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نظرية جولمان للذكاء الوجداني كمفسر لظهور االنحراف في الوسط الشبابي
أ .حلسنذبيحي-جامعةادلسيلة أ.مينيبرقوق-جامعةاألغواط 


ملخصالبحث:
الذكاء الوجداين يهتم بفهم الفرد لنفسو ولآلخرين وبعبلقاتو االجتماعية وتوافقو مع الظروف احمليطة بو،
ىذه العوامل ادلكونة للذكاء الوجداين من شأهنا أن تزيد من قدرة الفرد على النجاح يف احلياة ،وىذا ما يزيد من
فرضية أن االضلراف يف الوسط الشبايب يعود إذل ارتفاع األمية الوجدانية يف ىذا العصر الذي نعيش فيو نظرا
الطلفاض التعاطف وضعف يف إدارة وتنظيم االنفعاالت وعدم القدرة على التعرف على االنفعاالت وكذلك
ضعف ادلهارات االجتماعية،لذاجاءىذاالبحثللتعريفابلذكاءالوجداينونظرايتو،وفيماتتمثلأمهيتويف
احلياة؟وكيفميكنللذكاءالوجداينأنيكونمفسرالظاىرةاالحنرافبشىتأنواعو؟
الكلماتادلفتاحية :الذكاء الوجداين ،االضلراف الشبايب.Abstract:

Emotional intelligence is concerned with the individual's understanding of
himself and others and his social relations and compatibility with the
circumstances surrounding them, these factors that constitute emotional
intelligence will increase the ability of the individual to succeed in life, which
increases the hypothesis that the deviation in the youth is due to the high
emotional illiteracy in this age because of the low empathy and weakness in the
management and regulation of emotions, the inability to recognize emotions as
well as weak social skills, so this research comes to identify what is
?emotional intelligence and its theories, what is his important role in life
How emotional intelligence could interpret the phenomenon of deviation of
?all kinds
Key words: emotional intelligence- youth deviance.
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متهيد:
لقد مت دراسة حاصل الذكاء( )IQكطريقة للتمييز بُت األشخاص العاديُت وادلتميزين ،ولكنهم سرعان ما

اكتشف قصور اختبارات حاصل الذكاء يف التنبؤ ابلنجاح يف ادلستقبل البعيد ،حيث وجدوا الكثَت من األشخاص
يف غاية الذكاء( ابرعون يف القراءة والكتابة واحلساب) ،ولكن كانت قدراهتم زلدودة يف إدارة سلوكهم واالنسجام
والتأقلم مع اآلخرين ،كما وجدوا أشخاص تفوقوا يف احلياة رغم ذكائهم ادلتوسط أو العادي ويعود سبب تفوقهم
حسب دانييلجودلان))DanielGoleman, 2004إذل قدرات الذكاء الوجداين واليت تشمل :التحكم
ابلذات واذلمة واإلصرار والقدرة على دفع الذات واليت تساعدىم على استغبلل مهاراهتم الفكرية وىو ما اصطلح
على تسميتو ابلذكاء الوجداين ) ،)EQكما أكد العديد من علماء النفس أعلية اجلانب الوجداين وأتثَته يف حياة
اإلنسان ،الرتباطو ابلتفكَت ،وال يعد الذكاء الوجداين مصطلحا حديثاً يف علم النفس حسب ادلنظرين لو ،ولكنو
مفهوم لو جذوره التارؼلية الراسخة ،وإن كان من أحدث الذكاءات اليت ظهرت يف علم النفس يف بداية التسعينات
نظرا للتغَتات احلادثة يف سلتلف اجملاالت يف ىذا العصر الذي نعيش فيو.
ويعترب الذكاء الوجداين حسب ادلنظرين لو أكثر أعلية لنجاح الفرد يف احلياة قياسا ابلذكاء ادلعريف حيث يساىم
الذكاء ادلعريف بنسبة  %02بينما يساىم الذكاء الوجداين مبا نسبتو  ،%02إذ انو يلعب دورا ىاما يف مجيع
رلاالت احلياة ،فالذكاء الوجداين يهتم بفهم الفرد لنفسو ولآلخرين وبعبلقاتو االجتماعية وتوافقو مع الظروف
احمليطة بو ،ىذه العوامل ادلكونة للذكاء الوجداين من شأهنا أن تزيد من قدرة الفرد على النجاح يف احلياة،واحلالة
الوجدانية واالنفعاالت تلعب دورا ىاما يف حياة الفرد ،بل وتؤثر على مسار حياتو وأسلوبو يف احلياة ،فقد تؤدي
إذل العجز يف ال قدرات الذىنية ،وقد تقود تفكَته وترفع من مستوى أدائو إذا مارس عواطفو وانفعاالتو شلارسة
جيدة ،فادلشكلة ليست يف احلالة الوجدانية ذاهتا ،ولكن يف سبلمتها وكيفية إدارهتا والتحكم فيها .ويشَت جودلان
إذل أن االضلراف يف الوسط الشبايب يعود إذل ارتفاع األمية الوجدانية يف ىذا العصر الذي نعيش فيو نظرا إلطلفاض
التعاطف وضعف يف إدارة وتنظيم االنفعاالت وعدم القدرة على التعرف على االنفعاالت وكذلك الضعف يف
ادلهارات االجتماعية ،لذا جاء ىذا البحث لإلجابة على :ما ادلقصود ابلذكاء الوجداين ؟ و ماىي أىم
نظرايتو؟وفيماتتمثلأمهيتويفاحلياة؟وكيفميكنللذكاءالوجداينأنيكونمفسرالظاىرةاالحنرافبشىت
أنواعو؟
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أوال/تعريفالذكاءالوجداين:Emotional Intelligence:
للوصول إذل تعريف للذكاء الوجداين ال بد من الوقوف على أجزاءه احملددة للتعريف اجلامع واإلجرائي الذي
ؼلدم أىداف البحث ،لذا نقوم بتعريف الذكاء مث الوجدان إذل أن نصل إذل الذكاء الوجداين:
 -1تعريفالذكاء :يشَت إيهابكمال(،2013ص)235.أنو عند تعريفنا للذكاء ينبغي أن ال نركز على
جانب الذكاء ادلنطقي الرايضي ونغفل اجلوانب األخرى اليت نقرأىا ىنا وىناك ،ولعل التعريف الذي تصدر

صحيفة (وول سرتيت جورانل ) ينسجم بشكل جيد مع النظرة احلديثة '' فالذكاء ىو استعداد عقلي يستلزم
وجود القدرة على إعمال الفكر واستباق األمور وحل ادلشكبلت والتفكَت اجملرد وفهم األفكار ادلعقدة والتعلم
السريع واالستفادة من التجارب وغَتىا من األمور ،وتلك القدرة ليست قدرة على القيام ابلواجبات ادلدرسية

وحدىا وال ملكة ابدلعٌت األكادؽلي الضيق وال جهوزية للنجاح يف اختبارات الذكاء()IQبل إهنا تعكس قدرة

أكثر اتساعا وعمقا على فهم ما ػليط بنا وعلى اإلدراك الفوري وعلى إعطاء ادلعٌت لؤلشياء واستنباط احللول
العملية''.

 -2تعريف الوجدان:يعرف قاموس''أكسفورد'' العاطفة  Emotionوترمجتها األعسر وكفايف دلفهوم
(الوجدان) الذي يشَت إذل مشاعر معينة تصاحبها أفكار زلددة ،حالة بيولوجية ونفسية واستعدادات متفاوتة
للسلوك"(روبنس،سكوت،2000،ص.)82.
-3تعريفالذكاءالوجداين:
تعددت الًتمجات العربية للمصطلح األجنيب ) )Emotional Intelligenceحتت مسميات عديدة
منها:الذكاء الوجداين والذكاء االنفعارل وذكاء ادلشاعر والذكاء العاطفي والذكاء الفعال،ويتبٌت الباحث يف الدراسة
احلالية مصطلح الذكاء الوجداين؛كون أن الوجدان مصطلح يشمل العاطفة واالنفعال وادلزاج ،وىذا ما أكده كل
من (حسني ،حسني )2006،كون الوجدان مفهوم شامل يشَت إذل ادلزاج ( )Moodواالنفعال والعاطفة،

فادلزاج ىو شعور غَت زلدد يف الغالب،وعاد ًة ال يُعرف سبب واضح لو،أما االنفعال فهو أكثر حدة ولو سبب وىو
غالبا أقصر يف ادلدة اليت يستغرقها من احلالة ادلزاجية ومن أمثلتو الغضب والسرور ،أما العاطفة فهي رلموعة من
االنفعاالت تًتكز حول موضوع معُت كاحلب والكراىية،وعلى ىذا فالذكاء االنفعارل ىو جزء من الذكاء الوجداين

ىذا فضبلً عن أن الذكاء الوجداين غلمع بُت االنفعاالت الشخصية واالنفعاالت يف سياقها االجتماعي(حسني،
حسني،2006،ص.)14.

'' فالذكاء ىو رلموعة من القدرات اإلدراكية ادلعرفية اليت تسمح لنا ابكتساب ادلعرفة والتعلم وحل
ادلشكبلت ،أما الذكاء الوجداين فهو دمج مكوين الوجدان والذكاء'' (ادلللي،2010،ص.)149.
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وعرف''ديولكسوىيكس''))Dulewicz & Higgs, 1999الذكاء الوجداينأبنو'':معرفة ادلشاعر
وكيفية توظيفها من أجل حتسُت األداء وحتقيق األىداف التنظيمية مصحوبة ابلتعاطف والفهم دلشاعر اآلخرين شلا
يؤدي إذل عبلقة انجحة معهم''(الدردير،2004،ص.)28.
تعريف''عليحسن'' للذكاء الوجداين إجرائياً أبنو '':رلموعة من القدرات االنفعالية الشخصية واالجتماعية
اليت تساعد الفردعلى النجاح يف احلياة والعمل ،واليت تعرب عن نفسها من خبلل السلوك الذكي وجدانياً ،وؽلكن
قياسو ابلتقدير الذايت على أربعة مكوانت رئيسية ىي :الوعي ابلذات ،إدارة الذات ،الوعي االجتماعي ،وإدارة

العبلقات االجتماعية''(سايلعليحسن،2007،ص.)53.
 تعددت التعاريف اخلاصة ابلذكاء الوجداين ،ويتحدد يف ىذا البحث بتعريف كل من (عثمان ورزق،
)2002حيث عرفا الذكاء الوجداين أبنو '' :القدرةعلىاالنتباهواإلدراكاجليدلالنفعاالتوادلشاعرالذاتية
وفهمهاوصياغتهابوضوحوتنظيمهاوفقاًدلراقبةوإدراكدقيقالنفعاالتاآلخرينومشاعرىمللدخولمعهم

يف  عالقات انفعالية إجتماعية إجيابية تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعايل وادلهين وتعلم ادلزيد من
ادلهاراتاالجيابيةللحياةادلهنيةواالجتماعية '' وتتمثل مكوانت الذكاء الوجداين حسب ما أشار إليو عثمان
ورزق(،2002ص)268-256.فيمايلي:
أ-ادلعرفة الوجدانية   '' :Emotional Cognitiveوتشَت إذل القدرة على االنتباه واإلدراك اجليد
لبلنفعاالت وادلشاعر الذاتية وحسن التمييز بينها والتعبَت عنها ،والوعي ابلعبلقة بُت األفكار وادلشاعر

واألحداث''.
ب-إدارةاالنفعاالت(الوعيابلذات)'':Mangement Emotionsوتشَت إذل القدرة على التحكم
يف االنفعاالت السلبية والسيطرة عليها ،واستدعاء االنفعاالت االغلابية بسهولة،وكسب الوقت للتحكم يف

االنفعاالت السلبية وحتويلها إذل انفعاالت اغلابية ،وىزؽلة القلق واالكتئاب وشلارسة مهارات احلياة بفاعلية''.

ج -تنظيم االنفعاالت '':Regulating Emotionsوتشَت إذل القدرة على تنظيم االنفعاالت

وادلشاعر وتوجيهها إذل حتقيق االصلاز والتفوق واستعمال ادلشاعر واالنفعاالت يف صنع أفضل القرارات حىت وان
كان حتت ضغط انفعارل من اآلخرين وفهم كيف يتعامل مع اآلخرون ابالنفعاالت ادلختلفة وكيف تتحول

االنفعاالت من مرحلة إذل أخرى''.
د-التعاطف(التفهم)  '':Empathyويشَت إذل القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرين والتوحد معهم انفعاليا

وفهم مشاعرىم وانفعاالهتم واحلساسية الحتياجاهتم حىت وان دل يفصحوا عنها والتناغم معهم واالتصال هبم دون أن

يكون السلوك زلمل ابالنفعاالت الشخصية''.

العدد ااخلامس ــــــــــــــــ جملة العلىم القاوىوية واالجتماعية تصدزها جامعة شيان عاشىز باجللفة

062

وظسية جىدلان للركاء الىجداوي كمفسس لظهىز االحنساف يف الىسط الشبابي

أ .حلسه ذبيحي  -أ.ميني بسقىق

ه-التواصل االجتماعي '' :Communicationويشَت إذل القدرة على التأثَت االغلايب يف اآلخرين
وذلك من خبلل إدراك وفهم انفعاالتو ومشاعره ومعرفة مىت ؽلارس القيادة،ومىت يتبع اآلخرين ومساندهتم والتصرف
معهم بطريقة الئقة''.
اثنيا/النظرايتادلفسرةللذكاءالوجداين:
ظهرت عدة ظلاذج نظرية حاولت تفسَت ىذا ادلفهوم وحتديد أبعاده وإعداد ادلقاييس البلزمة لقياسو حيث صنف
كل من ماير وسالويف وكاريوسو ا) )Mayer, Salovey & Caruso, 2000, p.399ظلاذج
الذكاء الوجداين إذل ظلوذجُت علا :ظلاذج القدرة  Mental Abilities Modelsوأعلها ظلوذج ماير
وسالويف والنماذج ادلختلطة  Mixed Modelوأعلها ظلوذج جودلان.1995
-1

مناذجالقدرة:Mental Abilities Models

الذكاء الوجداين وفق ظلوذج القدرة يشبو إذل حد كبَت الذكاء اللفظي وادليكانيكي ،إال أنو يعمل ويؤثر يف احملتوى
الوجداين ،ويتضمن قدرة الفرد يف التعرف على ادلهارات الوجدانية واالستدالل اجملرد مستعينا هبذه ادلعلومات،
ويتكون من رلموعة من القدرات ادلعرفية من حيث الًتكيز على إدراك وتنظيم االنفعاالت والتفكَت فيها ،ومن
أشهرىا ظلوذج ماير وسالويف  ( )Mayer& Salovey,1997(:)1997حيث قدما تعريفا للذكاء
الوجداين ،غلمع بُت فكرة أن الوجدان غلعل تفكَتان أكثر ذكاءاً ،وفكرة التفكَت بشكل ذكي ضلو حاالتنا
الوجدانية ،ويتناول ظلوذجهما كل من الوجدان والتفكَت وعلا يعمبلن مع بعضهما البعض يف توافق ،وعرفا الذكاء
الوجداين أبنو '' :قدرة الفرد على اإلدراك والتعبَت عن االنفعاالت ،وتوليد االنفعاالت إلستخدامها كعامل مساعد
يف التفكَت وفهم االنفعال وادلعرفة االنفعالية ،وتنظيم االنفعاالت لدى الذات ولدى اآلخرين لتعزيز النمو الوجداين
والعقلي'' .وحددا أربع قدرات للذكاء الوجداين مرتبة بشكل ىرمي بدءاً من العمليات النفسية األساسية إذل
العمليات التكاملية األكثر تعقيدا ،كما صلد ىذه األبعاد يف تعريف ماير( )Mayer, 2001للذكاء الوجداين

أبنو '' :القدرة على إدراك االنفعاالت وفهمها وتنظيمها واستخدامها يف حل ادلشكبلت والتيسَت الوجداين
للتفكَت '' (إبراىيمحسني،2011،ص.)71.
إذن مفهوم مايروسالويف()Mayer, & Salovey, 1997يشمل القدرات األربع التالية'':
 القدرة على إدراك االنفعاالت بدقة ،وتقييمها ،والتعبَت عنها.
 القدرة على توليد ادلشاعر ،أو الوصول إليها عندما تيسر عملية التفكَت.
 القدرة على فهم االنفعال وادلعرفة الوجدانية.
 القدرة على تنظيم االنفعاالت مبا يعزز النمو الوجداين والعقلي''( معمريةبشري،2005،ص.)44.
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النماذجادلختلطةللذكاءالوجداين:Mixed Models

ختتلف النماذج ادلختلطة عن ظلاذج القدرة العقلية كوهنا مزيج من السمات الشخصية والدوافع وادليول ومن روادىا
جودلان( ،)Golemanو ابر–أون( ،)Bar_Onويذكر جودلان أن فهمو للذكاء الوجداين مبٍت على مفهوم
''ىوارد جاردنر'' يف الذكاءات ادلتعددة ) )Multiple Intelligenceوخاصة الذكاء الشخصي والذكاء
االجتماعي (عبدالرمحندمحم،2009،ص)40-39.
وىناك رلموعة من ادلفاىيم ادلرتبطة ابلنماذج ادلختلطة للذكاء الوجداين ومنها '':االنفتاح
 ،Opennessالتفاؤل ،تقدير الذات ،السعادة الذاتية ،الذكاء العملي ،Practical Intelligence

دافع اإلصلاز ،عدم القدرة على التعبَت الوجداين "االليكسثيميا" ،االنفعال السار وغَت السار ،التفكَت البنائي

 ،Constructive Thinkingقوة األان  ، Ego- Strenthالتقبل االجتماعي ،التفكَت
االجتماعي ،وترتبط مفاىيم ىذه النماذج أيضا مع أبعاد الشخصية الرئيسية وىي الدفء ،التوكيدية ،الثقة ،تنظيم
الذات ،وتنظيم اآلخرين (عليحسن،2007،ص.)47-45.
اثلثا/أبعادالذكاءالوجداينحسبنظريةجودلان(:)1995
-1

الوعيابلذات(:(Self-awarenssيعٍت معرفة الفرد النفعاالتو وإدراكو دلشاعره واليت تشتمل على
الدقة يف قياس الذات والثقة ابلنفس(حسن،2007،ص.)48.

-2

معاجلة اجلوانب الوجدانيةEmotional Management:ويطلق على ىذا البعد أيضاً
التسميات التالية( :إدارة االنفعاالت ،تنظيم الذات ،ضبط االنفعاالت) مبعٌت أن نعرف كيف نعاجل أو
نتعامل مع ادلشاعر اليت تؤذينا وتزعجنا وىذه ادلعاجلة ىي أساس الذكاء الوجداين(الدردير،2004،
ص.)25.

وتعٍت قدرة الفرد على إدارة انفعاالتو وأفكاره ومشاعره بطريقة متوافقة ومرنة عرب سلتلف ادلواقف والبيئات
(اجتماعية أم مادية) ،فالشخص الذي لديو قدرة على إدارة انفعاالتو ال يسمح ألي موقف أن يؤثر على حالتو
ادلزاجية ،كما يركز على أفعالو وما الذي غلب أن يقوم بو ،كما يعرب عن مشاعره بطريقة إغلابية ،ويشَت تنظيم
الذات إذل ترشيد االنفعاالت بصورة تساعد الفرد على التوافق السليم مع ادلوقف ،فاألفراد الذين يكونون أكثر
قدرة على تنظيم انفعاالهتم اقل احتماالً للتعرض لبلكتئاب من جراء ادلشكبلت االنفعالية واقل عرضة
لبلضطراابت السيكوابتية (السمادوين،2007،ص.)115.
-3

الدافعية(حفز الذات ،القدرة على أتجيل اإلشباع ،التحكم يف االنفعاالت) Self-
 :Motivationالتقدم والسعي ضلو دوافعنا ىو العنصر الثالث للذكاء الوجداين ،إن األمل مكون
أساسي يف الدافعية ،أن يكون لدينا ىدف وأن نعرف خطواتنا ضلو حتقيقو ،أن يكون لدينا احلماس

وادلثابرة الستمرار السعي (الدردير،2004،ص.)25.
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التعاطف (التفهم)  :Empathyوتعٍت قدرة الفرد على إدراك ما يشعر بو اآلخرون ومعرفة ما
ػلسون بو ،وىو ما يستلزم القدرة على فهم الذات وإستشعار األحاسيس أوالً؛ وىي قدرة تتأسس على
ال وعي ابلذات فَتكز الفرد على نتائجو وما الذي غلب أن يقوم بو وكيف يعرب عن مشاعره بطريقة فعالة
كما يستطيع التعبَت عنها ،والشخص الذي ؽلتلك ىذه القدرة يتميز بكفاءة اجتماعية واليت تتمثل يف
القدرة على حل الصراع والقدرة على استشعار العبلقات الناشئة بُت اجلماعات وامتبلك زمام األمور أثناء
التعامل مع اجلماعة والقدرة على القيادة الفعالة وابلقدرة على حل النزاعات واخلبلفات بُت أفراد اجلماعة

-5

وتلعب التنشئة االجتماعية دوراً ىام يف نضج قدرة التعاطف(السمادوين،2007،ص.)116.

ادلهاراتاالجتماعية(إدارةالعالقاتأوالتواصلاالجتماعي) :وتشَت إذل أتثَت الفرد القوي واالغلايب
يف اآلخرين عن طريق إدراك إنفعاالهتم ومشاعرىم ومعرفة مىت يقود ومىت يتبع اآلخرين ويتصرف معهم

بطرقة مبلئمة (عثمانورزق،1998،ص.)37.
فقد كتب (جودلان ) 5991 ،يقول '':معظم األدلة تشهد على أن األفراد ادلاىرين وجدانياً الذين يعرفون
كيف يتحكمون يف مشاعرىم جيدا والذين يقرؤون بكفاءة مشاعر اآلخرين وػلسنون التعامل معها يكون ذلم
السبق والتفوق يف أي رلال من رلاالت احلياة'' (ابمروبنسوجنيسكوت،2000،ص.)361.
رابعا/أمهيةالذكاءالوجداينيفمناحياحلياة:
أوضح جودلان)  )Golemanأن الذكاء الوجداين ال يقل أعلية عن الذكاء العام أو التحصيل الدراسي
وأشار إذل أعلية ادلعرفة عن الذكاء الوجداين يف النقاط التالية (نوفل،2007،ص:)84_83.
 يساىم الذكاء العام بـ ( )% 02من نسبة النجاح يف احلياة العامة ،بينما يشكل الذكاء الوجداين تقريبا
ابقي النسبة ادلئوية ،وؽلكن مبلحظة ىذا النجاح من خبلل عملية التفاعل االجتماعي.
 يساعد يف التنبؤ بنجاح الفرد يف أظلاط احلياة العملية بشكل عام أكثر من الذكاء العام( ،)IQفاألفراد
ذوي الذكاء الوجداين يكونون أكثر قراب للنجاح يف أي قرار يتخذونو يف حياهتم.
 يساىم يف بناء شخصية الفرد جبعلها أكثر صلاحا يف احلياة ،فيما يدعم الذكاء العام النجاح يف احلياة
األكادؽلية.
 الذكاء الوجداين أساس ما ػلتاجو األطفال ليكونوا فاعلُت وسعداء يف حياهتم.
 يساعد يف مواقف العمل أكثر من اخليارات العقلية مقارنة ابلذكاء العام ،إن إبراز أعلية الذكاء الوجداين
ابلنسبة للفرد تنبئ عن أعلية ىذا اجلانب الذي ال يقل أبي حال من األحوال عن تنمية اجلانب العقلي
للفرد ،والتكامل بُت اجلانبُت العقلي والوجداين يساىم يف خلق الشخصية ادلتوازنة.
 كما تبدو أعلية الذكاء الوجداين يف قدرتو على الربط بُت ادلشاعر والطباع والغرائز األخبلقية ،فهناك أدلة
كثَتة تبُت أن مواقفنا األخبلقية األساسية يف احلياة تنبع من قدراتنا االنفعالية الكامنة :أوال لكون
االندفاع ىو الوسيط الذي تعمل من خبللو كل االنفعاالت ،فكل انفعال بداخلو بذرة التعبَت عن نفسو
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ابألفعال ،فالقدرة على التحكم ابالندفاع ىي أساس اإلرادة والطبع ،فالبلمباالة أتيت من عدم اإلحساس
ابحتياجات اآلخرين (جودلان،2004،ص.)18-17.
ويرى جاردنر ) )Gardenr, 1995أن أعلية الذكاء الوجداين ترجع إذل مساعلاتو يف التنبؤ ابلنجاح
ادلهٍت أعلى من الذكاء األكادؽلي ،ويشَت جودلان( )1995إذل أعلية الذكاء الوجداين يف العبلقات االجتماعية
بزمبلء العمل والرفاق واألبناء ،ومجيع من تربط الفرد هبم عبلقات سلوكية أتثَتا وأتثراً ،ويضيف أن الذكاء
الوجداين يساعد يف النجاح الوظيفي للفرد ويضمن لو النجاح يف العمليات والعبلقات ادلهنية داخل العمل ،ويف

ىذا يؤكد جرافز ) ) Graves, 1999أبن قياس الذكاء الوجداين يزيد من فاعلية عملية انتقاء األفراد عند
التقدم للوظائف (مدثرسليم،2003،ص.)54-53.ىذا وقد أشارت(حسونةوأبوانشي )2006،إذل
أعلية الذكاء الوجداين يف النقاط التالية:

 يُعد الذكاء الوجداين جبانب القدرات العقلية األخرى احد الركائز األساسية يف تنوع احللول للعديد من

ادلشكبلت.
 يساعد الذكاء الوجداين األفراد على االبتكار ،احلب ،ادلسؤولية ،االىتمام ابآلخرين ابإلضافة إذل تكوين
أفضل الصداقات والعبلقات االجتماعية ،وأنو توجد عبلقة بُت الذكاء الوجداين والتوجو ضلو األىداف
والرضا عن احلياة كما أثبتت ذلك دراسة رايف ( .(Reiff, 2001

 تتضح أعلية يف حتقيق التواصل والتوافق مع اآلخرين من خبلل فهم مشاعرىم والتعاطف معهم .كما أن
الفرد الذي لديو ذكاء وجداين يستطيع استخدام ادلدخبلت الوجدانية يف احلكم ويف اختاذ القرارات ويتميز
ابلدقة يف التعبَت عن االنفعاالت شلا غلعلو قادرا على االتصال الوجداين مع اآلخرين.
 يساعد الذكاء الوجداين األفراد والطبلب بصورة خاصة على األداء األكادؽلي حيث توصل جودلان
( ) 5991يف دراستو لعينة من الطبلب اآلسيويُت ادلتفوقُت أكادؽليا أن لديهم مسات وجدانية تؤىلهم إذل
ذلك مثل ادلغامرة اليت تتضح يف وجوىهم .
من ادلهم دراسة الذكاء الوجداين لتحقيق اإلغلابية يف التكيف مع الظروف ادلختلفة كما دلت على ذلك دراسة
ماير(  ) 2001Mayer,حيث أن الفرد الذي لديو ذكاء وجداين يقوم ابلتصدي لؤلفراد الذين يقومون أبفعال
سيئة وعلى ذلك فالشخص الذي لديو ذكاء وجداين يكون أفضل اجتماعيا كما أن اختياراتو يف احلياة سوف

تصبح أفضل.
يوضح جورج (2001(George,أعلية الذكاء الوجداين يف مفاىيم االنتباه فهو يؤدي إذل الًتكيز والتمييز

واختاذ القرار وإعطاء الرأي الصحيح وعدم االستجابة لئلحباط األورل الذي ػلدث ،كما أن األشخاص الذين
لديهم ذكاء وجداين يكونوا أكثر استجابة ضل و أحداث احلياة ،كما أن لديهم مهارات لعب الدور ،ويوضح أيضا
أنو عندما يكون الفرد لديو انفعاالت سلبية فإنو ؽليل إذل أن يكون أكثر تشاؤما وال ؽلكنو إدراك األحداث
اإلغلابية ،أما الذي لديو انفعاالت إغلابية يسهل أن تتواجد لديو العمليات ادلعرفية مثل التفكَت االبتكاري
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واالستنباطي والتفكَت االستدالرل كما انو أكثر تنبها للتفاصيل واكتشاف األخطاء وادلشكبلت واجلذور والتدقيق
يف ادلعلومات ،كما أن األشخاص الذين لديهم مشاعر موجبة فإهنم يتوقعون النجاح يف ادلستقبل وفاعلية الذات.
 أكدت ليكويس5999م أعلية الذكاء الوجداين يف ادلؤسسات يف حتقيق التوافق واالنسجام يف العبلقات
بُت العمال وأن األفراد الذين لديهم ىذا النوع من الذكاء يستطيعون استخدام ادلدخبلت الوجدانية يف
احلكم ويف اختاذ القرارات كما أن الدقة يف التعبَت عن االنفعاالت جتعل األفراد قادرون على االتصال
الوجداين مع اآلخرين.
 وأثبتت بعض الدراسات وجود عبلقة واضحة بُت التوافق الوجداين واالجتماعي وبُت الذكاء الوجداين،
كذلك بُت الذكاء الوجداين والتوافق الزواجي ،حيث يشمل الذكاء الوجداين القدرة على التحكم وضبط
النفس وادلهارات االجتماعية وكلها عوامل تساعد يف إحداث التوافق الزواجي(حسونة ،أبو انشي،
،2006ص.)56-53.
 يرى (اخلوالدة ،2004 ،ص)24.والوجدان الذي ؽلثل االنفعال سواء كان إغلايب أو سليب ضروري
للحياة اليومية فهو يشبع حاجاتنا اليومية ،ويقود اإلنسان ويتحكم يف قراراتو ،فمن ادلهم جدا توافر الذكاء
الوجداين لدى الفرد ،فهذا النوع من الذكاء ىو الذي يفسر تفوق الفرد يف كثَت من النشاطات ،إذ أصبح
معدل الذكاء الوجداين مطلواب يف العمل كما أن الذكاء الوجداين غلعل الفرد يرتقي ضلو األفضل.
خامسا/االحنرافالشبايب:
 -1تعريف االحنراف لغة :يعرف (ابن منظور ،1413،ص )129.االحنراف أبنو ادليل'' اضلرف َوحترف
واحرورف :إذا مال اإلنسان عن الشيء''

وقد أشار الباحث(صاحلبنامحدالرميي1425،ه،ص)11.إذل أن مفهوماالحنرافؼلتلف ابختبلف
التخصص فهو من الناحيةاالجتماعية''كل خروج على ما ىو مألوف من السلوك االجتماعي دون أن يبلغ
حد اإلخبلل االجتماعي بصورة ملحوظة أو خطرة هتدد االستقرار الداخلي للمجتمع''ومنالناحيةالنفسية
يعرف السلوك ادلنحرف أبنو ''عرض من أعراض عدم التكيف نتيجة قيام عقبات مادية أو نفسية حتول بُت
احلدث وبُت إشباع حاجاتو على الوجو الصحيح''أما من الناحيةالقانونيةفيعرف االضلراف أبنو''أي فعل أو
نوع من ال سلوك أو موقف ؽلكن أن يعرض أمره على احملكمة ويصدر فيو حكم قضائي''.أما تعريف االحنراف
 -2تعريفاشرعياً أبنوىو '':ارتكاب أي فعل هنت الشريعة اإلسبلمية عن ارتكابو أو ترك أي فعل أوجبت
الشريعة اإلسبلمية القيام بو دون أن يكون للفعل أو الًتك عذر شرعي''.

سادسا/نظريةجودلانللذكاءالوجداينكمفسرلالحنرافوالسلوكالعدواينيفالوسطالشبايب:
أجرى ''والًت ميشيل'')Mischel)Walterدراسة لتوضيح أعلية الذكاء الوجداين وذلك يف الستينات
على رلموعة من أطفال احلضانة التابعة جلامعة ستانفورد تراوحت أعمارىم ( )4سنوات وقد اختربوا لسيطرة
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االندفاع ابلرؤية حيث وضع الباحث أمام األطفال قطعة واحدة من احللوى ،وكان أمام األطفال احد اخليارين :إما
تناول القطعة الواحدة من احللوى على الفور ،أو االنتظار حلُت عودة الباحث ويف ىذه احلالة يتم احلصول على
قطعتُت ،واستطاع بعض األطفال االنتظار دلدة تراوحت بُت( )02-51دقيقة ،واستخدموا اسًتاتيجيات متنوعة
لتساعدىم على االبتعاد عن ادلتعة ( قطعة احللوى) بينما دل ينتظر اآلخرون حضور الباحث والتهموا قطعة احللوى
ثوان بعد مغادرة الباحث ،وقام الباحث بتتبع ىؤالء األطفال إذل حُت خترجوا من الثانوية .وظهرتيف ادلراىقة

فروق واضحة بُت الفريقُت؛ فاللذين دتكنوا من االنتظار كانوا أكثر صلاحاً أكادؽلياً ،وأكثر كفاءة يف احلياة
االجتماعية وأكثر ثقة يف النفس وأكثر قدرة على ادلبادرة وادلشاركة يف ادلشروعات ،وأكثر قدرة على حل
ادلشكبلت ،وبعد عشر سنوات أخرى ظلوا كما ىم قادرين على أتجيل إشباع رغباهتم حىت ػلققوا أىدافهم ،بينما
اتسم الفريق اآلخر الذي هتافت على احللوى ابخلجل والعناد والشعور ابلقلق وعدم القدرة على حسم األمور،
وعدم الثقة يف النفس ،كما اتسمت أمزجتهم ابحلدة (عالعبدالرمحاندمحم،2009،ص.)76.
وتؤكد نتيجة ىذه الدراسة حقيقة مفادىا قدرة الذكاء الوجداين على التنبؤ ابلنجاح يف ادلستقبل البعيد،
عكس اختبارات الذكاء التقليدية اليت ُوجد أهنا تنجح يف التنبؤ بتحصيل الفرد يف نفس العام الدراسي الذي تطبق
فيو ،وال تنجح يف التنبؤ ابلتحصيل يف ادلستقبل البعيد ،حيث وجد (ترفلرز)معامل ارتباط قدره ( )2205بُت

ذكاء الطالب وىو يف ادلرحلة االبتدائية وبُت حتصيلو يف اجلامعة(العيسوي،2000،ص.)134.
كما توصلت دراسة كمور()2007حولأثربرانمجإرشادمجعيمستندإىلنظريةجودلانيفالذكاء
الوجداين يف خفض السلوكات  العدوانيةواالجتاىات السلبية حنو ادلدرسة لدى طلبة ادلرحلة األساسية يف
األردن وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعتُت الضابطة والتجريبية
على مقيا سي السلوكات العدوانية واالجتاىات السلبية ضلو ادلدرسة لصاحل اجملموعة التجريبية تعزى للربانمج
اإلرشادي (جروان،2012،ص.)209.
ودلعرفة عبلقة الذكاء الوجداين ببعض االضطراابت النفسية ،قام الباحث ''معمرية'' ( )0221بدراسة
مقارنة بُت مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداين أببعاده اخلمسة حسب ظلوذج (جودلان) يف (االكتئاب-اليأس-
قلقادلوت–االنتحار) على عينة من الشباب بلغ عددىم()187فردا ()88ذكرا)99(،أنثى تراوحت أعمارىم
بُت( 20و ) 38سنة ،فتبُت من نتائج البحث أن االطلفاض يف الذكاء الوجداين وخاصة يف أبعاد :إدارة
االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت ومعرفة االنفعاالت ،يرتبط ابرتفاع مشاعر االكتئاب واليأس وقلق ادلوت والرغبة يف
االنتحار ،وىذه ادلتغَتات من األبعاد األساسية يف الصحة النفسية للفرد(معمرية  ،0221،ص )12.ودلعرفة أثر
الذكاء الوجداين على بعض أشكال السلوك العدواين ،قام الباحث ''معمرية'' بدراسة مقارنة بُت مرتفعي
ومنخفضي الذكاء الوجداين أببعاده اخلمسة حسب ظلوذج ''جودلان'' يف العدوان اللفظي والعدوان البدين

والغضب والعداوة والدرجة الكلية للسلوك العدواين على عينة من الشباب بلغ عددىم ( )052فردا ( )522ذكر
و ( )55أنثى تراوحت أعمارىم بُت ( 02و ) 63سنة وانتهت الدراسة إذل أن االطلفاض يف الذكاء الوجداين
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أببعاده التالية وىي :إدارة االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت ومعرفة االنفعاالت والتعاطف ،يعٍت االطلفاض يف
الكفاءة الوجدانية شلا غلعل األفراد الذين يتصفون هبذه اخلاصية ،يبدون سلوكا عدوانيا أببعاده األربعة وىي:العدوان
اللفظي والعدوان البدين والغضب والعداوة(معمريةبشري،2005،ص.)50.
و يرتبط الذكاء الوجداين بعدد من السلوكيات ادلقبولة وادلتوافقة ،حيث أشارت دراسات كل من
( ;(Trinidad& Johnson, 1999; Rubin, 1999; Mayer et al, 2001
Forbach, 2002إذل دور الذكاء الوجداين يف التخفيف من ادلشكبلت السلوكية والعنف بُت التبلميذ،
وخلصت تلك الدراسات إذل أن ذوي الذكاء الوجداين ادلرتفع اقل تدخينا للسجائر أو تناوال للكحول ،واقل
عدوانية مع أقراهنم  ،وأكثر قبوال اجتماعيا من قبل مدرسيهم مقابل الطبلب ذوي الذكاء الوجداين ادلنخفض،
والتبلميذ ذوي الذكاء الوجداين ادلرتفع كانوا أكثر تعاطفاً مع اآلخرين وتفاعبل معهم ،وأكثر رضا عن حياهتم
مقارنة بذوي الذكاء الوجداين ادلنخفض ،كما ارتبط الذكاء الوجداين ادلرتفع ابلكفاءة وادلبلئمة االجتماعية ذلؤالء
التبلميذ ،كما ارتبط الذكاء الوجداين بشكل إغلايب ابلسلوك ادلقبول اجتماعياً ،ومع خصائص الصداقة(الشهري،

،2009ص.)45-44.

ويف جتربة لـ ) ) Carry Chairmanدامت سنتُت حيث مت تضمُت ادلنهاج الدراسي مادة الذكاء
الوجداين جملموعة من الطبلب مث دتت متابعة ىؤالء الطبلب دلدة ست سنوات بعد انتهاء التجربة كانت النتيجة
ازدايد قدرة الطالب على التأقلم مع الشدة النفسية ابإلضافة إذل اطلفاض نسبة كل من اإلدمان والعادات الغذائية
السلبية والتصرفات العدوانية والتدخُت(ختاشدمحم،2005،ص.)68.
خالصة:
تبُت نتائج العديد من الدراسات أن الذكاء الوجداين منبئ قوي ابلعديد من ادلتغَتات ادلرتبطة ابلبيئة األسرية
أو ادلدرسية أو يف مكان العمل ولكن ىذا ال يعٍت أنو بديل عن الذكاء ادلعريف ،وقد ارتبط الذكاء الوجداين إغلابيا
مع العديد من ادلتغَتات اإلغلابية وسلبيا مع العديد من ادلتغَتات السلبية يف العديد من اجملاالت احلياتية.
احلديث عن االضلراف الشبايب كنتيجة مشينة يف اجملتمع ال يفسح اجملال للتعاطي مع الظاىرة بشيء من
الفنية يف األداء و التواصل بُت األجيال ،الذكاء الوجداين مطلوب سلوكيا يف أداءات الشاب ادلنحرف من جهة
ومن القائم على إرشاده من جهة أخرى سوءا كان وليا أو معلما أو اختصاصي مرشدا أو إماما ..اخل.
فمن خبلل نتائج وحدود ىذا البحث ال ؽلكن أن صلد شااب من دون ملكة الذكاء الوجداين انجح
أكادؽلياً ،كفء يف احلياة االجتماعية واثق يف نفسو وأكثر قدرة على ادلبادرة وادلشاركة يف ادلشروعات ،وأكثر قدرة
على حل ادلشكبلت ،قادر على التحكم يف رغباتو.
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قائمةادلراجع:
السيد إبراىيم السمادوين ( :)0222الذكاء الوجداين أسسو ،تطبيقاتو ،تنميتو ،ط ،5دار الفكر
-1
انشرون وموزعون ،عمان ،األردن.
-2

إيهاب كمال ( :)0256زلاور الذكاء السبع ،ط ،5دار اخللود للنشر والتوزيع.

أمل دمحم حسونة ،مٌت سعيد أبو انشي ( :)0223الذكاء الوجداين ،ط ،5الدار العادلية للنشر
-3
والتوزيع ،األردن
بشَت معمرية ( :) 0221الذكاء الوجداين مفهوم جديد يف علم النفس ،رللة شبكة العلوم النفسية
-4
العربية ،العدد  ،23افريل ماي جوان.
-5

ابم روبنس وجان سكوت ترمجة األعسر صفاء وعبلء الدين كفايف ( :)0222الذكاء الوجداين يف
الًتبية السيكولوجية ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاىرة.

جودلان دانيال ( :)0224ذكاء ادلشاعر ،ترمجة ىشام احلناوي ،مكتبة األسرة -سلسلة األعمال
-6
العلمية ،دار ىبل للنشر والتوزيع ،مصر.
ختاش دمحم( :) 0221أظلاط السيادة النصفية للمخ متغَتات وسيطة بُت الذكاء الوجداين والتفوق
-7
األكادؽلي ،رسالة ماجستَت يف علم النفس ختصص علم النفس ادلعريف ،قسم علم النفس وعلوم الًتبية ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابتنة.
سارل علي حسن ( :) 0222الذكاء الوجداين دلعلمات رايض األطفال ،الطبعة األوذل ،دار ادلعرفة
-8
اجلامعية ،السويس ،مصر
-9

سهاد ادلللي ( :)0252الذكاء االنفعارل وعبلقتو ابلتحصيل الدراسي لدى عينة من ادلتفوقُت
والعاديُت ،دراسة ميدانية على طلبة الصف العاشر من مدارس ادلتفوقُت والعاديُت يف مدينة دمشق ،رللة
جامعة دمشق  ،اجمللد  _03العدد الثالث[ .]595-561

 -10سبلمة عبد العظيم حسُت ،طو عبد العظيم حسُت( :)0223الذكاء الوجداين للقيادة الًتبوية ،ط ،5
دار الفكر انشرون وموزعون ،األردن.
 -11سعد علي الشهري ( :)0229الذكاء الوجداين وعبلقتو ابختاذ القرار لدى عينة من موظفي القطاع
العام و القطاع اخلاص مبحافظة الطائف ،رسالة ماجستَت ،جامعة أم القرى ،ادلملكة العربية السعودية
 -12صاحل بن امحد الرؽلي (5401ه) :أساليب وقاية الطبلب من االضلراف كما يراىا الًتبويون يف ادلدارس
ادلتوسطة احلكومية مبدينة الرايض ،رسالة ماجستَت يف العلوم االجتماعية ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،
كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم االجتماعية ،العربية السعودية
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 -13عبد اذلادي السيد عبده ،فاروق السيد عثمان( :)0220القياس واالختبارات النفسية -أسس وأدوات-
الطبعة األوذل ،دار الفكر العريب ،القاىرة مصر.
 -14عبد ادلنعم امحد الدردير(:)0224الذكاء الوجداين لدى طبلب اجلامعة وعبلقتو ببعض ادلتغَتات ادلعرفية (
الذكاءات ادلتعددة ،التفكَت االبتكاري ،التفكَت الناقد)وادلزاجية ( ،)PF53دراسات معاصرة يف علم النفس
ادلعريف ،اجلزء األول ،عادل الكتب ،ط  ،5القاىرة ،مصر.
 -15عبلء عبد الرمحان دمحم ( :)0229الذكاء الوجداين والتفكَت االبتكاري عند األطفال ،ط  ،5دار الفكر
انشرون وموزعون ،األردن.
 -16فادية امحد إبراىيم حسُت( :)0255الذكاء الشخصي وعبلقتو ابلذكاء الوجداين والذكاء االجتماعي
(دراسة عاملية) ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر.
 -17فتحي عبد الرمحان جروان ( :)0250الذكاء العاطفي والتعلم االجتماعي العاطفي ،ط  ،5دار الفكر
انشرون وموزعون ،عمان ،األردن.

 -18مدثر سليم امحد ( :) 0226الوضع الراىن يف حبوث الذكاء ،د ط ،ادلكتب اجلامعي احلديث،
اإلسكندرية ،مصر.
 -19زلمود عبد هللا دمحم خوالدة ( :)0224الذكاء العاطفي الذكاء االنفعارل ،دار الشروق ،عمان األردن

 -20دمحم بكر نوفل ( :)0222الذكاء ادلتعدد يف غرفة الصف (النظرية والتطبيق) ،ط ،5دار ادليسرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،األردن.
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