، ومنها: السلوك العدواني واالنسحاب  السائدة لدى الطالب الذكور

االجتماعي والخجل، والشعور بالوحدة النفسية وكلها بسبب افتقار الطالب إلى المهارات 
االجتماعية. وهو ما أظهرته بعض الدراسات التي أجريت على طلبة المدارس الثانوية في 

هـ(. وبصورة عامة، فإن الفروق 1152بعي، ؛ الر 2001سياق البحث الحالي )الدليم وعامر، 
بين الجنسين قد يرجع إلى ما أشارت إليه الدراسات في األدب النفسي بوجود اختالف بين 
الذكور واإلناث في متغيرات العالقات الشخصية واالجتماعية. ووجد أن اإلناث أكثر حرصًا 

باألمان يعتمد بدرجة كبيرة على عالقاتهم االجتماعية، وأن مفهومهن حول ذواتهن وشعورهن 
(. وهذا يتفق مع بعض 2000على نجاح أو فشل تلك العالقات االجتماعية )أبو جادو، 

( التي ,Wang,2005  &Tett, Fox)؛  2001؛ العمران،  2015الدراسات )أبو عمشة، 
أشارت نتائجها إلى تفوق اإلناث في المهارات االجتماعية، وفي التواصل مع اآلخرين وفهم 

 اآلخرين في الذكاء االجتماعي. 
كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الضغوط االجتماعية، وصرامة المعايير 
المجتمعية، والمطالب العديدة والتوقعات العالية التي يفرضها المجتمع السعودي على 
 المراهقين الذكور في الوقت الحاضر، بعكس اإلناث الالتي يمكنهن قبول الصرامة وتقييد
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الحرية، ومثل هذه األمور قد تترك آثارًا سلبية على تكيف المراهق )الكحيمي وحمام 
(. أو قد تقلل من القدرة على مواجهة المواقف الطارئة، ومتطلبات الحياة، 2003ومصطفى، 

وتخطي الصعوبات، والتوافق مع الظروف الجديدة، ومواجهة الضغوط. ومن ناحية أخرى قد 
اإلناث لديهن القدرة على تعويض العالقات الشخصية، إضافة إلى  ترجع النتيجة إلى أن

قدرتهن على تفريغ االنفعاالت، وهذا يفسر قوة الصداقة لدى اإلناث في المرحلة الثانوية. وقد 
 ,Wolffأظهرت بعض الدراسات أن اإلناث يتفوقن على الذكور في القدرة على التكيف )

2005.) 
دراك االنفعاالت والتعبير عنها، أما عدم وجود فروق في األبعا د التالية: التعاطف، وا 

دارة االنفعاالت وتنظيمها، فيمكن أن يرجع ذلك إلى أن كل من األوالد والبنات يتعلمون  وا 
(. وقد Naghavi,& Redzuan,2011موضوعات مختلفة من أجل ضبط إنفعاالتهم )

ة أو بطاقة شخصية للقوة ( إلى أن لكل من الذكور واإلناث صور Goleman, 2006أشار )
والضعف في القدرات المتعلقة بالذكاء الوجداني، مما يصعب معه تحديد الفروق بين 
الجنسين. إضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني، قد يرجع 

(. Goleman, 2011إلى وجود نماذج متعددة لقياس الذكاء الوجداني وأبعاده المختلفة )
وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات في األدب النفسي والتربوي تناولت العديد من المتغيرات 
التي تؤثر أو لها عالقة بالفروق بين الجنسين في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني، وبينت أن 

  Shi &اختيار القياس والعينة وحجم العينة يمكن أن تؤثر على درجة الفروق من عدمها )
Wang, 2007.) 

أما بالنسبة لإلبداع الوجداني ، فقد وجدت فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات  -ثالثاً 
( باتجاه الذكور، وفي الدرجة الكلية لإلبداع الوجداني )عند 0801في بعد الجدة )عند مستوى 

البات في ( باتجاه الذكور أيضًا. وال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والط0803مستوى 
 أبعاد اإلبداع الوجداني التالي: االستعداد، واألصالة، والفعالية.

 ,Averill, & Gutbezahففيما يتعلق بالدرجة الكلية، تختلف النتيجة مع نتائج دراسة 
( حيث كانت الفروق 2001(، كذلك مع دراسة )الشويقي، 2010، ودراسة خضر ) 1996

البحث الحالي في األبعاد مع بعض الدراسات مثل دراسة  باتجاه اإلناث، وأيضًا أختلفت نتائج
(Averil, 1999 ،التي وجدت فروق في بعدي التهيؤ، والفعالية/األصالة لصالح اإلناث )
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( حيث كانت الفروق لصالح اإلناث في بعد الجدة، إال أنها قد تتفق 2001ودراسة صالح )
د فروق في أبعاد االستعداد، (، خاصة في عدم وجو 2001مع بعض نتائج دراسة )صالح، 

 واألصالة، والفعالية.
أما تفوق الطالب في الدرجة الكلية وفي بعد الجدة لإلبداع الوجداني بدرجة أعلى من 
الطالبات، فيمكن تفسيره في ضوء البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية للذكور، حيث أن الذكر 

قيود االجتماعية. وهذا ما يؤكده واقع الذكور دائما ما يسعى إلى االستقاللية والتحرر من ال
مقارنة باإلناث في المجتمع السعودي الذي دائمًا ما يشجع الذكور لالعتماد على أنفسهم 
بعكس اإلناث حيث يحتجن إلى مساعدة األسرة والوالدين بصورة دائمة. وقد وجد بأن 

ات والقيود االجتماعية التقديرات العالية في اإلبداع ترتبط باالستقاللية من المعوق
(Rubinstein, 2003 وهناك العديد من البحوث والدراسات حاولت شرح أسباب تميز .)

الرجل وليس المرأة في العديد من المجاالت المرتبطة باألداء اإلبداعي، والبعض من تلك 
&  Baerالدراسات أرجع هذه الفرضية إلى القيم االجتماعية، والدور االجتماعي )

Kaufman, 2006 فالمؤثرات البيئية والثقافية التي توقف اإلبداع وتكفه، كالتقبل المستمر .)
للقوانين والنظم الثقافية واالجتماعية السائدة، والتي تتيح للناس التفكير وفق النماذج المعتادة، 
والسلوك المعهود، يمكنها أن تكف وتوقف الخصائص السيكولوجية التي تميز الشخصية 

إضافة إلى ذلك، فإن الدراسات التي تناولت العالقة بين اإلبداع واالنفتاح على المبدعة. 
الخبرات، وجدت بأن الذكور سجلوا درجات أعلى من اإلناث في االنفتاح نحو األفكار 

 Kaufman, 2006  & (Baerالجديدة )
 نتائج الفرض الثانى: 

بين متوسطات درجات ال توجد فروق دالة إحصائيًا ينص الفرض الثانى على أنه "
في كل من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني، واإلبداع  -عينة البحث الحالي–الطلبة 

وللتحقق من صحة هذا الفرض  اإلنسانية(".-الوجداني تعزى لتخصصات الطلبة )العلمية
 ( يوضح ذلك. 10استخدم اختبار )ت(. والجدول )
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 ( 10جدول )
 إلنسانية في متغيرات البحثالفروق بين التخصصات العلمية وا

 المتوسط العدد النوع المتغيرات
االنحراف 
 المعيارى

 الداللة قيمة ت

 اآلمن
 18111 218111 111 علمي

- 28011 0803 
 18322 508011 111 إنساني

 القلق
 18501 208111 111 علمي

 غير دالة 08511
 18211 208135 111 إنساني

 التجبني
 18211 258305 111 علمي

 غير دالة 08131
 18131 258112 111 إنساني

 مجموع التعلق
 118131 158011 111 علمي

 غير دالة 08111 -
 18331 158122 111 إنساني

 التعاطف
 18115 218121 111 علمي

 غير دالة 18011
 18221 218512 111 إنساني

 ادراك االنفعاالت
 18101 518111 111 علمي

 دالةغير  18111-
 18531 558011 111 إنساني

 إدارة االنفعاالت
 38121 508111 111 علمي

 غير دالة 08112
 18131 508211 111 إنساني

 الدافعية الذاتية
 18101 218111 111 علمي

 غير دالة 18111
 18112 218011 111 إنساني

 مهارات اجتماعية
 18112 238112 111 علمي

 غير دالة 08122 -
 18113 218111 111 إنساني

 قدرة على التكيف
 58111 118011 111 علمي

 غير دالة 08011
 58011 118110 111 إنساني

مجموع الذكاء 
 الوجداني

 208211 1118152 111 علمي
 غير دالة 08151

 118510 1108131 111 إنساني

 االستعداد
 18151 218000 111 علمي

 غير دالة 08253
 18133 238111 111 يإنسان

 الجدة
 18151 138521 111 علمي

28312 0801 
 18131 158021 111 إنساني

 األصالة
 58130 118021 111 علمي

 غير دالة 08121 -
 58111 118231 111 إنساني

 الفعالية
 58011 118101 111 علمي

 غير دالة 08112
 28101 118112 111 إنساني

مجموع االبداع 
 لوجدانيا

 138111 105831 111 علمي
 غير دالة 18511

 128111 1008101 111 إنساني
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( حسب نتائج اختبارات "ت" للفروق بين النخصصات في 10وبالنظر في جدول )
 متغيرات البحث، يتضح ما يلي:

بالنسبة ألنماط التعلق، فال توجد فروق دالة إحصائيا بين التخصصات العلمية  -أوالً 
سانية في النمط القلق والنمط التجنبي، وفي الدرجة الكلية ألنماط التعلق، بينما واإلن

( بين التخصصات العلمية واإلنسانية 0803وجدت فروق دالة إحصائيا )عند مستوى 
في نمط التعلق اآلمن باتجاه التخصصات اإلنسانية. واتفقت النتائج خاصة فيما يتعلق 

( التي وجدت بأن Miller, 2012ط التعلق مع دراسة )بالفروق في الدرجة الكلية ألنما
تخصص الطالب ال يؤثر على أنماط التعلق. والدراسات السابقة في هذا المجال قليلة 

 حسب ما توفر للباحث في قواعد المعلومات.  –
ويمكن تفسير نتيجة حصول طلبة التخصصات اإلنسانية على تقديرات أعلى في 

خصصات العلمية، بأن طالب التخصصات األدبية، ونتيجة التعلق اآلمن مقارنة بالت
للموضوعات األدبية واإلنسانية التي يدرسونها وبخاصة بعض المقررات كعلم النفس وعلم 
االجتماع...، ومثل هذه الموضوعات لها عالقة بفهم خبرات اآلخرين، وتساعد الطلبة على 

(، لهذ، قد توفر Miller, 2012مية )رؤية أنفسهم بأنهم أكثر انفتاحًا من التخصصات العل
لهم مشاعر إيجابية عن الذات واآلخرين، وهذا منطقي؛ ألن النمط اآلمن يظهر االرتياح 

 والثقة فيهم.   اآلخرينللقرب في العالقات من 
إضافة إلى ذلك، فإن التخصصات العلمية وفي ضوء طبيعة التخصص وما يتطلبه من 

جانب صعوبة الدراسة بها وطول مناهجها، وما تتطلبه  ضرورة االنتظام في الحضور، إلى
من جهد وتعب ووقت، قد يزيد من معدل الضغوط الدراسية كمصدر من مصادر الضغوط 
النفسية، حيث وجد أن طلبة التخصصات العلمية أظهروا تأثرًا أكثر بالضغوط النفسية من 

قع، حيث تركيز النظام (. وهذا يتفق مع الوا1111طلبة التخصصات اإلنسانية )شقير، 
االجتماعي بمكوناته المختلفة كالمدرسة، واألسرة، ووسائل اإلعالم وغيرها، على 
التخصصات العلمية، بحيث يعطيها أهمية كبيرة، وينظر إليها بأنها معيار لمستقبل الطلبة 
الوظيفي، مما ينتج عنه ضغط نفسي على الطلبة يتطلب منهم إيجاد أساليب للمواجهة 

(. وتشير الدراسات في هذا الجانب إلى وجود عالقة موجبة بين 2002كيف )شريم، والت
أنماط التعلق وأساليب المواجهة للضغوط النفسية، وأن أنماط التعلق تسهم في التنبؤ بأساليب 
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(. كذلك، فإن مثل هذه الخبرات قد يؤدي إلى 2011المواجهة للضغوط النفسية )صابر، 
فعالية واالجتماعية، ويكون لها بالغ األثر في اتجاهات الطلبة نحو مشكالت في الجوانب االن

أنفسهم ونحو اآلخرين، وفي مشاعرهم وانفعاالتهم، وفى تحديد عالقاتهم الشخصية، والشعور 
(. وتجدر اإلشارة إلى أن 2001بالحاجة إلى العالقات العاطفية مع اآلخرين )الدليم وعامر، 

لتربوي ناقشت وجود ارتباط بين تباين أنماط التعلق والخبرات الدراسات في األدب النفسي وا
االنفعالية واالجتماعية التي يمر بها األفراد في تفاعالتهم االجتماعية، وأن النمط اآلمن أكثر 

 (.Bartholomew and Horowitz, 1991توافقا في حياته االجتماعية )
الة إحصائيا بين التخصصات العلمية بالنسبة للذكاء الوجداني، فال توجد فروق د -ثانياً 

واإلنسانية في الدرجة الكلية وجميع أبعاد الذكاء الوجداني. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
(، كما أنها 2015(، ودراسة )أبو عمشة، 2011(، ودراسة )الزحيلي، 2002)عجوة، 

نسانية ، ( والتي وجدت فروق باتجاه التخصصات اإل2011اختلفت مع دراسة )العلوان، 
 (، التي وجدت فروق باتجاه التخصصات العلمية.2015ودراسة )علوان والنواجحة، 

وقد يرجع عدم وجود الفروق إلى أن كل من الطالب والطالبات لديهم معلومات أقل عن 
نفعاالتهم، ولديهم وعي أقل نحو كيفية التعامل مع بعض االنفعاالت. فالمراهقة  مشاعرهم وا 

صعب في مجال االنفعاالت أو الوجدانيات، حيث يواجه المراهق  في حد ذاتها تحدي
عالقات جديدة، وأجواء جديدة يكون فيها الدمج االجتماعي المناسب أهم شرط من شروط 
النجاح. وأيضًا مطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة، والتي تظهر نتيجة لعوامل الضغوط 

الوة على أن السنة األخيرة من المرحلة (، ع2003الثقافية والقيم في المجتمع )زهران، 
الثانوية تتطلب من الطالب اكتساب أساليب تكيفية جديدة، وتطوير أنماط تفكيره ليكون قادرًا 
على اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بحياته النفسية واالجتماعية واألسرية، وبمستقبله الدراسي 

بغض  -ستقبلية. وعليه يجد الطالب واختيار التخصص والكلية لالستعداد لمواجهة حياته الم
أن عليه مواجهة العديد من مواقف الصراع في السياقات البيئية التي  –النظر عن تخصصه 

يعيش فيها، مما يدفعه إلى البحث عن التوازن مع المحيط النفسي والخارجي، فيسعى 
لهذا، للحصول على مهارات من أجل تسهيل تواصله مع اآلخرين، ويزيد نموه الشخصي. 

هامة، بل عنصر ضروري من   Emotional Competenceتكون الكفاءة الوجدانية 
( أن الطالب الذين لديهم كفاءة Goleman, 2006عناصر النجاح في هذه الرحلة. ويذكر )
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وجدانية يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع ضغوط األقران، ومتطلبات الدراسة. إضافة إلى 
إلى أن النجاح في الحياة يعتمد على النضج الشخصي/النفسي ذلك، أشارت نتائج الدراسات 

أكثر من اعتماده على القدرة المعرفية أو المهارات الفكرية، فالمراهق يحتاج إلى مهارات 
وجدانية واجتماعية إذا أراد النجاح في الحياة. عالوة على ذلك فإن هذه المهارات تأخذ مكانـها 

 . (DfES, 2003; Sharry, 2003)في سياق نموه 
ومما يدعم هذا التفسير، فإن النظام التعليمي في سياق البحث الحالي ال يركز على 
الجوانب الوجدانية في نمو التالميذ، وهذا يتفق مع الواقع حيث تركيز النظام التعليمي على 
ر النمو المعرفي أكثر من النمو االنفعالي، بحيث يعطيه أهمية كبيرة، وينظر إليه بأنه معيا

النجاح. وأيضًا إذا أخذنا بعين االعتبار ما تعانيه مؤسسات التربية والتعليم من نقص كمي 
وكيفي واضح في العديد من برامج التنمية الوجدانية، مما أدى إلى صعوبة توفير البيئة 

افيًا الشاملة في إعداد جيل المستقبل، وتأهيله للحياة العامة مهنيًا واجتماعيًا وأسريًا ونفسيًا وثق
؛ مجلس التعاون لدول الخليج 2002)مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 

(. وتشير الدراسات في هذا الجانب إلى أنه إذا كان النظام 2001األمانة العامة، -العربي
التعليمي يدعم الذكاء الوجداني عن طريق مجموعة من البرامج اإلرشادية والتوجيهية والتي 

في إعداد الطلبة لالندماج والتكيف مع مجاالت الحياة المختلفة، فإنه يرتفع لديهم  تساهم
(. ولهذا، أصبحت Omeroglu, 2007; Salami, 2010 Ulutas &الذكاء الوجداني )

مناهج التربية النفسية مكونًا أساسيا في المناهج التعليمية الحديثة، وتعتبر برامج تنمية 
 (.2001ثر برامج التربية السيكولوجية انتشارًا )الشختور، الجوانب الوجدانية من أك

أما بالنسبة لإلبداع الوجداني، فهناك فروق دالة إحصائيا بين التخصصات العلمية  -ثالثاً 
( باتجاه التخصصات العلمية، بينما ال توجد 0801واإلنسانية في بعد الجدة )عند مستوى 

واإلنسانية في كل من األبعاد )االستعداد،  فروق دالة إحصائيا بين التخصصات العلمية
 واألصالة، والفعالية(، وفي الدرجة الكلية لإلبداع الوجداني.

 ,Rubinstein(، وتختلف مع دراسة )2001وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )صالح، 
( التي أشارت إلى أن تقديرات الطالب الذين كانوا يدرسون تخصص التصميم أعلى 2003

 بداع مقارنة بزمالئهم في التخصصات اآلخرى )العلوم السلوكية، والقانون(.في مقياس اإل
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يشير األدب إلى أن الجدة من أفضل طرق مساعدة الفرد للتخلص من نمط الحياة 
السلبية، بمعنى أنها طريقة خاصة لحل المشكالت حيث تحرض السلوك التكيفي 

(Zarenezhad et al., 2013 ويمكن ربط هذا السياق .) بنتائج وتفسير متغير أنماط
التعلق، وبخاصة انخفاض تقديرات التخصصات العلمية في التعلق اآلمن مقارنة 
بالتخصصات اإلنسانية، وفرضية العالقة بين مطالب الدراسة وتعرض طلبة التخصصات 
العلمية لضغوط التخصص، وانفعاالتهم، والشعور بالحاجة إلى العالقات العاطفية مع 

قد وجد بأن اإلبداع الوجداني يرتبط إيجابيًا ويتنبأ بدرجات التكيف الدراسي لدى اآلخرين. و 
(. لهذا، يمكن القول بأن طلبة Zarenezhad et al., 2013طالب المرحلة الثانوية )

التخصصات العلمية يحاولون إيجاد طرق جديدة لحل المشكالت التي يواجهونها وال يقفون 
عتبرنا بأن اإلبداع كبناء يجمع بين المحتوى العقلي والمحتوى اعند طريقة واحدة.خاصة إذا 

 (. Averill, 2004اإلنفعالي )
 نتائج الفرض الثالث: 

ينص هذا الفرض على أنه "توجد عالقة دالة إحصائيًا بين أنماط التعلق، والذكاء 
مل ". وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم معاالوجداني لدى الطلبة عينة البحث الحالي

 ( يوضح ذلك. 11ارتباط بيرسون، وجدول )
 (11جدول )

 العالقات بين أنماط التعلق والذكاء الوجداني 
 أنماط التعلق
 

 الذكاء الوجداني

 الدرجة الكلية التجنبي القلق اآلمن

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

 - 08103 - 08011 - 08015- 0801 08112 التعاطف

 0801 08201 0801 08503 - 08023- 0801 08111 ادراك االنفعاالت

 0801 08211 0801 08212 0803 08111 - 08011 ادارة االنفعاالت

 - 08015- - 08020- 0801 08130- - 08011 الدافعية الذاتية

 - 08011- - 08021- 0801 08211- 0801 08201 مهارات اجتماعية

 - 08002 - 08011 - 08011- - 0811 ة على التكيفالقدر 

 0803 08113 0801 08111 - 08105- 0801 08213 الدرجة الكلية 
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( حسب نتائج معامالت ارتباط "بيرسون" بين متغيرات البحث 11وبالنظر في جدول )
 الرئيسة واألبعاد، يتضح ما يلي:

 ألنماط( بين الدرجة الكلية 0803وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى )
التعلق والدرجة الكلية للذكاء الوجداني، كما توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى 

( بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وكل من نمط التعلق اآلمن، ونمط التعلق 0801)
لة إحصائيًا عند التجنبي، بينما لم توجد عالقة مع النمط القلق. وتوجد عالقة موجبة ودا

( بين كل من بعد التعاطف، وبعد إدراك االنفعاالت، وبعد المهارات 0801مستوى )
االجتماعية، ونمط التعلق اآلمن، بينما توجد عالقة سالبة ودالة إحصائيًا عند مستوى 

( بين كل من الدافعية الذاتية، والمهارات االجتماعية، ونمط التعلق القلق. كذلك، 0801)
( بين كل من إدراك االنفعاالت 0801القة موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى )توجد ع

دارة االنفعاالت وتنظيمها والنمط التجنبي والدرجة الكلية   التعلق.  ألنماطوالتعبير عنها، وا 
التعلق والدرجة  ألنماطواتفقت النتائج خاصة فيما يتعلق بالعالقة بين الدرجة الكلية 

(، Khledian et al., 2013(، ودراسة )2011داني مع دراسة )العلوان، الكلية للذكاء الوج
وأما بخصوص العالقة بين نوعية التعلق والذكاء الوجداني وأبعاده ، فتتفق النتائج الحالية أو 

 ,؛Konstantions, 2004, Qinzaبعضها مع ما وجدته نتائج بعض الدراسات، ومنها: )
2005; Narimani and Basharpoor, 2009; Hamarta et al., 2009).) 

وهذه النتيجة تشير إلى أن الميل إلقامة روابط حميمة وعالقات مع فرد أو أكثر في 
دارتها  محيط البيئة يرتبط إيجابيًا بالكفاءات والمهارات التي تتعلق بإدراك االنفعاالت، وا 

رات االجتماعية. وتنظيمها والتعبير عنها، والتعاطف مع اآلخرين وتفهم مشاعرهم والمها
قامةفالذكاء الوجداني يمنح الفرد القدرة على فهم اآلخرين،  عالقات صحية معهم، وقد  وا 

( إلى أن الذكاء الوجداني يتضمن القدرة على إقامة Goleman, 2006أشار "جولمان" )
ي عالقات اجتماعية مع اآلخرين والتعامل معها بفعالية. كذلك، يمكن القول بأن وجود الفرد ف

سياقات مختلفة سواء األسرة، أو األصدقاء، أو البيئة التربوية، أو بيئة العمل يتطلب شبكة 
من االتصال الشخصي. فقد تكون الحياة الدراسية وأسلوب الحياة المعاصرة تشكل ضغطًا 
كبيرًا على الطلبة، ولهذا فإن الطالب يحاول دائمًا الحصول على مهارات من أجل تسهيل 

 (.Hoseiny et al., 2013آلخرين، ويزيد نموه الشخصي )تواصله مع ا
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فاألفراد القادرون على التعبير عن انفعاالتهم بطرق مقبولة اجتماعيًا من المتوقع أن 
&  Sharp(. وأشار كل من )Ainsworth, 1990يكونوا أكثر تكيفًا وتوافقًا مع اآلخرين )

Cowie, 1998 جدانية ومعرفية مهمة خالل تفاعله ( بأن الفرد يتعلم مهارات اجتماعية وو
مع األخرين، وتمثل العالقات االجتماعية رافدًا حيويًا في تزويده بدعم ومساندة اآلخرين. 
ويعتبر األمن االنفعالي من األمور المهمة التي تتعلق بقدرة الفرد على التفاعل االجتماعي 

في التفاهم مع اآلخرين هو دليل وتنمية عالقات الود والصداقة مع اآلخر. لهذا فإن اإلخفاق 
على ضعف النمو االجتماعي واالنفعالي لدى الفرد. وقد وجد بأن نوعية التفاعالت مع 

 (.Shapiro, 2000اآلخرين إما أن تنمي أو تقلل من الذكاء الوجداني )
كذلك يمكن القول بأن نمط التعلق اآلمن وما يتميز به من مشاعر إيجابية تجاه الذات 

آلخرين، وألنه يستطيع االقتراب من اآلخرين، والثقة بهم واالعتماد عليهم، وال يقلق وتجاه ا
من اقتراب اآلخرين منه، ونتيجة لذلك يسهل عليه معرفة وتنظيم انفعاالته، وفهمها والتعبير 
عنها وضبطها من أجل التكيف، ويستطيع أن يدرك المشاعر واالنفعاالت في التفاعالت 

ين عالقات ناجحة مع الغير، لهذا يكون لديه ذكاء وجداني أفضل. وقد االجتماعية، وتكو 
وجد بأن الفرد من نمط التعلق اآلمن يتميز بأنه أكثر كفاءة وجدانية، ويكون قادرًا على 
ن وجد نفسه في سياقات  المحافظة على سلوكه المنظم، وضبط مشاعره وتنظيمها حتى وا 

لى العكس من ذلك، فإن النمط غير اآلمن، خاصة (. وعSvensson, 2011تثيره إنفعاليًا )
القلق، تكون لديه دفاعات إنفعالية، والتي تكف أو تمنع معالجة المعلومات للرسائل 
الوجدانية، وتعيق إدراك المشاعر والنوايا بالنسبة للذات واآلخرين. وأشارت نتائج بعض 

ون بأن لديهم القدرة على فك الدراسات إلى أن األفراد من ذوي التعلق اآلمن كانوا يتميز 
تعبيرات الوجه المرتبطة باالنفعال السلبي، بينما األفراد من نمط التعلق القلق كانوا غير 

 ,Koohsar,  &Magai et al., 1995; Bonabدقيقين في فك تعبيرات الغضب 
ة (. وهذا يعكس عدم قدرة النمط القلق على توجيه االنفعاالت نحو األهداف )الدافعي2011

نخفاض المهارات االجتماعية.  وقد يكون هذا التفسير مقبواًل ولو بصورة جزئية  الذاتية(، وا 
إذا ما نظرنا إلى نتائج الدراسات الخاصة بالعالقة السلبية بين التعلق القلق والدقة في فهم 

 (. Feeney et al., 1999السلوك اإليجابي غير اللفظي )
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الوجداني ونمط التعلق التجنبي، فيمكن تفسيرها في أما العالقة الموجبة بين الذكاء 
ضوء أن النمط التجنبي لديه مفهوم ذات إيجابي، ولكن لديه مفهوم ذات سلبي تجاه 
اآلخرين. فهو يميل إلى تقديم نفسه بأن له قيمة، ولديه مفاهيم سلبية نحو اآلخرين، ويجد 

وينزع إلى إنكار حاجاته أو مطالبه نفسه مدفوعا بالقوة دون اقتناع نحو العالقات الحميمة، 
للعالقات االجتماعية. لهذا، ال يتوقع أن يمتلك عالقات عاطفية وحميمة مع اآلخرين، أو 

اجتماعية.  وألن لديه نموذج داخلي إيجابي نحو الذات، فإن ذلك يقوده -مهارات شخصية
لدراسات أن (. ولقد بينت بعض اHamarta et al., 2009إلى تفضيل استقاللية أعلى )

الزيادة في االستقاللية قد تهدد المراهق مسببة مشكالت في نمط التعلق في هذه المرحلة 
(Allen et al., 2002.) 

كذلك يمكن تفسير تلك العالقة في ضوء نموذج التنظيم االنفعالي وبخاصة شرح نظرية 
د أشارت نتائج الدراسات التعلق، والمرتبط بالعالقة بين نمط التعلق وكف الخبرة اإلنفعالية. فق

 & Mikulincer ,2001إلى الفروق بين أنماط التعلق والقدرة على التنظيم االنفعالي
Florian ,) , Shaver,2008& Cassidy  حيث وجد بأن نمطي التعلق اآلمن والتجنبي

 يحاوالن إما إدارة أو خفض التهديد المرتبط باإلنفعاالت. فبينما استراتيجيات النمط اآلمن
تعمل بصورة أساسية على تعميم اإلنفعال، مستخدمًا الضبط اإلنفعالي، وعلى زيادة 
االحتمالية بأن االنفعاالت لها آثار بناءة ووظيفية، ويحاول اآلمن عن طريق الضبط 
اإلنفعالي تعزيز االتصال واالختيار والمحافظة على العالقة. فإن استراتيجات النمط التجنبي 

على الخبرة اإلنفعالية، لهذا يميل إلى صد أو كبح االقتراب العقلي  تعمل بصورة أساسية
لإلنفعاالت، أي يحاول صد أو كبح ردود الفعل الوجدانية للتهديد الحقيقي لتواجد أو إتاحة 
شخص التعلق أو مصدر الحاجة الوجدانية، ألن بعض التهديدات تكون سببًا مباشرًا الظهار 

تجنبي خفض ضبط التهديد المرتبط باإلنفعاالت، فقط بهدف نشاط نظام التعلق. ويحاول ال
ابقاء نظام التعلق غير نشط، بغض النظر عن تأثير ذلك على العالقة. لهذا، يحاول أن 
يؤكد اعتماده على الذات، وعلى فعالية الذات، بينما يلغي حاجات اآلخرين لأللفة أو الدعم 

دارة االنفعاالت وتنظيمها، ومهارات االجتماعي، وقد تنشط لديه عملية التكيف الوج داني، وا 
التنظيم اإلنفعالي. مما يشير إلى وجود قدرات في الذكاء الوجداني. وقد وجد بأن النمط 
التجنبي يستطيع التعرف على التعبيرات اإلنفعالية بصورة أقل من النمط اآلمن، ولكن بصورة 
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نتائج بعض الدراسات إلى  (. كذلك، أشارتSvensson, 2011أفضل من النمط القلق )
أن األفراد الذين سجلوا درجات عالية في إدارة االنفعاالت أظهروا إحتمالية أقل في تفاعالتهم 

(. ووجد بأن النمط التجنبي له Lopes et al., 2003مع األصدقاء المقربين أو الحميمين )
 (.Kafetsios, 2004عالقة إيجابية مع القدرة على فهم اإلنفعاالت )

 تائج الفرض الرابع: ن
"ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين انماط التعلق واإلبداع ينص هذا الفرض على أنه 

". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام عينة البحث الحالي –الوجداني لدى الطلبة 
 ( يوضح ذلك.12معامل ارتباط بيرسون، وجدول )

 (12جدول )
 بداع الوجدانيالعالقات بين أنماط التعلق واإل 

 أنماط التعلق
 اإلبداع الوجداني

 الدرجة الكلية التجنبي القلق اآلمن

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

 0801 08111 - 08011 - 08011 0801 08222 االستعداد

 0801 08515 0801 08111 0801 08212 0801 08211 الجدة

 0801 08515 0801 08111 0801 08201 0801 08552 ةاألصال

 - 08051- - 08011- 0801 08221- 0801 08225 الفعالية

 0801 08551 0801 08111 0801 08112 0801 08532 الدرجة الكلية 

( أن العالقة بين الدرجة الكلية النماط التعلق والدرجة الكلية 12يتضح من جدول )
(، وبذلك لم يتحقق صحة 0801ودالة إحصائيًا )عند مستوى  لإلبداع الوجداني موجبة

الفرض الصفري. كما أن معامالت االرتباط بين اإلبداع الوجداني وكل من النمط اآلمن 
(. وأما بالنسبة 0801والنمط القلق والنمط التجنبي موجبة ودالة إحصائيا )عند مستوى 

علق، فنجد أن االرتباط بين بعد االستعداد لالرتباط بين أبعاد اإلبداع الوجداني وأنماط الت
(، وبين االستعداد والدرجة الكلية 0801والنمط اآلمن موجب ودال إحصائيًا )عند مستوى 

(، بينما ال توجد عالقة بين االستعداد وكل 0801للتعلق موجب ودال إحصائيًا )عند مستوى 
الة بعالقات موجبة ودالة من نمطي التعلق القلق والتجنبي. وأنفرد بعدي الجدة واألص

التعلق والدرجة الكلية، وارتبط بعد الفعالية  أنماط( مع جميع 0801إحصائيا )عند مستوى 
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إيجابيًا مع النمط اآلمن وسلبيًا مع النمط القلق، بينما ال توجد عالقة بينه وبين النمط 
 التجنبي.

الحالي، إال أن  وبالرغم مما طرحته الدراسات السابقة في موضوع متغيرات البحث
لم تتناول العالقة بين أنماط التعلق  -وفي حدود المعلومات التي توفرت للباحث –معظمها 

واإلبداع الوجداني، على الرغم من اإلشارة غير المباشرة إلى بعض مكونات تلك المتغيرات 
وجداني ( العالقة بين اإلبداع الAverill ،1111ضمن أبعاد مختلفة. فمثاًل تناولت دراسة )

والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، ووجدت عالقة دالة بين الدرجة الكلية لمقياس 
(، واإلنفعاالت اإليجابية، ووجدت warmthاإلبداع الوجداني وكل من الدفء/األلفة والتقبل )

أيضًا عالقة موجبة بين الدفء أو األلفة وكل من بعد االستعداد، وبعد الفعالية/األصالة في 
اس اإلبداع الوجداني، كذلك وجدت عالقة بين بعد االنفعاالت اإليجابية وكل من بعد مقي

االستعداد، وبعد الفعالية/األصالة، والدرجة الكلية لإلبداع الوجداني. إضافة إلى ذلك، فقد 
( إلى أن التقديرات المرتفعة في بعد النمط اآلمن يرتبط إيجابيًا Kim, 2005أشارت دراسة )

 ة )أصالة الذات(. مع األصال
التعلق والدرجة الكلية  ألنماطويمكن القول بأن وجود عالقة موجبة بين الدرجة الكلية 
روابط عاطفية وعالقات  إلقامةلإلبداع الوجداني، قد يرجع إلى أن ميل الطالب أو الطالبة 

التي  حميمة مع فرد أو أكثر في محيط البيئة يرتبط بالقدرة على التعبير عن اإلنفعاالت
تتميز بالجدة واألصالة والفعالية، واالعتماد على االستعدادات اإلبداعية في التعامل مع 
المواقف المختلفة. ووجد بأن العالقة الحميمية بين الطالب والمعلم في المدرسة لها تأثير 

(. وهذا يفسر، أيضًا، Gu, 2012إيجابي على درجات التالميذ في اإلبداع االجتماعي )
اط الموجب بين بعد االستعداد والدرجة الكلية للتعلق، حيث أن الروابط العاطفية مع فرد االرتب

نفعاالت اآلخرين في سياق  أو أكثر في محيط البيئة، لها ارتباط بفهم الفرد إلنفعاالته وا 
أحداث ومواقف الحياة المختلفة. كذلك، االرتباط الموجب بين بعد االستعداد ونمط التعلق 

ث أن كال البعدين يعكسان مشاعر إيجابية، وفهم إنفعاالت الذات واآلخرين. اآلمن، حي
خاصة، وقد أشار األدب إلى أن األفراد من ذوي النمط اآلمن، بعكس النمط غير اآلمن، 
وجد بأنهم يظهرون مدى واسع من اإلنفعاالت، والتي تساعدهم على تحقيق درجة عالية من 

 (..Svensson, 2011حافظة على نوعية العالقات )التكيف، ويميلون إلى تعزيز والم
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وبالنظر إلى االرتباط الموجب بين اإلبداع الوجداني ونمطي التعلق؛ اآلمن، والتجنبي، 
فيمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نماذج عالقات التعلق المرتبطة بقدرات الفرد التنظيمية 

خلي إيجابي تجاه الذات، ويحاول مع الذات واآلخرين، حيث أن لكل من النمطين نموذج دا
كل منهما تأكيد فعالية الذات، وقد وجد بأن فعالية الذات يمكنها أن تؤكد إبداع وجداني 

( إلى Rubinstein, 2003(. وقد أشارت دراسة )Ma, 2009أفضل لمواجهة المشكالت )
لقدرة على اإلدراك أن األفراد الذين حصلوا على تقديرات عالية في اإلبداع، تميزوا بأن لديهم ا

يعكس النموذج الداخلي في أنماط التعلق المتضمنة  االداخلي، واالستقالل عن المجال. وهذ
العديد من العمليات المعرفية والوجدانية والسلوكية، والتي قد تؤثر في منع أو استثارة أو 

، وتشكل ظهور أو كبت االنفعاالت. وهذه االستراتيجيات توجه عملية التنظيم االنفعالي
تقييمات ومشاعر وأفعال الفرد في ضوء األولوية التي يعطيها خالل تعامله مع المثيرات 
الداخلية أو الخارجية أثناء تنظيمها وتبويبها ومعالجتها في سياق المجال اإلدراكي المعرفي 

(Florian, 2001& Mikulincer  وفي ضوء هذا السياق، فإن استعمال التنظيم )للمعلومات
تبطة بالحاالت االنفعالية واختزالها وترميزها ومعالجتها( هي التي توضح الفروق في المر 

السلوكيات اإلبداعية وأنماط القدرات العامة اإلبداعية. فالشخص الذي يعطي األولوية في 
معالجته وتنظيمه للمعلومات في سياق المثيرات الخارجية، يكون معتمدًا على المجال، ويميل 

النفعالي الخارجي. وعلى العكس من ذلك، فالشخص الذي يعطي األولوية في إلى السياق ا
معالجته وتنظيمه للمعلومات في سياق المثيرات الداخلية يكون مستقاًل عن المجال، ويميل 

 (. 2001إلى سياق األحداث االنفعالية الداخلية )عبد اهلل وأبوراسين، 
نظرية "جون بولبي" المتعلقة بالتفاعل كذلك يمكن تفسير هذه النتائج في ضوء افتراض 

بين نظام التعلق واألنظمة السلوكية األخرى )االكتشاف، وتقديم الرعاية، واالنتماء ..(. 
وسلوك االكتشاف يتضح من خالل المثيرات المستنتجة التي تتميز بالجدة والتعقيد، وهو 

أو ألخذ المعلومات من يتوسط مجموع من األنظمة السلوكية تطورت لوظيفة خاصة القتباس 
وقد وصف "بولبي" التعلق واالكتشاف كأنظمة   (.,Campbell,2000) &Greenالبيئة 

مكملة لبعضها البعض. فعند مواجهة مثيرات غير مألوفة بصورة متكررة ينتج عنه ميل 
 Shaver, 2007& Mikulincer)  االقتراب أو التجنب، سواء بطريقة متتابعة أو طارئة

نتائج الدراسات إلى أن العاطفة اإليجابية تستثير سلوك االكتشاف، وتنتج وقد أشارت 
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 Fiedler, 2001, Fredrickson,2001استجابات إبداعية، وتحسن األداء اإلبداعي للفرد )
                                               Branigan, 2005)  & Fredrickson) 

اد وكل من نمطي التعلق القلق والتجنبي، فيمكن أما عدم وجود عالقة بين االستعد
تفسير ذلك في ضوء طبيعة األبعاد، حيث يمكن القول أن بعد االستعداد يعكس فهم الفرد 
نفعاالت اآلخرين، بينما ال يظهر النمط التجنبي مشاعر إيجابية تجاه اآلخرين،  إلنفعاالته وا 

ين. وتتسق هذه النتيجة مع ما أشارت ويكون للنمط القلق مشاعر سلبية تجاه الذات واآلخر 
التي لم تجد عالقة بين نمطي التعلق القلق  Campbell, 2000& (Greenإليه دراسة )

 والتجنبي وسلوك االكتشاف االجتماعي. 
أما وجود عالقة سالبة بين النمط القلق وبعد الفعالية، فربما يرجع ذلك إلى أن التناقض 

ن الفعالية في التعبير عن اإلنفعاالت والتعامل مع المواقف الوجداني لدى الطلبة قد يقلل م
أن جميع أبعاد  Campbell, 2000& (Green)المختلفة. وقد أشارت نتائج دراسة 

االكتشاف )البيئي، والمعرفي، واالجتماعي( لها عالقة سلبية بنمط التعلق غير اآلمن، وأن 
كال االكتشاف. ويمكن القول أنه في ضوء النمط القلق له عالقة سلبية مع الدرجة الكلية ألش

أن النمط القلق يميل إلى أن يكون منشغاًل وملتصقًا في سياق عالقاته الحميمية، فهذا قد 
يقلل من الفعالية اإلبداعية في التعبير عن اإلنفعاالت والتعامل مع المواقف المختلفة، والتي 

 وتأثيرها. تتطلب أن تكون استجابات متميزة في قوتها وفعاليتها
 نتائج الفرض الخامس: 

"توجد عالقة موجبة بين الذكاء الوجداني واإلبداع ينص الفرض الخامس على أنه 
". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام عينة البحث الحالي–الوجداني لدى الطلبة 

 ( يوضح ذلك. 15معامل ارتباط بيرسون، وجدول )
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  (15) جدول

 ء الوجداني واإلبداع الوجدانيالعالقات بين الذكا 
 اإلبداع الوجداني
 الذكاء الوجداني

 الدرجة الكلية الفعالية األصالة الجدة االستعداد

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

 0801 08111 0801 08211 0801 08130 0801 08511 0801 08510 التعاطف

 0801 08352 0801 08115 0801 08113 0801 08551 0801 08111 االنفعاالت إدراك

 0801 08511 0801 08213 0801 08211 0801 08211 0801 08512 إدارة االنفعاالت

 0801 08511 0801 08111 0801 08110 0801 08500 0801 08213 الدافعية الذاتية

 0801 08211 0801 08215 0801 08232 0801 08111 0801 08211 المهارات االجتماعية

 0801 08511 0801 08111 0801 08211 0801 08501 0801 08211 القدرة على التكيف

 0801 08311 0801 08102 0801 08115 0801 08115 0801 08113 الدرجة الكلية

الوجداني ( أن جميع معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للذكاء 15يتضح من جدول )
(، كذلك االرتباطات بين أبعاد 0801واإلبداع الوجداني موجبة ودالة إحصائيا )عند مستوى 

الذكاء الوجداني والدرجة الكلية لإلبداع الوجداني موجبة ودالة إحصائيا، واالرتباطات بين 
يشير أبعاد اإلبداع الوجداني والدرجة الكلية للذكاء الوجداني موجبة ودالة احصائيا، وهذا 

 على أن العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني موجبة ودالة إحصائيًا. 
لقد أشار األدب في هذا المجال إلى أن العالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني 

(، ودراسة Chan, 2005متضاربة. حيث تتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسة )
 Humphreys(، بينما تختلف مع نتائج دراسة )2011وي، (، ودراسة )بد2010)خضر، 

et al., 2008( ودراسة ،)Ivcevic et al., 2007( ودراسة ،)Mayer et al., 2004.) 
والفرضية الخامسة توقعت عالقة بين الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني. ونتيجة 

راث النفسي، التي أشارت الفرض تبدو في اإلطار الطبيعي والمنطقي بناء على أدبيات الت
إلى وجود عالقة إيجابية دالة بين كل من الذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني. فهناك عالقة 
سهام كل مجال في اآلخر، حيث أن تحقيق مستوى مناسب من الذكاء الوجداني  تبادلية وا 

دارتها وتنظيمها، والمهارات االجت ماعية، والتعاطف يتطلب إدراك االنفعاالت والتعبير عنها وا 
مع اآلخرين وتفهم مشاعرهم، والقدرة على التكيف، والدافعية الذاتية. وعلى الجانب اآلخر، 
فإن االستعدادات اإلبداعية في التعبير عن االنفعاالت والتعامل مع المعقدة منها في المواقف 

لتعبير عنها، المختلفة، والتعاطف، والتأثير في اآلخرين، والقدرة على تحرير األفكار وا
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والكفاءة في التعبير عن الذات، وتقبل الذات، واالنفتاح على الخبرات الجديدة، وضبط النفس 
(، 2012والتحكم بالذات، والوعي بالذات، كلها من الخصائص الشخصية لإلبداع )السالم، 

وتسهم في القدرة التواصلية في التفاعل البشري. وقد وجد أن من طبيعة االبداع الوعي 
 Sánchez-Ruiz et، والذي هو ضرورة للذكاء الوجداني ) self-awarenessبالذات 

al., 2011 ويمكن القول بأن الطالب الذي يمتلك مستويات مرتفعة من الكفاءات .)
والمهارات الوجدانية ربما يفيده ذلك في التعبير عن مشاعره، فهو يتواصل مع األخرين 

شكالت، ويتعامل مع التحديات. والطالب المبدع يكون بنجاح، ويمكنه مقاومة الضغوط والم
متفائاًل حول المهمات والمستقبل، وهذا التفاؤل يعزز من مستويات تكيفه ومواجهة المخاطر 

(Zarenezhad et al., 2013 ،فكفاءات ومهارات الطالب المرتبطة بالذكاء الوجداني .)
لتفاعل مع اآلخرين، وكذلك يمكنها يمكن أن تؤدي وظيفتين: فهي مطلوبة لتنظيم عالقات ا

(، وكذلك تدعم األداء 2001أن تنشط اإلبداع، وتعمل على تحديد الحلول والبدائل )البنا، 
 (. Petro, 2010المبدع في التعبير عن االنفعاالت )

وبالرغم من أن بعض الدراسات لم تجد عالقة، أو أنها تناولت استقاللية المفهومين 
(Ivcevic et al., 2007 إال إن دراسة اإلبداع الوجداني بالتزامن مع الذكاء الوجداني، قد ،)

تمت من خالل دراسة التفاعل بين االنفعاالت والمعرفة، وأن الفرضية النظرية التي طرحها 
( والتي أشارت إلى تداخل الذكاء الوجداني Ivcevic et al., 2007"إفسيفك" وزمالؤه )

ها من خالل بعض نتائج الدراسات، التي عكست العالقة واإلبداع الوجداني، قد تم دعم
 ,Goleman؛  Bar-on, 2000التبادلية بين كل من الجوانب االنفعالية، والمعرفية )

(. وعند تطبيق مفهوم معالجة وتجهير المعلومات على إدراك الشخص للرسائل 1998
التي ننظم بها مدركاتنا، تتأثر  االنفعالية أثناء عملية التواصل، تبين إن دقة إدراكنا والطريقة

بشكل قوي باالنفعاالت التي نعيشها. هذه الدقة في المدركات تزداد حين يكون الشخص أكثر 
اهتماما بالموضوع الذي يدركه ويتصرف حياله. وهذا يستدعي القول بأن العمليات المعرفية 

ون اكثر فعالية، تعمل بشكل أوضح حين يرافقها حالة انفعالية لدى الشخص. فالشخص يك
داركا وتفسيرا وأغنى في محتوى المدركات، للموقف حين يكون تحت سيطرة حالة  ودقة وا 

(. وقد وجدت دراسة )علوان والنواجحة، 2001انفعالية إيجابية يعيشها )عبد اهلل وأبوراسين، 
دب ( عالقة موجبة بين الذكاء الوجداني واإليجابية، التي تتضمن اإلبداع. وأشار األ2015
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إلى أربعة معوقات ترتبط باإلبداع، وهي: اإلدراك، واإلنفعال، والثقافة، والبيئة. وأن المعوقات 
اإلنفعالية هي تلك التي تحد االستقالل من تغير وبحث األفكار، وتمنع اتصال األفكار، وهي 

 ,Kanhaiأيضًا معوقات نفسية تمنع الجدة.كذلك، يرتبط اإلبداع بحياة الفرد اإلنفعالية )
 (، وأن التفكير بطريقة إبداعية يمثل درجة عالية من الصحة الوجدانية.2014

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات في األدب النفسي ناقشت العديد من المتغيرات 
سهام كل مجال في  المرتبطة بالذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني التي وجدت تأثير متبادل وا 

 ,.Ghorbani et alالوجداني له عالقة بارتفاع فعالية الذات ) اآلخر. فقد وجد أن اإلبداع
(، والطالب الذي الذي يتصف بالذكاء الوجداني يكون لديه قدره عالية على ضبط 2012

الذات، والتحكم في مشاعره، وأن فعالية الذات يمكنها أن تؤكد إبداع وجداني أفضل لمواجهة 
رتفعة في أصالة الذات ترتبط بمستوى مرتفع (، وأن التقديرات المMa, 2009المشكالت )

( بأن التجديد Goleman, 1998(. كذلك، ذكر )Kim, 2005من الذكاء الوجداني  )
واإلبداع، هي من المكونات الرئيسة للذكاء الوجداني. وأشار األدب في مجال اإلرشاد 

لوجودي، تحدث والعالج النفسي، بأن تطبيق فنيات التعبير اإلبداعي في العالج النفسي ا
تغييرات في التكيف االنفعالي الشخصي، وفي تنظيم انفعاالت اآلخرين، وأن تدريب أفراد 

 (. Teodora, 2010الجماعة اإلبداعية يحسن من إدراك مشاعر وانفعالت اآلخرين  )
إضافة إلى ذلك، فق تبين أن التعاطف الوجداني والمكونات االنفعالية من خصائص 

الهامة، كما أنها من الخصائص التي تميز اإلبداع. فالحاالت النفسية مثل الذكاء الوجداني 
التعاطف والتفهم والمشاركة الوجدانية هي حاالت أساسية في العملية اإلبداعية. ونظرية 
اإلبداع تشجع على ما نسميه الفهم التعاطفي والمشاركة الوجدانية، أو التفهم القائم على 

س في تنمية اإلبداع، فالمعلومات اإلبداعية التي تزداد عن طريق التعاطف الذي يعتبر األسا
المشاعر المناسبة، يمكن تطويرها من خالل التعاطف أو التفهم الوجداني مع الموضوع أو 

 (.2001مع الفرد أو الموقف الذي يخبره الفرد )عبد اهلل وأبوراسين، 
 نتائج الفرض السادس: 

عينة –مكن التنبؤ بدرجة الذكاء الوجداني للطلبة "يينص هذا الفرض السادس على أنه 
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام  من خالل درجة أنماط التعلق". -البحث الحالي

 (.13، 11تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد، كما هو موضح بجدولين )
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 (11جدول )

 لوجدانينتائج تحليل التباين النحدار أنماط التعلق على الذكاء ا 
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 08001 128112 51308515 5 112308151 االنحدار

   5018112 511 110318012 البواقى

    511 1015108000 المجموع

لقلق، ( وجود تأثير دال إحصائيا لكل من أنماط التعلق )اآلمن، ا11يتضح من جدول )
 التجنبي( على الذكاء الوجداني. 

 ( 13جدول )
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالذكاء الوجداني من أنماط التعلق

المتغيرات 
 المستقلة

المتغير 
 التابع

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

 الداللة قيمة )ت( بيتا

 الثابت

الذكاء 
 الوجداني

1218115 18112 - 118235 08001 

 08001 58111 08111 08201 08113 النمط اآلمن

 0801 58535 08113- 08112 08311- النمط القلق

 08001 18013 08251 08253 08131 النمط التجنبي

( بالنسبة للذكاء الوجداني كمتغير تابع يوجد داللة إحصائية 13يتضح من جدول )
مط القلق، والنمط التجنبي. وكانت قيمة ( لعامل انحدار النمط اآلمن، والن0801)عند مستوى 

(، ويمكن 08251(، وللنمط التجنبي )08113-(، وللنمط القلق )08111بيتا للنمط اآلمن )
 كتابة معادلة التنبؤ على النحو التالي: 

النمط التجنبي ×  08131النمط اآلمن + ×  08113+  1218115الذكاء الوجداني = 
 النمط القلق. ×  08311 –

يتضح تحقق صحة الفرض السادس حيث كانت نسب اسهام أو معامالت  وبذلك
 -، 08111االنحدار المعيارية )بيتا( ألنماط التعلق اآلمن، القلق، والتجنبي على الترتيب )

( وهي دالة إحصائيا، إذ نجد أن النمط اآلمن والنمط التجنبي يسهمان في 08251، 08113
ة البحث، وأن النمط القلق يسهم في خفض الذكاء زيادة الذكاء الوجداني بالنسبة لعين

 الوجداني، وأنه يمكن التنبؤ بالذكاء الوجداني من أنماط التعلق. 
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 Bonab(، ودراسة )Hamarta et al., 2009وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )
 &Koohsar, 2011ؤ به (، والتي أشارتا إلى أن الذكاء االنفعالي لدى المراهقين يمكن التنب

من خالل أنماط التعلق، وأن نمط التعّلق اآلمن يسهم بشكل دال إحصائيًا في التنبؤ بارتفاع  
(، حيث كشفت أن أنماط التعلق Tidwell and Reis, 1996الذكاء الوجداني، ودراسة )

 تؤثر في تنظيم وضبط االنفعاالت. 
والثقة بهم يسهم في وقد يرجع ذلك إلى أن االرتياح للقرب في العالقات مع اآلخرين 

دارتها،  مستوى الكفاءات والمهارات التي تتعلق بإدراك اإلنفعاالت، والتعبير عنها، وا 
وتنظيمها، والتعاطف مع اآلخرين، وتفهم مشاعرهم، والقدرة على التكيف. فقد أشارت بعض 

الصحة الدراسات إلى أن العالقات اإليجابية للمراهق بأسرته، وبخاصة والديه، لها دور في 
(. وأيضًا، قد يرجع إلى أن التناقض اإلنفعالي، 2003النفسية لألبناء )الكحيمي وآخرين، 

والمرور بخبرات إنفعالية إيجابية أقل، وخبرات سلبية أكثر في العالقة مع اآلخرين يسهم في 
خفض الذكاء الوجداني، وبالتالي خفض الكفاءات والمهارات التي تتعلق بإدراك اإلنفعاالت 

دارتها وتنظيمها والتعاطف مع اآلخرين وتفهم مشاعرهم والقدرة على التكيف. و  التعبير عنها وا 
وقد وجد بأن المراهقين من توجه التعلق غير اآلمن مروا بخبرات انفعالية إيجابية أقل 

 Florian, &.( Mikulincer 2001)وخبرات سلبية أكثر في عالقاتهم باآلخرين
االنفعالية(، -تيجة في ضوء نماذج عالقات التعلق )المعرفيةكذلك يمكن تفسير هذه الن

حيث يتكون مفهوم العالقة بين الفرد واآلخرين بناء على قدرته على اإلحساس بشعور هؤالء 
اآلخرين في المواقف االجتماعية، وتنمو القدرة على اإلحساس بشعور اآلخرين وتتطور من 

الفرد في سنوات حياته األولى. إن القدرة على  خالل العالقات االجتماعية التي يتعرض لها
اإلحساس بشعور اآلخرين تتضمن التعاطف والمشاركة الوجدانية، ومعايشة خبرة الشخص 
اآلخر وتفهمه. كذلك، فإنه ومن خالل المناخ العاطفي واالنفعالي الذي ينمو فيه الفرد ويحيط 

ت دور هام في هذه العملية لديه. به من حنان ومودة ورعاية، وتشجيع ومكافآت، وغيرها ذا
وباعتبار أن من الجوانب االنفعالية التي تشكل الذكاء الوجداني، تتضمن التعاطف والمشاركة 
الوجدانية بهدف التفهم، فإن هذا المكون ينمو من خالل عالقة الطفل بوالدته أو بمقدم 

اته، يساعد في تنمية هذا الرعاية. فطبيعة ونوع عالقة األم بوليدها حين تحتضنه وتشبع حاج
التعاطف. ومن خالل هذه النظر، فقد ذهب العديد من الباحثين إلى ربط خبرات الفرد في 
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مرحلة الطفولة خاصة خبرته للمناخ العاطفي والعالقات الشخصية داخل األسرة، بنموه 
االجتماعي وسعادته االنفعالية، حيث أشارت نتائج الدراسات إلى أن نوع التواصل 

 ,DfES)فعال/غير الفعال داخل األسرة يؤثر في الجوانب الوجدانية لدى األبناء المراهقين ال
2003; Sharry, 2003) كذلك وجد أن المناخ األسرى اإليجابي يساعد األطفال.

وفي هذا  (Parke, 1995 & Boyumوالمراهقين على تعليم وتنمية الكفاءة االجتماعية )
قدرات الذكاء الوجداني ومكوناته تتكون في السنوات المبكرة السياق ذكر بعض الباحثين أن 

 (.Sánchez-Nunez et al., 2008؛  2002من حياة الطفل )المغازي، 
فقد يكون داللة الختالل وفيما يتعلق باسهام النمط القلق في خفض الذكاء الوجداني، 

س في نفس الوقت وتشوه خبرات التنشئة االجتماعية التي تعرض لها الفرد، حيث قد تعك
نقًصا أو قصوًرا دااًل في مكونات السلوك االجتماعي اإليجابي، والذي يبنى على أرضية 
بعدين أساسيين هما؛ فقدان الثقة في الذات، وفقدان الثقة في العالقات مع اآلخرين. حيث 
تكون األزمة في الصراع بين الرغبة في الظهور وفي التفاعل مع الجماعة والخوف من 

شل في المواقف االجتماعية، وهذا الصراع قد يجره في الغالب نحو االنعزال والوحدة الف
 وتجنب التفاعل مع اآلخرين مما يعمق فيه مشاعر اإلحساس بالنقص والدونية وعدم الثقة

. وتفيد نتائج الكثير من الدراسات إلى وجود ارتباط إيجابى بين إدراك األبناء للمعاملة بالذات
(. وفي هذا  Sánchez-Nunez et al., 2008يجابية والكفاءة االجتماعية، )الوالدية اإل

( إلى أن كال الجنسين يمكنهم تحسين الذكاء الوجداني Goleman, 2011السياق يشير )
 من خالل التنشئة االجتماعية/األسرية، وأساليب المعاملة الوالدية الصحية.

 نتائج الفرض السابع: 
عينة –ال يمكن التنبؤ بدرجة اإلبداع الوجداني للطلبة أنه "ينص الفرض السابع على 

". والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام من خالل درجة أنماط التعلق -البحث الحالي
 (.11، 11تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد كما هو موضح بجدولين )

 (11جدول )
 اإلبداع الوجدانينتائج تحليل التباين النحدار أنماط التعلق على  

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 08001 218511 30118111 2 101318531 االنحدار

   1118131 512 331058115 البواقى

   - 511 131318000 المجموع
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من ونمط ( وجود تأثير دال إحصائيا لكل من نمط التعلق اآل11يتضح من جدول )
 التعلق القلق على اإلبداع الوجداني.

 (11جدول)
 نتائج تحليل االنحدار للتنبؤ باإلبداع الوجداني من أنماط التعلق 

المتغيرات 
 المستقلة

المتغير 
 التابع

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعيارى

 الداللة قيمة )ت( بيتا

 الثابت
االبداع 
 الوجداني

128135 38501 - 118111 08001 

 08001 18111 08532 08131 18011 النمط اآلمن

 0801 58511 08115 08120 08511 النمط القلق

( بالنسبة لإلبداع الوجداني كمتغير تابع يوجد داللة إحصائية 11يتضح من جدول )
( لمعامل انحدار النمط اآلمن، والنمط القلق، وكانت قيمة بيتا للنمط 0801)عند مستوى 

(، واستبعد النمط التجنبي حيث كانت قيمة )ت( 08115وللنمط القلق )(، 08532اآلمن )
 غير دالة إحصائيا، ويمكن كتابة معادلة التنبؤ على النحو التالي:

 النمط القلق ×  08511النمط اآلمن + ×  18011+  128135اإلبداع الوجداني = 
لنمط القلق، ويتضح من ذلك عدم تحقق صحة الفرض السابع في حالة النمط اآلمن وا

حيث كانت نسب اسهام أو معامالت االنحدار المعيارية )بيتا( ألنماط التعلق )اآلمن، 
( وهى دالة إحصائيا، إذ نجد أن النمط اآلمن  08115،  08532والقلق( على النحو التالي )

والنمط القلق يسهمان في اإلبداع الوجداني بالنسبة للعينة، وأنه يمكن التنبؤ باإلبداع 
 وجداني من خاللهما. ال

إن التنبؤ باإلبداع الوجداني من خالل نمط التعلق اآلمن يمكن تفسيره في ضوء حاجة 
الفرد إلى التقدير اإليجابي )الذات، واآلخرين( وذلك من أجل الوصول لتحقيق الذات. فبناء 

الج على المدرسة الظاهراتية، وتحديدًا أفكار "كارل روجرز"، صاحب نظرية اإلرشاد/الع
(، فإن من خصائص الشخص Person-Centered Therapyالمتمركز حول الفرد )

الذي يحقق ذاته، هي االبداع، وتشير هذه الخاصية إلى القدرة على انتاج أفكار جديدة 
لى استعداد للمساهمة في توفير الظروف أو المناخ النفسي المالئم لنمو اآلخرين  وفعالة، وا 

(. ومثل هذه 1111ستبصار وتحقيق ذواتهم )الشناوي، ومساعدتهم على التكيف واال
الخاصية يمكن تطبيقها وتوسيعها لنمط التعلق اآلمن، حيث أن الثقة بالذات لدى النمط 
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اآلمن تجعله يفتح عقله إلى المعلومات والخبرات الجديدة، ويكيف خططه بمرونه للتعامل 
لتعلق اآلمن يرتبط إيجابيًا بتقدير بصورة واقعية مع ما يخبره في الحياة. ووجد أن نمط ا

(. كذلك، وجد أن اإلبداع الوجداني له عالقة بارتفاع 2001الذات )أبو غزال وجرادات، 
 Massah, 2012  &( Ghorbani, Kazemi, Shafaghiفعالية الذات )

إضافة إلى ما سبق، يمكن تفسير ذلك من خالل توسيع االستفادة من نظرية "كارل 
فيما يتعلق بالشروط الضرورية لنجاح العالقة اإلنسانية الناجحة، وهي التي روجرز"، خاصة 

تتمركز حول ثالثة أبعاد، هي: االنسجام "األصالة"، والتفهم القائم على المشاركة "التعاطف"، 
(. وبناء على النظرية، فإن 1111واالعتبار "التقدير" اإليجابي غير المشروط )الشناوي، 

ورة في العالقة، ينتج عنه عملية لها الخصائص التالية: يزداد تحرر توافر الشروط المذك
دراكاته، يصبح الفرد أكثر  الفرد في التعبير عن مشاعره، ويزداد تمييزه بين مكونات مشاعره وا 
تطابقا، وأكثر انفتاحا على خبراته، وأقل دفاعية، كما يصبح بالتالي أكثر فاعلية في حل 

كثر ثقة وأكثر استقاللية، ويدرك اآلخرين بطريقة أكثر واقعية، المشكالت، كما يشعر أنه أ
ودقة، ويمارس تقبال أكثر لآلخرين، وأن سلوك الفرد يصبح أكثر إبداعًا وأكثر توافقًا 

(. وفي ضوء هذا الطرح يضيف بعض الباحثين إلى أن Egan, 2006؛  1111)الشناوي، 
ف تفاعلية مختلفة، تعد من المعايير بعض الخصائص لمصدر التعلق الذي يقدمها في مواق

المفيدة التي تصلح لالسترشاد بـها في تفسير خصائص وسلوك نمط التعلق اآلمن 
(&Shaver, 2007  Mikulincer) 

ولهذا، يمكن القول، أن الدعم والطمأنينة التي يتلقاها الفرد من خالل العالقات الوثيقة 
ته ومهاراته الشخصية. أي أن قدرة مصدر مع اآلخرين ذات أهمية كبيرة في صحته وقدرا

التعلق على تهيئة مناخ إيجابي يعزز من األلفة والتقبل داخل سياق العالقة، فإن ذلك يساعد 
الطالب على الشعور بالحرية واألمن لتحقيق نموه المعرفي والوجداني، ويزيد من األداء 

أن خاصية األلفة والتقبل أو  (. وقد وجدPetro, 2010المبدع في التعبير عن االنفعاالت )
( لألم أو لمقدم Unconditional Positive Regardاالحترام اإليجابي غير المشروط )

الرعاية أو لمصدر الحاجة الوجدانية، لها عالقة بارتفاع درجات اإلبداع واالكتشاف لدى 
كذلك،  (Shaver, 2007)  Mikulincer& ( ;im, 2005المراهقين في المرحلة الثانوية )

( بأن خاصية الحساسية لدى المعلم لها عالقة باإلبداع Petro, 2010وجدت دراسة )
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الوجداني لدى الطالب. وعندما يدرك النمط اآلمن بأن الدعم متاح أو أن مصدر التعلق يقدم 
الدعم والمساندة متى ما أحتاج إليه، فإن ذلك يمكنه من اكتشاف مواقف التحدي بصورة 

نفعاالت اآلخرين في سياق األحداث المختلفة، ويكون إبداعية، ويسمح  له بفهم إنفعاالته وا 
نفعاالته، ويظهر  أكثر توافقًا، وأكثر أصالة وفعالية في التعبير عن أغراضه وقيمه وا 

 استجابات إنفعالية غير مألوفة خالل التعامل مع المواقف المختلفة.
لتفاعل بين نظام التعلق واألنظمة كذلك، فإن افتراض نظرية "جون بولبي" المتعلقة با

يسهم في نمو المعرفة والمهارات الشخصية، ويفتح عقل  -كاالكتشاف–السلوكية األخرى 
الفرد إلى االحتماالت والرؤى، ويساعده على التكيف بمرونة مع مواقف واسعة ومتعددة، 

ن إحدى األسباب لهذه التأثيرات المفيدة هو أن التفاعالت األمنة  ويحقق مواهبة الطبيعية. وا 
والمعززة تعمل على خفض القلق، واليقظة واالنشغال بمصدر التعلق، وتسمح للشخص ببذل 

  Mikulincerمزيدًا من االنتباه والمحاولة والتركيز على األنشطة الموجهه نحو النمو )
Shaver,2007 & فوجود مقدم الرعاية أو الحصول على العاطفة اإليجابية واأللفة  .)

تقبل من مصدر الحاجة الوجدانية، قد يؤدي بالفرد إلى تعلم اإلنفعاالت، مما يؤدي إلى وال
(. لهذا، فإن الفرد من النمط اآلمن Svensson, 2011نمو وتطوير التنظيم اإلنفعالي )

يكون أكثر احتمالية من النمط غير اآلمن لبحث المثيرات الجديدة في بيئته بثقة ومتعة، 
التعلق في أن يكون أساس لألمان، فإن نظام االكتشاف يتعرض وعندما يفشل مصدر 

 Campbell, 2000 & (Greenلإلعاقة )
وباختصار يمكن القول، أن البيئة األسرية واالجتماعية غير المقيدة، والتي تشجع على 
الخبرات النيرة وتنتج الجديد، والتي تتيح تفتق الطاقات، وانطالقها، هي التي تنمي اإلبداع. 

ألشخاص الذين يعيشون في مثل هذه الظروف البيئية سيكونون أميل للثقة بالنفس، وا
واالستقالل في الحكم، وأكثر تفتحا على الخبرة، وأقدر على توجيه طاقاتهم، وأكثر ميال 
للتعبير عن النفس والتلقائية في السلوك والتصرف. وأشارت نتائج الدراسات إلى وجود عالقة 

الوالدية واإلبداع، حيث وجد أن المراهقين في المرحلة الثانوية والذين تلقوا بين أنماط التنشئة 
أسلوب تنشئة ديموقرطي، حصلوا على درجات مرتفعة في اإلبداع، وكانت درجاتهم أعلى في 

(. كذلك، وجد بأن االتجاهات المنفتحة نحو الخبرات Ghobari, 2012بعد األصالة )
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ئص المبدعين، وأن البيئة التي تشجع على ذلك فإنها تعمل الجديدة لها عالقة إيجابية بخصا
 (. Ma, 2009) اإلبداععلى زيادة 

النمط القلق في التنبؤ بدرجة اإلبداع الوجداني، فيمكن القول بأن هذه  إلسهاموبالنسبة 
النتيجة تقترح أن الخبرات السابقة والتي تكون صادمة، وكذلك االحباطات البسيطة ربما 

( إلى أن بعض الخبرات تقود Averil, 1999نمية اإلبداع الوجداني. وقد أشار )تساهم في ت
إلى نزعة الفرد إلى التفكير حول أو المحاولة لفهم انفعاالت الشخص )االستعداد(، وتتسبب 

&  Maفي خبرات غير عادية )الجدة(. ومما يدعم هذا التفسير، ما وجدته دراسة )
Huebner, 2008 أن نمط التعلق القلق، خاصة اإلناث، يملن إلى (، حيث أشارت إلى

  Maاالشتراك في مدى واسع من السلوكيات من أجل المحافظة على العالقات )
Huebner, 2008 & كذلك أشار األدب إلى أن الخبرات والمالحظات المباشرة في مجال .)

ة والتي العالج النفسي لألطفال، أظهرت أن بعض األطفال الذين يملكون قدرات وراثي
تستخدم للتعبير عن االنفعاالت غير األمنه، فإنهم يحاولون تعويض هذه الخبرات من خالل 

(. إضافة إلى ذلك، فقد بينت العديد من Krummheuer et al., 2013مواهبهم الخاصة )
الدراسات العالقة اإليجابية بين اإلبداع والعصابية، وبين األشخاص المبدعين وأعراض القلق 

(Ma, 2009 )(، وأشارت بعضها إلى أن العصابية تتضمن استجابات غير عادية )الجدة
(Averil, 1999; Ma, 2009 كذلك، فإن من خصائص الشخص المبدع، المثالية .)

اإليجابية والسعى نحو الكمال، فهو يرغب أن يكون اإلنجاز كاماًل ومتميزًا، وال يرضى 
(. ووجد بأن المثالية اإليجابية Samuel, 2014باإلنجاز العادي، وهذا مبعث قلق دائم له )

والسعى نحو الكمال لها عالقة إيجابية وتتنبأ بعملية فهم مشاعر وأفكار اآلخر، والقدرة على 
  Akyolفهم كيف يفكر ويشعر الناس بأنفسهم واآلخرين، وكذلك فهم توجهاتـهم في الحياة )

Sali, 2013 &) 
 التوصيات والبحوث املقرتحة: 

وء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج، يمكن تقديم التوصيات والتطبيقات، في ض
 والبحوث المقترحة على النحو اآلتي:
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توجيه انتباه المتخصصين إلعداد برامج تدريبية لتنمية وتعزيز نمط التعلق اآلمن، وتعديل  -

 نمطي التعلق القلق والتجنبي في سياقات عالقات الطلبة مع اآلخرين. 
توجية المتخصصين لالهتمام بعوامل ومكونات اإلبداع الوجداني لدى طلبة المدرسة  -

الثانوية، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة والداعمة لالبداع، وتشجيع الطلبة على 
 االتجاهات المنفتحة نحو االكتشاف والخبرات الجديدة.

والتي من شأنها تنمية الذكاء  توجيه المدرسة لالهتمام باألنشطة الصفية والالصفية -
 الوجداني، واإلبداع الوجداني لدى الطلبة. 

دارة المدرسة، والمسؤولين للمشاركة بفعالية في  - تشجيع الطلبة من قبل المعلمين، وا 
 األنشطة التي تخدم اإلبداع الوجداني والتعبير عن أرائهم وأفكارهم. 

رامج تدريبية من أجل تنمية الذكاء الوجداني توجيه اهتمام الباحثين المتخصصين إلعداد ب -
 لدى طلبة المدارس الثانوية. 

أهمية تغيير ثقافة المجتمع لتشجع الطالب الذكور على تنمية التعبير عن الجوانب  -
العاطفية في عالقاتهم الشخصية واالجتماعية، حتى يتجنبوا التعلق القلق حول 

 تجاه الذات واآلخرين.عالقاتهم، والتخفيف من المشاعر السلبية 
 التطبيقات اإلرشادية: -ثانيا  
تتطلب برامج إعداد المهنيين والممارسين في مجال الخدمات النفسية، وخاصة المرشدين  -

الطالبيين، النظر إلى أنماط التعلق عند التعامل مع مشكالت المراهقين والمراهقات، 
روحة، ووضع خطط عالجية مما يساعد في الفحص التشخيصي، وتقييم المشكلة المط

 صحيحة.
يمكن االستفادة من بنود أو مفردات قائمة أنماط التعلق في استجابات التصرف للمرشد،  -

وبخاصة في فنيات التساؤل والسبر خالل المقابلة األولية، فالمرشد قد يحصل على 
قات استبصار مفيد عن شعور الطالب/المسترشد فيما يتعلق بالذات واآلخرين، أو العال

 المضطربة.
إن تقدير أنماط التعلق لدى الطالب، قد تفيد في الفحص التشخيصي لتقييم المشكلة  -

المطروحة، وكمثال فإن الطالب من نمط التعلق القلق يمكن توجيهه إلى طريقة عرضه 
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للعالقات مع الذات واآلخرين، بما في ذلك العالقة مع المرشد، حيث يمكن أن تكون 
 ي التدخل العالجي.نقطة البداية ف

كما يمكن التخطيط للبرامج اإلرشادية الوقائية والنمائية من خالل التركيز على حاجات  -
النمو الوجداني، واالهتمام بتعزيز السلوك واالتجاه اإليجابي لدى طلبة المدرسة الثانوية. 

ن، وتطوير البرامج اإلرشادية التي تهدف إلى التفاعل اإليجابي، واالحساس باألم
دارتها، وممارسة اإليجابية منها.  والوعي باالنفعاالت، والتعبير المناسب عنها، وا 

 البحوث المقترحة:  -ثالثا  
من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن تقديم مجموعة من البحوث المقترحة 

 تتمثل فيما يلي: 
، واإلبداع الوجداني لدى دراسة البناء العاملي لكل من أنماط التعلق، والذكاء الوجداني -

 طلبة المرحلة الثانوية. 
دراسة فعالية برنامج تدريبي ألنماط التعلق أو الذكاء الوجداني أو اإلبداع الوجداني  -

 لتحسين الرضا عن الحياة لدى الطلبة. 
دراسة التنبؤ بالرضا عن الحياة أو التحصيل الدراسي من خالل الذكاء الوجداني أو  -

 داني أو انماط التعلق أو من خاللها معا. اإلبداع الوج
أنماط التعلق والذكاء الوجداني واإلبداع الوجداني وعالقتها بالصحة النفسية، وأساليب  -

 مواجهة الضغوط لدى عينات من فئات عمرية مختلفة. 
إجراء دراسة طولية لبحث استقرار أنماط التعلق، وتنبؤها بالذكاء الوجداني واإلبداع  -

 اني.الوجد
دراسة عالقة بعض المتغيرات، كمستوى تعليم مصدر التعلق أو مقدم الرعاية، وتخصص  -

 "المعلم" ... بأنماط التعلق لدى المراهقين.
إجراء دراسة تهتم ببناء نموذج لتصنيف عالقات الطالب في المرحلة الثانوية ضمن  -

 السياقات البيئية المختلفة التي يتفاعل معها.
ين االهتمام بتصميم نماذج غير سيكومترية لجمع البيانات عن المتغيرات في على الباحث -

البحث الحالي، كالمقابلة أو تبني منظور المنهج الكيفي للمساعدة في الحصول على 
 بيانات أعمق، وفهم حقيقي للمتغيرات المدروسة.
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 .31-13(: 1العدد )
(. النموذج البنائى للعالقات بين اإلبداع االنفعالي 2011بدوي، زينب عبد العليم ) .1

، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق وبعض متغيرات تجهيزات المعلومات االنفعالية.
 . 231–111(: 12العدد )

(. عالقة الذكاء الوجداني بأساليب إدارة الصراع لدى 2001البنا، اسعاد عبد العظيم ) .3
 .11-53(: 12، العدد )جامعة المنصورة-مجلة بحوث التربية النوعيةطالب الجامعة. 

سعادة وعالقتها بالذكاء الوجداني (. مصادر الشعور بال2001الجندي، أمسية السيد ) .1
بحث مقدم للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين لطالب كلية التربية، جامعة االسكندرية. 

 – 2، والسابع عشر العربي، الجمعية المصرية للدراسات النفسية )لعلم النفس في مصر
 نوفمبر(. 1

اعية كم يدركها (. أساليب التنشئة االجتم2001الجهني، أمل بنت عياد بن سليم ) .1
طالب وطالبات كليات التربية وعالقتها ببعض االضطرابات النفسجسمية بمنطقة المدينة 

 ، جامعة طيبة، كلية التربية.رسالة ماجستيرالمنورة. 
مجلة (. اإلبداع الوجداني وقوة السيطرة المعرفية والقيم. 2001خضر، عادل سعد ) .1

(: 110(، العدد )51، السنة )والعلوم والثقافة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية
11-110 . 



بن حسن أبو راسنيد.حممد                                  

 (201)  5142يناير    – 14  العدد – النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد جملة  

(. البناء العاملي لإلبداع اإلنفعالي والذكاء الوجداني والسلوك 2010خضر، عادل سعد ) .1
، المجلة المصرية للدراسات النفسيةالصفي العام لدى طالب الصف األول الثانوي. 

 . 221–111(: 11المجلد العشرون، العدد )
. )الطبعة الذكاء الوجداني ما بين النشأة والتطبيق(. 2011ود سعيد )الخولي، محم .10

 األولى(. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.
(. نموذج الذكاء الوجداني وعوامله لدى كل من البنين 2003دسوقي، شيرين محمد ) .11

، المجلد الحادي عشر، ، جامعة عين شمسمجلة كلية التربيةوالبنات: دراسه مقارنة. 
 . 151–515(: 5عدد )ال
الشعور بالوحدة النفسية لدى (. 2001الدليم، فهد بن عبد اهلل ؛ وعامر، جمال شفيق ) .12

جامعة الملك الرياض:  عينات من المراهقين والمراهقات بالمملكة العربية السعودية.
 سعود، كلية التربية، مركز البحوث التربوية.

القته بالتحصيل الدراسي والقدرة على ( . الذكاء اإلنفعالي وع2001راضي، فوقية ) .15
، العدد مجلة كلية التربية، جامعة المنصورةالتفكير االبتكاري لدى طالب الجامعة. 

(13 :)111-201 . 
هـ(. فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي 1152الربعي، سليمان بن حمزة محمد ) .11

رسالة ياض. لعالج اضطراب الخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الر 
غير منشورة. الرياض، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام ماجستير

 محمد بن سعود اإلسالمية. 
. )ترجمة صفاء األعسر، وعالء كفافي(. الذكاء الوجداني(. 2000روبنز، و سكوت ) .13

 القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
سة الفروق في الذكاء الوجداني لدى طلبة التعليم المفتوح (. درا2011الزحيلي، غسان ) .11

(، العدد 21، المجلد )مجلة جامعة دمشقفي جامعة دمشق وفقًا لبعض المتغيرات. 
(5+1 :)255-211. 
. القاهرة: عالم : الطفولة والمراهقةعلم نفس النمو(. 2003زهران، حامد عبد السالم ) .11

 الكتب.
 . أسطنبول: المؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث.اعاإلبد(.  2012السالم، فاروق ) .11
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(. الذكاء الوجداني وما وراء المعرفة وعالقة كل منهما بالحل 2010سالم، هانم أحمد ) .11
) غير  رسالة دكتوراهاإلبداعي للمشكالت لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

 منشورة(. كلية التربية، جامعة الزقازيق.
(. 1. )طتنميته -تطبيقاته -الذكاء الوجداني: أسسه(. 2001اهيم )السمادوني، السيد إبر  .20

 عمان: دار الفكر.
(. فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني 2001الشختور، سامية خليل خليل ) .21

ستراتيجيات تقديم الذات  لدى المراهقين.   رسالة دكتوراهفي تحسين التفكير الخلقي وا 
 ة، جامعة الزقازيق.غير منشورة. كلية التربي

مجلة (. دراسة استطالعية تحليلية للذوات المستقبلية عند المراهقين. 2002شريم، رغدة ) .22
 .51-5(: 1معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، العدد ) – العلوم التربوية

(. الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى طالبات 1111شقير، زينب محمود ) .23
 .101-11(: 1، السنة الخامسة، العدد )اإلرشاد النفسيمجلة الجامعة. 

 . القاهرة: دار غريب.العملية اإلرشادية(. 1111الشناوي، محمد محروس ) .21
(. االبتكارية الوجدانية لدى عينة من طالب الجامعة 2001الشويقي، أبو زيد سعيد ) .23

المجلة المصرية وعالقتها بكل من االلكسيثيميا والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية. 
 .11-15(: 11، المجلد الثامن عشر، العدد )للدراسات النفسية

(. أنماط التعلق وعالقته بالكمالية، وأساليب المواجهة 2011صابر، سامية محمد ) .21
-بالزقازيق مجلة كلية التربيةللضغوط النفسية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة. 

 لنشر(.)بحث مقبول ل -دراسات تربوية ونفسية
(. اإلبداع الوجداني وعالقته بالمهارات المعرفية والحاجة 2001صالح، عواطف حسين ) .21

–115(: 31، العدد )، جامعة الزقازيقمجلة كلية التربيةللتقييم لدى الشباب الجامعي. 
201. 

( . أنماط التعلق وعالقاتها باالكتئاب النفسي لدى 2001عايدي، أميرة فكري ) .21
غير منشورة. كلية التربية،  رسالة ماجستيرإكلينكية.  -سيكومترية المراهقين: دراسة 
 جامعة الزقازيق.
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الحدس: كيف نفكر (. 2003عبد اهلل، محمد قاسم وأبوراسين، محمد بن حسن ) .21
 . عمان: دار الفكر العربي.ونتصرف

دارة الضغوط النفسية(. 2001عثمان، فاروق السيد ) .50 . القاهرة: دار الفكر القلق وا 
 بي.العر 

مجلة (. الذكاء االنفعالي: مفهومه وقياسه. 1111عثمان، فاروق وعبد السميع، محمد ) .51
 .51–1(: 51، العدد )، جامعة المنصورةكلية التربية

( . الذكاء الوجداني وعالقته بالذكاء المعرفي والعمر 2002عجوة، عبد العال حامد ) .52
 ، جامعةمجلة كلية التربية والتحصيل الدراسي والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة.

 . 511 – 230(: 1(، العدد )15، المجلد )اإلسكندرية
(. الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية وأنماط التعّلق 2011العلوان، أحمد )  .55

المجلة لدى طلبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي للطالب. 
 .111-123(: 2المجلد السابع، العدد ) ،األردنية في العلوم التربوية

(. الذكاء الوجداني وعالقته باإليجابية لدى 2015علوان، نعمات والنواجحة، زهير ) .51
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة. 

 . 31-1(: 1(، العدد )21، مجلد )والنفسية
(. الذكاء الوجداني لدى عينة من الطلبة 2001العمران، جيهان عيسى أبو راشد ) .53

مجلة البحرينيين تبعا الختالف مستوى التحصيل األكاديمي والنوع والمرحلة الدراسية. 
 . 111-151(: 2، العدد )22، المجلد جامعة دمشق

الكحيمي، وجدان عبد العزيز؛ وحمام، فادية كامل؛ ومصطفى، علي أحمد سيد  .51
 . الرياض: مكتبة الرشد.ل والمراهقالصحة النفسية للطف(. 2003)
(. دور األسرة في بناء شخصية الطفل وتنميته. في بحوث 2001كرم الدين، ليلى ) .51

مؤتمر جامعة عين شمس )دور تربية الطفل في االصالح الحضاري(، القاهرة، )الفترة: 
 يونيو(. 21-21

األصالة للنشر  . القاهرة: مؤسسةاالرتقائيعلم النفس (. 1111كفافي، عالء الدين ) .51
 والتوزيع.
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(. التربية والتعليم في الوطن 2002مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ) .51
، المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسالعربي ومواجهة التحديات. 

 .202-200(: 2األول، العدد )
التطوير الشامل للتعليم (. 2001امة )األمانة الع-مجلس التعاون لدول الخليج العربي .10

بدول مجلس التعاون: دراسة حول التوجهات الواردة في قرار المجلس األعلى بشأن 
 . الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربي، األمانة العامة.25التعليم في دورته 

ت (.الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغيرا2001المصدر، عبدالعظيم سليمان ) .11
، ، سلسلة الدراسات اإلنسانيةمجلة الجامعة اإلسالميةاالنفعالية لدى طلبة الجامعة. 

 .152-311(: 1(، العدد )11المجلد )
.القاهرة: مكتبة الذكاء الوجداني: األسس النظرية والتطبيقات(. 2002المغازي، خيري ) .12

 الزهراء الشرق.
فروق بين الجنسين في (. ال2003الوطبان، محمد سليمان  وعلي، جمال محمد ) .15
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Abstract 
The present research examined the relationship between 

attachment styles, emotional intelligence-EI and emotional creativity-

EC, and the contribution of attachment styles to emotional intelligence 

and emotional creativity, and further, to determine any gender and 

major of study differences in the independents variables. A sample of 

315 Saudi students (159 boys and 156 girls) were selected from two 

majors (science and humanity) of Jazan third year secondary schools. 

The students were asked to complete three questionnaires, which were 

developed by the author, measuring: attachment styles, emotional 

intelligence and emotional creativity. Data analysis was carried out 

utilization of t-test, Pearson product moment correlations, analysis of 

variance and multiple regression analysis. 

The results showed that attachment was correlated positively with 

both emotional intelligence and emotional creativity. While many sub-

scales of attachment styles , emotional intelligence and emotional 

creativity have found to be positively correlated, it was found that 

anxious attachment negatively related to self-motivation and social 

skills of EI, and to the effectiveness component of EC. Results also 

revealed positive relationships between emotional intelligence and 

emotional creativity either in total scores or between the sub-scales. In 

light of these results, it was found that attachment styles effected EI, 

in that secure and avoidant attachments contributed positively to EI, 

whereas anxious attachment had negative contribution. Therefore, 

emotional intelligence could be predicted from all attachment styles 

(secure, avoidant and anxious).  Secure and anxious attachments 

contributed to EC, in that emotional creativity could be predicted from 

two components of attachment (secure and anxious). 
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Furthermore, the results revealed that there were no significant 

differences between male and female on general attachment and 

emotional intelligence, whereas male scored higher on general 

emotional creativity. However, girls were significantly scoring higher 

than boys in three components of EI (self-motivation, social skills and 

adaptability), on the other hand boys were more anxious in 

attachment, and scored higher on novelty component of EC. The 

findings revealed no significant differences between both students 

who enrolled in science and humanity studies regarding the general 

scores of attachment, emotional intelligence and emotional creativity, 

also the humanity group scored higher on secure attachment, and the 

science group was higher on novelty component of EC. 

Finally, and on the light of the results, the research listed some 

recommendations and implications in the fields of counseling. 

 

Keywords:   attachment styles, emotional intelligence, emotional 

creativity, students, secondary school. 

 

 
 

 
 


