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 ملخص

، واألمل العاطفيإلى تحديد مستوى الذكاء تبعت المنهج الوصفي اتي ال الحاليةهدفت الدراسة 

من  غير احتماليةعينة  معوذلك  العاطفياألمل من خالل الذكاء بعدي واستكشاف إمكانية التنبؤ ب

جمع بيانات الدراسة، تم تطبيق مقياس الذكاء لوطالبة.  167بلغت  طالبات جامعة السلطان قابوس

ارتفاع إلى ا. وأشارت النتائج ما وثباتهمقهل للراشدين بعد التأكد من صدومقياس األم العاطفي

 الخطيج تحليل االنحدار كما أظهرت نتائ األمل لدى أفراد العينة،مستوى و العاطفيمستوى الذكاء 

إذ ساهم بعد المعرفة  على األمل؛ إحصائيا دالةمتنبئات  دعتُ  العاطفيأن أبعاد الذكاء  المتعدد

)كأحد أبعاد  بعد السبل فيفي تفسير التباين  %14بنسبة  )كأحد أبعاد الذكاء العاطفي( االنفعالية

في تفسير  %22بنسبة )كأحد أبعاد الذكاء العاطفي( ، بينما ساهم بعد تنظيم االنفعاالت األمل(

كاء عمل برامج تدريبية في تحسين الذوتوصي الدراسة ب .)كأحد أبعاد األمل( ادةبعد اإلر في التباين

النفسيين واالجتماعيين  األخصائيينتوعية وتوجيه العاطفي ومكوناته لدى طلبة الجامعة، وكذلك 

بأهمية األمل الذي يعتبر األكثر ارتباطا بالجوانب من خالل البرامج التربوية والعالجية والطالب 

 اإليجابية األخرى.

 .، سلطنة ُعمانلسلطان قابوس، األمل، طالبات جامعة االعاطفيالذكاء  مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract 

This descriptive study aims to examine the levels of emotional 

intelligence and hope and study the possibility of predicting hope through 

emotional intelligence. The study was conducted on 167 female students 

from SQU who were non-randomly selected. A measure of emotional 

intelligence and adults' measure of hope were applied after verifying their 

validity and reliability. The results indicated high levels of emotional 

intelligence and hope among the participants. Moreover, the results of the 

linear regression analysis showed that the dimensions of emotional 

intelligence were statistically significant predictors of hope. Particularly, 

14% variance on pathways (as a dimension of hope) was explained by the 

emotional intelligence dimensions (with emotion cognitive scale as the 

only significant predictor). While 22% of variance on agency (as a 

dimension of hope) was explained by the dimensions of emotional 

intelligence (with emotion regulation being the only significant predictor). 

The study recommends conducting training programs to improve 

emotional intelligence and its components among university students, as 

well as to sensitize and guide psychologists, social workers and students 

through educational and therapeutic programs to the importance of hope, 

which is most closely related to other positive aspects. 

Keywords: Emotional Intelligence, Hope, Students of Sultan Qaboos 

University, Oman 

 

 مقدمة

انب ، والمتغير األكثر ارتباطا بالجومفاهيم علم النفس اإليجابييعد مفهوم األمل أحد أهم 

التكيف اإلنساني والتوافق والصحة )عبد  عل فياإلنسانية؛ لما له من دور فاإليجابية في الشخصية ا

(، ويعرف علماء النفس األمل بأنه نظام تحفيزي إدراكي ديناميكي؛ بمعنى أن 2004الخالق، 

ياة جوانب الح المتصلة باهتمامات الفرد حول العواطف والمشاعر تتكون بعد اكتساب المعرفة

ثم الطموحات الشخصية، إضافة إلى اعية المختلفة بما في ذلك الحياة العملية واألكاديمية واالجتم

يضع األهداف المنشودة التي يصبو إليها بعد إدراكه لماهية اهتمامه، ويبدأ بالتحرك والسعي نحو 

 (. ;Lamia, 2011 Averill, Catlin, & Chon, 2012تحقيقها )

النفسية يسهم في التقليل من  استراتيجية أو عالج معرفي لالضطراباته وينظر لألمل على أن

 ؛Cheavens, Feldman, Woodward, & Snyder, 2006أعراضها والقضاء عليها )
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Slade, 2009؛ Snyder, et al. 2000 ؛ فهو عامل مهم يرتبط بالرفاهية الذاتية التي تعد الهدف)

 ,Eren & Yeşilbursa(، والدافعية والتحفيز )Slade, 2009األسمى لالستراتيجية العالجية )

 (Sariçam, 2014( والسعادة )González, Fernández, & Paoloni, 2016؛ 2016

( Umphrey & Sherblom, 2014؛ 2018 اليحيا، ؛2015 ومنشد، جبروالرضا عن الحياة )

 .(Gillespie, Chaboyer, Wallis, & Grimbeek, 2016والمرونة )

التي وضعها والقت استحسان -( في نظرية األمل Snyder, et al. 2000نايدر )وأشار س

وتفتقر  على اإلدراك وعمليات التفكير مفهومها رتكزيأن األمل عاطفة  -ن وعلماء النفسالباحثي

لذي ا Lazarusإلى التلقائية والعواطف االنعكاسية بخالف العلماء الذين سبقوه أمثال الزاروس 

مل عاطفة تقوم على التلقائية واالنعكاسية، وأن هذه العاطفة توفر معلومات فورية ركز على أن األ

 (.Lazarus, 1999عن موقف ما يمكن أن يقود الفرد إلى اتخاذ إجراء )

وعلى الرغم من اهتمام سنايدر بالجانب المعرفي في تفسيره للنظرية إال أن لالنفعاالت دور 

بطة باألهداف، حيث يعتمد نوع االنفعال المرتبط بالهدف على في التقييم المعرفي لألنشطة المرت

الهدف المدرك للفرد، وكفاءته في تحقيق ذلك الهدف من خالل مكونين مهمين تعتمد عليهما نظرية 

، فالسبل هي قدرة الفرد Agency والقدرة على الفعل أو اإلرادة Pathwaysاألمل هما: السبل 

أو مسارات عملية للوصول إلى أهدافه في ظل الظروف على التخطيط للهدف وإيجاد طرق 

والمعوقات التي تواجهه، أما اإلرادة فهي دافعية الفرد للتحرك نحو أهدافه التي يضعها كما يدركها 

 (. Lamia, 2011؛2007؛ الفنجري، 2004هو )عبدالخالق، 

أفكارهم حول كيفية األفراد الذين لديهم مستويات عالية من األمل لديهم القدرة على تطوير و

التغلب على الصعاب والعقبات للوصول إلى أهدافهم وإيجاد طرق عدة ومختلفة للوصول إلى 

 (.Snyder, et al. 2000؛ Rydgren, 2015 ؛2018علي وياسين وبنا، )الهدف المدرك، 

فعيته ويتأثر األمل بالعقبات والصعوبات التي تواجه الفرد في الوصول إلى هدفه المدرك ودرجة دا

(، وتكمن هذه الصعوبات في عدة عوامل منها العوامل البيولوجية Snyder, et al. 2000)لتحقيقه 

ته تقلل من دافعي وقد ،في الفرد والتي تؤثرلعوامل االقتصادية والسياسية وا العوامل االجتماعيةو

ظرته للحياة في تحديد األهداف المدركة والطرق المختلفة للوصول إليها، وهذا األمر يعكس ن

؛ جبر ومنشد، 2005بهنام، ويجعله متقلب المزاج، ومتشائماً، ومتذمراً من الحياة وظروفها )

 (.2014سليمان،  ؛2015

 أن يكون أكثر إيجابية وعقالنية وأكثر مرونة في إدارة انفعاالته ومشاعرهب على الفرد ويتوج

تزيد من السيطرة عليها من األسس التي ويعد فهم االنفعاالت و، المتقلبةللتعامل مع هذه الظروف 

تناغم بين العقل المنطقي والعقل ، وهو أمر مبني على وجود في الحياة صحة الفرد ونجاحه وتوافقه

أحد  ديع العاطفي(؛ فالذكاء 2004)الريماني،  العاطفيمفهوم الذكاء  يعكسهوهذا ما  العاطفي

 والتكيف معها طات النفسية واالجتماعيةالعوامل األساسية الالزمة إلدارة األزمات والضغو

، وبالتالي يمكن (Fariselli, Freedman, Ghini, & Valentini, 2008؛ 2011الرفوع، )

 أن يسهم في التأثير على مستويات األمل لدى األفراد.



 "......مل لدى الذكاء العاطفي وعالقته باألــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 650

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 4)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ا من أوائل من أوجد هذا المفهوم باعتباره فرع Salovey & Mayer ويعد سالوفى وماير

في األساس مجموعة من القدرات العقلية التي تؤثر في المحتوى  االجتماعي، وأنهمن فروع الذكاء 

بفضل جولمان  العاطفيمفهوم الذكاء مثل اإلدراك والتقييم والتعبير عن االنفعاالت. واتسع  العاطفي

Golemanان هناك جانبافية لنجاح الفرد في الحياة، بل إ، الذي أوضح أن القدرات العقلية ليست ك 

، والذي يتضمن القدرة على مراقبة مشاعر الفرد العاطفيللذكاء وهو الذكاء  الآخر مكم    اسانيإن

( كما أن للعمليات النفسية دور في 2002لذاته واآلخرين وإدارة انفعاالته وتنظيمها )الخضر، 

عالية عند معالجة المعلومات التي يمكن تنشيطها في المجاالت الثقافية وبالتالي تعكس الكفاءة االنف

يتميزون  العاطفي(. فاألشخاص مرتفعو الذكاء 2015مواجهة متطلبات الحياة اليومية )رجب، 

بأنهم متفائلون وإيجابيون وذو صحة نفسية جيدة، وبقدرتهم على التعبير عن انفعاالتهم وتقدير 

هم على فهم ذاتهم، كما أنهم يتسمون باالستقرار والتعامل المرن مع المشكالت والعقبات، وبقدرت

انفعاالت اآلخرين وإقامة العالقات االجتماعية الناجحة التي تدوم طويال، إضافة إلى أنهم يتميزون 

 (.2007باألدوار القيادية والعمل مع الفريق ووعيهم بالقوانين المنظمة في المجتمع )عالم، 

ي تمزج بين من ضمن النماذج المختلطة الت العاطفيللذكاء  Golemanويعد نموذج جولمان 

(، 2002القدرات العقلية وسمات الشخصية مثل السعادة والرفاهية واألمل والتفاؤل )الخضر، 

 يتكون من خمسة أبعاد أساسية هي: الوعي بالذات العاطفيوالذي أوضح فيه أن الذكاء 

 Self-Awareness وهو مستوى وعي الفرد بحالته المزاجية ومدى استجابته في المواقف ،

، وهو مستوى سيطرة الفرد على انفعاالته Emotional Management ة، وتنظيم الذاتالمختلف

، وهي حالة داخلية تعمل على إثارة سلوك Motivation ومشاعره في المواقف المختلفة، والدافعية

الفرد على قراءة مشاعر قدرة  مدى، وهو Empathy الفرد نحو السعي وتحقيق الهدف، والتعاطف

، وهو مستوى تأثير الفرد Social Skills ها والتعامل معها، والمهارات االجتماعيةاآلخرين وفهم

مسميات الذكاء  د(. وتتعدGoleman, 1998؛ 2012 في المواقف االجتماعية المختلفة )حسن،

، وتبنت االنفعاليبحسب ما جاء في األدبيات؛ فهو أيضا يعرف بالذكاء الوجداني والذكاء  العاطفي

 .العاطفيمصطلح الذكاء  هذه الدراسة

هذه السمة اإليجابية عند  ولذلك سعت كثير من المؤسسات التعليمية والتربوية والمهنية لتنمية

مباشر في ن في هذه المؤسسات، لما لها من دور ملموس وتأثير إيجابي طفال والشباب والعاملياأل

، والتكيف والتوافق النفسي (2020)الريامي والظفري،  جودة اإلنتاج التعليمي والتربوي والمهني

 يؤثر في االتجاه  العاطفي(؛ فالذكاء 2015واالجتماعي مع أحداث الحياة المختلفة )مزغيش، 

 لسمات اإليجابية والرضا عن الحياة( ويتوسط ا2011، والخزرجي نحو المستقبل )النعيمي

(Smith, Saklofske, & Yan, 2015ريفي وزقعار، ( ويتوسط اإلجهاد والصحة النفسية )ش

التنبؤ  العاطفييمكننا من خالل الذكاء و (،Sharma, Dhar, & Tyagi, 2016؛ 2018

 & ,García-Sancho, Salguero( والعدوانية )2016بالسلوكيات الخطرة )مقدم، 

Berrocal, 2016-Fernández واالكتئاب ))Abdollahi, Talib, & Motalebi, 2015؛ 

Fernández-Berrocal & Extremera, 2016( واألفكار السلبية ،)Direktor, Simsek, 

& Serin, 2017 .) ( 2016إيجابا على التحصيل األكاديمي )الزروق،  العاطفيكما يؤثر الذكاء
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 2021( 4)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

(، والسعادة )فاضل Kotzé & Nel, 2015( والقيادة )2015والدافعية )بلقاسم وهامل، 

  (.Batool, Niazi, & Ghayas, 2014واألمل ) (،2016وعبدالودود، 

واألمل  العاطفياالرتباطية بين الذكاء وتؤيد الدراسات السابقة وجود العديد من الجوانب 

من طالب الجامعة  طالب وطالبة 303( على 2010ها البهنساوي )بشكل عام؛ ففي دراسة أجرا

تنبؤ باألمل، على ال العاطفيالذكاء  واألمل ومدى قدرة العاطفيهدفت إلى إيجاد العالقة بين الذكاء 

وأبعاده باألمل، وأنه يمكن  العاطفيوأشارت نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء 

التعاطف، وتنظيم و)إدارة االنفعاالت،  العاطفيخالل أبعاد الذكاء التنبؤ باألمل وبعديه من 

مقياس األمل  ذكور علىبين الذكور واإلناث لصالح ال إحصائيا دالةكما وجدت فروق االنفعاالت(، 

  وأبعاده وبعد تنظيم االنفعاالت.

 العاطفي( التي هدفت إلى فحص مستوى الذكاء 2011وفي دراسة بدوي والديب ومحمود )

وطالبة،  اطالب 517من  العينة تكونت ا،واألمل وكشف العالقة بينهما لدى الشباب في جامعة بنه

واألمل لدى الطالب، ووجود عالقة ارتباطية  طفيالعافي الذكاء  ياوأظهرت النتائج مستوى عال

في  العاطفيبين مرتفعي ومنخفضي الذكاء  اواألمل، كما أن هناك فروق العاطفيموجبة بين الذكاء 

 . العاطفيمتوسط درجات األمل لصالح مرتفعي الذكاء 

دى عينة واألمل ل العاطفي( طبيعة العالقة بين الذكاء 2011)والنفيعي وأكدت دراسة القاسم 

طالبة، توصلت النتائج  400من طالبات تخصصي األدبي والعلمي في جامعة أم القرى بلغ عددها 

بين  ااألمل، وأن هناك فروقو العاطفيالذكاء أبعاد فيها إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين 

، لعاطفيافي متوسطات درجات األمل لصالح مرتفعي الذكاء  العاطفيمرتفعي ومنخفضي الذكاء 

تائج إلى وجود فروق باختالف األمل لصالح التخصص األدبي، بينما لم تتوصل الن وفي متوسط

 والتخصص والسنة الدراسية في الدرجة الكلية للمتغيرات. الجنس

واألمل  العاطفي( بدراسة هدفت إلى التعرف على الذكاء 2012ن )البهنساوي وآخرووقام 

عة في كل من سلطنة عمان، والسعودية، ومصر، وفلسطين، ن طالبات الجامم ةطالب 1303لدى 

 اوأبعاده يرتبط إيجابا مع األمل، وأن هناك فروق العاطفيواليمن، توصلت نتائجها إلى أن الذكاء 

 واألمل ترجع إلى البيئة الثقافية. العاطفيفي الدرجة الكلية للذكاء 

( التي طبقت Horodecha & Martowska, 2013) ديتشا ومورتاسكوفي دراسة هور

ل لدى مجموعة من واألم العاطفيالتعرف على مستوى الذكاء والتي هدفت إلى  اشاب 60على 

عمال التطوعية والخدمية راد المجتمع الذين يشاركون في األأوضحت النتائج أن أفأفراد المجتمع، 

ين ال يشاركون في واألمل من أولئك الذ العاطفيمن الذكاء مستوى أعلى في مجتمعاتهم، يمتلكون 

 مثل هذا النوع من األعمال.  

 العاطفي( إلى التحقق من دور الذكاء Batool, et al. 2014) نوآخريوهدفت دراسة بتول 

ئج وشابة من باكستان، وأوضحت النتا اشاب 220في التنبؤ باألمل بين البالغين، وتكونت العينة من 
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ذكاء ، وأنه ال توجد فروق بين الجنسين في الطفيالعاأنه يمكن التنبؤ باألمل من خالل الذكاء 

 مل عند الذكور أعلى مقارنة باإلناث.، إال أن مستوى األالعاطفي

واألمل وبحث  العاطفي( إلى الكشف عن مستوى الذكاء 2016كما هدفت دراسة الجمال )

البة وأظهرت ط 227العالقة بينهما لدى طالبات قسم الطفولة بجامعة المنوفية، حيث بلغت العينة 

لدى أفراد العينة وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة  واألمل عال   العاطفيتوى الذكاء النتائج أن مس

 واألمل.  العاطفيبين الذكاء 

( ببحث العالقة بين Mousa, Menssey, & Kamel, 2017نسي وكامل )وقام موسى وم

 174ة دمنهور، وتكونت العينة من واألمل لدى عينة من طالب التمريض في جامع العاطفيالذكاء 

، وأن واألمل العاطفيبين الذكاء  ج عن وجود عالقة ارتباطية موجبةائ، وكشفت النتامتدرب اطالب

 من األمل كذلك.  لديهم مستوى عال   العاطفيلذكاء المستوى العالي من ا يالطالب ذو

التي بحثت الذكاء  -حثينى حد علم الباعل–ويتضح من الدراسات السابقة قلة وجود الدراسات 

على الرغم من أهميتها في الصحة النفسية العامة والتوافق النفسي االجتماعي لدى واألمل  العاطفي

تنميتها لدى األفراد بحكم صلتها بالجانب المعرفي والعاطفي معا. وبالنسبة لنتائج  أهميةالفرد، و

وأبعاده مع  العاطفيطية موجبة بين الذكاء الدراسات السابقة فقد تم االتفاق على وجود عالقة ارتبا

وليس جميعها يمكن أن  العاطفي، وكذلك توصلت بعض النتائج إلى أن بعض أبعاد الذكاء األمل

في هذه الدراسات  (، وقد تنوعت العينات Batool, et al. 2014؛2010تتنبأ باألمل )البهنساوي، 

امعة من مختلف التخصصات، والممرضين فتناولت فئات مختلفة من شرائح المجتمع كطالب الج

ويتبين كذلك من الدراسات السابقة أنها جميعها استخدمت  .، والمتطوعينالمتدربين، والبالغين

 Horodechaهورنيكا ومارتوسكا )هدف الدراسة ما عدا دراسة  إلىالمنهج الوصفي للوصول 

& Martowska, 2013) اناتالتي استخدمت المنهج التجريبي لجمع البي. 

المقاييس المستخدمة في هذه الدراسات بسبب تنوع أهداف الدراسة في قياس الذكاء واختلفت 

 بينمافي جميع الدراسات  العاطفيتنوعت المقاييس المستخدمة لقياس الذكاء د قفواألمل،  العاطفي

اسة موسى ن ما عدا درمقياس األمل للراشدي جميعها في األداة التي تقيس األمل، فاستخدمتاتفقت 

(، كما تم استخدام HHI( التي استخدمت مقياس هيرث لألمل)Mousa, et al. 2017) وآخرين

أساليب إحصائية مختلفة تنوعت بين المتوسطات الحسابية، واالنحدار الخطي والمتعدد، والتباين 

 األحادي والمتعدد.

 مشكلة الدراسة

فسية والتي تؤهل األفراد للتعامل يمثل األمل أحد السمات المرتبطة بالشعور بالصحة الن

يتوجب على أي مجتمع ينشد التطور والتقدم أن يهتم بمستويات  ولذاإيجابيا مع تحديات الحياة، 

األمل التي يعيشها أفراده، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في رفاهيته، خاصة األفراد من فئة 

 نمية في المجتمع.الشباب ألنهم هم عماد التطور والتقدم واإلنتاج والت
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باعتبار أن الذكاء في في التنبؤ بمستوى األمل قياس أثر الذكاء العاط إلى هذه الدراسة وتسعى

التي أجراها جولمان أحد وسائل تحقيق شخصية إيجابية مستقرة بحسب األبحاث العالمية  العاطفي

فرد أو فشله في الحياة % في احتمالية نجاح ال80يسهم بأكثر من  العاطفيكدت أن الذكاء أوالتي 

(Goleman, 1998) لدى األفراد أدى ذلك إلى تحقيق  العاطفي، فكلما ارتفع مستوى الذكاء

 استقرار شخصياتهم وارتفاع معدل نجاحهم. 

نهم يمثلون مختلف س أنموذج عينة دراسة مثالية حيث إويشكل طلبة جامعة السلطان قابو

ثقافاته وعاداته وقيمه؛ لذلك سعت الدراسة الحالية إليجاد شرائح فئة الشباب في المجتمع العماني و

جامعة السلطان قابوس من خالل اإلجابة على  طالباتواألمل لدى  العاطفيالعالقة بين الذكاء 

 األسئلة التالية:

 ؟جامعة السلطان قابوسلدى طالبات  العاطفيلذكاء ما مستوى ا .1

  وس؟ما مستوى األمل لدى طالبات جامعة السلطان قاب .2

 ؟لدى طالبات جامعة السلطان قابوس العاطفيالذكاء أبعاد هل يمكن التنبؤ باألمل من خالل  .3

 الدراسة أهمية

 الدراسة الحالية في: أهميةتكمن 

 واألمل. العاطفيالمتمثلة في الذكاء لفرد االهتمام بالجوانب اإليجابية لسلوك ا .1

جاءت الدراسة ف ؛سلطنة عماناألمل في ب العاطفيندرة الدراسات التي تناولت عالقة الذكاء  .2

وأبعاده  العاطفيمدى إسهام الذكاء ة علمية في مجال البحث للتعرف على الحالية لتكون إضاف

 في التنبؤ باألمل.

المساهمة في توجيه اهتمام المؤسسات التعليمية والتربوية والمسؤولين والجهات المعنية  .3

 د وأثره في األمل.في حياة الفر العاطفيلمعرفة دور الذكاء 

 الدراسة مفاهيم

 Hope األمل

"وجهة  ( بأنه10. ، ص2012عرفه سنايدر وزمالؤه )المشار إليه في البهنساوي وآخرون، 

وحالة دافعية تتضمن إيمان الفرد بمقدرته وامتالكه القدرة الالزمة  cognitive setمعرفية 

إجرائيا بأنه: درجات الفرد على مقياس  ويعرف األملللتخطيط والعمل المستمر لتحقيق أهدافه". 

 األمل للراشدين المستخدم في الدراسة.

 Emotional Intelligence العاطفيالذكاء 

وهو "القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها 

اعرهم للدخول معهم في بوضوح وتنظيمها وفقا لمراقبة وإدراك دقيق النفعاالت اآلخرين ومش
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والمهني وتعلم  العاطفيعالقات انفعالية اجتماعية ومهنية إيجابية تساعد الفرد على الرقي العقلي و

(. 36 ص.، 2001المزيد من المهارات اإليجابية للحياة المهنية واالجتماعية" )عثمان ورزق، 

عليها الفرد في مقياس الذكاء إجرائيا بأنه: مجموع الدرجات التي يحصل  العاطفيويعرف الذكاء 

 المستخدم في الدراسة. العاطفي

 محددات الدراسة

 تتحدد الدراسة بما يلي:

 قابوس.جامعة السلطان  طالباتالحدود البشرية:  .1

 الحدود المكانية: جامعة السلطان قابوس. .2

 .2017/2018الحدود الزمنية: الفصل الدراسي  .3

 مقياس األمل للراشدين المستخدمة في الدراسة.و، العاطفيمقياس الذكاء أدوات الدراسة:  .4

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة

واألمل  العاطفيلتحديد العالقة بين الذكاء عتمد الباحثون على المنهج الوصفي االرتباطي ا

جامعة السلطان قابوس، حيث تم جمع البيانات لإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل  طالباتلدى 

 لمقياسي متغيرات الدراسة. طالباتابة الاستج

  مجتمع وعينة الدراسة

حسب طالبة  8144 ان قابوس البالغ عددهنطجامعة السل طالبات تكون مجتمع الدراسة مني

، وقد كانت عينة طالبة 167العينة  شملتو ،2017/2018إحصائية جامعة السلطان قابوس لعام 

وتم تطبيق المقاييس بعد أخذ الموافقات والتأكيد على  ثين،أتيح للباح الذيغير احتمالية بناء على 

 السرية التامة للمعلومات.

 أدوات الدراسة

 مقياس الذكاء العاطفيأوال: 

طفي من إعداد عثمان ورزق لقياس مستوى الذكاء العاطفي، تم استخدام مقياس الذكاء العا

 58حيث يتكون المقياس من  ؛(2012عمانية )البهنساوي وآخرون، المستخدم في البيئة ال( 2001)

 11عبارة(، والتعاطف ) 15عبارة، موزعة على خمسة أبعاد أساسية هي: إدارة االنفعاالت )

عبارات(، والتواصل االجتماعي  10عبارة(، والمعرفة االنفعالية ) 13عبارة(، وتنظيم االنفعاالت )

بير عن مشاعري"، و"أنا صبور عبارات(، ومن األمثلة على عبارات المقياس "أستطيع التع 9)

حتى عندما ال أحقق نتائج سريعة"، و"أتصف بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به"، ويتم اإلجابة 

(، وبهذا 5، دائماً=4، غالباً=3، أحياناً=2، نادراً=1على المقياس من خالل تدرج خماسي )أبداً=
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ق من خالل تطبيق المقياس على (، وتم حساب الصد290و  58تتراوح الدرجة الكلية ما بين )

طالبة من جامعة السلطان قابوس وقد أشارت النتائج إلى تمتع  120عينة استطالعية مكونة من 

 أبعاد المقياس بمؤشرات صدق جيدة.

كما تم حساب االتساق الداخلي ألبعاد المقياس والمقياس ككل من خالل معامل ألفا لكرونباخ، 

( لبعد تنظيم االنفعاالت 0.81( لبعد التعاطف و)0.85النفعاالت و)( لبعد إدارة ا0.75حيث بلغ )

 ( للمقياس ككل.0.92( لبعد التواصل االجتماعي و)0.69( لبعد المعرفة االنفعالية و)0.55و)

وفي الدراسة الحالية تم حساب االتساق الداخلي لألداة من خالل حساب ألفا لكرونباخ للذكاء 

( لبعد التعاطف 0.85( لبعد إدارة االنفعاالت و)0.75ل الثبات )العاطفي وأبعاده، وبلغ معام

( لبعد التواصل 0.69( لبعد المعرفة االنفعالية و)0.55( لبعد تنظيم االنفعاالت و)0.81و)

 ( للمقياس ككل، وهي معامالت اتساق جيدة ومناسبة للبحث.0.92االجتماعي و)

 مقياس األمل للراشدين : ثانيا

ل، تم استخدام مقياس األمل للراشدين من إعداد سنايدر وآخرين لقياس مستوى األم

(Snyder et al., 1996) ( والذي ا2004وتعريب أحمد عبد الخالق ) ستخدم في البيئة العمانية

 4عبارة موزعة على بعدين هما: السبل ) 12(، يتكون المقياس من 2012)البهنساوي وآخرون، 

بارات مشتتة ال تصحح ضمن المقياس، ومن أمثلة تلك عبارات(، وع 4عبارات(، واإلرادة )

العبارات " لكل مشكلة أكثر من طريقة لحلها"، و"أسعى بكل همة لتحقيق أهدافي" و" أشعر بالقلق 

، 2، خطأ غالباً=1على صحتي"، ويتم اإلجابة عن العبارات من خالل تدرج رباعي )خطأ تماماً=

(، وقد تم التحقق 32و  8تتراوح الدرجة الكلية بين )(، وبهذا 4، صحيح تماماً=3صحيح غالباً=

( وكذلك تم حساب الصدق من خالل 0.52من صدق المقياس من خالل صدق المحك الذي بلغ )

طالبة من جامعة السلطان قابوس وقد أشارت  120تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من 

دة. كما تم حساب االتساق الداخلي ألبعاد المقياس النتائج إلى تمتع أبعاد المقياس بمؤشرات صدق جي

( لبعد اإلرادة 0.65( لبعد السبل و)0.49والمقياس ككل من خالل معامل ألفا لكرونباخ، حيث بلغ )

  ( لمقياس األمل ككل. 0.68و)

وفي الدراسة الحالية تم حساب االتساق الداخلي لألداة من خالل حساب ألفا لكرونباخ لبعدي 

( لمقياس األمل 0.68( لبعد اإلدارة و)0.65( و)0.49قد بلغ معامل الثبات لبعد السبل )األمل، و

 ككل، وتعد معامالت اتساق مقبولة ومناسبة للبحث.

 إجراءات الدراسة

إعداد األدوات  وبعد ذلكإجراءات الدراسة في اختيار عينة الدراسة الممثلة للمجتمع، تلخصت 

 ثم الحصول على الموافقة من الجهاتساب الصدق والثبات لها، الالزمة لتحقيق هدف الدراسة وح

زمة لإلجابة اللوتوضيح اإلرشادات ا ،على أفراد العينة بشكل جماعياألدوات الرسمية لتطبيق 

 وتفريغ البيانات ةالمطبق األدواتبعد ذلك تم تجميع ودقيقة،  20-15استغرق التطبيق حيث ، عنها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 4)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ثم  ،SPSS الرزمة اإلحصائية اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامججراء التحليالت ومعالجتها بإ

 .مناقشة النتائج والخروج بتوصيات تربوية مناسبة

 األساليب اإلحصائية 

استخدام معامل ألفا لكرونباخ لحساب تم استخدام مجموعة من التحليالت اإلحصائية، شملت 

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخراج الاالتساق الداخلي ألبعاد أدوات الدراسة و

 العاطفيلعينة واحدة لقياس مستوى الذكاء  "ت"لجميع متغيرات الدراسة، كما تم استخدام اختبار 

للتعرف على  المتعدد االنحدارتحليل كما تم استخدام  جامعة السلطان قابوس، طالباتواألمل لدى 

 باألمل. في التنبؤ العاطفيدرجة إسهام أبعاد الذكاء 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

أسئلة الدراسة باستخدام الوسائل  علىاإلجابة من خالل فيما يلي عرض لنتائج الدراسة 

 :كما يلية المناسباإلحصائية 

 علىلإلجابة  جامعة السلطان قابوس؟ لدى طالبات العاطفيما مستوى الذكاء السؤال األول: 

 .1جدول ا يتضح في كم العاطفي ألبعاد الذكاءلعينة واحدة  اختبار "ت" استخدامتم األول السؤال 

 العاطفيينة الواحدة للذكاء الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( للع    المتوسطات(: 1) جدول

 .(3)المتوسط النظري=  هوأبعاد

 البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجة 

 الحرية
 االحتمال

 0.000 166 15.20 0.56 3.66 التعاطف

 0.000 166 13.65 0.53 3.56 تنظيم االنفعاالت

 0.000 166 14.89 0.44 3.50 المعرفة االنفعالية

 0.000 166 11.47 0.51 3.45 التواصل االجتماعي

 0.000 166 12.03 0.46 3.43 إدارة االنفعاالت

 0.000 166 16.56 0.40 3.52  العاطفيالذكاء 

عند مستوى  إحصائيادالة وأبعاده  العاطفيأن المتوسطات الحسابية للذكاء  1جدول  يتضح من

ارتفاع المتوسطات الحسابية للذكاء وأبعاده عن  حيث نالحظ من الجدول، 0.001 أقل من داللة

يعني امتالك أفراد العينة لمهارات الذكاء  3ارتفاع المتوسط الفعلي عن  نث إحيالمتوسط النظري، 

 نالحظكذلك و، 3.52بشكل عام للعينة  العاطفيالذكاء مستوى بلغ  إذ، بصورة مرتفعة يالعاطف

نالحظ بينما  ،3.66من بين األبعاد األخرى لدى أفراد العينة، حيث بلغ متوسط بعد التعاطف  ارتفاع

 . 3.43الذي بلغ و بعادقل قيمة بين متوسطات األأن بعد إدارة االنفعاالت جاء كأ

البهنساوي،  ؛2011، وآخرونبدوي ) السابقة نتيجة مع مجموعة من الدراساتاتفقت هذه ال

العلوي والظفري،  ؛2011الرفوع،  ؛2016الجمال،  ؛2012البهنساوي وآخرون، ؛ 2010
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 2021( 4)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 ,Horodecha & Martowska ؛Batool, et al. 2014 ؛2011، والنفيعي القاسم ؛2020

 لدى أفراد العينة العاطفيفاع مستوى الذكاء ارت إرجاع، ويمكن (Mousa, et al. 2017؛ 2013

وابتعادهم  الجامعية بعد انتقالهم من البيئة المدرسية لتي واجهتهم في الحياةالتحديات الجديدة اإلى 

لمهارات الالزمة لمواجهة الظروف تنمية اى إلعليه سابقا، مما أدى  ذي اعتادواالعن الجو األسري 

م التحك، كالقدرة على العاطفيية والتكيف معها مثل مهارات الذكاء التي تواجههم في البيئة الجامع

زمات إدارة األ والمرونة فيو االجتماعي، لضغط األكاديمي أعند مواجهة ا االنفعاالتوضبط 

ن البيئة الجامعية متنوعة بسياستها وقوانينها ومناهجها المواقف والخبرات الجديدة بحكم أ لمواجهة

لديهم الجرأة والصراحة والصمود للمطالبة تقرة في كثير من األحيان، فيصبح تكون مسال  قد والتي

، والقدرة على توصيل بحقوقهم وتقريب وجهات النظر بين احتياجاتهم ومتطلبات البيئة الجامعية

إيجابية تصبح ن اتجاهاتهم ، كما أوتقبل رأيهم المقابلفي خرين خرين وفهم مشاعر اآلمشاعرهم لآل

األمل ك إيجابية سمات شخصيةفضل في المستقبل، وهذا يتطلب أإلى نتائج  تقودهمو نحو الحياة

 . (2012؛ حسن، 2015)البشر والسعيد،  القيادة واالنضباط والدافعيةوالثقة والتفاؤل و

 نانأفي مؤسساتهم الجامعية والمجتمعية إال  من تحديات الشباب هيواجها موعلى الرغم م

من  ويمكن تفسير هذه النتيجة ،على بعد التعاطففراد العينة لدى أجات نالحظ ارتفاع متوسط الدر

بالتكوين العاطفي الذي  ن، فاإلناث يتميزناثفراد العينة التي تتكون من اإلأخصائص طبيعة خالل 

كاإليماءات  اآلخرين من خالل القراءة الذاتية لمشاعرخرين اآلالحساسية وتفهم مشاعر تغلب عليه 

كما يؤدي  .(2003)رزق،  وتقديم الحلولالتناغم معهم ومعايشة مشكالتهم وونبرة الصوت، 

فراد العينة على انخفاض متوسط درجات أإلى التكوين العاطفي الذي يغلب على شخصية اإلناث 

من اإلناث يواجهن صعوبة في إيجاد  اً فنجد كثير مقارنة باألبعاد األخرى، بعد إدارة االنفعاالت

للتعامل مع عواطفهن بدون تضخيم أو كبت للمعلومات التي تحملها تلك العاطفة، الطريقة المالئمة 

ناث فهم ما وراء تلك االنفعاالت التي يحملنها والمشاعر التي يتعاملن من الصعب على اإلكذلك نجد 

البهنساوي )الدراسات السابقة  هما توصلت إلي مع ، وهذا يتفقبها التحكمعلى دم قدرتهن معها وع

 (.2011الرفوع، ؛ 2012ن، وآخرو

 السؤال علىلإلجابة  ما مستوى األمل لدى طالبات جامعة السلطان قابوس؟السؤال الثاني: 

 .2جدول ة لألمل كما يتضح في تم حساب اختبار "ت" لعينة واحد الثاني

اده وأبع لألملللعينة الواحدة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (: 2) جدول

 .(2.5)المتوسط النظري= 

 البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجة 

 الحرية

قيمة 

 االحتمال

 0.000 166 9.13 0.40 3.28 السبل

 0.000 166 7.60 0.40 3.24 اإلرادة

 0.000 166 9.92 0.34 3.26 األمل
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ويتضح  ،0.001 أقل من لةعند مستوى دال إحصائياقيمة ت دالة  أنيتضح  2 جدولخالل من 

 )م= عن المتوسط النظري وبعديه (3.26 )م= بية لألملالمتوسطات الحسا ذلك من خالل ارتفاع

وأيضا نالحظ أن متوسط درجات أفراد العينة جاءت مرتفعة على بعد السبل ثم بعد اإلرادة،  ،(2.5

 على التوالي.  3.24و ،3.28بمتوسط حسابي 

؛ 2010البهنساوي، ؛ 2011، وآخرونبدوي ) ع مجموعة من الدراساتتفقت هذه النتيجة موا

 ؛Batool et al. 2014؛ 2011، والنفيعي ؛ القاسم2016؛ الجمال، 2012البهنساوي وآخرون، 

Horodecha & Martowska, 2013 ؛Mousa, et al. 2017 ) ، اع ارتف نالقول إويمكن

الشباب التي غالبا مرحلة  أفراد العينة وهي دىلالمرحلة العمرية  خصائصتوى األمل يعود إلى مس

 هذه الفئةفنجد أن  ؛الطموح وبناء األهداف الشخصية والتوجه اإليجابي نحو المستقبلب تتسمما 

والتي تعد بداية تشكيل مستقبلهم  ،الجامعية في الحياة أكثر إيماناً بقدراتهم وذواتهم لتحقيق أهدافهم

لمواجهة المهمات الصعبة أكثر من المهمات ومدركة اضحة إلى وضع أهداف ومن خالل سعيهم 

ودافع لهم لالستمرار في تطوير مهاراتهم وسماتهم  تحد   ألن صعوبة المهمة بحد ذاتها  ؛السهلة

تحفزهم على غير مألوفة أكثر من طريقة لحل المشكالت، وإنتاج طرق  واستخدام الشخصية،

والوصول إلى األفضل اكتشاف جوانب القوة لديهم إلى  مما يدفعهمبداع والتميز بين أقرانهم، اإل

أعلى والذي جاء السبل  ارتفاع متوسط درجات أفراد العينة على بعديمكن إرجاع و .في كل مرة

تهم بيئايواجهون الكثير من الصعوبات والعقبات في غالبا ما أفراد العينة إلى أن  اإلرادةبعد من 

كعقبة التي تقف وو عاطفية، ية، أو إدارية، أو اجتماعية، أصعوبات أكاديم سواء كانت الجامعية

فراد التخطيط والتفكير في أكثر من طريقة وبالتالي يحاول هؤالء األ، في الوصول للهدف المدرك

في  Snyderاإلرادة حسب ما ذكر سنايدر  نإإذ األنسب الذي يدفعهم للهدف،  للوصول للحل

واتفقت هذه رارية الدافعية للوصول للهدف المدرك. تتطلب استم Hope theoryنظرية األمل 

 & Horodecha؛ 2012البهنساوي وآخرون، ؛ 2010البهنساوي، ) النتائج مع دراسات سابقة

Martowska, 2013،)  أظهرت أن بعد  التي( 2018)علي وياسين وبنا بينما اختلفت مع دراسة

، وقد يرجع ذلك الختالف األداة وسةالمدر السبل لدى أفراد العينة من بعداإلرادة أعلى متوسطاً 

 . المستخدمة

لدى طالبات جامعة  العاطفيمن خالل أبعاد الذكاء هل يمكن التنبؤ باألمل : لثالثاالسؤال 

 االنحدار الخطي المتعدد المعياري تم استخدام تحليلث الثالالسؤال  علىلإلجابة  ؟السلطان قابوس

Standard Multiple Linear Regression Analysis تعرف على درجة إسهام أبعاد لل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  3جدول ، ويبين في التنبؤ باألمل العاطفيالذكاء 

 قبلواألمل  العاطفيللتعرف على العالقة بين أبعاد الذكاء  ومعامالت ارتباط بيرسون للمتغيرات

 .استخدام تحليل االنحدار

  



 659ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاجر البادية، وآخرون

 2021( 4)35لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 .(167طات الحسابية واالنحرافات ومعامل ارتباط بيرسون للمتغيرات )ن = المتوس (:3) جدول

 7 6 5 4 3 2 1 األبعاد

 0.39 0.32 0.56 0.64 0.74 0.44 - إدارة االنفعاالت .1

 0.30 0.25 0.70 0.46 0.45 -  التعاطف .2

 0.45 0.36 0.59 0.56 -   تنظيم االنفعاالت .3

 0.40 0.35 0.54 -    المعرفة االنفعالية .4

 0.40 0.28 -     التواصل االجتماعي .5

 0.42 -      السبل .6

 -       اإلرادة .7

 .0.01ة إحصائيا عند مستوى داللة جميع االرتباطات دال مالحظة:

بين أبعاد  0.01عند مستوى  إحصائياوجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة  3جدول من  يتضح

، 0.45و 0.25بين باط بين أبعاد الذكاء واألمل تراوحت قيم االرت حيثواألمل،  العاطفيالذكاء 

نفعاالت بمعامل ارتباط السبل كان بعد تنظيم اال بعدارتباطا ب العاطفيأكثر أبعاد الذكاء  نجد أنكما 

، أما بعد اإلرادة فقد كان أكثر ارتباطا 0.25، وأقل ارتباطا مع بعد التعاطف بمعامل ارتباط 0.36

التعاطف بمعامل ارتباط عد ، وأقل ارتباطا مع ب0.45عامل ارتباط مع بعد تنظيم االنفعاالت بم

ونظرا لداللة معامالت االرتباطات بين  لك يتحقق الجزء األول من اختبار االنحدار.، وبذ0.30

أبعاد الذكاء العاطفي وبعدي األمل فقد تم استخدام جميع أبعاد الذكاء العاطفي في معادلة االنحدار 

على كل  حليل االنحدار المتعدد المعياري لبعد السبلنتائج ت 4يلخص جدول ل. وللتنبؤ ببعدي األم

 .العاطفيذكاء من أبعاد ال

 العاطفيل على أبعاد الذكاء بعد السبلالنحدار الخطي المتعدد المعياري انتائج تحليل (: 4) جدول

 .(167)ن = 
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)كأحد أبعاد  عد السبلفي ب% من التباين 14 أن نموذج االنحدار فسر 4جدول من يتضح 

معرفة البعد ، كما يتضح أن العاطفيمن خالل النموذج الذي يحتوي على أبعاد الذكاء األمل( 

ألبعاد األخرى للذكاء بخالف ا 0.05 أقل من عند مستوى إحصائياالدال هو البعد الوحيد االنفعالية 

)كأحد أبعاد األمل( من خالل أبعاد  كما تم التنبؤ ببعد اإلدارة .إحصائيالم تكن دالة  التي العاطفي

 .5كما هو موضح في جدول  العاطفيالذكاء 

 العاطفيبعد اإلرادة على أبعاد الذكاء لالنحدار الخطي المتعدد المعياري انتائج تحليل  :)5) جدول

 .(167)ن = 

 

)كأحد أبعاد ة من التباين في بعد اإلراد% 22 نموذج االنحدار فسرأن  5جدول يتضح من 

أن بعد  5جدول ، كما يتضح من العاطفيالذكاء من خالل النموذج الذي يحتوي على أبعاد األمل( 

لدى  ةاإلرادبعد للتنبؤ ب 0.05أقل من عند مستوى  إحصائياالدال هو البعد الوحيد  تنظيم االنفعاالت

 .إحصائيالم تكن دالة  التي العاطفيألبعاد األخرى للذكاء أفراد العينة بخالف ا

؛ البهنساوي 2011بدوي وآخرون، مجموعة من الدراسات السابقة ) معهذه النتائج  تفقتاو

 التي، ( Mousa, et al. 2017؛2011؛ القاسم والنفيعي، 2016؛ الجمال، 2012وآخرون، 

كما اتفقت مع ما  ،بين أبعاد الذكاء ومستويات األمل إحصائيا ارتباطية دالةأوضحت وجود عالقة 

يرى أن والذي  Golemanوالنموذج المختلط لجولمان  العاطفيالنظري للذكاء اإلطار  ورد في

يرتبط  العاطفيالذكاء  نأويعتبر ، القدرات العقلية وسمات الشخصيةبين يمزج  العاطفيالذكاء 

واألمل مكونين  العاطفيالذكاء  حيث يعد. مثل األمل الشخصية اإليجابية بسمات ارتباطا موجبا

الذين  األفراد نإيمكن القول  وبذلكعلى الجانب المعرفي والعاطفي معا؛  اتوائهماحمتداخلين بسبب 

يتسمون كذلك باألمل فهم يقدرون على التعامل والتصرف مع المشكالت  العاطفييتسمون بالذكاء 

عواطفهم ومشاعرهم وتسخير والصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم الجامعية من خالل توجيه 

يعتمد بدرجة  الذيالهدف المدرك وإنجاز لتحقيق  الخطط واالستراتيجيات البديلةلوضع اإليجابية 

وجود ضغوطات  ، وإدارة تلك المشاعر وتنظيمها في حالنحوه الموجهةكبيره على األفكار 
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بالثقة في تقييم  أيضا األفراد يتسم كماحداث التي تواجههم، خرين أو األومشاعر سلبية من اآل

االجتماعي والدعم على التفاعل واالتصال  والمحافظةفاعلية، ثر مرونة والمواقف بطريقة أك

 خرين.والدفاع عن حقوقهم وحقوق اآل

على مستويات األمل  العاطفيعن تأثير نموذج أبعاد الذكاء المفسرة والناتجة  لقيمةوبالنسبة ل

، إذ أن بعد المعرفة السبلد المعرفة االنفعالية ببعد إلى ارتباط بع لدى أفراد العينة فيمكن إرجاعها

دراك قدرة الفرد على االنتباه واإلوالتي تتمثل في  العاطفياالنفعالية يعتبر الركيزة األساسية للذكاء 

عثمان ورزق، ) حداثلعالقة بين األفكار والمشاعر واألالجيد لالنفعاالت والتمييز والوعي با

يعد الجانب المعرفي لألمل والذي  الذيت المعرفية تتوافق مع بعد السبل ، وهذه القدرا(2001

تدخل فيه عمليات التفكير في المواقف واألحداث الحياتية بشكل عام والضاغطة بشكل خاص، 

لذلك نجد أن الفرد يقوم بتقييم الموقف من خالل االنتباه واالستجابة واإلدراك لألحداث ثم يقوم 

مسارات لتحقيق هدفه المدرك، ة عدالبحث عن بوضع الهدف المدرك الذي يشغل اهتمامه، و

وتخطي العقبات والصعوبات بدون استسالم من خالل امتالكه المرونة في التنقل من مسار إلى 

( Batool, et al. 2014ن )آخريوبتول واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  آخر إلنجاز ذلك الهدف.

ن التنبؤ به من خالل الذكاء التي أوضحت أن بعد السبل يعتبر الجانب المعرفي لألمل والذي يمك

 والوجداني.  الذي يحتوي الجانب المعرفي العاطفي

على  العاطفيعن تأثير نموذج أبعاد الذكاء إرجاع القيمة المفسرة والناتجة  يمكنوكذلك 

م بعد تنظي، إذ يقوم بعد اإلدارةببعد تنظيم االنفعاالت مستويات األمل لدى أفراد العينة إلى ارتباط 

مالئم في موقف ما مثل المشاعر الذاتية، واالستجابات المعرفية الغير تثبيط السلوك ب التاالنفعا

المتعلق بالمشاعر كاألفكار السلبية، واالستجابات الفسيولوجية كضربات القلب، والسلوك 

 ,Lamia) الفرد على تعديل دافعيتهوهذه القدرات تساعد ، يماءات الجسديةكالتعبيرات واإل

بحماس دأ بتوجيه مشاعره وانفعاالته وطاقته وأفكاره اإليجابية نحو تحقيق ذلك الهدف ؛ فيب(2011

من شأنها أن تؤثر على نتيجة السلوك الموجه في البحث عن أكثر  التيواستمتاع ودافعية مستمرة، 

واتفقت عند مواجهة حاالت الفشل وعدم تحقيق الهدف،  من طريقة أو مسار لتحقيق ذلك الهدف

 .(Batool, et al. 2014؛ 2010البهنساوي، ) تيجة مع مجموعة من الدراسات السابقةهذه الن

  مقترحاتالتوصيات وال

 بما يلي: نيوصي الباحثوالحالية  في ضوء نتائج الدراسة

ومكوناته لدى طلبة الجامعة من خالل التركيز  العاطفيعمل برامج تدريبية في تحسين الذكاء  .1

معالجة الجوانب التي تستدعي التواصل واالنفعاالت وتنظيمها، و بالمشاعر يالوع تنميةعلى 

والسيطرة على المعلومات التي والتفاعل االجتماعي، والتعاطف مع اآلخرين، وكيفية التحكم 

 .المشاعرتحملها تلك 

والطالب  النفسيين واالجتماعيين األخصائيينتوعية وتوجيه لة وعالجية تربويبرامج عمل  .2

 لذي يعتبر األكثر ارتباطا بالجوانب اإليجابية األخرى.األمل ا أهميةب
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وسمات الشخصية األخرى كالسعادة  العاطفيدراسة تأثير األمل كعامل وسيط بين الذكاء  .3

 والرفاهية ويقظة الضمير.

ن تؤثر في مكن ألى العوامل األخرى التي من الممختلف مصادر األمل للوقوف عدراسة  .4

مهارات ما وراء المعرفة والذكاء اإلبداعي وأساليب اءة الذاتية ومعتقدات الكفمثل  مستوياتها

 .وأنماط التنشئة الوالدية والتوافق األسري وعوامل الشخصية الكبرىوالدافعية التفكير 
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 (1ملحق )

 مقياس األمل للراشدين: أوال

 العبارات م
خطأ 

 تماما  

خطأ 

 غالبا  

صحيح 

 غالبا  

صحيح 

 تماما  

 4 3 2 1 لتخلص من مأزق.أستطيع أن أفكر في عدة طرق ل 1

 4 3 2 1 أسعى بكل همة لتحقيق أهدافي. 2

 4 3 2 1 أشعر بالتعب في معظم الوقت. 3

 4 3 2 1 لكل مشكلة أكثر من طريقة لحلها. 4

 4 3 2 1 أنهزم بسهولة في أي جدال. 5

6 
هناك أكثر من طريقة لدي للحصول على األشياء المهمة لي في 

 الحياة.
1 2 3 4 

 4 3 2 1 شعر بالقلق على صحتي.أ 7

8 
أعرف أنه بإمكاني أن أجد وسيلة لحل المشاكل حتى عندما تثبط 

 عزيمة اآلخرين
1 2 3 4 

 4 3 2 1 لقد أحسنت تجاربي السابقة إعدادي للمستقبل. 9

 4 3 2 1 أنا ناجح جداً في حياتي. 10

 4 3 2 1 عادة يصيبني القلق حول شيء أو آخر. 11

 4 3 2 1 حقق األهداف التي وضعتها لنفسي.عادة أ 12

 العاطفي: مقياس الذكاء ثانيا

 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا   العبارة م

1 
استخدم انفعاالتي اإليجابية )كالمرح والفكاهة( والسلبية 

 )كالغضب واالستياء( في قيادة حياتي
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تساعدني مشاعري السلبية في تغيير حياتي. 2

3 
أستطيع مواجهة مشاعري السلبية عند اتخاذ قرار يتعلق 

 بي.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 مشاعري السلبية جزء مساعد في حياتي الشخصية. 4

 5 4 3 2 1 ترشدني مشاعري السلبية في التعامل مع اآلخرين. 5

 5 4 3 2 1 مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح. 6

 5 4 3 2 1 شاعري الصادقة أغلب الوقت.أستطيع إدراك م 7

 5 4 3 2 1 أستطيع التعبير عن مشاعري. 8

 5 4 3 2 1 أستطيع التحكم في تفكيري السلبي. 9

 5 4 3 2 1 أعتبر نفسي مسئوالً عن مشاعري. 10

 5 4 3 2 1 أستطيع السيطرة على نفسي بعد أي أمر مزعج. 11
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 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا   العبارة م

 5 4 3 2 1 أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي. 12

 5 4 3 2 1 أبدو هادئ تحت أي ضغوط أتعرض له. 13

 5 4 3 2 1 ال أعطي لالنفعاالت السلبية أي اهتمام. 14

 5 4 3 2 1 أستطيع أن أكافئ نفسي بعد أي حدث مزعج. 15

 5 4 3 2 1 أستطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة. 16

17 
ابية أستطيع التحول من مشاعري السلبية إلى اإليج

 بسهولة.
1 2 3 4 5 

18 
لدي القدرة على التحكم في مشاعري عند مواجهة أي 

 مخاطر.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتائج سريعة. 19

 5 4 3 2 1 أستمتع عادة بأي عمل أقوم به حتى وإن كان ممالً. 20

 5 4 3 2 1 أحاول أن أكون مبتكراً مع تحديات الحياة. 21

 5 4 3 2 1 أتصف بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به. 22

 5 4 3 2 1 أبذل قصارى جهدي إلنجاز األعمال المهمة. 23

24 .  5 4 3 2 1 أستطيع إنجاز المهام بنشاط وبتركيز عال 

 5 4 3 2 1 في وجود الضغوط نادراً ما أشعر بالتعب. 25

 5 4 3 2 1 ياً بإرادتي.عادة ما أستطيع أن أفعل ما احتاجه عاطف 26

 5 4 3 2 1 أستطيع تحقيق النجاح تحت الضغوط. 27

28 
أستطيع استدعاء االنفعاالت اإليجابية كالمرح والفكاهة 

 بيسر.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أستطيع أن أنهمك في إنجاز أعمالي رغم التحدي. 29

 5 4 3 2 1 أستطيع تركيز انتباهي في األعمال المطلوبة مني. 30

31 
أفقد اإلحساس بالزمن عند تنفيذ المهام التي تتصف 

 بالتحدي.
1 2 3 4 5 

32 
ً عندما أقوم بإنجاز  أستطيع أن أنحي عواطفي جانبا

 أعمالي.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أبدو حساس لالحتياجات العاطفية لآلخرين. 33

 5 4 3 2 1 أنا فعال عند استماعي لمشاكل اآلخرين. 34

 5 4 3 2 1 هم مشاعر اآلخرين.أجيد ف 35

 5 4 3 2 1 نادراً ما أغضب إذا ضايقني الناس بأسئلتهم. 36

 5 4 3 2 1 أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبيرات وجوههم. 37

 5 4 3 2 1 أنا حساس لالحتياجات العاطفية لآلخرين. 38
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 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا   العبارة م

39 
أدرك اإلشارات االجتماعية مثل تعبيرات الوجه التي 

 من اآلخرين. تصدر
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أجد سهولة في االنسجام مع أحاسيس اآلخرين. 40

 5 4 3 2 1 أستطيع فهم مشاعر اآلخرين بسهولة. 41

 5 4 3 2 1 ال أجد صعوبة في التحدث أمام الغرباء. 42

 5 4 3 2 1 لدي القدرة على التأثير في اآلخرين. 43

 5 4 3 2 1 احية االنفعالية لآلخرين.لدي القدرة على اإلحساس بالن 44

 5 4 3 2 1 أعتبر نفسي موضعاً للثقة مع اآلخرين. 45

 5 4 3 2 1 أستطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت اآلخرين. 46

 5 4 3 2 1 أمتلك تأثير قوي على اآلخرين في تحديد أهدافهم. 47

 5 4 3 2 1 ترى زميالتي أنني أبدو فعالة تجاه أحاسيس اآلخرين. 48

 5 4 3 2 1 أدرك أن لدي مشاعر رقيقة. 49

 5 4 3 2 1 تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حياتي. 50

 5 4 3 2 1 يغمرني المزاج السيئ. 51

 5 4 3 2 1 عندما أغضب ال تظهر على آثار الغضب. 52

 5 4 3 2 1 يظل لدى األمل والتفاؤل أمام هزائمي. 53

54 
فعاالت والمشاعر التي ال تضطر اآلخرين أشعر باالن

 لإلفصاح عنها.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 إحساسي الشديد بمشاعر اآلخرين يجعلني مشفقة عليهم. 55

56 
أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحياة ومشاعر القلق 

 واإلحباط.
1 2 3 4 5 

57 
أستطيع الشعور بنبض الجماعة والمشاعر التي ال 

 يفصحون عنها.
1 2 3 4 5 

58 
أستطيع السيطرة على مشاعر اإلجهاد التي تعوق أدائي 

 ألعمالي.
1 2 3 4 5 

 


