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    النفسيةضغوط بالته الوجداني وعالقالذكاء
أكادمييا الطلبة املوهوبني لدى

ً
  

 : ملخص
 الوجـداني  الـذكاء  بين العالقة درجة عن الكشف إلى ة الحالي دراسة ال هدفت

 الضغوط النفسية التي نسقومعرفة  ،ا الموهوبين أكاديميبةوالضغوط النفسية لدى الطل
 إلى التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في         فتهد كما ،يعاني منها هؤالء الطلبة   

باإلضافة إلى معرفـة إمكانيـة التنبـؤ         ،مستوى الذكاء الوجداني والضغوط النفسية    
 مـن  الدراسـة  عينـة  وتكونت ، من خالل الذكاء الوجداني    نفسيةبمستوى الضغوط ال  

)١٦٨ (ة اطالببمجمـع ن   القصيم الذين يدرسـو    بمنطقة موهوبين من الطلبة ال   وطالب 
 والموهوبـات  الثانوية ومراكز الموهوبين     بالمرحلة سلطان التعليمي في بريدة      األمير
 الطـالب   مـن  طالبـا ) ٩٢ (منهم ، لإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بالقصيم     التابعة

 أعمـارهم  تراوحوت ، الطالبات الموهوبات اإلناثمن طالبة) ٧٦(و ،الموهوبين الذكور 
  استخــــدام تمحيث  ،الوصفي المنهج   دراسة ال واستخدمت،  اعام) ١٨ -١٦(بين  

 ،)٢٠٠٣ ، العـال عجـوة    عبـد  رجمةت( الوجداني للذكاءBar-Onأون  - بار مقياس
 ومقيـاس  ،) الباحث إعداد (ا الموهوبين أكاديمي  لطلبة ا لدى الضغوط النفسية    ومقياس

 وأسـفرت ،  )١٩٩٨ ،إعداد لويس كامل مليكة   (ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة    
 بين الـذكاء الوجـداني    إحصائيا سالبة دالة    ية عالقة ارتباط  وجود  عن دراسةنتائج ال 

       كمـا أوضـحت     ،اوأبعاده والضغوط النفسية وأبعادها لدى الطلبة الموهوبين أكاديمي
النتائج أن الضغوط النفسية التي يعاني منها الطلبة الموهوبون أكاديميا وفقًا ألكثرها            

 ،والضغوط المـستقبلية   ،والضغوط االجتماعية  ،يهم هي الضغوط األكاديمية    عل أثيرات
 متوسـطي   بين إحصائيا   دالةوأنه ال توجد فروق     ،  والضغوط الشخصية على الترتيب   

درجات الذكور واإلناث الموهوبين أكاديميا على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده وعلى 
 دالـة النتائج أيضا أنـه توجـد فـروق       وأظهرت   ، الضغوط النفسية وأبعادها   سمقيا

 متوسطي درجات الطلبة الموهوبين أكاديميا منخفضي ومرتفعي الـذكاء          بينإحصائيا  
 ي مقياس الضغوط النفسية وأبعاده لصالح الطلبة مرتفعي الذكاء الوجدانلىالوجداني ع

وط  التنبـؤ بمـستوى الـضغ   يمكن أنه أيضا النتائج وضحت أ كما ،في االتجاه األفضل  
حيث تبلغ   ، لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا    ي الوجدان الذكاء مستوىالنفسية من خالل    

  بعـض أن كما، %)٧٨،١( النفسيةالضغوطنسبة مساهمة وتأثير الذكاء الوجداني في   
كفـاءات إدارة  و ،الكفاءات التكيفيةو ،وهي كفاءات المزاج العام الذكاء الوجداني   أبعاد

 في التنبؤ بمستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين  غيرهاون دتسهم الضغوط
  .أكاديميا
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  .أكاديميا الموهوبون -الضغوط النفسية - الوجداني الذكاء : المفتاحيةالكلمات
Emotional Intelligence And its Relationship with 

Psychological  Stress in Academically Gifted Students 
Abstract 

The current study aimed to reveal the degree of the 
relationship between Emotional Intelligence and Psychological 
Stress among academically gifted students at secondary school, to 
identify psychological stress format which experienced by these 
students, it also aims to identify the differences between males and 
females in the level of emotional intelligence, psychological stress. 
In addition to knowing the predictability of the level of 
psychological stress through emotional intelligence. Sample of the 
study consists of (168) students from those who are taught in Al -
Amir Sultan Center for gifted students & other centers of gifted 
students from Qassim region, and divided into (92) gifted male 
students, and (76) gifted female students, between the ages of (16-
18) years.The current study relies on a descriptive method, the 
researcher used many instruments such as Emotional Intelligence 
Bar – On scale, translated & prepared by Abdel Aal. Agwa 
(2003),Stanford-Binet Intelligence test –IV, by Lewis. 
Meleika(1998),and Psychological Stress Scale for academically 
gifted students prepared by the researcher. Finding concluded 
that There are a statistically significant negative correlation 
between emotional intelligence and its dimensions and 
psychological stress and its dimensions among academically gifted 
students, results also showed that the most influential 
psychological stress experienced by academically gifted students 
according to them is academic stress, social stress, and future 
stress, and personal stress on arrangement, and there are no 
statistically significant differences betweenthe mean scores of male 
and female academically gifted on emotional intelligence scale and 
its dimensions and psychological stress scale and its dimensions, 
and there are statistically significant differences between the mean 
scores of higher and lower emotional intelligence students on 
Psychological Stress Scale and its dimensions in favor of higher 
emotional intelligence students in the best direction. Results also 
yielded that we can predict the level of psychological stress 
through emotional intelligence level of academically gifted 
students, where the proportion of the contribution of emotional 
intelligence in the psychological stress is (78.1%),and some 
dimensions of emotional intelligence such as competencies of a 
general mood, adaptive competencies, and competencies of stress 
management contribute without other dimensions in predicting 
the level of psychological stress among academically gifted 
students. 
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   :مقــدمة
فهـي   ، الفرد النفسي  ء العواطف واالنفعاالت جزءا مهما وأساسيا في بنا       تمثل

 أن لالنفعال والوجدان    عنيوهذا ي  ،وترسي األساس لها   ،تحدد معالم الشخصية اإلنسانية   
 ، تأثير العمليات العقلية أحيانًاقى التعلم بما يفوتأثيرا مهما على سلوك الفرد وقدرته عل

 ، المشاعر واالنفعاالت أحد المكونات النفسية التي ترشدنا عند مواجهة المحن          عدولهذا تُ 
      تطل منها الذات على     تي بمثابة النافذة ال   عدوالتكيف مع ظروف الواقع الخارجي الذي ي 

الناعمة التي تتحول إلى سلوك إلشـباع  حيث تمدنا المشاعر بالطاقة والقوى     ،إنسانيتها
فضلًا عن دورها في تنمية مـشاعر        ،االجتماعية و فسيةودوافعنا الن  ،رغباتنا وحاجاتنا 

وتنمي لديهم العالقات والصداقات بالصورة التي تجعل المشاعر         ،الود والحب بين البشر   
إلى جانب   ،رين عن اآلخ  عزوفنا  الذي نزن به حقيقة ميولنا أو      ساسبمثابة الميزان الح  

 من خاللها الحقائق األصلية التـي  نسان واالجتماعية التي يرى اإل   النفسيةبعض األمور   
-٤٠٩ ص ص،  ٢٠١٠،  العـال   عبد تحية(تعكسها دالالت هذه المشاعر بصورة عميقة     

 بـالغ   عاملًا يعد ما يسمى أحيانًا بذكاء المشاعر       أو وجداني ال الذكاء فإن   ؛وعليه)٤١٠
 ،واالجتماعيـة  ، الموهوبين في مواجهة متطلبات الحياة الشخصيةلطلبةاألهمية لنجاح ا  

 بشكل كبيـر  يسهم أنهكما  ،في المعرـاء يكون أكثر أهمية من الذك    اوأحيانً ،واألكاديمية
 مـن   ة واسـع  ة مجموع إنحيث   ،الموهوبين ؤالء له األكاديمي االجتماعي و  احفي النج 

 ، الجيـد  المزاجو ،والتعاطف ،والمثابرة ،التالصفات المحددة مثل السيطرة على االنفعا     
 القدرات التـي    ن م عد تُ والتي ، الوجداني الذكاء مكونات ضمن   تندرجوالتفاؤل   ،واألمل
  ).Goleman,1995, p.80(األخرى كافة القدرات فيتؤثر 

 نفعـاالت  على تنظيم االبالقدرة وثيق الصلة وجداني الذكاء الأن  ذلك إلى أضف
 مكونـات  أنكما  ، األقرانبين االجتماعية العالقات   في واضحا  أثرا ثحدالتي يمكن أن تُ   

 بالوصول ترتبط االنفعاالت وتنظيمها إدارة وهم مثل القدرة على فاألعلى الوجداني الذكاء
 التقليل من حدة المشكالت السلوكية      وبالتالي ،إلى مستويات سلوكية واجتماعية إيجابية    

 الموهوبين سـواء  الطلبة يتعرض لها  التي،  واألكاديمية واالجتماعية النفسية   والضغوط
  .(Mayer, 2001b, p.134) المدرسيةالبيئة فيأو  ، البيئة االجتماعيةفي

 أكثر قدرة على ن الموهوبين ذوي الذكاء الوجداني المرتفع يكونوطلبة أن الكما
 قـدرة علـى    أكثر   وأنهم،   بفكر واضح  يتمتعون أنهم   كما، السيطرة على بنيتهم العقلية   

 على منع االنفعـاالت     القدرة ولديهم،  باطاتتحفيز أنفسهم واالستمرار في مواجهة اإلح     
 مما يساعد على حشد الطاقة النفـسية للفـرد          ؛السلبية من تعطيل قدرتهم على التفكير     

  ).١٧١ص ،٢٠٠١، فوقية راضي(عمل نحو ما يقوم به من هاوتوجيه
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كية وانفعالية عدة منها ما هـو        لدى الموهوبين مشكالت نفسية وسلو     وتظهر
 تظهـر مـن   التي هي خليةفالمشكالت الدا  ،نشأداخلي المنشأة ومنها ما هو خارجي الم      

 نفسه ولهـا عالقـة      الموهوب وهي نابعة من شخصية    ،الفرد نفسه دون اعتبار للبيئة    
تتعلق بأسباب عائلية ناشـئة مـن أسـرة          التيأما المشكالت الخارجية فهي      ،بطبيعته
 مع أسرته والبيئة الخارجية المحيطـة بـه    موهوبوهي ناتجة عن تفاعل ال     ،وبالموه

  ).٢٦٠ص ،٢٠١٠،  السرورناديا(
 فجوة كبيرة بين معدل سرعة النمو المعرفي ومعدل سـرعة النمـو          توجد كما

 النفسية مشكالت العديد من المن تهم يؤدي إلى معاناالموهوبين؛بما الطلبةاالنفعالي لدى 
 في جريت نتائج مجمل الدراسات التي أُ   ظهرإذ تُ  ، المشكالت االنفعالية  اصةخ،  والسلوكية

 طلبـة  ال بـين  االنفعالية االضطراباتو انتشار المشكالت السلوكية   هذا المجال أن نسبة   
 % ٦ بنسبة انتشار تتراوح بين      مقارنة،   %٢٥إلى   % ٢٠ تتراوح ما بين     الموهوبين

  .(Cassandra-Ma,1999, p.13)العاديينبين الطلبة  % ١٦إلى 
 علـى  تركـز  مـا    عادة لموهوبين ا لطلبة تقدم ل  التي أن البرامج التربوية     كما

 من االهتمام بالبعـد النفـسي واالجتمـاعي         القليل وتولى ،الحاجات التعليمية المعرفية  
 لـضرورة  واجتماعي ال يماثل با    انفعالي يؤدى إلى نمو     وهذا،  الطلبةواالنفعالي لهؤالء   

  ).١٧٧ص ،٢٠١١، محمد قطناني(لجانب المعرفيالتقدم في ا
 ،واألكاديمية ،واالجتماعية،   منها الشخصية  النفسية الضغوط  أن معظم  والشك

 إلـى أنهـم     منها كبيٍر في جزء    عزى تُ الموهوبون الطلبة منها   ي التي يعان  المستقبليةو
 دراكإمثـل    ،تنقصهم القدرة على معالجة وتجهيز المعلومات ذات الطـابع االنفعـالي          

 يـة  االنفعالية الذاتية والحالة االنفعال    الحالة فهمو ، الذاتية وانفعاالت اآلخرين   انفعاالتهم
وأنهم قادرون على معالجة وتجهيز المعلومات ذات الطابع المعرفي بـسرعة            ،لآلخرين

 القدرة المعرفية والموهبة العقليـة ال       إنحيث   ، بالمعلومات االنفعالية  رنة مقا أكبر ودقة
وأن الموهبة المعرفيـة ال   ، بالنجاح في الحياة فيما بعد ا مرتفع ا بالضرورة ارتباطً  ترتبط

 تنميـة  يوعليه مـن الـضرور   ، في الحياةاجيةتتطابق بالضرورة مع السعادة أو اإلنت    
 ريـد  إذا مـا أُ    ؛ المعرفـي  الذكاء تنمية بنفس درجة االهتمام ب    نيورعاية الذكاء الوجدا  

 ليصبحوا  ؛ الموهوبين إلى كامل تحقيقها    لبة النفسي لدى الط   الوصول بإمكانيات االرتقاء  
 على المشاركة القدرة تتوافر لديهم    لكي و ؛راشدين على درجة عالية من الثقة في الذات       

  .يةاإليجابية الفعالة في أنشطة وخبرات الحياة االجتماع
 الطلبة لدي مكوناته   بكل وتحسين مستوي الذكاء الوجداني      تنمية أن لوحظ كما

 اإلنجـاز  دافعيـة  علي وملحوظ تأثير دال    له ، في مرحلة المراهقة   وخاصة الموهوبين
 مختلف المجـاالت    في الدراسي   والنجاح واألكاديمية   الشخصية الذات   وفاعلية األكاديمي

  . إلي تحقيق الذاتوصولًا
(Maree &Ebersohn, 2002, p. 264) 
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 قد النفسية معاناة الموهوبين من قدر معقول من الضغوط نفإ  جهة أخرىومن

وما استطاع اإلنـسان     ، االبتكارات اإلنسانية  تفلوال الضغوط ما حدث    ،يكون مفيداً أحياناً  
 ، إلى النجاح والتقـدم    نساناإلحيث تدفع الضغوط     ،أن يغير الحياة على األرض لألفضل     

وكذلك فإن  ،تمرفمثلًا حب التنافس الشريف داخل الفصل يؤدي بالطالب إلى النجاح المس       
فالواجبـات   ، والعقل علـى حـل المـشكالت       اإلنسانردود الفعل تجاه الضغوط تساعد      

ـ أنكما . بتكار إلى االطالب يدفع الا ضغطًمثلالمدرسية والمشكالت التعليمية قد ت    ود  وج
 من الضغوط يعتبر ضرورياً لتحقيق مستويات متميزة من األداء فـي العمـل           مالئمٍ قدٍر

وزيادة الدافعية   ،وتشجيع التفكير االبتكاري المبدع    ،السرعة في اإلنجاز   :ومنها ،خاصة
 ،وخلـق التنـافس اإليجـابي    ،وتشجيع العمل الجماعي ،وارتفاع مستوى األداء   ،للعمل

  ).٨٨ص  ،٢٠٠٥ ،حسن مصطفى(ور العملوتط ،اإلنتاجيةوزيادة 
 ومـستوى  ومكوناتـه   العالقة بين الذكاء الوجـداني     ديدة دراسات ع  وتناولت

 التنبؤ بمستوى الضغوط النفسية من      وإمكانية،  الموهوبين الطلبة النفسية لدى    الضغوط
 دراسـة   ومنهـا  ،أكاديمياخالل معرفة مستوى الذكاء الوجداني لدى الطلبة الموهوبين         

 ،Chan)2003(تـشان  ودراسـة ، Landau & Weissler) 1998(ويسلر وداوالن
ودراسة واتزويسكى  ،Jackson &Peterson) 2003(ودراسة جاكسون وبيترسون 

  .Chan) 2005 (تشان دراسةو ،Woitaszewsk & Alisma) 2004(وأليسما
 طلبـة  ال لـدى  ي القول أن تنمية الـذكاء الوجـدان       نيمك ، ضوء ما سبق   وفي

الضغوط النفـسية     من حدة  للتخفيف أحد أهم المداخل الرئيسية      يعد أكاديميا ينالموهوب
 باإلضافة،  واالجتماعي النفسي من التوافق    المناسب القدر بما يؤدى إلى تحقيق      ؛لديهم

وعليـه فـإن     ،قبل المـست  في ي والنجاح المهن  ي المزيد من اإلنجاز األكاديم    تحقيق إلى
 الوجـداني   الذكاء مستوى بين   العالقة درجة على نوع و   التعرف الدراسة الحالية تحاول  

 إمكانيـة  أيضا التعرف على     تحاولكما   ،وأنواعها  النفسية الضغوطومكوناته ومستوى   
 خالل معرفة مستوى الذكاء الوجداني ومكوناته لدى من  النفسيةالضغوطالتنبؤ بمستوى 

  .أكاديمياالطلبة الموهوبين 
   :لدراسة امشكلة

 الطلبـة  عنـد  المعرفي العقلي ضجتوازن بين النضج العاطفي والن     عدم ال  إن
يتعاملون  وخاصة عندما  ، حياتهم مناحي على يؤثر   نفسيالموهوبين يؤدى إلى ضغط     

 ،٢٠١٠،  ناديا السرور  (اتهم شخصية تفوق طاق   أو ،أو اجتماعية  ،مع مفاهيم انفعالية  
  ).٢٦٢ص
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 المـراهقين   الطلبـة ى   لد الوجداني لذكاء ا صائص عن خ  الكثير وباستعراض
 الحـساسية  مـن  ن الموهوبـو  لطلبة ما يعانى ا   غالبانجد أنه    ،الموهوبين والمتفوقين 

 أن أي،   عـاطفيين  ن ما يكونـو   ا الموهوبين غالب  ن أ كما ،االستثنائي التعاطف و الزائدة
ويبـدو مـن    ،واإلبداع ضد احتماالت هائلـة  ،فكر على دمج العواطف وال  القدرةلديهم  

 القـدرات   بين من الموهوبين قادرون على االستفادة من هذا التكامل          كثيراالمرجح أن   
فـي   ، مـع البيئـة  ا نجاحأكثر بطريقة من التفاعل هم والمعرفية بطريقة تمكن   العاطفية

 والمتفوقين يعانون من العديـد مـن المـشكالت          وبين الطلبة الموه  بعض المقابل فإن 
 تترتب على التيو ، رأسها الضغوط النفسية االنفعالية وعلىواالضطرابات ــيةالسلوك

 ،واالجتماعية ، الشخصيةالضغوط  مثلالوجداني ـــاء بعض مكونات الذكفيالقصور 
 تعد من نتائج القصور في القدرة على إدارة         والتي والمستقبلية ،واألسرية ،واألكاديمية

 وهو،   النفسية  على تحمل الضغوط   القدرة في   القصوروكذا   ،وتنظيم االنفعاالت وفهمها  
  .)Davis & Rimm,1998, p.235(االنفعالية على حالتهم طعنما ي

 التعليمي مجمع األمير سلطان زار حينما ة الحاليدراسة الباحث بمشكلة الوشعر
 بمعلميهمكما التقى    ، من الطلبة الموهوبين   بمجموعة التقىو ، بمدينة بريدة  للموهوبين

الموهوبين أثناء حـضوره لـبعض       بعض معلمي   ُأتيحت فرصة للباحث للقاء    كما ،هناك
 فـي  موهـوبين  ال للطلبة يقومون بالتدريس    وجميعهم ،الدورات التدريبية الموجهة لهم   

 واالنفعاليـة  بعض المناقشات معهم حول الخصائص الـسلوكية         ودارت،  منطقة القصيم 
 في ورهم د ماهية حولو ،األكاديمية الموهوبين وحاجاتهم النفسية واالجتماعية و     للطلبة

لكن هؤالء المعلمين قد أوضحوا أن بعض الخـصائص الـسلوكية            ،تلبية تلك الحاجات  
إال  ، مميزات لهم عن العاديين عد رغم أنها إيجابية عند بعضهم وتُ      للموهوبين واالنفعالية

وتعرضـهم   ،خرين اآل الموهوبين الطلبة بعض   عند وانفعالية مشكالت سلوكية    عدأنها تُ 
  مـن اوأخبروا أن كثيـر  ، فيهاا حينما يكون مبالغًةوخاص ،النفسيةللمزيد من الضغوط  

 ،والغضب ،والنزوع للكمالية  ، يعانون من الحساسية الزائدة والمثالية     الموهوبينالطلبة  
 ،والـسلوك الفوضـوي    ،وانخفاض الدافعية للتحـصيل األكـاديمي      ،واإلحباط،  والقلق

 أنهم يعانون من كما ،األكاديمينحو تقدمهم  العقبات  عض إذا واجهتهم ب   اواالكتئاب أحيانً 
 يواجهون مـشكلة    كما ،سرةالكثير من الضغوط النفسية من قبل األقران والمعلمين واأل        

وضـعف   ،والعزلة ، من االنطواء  أيضا ويعانونفي كيفية تحمل ومواجهة تلك الضغوط       
والعدوان  ،تماعياالجواالنسحاب  ،وربما االغتراب ، اآلخرين مع االجتماعية القاتالعــ

 طلبـة  يؤدى االهتمام المبالغ فيه بالجوانب المعرفيـة لـدى ال          حيث ، بعض األحيان  في
 النمـو االنفعـالي إلـى       وخاصة،  الموهوبين على حساب بقية مظاهر االرتقاء النفسي      

 والمحيطين بهم فـي     الموهوبين الطلبة حياة   ة نوعية وجود  على  نفسية سلبية  عياتتدا
  .الوقت نفسه
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 بأنواعهـا  الموهوبين الطلبة ب الخاصة واالنفعالية السلوكية ن المشكالت  أ كما
وبالتـالي  ،   والذكاء االجتماعي  وجداني بنواتج األداء في مجال الذكاء ال      ترتبطالمختلفة  

يسمى في الوقـت     ما ـار في إط  ماعي والذكاء االجت  وجداني أن تنمية الذكاء ال    فترضي 
ــرال ـــفاءة بالحاضـ ـــية االجتكـ ــة االــماعـ  Social-Emotionalنفعاليـ

Competenceمحمود (ت طرق عالج هذه المشكال    أهم أحد   هي الموهوبين   لطلبة ا لدى 
  ).٦٣ص ،٢٠٠٥ ،عكاشة

مثل الـشعور بالـضغوط      االنفعالية أن المشكالت    يتضح ، على ما سبق   وبناء 
هوبين  المو لبةوالمستقبلية لدى الط   ،واألكاديمية،  جتماعيةواال  منها الشخصية ،النفسية
 االنفعـالي  الملحـوظ فـي النمـو       القـصور  إلى منها    قدٍر كبيرٍ  في ترجع إنما أكاديميا

 نوع ودرجـة    لمعرفةومن ثم برزت الحاجة      ،في بنموهم المعر  مقارنة لديهم الوجدانيو
 لبة النفسية وأنواعها لدى الط    والضغوط المختلفة   ومكوناته الوجدانيبين الذكاء    العالقة

 الـذكاء  مكونـات و  أبعـاد  لـبعض  النسبي سهامومعرفة درجة اإل   ،ياالموهوبين أكاديم 
  . النفسية لديهمالضغوط في التنبؤ بمستوى معين من الوجداني

   : التساؤالت التاليةفي  الحاليةلدراسة صياغة مشكلة ايمكن ، ضوء ما سبقوفي
 النفـسية   والـضغوط  أبعـاده  الوجداني الذكاء ارتباطية بين    عالقة توجد هل -١

 أكاديميا؟ الموهوبين لبة الطلدى ادهاوأبع
  ؟ أكاديمياالطلبة الموهوبين   منهيعاني التي النفسية نسق الضغوط ما -٢
 على مقياس   أكاديميا  الموهوبين لبة درجات الط  متوسطيهل توجد فروق بين      -٣

  ؟) إناث–ذكور  (نوع لمتغير التًعزى وأبعاده الوجدانيالذكاء 
 مقياس على   أكاديميا  الموهوبين الطلبةت   درجا متوسطي توجد فروق بين     هل -٤

  ؟ ) إناث–ذكور  (نوع لمتغير التُعزى وأبعادها  النفسيةالضغوط
 منخفـضي  أكاديميا  الموهوبين لبة درجات الط  متوسطيهل توجد فروق بين     ٥ -٥

  ؟ وأبعادها الضغوط النفسية مقياس علىومرتفعي الذكاء الوجداني 
 درجتها الكلية من خالل الدرجة      في سية النف الضغوط التنبؤ بمستوى    يمكنهل   -٦

   ؟أكاديميا الموهوبين لبة الطلدىالكلية للذكاء الوجداني 
 من معينهل تسهم بعض أبعاد الذكاء الوجداني دون غيرها في التنبؤ بمستوى  -٧

  ؟ أكاديميا الطلبة الموهوبين لدى النفسية الضغوط
   :دراسة الأهمية

   :فيما يلي الحالية لدراسة اأهميةتبدو     
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 ، بالمرحلة الثانوية العامةأكاديميا الموهوبين بةل الدراسة مقدمة لفئة من الطهذه أن -١
 أنهـا   كما ، تقدم المجتمع ورقيه فيما بعد     بها أحد أبرز فئات المجتمع المنوط       هيو

 حتى نضمن االرتقاء الكامـل بقـدرات    ؛ تستحق الرعاية واالهتمام   التيمن الفئات   
  . األقصىها طاقاتهم إلى حداستغاللين وهؤالء الموهوب

  النفسيةبالضغوط يتعلق وحيوي مما يزيد هذه الدراسة أهمية تناولها لموضوع مهم -٢
ومدى تأثير   ، بالمرحلة الثانوية العامة   أكاديميا ون الموهوب الطلبة يعانى منها    التي
 بشكل اديمياألك وتحصيلهم االجتماعي والنفسي توافقهم   على النفسية   الضغوطتلك  

  .امع
 الموهـوبين   الطلبة لدى النفسية   لضغوط وا الوجداني العالقة بين الذكاء     دراسة إن   -٣

مما يفتح الباب أمام عدد      ، الضوء على تلك المتغيرات    إلقاءقد يساهم في     ،أكاديميا
  . والدراسات حولها فيما بعدث من البحولمزيد إلجراء ااآلخرينمن الباحثين 

 الطلبـة  لدى النفسية والضغوط الوجداني الذكاء بين العالقة ودرجة  إن معرفة شكل  -٤
 قد يفيد القائمين على تعليم وتربية الموهوبين فـي مراعـاة            أكاديمياالموهوبين  

 لطلبـة  ل التربويـة  والمناهجالجوانب الوجدانية واالنفعالية أثناء تصميم البرامج       
  .أكاديميا لموهوبينا

 الموهـوبين   الطلبة لدى النفسية   الضغوطالضوء على أبرز     الدراسة هذه تلقى   كما -٥
 فهـم  والمشرفين على تعليم وتربية الموهوبين في        المعلمين قد يفيد    مما،  أكاديميا

 العلمية األساليبواتباع   ،والتخفيف من حدتها   ،وكيفية التغلب عليها  ،  الضغوطتلك  
  .الموهوبين الطلبة لهؤالء االنفعالي والوجدانيفي االرتقاء بالنمو 

 من الناحية النظرية ندرة الدراسات العربية فـي  أيضا مما يزيد هذه الدراسة أهمية     -٦
 لـدى  النفـسية  والـضغوط  الوجداني العالقة بين الذكاء دراسةمجال (هذا المجال  

 هذا الموضوع   عد ي حيث ،- الباحث   اطالع في حدود    –) أكاديميا الموهوبين   الطلبة
 ساحة البحـث العلمـي      على نسبيةال تسم بالجدة والحداثة   ت التيمن الموضوعات   

  .والتربوي
   :دراسة الأهداف

   : الحالية فيما يليالدراسةتتمثل أهداف     
  وأبعـاده الوجـداني  الـذكاء  االرتباطية بين  العالقة ودرجة على شكل    التعرف -١

  .أكاديميا الموهوبين الطلبة لدى وأبعادها النفسية والضغوط
 .أكاديمياالطلبة الموهوبين   منهايعاني التي النفسيةلضغوط  معرفة نسق ا -٢
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 فـي  أكاديميا  الموهوبين الطلبة  واإلناث من  الذكور بين   فروقال  على التعرف -٣
 .أبعاده والوجدانيمستوى الذكاء 

 فـي  أكاديميا  الموهوبين الطلبة  واإلناث من  الذكور بين   فروقال  على التعرف -٤
 .هاوأبعاد النفسية الضغوط مستوى

 ومرتفعي الذكاء   منخفضي أكاديميا  الموهوبين الطلبة بين فروقال  على التعرف -٥
 .وأبعادهاالوجداني في مستوى الضغوط النفسية 

 درجتها الكلية مـن     في النفسية   الضغوط على إمكانية التنبؤ بمستوى      التعرف -٦
 .أكاديمياخالل الدرجة الكلية للذكاء الوجداني لدى الطلبة الموهوبين 

 التنبـؤ  في الوجداني وأبعاد الذكاء لمكونات النسبي سهام على مدى اإل  عرفالت -٧
  .أكاديميا الموهوبين الطلبة لدى النفسية الضغوط معين من بمستوى

    :دراسة المصطلحات
   : Academically Gifted أكاديميا الموهوبون -١

م األكاديمية   يتسمون باستعداداته  الطلبةمجموعة من   "  هم   أكاديمياالموهوبون  
 فـي   ذلـك و ، أو اختبارات االستعدادات   التحصيل بارات المتميز في اخت   وأدائهم صةالخا

وعـادة مـا     ،أو اللغات على سبيل المثال     ، العلوم أو ،مجال دراسي معين كالرياضيات   
من النهاية الكبـرى أو   % ٩٧يحصل الطالب في هذه االختبارات على درجة ال تقل عن           

  ).٤٤ص ،٢٠٠٥ ، اهللا محمدعبد دلعا(الصغرى لالختبار
 الذين لـديهم تميـز      الطلبة"  بأنهم   ا إجرائي أكاديمياويمكن تعريف الموهوبين    

 الدراسـية   والمـواد  ت القدرة على األداء بمستويات عالية في المجاال       فيملحوظ يظهر   
وذلـك عنـد    ،يلية االختبارات التحصفي يحصلون على درجات مرتفعة  حيث ،األكاديمية

ويتميـزون بقـدرة عاليـة علـى         ، من نفس العمر والخبرة والبيئة     همرنتهم بأقران مقا
ومـن ثـم فهـم     ، األكاديميلإلنجازودافعية عالية  ،وسرعة التعلم  ،والحفظ ،االستيعاب

 ، مـع قـدراتهم    تتوازىبحاجة إلى نظم وبرامـج تربـوية وتعليمية متميزة ومتطورة         
  ".م على تلبية احتياجاتهم وطموحاتهتساعدو

 فـي  أكاديميـا  السابق فإنه يقصد بـالموهوبين       اإلجرائي ضوء التعريف    فيو
 ، الذين تـم تشخيـصهم     ا دراسي نوالمتفوق و ونالموهوب الطلبة بأنهم"الدراسة الحالية   

ومراكـز   ،ا دراسـي المتفـوقين  والموهوبين فصول ومدارس   فيوإدراجهم   ،وتصنيفهم
بنـاء   ،لعامة لرعاية الموهوبين بمنطقة القصيمالموهوبين والموهوبات التابعة لإلدارة ا 

  ) ".اإلعدادية( المرحلة المتوسطة فيعلى نتائج االختبارات التحصيلية 
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  Emotional Intelligence   : الذكاء الوجداني-٢
 االنفعـاالت فـي حـل       خدام علـى اسـت    القدرة"  بأنه   الوجداني الذكاء   يعرف

والتيـسير  ، اإلدراك والتعبير عن االنفعـال     اتويشمل الذكاء الوجداني مهار    ،المشكالت
                             " ذات الفرد ولـدى اآلخـرين      فيوإدارة االنفعاالت   ، والفهم االنفعالي ، راالنفعالي للتفكي 

(Mayer, 2001a, pp. 8-9).  
 مـن منظومـة   " الوجداني بأنـه     الذكاءBar-On)٢٠٠١ (ون أ -بار ويعرف

 في النجاح على الفردوالمهارات التي تؤثر في قدرة    ،والكفاءات ،القدرات غير المعرفية  
 من الـسمات    مجموعة الوجداني   الذكاءكما يتضمن    ،مواجهة مطالب البيئة وضغوطها   

  ".واالجتماعية ،والشخصية ،االنفعالية
 تتضمن خمس عـشرة كفـاءة      رئيسية كفاءات الذكاء الوجداني خمس     ويشمل

  : هيو ،فرعية
 ،والتوكيدية ، الذاتي االنفعالي  والوعي ،وتشمل تقدير الذات  : شخصية الكفاءات ال  -١

  . الذاتوتحقيق ،واالستقاللية
 بين  والعالقات ،االجتماعية والمسؤولية ،وتشمل التعاطف  : الكفاءات االجتماعية  -٢

  .الشخصية
  . االندفاعوضبط ،وتشمل تحمل الضغوط : كفاءات إدارة الضغوط-٣
  . المشكالتوحل ،والمرونة ،وتشمل إدراك الواقع: التكيفية الكفاءات -٤
-Bar-On, 2001, pp.87)والـسعادة  ، التفـاؤل تشملو:  كفاءات المزاج العام-٥

89).  
  . للذكاء الوجداني وأبعادهBar-On أون - الدراسة الحالية تعريف باروتتبنى

  Psychological Stress : النفسيةالضغوط -٣
 تغيرات فـي البيئـة الداخليـة أو         أو مثيرات"  النفسية بأنها    الضغوط تُعرف

،  على درجة من الشدة والدوام بما يثقل القدرة التكيفية للفرد إلى حدها األقصىالخارجية
 بقدر  الضغوط تلكوبقدر استمرار    ، أن تؤدى إلى المرض    نوالتي في ظروف معينة يمك    

ص  ،١٩٩٨، عطيالم عبدحسن " (ما يتبعها من استجابات جسمية أو نفسية غير مريحة
٨٨.(  

  نـسبيا دائمة حالة" في الدراسة الحالية بأنها   إجرائياً النفسية   الضغوط وتُعرف
 األحداث  منبمجموعة    يشعر بها الطلبة الموهوبون نتيجة مرورهم      االنفعالي التوتر   من
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 تؤدى إلـى حـدوث      التي والمستقبلية،  واألكاديمية ،واالجتماعية ،الشخصيةوالمواقف  
 بالضغط  المرتبطة واألحداث الظروف   تلك أيضا الضغوط هذه تشملو ،تهما حي فيصدمة  

 التوافق إعادة تستلزم نوعاً من    التي أو التغيرات    المتطلبات عن   ةوالتوتر والشدة الناتج  
 نفسية وجسمية سـلبية     استجاباتوما ينتج عن ذلك من       ، جانبهم مع تلك المواقف    من

  ." النفسي واالجتماعيتوافقهمتحول دون 
    :ة الدراسحدود

   : الحدود البشرية-١
طالبا وطالبة مـن الطلبـة      ) ١٦٨( الدراسة الحالية على عينة قوامها       ُأجريت

الذين يدرسون بمجمع األميـر سـلطان التعليمـي         ،الموهوبين أكاديميا بمنطقة القصيم   
 لـإلدارة ومراكز الموهوبين والموهوبات التابعة      ،للموهوبين ببريدة بالمرحلة الثانوية   

 ،طالبا من الطالب الموهـوبين الـذكور  ) ٩٢(منهم  ،العامة لرعاية الموهوبين بالقصيم 
 ،اعام) ١٨ -١٦(وتتراوح أعمارهم بين  ،طالبة من الطالبات الموهوبات اإلناث  ) ٧٦(و

وتتراوح نـسبة    ،)١،٣٤ (بلغوانحراف معياري    ،عاما) ١٧،٢( قدره   عمريبمتوسط  
بمتوسـط   ، بينيه للذكــاء  -درجة على اختبار ستانفورد     ) ١٣٤ – ١٢١( ذكائهم بين 

  ).٢،١١(وانحراف معياري قدره  ،درجة) ١٢٦،٤٤(قدره 
  : مكانية الالحدود -٢

 الموهوبين أكاديميا بمنطقة    الطلبة على مجموعة من     الدراسة أدوات تطبيق   تم
ـ  للموهوبينالذين يدرسون بمجمع األمير سلطان التعليمي        ،القصيم  بالمرحلـة   دةببري

 لإلدارة العامة لرعايـة  التابعة مدينة بريدة في والموهوبات الموهوبين الثانوية ومراكز 
  .الموهوبين بالقصيم

  : زمنية الالحدود -٣
 الفصل الدراسـي الثـاني مـن العـام        خالل الحالية   الدراسة أدوات تطبيق   تم

  . م٢٠١٤ / ٢٠١٣الدراسي 
  : منهجية الالحدود -٤

 أدوات ءوبنـا  ،ها وتحليل البيانات المنهج الوصفي في جمع      سةالدرا استخدمت
  .وتفسير النتائج ، صحة الفروضواختبار ،الدراسة
  :النظري اإلطار
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 األدبيات النظرية للدراسة الحالية مفهوم الذكاء  اسة الباحث من خالل در    يتناول
 نـاول ثـم يت   ،اأكاديمي لدى الموهوبين    الوجدانيوالذكاء   ،ومكوناته وأبعاده  ،الوجداني
  .أكاديميا وبينومظاهرها لدى الموه ، النفسية وأنواعهاالضغوطمفهوم 

  
  

  Emotional Intelligence: الوجدانيالذكاء  :أوالً
 Emotional Intelligence Concept  :الوجداني الذكاء مفهوم -١

 مايرهما  Emotional Intelligenceالوجداني اء من أطلق مصطلح الذكأول
 مـن  بداية الوجداني الذكاء عن أبحاثهما توالت حيث ،Mayer & Saloveyفيوسالو

 أصـدر كتابـه   حينمـا Goleman جولمان بفضل انتشر هذا المفهوم    ثم ،م١٩٩٠ عام
ــداني  ــذكاء الوج ــاردنر   ،(Emotional Intelligence,1995)ال ــاء ج ــم ج ث

Gardnerالذكاء الشخصي  عن وكتب PersonalIntelligence ،يشتمل علـى    والذي 
 Interpersonalاالجتمـاعي والذكاء  ،Intrapersonal Intelligenceالذاتيالذكاء 

Intelligence، كما  ،االجتماعي الذكاء عن دنر جارية نظرضمن الوجداني الذكاء ويعبر
وبذلك يمثل عامالً مهماً في الذكاء الشخصي الذي يؤهـل   ،ي أحد جوانب الذكاء الذات  هأن

  .(Mayer, Salovey, &Caruso, 2000, p. 396)محيطة الفرد للتوافق مع البيئة ال
 ولـى  األتصوراتهمم ١٩٩٠ عامMayer & Saloveyفي وسالوماير ونشرت

 الوجداني للذكاء الحين إلى النموذج الثالث    كوالتي تطورت منذ ذل    ،الوجدانيعن الذكاء   
 محـاوالت  ذلت النموذج بهذا وضمن ،(Mayer & Salovey, 1997) يماير وسالوف

 مـن  تُعدرغم أن هذه الخصائص      ،والدفء ، المثابرة مثللتجنب العوامل غير القدراتية     
 أنها منفصلة عـن     وسالوفي ماير تعتقد   التيو ،العناصر المهمة في الخبرات اإلنسانية    

 علـى   القدرة "بأنه نموذج القدرة    ضوء في الوجداني الذكاء ويعرفان،  الوجدانيالذكاء  
 ،وتعميمها االنفعاالتوالقدرة على استخدام     ،والتعبير عنها بدقة  إدراك وتقييم االنفعاالت    

 النمو  لتعزيز االنفعاالت وإدارةوالقدرة على تنظيم     ، االنفعاالت فهموالقدرة على معرفة و   
  .(Mayer & Salovey, 1997, p. 10)" بصفة عامة والفكري االنفعالي

 Salovey&Sluyter)١٩٩٧( وسـلوتير  في نفس االتجاه تعرف سـالو     وفي
 ، والتعبيـر عـن االنفعـاالت      م على اإلدراك الدقيق والتقيي    لقدرةا" بأنه   الوجدانيالذكاء  

 على فهم   لقدرةوا ، لتيسير وتسهيل التفكير   النفعاالتباإلضافة إلى القدرة على استخدام ا     
ــاالت ــو     ،االنفع ــة النم ــاالت لتنمي ــيم االنفع ــى تنظ ــدرة عل ــاليوالق  االنفع

  .(Salovey&Sluyter,1997, p.10)"فيوالمعر
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 ضوء نموذج القدرة    في الذكاء الوجداني    Gardner) ١٩٩٣(  جاردنر وعرف
وتقدير عواطف اآلخرين بصورة تدعم      ،القدرة على معرفة وفهم االنفعاالت     " بأنه أيضا

الذكاء الشخصي ويعنى القدرة     :ويتضمن نوعين من الذكاء أولهما     ،التفاعل االجتماعي 
ـ  ،وتنظيمهـا  ،وإدراكهـا  ،واالنفعاالت الذاتيـة   ،اطفعلى التعرف على العو     ،اوإدارته

                   على فهـم انفعـاالت ورغبـات اآلخـرين         القدرةوالذكاء البينشخصي وهو     :وثانيهما
(Gardner,1993, pp.34-35).  

الـذكاء  ) ٣٨ص ،٢٠٠١(رزق    نفس االتجاه يعرف فارق عثمان ومحمد      وفي
 ،والمـشاعر الذاتيـة   ، االنتباه واإلدراك الجيـد لالنفعـاالت       على القدرة"الوجداني بأنه   

 لمراقبة وإدراك دقيق النفعاالت اآلخـرين       اوتنظيمها وفقً  ،وصياغتها بوضوح  ،وفهمها
تساعد الفـرد علـى      ،ومشاعرهم؛ للدخول معهم في عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية       

  ".المهارات اإليجابية للحياة وتعلم المزيد من  ، العقلي واالنفعالي والمهنيلرقىا
 الذكاء الوجداني فـي     Weisinger) ١٩٩٨( جهة أخرى يعرف ويزنجر    ومن

مجموعة من المهارات االنفعالية واالجتماعيـة      " ضوء نموذج المهارات والسمات بأنه      
وتـدريب   ،توإدارة العالقـا   ، بالذات وإدارة االنفعاالت والدافعية الذاتية     الوعيتتضمن  

  . (Weisinger,1998, p.10)"وتعميمها، واستخدامهااالنفعاالت 
ـ هوم مفإلى شـير في Goleman)١٩٩٥(جولمان أما  ـــداني  الوجـاء الذك

Emotional Intelligenceالـوعي  القدرة على أنه"  ضوء النموذج المختلط إلى في 
فيـز   تح إلى باإلضافة،  وإدراكها والتعرف عليها   ، اآلخرين انفعاالت و ذاتية ال باالنفعاالت

 ,Goleman ,1995(" العالقات مـع اآلخـرين   وإتقان،  انفعاالتنا الذاتيةوإدارة ذواتنا
p.80 .(  

ــا ــاركمـ ــرف بـ ــذكاء Bar-On)١٩٩٧(ونأ- يعـ ــداني الـ  الوجـ
EmotionalIntelligence ا إطار النموذج المختلط  فيمنظومة من القدرات " بأنه أيض

 التـي   واالجتماعية والشخصيةفعالية   االن والسمات  والمهارات والكفاءاتغير المعرفية   
– Bar)." مواجهة مطالـب البيئـة وضـغوطها    في قدرة الفرد على النجاح فيتؤثر 

on,1997, p.3)  
 الوجدانيالذكاء  ) ٢٥٣ص ،٢٠٠٢(العال عجوة   نفس االتجاه يعرف عبد    وفي

 تمكن تيالتنظيم من القدرات والمهارات والكفايات العقلية والوجدانية واالجتماعية "بأنه 
 ومعالجتهـا   االنفعاليـة وفهم المعلومـات     ، الجيد لالنفعاالت  راكالفرد من االنتباه واإلد   

وأن يتعامل بنجاح مع المتطلبـات   ، لديه األمل والتفاؤل  أيضا تجعله التيو ،واستخدامها
  ".البيئية والضغوط 
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 على  القدرة " بأنه الوجدانيفيعرف الذكاء   ) ١٤ص،  ٢٠٠٢( بدر إسماعيل أما
وذلك من خالل التعـرف علـى       ، عالقة الفرد بنفسه وباآلخرين    فيتقديم نواتج إيجابية    

 الدراسة والعمل   فيوالنواتج اإليجابية تشمل النجاح      ،انفعاالت الفرد وانفعاالت اآلخرين   
  ".والحياة

 قدرة"  بأنه الوجدانيالذكاء ) ٦٨ص، ٢٠٠٣(السميع رزق   محمد عبدويعرف
 الذاتيـة   توالفهم الدقيق والتقييم والتعبير عـن االنفعـاال        تحديد وال دراكالفرد على اإل  

واستثارتها عندما تعمـل علـى    ،والتحكم فيها وضبطها  ،إثرائهاوتنظيمها والرغبة في    
  ". بهاوالوعي اآلخرينتسهيل التفكير وفهم انفعاالت 

والذي  ، للذكاء الوجداني  Bar-On أون   - الدراسة الحالية تعريف بار    وتتبنى
والذي يجمع بين القدرات والمهارات      ،ر للذكاء الوجداني في ضوء النموذج المختلط      ينظ

  .والسمات
 Emotional Intelligence Component  :الوجداني الذكاء مكونات -٢

، الدافعيـة  (النفسية للعمليات األساسية الفئات إحدى بوصفها االنفعاالت تتميز
 سبيل وعلى،  الشخصية أداء في البعض عضهابب وتتفاعل تتكامل التي) المعرفة،  االنفعال
 الغـضب  زيـادة  إلى المحبطة الحاجات تؤدي عندما االنفعاالت مع الدوافع تتفاعل المثال

 بـالفرد  الجيدة المزاجية الحاالت تؤدي عندما المعرفة مع االنفعاالت وتتفاعل،  والعدوان
 الوجـداني  الذكاء إلى يؤدي قد واالنفعال المعرفة بين التفاعل وهذا،  إيجابيا التفكير إلى

 ).٥-٤ صص، ١٩٩٨، رزق ومحمد، عثمان فاروق(
 فيفقد تم تناولها  ، الموهوبينالطلبة لدى الوجداني فيما يتعلق بأبعاد الذكاء أما

 للـذكاء الوجـداني   Mayer & Saloveyحيث يشير ماير وسالوفي ،ضوء نماذج عدة
والتـي   ،لجة المعلومات االنفعاليـة    ضوء نموذج القدرة بأنه نوع من معا       في) ١٩٩٠(

والتعبير المالئـم عـن      ،تتضمن التقييم الدقيق لالنفعاالت في ذات الفرد ولدى اآلخرين        
   .والتنظيم المتوافق لالنفعال لتعزيز الحياة ،االنفعاالت

 االنفعالية المعلومات لذلك يشير الذكاء الوجداني إلى قدرة الفرد على فهم ووفقًا
اإلضافة إلى أن الذكاء الوجداني يعكس قدرة نظام االنفعاالت على تعزيـز   ب ،واستخدامها

  . الذكاء
 أن نظرية القدرة للذكاء الوجداني تقسم الذكاء الوجداني إلى أربعة مكونات    كما

   :أو فروع وهي
 Emotional Perception.اإلدراك االنفعالي- ١
  Emotional Facilitation of Thinking. التيسير االنفعالي للتفكير- ٢
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  Emotional Understanding  .نفعاليالفهم اال- ٣
  Managing Emotions..إدارة االنفعاالت- ٤

(as cited in Mayer, 2001a, pp.8-9)  
 مفهـوم الـذكاء الوجـداني       إلـى  فيشير Goleman) ١٩٩٥(جولمان   أما           

Emotional intelligenceالقدرة علـى التعـرف    المختلط إلى أنه وذج ضوء النمفي
 تحفيز إلىباإلضافة ،  والتعرف عليهاوإدراكها ،على مشاعرنا الخاصة ومشاعر اآلخرين

  . العالقات مع اآلخرينوإتقان،  انفعاالتنا الذاتيةوإدارةذواتنا 
   :هي ، المفهوم كما عبر عنه جولمان خمسة مجاالت رئيسيةويشمل

 Knowing one`s Emotions : بالذاتالوعي -١
 الدقة فـي قيـاس     :وتشمل،  معرفة انفعاالت الذات واإلدراك للمشاعر     نيوتع

  . والثقة بالنفس، الذات
 Managing Emotions:  االنفعاالتإدارة -٢

وإيقـاظ  ،  الـتحكم الـذاتي    :وتـشمل ،  التخلص من االنفعاالت السلبية    وتعني
  . والتجديد، والتكيف، الضمير

 Motivating One's Self:  الذاتتحفيز -٣
 والمبـادرة ، واالتـصال ، الدافعية األكاديميـة  :وتشمل،  تأجيل اإلشباع  وتعني

  .والتفاؤل
 Empathy  :التعاطف -٤

 الحساسية والتأثر بمشاعر اآلخرين والنظر إلى األمور من منظـورهم          وتعني
  . والتوحد معهم انفعالياً والتواصل معهم

  Social Skills : االجتماعيةالمهارات -٥
 عليه الكفاءة يطلق المهارات منن خالل بناء واسع  التعامل مع اآلخرين م    أي

  (as cited in Elias et al. ,1997, p. 135).االجتماعية
ــن ــار  وم ــاول ب ــر يتن ــب أخ ــذكاءBar-On)٢٠٠١(ن أو- جان   ال

منظومة مـن  " إطار النموذج المختلط بأنه في Emotional Intelligenceالوجداني
ات التي تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في         القدرات غير المعرفية والكفاءات والمهار    
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مجموعة من الـسمات      يتضمن الذكاء الوجداني   كما،   وضغوطها البيئة مطالبمواجهة  
  ". والشخصية واالجتماعية االنفعالية

  : هي الذكاء الوجداني خمسة كفاءات ويشمل  
 الـوعي الـذاتي   ، الذاتتقدير وتشملIntrapersonal EQ : الكفاءات الشخصية-١

  .تحقيق الذات ،االستقاللية ،التوكيدية ،االنفعالي
 ـؤوليةالمـس  ،فالتعـاط   وتـشمل Interpersonal EQ:  االجتماعيةاءات الكف-٢

  .العالقات بين الشخصية ،االجتماعية
 ، تحمـل الـضغوط  وتشمل EQStress Management : كفاءات إدارة الضغوط-٣

  .ضبط االندفاع
 ،رونـة الم ، إدراك الواقعوتشمل Adaptability EQ:  التكيفيةالكــفــاءات -٤

  .حل المشكالت
 التفـاؤل  مـن  كلًـا  وتـشمل General Mood EQ: العـام  المـزاج  كفاءات -٥

  ).Bar-On, 2001,pp. 87-89(والسعادة
وهى كما  ، عشر بعدا فرعياخمسة Bar- On(1997) أون– حدد بار وقد

  : يلي
  - AwarenessEmotional Self : بالذات الوجدانيةالوعي -١

والتمييز بـين   ، بها يوالوع ،وانفعاالته ، القدرة على معرفة مشاعر الفرد     ووه
ومعرفـة مـسببات تلـك       ،تلك المشاعر واالنفعاالت؛ لمعرفة ما يشعر به الفرد ولماذا        

  .المشاعر
 Assertiveness :والتوكيدية -٢

 ،واألفكـار  ،والمعتقدات ، التعبير عن المشاعر   أورة الفرد على إظهار      قد وهي
  . عن حقوقه بأسلوب بناءوالدفاع

 Self-Regard    : الذاتاعتبار -٣

وذلك من خالل حب الذات  ، القدرة على احترام وتقبل الذات على أنها جيدة ووه
 القوة والـضعف  وأوجهوالقدرة على تقبل الجوانب الموجبة والسالبة المدركة   ،كما هي 

  .بها
 Self -Actualization    : الذاتتحقيق -٤
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وذلك بأن يصبح الفـرد منهمكـاً فـي     ،قدرة على تحيق إمكانيات الفرد     ال ووه
 .المحاوالت التي تقوده إلى حياة هادفة مملوءة باإلنجازات

  Independence   :االستقالل -٥

 القدرة على التوجه ذاتيا والـسيطرة أي الـتحكم الـذاتي فـي تفكيـر        ويمثل
  .حدوأن يكون غير معتمد وجدانياً على أ ،وتصرفات الفرد

  Empathy    :التعاطف -٦

وذلك بأن   ، وفهم وتقبل مشاعر اآلخرين    ومعرفة قدرة الفرد على الوعي      وهو
  . يشعر الناس بما يشعرون بهماذايكون لديه القدرة على معرفة ماذا وكيف ول

  
  

 Interpersonal Relationship    : الشخصية مع اآلخرينالعالقات -٧

تلك  ،عالقات مرضية تبادليا مع اآلخرين     على   الحفاظ القدرة على إقامة و    وهى
 .العالقات التي تتميز بالمودة والعمق والعطاء والحصول على المحبة

 Social Responsibility    : االجتماعيةالمسئولية -٨

وعـضوا   ،أو مساهما  ،ومشاركًا ، القدرة على أن يكون الشخص متعاونًا      وهى
 حتى ولـو لـم      ولالتصرف بأسلوب مسئ  وهذه القدرة تتضمن     ،في جماعته االجتماعية  

  .يستفد الفرد شخصيا من ذلك
 Problem Solving     : المشكلةحل -٩

وكذلك توليـد وتنفيـذ أو       ،لمشكالت القدرة على الكشف وتحديد ا     ويمثل
  . الفعالة لتلك المشكالتل الحلونجازإ

  Reality Testing    : الواقعاختبار -١٠

وما هو  ، به الفردشعربين ما يخبره أو ي     القدرة على تقدير مدى التطابق       وهو
  .موجود فعلًا في الواقع

 Flexibility    :المرونة -١١

تكييف انفعاالت وأفكار وسلوك الفرد مع المواقف والشروط          القدرة على  وهى
  .المتغيرة

 Stress Tolerance    : الضغوطتحمل -١٢
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نفعالية  القدرة على الصمود أمام األحداث غير المالئمة والمواقف اال   وهو
 .بل التعامل بنشاط وفاعلية مع الضغوط ،دون تراجع أو تقهقر

  Impulse Control   : االندفاعضبط -١٣
أو اإلغراء للقيام  ،أو الحافز ، القدرة على مقاومة أو تأخير االندفاع  وهى

  بالسلوك أو التصرف
 Happiness   :السعادة -١٤

 ،الـذات واآلخـرين  واالستمتاع ب ، القدرة على الشعور بالرضا عن الذات      وهى
  .وأن يكون الفرد مازحاً

  
  

 Optimism    :التفاؤل -١٥

والبقـاء علـى االتجـاه       ، القدرة على رؤية الجانب المضيء في الحياة       وهو
  .الموجب لدى الفرد حتى في مواجهة األشياء غير المالئمة

)Bar-On,1997, pp.15-19; Bar-On, 2000, pp.338-343(  
 في  Bar-On ون أ - نموذج بار  تبنىت سة الحالية  اإلشارة إلى أن الدرا    وتجدر
حيث يركز نموذج بارون على الذكاء  ، من حيث المفهوم واألبعاد الوجدانينظرته للذكاء   

 كقدرة باإلضافة إلى كونه سمات شخصية وانفعالية واجتماعية يمكن تنميتهـا     الوجداني
 ، لديهم واالجتماعي فسيالنبما يؤدى إلى قدر كبير من التوافق        ،  وتطويرها لدى األفراد  

  . على مواجهة الضغوط الحياتيةاتهم من قدرويرفع
   :أكاديميا الموهوبين  لدىالوجداني الذكاء -٣

كمـا   ، الموهبة العقلية ال ترتبط بالضرورة ارتباطاً مرتفعا بالنجاح بالحياة         إن
ضروري تنمية وعليه من ال ،أنها ال ترتبط بالضرورة مع السعادة أو اإلنتاجية في الحياة  

 ريـد إذا مـا أُ    ،ورعاية الذكاء الوجداني بنفس درجة االهتمام بتنمية الذكاء المعرفـي         
 الموهوبين إلي الكمال؛ ليصبحوا راشدين الطلبة بإمكانيات االرتقاء النفسي لدي ولالوص

وفي القدرة علي المشاركة اإليجابية في الحيـاة         ،علي درجة عالية من الثقة في الذات      
  ).٥٨ -٥٧ص ص، ٢٠٠٥، عكاشة محمود(

 Schutte et .)٢٠٠١ (وآخرين الرغم من ذلك تشير دراسة سكوتي وعلى
alا عالقة ارتباطية موجبة دالة إلى وجودوكل من مهارات  ، بين الذكاء الوجدانيإحصائي

  أن الطلبة الذين يظهرون مستوياتٍ     أيضاوأوضحت   ،التعاطف ومهارات المراقبة الذاتية   
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 ،خـرين  كبيرا من إتقان مهارات التعاطف مـع اآل        ا االنفعالي يبدون قدر   ذكاءعليا من ال  
  . تجاه اآلخرينم وانفعاالتهمومستوى أعلى من مهارات المراقبة الذاتية تجاه سلوكياته

 الموهوبين أحد المداخل الرئيسية الطلبة تنمية الذكاء الوجداني لدى     تُعد وعليه
) ٢٠٠٣ (تـشان حيث تشير دراسة  ، النفسيةوالضغوط االنفعالية المشكالت  على لتغلبل

Chanالمراهقين الموهوبين ذوي الذكاء الوجداني المرتفع أكثـر قـدرة علـى        أن إلى 
وأكثر ميلًا لالشتراك في     ،واكتئابا ، أكثر قلقًا  الفرد التي تجعل    نفسيةمواجهة الضغوط ال  

مراهقين الموهـوبين    قدرة على التوافـق مقارنـة بـال        قلوأ ،سلوكيات غير اجتماعية  
  .منخفضي الذكاء الوجداني

  
  

  :  أنهما يرجح كثيرا أكدت معظم الدراسات بأن األفراد األذكياء وجدانيكما
  ).اآباؤهم حساسون انفعالي (تماعياً في بيئات متوافقة اجنشأو -١
  ).غير دفاعيين (اع يتخذون موقف الدفال -٢
ـ     لديهم -٣  ومقـدرين  اقعيـا تفـائلين و  م( بفعاليـة    االتهم القدرة على تكوين انفع

  ).لآلخرين
  . نماذج األدوار االنفعالية الجيدةيختارون -٤
  . القدرة على التواصل وعلى مناقشة المشاعرلديهم -٥
 معارفهم وخبراتهم في مجاالت انفعالية عدة مثـل علـم الجمـال أو            يطورون -٦

 ,Mayer et al. ،2000)أو القيـادة  ،أو حل المـشكالت  ،المشاعر األخالقية
pp.400-401).  

  Psychological Stress : النفسيةالضغوط: ثانياً
  Concept Psychological Stress   : النفسيةالضغوط مفهوم -١

 ةففي اللغة اإلنجليزية وردت ثالث    ،  وط الضغ مفهوم ل االصطالحية المعاني   تتعدد
 حيـث  ،Strainواالنـضغاط    ،Stressوالضغط   ،Stressorمصطلحات هي الضواغط    

ـ  ت تلك القوى والمؤثرات التي توجد في المجاال       إلىStressorواغط  تشير الض  ، ة البيئي
أما  ، يكون لها قدرة على إنشاء حالة ضغط ماوالتي ،والنفسية ،واالجتماعية ،والفيزيقية

 نأي أ ، ذاته أي وقوع الضغط بفاعلية الضواغط    دث فتعبر عن الح   Stressكلمة الضغط   
 إلـى حالـة   Strain مصطلح االنـضغاط  يشير كما، الفرد قد وقع تحت طائلة ضغط ما 
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 عن ذاتها في الـشعور باإلعيـاء واالحتـراق    عبروالتي ت ،االنضغاط التي يعانيها الفرد  
 ،متـوجس  ،متـوتر  ،مكتئـب  ،قلـق  ،خـائف "ويعبر عنها الفرد بصفات مثل       ،الذاتي
  ).١٥ص ،١٩٩٩ ،الرشيدي هارون"(مشدود

 ،جهـاد واإل ،الضغطن المعاني منها  يحمل العديد مقد  مصطلح الضغوط  ن أ كما
والمـشقة   ،الجسميو ،النفسي عن حالة من اإلجهاد      عبر ت جميعهاو ،ضائقةوال ،كربوال

 أو اوقد يكون الضغط داخلي ، معهاافق على الفرد بمطالب وأعباء عليه أن يتو      لقى تُ التي
 فقد يـستهلك     استمر هذا الضغط فترة طويلة     وإذا ،ا أو طويلً  اوقد يكون قصير   ،خارجيا
 ،جابر عبـد الحميـد    (  المنظم الوظيفي إلى انهيار أدائه     ويؤدى ، الفرد ويتعداها  طاقات

  ).٣٧ص ،١٩٩٥ ،كفافيوعالء الدين 
خاصية أو صفة لموضوع بيئي أو  "  : الضغطأن إلىMurray موراي   ويشير

ويميز في هذا الصدد بين نوعين مـن         ،ما جهود الفرد في تحقيق هدف       وقلشخص تع 
 واألشخاص كما يدركها    ضوعات إلى داللة المو   تشير و Beta بيتا   وطضغ :ضغوط هما ال

 واألشخاص ودالالتهـا    ضوعات خصائص المو  إلى تشير و Alpha ألفا   وطوضغ ،الفرد
 إن الموضوعات في حد ذاتهـا       حيث ، أهمية من الثاني   أكثر النوع األول    ويعد ،كما هي 

 محمدفي ( "يدركها الفرد هي األكثر أهمية  كماالموضوعات تلكولكن داللة  ،ليست مهمة
  ).٣٤٨ص  ،١٩٩٨ ، الرحمنعبدالسيد 

 تنتج  االنفعالي من التوتر    حالة"  النفسية بأنها    الضغوط تُعرف ضوء ذلك    وفي
 تـشمل و ، حياة الفـرد في تؤدى إلى حدوث صدمة التيأو تنشأ من األحداث والمواقف     

 أو المتطلبـات  عـن    ةوالشدة الناتج  ،روالتوت ،الضغوط تلك الظروف المرتبطة بالضغط    
 ذلك مـن    ن ع نتجوما ي  ،الفرد جانب   من التوافق   عادة من إ  ا تستلزم نوع  التيالتغيرات  

 ).٧ص ،١٩٨٩ ،الببالوي وفيوال ،طلعت منصور(وجسمية آثار نفسية
 غطتلك الظـروف المرتبطــة بالـض   " بأنها أيضا النفسية الضغوط عرف تُ كما

ـًاتجـة عن المتطلبات التي تستلزم ن  والتوتـر والشدة النا    من إعادة توافـق عنـد  وع
وقد تنتج الضغوط كذلك من اإلحباط       ، ونفسية يةوما ينتج عن ذلك من آثار جسم       ،الفرد

  ).٩٦ص ،٢٠٠١ ،فاروق السيد عثمـان"(والحرمان والقلق 
الـضـغوط النفـسـية    )٢٦٠ص ،٢٠٠٠( زينب شقير    تُعرف جانب ذلك    إلى

ن المصادر الخارجية والداخلية الضاغطة التي يتعرض لها الفرد فـي            م مجموعة"بأنها
ومـا   ،قـف  علي إحداث االستجابة المناسـبة للمو  قدرته فيوينتج عنها ضعف     ،حياته

يصاحب ذلك من اضطرابات انفعالية وفسيولوجية تؤثر علي جوانب الشخصية األخرى           
."  
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ت في البيئة الداخليـة أو      مثيرات أو تغيرا  "  تُعرف الضغوط النفسية بأنها      كما
، الخارجية على درجة من الشدة والدوام بما يثقل القدرة التكيفية للفرد إلى حدها األقصى

وبقدر استمرار تلك الضغوط بقدر      ،والتي في ظروف معينة يمكن أن تؤدى إلى المرض        
ص  ،١٩٩٨، المعطي حسن عبد"( جسمية أو نفسية غير مريحة اباتما يتبعها من استج

٨٨.(  
 الـضغوط النفـسية   (Rinju & Baby, 2012, p.36) وبابيرينجو ويعرف

مجموعة االستجابات التي تصدر من الفرد تجاه األحداث المهددة والمربكة لألداء           "بأنها  
وما يصاحبها من مـشاعر      ،الوظيفي للفرد على المستوى الجسمي والنفسي واالنفعالي      

  ".التوتر والقلق
 الدراسـة  فـي    إجرائيـا   النفسية الضغوط باحثيعرف ال  ، ضوء ما سبق   وفي
 نتيجة ن يشعر بها الطلبة الموهوبواالنفعالي التوتر من  نسبيادائمةحالة " الحالية بأنها   

، واألكاديميـة  ،واالجتماعيـة  ،الشخـصية  األحداث والمواقـف     منبمجموعة   مرورهم
 تلـك  أيضا غوطالض هذه تشملو ،تهم حيا في تؤدى إلى حدوث صدمة      التي والمستقبلية

ـ   ،والتوتر ، بالضغط المرتبطة واألحداثالظروف    أو  المتطلبـات  عـن    ةوالشدة الناتج
وما ينـتج    ، جانبهم مع تلك المواقف    من التوافق   إعادة من   ا تستلزم نوع  التيالتغيرات  

  ". نفسية وجسمية سلبية تحول دون توافقهم النفسي واالجتماعياستجاباتعن ذلك من 
 ResourcesPsychological :النفسية ومظاهرها الضغوط مصادر-٢

Stress  
فقد تمثل البيئـة   ، مصادر الضغوط النفسية متنوعة ومتداخلة إلى حٍد كبير     تُعد

ويتأتى ذلك مـن     ،فراد من مصادر الضغوط النفسية التي يواجهها األ       ا مصدر لخارجيةا
باإلضافة إلى النظم    ،ةوالسياسي ،واالقتصادية ،خالل التغيرات التكنولوجية واالجتماعية   

واإلحباط  ،والتهديد ،والخوف ، المواقف الضاغطة  تُعد كما ،والقواعد المدرسية المتغيرة  
  ). Lazzrus, 1993, p.16 ( الضغوط النفسيةمصادر أبرزمن 

 ت مجـاال  يـة إلى وجـود ثمان   ) ٢٨٦ص ،١٩٩٢ (طيالمع  حسن عبد  ويشير
 والناحيـة  ، الماليـة  والناحيـة  ،سةوالدرا ،العمل (كمصادر لضغوط أحداث الحياة هي    

 ، الوالديـة  والـضغوط  ، بالجنس اآلخـر   والعالقة ،والزواج ، األسرية والحياة ،الصحية
  ).ين باآلخروالعالقات ، الصداقةوضغوط ، الشخصيةواألحداث

 النفـسية  وط الـضغ  أن) ١٧-١٥ص ص  ،١٩٩٩( هارون الرشيدي    ويضيف
ويقع الفرد في    ،ية مع المتغيرات الذاتية    من خالل منظومة تفاعل المتغيرات البيئ      تحدث

   :يلي  المنظومة كماتلكوتحدث  ، ماوط تحت طائلة ضغالنهاية
  .Stressor ومهددة خطرة حوادث -١
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وهي ليست كذلك فـي حـد     ،   يدرك هذه الحوادث بأنها خطرة ومهددة      فرد -٢
  .  عليها هذه الصفةصبغوإنما الفرد الذي ي ،ذاتها

 . غوط لمواجهة هذه الحوادث والضوتكيفيا ا الفرد نشاطاً توافقييبذل -٣
 . Stress غوط الفرد في التكيف مع هذه الضيفشل -٤
 فيـشعر الفـرد باإلعيـاء واإلنهـاك         Strain بحالة االنـضغاط     الشعور -٥

 ذاتـي فـي     تقرير الفرد عن هذه الحالة في       يعبرو ،واالضطراب والمشقة 
 ،ظلـوم م ،متـوجس  ،خـائف  ،قلق ،حزين ،مكتئب"صفات نفسية مثـل    

  ".ترخيمس ،متوتر ،مشدود"  مثل جسمية صفات وفي ،"عصبي
 – ٢٦٣ص ص  ،٢٠٠٠( ير عن أعراض الضغوط النفسية فتشير زينب شق       أما

 الـشعور   : تتمثـل فـي  فـسية  للضغوط النمهمة انفعالية أعراضا أن هناك  إلى) ٢٦٤
 ،ض الـسريع  والنب ،وضغط الدم العالي   ،ةوالدوخ ،وعدم القدرة على التركيز    ،باإلرهاق
 ،وكـذلك الغـضب الـسريع      ،وآالم عضالت المعدة   ،وفقدان االهتمام بالناس   ،والتشاؤم

 اإلجهـاد  بواإلحـساس  ،وعدم اإلحساس بـاألمن  ،واإلحباط والتوتر  باالكتئاب الشعورو
 .والملل

،  النفـسية الضغوط الفرد بشعور عن الناتجة أن هناك العديد من األعراض       كما
  : ما يليوأبرزها
 Physical Symptoms:  الجسديةعراضاأل -

والتعب أو فقـدان     ،وتغير في الشهية   ، العضالت موأال ،والتوتر ،الصداع مثل
  .الطاقة

 Emotional Symptoms:  االنفعاليةاألعراض -
 .واالكتئاب ،والعصبية ، االنفعالسرعة مثل

 Intellectual Symptoms:  الفكرية أو الذهنيةاألعراض -
واضـطراب فـي     ،وانخفاض في اإلنتاجية   ، في التركيز  والصعوبة ،كالنسيان

 .التفكير
 Interpersonal Symptoms:  الخاصة بالعالقات الشخصيةاألعراض -

ونسيان المواعيد أو إلغائها قبل فترة  ، الثقة غير المبررة في اآلخرين عدم مثل
  ).٤٥-٤٣ص ص ،٢٠٠٠ ،علي عسكر(وتجاهل اآلخرين ،وجيزة

  : أكاديميا الموهوبين الطلبة  النفسية لدىالضغوط -٣
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وجود فجوة كبيرة بـين معـدل       " إلى  ) ١٩ص ،٢٠٠٥( محمود عكاشة    يشير
مما يصح معه   ،وسرعة النمو المعرفي ومعدل وسرعة النمو االنفعالي لدى الموهوبين        
 التـي  واالنفعاليةاالفتراض بأن هذه الفجوة تكمن وراء الكثير من المشكالت السلوكية       

 مجموعة غيـر متجانـسة      أكاديميا  الموهوبين يعد حيث".ا هؤالء الطلبة  قد يعاني منه  
وهـم   ، أي مجموعة أخرى من الطلبـة      مثل ، على أوجه شبه واختالف كبيرة     تنطوي

ممـا يـصعب     ، مجموعة كبيرة من أوجه االستعدادات والقدرات واالهتمامات       يظهرون
إال  ، عليهـا عرفن الت مجموعة خصائص محددة يمكفيعلى الباحثين اختزال الموهبة     

والتي قد يصعب    ، قد تفرض العديد من الضغوط النفسية عليهم       ئص الخصا ك تل بعضأن
  . تحملها ومواجهتها

 تساهم فـي شـعورهم      التي االنفعالية لدى الموهوبين     كالت بعض المش  وهناك
   :يلي ماوأبرزها  ،بمزيد من الضغوط النفسية

 مع  ةوصعوبة تكوين صداقات مشبع    ،نوالعزلة عن اآلخري  ،  باالختالف الشعور– ١
  .األقران وتصنع التوسطية والعادية

وما يترتب عليه من     ، الكمالية والتوقعات العالية التي يضعها الموهوب لنفسه       – ٢
  .ضغوط نفسيه وقلق وخوف زائد من الفشل

  . النمواهر اإلحباطات والضغوط النفسية الناجمة علي التباين الشديد في مظ– ٣
، والشعور بالـذنب  ،واحتياجاتهم ،ودوافعهم ، تفهم المحيطين بالموهوبين عدم – ٤

  . مفهوم الذاتواهتزاز
  . الشعور بالملل من المهام الروتينية– ٥
 تجاه مـشكالت  العادية الشعور بالتشاؤم واالكتئاب الناجم عن حساسيتهم غير    – ٦

  ).٨٦-٨١ص ص ،٢٠٠٩، أحمد جنيدي(المجتمع والعالم
كما أن لديهم    ، إلى استخالص المتعة من التحدي     ونهوبون يميل  المو ن إ وحيث

ـ   ،وقدر كبير من االنطوائية أحيانًا     ، االستقالل يرغبة جامحة ف    خبـرات   ىباإلضافة إل
ـ        ،التي يمرون بها   الطفولة كـل هـذا     ،اتهموالتي عادة ما تكون غير مرضية لطموح

ــميج ــر عله ــضغوط اإحــساساً أكث ــة وال ــوتر والعزل ــاأللم والت ــن  ب ــسية م لنف
  ).(Winner,1996, p.213العاديين

 إلـى  Monaco & Goodner) ١٩٨٩( نتائج دراسة موناكو وجودنروتشير
واألكاديمية  ،واالنفعالية ،واالجتماعية ،كيةوجود مجموعة متباينة من المشكالت السلو     

والـسلوك   ،تبدأ من إثارة الضوضاء داخل الصف الدراسـي        ،أكاديميالدى الموهوبين   
وصـوالً النخفـاض الدافعيـة للتحـصيل         ،والعصيان ،والتمرد ،والتحدي ،وضويالف
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كما أن تلك المشكالت تفرض قدرا كبيرا من  ،واالنسحاب االجتماعي ،والقلق ،األكاديمي
 استمرار ظهور تلك المـشكالت ربمـا   نوأ ، واالجتماعية واألكاديمية  فسيةالضغوط الن 

  .حة لمواجهة تلك الضغوطيكون بسبب عدم اتباع استراتيجية واض
 Guldemond et )٢٠٠٧( جهة أخرى تشير دراسة جولدموند وأخرين ومن

al.             أن فئتي الطلبة الموهوبين ذوى الموهبة المرتفعة والمتوسطة لـديهم مـشكالت 
 من فئـة  اكما أن قدرتهم على مواجهة الضغوط النفسية تبدو أفضل كثير       ،انفعالية أقل 

  .لموهبة البسيطةالطلبة الموهوبين ذوى ا
 & Garland) ١٩٩٩( نفس االتجاه تؤكد دراسـة جيرالنـد وزيجلـر   وفي

Ziglar               أن الطلبة الموهوبين ذوى الموهبة المرتفعة أظهـروا مـستوى أقـل مـن 
 بالطلبـة   مقارنـة   النفـسية واألكاديميـة    والـضغوط المشكالت السلوكية واالنفعالية    

 وجود  عدم إلى أيضا تشيركما   ،سيطةالموهوبين متوسطي الموهبة وذوى الموهبة الب     
 بين الذكور واإلناث في مستوى المشكالت الـسلوكية واالنفعاليـة   إحصائيافروق دالة   

  .والضغوط النفسية
 النفسية التي يعاني الضغوط Rinju & Baby(2012)  رينجو وبابيويصنف

   : يليما وأبرزها ، عشر بعدااثني منها الطلبة الموهوبين إلى
  

 Perfectionism : المتعلقة بالكماليةطالضغو -١
 تلك الضغوط بالرغبة القوية لفعل األشياء وأداء المهام بصورة تامـة            وتتعلق

 ،ويرتبط بالكمالية مجموعة من الـسلوكيات أبرزهـا التنافـسية العاليـة            ،وكما ينبغي 
  . من الفشلا نوععمالواعتبار النقص في أداء األ ،واستعجال الوقت

 Emotional Reaction : الفعل االنفعاليردقة ب المتعلالضغوط -٢
 تلك الضغوط بعدم القدرة على تبني رد فعل عاطفي أو انفعالي سـليم              وتتعلق

 ما يكون رد الفعل ال يتناسـب مـع          فغالبا،  ومناسب للمواقف التي يمر بها الموهوبون     
 .مما يسبب إحساسه بالضغوط النفسية ،توقعات الموهوب لمستوى تصرفه

 Multi-Tasking  : المتعلقة بإنجاز المهام المتعددةالضغوط -٣
 على التركيزو ،األطوار متعدد التفكير  في األفراد بانخراط تلك الضغوط    وتتعلق

 مـن  االسـتفادة  تم ت لم إذا بالضغوطوعادة ما يشعر هؤالء      ،واحد وقت في أنشطة عدة
 .األقصى الحد إلى لهم المتاحة الموارد

 Family Factors   :ةاألسري والعوامل الضغوط -٤
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 ،التـساهل ( الوالديـة    المعاملـة  أساليب المترتبة على    الضغوط على وتنطوي
 اآلبـاء  من المرتفعة التوقعات وعلى، )والتسلط، والسلبية،  واإلهمال،  والحماية الزائدة   

 اآلبـاء  بـين  التواصل وفجوة،  األشقاء بين والتنافس والصراعات،  واألقارب واألشقاء
 . دورا في شعور الموهوبين بالضغوط األسريةتلعب العوامل هذه كل ،والمراهقين

 Independence  : المتعلق باالستقالليةالضغوط -٥
 فـي ممارسـة     والفرديـة  الفكري االستقالل في   الرغبة الضغوط ب  تلك وترتبط

 األنـشطة  فـي  االنخراط في والعجز،  مقربين أصدقاء اتخاذ على القدرة وعدم،  األنشطة
 .الرياضية األلعاب ثلم، الجماعية

 Developmental Task  :النمو تطلبات بممرتبطة ضغوط -٦
 أو  للـسن  مناسـبة  بطريقة الضغوط المتعلقة بعدم القدرة على التصرف        وهي

 المـستويات  دون األفـراد  مـع  التعامـل  على القدرة عدم تشمل   كما،  المرحلة العمرية 
 .للموهوب. الفكرية

 Success Orientation  :نجاح المرتبطة بالتوجه نحو الالضغوط -٧
والطبيعة  ، الضغوط الناتجة عن الرغبة في االستمرار في خبرات النجاح         وهي

وعلى رأسها الخوف مـن      ، تفرض قدرا من الضغوط على الموهوبين      ةالتنافسية العالي 
  .والتنافسية المفرطة ،وإحباطات النجاح ،الفشل

 
 Boredom   : الناتجة عن المللالضغوط -٨

 على القدرة عدمو ،الصف في األنشطة تكرار بسبب تلك الضغوط بالملل وتتعلق
 وتزيد، الصف في لألشياء المعلم وتكرار،  األقرانمجموعة لوتيرة  الدراسة وفقًامواصلة

 . داخل المدرسةوالجديدة المبتكرة بالمهام تزويدهم يتم لم إذا الضغوط لدى الموهوبين
 Curiosity   : الناتجة عن حب االستطالعالضغوط -٩

والرغبـة فـي     ، الضغوط المرتبطة بالرغبة في التعرف على الجديد       تضمنتو
 يشعرهم  مما فضولهم إشباع في  الموهوبون يفشل عندما تلك الضغوط    وتزيد ،التجريب
 .بالتوتر
 Future Stress   : المرتبطة بالمستقبلالضغوط -١٠

ـ  ،قبل في المست  حياتهم حول العالية توقعات تلك الضغوط بال   وترتبط  صعوبةوال
 .المستقبلية حياتهم حيال التام االرتباك بوالشعور،  حياتهمفي المهمة القرارات اتخاذ في

 OverExpectations  : على التوقعات العاليةمترتبة الالضغوط -١١
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 مما يجعل تلك   ، التي ال تتفق مع قدرات األفراد      ت الضغوط بالتوقعا  تلك وترتبط
 قدراتهم  تفوق ألنفسهم عالية توقعات وضع   أيضا شمل ت كما،  سلبي تأثير ذات التوقعات

 .ومهاراتهم المعرفية
 Social Factors   :االجتماعية والعوامل الضغوط -١٢

 ، تلك الضغوط بالتوقعات غير السليمة من المجتمع المحيط بالموهوبين        وترتبط
 فـي   الفـشل  من الخوفو ،األسرة من العالية توقعاتوال ،مقربين أصدقاء وجود عدمو

 الخاصـة  الفكريـة  السعة نفس في هم الذين األصدقاء وجود عدمو،  األداء االجتماعي 
  .)(Rinju & Baby,2012, pp.36-37بالموهوب

 أن تلك األبعـاد الفرعيـة   Rinju & Baby (2012) رينجو وبابي ويضيف
 حول أربعة مجـاالت     أيضا عشر للضغوط النفسية لدي الطلبة الموهوبين تتركز         ىاالثن

والضغوط  ،والضغوط االجتماعية  ،ألكاديميةوالضغوط ا  ، هي الضغوط الشخصية   رئيسية
  .)(Rinju & Baby,2012, p.41 المستقبلية

 النفـسية وأنواعهـا لـدى الطلبـة         الـضغوط  لتنظيم   جا الباحث نموذ  ويقترح
   :وهى كما يلي ، أبعاد رئيسيةأربعةيتكون من  ،أكاديمياالموهوبين 

  
  

  Personal Stress: الشخصية الضغوط : األولالبعد
 يشعر بها الطلبة الموهوبون االنفعالي التوتر من  نسبيادائمة حالة"  إلى وتشير

 التي تؤدى إلـى حـدوث       الشخصية األحداث والمواقف    منبمجموعة   نتيجة مرورهم 
والنزعة  ، نتيجة الحساسية الزائدةأيضا هذه الضغوط وتنتج ،تهم في حياانفعاليةصدمة 
 تلك  فيوالتركيز على خبرات النجاح فقط       ،واالتجاه نحو االستقاللية   ،والمثالية ،للكمال

 نفسية وجسمية سلبية تحول دون توافقهم       استجاباتوما ينتج عن ذلك من       ،المواقف
  ".النفسي

 Social Stress : االجتماعيةالضغوط  : الثانيالبعد
شعر بها الطلبة الموهوبون  ياالنفعالي التوتر من نسبيادائمة حالة " بها ويقصد 

 خلل التي تؤدى إلى حدوث االجتماعية  األحداث والمواقفمنبمجموعة  نتيجة مرورهم
 ،بـل واألقـارب    ،واإلخـوة  ،والوالدين ،والمعلمين ،في عالقاتهم االجتماعية باألقران   

والشدة  ،والتوتر ، بالضغط المرتبطة واألحداث الظروف   تلك أيضا الضغوط هذه تشملو
وما  ، في تكوين عالقات إيجابية وبناءة بمن في محيطهم االجتماعي     فشلهم عن   ةاتجالن

  ".االجتماعي نفسية وجسمية سلبية تحول دون توافقهم استجاباتينتج عن ذلك من 
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  Academic Stress  : األكاديميةالضغوط : الثالثالبعد
لطلبة الموهوبون  يشعر بها ااالنفعالي التوتر من  نسبيادائمة حالة " بها ويقصد
 عدم قدرتهم إلى التي تؤدى كاديمية األحداث والمواقف األ منبمجموعة   نتيجة مرورهم 

 بعدم توفر الفرص المواتيـة  موذلك لشعوره ، مرضيٍةعلى التحصيل األكاديمي بصورةٍ 
 بعدم مناسـبة المنـاهج      مباإلضافة إلى شعوره   ،لالستذكار وعدم القدرة على التركيز    

ـ    م مما يؤدي به   م؛ وقدراته مراسية إلمكاناته والمقررات الد   ضجر لإلحساس بالملل وال
 واألحـداث  الظـروف    تلك أيضا الضغوط هذه تشملو ،والنفور من األنشطة الدراسية   

 إلـى أهـدافهم     الوصـول  في   فشلهم عن   ةوالشدة الناتج  ،والتوتر ، بالضغط المرتبطة
 نفسية وجسمية سلبية تحول تاستجاباوما ينتج عن ذلك من  ،الدراسية المتوقعة منهم

  ".األكاديميدون توافقهم 
  Future Stress  :مستقبلية الالضغوط :رابع الالبعد

 بها الطلبة الموهوبون يشعر االنفعالي التوتر من  نسبيادائمة حالة " بها ويقصد
 فـي  الـسلبية   والمواقـف األحـداث نتيجة توقعهم بأنهم سوف يمرون بمجموعة من   

 ، والخوف وفقدان األمـل فـي المـستقبل        بالقلق لإلحساس   ميؤدي به  مما   ؛المستقبل
والشدة  ،والتوتر ، بالضغط المرتبطة واألحداث الظروف   تلك أيضا الضغوط هذه تشملو

 قـد   التيو ، الفشل في المواقف األكاديمية المستقبلية     من توقعهم وخوفهم    عن ةالناتج
  ". نفسية وجسمية سلبيةتجاباتاسوما ينتج عن ذلك من  ،تمس بتفوقهم على أقرانهم

 Coping Styles of Psychological :الضغوط مواجهة أساليب -٤
Stress 
 لعديد ا يستخدمون ولكنهم،  الحياة ضغوط من التهرب الموهوبين   للطلبة يمكن ال

 األحوال من كثير في منها التخلص ألن ؛ النفسيةالضغوط تلك مع لتعاملمن المهارات ل
 الـضغوط  مواجهـة   في األساليب  من مجموعة  ما يتبعون  وعادة ،تحقيقه يصعب أمر

  . النفسية التي تواجههم
 حول المتمركزة أو النشطة  المواجهة على الضغوط مواجهة  تشمل أساليب  حيث

 اسـتبعاد  أو،  تعـديل  بغـرض  مباشرة الموقف تغيير إلى الفرد يسعى وفيها،  المشكلة
 علـى  الحـصول  أو الموقـف  حول أكثر معلومات عن لبحثل لجأ في ،الضغط مصدر

 مـن   مجموعـة كما يمكن أن يتخـذ       ،منه المساعدة ويطلب آخر شخص من التوجيه
 نحـو  موجهة جديدة مهارات وتعلم،  البديلة الخطط إعداد  مثل المشكلة حول جراءاتاإل

  ).٣١ص ،١٩٩٤ ،الرحمن عبد السيد محمد، الشناوي محروس محمد(المشكلة
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المـصاحب   االنفعـال  علـى  المتمركزة المواجهة و أ السلبية المواجهة أن   كما
 وجـداني  باتزان واالحتفاظ،  تظهر أحياناً كأسلوب لمواجهة الضغوط النفسية      للضغوط

 التي المواقف في مفيد المواجهة من النوع هذا يكون ما وعادة،  لمشاعره الفرد وتقبل
 خـالل  مـن  يرهاتغي يمكن ال ثم ومن،  فيها والتحكم،  ضبطها على الفرد قدرة تتجاوز
 لمعايـشة   الوجـداني  التنظـيم ومن ثم يتم اللجوء إلى       ،لمشكلة لحال مناسبة أساليب

 ع وتوقالمذعن التقبلاالنفعالي كاللجوء للتدخين أو البكاء أو األكل و االنفعاالت والتفريغ
  ).٣١٦ص ،١٩٩٩ ،الرحمن عبد السيد محمد(النفسية األسوأ واالستسالم للضغوط

 لمواجهة الضغوط النفـسية     عدة نشطةبين يستخدمون أساليب     الموهو فالطلبة
وطلـب   ،وتجنب المهـام المعقـدة   ،من قبيل التحكم في الوقت واستغالله وإدارة المهام  

وأسلوب  ،والفكاهة ، الغضب مواجهة مثل   أساليب يستخدمون   كما ،المساندة االجتماعية 
  .(Shaunessy&Suldo, 2010, p.127)حل المشكالت
 أن أبرز أساليب إلىBarber-Marsh) ٢٠٠٧(دراسة باربر مارش  تشير كما

وتبنـي اتجاهـات     ،المواجهة التي يتبناها الموهوبون كانت القيام بأنشطة االسترخاء       
وفهم  ، مع الزمالء واألسرة   اتوالحفاظ على العالق   ،واتخاذ الخيارات الحكيمة   ،إيجابية

ومعرفـة نمـط    ، بيئة داعمة ومساندة واللجوء إلى  ، والمعتقدات األخالقية  اإليماندور  
 ،وإدراك ومعرفة استراتيجيات المواجهة الـسلبية وتجنبهـا        ، الخاصة بهم  الشخصية
  .وتجنب القضايا العصيبة ،واالشتغال
  
  : سابقة وبحوث دراسات

 ،ُأجريت العديد من الدراسات والبحوث المرتبطة بمتغيرات الدراسـة الحاليـة          
كاء الوجداني لدى الطلبة الموهوبين وعالقته بـبعض        حيث تناولت بعض الدراسات الذ    

تناولت دراسات أخرى الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا  بينما ،المتغيرات
كما تناولت دراسات أخرى العالقة بين الـذكاء الوجـداني           ،وعالقتها ببعض المتغيرات  

كانية التغلب عليها مـن خـالل       وإم،  والضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا     
وفيمـا  ،  بما يسهم في االرتقاء بنموهم االنفعالي     ،  مستوى الذكاء الوجداني لديهم    تنمية
  :  عرض موجز لهذه المجموعاتيلي
دراسات تناولت الذكاء الوجداني لدى الطلبـة الموهـوبين أكاديميـا            :أوالً

  : وعالقته ببعض المتغيرات
 تهدف لبحث العالقة دراسة Schutte et al .)٢٠٠١ (وآخرون سكوتى أجرى

 ٤٤(طالبـا  ) ٧٧(بين الذكاء الوجداني والمهارات االجتماعية لدى عينة مكونـة مـن      
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٣٣ ،ةطالبوأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة  ،من طالب الجامعة) اطالب
 أوضـحت نتـائج   مـا ك ،إحصائية بين الذكاء الوجداني والمهارات االجتماعية وأبعادها      

 ومستوى  دانيالدراسة عدم وجود فروق بين الطلبة والطالبات في مستوى الذكاء الوج          
  .المهارات االجتماعية

 العالقة بين الذكاء الوجـداني      سة إلى درا  Vela) ٢٠٠٣( دراسة فيال    وهدفت
وقـد أسـفرت     ،اطالب) ٧٦٠(وتكونت عينة الدراسة من      ،للطالب األكاديمي والتحصيل

ج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بين مهـارات الـذكاء الوجـداني ومـستوى           نتائ
وكذلك ارتباط مهارات اإلدارة الذاتية بمستوى التحصيل األكـاديمي      ،ديميالتحصيل األكا 
  .بدرجة كبيرة
 إلى استكـشاف  .Bellamy et al) ٢٠٠٥ (وآخرين هدفت دراسة بيالمي كما

وفاعلية الذات لدى الطلبـة      ،ووجهة الضبط  ،دانينوع ودرجة العالقة بين الذكاء الوج     
 ،الموهوبين والمتفوقين المشاركين في برنامج تعليمي إثرائي صيفي لمـدة أسـبوعين           
 ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين هـذه المتغيـرات       

مشاركين في تنمية  أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرامج الصيفية المطبقة على ال  أيضاو
 علـى   البعـدي حيث كانت متوسطات القياس      ،الذكاء الوجداني لدى الموهوبين    مكونات

كما ألمحت نتائج هذه  ،مكونات الذكاء الوجداني أعلى بكثير من متوسطات القياس القبلي
الدراسة إلى التطبيقات واآلثار النظرية والعملية آلليات استراتيجية الدمج التي تعزز من   

 .تطوير الذكاء الوجداني لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين
 إلى التعرف Lee & Olszewski) ٢٠٠٦( دراسة لي وأولزويسكى هدفت كما

 مـن   كثـر أل  القياديـة  المهـارات و ،األخالقـي والحكم   ، الذكاء الوجداني  مستوىعلى  
اركوا في برنامج  شالذينو ،أكاديميا  طالب المدارس الثانوية الموهوبينمن طالبا)٢٠٠(

 الموهوبين على المـستوى     معهد في   طُبق،  للقيادة إثرائيوبرنامج   ،ألكاديمي ا اإلسراع
 الذكورلدى    الذكاء الوجداني  أن ، الوجداني الذكاء بخصوص النتائج   وأظهرت،  الجامعي

 مستوى الذكاء الوجداني لدى أنفي حين  ،العاديين الطلبة الموهوبين مماثل لنظيره لدى
كـان   ، النظر عن الجنس   بغضو ،لعاديات اختلف عنه لدى الطالبات ا     اتث الموهوب اإلنا

القـدرة   في  منخفضة هم درجات ولكن،   القدرة على التكيف   درجات في أعلى ونالموهوب
 عينـة  وتنظيمها مقارنة مع     االت على السيطرة على االنفع    القدرة و لضغوط ا إدارةعلى  

 أكـانوا طالبـا أو   سواء لدى الموهوبين    كانفقد   ،األخالقي حكموبخصوص ال  ،العاديين
وأظهروا  ،متخصصة الماجستير ال  درجة على   الحاصلين األفراد   لمستوى طالباٍت مضاهيا 

  . العاديينالطلبة مقارنة مع القيادة على القدرة منمستوى أعلى من المتوسط 
 التعرف على العالقة بين الـذكاء       إلىChan) ٢٠٠٧ (تشان هدفت دراسة    كما

طالبـا مـن الطلبـة      ) ٤٩٨( القيــادية بـين   اتومكونات الكفاء  ،لوجداني ومكوناته ا
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 الموهـوبين أظهـروا     الطلبـة  النتائج أن هؤالء     وأظهرت،  ونغوبين في هونغ ك   الموه
 أعلى بكثير من أيضاو ،مستويات عالية من التوجه نحو الهدف تفوق المرونة في القيادة

ا تميزا ملحوظًا في المهارات االجتماعية وتقييم وإدراك  أظهروكما ،فاعلية الذات القيادية
وقـدراتهم   ،واستخدام االنفعاالت والتعبير عنها أكثر من إدارة االنفعـاالت والتعـاطف          

في التنبؤ بالعناصر الثالثة من الكفـاءات        ،العملية بدال من القدرات التحليلية واإلبداعي     
تنبئ بمستوى أعلى من تلك الكفايـات        نفعاالتفإن القدرات العملية وإدارة اال     ،القيادية
 ،مما يوحي بأن مكونات الذكاء الوجداني كالقدرة على إدارة وتنظيم االنفعاالت           ،القيادية

  .وفهمها كانت كلها مهمة في التنبؤ بمستويات عالية من الكفاءات القيادية
 التعرف علـى التـأثير الخـاص        إلىAdeymo)٢٠٠٧( دراسة أديمو  وهدفت

ومستوى  ،اء الوجداني والذي يتوسط العالقة القائمة بين الفاعلية الذاتية األكاديمية   بالذك
وأوضحت نتائج الدراسة    ،اطالب) ٣٠٠( الدراسة على    بقتوطُ ،الطلبةالتحصيل الخاص ب  

أن الفاعلية الذاتية األكاديمية والذكاء الوجداني ارتبطا بـصورة جوهريـة بمـستوى             
والذي يتوسـط    ، تم تحديد التأثير الخاص بالذكاء الوجداني      اوأيض ،التحصيل األكاديمي 

  .العالقة بين الفاعلية الذاتية األكاديمية ومستوى التحصيل
 التعرف على مستوى الـذكاء      إلى) ٢٠٠٨ (النواصرة فيصل هدفت دراسة    كما

االنفعالي واالجتماعي والخُلقي لدى الطلبة الموهـوبين وعالقتـه بـبعض المتغيـرات             
والمستوى التعليمـي للوالـدين      ،والمرحلة العمرية  ،الجنس فيرافية المتمثلة   الديموغ

ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينـة الدراسـة لتـشمل جميـع الطلبـة          ،)األم،  األب(
والـصف األول    ،) سـنة  ١٢متوسط أعمـارهم    (الموهوبين في الصف السابع األساسي    

ن مدارس الملك عبداهللا الثـاني    موزعين على كل م    ،)سنة١٦متوسط أعمارهم   (الثانوي
 وقد ،ة وطالب اطالب) ٤٦١( عددهم   وبلغ،  للتميز ومدرسة اليوبيل للموهوبين في األردن     

أشارت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أن مستوى الـذكاء الخُلقـي            
اء االجتماعي ثم يليه في االرتفاع مستوى الذك ،ا كان مرتفعنالكلي لدى الطلبة الموهوبي   

 المتعدد عـن    التباينولقد كشفت نتائج تحليل     ،  ثم مستوى الذكاء االنفعالي الكلي     ،الكلي
في األداء علـى مقيـاس      ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

 ،والذكاء الخلقي على متغير الجنس لصالح اإلناث       ،والذكاء االجتماعي  ،الذكاء االنفعالي 
 نتائج تحليـل التبـاين      وأظهرت ،) سنة ١٢(العمرية لصالح المرحلة العمرية   والمرحلة  

المتعدد عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستجابات على مقياس الـذكاء               
تعزى إلى متغير المستوى التعليمي لألم       ،والذكاء الخلقي  ،والذكاء االجتماعي  ،االنفعالي

في بعدي المهارات االجتماعية وحل المشكلة من       ومتغير المستوى التعليمي لألب سوى      
  .أبعاد الذكاء االجتماعي فقط في المستوى التعليمي لألب
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 بـين الـذكاء     لعالقـة  التعرف علـى ا    إلى Siu) ٢٠٠٩( دراسة سيو    وهدفت
الوجداني والمشكالت السلوكية واالنفعالية لدى المراهقين الموهوبين في هونج كـونج           

 عينـة   نتوتكو ، المراهقين والمراهقات في الذكاء الوجداني     والتعرف على الفروق بين   
 مقيـاس سـكوتي للـذكاء       اُسـتخدم و ،مراهقًا مـن الموهـوبين    ) ٣٢٥(الدراسة من   

كما أظهرت نتائج التحليل العاملي وجود أربعـة   ،(Schutte et al., 1998)الوجداني
لوا أداء ملحوظًا أعلى     المراهقات سج  أن الدراسة   نتائجوأظهرت   ،أبعاد للذكاء االنفعالي  

بينما ال توجد    ،من المراهقين في بعدى اإلدارة الذاتية لالنفعاالت والمهارات االجتماعية        
 بانفعاالت اآلخرين واالستخدام    الوعيفروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في بعدى         

ية بـين    أن هناك عالقة ارتباطية عكـس      أيضا النتائجكما أوضحت    ،اإليجابي لالنفعاالت 
 لالنفعـاالت   الذاتيـة  اإلدارة   نحيث إ  ، السلوكية واالنفعالية  كالتالذكاء االنفعالي والمش  

 لمهـارات في حين كانت ا ،ارتبطت سلبيا مع جميع أبعاد المشكالت السلوكية واالنفعالية      
 تحليـل االنحـدار أن سـوء      ويوحي ،االجتماعية مرتبطة سلبيا بالعدوان والجنوح فقط     

 ،نفعاالت قد يؤدى إلى مستويات أعلى من المشكالت الـسلوكية واالنفعاليـة     استخدام اال 
في حين أن درجة أعلى من اإلدارة الذاتية لالنفعاالت          ،مثل االكتئاب والعدوان و الجنوح    

  . قد تؤدى إلى مستويات أقل من القلق
إلي تنمية الذكاء الوجداني لعينة مـن       ) ٢٠٠٩ (جنيدي أحمد هدفت دراسة    كما

والتعرف على تأثير تنمية الذكاء الوجـداني فـي          ،هوبين بالمرحلة الثانوية العامة   المو
كما هدفت إلي تحديد اإلسهام النسبي لمكونـات الـذكاء          ،  تحسين جودة الحياة النفسية   

باإلضافة للتعرف علي الفروق بـين   ،الوجداني في التنبؤ بمستوى جودة الحياة النفسية  
والتعرف على الفروق بـين  ، وجداني وجودة الحياة النفسية الذكور واإلناث في الذكاء ال    

، التالميذ الموهوبين ذوي التخصص العلمي وذوي التخصص األدبي في الذكاء الوجداني   
وفي سبيل ذلك تم تطبيق عدد من المقاييس منها مقياس الذكاء الوجداني ومقياس جودة 

 من طالب   ة وموهوب اموهوب) ٤٤( األساسية للدراسة    ينةوذلك علي الع   ،الحياة النفسية 
وكـشفت  ،وتم تقسيمهم إلي مجموعتين تجريبية وضـابطة  ،الصف الثالث الثانوي العام   

 ، النفسيةاةالنتائج علي فعالية البرنامج اإلرشادي في تنمية الذكاء الوجداني وجودة الحي
وقـد   ، مستوي جودة الحياة النفـسية     تحسينكما أن تنمية الذكاء الوجداني تؤدي إلي        

وجدت فروق بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني وفي جودة الحياة النفسية لصالح             
بينما لم توجد فروق بين الطلبة ذوى التخصص العلمي وذوى التخصص األدبي       ،الذكور

ويمكن التنبؤ بأبعاد جودة الحياة النفسية من خالل متغيرات الذكاء          ،في الذكاء الوجداني  
 وهوبين المطالبفي التنبؤ بجودة الحياة النفسية لل) ٤٦،١(هم بنسبةحيث تس  ،الوجداني

  .بالمرحلة الثانوية العامة
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التعـرف علـى مـستويات الـذكاء     ) ٢٠١٠( دراسة جمال أبو زيتون   وهدفت
والتعرف على أثر متغيرات جنس الطالب       ،االنفعالي لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين    

طالبـا  ) ٣٥٠( عينة الدراسة من ونتوتك ،والدين فيهوالصف والتفاعل بينهما وعمل ال 
وأشارت النتائج إلى أن مـستويات الـذكاء         ،موهوبا ومتفوقًا ملتحقين بمدارس التميز    

 أعلى علىكما أنهم حصلوا     ،االنفعالي لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين كانت مرتفعة      
كمـا   ، في بعد إدارة العواطـف      أن أقلها كان   ينفي ح  ،الدرجات في بعد الدافعية الذاتية    

أشارت النتائج إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير التفاعل بين الصف والجنس في      
 ،وعلى بعدى إدارة العواطف وإدارة العالقـات       ،األداء الكلى على متغير الذكاء االنفعالي     

 إدارة كما كشفت النتائج إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير عمـل األم فـي بعـد         
 لمتغيـرات  يةفي حين أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائ   ،العالقات فقط 

  . في متغير الذكاء االنفعاليمهات واألباءالصف والجنس وعمل اآل
إلـى التعـرف علـى      ) ٢٠١٠( هدفت دراسة أمثال الحويلة وملك الرشيد        كما

نا لدى عينة من الطلبة الموهوبين      العالقة بين الذكاء الوجداني ووجهة الضبط وقوة األ       
ـ  ) ٦٠( عينة الدراسة من     كونتوت ،والعاديين بالمرحلة الجامعية   ا وطالببواقـع  ةطالب 

وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود ارتبـاط         ،طالبا عاديا ) ٣٠(طالبا موهوبا و  ) ٣٠(
 هـوبين المو ووجهة الضبط الداخلية لدى عينتي      األناموجب بين الذكاء الوجداني وقوة      

 فروقًا بين الموهوبين والعاديين في أنماط الذكاء الوجداني ووجهة تكما وجد ،والعاديين
  .الضبط وقوة األنا لصالح الموهوبين

 العالقـة  بحث إلى .Qualter et al) ٢٠١٢ (وآخرين دراسة كوالتر وهدفت
 من عينة الدراسة تتألفو ،نيالبريطانيبين الذكاء الوجداني واألداء األكاديمي للمراهقين  

وبتطبيق اختبارات الذكاء  ، من ثالث مدارس ثانوية في شمال غرب انجلتراطالبا) ٤١٣(
واختبـارات   ،واختبارات الشخصية  ،الوجداني كسمة واختبارات الذكاء االنفعالي كقدرة     

 كقـدرة يـؤثر   فعاليتبين من خالل النتائج أن الذكاء االن ،القدرات المعرفية على الطلبة  
بينما أثـرت    ،يرتبط إيجابيا مع األداء األكاديمي بدرجة عالية وكذلك القدرات المعرفية         و

 والذكاء الوجداني كسمة إيجابيا مع األداء األكاديمي بدرجـة         ةوارتبطت سمات الشخصي  
كما أوضحت النتائج أن المهارات االنفعالية تدعم مظاهر النمـو االجتمـاعي             ،متوسطة

  .والمعرفي واألكاديمي
 أكاديميـا  دراسات تناولت الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهـوبين           :ثانياً

   :وعالقتها ببعض المتغيرات
 تهدف إلـى التعـرف      دراسةBarber-Marsh) ٢٠٠٧( باربر مارش    أجرى

وتكونت  ،أكاديمياعلى الضغوط النفسية وأبرز أساليب المواجهة لدى الطلبة الموهوبين          
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 ،عامـا ) ١٨-١٣( أعمـارهم بـين      تتراوحو ،ب موهوبين طال) ٩(عينة الدراسة من    
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود خمسة مجاالت تدور حولها الضغوط النفـسية لـدى       

والقـضايا األخالقيـة     ،والعالقات واالنفعاالت والتواصل   ،الطالب الموهوبين هي الوقت   
كمـا أن أبـرز      ،هاوالضغوط الصامتة التي ال يتحدثون عن      ،والقضايا العامة  ،والقيمية

 وتبنـي  ،االسـترخاء  بأنـشطة  أساليب المواجهة التي يتبناها الموهوبون كانت القيام      
، واألسرة الزمالء مع العالقات على والحفاظ، الحكيمة الخيارات واتخاذ، إيجابية اتجاهات

 نمط ومعرفة، داعمة ومساندة بيئة واللجوء إلى، األخالقية والمعتقدات اإليمان دور وفهم
 ،واالشـتغال ،  الـسلبية  المواجهة استراتيجيات وإدراك ومعرفة ،  بهم الخاصة الشخصية

  .العصيبة القضايا وتجنب
 إلـى   Shaunessy&Suldo) ٢٠١٠( دراسة شاونـسي وسـولدو       وهدفت

وتكونت عينـة    ،التعرف على أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين        
 من الطالب الذين يدرسون المناهج اإلثرائيـة مـنهم   طالبا موهوبا) ١٤١(الدراسة من   

وأوضـحت نتـائج الدراسـة أن     ،طالبا بالجامعة) ٨٩( بالمرحلة الثانوية و   طالبا) ٥٢(
الطلبة الموهوبين بالمرحلة الثانوية يشعرون بالضغوط النفسية بنفس مستوى شـعور           

غوط النفسية من قبيل كما أنهم يستخدمون أساليب عدة لمواجهة الض ،طالب الجامعة بها
وطلـب المـساندة     ،وتجنب المهام المعقدة   ،التحكم في الوقت واستغالله وإدارة المهام     

 مثـل   أيـضا  األساليبإال أن الطلبة الموهوبين بالجامعة يستخدمون بعض         ،االجتماعية
وهـى األسـاليب التـي ال يجيـد          ،وأسلوب حل المشكالت   ،والفكاهة ،مواجهة الغضب 

  .رائهم من الطلبة الموهوبين بالثانوية العامةاستخدامها نظ
 إلـى التعـرف علـى       Ford) ٢٠١١( جانب ذلك فقد هدفت دراسة فورد        إلى

 والذاكرة والضغوط النفسية لدي عينـة مـن   كالتعرف على العالقة بين أنشطة األيروبي  
طالبا موهوبا من طالب الـصف الرابـع والخـامس          ) ٦٠( قوامها   ن الموهوبي فالاألط
وبعد اثني عشر أسبوعا من ممارسة الطـالب         ،عاما) ١١( يبلغون من العمر     يبتدائاال

 نتائج الدراسة عن    وأسفرت،  لبعض األنشطة الحركية داخل المدرسة وفق ألية منتظمة       
وكذلك انخفض شعورهم بالضغوط النفسية  ،تحسن ملحوظ في قدرات األطفال على التذكر

 بـين   إحـصائيا عني وجود عالقة ارتباطية دالـة       وهو ما ي   ،واألكاديمية بشكل ملحوظ  
  . ممارسة أنشطة األيروبيك والذاكرة والضغوط النفسية

 التعرف أبـرز  إلى Rinju & Baby)٢٠١٢( رينجو وبابيدراسة هدفت كما
 يركز مقياس وذلك من خالل بناء    ،الضغوط النفسية التي يعاني منها الطلبة الموهوبين      

ـ  ونالتي يشعر بها المراهق    مختلف الضغوطات  تحديد على  أجريـت  وقـد ،  ون الموهوب
مـنهم   ،الموهـوبين   مـن المـراهقين    ة وطالب طالبا )٤٠٠( قوامها عينة على الدراسة

أعمـارهم   وتتـراوح  ، اإلنـاث  مـن  طالبة) ٢١٠(وعدد ، الذكور من طالبا) ١٩٠(عدد
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 اختيـارهم  وتم،  كيراال والية من مختلفة ارسمن مد  اختيارهم وتم ،عاما)١٨-١٢(بين
ـوير مقياس  ولتحقيق أهداف الدراسة تم تط     ،التعليم وزارة في مشروع  المشاركين من

ـ وط لـدي المـراهقين المو  الضغـ  Stress Among Gifted Adolescentsوبينه
Scale (SAGA) ٥٤( المكون من (ةمفردا ة موزعوأسـفرت   ، على اثني عشر بعـد
تمثل الضغوط النفسية التـي      ،الفرعية ملالعوا عشر من  اثني تحديد نتائج الدراسة عن  
 ، الفعل االنفعالي  ردو ، الضغوط المتعلقة بالكمالية   أبرزها ،الموهوبونيعاني منها الطلبة    

ـ    ،والضغوط األسـرية   ، المتعددة اموالضغوط المتعلقة بإنجاز المه     ةوالـضغوط المتعلق
والـضغوط   ،مراهقةوالضغوط المرتبطة بمطالب النمو الخاصة بمرحلة ال       ،باالستقاللية

والضغوط الناتجة عن حب     ،لوالضغوط الناتجة عن المل    ،المرتبطة بالتوجه نحو النجاح   
والضغوط المترتبة على التوقعات العالية من  ،والضغوط المرتبطة بالمستقبل  ،االستطالع

كما أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجـد فـروق           ،والضغوط االجتماعية  ،اآلخرينقبل  
 .ن الذكور واإلناث الموهوبين في مستوى الضغوط النفسيةملحوظة بي

 إلـى  Estekia & Moinmehr)٢٠١٢( استيكيا ومـونيمهر دراسة وهدفت
 الموهـوبين  بة الطل لدى وأساليب مواجهة الضغوط   المعرفة وراء ما بين العالقة دراسة

) ١٠٠(و طالبا من الطـالب الموهـوبين  ) ١١٠( عينة الدراسة من     وتكونت،  والعاديين
ـ     ،   الطالب العاديين  من طالبا  وطـ الـضغ ةواستخدمت الدراسة مقياس أسـاليب مواجه

ــا وراء المع ــاس م ـــةومقي  Assessment of Coping with Stressـرف
Questionnaire and Metacognitive StatesQuestionnaire ،ــرت  وأظه

 لـى لـدى الطـالب     أع كانت والعزلة  الذاتية وأنماط عدم المساومة    المراقبة أن النتائج
 المعرفـة  وراء مـا  بـين  عالقة كما أسفرت عن وجود    ،العادي الطالب من الموهوبين

وأوضحت نتائج تحليـل     ،والعاديين الموهوبين لدى الطالب  وأساليب مواجهة الضغوط  
 وعدم المساومة والعزلة كأساليب لمواجهة الضغوط تسهم بشكل         المساومةاالنحدار أن   

 .ما وراء المعرفة لدى الطلبة الموهوبين والعاديين على السواءكبير في التنبؤ بحالة 
 التـي  Abu Bakar & Ishak) ٢٠١٤( بكر وإيـشاك أبو دراسة هدفت كما

 ،والتوافـق النفـسي    ،والـضغوط النفـسية    ،والقلـق  ، االكتئاب مستوىالتعرف على   
 بـين  بين   العالقةوكذلك التعرف على     ،واالنفعالي لدي الطلبة الموهوبين    ،واالجتماعي

 اطالب)١١٢( الموهوبين الطلبةالدراسة على عينة من  وقد أجريت ،هذه المتغيرات جميعا
 الطلبة الموهوبين يعانون من االكتئـاب والقلـق         أنوأوضحت نتائج الدراسة     ،موهوبا

 مـن التوافـق   أيضاعلى الرغم من أنهم أظهروا مستويات مرتفعة         ،والضغوط النفسية 
 الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيـة       نتائجكما أسفرت    ،ي واالنفعالي النفسي واالجتماع 

 عالقة ارتباطيـة    ووجود ، بين االكتئاب والقلق والضغوط النفسية     إحصائياموجبة دالة   
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 بين الضغوط النفسية واالكتئاب والتوافـق النفـسي واالجتمـاعي           إحصائياسالبة دالة   
  . واالنفعالي

ء الوجداني لدى الطلبة الموهـوبين أكاديميـا         دراسات تناولت الذكا    :ثالثاً
  : وعالقته بالضغوط النفسية

  بحـث إلـى Landau & Weissler) ١٩٩٨( دراسة النداو وويسلروهدفت
 عينـة   كونتوت ،والذكاء واإلبداع لدى األطفال الموهوبين     ، بين النضج االنفعالي   العالقة

ن الملتحقين بإحـدى المـدارس    الموهوبياألطفالطفلًا موهوبا من    ) ٢٢١( من   الدراسة
وأظهرت نتائج الدراسة أن األطفال الموهوبين ذوى النضج االنفعالي المرتفع           ،الخاصة

 العالي كانوا أكثر إبداعا من األطفال الموهوبين ذوى مستوى النضج االنفعـالي        الذكاءو
ة مـن  كما كانوا أكثر قدرة على تحمل ومواجهة الضغوط النفسية واألكاديمي         ،المنخفض

  .األطفال ذوي الذكاء المنخفض
 التعرف على العالقة بـين الـذكاء   التيChan)٢٠٠٣(تشان هدفت دراسة    كما

ومستوى المشكالت النفـسية لـدى      ،  الوجداني والقدرة على مواجهة الضغوط النفسية     
وقد أجريت الدراسة على عينـة مـن المـراهقين الموهـوبين             ، الموهوبين هقينالمرا

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن المراهقين الموهوبين         ،ول أفريقية األمريكيين من أص  
 التـي  نفـسية ذوي الذكاء الوجداني المرتفع أكثر قدرة على مواجهة وتحمل الضغوط ال     

وأقـل   ، لالشتراك في سلوكيات غير اجتماعية     ا وأكثر ميلً  واكتئابا اتجعل الفرد أكثر قلقً   
 نتائج  ضحتكما أو  ،ن منخفضي الذكاء الوجداني   قدرة على التوافق بالمقارنة بالمراهقي    

الدراسة أن المراهقين الموهوبين ذوى الذكاء الوجداني المرتفع أقل عرضة للمـشكالت     
 ني بنظرائهم مـن ذوى الـذكاء الوجـدا        مقارنة النفسية   والضغوطالنفسية والسلوكية   

  .المنخفض
إلـى   Jackson &Peterson) ٢٠٠٣( هدفت دراسة جاكسون وبيترسونكما

التعرف على طبيعة وأنواع األعراض االكتئابية المصاحبة للضغوط النفسية لدى عينـة            
 اتبـاع مـنهج     وتم،  وتكونت عين الدراسة من حالتين فقط      ،من المراهقين الموهوبين  

ـ   وماتدراسة الحالة معهم للحصول على المعل       كتئابيـة  األعـراض اال   اط المتعلقة بأنم
ة أن هناك عدة عوامل ومظاهر محددة لالكتئاب تصدر وأوضحت نتائج الدراس  ،وأسبابها

كمـا   ،خرينوالخوف من الضرر من اآل     ،ومظاهر الحزن  ،من جانب الموهوبين كالخجل   
 اضطراب المزاج المصحوب بآثـار معرفيـة ووجدانيـة ونفـسية            أن النتائجأوضحت  

 المـراهقين باإلضافة إلى األعراض الجسمية تمثل مظـاهر لالكتئـاب تتـوافر لـدى              
  .الموهوبين
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 Woitaszewsk & Alisma) ٢٠٠٤( هدفت دراسة واتزويسكى وأليسماكما
إلى التعرف على مدى مساهمة الذكاء الوجداني في نجاح المراهقين الموهـوبين فـي              

ومدى مساهمته في تطوير قـدراتهم علـى مواجهـة     ،الجوانب األكاديمية واالجتماعية 
ـ   ) ٣٩( من    عينة الدراسة  كونتوت ،الضغوط االجتماعية   المـراهقين   نطالبا موهوبا م
 الـذكاء الوجـداني   يـاس وقد تم استخدام مق    ،عاما)١٦،٥ (عمريالموهوبين بمتوسط   

في حين تم استخدام أدوات لقياس العالقات بين     ،متعددة العوامل لقياس الذكاء الوجداني    
 مكونـات وكشفت نتائج تحليل االنحدار المتعـدد أن         ،والضغوط االجتماعية  ،األشخاص

 لهـؤالء   األكـاديمي  كبير في النجـاح االجتمـاعي و       بشكل تقد أسهم   الوجداني الذكاء
  .المراهقين الموهوبين

 التي التعرف على العالقة بين الـذكاء        Chan) ٢٠٠٥ (تشان دراسة   وهدفت
 النفـسية   لضغوط ا مستوىو،   واالجتماعية النفسية مواجهة الضغوط    أساليب و وجدانيال

الدراسة على عينة مـن المـراهقين        وقد أجريت  ،الصينيينلدى المراهقين الموهوبين    
من ) ة مراهقً ٣١٧و ، مراهقًا ٣١٧(مراهقًا موهوبا ) ٦٢٤( قوامها لصينيينالموهوبين ا 

وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة       ،الملتحقين ببرامج تنمية الموهوبين بالجامعة    
 بين الذكاء االنفعالي وأبعاده وبـين مـستوى الـضغوط           إحصائياية سالبة دالة    ارتباط

 أن المراهقين الموهـوبين ذوي الـذكاء        عن أيضاكما أسفرت نتائج الدراسة      ،النفسية
 أساليب مواجهة الضغوط اإليجابية كـان       استخدام قدرة على    واألكثرالوجداني المرتفع   

 ارتباطية إيجابية دالـة     القةمما يعنى وجود ع    ،النفسية الضغوطلديهم مستوى أقل من     
 الدراسة لمحت أ كما ، بين الذكاء االنفعالي وأساليب مواجهة الضغوط اإليجابية       إحصائيا

 المراهقين الموهوبين ذوى الذكاء الوجداني المرتفع أقـل عرضـة للمـشكالت             أن إلى
ئهم مـن ذوى الـذكاء   النفسية والسلوكية واالجتماعية والضغوط النفسية مقارنة بنظرا      

  .الوجداني المنخفض
 التعرف على العالقـة  إلى Cho & Yoon) ٢٠٠٥( دراسة كو ويون وهدفت

بين األساليب األسرية التي يتبعها الوالدان والمشكالت النفسية واالجتماعية والـضغوط           
تلميذًا موهوبا مـن  ) ١٧٣( عينة الدراسة من نتوتكو ،النفسية لدى أبنائهم الموهوبين 

) ١٠-٤( أعمارهم بـين     وتتراوح ،الملتحقين ببرامج إثرائية بعد انتهاء اليوم الدراسي      
ومتوسـط نـسبة ذكـاؤهم       ،تلميـذًا ) ١١٢(تلميذة و ) ٦١ (بواقعمن الجنسين    ،عاما

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقـة ارتباطيـة       ،على مقياس وكسلر  ) ١٣٦،١٥(
 ،مثل المـساندة والـدعم للـتعلم       ،رية اإليجابية  بين األساليب األس   إحصائياسالبة دالة   

والمشاركة في أداء    ،واإلشراف على مشاهدة التليفزيون    ،والمساعدة في أداء الواجبات   
وبـين المـشكالت النفـسية واالجتماعيـة        ) التأديب(وضبط السلوك    ،المهام التعليمية 

ـ  ، لعدم المساعدة  لوالمي ، ونقص االنتباه  الذهنوشرود   ،كالعدوان شكالت التوافـق   وم
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حيـث تقـل تلـك       ،وضعف العالقة مع األقران    ،وانخفاض الدافعية للتحصيل   ،المدرسي
 أعلى مستوى األطفال ظهربينما ي ،يجابية يتبع الوالدان تلك األساليب اإل    االمشكالت حينم 

 علـى   اإلشرافوعدم   ،من تلك المشكالت عندما يتبع الوالدان أسلوب الضغط في التعلم         
 أيضاكما أظهرت النتائج  ،وعدم مشاركة األبناء في المهام التعليمية ،ليفزيونمشاهدة الت

 فـي   ناث النفسية واالجتماعية لصالح اإل    ت في المشكال  ناثوجود فروق بين الذكور واإل    
 فـي المـشكالت النفـسية     ناث أظهر الذكور مستوى أعلى من اإل      يثح ،االتجاه األفضل 

  .ةومشكالت التوافق المدرسي ،نوشرود الذه ،واالجتماعية كالعدوان
إلى تحديد أثر الفـروق فـي النـوع         ) ٢٠١٠( هدفت دراسة بديعة بنهان      كما

وتحديد العالقات االرتباطية بين     ،والتخصص كل على حده في أبعاد مقياس جودة الحياة        
 ،أبعاد مقياس جودة الحياة وكل من أبعاد مقاييس الذكاء االنفعالي والكماليـة الـسوية             

 النسبي لمكونات الذكاء االنفعالي والكمالية الـسوية فـي التنبـؤ    سهام تحديد اإل  أيضاو
طالبا ) ٤٢( عينة الدراسة من   وتكونت ،بمستوى جودة الحياة لطالب الجامعة الموهوبين     

 ،عامـا ) ٢٢- ٢٠( أعمارهم بين    راوحتوت ،وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الجامعية    
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجـود فـروق بـين      ، عاما) ٢١،٢(ه قدر عمريبمتوسط  

كما أوضحت عـدم     ،الطلبة والطالبات الموهوبين في أبعاد مقياس جودة الحياة النفسية        
كمـا   ،وجود فروق بين مجموعتي القسم األدبي والعلمي في أبعاد مقياس جودة الحياة           

وناتـه وجـودة    أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الوجداني ومك         
 عن وجود إسهام    أيضاكما أسفرت النتائج     ،الحياة النفسية وأبعادها لدى عينة الدراسة     

  .نسبى قوى للذكاء الوجداني والكمالية السوية في التنبؤ بمستوى جودة الحياة النفسية
 على درجة العالقة بين التعرف إلىUgoji) ٢٠١٢ (أوجوجى هدفت دراسة  كما

 التعرف على مستوى إدارة الـضغوط       أيضاو ،دارة الضغوط النفسية  الذكاء الوجداني وإ  
) ٣٥٠( عينة الدراسـة مـن  توتكون ،النفسية لدى مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني     

 دالة موجبة عالقة ارتباطية وجودوأظهرت نتائج الدراسة ، ة الجامعيقبلطالبا بالمرحلة  
كما أوضحت النتائج    ،ة الضغوط النفسية   بن الذكاء الوجداني والقدرة على إدار      إحصائيا

 أن الطلبة ذوي الذكاء الوجداني المرتفع أكثر قدرة على إدارة الضغوط النفـسية              أيضا
كما أوضحت النتائج أنه يمكن التنبؤ بمستوى        ،مقارنة بذوي الذكاء الوجداني المنخفض    

حيت كانت   ،ختلفةإدارة الضغوط النفسية من خالل مكونات الذكاء الوجداني وأبعاده الم         
 في التنبؤ بالقدرة علـى إدارة  ومؤثرةنسبة إسهام معظم أبعاد الذكاء الوجداني واضحة     

  .الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة
   : على الدراسات والبحوث السابقةتعقيب

   : خالل العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة يمكن استنتاج ما يليمن
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 العالقة  دراسةحيث هدفت بعض الدراسات إلى       ، السابقة  الدراسات أهداف تنوعت -١
 وبعـض المتغيـرات مثـل    أكاديميـا  الطلبة الموهوبين    لدىبين الذكاء الوجداني    

والدافعية الذاتية  ،  والمشكالت السلوكية  ،والقدرة على القيادة   ،التحصيل األكاديمي 
ودراسـة   ،Vela) ٢٠٠٣( فـيال    دراسةمثل   ،وجودة الحياة النفسية   ،األكاديمية
) ٢٠٠٦(ودراسة لي وأولزويسكى  ،.Bellamy et al) ٢٠٠٥ (وآخرينبيالمي 

Lee & Olszewski ــشان ــة تـ ــةو ،Chan) ٢٠٠٧( ودراسـ  دراسـ
ودراسـة سـيو    ،  )٢٠٠٨ (النواصـرة  فيصل دراسةو،  Adeymo)٢٠٠٧(أديمو

)٢٠٠٩ (Siu، جنيدي   أحمد دراسةو )ودراسة أمثال الحويلـة وملـك       ،)٢٠٠٩
 جهـة  ومن ،.Qualter et al) ٢٠١٢(وآخرينودراسة كوالتر  ،)٢٠١٠(الرشيد
 الدراسات السابقة إلى دراسة الضغوط النفسية لدي الطلبة        بعض هدفتفقد   ،أخرى

ودراسـة   ،Barber-Marsh) ٢٠٠٧(الموهوبين مثل دراسة بـاربر مـارش        
ــولدو   ــسي وس ــورد   ،shaunessy& suldo) ٢٠١٠(شاون ــة ف ودراس

)٢٠١١(Ford، رينجـو وبـابي  ودراسة )٢٠١٢(Rinju & Baby،   ودراسـة
 بكـر  أبـو  دراسـة و ،Estekia & Moinmehr)٢٠١٢(استيكيا ومـونيمهر 

 بعـض  هـدفت  ،ثالثـة  جهـة  ومن ،Abu Bakar & Ishak) ٢٠١٤(وإيشاك
الدراسات السابقة إلى دراسة العالقة بين الذكاء الوجداني ومكوناتـه والـضغوط            

) ١٩٩٨(  وويـسلر  النـداو مثل دراسة    ،ديمياأكاالنفسية لدى الطلبة الموهوبين     
Landau & Weissler ،٢٠٠٣(تشان ودراسة(Chan،    ودراسـة جاكـسون

ودراســة واتزويــسكى  ، Jackson & Peterson) ٢٠٠٣(وبيترســون
ــسما ــشان دراســةو ،Woitaszewsk & Alisma) ٢٠٠٤(وألي ) ٢٠٠٥ (ت

Chan  ،العالقـة بـين      ودرجة نوع التعرف   إلى  الحالية الدراسة تهدف حين   في 
لدى الطلبة  )  التابع رالمتغي( النفسية   والضغوط) المتغير المستقل (الذكاء الوجداني   

فـي   كما تهدف للتعرف على الفروق بين الطلبة الموهـوبين  ،أكاديمياالموهوبين  
مستوى الذكاء الوجداني ومستوى الضغوط النفسية في ضوء متغير الجنس لـدى        

  .أكاديميا الموهوبين الطلبة
 فمنها ما طبق عل طالب الجامعة مثل ، عينات مختلفة  على الدراسات السابقة    طبقت-٢

 ،)٢٠١٠( بديعـة بنهـان      ودراسة،  )٢٠١٠( أمثال الحويلة وملك الرشيد      دراسة
 ما طبق على    ومنها،  Shaunessy&Suldo) ٢٠١٠(دراسة شاونسي وسولدو    

) ٢٠٠٣(ن   وبيترسـو  جاكـسون  دراسـة مثـل    ، في المرحـل الثانويـة     الطلبة
Jackson&Peterson، ٢٠٠٤( واتزويسكى وأليسماودراسة (Woitaszewsk 

& Alisma، ٢٠٠٥ (تـشان  دراسةو (Chan ، لـي وأولزويـسكى   ودراسـة 
)٢٠٠٦ (Lee & Olszewski، سيو دراسةو )٢٠٠٩ (Siu، كـوالتر  ودراسة 

) ٢٠١٠( شاونـسي وسـولدو   ودراسـة ، .Qualter et al) ٢٠١٢(وأخـرين  
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Shaunessy&Suldo ،٢٠١٤( وإيشاك (Abu Bakar & Ishak ،ما ومنها 
 كـو ويـون   دراسةو ،Landau & Weissler) ١٩٩٨(مثل ،طبق على األطفال

)٢٠٠٥ (Cho & Yoon ،فورد ودراسة )٢٠١١ (Ford ، الدراسـة  فـي  أمـا 
 بالمرحلـة   أكاديميا والطالبات الموهوبين    الطالب من   االحالية فقدتم اختيار عينته   

  .الثانوية
 عالقة ارتباطية بين بعـض أو كـل         وجود الدراسات السابقة    عظم أظهرت نتائج م   -٣

 ،أكاديميـا مكونات الذكاء الوجداني وبين الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين          
كما أوضحت بعضها إمكانية التنبؤ بمستوى معين من الضغوط النفسية لديهم من            

 & Landau) 1998( وويسلراوالند خالل مستوى ذكائهم الوجداني مثل دراسة
Weissler  ،2003( تـشان  ودراسة(Chan،       ودراسـة جاكـسون وبيترسـون

)2003 (Jackson&Peterson،  ــسما ــسكى وألي ــة واتزوي ) 2004(ودراس
Woitaszewsk & Alisma، 2005 (تشان دراسةو (Chan، أوجوجى دراسة 

)٢٠١٢ (Ugoji، لـذكاء   أظهرت نتائج دراسات أخرى وجود عالقـة بـين ا          كما
 ،والمـشكالت الـسلوكية    ،والقدرة على القيـادة    ،والتحصيل األكاديمي  ،الوجداني

 دراسة مثل،  الحياة النفسيةوجودة ، الذاتية األكاديميةوالدافعية،  النفسيةالضغوطو
 ،.Bellamy et al) 2005 (وآخـرين ودراسـة بيالمـي    ،Vela) 2003(فيال 

ودراسـة تـشان    ،Lee & Olszewski) 2006(ودراسة لـي وأولزويـسكى   
)2007 (Chan، ــةو ــودراس ــةو ،Adeymo)2007( أديم ــصل دراس  في

 ،)٢٠٠٩( جنيدي   أحمد دراسةو ،Siu) ٢٠٠٩(ودراسة سيو    ،)٢٠٠٨(النواصرة
 ،)٢٠١٠(أمثال الحويلة وملـك الرشـيد   ودراسة   ،)٢٠١٠ (نودراسة جمال أبو زيتو   

  ..Qualter et al) ٢٠١٢(وآخرينودراسة كوالتر 
   :راسةد الفروض

 والبحوث السابقة يمكـن     لدراسات النظري وا  لإلطار خالل العرض السابق     من
   : فروض الدراسة كما يليصياغة

 الوجـداني   الـذكاء  درجـات  بين إحصائيا دالة   سالبة عالقة ارتباطية    توجد -١
 .أكاديميا الموهوبين لبة الطلدى النفسية وأبعادها الضغوط درجات ووأبعاده

 أكاديميـا  النفسية التي يعاني منها الطلبة الموهوبين         ترتيب الضغوط  يمكن -٢
 .وفقًا ألكثرها تأثيرا عليهم

 على مقياس أكاديميا  الموهوبينلبة درجات الط  متوسطي فروق بين    توجد ال -٣
 ). إناث–ذكور ( نوع لمتغير التًعزىالذكاء الوجداني وأبعاده 
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 مقياس على ديمياأكا  الموهوبينلبة درجات الط  متوسطي فروق بين    توجد ال -٤
 ). إناث–ذكور ( نوع لمتغير التُعزى وأبعادهاالضغوط النفسية 

 منخفـضي  أكاديميـا   الموهوبين لبة درجات الط  متوسطي فروق بين    توجد -٥
 .وأبعادها الضغوط النفسية مقياس علىومرتفعي الذكاء الوجداني 

درجـة   النفسية في درجتها الكلية من خالل ال   لضغوط التنبؤ بمستوى ا   يمكن -٦
 .أكاديميا الوجداني لدى الطلبة الموهوبين للذكاءالكلية 

 من  معين بعض أبعاد الذكاء الوجداني دون غيرها في التنبؤ بمستوى           تسهم -٧
 .أكاديميا النفسية لدى الطلبة الموهوبين الضغوط

   :طـواتها الدراسة وخإجراءات
   :دراسة المنهـج  :أوالً

 نـوع  إلى التعـرف     هدفتحيث   ،الوصفي هجالمن على   ة الحالي دراسة ال اعتمدت
 النفـسية   والـضغوط ) المتغير المـستقل  (ودرجة العالقة بين الذكاء الوجداني وأبعاده       

 علـى   لتعرف إلى ا  هدفتكما   ،أكاديميا الموهوبين   الطلبةلدى  ) المتغير التابع (وأبعادها  
غوط النفـسية   مستوى الذكاء الوجداني ومستوى الضفي الموهوبينالفروق بين الطلبة    

 معرفة إمكانية التنبؤ بمستوى الضغوط النفـسية مـن          وكذلك ،في ضوء متغير الجنس   
 بناء في أيضا الستخدام المنهج الوصفي باإلضافةخالل مستوى الذكاء الوجداني وأبعاده 

  . الدراسةأدوات أحدوتصميم 
   :دراسة عينة ال:ثانياً

 الموهوبين بمنطقـة    الطلبة من ة وطالب طالبا) ١٦٨( من دراسة ال عينة تكونت
 سلطان  األمير بمجمع يدرسون   الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية من الطلبة      ،القصيم

 مدينة في  الثانوية ومراكز الموهوبين والموهوبات    بالمرحلة ببريدة للموهوبينالتعليمي  
 الطـالب   من طالبا) ٩٢(منهم   ، لإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بالقصيم     التابعةبريدة  

وتتراوح أعمارهم بين  ، الطالبات الموهوبات اإلناثمن طالبة) ٧٦(و ،الموهوبين الذكور
 ،)١،٣٤(وانحراف معياري بلغ  ،عاما) ١٧،٢( قدره عمريبمتوسط  ،اًعام) ١٨ -١٦(

 بينيـه   - سـتانفورد  درجة علـى اختبـار    ) ١٣٤ –١٢١(  بين هموتتراوح نسبة ذكائ  
كما تمت  ،)٢،١١(وانحراف معياري قدره  ،جةدر) ١٢٦،٤٤(بمتوسط قدره  ،للذكــاء

حيث  ،المجانسة بين مجموعتي الذكور واإلناث في متغيري العمر الزمني ونسبة الذكاء          
  . مما يدل على تجانس أفراد العينةإحصائيابين الذكور واإلناث غير دالة  كانت الفروق

   :دراسة أدوات ال :ثالثاً
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، عجـوة  حامـد  العـال  عبد(رجمة ت  :ء الوجداني أون للذكا - قائمة بار  -١
٢٠٠٣ (  

) ١٣٣(وتتألف هذه القائمة من ،Bar –On ،1997)( القائمة قام ببنائها هذه
ويتم االسـتجابة   ،)تم عرضها في اإلطار النظري ( موزعة على خمسة عشر بعداً     عبارة

 سن  وصالحة للتطبيق على عينات في     ،عليها بطريقة ليكرت في ضوء خمس مستويات      
وخمس عشرة درجـة فرعيـة       ، درجات لألبعاد الرئيسية   خمسولها   ،عاما فأكثر )١٦(

  . باإلضافة للدرجة الكلية للمقياس
 من صدق القائمة قام معرب القائمة باستخدام صدق المحك التالزمـي    وللتحقق

وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين القائمة ومقياس الذكاء الوجـداني تعريـب              
طالبـا  ) ٦٥( على عينة مكونة من      هابعد تطبيق ) ١٩٩٩،   جودة إبراهيم محمد (عدادوإ

٠،٠١(وهو دال عند مستوى ) ٠،٥١٩( وقد بلغ معامل االرتباط ،ةوطالب .(  
حيث تم احتساب معامل االرتباط بين القائمة        ، صدق التكوين  أيضا كما استخدم   

جابر عبد الحميد   : إعداد( للشخصيةوبعدي العصبية واالتزان االنفعالي من قائمة إيزنك        
غريب عبد الفتـاح     :إعداد( ومقياس بيك لالكتئاب   ،)ت. ب ،اإلسالمومحمد فخر    ،جابر

-(حيث بلغت معامالت االرتباط      ،ة وطالب لباطا) ٧١(بعد تطبيقها على    ) ١٩٩٩ ،غريب
  . ٠،٠١ دالين عند مستوى وهما) ٠،٤٤٩- ،٠،٢٧٦

وذلك على  ،بات القائمة بطريقة إعادة التطبيق  قام معرب المقياس بحساب ث     كما
  . )٠,٧٣٦(وقد بلغ معامل الثبات للقائمة  ،طالباً وطالبة) ٦٢(عينة مكونة من 

أون للذكاء الوجداني تتمتع بدرجة عالية مـن        - سبق يتضح أن قائمة بار     مما
  .الصدق والثبات

مترية  فقد قام الباحـث بحـساب الخـصائص الـسيكو        ة الحالي دراسة في ال  أما
 من الموهوبين والموهوبـات بمنطقـة       وطالبة طالبا) ٦٠( على عينة قوامها     لمقياسل

 من صدق القائمة باستخدام الصدق التالزمي من خالل حساب    بالتحقق حيث قام  ،القصيم
 ،عبد العال عجوة  ( معامل االرتباط بين القائمة ومقياس الذكاء الوجداني لسكوتي تعريب        

  ).٠،٠١(وهو دال عند مستوى  ،)٠،٦٤٢ (االرتباطل وقد بلغ معام ،)٢٠٠٣
 ، من ثبات القائمة بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا   التأكدب  الباحث قام كما

  . وهي معدالت ثبات عالية) ٠،٦٧٨(، )٠،٧٢٦( معامالت الثبات تحيث بلغ
وتتناسب  ، سبق يتضح أن القائمة تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات          مما

  .ة الحاليدراسةع عينة الم
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إعـداد   : مقياس الضغوط النفسية لدى الطلبـة الموهـوبين أكاديميـا          -٢
  )الباحث(

لـدى الطلبـة     الـضغوط النفـسية    ظهرت الحاجة لدى الباحث إلعداد مقياس       
حيث أنه ال يوجد في  ،الموهوبين أكاديميا في ضوء إعداد أدوات القياس للدراسة الحالية

 ،للطلبة الموهوبين أكاديميا في البيئة العربية مقياس للضغوط النفسيةحدود علم الباحث 
ويراعى  ،لذا فقد قام الباحث بإعداد هذا المقياس؛ وذلك حتى يتناسب مع عينة الدراسة            

  .طبيعة المجتمع
   :هذا ولقد مر الباحث أثناء تصميم وإعداد هذا المقياس بالخطوات التالية

االطالع على بعض الدراسات والبـرامج والمقـاييس    ( الدراسة النظرية     :أوالً
  ).ذات الصلة

  . بناء الصورة المبدئية للمقياس :ثانياً 
  .  كفاءة وتقنين المقياس :ثالثاً
  .  الصورة النهائية للمقياس :رابعاً

  :  وفيما يلي عرض موجز لتلك الخطوات-
س ذات  االطالع على بعـض الدراسـات والمقـايي       (الدراسة النظرية    :أوالً

   :)الصلة
لـدى الطـالب الموهـوبين     الضغوط النفـسية   في محاولة للتعرف على أبرز    

   :باآلتي قام الباحث ،أكاديميا
، لدى الطلبة الموهوبين    االطالع على بعض الدراسات ذات الصلة بالضغوط النفسية        -أ

   :وذلك من خالل
لدى   الضغوط النفسية  االطالع على بعض المراجع والدراسات النظرية التي تتناول       ) ١(

  .الطلبة الموهوبين
والتي تهتم بالكشف عن أكثـر الـضغوط      ،االستفادة من محتوى الدراسات السابقة    ) ٢(

) ٢٠٠٥( تـشان   دراسـة مثـل    ،الطلبة الموهوبين أكاديميا   انتشاراً لدى  النفسية
Chan، ٢٠٠٧( مارش   باربر ودراسة (Barber-Marsh،     و دراسة رينجـو
  .Rinju & Baby)٢٠١٢(وبابي

  : بالضغوط النفسية  االطالع على بعض المقاييس التي اهتمت- ب
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استفاد الباحث من مطالعة بعض المقاييس العربية األخرى عنـد بنـاء هـذا                
إال  ،وما تتضمنه من أبعاد ،وذلك من خالل االطالع على محتوى تلك المقاييس ،المقياس

كما اطلـع الباحـث    ،المراهقين العاديين أن مجمل المقاييس العربية قد ُأعدت لألطفال و       
على بعض المقاييس األجنبية المعدة للطلبة الموهوبين لالستفادة منها في إعـداد هـذا        

   :ومن تلك المقاييس ،المقياس
 Stress among Gifted لــدي المــراهقين الموهــوبين غـوط الــضمقيــاس-

Adolescents Scale (SAGA))٢٠١٢Rinju & Baby,.(  
 Assessment of Coping with Stress غــوط الـض هـة مواجليبسا أمقياس-

Questionnaire)2012 Estekia & Moinmehr,.( 

   : بناء الصورة المبدئية للمقياس :ثانيا
 ،والدراسـات والبحـوث الـسابقة      ،من خالل االطالع على اإلطـار النظـري         

وباإلضـافة إلـى    ،يمياللطلبة الموهوبين أكاد والمقاييس التي اهتمت بالضغوط النفسية    
وإجراء محادثات ومناقشات حـول      ،الزيارات المتكررة لمراكز الموهوبين والموهوبات    

خلص الباحث   ،أكاديميا ومعلمات ومشرفي الطلبة الموهوبين    ذات الموضوع مع معلمي   
حيث تضمن ، أكاديميا للطلبة الموهوبين إلى وضع نموذج يتضمن أبعاد الضغوط النفسية

لدى  للضغوط النفسية ومن ثم وضع الباحث تعريفًا إجرائيا ، أربعة أبعاد رئيسيةالمقياس
   :وذلك كما يلي ،ثم وضع تعريفًا إجرائيا لكل بعد من أبعادها ،الطلبة الموهوبين أكاديميا

  : أكاديميا التعريف اإلجرائي للضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين) ١ (
  نـسبيا  دائمةحالة  " ائيا في الدراسة الحالية بأنها       النفسية إجر  الضغوط تُعرف

 األحداث  منبمجموعة    يشعر بها الطلبة الموهوبون نتيجة مرورهم      االنفعالي التوتر   من
والمستقبلية التي تؤدى إلـى حـدوث        ،واألكاديمية ،واالجتماعية ،الشخصيةوالمواقف  

 بالضغط  المرتبطة ألحداثوا الظروف   تلك أيضا الضغوط هذه تشملو ،تهم حيا فيصدمة  
 التوافق إعادة من  ا تستلزم نوع  التي أو التغيرات    المتطلبات عن   ةوالتوتر والشدة الناتج  

 نفسية وجسمية سـلبية     استجاباتوما ينتج عن ذلك من       ، جانبهم مع تلك المواقف    من
  ".تحول دون توافقهم النفسي واالجتماعي

  
  

غوط النفـسية لـدى الطلبـة       التعريف اإلجرائي ألبعاد مقيـاس الـض      ) ٢ (
  : أكاديميا الموهوبين
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 الباحث نموذجاً لتنظيم الضغوط النفسية وأنواعها لدى الطلبة الموهوبين         يقترح
   :وهى كما يلي ،يتكون من أربعة أبعاد رئيسية ،أكاديميا

  Personal Stress : الشخصيةالضغوط : األولالبعد
 الطلبة الموهوبون ها يشعر باالنفعالي  التوترمن  نسبيادائمة حالة"  إلى وتشير

 التي تؤدى إلـى حـدوث       الشخصية األحداث والمواقف    منبمجموعة   نتيجة مرورهم 
والنزعة  ، نتيجة الحساسية الزائدةأيضا هذه الضغوط وتنتج ،تهم في حياانفعاليةصدمة 
 تلك  فيفقط  والتركيز على خبرات النجاح      ،واالتجاه نحو االستقاللية   ،والمثالية ،للكمال

 نفسية وجسمية سلبية تحول دون توافقهم       استجاباتوما ينتج عن ذلك من       ،المواقف
  ".النفسي

 Social Stress : االجتماعيةالضغوط  : الثانيالبعد
 يـشعر بهـا الطلبـة       االنفعـالي  التـوتر    من  نسبيا دائمة حالة " بها ويقصد 

قف االجتماعية التي تؤدى إلى  األحداث والموامنبمجموعة  الموهوبون نتيجة مرورهم
 في عالقاتهم االجتماعية باألقران والمعلمـين والوالـدين واإلخـوة بـل             خللحدوث  

 ، بالـضغط  المرتبطـة  واألحـداث  الظروف   تلك أيضا الضغوط هذه تشملو ،واألقارب
 في تكوين عالقات إيجابية وبناءة بمن في محيطهم فشلهم عن ةوالشدة الناتج ،والتوتر

 نفسية وجسمية سلبية تحول دون توافقهم استجاباتوما ينتج عن ذلك من  ،ياالجتماع
  ".االجتماعي

  Academic Stress  : األكاديميةالضغوط : الثالثالبعد
 يشعر بها الطلبة الموهوبون االنفعالي التوتر من  نسبيادائمة حالة " بها ويقصد
 عدم قدرتهم إلى التي تؤدى كاديمية األحداث والمواقف األ منبمجموعة   نتيجة مرورهم 

وذلك لشعوره بعدم توفر الفرص المواتيـة        ، التحصيل األكاديمي بصورٍة مرضيةٍ    لىع
 بعدم مناسـبة المنـاهج      مباإلضافة إلى شعوره   ، وعدم القدرة على التركيز    الستذكارل

 ،ضجروال ، لإلحساس بالملل  م مما يؤدي به   م؛ وقدراته موالمقررات الدراسية إلمكاناته  
 واألحـداث  الظـروف    تلك أيضا الضغوط هذه تشملو ،فور من األنشطة الدراسية   والن

 إلـى أهـدافهم     الوصـول  في   فشلهم عن   ة الناتج والشدة،  والتوتر ، بالضغط المرتبطة
 نفسية وجسمية سلبية تحول استجاباتوما ينتج عن ذلك من  ،الدراسية المتوقعة منهم

  ".األكاديميدون توافقهم 
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  Future Stress  :مستقبلية الالضغوط :رابع الالبعد
 بها الطلبة الموهوبون يشعر االنفعالي التوتر من  نسبيادائمة حالة " بها ويقصد

 فـي   والمواقـف الـسلبية  األحـداث نتيجة توقعهم بأنهم سوف يمرون بمجموعة من   
 ،وفقدان األمل فـي المـستقبل      ،والخوف ،بالقلق لإلحساس   م مما يؤدي به   ؛المستقبل

والشدة  ،والتوتر ، بالضغط المرتبطة واألحداث الظروف   تلك أيضا الضغوط هذه تشملو
 قـد   التيو ، توقعهم وخوفهم من الفشل في المواقف األكاديمية المستقبلية        عن ةالناتج

  ". نفسية وجسمية سلبيةاستجاباتوما ينتج عن ذلك من  ،تمس بتفوقهم على أقرانهم
   : عرض فقرات المقياس على المحكمين-

لدى الطلبة الموهـوبين     بناء على التعريف اإلجرائي السابق للضغوط النفسية        
وقـد بلغـت    ،بصياغة عبارات المقياس وأبعاده قام الباحث ،وأبعادها المقترحة  أكاديميا

ثم قام الباحث بعرض تلك العبارات على مجموعة         ،عبارة في الصورة المبدئية   ) ١٠٨(
وبعض مـن معلمـي      ،تربية الخاصة وعلم النفس   ال من أعضاء هيئة التدريس بقسمي    

ومشرفي ومشرفات الطلبة الموهوبين في الواقع العملي داخل مدارس ومراكز          ومعلمات
علـى   % ٩٢-٨٢وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين مـا بـين           ،الموهوبين والمتفوقين 

  .وعددها ست عبارات ،عبارات المقياس عدا بعض العبارات
عبارة قبل عرضها ) ١٠٨(ة المبدئية للمقياس كانت تتكون من   مما سبق يتضح أن الصور    

   :وقد توزعت تلك المفردات على األبعاد الفرعية كما يلي ،على المحكمين
 ).٢٩-١( وتشمل العبارات من :الضغوط الشخصية -١

 ).٥٥-٣٠( وتشمل العبارات من  :الضغوط االجتماعية -٢

 .)٨٥-٥٦( وتشمل العبارات من  :الضغوط األكاديمية -٣

 ).١٠٨-٨٦( وتشمل العبارات من  :الضغوط المستقبلية -٤

عبارة بعد العرض علـى     ) ١٠٢(ثم أصبحت تلك الصورة المبدئية مكونة من          
 ،عبارة من بعد الضغوط الشخـصية     ) ٢(بواقع   ،عبارات) ٦(حيث تم حذف     ،المحكمين

 ،ميـة عبارة من بعد الـضغوط األكادي     ) ٢(و ،عبارة من بعد الضغوط االجتماعية    ) ١(و
كما ُأجريت بعض التعديالت على صياغة بعض  ،عبارة من بعد الضغوط المستقبلية) ١(و

  .العبارات
بحيث تكون التعليمات واضحة وسـهلة؛       ،وقد تمت صياغة تعليمات المقياس      

ومن ثـم االسـتجابة الـصحيحة لمفـردات       ،حتى يتمكن الطلبة الموهوبون من فهمها     
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 ،لى للمقياس بعض المعلومات عن الطالب كاالسـم       كما تضمنت الصفحة األو    ،المقياس
  .وتاريخ التطبيق ،والمدرسة ،والسن

والطالبات مـن    وقد قام الباحث بالتطبيق التجريبي للمقياس على بعض الطلبة          
ومـدى   ،والعبـارات  ،الموهوبين والموهوبات أكاديميا؛ للتأكد من سـهولة التعليمـات   

  .ياسوذلك قبل تقنين المق ،ودقتها ،وضوحها
   : كفاءة المقياس السيكومترية :ثالثًا

للتأكد من كفاءة وصالحية المقياس قام الباحث بتطبيق المقياس علـى عينـة            
وتم حـساب    ،وطالبة من الطلبة الموهوبين أكاديميا بمنطقة القصيم       طالبا) ٦٠(قوامها  

  : وثبات المقياس كما يلي صدق

   :صدق المقياس) ١(
قام الباحث باالعتماد على بعض الطرق الوصـفية         ،ياس من صدق المق   للتأكد  

   :وهي ،واإلحصائية
  Face validity   : الصدق الظاهري-أ

 هذا اإلطار قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة مـن المحكمـين؛             وفي  
وقد تراوحت نسب موافقة المحكمين على عبـارات         ،لتحديد مدى صدق األداة الظاهري    

  .مما يعنى أن الصدق الظاهري متوفر في المقياس ،%٩٢ –%٨٢المقياس ما بين 
  Content validity :)المضمون( صدق المحتوى -ب

وذلك بتحديـد    ، راعى الباحث أثناء إعداد المقياس هذا النوع من الصدق         وقد  
وذلك بعد   ،وأبعادها لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا    للضغوط النفسية التعريف اإلجرائي   

ثم قام الباحث بعرض المفردات      ، بذات الموضوع  صلاسات السابقة التي تت   استقراء الدر 
التي تكون أبعاد المقياس على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس؛ للتأكد    

ومدى تمثيل األبعاد للمجال العام الذي       ،من مدى تمثيل كل عبارة للبعد الذي تنتمي إليه        
المحكمين أن هذا النوع من الصدق يتوفر فـي         وقد أظهرت آراء     ،هو موضوع القياس  
  .هذا المقياس وأبعاده

   : الصدق الذاتي-ج
 – ألفـا    معادلـة  معامل ثبات المقياس من خـالل        قيم اعتمد الباحث على     وقد  
حيث بلغت  ، الذاتي للمقياسالصدق حساب معامل في Cronbach – Alphaكرونباخ 
، ٠،٨٧٥،  ٠،٨٤٤ألربعة ودرجته الكليـة      أبعاد المقياس ا   لكل  الذاتي صدق ال معامالت
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 الـذاتي   صدق أن معامالت ال   يوضحوهو ما    ، على الترتيب  ٠،٨٧٦،  ٠،٨٠٤،  ٠،٨٢٢
 علـى  ا ما يعد مؤشروهو ؛الخاصة بأبعاد المقياس والدرجة الكلية مرتفعة إلى حد كبير     

  .صدقه
  : ثبات المقياس) ٢(

   :ات بالطرق اآلتيةقام الباحث بحساب معامل الثب ،المقياس ثبات ولحساب
  Split - half  : التجزئة النصفية-أ

 ، بـراون  – في حساب معامل الثبات على معادلة سبيرمان         الباحث اعتمد   وقد  
 البرامج اإلحصائية حزمة باستخدام Spearman - Brown & Guttmannجيتمان 

خدام  الثبـات باسـت    معـامالت حيث كانت    ،SPSSا اختصار ةللعلوم االجتماعية المعروف  
 ،٠،٥٦٦ ،٠،٤٩٦، ٠،٤٧٤ الكلية والدرجة  األربعةاألبعادطريقة التجزئة النصفية لكل  

بينما بلغت معامالت   ،براون-سبيرمان على الترتيب في ضوء معادلة       ٠،٧٠٢ ،٠،٥٩٢
 علـى   ٠،٧٠٨ ،٠،٦١٢ ،٠،٦٦٢ ،٠،٥٨٤،  ٠،٤٦٥الثبات في ضوء معادلة جيتمان      

  .الترتيب
 براون وجيتمـان    – انت الثبات باستخدام معادلتي سبيرم     من تقارب قيم معامال    ويتضح

  .كما أن معامل الثبات الكلي للمقياس مرتفع إلى حد كبير ،ثبات المقياس
  : ) كرونباخ–معامل ألفا ( طريقة تحليل التباين -ب

 فـي  Cronbach - Alpha كرونبـاخ  – اعتمد الباحث على معادلة ألفا وقد  
 معامالتحيث بلغت  ،SPSS اإلحصائين خالل البرنامج حساب معامل الثبات للمقياس م

، ٠،٦٤٨،  ٠،٦٧٧،  ٠،٧٦٦،  ٠،٧١٤ ودرجته الكلية    األربعة أبعاد المقياس    لكلالثبات  
 أن معامالت الثبات الخاصـة بأبعـاد المقيـاس          يوضحوهو ما    ، على الترتيب  ٠،٧٦٨

  .  المقياسمفردات ل يدل على االتساق الداخليما ب؛والدرجة الكلية مرتفعة إلى حد كبير
  Internal consistency  : االتساق الداخلي-جـ

حيث  ، الباحث على االتساق الداخلي للتأكد من صالحية المقياس وثباته         اعتمد  
 طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل        عن  بحساب االتساق الداخلي للمقياس    مقا

حيث تراوحت معامالت االرتبـاط   ،ردةفوالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الم  ،مفردة
 أبعـاد  تم حساب اتساق  كما ،٠،٠١وجميعها دالة عند مستوى      ،٠،٦٥٢،  ٠،٣١٠بين  

حيث قام الباحث بحساب     ، من جهة أخرى   كلوبالمقياس ك  ،المقياس فيما بينها من جهة    
ثم بين كل بعـد والدرجـة الكليـة     ،معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس بعضها ببعض   

 تراوحت معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجـة الكليـة بـين             حيث ،للمقياس
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 بات على ث  ا يعطي مؤشر  ما وهو ،٠،٠١وجميعها دالة عند مستوى      ،٠،٧٦٢،  ٠،٤١٢
  .المقياس

  :  الصورة النهائية للمقياس :رابعا
 التأكد من كفاءة المقياس أصبحت الـصورة النهائيـة للمقيـاس مكونـة      بعد  

 ، على أربعة أبعاد فرعية هي األبعاد التي يتكون منها المقياسموزعة ،عبارة) ١٠٢(من
 ،والمفردات المكونة لكـل بعـد      ،والدرجة الكلية  ، التالي يوضح أبعاد المقياس    والجدول

   :منهاوالدرجة الصغرى والعظمى لكل 
   النفسية الضغوط الصورة النهائية لمقياس)١ (جدول

  أكاديميا  الموهوبينلطلبة الدى
 الدرجة المفردات

 البعـــــــــد م
 إلى من

  المفرداتعدد
 العظمى الصغرى

 ٨١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ١  الشخصية الضغوط -١
 ٧٥ ٢٥ ٢٥ ٥٢ ٢٨  االجتماعيةالضغوط -٢
 ٨٤ ٢٨ ٢٨ ٨٠ ٥٣  األكاديمية الضغوط -٣
 ٦٦ ٢٢ ٢٢ ١٠٢ ٨١  المستقبليةالضغوط -٤

 ٣٠٦ ١٠٢ ١٠٢ ١٠٢ ١  الكليةالدرجة
 ، للتأكد من دقة صياغة تلـك التعليمـات        ؛ مراجعة تعليمات المقياس   ت تم كما  

  . وذلك قبيل تطبيق المقياس
 – أحياناً – نعم( تصحيح المقياس في ضوء مقياس متدرج أمام كل عبارة ويتم  

وبذلك تصبح الدرجة الصغرى للمقياس     ،على الترتيب ) ١ – ٢ – ٣(تأخذ الدرجات    ،)ال
وقد سبقت اإلشارة إلـى الدرجـة        ،درجة) ٣٠٦( درجة والدرجة العظمى     )١٠٢(ككل  

مع مالحظة أنه كلما اقتربت درجـة   ،الصغرى والعظمى لكل بعد كما في الجدول السابق   
الفرد على مقياس الضغوط النفسية من الدرجة الصغرى للمقياس دل ذلك على انخفاض         

 للمقيـاس الفرد من الدرجة العظمى وكلما اقتربت درجة  ،مستوى الضغوط النفسية لديه 
  . ذلك على ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى الفرددل
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لـويس كامـل     (إعداد  : ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة     مقياس -٣
  ) ١٩٩٨ ،مليكة

وأوسعها  ،ا من أكثر مقاييس الذكاء انتشار     ء بينية للذكا  – اختبار ستانفورد    يعد
ا؛استخدام لقدرة العالية على التمييز بين المستويات المرتفعة والمنخفـضة مـن      ل ا نظر

  . القدرات العقلية والمعرفية لألطفال والراشدين على السواء
   : للقدرات المعرفية من ثالثة مستوياتوذج الصورة الرابعة إلى نموتستند

في  وتشير البحوث إلى أنه أصدق منبئ عن األداء المعر    :)g(العامل العام   ) ١(
  . العام

  .  التحليلية والذاكرة قصيرة المدى–القدرات المتبلورة والقدرات السائلة ) ٢(
  :يشمل المستوى الثالث على عاملين من عوامل القدرات المتبلورة همـا          ) ٣(

وعلى عامل ثالث من عوامل القدرات ، االستدالل اللفظي واالستدالل الكمي
  . البصري/ تجريدي  الل التحليلية وهو االستدال–السائلة 

   : كل عامل على عدد من االختبارات على النحو التاليويشتمل
  Verbal Reasoning  : االستدالل اللفظي-

  . والعالقات اللفظية، والسخافات، والفهم،  المفردات : اختباراتويشمل
  Abstract / Visual / Reasoning  :البصري/  االستدالل التجريدي -

  . وثني وقطع الورق، والمصفوفات، والنسخ، نمط تحليل ال :ويشمل
  Quantitative Reasoning  : االستدالل الكمي-

  . وبناء المعادالت، وسالسل األعداد،  االختبار الكمي :ويشمل
  Short-term memory  : الذاكرة قصيرة المدى-

  . تذكر األشياء، إعادة األرقام، تذكر الجمل،  تذكر الخرز :وتشمل
 العربية من المقياس في ضوء الحصول على درجة عمريـة           رةصو ال وتصحح

ومن ثم إيجاد درجة عمرية معيارية مجالية لكل مجال من المجاالت  ،معيارية لكل اختبار
  . أداء الفرد العقلي والمعرفيتحددوبالتالي الحصول على درجة مركبة عامة  ،األربعة
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   : المقياسثبات -
 عند اسـتخدام    اأن المقياس يتسم بثبات مرتفع نسبي      النتائج المبدئية إلى     تشير

 لتـذكر   ٠،٨٢فقد تراوحت معامالت الثبـات مـن         ،٢٠ ريتشاردسون   – يودرمعادلة ك 
 لكل من تحليـل     ٠،٩٥ ، لتذكر الموضوعات  ٠،٩٧ للعالقات اللفظية إلى     ٠،٨٥ ،األرقام

 ٦٦٠ إلى ٣٨٠ أحجامها من توذلك في عينات تراوح ، للمفردات٠،٩٤و ، والفهمطالنم
أمـا معامـل الثبـات       ، سنة ٢٣ تحت سن    اوكانوا جميع  ،)في اختبار المفردات   (اتلميذً

 ٠،٦٤ لتذكر الجمل إلـى      ٠،٨٦،   للنسخ ٠،٥٣فقد تراوح بين    ،  بطريقة إعادة االختبار  
 ٠،٨٨،   لالستدالل اللفظي  ٠،٨٧،   لالستدالل الكمي  ٠،٦٦ ،صريالب/ لالستدالل المجرد   

 للدرجة المركبة وذلك بالنسبة لمجموعة أطفال ٠،٨٧بينما كانت  ،ىللذاكرة قصيرة المد  
  . ) طفال٣٠ً= ن (مرحلة ما قبل المدرسة 

   : المقياسصدق -
إذ يتوفر للمقياس الصدق الظاهري  ، وتتنوع الشواهد على صدق المقياستتعدد

رتباط كما تم حساب مصفوفتي معامالت اال      ،بوصفة مقياساً للذكاء أو القدرات المعرفية     
وكانت معامالت ارتباط  ،الداخلية بين الدرجات الفرعية للفئتين العمريتين السابق ذكرهما

والذي بنى   ،وتوضح االتفاق مع النموذج الثالثي لمستويات بنية العقل البشري         ،موجبة
  .المقياس على أساسه

 الصورة الرابعة على عينة مكونة من ثالث مجموعـات قـوام كـل       بقت طُ كما
 ،ومتوسـطين  ،تم توزيعهم وفقا لمستواهم التحصيلي إلى متفوقين       ،ا فرد ٦٠ة  مجموع

 المتفوقون  :وقد كانت المتوسطات واالنحرافات المعيارية في العينات الثالث      ،ومتأخرين
المتـأخرون   ،)٩،٣٢= ع  ،  ٨٠،٧٢= م  (المتوسطون   ،)١٠،٩١= ع  ،  ٩٢،٨٥= م  (
ة المقياس على التمييز رغـم وجـود        وهذا يدل على قدر    ،)٧،٤٢= ع  ،  ٧٠،٧٧= م  (

  .  األفراد في العينات الثالثبعضبعض التداخل بين درجات 
   : الدراسةخطوات :رابعا

 ، من الخطوات واإلجراءات في سبيل القيام بهذه الدراسة        مجموعة الباحث   اتبع
   :وهي

واالطالع علـى    ،والدراسات السابقة  ،جمع البيانات الخاصة باإلطار النظري     -١
  .دبيات المتعلقة بمتغيرات الدراسةاأل

والتأكـد   ،والتأكد من صدقها وثباتها    ،إعداد األدوات المستخدمة في الدراسة     -٢
 .من صالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة
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 .اختيار أفراد العينة من الطلبة الموهوبين بالمرحلة الثانوية -٣

 .تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة -٤

وجمع البيانـات    ،لبة الموهوبين على أدوات الدراسة    تصحيح استجابات الط   -٥
 .وإجراء العمليات اإلحصائية المناسبة لفروض الدراسة

 .وتفسيرها ،اختبار صحة الفروض واستخالص النتائج -٦

 ،صياغة بعض التوصيات في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية -٧
 .واقتراح مجموعة من البحوث والدراسات المستقبلية

 .ترتيب وتنظيم المراجع العربية واألجنبية المستخدمة في الدراسة -٨

   :األساليب اإلحصائية :خامسا
 الباحث بتحليل البيانات واختبار صحة الفروض باستخدام مجموعـة مـن            قام

، SPSSاألساليب اإلحصائية من خالل حزمة البرامج اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة            
   :وهي

  .Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون -١
 .t- Testلداللة الفروق بين المتوسطات ) ت(اختبار  -٢

 .المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية -٣

 .Linear Regressionتحليل االنحدار الخطي البسيط  -٤

  .Stepwise Regressionتحليل االنحدار متعدد الخطوات  -٥
   :شتهانتائج الدراسة ومناق

التعرف على نوع ودرجة العالقة بين مستوى الذكاء الوجداني ومكوناته في إطار 
والتعرف على الفروق بين الطلبـة الموهـوبين         ،ومستوى الضغوط النفسية وأنواعها   

علـى   والتعـرف أيـضا    ،والموهوبات في مستوى الذكاء الوجداني والضغوط النفسية      
ية من خالل معرفة مستوى الذكاء الوجداني لدى        إمكانية التنبؤ بمستوى الضغوط النفس    

يعرض الباحث لنتائج الدراسة الحالية من خالل اختبار صحة  ،الطلبة الموهوبين أكاديميا
الفـروض باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تمت االستعانة بها لمعالجة           

  .وتفسيرها ومن ثم مناقشة تلك النتائج ،البيانات
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  :  الفرض األول ومناقشتهانتائج 
 بـين  إحـصائيا  دالة سالبة ارتباطية عالقة توجد" ينص الفرض األول على أنه      

 الطلبـة  لـدى  وأبعادهـا  النفـسية  الضغوط ودرجات وأبعاده الوجداني الذكاء درجات
  ".أكاديميا الموهوبين

ــرض   ــذا الف ــحة ه ــن ص ــق م ــاط   ،وللتحق ــل ارتب ــساب معام ــم ح ت
 بين درجات أفراد العينة على مقياس PearsonCorrelation Coefficientبيرسون

وذلك للتعرف ، الذكاء الوجداني وأبعاده ودرجاتهم على مقياس الضغوط النفسية وأبعادها
  .على نوع هذه العالقة ومستوى داللتها

ويوضح الجدول التالي معامالت االرتباط بين األبعاد األساسية للذكاء الوجـداني           
  .نفسية والدرجة الكلية لكليهماوأبعاد الضغوط ال

معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس الذكاء الوجداني )٢(جدول 
  .ومستوى داللتها ،ودرجاتهم على مقياس الضغوط النفسية وأبعادها، وأبعاده

 النفسي أبعاد الضغوط

 الذكاء الوجداني

الضغوط 
 الشخصية

  الضغوط
 االجتماعية

  الضغوط
 األكاديمية

  الضغوط
 المستقبلية

الدرجة الكلية 
للضغوط 
 النفسية

الكفـــاءات 
 الشخصية

-٠،٦٢٠- **٠،٣٤٦- **٠،٥١١- **٠،٦٨٢-  **٠،٤٨٧** 

الكفـــاءات 
 االجتماعية

-٠،٨٢٠- **٠،٦٢٢- **٠،٦٣٠- ** ٠،٨١٢-  **٠،٦٦٧** 

كفــاءات إدارة 
 الضغوط

-٠،٨٢٢- **٠،٥٧٠- **٠،٧٦١- ** ٠،٧٥٥-  **٠،٦١٦** 

 **٠،٩٠٣- **٠،٦٩٣- **٠،٧٥٦- ** ٠،٨١٨-  **٠،٧٣٠- الكفــاءات التكيفية

كفــاءات المزاج 
 العام

-٠،٩٢٠- **٠،٦٣٠- **٠،٨١٧- ** ٠،٨٥٤-  **٠،٧٢٦** 
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الدرجة الكليــة 
 للذكاء الوجداني

-٠،٨٨٤- **٠،٦٠٥- **٠،٧٤٩- ** ٠،٨٦١-  **٠،٦٩٩** 

   ٠،٠١ دالة عند**  ٠،٠٥دالة عند * 
  

    :يلي ما) ٢ (جدول من يتضح
بين الكفاءات  ) ٠،٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى          -١

 ،والمستقبلية ،واألكاديمية ،واالجتماعية، الشخصية وكل من الضغوط الشخصية
 .والدرجة الكلية للضغوط النفسية

بين الكفاءات  ) ٠،٠١(عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى         توجد -٢
 ،واألكاديميـة  ،واالجتماعيـة  ،االجتماعية وكـل مـن الـضغوط الشخـصية        

 .والدرجة الكلية للضغوط النفسية ،والمستقبلية

بين كفـاءات   ) ٠،٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى          -٣
إدارة الضغوط وكـل مـن الـضغوط الشخـصية واالجتماعيـة واألكاديميـة         

 .تقبلية والدرجة الكلية للضغوط النفسيةوالمس

بين الكفاءات  ) ٠،٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى          -٤
 ،والمستقبلية ،واألكاديمية ،واالجتماعية ،التكيفية وكل من الضغوط الشخصية    

 .والدرجة الكلية للضغوط النفسية

بين كفـاءات   ) ٠،٠١(توى  توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مس        -٥
 ،واألكاديميـة  ،واالجتماعيـة  ،المزاج العام وكل مـن الـضغوط الشخـصية        

 .والدرجة الكلية للضغوط النفسية ،والمستقبلية

بين الدرجـة   ) ٠،٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى          -٦
 . الكلية للذكاء الوجداني والضغوط النفسية

  .حة الفرض األولوهذه النتائج تحقق ص
ويمكن تفسير وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجـداني            
وأبعاده والضغوط النفسية وأبعادها لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا بأن امتالك الطلبـة            
الموهوبين لمهارات وقدرات الذكاء الوجداني بشكل مناسب يمكنهم من تحمل كثير مـن      

وهو ما يؤدي بالـضرورة إلـى      ،واتباع أساليب مواجهة أكثر فعالية     ،سيةالضغوط النف 
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 ،شعورهم بمستوى أقل من الضغوط النفسية مقارنة بذوي الذكاء الوجداني المـنخفض           
  .سواء أكانوا من الموهوبين أو حتى العاديين

 كما تشير تلك العالقة االرتباطية إلى أن الطلبة الموهوبين أكاديميا الذين حصلوا           
على درجات مرتفعة على مقياس الذكاء الوجداني كانت درجاتهم أقـل علـى مقيـاس               

 ،وهو ما يعني عدم شعورهم بمستويات عالية من الضغوط النفـسية           ،الضغوط النفسية 
كما أن الطلبة الموهوبين أكاديميا الذين حصلوا على درجات منخفضة علـى مقيـاس              

وهـو مـا يعنـي       ،قياس الضغوط النفسية  الذكاء الوجداني كانت درجاتهم أعلى على م      
  . شعورهم بمستويات عالية من الضغوط النفسية

وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه نتائج معظم الدراسات السابقة التي أكدت             
على وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني وأبعاده والضغوط            

ومن هذه الدراسات دراسـة تـشان        ،الموهوبين أكاديميا النفسية وأبعادها لدى الطلبة     
)٢٠٠٥ (Chan  ،          اوالتي أوضحت نتائجها وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحـصائي

كما أسفرت نتائج الدراسة     ،بين الذكاء االنفعالي وأبعاده وبين مستوى الضغوط النفسية       
مرتفع أكثـر قـدرة علـى       عن أن المراهقين الموهوبين ذوي الذكاء الوجداني ال        أيضا

وكان لديهم مستوى أقـل مـن الـضغوط         ،  استخدام أساليب مواجهة الضغوط اإليجابية    
مما يعنى وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين الـذكاء االنفعـالي              ،النفسية

  .وأساليب مواجهة الضغوط اإليجابية
 Landau) ١٩٩٨(يسلرالنداو ووكما تتفق تلك النتائج أيضا مع نتائج دراسة 

& Weissler ،والـذكاء   ،والتي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة بين النضج االنفعالي
وأشارت إلى أن األطفـال الموهـوبين ذوى النـضج        ،واإلبداع لدى األطفال الموهوبين   

االنفعالي المرتفع والذكاء العالي كانوا أكثر إبداعا من األطفال الموهوبين ذوى مستوى            
كما كانوا أكثر قدرة على تحمل ومواجهة الضغوط النفسية          ، االنفعالي المنخفض  النضج

  .واألكاديمية من األطفال ذوي الذكاء المنخفض
   :نتائج الفرض الثاني ومناقشتها
 ترتيب الضغوط النفسية التي يعاني منهـا        يمكن" ينص الفرض الثاني على أنه      

  ". عليهماتأثير ألكثرها ا وفقًأكاديمياالطلبة الموهوبين 
قام الباحث بحساب المتوسط بين الحد األدنـى         ،وللتحقق من صحة هذا الفرض    

 ،والحد األقصى للدرجات التي حصل عليها أفراد العينة في أبعاد مقياس الضغوط النفسية
× وذلك بقسمة المتوسط على الحد األقصى لدرجات األبعـاد           ،ثم حساب النسبة المئوية   

ترتيب الضغوط النفسية األكثر تأثيرا علـى الطلبـة الموهـوبين            ؛ للوصول إلى     ١٠٠
  : والجدول التالي يوضح ذلك ،أكاديميا
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  على الطلبة الموهوبين أكاديميا ترتيب الضغوط طبقًا لدرجة تأثيرها) ٣(جدول 
  )١٦٨= ن  (

أبعاد الضغوط 
الحد  النفسية

 األدنى 
الحد 

االنحراف  المتوسط األقصى 
 ي المعيار

النسبة 
 الترتيب المئوية 

 ٤ ٧٩،٤١ ٣،٨٩١ ٦٠،٣٥٧ ٧٦ ٥٥ الضغوط الشخصية

الضغوط 
 االجتماعية

٢ ٨١،٥٨ ٣،٦١٨ ٤٩،٧٦٩ ٦١ ٤٨ 

 ١ ٨٣،١٢ ٤،٥٤٢ ٦٣،١٧٢ ٧٦ ٦١ الضغوط األكاديمية

الضغوط 
 المستقبلية

٣ ٨١،٠٦ ٣،٧٤٤ ٤٧،٠١٩ ٥٨ ٤٥ 

الطلبة  التي يعاني منهاأنه يمكن ترتيب الضغوط النفسية  ) ٣(يتضح من جدول    
حيث تأتى الضغوط األكاديمية في المرتبة  ،وفقًا لدرجة تأثيرها عليهم الموهوبين أكاديميا

ثم تأتي الضغوط المستقبلية فـي       ،الضغوط االجتماعية في المرتبة الثانية     يليها ،األولى
نتـائج تحقـق    وهذه ال ،  ثم تأتي الضغوط الشخصية في المرتبة الرابعة       ،المرتبة الثالثة 

  . صحة الفرض الثاني
يتضح أن الضغوط األكاديمية تحتل الصدارة لـدى         ،وفي ضوء النتائج السابقة   

وهمـا معـا تـشكالن أزمـة         ،تليها الضغوط االجتماعيـة    ،الطلبة الموهوبين أكاديميا  
حيـث تـشكل     ،الموهوبين مع البيئة المحيطة بهم سواء أكانت في المدرسة أو المنزل          

لتي يمرون بها على الصعيد المدرسي واألسري تحديا يفرض عليه الكثير من            الخبرات ا 
ورغم ذلك تـضطلع     ،وبالتالي يرتفع شعورهم بالضغوط النفسية نتيجة لذلك       ،المتطلبات

وذلـك   ،الضغوط المستقبلية والشخصية بدوٍر مهٍم في حياة الطلبة الموهوبين أكاديميا         
وذلك ألن النسبة المئوية لهما      ،الرابعة على التوالي  رغم وجودهما في المرتبة الثالثة و     

وذلك من منطلق أن الموهوبين عادة       ،ال تقل كثيرا عن الضغوط األكاديمية واالجتماعية      
كما أنهم يفرضون على أنفسهم المزيـد مـن الكماليـة       ،ما يشغلون أنفسهم بالمستقبل   
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ـ              ن الـضغوط الشخـصية     والمثالية في األداء؛ ما يدفع بهم نحـو الـشعور بمزيـد م
  .والمستقبلية

 & Rinju)٢٠١٢( رينجو وبابيدراسةوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
Baby  ،النفسية التي يعاني منهـا الطلبـة        الضغوط تحديد عن   ها نتائج أسفرت والتي 

والضغوط  ،ورد الفعل االنفعالي ، الضغوط المتعلقة بالكماليةأبرزهاو ،أكاديميا الموهوبين
 ، باالسـتقاللية  ةوالضغوط المتعلق  ،والضغوط األسرية  ،متعلقة بإنجاز المهام المتعددة   ال

والـضغوط المرتبطـة     ،والضغوط المرتبطة بمطالب النمو الخاصة بمرحلة المراهقـة       
والـضغوط الناتجـة عـن حـب         ،والضغوط الناتجة عن الملـل     ،بالتوجه نحو النجاح  

والضغوط المترتبة على التوقعات العالية من  ،والضغوط المرتبطة بالمستقبل  ،االستطالع
  .ماعيةوالضغوط االجت ،اآلخرينقبل 

  : نتائج الفرض الثالث ومناقشتها
ذات داللـة إحـصائية      فـروق  ال توجـد  " ينص الفرض الثالـث علـى أنـه         

بينمتوسطيدرجاتالطلبةالموهوبينأكاديمياعلىمقياسالذكاءالوجدانيوأبعادهتُعزىلمتغيرالنوع 
  ".)إناث –ذكور (

 لعينتـين   t-Test)ت  ( تـم اسـتخدام اختبـار      ،وللتحقق من صحة هذا الفرض    
الـذكور  (وذلك لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجـات المجمـوعتين           ،مستقلتين

والجدول التـالي يوضـح نتـائج هـذا      ،على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده ) واإلناث
   :الفرض

  ها للفروق بين متوسطي درجاتوداللت" ت " نتائج اختبار ) ٤(جدول 
  .مقياس الذكاء الوجداني وأبعادهالذكور واإلناث على 

  بيان  )٧٦= ن ( إناث )٩٢= ن ( ذكور
 ع م ع م أبعاد الذكاء الوجداني

) ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

 غير دالة ٠،١٤١- ١١،٧٤ ١٢٧،٣٨ ١٥،٢٩ ١٢٧،٠٨ الكفاءات الشخصية

الكفــــــــــ
 ماعيةــاءات االجت

 غير دالة ٠،١٥١- ٧،٢٧ ٩٦،٠٦ ٦،٦٢ ٩٥،٩٠

 غير دالة ١،٢١٦- ٦،٠٦ ٧٠،٠٦ ٦،٠٤ ٦٨,٩٢ كفاءات إدارة الضغوط

 غير دالة ٠،٥٦١- ٨،١٥ ٩٦،٣٦ ٧،٧٨ ٩٥،٦٧ الكفاءات التكيفية
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 غير دالة ١،١٨٣- ٩،١٩ ٦٥،٣٦ ٨،٨٩ ٦٣،٧٠ كفاءات المزاج العام

 غير دالة ٠،٦٤٩- ٣٩،٦٤ ٤٥٥،٢٥ ٣٨،٩٩ ٤٥١،٢٩ الدرجة الكليــة

عدم وجود فروق جوهرية في الدرجة الكلية لمقياس الـذكاء          ) ٤(يتضح من جدول        
 ،حيث كانت تلك الفروق غيـر دالـة إحـصائيا      ،واإلناث وأبعاده بين الذكور   ،الوجداني

يتضح أن متوسطات درجـات   ،وبالنظر إلى متوسطي درجات مجموعتي الذكور واإلناث     
وهذا يـدل    ،قياس الذكاء الوجداني متقاربة من متوسطات درجات اإلناث       الذكور على م  

  .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض الثالث ،على أن هذه الفروق غير جوهرية
وتُشير تلك النتائج أيضا إلى امتالك الطلبة الموهوبين الذكور واإلنـاث مـنهم          

لمتوسطات الحسابية للدرجـة    وذلك إذا ما نظرنا ل     ،لمهارات الذكاء الوجداني بقدر كبير    
 نتائج هذا الفرض مع ما توصلت إليـه         وتتفق ،الكلية لمقياس الذكاء الوجداني وأبعاده    

 نتائجهـا  أشارت والتي، )٢٠١٠( جمال أبو زيتون دراسة مثلبعض الدراسات السابقة    
ا كم ، أن مستويات الذكاء االنفعالي لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين كانت مرتفعة          إلى

 كان في بعد إدارة    أقلهافي حين أن     ،أنهم حصلوا أعلى الدرجات في بعد الدافعية الذاتية       
 إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغيرات الصف والجنس           أشارتكما   ،العواطف

  . متغير الذكاء االنفعاليفي
 Schutte et .)٢٠٠١( وآخرين سكوتىوتتسق تلك النتائج مع نتائج دراسة 

al  وجود فروق بين الطلبة والطالبات في مستوى الـذكاء  عدم ها نتائجأوضحتلتي   وا 
 لـي  مع دراسـة     أيضاكما تتفق تلك النتائج      ، ومستوى المهارات االجتماعية   دانيالوج

 الذكاء مستوى أن نتائجها أظهرت التيو، Lee & Olszewski) ٢٠٠٦(وأولزويسكى 
في حين أن مستوى  ،ره لدى الطلبة العاديينالوجداني لدى الذكور الموهوبين مماثل لنظي

كمـا كـان     ،دياتالذكاء الوجداني لدى اإلناث الموهوبات اختلف عنه لدى الطالبات العا         
  .الموهوبون أعلى في درجات القدرة على التكيف

 عالية من   مستويات يظهرون الموهوبين   الطلبة ضوء ما سبق يتضح أن       وفي
 ملحـوظ فـي   تميـز  ولديهم ،فاعلية الذات القيادية  كبير من    وقدر ،التوجه نحو الهدف  

ــة  ــارات االجتماعي ــيم وإدراك وا ،المه ــتخداموتقي ــاالتس والتعبيــر  ، االنفع
  .(Chan,2007, 188)عنها

   :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها
 الطلبـة  درجـات  متوسـطي  بين فروق ال توجد " ينص الفرض الرابع على أنه      

 –ذكور  ( النوع لمتغير تُعزى وأبعادها النفسية الضغوط مقياس على أكاديميا الموهوبين
  ".)إناث
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 لعينتـين   t-Test)ت  ( تـم اسـتخدام اختبـار      ،وللتحقق من صحة هذا الفرض    
على مقياس واإلناث  الذكور وذلك لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات ،مستقلتين

   :ضوالجدول التالي يوضح نتائج هذا الفر ،الضغوط النفسية وأبعاده
  

  وداللتها للفروق بين متوسطي درجات " ت " نتائج اختبار ) ٥(جدول 
  .وأبعاده مقياس الضغوط النفسيةعلى  الذكور واإلناث

  مجموعة الذكور
 )٩٢= ن ( 

  مجموعة اإلناث
 )٧٦= ن ( 

   بيان       
  الضغوطأبعاد 

 ع م ع م  النفسية

 ) ت(قيمة 

مستوى 
 الداللة

 غير دالة ١،٣٤٧ ٣،٥٩ ٦٣،٩٤ ٣،٥٧ ٦٤،٦٩ الضغوط الشخصية

 غير دالة ١،٥٤٠ ٣،٤٢ ٥٣،٩٣ ٣،٢٠ ٥٤،٧٢ الضغوط االجتماعية

 غير دالة ٠،٧٨٢ ٣،٨٩ ٦٦،٩٠ ٤،٠٩ ٦٧،٣٩ الضغوط األكاديمية

 غير دالة ٠،٦٨٦- ٢،٦٠ ٥١،٢٦ ٢،٣١ ٥١،٠٠ الضغوط المستقبلية

 غير دالة ١،٠١٧ ١١،٣٨ ٢٣٦،٠٥ ١٠،٩٣ ٢٣٧،٨١ الدرجة الكليــة للضغوط

عدم وجود فروق جوهرية في الدرجة الكليـة لمقيـاس      ) ٥(يتضح من جدول    
حيث كانت تلـك الفـروق غيـر دالـة           ،وأبعاده بين الذكور واإلناث    ،الضغوط النفسية 

يتضح أن  ،)الذكور واإلناث(وبالنظر إلى متوسطات الدرجات لكال المجموعتين  ،إحصائيا
 الضغوط النفسية وأبعاده متقاربة من متوسطات       متوسطات درجات الذكور على مقياس    

وهذه النتائج تحقق صحة  ،وهذا يدل على أن هذه الفروق ليست جوهرية ،درجات اإلناث
  .الفرض الرابع

حيث إن تطور مستوى الذكاء الوجداني لدى الطلبة الموهـوبين مـن الـذكور              
فإن  لرغم من ذلك  وبا ،واإلناث له أثر واضح في خفض مستوى الضغوط النفسية لديهم         

متوسطات درجات مقياس الضغوط النفسية وأبعاده تعكس وجود تشابه نسبي في شعور          
وهذا يرجع في أغلبه إلى التشابه فـي الخـصائص           ،الذكور واإلناث بالضغوط النفسية   

  .واالحتياجات النفسية واالجتماعية واألكاديمية للطلبة الموهوبين من كال الجنسين
فسية لدى الطلبة الموهوبين تدور حول مجاالت عـدة منهـا           الضغوط الن  أن كما

 ،والقضايا العامة  ،والقضايا األخالقية والقيمية   ،والعالقات واالنفعاالت والتواصل   ،الوقت
  .(Barber-Marsh,2007)والضغوط األكاديمية
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 & Rinju)٢٠١٢( وبابيرينجو دراسةوتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه 
Baby  ،ا بين الـذكور واإلنـاث            ها نتائج رتأظه والتيأنه ال توجد فروق دالة إحصائي 

 .الموهوبين في مستوى الضغوط النفسية وأبعادها
) ١٩٩٩( وزيجلـر جيرالنـد  مـع نتـائج دراسـة    أيضا تتسق تلك النتائج  كما

Garland & Ziglar، ا تشير إلى عدم وجود فروق دالة والتيبين الـذكور  إحصائي 
 . المشكالت السلوكية واالنفعالية والضغوط النفسيةواإلناث في مستوى

  : نتائج الفرض الخامس ومناقشتها
 الطلبـة  درجـات  متوسـطي  بين فروق توجد" ينص الفرض الخامس على أنه      

 النفـسية  الضغوط مقياس على الوجداني الذكاء ومرتفعي منخفضي أكاديميا الموهوبين
  ".االتجاه األفضل فيالذكاء الوجداني لصالح الطلبة الموهوبين مرتفعي ، وأبعادها

تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين من خالل         ،وللتحقق من صحة هذا الفرض    
حيث كانـت قيمـة      ،حساب الوسيط لدرجات العينة الكلية على مقياس الذكاء الوجداني        

وتـم استخــدام     ،)٤٦٦،٥(الوسيط في ضوء الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني       
وذلك لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات      ،لعينتين مستقلتين t-Test)ت  ( راختبا

  .الطلبة منخفضي ومرتفعي الذكاء الوجداني على مقياس الضغوط النفسية وأبعادها
   :والجدول التالي يوضح نتائج هذا الفرض

  بين وداللتها للفروق بين متوسطي درجات الطلبة الموهو" ت " نتائج اختبار ) ٦(جدول 
  . مقياس الضغوط النفسية وأبعادهأكاديميا منخفضي ومرتفعي الذكاء الوجداني على 

 مرتفعي الذكاء الوجداني
 )٨٢= ن (

منخفضي الذكاء 
 )٨٦= ن (الوجداني

   بيان       
  الضغوطأبعاد 

 ع م ع م  النفسية
 ) ت(قيمة 

مستوى 
 الداللة

 ٠،٠١ ١٠،٩٦٨- ٢،٨٧ ٦٦،٦٧ ٢،٥٩ ٦٢،٠٣ الضغوط الشخصية

 ٠،٠١  ١٨،٤٨٣- ٢،١١ ٥٧،٠٨ ١،٦٦ ٥١،٦٥ الضغوط االجتماعية

 ٠،٠١ ١٦،٣٨٠- ٢،٩٣ ٧٠،٣٠ ١،٩٢ ٦٤،٠٣ الضغوط األكاديمية

 ٠،٠١  ١٠،٠٦٣- ١،٩٨ ٥٢،٦١ ١,٨٧ ٤٩،٦١ الضغوط المستقبلية

 ٠،٠١ ٢٢،٨٢٨- ٦،٦٥ ٢٤٦،٦٩ ٤،٠٠ ٢٢٧،٣٤ الدرجة الكليــة للضغوط

د فروق جوهرية دالة إحصائيا في الدرجة الكليـة         وجو) ٦(يتضح من جدول    
لمقياس الضغوط النفسية وأبعاده بين مرتفعي ومنخفضي الـذكاء الوجـداني لـصالح             
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حيث كانت تلك الفـروق عنـد مـستوى          ،االتجاه األفضل  مرتفعي الذكاء الوجداني في   
ح أن  يتض ،وبالنظر إلى متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني        ،)٠،٠١(

متوسطات درجات مرتفعي الذكاء الوجداني على مقياس الضغوط النفسية وأبعاده أقـل            
وهذا يدل على أن هذه الفروق لصالح   ،من متوسطات درجات منخفضي الذكاء الوجداني     

وهو  ،حيث حصل أفراد هذه المجموعة على درجات منخفضة        ،مرتفعي الذكاء الوجداني  
نفسية لدى الطلبة الموهوبين أكاديميـا مرتفعـي   ما يعكس انخفاض مستوى الضغوط ال     

  .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض الخامس ،الذكاء الوجداني
حيث تؤكد نتائج هذا الفرض      ،وتأتى نتائج هذا الفرض لتعزز نتائج الفرض األول       

الذكاء الوجداني والضغوط النفـسية لـدى        على العالقة االرتباطية السالبة والقوية بين     
  .لموهوبين أكاديمياالطلبة ا

) ١٩٩٨(وتتفق نتائج هذا الفرض مع مـا توصـلت دراسـة النـداو وويـسلر              
Landau & Weissler ، والتي أوضحت نتائجها أن األطفال الموهوبين ذوى النضج

االنفعالي المرتفع والذكاء العالي كانوا أكثر إبداعا من األطفال الموهوبين ذوى مستوى            
كما كانوا أكثر قدرة على تحمل ومواجهة الضغوط النفسية          ،النضج االنفعالي المنخفض  

تتسق أيضا مع نتائج دراسة تشان       كما ،واألكاديمية من األطفال ذوي الذكاء المنخفض     
)٢٠٠٣(Chan،             التي أسفرت نتائجها عن أن المـراهقين الموهـوبين ذوي الـذكاء

ية التي تجعل الفرد أكثر الوجداني المرتفع أكثر قدرة على مواجهة وتحمل الضغوط النفس
وأقل قدرة على التوافق  ،وأكثر ميلًا لالشتراك في سلوكيات غير اجتماعية ،واكتئابا، قلقًا

  .بالمقارنة بالمراهقين الموهوبين منخفضي الذكاء الوجداني
والتـي  ، Chan) ٢٠٠٥(كما تتفق تلك النتائج أيضا مع نتائج دراسـة تـشان           

وبين ذوي الذكاء الوجداني المرتفع كانوا أكثر قدرة علـى        أوضحت أن المراهقين الموه   
وكان لديهم مستوى أقـل مـن الـضغوط          ،استخدام أساليب مواجهة الضغوط اإليجابية    

مما يعنى وجود عالقـة      ،النفسية مقارنة بنظرائهم من ذوي الذكاء الوجداني المنخفض       
 ،ليب مواجهة الضغوط اإليجابيةارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء االنفعالي وأسا

كما ألمحت الدراسة إلى أن المراهقين الموهوبين ذوى الذكاء الوجداني المرتفـع أقـل              
واالجتماعية مقارنة بنظرائهم من ذوى الـذكاء        ،والسلوكية ،عرضة للمشكالت النفسية  

  .الوجداني المنخفض
  : نتائج الفرض السادس ومناقشتها

 فـي  النفـسية  الضغوط بمستوى التنبؤ يمكن" ينص الفرض السادس على أنه      
  ".أكاديميا الموهوبين الطلبة لدى الوجداني للذكاء الكلية الدرجة خالل من الكلية درجتها
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 Linearتم استخدام االنحدار الخطي البـسيط   ،هذا الفرضصحة وللتحقق من 
Regressionكأسلوب إحصائي.  

  
ديد تأثير الذكاء الوجداني على الضغوط نتائج االنحدار الخطي البسيط لتح )٧(جدول 

  النفسية

المتغير 
 المستقل

المتغير 
  قيمة  R2 قيمة Rقيمة  التابع

Beta 

  قيمة 
B 

  )ف(قيمة 
ومستوى 

 داللتها

  )ت(قيمة
ومستوى 

 داللتها

الذكاء 
الوجدان

 ي

الضغوط 
 ٠،٨٨٤- ٠،٧٨١ ٠،٨٨٤- النفسية

٣٥٠،٧٣  
-٠،٢٥١ 

٥٩١،٧٤٢  
دالة عند 

٠،٠١ 

-٢٤،٣٢٦  
ة عند دال

٠،٠١ 

  )٠،٢٥١-= معامل االنحدار، ٣٥٠،٧٣=ثابت االنحدار (Bحيث قيمة 
 التنبؤ بالضغوط النفسية مـن  إمكانيةلمعرفة ) ف(أن قيمة ) ٧(يتضح من جدول  

وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  ) ٥٩١،٧٤٢(خالل مستوى الذكاء الوجداني بلغت      
ط النفسية مـن خـالل مـستوى الـذكاء     مما يشير إلى إمكانية التنبؤ بالضغو   ) ٠،٠١(

وهي قيمـة دالـة     ) ٢٤،٣٢٦-(بلغت  ) ت(أن قيمة    كما يتضح من الجدول   ،  الوجداني
مما يشير إلى    ،)٠،٢٥١ -(وبلغ معامل االنحدار   ،أيضا) ٠،٠١(إحصائيا عند مستوى    

حيـث تبلـغ قيمـة     ،الذكاء الوجـداني يـسهم فـي التنبـؤ بالـضغوط النفـسية           أن
ومن ثم يمكن صياغة معادلة االنحدار  ،)R2(هي قيمة معامل التحديد و% ٧٨،١مساهمته

  : الخطي كما يلي
   الذكاء الوجداني×٠،٢٥١–٣٥٠،٧٣= الضغوط النفسية 

  .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض السادس
 الطلبـة  دىعرف على مستوى الذكاء الوجداني لويمكن تفسير تلك النتائج بأن الت 

حيث يساهم  ، من خالله التنبؤ بمستوى الضغوط النفسية لديهم الموهوبين أكاديميا يمكن  
بينمـا   ،في تحديد مستوى الضغوط النفـسية     %) ٧٨،١(الذكاء الوجداني ويؤثر بنسبة     

وعليه  ،تؤثر بعض العوامل األخرى في درجة الضغوط النفسية في حدود النسبة المتبقية
وبين أكاديميا يؤدي إلى شعورهم فإن انخفاض درجات الذكاء الوجداني لدى الطلبة الموه

 ،واألكاديميـة  ،واالجتماعيـة  ،بمزيد من الضغوط النفسية بكافة أنواعهـا الشخـصية        
كما أن حصولهم على معدالت عالية في الذكاء الوجداني سيؤثر إيجابيـا             ،والمستقبلية
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على قدراتهم في مواجهة الضغوط النفسية مما يعني شعورهم بمعدل أقل من الـضغوط            
  .لنفسيةا

 وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات الـسابقة مثـل دراسـة              
والتي كشفت نتائجها أن  ،Woitaszewsk & Alisma) ٢٠٠٤(واتزويسكى وأليسما

قد أسهم بشكل كبير في النجاح االجتماعي واألكاديمي لهؤالء المراهقين  الذكاء الوجداني
كما تتسق   ،اتهم على مواجهة الضغوط االجتماعية    كما أسهم في تطوير قدر     ،الموهوبين

والتي أسفرت نتائجها عن وجود إسـهام   ،)٢٠١٠(أيضا مع نتائج دراسة بديعة بنهان       
 ،نسبى قوى للذكاء الوجداني والكمالية السوية في التنبؤ بمستوى جودة الحياة النفسية           

 إمكانيـة التنبـؤ     والتي أوضحت ،  )٢٠٠٩(وتتفق أيضا مع نتائج دراسة أحمد جنيدي        
حيـث تـسهم     ،بأبعاد جودة الحياة النفسية من خـالل متغيـرات الـذكاء الوجـداني            

في التنبؤ بجودة الحياة النفسية للطلبة الموهوبين بالمرحلة الثانويـة          %) ٤٦،١(بنسبة
  .العامة

  : نتائج الفرض السابع ومناقشتها
جداني دون غيرهـا    تُنبئ بعض أبعاد الذكاء الو    " ينص الفرض السابع على أنه      

  ".أكاديميا الموهوبين الطلبة  النفسية لدىبمستوى معين من الضغوط
تم استخدام تحليل االنحدار متعـدد الخطـوات         ،وللتحقق من صحة هذا الفرض    

Stepwise Regressionحيث يقوم بترتيب المتغيرات المـستقلة   ، كأسلوب إحصائي
عاد المتغيرات المستقلة غير المؤثرة مـن   واستب ،حسب درجة تأثيرها في المتغير التابع     

  .معادلة االنحدار المتعدد
  تحليل االنحدار متعدد الخطوات لتحديد تأثير أبعاد الذكاء الوجداني)٨(جدول 

  أكاديميا الموهوبين الطلبة على الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى
المتغير 
  التابع
 

  المتغيرات المستقلة
  أبعاد الذكاء الوجداني

 المنبئة

االرتباط 
 Rالجزئي 

R2  
 الجزئي

R2  
 النموذج

  قيمة 
Beta 

  قيمة
B 

 ) ت(قيمة 

 **٦،١٢٤- ٠،٦٤٤- ٠،٥٢٢- ٠،٨٤٦ ٠،١٨٥ ٠،٤٣١- كفاءات المزاج العام

 **٣،٩٣٠- ٠،٤٤٠- ٠،٣١٤- ٠،٨٦١ ٠،٠٨٥ ٠،٢٩٣- الكفاءات التكيفية

 *٢،٣٣٠- ٠،٢٣٠- ٠،١٢٥- ٠،٨٦٤ ٠،٠٣٢ ٠،١٧٩- كفاءات إدارة الضغوط

الضغوط 
 النفسية

 ٣٣٦،٧٢٩= قيمة ثابت االنحدار العام 

   ٠،٠١دالة عند **          ٠،٠٥دالة عند  * 
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وكفـاءات   ،والكفاءات التكيفية  ،أن كفاءات المزاج العام   ) ٨(يتضح من جدول    
إدارة الضغوط لها قيمة مؤثرة في التنبؤ بالضغوط النفسية فـي درجتهـا الكليـة دون        

 ،٣،٩٣٠- ،٦،١٢٤-)(ت(حيث بلغت قيمة     ،بعاد الذكاء الوجداني األخرى   غيرها من أ  
 ،على التـوالي  )٠،٠٥ ،٠،٠١ ،٠،٠١(وهى قيم دالة إحصائيا عند مستوى       ) ٢،٣٣٠-

مما يشير إلى أن األبعاد الثالثة تسهم في التنبؤ بالضغوط النفسية أكثر من غيرها مـن         
كما يتضح من الجدول أيضا أن ، حدار المتعدداألبعاد األخرى التي لم تدخل في معادلة االن

 ،)٠،٨٦٤(بلغـت   ) النموذج  R2 (أقصى قيمة لمعامل التحديد الخاص بنموذج االنحدار      
كما  ،مما يدل على حجم إسهام هذه المتغيرات الثالثة في تحديد درجة الضغوط النفسية            

 ،على الترتيـب  لتلك األبعاد   ) ٠،٢٣٠-،  ٤٤٠-،  ٠،٦٤٤-(المتعدد بلغ معامل االنحدار  
  : ومن ثم يمكن صياغة معادلة االنحدار المتعدد كما يلي

× ٠،٤٤٠-كفاءات المزاج العـام   ×٠،٦٤٤ –٣٣٦،٧٢٩= الضغوط النفسية   
  .كفاءات إدارة الضغوط ×٠،٢٣٠-الكفاءات التكيفية 

  .وهذه النتائج تحقق صحة الفرض السابع
والتي تشتمل على   ( امكفاءات المزاج الع   هذا الفرض بأن   ويمكن تفسير نتائج  

وحـل   ،والمرونة ، إدراك الواقع  وتشملوالتي  ( والكفاءات التكيفية ،  )والسعادة ،التفاؤل
 )  االنـدفاع  طوضـب  ، الضغوط تحملوالتي تشمل   ( وكفاءات إدارة الضغوط  ،  )المشكالت

وأن  ،تساهم بفاعلية في التنبؤ بمستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا
لزيادة بمقدار درجة واحدة في تلك األبعاد الثالثة سوف تـؤدى النخفـاض الـضغوط               ا

ومن جهة أخرى لم يـدخل     ،النفسية بنفس قيمة معامل االنحدار المتعدد لتلك المتغيرات       
 ،الكفـاءات الشخـصية    :وهما ،اثنان من أبعاد الذكاء الوجداني     معادلة االنحدار المتعدد  
يوحي بضعف قدرتهم التنبؤية بمستوى الضغوط النفـسية        مما   ،والكفاءات االجتماعية 

  .بصفة عامة
) ٢٠٠٤(وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت إليه دراسة واتزويسكى وأليـسما           

Woitaszewsk & Alisma،  والتي كشفت نتائجها أن بعض مكونات الذكاء الوجداني
كمـا   ،لموهـوبين بشكل كبير في النجاح االجتماعي واألكاديمي للمراهقين ا        قد أسهمت 

  .أسهمت في تطوير قدراتهم على مواجهة الضغوط االجتماعية
والتي  ،Ugoji) ٢٠١٢( تلك النتائج أيضاً مع نتائج دراسة أوجوجى تتسق كما

أوضحت أنه يمكن التنبؤ بمستوى إدارة الضغوط النفسية من خـالل مكونـات الـذكاء            
عظم أبعاد الذكاء الوجداني واضحة حيت كانت نسبة إسهام م     ،الوجداني وأبعاده المختلفة  

  .ومؤثرة في التنبؤ بالقدرة على إدارة الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة
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عد عاملً    ، ما سبق  ى عل وبناءبالغ األهمية لنجـاح  ايتضح أن الذكاء الوجداني ي 
 ،واالجتماعيـة  ، مواجهة متطلبـات الحيـاة الشخـصية       في أكاديمياالطلبة الموهوبين   

كما أنه يسهم  ،وأحيانًا يكون أكثر أهمية من الذكـاء المعرفي ،والمستقبلية ،ميةواألكادي
حيـث إن مجموعـة      ،اح االجتماعي واألكاديمي لهؤالء الموهوبين    بشكل كبير في النج   

 ،والمثـابرة  ،وإدارة الضغوط ، المميزة مثل السيطرة على االنفعاالت  اتواسعة من الصف  
 ،والتفاؤل تندرج ضمن مكونات الـذكاء الوجـداني        ،ألملوا ،والمزاج الجيد  ،والتعاطف

 يتعرضون  التي بال شك في تطوير قدراتهم على مواجهة الضغوط النفسية           تساهموالتي  
 . إيجابية وفعالةبطرقلها 

  : التوصيات والدراسات المقترحة
 تقـديم بعـض     يمكـن  ،ة الحالي دراسة إليها ال  ت ضوء النتائج التي توصل    في

 بـة  والبرامج التربوية التي تقـدم للطل      لخدمات في االرتقاء با   هم قد تس  التوصيات التي 
  : يليوهي كما  ،أكاديمياالموهوبين 

الموهوبين أكاديميا ؛ للتغلب علـى الـضغوط      تقديم الخدمات اإلرشادية للطلبة    -١
النفسية التي يعانون منها من خالل إنشاء مراكز إرشادية داخـل المـدارس         

 .التي يتواجدون فيها

األنشطة المدرسية الصفية والالصـفية للطلبـة الموهـوبين          االهتمام بتوفير  -٢
 .فق مع احتياجاتهم النفسية واالجتماعية واألكاديميةافي بما يتو أكاديميا

توعية وإرشاد معلمي وأسر الطالب الموهوبين أكاديميا بأبرز الضغوط النفسية  -٣
 .يهالدى الطلبة الموهوبين أكاديميا وطرق التغلب عل

للطلبـة الموهـوبين أكاديميـا لالرتقـاء         تقديم المزيد من البرامج اإلرشادية     -٤
وذلك في كـل مـن    ،بقدراتهم على التعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم بكفاءة    

 .بما يساهم في تنمية الذكاء الوجداني لديهم ،البيئة المدرسية واألسرية

من الـذكور    موهوبين أكاديميا االهتمام بتنمية المهارات القيادية لدى للطلبة ال       -٥
وذلك من خالل تقديم برامج تربوية وإثرائية لهم داخل          ،واإلناث على السواء  

 .المدارس ومراكز الموهوبين والموهوبات

تطوير برامج اإلسراع التعليمي للطلبة الموهوبين أكاديميا بما يسمح بالقضاء           -٦
  .على الضغوط النفسية واألكاديمية لديهم

 ،لباحث بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجـال         كما يوصي ا  
   :وأهمها ما يلي
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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بمستوى الضغوط النفـسية لـدى األبنـاء           -١
  .الموهوبين أكاديميا

دراسة مقارنة بين الذكور واإلناث الموهوبين أكاديميا في أسـاليب مواجهـة             -٢
  .الضغوط النفسية

مج إرشادي لخفض الضغوط النفسية لدى والدي الطلبة الموهوبين         فعالية برنا  -٣
  .أكاديميا

الذكاء الوجداني وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط لدى الطلبـة الموهـوبين            -٤
 .أكاديميا

فعالية برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية في تحـسين فاعليـة الـذات              -٥
  .األكاديمية لدى الطلبة الموهوبين أكاديميا
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  المراجع
 برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني في فعالية).٢٠٠٩(جنيدي  محمد فوزي أحمد

 كلية،  دكتوراه غير منشورةرسالة.  النفسية للتالميذ الموهوبينحياةجودة ال
  . قناة السويسجامعة  السويسفرع التربية

 ي إرشادي لتحسين مستوى الذكاء االنفعالبرنامج).٢٠٠٠٢ (ر إبراهيم محمد بدإسماعيل
 بجامعة كلية التربية مجلة.  الموهوبين منخفضي التحصيل الدراسيالطلبةلدى 
  .٦٧ - ١٠ ،)٥١(١٢،بنها

 بوجهة وعالقته الوجداني الذكاء). ٢٠١٠( الرشيد سمجا ملكو ، الحويلةهادي أمثال
 في والعاديين الموهوبين الطلبة من عينة بين مقارنة دراسة  :األنا وقوة الضبط
  .١٨٤ - ١٥٩، ٣٨، شمس عين آداب حوليات .الكويت دولة

). كراسة األسئلة والتعليمات(للذكاء الوجداني   أون– بار قائمة). ٢٠٠٣( أون -بار
القائمة األصلية (المكتبة المصرية  :اإلسكندرية). عجوة حامد العال بدعترجمة (

  ).١٩٩٧منشورة 
 االنفعالي والذكاء السوية الكمالية من لكل النسبي سهاماإل). ٢٠١٠( بنهان حبيب بديعة

 .أكاديميا الموهوبين الجامعة طالب لدى المدركة الحياة بجودة التنبؤ في
                التربيةكلية، )والمأمول الواقع بين الموهوبين ايةورع اكتشاف (العلمي المؤتمر

  .٧٣٢ - ٦٤٧، جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية
 اإلحساسات الحائرة بين فيض ذاتال :ذكاء المشاعر).٢٠١٠(العال  محمد عبدتحية

 اكتشاف(لمي  العمؤتمرال. ) ةالقوى الثائر( االنفعاالت وغضبة)  الناعمةالقوى(
 التربية جامعة بنها ومديرية كلية ،) بين الواقع والمأمولالموهوبينورعاية 

  .٤٢٧-٤٠١، ةالتربية والتعليم بالقليوبي
دار  :القاهرة ،٧ج.  علم النفسمعجم).١٩٩٥( الدين كفافي عالءو ، عبد الحميدجابر

 .النهضة
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 والمتفوقين الموهوبين الطلبة لدى االنفعالي الذكاء.)٢٠١٠(زيتون   أبواهللا عبد جمال
            . الديموغرافية المتغيرات بعض ضوء في الخاصة بالمدارس الملتحقين

  .٤٣ – ١٣، )٤(١١، البحرين ،والنفسية التربوية العلوم مجلة
 النفسية حة أحداث الحياة وعالقتها بالصضغوط). ١٩٩٢(المعطي   مصطفى عبدحسن

           ،)١٩(١ ،ية التربية جامعة الزقازيق كلمجلة.وبعض متغيرات الشخصية
٣٢٥ – ٢٦١.  

دار القباء  :ةالقاهر. ينيكي النفس اإلكلعلم). ١٩٩٨ (طي مصطفى عبد المعحسن
  . للطباعة والنشر والتوزيع

مكتبة  :القاهرة.  الحياة وأساليب مواجهتهاضغوط).٢٠٠٥( مصطفى عبد المعطي حسن
  .زهراء الشرق

مكتبة النهضة  :القاهرة.  السوية والمضطربةالشخصية). ٢٠٠٠( محمود شقير زينب
  .المصرية

 مقياس).٢٠٠٣(وأخرون  ،وجولدن ،وكوبر ،وهاجروف ،وهول ،ومالوف ،سكوتي
). عجوة حامد العال عبدترجمة . ( كراسة األسئلة والتعليمات :الذكاء الوجداني

  ).١٩٩٨ األصلي منشورة المقياس.(المكتبة المصرية :اإلسكندرية
 التعرف على دليل. النفسية للمعلمينالضغوط).١٩٩٨(وفيوال الببالوي  ، منصورطلعت

 األنجلو ةمكتب :القاهرة.  كراسة التعليمات–الصحة النفسية للمعلمين 
   .المصرية

  . الرشاددار :القاهرة.  الموهبةسيكولوجية). ٢٠٠٥ (محمد عبد اهللا عادل
 ،لوجداني وعالقته بكل من الذكاء المعرفيالذكاء ا). ٢٠٠٢( حامد عجوة العال عبد

 كلية مجلة. والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة ،والتحصيل الدراسي ،والعمر
  .٣٤٤ -٢٤٩، ) ١(١٣ ،االسكندرية جامعةالتربية 

دار الكتاب  :القاهرة). ٣ط( مواجهتهاوأساليب الحياة ضغوط).٢٠٠٣( عسكر على
  .الحديث

دار الفكر  :القاهرة.  وإدارة الضغوط النفسيةالقلق ).٢٠٠١( السيد عثمان فاروق
  .بيالعر

مفهومه  :الذكاء االنفعالي). ٢٠٠١(ومحمد عبد السميع رزق  ، السيد عثمانفاروق
  . ٥٠-٣٢ ،٥٢ ، علم النفسمجلة. وقياسه
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 علىالذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي والقدرة ). ٢٠٠١( محمد راضي فوقية
             ،٤٥،  جامعة المنصورةبية كلية الترمجلة.طالب الجامعةالتفكير لدي 

٢٠٤ –١٧١.  
الذكاء االنفعالي واالجتماعي والخُلقي لدى الطلبة الموهوبين ). ٢٠٠٨ (النواصرة فيصل

 جامعة،  منشورةغير  دكتوراهرسالة.  ببعض المتغيرات الديموغرافيةقتهوعال
  .دناألر ،عمان العربية للدراسات العليا

 :)الصورة الرابعة( بينة للذكاء – مقياس ستانفورد دليل). ١٩٩٨( كامل مليكه لويس
 قياس وتقييم القدرات المعرفية في حاالت الصحة -المراجعة األولى 

  .مطبعة فيكتور كيرلس :القاهرة). ٢ط(والمرض
دار قباء للطباعة  :القاهرة.  الشخصيةنظريات). ١٩٩٨(الرحمن   السيد عبدمحمد

  .النشرو
دار قباء  :القاهرة.  األمراض النفسية والعقليةعلم).١٩٩٩ (لرحمن ا السيد عبدمحمد

  .للطباعة والنشر
دار  :عمان.  رعاية وتعليم الموهوبين والمتفوقينأسس). ٢٠١١( حسن قطناني محمد

  .جرير للنشر والتوزيع
ي في تنمية الذكاء مدى فعالية برنامج التنوير االنفعال). ٢٠٠٣(السميع رزق   عبدمحمد

 مجلة.  جامعة أم القرى-االنفعالي للطالب والطالبات بكلية التربية بالطائف
  .١٣١-٦١ ،)٢(١٥، واإلنسانية واالجتماعية التربويةجامعة أم القرى للعلوم 

 االجتماعية المساندة).١٩٩٤ (الرحمن ومحمد السيد عبد ، محروس الشناويمحمد
 مكتبة األنجلو  :القاهرة. ة ودراسات تطبيقية مراجعة نظري-والصحة النفسية

 .المصرية
 في تنمية الذكاء االنفعالي لدي األطفال المعلم أدوار).٢٠٠٥(عكاشة فتحي محمود

جامعة العلوم والتكنولوجيا   كلية الدراسات االجتماعيةمجلة.الموهوبين
  .٩٠- ١٣ ،)٢٠(١٠،اليمنب

، األردن). ٥ط(لمتميزين والموهوبين  إلى تربية امدخل). ٢٠١٠( السرور هايل ناديا
  .  للطباعة والنشر والتوزيعالفكردار  :عمان

 برنامج – نظرياتها– طبيعتها – النفسية الضغوط). ١٩٩٩( توفيق الرشيدي هارون
  . مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة. لمساعدة الذات في عالجها
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